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บทท่ี 6 
ปจจัยดานเศรษฐกิจใน 4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา  
แนววิเคราะหประยุกตจาก Diamond Model   

มหานครฉงช่ิง 
 

 

 

 

มหานครฉงชิ่ง เคยเปนสวนหน่ึงของมณฑลซื่อชวน โดยต้ังแตวันท่ี 14 มีนาคม 1997 รัฐบาล

กลางของจีนไดยกระดับฉงชิ่งขึ้นเปน “มหานคร” ขึ้นตรงตอรัฐบาลกลาง และถือเปนมหานครลําดับท่ี 4 

ของจีน รองจากมหานครเปยจิง (ปกก่ิง) ซางไห (เซี่ยงไฮ) และเทียนจิน  เน่ืองดวยจุดเดนในเร่ืองทําเล

ท่ีต้ังในเชิงยุทธศาสตร  โดยในชวงป 1937 และ 1945 เมื่อกองทัพญ่ีปุนรุกรานจีน รัฐบาลจีนคณะชาติ

ภายใตการนําของพรรคกกมินต๋ังไดเคยยายเมืองหลวงมาอยูท่ีฉงชิ่ง   กอนท่ีจะมีการเปล่ียนระบบการ

ปกครองมาสูระบบคอมมวินิสตในป 1949 ท้ังน้ี ผูนํานักปฏิรูปของจีน เต้ิง เส่ียวผิงไดเคยรับแตงต้ังเปน

ผูวาการเมืองฉงชิ่งคนแรก  ในปจจบุัน มหานครฉงชิ่งแบงเขตปกครองออกเปน 15 เขต 

 

ตาราง เปรียบเทียบดัชนีสาํคัญระหวางไทยและมหานครฉงชิ่ง  (ป 2005)  
 

มณฑล/ประเทศ GDP 

(พันลานเหรียญ สรอ.) 

รายไดเฉล่ียตอหัว 

(เหรียญ สรอ. ตอคนตอป) 

จํานวนประชากร 

(ลานคน) 

ขนาดพื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ประเทศไทย 174.6 2,720 62.4 517,000 

ฉงชิ่ง 37.2 1,329.5 

หรือ 10,982 หยวน 

28 82,000 

 

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

สรอ. 

 

 

 

6.1 ขอมูลพื้นฐานมหานครฉงช่ิง CHONGQING :  
 เมืองแหงอนาคตของจีน
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เศรษฐกจิมหานครฉงชิง่ 

Chongqing Municipality

ท่ีมา: Asia Times Online

 

 

 

 

 

 

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

ขอมูล 
2005 

ตัวเลข/   
มูลคา 

สัดสวนของ           ทั้ง
ประเทศ (%) 

ขนาดพื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 82,000 อันดับ 26 ในจีน 

GDP (พันลานหยวน) 37.2 1.7  (อันดับ 24 ในจีน) 

จํานวนประชากร (ลานคน) 28 อันดับ 20 ในจีน 

รายไดเฉล่ียตอหัวตอป (หยวน) 1,098.2 อันดับ 18 ในจีน 

มูลคาเพิ่มของผลผลิต    

--การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) (พันลานหยวน) 46.3 2.0 

--การผลิตขั้นที่สอง (อุตสาหกรรม) (พันลานหยวน) 125.9 1.5 

--บริการและอื่นๆ  (พันลานหยวน) 134.8 1.8 

Gross Industrial Output (พันลานหยวน) 252.6 - 

การลงทุนในสินทรัพยคงที่ (พันลานหยวน) 200.6 2.3 

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 121.6 1.8 

ดัชนีราคาผูบริโภค (%) - - 

การสงออก (พันลาน เหรียญ สรอ.) 2.5 0.3 (อันดับ 23 ในจีน) 

--โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 0.4 0.1 

การนําเขา (พันลาน เหรียญ สรอ.) 1.77 0.3 (อันดับ 26 ในจีน) 

--โดยบริษัทตางชาติ (พันลาน เหรียญ สรอ.) 1.2 0.3 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ    

-จํานวนโครงการ 208 0.5 

-มูลคาการลงทุนตามสัญญา (พันลานเหรียญ สรอ.) 0.8 0.4 

-มูลคาการลงทุนจริง (พันลาน เหรียญ สรอ.) 0.5 0.8  (อันดับ 23 ในจีน) 

- จํานวนบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุน (จดทะเบียน) 1,315 อันดับ 23 ในจีน 

 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2006 และ Chongqing Statistical Yearbook 2006. 
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สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของฉงชิ่ง 

 

ฉงชิ่งเปนมหานครแหงท่ี 4 ของจีน เมือ่เทียบกับ 3 มหานครแรกของจีน ในแงของพืน้ท่ีและ

จํานวนประชากร ฉงชิ่งนับวาเปนมหานครท่ีมีขนาดใหญ อยางไรก็ดี ในแงขนาด GDP ของฉงชิ่ง จัดอยู

ในอันดับร้ังทาย อยูอันดับท่ี 24 และมีสัดสวนของ GDP เพียงรอยละ 1.7 ของ GDP ของท้ังประเทศ 

 

อยางไรก็ดี ฉงชิ่งมีจุดเดนทางภูมิศาสตร โดยเปนจุดตัดของแมนํ้าเจียหลิง และแมนํ้าฉางเจยีง 

(แยงซีเกียง) จึงมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการขนสงทางนํ้า ฉงชิ่งมีทาเรือสําคัญ คือ ทาเรือเฉา

เทียนเหมิน ซึ่งมีขนาดใหญและต้ังอยูตรงจุดตัดระหวางแมนํ้าท้ังสองสาย ท้ังน้ี พื้นท่ีของฉงชิ่งสวนใหญ

เปนเนินเขา  
 

ตารางแสดงโครงสรางของ GDP ของมณฑลฉงชิ่ง เปรียบเทียบระหวางปตางๆ (%) 
การผลิต ป 2004 ป 2005 

การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) 13.3 12.8 

การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) 47.5 48.7 

- อุตสาหกรรม 40.9 43.3 

บริการและอื่นๆ 39.2 38.5 

 

ที่มา:  Chongqing Statistical Yearbook 2006 

 

 จากตารางแสดงสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ตอ GDP ของฉงชิ่ง ในป 2005 ภาคการ

ผลิตดานอุตสาหกรรมมีสัดสวนราวรอยละ 43.3 ของ GDP โดยมีผลผลิตสําคัญอยูในอุตสาหกรรมยาน

ยนตและชิ้นสวน   ในขณะที่ มีการผลิตในภาคเกษตรเพียงรอยละ 12.8 นอกจากน้ี การผลิตในภาค

บริการและอื่นๆ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 38.5 

 

 

 



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

 

 

6-5

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

 

6.2 เงื่อนไขดานปจจัย (Factor Conditions)1 ของมหานครฉงช่ิง 
 

 เง่ือนไขทางกายภาพดานปจจยัของฉงชิ่ง แบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก  

 

6.2.1 ปจจัยพื้นฐาน/ ปจจัยทางกายภาพ  
 

ฉงชิ่งมีพื้นท่ีท้ังหมด 82,000 ตาราง เมื่อมีการยกระดับฉงชิ่งเปนมหานครในป 1997  รัฐบาลจีน

ไดนําอําเภอใกลเคียง ไดแก วานเซี่ยน (Wanxian) ฝูหล่ิง (Fuling) และเฉียนจิ่ง (Qiangjing) เขามารวม

ไวดวย ทําใหพืน้ท่ีสวนใหญของฉงชิ่งกวารอยละ 97 เปนพืน้ท่ีชนบท  

 

ฉงชิ่งมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการขนสงทางนํ้าของจีนตอนใน เน่ืองจากมีทําเลท่ีต้ังบน

แหลมระหวางแมนํ้าฉางเจียงและแมนํ้าเจียหลิง  และมีแมนํ้าอีกหลายสายไหลผาน ไดแก แมนํ้าอูเจยีง 

(Wujiang River) แมนํ้าฝูจิ่ง (Fujing River) แมนํ้าชีเจียง (Qijiang River) และแมนํ้าตาหนิง (Daning 

River)  

 
แหลงทรัพยากรธรรมชาต/ิพลังงาน 

 
ฉงชิ่งอุดมไปดวยแหลงทรัพยากรสินแรกวา 40 ชนิด มีแหลงสํารองถานหินประมาณ 1.6 

พันลานตัน นอกจากน้ี ยังเปนแหลงกาซธรรมชาติท่ีสําคัญ โดยมีสถานีกาซธรรมชาติชวนตง 

(Chuandong  Natural Gas Field) เปนฐานการผลิตกาซธรรมชาติภายในประเทศท่ีใหญท่ีสุดของจีน มี

กาซธรรมชาติสะสมอยู 113 พันลานลูกบาศกเมตร คิดเปนสัดสวนมากกวา 1 ใน 5 ของปริมาณรวมท้ัง

ประเทศ นอกจากน้ี มหานครฉงชิ่งยังมีแหลงสํารองแรโลหะสตรอนเทียมมากท่ีสุดในประเทศ และทําให

จีนมีแหลงสํารองแรดังกลาวมากท่ีสุดเปนอันดับสองของโลก 

  

 

 

 

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

   2006 
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6.2.2 ปจจัยท่ีสรางข้ึน เชน โครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคม   
 
เสนทางถนน 

 

ภายใตโครงการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน (Xibu Da Kaifa) รัฐบาลกลางและรัฐบาลฉงชิ่งได

ทุมงบประมาณพัฒนาและสรางเสนทางคมนาคมสายสําคัญ ไดแก การกอสรางถนนวงแหวน 2 เสนทาง 

ทางดวนอีก 8 เสนทาง เพื่อเชื่อมโยงฉงชิ่งกับมณฑลใกลเคียง และโครงการกอสรางทางดวนเสนทางใหม

ไปยังเมืองสุยหนิง เมืองฉางซา และเมืองหลิวโจว โดยถนนวงแหวนเสนทางแรกของฉงชิ่งไดเปดใชแลว

ต้ังแตป 2001 ระยะทางท้ังส้ิน 75 กิโลเมตร และคาดวาจะเร่ิมลงมือกอสรางทางดวนรอบนอกระยะทาง 

186 กิโลเมตรไดภายในป 2005 

 

สําหรับเสนทางรถยนตสายหลัก ไดแก ทางดวนเฉิงตู-ฉงชิ่ง เชื่อมฉงชิ่งไปยังเครือขายทางหลวง

ระดับประเทศ, ทางดวนหยูชาง เชื่อมฉงชิ่งและเขตฉางโซว, ทางดวนระหวางฉางโซวและฝูหลิงระยะทาง 

53.5 กิโลเมตร, ทางดวนหยูเฉียน จากฉงชิ่งไปยังกุยหยาง นอกจากน้ียังมทีางหลวงอื่นๆ อีก 2 สาย คือ 

ทางดวนฉงชิ่ง-เปยไห และทางดวนฉงชิ่ง-จานเจียง และเสนทางรถยนตอื่นๆ เชน ถนนวงแหวนระยะทาง 

10 กโิลเมตรลอมรอบมหานครฉงชิ่ง มีเสนทางผานสะพานหล่ีเจียถัว และสะพานเฝงเจียงขามแมนํ้าฉาง

เจียง 

 

ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 รัฐบาลฉงชิ่งยังมีแผนการลงทุนเพื่อขยายเครือขายการคมนาคม

