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บทที ่๑  
ข้อมูลเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑. ข้อมูลทั่วไป  

เมืองเซินเจิ้น เป็นจังหวัดหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง (广东省  Guangdong) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ทางแนวชายฝั่งทะเลตอนใต้ของจีน มีพ้ืนที่ ๑๗๙,๘๑๒.๗ ตร.กม. มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ ๑๕ ของประเทศจีน มีพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่ประเทศไทย ทิศเหนือติดกับมณฑลหู
หนานและมณฑลเจียงซี ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลฝูเจี้ยน ทิศตะวันตกติดกับเขตปกครอง
ตนเองชนชาติจ้วงกวางสี และตลอดแนวชายฝั่งทะเลทิศใต้ติดกับทะเลจีนใต้ ใกล้กับเมืองฮ่องกงและเมือง
มาเก๊าพ้ืนที่จุดยุทธศาตร์ด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญของประเทศจีน ซึ่งเป็นประตูสู่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะภูมิประเทศของมณฑลกวางตุ้งมีพ้ืนที่ทางเหนือยกตัวสูงกว่าทางใต้ มี
เทือกเขาและภูเขาขนาดเล็กตัดสลับกับที่ราบ มีที่ราบร้อยละ ๒๓ ที่ราบสูงร้อยละ ๑๙ และภูเขาร้อยละ 
๕๘ ของพ้ืนที่ทั้งหมด มีชายฝั่งทะเลยาว ๔,๑๑๔.๓ กม.  มีแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านมณฑลกวางตุ้งคือ 
แม่น้ าจูเจียง (珠江) หรือ Pearl River ซึ่งเป็นแม่น้ าสายที่ยาวเป็นอันดับ ๔ ของประเทศจีน ไหลผ่านเมือง
ต่าง ๆ เป็นระยะทาง ๒,๒๑๔ กม. ความยาวรองจากแม่น้ าแยงซี (长江)  แม่น้ าฮวงโห (黄河) และแม่น้ า
ซ่งฮัวเจียง (松花江)  โดยมณฑลกวางตุ้งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๑ เมืองใหญ่ ๒๓ เมืองระดับ
อ าเภอ ๔๑ อ าเภอ และ ๓ เขตปกครองตนเอง โดยมีนครกว่างโจว เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง 

รูปที่ ๑ แผนที่มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ที่มา http ://www.chinahighlights.com 
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เมืองเซินเจิ้น แต่เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีวิถีชีวิตเงียบสงบในมณฑลกวางตุ้ง ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางด้านเศรษฐกิจ ได้ด าริให้มี
การปฏิรูปโดยการเปิดประเทศเพ่ือด าเนินธุรกิจกับนานาชาติ ดังนั้น ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ (พ.ศ. ๒๕๒๓) เซิน
เจิ้นจึงได้รับเลือกเป็นแห่งแรกเพ่ือน าร่องความเป็น “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”ของจีน นับตั้งแต่นั้นมาเซินเจิ้น 
จึงเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น มีการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ 
อาคารส านักงาน โรงแรม และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงแทบจะท าให้ไม่เห็นสภาพความเป็น
หมู่บ้านชาวประมงเหมือนในอดีตหลงเหลืออยู่เลย  

๑.๑ สถานที่ตั้ง  เซินเจิ้น (Shenzhen) เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพ้ืนที่ 
ประมาณ ๒,๐๒๐ ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขต
เศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น 

รูปที่ ๒  ที่ตั้งเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ที่มา http ://www.chinahighlights.com 

๑.๒ ภูมิประเทศ  เซินเจิ้นเป็นเมืองชายทะเลตอนใต้ของจีน ด้านหนึ่งติดกับฮ่องกง ส่วนอีกด้านหนึ่งติด
กับทะเลจีนใต้ เซินเจิ้นมีแม่น้ าล าธารมากกว่า ๑๖๐ สาย ชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทาง
ทะเลยาวถึง ๒๓๐ กิโลเมตร  

