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สวสัดีทกุทา่น 

ข้าพเจ้ายินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีได้พบกบัเพ่ือนเก่าและเพื่อนใหมท่ี่เฉิงต ู เพ่ือร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธี

เปิดสาขาเฉิงตขูองธนาคารกสิกรไทย ร่วมกนัอวยพรให้การแลกเปล่ียนและการร่วมมือทางเศรษฐกิจและ

การค้าระหวา่งประเทศของเสฉวนและไทยมีความคืบหน้ายิ่งขึน้ ก่อนอ่ืน  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากคณุ

หลิวจงป๋อ ผู้อ านวยการส านกังานสง่เสริมการลงทนุ มณฑลเสฉวน เป็นตวัแทนส านกังานสง่เสริมการลงทนุ 

มณฑลเสฉวน ให้การต้อนรับแขกผู้ มีเกียรตแิละมิตรสหายทกุทา่นท่ีเข้าร่วมงานนี ้ ในชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ท่ี

มณฑลเสฉวนได้รับความเดือดร้อนจากภยัพิบตัแิผน่ดนิไหว น า้ใจและความรักจากวงการตา่งๆ ใน ประเทศ

ไทย ได้ให้การสนบัสนนุเยียวยาทางจิตใจกบัพืน้ท่ีประสบภยัพิบตั ิข้าพเจ้าขอขอบคณุอยา่งจริงใจ จะจดจ า

ไว้ตลอดไป 

เสฉวนเป็นมณฑลของจีนท่ีมีทรัพยากรมาก มีประชากร จ านวนมาก และมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มี

รูปแบบการพฒันาอนัโดดเดน่ในระดบัชาต ิ ทัง้มณฑลครอบคลมุพืน้ท่ี 485,000 ตารางกิโลเมตร จดัอยูใ่น

อนัดบัท่ี 5 ของประเทศ มีประชากร 90 ล้านคน อยูใ่นอนัดบัท่ี 3 มีปริมาณเทคโนโลยีทรัพยากรพลงังานน า้

ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ 26% ของประเทศ มีปริมาณแร่ส ารอง 32 ชนิด อยูอ่นัดบัท่ี 5 ของประเทศ ตัง้แต่

การปฏิรูปและเปิดประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจและสั งคมของมณฑลเสฉวนมีความคืบหน้าท่ีส าคญัทาง

ประวตัศิาสตร์ ปี 1979-2000  มณฑลเสฉวนมี GDPเตบิโตเฉล่ียอยูท่ี่  9.4% เม่ือเข้าสูศ่ตวรรษใหม ่

ประเทศจีนใช้ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านตะวนัตก สร้างเง่ือนไขท่ีดีขึน้ในการพฒันามณฑลเสฉวน ปี 2001-

2007 เสฉวนมี GDPเตบิโตเฉล่ียอยูท่ี่  12% ปี 2008 เหตแุผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ท่ีเวิ่นชวน ก่อให้เกิดความ



เสียหายขนาดใหญ่ตอ่พืน้ท่ีภยัพิบตัใินเสฉวน และในปีเดียวกนั  วิกฤตการเงินระหวา่งประเทศก็สง่ผล

กระทบไมน้่อยตอ่เศรษฐกิจเสฉวน ภายใต้การน าท่ีเข้มแข็งของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และ

คณะรัฐมนตรี และ การสนบัสนนุจากทัง้ในและตา่งประเทศ ท าให้ชาวเสฉวนเอาชนะความท้าทาย เปล่ียน

วิกฤตเป็นโอกาส ท าให้การพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมตีฝ่าอปุสรรค มาได้ ปี 2008-2012 2007 เสฉวน

มี GDP เตบิโตเฉล่ียอยูท่ี่  13.6% ถึงระดบัสงูของการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี 2012 ผลผลิตรวมทางเศรษฐกิจ

ของทัง้มณฑล มลูคา่เพิ่มของอตุสาหกรรม ยอดค้าปลีกรวมของสินค้าอปุโภคบริโภคในสงัคม อยูใ่นอนัดบั 

8 ของประเทศ อตัราการเตบิโตของ GDP และอตัราการเตบิโตของอตุสาหกรรม อยูใ่นอนัดบั 3 และอนัดบั 

