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บทท่ี 7 
ปจจัยดานเศรษฐกิจใน 4 มณฑลพ้ืนที่ศึกษา  
แนววิเคราะหประยุกตจาก Diamond Model   

เขตปกครองตนเองชนชาติจวง กวางซี (กวางสี) 
 
 

7.1 ขอมูลพื้นฐานเขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี (GUANGXI 
ZHUANG AUTONOMOUS REGION): ประตูสูอาเซียนของจีน 

 

  
นับต้ังแตป 1958 รัฐบาลจีนไดจัดต้ังกวางซีขึ้นเปน “เขตปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี” และ

เปนเขตปกครองตนเองเพียงแหงเดียวของจีนจากท้ังหมด 5 เขตท่ีมีแนวชายฝงทะเลและทาเรือเปนของ

ตัวเอง โดยมีการแบงเขตปกครองออกเปน 11 เมือง 65 อําเภอ และ 12 อําเภอปกครองตนเอง โดยมีนคร

หนานหนิง (Nanning) เปนเมืองเอก   

 
 ตาราง  เปรียบเทียบดัชนีสาํคัญระหวางไทยและกวางซี (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 

กวางซี 49.3 

 

1,063.9 

หรือ 8,788 หยวน 

46.6 236,660 

 

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

สรอ. 
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Guangxi Zhuang Autonomous Region

ท่ีมา: Asia Times Online

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

ขอมูล 
2005 

ตัวเลข/   
มูลคา 

สัดสวนของ      
ทั้งประเทศ (%) 

ขนาดพื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) 236,660 อันดับท่ี 9 

GDP (พันลานหยวน) 407.6 อันดับท่ี 17 

จํานวนประชากร (ลานคน) 46.6 อันดับท่ี 11 

รายไดเฉล่ียตอหัวตอป (หยวน) 8,788 อันดับท่ี 27 

มูลคาเพิ่มของผลผลิต    

--การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) (พันลานหยวน) 90.3  

--การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) (พันลานหยวน) 150.5  

--บริการและอืน่ๆ  (พันลานหยวน) 165.6  

 Industrial Output (พันลานหยวน) 96.2  

การลงทุนในสินทรัพยคงท่ี (พันลานหยวน) 177.6  

ยอดขายปลีก (พันลานหยวน) 139.7  

ดัชนีราคาผูบริโภค (%) -  - 

การสงออก (ลาน เหรียญ สรอ.) 2,877 อันดับท่ี 20 

--โดยบริษัทตางชาติ (ลาน เหรียญ สรอ.) 635  

การนําเขา (ลาน เหรียญ สรอ.) 2,305 อันดับท่ี 20 

--โดยบริษัทตางชาติ (ลาน เหรียญ สรอ.) 1,155  

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ   

-มูลคาการลงทุนจริง (ลาน เหรียญ สรอ.) 379 อันดับท่ี 18 

- จาํนวนบริษัทตางชาติท่ีเขามาลงทุน (จดทะเบียน) 2,441 อันดับท่ี 19 

 

ที่มา:  China Statistical Yearbook 2006 และ Guangxi Statistical Yearbook 2006. 
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สภาพเศรษฐกิจทั่วไปของกวางซี 

 

กวางซีเปนมณฑลเดียว (ในบรรดา 12 มณฑล) ภายใตนโยบายมุงพฒันาภาคตะวันตก (Xibu 

Da Kaifa) หรือ Great Western Development Policy ของรัฐบาลกลาง ท่ีมีทางออกทะเลและมี

ศักยภาพในการเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางทะเล นอกจากน้ี  กวางซียังมพีรมแดนติดตอกับ

เวียดนามทางตะวันตกเฉียงใต ซึ่งสามารถเชือ่มโยงไปยังลาวและไทยได ในปจจบุัน มีทางรถไฟเชื่อมตอ

กวางซีไปเวียดนามท่ีใชงานไดแลวดวยระยะทาง 418 กิโลเมตร  ดวยเหตุน้ี รัฐบาลกลางจึงมีนโยบาย

ผลักดันใหกวางซ ีมบีทบาทในการเปน”ประตูสูอาเซียน”   

 

ในแงเศรษฐกิจ ในป 2005 กวางซีมีมูลคา GDP เทากับ 407.6 พันลานหยวน ใหญเปนอนัดับท่ี 

17 ของประเทศ และอัตราเติบโตถึงรอยละ 12.7  นับวาเปนอัตราเติบโตที่คอนขางสูง  หลังจากท่ีไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลกลางใหมีการติดตอเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอาเซยีนต้ังแตป 2003  

ท้ังน้ี  พื้นฐานเศรษฐกิจของกวางซ ี สวนใหญยังเปนภาคการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกออยจาํนวนมาก 

สงผลใหกวางซีมีผลผลิตนํ้าตาลมากท่ีสุดในจนี   

 

ตารางแสดงโครงสรางของ GDP ของมณฑลกวางซี เปรียบเทียบระหวางปตางๆ (%) 
การผลิต ป 1980 ป 2004 ป 2005 

การผลิตขั้นปฐม (เกษตร) 45.1 24.4 22.2 

การผลิตขั้นท่ีสอง (อุตสาหกรรม) 31.6 38.8 37.0 

- อุตสาหกรรม 28.5 31.5 N/A 

บริการและอื่นๆ 23.3 36.8 40.8 

 

ที่มา:  Guangxi Statistical Yearbook 2006 

 

 จากตารางแสดงสัดสวนของภาคอุตสาหกรรมตางๆ ตอ GDP เปรียบเทียบต้ังแตป 1980 จะเห็น

ไดชัดวา โครงสรางของการผลิตของกวางซีไดมีการปรับเปล่ียนไปมาก โดยเฉพาะในภาคการผลิตขั้นปฐม 

ซึ่งเคยมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 45 ในป 1980 ไดลดลงเหลือรอยละ 22.2 ในป 2005 ในขณะท่ีการขยายตัว

ของภาคบริการไดกลับขึ้นมามสัีดสวนสูงถึง 40.8 ในป 2005 จากเดิมในป 1980  ท่ีมีสัดสวนเพียงรอยละ 

23.3   
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7.2 เงื่อนไขดานปจจัย1 (Factor Conditions) ของกวางซ ี
 

 เง่ือนไขทางกายภาพดานปจจยัของกวางซ ีแบงเปน 2 กลุมหลัก ไดแก  

 

7.2.1 ปจจัยพื้นฐาน/ ปจจัยทางกายภาพ  
 

 กวางซีมพีื้นท่ี 236,660 ตารางกิโลเมตร จัดอยูในอันดับ 9 ของประเทศ ต้ังอยูทางตะวันตก

บริเวณชายฝงอาวเปยปู (อาวตังเก๋ีย)  มีพื้นท่ีติดชายฝงทะเลเปนระยะทาง 1,595 กิโลเมตร ทางตะวันตก

เฉียงใตมีชายแดนติดกับเวียดนามเปนระยะทางยาว 637 กิโลเมตร  ทางตอนกลางและตอนใตมีแมนํ้า

สาขาของแมนํ้าจูเจียงไหลผาน  

 
แหลงทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 กวางซีมีแหลงทรัพยากรสินแรตางๆ 96 ชนิด เชน ดีบุก แมงกานีส และพลวง ซึ่งพบมากท่ีสุดใน

ประเทศ จึงเปนฐานการผลิตโลหะท่ีไมมีเหล็กผสมท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน รวมท้ังยังมีแหลงสํารองแรปูน

ขาวมากท่ีสุดในจีน และยังอดุมไปดวยแหลงทรัพยากรปาไม และพืชสมนุไพรท่ีอุดมสมบูรณ เชน ไม

ฉําฉา สน ตนชานํ้ามัน ตนนํ้ามันถง ตนปาเจีย่ว และโยวกุย  

 

ดวยลักษณะภูมิอากาศใกลมรสุมเขตรอนและความอุดมสมบูรณของพื้นดิน กวางซีสามารถ

ผลิตพืชเศรษฐกิจไดหลายชนิด เชน ออย เมล็ดนํ้ามันปาลม กลวย สับปะรด และยางสน เปนตน โดยมี

ผลิตผลจากออยมากท่ีสุดในประเทศ และเปนผูผลิตนํ้ามันสนรายใหญท่ีสุดของประเทศอีกดวย สินคา