ในเมือง ประกอบดวยการกอสรางทางดวนรวมระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ไดแก ทางดวนฉงชิ่ง-เปยไห 

และทางดวนฉงชิ่ง-จานเจียง ซึ่งเปนสวนสําคัญของเสนทางขามทะเลทางตะวันตกเฉียงใต คาดวาจะ

เสร็จสมบูรณในป 2005 และโครงการสรางเสนทางหลวง 6,000 กิโลเมตรเชื่อมโยงไปยังเมืองศูนยกลาง

สําคัญตางๆ และจะทําใหหมูบานตางๆ ในฉงชิ่งเกือบรอยละ 90 ไดมีเสนทางถนนตัดผาน  

 

 นอกจากน้ี  รัฐบาลฉงชิ่งมีแผนกอสรางรถ Monorail ขึ้นในใจกลางเมืองเพื่อแกปญหาการจราจร

และลดปญหามลภาวะของการขับขี่รถยนต โดยสายแรกจะมีระยะทาง 13.5 กิโลเมตร มี 14 สถานี 

โครงการน้ีเปนการรวมมอืกับบริษัทฮิตาชิของญ่ีปุน และเปน 1 ใน 10 โครงการสําคัญของนโยบายการ

พัฒนาภาคตะวันตก  
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เสนทางรถไฟ 

 

เสนทางขนสงรถไฟสายหลักของฉงชิ่ง มี 3 เสนทาง ไดแก  

 

- เสนทางเฉิง-หยู (Chengyu) จากเฉิงตู-ฉงชิ่งฉวนเฉียน (Chengdu-Chongqing)  

- เสนทางฉวนเฉียน (Chuanqian) จากเฉิงตู-กุยหยาง (Chengdu-Guiyang) 

- เสนทางเซียงหยู (Xiangyu) จากเซียงฟน-ฉงชิ่ง (Xiangfan-Chongqing)  

 

สําหรับโครงการกอสรางเสนทางรถไฟสายสําคัญอื่นๆ ในฉงชิ่ง เชน 

 

- โครงการกอสรางเสนทางรถไฟเลียบแมนํ้าฉางเจียงไปถึงมหานครซางไหภายในหาปขางหนา ซึ่ง

จะเชื่อมโยงมหานครฉงชิ่งเขากับเมืองตางๆ ในมณฑลซือ่ชวน หูเปย เจียงซี อันฮุย และเจียงซู 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจแถบลุมแมนํ้าฉางเจียง   

- โครงการกอสรางเสนทางรถไฟ หยูฮวย  ถือเปนโครงการ 1 ใน 10 โครงการสําคัญของนโยบาย

การพัฒนาภาคตะวันตกของรัฐบาลกลาง มีระยะทางท้ังส้ิน 625 กิโลเมตร ซึ่งจะเชือ่มระหวาง

ฉงชิ่งและเมืองฮวยฮวา ในมณฑลหูหนาน จะรองรับผูโดยสารจํานวน 5 ลานคนตอป  เร่ิม

กอสรางป 2003 และคาดวาจะแลวเสร็จป 2006 

- โครงการกอสรางเสนทางรถไฟระหวางสุยหนิง-ฉงชิ่ง เร่ิมลงมือกอสรางป 2003 ระยะทางท้ังส้ิน 

160 กิโลเมตร ซึ่งจะสามารถยนระยะเวลาเดินทางไปยังนครเฉิงตูเหลือเพียง 4 ชั่วโมง  

- การปรับปรุงเสนทางรถไฟภายในมหานครก็กําลังดําเนินการ ภายใตโครงการเสนทางขนสง

รถไฟมหานครฉงชิ่ง 
 

เสนทางน้ํา 

 

ฉงชิ่งเปนเมืองทาทางการคาสําคัญของจีนตอนในทางตอนบนของแมนํ้าฉางเจียง รวมท้ังแมนํ้า

เจียหลิง และแมนํ้าหมินเจียง ซึ่งเปนแมนํ้าสายหลักสองสายท่ีไหลบรรจบกันลงสูแมนํ้าฉางเจียง ภายหลัง 



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

 

 

6-8

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

โครงการกอสรางเขื่อนสามโตรก2  (Three Gorges Dam) เสร็จสมบูรณ จะทําใหเรือบรรทุกท่ีมีขนาดถึง 

10,000 ตันสามารถเขาเทียบทาท่ีทาเรือฉาวเทียนเหมิน (Chaotianmen) ในเขตเมืองของฉงชิ่งได  

 

ในการพัฒนาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการคมนาคม ท้ังทางนํ้าและทางบกของจีนตอนใน รัฐบาล

กลางและรัฐบาลฉงชิ่งไดดําเนินโครงการตางๆ เชน 

 

- โครงการสะพานขามแมนํ้าฉางเจียงและเจียหลิงกวา 20 แหง ภายในป 2010  

- โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าฉางเจียงท่ีเมืองวั่นโจว (Wanzhou) ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ

โครงการกอสรางเสนทางรถไฟวั่นโจว-อี๋ชาง ระยะทาง 300 กิโลเมตร เร่ิมกอสรางป 2002 คาด

วาจะแลวเสร็จป 2005 

- โครงการกอสรางทาเทียบเรือนํ้าลึกท่ีทาเรือฉางโซว (Changshou) 

- โครงการกอสรางทาเรือเลียบแมนํ้าเพิ่ม โดยเนนท่ีพัฒนาการขนสงดวยตูคอนเทนเนอรเพื่อขยาย

การรองรับการขนสงสินคาไดอีกปละ 50 ตัน รวมเปน 100 ลานตันตอป พรอมท้ังการปรับปรุง

ทาเรือและอูตอเรือท่ีมีอยูดวย 
 

การขนสงทางอากาศ 

 

รัฐบาลมีแผนพฒันาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการบินท่ีใหญท่ีสุดในภาคตะวันตก ดวยการกอสราง

เครือขายการบินครอบคลุมทาอากาศยานท้ัง 4 แหงของฉงชิ่ง เร่ิมมีการขยายทาอากาศยานนานาชาติ

เจียงเปย (Chongqing Jiangbei International Airport) ซึ่งต้ังอยูหางจากเมืองไปทางเหนือประมาณ    

21 กม. เพือ่รองรับผูโดยสารได 7 ลานคนตอป หรือสามารถรองรับผูโดยสารได 1,000 คนตอชั่วโมง 

ปจจบุัน มีเสนทางบินตรงไปยังเมืองตางๆ 50 เมืองท้ังภายในและตางประเทศ เชน ฮองกง (5 เท่ียวบนิตอ 

                                                 
2 โครงการกอสราง “เข่ือนสามโตรก” (Three Gorges Dam) หรือชาวจีนเรียกวา “Sanxia” จะเปนเข่ือน

ขนาดใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยูบนสามชองแคบของแมนํ้าฉางเจียง บริเวณใกลเมืองอีช้าง มณฑลหูเปย 

โดยเร่ิมกอสรางป 1997 จะเปนเข่ือนคอนกรีตสูง 175 เมตร ยาว 2,309 เมตร สันเข่ือน 185 เมตร จะเก็บ

กักนํ้าได 39,300 ลานลูกบาศกเมตร  มีอางเก็บนํ้ายาวตามรองนํ้า 600 กิโลเมตร เพื่อเปนแหลงผลิต

ไฟฟาพลังนํ้าดวยเคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดใหญรวม 26 เคร่ือง โดยเร่ิมผลิตกระแสไฟฟาแลว 2 เคร่ืองใน

ป 2003 และจะชวยใหระดับนํ้าในแมนํ้าฉางเจียงสูงขึ้น เพิ่มความคลองตัวในดานการขนสง ทําใหเรือ

บรรทุกสินคาขนาด 10,000 ตันสามารถเดินทางถึงมหานครฉงชิ่ง ซึ่งจะชวยเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม

ทางนํ้าจากฉงชิง่ไปออกทะเลท่ีมหานครซางไหได ระยะทางของแมนํ้าฉางเจียงจาก ฉงชิ่ง-ซางไห 

ประมาณ  2,660 กิโลเมตร โดยจะใชเวลาในการเดินทางจากฉงชิ่งเพื่อออกทะเลเพียง 1 สัปดาห 
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สัปดาห) มาเกา (3 เท่ียวบินตอสัปดาห) กรุงเทพฯ (2 เท่ียวบินตอสัปดาห) นาโกยา (2 เท่ียวบินตอ

สัปดาห) มิวนิค กรุงโซล เปนตน สวนทาอากาศยานท่ีสําคัญอื่นๆ ไดแก ทาอากาศยานวั่นโจว สามารถ

รองรับผูโดยสารได 2.5 แสนคนตอป   และทาอากาศยานเฉียนเจียง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2006 

นอกจากน้ี ฉงชิง่ยังมีแผนการกอสรางทาอากาศยานนานาชาติแหงท่ีสองดวย  

 

ในขณะน้ี สายการบินทองถิ่นของฉงชิ่งมีเพียงสายการบินเดียว ไดแก สายการบิน Sanxia 

General Airline เปดใหบริการป 2003 เนนใหบริการเท่ียวบินแบบเชาเหมาลํา และทําหนาท่ีเปน

หนวยกูภัยและหนวยดับเพลิงดวย 

 

จากทาอากาศยานในมหานครฉงชิ่งไปยังเมืองสําคัญในประเทศตางๆ ใชระยะเวลาดังน้ี 

 

สิงคโปร   3 วันตอสัปดาห  ใชเวลา 4 ชั่วโมง 50 นาที 

นาโกยา   ทุกวัน   ใชเวลา 5 ชั่วโมง 15 นาที 

ฮองกง   2-3 วันตอสัปดาห  ใชเวลา 2 ชั่วโมง 10 นาที 

โซล   2 วันตอสัปดาห   ใชเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที 

 
การโทรคมนาคม 

 

ฉงชิ่งมีเครือขายระบบโทรเลขและโทรศัพทครอบคลุมเมืองสําคัญตางๆ ท้ังในและตางประเทศ มี

ผูขอติดต้ังสายโทรศัพทกวา 6.4 ลานคน ขณะท่ีจํานวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานกวาคน 

และผูใชอินเตอรเน็ท 1.22 ลานคน 

 
โครงการดานพลังงาน 

 

ในป 2000 รัฐบาลจีนไดวางทอสงกาซธรรมชาติเสนใหม เร่ิมท่ีอําเภอจงเซียน (Zhongxian 

County) และส้ินสุดท่ีเมืองอูฮั่น ซึ่งจะเชือ่มโยงมณฑลซือ่ชวนและหูเปยดวย และมีแผนยุทธศาสตรใน

การลงทุนกอสรางสาธารณูปโภคจากกาซธรรมชาติ เพือ่สนองความตองการท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น เชน โครงการ 

วางทอสงกาซแหงใหมและการติดต้ังอุปกรณเก็บรักษากาซ  เพื่อจะเพิ่มปริมาณกาซท่ีตองการนํามาใชได

ถึงสองเทาหรือ 6 ลานลูกบาศกเมตรในแตละวัน 
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สําหรับโครงการทอสงนํ้ามัน  ขณะน้ี มีการกอสรางเสนทางวางทอสงนํ้ามันระหวางเมืองหลาน

โจว-เฉิงตู-ฉงชิ่ง ผานอําเภอและเมืองตางๆ กวา 30 แหงในมณฑลกานซูและสานซี หากแลวเสร็จจะมี