4 ของประเทศตามล าดบั 

เสฉวนเป็นหมากตวัส าคญัของจีนภาคตะวนัตก เป็นตวัเลือกอนัดบัแรกของผู้ประกอบการทัง้ในและ

ตา่งประเทศในการลงทนุภาคตะวนัตก เสฉวนเป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของจีนในภาคตะวนัตก เป็น

พืน้ท่ีอนัดบัต้นท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัโดยรวมของภาคตะวนัตก  ในจ านวน 12 มณฑล (เขต เมือง) 

ทางภาคตะวนัตกนัน้ GDP ผลผลิตรวมด้านอาหาร ผลผลิตภาคอตุสาหกรรม และสดัสว่นของยอดค้าปลีก

รวมของสินค้าอปุโภคบริโภคสงัคมล้วนมากกวา่ 20%  เสฉวนเป็นศนูย์กลางการเช่ือมตอ่ภาคกลางและ

ภาคตะวนัตก เป็นจดุนดัพบท่ีส าคญัและเป็นระเบียงการขนสง่ในการส่ือสารกบัเอเชียกลาง เอเชียใต้ และ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นต าแหนง่ทางกลยทุธ์การค้าการลงทนุในระดบัภมูิภาคท่ี โดดเดน่ อยูใ่นระดบั

แนวหน้าของการเปิดเสรีเตม็รูปแบบของภาคตะวนัตกมาโดยตลอด  ปัจจบุนัมณฑลเสฉวนได้สร้าง

ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากบั 200 กวา่ประเทศและภมูิภาคทัว่โลก มี 9 ประเทศจดัตัง้สถาน

กงสลุในเสฉวน รองลงมา จากเซ่ียงไฮ้และกวางเจา  ปริมาณการน าเข้าและการส่ งออกรวมทะลรุะดบัหม่ืน

ล้านดอลลา่ร์สหรัฐเป็นเวลา 4 ปีซ้อน ปีท่ีผา่นมาสงูถึง 59,100 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ อยูใ่นสิบอนัดบัต้นของ

ประเทศ การใช้ประโยชน์จากการลงทนุจากตา่งประเทศสงูกวา่หม่ืนล้านดอลลา่ร์สหรัฐมาเป็นเวลา 2 ปี

ซ้อน เป็นอนัดบัต้นของภาคกลางและภาคตะวนัตก มีบริ ษัทท่ีตดิอนัดบั 500 ธุรกิจแข็งแกร่งระดบัโลกอยูท่ี่

เสฉวนถึง 247 บริษัท เงินทนุตา่งประเทศท่ีเข้ามาในมณฑลเป็นอนัดบัหนึง่ของภาคตะวนัตกมาตลอด ในปี

ท่ีผา่นมาอยูท่ี่ 779,500 ล้านหยวน FORTUNE Global Forum การประชมุผู้ประกอบการจีนทัว่โลก (World 

Chinese Entrepreneurs Convention) ตา่งทยอยมาจดัท่ีเฉิงต ูWestern China International Fair ท่ีจดั

โดยเสฉวนได้กลายเป็นงานยิ่งใหญ่ระดบันานาชาตท่ีิมีอิทธิพลส าคญั เสฉวนซึง่มีพืน้ท่ีรองรับอนักว้างใหญ่

ก าลงัจะเป็นดนิแดนการพฒันาใหมข่องจีน เปิดเสรีบริเวณท่ีราบสงูในประเทศ และเป็นพืน้ท่ีการลงทนุท่ี

นา่สนใจท่ีสดุของภาคตะวนัตก ค าขวญัท่ีวา่ "ลงทนุตะวนัตก ต้องเลือกเสฉวน  ลงทนุในเสฉวน แผรั่งสีทัว่



พืน้ท่ีตะวนัตก" นัน้ ได้รับความเห็นพ้องต้องกนัจากนกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

เสฉวนมีทิวทศัน์งดงาม ผู้คนมีความสามารถ อดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิและมีความซบัซ้อน

หลากหลายทางธรณีวิทยา พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะซึง่มีสภาพทางธรณีวิทยาเฉพาะ อาจเกิดภยัธรรมชาติ

