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บทท่ี 4 
ปจจัยดานเศรษฐกิจใน 4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา  
แนววิเคราะหประยุกตจาก Diamond Model   

มณฑลฝูเจ้ียน (ฮกเก้ียน) 
 

 

 

 

มณฑลฝูเจี้ยนแบงเขตปกครองออกเปน 9 เมือง 85 อําเภอ และ 1,104 เทศบาลตําบล โดยมี

นครฝูโจว (Fuzhou) เปนเมืองเอก  

 

ตาราง เปรียบเทียบดัชนีสาํคัญระหวางไทยและมณฑลฝูเจี้ยน  (ป 2005)  

 

มณฑล/ประเทศ 
GDP 

(พันลานเหรียญ สรอ.) 

รายไดเฉล่ียตอหัว 

(เหรียญ สรอ.ตอคนตอป) 

จํานวนประชากร 

(ลานคน) 

ขนาดพื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ประเทศไทย 174.6 2,720 64.2 517,000 

ฝูเจี้ยน 79.52 
2,257 

หรือ 18,646 หยวน 
35.4 121,700 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2006, คํานวณท่ีอัตราแลกเปล่ียน 8.26 หยวนตอ 1 เหรียญ สรอ. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ขอมูลพื้นฐานมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน)  FUJIAN:  อีกหน่ึงมณฑล
ม่ังคั่งของจีน 
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เศรษฐกิจมณฑลฝูเจี้ยน 

Fujian Province

ที่มา: Asia Times Online

Aksornsri Phanishsarn

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ขอมูล 

2005 

ตัวเลข/มูลคา 
สัดสวนของทัง้
ประเทศ (%) 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 121,700 อันดับ 23 ในจนี 

GDP (พันลานหยวน) 656.9 3.6  (อันดับ 11 ในจีน) 

จํานวนประชากร (ลานคน) 35.4 อันดับ 18 ในจนี 

รายไดเฉล่ียตอหัวตอป (หยวน) 18,646 อันดับ 9 ในจีน 

มูลคาเพิ่มของผลผลิต      

−   การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) (พันลานหยวน) 83.1 3.6 

−       การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) (พันลานหยวน) 320 3.7 

−       บริการและอื่นๆ  (พันลานหยวน) 253.8 3.5 

Gross Industrial Output (พันลานหยวน) 812.9 3.2 

การลงทุนในสินทรัพยคงท่ี (พันลานหยวน) 234.5 2.6 

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 234.6 3.5 

ดัชนีราคาผูบริโภค (%) - - 

การสงออก (พนัลาน เหรียญ สรอ.) 34.8 4.6  (อันดับ 6 ในจีน) 

−       โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 21.8 4.9 

การนําเขา (พันลาน เหรียญ สรอ.) 19.6 3.0  (อันดับ 9 ในจีน) 

−       โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 14 3.6 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ      

−       จํานวนโครงการ 1,988 4.5 

−       มูลคาการลงทุนตามสัญญา (พันลานเหรียญ สรอ.) 6 3.2 

−       มูลคาการลงทุนจริง (พันลาน เหรียญ สรอ.) 5.4 9.0  (อันดับ 6 ในจีน) 

−       จํานวนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุน (จดทะเบียน) 17,854 อันดับ 6 ในจีน 
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ที่มา: China Statistical Yearbook 2006 และ Fujian Statistical Yearbook 2006. 
 

 
สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของฝูเจี้ยน 

 
มณฑลฝูเจี้ยนเปนมณฑลท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 11 ของจนี และเปนมณฑล

สําคัญในกลุมเศรษฐกิจลุมแมนํ้าไขมุก หรือ ฟานจูซานเจี่ยว ในภาษาจีนกลาง ฝูเจี้ยนเปนมณฑลจีนท่ีอยู

ใกลกับไตหวันมากท่ีสุด กั้นดวยชองแคบไตหวันซึ่งมีระยะหางราว 180 กิโลเมตร สําหรับเมืองเซี่ยเหมิน 

(Xiamen) นับเปน “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” Special Economic Zone ท่ีจัดต้ังขึ้นในยุคแรกๆ ของจีน       เซี่ย

เหมินต้ังอยูตรงขามกับเกาะจนิเหมิน (Jinmen) ของไตหวันหางกันเพียง 3 กิโลเมตร  

 

ในป 2005 ฝูเจี้ยนมีอัตราเติบโตของ GDP รอยละ 14 หรือมลูคา 656.9 พันลานหยวน           มี

ขนาด GDP ใหญเปนอันดับท่ี 11 ของประเทศ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.6 ของ GDP จนีท่ัวท้ังประเทศ 
 

ตารางแสดงโครงสรางของ GDP 1 ของมณฑลฝูเจี้ยน เปรียบเทียบระหวางปตางๆ (%) 
การผลิต ป 1985 ป 2000 ป 2003 ป 2005 

การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) 34.0 17.0 13.3 12.8 

การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) 36.2 43.3 47.5 48.7 

- อุตสาหกรรม 31.0 37.8 40.9 43.3 

บริการและอื่นๆ 29.8 39.7 39.2 38.5 

 
ที่มา:  Fujian Statistical Yearbook 2006 

 

 จากตารางแสดงสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ตอ GDP ของฝูเจี้ยน ในป 2005            

ภาคการผลิตดานอุตสาหกรรมมีสัดสวนราวรอยละ 43.3 ของ GDP ในขณะท่ี มีการผลิตในขั้นปฐมเพียง

รอยละ 12.8 นอกจากน้ี การผลิตในภาคบริการและอื่นๆ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 38.5   

 

                                                 
1 จากคํานิยามในหนังสือสถิติของจีน คําวา”การผลิตขั้นปฐม” (Primary Industry) หมายถงึ การเกษตร  ปา

ไม ปศุสัตว และการประมง  “การผลิตขั้นท่ีสอง” (Secondary Industry)  หมายถึง การทําเหมือง การผลิต

แปรรูป อุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟา พลังงานนํ้า และกาซ รวมถึงการกอสราง  สวนกลุมสุดทาย 

(Tertiary Industry) หมายถึงภาคบริการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีไมรวมในขั้นปฐมและข้ันท่ีสอง 
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4.2 เงื่อนไขดานปจจัย (Factor Conditions)2 ของมณฑลฝูเจี้ยน 
 

4.2.1 ปจจัยพื้นฐาน/ ปจจัยทางกายภาพ  
 

มณฑลฝูเจี้ยนต้ังอยูทางแนวชายฝงทะเลทางตอนใตของจนีบริเวณทะเลตงไหหรือทะเลจีน

ตะวันออก มีพื้นท่ีรวม 121,700 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทางภาคเหนือติดกับมณฑลเจอเจียง 

(Zhejiang) ภาคตะวันตกติดมณฑลเจียงซี (Jiangxi) ภาคใตติดกับมณฑลกวางตง (Guangdong) ภาค

ตะวันออกติดกบัชองแคบไตหวัน (Taiwan Strait)  

 

ภูมิประเทศสวนใหญรอยละ 80 เปนเนินเขาเต้ียๆ เทือกเขาท่ีสําคัญ ไดแก เขาอูอีซ๋าน 

(Wuyishan) พืน้ท่ีทางตะวันออกเฉียงใตเปนท่ีราบแคบๆ ไปจนถึงแนวชายฝง โดยฝูเจี้ยนมีชายฝงทะเลยาว 

3,324 กิโลเมตร ยาวเปนอันดับ 2 ของประเทศ มีเกาะท้ังหมดถึง 1,202 เกาะ และอาวธรรมชาติมากมาย 

125 อาว ฝูเจีย้นมีแมนํ้าไหลผานหลายสาย ไดแก แมนํ้าหมิ่นเจียง (Minjiang) แมนํ้าจินเจียง (Jinjiang) 

และจิ่วหลงเจียง (Jiulongjiang) 

 

แหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ฝูเจี้ยนมีแหลงทรัพยากรสินแรมากมาย มกีารสํารวจพบสินแรตางๆ กวา 100 ชนิด สินแรท่ีสําคัญ

และมีปริมาณมาก เชน หินทรายควอตซ ทองคํา เงิน ตะก่ัว สังกะสี แมงกานีส ดินขาว หินปูน    กราไฟต 

สมหิน หินสบู และกํามะถัน โดยมีปริมาณหินทรายควอตซมากจนติดอันดับแรกๆ ของจีนท้ังในดานปริมาณ

และคุณภาพ และยังมีพื้นท่ีปาไมมากท่ีสุดในจีน โดยครอบคลุมพื้นท่ีกวารอยละ 52 ของพื้นท่ีท้ังหมดในฝู

เจี้ยน เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑจากไมท่ีสําคัญ โดยสามารถผลิตไมทอนไดมากเปนอันดับ 3 ของจีน 

 

 

 

 

 

                                                 
2  ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Fujian Statistical Yearbook 2005 และ                                     

   2006 
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ฝูเจี้ยนยังเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหลายพันชนิด โดยเฉพาะท่ีเขตอนุรักษธรรมชาติเขาอูอีซ๋าน 

เขตอนุรักษธรรมชาติเขาเหมยฮวา นอกจากน้ี ยังมีทรัพยากรทางทะเลท่ีอุดมสมบูรณ เน่ืองจากมีพืน้ท่ี

บริเวณชายฝงแบบมรสุมเขตรอนและมีไหลทวีปแคบ มีกระแสนํ้าอุนและนํ้าเย็นไหลเวียน จึงทําใหมีสัตว 

นํ้าท้ังกุง หอย ปู ปลา อยูเปนจํานวนมาก ประกอบดวยพื้นท่ีทําประมงขนาดใหญ 5 แหง ถือเปนพืน้ท่ี

ประมงที่สําคัญแหงหน่ึงของจีน  

 
แหลงทองเทีย่วตามธรรมชาต ิ
 

ฝูเจี้ยนมีเขตอนุรักษธรรมชาติเขาอูอีซ๋าน (Wuyi Mountain Nature Reserve) ซึ่งไดรับการรับรอง

ฐานะเปนแหลงทองเที่ยวระดับมรดกโลกโดยองคการ UNESCO เน่ืองจากเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว

ตางๆมากมาย จนถือเปนเขตอนุรักษสัตวมีกระดูกสันหลังและแมลงตัวอยางท่ีมีชือ่ของโลก และ เขต

อนุรักษธรรมชาติเขาเหมยฮวา (Meihua Mountain Nature Reserve) ในเมืองหลงเอี๋ยน (Longyan) ก็เปน

แหลงท่ีอยูอาศัยของนกและสัตวอื่นๆ มากมายเชนกัน 
 

แหลงพลังงาน 
 

ฝูเจี้ยนเปนแหลงพลังงานนํ้าท่ีสําคัญของจีน เน่ืองจากมีแมนํ้า 663 สาย ความยาวรวม 13,569 

กิโลเมตร โดยมีแมนํ้าหมิ่นเจยีง (Minjiang) เปนเสนทางนํ้าสายหลักและเปนแมนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในฝูเจี้ยน

ไหลผานบริเวณทางตอนเหนือและตอนกลางของฝูเจี้ยน และยังมีแมนํ้าท่ีสําคัญอื่นๆ ไดแก แมนํ้าจินเจียง 

(Jinjiang) และจิ่วหลงเจียง (Jiulongjiang) เปนตน 



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

 

 

4-7

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

4.2.2 ปจจัยท่ีสรางข้ึน เชน โครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคม   
 
การขนสงทางรถไฟ 

 

ฝูเจี้ยนมีเสนทางรถไฟระยะทางรวม 1,565 กิโลเมตร เชื่อมโยงไปยังมณฑลทางตอนเหนือและ

ตอนกลางของจีน โดยมีเสนทางรถไฟท่ีสําคัญหลายเสนทาง ไดแก  

- สายอิงถาน-เซี่ยเหมิน (Yingtan-Xiamen) เชื่อมโยงกับเสนทางสายเปยจิง-เกาลูน          (Beijing-

Kaoloon, Hongkok) 

- สายกวางโจว-ซางไห (Guangzhou-Shanghai) ซึ่งตัดผานนครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน 

- สายฝูโจว-เวินโจว (Fuzhou-Wenzhou, Zhejiang)  ระยะทาง 360 กิโลเมตร  เปนตน 

 

การขนสงทางรถยนต 

 

ฝูเจี้ยนมีเสนทางขนสงทางรถยนตระยะทางยาวกวา 56,208 กิโลเมตร เปนเสนทางดวน 1,043 

กิโลเมตร เสนทางขนสงทางรถยนตท่ีสําคัญ เชน สายเปยจิง-ฝูโจว (Beijing-Fuzhou) สายฝูโจว-คุนหมิง 

(Fuzhou-Kunming) สายเซีย่เหมิน-เฉิงตู (Xiamen-Chengdu)  และสายฝูโจว-หลานโจว (Fuzhou-

Lanzhou)   โดยมีเสนทางหลวงชั้นหน่ึง   ไดแก   สายฝูโจว-ฉวงโจว-เซี่ยเหมิน-จางโจว 

  

นอกจากน้ี ในการคมนาคมระหวางเมืองเอก คือ นครฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน นับวามี

ประสิทธิภาพมาก โดยอาศัยเสนทางดวน ใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมง และมีการกอสรางสะพานเชื่อมข้ึนใหมอกี 