๑.๓ ภูมิอากาศ เซินเจิ้นตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นมีฝนตกชุก และมีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปี  มีลักษณะ
อากาศอบอุ่นแบบชายทะเลเขตร้อน  และมีฤดูหนาวเพียงช่วงสั้นๆ ส่วนใหญ่เป็นฤดูร้อนและมีฝน
ตกได้ทุกเมื่อแม้เป็นฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๒ องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุด
ในฤดูร้อนประมาณ ๓๖ องศาเซลเซียส และต่ าสุดประมาณ ๑.๔ องศาเซลเซียส ฤดูฝนอยู่ในช่วง
ราวเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน  ในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงอาจมีพายุใต้ฝุ่นเป็นบางครั้ง  
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๑.๔ ภาษา ชาวเซินเจิ้นนิยมพูดภาษาผู่ทงฮ่ัว (Putonghua) กันอย่าแพร่หลายเพราะเป็นภาษาถิ่นรู้จัก
กันดี ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกรรมชีพ หรือผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ ในขณะเดียวกันนักศึกษารุ่นเยาว์ที่อยู่
ในเมืองจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอๆ กับภาษาถ่ินของตน ส าหรับบุคคลที่มีความสามารถด้านภาษา
จะพูดได้อีกถึง ๓ ภาษา คือ ภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการ ภาษากวางตุ้ง 
(Cantonese) และภาษาอังกฤษ 

๑.๕ ประชากร นับตั้งแต่เซินเจิ้นได้รับการสถาปนาเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๐ เป็น
ต้นมาผู้คนต่างถิ่น ก็พากันหลั่งไหลกันเข้ามาหางานท ากันมากมาย ปัจจุบันเซินเจิ้นได้กลายเป็น
เมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากท่ีสุดของจีน โดยมีอัตราประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสูงน าหน้า
เมืองปักกิ่ง กว่างโจว  และฮ่องกง  เซินเจิ้นมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ ๑๕ ล้านคน ในพ้ืนที่ 
๑,๙๙๑ ตารางกิโลเมตร ซึ่งประชากรกระจุกตัวกันอย่างหนาแน่นกว่า ๗,๕๐๐ คนต่อตาราง
กิโลเมตร โดยความหนาแน่นของประชากรฮ่องกงคือ ๖,๔๒๐ คนต่อตารางกิโลเมตร และกว่างโจว 
คือ  ๖,๖๒๖ ต่อตารางกิโลเมตร จากการจัดอันดับความหนาแน่นของประชากรของนิตยสาร U.S- 
based Forbes magazine เซินเจิ้นเป็นอันดับห้าของโลกที่มีประชากรหนาแน่นรองจากบอมเบย์
และกัลกัตในประเทศอินโดนีเชีย การาจีในปากีสถาน และลากอสในไนจีเรีย 

๑.๖ วัฒนธรรม จากการที่เซินเจิ้นมีผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามามากมายเข้ามาประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีชน
กลุ่มน้อยจ านวนไม่น้อย เซินเจิ้นจึงไม่ปรากฏวัฒนธรรมใดที่โดดเด่น แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเซิน
เจิ้นเคยได้รับการประกาศรางวัลจากภาคสื่อมวลชนและอุตสาหกรรมว่าเป็นเมืองที่มีการขับเคลื่อน
มากที่สุดทางเศรษฐกิจ (The Most Dynamic City in Economic Development) และเป็น
เมืองที่ตอนรับดีที่สุดส าหรับคนงานที่โยกย้ายถิ่นฐาน (The Most Welcomed City for Migrant 
Workers) 

รูปที่ ๓ วัวกระทิงสัญญลักษณ์ของเมืองเซินเจิ้น 

 

ที่มา  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
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๑.๗ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ เมืองจ าลองและหมู่บ้านวัฒนธรรม  ซึ่งจ าลองวิถีชีวิตของชนชาติส่วน
น้อย สิ่งก่อสร้างทางศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญๆ ของชาติ เช่น หมู่บ้านเซี่ยงมี่หู  หมู่บ้านวัฒนธรรม
จีนซื่อเจี้ยจือซวง  เมืองจ าลองจิ่นซิ่วจงหัว เป็นต้น  

รูปที่ ๔  โชว์ม่านน้ าบริเวณใจกลางเมืองเซินเจิ้น  

 