เชน่แผน่ดนิไหวขึน้ได้  จากสถิตท่ีิผา่นมา การเกิดแผน่ดนิไหวระดบั 6 ขึน้ไปในเสฉวน มกัอยูท่ี่ทางตะวนัตก

ของเสฉวนบริเวณแถบภเูขาเผินโจว แถบภเูขาหลงเหมินซาน – แมน่ า้เซียนสุย่เหอ - แมน่ า้อนัหนิงเหอ มกั

เป็นบริเวณเขตภเูขาท่ีประชากรไมค่อ่ยหนาแนน่ ผลผลิตทางเศรษฐกิจคอ่นข้างต ่า ความนา่จะเป็นในการ

เกิดแผน่ดนิไหวท่ีก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงในพืน้ท่ีอ่ืนของเสฉวนนัน้มีน้อยมาก ก่อนหน้านีไ้มน่านเม่ือ

วนัท่ี 20 เมษายน เกิดเหตแุผน่ดนิไหวรุนแรงท่ีภเูขาหลซูาน และ แผน่ดนิไหวท่ีเวิ่นชวนเม่ือห้าปีก่อน ล้วนอยู่

ในแถบบริเวณรอยเล่ือนภเูขาหลงเหมินซานท่ีแคบและยาว แผน่ดนิไหวมีการกระจายตวัในขอบเขตท่ี แคบ 

บริเวณนีมี้พืน้ท่ีประมาณ 35,000 ตารางกิโลเมตร คดิเป็นพืน้ท่ี 7% ของทัง้มณฑล ท่ีราบ (ผิงหยวน) เฉิงตู

เป็นพืน้ท่ีทางจีนตอนใต้ท่ีมีสภาพทางธรณีวิทยาท่ีมัน่คง  ถึงแม้จะอยูใ่กล้พืน้ท่ีรอ ยเล่ือน แตไ่มค่อ่ยประสบ

เหตแุผน่ดนิไหว จนถึงปัจจบุนันีย้งัไมเ่คยเกิดแผน่ดนิไหวระดบั 6 ริกเตอร์ขึน้ไป ท่ีราบเฉิงตเูคยเกิด

แผน่ดนิไหวระดบั 5 ขึน้ไปเพียง 2 ครัง้ คือปี 1734 เกิดแผน่ดนิไหวระดบั 5.1 ท่ีผูเ่จียง เสฉวน ปี 1900 เกิด

แผน่ดนิไหวระดบั 5.0 ท่ีสงไหล เสฉวน กลา่วได้วา่ หลงัจากผา่นลมฝนมากวา่ 2000 ปี ท่ีราบเฉิงต ูยงัคงสม

กบัค ากลา่ววา่เป็น “ดนิแดนแหง่ความอดุมสมบรูณ์” อยา่งแท้จริง 

แผน่ดนิไหวท่ีหลซูานครัง้นีส้ง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่พืน้ท่ีประสบภยัแผน่ดนิไหวหยา่อนั แตส่ง่ผล

กระทบในวงจ ากดัตอ่เศรษฐกิจโดยรวมของมณฑล เศรษฐกิจหยา่อนัคดิเป็นสดัสว่นของผลผลิตทาง

เศรษฐกิจของมณฑลเพียง 1.7% พืน้ท่ีประสบภยัรุนแรงกระจกุตวัอยูบ่ริเวณภเูขาและชนบทของหยา่อนั 

สง่ผลกระทบไมม่ากตอ่ภมูิภาคการพฒันาอตุสาหกรรมท่ีกระจกุอยูท่ี่ท่ีราบเฉิงต ู หลงัการเกิดแผน่ดนิไหว 

ภาพรวมการพฒันาเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมการลงทนุโดยรวมไมไ่ด้เปล่ียนแปลง ดนิแดนแหง่ความ

อดุมสมบรูณ์ยงัคงงดงาม โดยรวมยงัมีความปลอดภยั ปัจจบุนัพวกเราประสบความส าเร็จอยา่งมากในการ

กู้ภยั งานป้องกนัแผน่ดนิไหวบรรเทาภยัพิบตัไิด้เข้าสูร่ะยะการเปล่ียนแปลงฟืน้ฟบูรูณะใหม ่พวกเรา ได้