เกษตรอื่นๆ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด มันฝร่ัง ขาวฟาง เรพซีด มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ชา ถั่วเหลือง ไหม 

ใบยาสูบ สม ล้ินจี่ ลําไย ยาง กาแฟ พริกไทย ปาน ตะไคร เมล็ดยี่หรา เปนตน  

 

นอกจากน้ี อาวเปยปูยังเปนพื้นท่ีทําประมงเขตรอนท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน อุดมไปดวย

สัตวนํ้าตางๆ เชน  กุง หอย ปู ปลาหมึก หอยมุก และหอยนางรม และยังมีแหลงทําประมงเปยไห 

(Beihai) และเหอปู (Hebu) เปนแหลงประมงสําคัญของกวางซีเหมาะแกการเพาะพันธุสัตวนํ้าท่ีนํามาทํา 

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

2006  
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เปนอาหารทะเล และยังเปนแหลงผลิตไขมุกท่ีดีท่ีสุดของโลกดวย 

 
แหลงพลังงาน 
 

กวางซีจัดเปนมณฑลท่ีมีแหลงนํ้ามากอันดับ 5 ของประเทศ  โดยมีแหลงกําเนิดมาจากแมนํ้าใน

มณฑลและนอกมณฑล ปริมาณนํ้าท้ังหมดในกวางซีมปีระมาณ 1,604.5 รอยลานลูกบาศกเมตร แมนํ้า

สายหลักไดแก สาขาของแมนํ้าจูเจียง ซีเจียง ฉางเจียง กุยหนัน รวมถึงทะเลสาบตงถิงหู รัฐบาลกวางซมีี

การพัฒนาโครงการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาและอางเก็บนํ้าเพื่อการสาธารณูปโภคเพือ่ใหสอดคลอง

กับความตองการใชนํ้าของภาคเกษตรและภาคอตุสาหกรรม มีการสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า เข่ือนก้ันนํ้า ฝาย

ทดนํ้า เข่ือนอนุรักษนํ้าและดิน และเพื่อทดนํ้ามาใชในการเกษตร ขณะน้ี มีโครงการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรนํ้ารวมอยูถึง 290,000 กวาแหงกระจายอยูท่ัวกวางซี  

 
แหลงทองเทีย่วตามธรรมชาต ิ
 

 ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามและวัฒนธรรมของชนกลุมนอยอนัหลากหลาย ทําใหกวางซีเปน

สถานท่ีทองเที่ยวท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน มีสถานท่ีทองเที่ยวแหงชาติทางดานทัศนียภาพ

มากกวา 3 แหง และดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษอีก 7 แหง เชน แมนํ้าล่ีเจียง ในเมือง

กุยหลิน และถํ้าหินงอกหินยอยอีกหลายแหงในเมืองกุยหลินและหลิวโจว นอกจากน้ี ยังมีชายหาดสีเงินท่ี

เปยไห ซึ่งเปนสถานท่ีพักตากอากาศแหงชาติท่ีสําคัญแหงหน่ึงของจีน ตลอดจนสถานท่ีทองเที่ยวอื่นๆ  

เชน หมูบานชนกลุมนอย และปาสงวนแหงชาติ 

 

7.2.2 ปจจัยท่ีสรางข้ึน เชน โครงสรางพื้นฐาน เสนทางคมนาคม   
 
 รัฐบาลกวางซมีีนโยบายพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางเมือง มณฑลและประเทศ ท้ัง

ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เพื่อสรางความสะดวก และสงเสริมใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

การคาในภูมิภาค  
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เสนทางน้ํา 

 

กวางซีมีทาเทียบเรือนํ้าลึกท้ังหมดมากกวา 30 แหง สามารถรองรับการขนสงสินคาไดกวา 25 

ลานตัน มีทาเรือนํ้าลึกท่ีมีทางรถไฟเชื่อมตอมาจากมณฑลใกลเคียงตรงมาถึงทาเรือดังกลาว 3 แหง  

ไดแก   

 

1) ทาเรือเปยไห (Beihai) มีทาเทียบเรือกวา 23 แหงสําหรับเรือขนาด 10,000 ตัน ระยะทางเดินเรือ 

จากทาเรือเปยไหไปยังฮองกงประมาณ 425 ไมลทะเล 

2) ทาเรือชินโจว (Qinzhou) มทีาเทียบเรือนํ้าลึก 5 แหงและทาเทียบเรือขนาดเล็กอีก 2 แหง 

ระยะทางเดินเรือจากทาเรือชินโจวไปสิงคโปรประมาณ 1,338 ไมลทะเล 

3) ทาเรือฝางเฉิง (Fangcheng) อยูใกลชายแดนติดกับเวียดนามมีทาเทียบเรือ 25 แหง ในจํานวน

น้ี มี 10 แหงท่ีสามารถรองรับเรือขนาด 10,000 ตัน และเพื่อเปนการขยายพื้นท่ีของทาเรือ 

รัฐบาลกวางซีไดโยกยายท่ีต้ังใจกลางเมืองออกไปจากเดิมอีก 10 กิโลเมตร เพื่อต้ังเมืองใหมท่ี

เขตซาถานเจียง และเพื่อใหประโยชนจากพืน้ท่ีใกลทาเรือมากกวา 660 เฮกตาร  เพื่ออํานวย

ความสะดวกและรองรับระบบโลจิสติกสมากข้ึน สําหรับระยะทางเดินเรือ จากทาเรือฝางเฉิงไป

เมืองไหเฟงในเวียดนามยาว 151 ไมลทะเล  สวนจากทาเรือฝางเฉิงไปทาเรือกรุงเทพฯ ระยะทาง

ประมาณ 1,439 ไมลทะเล  

 

นอกจากน้ี กวางซียังมีทาเรือเทียบแมนํ้า เชน ทาเรือหนานหนิง ทาเรือหวูโจว และ ทาเรือกุยก่ัง 

ซึ่งสามารถรองรับเรือบรรทกุสินคาขนาด 1,000 ตันท่ีลองมาจากนครกวางโจว มีคลังเก็บสินคาท่ีสามารถ

รองรับสินคาได 10 ลานตันตอป และมีสะพานขาม สถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้า และประตูเรือดวย  

 

 นอกจากน้ี  ตามแผนยุทธศาสตร รัฐบาลกวางซียังมมีีโครงการกอสรางทาเทียบเรือแหงใหม

สําหรับเรือขนาด 10,000 ตัน เพิ่มอีก 8 แหง บริเวณทาเรือเปยไห เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับสินคา

ขนสงใหไดอีก 20 ลานตัน สวนบริเวณทาเรือฝางเฉิงก็กําลังกอสรางทาเทียบเรือหมายเลข 9 และ 10 และ

โครงการเดินเรือแมนํ้าซีเจียงในระยะท่ีสอง รวมท้ังโครงการปรับปรุงความสามารถของทาเรือนํ้าลึกในการ

รองรับสินคาใหเพิ่มขึ้นจาก 18 ลาน dwt เปน 31 ลาน dwt ภายในป 2005 และปรับปรุงชองทางเดินเรือ

จากเมืองฝางเฉิงและหวูโจวไปยังฮองกงใหไดภายใน 3 วัน  
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เสนทางรถไฟ 

 

กวางซีมีเสนทางรถไฟสายสําคัญหลายสาย เชน  เสนทางเซียงกุย (Xianggui line) เชื่อม

ระหวางมณฑลหูหนานและกวางซี  เสนทางเฉียนกุย (Qiangui line) เชื่อมมณฑลกุยโจว  เสนทางหนาน

คุน (Nankun line) เชื่อมระหวางนครหนานหนิงและคุนหมิง  ระยะทางประมาณ  827 กิโลเมตรเชื่อมจาก

กวางซีกับหยุนหนานต้ังแตป 1999   เสนทางหล่ีจาน (Lizhan line) เชื่อมระหวางเมืองหล่ีถังไปยังบริเวณ

แมนํ้าจานเจียง (Litang- Zhanjiang) มณฑลกวางตง  เสนทางจือล่ิว (Zhiliu line) เชื่อมระหวางเมือง

ผานจือฮวาของมณฑลซื่อชวนกับเมืองหลิวโจวของกวางซี  

  

สําหรับเสนทางหนานหนิง-ฝางเฉิง และเสนทางชินโจวและเปยไห เปนเสนทางเชื่อมตอรถไฟ

ท่ีมาจากมณฑลอื่นเพื่อเชื่อมตอไปยังทาเรือนํ้าลึกสําคัญ 3 แหงในกวางซ ี ดังท่ีไดกลาวไวแลว นอกจากน้ี  

