ข้อมูลพืนฐาน
มณฑลเสฉวน (Sichuan Province)
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ตังอยู
 ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน ระหว่างลองติจูดตะวันออกที 97º21' - 110º21' และละติจูดเหนือที 26º03' - 34º19' มีพื นที
ทังสิ
 น 485,000ตารางกิโลเมตร (พื นทีใหญ่เป็ นอันดับ 6 ของจีน) คิดเป็ น 5.1% ของพื นทีประเทศจีน ลักษณะพื นทีเป็ นทีราบสูงและ
ภูเขาสูงทางตะวันตกของมณฑล มีความสูงเฉลีย4,000เมตรเหนือระดับนํ าทะเลและลาดลงในทางตะวัน ออก ซึงมีลกั ษณะพื นที
เป็ นทีราบลุม่ และเนินเขา มีความสูงประมาณ 1,000-3,000 เมตร เหนือระดับนํ าทะเล มีพื นทีติดกับมณฑลหูเป่ ย มณฑลหูหนาน
มณฑลกุ้ยโจว มณฑลยูนนาน เขตปกครองตนเองทิเบต มณฑลชิงไห่มณฑลส่านซีและมณฑลกานซูเป็ นมณฑลทีไม่มีทางออก
ทะเล (land lock)
ประชากร

มณฑลเสฉวนมีจํานวนประชากรราว 90,000,000 คน เป็ นจํานวนประชากรตามสํามะโนครัว 80,418,200 คน ประชากรมีรายได้
เฉลีย ต่อหัว20,307 หยวน (เพิม ขึ นจากปี 255M ประมาณ13.5%)และมีนครเฉิงตูเป็ นเมืองเอกของมณฑลมีจํานวนประชากร
ราว 14 ล้ านคน สําหรับประชากรเฉิงตูนนั  มีรายได้ เฉลีย ต่อหัว NO,PQM หยวน (เพิมขึ นจากปี 255M ประมาณ 1R.S%) ประชากร
ประกอบด้ วยชนชาติหลักจํานวน 15 ชนชาติ ประกอบด้ วยชาวฮัน หยี ทิเบต เย้ า เฉียง ฮุย มองโกล ลีซอ แมนจู น่าซี ไป๋ ไต ปูยี
แม้ ว และถูเจีย โดยชาวฮัน เป็ นประชากรส่วนใหญ่ (ชาวฮัน 93.90% และชนกลุม่ น้ อยอีก 6.10%)
ภูมอ
ิ ากาศ

ลักษณะอากาศในพื นทีทางด้ านตะวันออกเป็ นแบบเขตกึงร้ อนชื น ความชื นและปริ มาณนํ าฝนสูงในฤดูร้อนอากาศร้ อน อุณหภูมิ
เฉลีย ประมาณ29º เซลเซียสและในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 3º-6º เซลเซียสซึง ช่วยให้ พื นทีราบของมณฑลเสฉวนเป็ นพื นทีทีมี
ความอุดมสมบูรณ์เป็ นหนึง ในพื นทีเกษตรกรรมทีสาํ คัญของจีนในด้ านตะวันตกของมณฑล ซึง เป็ นทีสงู มีลกั ษณะอากาศเป็ นแบบที
ราบสูง (plateau climate) ความชื นและปริ มาณนํ าฝนตํา อากาศเย็นในฤดูหนาว

แหล่งพล ังงาน

มีแหล่งก๊ าซธรรมชาติทีสาํ รวจพบแล้ วกว่า 150 ล้ านลูกบาศก์เมตร และเชือว่าน่าจะมีปริ มาณสํารองการใช้ ได้ ถึง 100 ปี เช่น แหล่ง
ก๊ าซธรรมชาติผกู่ วง เมืองต๋าโจว ซึง มีปริ มาณ exploitable reserves จํานวน 3.56 แสนล้ านคิวบิคเมตร โดยบริ ษัท Sinopec มีแผน
ทําท่อส่งก๊ าซธรรมชาติจากผูก่ วงให้ กบั มณฑลหูเป่ ย เจียงซี อันฮุย เจียงซู เจ่อเจียง และ นครเซียงไฮ้ พลังงานไฟฟ้าซึง ใช้ ในมณฑล
มาจากการผลิตไฟฟ้าพลังนํ า โดยมณฑลเสฉวนถือเป็ นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังนํ า ทีสาํ คัญทีสดุ แห่งหนึง ของประเทศ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ มากถึง 100 ล้ านกิโลวัตต์ และมีปริ มาณสํารองพลังนํ า 150 ล้ านกิโลวัตต์ สูงเป็ นอันดับ 2 ของจีนรองจาก
ทิเบต สําหรับแหล่งพลังงานไฟฟ้าทดแทนทีใช้ ในมณฑล ประกอบด้ วย พลังงานไฟฟ้าจากมูลสัตว์ เนืองจาก มณฑลเสฉวนเป็ น
แหล่งเลี ยงสุกร/เป็ ดทีสาํ คัญในประเทศจีน ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าผลิตได้ จากเสียจากการทําฟาร์ มเลี ยงสัตว์ยงั มีปริมาณไม่ มากนัก
แต่ก็สามารถใช้ ได้ เพียงพอในฟาร์ มหรื อในบ้ านพัก
ทร ัพยากรธรรมชาติ