3 แหง ไดแก ซานเซี่ยนโจว (Sanxianzhou) จินซาน (Jinshan) และฉ่ิงโจว (Qingzhou) ดวย 

 

ปจจบุัน ฝูเจี้ยนกําลังดําเนินการกอสรางเสนทางใหมอีก 3 เสนทาง ไดแก สายเวินโจว-ฝูโจว 

(Wenzhou-Fuzhou) สายจางโจว-หลงเอี๋ยน (Zhangzhou-Longyan) และทางหลวงระดับประเทศซึ่งเชื่อม

กรุงเปยจิงและนครฝูโจว (Beijing-Fuzhou) และยังมีทางดวนอีกหลายเสนทาง ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในป 2010 

 

 



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

 

 

4-8

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

 

โครงการกอสรางสาธารณูปโภคเหลาน้ียังทําใหอุตสาหกรรมวัสดุกอสรางและโลจิสติกสใน        ฝู

เจี้ยนขยายตัวและเติบโตอยางรวดเร็ว เชน บริษัท Taiwan Cement Group ไดเขามาลงทุนกอสราง

โรงงานผลิตปูนซีเมนตขึ้นท่ีฝูเจี้ยน และมณฑลใกลเคียงดวย เปนตน 

 
การขนสงทางอากาศ 

 

ฝูเจี้ยนมีทาอากาศยานท่ีสําคัญ 5 แหง ไดแก  

(1) ทาอากาศยานนานาชาติเฉิงเลอนครฝูโจว (Fuzhou Chengle International Airport) มีเท่ียวบิน

ตรงเชื่อมกับฮองกง มาเกา กัวลาลัมเปอร และสิงคโปร  

(2)  ทาอากาศยานนานาชาติเกาฉีเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Gaoqi International Airport) ซึ่งมี

เท่ียวบินตรงมายังกรุงเทพ (มีเท่ียวบินทุกวัน ใชเวลาบิน 3.15 ชั่วโมง) นอกจากน้ี ยังสามารถบิน

ตรงเชื่อมกับฮองกง มาเกา กัวลาลัมเปอร สิงคโปร มะนิลา โอซากา โซล และโตเกียว  

(3)  ทาอากาศยานจิ้นเจียงเมืองเฉวียนโจว (Quanzhou Jinjiang Airport) 

(4)  ทาอากาศยานอูอี๋ซานเมืองหนานผิง (Nanping Wuyishan Airport)  

(5)  ทาอากาศยานเหลียนเฉิง (Liancheng Domestic Airport)  

 

ท้ังหมด รวมใหบริการเสนทางบินท้ังในและระหวางประเทศกวา 118 เสนทาง และเชื่อมโยงเมือง

ตางๆ ภายในประเทศกวา 40 เมือง  

 

สําหรับการขนสงทางอากาศ (Air Cargo) ของทาอากาศยานเกาฉีในเมืองเซี่ยเหมิน  ซึง่เปนฐาน

สํานักงานของสายการบินเซี่ยเหมิน (Xiamen Airlines) มอีาคารคลังสินคาแหงใหมท่ีสามารถรองรับสินคา

ไดปละ 150,000 ตัน และเปนศูนยกลางการซอมเคร่ืองบนิท่ีใหญท่ีสุดในเอเชีย ท้ังน้ี ในป 2003 บริษัท 

Xiamen International Airport Group ไดเขาซื้อกิจการทาอากาศยานนานาชาตินครฝูโจว และไดเร่ิม

แผนการขยายพื้นท่ีทาอากาศยานฯ โดยจะเพิ่มชองรันเวยพิเศษและเพิ่มประสิทธภิาพในการรองรับ

ผูโดยสารจาก 10 ลานคนเปน 17 ลานคนตอป 
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การขนสงทางน้ํา 

 

ฝูเจี้ยนมีเสนทางเดินเรือทะเลระยะทางกวา 3,245 กิโลเมตร และมชีายฝงทะเลยาวเปนอันดับ 2 

ของจีน จึงเปนท่ีต้ังทาเรือขนสงสินคากวาหลายรอยแหง รวมทาเทียบเรือ 327 ทา เปนทาเทียบเรือขนาด

ระวางมากกวา 10,000 ตัน 35 ทา ซึ่งสามารถรองรับการขนสงสินคาไดรวมกันกวา 45 ลานตันตอป  

 

ทาเรือสําคัญในฝูเจี้ยน ไดแก ทาเรือหมาเหวย (Mawei) ในนครฝูโจว ทาเรือตงตู (Dongdu) และ

ทาเรือเหมยโจวท่ีเมืองเซี่ยเหมิน ซึ่งติดอันดับ 1 ใน 10 ทาเรือตูขนสินคาขนาดใหญของจนี โดยทาเทียบเรือ

นํ้าลึกขนาดระวาง 50,000-100,000 ตัน จํานวน 6 ทา ไดแก ทาซาเฉิง (Shacheng Bay) ทาซานตู (Sandu 

Bay) ทาหลัวหยวน (Luoyuan Bay) ทาเหมยโจว (Meizhou Bay) ทาเซี่ยเหมิน (Xiamen Port) และทาตง

ซาน (Dongshan Bay) นอกจากน้ี ยังมีทาเรืออื่นๆ ในเมืองเฉวียนโจว หนิงเตอ และจางโจว มีเสนทาง

เดินเรือไปยังฮองกง มาเกา ไตหวัน และทาเรือสําคัญในเมืองใหญมากกวา 60 ทาในกวา 40 ประเทศท่ัว

โลก 

ทาเรือหมาเหวยในฝูโจว 

สําหรับความสามารถของทาเรือหมาเหวย ในนครฝูโจวน้ัน มีทาเทียบเรือสําหรับเรือขนาด 10,000 

ตัน ท้ังหมด 13 แหง ซึ่งรวมถึงทาเทียบเรือตูขนสินคาอีก 3 แหง แตเน่ืองจากเปนพื้นท่ีแมนํ้าต้ืนเขิน ทํา

ใหบริเวณดังกลาวไมสามารถสรางทาเทียบเรือท่ีมีขนาดใหญกวาน้ีได โดยทาเทียบเรือท่ีมีขนาดใหญ

ไดแก ทาเทียบเรือเมืองฝูชิง ซึ่งสามารถรองรับเรือขนาด 30,000 ตัน 

 

ทาเรือตงตูในเซี่ยเหมิน 

ในสวนของทาเรือเซี่ยเหมิน จดัเปนทาเรือชายฝงท่ีจอแจมากท่ีสุดเปนอันดับ 6 ของจีน และเปน

ทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญ ดวยความยาวชายฝงบริเวณทาเรือถึง 64.50 กิโลเมตร และระดับความลึกของนํ้า

กวา 12 เมตร ประกอบดวยทาเทียบเรือขนาดตางๆ 81 ทา โดยเปนทาเรือนํ้าลึก 16 ทา 

 

รัฐบาลเซี่ยเหมนิไดพัฒนาและขยายทาเรือตงตูในเมืองเซี่ยเหมิน เพื่อใหสามารถรองรับเรือขนาด 

50,000 ตัน 2 แหง ทาเทียบเรือขนาด 30,000 ตัน 2 แหง และทาเทียบเรือขนาด 10,000 ตัน 4 แหง และ 

ในป 2003 ไดมีการเปดใชทาเรือขนสงสินคาของเรือบรรทุกสินคาขนาด 100,000 ตัน บริเวณทาเรือเจียงห

ยิน (Jiangyin) ใกลนครฝูโจว  

 



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

 

 

4-10

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

ทาเรือเซี่ยเหมินสามารถรองรับการขนสงสินคาไดสูงถึง 43 ลานตัน มีเสนทางเดินเรือไปยังทาเรือ

ตางๆ 60 แหงท่ัวโลก เชน ฮองกง ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน และสิงคโปร และปจจุบัน ไดเปดเสนทางเรือขาม

มหาสมุทรไปยังประเทศในแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน ยุโรป และอเมริกา 

 

นอกจากน้ี ในป 2004  การทาเรือแหงประเทศสิงคโปร รวมกับบริษัท Henderson China ของ

ฮองกง และบริษัท Pacific Industries and Development ของประเทศอินโดนีเซีย สาขาฮองกง ไดเขาถือ

หุนบริษัทจัดการทาเรือบรรทุกสินคาท่ีทาเรือฉ่ิงโจวและทาเรือตาเจียง รวมท้ังเขาบริหารจัดการทาเรือนํ้าลึก

แหงใหมบริเวณแมนํ้าหมิ่นเจียงโดยมีหุนสวนรวมกันรอยละ 49  

    
แหลงผลิตพลงังานไฟฟา/ กาซธรรมชาต ิ
 

เน่ืองจากฝูเจี้ยนมีแหลงทรัพยากรน้ําเปนจํานวนมาก จึงเปนผูผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีใหญท่ีสุดในภาค

ตะวันออกของจีน ดวยกําลังการผลิตกวา 610 รอยลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป หรือรอยละ 8 ของปริมาณ

ไฟฟาพลังนํ้ารวมท่ัวประเทศ สถานีผลิตไฟฟาท่ีสําคัญต้ังอยูท่ีเขตสุยโขว (Shuikou) เขตซาสีโขว  

 

 

(Shaxikou) นครฝูโจว เมืองจางผิง (Zhangping) และเมอืงหยงอัน (Yong’an) สถานีผลิตไฟฟาอีกแหงท่ี

เขตซงหยู (Songyu) ในเมืองเซี่ยเหมิน และสถานีผลิตไฟฟาเหมยโจวหวาน (Meizhouwan) ใกลเมือง  เซี่ย

เหมิน 

 

นอกจากน้ี ยังมีโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติในเมืองเฉวียนโจว และกําลังกอสรางโรงกาซเหลวแหง

ท่ี 2 ของจีนขึน้ในป 2008 มีโรงไฟฟาพลังลมนํารองขนาด 6 เมกะวัตต มีแผนกอสรางโรงไฟฟาพลังลม

ขนาด 100 เมกะวัตต ในอาํเภอผิงถาน (Pingtan) และโรงไฟฟาพลังลมท่ีเมืองผูเถียน ในป 2008 

 

4.2.3 ประชากรและทรัพยากรมนุษย 
 

ฝูเจี้ยนมีประชากรราว 35.4 ลานคน เปนมณฑลท่ีมีประชากรมากเปนอนัดับท่ี 18 ของจีน สวน

ใหญอยูในชนบทราว 18.7 ลานคน สวนประชากรในเขตเมืองมีประมาณ 16.7 ลานคน และยังเปน

ภูมิลําเนาเดิมของชาวจีนโพนทะเลกวา 10 ลานคนในกวา 90 ประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะในไตหวนั มี

ประชากรที่มีเชือ้สายชาวฝูเจี้ยนโดยกําเนิดคิดเปนรอยละ 80 ของประชากรรวมท้ังหมด 20 ลานคนใน

ไตหวัน ขณะเดียวกันก็มีชาวไตหวันอาศัยอยูในฝูเจี้ยนราว 10,000 คน  
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นอกจากน้ี ฝูเจีย้นยังมีชนกลุมนอยอาศัยอยูท้ังหมด 47 กลุม หรือราว 580,000 คน คิดเปน   รอย

ละ 1.7 ของประชากรรวม ในจํานวนน้ีเปนชาวเซอ (She) มากท่ีสุดประมาณ 350,000 คน ถือเปนมณฑลท่ี

มีชาวเซออาศัยอยูมากท่ีสุดในจีน และชาวหุย (Hui) หรือมุสลิม เปนตน ชนกลุมนอยจะอาศัยอยูในเมอืง 

หนิงเตอ  ฝูโจว เฉวียนโจว  เปนตน 
 

4.2.4 โครงสรางพื้นฐานดานความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
ฝูเจี้ยนมีแรงงานท่ีมีความรูความสามารถทางวิศวกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนมาก  มี

มหาวิทยาลัยประมาณ 53 แหง และมีสถาบนัวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของรัฐอีกกวา 104 แหงท่ี

สําคัญ ฝูเจี้ยนมีนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับประเทศ (Economic and Technological 

Development Zone)  และนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับมณฑล ท่ีสําคัญ  

เชน นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฝูโจว (Fuzhou Economic and Technological 

Development Zone) ต้ังอยูในเขตหมาเหวย     นิคมพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหมเซี่ยเหมิน (Xiamen High-

Tech Development Zone) เปนนิคมพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหมระดับชาติท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน   นิคม

พัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหรงเฉียว (Rongqiao Economic and Technological Development 

Zone)   และนิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหลัวหยวนวาน (Luoyuanwan Economic and 

Technological Development Zone) เปนตน 



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

 

 

4-12

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

 

4.3 เงื่อนไขดานอุปสงค  (Demand Conditions)3 ของมณฑล 
ฝูเจี้ยน 
 

 

ในป 2005 ฝูเจี้ยนมีมูลคาการคาปลีกราว 235 พันลานหยวน สูงติดอันดับ 13 ของจีนและขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 17.5 นอกจากน้ี ชาวฝูเจี้ยนยงัมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปราว 18,646 หยวน มากเปนอันดับ 9 

ของจีน เน่ืองจากรายไดของประชาชนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทําใหรูปแบบและโครงสรางการจับจายบริโภคของ