กําลังสงนํ้ามันกวา 5 ลานเมตริกตันตอป  

 

นอกจากน้ี รัฐบาลฉงชิ่งเนนความสําคัญกับการลงทุนกอสรางแหลงพลังงานไฟฟาและโครงขาย

พลังงานไฟฟาในเขตเมือง เน่ืองจากเร่ิมมีปญหาการขาดแคลนแหลงพลังงานไฟฟา  เพราะแมวาฉงชิ่งจะ 

 

มีแหลงพลังงานไฟฟาจากนํ้าอยูมาก แตปริมาณระดับนํ้าท่ีลดลงและความตองการใชไฟฟาท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

จึงทําใหมีไฟฟาใชอยางจาํกัด โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนท่ีอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ทําให

ประชาชนหันมาพ่ึงเคร่ืองปรับอากาศกันมากจนถึงจุดท่ีมีปริมาณไฟฟาไมพอใช การขาดแคลนไฟฟาน้ี

กําลังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

 

6.2.3 ประชากรและทรัพยากรมนุษย 
 

ฉงชิ่งมีประชากรประมาณ 28  ลานคน และถือวาเปนเมอืงระดับมหานคร (municipality) ท่ีมี

ประชากรมากท่ีสุดในโลก  โดยแบงเปนจํานวนประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ลานคน ท่ีเหลืออาศัย

อยูในเขตชนบท  ในขณะน้ี ฉงชิ่งมีปญหาแรงงานลนเกินในภาคชนบท รัฐบาลพยายามดูดซับแรงงาน

เหลาน้ีโดยจัดเปนแรงงานในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ ประมาณ 1 ลานคน และมีแผนพัฒนา

ความเปนเมืองเพื่อโยกยายชาวชนบทเขามาอยูในเขตเมือง  โดยวางแผนในแตละปจะโยกยายประชากร

จํานวน 5 แสนคนไปยังเมืองและชุมชนตางๆ ใหไดภายใน 20 ปขางหนา และจะพฒันาพื้นท่ีชุมชนเมอืง

แหงใหมขนาด 600 ตารางกิโลเมตรภายในป 2012 เพื่อโยกยายประชากรมาอยูในเขตเมืองเพิ่มเปน 16 

ลานคนภายในป  2010   

 

สําหรับมาตรการรองรับการวางงาน รัฐบาลฉงชิ่งไดดําเนินการแกปญหาการวางงานและการจัด

ฝกอบรมทักษะการทํางาน โดยการใหเงินชวยเหลือแกองคการตางๆ 50 แหงเพื่อกระตุนใหเกิดการจาง

งานมากข้ึน  
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6.2.4 โครงสรางพื้นฐานดานความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
มหานครฉงชิ่งมีเขตพัฒนาเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ไดแก  

 
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง (Chongqing Economic & Technological 
Development Zone) ต้ังขึ้นในป 1990 ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร มีการอนุมัติ

โครงการลงทุนโดยบริษัทตางชาติกวา 260 โครงการ ซึ่งสวนใหญมาจากญ่ีปุน ฮองกง สหรัฐฯ และ

ไตหวัน และอยูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใช

เทคโนโลยีสูง 

 
2) เขตพัฒนาเทคโนโลยีไฮเทคใหม (Chongqing New and High Technological 
Development Zone) ครอบคลุมพื้นท่ี 30 ตารางกิโลเมตร เนนการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยี

สูง เชน อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟาและแสง (photoelectric) ไมโครอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอัตโนมัติ และ

ซอฟแวรคอมพวิเตอร 

 

 

6.3 เงื่อนไขดานอุปสงค3 (Demand Conditions) ของมหานครฉงช่ิง 
 

 

ในป 2005 มูลคาการคาปลีกสินคาบริโภคของมหานครฉงชิ่งมีรวม 121.6 พันลานหยวน เพิ่มขึ้น

จากปกอนรอยละ 13.8  แมจะมียอดคาปลีกจัดอยูในอันดับ 22 ของจีน แตฉงชิ่งก็มีศักยภาพท่ีจะเปน

ตลาดผูบริโภคท่ีสําคัญในอนาคต  จากสถติิป 2005 ผูบริโภคในเขตเมืองของฉงชิ่งมกีารครอบครอง

คอมพิวเตอรมากเปนอันดับ 6 ของจีน  การครอบครองเคร่ืองปรับอากาศมากติดอันดับ 3 ของจีน 

                                                 
3 ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Chongqing 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) ; และ Lijian Hong, “Chongqing: Opportunities and Risks,” The 

China Quarterly, 2004, p. 448-466.  
. 
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นอกจากน้ี หากพิจารณารายไดแบงแยกตามกลุมของประชากร พบวา ครัวเรือนของฉงชิ่งในเขต

เมือง มีรายไดเฉล่ียตอหัวตอป (annual per capita disposal income) ราว 8,623 หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 

8.2 และรายจายเพื่อการครองชีพตอหัวตอป (per capita annual living expenditure) ราว 10,244 

หยวน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.1  

 

สําหรับยานการคาสําคัญ ไดแก ยานเจียฟางเปย ในเขตหยูจงเปนศูนยกลางการคาขายสําคัญ

ของฉงชิ่ง ผูบริโภคในเขตเมืองฉงชิ่ง มีรสนิยมสินคาในลักษณะเลียนแบบแนวโนมรูปแบบเทรนดสินคา

ของผูบริโภคตามแถบมณฑลทางตะวันออก  เชน มหานครซางไห หรือกวางตง 

 

ตารางแสดงดชันีสําคัญดานการบริโภคและยอดขายปลีกของฉงชิ่ง  ป 2005 
มหานครฉงชิง่ ขอมูลป 2005 อันดับในจนี 

ยอดการคาปลีกสินคาผูบริโภค 

(พันลานหยวน) 

121.6 22 

รายไดเฉล่ียตอคนตอป  (หยวน) 1,098.2 18 

คาจางเฉล่ียของแรงงาน (หยวน) 1,663.0 12 

การครอบครองสินคา (ตอ 100 

ครัวเรือนในเขตเมือง)  

---คอมพวิเตอร 

---เคร่ืองปรับอากาศ 

---รถยนต 

 

 

51.3 

156.7 

0.7 

 

 

6 

3 

29 

ดัชนีราคาผูบริโภค (%) 0.8 29 

 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2006. 
  

สําหรับรูปแบบการคาปลีกและชองทางในการจําหนายสินคาในฉงชิ่ง หางสรรพสินคาและ

ศูนยการคาสวนใหญเปนของรัฐบาล เชน หาง Chongqing Department Store หาง Chongqing New 

Century Department Store  ศูนย Metropolis Plaza  ศูนย Chongqing Qunying Shopping Center  

หาง Chongqing Pacific Department Store  หาง Chongqing Fu'an Department Store  ศูนยการคา 

Jiafangbei Central Shopping Center และหางสรรพสินคา Jialefu Direct-sale Department Store  
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อยางไรก็ดี ในชวง 3-5 ปท่ีผานมา ไดมีนักธุรกิจตางชาติเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกและลงทุน

ในหางสรรพสินคา มากขึ้น  เชน หาง Chongqing Wanyou Parkson Shopping Arcade ซึ่งรวมทุนกับ

มาเลเซีย  

 

 อุตสาหกรรมการคาปลีกของฉงชิ่งเร่ิมมีการแขงขันสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงภายหลังท่ีมีการ

ขยายการลงทุนและต้ังบริษัทคาปลีกท้ังของทองถ่ินและบริษัทตางชาติ เชน หาง Carrefour จากฝร่ังเศส 

หาง Metro จากเยอรมนี บริษทัโกมี (Gome) ซึ่งเปนการรวมทุนระหวางบริษัททองถ่ินและเปยจิง และ 

กลุมบริษัททองถ่ินท่ีมีชื่อเสียง 2 แหง เชน Chongqing General Trade Group และ Chongqing 

Department Store Co, Ltd. 

 

ตาราง สัดสวนคาใชจายสําหรับสินคาบรโิภคของประชาชนในเขตเมือง (%) 
รายการ ป 1997 ป 2004 ป 2005 

อาหาร  46.5 37.8 36.4 

เส้ือผา 11.9 9.8 9.8 

สินคาและอุปกรณในครัวเรือน 9.6 5.9 6.8 

ยาและบริการทางการแพทย 3.3 6.7 7.3 

การเดินทางขนสง และโทรคมนาคมส่ือสาร 5.9 10.9 10.8 

การศึกษา บันเทิงและวัฒนธรรม 12.7 15.1 16.1 

ท่ีพักอาศัยและเคร่ืองใชตางๆ 6.0 11.3 10.2 

 

ที่มา:  Chongqing Statistical Yearbook 2006. 

 

 สําหรับโครงสรางการจับจายบริโภคของชาวฉงชิ่งเมื่อเปรียบเทียบขอมูลระหวางป 1997 และ 

2005 ผูบริโภคยังคงใหความสําคัญกับคาใชจายในเรื่องอาหารการกินเปนอันดับแรก แตมีสัดสวนลดลง 

ในขณะท่ี การใชจายเพื่อการเดินทางขนสง และโทรคมนาส่ือสาร การศึกษาและบันเทิง รวมท้ังท่ีพัก

อาศัยและเคร่ืองใชตางๆ ไดมสัีดสวนสูงขึ้น  
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6.4 สภาพแวดลอมและบริบทแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Context) ของมหานครฉงช่ิง 
 

 บริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ จะแบงประเด็นพิจารณาออกเปน 2 ดานหลัก คือ  

 

6.4.1 สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมณฑล 
 

ในอดีต รัฐวสิาหกิจหรือวิสาหกิจท่ีรัฐถือหุนอยูถือวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทาง

อุตสาหกรรมของฉงชิ่ง แตหลังจากมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทําใหสัดสวนรัฐวิสาหกิจลดจํานวนลง 

โดยเฉพาะรัฐวสิาหกิจท่ีมีขนาดใหญ ปจจบุันผลิตผลรวมทางอุตสาหกรรมของวิสาหกิจขนาดใหญมีอยู

รอยละ 44 ของผลิตผลรวมของฉงชิ่ง ขณะท่ีวิสาหกิจขนาดเล็ก (SMEs) ก็มีอัตราการเติบโตสูงมาก

เน่ืองจากมีการขยายตัวของวสิาหกิจชุมชน (Township and Village Enterprises: TVEs)  

 

นับต้ังแตป 1990 วิสาหกิจเอกชนของฉงชิ่งไดเติบโตมากข้ึน โดยในป 2004 มีมูลคาการผลิตของ

บริษัทเอกชนเพิ่มขึ้นรอยละ 29.8 และสัดสวนการผลิตในตลาดก็เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 40.4 เปนรอย

ละ 42.6 มีหลายบริษัทท่ีสามารถพัฒนาแบรนดเนมของตัวเองใหติดตลาดจนกลายเปนผูนําตลาดสินคา

น้ันๆ เชน บริษัทผลิตมอเตอรไซครายใหญระดับประเทศยี่หอ “Zhongshen” และ “Lifan” โดยเฉพาะ

บริษัท Lifan ไดมีการสงออกไปขายในตางประเทศและไปลงทุนสรางโรงงานท่ีเวียดนามดวย 

 