ร่วมกนัประสานงานป้องกนัแผน่ดนิไหวบรรเทาภยัพิบตัแิละพฒันาเศรษฐกิจสงัคม ตามแนวทางพฒันา

ทางวิทยาศาสตร์ เร่งประสานงานการพฒันาและยดึมัน่ในเป้าหมายอยา่งแนว่แน ่ ยดึมัน่ในค าขวญัท่ีวา่ 

“สองมือคว้า ส าเร็จทัง้คู”่ พยายามไขวค่ว้า “ชยัชนะสองทาง” ทัง้จากการฟืน้ฟบูรูณะและพฒันาเศรษฐกิจ

สงัคมหลงัเหตแุผน่ดนิไหว 

ภาพรวมการพฒันาเศรษฐกิจของเสฉวนแบง่ได้เป็น ห้า เขตเศรษฐกิจใหญ่ คือ เขตเศรษฐกิจเฉิงต ู



ประกอบด้วยเมืองเฉิงต ูเตอ๋หยาง จิ่นหยาง เหมยซาน จือหยาง หยา่อนั เป็นต้น  เป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมี

ศกัยภาพแข็งแกร่งของเสฉวน ซึง่ก าลงัเร่งก่อสร้างศนูย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ฐานการผลิตขัน้สงูของ

ประเทศ ฐานนวตักรรมเทคโนโลยีอตุสาหกรรม และฐานอตุสาหกรรมการบริการท่ีทนัสมยั  เน้ นการพฒันา

ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเคร่ืองมืออปุกรณ์ ยาชีวภาพ วสัดใุหมแ่ละ อตุสาหกรรมการบริการท่ีทนัสมยั 

เป็นต้น ทัง้นี ้ในฐานะท่ีเป็นแนวหน้าของเขตเศรษฐกิจเฉิงต ูเฉิงตเูป็นเมืองท่ีมีศกัยภาพมากท่ีสดุของเขต

ตะวนัตก เป็นเมืองศนูย์กลางขนาดใหญ่มาก ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุเมืองหนึง่ ก าลงัก่อสร้างให้เป็นเมือง  

ระดบัโลกท่ีทนัสมยั เน้นสร้า งให้เป็นเสาหลกัของการพฒันาเศรษฐกิจในภาคตะวนัตก เขตเศรษฐกิจเสฉวน

ใต้ ประกอบด้วยเมืองจือ้ก้ง เลอ่ซาน เนย่เจียง อ๋ีปิง หลโูจว เป็นต้น เป็นประตท่ีูส าคญัในการเปิดประเทศ

ทางใต้และตามเส้นแมน่ า้ของเสฉวน ซึง่มีสมญานามวา่ “ชลมารคทองค า” แมน่ า้แยงซีเกียง พยายามสร้าง

ฐานเคมีพลงังานระดบัชาต ิและฐานการผลิ ตอปุกรณ์ สร้างพื น้ท่ีใจกลาง ”สามเหล่ียมทองค าเหล้าขาวจีน” 

พยายามใช้เวลาห้าปีในการสร้างระดบัการเตบิโตเกิดใหมท่ี่มีผลผลิตเกินล้านล้านหยวน เขตเศรษฐกิจเสฉ

วนตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเมืองสยุหนิง หนานชง ตา๋โจว กวา่งอนั กวา่งหยวน ปาจง เป็นต้น 

เช่ือมตอ่กบัพืน้ท่ีเศรษฐกิจเกิดใหมท่างตะวนัตกเฉียงเหนือและตะวนัตกเฉียงใต้ของจีน เป็นหนึง่ในเขตหลกั

ในการผลิตก๊าซธรรมชาตขิองประเทศ ก าลงัเร่งสร้างฐานเคมีพลงังานท่ีส าคญัของภาคตะวนัตกและฐาน

แปรรูปสินค้าเกษตร เขตเศรษฐกิจผานซี ประกอบด้วยเมืองผานจือฮวา และเมืองเหลียงซาน เป็นเขตเดียว

ในประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ตัง้โซนทดลองพฒันานวตักรรมทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ผานซี ก าลงัเร่งสร้างฐาน

อตุสาหกรรมวาเนเดียมและไททาเนียมระดบัโลก ศนูย์กลางการผลิตและวิจยัพฒันาแร่หายากท่ีส าคญัของ