ประชาชนในฝูเจี้ยนในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปมาก จากรูปแบบการบริโภคเพื่อความอยูรอดเมื่อสิบปท่ี

ผานมา   ไปสูการบริโภคเพื่อความพึงพอใจสวนบุคคลมากข้ึน  

 

นอกจากน้ี หากพิจารณารายไดแบงแยกตามกลุมของประชากร พบวา ครัวเรือนของฝูเจี้ยนในเขต

เมือง มีรายไดเฉล่ียตอหัวตอป (annual per capita disposal income) ราว 12,321 หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 

10.3 และรายจายเพื่อการครองชีพตอหัวตอป (per capita annual living expenditure) ราว 8,794 หยวน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 7.8  

                                                 
3  ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Fujian 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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ตารางแสดงดชันีสําคัญดานการบริโภคและยอดขายปลีกของฝูเจี้ยน  2005 
มณฑลฝูเจี้ยน ขอมูลป 2005 อัตราเปลี่ยนแปลง อันดับในจนี 

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 234.6 17.5 13 

การครอบครองสินคา  
(ตอ 100 ครัวเรือนในเขตเมือง)  

− เคร่ืองคอมพิวเตอร 

− เคร่ืองปรับอากาศ 

− รถยนตสวนตัว 

 

 

54.9 

134.9 

1.7 

 

 

17.9 

6.5 

19.7 

 

 

5 

6 

18 

ดัชนรีาคาผูบริโภค (%) 2.2 -1.8 7 

Per capita GDP (หยวน) 18,646 - 9 

คาจางเฉลี่ยของแรงงาน (หยวน) 17,146 9.9 11 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2006 
  

ในแงของโครงสรางการจับจายบริโภค เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายในดานตางๆ ระหวาง

ป 1996 กับป 2005 พบวา ชาวฝูเจี้ยนยังคงใหความสําคัญกับคาใชจาย ในเร่ืองอาหารการกินเปนสัดสวนท่ี

สูงรองลงมาคือ คาใชจายเพือ่การศึกษา การพักผอนบันเทิง วัฒนธรรม และท่ีเดนชัดคือ การเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายเพื่อท่ีพักอาศัย   

 

ตาราง สัดสวนคาใชจายสําหรับสินคาบรโิภคของประชาชนในเขตเมือง (%) 
รายการ ป 1996 ป 2004 ป 2005 

อาหาร  61.4 41.6  40.9 

เส้ือผา 10.0 7.3 8.1 

สินคาและอุปกรณในครัวเรือน 5.9 5.3 5.2 

ยาและบริการทางการแพทย 1.8 5.8 5.4 

การเดินทางขนสง และโทรคมนาคมส่ือสาร 4.5 12.9 11.9 

การศึกษา บันเทิงและวัฒนธรรม 5.8 12.9 12.6 

ท่ีพักอาศัย 7.3 10.7 12.2 

 

ที่มา:  Fujian Statistical Yearbook 2006 
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สําหรับรูปแบบการคาปลีกและชองทางในการจําหนายสินคาในฝูเจี้ยนไดมีหลากหลายรูปแบบ ท้ัง

ท่ีเปนหางสรรพสินคาแบบด้ังเดิม และรานคาปลีกโมเดรินเทรดสมัยใหม   รานไฮเปอรมารเก็ต   และหางคา

ปลีกขามชาติ เชน คารฟูร วอลมารท เมโทร และทรัสตมารท (จากไตหวัน)  เปนตน 

  
4.3.1 เมืองเอกและเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจีย้น 
 
 เมื่อพิจารณาดานปจจยัทางเศรษฐกิจของแตละเมืองสําคัญของมณฑลฝูเจี้ยน สรุปไดดังน้ี 

 

ตาราง  ขอมูลทางเศรษฐกิจของเมืองสําคัญในฝูเจี้ยน ป 2005 

เมือง 
จํานวน 
ประชากร 
(ลานคน) 

GDP 
(พันลาน 
หยวน) 

GDP  
ตอหัว 
(หยวน) 

ผลิตผลทาง
อุตสาหกรรม  

(พันลานหยวน) 

ยอดขายปลีก 
(พันลาน 
หยวน) 

การสงออก  
(ลานเหรียญ  

สรอ.) 

ฝูโจว 

 Fuzhou 
6.09 147.6 22,301 186.0 66.3 9,420 

เซี่ยเหมิน 

Xiamen 
1.47 100.7 44,737 204.1 27.2 17,266 

เฉวียนโจว 

Quanzhou 
6.65 162.6 21,427 211.7 56.2 3,207 

จางโจว 

Zhangzhou 
4.56 62.9 13,402 62.0 23.0 2,598 

ผูเถียน 

Putian 
3.04 36.0 12,854 37.7 12.8 1,115 

 

ที่มา:  Fujian Statistical Yearbook 2006 
 
 

นครฝูโจว (Fuzhou): เมืองเอกของฝูเจี้ยน 
 

นครฝูโจวต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝูเจี้ยน ในป 2005 ฝูโจวมมีูลคา GDP เทากับ 147.6 

พันลานหยวน รายไดของประชากรเฉล่ีย 22,301 หยวน มปีระชากร 6 ลานกวาคน และยังเปนภูมิลําเนา

เดิมของชาวจีนโพนทะเลกวา 2.5 ลานคนในกวา 50 ประเทศท่ัวโลก  
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ฝูโจวมีแมนํ้าหมิ่นเจียงไหลผาน และมชีายฝงทะเลยาว 1,137 กิโลเมตร คิดเปน 1 ใน 3 ของความ

ยาวของชายฝงทะเลท้ังหมดในฝูเจี้ยน และเปนท่ีต้ังของทาเรือนํ้าลึกสําคัญหลายแหง เชน  ทาเรือหมาเหวย  

ซึ่งหางจากฮองกง 904 กิโลเมตร และสามารถเชื่อมตอกบั 30 ประเทศ เชน  ญี่ปุน ฟลิปปนส สิงคโปร เปน

ตน  

 

นครฝูโจวยังเปนแหลงพลังงานสําคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรนํ้า มโีรงผลิตนํ้า 7 แหง เพื่อสนองตอ

ความตองการท้ังจากโรงงานและบานเรือน 

 

อุตสาหกรรมสําคัญของฝูโจว ไดแก อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ ส่ิงทอจําพวกผาไหมและฝาย เหล็ก

และเหล็กกลา อุตสาหกรรมประมง และอาหารกระปอง และยังมีชื่อดานสินคาหัตถกรรมท่ีเปนงานศิลปะ

พื้นเมือง โดยเฉพาะเคร่ืองเขิน และงานแกะสลักหินโสวซาน  

 

ในดานอุตสาหกรรมการเกษตร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของฝูโจว ไดแก ล้ินจี่ ลําไย ลูกสมอ        สม

ฝูเจี้ยน (สมฮกเกี้ยน)    รวมทัง้สินคาอื่นๆ ที่มีชื่อของฝูโจว คือ ชามะลิ  

 

นอกจากน้ี อตุสาหกรรมทองเที่ยวเปนอีกอุตสากรรมท่ีสําคัญ โดยเฉพาะบริเวณแหลงนํ้าพุรอน 

เน่ืองจากฝูโจวตั้งอยูใจกลางบริเวณพื้นท่ีท่ีมีนํ้าพุรอนใหญท่ีสุด 1 ใน 3 แหงของจีน  

 

ปจจบุัน รัฐบาลฝูโจวเนนยุทธศาสตรการพัฒนา “เขตเศรษฐกิจปากแมน้ําหมิ่นเจยีง” เพื่อ

ผลักดันใหเปนฐานขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมภิาคตะวันออกเฉียงใตของแมนํ้าหมิ่นเจียง ดวยนโยบาย

สงเสริมและปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อรับนักลงทุนจากตางชาติ โดยมีการเปดนิคมตางๆ เชน นิคมพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นิคมปลอดภาษี นิคมสงเสริมการลงทุนในระดับตางๆ รวมท้ังอทุยาน

วิทยาศาสตร ท่ีสําคัญ ไดแก  นิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฝูโจว (Fuzhou Economic and 

Technological Development Zone)  และนิคมพัฒนาวิทยาศาสตรเพื่อการพาณิชย เปนตน  

 

รวมถึงการเปดเสรีและปฏิรูประบบการเงินและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่อดึงดูดนักลงทุน

ตางชาติ โดยเฉพาะนักลงทุนชาวไตหวัน  
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บริษัทตางชาติไดเขามาลงทุนในฝูโจวกวา 3,000 ราย สวนใหญเปนชาวไตหวัน ฮองกง และ

สิงคโปร โดยเฉพาะชาวไตหวัน คิดเปนสัดสวนการลงทุนสูงถึงรอยละ 77 ของมูลคาผลผลิตรวมในทองถ่ิน 

สวนใหญลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเบา ไดแก อุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส อาหาร เคมีภัณฑ และส่ิงทอ  

 

สวนทาอากาศยานนานาชาติของฝูโจว ในแตละปมีจาํนวนผูโดยสารถึง 2 ลานคน นอกจากน้ียังมี

เสนทางหลวงและทางรถไฟท่ีเชื่อมตอกับมณฑลตางๆ อยางสะดวกอกีดวย สําหรับทาอากาศยาน

นานาชาตินครฝูโจวมีเท่ียวบินไปยังเมืองในประเทศตางๆ 40 เท่ียวบินตอสัปดาห ระยะเวลาเดินทางไปยัง

เมืองสําคัญในประเทศตางๆ ดังน้ี 

 

ฮองกง    ทุกวัน   ใชเวลา  1 ชั่วโมง 25 นาที 

กัวลาลัมเปอร  4 วันตอสัปดาห   ใชเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที  

มาเกา   ทุกวัน   ใชเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที 

สิงคโปร   4 วันตอสัปดาห   ใชเวลา 4 ชั่วโมง 10 นาที 

 
เมืองเซ่ียเหมิน (Xiamen) 
 

เมืองเซี่ยเหมินต้ังอยูทางตะวันตกเฉียงใตของฝูเจี้ยน หางจากนครฝูโจวประมาณ 225 กิโลเมตร มี

พื้นท่ีรวม 1,565 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวมเพียง 1.47 ลานคน แตมีมูลคา GDP เฉล่ียตอหัวสูงถึง 

44,737 หยวนสูงกวาเมืองอื่นๆ ในฝูเจี้ยน และสูงติดอันดับตนของจีน 

 

เซี่ยเหมินนับเปนเมืองท่ีอยูใกลไตหวันท่ีสุดโดยต้ังอยูตรงขามกับเกาะจินเหมิน (Jinmen) ของ

ไตหวันหางกันเพียง 3 กิโลเมตร  

 

ในดานเศรษฐกิจ จากการเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษรุนแรกๆ ของจีน ต้ังแตป 1979 ทําใหมีการลงทุน

จากตางชาติเปนสัดสวนสูง และมีสวนสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของเซี่ยเหมิน มีโครงการลงทุนกวา 

5,000 โครงการ ดวยมูลคาการลงทุนตามสัญญาถึง 20 พันลานเหรียญ สรอ. และมูลคาการลงทุนจริงกวา 

12 พันลานเหรียญ สรอ. ในจาํนวนน้ี เปนมลูคาเงินลงทุนท่ีใชจริงจากไตหวันกวา 10 พนัลานเหรียญ สรอ. 