กวางซียังมีทางรถไฟเชื่อมตอกบัเวียดนามดวยระยะทางเพียง 418 กิโลเมตร  
 
เสนทางถนน 

 

 ศูนยกลางการขนสงทางบกของกวางซอียูท่ีนครหนานหนิง เมืองหลิวโจว และเมืองกุยหลิน 

เสนทางดวนท่ีสําคัญ ไดแก ทางดวนกุยหลิน-เปยไห ทางดวนหลิว-กุย  เชื่อมระหวางเมืองหลิวโจวและกุย

หลิน  ทางดวนหนาน-หลิว เชื่อมระหวางเมืองหนานหนิงและหลิวโจว และทางดวนหนานหนิง-เปยไห 

เชื่อมตอจากนครหนานหนิงไปยังทาเรือเปยไหและทาเรือใกลเคียง เปนตน 

 

 นอกเหนือน้ี รัฐบาลกวางซีมโีครงการกอสรางถนนไฮเวยเลียบชายฝงดวยระยะทางท้ังส้ิน 267 

กิโลเมตร ซึ่งจะเสร็จสมบูรณในป  2005 และในป 2000 กวางซีไดกูเงินจากธนาคารโลก 200 ลานเหรียญ 

สรอ. เพื่อกอสรางถนนไฮเวยระยะทาง 238 กิโลเมตรจากหนานหนิงไปยังเมืองสุยเหริน ทางตอนเหนือ

ของกวางซ ี คาดวาจะแลวเสร็จในป 2005 ซึ่งเสนทางน้ีจะชวยกระตุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดมาก  

 

 สําหรับเสนทางหลวงจากหนานหนิงถึงดานชายแดนใกลเวียดนาม หรือดานมิตรภาพ (Youyi) 

เพื่อเชื่อมกับทางหลวงหมายเลขหน่ึงของเวียดนาม มีระยะทางเพียง 179.2 กิโลเมตร ซึ่งจะกอสรางเสร็จ

ในป 2006 และจะชวยยนระยะเวลาเดินทางจากหนานหนิงไปกรุงฮานอยของเวียดนามจากเดิม 8 ชั่วโมง

เหลือเพียง 4 ชั่วโมง 
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 นอกจากน้ี กวางซีไดเปดเสนทางขนสงผูโดยสารเชื่อมระหวางทาเรือปงเซียง (Pingxiang port) 

กับเมืองหลางสน (Lang Son) ในเวียดนาม   เพื่อสงเสริมการติดตอคาขาย ตลอดจนอตุสาหกรรมการ

ทองเที่ยวระหวางจีนและเวียดนามใหเพิ่มมากขึ้น และยังมีแผนท่ีจะเปดเสนทางบกและทางนํ้าสําหรับ

ขนสงผูโดยสารจากนครหนานหนิงไปยังเมืองวินหฮาลองในเวียดนามดวย  

 
การขนสงทางอากาศ 

  

กวางซีมีทาอากาศยาน 5 แหงต้ังอยูในนครหนานหนิง  กุยหลิน หลิวโจว เปยไห และหวูโจว ใน

จํานวนน้ี มีทาอากาศยานนานาชาติ 2 แหงคือท่ีนครหนานหนิงกับท่ีเมืองกุยโจว  ปจจุบนั กวางซีสามารถ

ใหบริการเท่ียวบินท้ังภายในและระหวางประเทศกวา 100 เสนทาง  
 

แหลงพลังงานไฟฟา/เข่ือน 

 

 ดวยเครือขายแมนํ้าสายตางๆ 937 สาย ทําใหกวางซีมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังนํ้า โดยมี

การติดต้ังเคร่ืองผลิตไฟฟาในกวางซีรวม 7,400 เมกะวัตต MW ซึ่งสูงเปนอันดับ 6 ของจนี สําหรับสถานี

ผลิตไฟฟาพลังนํ้าท่ีสําคัญของกวางซี ไดแก 

 

- เข่ือน/สถานีผลิตไฟฟาเข่ือนหลงถาน (Longtan ) เปนโครงการภายใตนโยบายการสงพลังงาน

จากภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก เข่ือนหลงถานน้ีจะมีขนาดสูง 216 เมตร ถือเปนจุด

ศูนยกลางของเข่ือนท้ังหมด 10 แหงบนแมนํ้าหงสุย และจะเปนเข่ือนท่ีสูงท่ีสุดหากสรางเสร็จใน

ป 2009 โดยจะสามารถผลิตไฟฟาไดถึง 4,200 เมกะวัตต  

- โครงการปรับปรุงสถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้าเออรถาน (Etan) ท่ีหงตู   

- โครงการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติท่ีเมืองชินโจว  

- โครงการสรางโรงงานผลิตไฟฟาพลังนํ้า (Baise)  
 

ระบบทอขนสงพลังงาน 

 

 ในป 2003 บริษัท China National Offshore Corp. มีโครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติเชื่อม

ระหวางกวางซ-ีมหานครซางไห ระยะทางท้ังส้ิน 2,100 กิโลเมตร และคาดวาจะสรางเสร็จภายในป 2008  
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โครงการน้ีจะเปนโครงการคูแขงสําคัญกับโครงการของบริษัท PetroChina ท่ีจะเชือ่มพลังงานจากภาค

ตะวันตกสูตะวันออก 

 

7.2.3 ประชากรและทรัพยากรมนุษย 
 

กวางซีมปีระชากร 46.6 ลานคน เปนมณฑลท่ีมีประชากรมากเปนอันดับท่ี 11 ของจีน ประกอบ

ไปดวยคนเชื้อสายตางๆ 12 ชนชาติ เชน ชาวจวง (มากกวา 17 ลานคน) ชาวฮั่น เยา แมว และมุสลิม เปน

ตน ชนกลุมนอยของกวางซีแมจะไมหลากหลายมากกลุมเหมือนกรณีหยุนหนาน แตมีชนกลุมนอยเปน

ประชากรสวนใหญคิดเปนสัดสวนของชนกลุมนอยเหลาน้ีราวรอยละ 40 ของประชากรท้ังหมดในกวางซ ี   

 

สําหรับชนกลุมนอยท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ ชนเผาจวง ซึ่งตามกฎระเบียบของประเทศจีน 

รัฐบาลจะอนุญาตใหชนกลุมนอยท่ีเปนประชากรสวนใหญขึ้นเปนผูบริหารระดับสูงของเขตฯ  ดังน้ัน ผูวา

การเขตฯ ของกวางซีจึงเปนชาวจวง ซึ่งมีภาษาพูดคลายกับภาษาไทยอยูบาง 

  

ในดานทรัพยากรมนุษย กวางซีมีแรงงานราว 35 ลานคน อยางไรก็ดี ประชากรสวนใหญของ

กวางซียังเปนเกษตรกร (2 ใน 3 เปนชาวนา) และยังเปนพื้นท่ีท่ียากจนที่สุดแหงหน่ึงของจีน มปีระชากร

ราว 3 ลานคนท่ียังอยูใตเสนแบงความยากจนของทางการ 
 

7.2.4 โครงสรางพื้นฐานดานความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 
กวางซีมมีหาวทิยาลัยราว 10 แหง และวิทยาลัยตางๆ อีกกวา 12 แหง สาขาการศึกษาวิจัยท่ี

กวางซีมีความโดดเดน คือ ดานเทคโนโลยีการเกษตร โดยสามารถจัดต้ังธนาคารยีนสของเมล็ดยี่หราและ

พืชจาํพวก golden camellia เปนแหงแรกไดสําเร็จในป 2000 รวมท้ังการศึกษาวิจัยดานสมุนไพรและยา

จีน  

 

 นอกจากน้ี มกีารจัดต้ังเขตพัฒนาพิเศษตางๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสูง  

โดยการสนับสนุนของรัฐบาลกลาง ไดแก 

 

- เขตพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงใหมหนานหนิง (Nanning High and New-Tech 

Industrial Development Zone) ต้ังอยูบริเวณชานเมืองหนานหนิง ต้ังขึ้นในป 1992 เพื่อพัฒนา 
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เทคโนโลยีเพิ่มมูลคาและใชทุนสูง และกระตุนการลงทุนจากตางชาติในการพัฒนาสาขาชีว