อุปนิสัยการทาํธุรกิจของชาวฉงชิ่ง4  
 
อุปนิสัยของชาวฉงชิ่ง มีดังน้ี 

 
1. เปดเผย ตรงไปตรงมา ไมเสแสรง รักความยุติธรรม  

                                                 
4  ขอมูลโดย อาจารยหล่ี เหรินเหลียง (Li Renliang) อาจารยชาวตางชาติประจําคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ฉงชิ่งเดิมทีขึ้นอยูกับมณฑลซือ่ชวน แตอปุนิสัยของคนท้ังสองมณฑลแตกตางกันมาก เฉิงตู

ต้ังอยูบนท่ีราบ ในขณะท่ีฉงชิ่งต้ังอยูบนภูเขา ริมแมนํ้าฉางเจียง ซึ่งเปนแมนํ้าท่ีใหญท่ีสุดของจีน ภูมิ

ประเทศดังกลาวไดหลอหลอมอุปนิสัยของชาวฉงชิ่ง ชาวฉงชิ่งนิยมทานสุกี้หมอไฟมาก อปุนิสัยชาวฉงชิง่ 

 

จึงเปรียบเหมือนสุกี้หมอไฟท่ีมรีสชาติเผ็ดรอน ชาวฉงชิ่งพูดจาตรงไปตรงมา ไมออมคอม และรักความ

ยุติธรรม ถูกคือถูก ผิดคือผิด เมื่อเห็นส่ิงท่ีไมเปนธรรมก็จะลุกข้ึนตอสูจนถึงท่ีสุด 

  
2. กลาคิดกลาทํา 
ชาวฉงชิ่งเปนพลเมืองท่ีอพยพมาจากท่ีอื่น ในประวัติศาสตรเคยมีการอพยพของชาวจีนมาท่ีฉง

ชิ่งถึง 6 คร้ัง โดยเฉพาะในชวงป 1940-1949 ซึ่งเปนชวงสงครามตอตานญ่ีปุนและสงครามกลางเมือง

ระหวางพรรคคอมมวินิสตจีนและพรรคกั๋วหมินต่ัง บุคคลท่ีมีฐานะไดหนีภยัสงครามมาฉงชิ่งเปนจํานวน

มาก สวนการอพยพคร้ังลาสุดเกิดขึ้นในป 1964-1978  

 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐบาลจีนไดโอนยาย

นักวิทยาศาสตร โดยเฉพาะนักวิจัยดานยานอวกาศมาท่ีฉงชิ่งเปนจํานวนมาก ตอมาคนกลุมน้ีมีลูกหลาน 

ทําใหพลเมืองฉงชิ่งมีความคิดท่ีหลากหลาย กลาคิดกลาทํา และเปนนักบุกเบิก หลายปท่ีผานมา 

เศรษฐกิจของฉงชิ่งไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหชาวฉงชิ่งมีความคิดท่ีหลากหลายตางจากชาวจีนใน

มณฑลอื่นๆ 

 
3. ซื่อสัตย รักษาคํามั่นสัญญา 
เน่ืองจากชาวฉงชิ่งเปนคนรักความยุติธรรมและตรงไปตรงมา ดังน้ัน ชาวฉงชิ่งจะใหความสําคัญ

ในเรื่องการรักษาสัจจะ คํามัน่สัญญา หากเปนกรณีทําธุรกิจการคา เมือ่มกีารตกลงทําสัญญาไวแลว กจ็ะ

รักษาคํามั่นสัญญาดวยชีวิต เพราะชาวฉงชิ่งเชื่อวาการโกหกและการกลับคํา ไมใชส่ิงท่ีลูกผูชายควร

กระทํากัน และมองวาการโกหกเพียงหน่ึงคร้ังเทากับทําลายตัวเองท้ังชีวิต  

 
4. ไมรูจักคําวาแพ  
ฉงชิ่งเปนเมืองทาต้ังอยูริมแมนํ้าฉางเจียง จากอดีตจนถึงปจจุบัน มีคนไมนอยท่ีประกอบอาชีพ

เปนกรรมกรแบกหามส่ิงของขึ้นลงเรือ ส่ิงเหลาน้ีไดฝกฝนอุปนิสัยใหชาวฉงชิ่งเขมแข็งและไมรูจักคําวาแพ  

ในปลายสมัยราชวงศซง ชาวมองโกลไดลาอาณานิคมไปจนถึงโรมัน อิหราน มอสโก ตอมาไดวางแผนจะ

เขาตีเฉิงตูและฉงชิ่ง แลวลองเรือตามแมนํ้าฉางเจียงเพื่อไปโคนลมราชวงศซงในท่ีสุด แตการตอสูกลับ

ยืดเยื้อถึง 33 ป และไมสามารถตีฉงชิ่งได เปนเหตุทําใหชาวมองโกล ตองถอยทัพกลับไปหาทางโคนลม

ราชวงศซงใหม 
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บทบาทของรฐับาลในการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 
เพื่อเปนการกระตุนการพัฒนามณฑลในภาคกลางและภาคตะวันตก รัฐบาลกลางไดจดัต้ังนิคม

พัฒนาพิเศษและมีนโยบายใหสิทธิประโยชนตางๆ แกนักลงทุนตางชาติ ดังน้ี 

นิคมพัฒนาพิเศษท่ีสําคัญของฉงชิ่ง มีดังน้ี 

 
1) นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง (Chongqing Economic and 
Technological Development Zone) จัดต้ังขึ้นในป 1990 ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 9.6 ตารางกิโลเมตร 

มีการอนุมัติโครงการลงทุนโดยบริษัทตางชาติกวา 260 โครงการ คิดเปนมูลคาการลงทุนรวม 1.3 พันลาน

เหรียญ สรอ. ซึง่สวนใหญมาจากญี่ปุน ฮองกง สหรัฐอเมริกา และไตหวัน และอยูในกลุมอตุสาหกรรมการ

ผลิตรถยนต รถมอเตอรไซค และอุตสาหกรรมการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

 
2) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีใหมข้ันสูงฉงชิ่ง (Chongqing New and High 
Technological Development Zone) ครอบคลุมพื้นท่ี 30 ตารางกิโลเมตร พัฒนาข้ึนเพื่อดึงดูดเงินลงทุน

ท้ังในและตางประเทศมาสูอตุสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับไฟฟาและแสง 

(photoelectric) ไมโครอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอัตโนมัติ และซอฟตแวรคอมพิวเตอร  

 
3) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีข้ันสูงฉงชิ่ง (Chongqing High-Tech 
Development Zone) ต้ังขึ้นในป 1991 โดยครอบคลุมอาณาบริเวณ 12 ตารางกิโลเมตร เนนดึงดูดการ

ลงทุนของกลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและท่ีทันสมัยตางๆ โดยอุตสาหกรรมท่ีโดดเดนท่ีสุดใน

ขณะน้ีคือ ผลิตภัณฑขอมูลอเิล็กทรอนิกส และการผลิตชิ้นสวนรถยนต มบีริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุน 

เชน บริษัท UTStarcom จากสหรัฐอเมริกา ซัพพลายเออรอุปกรณ local loop ท่ีใหญท่ีสุดในจีน เขามา

ลงทุนผลิตอุปกรณแฮนดเซ็ท PAS กําลังผลิต 1 พันชิ้นตอป และมีการขยายการลงทุนผลิตอุปกรณ

ระบบบรอดแบนดและ 3G ดวย เปนตน 

 
4) นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหนานผิง (Nanping Economic and 
Technological Development Zone) ครอบคลุมพื้นท่ี 10 ตารางกิโลเมตร อยูหางจากใจกลางเมือง 3 

กิโลเมตร ตรงจุดเร่ิมตนทางดวนฉงชิ่ง-เฉิงตู จัดต้ังขึ้นในป 1990 และไดรับเล่ือนสถานะเปนนิคมพัฒนา
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ระดับประเทศในอีก 3 ปถัดมา มบีริษัทตางชาติเกือบ 300 บริษัทไดเขามาลงทุนในเขตน้ี  เชน  Ford, 

Honda, Ericsson, Nippon Denso, BP, Coca-Cola และ Kansai Paint เปนตน และในเดือน 

 
 
 
พฤษภาคม 2003 นิคมฯ น้ีไดประกาศแผนการบุกเบิกจดัต้ังศูนยกลางการคมนาคมขนสง ดวยเงินทุน

มูลคา 1 พันลานหยวน โดยจะตั้งอยูในเมืองหยวนเอี่ยน (Yuanyan) ใกลกบัทาเรือท่ีใหญท่ีสุดในฉงชิ่ง 

 

5) อุทยานอุตสาหกรรมเออรหลาง (Erlang Industrial Park) ต้ังอยูทางตอนใตของเมือง 

ครอบคลุมพื้นท่ี 10 ตารางกิโลเมตร โดยมอีุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

และชิ้นสวนรถยนตและรถมอเตอรไซค  

 

6) อุทยานอุตสาหกรรมเคมีฉางโซว (Changshou Chemical Industry Park) ต้ังขึ้นในป 

2002 เปนเขตอุตสาหกรรมเคมีท่ีใหญท่ีสุดในบริเวณพื้นท่ีแมนํ้าฉางเจียง โดยต้ังอยูในจุดท่ีอุดมไปดวย

แหลงสํารองกาซธรรมชาติท่ีมปีริมาณถึง 320 พันลานลูกบาศกเมตร มีนักลงทุนรายใหญ คือ 

Chongqing Inernational Compound Materials ภายใตการรวมทุนของสหรัฐอเมริกา ซาอุดิอาระเบีย 

และชาวจีนทองถิ่น ลงทุนกอสรางโรงงงานผลิตเสนใยแกวดวยกําลังผลิต 100,000 ตันตอป ผลิตภัณฑท่ี

สําคัญ ไดแก เมทานอล ยางคลอโรพรีน และเคมีภัณฑบริสุทธิ์อื่นๆ เปนตน  

 

6.4.2 สภาพการติดตอทางธุรกจิกับตางประเทศ  
 

สภาพการติดตอทางธุรกิจกับตางประเทศ แบงเปน 

 
การเขามาของนักลงทุนตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI)  

 

หลังจากท่ีไดรับการยกระดับเปนมหานคร นักธุรกิจตางชาติไดเขามาลงทุนในฉงชิ่งมากข้ึน  

สําหรับการเปรียบเทียบขอมูลจํานวนโครงการ มูลคาตามสัญญา และมลูคาท่ีใชจริงระหวางป 1998-

2004 ปรากฏในตาราง 



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

 

 

6-18

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

ตารางมูลคาการลงทุนโดยตรงของตางชาติในฉงชิ่ง 
 

รายการ ป 1998-2004 ป 2004 อัตราเติบโต (%) 

จํานวนโครงการ (โครงการ) 3,748 258 38.0 

มูลคาตามสัญญา (พันลานเหรียญ สรอ.) 6.80 0.70 16.7 

มูลคาท่ีใชจริง (พันลานเหรียญ สรอ.) 3.70 0.40 33.3 

 
ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 

 

การลงทุนจากตางชาติในฉงชิง่สวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมข้ันท่ีสอง คิดเปนรอยละ 64.5 ของ

มูลคาการลงทุนตามสัญญา หรือรอยละ 55.4 ของมูลคาการลงทุนท่ีใชจริง สวนกลุมอุตสาหกรรมท่ี