เป็ นพื นทีเกษตรกรรมทีอดุ มสมบูรณ์ทีสดุ แห่งหนึง ของจีน เป็ นอูข่ ้ าวอูน่ ํ าของจีนมาตังแต่
 อดีต สินค้ าหลักประกอบด้ วยข้ าว ข้ าวจ้ าว
ข้ าวฟ่ าง ผลไม้ รสเปรี ย ว พีช นํ าตาล มันฝรัง โดยเป็ นมณฑลหลักทีผ ลิตสินค้ าบริ โภคของประเทศ มีแร่ธาตุประมาณ 132 ชนิด มีไท
ทาเนียมมากทีสดุ ในโลก แร่ vanadium มากอันดับ 3 ของโลกนักวิจยั เสฉวนได้ พฒ
ั นาสายพันธุ์สบูด่ ําให้ สามารถ ผลิตเมล็ดทีใ ห้
นํ ามันได้ มากถึง 65% นอกจากนี ผลจากการคํานวณ ค่าใช้ จ่าย เชื อเพลิงผสมดังกล่าวยังมีคา่ ใช้ จ่ายย่อมเยากว่า กล่าวคือ มีต้นทุน
การผลิต 540 หยวน (+10%)/ พื นที 0.06 เฮคเตอร์ โดยสามารถผลิตนํ ามันได้ 100-175 กิโลกรัม โดยต้ นสบูด่ าํ ต้ องใช้ เวลา
เพาะปลูก 5 ปี ก่อนให้ ผลผลิต นอกจากนี  มณฑลเสฉวนยังอยูร่ ะหว่างการทดลองนํานํ ามันทีสกัดได้ จากเมล็ดสบูด่ าํ มาผสมกับ
นํ ามันดีเซล แอลกอฮอล์และสารลดการปล่อยควันเสียเพือใช้ เป็ นเชื อเพลิงสําหรับรถบรรทุกและรถใหญ่หรื อทดแทนการใช้ นํ ามัน
หมายเลข 0 ของจีน เนืองจาก บริ เวณตะวันตกของมณฑล เช่น เมืองพานจือฮัว และเขตปกครองตนเองชนชาติหยีเหลียงซานเป็ น
พื นทีทีมีต้นสบูด่ ํามาก
การเมืองการปกครอง

มณฑลเสฉวนแบ่งส่วนการปกครองออกเป็ น 18 เมือง และ 3 เขตปกครองตนเอง ประกอบด้ วย  เมือง
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นครเฉิงตู (Chengdu/ 成都)
เมืองเหมียนหยาง (Mianyang/ 绵阳)
เมืองเต๋อหยาง (Deyang/ 德阳)
เมืองอีsปิน (Yibin/ 宜宾)
เมืองพานจือฮัว (Panzhihua/ 攀枝花)
เมืองเล่อซาน (Leshan/ 乐山)
เมืองหนานชง (Nanchong/ 南充)
เมืองจื อกง (Zigong/自贡)
เมืองหลูโจว (Luzhou/ 泸州)
เมืองเน่ยเจียง (Neijiang (内江)
เมืองกว่างหยวน (Guangyuan/ 广元)
เมืองซุย่ หนิง (Shuining/ 遂宁)
เมืองจือหยาง (Ziyang/ 资阳)
เมืองกว่างอาน (Guang'an/ 广安)
เมืองหย่าอาน (Ya'an/ 雅安)
เมืองเหม่ยซาน (Meishan/ 眉山)
เมืองต๋าโจว (Dazhou/ 达州)
เมืองปาจง (Bazhong/ 巴中)
3 เขตปกครองตนเอง

•

•

•

เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต เชียง อาป้า
(Aba Tibetan Qiang Autonomous Prefecture/ 阿坝藏族羌族自治州)
เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกานจือ
(Ganzi Tibetan Autonomous Prefecture/甘孜藏族自治州)
เขตปกครองตนเองชนชาติอีsเหลียงซาน
(Liangshan Yi Autonomous Prefecture/ 凉山彝族自治州)
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