
 

มณฑลเหลียวหนิง （辽宁省） 

 

 มณฑลเหลียวหนิง ต้ังอยูทางตอนใตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ทิศตะวันตกติดเหอ

เปย ทิศเหนือติดมณฑลจี๋หลิน และเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทิศตะวันออกเฉียงใตมีแมนํ้ายาลูว

เจียงกั้นเขตแดนกับประเทศเกาหลีเหนือ ทิศใตติดทะเลเหลืองและทะเลปอไฮ เขตภูเขาทางทศิตะวันออก  

เปนพื้นที่ปาที่สําคัญของมณฑล บริเวณที่ราบติดทะเลทางตะวันตกของมณฑล ถูกเรียกตามความคุนเคย

วา “ระเบียงเหลียวซี ”  

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป 

พ้ืนท่ีมณฑล 145,900 ตารางกโิลเมตร ผูนํามณฑล นายจาง เหวินเยว (ผูวาการมณฑล) 

ประชากร 

ในมณฑล 

43.15 ลานคน  ป 2551 ประกอบดวยประชากร 44 ชนชาติ ไดแก ชนชาติฮัน่ มองโกล 

แมนจู เกาหลี ซีปอ จวง เหมียว ถูเจีย อี๋ และตาวอเออร เปนตน ชนกลุมนอยคิดเปน

สัดสวนรอยละ 16 ของประชากร โดยในจาํนวนน้ี ประชากรชนชาติแมนจ ูมองโกล 

เกาหลี และซีปอ มีจํานวนคอนขางมาก 

ภูมิอากาศ 

มณฑลเหลียวหนิงมีภูมิอากาศแบบลมมรสุมภาคพื้นทวีปแบบอบอุนแถบเหนือ ฤดูรอน

อบอุน ฤดูหนาวยาวนาน ฤดูใบไมผลิและฤดูใบไมรวงสั้น พื้นที่ทิศตะวันออกชุมช้ืน สวน

ทิศตะวันตกแหงแลง อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 7 – 11 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย 

400 -1,000 มิลลิเมตรตอป 

เมืองเอก เสิน่หยาง ผูนําเมืองเอก 
1.นายหลี่ เคอเฉียง (เลขาธิการพรรค) 

2.นายจาง เหวินเยว (ผูวาการฯ) 

ประชากร 

ในเมืองเอก 
   25.92 ลานคน  (ป 2551) 

 เศรษฐกิจ  :  ป 2004 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของมณฑลเหลียวหนิงเทากับ 687,270 ลาน

หยวน เพิ่มข้ึน 12.8%  ป 2003 จีดีพีเฉลี่ยตอหัว 14,258 หยวน เพิ่มข้ึนจากปกอนหนา 11.3%  สัดสวนของ

มูลคาเพิ่มในการผลิตทั้ง 3 ภาค เปนดังน้ี ภาคการเกษตร 76,990 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 7.9%  ภาคอตุสาหกรรมมี

มูลคาเพิ่ม 327,890 ลานหยวน  เพิ่มข้ึน 16.0%  ภาคการบรกิาร 282,390 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 10.7% คิดเปน

สัดสวนตอคาจีดีพี 11.2 : 47.7 : 41.1 ตามลาํดับ  รายไดในภาคการเงนิ    ป 2004 สามารถจดัเกบ็ภาษีทกุ

ประเภทเปนรายไดรวม 52,960 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 24%  อตัราการเจรญิเติบโตและมลูคาการผลติในอตุสาหกรรม  

มูลคาเพิ่มรวมในธุรกิจที่มีรายไดมากกวา 5 ลานหยวนมมีลูคาการผลติรวมอตุสาหกรรม 225,570 ลานหยวน 

เพิ่มข้ึน 23.4%    

 ทรัพยากร  : พบแหลงแรสะสมอยูถึง 64 ชนิด เชน  เหล็ก แรโบรรัม  หนิแมกนีไซท   เพชร  หยก

หินปูน ปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ถานหิน และยูเรเนียมเปนตน มีแหลงนํ้ามันมากเปนอันดับสามของประเทศ 

มีนํ้ามันใตดินคิดเปนสัดสวนรอยละ 15 และกาซธรรมชาติรอยละ 10 ของประเทศ 

           นอกจากนั้น ยังมีทรัพยากรแรโลหะเหมาะสําหรับการทําอุตสาหกรรมโลหะผสม ไดแก  แรเหล็ก

แมงกานีส แมกนีเซยีมคารบอเนต ซีลิกา หินปูน ฟลูออไรด และแร Dolomite เปนตน โดยแรเหล็กมีปริมาณ