ประเทศ เป็นฐานการแปรรูปโลหะนอกกลุม่เหล็กและฐานพฒันาทรั พยากรน า้และไฟฟ้า เป็นเขตส าคญัใน

การพฒันาเหล็ก วาเนเดียม ไททาเนียมและแร่หายาก พลงังานสะอาด เกษตรกรรมลกัษณะเฉพาะ การ

ทอ่งเท่ียวลกัษณะเฉพาะ เป็นต้น เขตเศรษฐกิจนิเวศน์ เสฉวนตะวนัตกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยเมืองกนัจ่ือ 

และอาเป้ย เป็นโซนสาธิตนิเวศน์ท่ีส าคญั ของแผนพฒันาเศรษฐกิจระดบัประเทศ เพ่ือมุง่สูท่ิศทางการ

พฒันาโดยเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศน์ และ พฒันาเศรษฐกิจเชิงนิเวศน์เป็นหลกั มุง่เน้นในสาขา

การพฒันาด้านพลงังานสะอาด วฒันธรรมการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ เกษตรกรรมเชิงนิเวศน์และการปศสุั ตว์

ลกัษณะเฉพาะ เป็นต้น กลา่วได้วา่ สาขาเหลา่นีล้้วนเป็นโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหวา่ง

เสฉวนกบัไทย ควรคา่แก่การสง่เสริมอยา่งเตม็ท่ี  

เสฉวนและประเทศไทยมีรากฐานความร่วมมือกนัอยา่งดี มีมิตใินก ารพฒันาอนักว้างและอนาคตท่ี

สดใส ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส าคญัของอาเซียน เป็นเวทีส าคญัส าหรับมณฑลของเราในการขยาย



ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ากบัอาเซียน หลายปีท่ีผา่นมา เสฉวนและไทยมีความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจและการค้าท่ีใกล้ชิดและเป็นกนัเอง ปลายปี 2012 มีบริษัทของไทยลงทนุจดัตัง้ในมณฑลเสฉวน 

92 บริษัท โดยมีเงินลงทนุตามสญัญาของไทย 182 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ เงินลงทนุท่ีใช้จริง 51 ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐ บริษัทท่ีมีช่ือเสียงของไท ยหลายแหง่ เชน่ CP ได้จดัตัง้บริษัทแล้วท่ีเสฉวน อาเซียนเป็นคูค้่าอนัดบั 3 

ของมณฑลเรา รองลงมาจากอเมริกา และ EU ปี 2012 มลูคา่น าเข้าสง่ออกรวมระหวา่งเสฉวนและอาเซียน

สงูถึง 8,363 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ เพิ่มขึน้ 1.2 เทา่จากปี 2011 มีการเตบิโตท่ีแข็งแกร่ง ประเทศไทยเป็น

ประเทศหลกัในอาเซียน การพฒันาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้ากบัอาเซียน ต้องเร่ิมจากการพฒันา

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้ากบัไทยก่อน ในเร่ืองนี ้ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะดงันี ้ (1) เสริมสร้างการ

ส่ือสารข้อมลูและการประชาสมัพนัธ์ร่วมกนัให้มากยิ่งขึน้ เพ่ือเพิ่มความเข้าใจกนั ชาวเสฉวนเดนิทางมา

ทอ่งเท่ียวประเทศไทยเป็นจ านวนมาก แตไ่มค่อ่ยเข้าใจถึงสภาพการพฒันาเศรษฐกิจของไทย เน่ืองจากยงั

อยูใ่นภาวะข้อมลูไมส่มมาตร พวกเราทัง้สองฝ่ายต้องใช้ประโยชน์ จากวิธีการตา่งๆ แนะน าและแลกเปล่ียน

ซึง่กนัและกนั สง่เสริมการเช่ือมโย งธุรกิจอตุสาหกรรมของทัง้สองฝ่ายอยา่งรอบด้าน (2) สง่เสริมการลงทนุ

ร่วมกนัเพิ่มขึน้  จากข้างต้นจะเห็นได้วา่ ปริมาณการลงทุนของไทยในเสฉวนมีไมม่าก  ยงัมีโอกาสในการ

พฒันามากย่ิงขึน้ ผู้ประกอบการเสฉวนก็ต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีได้เปรียบของไทย  ความได้เปรียบ