สามารถดึงดูดการลงทุนไดมากขึ้น ไดแก ภาคอสังหาริมทรัพย การเงิน และการประกันภัย 

 
แหลงเงินลงทนุจากตางชาต ิ
 

นักธุรกิจท่ีเขามาลงทุนในฉงชิ่งมากท่ีสุด คือ ฮองกง มีการลงนามสัญญาการลงทุนจนถึงป 

2004 รวม 1,691 โครงการ คิดเปนมูลคาการลงทุนท่ีใชจริงรอยละ 26.7 ของการลงทุนจากตางชาติ

ท้ังหมดในฉงชิ่ง สวนนักลงทุนท่ีสําคัญรายอื่น ไดแก สหรัฐอเมริกา (รอยละ 10) ญีปุ่น (รอยละ 8) ไตหวัน 

(รอยละ 6) และอังกฤษ (รอยละ 4) 

 

ตารางมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติจําแนกตามประเทศ ป 2004 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ จํานวนโครงการ 
มูลคาตาม
สัญญา 

มูลคาที่ใชจริง 

มาเกา 2 235 2.33 

ไตหวัน 32 1672 5.01 

ญี่ปุน 14 2638 21.12 

สหรัฐอเมริกา 32 9563 22.69 

แคนาดา 5 483 0.29 

ฮองกง 90 26337 134.01 

สิงคโปร 15 2069 35.14 

มาเลเซีย 3 123 13.18 
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ประเทศ จํานวนโครงการ 
มูลคาตาม
สัญญา 

มูลคาที่ใชจริง 

ออสเตรเลีย 6 1351 4.27 

ฝร่ังเศส - 306 0.87 

สหราชอาณาจกัร 2 729 5.39 

เกาหลี 9 2710 0.91 

อินโดนีเซีย 2 296 - 

ไทย 3 137 1.23 

สวิตเซอรแลนด 1 6 0.06 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 
 
ตัวอยางการลงทุนของบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุนในฉงชิ่ง ไดแก   

- บริษัท Mitsubishi Gas Chemical ไดเขาซื้อหุนรัฐวิสาหกิจ Chongqing Chemical and 

Pharmaceutical Holdings จัดต้ังโรงงานผลิตเมทานอลท่ีใหญท่ีสุดในจีน ดวยกําลังการ

ผลิต 850,000 ตันตอป ซึ่งจะเร่ิมดําเนินการผลิตไดในป 2007  

- บริษัท ABB รวมหุนกับ Jiangjin Turbocharger (China Shipbuilding) ผลิตเคร่ืองยนตเรือ 

ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการผลิตต้ังแตตนป 2006 

- บริษัท PepsiCo ไดรวมทุนกับบริษัททองถ่ินแหงหน่ึงในฉงชิ่ง เพือ่เพิ่มอัตราการผลิต

เคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลม โดยบริษัท Pepsi สามารถครองตลาดเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมในฉงชิ่งไดถึง

รอยละ 75  

- นักลงทุนจากสิงคโปรไดเขามาลงทุนสรางโรงเรียนนานาชาติฉงชิ่ง (Chongqing 

International School) ซึง่เปนโรงเรียนนานาชาติแหงแรกของฉงชิ่ง เปดดําเนินการในป 

2003 โดยมีหุนสวนชาวสิงคโปร 3 คน เปนเจาของกิจการประมาณรอยละ 80 เปนตน 

 

สําหรับบริษัทของตางชาติรายใหญอื่นๆ ท่ีเขามาลงทุนในฉงชิ่ง เชน BP, Nokia, Carrefour, 

Wal-Mart, Northern Telecom, Ericsson, American Standard, Rockwell, Honda, Suzuki, Isuzu, 

Yamaha, Mobil, Ford, China Bank Group, Hutchison Whampao, Gold Lion Group และ 

Samsung เปนตน  
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การลงทุนของไทย สําหรับการลงทุนของไทยในฉงชิ่ง ป 2004 มีมูลคาเงินลงทุนตามสัญญา 

137 ลานเหรียญ สรอ. และมลูคาเงินลงทุนจริง 1.23 ลานเหรียญ สรอ. โดยมีตัวอยางรายชือ่บริษัทไทย

ในฉงชิ่งในกรอบขอความ 

 

 

ตัวอยางการลงทุนของไทยในฉงชิ่ง 

บริษัท Siam Parts กิจการผลิตรถบรรทุกสินคาเกษตร ยางรถยนต เคร่ืองยนต และเคร่ืองยนต

ดีเซล กอต้ังในป 1991 

บริษัทของเครือซีพี ในฉงชิ่ง ไดแก  

- Chongqing Chia Tai Co., Ltd. เปนกิจการอาหารสัตว เขามาลงทุนต้ังแตป 1992 อาหารหมู 

ลูกไก เปด และปลา ในป 2002 ไดรับมาตรฐาน ISO9001:2000 และมีสินคาย่ีหอของบริษัทฯ เอง 

 
 
 

- Shuangqiao Chia Tai Co., Ltd. เปนการรวมทุนระหวางกลุมซีพีและกลุม Yangzi Agro-

Industry & Commercial Group กอต้ังในป  1995 ผลิตอาหารสัตว อาหารหมู ลูกไก เปด ปลา และววั 

ภายใตยี่หอ “Zheng Da” และ “Red Lotus” และไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2000  

- บริษัท ECI-Metro จําหนายผลิตภัณฑ Caterpillar กอต้ังในป 1992 

Chongqing Taibao Paper Product Co., Ltd. เปนกิจการรวมทุนของบริษัทไทยเพรสซิเดนท

ฟูดส รวมทุนกับบริษัท Chengdu Anbao นครเฉิงตู (Chengdu Anbao ถือหุนรอยละ 50 ไทยเพรสซิ

เดนทฯ รอยละ 40 และจมิส กรุป รอยละ 10) เพื่อผลิตบรรจภุัณฑถวยกระดาษ ปอนใหบริษัท Kangshifu 

ผูผลิตบะหมี่ท่ีใหญท่ีสุดของจีน โดยมีโรงงานในฉงชิ่ง 

 
อุตสาหกรรม/โครงการลงทุนที่รัฐบาลสงเสริม 
 

ปจจบุัน รัฐบาลฉงชิ่งไดพยายามกระตุนใหเกิดการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมสําคัญ อนัไดแก 

โครงการพัฒนาสาธารณูปโภค สถาบันการเงิน บริษัทนําเท่ียว บริษัทคาขาย การจัดการกองทุน 

อุตสาหกรรมยานยนต และการทําเหมืองแรและสกัดแร 
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นอกจากน้ี ยังมีกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ ท่ีนาสนใจ5 เชน 

- การแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม ผลิตภัณฑสัตวปกและสัตวนํ้า 

- การปลูกปาไมและการปลูกตนไมหลากหลายพันธุมากขึ้น 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรตนไผแบบเบ็ดเสร็จ 

- การใชประโยชนและงานดานอนุรักษพลังงานนํ้า 

- โครงการฟนฟแูละอนุรักษส่ิงแวดลอมเชิงนิเวศนในพื้นท่ีอางเก็บนํ้า 

- การกอสรางและดําเนินการทางหลวง รวมท้ังสะพานและอุโมงคท่ีเปนเอกเทศ 

- การกอสรางและดําเนินการเครือขายคมนาคมทางรถไฟและรถไฟใตดินในเมือง (ฝายจนีเปนผู

ถือหุนสวนใหญ) 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรกาซธรรมชาติและการผลิตสินคาท่ีเก่ียวของ 

- การผลิตสวนประกอบและชิน้สวนยานยนตและรถยนต รวมท้ังชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

- การผลิตสินคาก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูปจากพืชสมุนไพรจนีและยาท่ีมีสิทธิบัตรของจีน 

 

                                                 
5 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย, แกไขคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, 2548). 
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การคาระหวางประเทศ (International Trade)  

 

ในชวง 2-3 ปท่ีผานมา มลูคาการคาระหวางประเทศของฉงชิ่งไดขยายตัวอยางมาก การคา

ระหวางประเทศของฉงชิ่งสวนใหญเปนการคาแบบปกติ (ordinary trade) คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 86.2 

ของมูลคาการคารวมของฉงชิง่ ในขณะท่ีการคาเพื่อการสงออก (export-processing trade) ซึ่งเปน

รูปแบบการคาท่ีรองลงมาในชวงท่ีผานมามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราเติบโตขึ้นรอยละ 49 

 

ในป 2005 มมีูลคาการสงออกสูงถึง 2.5 พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 20.6 

และมูลคาการนําเขา 1.77 พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 0.3  
 

ตารางการคาระหวางประเทศของฉงชิ่ง 
 

รายการ ป 2005 
อัตรา

เปลี่ยนแปลง 
(%) 

อันดับใน
จีน 

การสงออก  (พนัลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

2.5 

0.4 

20.6 

64.1 

23 

 

การนําเขา (พันลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

1.77 

1.2 

0.3 

14.9 

26 

 

 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2006 

 
สินคาสงออกและตลาดสงออกสําคัญ 
 
เน่ืองจากฉงชิ่งเปนฐานการผลิตยานยนตท่ีสําคัญของจีน  จึงมีสินคาสงออกสินคาในกลุมกลุม

รถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสงเปนอันดับ 1 โดยเฉพาะการสงออกมอเตอรไซคมีสัดสวนสูงถึง

รอยละ 23.6 ของการสงออกรวมของฉงชิ่ง สวนสินคาออกสําคัญอื่นๆ ไดแก อันดับ 2 กลุมอุปกรณ

เคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบนัทึกวีดิโอและอุปกรณ (รอยละ 58.4) อันดับ 3 กลุมเคมีภัณฑและ 

 

ผลิตภัณฑ และอันดับ 4 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ ซึ่ง 4 อันดับน้ีลวนแตเปนสินคากลุม

อุตสาหกรรมหนัก และอันดับ 5 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ  (รอยละ 6.2) เปนตน 
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ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา (คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.9) ญี่ปุน (รอยละ 8.4) 

เยอรมนี (รอยละ 6.2) และเวียดนาม (รอยละ 6.0) โดยมอีัตราเติบโตขึ้นถึงรอยละ 46.0 รอยละ 50.3 รอย

ละ 53 และรอยละ 125 ตามลําดับ และมีอิหรานเปนตลาดสงออกมอเตอรไซคท่ีใหญท่ีสุด  

 
ตารางสินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรกของฉงชิ่ง 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 รถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสง   516.32 649.05 

2 อุปกรณเคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบันทึกวีดิโอและ

อุปกรณ   

350.27 486.99 

3 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑ   208.73 267.05 

4 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ   146.84 218.58 

5 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ   100.36 141.44 

6 ผลิตภัณฑจากสินแร เซรามิก และแกว   80.55 111.19 

7 เคร่ืองมือและอปุกรณทางการแพทย นาฬิกา และเคร่ือง

ดนตรี 

27.19 38.19 

8 พลาสติก ยาง และผลิตภัณฑ   23.34 37.10 

9 สัตวมีชีวิตและผลิตภัณฑจากสัตว  29.16 33.32 

10 สินแร  26.28 22.80 

 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 
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สินคานําเขาและแหลงนําเขาสําคัญ 

 
สินคานําเขาสําคัญของฉงชิ่ง ไดแก กลุมอุปกรณเคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบันทึกวีดิโอและ

อุปกรณ  คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.0 ของการสงออกรวมของฉงชิ่ง ดวยอัตราเติบโตจากปกอนถึงรอยละ 

184 รองลงมา ไดแก กลุมรถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสง โดยเฉพาะชิ้นสวนยานยนตมีสัดสวน