วิศวกรรม การคิดคนวัสดุกอสรางแบบใหม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

- เขตพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงใหมกุยหลิน (Guilin High and New-Tech 

Industrial Development Zone) เปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงใหมแหงชาติ

เขตแรกของกวางซี นับต้ังแตป 1995 สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติไดเกิน 56.6 ลาน

เหรียญ สรอ. และมีบริษัทตางชาติท่ีมีชื่อเสียงอยาง NEC ของญี่ปุน และ Nokia จากฟนแลนด 

เขามาลงทุนในเขตน้ีดวย 

 

 

7.3 เงื่อนไขดานอุปสงค2 (Demand Conditions) ของกวางซ ี
 

 

กวางซีมปีระชากรมากเปนอันดับ 11 ของประเทศ มีรายไดเฉล่ียตอหัว 8,788 หยวน  อันดับ 27 

ของจีน โดยมยีอดขายปลีกสินคาอุปโภคอันดับ 18 ของจนี  ในป 2005 มูลคาการคาปลีกสินคาบริโภค

ของเขตปกครองตนเองกวางซีขยายตัวเพิ่มขึน้รอยละ 14.3 มีมูลคา 139.7 พันลานหยวน มีศูนยกลาง

ผูบริโภคท่ีเมืองเอก คือ นครหนานหนิงและเมืองทองเที่ยวสําคัญ คือ กุยหลิน คิดเปนสัดสวนรอยละ 18 

และ 13 ของการคาปลีกรวมในมณฑลตามลําดับ  

                                                 
2 ขอมูลสวนใหญ จาก China Statistical Yearbook 2006; Guangxi 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). 
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ตารางแสดงดชันีสําคัญดานการบริโภคและยอดขายปลีกของกวางซี  2005 
กวางซี ขอมูลป 2005 อันดับในจนี 

ยอดการคาปลีกสินคาผูบริโภค (พันลานหยวน)  139.7 18 

การครอบครองสินคา (ตอ 100 ครัวเรือนในเขตเมือง)  

---คอมพวิเตอร 

---เคร่ืองปรับอากาศ 

---รถยนต  

 

46.7 

82.2 

1.9 

 

8 

11 

16 

รายไดเฉล่ียตอคนตอป  (หยวน) 8,788 27 

คาจางเฉล่ียของแรงงาน (หยวน)  15,461 20 

ดัชนีราคาผูบริโภค (%)  2.4 2 

 
ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook, 2006. 
  

เน่ืองจากการเปดกวางและปฏิรูปเศรษฐกิจมากข้ึน และรัฐบาลลดบทบาทในการใหบริการทาง

สังคมและท่ีพักอาศัย ทําใหรูปแบบการใชจายของผูบริโภคในกวางซีเปล่ียนแปลงตามไปดวย ปจจบุัน

สัดสวนคาใชจายในสวนของสินคาอาหาร และเส้ือผาไดลดลง ขณะท่ีคาใชจายในสินคาบริการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเดินทางขนสงและโทรคมนาคมกลับเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว รวมท้ังคาใชจายใน

การศึกษา บันเทิงและวัฒนธรรมท่ีเพิ่มขึ้น 

 

ตาราง สัดสวนคาใชจายสําหรับสินคาบรโิภคของประชาชนในเขตเมือง (%) 
รายการ ป 1995 ป 2004 

อาหาร  51.0 44.0 

เส้ือผา 8.8 6.4 

ยาและบริการทางการแพทย 2.5 6.3 

การเดินทางขนสง และโทรคมนาคมส่ือสาร 5.2 9.8 

การศึกษา บันเทิงและวัฒนธรรม 11.2 13.9 

ท่ีพักอาศัยและเคร่ืองใชตางๆ 8.1 10.5 

 

ที่มา:  Guangxi Statistical Yearbook 2005. 
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สําหรับรูปแบบการคาปลีกและชองทางในการจําหนายสินคาในกวางซ ี รูปแบบรานคาปลีกของ

กวางซีไดมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปคอนขางมาก  นอกจากจะมีหางสรรพสินคาหรือศูนยการคาขยาย

เพิ่มมากขึ้น  ยังมีรูปแบบการคาในลักษณะอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน รานคาแบบแฟรนไชส  ระบบการคาแบบ

โมเดิรนเทรด ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ ซึ่งกําลังเปนท่ีนิยม  

 

ตัวอยางศูนยการคาและหางสรรพสินคาสําคัญของกวางซี เชน หาง Nanning Department 

Store หาง  Nanning Minzu Business Center  รวมท้ังหางสรรพสินคาในเมืองอืน่ๆ เชน Guilin 

Department Store  และหาง  Liuzhou Industrial & Commerce Building เปนตน  สวนบริษัทคาปลีก

ยักษใหญของจนีท่ีมาลงทุนในกวางซ ี ไดแก Beijing Hualin และ Wangfujing Department Store เปน

ตน รวมท้ังหางสรรพสินคาของตางชาติ เชน  หาง Wal-mart ของสหรัฐฯ และหาง Parkson ของมาเลเซีย   

 

7.3.1 เมืองเอกและเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจของมณฑลกวางซี 
 
 เมื่อพิจารณาดานปจจยัทางเศรษฐกิจของแตละเมืองสําคัญของกวางซ ีสรุปไดดังน้ี 

 

เมืองสําคัญ 
จํานวน
ประชากร 
(ลานคน) 

GDP 
(พันลาน
หยวน) 

GDP ตอหัว 
(หยวน) 

ผลิตผลทาง
อุตสาหกรรม 

(พันลาน
หยวน) 

ยอดขายปลีก 
(พันลาน
หยวน) 

หนานหนิง

Nanning 

6.49 59.4 9,126 26.4 23.9 

หลิวโจว

Liuzhou 

3.54 40.4 11,442 56.7 10.6 

กุยหลิน 

Guilin  

4.94 45. 9,240 20.3 12.1 

หวูโจว

Wuzhou 

3.03 19.7 6,594 9.3 7.1 

ชินโจว

Qinzhou 

3.44 17.5 5,131 3.9 6.2 

 
ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005. 
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นครหนานหนงิ (Nanning): เมืองเอกของกวางซี 
 

หนานหนิงมีสมญานามวา “เมืองสีเขียว” นับเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม 

วิทยาศาสตร และการศึกษา ท้ังยังเปนศูนยกลางการเดินทางและการขนสงสินคาสูทะเลในภาคตะวันตก

เฉียงใตของจีน ไดรับเลือกใหเปนเมืองนํารองในการรวมมอืกบักลุมอาเซียน หนานหนิงมีประชากร 6 ลาน

กวาคน อาศัยอยูในเขตเมืองประมาณ 1.3 ลานคน เปนชาวจวงรอยละ 60 สําหรับรายไดของผูบริโภคตอ

หัว 9,126 หยวน เพิ่มจากปกอนหนารอยละ 3.5 

 

หนานหนิงอยูใกลกับมณฑลกวางตง ฮองกง และมาเกา ซึ่งเปนจุดเชือ่มตอทางเศรษฐกิจ

ระหวางชายฝงทะเลกับพื้นท่ีตอนใน ทําหนาท่ีเปนศูนยลางรวบรวมและกระจายสินคาและวัตถุดิบสําหรับ 

 

ทางตะวันตกเฉียงใตกับทางใตของจีน ท้ังเปนประตูสําหรับการนําเขาและสงออกของทาเรือเปยไห 

(Beihai) และทาเรือฟงเฉิง (Fangcheng) 

  

การท่ีหนานหนิงอยูใกลกับเวียดนามทําใหเปนศูนยกลางการขนสงท่ีสําคัญสําหรับการขยาย

ตลาดไปยังเอเชียอาคเนย โดยมีระยะทางไปถึงเขตเสนทางรถไฟกุย (Gui) ซึ่งเปนเสนทางรถไฟระหวาง

จีน-เวียดนาม เพียงรอยกวากิโลเมตรเทาน้ัน  

 

ทาอากาศยานนานาชาติหนานหนิงมีเท่ียวบินมากกวา 200 เท่ียวไปยังเมืองตางๆภายใน 

ประเทศ   และบินตรงไปยังเมืองสําคัญในประเทศตางๆ ใชระยะเวลาดังน้ี 

 