มากถึงหน่ึงในสี่ของทั้งประเทศ สวนแรแมงกานีส โบรอน เพชร หยก และหินปูน มีมากอยูในอันดับตนๆ ของ

ประเทศ 

 อุตสาหกรรมหลกั : ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเคมี หลอมโลหะ โทรคมนาคม และเครื่องจักรกล 
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 เกษตรกรรม : เหลียวหนิงเปนหน่ึงในมณฑลเกษตรกรรมที่สําคัญหน่ึงของจีน เกษตรกรรมที่ไดรับการ

พัฒนาปรับปรุงโครงสรางการผลิตและสงเสริมคุณภาพใหดีข้ึน ไดแก ผลิตผลจากทะเล สวนผลไม ปศุสัตว การ

ปลูกผัก ป 2004 ปรมิาณการผลติในภาคเกษตร 17.20 ลานตัน เพิ่มข้ึน 14.8%    

 ป 2003 มลูคารวมการผลติในอตุสาหกรรมการเกษตร ประมง ปาไม และปศุสตัวเทากบั 120,000 

ลานหยวน เพิ่มข้ึน 7.1 เน้ือที่เพื่อการผลิตธัญพืชลดลง 3.6% จากปกอนหนา                                                         

 การคาระหวางประเทศ : คูคาที่เหลียวหนิงสงสินคาออกหลักๆ คือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เกาหลี 

ฮอลแลนด และฮองกง ป 2551 การคาระหวางประเทศของมณฑลเหลียวหนิงมีมูลคา 72,240 ลานดอลลาร

สหรัฐ เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 21.8 ในจํานวนน้ีเปนมูลคาการสงออก 42,060 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึน

รอยละ 19.1 และเปนมูลคาการนําเขา 30,380 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 25.8 ในมลูคาการสงออก 

การคาทั่วไปมีมูลคา 21,950 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 27.3 และการคาแปรรูปมีมูลคา 17,880 ลาน

ดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 8.7 สําหรับสินคาสงออก สินคาประเภทอุปกรณเครื่องจักรและไฟฟามีมูลคาการ

สงออก 16,010 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 20.7 และสินคาประเภทเทคโนโลยีช้ันสูงมีมูลคาการ

สงออก 4,210 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 9.4 

 การคาปลีกและคาสง : ป 2551 มณฑลเหลียวหนิงมียอดคาปลีกสินคาบริโภค 491,750 ลานหยวน 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 22.0 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.53 ของยอดคาปลีกสินคาบริโภคทั้งประเทศซึ่งมี

มูลคา 10,848,800 ลานหยวน ธุรกิจคาปลีกและคาสงสรางมูลคาเพิ่ม 123,990 ลานหยวน เพิ่มข้ึนรอยละ 

10.8 และธุรกิจดานการบริการที่พักอาศัย อาหารและเครื่องด่ืมสรางมูลคาเพิ่ม 26,400 ลานหยวน เพิ่มข้ึน

รอยละ 9.1 สําหรับสินคาที่ยอดคาปลีกมีอัตราการขยายอยางรวดเร็วไดแก สิ่งพิมพ (หนังสือ หนังสือพิมพ 

และนิตยสาร) เฟอรนิเจอร เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑและนํ้ามันปโตรเลียม เครื่องใชไฟฟาภายในบานและ

อุปกรณเครื่องเสียง อัญมณี  เครื่องประดับ และรถยนต ซึ่งลวนมีอัตราขยายตัวของมูลคาคาปลีกสูงกวา

รอยละ 20 

แหลงทองเท่ียวสําคัญ 

 พระราชวังโบราณกูกงเสิ่นหยาง 

 ถนนเปยซื่อฉาง 

 จตุรัสชิงไห - จตุรัสนํ้าพุดนตรี – จตุรัสเหยินหมิง 

 หาดเหลาหูทาน 

 ถนนโรแมนติค ฉิงเหยินลู 

ขอมูลอางอิงจากเว็บ http://www.liaoning.gov.cn 

                              th.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/           

no12-14- 45/china/c(leawning)_p7.htm 

เรียบเรียงโดย          นางสาววาสนา  บญุธรรม  เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 
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