ทางภมูิศาสตร์ของไทย ไปลงทนุไปพฒันาในประเทศไทย (3) ผลกัดนัความร่วมมือในเวทีของทัง้สองฝ่าย 

เม่ือเสฉวนไปจดักิจกรรมสง่เสริมการลงทนุ สง่เสริมการค้าในประเทศไทย  ก็ต้องได้รับการชว่ยเหลือ

สนบัสนนุอยา่งมากจากทางธนาคารกสิกรไทย เม่ือธนาคารกสิกรไทยจดัให้ผู้ประกอบการชาวไทยดงูานท่ี

เสฉวน สง่เสริมกา รลงทนุ ทางเสฉวนก็ ต้องให้ความร่วมมือสนบัสนนุอย่างกระตือรือร้น “ความเสมอภาค 

การปฏิสมัพนัธ์ การได้ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย” ควรเป็นหลกัการในการร่วมมือของพวกเราทัง้สองฝ่าย 

เม่ือมองไปยงัอนาคต เสฉวนมี โอกาสในการพฒันาอีกกว้างไกล มี ศกัยภาพยิ่งใหญ่ มีโอกาสทาง

ธุรกิจอยา่งไร้ขีดจ ากดั คณะกรรมการประจ ามณฑลและรัฐบาลมณฑลเสฉวนได้ตัง้เป้าหมายย่ิงใหญ่

ระดบัชาตวิา่ จะสร้างสั งคมอยูดี่กินดีให้ส าเร็จพร้อมกนักบัทัว่ประเทศในปี 2020 ตามประมาณการ 8 ปี

จากนีเ้ป็นต้นไป ค่ าเฉล่ียการเตบิโตทางเศรษฐกิจตอ่ปีของเสฉวนจะอยูท่ี่ 10.2% สงูกวา่ทัว่ประเทศ 3.3% 

อตัราการเตบิโตตอ่ปีของรายได้หลงัหกัภาษีของผู้อยูอ่าศยัในเมืองอยูท่ี่ 9.2% สงูกวา่ทัว่ประเทศ 2.5% 

อตัราการเติบโตตอ่ปีของรายได้ต่อหวัสทุธิของชาวชนบทอยูท่ี่ 7.7% สงูกวา่ทัว่ประเทศ 1.6% เสฉวนก าลงั

ด าเนินการอย่างจริงจงัในการสนบัสนนุในหลายจดุหลายระดบั วางแผนการพฒันาอตุสาหกรรมรูปแบบ

ใหมแ่ละการสร้างเมืองรูปแบบใหมร่่วมกนั สร้างสรรค์ขบัเ คล่ือนตามสามกลยทุธ์การพฒันาท่ีส าคญั  



พยายามผลกัดนัเสฉวนจากมณฑลท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่ก้าวข้ามสูม่ณฑลท่ีมีเศรษฐกิจเข้มแข็ง จากสภาพ

สงัคมอยูดี่กินดีในภาพรวมก้าวข้ามไปสูส่งัคมอยูดี่กินดีในทกุด้าน การผลกัดนักลยทุธ์ท่ียิ่งใหญ่เหลา่นี  ้ จะ

เป็นแรงขบัเคล่ือน พลงัและความคดิสร้างสรรค์ท่ีทรงประสิทธิภาพในการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของเสฉวน 

และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีไมเ่คยมีมาก่อนส าหรับนกัลงทนุชาวไทย เสฉวนเป็นดนิแดนท่ี ได้รับ

ความนิยมและเป็นดนิแดนแหง่การสร้างธุรกิจ โอกาสใหมข่องหน้าประวตัศิาสตร์มา ถึงเบือ้งหน้าแล้ว ความ

ต้องการความร่วมมือระหวา่งเสฉวนและไทยจะโดดเดน่มากยิ่งขึน้ ขอบเขตความร่วมมือจะกว้างขวางมาก

ขึน้ โอกาสความร่วมมือจะยิ่งสวยสดงดงามมากยิ่งขึน้ พวกเรามามุง่มั่ นพยายามด้วยกนั ร่วมมือกนัสร้าง

โอกาสใหมแ่หง่ชยัชนะของพวกเรา 