และเพื่อเปนการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ รัฐบาลเซี่ยเหมินไดกําหนดใหจัดงานแสดงสินคาและ

การลงทุนขึ้นท่ีเมืองเซี่ยเหมินในเดือนกันยายนของทุกป   
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อุตสาหกรรมท่ีสําคัญของเซี่ยเหมิน ไดแก อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส การตอเรือ อาหารแปรรูป 

ประมง การฟอกหนัง ส่ิงทอ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล เคมีภัณฑ ยางพารา และพลาสติก 

 

ดานการคาระหวางประเทศของเซี่ยเหมินจัดอยูในอันดับท่ี 4 ของจีน รองจากเมืองเซินเจิ้น     มหา

นครซางไห และกวางโจว นอกจากน้ี อุตสาหกรรมบริการเปนอีกอุตสากรรมหน่ึงท่ีสําคัญของ       เซี่ยเหมิน  

ไดแก  การเงินและธนาคาร และโทรคมนาคม 

 

รัฐบาลกลางและรัฐบาลฝูเจี้ยนไดจัดต้ังนิคมพัฒนาพิเศษตางๆ ขึ้นในเมืองเซี่ยเหมิน  เชน    นิคม

พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหมเซี่ยเหมิน (Xiamen Torch High-Tech Development Zone) นิคมสงเสริมการ

ลงทุนไหชาง (Haicang investment zone)  นิคมเศรษฐกิจทัณฑบนเซียงหยู  เปนตน 

 

ดานการขนสงทางเรือ  รัฐบาลเซี่ยเหมินไดพัฒนาและขยายทาเรือนํ้าลึกสําคัญ คือ ทาเรือตงตู 

ของเซี่ยเหมิน ซึ่งจัดเปนทาเรือสําหรับตูบรรทุกสินคาท่ีใหญเปนอันดับ 6 ของจีน  มีทาเทียบเรือขนาด 

50,000 ตัน 2 แหง ทาเทียบเรือขนาด 30,000 ตัน 2 แหง และทาเทียบเรือขนาด 10,000 ตัน 4 แหง  และมี

เสนทางเดินเรือเชื่อมตรงไปยังทาเรือตางๆ 60 แหงท่ัวโลก และมีบริษัทขนสงเขามาดําเนินกิจการอยูมาก 

เชน บริษัท OOCL ไดเขามาเปดกิจการขนสงสินคาจากจีนและเกาหลีไปยังทวีปอเมริกาเหนือ โดยใชเวลา

ขนถายตอไปยังลอสแองเจอลิส 16 วัน และไปยังซีแอตเต้ิล 13 วัน  
 

เมืองผูเถียน (Putian) 
 

ต้ังอยูทางใตของฝูโจวหางกันประมาณ 84 กิโลเมตรในป 2005 ผูเถียนมีมลูคา GDP เทากับ 36 

พันลานหยวน รายไดของประชากรเฉล่ีย 12,845 หยวน มีประชากรราว 3 ลานคน 
 
ผูเถียนเปนแหลงผลิตลําไยท่ีสําคัญของจีน และไดกลายเปนศูนยกลางการคาลําไยอบแหงของจีน 

โดยเฉพาะลําไยแหงท่ีผลิตในเมืองผูเถียนถือวามีคุณภาพสูงเปนท่ีนิยมยอมรับของชาวจนีโดยท่ัวไป ในแต

ละปผูเถียนมีผลผลิตลําไยแหงถึง 60,000 ตัน ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณการนําเขา  
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4.4 สภาพแวดลอมและบริบทแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Context) ของมณฑลฝูเจี้ยน 
 

 บริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ จะแบงประเด็นพิจารณาออกเปน 2 ดานหลัก คือ  

 

(1)  สภาพแวดลอมภายใน เชน สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ัวไปของมณฑล บทบาทของภาคเอกชน 

และบริบททางธุรกิจท่ีสนับสนุนและสงเสริมโดยภาครัฐ  

(2)  สภาพการติดตอทางธุรกิจกับตางประเทศ แบงเปน 

2.1) การเขามาของนักลงทุนตางชาติ (Foreign Direct Investment: FDI)  

2.2) การคาระหวางประเทศ (International Trade)  
 

4.4.1 สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมณฑล 
 

ในบรรดาพื้นท่ีศึกษา 4 มณฑล ฝูเจี้ยนนับวามีภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง มบีริษทัเอกชนกวา 1 แสนราย 

ในป 2005 มีการผลิตภาคเอกชนเปนสัดสวนรอยละ 75.1 ของมูลคาการผลิตรวมทางอุตสาหกรรมของฝู

เจี้ยน และยังเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญในดานการสงออก 

 
อุปนิสัยการทาํธุรกิจของชาวฝูเจี้ยน4 

 
ชาวฝูเจี้ยนมีการติดตอคาขายกับชาวตางชาติกอนชาวจีนในเมืองอื่นๆ  ความรูสึกของชาวตางชาติ

ท่ีมีตอนักธุรกิจจีนก็มาจากลักษณะของนักธุรกิจฝูเจี้ยน เปนท่ีทราบกันวา เสนทางสายไหมทางทะเลเปน

จุดเร่ิมตนการทําการคาของฝูเจี้ยน ในระยะเวลาหลายรอยปท่ีผานมา การเดินเรือทางทะเลและการคา

ตางประเทศไดหลอหลอมอุปนิสัย      ตลอดจนกลยุทธทางการคาของนักธุรกิจฝูเจี้ยน กลาวโดยสรุปได

ดังตอไปน้ี  

 

                                                 
4  ขอมูลโดย อาจารยหล่ี เหรินเหลียง (Li Renliang) อาจารยชาวตางชาติประจาํคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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1. รูจักวางแผนลวงหนา  
นักธุรกิจฝูเจี้ยนยึดถือคติเตือนใจท่ีวา “ยามสุขก็ตองคิด เมื่อคิดก็มีการเตรียมตัว เมือ่มีการเตรียม

ตัวก็ปลอดภัย” เปนแนวทางปฏิบัติ เน่ืองจากโลกการทําการคาเปรียบหมือนมหาสมุทรท่ีเต็มไปดวย

อันตรายและส่ิงท่ีไมแนนอน ดังน้ัน การคาดการณในการทําการคาก็เหมือนกับการดูทองทะเลเพื่อพยากรณ

อากาศวาจะมฝีนหรือพายุหรือไมเพื่อเตรียมการปองกันตัวไว เชนเดียวกับการคาดการณการเปล่ียนแปลง

ในโลกการคา ชาวฝูเจี้ยนทุกคนนับวาเปนยอดฝมือ โดยมกัจะมีการเตรียมการปองกันไวลวงหนา เมื่อมเีหตุ

คับขันเกิดขึ้นก็สามารถหาวิธปีองกันไวได เพราะมีการเตรียมตัวไวลวงหนา 

 
2. อพยพสูตางแดน แสวงหาการพัฒนา 
เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรบีบบังคับใหชาวฝูเจี้ยนหันมาทําการคากับตางประเทศ 

เมื่อนักธุรกิจเหลาน้ีรํ่ารวยข้ึนมา ตองการซือ้ท่ีดินท่ีบานเกิดเมืองนอนตนเอง แตไมสามารถซื้อไดเน่ืองจาก

ท่ีดินเปนของรัฐ จึงหันไปซื้อท่ีดินท่ีอยูอาศัยในตางประเทศและไปใชชีวิตอยูในตางประเทศแทน  

ท่ีผานมาไมวาในสมัยราชวงศหมิงหรือราชวงศชิง ราชสํานักจะคํานึงถึงความมั่นคงของชาติเปน

หลัก ดังน้ัน ไมเพียงแตจะไมสงเสริมการคาตางประเทศเชนท่ีประเทศอังกฤษเคยทํา กลับยังทําการ

ปราบปรามและกดขี่นักธุรกิจ ทําใหนักธุรกจิตัดสินใจไปสรางครอบครัวในตางแดน  การคาทางทะเลไม

เพียงทําใหนักธุรกิจอพยพไปตางประเทศ ยังเปนการสรางโอกาสใหญาติพีน่อง คนทุกชนชั้น ทุกระดับ ทุก

ฐานะยายไปอาศัยอยูตางประเทศมากข้ึน 

ชาวฝูเจี้ยนไปอยูตางประเทศมากข้ึน แตก็ไมไดหมายความวาชาวฝูเจี้ยนเหลาน้ีจะตัดความ 

สัมพันธกับบานเกิดเมืองนอน ตรงกันขาม ชาวฝูเจี้ยนมีความหวงใยคนท่ีบานเกิดเมืองนอนมาก บางคน

รํ่ารวยแลวก็โอนเงินกลับบานเพ่ือนําไปใชจายในการจัดงานสมรส งานศพ ทําฮวงจุย ซือ้ท่ีปลูกบาน หรือ

สรางโรงเรียนเพื่อเปนสาธารณะกุศล  

ปจจบุัน ชาวฝูเจี้ยนจํานวนมากอาศัยอยูตางประเทศ และคนเหลาน้ีกลายเปนแหลงเงินตรา

ตางประเทศท่ีสําคัญท่ีโอนเงินเขาสูมณฑลฝูเจี้ยนอีกทางหน่ึง ตัวอยางของสถานศึกษาท่ีชาวจีนโพนทะเล

บริจาคเงินสราง เชน โรงเรียนจี๋เหมย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เปนตน 

 
3. “ใกลทะเลกินทะเล” เนนการคาทางทะเลเปนหลัก 
ต้ังแตปลายสมัยราชวงศหมิง ชาวตะวนัตกไมวาอังกฤษหรือโปรตุเกสไดพัฒนาการทําการคา

ตางประเทศ จึงเปนแรงกระตุนทําใหนักธุรกิจฝูเจี้ยนตองการมีสวนรวมในการคาตางประเทศในฐานะนัก

ธุรกิจอิสระ  การคาทางทะเลจึงเปนวีถีชีวิตและชองทางทํามาหากินท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับชาวฝูเจี้ยน ใน

ปลายราชวงศหมิง มีสินคาสงออกถึงกวา 230 รายการ และสินคานําเขาถึง 116 รายการ รวมท้ังแรธาตุเงิน

จากแอฟริกาก็นําเขามาท่ีฝูเจี้ยนเชนกัน 
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4. การทําความดีหรือการบริจาคเพือ่สาธารณะกุศลกลายเปนแฟชั่น 
นักธุรกิจฝูเจี้ยนจํานวนไมนอยชอบบริจาคเงินทองเพื่อสาธารณะประโยชน วัตถุประสงคคือ

ตองการสรางภาพพจน ทําใหธุรกิจของตนมภีาพพจนท่ีดี ปจจบุัน วัดวาอาราม ถนน โรงเรียน สะพาน 

คลองชลประทาน สถานดูแลผูสูงอายุ ศาลเจาประจาํตระกูล  และศาลเจาประจาํหมูบานในฝูเจี้ยนสวน

ใหญสรางจากเงินบริจาคของนักธุรกิจฝูเจี้ยนท่ีอพยพไปอยูตางประเทศ 

 
5. คติพจนของนักธุรกิจฝูเจี้ยน 
1. “สามสวนข้ึนอยูกับฟาลิขิต เจ็ดสวนมาจากการตอสู จึงจะมีชัยชนะ” 

2. “ทําธุรกิจดี จะไดมีคฤหาสนสรางดวยทองคํา ทําการคาดีจะได (ภรรยา) สีผิวเหมือนหยก” 

3. “แยงชิงเพื่อไมยอมแพ แตไมแยงชิงทรัยพสิน สามสวนอาศัยความรูความสามารถ เจ็ดสวน

อาศัยความกลา” 

4. “เงินท่ีไดมาโดยไมสุจริต ด่ังนํ้าไหลเขานา เงินท่ีไดมาดวยเลือดเนื้อ ยั่งยืนหมื่นๆ ป 

5. “ความยากจนไมมีราก ความรวยก็ไมมีพันธุ” 

6. “ทุกเร่ืองยอมเขาสามสวน ฟาดินกวางใหญทะเลสงบ หมั่นสะสมความดีความชอบสรางความ

รมร่ืนใหลูกหลานพึ่งพาอาศัย” 

7. “รานใหญรังแกลูกคา ลูกคาใหญรังแกราน” 

8. “สินคาราคากําลังขึ้นใหรีบซื้อ สินคาราคากําลังตกตํ่าใหรีบขาย” 

9. “สินคาผานมือกําไรสามสวน ไมมีกาํไรไมแตะตอง” 

10. “ทําการคาพูดถึงกําไร เปนส่ิงท่ีสมเหตุสมผลที่สุดแลว”  

 
บทบาทของรฐับาลในการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 

ในสวนของบทบาทของภาครัฐในการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมณฑลใหมีความเปน

สากลและดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ ตัวอยางเชน 

 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
รัฐบาลฝูเจี้ยนมีนโยบายจัดต้ัง “เขตเศรษฐกิจทางตะวันตก” (Westbank Economic Zone) เพือ่

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของฝูเจี้ยนและบางสวนของมณฑลกวางตงและเจอเจียงดวย และกําหนดให
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เปนนโยบายหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 (2006-2010) ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยจะ

มุงเนนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม กระตุนการคิดคนนวัตกรรมใหม พฒันาภาคบริการ 

 

 

และภาคเอกชน สงเสริมความรวมมอืระหวางภูมิภาค พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ปฏิรูปหนวยงานของรัฐบาล 

ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกบัไตหวันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 
 
เขตพัฒนาพิเศษตางๆ 

 
นอกเหนือไปจากเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเมืองเซี่ยเหมิน รัฐบาลฝูเจี้ยนยงัไดต้ังนิคมพัฒนาเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยีหลายแหง เพื่อดึงดูดทุนจากตางชาติ รวมท้ังการต้ังนิคมพัฒนาดานการทองเที่ยว และนิคม

พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับมณฑลท่ีสําคัญอีกหลายแหง เชน 

 
1) นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฝูโจว (Fuzhou Economic and Technological 
Development Zone) ต้ังอยูในเขตหมาเหวยทางตอนลางของแมนํ้าหมิน่เจียง มีเน้ือท่ีรวม 10 ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวยนิคมพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ นิคมการลงทุนของชาวไตหวัน นิคมการคา

ปลอดภาษี และนิคมพัฒนาทางอุตสาหกรรม  

 

ตัวอยางนักลงทุนรายใหญ ไดแก บริษัท JVC, Hitachi, Mitsubishi และ Epson และยังมีบริษัท 

Air Products ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขามาลงทุนเปดโรงงานเคมีเพื่อผลิตอุปกรณเก่ียวกับภาพถาย เปนตน 

 

2) นิคมพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงใหมเซี่ยเหมิน (Xiamen High-Tech Development Zone) จดัต้ัง

ขึ้นโดยคณะกรรมาธิการดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (State Science and Technology 

Commission) และเปนนิคมพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหมระดับชาติท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน เนนการ

ดําเนินงานดานวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงใหมในเชิงพาณิชย และการพัฒนาอตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ตัวอยางโครงการลงทุนท่ีสําคัญ เชน บริษัท Formosa Plastics ของไตหวนั บริษัท Philips เขามา