รอยละ 17.25 กลุมสินแร และกลุมเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทย นาฬิกา และเคร่ืองดนตรี เปนตน 

 

แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ญีปุ่น (สัดสวนรอยละ 33.5) สหรัฐอเมริกา (รอยละ 10.6) และ

เยอรมนี (รอยละ 13.9) โดยมอีัตราเติบโตขึ้นถึงรอยละ 38.1 รอยละ 148 และรอยละ 150.4 ตามลําดับ 
 

ตารางสินคานาํเขาสําคัญ 10 อันดับแรกของฉงชิ่ง 
 

 (หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 อุปกรณเคร่ืองจักรและไฟฟา เคร่ืองบันทึกวีดิโอและ

อุปกรณ   

469.76 810.84 

2 รถยนต เคร่ืองบิน เรือ และอปุกรณขนสง  171.46 325.86 

3 สินแร  87.55 229.21 

4 เคร่ืองมือและอปุกรณทางการแพทย นาฬิกา และเคร่ือง

ดนตรี 

110.30 134.66 

5 โลหะสามัญและผลิตภัณฑ   73.13 106.40 

6 เคมีภัณฑและผลิตภัณฑ   48.43 57.07 

7 พลาสติก ยาง และผลิตภัณฑ   30.06 40.29 

8 เย่ือกระดาษ เศษกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง และ

ผลิตภัณฑ 

6.07 9.11 

9 วัสดุส่ิงทอและผลิตภัณฑ   2.69 4.78 

10 ผลิตภัณฑจากสินแร เซรามิก และแกว   2.11     3.09 

 
ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 
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ประเทศคูคาสําคัญ  
 
คูคาสําคัญของมหานครฉงชิ่ง ไดแก ญี่ปุน โดยในป 2004 มมีูลคาการสงออกไปญ่ีปุนประมาณ 

176.62 ลานเหรียญ สรอ. หรือรอยละ 8.5 ของการสงออกรวมของฉงชิ่ง สวนมูลคาการนําเขาจากญ่ีปุนมี

ประมาณ 590.90 ลานเหรียญ สรอ. หรือรอยละ 33.5 ของการนําเขารวม รองลงมา ไดแก สหรัฐอเมริกา 

เยอรมนี อินเดีย และเกาหลีใต 
 

ตารางประเทศคูคาสําคัญของฉงชิ่ง 
 

(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ 
ป 2003 ป 2004 

คารวม สงออก นําเขา คารวม สงออก นําเขา 

รวม 2,594.88 1,585.09 1,009.79 3,857.35 2,091.19 1,766.16 

ประเทศคูคาสําคัญ 5 อันดับแรก 

1. ญี่ปุน                       545.34 117.50 427.84 767.52 176.62 590.90 

2. สหรัฐอเมริกา 217.08 141.35 75.73 394.46 206.59 187.87 

3. เยอรมนี 182.69 84.70 97.99 375.23 129.86 245.37 

4. อินเดีย 98.89 48.65 50.24 168.62 77.26 91.36 

5. เกาหลีใต 100.37 65.10 35.27 144.03 76.52 67.51 

ประเทศคูคาสําคัญในอาเซียน (ลําดับท่ี) 

เวียดนาม (6) 55.86 55.86 - 125.75 125.73 0.02 

อินโดนีเซีย (8) 79.39 78.36 1.03 108.25 101.78 6.47 

พมา (13) 95.94 95.56 0.38 72.22 72.22 - 

ฟลิปปนส (19) 52.62 51.02 1.60 60.55 59.37 1.18 

มาเลเซีย (22) 40.53 28.26 12.27 49.59 35.15 14.44 

ไทย (23) 39.20 30.83 8.37 47.90 39.98 7.92 

สิงคโปร (34) 16.71 10.17 6.54 17.75 13.30 4.45 

 
ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2004 และ2005 
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การคาระหวางประเทศของฉงชิ่งสวนใหญดําเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ ในชวงคร่ึงปแรกของป 

2004 ท่ีผานมา มูลคาการสงออกของรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 49.9 ของมูลคาการคารวม ลดลงจาก

สวนแบงการถือครองตลาดเดิมรอยละ 50 เปนคร้ังแรก สวนของวิสาหกิจเอกชนและตางชาติในชวง

เดียวกันคิดเปนรอยละ 72.8 และรอยละ 34.7 ตามลําดับ ดังน้ัน สัดสวนการคากับตางประเทศของ

รัฐวิสาหกิจกําลังเร่ิมลดจํานวนลงใหกับวิสาหกิจเอกชน  

 
การคาระหวางฉงชิ่ง-ไทย 
 
ไทยเปนคูคาอันดับ 23 ของฉงชิ่ง จากขอมูลในตารางขางตนพบวา เมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศอื่นในอาเซียน มูลคาการคารวมไทย-ฉงชิ่งมีนอยกวาท่ีฉงชิ่งคาขายกับเวียดนาม อนิโดนีเซีย พมา 

ฟลิปปนส และมาเลเซีย   

การคาระหวางฉงชิ่ง-ไทยเพิ่มขึ้นมากในป 2001-2005 โดยในป 2005 มีมูลคาการคา 53.78 

ลานเหรียญ สรอ. เปนผลมาจากการสงออกมาไทยท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง เปน 44.16 ลานเหรียญ 

สรอ. สวนการนําเขาคอนขางมีอัตราการเพิ่มขึ้นคงท่ีต้ังแตป 2003 เปนตนมา โดยมมีูลคาในป 2005 

ท้ังส้ิน 9.63 ลานเหรียญ สรอ.   

 
ตารางการคาระหวางฉงชิ่ง-ไทย ป 2001-2005 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ป การคารวม การสงออกมา
ไทย 

การนําเขาจาก
ไทย 

ดุลการคา 

2001 11.30 9.64 1.66 ไดดุลไทย 

2002 19.56 14.21 5.35 ไดดุลไทย 

2003 39.20 30.83 8.37 ไดดุลไทย 

2004 47.90 39.98 7.92 ไดดุลไทย 

2005 53.78 44.16 9.63 ไดดุลไทย 

 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2003, 2004, 2005 และ กรมศุลกากรจีน แปลโดย

คณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, พฤษภาคม 2549. 

 

 



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

 

 

6-27

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

อยางไรก็ดี แมวามูลคาการคาระหวางฉงชิ่ง-ไทยยังมีไมมากนัก  แตเมื่อพิจารณาการคาฉงชิ่ง-

ไทยในระยะหาปหลัง พบวา การคาระหวางกันไดขยายตัวมากกวา 3 เทาตัว จึงนับวาเปนแนวโนมท่ีดีขึ้น 

ท้ังน้ี ฉงชิ่งเปนฝายไดดุลการคาเกินดุลไทยมาโดยตลอด 

 
สินคานําเขาสําคัญจากไทย 
 
สินคาท่ีมหานครฉงชิ่งนําเขาจากไทยมากท่ีสุดคือ เคร่ืองปรับอากาศ รองลงมาสวนใหญเปน 

อุปกรณเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ ผลิตภัณฑพลาสติก รวมท้ังสวนประกอบยานยนต เน่ืองจากการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนตในมหานครฉงชิ่ง ซึ่งเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตมากอนัดับ 4 ของจนี 

และมีการผลิตรถยนตราวปละ 5 แสนคันตอป  
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ตารางสินคานาํเขาสําคัญของฉงชิ่งจากไทย ป 2005 

(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 
สัดสวนตอ 

การคาไทย-จีน (%) 

1 8415  เคร่ืองปรับอากาศ 1,823,684 0.01 

2 8483 เพลาสงกําลังและขอเหว่ียง ตุกตาและเพลนชาฟตแบร่ิง เกียรและเคร่ือง

เกียร บอลลสกรูหรือโรลเลอรสกรู กระปุกเกียรและเคร่ืองเปลี่ยนความเร็ว

อื่นๆ รวมถึงทอรคคอนเวอรเตอร ลอตุนแรงและพูลเลย รวมท้ังพูลเลย

บล็อก คลัตชและประกับเพลา  

1,666,342 0.01 

3 3907 โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอรอื่นๆ และอีพอกไซดเรซิน ในลักษณะข้ันปฐม, โพลิ

คารบอเนต แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร และโพลิเอสเทอร-อื่นๆ ใน

ลักษณะข้ันปฐม  

1,460,558 0.01 

4 3906 อะคริลิกโพลิเมอร ในลักษณะข้ันปฐม 689,963 0.00 

5 8708 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต 635,208 0.00 

6 8418 ตูเย็น ตูแชแข็ง และเคร่ืองอุปกรณอื่นๆ สําหรับทําความเย็นหรือทําใหเย็น

จนแข็ง  

400,011 0.00 

7 3926 ของท่ีทําดวยพลาสติก และของที่ทําดวยวัตถุอื่นๆ ตามประเภทท่ี 39.01 ถึง 

39.14 (โพลิเมอรของเอทิลีน โพลิเมอรของโพรพิลีนหรือของโอลีฟน โพลิ

เมอรของสไตรีน โพลิเมอรของไวนิลคลอไรดหรือของฮาโลเจเนเต็ดโอลีฟน 

โพลิเมอรของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอร รวมทั้งไวนิลโพลิเมอร 

อะคริลิกโพลิเมอร โพลิอะซีทัล โพลิอีเทอร อีพอกไซดเรซิน โพลิคารบอเนต 

แอลคิดเรซิน โพลิแอลลิลเอสเทอร โพลิเอสเทอร และโพลิอะไมด ใน

ลักษณะข้ันปฐม)  

332,032 0.00 

8 8421 เคร่ืองเซ็นตริฟวจ รวมถึงเคร่ืองทําใหแหงโดยวิธีหมุนเหว่ียง เคร่ืองจักรหรือ

เคร่ืองอุปกรณที่ใชกรองของเหลวหรือกาซหรือทําใหของเหลวหรือกาซ

บริสุทธิ์  

297,142 0.00 

9 3903 โพลิเมอรของสไตรีน ในลักษณะข้ันปฐม  273,000 0.00 

10 8446 เคร่ืองทอผา  235,800 0.00 

11 7209 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ มีความกวางต้ังแต 

600 มิลลิเมตรข้ึนไป ไดจากการรีดเย็น ไมหุมติด ไมชุบหรือไมเคลือบ 

231,475 0.00 

12 2929 สารประกอบที่มีไนโตรเจน 197,153 0.00 

13 8536 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับตัดตอหรือปองกันวงจรไฟฟาหรือสําหรับตอกับ

วงจรไฟฟาหรือตอภายในวงจรไฟฟา (เชน สวิตช รีเลย ฟวส เคร่ืองกําจัด

กระแสเซอรจ ปลั๊ก เตารับ กระจุบหลอดไฟฟา กลองชุมสายไฟฟา) สําหรับ

แรงดันไฟฟาไมเกิน 1,000 โวลต 

165,100 0.00 
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14 8474 เคร่ืองจักรสําหรับคัด รอน แยก ลาง ยอย บด ผสมหรือนวดดิน หิน สินแร

หรือสารจําพวกแรอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต) 