๒. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒.๑ เนื่องจากเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) อยู่ใกล้ชิดกับฮ่องกงซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษที่มีความเจริญ 
เซินเจิ้นจึงถูกสร้างให้เป็นเหมือนพ้ืนที่ทดลองแบบ Capitalism แบบสังคมนิยมของจีน และลักษณะ
ที่ตั้งถูกเลือกเพ่ือเป็นแหล่งดึงดูดอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากฮ่องกงให้เข้ามาลงทุนจนในที่สุดกลายเป็น
เมืองใหญ่ บริเวณสามเหลี่ยมแม่น้ า จัดเป็นไข่มุกทางเศรษฐกิจแห่งส าคัญทางตอนใต้ของประเทศจีน 
และเป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งแน่นอนว่าเมืองเซินเจิ้นก็มีเป้าหมายใน
การพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ โดยพุ่งเป้าไปที่การเป็นเมืองแห่ง
เทคโนโลยีและวิทยาการชั้นสูง ศูนย์กลางลอจิสติกส์ ศูนย์กลางการเงินนานาชาติระดับภูมิภาค และ
แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเซินเจิ้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวภายในประเทศได้เป็นอันดับ ๔ ใน
จ านวนเมืองระดับกลางและสูงในประเทศ มีปริมาณเศรษฐกิจมากเทียบเท่ามณฑลระดับกลาง และ
ยังเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีผลก าไรทางธุรกิจดีที่สุด 
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รูปที่ ๕ เมืองเซินเจิ้นในปัจจุบัน 

 

๒.๒ มูลค่าการน าเข้าส่งออกรวม  เซินเจิ้นมีสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้าส่งคิดเป็น ๑ ใน ๗ ของมูลค่า
รวมทั้งประเทศ (จีนแผ่นดินใหญ่) สูงเป็นอันดับ ๑ โดยรักษาระดับมาได้ต่อเนื่อง ๑๐ ปี นอกจากนี้ 
เมืองเซินเจิ้นยังเป็นชุมทางขนส่งและคมนาคมที่ส าคัญ ทั้งทางทะเลและอากาศทางตอนใต้ของ
ประเทศ โดยเฉพาะการเข้าออกของสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ที่บริเวณท่าเรือเมืองเซินเจิ้น มีปริมาณมาก
เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ และเป็นอันดับ ๖ ของโลก ส าหรับท่าอากาศยานในเมืองเซินเจิ้นก็ติด
อันดับ ๑ ใน ๔ สนามบินใหญ่ของประเทศด้วย 

รูปที่ ๖  มูลค่าการส่งออกของเมืองเซินเจิ้นตั้งแต่ปี 2544 - 2558 

 

ที่มา  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น 
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๓. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น   

๓.๑ ความเป็นมา 

๓.๑.๑ ปี ๒๕๒๑ เติ้งเสี่ยวผิงเลขาธิการพรรคคอมมูนิสต์ ได้เริ่มผ่อนคลายหลักการพัฒนา
ประ เทศแบบพึ่ ง ตน เอ งลง  โดย ได้ ประกาศ ใช้  “นโยบายสี่ ทั นส มัย ”(Four 
Modernization) คือ การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การทหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศอันเนื่องมาจากการพัฒนา
ประเทศแบบพ่ึงตนเองอย่างเคร่งครัดและจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพ่ือพัฒนาจีนให้
ทัดเทียมกับประเทศตะวันตกภายในปี ๒๕๔๒ 

๓.๑.๒ นอกจากนี้ จีนยังได้ตระหนักถึงความส าคัญของการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
นักลงทุนต่างชาติ จึงเริ่มเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนได้ โดยการออกกฎหมาย 
Joint Ventures Law เพ่ือให้นักลงทุนต่างชาติสามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีน 
และรัฐบาลจีนได้จัดท าแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ (Readjustment Economy) เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการผลักดันให้นโยบายสี่ทันสมัยประสบผลส าเร็จ สาระส าคัญประการหนึ่งของแผนดัง
กล่าวคือการถ่ายโอนอ านาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น  โดยเติ้ง
เสี่ยวผิง ได้เสนอให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) 
เพ่ือเป็นต้นแบบในการด าเนินการถ่ายโอนอ านาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่
รัฐบาลท้องถิ่นเป็นรูปธรรม ส าหรับท้องถิ่นที่เหมาะสมที่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน า
ร่องนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน าร่องมี ๔ เมือง คือ เซินเจิ้น (Shenzhen) ซูไห่ 
(Zhuhai) ซัวเถา (Shantou) ในมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) และเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) 
ในมณฑลฟูเจี้ยน (Fujian)   