จัดต้ังโรงงานผลิตหลอดไฟ และบริษัท ABB ของยุโรป เปนตน นอกจากน้ี นิคมเซี่ยเหมินฯ ยังเปนท่ีต้ังโรง

ผลิตไฟฟา 1 ใน 5 โรงของเมืองเซี่ยเหมิน สําหรับใชภายในนิคมฯ โดยเฉพาะ จึงมีตนทุนคาเชาใชท่ีดินและ

แรงงานถูกกวาเมืองเศรษฐกิจทางตะวันออกบางแหงของจนี เชน มหานครซางไห จึงกลายเปนแหลงดึงดูด

ผูประกอบการผลิตเพื่อสงออกมากขึ้น 



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

 

 

4-22

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 
3) นิคมสงเสริมการลงทุนไหชางของเมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen Haicang Investment Zone) 
ต้ังอยูทางตะวันตกของเมืองเซี่ยเหมิน ครอบคลุมเน้ือท่ีกวา 85 ตารางกโิลเมตร ประกอบดวย 4 เขตพ้ืนท่ี 

ไดแก เขตทาเรือ ซึ่งมีเสนทางเชื่อมโยงกบัเสนทางรถไฟสายอิงถาน-เซี่ยเหมิน (Yingtan-Xiamen)    นิคม

อุตสาหกรรมซนิหยาง (Xinyang industrial area) เนนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และ

นิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี รวมท้ังยานท่ีพักอาศัย  

 

การลงทุนในนิคมฯ สวนใหญเปนการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค เชน การกอสรางสะพานไห

ชางเลียบชายฝงไปยังใจกลางเมืองเซี่ยเหมินระยะทาง 6 กิโลเมตร ใชเวลาเพียง 20 นาที โดยถือเปนสะพาน

แหงแรกในเอเชียท่ีกอสรางโดยใชสะพาน 3 ชวงตอกัน 

 

ตัวอยางบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในนิคมฯ ท่ีสําคัญ เชน บริษัท Eastman Kodak ของ

สหรัฐอเมริกา โดยไดรวมทุนกับ Xiamen International กอสรางโรงงานผลิตกลองถายรูปท่ีเมืองเซี่ยเหมิน

เปนแหงแรกในจีน โดยจะเปนฐานผลิตกลองถายรูปท่ีใหญท่ีสุดในโลก ดวยกําลังการผลิตกลอง 120 ลาน

ตัวตอป บริษัท Tuntex ของไตหวันเขามาต้ังโรงงานผลิตใยโพลีเอสเตอร  

 

นอกจากน้ี บริษัท Hutchison Whampoa เขามารวมทุนกับบริษัท Xiamen Haicang Port จัดต้ัง

บริษัทจัดการทาเรือขนสงสินคา Xiamen International Container Terminals ประกอบดวยทาเทียบเรือ

คลังสินคาเอนกประสงค 3 แหง เปนตน 

 

4) นิคมสินคาทณัฑบนบนเซยีงหยูในเมืองเซ่ียเหมิน (Xiangyu Bonded Zone) จัดต้ังขึ้นในป 

2004 มีเน้ือท่ีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร โดยถือเปนเขต Zone-Port Interactive Area (ZPIA) นํารอง 1 

ใน 7 เขตของจนี (อีก 6 แหง ไดแก ตาเหลียน หนิงโป ชิงไห เซินเจิ้น เทียนจิน และจางเจียก่ัง) โดยจะมุงเนน

ท่ีการพัฒนาระบบโลจิสติกสและภาษีของบริษัทในนิคมเซี่ยงหยูตามแบบอยางของเขต ZPIA ในนิคมไวเกา

เฉียวของมหานครซางไห  

 

นอกจากน้ี ฝูเจี้ยนยังมีนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ อกี ไดแก นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีหรงเฉียว (Rongqiao Economic and Technological Development Zone)  นิคมพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีหลัวหยวนวาน (Luoyuanwan Economic and Technological Development 

Zone) เปนตน 
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การจัดงานแสดงสินคาและกิจกรรมระดบันานาชาต ิ

 
รัฐบาลฝูเจี้ยนไดจัดงานแสดงสินคาและการลงทุนข้ึนท่ีเมืองเซี่ยเหมินในชวงประมาณเดอืน

กันยายนของทุกป เพือ่ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ ท้ังน้ี เมืองเซีย่เหมินถือเปนเมืองแรกของจนีท่ีมี

การจัดงานในลักษณะดังกลาว ในแตละป มีนักธุรกิจจากตางชาติมารวมงานกวา 10,000 คน 
 

4.4.2 สภาพการติดตอทางธุรกิจกับตางประเทศ 
 

สภาพการติดตอทางธุรกิจกับตางประเทศ แบงเปน 

 
การเขามาของนักลงทุนตางชาติ   (Foreign Direct Investment: FDI)  

  

เน่ืองจากฝูเจี้ยนมีอัตราคาจางแรงงานโดยเฉล่ียตํ่ากวามณฑลเศรษฐกิจสําคัญท่ีอยูใกลเคียง เชน 

กวางตงและเจอเจียง ทําใหบริษัทขามชาติจํานวนไมนอยเลือกท่ีจะเขามาลงทุนในฝูเจี้ยน การลงทุน

โดยตรงจากตางชาติจึงเปนพลังขับเคล่ือนสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑล   

 

ในป 2005 ฝูเจี้ยนมีมูลคาการลงทุนจากตางชาติตามสัญญาราว 6 พันลานเหรียญ สรอ. และ

มูลคาท่ีใชจริง 5.4 พันลานเหรียญ สรอ. สวนใหญลงทุนในนครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน เฉวียนโจว และ  จาง

โจว 
 

ตาราง  แสดงการเปล่ียนแปลง FDI ในฝเูจี้ยน 
การลงทุนจากตางชาต ิ ป 1979-2004 ป 2004 ป 2005 

จํานวนสัญญา  35,790 2,277 1,988 

มูลคาตามสัญญา (พันลาน เหรียญสรอ. ) 90.60 5.37 6.0 

มูลคาใชจริง (พันลาน เหรียญสรอ. ) 52.50 4.75 5.4 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2006. 
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ท้ังน้ี บริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในฝูเจี้ยน ถือวามีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของฝูเจี้ยนอยาง

มาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 58.4 ของมูลคาการผลิตรวมทางอุตสาหกรรม และรอยละ 62.6 ของมูลคาการ

สงออกรวมของฝูเจี้ยนในป 2005 

 

บริษัทตางชาติท่ีไดเขามาลงทุนในฝูเจี้ยนในป 2005 ประมาณ 17,854 ราย  มากเปนอันดับ 6 ของ

จีน สวนใหญเปนบริษัทของฮองกง รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเกา 

ตามลําดับ  

 

ตัวอยางบริษัทขามชาติชั้นนําของโลกท่ีเขามาลงทุนในฝูเจี้ยน เชน Kodak, Dell, Boeing, Nokia, 

Siemens, GE, Can'kun, Swire, TDK, ABB, Mitsui, Marubeni, BP Amoco, Compaq, Alstom, และ 

Panasonic   

 

สาขาท่ีมีการลงทุนสวนใหญจะอยูในดานการผลิตอุตสาหกรรม สัดสวนราวรอยละ 72.4 ของ

มูลคาท่ีมีการลงทุนในป 2005 เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม กลุมสาธารณูปโภค 

เกษตรกรรม อสังหาริมทรัพย และโครงการท่ีอาศัยเงินทุนและเทคโนโลยีขั้นสูง และภายหลังการเปดเสรี

ภาคบริการของจีนตามขอผูกพนัของ WTO คาดวามูลคาการลงทุนจากตางชาติในภาคบริการจะเพิ่มมาก

ขึ้น 

 

ในดานรูปแบบการลงทุนจากตางชาติ 5  สวนใหญอยูในรูปของการลงทุนโดยทุนของตางชาต ิ

100% คิดเปนรอยละ 74.6  รองลงมาคือ การรวมทุนกับจีน คิดเปนรอยละ 17.8 และการรวมมือกับจีน 

รอยละ 2.6 

                                                 
5  รูปแบบการลงทุนของตางชาติในจีน แบงเปน 3 รูปแบบใหญๆ ดังน้ี  1) กิจการทุนตางชาติ 100 % คือ

รูปแบบการลงทุนท่ีผูลงทุนตางชาติเปนผูลงทุนท้ังหมด อาํนาจการบริหารอยูภายใตการตัดสินใจของนัก

ลงทุนตางชาติแตเพียงฝายเดียว 2) กิจการรวมทนุ แบงผลกําไรหรือทรัพยสินตามอัตราสวนของทุนท่ีแต

ละฝายไดลงทุนไป และ 3) กิจการรวมมือ/รวมประกอบการ จะตองมกีารตกลงกําหนดเง่ือนไข ลักษณะ

การลงทุน การบริหาร การแบงผลประโยชน ความรับผิดชอบของแตละฝาย อยางชัดเจนในขอกําหนดของ

สัญญา  
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แหลงเงินทุนตางชาติรายใหญท่ีสุดของฝูเจี้ยน ไดแก ฮองกง ในป 2005 มบีริษัทฮองกงเขามา

ลงทุนเกือบ 2 หมื่นราย ดวยมูลคาเงินลงทุนตามสัญญาและมูลคาท่ีใชจริง 48.7 พันลานเหรียญ สรอ. และ 

24.6  พันลานเหรียญ สรอ. ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 49 ของของ FDI ท้ังหมดท่ีเขามาลงทุนใน ฝูเจี้ยน 

โครงการลงทุนของฮองกงท่ีสําคัญ ไดแก กลุมโรงแรมแชงกรีลา โดยกลุมบริษัท Kerry และโครงการตางๆ 

โดยกลุมบริษัท China Merchants เปนตน  

 

สําหรับแหลงเงินทุนของตางชาติอื่นๆ  ไดแก สหรัฐ (คิดเปนรอยละ 4.4 ของมูลคาการลงทุนรวม

ในฝูเจี้ยน) สิงคโปร (รอยละ 3.7) ฟลิปปนส (รอยละ 2.9) ญี่ปุน (รอยละ 2.3) และมาเกา (รอยละ 2.1) 

ตามลําดับ แตอยางไรก็ดี แมวาขอมูลทางสถิติจากหนังสือสถิติมณฑลฝูเจี้ยนประจาํป 2005 จะไมมกีาร

บันทึกมูลคาการลงทุนจากไตหวัน แตจากแหลงขอมูลอื่น พบวา มูลคาการลงทุนจากไตหวันไดเพิ่มสูงขึ้น

อยางมากในชวง  2-3  ปท่ีผานมา โดยมีบริษัทท่ีลงทุนโดยไตหวันในฝูเจี้ยนราว 3,750 ราย และคาดวา

มูลคาการลงทุนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอันเน่ืองมาจากความสัมพนัธท่ีใกลชิดกันของชาวฝูเจี้ยนและชาวไตหวนั 

และการพัฒนาความสัมพันธอนัดีระหวางกันกันบริเวณชองแคบไตหวัน  

 

การลงทุนของไทย สําหรับการลงทุนของไทยในฝูเจี้ยน   ในป 2004 ไทยมีมูลคาการลงทุนตาม 

สัญญาในฝูเจี้ยนรวม 5.17 ลานเหรียญ สรอ. รวมโครงการลงทุน 3 โครงการ และมีมูลคาการลงทุนท่ีใชจริง

ราว 10.83 ลานเหรียญ สรอ. คิดเปนรอยละ 0.2 ของมูลคาการลงทุนรวมในฝูเจี้ยน จนถึงป 2005 มีบริษทั

ของไทยเขามาลงทุนในฝูเจี้ยนประมาณ 73 ราย ตัวอยางเชน 
 

 บริษัท ทวีกาบอลล แมนูแฟคเจอร่ิง เปนกิจการรวมทุนของ บริษัท แกรนดสปอรต จํากัด และ

บริษัทหยวนจี้ ของไตหวัน 

 บริษัทของเครือเจริญโภคภัณฑ (ซพีี) ในฝูเจีย้น เชน   

- บริษัท Xiamen Chia Tai Agro-Industry Co., Ltd. เปนการรวมทุนของกลุมบริษัทในเครือ

ซีพีและบริษัท Xiamen Livestock Group, Xiamen Feed Industry Co. และบริษัท Fujian 

Feed Industry Co. จัดต้ังขึ้นในป 1989 ผลิตอาหารสัตวและทําฟารมไก ดวยกําลังการ

ผลิตอาหารสัตว 1.5-2 แสนตันตอป และผลิตลูกไกราว 6 ลานตัว 

- บริษัท Fuzhou Da Fu Co., Ltd. เปนการลงทุนโดยกลุมบริษัทเครือซพีี 100% ต้ังอยูใน

นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจหมาเหวยในฝูโจว จัดเปนกิจการผลิตอาหารสัตวและปศุสัตวท่ี

ใหญท่ีสุดของมณฑลฝูเจี้ยน 
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- บริษัท Pucheng Chia Tai Biochemistry Co., Ltd. ต้ังอยูทางเหนือของฝูเจี้ยน ติดกับเขต

ทองเที่ยวทางธรรมชาติเขาอูอีซ๋าน มพีื้นท่ีรวม 70,000 ตารางเมตร เปนกิจการดาน

เวชภัณฑท่ีไดจากอุตสาหกรรมการหมัก 

- บริษัท Quanzhou Daquan L-lysine Co., Ltd. เปนการรวมทุนของกลุมบริษัทเครือซีพีและ

บริษัท L-lysine Factory ของจีน จัดต้ังขึ้นในป 1989 มีพื้นท่ีรวม 88,700 ตารางเมตร 

ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ ไดแก อาหารเสริมแรธาตุ (Feed Grade L-lysine 

Monohydrochloride) ดวยกําลังการผลิต 1 หมื่นตันตอป 
 

การคาระหวางประเทศ (International Trade)  
 

มณฑลฝูเจี้ยนเปนฐานทางอุตสาหกรรมและศูนยกลางการคาเพื่อการสงออกท่ีสําคัญแหงหน่ึงของ

จีน ในป 2005 มีมูลคาการสงออก 34.8 พันลานเหรียญ สรอ. และมูลคาการนําเขา 19.6พันลานเหรียญ 

สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.5 และรอยละ 7.9 มีการคาเกินดุล 24.4 พันลานเหรียญ สรอ. 
 