ฮองกง   7 วันตอสัปดาห  ใชเวลา  1 ชั่วโมง 30 นาที 

กัวลาลัมเปอร  2 วันตอสัปดาห  ใชเวลา 3 ชั่วโมง 40 นาที  

สิงคโปร   ทุกสัปดาห ใชเวลา 3 ชั่วโมง 50 นาที 

 

เสนทางรถไฟวิ่งตรงไปยังกุยหลิน เปยไห ปกก่ิง และเฉิงตู รวมท้ังฮานอยซึ่งเปนเมืองหลวงของ

เวียดนาม ในแตละวันยังมีรถไฟวิ่งไปยังผิงเซียง (Pingxiang) เขตเวียดนามดวย นอกจากน้ี ยังมีบริการ

รถโดยสารระยะทางไกลไปยังเมืองตางๆ เชน กุยหลิน หลิวโจว เปยไห ผิงเซียง และกวางโจว 
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หนานหนิงไดกลายเปน 1 ใน 50 เมืองสําคัญของจีน ท้ังยังต้ังระบบอุตสาหกรรมท่ีคอนขาง

สมบูรณ ไดแก การแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ เคร่ืองใชไฟฟา เคร่ืองจักรกล วัสดุกอสราง การผสมโลหะ 

อุตสาหกรรมเบา ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และผลิตภัณฑชีวเคมี 

 

ปจจบุัน หนานหนิงมีนิคมพัฒนากวา 8 แหง ไดแก นิคมพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงใหม

ระดับประเทศแหงนครหนานหนิง นิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงนครหนานหนิง นิคมพัฒนา

เศรษฐกิจตาซาเถียน (Dashatian) แหงนครหนานหนิง นิคมพัฒนาเศรษฐกิจเสียนหู (Xianhu) แหงนคร

หนานหนิง นิคมลงทุนหนานหนิงสําหรับชาวจีนโพนทะเล นิคมพัฒนาเศรษฐกิจทางผานชายฝงทะเลแหง

เมืองยงหนิง (Yongning) นิคมพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแหงเมืองหวูหมิง (Wuming) และนิคมใหม

แหงทะเลสาบทางใต 

 

นิคมพัฒนาท้ัง 8 แหงไดต้ังอุตสาหกรรมสําคัญในนิคมของตน เชน นิคมพฒันาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีแหงนครหนานหนิงสนับสนุนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นสวนรถยนต การโทรคมนาคม              

ชีววิศวกรรม เภสัชกรรม การผลิตจานและเขียนลาย เคมีภัณฑบริสุทธิ์ และอาหารสัตว นิคมพัฒนา

เศรษฐกิจตาซาเถียนมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเภสัชกรรม การผลิตวัสดุกอสราง เคร่ืองจักร และ

อสังหาริมทรัพย นิคมพัฒนาเศรษฐกิจเสียนหูมีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ไดแก การศึกษา การพักผอนและ

ความบันเทิง อสังหาริมทรัพย และเทคโนโลยีชั้นสูงใหม นิคมพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงใหมระดับประเทศ

แหงนครหนานหนิงมีความเชีย่วชาญดานการคาและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อุตสาหกรรมชีววิศวกรรม

และท่ีเก่ียวของกับการเกษตร 

 

การเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรก็มีบทบาทสําคัญในภาคเศรษฐกิจของหนานหนิง เน่ือง 

จากสภาพภูมิอากาศและดินท่ีสมบูรณ ทําใหผลิตผลทางการเกษตรและคุณภาพอยูในระดับสูง และฐาน

การผลิตธัญพืชและอาหารทั่วไปก็ต้ังอยูท่ีน่ี ผลิตผลหลักท่ีผลิต ไดแก ยี่หราจีน ยาสมุนไพรจีน ผลิตภัณฑ

จากดอกมะลิ ชา ผลไม ผัก นํ้าผักและผลไม กลวย เน้ือโค รังไหมดิบ และมนัสําปะหลัง 

 

หนานหนิงถูกกําหนดใหเปนศูนยกลางการขนสงท่ีสําคัญ และการนําเขาสงออกสําหรับจีนทาง

ตะวันตกเฉียงใต อุตสาหกรรมหลักท่ีจัดวามีความสําคัญอันดับตนๆ ของรัฐบาลทองถ่ินหนานหนิง 

สําหรับการพัฒนาในอนาคต ไดแก อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การศึกษา การเกษตร และการบริการสังคม  

 

หนานหนิงไดคอยๆ กลายเปนเมืองท่ีดึงดูดนักลงทุนตางประเทศ ต้ังแตถูกกําหนดใหเปนเมือง

เปดทางชายฝงทะเลเมื่อป 1992 การลงทุนจากตางประเทศในหนานหนิงมาจากประเทศและภูมิภาค 
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มากกวา 23 แหง ประกอบดวย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝร่ังเศส เกาหลีใต สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง มา

เกา และไตหวัน ในป 2004 เงินลงทุนจากตางชาติท่ีใชจริงเทากับ 0.08 พันลานเหรียญ สรอ. 

 

นอกจากน้ี มีอุตสาหกรรมจํานวนหน่ึงท่ีรัฐบาลทองถ่ินหนานหนิงสนับสนุนใหมีการลงทุนจาก

ตางชาติ โดยอตุสาหกรรมเหลาน้ีเก่ียวโยงกับการพัฒนาย่ีหรา การเพาะปลูกเคร่ืองเทศ การพัฒนา 

 

โครงการปกปองระบบนิเวศน เทคโนโลยีชลประทาน การผลิตนํ้าตาลออย พฤกษเภสัชภัณฑ การผลิต

เคมีภัณฑ เชน อินเดียม ตะกั่ว สังกะสี แมงกานีส ทัลคัม แบไรท และยางสน เขาในอุตสาหกรรม

เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการคมนาคมและการทองเที่ยว 

 

รัฐบาลกลาง รวมกบัเขตปกครองตนเองกวางซ ี และรัฐบาลทองถ่ินหนานหนิง ไดใหสิทธิ

ประโยชนทางนโยบายแกอุตสาหกรรมซึ่งลงทุนโดยตางชาติ เพื่อการสงเสริมนิคมพัฒนาเศรษฐกิจและ 

เทคโนโลยี โดยมีสิทธิประโยชนทางนโยบายในเร่ืองพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ภาษมีูลคาเพิ่ม และภาษี

รายได สําหรับอุตสาหกรรมท่ีลงทุนโดยตางชาติ ท้ังยังมีนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมหลักท่ี

จําเพาะ อุตสาหกรรมท่ีเพิ่งต้ังใหม และโครงการท่ีเนนการถายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ

และเทคโนโลยีใหม             

 
เมืองหลิวโจว (Liuzhou)   
 
 ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครหนานหนิง 200 กิโลเมตร ปจจุบัน เปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในกวางซี มปีระชากร 3.5 ลานคนโดยอาศัยอยูในเขตเมืองกวา 7.5 แสน

คน มีเสนทางเชื่อมท้ังรถไฟและถนนสําคัญๆ หลายเสนทาง อุตสาหกรรมสําคัญ  ไดแก เคร่ืองจักร 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และเคมี นอกจากน้ี ยังมีสินคาพื้นเมืองท่ีทําจากไมและกระดาษ ซึ่งเปนสินคา

หัตถกรรมสําคัญและเปนท่ีรูจัก  บริษัททองถ่ินรายใหญของหลิวโจว ไดแก บริษัทหวูหลิง (Liuzhou 

Wuling Auto Group)  ผูผลิตรถมินิบัส และเร่ิมมีการสงออกมาขายในตลาดประเทศไทยดวย  นอกจากนี้

ยังมี บริษัท Liuzhou Engineering Machinery เปนผูผลิตเครื่องจักรขุดตัก และบริษัท Liuzhou Yufeng 

Cement Group ดานการผลิตซีเมนต 
 
เมืองกุยหลิน (Guilin)  
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 ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของกวางซ ี  มีชือ่เสียงดานการทองเที่ยวดวยทัศนียภาพท่ี

สวยงาม มีหินงอกหินยอยท่ีงดงาม กุยหลินยังเปนศูนยกลางการคมนาคมและอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  

 

 

อุตสาหกรรมสําคัญของกุยโจว ไดแก การทําประมง การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมการผลิตปุย 

ผลิตภัณฑยาง ส่ิงทอ เคร่ืองจักร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และยังมีการเหมืองทังสเตนและดีบุกใน