เคร่ืองจักรสําหรับทําใหเปนกอน ใหเปนรูปทรงหรือหลอแบบแรเช้ือเพลิง

แข็ง เซรามิกเพสต อันฮารดเดนซีเมนต วัตถุจําพวกปลาสเตอรหรือ

ผลิตภัณฑจําพวกแรอื่นๆ ที่มีลักษณะเปนผงหรือเพสต รวมท้ังเครื่องจักร

สําหรับทําแบบหลอจากทราย 

156,019 0.00 

15 8511 เคร่ืองอุปกรณไฟฟาสําหรับจุดระเบิดหรือสตารตเครื่องยนตชนิดสันดาป

ภายในท่ีจุดระเบิดดวยประกายไฟหรือดวยการอัด  รวมท้ังเครื่องกําเนิด

ไฟฟาและคัตเอาต ชนิดที่ใชรวมกับเคร่ืองยนตดังกลาว  

129,750 0.00 

 
ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 

 
สินคาสงออกสําคัญไปไทย 
 
สําหรับสินคาท่ีฉงชิ่งสงออกมาไทย สวนใหญเปนสินคาในกลุมยานยนต ไดแก รถจักรยานยนต 

เคร่ืองยนต สวนประกอบยานยนต นอกจากน้ันเปนกลุมสินคาทุน ไดแก เคร่ืองจักร  และเคมีภัณฑ  เปน

ตน  

 
ตารางสินคาสงออกสําคัญของฉงชิ่งไปไทย ป 2005 

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

การคาไทย-จีน (%) 

1 8711 รถจักรยานยนต (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานท่ีติดต้ังมอเตอรชวย (มี

หรือไมมีรถพวงขาง) รวมท้ังรถพวงขาง  

8,779,792 0.11  

2 8407 เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุด

ระเบิดดวยประกายไฟ  

7,349,586 0.09  

3 8408 เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวยการอัด 

(เคร่ืองยนตดีเซลหรือก่ึงดีเซล)  

5,575,269 0.07  

4 3905 โพลิเมอรของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิลเอสเทอรอื่นๆ ในลักษณะข้ัน

ปฐม รวมท้ังไวนิลโพลิเมอรอื่นๆ ในลักษณะข้ันปฐม  

2,368,276 0.03  

5 8714 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานตามประเภทที่ 87.11 ถึง 

87.13 (รถจักรยานยนต (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดต้ังมอเตอร

ชวย รวมท้ังรถพวงขาง รถจักรยานสองลอและรถจักรยานอ่ืนๆ (รวมถึง

รถสามลอสงของ) ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร, รถสําหรับคนพิการ) 

2,337,409 0.03  

6 7606 แผน แผนบางและแถบ ทําดวยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 

มิลลิเมตร  

2,014,668 0.03  
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7 7019 ใยแกว (รวมถึงปุยแกว) และของทําดวยใยแกว (เชน ดาย ผาทอ)  1,907,072 0.02  

8 3206 วัตถุแตงสีอื่นๆ สิ่งปรุงแตงตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ 

นอกจากของตามประเภทท่ี 32.03 (วัตถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว) 

32.04(วัตถุแตงสีที่เปนอินทรียสังเคราะห) หรือ 32.05 (คัลเลอรเลก) 

รวมท้ังผลิตภัณฑอนินทรียชนิดที่ใชเปนลูมิโนฟอร 

1,133,709 0.01  

9 2508 ดินอื่นๆ (ไมรวมถึง เอ็กซแพนเด็ดเคลยตามประเภทท่ี 68.06) แอนดาลู

ไซต ไคยาไนตและซิลลิมาไนต  มุลไลต ชามอตตเอิรทหรือดีนาสเอิรท  

916,829 0.01  

 10 8483 เพลาสงกําลังและขอเหว่ียง ตุกตาและเพลนชาฟตแบร่ิง เกียรและเครื่อง

เกียร บอลลสกรูหรือโรลเลอรสกรู กระปุกเกียรและเครื่องเปลี่ยน

ความเร็วอื่นๆ รวมถึงทอรคคอนเวอรเตอร ลอตุนแรงและพูลเลย รวมท้ัง

พูลเลยบล็อก คลัตชและประกับเพลา  

783,326 0.01  

 11 2507 เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู  758,432 0.01  

 12 1515 ไขมันและน้ํามันชนิดระเหยยากอ่ืนๆ ที่ไดจากพืช (รวมถึงน้ํามันโจโจบา) 

และแฟรกชันของของดังกลาว จะทําใหบริสุทธิ์หรือไมกต็าม แตตองไม

ดัดแปลงทางเคมี  

708,283 0.01  

 13 8501 มอเตอรไฟฟาและเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  659,296 0.01  

 14 8708 สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนต 625,702 0.01  

 15 8409 สวนประกอบที่เหมาะสําหรับใชเฉพาะ หรือสวนใหญใชกับเคร่ืองยนต 

ตามประเภทท่ี 84.07 (เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง

หรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดดวยประกายไฟ) หรือ 84.08 (เคร่ืองยนต

สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดดวยการอัด (เคร่ืองยนตดีเซล

หรือก่ึงดีเซล) 

610,540 0.01  

 
ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 
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6.5 อุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) ของมหานครฉงช่ิง 
 

 

6.5.1 อุตสาหกรรมการผลติ 
 

ฉงชิ่งมีฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง เปนฐานทางอุตสาหกรรมท่ีเกาแก 1 ใน 6 แหง

ของจีน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักมีสัดสวนราวรอยละ 68 ของอุตสาหกรรมท้ังหมด โดยในป 2004 มี

อัตราเติบโตเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 24.3 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมเบาเติบโตขึ้นรอยละ 22 นอกจากน้ี 

อุตสาหกรรมหนักยังมีสัดสวนการลงทุนจากตางชาติมากกวาอุตสาหกรรมเบา และกวารอยละ 60 เปน

ของรัฐวิสาหกิจ 

 

ฉงชิ่งถือเปนฐานการผลิตรถยนตรายใหญของจีน และเปน 1 ใน 9 ศูนยกลางการผลิตเหล็กและ

เหล็กกลาท่ีใหญท่ีสุดในจีน และเปน 1 ใน 3 ผูผลิตอะลูมิเนียมรายใหญ โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑจาก

เหล็กและเหล็กกลาไดมากกวา 120 ชนิด และผลิตภัณฑจากอะลูมิเนียมกวา 13,000 ชนิด นอกจากน้ี ยงั

เปนฐานการผลิตยาและเคมีภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของจีนอีกดวย  

 

สําหรับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฉงชิ่งท่ีโดดเดนและมีสวนแบงตลาดภายในประเทศสูง 

ไดแก ใยโพลิไวนิลแอลกอฮอล (รอยละ 37.1) กาซธรรมชาติ (รอยละ 12.6) มอเตอรไซค     (รอยละ 

29.9) กรดอะซติิกเยือกแข็ง (รอยละ 18.6) และอุปกรณส่ือสารความถี่สูง (รอยละ 17.3) 
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ตารางสัดสวนอุตสาหกรรมหลักของฉงชิ่ง ป 2004 

 

กลุมอุตสาหกรรมหลัก 
สัดสวนตอผลผลิตรวม

ทางอุตสาหกรรม (%) 

ยานยนตและอุปกรณการขนสง 
36.8 

การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน 
6.9 

วัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ 
6.4 

การหลอมและรีดโลหะท่ีมีเหล็กผสม 
6.4 

อาหารและเคร่ืองด่ืม สินคาเกษตรแปรรูป 
4.9 

ผลิตภัณฑแรท่ีไมมีโลหะ 
4.5 

เคร่ืองจักรท่ัวไป 
4.1 

 

ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 

  

หากพิจารณาจากขอมูลในตารางขางตน แสดงสัดสวนการผลิตตอผลผลิตรวมท้ังหมดทาง

อุตสาหกรรมของฉงชิ่ง พบวา  อุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก ยานยนตและอุปกรณการขนสง มีสัดสวนสูงถึง

รอยละ 36.8 รองลงมา ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน (รอยละ 6.9) วัตถุดิบเคมีและ

เคมีภัณฑ (รอยละ 6.4) และการหลอมและรีดโลหะท่ีมีเหล็กผสม (รอยละ 6.4) 

 



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

 

 

6-33

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

 

ตัวอยางอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญ  

 
อุตสาหกรรมยานยนต  
 
ฉงชิ่งเปนศูนยกลางการผลิตยานยนตใหญเปนอันดับ 4 ของจีน (รองจากจี๋หลิน ซางไห และหู

เปย) มียอดการผลิตรถยนตน่ังมากเปนอันดับ 5 ของจนี มีโรงงานผลิตชิ้นสวนและโรงงานประกอบ

รถยนตประมาณ 400 แหง และมีการจางงานท้ังส้ินราว 300,000 คน  รูปแบบรถยนตของฉงชิ่งท่ีไดรับ

การนิยม คือ รถแบบมินิแวน และไดต้ังเปาท่ีจะพฒันาการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นเปน 2.6 ลานคันภายในป 

2020 ซึ่งคิดเปนรอยละ 15 ของการผลิตรวมท้ังประเทศ พรอมท้ังขยายความรวมมือกับนักลงทุนจาก

ตางชาติท่ีกําลังตองการจางผลิตรถยนตและชิ้นสวน 

 

ผูผลิตรถยนตรายใหญของฉงชิ่ง ไดแก บริษทั ฉางอัน (Changan Automotive Corp) จดัเปน

บริษัทผลิตรถยนตท่ีใหญท่ีสุดเปนอันดับ 4 และเปนบริษัทผลิตรถมินิแวนท่ีใหญท่ีสุดในจีน โดยสามารถ

ครองตลาดรถประเภทดังกลาวไดถงึรอยละ 37 ของจีนในป 2004 และยังมีแผนการลงทุนอีกหลาย

พันลานหยวนเพ่ือพฒันารถมนิิแวนรุนใหมท่ีมีกําลังเคร่ืองยนตไมถึง 1.3 ลิตร โดยใชชิน้สวนท่ีผลิตจาก

แมกนีเซียมอัลลอยและลดเสียงดังของเคร่ืองยนตดวย นอกจากน้ี ฉางอนัยังไดรวมมือกับบริษัท Suzuki 

ของญี่ปุนจัดต้ังโรงงานประกอบรถยนตขนาดเล็กและรถมอเตอรไซค ซึ่งปจจุบันสามารถผลิตได 200,000 

คันตอป และมแีผนกอสรางโรงงานผลิตรถยนตแหงใหมขึ้น พรอมแนะนํารถยนตรุนใหม คือ รถจี๊ปและรถ

เอสยูวี และยังรวมทุนกับบริษทั Ford Motors ของสหรัฐอเมริกา ในสัดสวน 50-50 เพื่อสรางโรงงาน

ประกอบรถยนต Fiesta ซึ่งในป 2005 สามารถผลิตรถได 150,000 คัน มกีารจางงานประมาณ 800 คน 

และยังมีธุรกิจดานหองแตงสีและตกแตงตัวถังเพื่อเชื่อมตอชิ้นสวนรถยนตดวย 

 

สวนบริษัทผลิตรถยนตท่ีสําคัญอื่นๆ ไดแก กลุมบริษัทเจียหลิง (China Jialing Industrial 

Corporation Group) ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนกับบริษัทรถยนต Honda ของญี่ปุน และบริษัทชิงหลิง 

(Qingling) เชี่ยวชาญและเนนการผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก และบริษัทฉวนฉี (Chuanqi) เปนผูนําตลาด

รถบรรทุกขนาดใหญ เปนตน 

 