ตารางการคาระหวางประเทศของฝูเจี้ยน 
 

รายการ ป 2005 อัตราเปลี่ยนแปลง 
(%) 

อันดับในจนี 

การสงออก  (พนัลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

34.8 

21.8 

18.5 

18.5 

6 

การนําเขา (พันลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

19.6 

14.0 

7.9 

10.2 

9 

 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2006 

 
สินคาสงออกและตลาดสงออกสําคัญ 

 
สินคาสงออกสําคัญของฝูเจี้ยน ไดแก อุปกรณในสํานักงานและเคร่ืองประมวลผลขอมูล เคร่ืองแตง

กายและอุปกรณตกแตงเส้ือผา รองเทา ถุงเทา เคร่ืองทําไฟฟาและชิ้นสวน ผลิตภัณฑแรอโลหะ เปนตน  
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ตลาดสงออกสําคัญของฝูเจี้ยน ไดแก สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น ฮองกง กลุมประเทศในแอฟริกา และ

เยอรมนี 

 
ตารางสินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรกของฝูเจี้ยน 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 อุปกรณในสํานักงานและเคร่ืองประมวลผลขอมูล 3,691.35 5,367.40 

2 เคร่ืองแตงกายและอุปกรณตกแตงเส้ือผา 2,379.38 3,566.47 

3 รองเทา ถุงเทา 2,319.85 2,800.44 

4 เคร่ืองทําไฟฟาและชิ้นสวน 1,527.88 1,944.54 

5 ผลิตภัณฑแรท่ีไมมีโลหะ 1,198.62 1,464.29 

6 อุปกรณโทรคมนาคมและเคร่ืองเลนและบันทึกเสียง 892.59 1,413.52 

7 อุปกรณถายภาพ กลอง และนาฬิกา 675.67 929.20 

8 เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑ 608.63 792.16 

9 ผลิตภัณฑสัตวนํ้า 531.10 836.53 

10 ผลิตภัณฑโลหะ 522.18 668.80 

 
ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2005 

 
สินคานําเขาและแหลงนําเขาสําคัญ 

 
สินคานําเขาสําคัญของฝูเจี้ยน ไดแก เคร่ืองทําไฟฟาและชิ้นสวน อปุกรณเฉพาะทางและเคร่ืองมือ

ทางวิทยาศาสตร อุปกรณในสํานักงานและเคร่ืองประมวลผลขอมูล และพลาสติกในรูปสารต้ังตน เคมี

อินทรีย เปนตน  

แหลงนําเขาสําคัญของฝูเจี้ยน ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในแอฟริกา มาเลเซีย และ

เยอรมนี 
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ตารางสินคานาํเขาสําคัญ 10 อันดับแรกของฝูเจี้ยน 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 เคร่ืองทําไฟฟาและชิ้นสวน 2,407.74 2,826.01 

2 อุปกรณเฉพาะทางและเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร 1,184.97 1,976.16 

3 อุปกรณในสํานักงานและเคร่ืองประมวลผลขอมูล 1,088.26 1,418.42 

4 พลาสติกในรูปสารต้ังตน 793.48 1,225.33 

5 เคมีอินทรีย 674.12 1,050.20 

6 อุปกรณท่ีใชอุตสาหกรรมพิเศษ 710.92 752.53 

7 เหล็กกลา 765.41 712.39 

8 อุปกรณโทรคมนาคมและเครื่องเลนและบันทึกเสียง 605.75 636.45 

9 ผลิตภัณฑส่ิงทอ 610.38 600.73 

10 เคร่ืองจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไปและชิ้นสวน 439.19 524.50 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2005 

 
ประเทศคูคาสําคัญ  

 

คูคาสําคัญของฝูเจี้ยน ไดแก สหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 18.5 ของมูลคาการคารวมของฝูเจี้ยน 

รองลงมา ไดแก ญี่ปุน ฮองกง กลุมประเทศในแอฟริกา และเยอรมนี โดยไทยจัดอยูในอนัดับท่ี 14 และมี

มูลคานอยกวาประเทศในกลุมอาเซียนดวยกันอยางมาเลเซีย สิงคโปร และฟลิปปนส 

 



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

 

 

4-29

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 
ตารางประเทศคูคาสําคัญของฝูเจี้ยน 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ 
ป 2003 ป 2004 

คารวม สงออก นําเขา คารวม สงออก นําเขา 

รวม 35,325.51 21,131.73 14,193.78 47,084.42 28,952.14 18,132.28 

ประเทศคูคาสําคัญ 5 อันดับแรก 

1. สหรัฐอเมริกา 6,433.68 5,120.97 1,312.71 8,693.08 7,066.92 1,626.16 

2. ญี่ปุน 6,551.11 4,275.20 2,275.91 7,895.67 5,150.02 2,745.65 

3. ฮองกง 2,459.23 2,180.79 278.44 3,178.02 2,912.72 265.30 

4. แอฟริกา 1,799.39 1,197.88 601.51 3,050.64 2,151.99 898.65 

5. เยอรมนี 1,258.09 761.91 496.18 1,605.67 1,026.53 579.14 

ประเทศคูคาสําคัญในอาเซียน (ลําดับท่ี) 

มาเลเซีย (6) 994.28 324.27 670.01 1,221.96 441.86 780.10 

สิงคโปร (7) 825.22 440.79 384.43 984.40 496.20 488.20 

ฟลิปปนส (12) 448.92 196.66 252.26 564.83 293.75 271.08 

ไทย (14) 420.47 137.89 282.58 518.44 191.43 327.01 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2005 
 

การคาระหวางฝูเจี้ยน-ไทย 
 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นจากตารางขางข้ึน พบวาไทยเปนคูคาสําคัญอันดับท่ี 14 

ของฝูเจี้ยน เปนรองการคาระหวางฝูเจี้ยน-มาเลเซีย ฝูเจี้ยน-สิงคโปร และฝูเจี้ยน-ฟลิปปนส  
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ตารางการคาระหวางฝูเจี้ยน-ไทย ป 1999-2005 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ป การคารวม การสงออกมา
ไทย 

การนําเขาจาก
ไทย 

ดุลการคา 

1999 198.00 64.91 133.09 ขาดดุลไทย 

2000 233.90 92.47 141.43 ขาดดุลไทย 

2001 237.36 90.89 146.47 ขาดดุลไทย 

2002 331.55 107.70 223.85 ขาดดุลไทย 

2003 420.47 137.89  282.58  ขาดดุลไทย 

2004 518.44  191.43  327.01  ขาดดุลไทย 

2005 607.13 248.95 358.18 ขาดดุลไทย 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2005 และ กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อ

เสนอกระทรวงพาณิชย, พฤษภาคม 2549. 

 
การคาระหวางฝูเจี้ยน-ไทยต้ังแตป 1999-2005 มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง โดยในป 2005 มี

มูลคา 607.13 ลานเหรียญ สรอ. ขยายตัวรอยละ 17.2 จากป 2004 และเพิ่มขึ้น 3 เทา จากป 1999 โดยมี

มูลคาการสงออกมาไทยและนําเขาจากไทยเปนมูลคา 248.95 ลานเหรียญ สรอ. และ 358.18 ลานเหรียญ 

สรอ. ตามลําดับ โดยฝูเจี้ยนเปนฝายขาดดุลการคากับไทยมาโดยตลอด 

 
สินคานําเขาสําคัญจากไทย 
 
ในป 2005 สินคาท่ีฝูเจี้ยนนําเขาจากไทย ไดแก เคร่ืองประมวลผลขอมูลและชิ้นสวน สินคา

ประเภทพลาสติกในรูปสารต้ังตน และเคมีอินทรียตางๆ ซึ่งเปนสินคาสําคัญท่ีฝูเจี้ยนนําเขาจากตลาดโลก   

สินคาสําคัญอื่นๆ ท่ีนําเขาจากไทย  ไดแก  ยางธรรมชาติ หนังฟอก นํ้าตาล และ ขาว  เปนตน  
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ตารางสินคานาํเขาสําคัญของฝูเจี้ยนจากไทย  ป 2005 

 
(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

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

1 8471 เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆของเครื่องดังกลาว 

รวมท้ังเคร่ืองอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เคร่ืองจักรถายทอดขอมูล

ใหเปนรหัสลงบนส่ือบันทึกขอมูลและเคร่ืองจักรสําหรับประมวลขอมูล

ดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น  

95,140,323 0.68 

2 4001 ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอรชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่

คลายกัน ในลักษณะข้ันปฐม เปนแผนบาง หรือเปนแถบ 

31,307,301 0.22 

3 2902 ไซคลิกไฮโดรคารบอน  26,144,135 0.19 

4 3901 โพลิเมอรของเอทิลนี ในลักษณะข้ันปฐม  25,801,309 0.18 

5 8542 วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลีที่ใชในทางอิเล็กทรอนิกส  24,797,994 0.18 

6 4107 หนังฟอกที่จัดทําเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครัสต้ิง รวมถึงหนังฟอกที่

ตกแตงแบบพารชเมนตของสัตวจําพวกโคกระบือหรือจําพวกมาไมมีขนติด 

14,978,896 0.11 

7 3907 โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอรอื่นๆ และอีพอกไซดเรซิน ในลักษณะข้ันปฐม, โพลิ

คารบอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร และโพลิเอสเทอร-อื่นๆ ใน

ลักษณะข้ันปฐม  

13,884,157 0.10 

8 1701 น้ําตาลที่ไดจากออยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมีในลักษณะ

ของแข็ง  

10,908,246 0.08 

9 2917 กรดโพลิคารบอกซิลิก และแอนไฮไดรด ฮาไลด เพอรออกไซด และเพอร

ออกซิแอซิด ของกรดโพลิคารบอกซิลิก รวมท้ังอนุพันธชนิดฮาโลเจเนเต็ด 

ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกลาว  

10,160,429 0.07 

10 1006 ขาว 8,386,817 0.06 

11 8517 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย  6,771,176 0.05 

12 7208 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางต้ังแต 

600 มิลลิเมตรข้ึนไป ไดจากการรีดรอน ไมหุมติด ไมชุบ หรือไมเคลือบ  

5,995,091 0.04 

13 8541 ไดโอด ทรานซิสเตอรและกลอุปกรณกึ่งตัวนําที่คลายกัน กลอุปกรณกึ่ง

ตัวนําแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซล  ไดโอดเปลงแสงและผลึกพีเอ

โซอิเล็กทริกที่ประกอบแลว  

5,457,890 0.04 

14 2611 สินแรและหัวแรทังสเตน  3,846,422 0.03 

15 4005 ยางผสมชนิดอันวัลแคไนซในลักษณะข้ันปฐม หรือเปนแผน แผนบางหรือ

เปนแถบ  

3,673,353 0.03 

 

ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถนุายน 2549. 
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สินคาสงออกสําคัญไปไทย  
 
ในป 2005 สินคาท่ีฝูเจี้ยนสงออกมาไทย ไดแก  คอนเทนเนอร  หินกอสรางและของท่ีทําดวยหิน 

เคร่ืองประมวลผลขอมูล มอเตอรไฟฟา  อุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพท  กระดาษไวแสง รม และเคร่ืองทํานํ้า

รอน เปนตน 

 
ตารางสินคาสงออกสําคัญของฝูเจี้ยนไปไทย ป 2005 

 
(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

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

1  8609 คอนเทนเนอร (รวมถึงคอนเทนเนอรสําหรับขนสงของไหล) ที่ออกแบบ

และติดต้ังเปนพิเศษสําหรับการขนสงต้ังแตหนึ่งวิธีข้ึนไป  

22,144,000 0.28  

2 6802 หินที่ใชทําอนุสาวรียหรือหินกอสราง ที่จัดทําแลว (ยกเวนหินชนวน) 