บริเวณใกลเคียงอีกดวย  

 

ทาอากาศยานนานาชาติของกุยหลินมีเท่ียวบินตรงไปยังเมืองสําคัญในประเทศตางๆ ใชระยะ 

เวลาดังน้ี 

 

กรุงเทพ   4 วันตอสัปดาห   ใชเวลา 2 ชั่วโมง 40 นาที 

ฮองกง   3-4 วันตอสัปดาห  ใชเวลา  1 ชั่วโมง 20 นาที 

มาเกา   ทุกวัน   ใชเวลา  1 ชั่วโมง 20 นาที 

โซล   4 วันตอสัปดาห   ใชเวลา  3 ชั่วโมง 30 นาที 
 
เมืองเปยไห (Beihai)  
 
 ต้ังอยูตรงกลางระหวางฮองกงและฮานอย ในป 1984 ไดรับการเลือกจากรัฐบาลกลางใหมี

สถานะพิเศษเปน  1 ใน 14 “เมืองเปดชายฝงทะเล” (open coastal city) ท่ีจะใหสิทธิพิเศษดึงดูดนัก

ลงทุนตางชาติ อยางไรก็ดี เมือ่เทียบกับเมืองเปดฯ อื่นๆ  เชน เมืองหนิงโปของเจอเจียงแลว เปยไหยังคง

ลาหลังอยูมาก  เปยไหยังมีชือ่เสียงในดานการทองเที่ยวเมืองชายทะเล และการเลี้ยงหอยมุก รวมท้ังการ

ทําอุตสาหกรรมนํ้ามันและการประมง ปจจบุัน เปนเมืองท่ีมีทาเรือนํ้าลึก และทาเรือเฟอร่ีเชื่อมไปเกาะไห

หนาน และเปนจุดการเดินเรือทองเที่ยวทางทะเลสําหรับนักทองเที่ยวจากกวางตงและเมืองอื่นๆ ท่ีไปยงั

เวียดนาม ยังเปนทองถิ่นท่ีมีชาวเวียดนามอพยพอาศัยอยูมาก 

 

 ในขณะน้ี มีการกอสราง “อุทยานการศึกษามหาวิทยาลัย” (university park) ในเมืองเปยไห 

เพื่อเปนแหลงรวมสถาบันการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัย Beijing University of Posts and 

Telecommunications มหาวทิยาลัย Beijing Foreign Studies University และสมาคมเพื่อการพฒันา

และแลกเปล่ียนการศึกษาจีน-ฝร่ังเศส (Sino-French Association for the Development and 

Exchange of Education)  
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เมืองฝางเฉิงก่ัง (Fangchenggang)  
 
 ต้ังอยูบนแหลมทางตะวันตกของเมืองเปยไห หางจากเมืองชินโจวไปทางตะวันตกเฉียงใต

ประมาณ 50 กโิลเมตร มีทาเรือนํ้าลึกท่ีทวีความสําคัญมากข้ึน  
 
เมืองหวูโจว (Wuzhou)  
 

 ต้ังอยูบริเวณแมนํ้าจูเจียง หางจากมณฑลกวางตงเพียงไมกี่กิโลเมตร เปนเมืองการคาท่ีสําคัญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสินคาใบยาสูบและสมุนไพรตางๆ 

 

7.4 สภาพแวดลอมและบริบทแวดลอมทางธุรกิจ (Business 
Context) ของมณฑลกวางซ ี

 

 บริบทและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ จะแบงประเด็นพิจารณาออกเปน 2 ดานหลัก คือ  

 

7.4.1 สภาพแวดลอมทางธุรกิจภายในมณฑล 
 

การคาสินคาอุปโภคบริโภค 
 

เน่ืองจากความเหล่ือมลํ้าในการพัฒนาทางอุตสาหกรรมระหวางพื้นท่ีในเขตเมืองและชนบท ทํา

ใหภาพรวมตลาดผูบริโภคของกวางซียังมีสัดสวนไมสูงมาก ในป 2004 มูลคาการคาปลีกสินคาบริโภค

ของกวางซีราว 97.34 พันลานหยวน   ศูนยกลางผูบริโภคสวนใหญต้ังอยูท่ีนครหนานหนิงและกุยหลิน 

(Guilin) คิดเปนรอยละ 18 และ 13 ของการคาปลีกรวมในมณฑลตามลําดับ 
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ตารางมูลคาการคาปลีกรวมสินคาอุปโภคของกวางซี แบงตามประเภทบริษัทจดทะเบียน 

(หนวย: พันลานหยวน) 

รายการ ป 2003 ป 2004 
มูลคาการคาปลีกรวม 85.77 97.34 

- รัฐวิสาหกจิ 10.13 10.86 

- วิสาหกิจชุมชน 7.56 6.85 

- บริษัทเอกชน 6.67 7.97 

- บุคคลท่ัวไป 50.65 57.17 

- บริษัทตางชาติ  0.78 0.89 

- บริษัทจากฮองกง มาเกา ไตหวัน 0.12 0.12 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
 

ตารางมูลคาการคาสงและคาปลีกรวมของสินคาสําคัญในกวางซี ป 2004 
(หนวย: ลานหยวน) 

รายการ รวม คาสง คาปลีก 

นํ้ามันเชื้อเพลิง 15,852.09 11,560.00 4,292.09 

อาหาร เคร่ืองด่ืม บุหร่ี สุรา 13,745.10 11,887.64 1,857.47 

รถยนต 6,401.43 2,250.82 4,150.61 

เคร่ืองใชในครัวเรือน  3,618.81 1,901.97 1,716.84 

ยารักษาโรค 3,349.43 1,313.79 2,035.63 

เส้ือผา รองเทา หมวก 1,815.24 233.96 1,581.28 

อุปกรณติดตอส่ือสาร 1,206.57 796.15 410.42 

ของใชในชีวิตประจําวัน  989.57 260.73 728.84 

วัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตง 564.21 417.76 146.45 

เคร่ืองสําอาง 326.23 5.89 320.34 

เคร่ืองประดับทอง เงิน เพชรพลอย 217.27 0.02 217.25 

อุปกรณกีฬาและสันทนาการ 118.63 1.07 117.56 

เฟอรนิเจอร 16.77 0.55 16.21 
 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
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แหลงคาปลีกและคาสงภายในมณฑล 
 

ศูนยการคาและหางสรรพสินคาสําคัญๆ ในกวางซี ไดแก Nanning Department Store, Guilin 

Department Store Shareholding Corp. Ltd., Liuzhou Baixin Shareholding Corp. Ltd. และ 

Liuzhou Industrial & Commerce Building Shareholding Corp. Ltd. เปนตน สวนบริษัทคาปลีกยักษ

ใหญของจีนท่ีมาลงทุนในกวางซี ไดแก ปกก่ิงหวาหลิน (Beijing Hualin) และหวางฝูจิ่ง (Wangfujing) 

รวมท้ังหางสรรพสินคาของตางชาติ เชน หางวอลมารทของสหรัฐอเมริกา และหางพารคสันของมาเลเซีย 

เปนตน 

 

นอกจากน้ี รูปแบบรานคาปลีกสินคาบริโภคก็เปล่ียนไป นอกเหนือไปจากศูนยการคาปกติ

โดยท่ัวไปแลว ก็ยังมีรูปแบบการคาอื่นๆ เชน รานคาแบบเชนสโตร ซูเปอรมารเก็ต และรานสะดวกซื้อ ซึ่ง

กําลังเปนท่ีนิยมอยางมากตอท้ังนักลงทุนจีนและนักลงทุนตางชาติในกวางซี 

 

สําหรับแหลงคาสงท่ีสําคัญในกวางซี ไดแก 

1. ตลาดคาสงสินคาเกษตรWU LI TING 

ท่ีอยู NO. 1 XI XIANG TANG ROAD, NANNING, GUANGXI Tel. 0771-2430081 

2. ตลาดคาสงสินคาผักผลไม FU SUI 

ท่ีอยู FU SUI DISTRICT, GUANGXI Tel. 0771-7677238 

3. ตลาดคาสงสินคาเกษตร XI YANG 

Tel. 0766-3213297 

4. ตลาดคาสงสินคาผักผลไม LIU ZHOU 

ท่ีอยู LIUZHOU CITY, GUANGXI Tel. 0722-3834187 

 
โครงสรางการบริโภคของมณฑล 

 
ดวยรายไดท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ประกอบกับการปฏิรูปเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลลดบทบาทในการ

ใหบริการทางสังคมและท่ีพักอาศัยลง ทําใหรูปแบบการใชจายของผูบริโภคในกวางซเีปล่ียนแปลงไป 

ปจจบุันสัดสวนคาใชจายในสวนของสินคาอาหารไดลดลง ขณะท่ีคาใชจายในสินคาบริการ โดยเฉพาะ

อยางย่ิงการเดินทางและการติดตอส่ือสาร และท่ีพักอาศัยกลับเพิ่มขึ้น 
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ตารางสัดสวนคาใชจายสําหรับสินคาบริโภคของประชาชนในเขตเมือง (%) 

รายการ ป 1995 ป 2004 

อาหาร  51.0 44.0 

เส้ือผา 8.8 6.4 

สินคาและอุปกรณในครัวเรือน 2.5 5.7 

ยาและบริการทางการแพทย 2.3 6.3 

การเดินทางขนสง และโทรคมนาคมส่ือสาร 5.2 9.8 

การศึกษา บันเทิง และวัฒนธรรม 11.2 13.9 

ท่ีพักอาศัย 8.1 10.5 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
 

 
อุปนิสัยการทาํธุรกิจของชาวกวางซี3 

 
อุปนิสัยของชาวกวางซ ีพอจะสรุปไดดังตอไปน้ี 

 
1. ชอบการเปลีย่นแปลง ชอบการปฏิวัติ  
เน่ืองจากกวางซีหางไกลจากศูนยกลางทางการปกครอง และในอดีตคอนขางยากจน พืน้ท่ีสวน

ใหญเปนเนินเขาเหมาะสําหรับการปลูกผลไม เชน สมโอ สับปะรด เปนตน มีพื้นท่ีราบนอย และไมเหมาะ

ตอการปลูกขาว ทําใหรายไดคอนขางตํ่า ดวยเหตุผลสองประการน้ี ชาวกวางซีจึงชอบการเปล่ียนแปลง 

ชอบการปฏิวัติเพื่อชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึ้นกวาเดิม ดังน้ัน ในประวัติศาสตรจีน การกอกบฏ หรือการปฎิ

วัติตางๆ ท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเร่ิมมาจากกวางซี แลวลุกลามไปท่ัวประเทศจนี  

 
2. ชอบการเส่ียงโชค  
เน่ืองจากกวางซีและกวางตงอยูทางตอนใตของจีน และท้ังสองมณฑลน้ีเปนแหลงท่ีมีคนจีน

อพยพไปตางประเทศมากท่ีสุด ประการหนึ่งเพื่อการเปล่ียนแปลง เพื่อชวีิตท่ีดีกวา เพื่อหนีภัยสงคราม 

เพื่อหนีปญหาความยากจน เปนตน และอกีประการหน่ึงเปนเพราะชอบการเสี่ยงโชค เมื่อผูท่ีอพยพไป

ตางประเทศเร่ิมปรับตัวตอสภาพความเปนอยูในตางแดนได ชีวิตเร่ิมสะดวกสบายข้ึนและไมยากจน 
                                                 
3  ขอมูลโดย อาจารยหล่ี เหรินเหลียง (Li Renliang) อาจารยชาวตางชาติประจําคณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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เหมือนแตกอน ก็กลับมาชกัชวนใหญาติพี่นองไปอยูตางประเทศ ปจจุบัน ชาวจนีโพนทะเลเหลาน้ี

กลายเปนตัวเชื่อมสําคัญในการติดตอประสานงานระหวางจีนกับตางประเทศ     

 
3. เนนความสมัพันธสวนตัว  
ในการทําธุรกิจการคาน้ัน ชาวกวางซีมักไมฏิบัติตามหลักเศรษฐศาสตร กฎหมาย หรือ

กฎระเบียบ แตจะใหความสําคัญกับการอาศัยความสัมพนัธสวนตัวและนโยบายท่ีกําหนดโดยผูบริหาร  

หลังจากความพยายามในการสรางสัมพันธกับประเทศกลุมอาเซียน โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบานเชน

เวียดนาม และประเทศใกลเคียงกัน เชน ไทย และมาเลเซีย เพื่อแขงขันกับมณฑลหยุนหนานในการแยง

ชิงการเปนหัวเรือใหญในการติดตอกับอาเซยีน ในท่ีสุด กวางซีก็ไดเปนเจาภาพในการจัดงานแสดงสินคา 

China-ASEAN EXPO ท่ีนครหนานหนิง  

 

ปจจบุัน กวางซียังขาดแคลนและมีความตองการอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการ

แปรรูปสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มมลูคาใหกับสินคา นักธุรกิจจากมณฑลกวางตงไดเขามาสํารวจและย่ืนเสนอ

โครงการแตไมประสบความสําเร็จ เน่ืองจากนักธุรกิจกวางตงมีความเคยชินกับระบบการคาการลงทุนท่ี 

 

พัฒนาและเปนระบบในกวางตง จึงไมเคยชินตอระบบเศรษฐกิจการคาและการลงทุนในทองถ่ินท่ียังไม

เปนสากล ตลอดจนนโยบายและสิทธิประโยชนของแตละเมืองท่ีมีการกําหนดขึ้นเอง และระบบ

ความสัมพันธสวนตัวหรือนโยบายพิเศษตางๆ ท่ีมีความสําคัญกวากฎหมายและกฎระเบียบ เพราะฉะน้ัน 

นักธุรกิจท่ีคิดจะรวมมอืกับนักธุรกิจกวางซีหรือจะเขาไปลงทุนในกวางซี นอกจากจะตองทําความเขาใจ

กฎหมายในระดับประเทศ และกฎระเบียบในระดับทองถ่ินของกวางซีแลว ยังตองทําความเขาใจนโยบาย

พิเศษของกวางซีอีกดวย และสิ่งท่ีตองคํานึงถึงอยูเสมอคือ นโยบายสวนบุคคลมีความสําคัญกวาหรือใช

ไดผลมากกวากฎหมายดวยซ้าํไป ดังน้ัน หากจะทําธุรกิจกบัชาวกวางซ ี จะตองคบหากันไป เจรจากันไป 

เพื่อหาจุดลงตัวท่ีทุกฝายสามารถรับได  

 
บทบาทของรฐับาลในการสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 

รัฐบาลกวางซีไดสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจใหนาสนใจ โดยการต้ังนิคมพัฒนาตางๆ เพื่อ

ดึงดูดการลงทุน ในปจจุบัน กวางซีมีนิคมพฒันาเทคโนโลยีขั้นสูงระดับประเทศ 2 แหง นิคมสงเสริมการ

ทองเที่ยวสถานท่ีพักตากอากาศในชวงวันหยุด 1 แหง นิคมพัฒนาเศรษฐกิจการคาชายแดน 2 แหง และ

นิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับมณฑล อีก 29 แหง ท่ีสําคัญ ไดแก 
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1) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีใหมข้ันสูงหนานหนิง (Nanning High and 
New-Tech Industrial Development Zone) ต้ังอยูบริเวณชานเมืองนครหนานหนิง จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาล

กลางในป 1992 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มมูลคาและใชทุนสูง และกระตุนการลงทุนจากตางชาติในการ

พัฒนาสาขาชีววิศวกรรม การคิดคนวัสดุกอสรางแบบใหม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
2) นิคมพัฒนาอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีใหมข้ันสูงกุยหลิน (Guilin High and New-
Tech Industrial Development Zone) เปนนิคมพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีใหมขั้นสูง

ระดับประเทศแหงแรกของกวางซี นับต้ังแตป 1995 สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากตางชาติไดเกิน 56.6 

ลานเหรียญ สรอ. และมีบริษัทตางชาติท่ีมีชือ่เสียงอยาง NEC ของญี่ปุน และ Nokia ของฟนแลนดเขามา

ลงทุนในเขตน้ี  
 
3) นิคมสงเสริมการทองเที่ยวหาดสีเงินเปยไห (Beihai Silver Beach Tourist Holiday 
Zone)     จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลกลางในป     1992     และเปนหน่ึงในนิคมสงเสริมการทองเท่ียวและ รีสอร

ตระดับประเทศ 12 แหงของจนี  
 
4) นิคมพัฒนาเศรษฐกิจชายฝงทะเลหูหนิง (Huning Seaboard Economic Corridor 
Development Zone)   จัดต้ังขึ้นในเดือนมิถุนายน  1993  ต้ังอยูระหวางนครหนานหนิงและเมือง ชินโจว 