นอกจากน้ี ฉงชิ่งยังเปนผูผลิตรถมอเตอรไซครายใหญของจีน มีการผลิตรถมอเตอรไซคคิดเปน

สัดสวนรอยละ 28.1 ของผลผลิตรวมท่ัวประเทศ หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของยอดการสงออกรถมอเตอรไซค 
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ท่ัวประเทศ ผูผลิตรถมอเตอรไซครายใหญ ไดแก กลุม Jialing Motorcycle Company ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ 

บริษัท Lifan Hongda Enterprise (เอกชน) และบริษัท Chongqing Longxin Industrial Group (เอกชน)  

และยังมีบริษัทตางชาติ เชน Yamaha เขามาผลิตเพื่อสงออกไปยังตุรกี และบริษัท Piaagio ของอิตาลี 

เปนตน 

 
อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
 

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงของฉงชิ่งไดพัฒนากาวหนามากข้ึน รัฐบาลฉงชิ่งมนีโยบาย

เนนสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศมาต้ังแตป 2001 โดยเฉพาะอยางย่ิง

อุตสาหกรรมซอฟตแวรและแผงวงจรไฟฟา ทําใหมีการเขามาลงทุนของบริษัทตางๆ โดยเฉพาะในนิคม

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงฉงชิ่ง (Chongqing High-Tech Development Zone) หลาย

ราย 

 

ขณะท่ีก็มีบริษทัตางชาติหลายรายไดเขามาลงทุนในฉงชิ่งเชนกัน เชน บริษัท Konka Group เขา

มาลงทุนในเขตเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยฉงชิ่งเพื่อกอสรางโรงงานผลิตเคร่ืองเลนวิทยุในรถยนตระบบ

ดิจิตอล   บริษัท Hewlett-Packard ซึ่งมฐีานดําเนินการจัดจางผลิตซอฟตแวรในจนีท่ีซางไห  เปยจงิ 

และตาเหลียน ก็ยังเขามาจัดต้ังฐานดําเนินการผลิตแหงแรกในภาคตะวันตกดวย  

 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรพัย 
 
นักลงทุนตางชาติหลายประเทศใหความสนใจเขามาลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยใน    ฉงชิ่ง

มากขึ้น เชน บริษัท Cheung Kong Holdings ของฮองกงไดต้ังบริษัท Hutchison Enterprises 

(Chongqing) ขึ้นเพื่อกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยในฉงชิง่ โดยมีแผนท่ีจะลงทุนจัดทําโครงการหมูบาน

จัดสรรระดับบนในเขตหยูเปย (Yubei) และธรุกิจดานการกอสรางอาคารสํานักงานและศูนยการคาดวย  

 

นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดดําเนินนโยบายพัฒนาชุมชนเมอืง ทําใหมีนักธุรกิจตางชาติเขามารวม

ลงทุนดวยหลายราย เชน บริษัท Shui On Group ของฮองกงเพื่อพัฒนาเขตเมืองเกาในฉงชิ่งขนาดพื้นท่ี

ราว 1.3 ลานตารางเมตรบริเวณหัวหลงเฉียว (Hualongqiao) ซึ่งเดิมเปนเขตโรงงานเกาใหเปนเขตท่ีอยู

อาศัย อาคารสํานักงาน และศูนยการคาตางๆ โดยไดมีการกอสรางตึกระฟา 98 ชั้น และยังมบีริษัท 

Hutchison Whampoa เขามาลงทุนในเขตเจียงเปย (Jiangbei) ซึ่งเปนเขตโรงงานเกาเชนกัน โดยจะ

พัฒนาเปนพื้นท่ีพักอาศัยสําหรับกลุมลูกคาชาวจีนแผนใหญท่ีตองการซื้อบาน 
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6.5.2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
 

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของฉงชิ่ง คือ ปอกระเจา และเคร่ืองเทศตางๆ ซึ่งรัฐบาลมี

โครงการพัฒนาฉงชิ่งใหเปนแหลงผลิตเคร่ืองเทศขนาดใหญท่ีสุดของจีน รวมท้ังอุตสาหกรรมเกษตรแปร

รูปท่ีมีศักยภาพของฉงชิ่ง  เชน  การแปรรูปสมจีน และเน้ือสุกรไรมันเพื่อการสงออก เปนตน  
 

6.5.3 อุตสาหกรรมบริการ : ดานการทองเที่ยว 
 

ฉงชิ่งมีแหลงทองเที่ยวสําคัญหลายแหง เชน การทองเที่ยวลองแมนํ้าฉางเจียงเพื่อชมทิวทัศน

ของสามโตรก (Three Gorges) มีแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการยกระดับเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก 

ไดแก หินแกะสลักตาจู (Dazu) ซึ่งมีรูปแกะสลักบนหนาผาหินตามความเชื่อทางศาสนาและ

ประวัติศาสตรนับพันชิ้น  

 

นักทองเที่ยวตางชาต ิ ในแตละป  มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเท่ียวท่ีฉงชิ่งกวา 4 แสนคน 

และมีรายรับจากการทองเที่ยวประมาณ 203 ลานเหรียญ สรอ.  

 
ตารางขอมูลดานการทองเที่ยวของฉงชิ่ง ป 2004 

 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด

อันดับ 
มรดกโลก 

434,423 
อันดับ 21 ของจีน 

338,892 
อันดับ 19 ของจีน 

203.08 
อันดับ 17 ของจีน 

1 แหง 

 
ที่มา: Chongqing Statistical Yearbook 2005 
 

โรงแรมที่พัก ฉงชิ่งมีโรงแรมสําหรับนักทองเที่ยวรวม 168 แหง เปนกิจการของรัฐวิสาหกิจ

สูงถึง 72 แหง สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดยตางชาติ และลงทุนโดยนักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวัน 10 

แหง โดยมีโรงแรมระดับหาดาวรวม 4 แหง ไดแก โรงแรม Harbour Plaza โรงแรม Hiton โรงแรม Hyatt  

Regency และโรงแรม JW Marriott ลาสุดกําลังมีการกอสรางโรงแรม Sheraton เพื่อเปดในตนป 2008  



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

 

 

6-36

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 

สวนระดับส่ีดาวมี 23 แหง และระดับสามดาว 64 แหง 

 
ตารางจํานวนโรงแรมทองเที่ยวของฉงชิ่ง ป 2004 

 
รายการ ฉงชิ่ง 

จํานวนโรงแรมทองเที่ยวรวม (แหง) 168 

- 5 ดาว 4 

- 4 ดาว 23 

- 3 ดาว 64 

จํานวนโรงแรมแบงตามประเภทบริษัทจด
ทะเบียน (แหง) 

 

- รัฐวิสาหกจิ 72 

- วิสาหกิจชุมชน 21 

- เอกชน 41 

- ลงทุนโดยตางชาติ 
10 

- ลงทุนโดยฮองกง มาเกา และไตหวัน 

 

ที่มา:  Chongqing Statistical Yearbook 2005 
 

แหลงทองเทีย่วสําคัญ ไดแก แหลงทองเที่ยวท่ีเปนมรดกทางวัฒนธรรม

ระดับประเทศ 4 แหง และระดับมณฑล 55 แหง และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและเขตอนุรักษ

ธรรมชาติรวมกัน 5 แหง และแหลงธรรมชาติอื่นๆ อาทิ หุบเขาลึกภูเขาอูซาน (Wushan Mountain) วัง

มัจฉาเหอฉวน (Hechuan Fishing Castle) และภูเขานางฟาอูหลง (Wulong Fairy Maiden Mountain) 

เปนตน   

 

ท้ังน้ีรัฐบาลไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเยือนฉงชิ่ง โดยองคกร

บริหารการทองเที่ยวของจีน (China National Tourism Administration: CNTA) และรัฐบาลฉงชิ่งได

รวมมือกันจัดงานแสดงสินคาและเทศกาลตางๆ เชน การจัดงานแสดงสินคาและการลงทุนฉงชิ่ง (China 

Chongqing Investment & Trade Fair) รวมกับเทศกาลทองเที่ยวนานาชาติเขาซานเสีย (Three-Gorge 

International Tourism Festival) เปนตน 
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6.6 บทวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 

6.6.1 จุดแข็ง 

- ดวยจุดเดนของตําแหนงทางภูมิศาสตร ทําใหฉงชิ่งมีศักยภาพเปนศูนยกลางของกิจกรรมทาง 

เศรษฐกิจตอนบนของแมนํ้าฉางเจียง ซึ่งเปนเขตสําคัญในยุทธศาสตรพัฒนาตะวันตกของ 

รัฐบาลจีน 

- รัฐบาลกลางของจีนทุมงบประมาณในการพัฒนาฉงชิ่งเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงของจีน

ตอนใน ท้ังทางดานการคมนาคมทางน้ํา (ผานแมนํ้าฉางเจียงเพื่อเชื่อมสูทะเล)  ทางบก และทาง

อากาศ ดวยเหตุน้ีทําใหฉงชิ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเปนเขตพัฒนาทางการคา การทองเที่ยว 

และเศรษฐกิจ  

- ฉงชิ่งมีแหลงสํารองถานหินและกาซธรรมชาติ ซึ่งสามารถใหแหลงทรัพยากรพลังงานจํานวนมาก

สําหรับการสรางโรงผลิตพลังงาน (โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ) และการพัฒนาดาน

พลังงาน 

- ในดานปจจัยดานการบริโภค ฉงชิ่งแมจะมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปไมสูงมาก (อันดับ 18 ของจีน 

และมียอดคาปลีกจัดอยูในอันดับ 22 ของจีน แตถาพิจารณาเนนไปท่ีประชากรในเขตเมือง ก็จะ

พบวา ผูบริโภคในเมือง (ราว 10 กวาลานคน) มีศักยภาพท่ีจะเปนตลาดผูบริโภคท่ีสําคัญใน

อนาคต ดวยกําลังซื้อท่ีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมตลาดเพื่อหนุมสาวรุนใหมท่ีมีกําลังซื้อและมี

ศักยภาพ นิยมความทันสมัยและกลาซื้อสินคาจากตางประเทศ  ท้ังน้ี  ผูบริโภคในเขตเมืองฉงชิ่ง

นิยมจับจายสินคาแถบเขตการคาเจียฟางเปย ในเขตหยูจง ซึ่งมีรานคาปลีกและหางสรรพสินคา

ทันสมัยหลายแหง 
 

6.6.2 จุดออน 
- เน่ืองจากประชากรสวนใหญยังอยูในภาคเกษตรและอาศัยในชนบท ฉงชิ่งจึงมีจุดดอนและ 

ปญหาแรงงานลนเกินในภาคชนบท ท้ังน้ี รัฐบาลพยายามดูดซับแรงงานเหลาน้ีโดยจัดใหเปน 

แรงงานในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ และมีแผนพฒันาความเปนเมืองเพื่อโยกยาย 

ชาวชนบทเขามาอยูในเขตเมือง (Urbanization)  

-  แมวารัฐบาลฉงชิ่งมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาธุรกิจเอกชน หากแตกิจการใน 

ฉงชิ่งจํานวนมากยังคงเปนกิจการของรัฐ เปนรัฐวิสาหกิจขนาดใหญท่ีมิไดนําระบบการบริหาร 

จัดการแบบใหมมาใชมากนัก นอกจากน้ี  ยังมีเจาหนาท่ีรัฐของฉงชิ่งท่ีมีทัศนคติแบบอนุรักษ 
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นิยมหัวเกา  