๓.๑.๓ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น(Shenzhen Special Economic Zone: SSEZ)  นับว่าเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนตั้งขึ้นตามกฎหมายของมณฑลกวางตุ้งและมีบทบาท
ส าคัญอย่างมากในการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน  โดยในปี ๒๕๒๓ รัฐบาลจีนได้ก าหนดให้ ๔ 
เขตของเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แก่ หลัวหู ฝูเถียน หนานซานและเหยียน
เถียน มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๐๐ ตร.กม. และอีก ๒ เขต ได้แก่ เป่าอัน และหลงกั่ง เป็นพ้ืนที่ที่
อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓.๒ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น  

เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๒๓  ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้
ของประเทศจีน ติดกับแม่น้ าจูเจียง(Pearl River) ทางทิศตะวันตกและใกล้กับฮ่องกง โดยการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นแบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้  
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๓.๒.๑ ปี ๒๕๒๓ – ๒๕๒๘ สร้างเมืองเซินเจิ้นให้เป็นเขตการแปรรูปเพื่อการส่งออกของจีน ซึ่งส่วน
ใหญ่นักลงทุนในช่วงแรกจะเป็นนักลงทุนจากประเทศฮ่องกง ไต้หวัน และจากแถบประเทศ
เอเชีย 

๓.๒.๒ ปี ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ เริ่มพัฒนาจากการพัฒนาช่วงที่ ๑ ที่เน้นบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญเข้ามาที่เมืองเซินเจิ้นจ านวนมาก และพัฒนาจากอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือการแปร
รูปมาสู่ อุตสาหกรรมบริการ และการออกแบบมากขึ้น 

๓.๒.๓ ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเซินเจิ้นมากขึ้น   

๓.๒.๔ ปี ๒๕๓๕ – ปัจจุบัน  

๑) การพัฒนาเซินเจิ้นจากเมืองเศรษฐกิจแบบธรรมดาสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางภาคใต้
ของประเทศจีน ที่มีความโดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยในปี ๒๕๕๐ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
คิดเป็นสัดส่วนทั้งหมดประมาณ ๕๐% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดในเมืองเซินเจิ้น และ
ในปี ๒๕๕๕ เมืองเซินเจิ้นได้หันมาให้ความสนใจในด้านการลงทุนทางด้านวิจัยและ
เทคโนโลยีมากขึ้น จึงท าให้การลงทุนด้านการวิจัยและเทคโนโลยีมากขึ้นท าให้มีสัดส่วน
สูงถึงร้อยละ ๓.๘๑ ของ GDP ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ GDP ของทั้ง
ประเทศจีนที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพียงร้อยละ ๑.๘ และสูงกว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและเทคโนโลยีประมาณร้อยละ 
๒.๙ ของ GDP เท่านั้น โดยการลงทุนดังกล่าวถือป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เมืองเซินเจิ้น
เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

๒) ความมุ่งมั่นของเซินเจิ้น ท าให้เซินเจิ้นเป็นเมืองที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดใน
บรรดาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน จนกลายเป็นประตูทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่
ส าคัญทางจีนตอนใต้ โดยในปี ๒๕๔๙ มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ ๔ ของจีน เป็น
เมืองที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับ ๑ ของประเทศเป็นเวลากว่า ๑๕ ปีติดต่อกันและ
เป็นฐานส่งออกที่ใหญ่ที่สุด โดยเซินเจิ้นเป็นผู้น าและผู้ผลิตที่ส าคัญในอุตสาหกรรมอิ
เล็กทรอนิสก์และการสื่อสารที่ส าคัญที่สุดของจีน เช่น 
 HuaweI Technologies เป็นบริษัทผลิตและจัดหาอุปกรณ์ทางด้านเครือข่าย

และโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของจีน และให้บริการมากกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก 
โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายคลอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ไร้สาย 
(Wireless Products) ผลิตภัณฑ์เครือข่าย (Network Products) รวมถึง
แอพพลิเคชั่นและโปรแกรมซอฟท์แวร์ต่างๆ  



รายงานการศึกษาดูงานต่างประเทศ    
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน                                                 หน้า ๘   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นท่ี ๒๒                                                เมษายน ๒๕๖๐ 
 

 ZTE  Corporation เป็นบริษัทผู้ให้บริการระดับโลกทางด้านอุปกรณ์การสื่อสาร 
จ าพวกผลิตภัณฑ์เครือข่าย (Network Products) ผลิตภัณฑ์ไร้สาย (Wireless 
Products) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันให้บริการกว่า ๑๔๐ 
ประเทศท่ัวโลก 

 Konka Group เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โทรทัศน์ ตู้เย็น 
เครื่องปรับอากาศและโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

 Skyworth เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับโทรทัศน์และดิจิตอล 

 TCL เป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่อีกรายหนึ่ง โดยมีความช านาญด้าน
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโทรทัศน์ เครื่องเล่นDVD เครื่องปรับอากาศ 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
และรวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

๓.๓ ผลจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น  

๓.๓.๑ ภายหลังจากที่จีนประสบความส าเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยใช้กลไกตลาดมาตั้งแต่ปี 
๑๙๗๙ ในลักษณะการทดลองน าระบบเศรษฐกิจมาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และประสบ
ผลส าเร็จจึงจะขยายผลและน าระบบเศรษฐกิจตลาดไปใช้ในภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ท าให้
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจึงเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป (gradualism) ด้วยการทยอยเปิด
กว้างและปฏิรูปเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ด้วยระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจกลไกตลาด
แบบจีน (Socialist Market Economy with Chinese Characteristic)  

๓.๓.๒ เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดในบรรดาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจีน ประกอบกับเซินเจิ้นอยู่ใกล้กับฮ่องกงและมาเก๊า เซินเจิ้นจึงเปรียบ
เป็นประตูบานส าคัญในการติดต่อกับนานาชาติ เนื่องจากทั้งสองแห่งเป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจการเงินและคมนาคมที่ส าคัญของภูมิภาคและประเทศจีนโดยมีท่า เรือที่มีปริมาณ
ขนส่งสินค้ามากเป็นอันดับ ๒ ของประเทศและเป็นอันดับ ๔ ของโลกและท่าอากาศยาน
ขนาดใหญ่ติดอันดับ ๑ ใน ๔ ของสนามบินใหญ่ของประเทศ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของตลาด
หลักทรัพย์แห่งที่ ๒ ของจีน    

๓.๓.๓ นอกจากนี้ เซินเจิ้น ซึ่งเป็น ๑ เป็น ๒๑ จังหวัดของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ได้มีส่วน
ส าคัญที่ท าให้มณฑลกวางตุ้งเป็นมณฑลที่ส าคัญอันดับหนึ่งของจีนและมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง โดยมีอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าร้อยละ ๑๐ เป็นเวลานาน
ติดต่อกันหลายปี และในปี ๒๕๕๗ มณฑลกวางตุ้งยังคงมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง
ถึงร้อยละ ๙ ของมูลค่า GDP ทั้งหมดของจีนหรือคิดเป็นมูลค่าสูงถึง ๖.๗๘ ล้านล้านหยวน 
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มาจากภาคบริการสูงถึงร้อยละ ๔๘.๙๙ และภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๔๖.๓๒ และภาค
เกษตรเพียงร้อยละ ๔.๖๙  

ตารางท่ี ๑ ดัชนีทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคัญของมณฑลกวางตุ้ง 

 
ตารางท่ี ๒ มูลค่าผลิตภัณฑ์รวมภายในเมือง ๕ อันดับสูงสุดของมณฑลกวางตุ้งปี ๒๕๕๗ 

 