และของทําดวยหินดังกลาว นอกจากของตามประเภทท่ี 68.01 (หินปู

ถนน หินขอบถนนและหินปูพื้น) รวมทั้งหินโมเสกและของที่คลายกัน

ทําดวยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผนรองรับหรือไมก็ตาม 

รวมท้ังเม็ด ช้ิน และผงของหินธรรมชาติ(รวมถึงหินชนวน) ที่แตงสี  

11,587,200 0.15  

3 8471 เคร่ืองประมวลผลขอมูลอัตโนมัติและหนวยตางๆ ของเครื่องดังกลาว 

รวมท้ังเคร่ืองอานขอมูลระบบแมเหล็กหรือแสง เคร่ืองจักรถายทอด

ขอมูลใหเปนรหัสลงบนส่ือบันทึกขอมลูและเคร่ืองจักรสําหรับประมวล

ขอมูลดังกลาว ที่ไมไดระบุหรือรวมไวในที่อื่น  

11,019,465 0.14  

4 8501 มอเตอรไฟฟาและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  10,436,940 0.13  

5 8517 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย  10,332,140 0.13  

6 3703 กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและส่ิงทอไวแสง ใชในการถายรูป 

ที่ยังไมไดถายหรืออัด  

8,299,369 0.11  

7 6601 รม และรมปกกันแดด (รวมถึงรมที่เปนไมเทา รมปกในสวนและรมที่

คลายกัน)  

8,089,944 0.10  

8 8708 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต 7,576,556 0.10  

9 8540 หลอดเทอรมิโอนิก หลอดโคลดแคโทด หรือหลอดโฟโตแคโทด (เชน 

หลอดสูญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือกาซ หลอดเมอรคิวรีอารกสําหรับ

กลับกระแสไฟฟา หลอดแคโทดเรย หลอดของกลองถายโทรทัศน)  

5,273,978 0.07  
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 10 8516 เคร่ืองทําน้ํารอนดวยไฟฟาแบบทําน้ํารอนช่ัวขณะที่ใช หรือแบบทําน้ํา

รอนเก็บสะสม และเคร่ืองทําความรอนดวยไฟฟาแบบจุม เคร่ือง-

อุปกรณทําความรอนดวยไฟฟาใหแกบรรยากาศรอบๆ และเครื่อง-

อุปกรณทําความรอนดวยไฟฟาใหแกดิน เคร่ืองอุปกรณแตงผม (เชน 

เคร่ืองเปาผม เคร่ืองมวนผม เคร่ืองทําใหคีมมวนผมรอน) และเครื่อง-

อุปกรณเปามือใหแหงที่ใหความรอนดวยไฟฟา เตารีดไฟฟา เคร่ืองใช

อื่นๆ ที่ใหความรอนดวยไฟฟาชนิดที่ใชตามบานเรือน รวมท้ังตัว

ตานทาน สําหรับทําความรอนดวยไฟฟา นอกจากของตามประเภทท่ี 

85.45  (คารบอน) 

5,059,123 0.06  

 11 8525 เคร่ืองสงสําหรับวิทยุโทรศัพท วิทยุโทรเลข วิทยุกระจายเสียง หรือ

โทรทัศน รวมท้ังกลองถายโทรทัศน กลองถายบันทึกวีดิโอภาพน่ิง และ

กลองถายบันทึกภาพดิจิทัล  

4,872,305 0.06  

 12 7607 ฟอยลอะลูมิเนียม มีความหนา (ไมรวมถึงวัตถุรองรับ) ไมเกิน 0.2 

มิลลิเมตร  

4,734,327 0.06  

 13 8504 หมอแปลงไฟฟา เคร่ืองเปลี่ยนไฟฟาชนิดอยูคงที่ (สแตติกคอนเวอร-

เตอร) (เชน เคร่ืองกลับกระแสไฟฟา) และตัวเหนี่ยวนํา 

4,695,963 0.06  

 14 8481 แทป กอก วาลว และเคร่ืองใชที่คลายกัน สําหรับใชกับหลอดหรือทอ 

เปลือกบอยเลอร แท็งก แวต หรือใชกับของท่ีคลายกัน รวมถึงวาลวลด

ความดันและวาลวที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ  

3,798,141 0.05  

 15 8413 เคร่ืองสูบของเหลว รวมท้ังเคร่ืองตักยกของเหลว  3,686,166 0.05  

 

ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 

  

  

 

4.5 อุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) ของมณฑลฝูเจี้ยน 
 

 

4.5.1 อุตสาหกรรมการผลิต 
 

เมื่อพิจาณาขอมูลจากตารางแสดงสัดสวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักของฝูเจี้ยน พบวา 

อุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร สัดสวนราวรอยละ 

15.9 ของผลผลิตรวมของมณฑล รองลงมา ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟา ผลิตภัณฑแรอโลหะ และ

อุตสาหกรรมด้ังเดิม เชน ส่ิงทอ เปนตน 
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ตารางสัดสวนอุตสาหกรรมหลักของฝูเจีย้น ป 2005 

กลุมอุตสาหกรรมหลัก สัดสวนตอผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรม (%) 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร 15.9 

การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน 7.5 

ผลิตภัณฑแรอโลหะ 5.8 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 5.8 

เคร่ืองหนัง ขนสัตว และผลิตภัณฑ  6.0 

เคร่ืองแตงกาย รองเทา และหมวก 5.5 

อุปกรณไฟฟาและเคร่ืองจักรกล  4.3 

 

ที่มา: Fujian Statistical Yearbook 2006 

 

ตัวอยางขอมูลอุตสาหกรรมหลักของฝูเจี้ยน เชน 

 

อุตสาหกรรมอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 

 

ฝูเจี้ยนถือเปนศูนยกลางการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญของจีน โดยเฉพาะสินคาท่ีตองใช

เทคโนโลยีขั้นสูง เชน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลายมาเปนสวนสําคัญตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจของมณฑล คิดเปนสัดสวนรอยละ 15.9 ของมูลคาการผลิตรวมทางอุตสาหกรรม ท้ังน้ี ฝูเจี้ยนถือ

เปนผูผลิตไมโครคอมพิวเตอรท่ีใหญเปนอันดับ 4 ของจีน ดวยสัดสวนการผลิตรอยละ 12 ของผลผลิตรวม

ท่ัวประเทศ  

 

ฝูเจี้ยนมีฐานอตุสาหกรรมการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยู 4 แหง ไดแก ฐานอุตสาหกรรมการ

ผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีนครฝูโจว   นิคมพัฒนาหมาเหวย (Mawei Development Zone)    นิคม

พัฒนาหรงเฉียวในเมืองฝูชิง (Fuqing Rongqiao Development Zone)   และเขตเศรษฐกิจพิเศษ       เซี่ย

เหมิน (Xiamen Special Economic Zone) นอกจากน้ี รัฐบาลฝูเจี้ยนยงัมีแผนท่ีจะจัดต้ังฐานอุตสาหกรรม

ไฮเทคใหมท่ีเมืองจางโจว เมืองเฉวียนโจว และเมืองผูเถียน พรอมกบัฐานอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงใหมท่ี

นครฝูโจวและเซี่ยเหมินดวย 
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บริษัทผูผลิตท่ีสําคัญ เชน บริษัท Fujian Electronics and Information Group รวมทุนกับบริษัท 

Hitachi and Toei Shoko จัดต้ังบริษัทผลิตสินคาระดับบน เชน โทรทัศน และบริษัท TPV Technology ซึ่ง

เปนผูผลิตหลอดภาพโทรทัศนท่ีใหญเปนอันดับ 2 ของโลกของฮองกงเขามาต้ังกิจการผลิตจอ LCD ท่ีเมืองฝู

ชิง ดวยกําลังการผลิตสูงถึง 6 ลานชิ้นตอป ท้ังน้ี บริษัทฯ แหงน้ีเคยมีโครงการท่ีจะโยกยายโรงงานไปยังมหา

นครซางไห แตเน่ืองจากไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีท่ีรัฐบาลฝูเจี้ยนใหเปนเวลา   5 ป จึงตัดสินใจไมยายไป 

เปนตน ท้ังน้ี ผลผลิตดานอิเล็กทรอนิกสดังกลาวคิดเปนผลผลิตรวมรวมกวารอยละ 25 ของบริษัทตางชาติ

ในฝูเจี้ยน 

 

นอกจากน้ี ฝูเจีย้นยังเปนเมืองแรกในโลกท่ีมีการเปดใชระบบ General Packet Radio Services 

หรือ GPRS ท่ีนครฝูโจวในป 2001 โดยบริษัท Fujian Mobile Communications เพื่อใหผูใชบริการสามารถ

เขาสูระบบอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาและสามารถใชอินทราเน็ตไดสะดวกข้ึนดวย  

 
อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟาและความรอน  

 

เน่ืองจากมีแหลงทรัพยากรนํ้าเปนจํานวนมาก ฝูเจี้ยนจึงเปนผูผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีใหญท่ีสุดใน

ภูมิภาคตะวันออกของจีน ดวยกําลังการผลิตกวา 610 รอยลานกิโลวัตตชั่วโมงตอป หรือรอยละ 8 ของ

ปริมาณไฟฟาพลังนํ้ารวมท่ัวประเทศ สถานีผลิตไฟฟาท่ีสําคัญต้ังอยูท่ีเขตสุยโขว (Shuikou)   เขตซาสีโขว 

(Shaxikou) นครฝูโจว เมืองจางผิง (Zhangping) และเมอืงหยงอัน (Yong’an) สถานีผลิตไฟฟาอีกแหงท่ี

เขตซงหยู (Songyu) ในเมืองเซี่ยเหมิน และสถานีผลิตไฟฟาเหมยโจวหวาน (Meizhouwan) ใกลเมือง เซี่ย

เหมิน ซึ่งเปนโรงผลิตไฟฟาแหงแรกในจีนท่ีลงทุนโดยตางชาติ 100%  

 

นอกจากน้ี ยังมีแผนการกอสรางโรงไฟฟาอืน่ๆ เชน โรงไฟฟาพลังนํ้าขนาด 600 เมกะวตัตท่ีเมือง

เมี่ยนหัวถาน (Mianhuatan) และขนาด 330 เมกะวัตตท่ีเมืองมูหยางซี (Muyangxi) และโครงการกอสราง

โรงไฟฟาโหวซือ่ (Houshi) ขนาด 2,400 เมกะวัตต ในระยะท่ี 2 ท่ีเมอืงจางโจว อยางไรก็ดี เน่ืองจาก

เศรษฐกิจท่ีเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ทําใหความตองการพลังงานไฟฟาใน ฝูเจี้ยนเพิ่ม

สูงขึ้นจนไมเพียงพอตอความตองการและสวนทางกับปริมาณการผลิต 
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ฝูเจี้ยนยังมีโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติขนาด 1,500 เมกะวัตตในเมืองเฉวียนโจว และกําลัง

กอสรางโรงกาซเหลวแหงท่ี 2 ของจีนขึ้นในป 2008 โดยความรวมมือของบริษัท China National Offshore 

Oil Corp (CNOOC) และกลุม BP รวมกับบริษัทจากฮองกง มีกําลังการผลิต 2-3 ลานตันตอป  

 

นอกจากน้ี ฝูเจีย้นมีโรงไฟฟาพลังลมนํารองขนาด 6 เมกะวัตต ซึ่งดําเนินการมาแลวต้ังแตป 2000 

และมีแผนกอสรางโรงไฟฟาพลังลมขนาด 100 เมกะวัตต ในอาํเภอผิงถาน (Pingtan) โดยกลุมบริษัท 

Longyuan Power Group และโรงไฟฟาพลังลมท่ีเมืองผูเถียน ในป 2008 และจะทําการพัฒนาโครงขาย

พลังงานทางเลือกอื่นๆ ตามแนวชายฝงโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนพลังงานไฟฟาดวย 
 
อุตสาหกรรมยานยนต  

 

อุตสาหกรรมยานยนตของฝูเจี้ยนกําลังเติบโตอยางรวดเร็ว มฐีานการผลิตสําคัญท่ีเมืองชิงโขว 

(Qingkou) และจัดเปนฐานการผลิตรถยนตท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน ฝูเจี้ยนต้ังเปาหมายการผลิตรถยนตให

ได 3 แสนคัน ภายในป 2010 ปจจุบันเมอืงชิงโขวมบีริษัทผลิตรถยนตของไตหวันเขามาต้ังกิจการแลวกวา 

30 บริษัท เชน บริษัท Fujian Auto Industry Group และ China Motor Corporation และ Xiamen 

Golden Dragon Van เปนตน  

 

ท้ังน้ี บริษัท Fujian Auto Industry Group และ China Motor Corporation ยังไดรวมทุนกับบริษัท 

Daimler Chrysler ต้ังโรงงานผลิตรถยนตท่ีนครฝูโจว โดยบริษัทของฝูเจี้ยนถือหุนรอยละ 50 และวางเปา

การผลิตรถ Mercedes-Benz Sprinter, Vito และรถ Viano ไวท่ี 40,000 คันตอป  

 

นอกจากน้ี  บริษัท China Motor Corporation ก็ไดรวมทุนกับบริษัท Mitsubishi จดัต้ังบริษัท 

Southeast (Fujian) Motor Corporation ในป 1995 ผลิตรถมินิแวน และรถเกงยี่หอ “Lioncel” ซึ่งจําลอง

แบบมาจากรถยนต Mitsubishi Lancer  

 

ท้ังน้ี บริษัท Southeast (Fujian) Motor และ Xiamen Golden Dragon Van สามารถครองตลาด

รถยนตในฝูเจี้ยนรวมกันไดเกือบรอยละ 70 นอกจากน้ี บริษัทเอกชนของไทย คือ บริษทั เบสทลิน คอร

ปอเรชั่น จาํกัด ไดรวมมือกบับริษัท Xiamen Golden Dragon จากฝูเจี้ยน ไดเร่ิมนําเขารถยนตยี่หอ  
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“Golden Dragon" มาประกอบและจําหนายในประเทศไทย 6  โดยเปนการนําเขาชิ้นสวนจากจีนเกือบท้ัง

หมดแลวมาประกอบเปนรถในประเทศไทย 

 
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ 
 

นอกจากน้ี ฝูเจี้ยนยังถือเปนผูผลิตผลิตภัณฑกระดาษรายใหญของจีน โดยเฉพาะกระดาษ

หนังสือพิมพและเปนท่ีต้ังโรงพิมพถุงกระดาษท่ีใหญท่ีสุดในจีน บริษัทผูผลิตกระดาษรายใหญของฝูเจี้ยน 

ไดแก บริษัท Nanping Paper Industry ซึ่งไดกอสรางโรงลางสีใยกระดาษท่ีใชแลว โดยรวมมือกับบริษทั 

Andritz AG Graz ของเยอรมนีและยังไดรับการถายโอนเทคโนโลยีจากเยอรมนี เปนตน 

 

4.5.2 อุตสาหกรรมดานเกษตรกรรม 
 

แมวาฝูเจี้ยนจะเนนการผลิตในดานอุตสาหกรรม และมีพื้นท่ีการทําเกษตรกรรมท่ีคอนขางกระจัด

กระจาย หากแตฝูเจี้ยนก็นับเปนแหลงผลิตพืชผลเกษตรกรรมเขตรอนแหงหน่ึงของจีน ตัวอยางผลิตผลทาง

การเกษตรของฝูเจี้ยนท่ีสําคัญ ไดแก ขาว มันเทศ ขาวสาลี และผลไมเมืองรอน ท้ังน้ี             ฝูเจี้ยนถือเปน

แหลงผลิตลําไยท่ีสําคัญของจีน และยังมีผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เชน  ออย  เรพซีด ล้ินจี่  ใบชา  ถั่ว

เหลือง  งา  สับปะรด  สมโอ  กลวยหอม  เมด็บัว  หนอไม  เห็ด  ปอกระเจา  ใบยาสูบ ยางสน  สมุนไพรยา 

นํ้ามันชา  นํ้ามนัตังอิ้ว  และตนนํ้ามันจีน สําหรับสินคาท่ีมีชื่อเสียง ไดแก สมของ  นครฝูโจว   ลําไยเมืองผู

เถียน    ล้ินจี่เมอืงจางโจว    และสมโอเมอืงเซี่ยเหมิน  

 

เน่ืองจากเปนมณฑลท่ีมีพื้นท่ีปาไมมากท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน ฝูเจี้ยนจึงเปนผูผลิตสินคาจากไมราย

ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมณฑลเฮยหลงเจียง ดวยสัดสวนการผลิตรอยละ 10 ของผลผลิต

รวมท้ังประเทศ  

นอกจากน้ี ฝูเจี้ยนยังเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑสัตวนํ้ารายใหญ โดยเฉพาะกุง หอย ปู ปลา ซึ่งมี

มูลคาผลผลิตมากเปนอันดับ 3 ของจีน  

 
 
 

                                                 
6  ศูนยวิจัยกสิกรไทย, “ ‘โกลเดนดรากอน’ ของจีนเตรียมบุกตลาดไทย,” <http://www.thailand-  
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4.5.3 อุตสาหกรรมบริการ: ดานการทองเทีย่ว 
 

จากสถิติของ CNTA7  ในป 2004 มณฑลฝูเจี้ยนมีจํานวนนักทองเที่ยวท้ังหมด 1.7 ลานคน เพิ่มขึ้น

จากปกอนรอยละ 15.5 แบงเปนนักทองเที่ยวจากตางชาติ (ไมรวมฮองกง มาเกา และไตหวัน) 629,173 คน 

มากเปนอันดับท่ี 12 ของจีน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 36.9 สวนใหญเปนชาวญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา สิงคโปร 

มาเลเซีย และฟลิปปนส ในจาํนวนน้ี มีนักทองเที่ยวจากไทยราว 12,499 คน 

 

ท้ังน้ี มีนักทองเท่ียวจากจีนเองเดินทางมาฝูเจี้ยนสูงถึง 46 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 25.1 สงผลให

มณฑลมีรายไดจากนักทองเที่ยวท้ังหมด 1,065 ลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึน้รอยละ 42.2 คิดเปนสัดสวนของ 

GDP มณฑล เทากับรอยละ 9.17  
 

ตาราง ขอมูลดานการทองเที่ยวของฝูเจี้ยน ป 2004 
จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ  

(คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง 

มาเกา และไตหวัน) 

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

(ลานเหรียญ สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติดอันดับ 

มรดกโลก 

1,728,997 
อันดับ 6 ของจีน 

629,173 
อันดับ 12 ของจีน 

1,065 
อันดับ 6 ของจีน 

1 แหง 

 

ที่มา: China National Tourism Administration และ Fujian Statistical Yearbook 2005 

  

แหลงทองเทีย่ว ฝูเจี้ยนมีทรัพยากรดานการทองเที่ยวท่ีอุดมสมบูรณ ท้ังแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตรและธรรมชาติ รวมท้ังแหลงโบราณสถาน  วัด เจดีย พระราชวัง และท่ีพักอาศัยของผูมี

ชื่อเสียง  เชน วดัหยงเฉวียน ในนครฝูโจว วัดหนานผูถัว และเกาะกูล่ังยวี่ ในเมืองเซี่ยเหมิน  เปนตน รวมทั้ง

มีโบราณสถานท่ีเก่ียวของกับการเดินเรือ และมรดกทางศาสนา เน่ืองจากฝูจี้ยนมีการติดตอกับตางชาติมา

ต้ังแตอดีต  

 

สําหรับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ภูเขากูซานในฝูโจว ภูเขาไทเหลาทางตะวันออกของฝู

เจี้ยน และภูเขาวานซือ่ซานในเซี่ยเหมิน ท่ีสําคัญ คือ โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาตแิละ

                                                 
7 ขอมูลสวนใหญจาก China National Tourism Administration, http://www.cnta.com/lyen/index.asp. 
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วัฒนธรรมเทอืกเขาอูอี๋ซาน (Wuyishan) ซึ่งไดรับการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกทางธรรมชาติจากองคกร

ยูเนสโก ในป 1999 และเปนเทือกเขาท่ีสวยท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงใตของจีน ต้ังอยูทางตอนใตของ 

 

เมืองหนานผิง กั้นแนวชายแดนทางตอนเหนือระหวางฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซี ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 

70 ตารางกิโลเมตร อยูสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต 300-2,148 เมตร ประกอบดวยยอดเขาสูง เนินเขา หนา

ผาสูง แมนํ้า และปาไมมากมาย มบีริการลองแพไมไผไปตาม “ธารนํ้าเกาโคง” (Jiuqu River) การคมนาคม

มายังเทือกเขาอูอี๋ซานคอนขางสะดวกสบายท้ังทางรถยนต รถไฟ และเคร่ืองบิน ท่ีอูอี๋ซานยังมีชาตาหงเผา 

(Big Red Robe) ซึ่งเปนชาข้ึนชื่อเปนเคร่ืองด่ืมชาโบราณท่ีใชเล้ียงรับรองผูนําประเทศ 

 

ในดานชายหาดท่ีมีชื่อเสียงของฝูเจี้ยน เชน หาดกูหลางยูในเซี่ยเหมิน หาดหลัววานในเกาะตงซาน 

หาดหลงวางโถวท่ีผิงถาน และเกาะเหมยโจวท่ีผูเถียน จุดทิวทัศนริมนํ้า ไดแก ลําธารเกาโคงท่ีภูเขาอูอี๋ และ

ทะเลสาบจินหู ซึ่งเปนทะเลสาบท่ีมนุษยสรางขึ้น นอกจากน้ันยังมีเขตอนุรักษธรรมชาติเขาอูอีซ๋าน (Wuyi 

Mountain Nature Reserve) และเขตอนุรักษธรรมชาติเขาเหมยฮวา (Meihua Mountain Nature 

Reserve) ในเมืองหลงเอี๋ยน (Longyan)      

 

ธุรกิจโรงแรมที่พัก ฝูเจี้ยนมีโรงแรมสําหรับนักทองเท่ียวมากกวา 300 สวนใหญเปนกิจการ

ของรัฐวิสาหกิจ สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันมีประมาณ 20 แหง และ

ลงทุนโดยตางชาติจากประเทศอื่นอีกประมาณ 30 แหง  

 

สําหรับโรงแรมระดับหาดาวในนครฝูโจว ไดแก  โรงแรม Foreign Trade Centre โรงแรมGolden 

Resources International โรงแรมHot-Spring โรงแรม Lakeside Hotel โรงแรม Ramada Plaza และ

โรงแรม Shangri-la  สวนโรงแรมระดับหาดาวในเมืองเซีย่เหมิน ไดแก  โรงแรม Mandarin โรงแรม 

Powerlong โรงแรม Riyuegu Hotsprings Hotel โรงแรม Sheraton โรงแรม Seaside International และ

โรงแรม Sofitel Plaza  

 

นโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รัฐบาลฝูเจี้ยนมีบทบาทสําคัญ เชน การ

สงเสริมใหเมืองเซี่ยเหมินเปน “เมืองทองเที่ยวบนเสนทางเรือสําราญนานาชาติ” (International Cruise 

City) มีการสรางทาเรือซึ่งสามารถรองรับเรือสําราญขนาด 150,000 ตัน เชน เรือควีน แมรร่ี ท่ี 2 ของบริษัท 

Cunard ซึ่งเปนบริษัทนําเท่ียวทางเรือท่ีใหญท่ีสุดในโลกได คาดวาในป 2010 เมืองเซี่ยเหมินจะสามารถรับ

นักทองเที่ยวไดถึง 1.5 ลานคน นอกจากน้ี ยงัมีการกอสรางทาจอดเรือยอชทไดมากถึง 900 ลํา และจะเปน

ทาเรือยอชทท่ีใหญท่ีสุดในจีน พรอมดวยการดึงดูดใหมีการลงทุนในการสรางโรงแรมระดับหาดาวและส่ิง

อํานวยความสะดวกหรูหราอื่นๆ ดวย 
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4.6 บทวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 

4.6.1 จุดแข็ง 
 

- เศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยนมีขนาดใหญติดอยูในอันดับตนของประเทศจีน มี GDP ติดอันดับท่ี 11 

ของจีน และมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปอยูในอันดับท่ี 9  

- มณฑลฝูเจี้ยนมีความไดเปรียบทางภูมิศาสตร เน่ืองจากต้ังอยูริมชายฝงทะเล ซึ่งชายฝงมีความ

ยาวถึง 3,000 กิโลเมตร มีทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญหลายแหง ซึ่งเปนปจจัยสนับสนุนตอการพัฒนา

ภาคการคาระหวางประเทศและการติดตอกับตลาดโลก สงผลใหภาคการคาระหวางประเทศของฝู

เจี้ยนมีการพัฒนากาวหนา 

- ในแงตลาด ฝูเจี้ยนมีศักยภาพในการนําเขาสินคาจากตางประเทศ ท้ังการนําเขาสินคาและวัตถุดิบ

เขามาเพื่อปอนการผลิตในสาขาอุตสาหกรรม และการนําเขาสินคามาเพื่อการบริโภค เน่ืองจาก

ผูบริโภคของฝูเจี้ยนมีรายไดและมีกําลังซื้อคอนขางสูง  

 

4.6.2 จุดออน 
 
- ดานตนทุนการผลิตของมณฑลฝูเจี้ยนเร่ิมจะเพิ่มสูงขึ้นมาก ท้ังดานคาแรงและตนทุนดานพลังงาน 

นอกจากน้ี จุดแข็งในการผลิตอุตสาหกรรมเบาของฝูเจี้ยนก็เร่ิมจะอิม่ตัว เร่ิมมีผลตอความสามารถ

ในการแขงขันและสงออก  ทําใหนักธุรกิจในฝูเจี้ยนเร่ิมสนใจออกไปลงทุนในมณฑลใกลเคียงอื่นๆ 

ท่ีมีตนทุนตํ่ากวา เชน มณฑลเจียงซ ี

- ลักษณะภูมิประเทศของฝูเจี้ยนเปนเนินเขาในดานตะวันตก  ทําใหเสนทางคมนาคมเชื่อมโยง

มณฑลตอนในอาจจะคดเค้ียว และมีตนทุนการสรางเครือขายเสนทางภายในมณฑลท่ีสูง สงผล

ตอการพัฒนาเสนทางถนนและเศรษฐกิจในบางพื้นท่ี โดยเฉพาะในเขตชนบทของฝูเจี้ยน 

- ในขณะน้ี การแขงขันทางธุรกิจในมณฑลฝูเจี้ยนเร่ิมมีความเขมขนและรุนแรงมากข้ึน มีท้ังการ

แขงขันกับนักธุรกิจชาวจีน และการแขงขันกับนักธุรกิจตางชาติ โดยเฉพาะจากไตหวันและฮองกง  
 