ซึ่งตอมาจะรูจกักันในชื่อนิคมเศรษฐกิจนครหนานหนิง-ชินโจว  
 
5) เขตแปรรปูเพือ่การสงออกอูโจว (Wuzhou Export Goods Processing Area) จัดต้ังขึ้น

ในเดือนกันยายน 1991 เพื่อพัฒนาสินคาไฮเทคเพื่อการสงออก รวมท้ังสวนประกอบรถยนตและชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส เปนตน  
 
6) นิคมพัฒนาการคาชายแดนผิงเสียง (Pingxiang Border Trade Development Zone) 
จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลกลางในเดือนกันยายน 1992 เพื่อพัฒนาการคาระหวางกวางซีและเวียดนาม  

 
7) นิคมพัฒนาการคาชายแดนตงซิง (Dongxing Border Trade Development Zone) 
จัดต้ังขึ้นโดยรัฐบาลกลางในเดือนกันยายน 1992 เพื่อพัฒนาการคาระหวางกวางซีและเวียดนาม

เชนเดียวกับนิคมพัฒนาการคาชายแดนผิงเสียง  
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กฎระเบียบและนโยบายสงเสริมการลงทนุของรัฐบาลกวางซี 
 
 การผอนคลายกฎระเบียบดานการลงทนุ 
ปจจบุัน รัฐบาลจีนผอนคลายกฎเกณฑเก่ียวกับสัดสวนการลงทุนสําหรับการลงทุนโดยตางชาติ

ในหลายโครงการ เชน โครงการกอสรางสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานและอุตสาหกรรมท่ีทางการสงเสริมและ

โครงการพัฒนาทรัพยากรทางดานเกษตรกรรม การชลประทาน ระบบนิเวศน การคมนาคมขนสง ระบบ

เทศบาล การรักษาส่ิงแวดลอม เหมืองแร การทองเที่ยว และการสรางศูนยวิจัยและพฒันา เปนตน โดย

บริษัทตางชาติท่ีเขาไปลงทุนในธุรกิจเหลาน้ีจะไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษี  

 

 ตามแผนการพัฒนาภาคตะวนัตกของรัฐบาลเพื่อกระตุนการพัฒนามณฑลในภาคกลางและ

ภาคตะวันตกของจีน รัฐบาลกลางจึงไดใหสิทธิแกบริษัทตางชาติท่ีมาลงทุนในจีนดวยการปฏิบัติเย่ียงคน

ชาติ (National Treatment) พรอมท้ังสิทธิทางภาษีอื่นๆ ปจจุบันบริษทัเหลาน้ีจะไดรับการยกเวนและ

ลดหยอนภาษีเปนเวลา 3 ป แตภายใตนโยบายฉบับใหมน้ี บริษัทตางชาติโดยเฉพาะท่ีลงทุนในภาคกลาง

และภาคตะวันตกจะไดรับการเรียกเก็บอัตราภาษีพิเศษเปนเวลาอีก 3 ปเมือ่สิทธิภาษีเดิมส้ินสุดลง  

 

นอกจากน้ี หากบริษัทฯ สามารถสงออกสินคาไดเกินรอยละ 70 ของผลิตผลรวมท่ีผลิตไดตอป ก็

จะไดรับการลดการจัดเก็บภาษีลงเหลือรอยละ 10 อีกดวยและรัฐบาลกวางซียังอนุญาตใหตางชาติใช

สิทธ์ิในที่ดนิไดเปนเวลาสูงสุดถึง 70 ป และจะไดรับสิทธิประโยชนพิเศษเพิ่มเติมจากท่ีรัฐบาลกลางได 

 

กําหนดไวอีกหลายประการ เชน การยกเวนอากรนําเขาเครือ่งจักรและวัตถดุิบในระยะเวลาที่

กําหนด และสิทธิประโยชนพิเศษอื่นๆ ตามลักษณะของโครงการท่ีลงทุน เชน การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี

ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนตน  

 
การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการตางๆ  
ดวยขอไดเปรียบเชิงภูมิศาสตรและมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเปนจุดเชื่อมตอ

ระหวางจีนกับประเทศตางๆ ในกลุมอาเซยีนท้ังทางบกและทางทะเล และดวยสภาพแวดลอมท่ีมีความ

เปนธรรมชาติ รัฐบาลกลางของจีนจึงไดเลือกจัดงาน China-ASEAN Expo ณ นครหนานหนิง ขึ้นทุกป 

เพื่อเปดกวางซสูีสายตานักลงทุนและนักการคาท่ัวโลก โดยความรวมมอืของประเทศอาเซียนท้ัง 10 

ประเทศท่ีจะเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การแสดงสินคาของแตละประเทศ การจับคูรวมทุน การสัมมนา
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เผยแพรโอกาสการคาและการลงทุนของกวางซีและของกลุมประเทศอาเซียน สําหรับงาน China-ASEAN 

Expo คร้ังแรก จัดขึ้นระหวางวันท่ี 3-6 พฤศจกิายน 2004 

 

 

นโยบายในการสงเสริมใหกวางซี “ประตูสูอาเซียน” 
 กวางซีไดอาศัยขอไดเปรียบทางภูมิศาสตร ในการสรางเสนทางการคาเชื่อมระหวางจีนและ

อาเซียน โดยเฉพาะความพรอมท้ังทางนํ้าและทางบก และการดําเนินมาตรการ 4 อยาง ไดแก 1) ใช

โครงขายทางหลวงอันทันสมัยท่ีมีอยู และเรงสรางทางหลวงใหม เชน เสนทางเชื่อมสูดานโหยวอี้ซึ่งเปน

ประตูสูเวียดนาม 2) เรงการกอสรางทาเรือทางทะเลและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 3) เรงออก

กฎระเบียบความรวมมือระหวางชายแดนเพื่อพัฒนาดานโลจิสติกสบริเวณดังกลาว และ 4) เรงกระชบั

ความสัมพันธกบัเมืองชายแดนของประเทศเวียดนามและประเทศอื่นๆ ท่ีใกลเคียงเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวและมีความสะดวกในการแลกเปล่ียนการคา 

   

สําหรับนโยบายรวมมือกับเพื่อนบาน รัฐบาลกวางซีไดกําหนดแนวทางการในการสงเสริม

การคาไว 4 ดาน ดังน้ี 

 

1) การสรางเครือขายคมนาคมเชื่อมตอระหวางกวางซีกับอาเซียน ซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางการ

กอสรางทางดวนระหวางนครหนานหนิงกับดานมิตรภาพบริเวณแนวพรมแดนของกวางซกีับเวียดนาม 

และทางหลวงระดับหน่ึงเชื่อมระหวางทาเรือเมืองฝางเฉิงกั่งกับเมืองตงซิง เสนทางท้ังสองจะชวยลด

ระยะทางและคาใชจายในการเดินทางระหวางจีนกับอาเซียน 

 

2) การสรางนิคมอุตสาหกรรม นิคมพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และเขตความรวมมอื

เศรษฐกิจชายแดน ซึ่งมีนโยบายใหสิทธิพิเศษดานการลงทุน เพื่อทําใหกวางซีเปนศูนยกลางการผลิต

ระดับภูมิภาคและเปนศูนยรวมความรวมมอืทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญแหงหน่ึงระหวางจีนกับอาเซียน  

 

3) การสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดี โดยการเปดเสรีมากขึ้นตามขอผูกพนัตอ WTO ตลอดจน

ปฏิรูประบบการทํางานของหนวยราชการและปรับเปล่ียนนโยบายและกฎระเบียบท่ีจะกอใหเกิดความ

เปนธรรม ความโปรงใส และความมปีระสิทธิภาพในการใหบริการนักธุรกิจและ นักลงทุน  

 

4) การสงเสริมปจจัยเก้ือหนุนและสงเสริมความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางจีน-อาเซียนจากการ

จัดต้ังเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ซึ่งจะเปนรูปแบบความรวมมือทางเศรษฐกิจและการคาระหวางจีน-
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อาเซียนท่ีเปนรูปธรรมและเขมขนมากขึ้น ประกอบกับการมีทําเลท่ีต้ังติดตอกัน มีสภาพสังคมและ

วัฒนธรรมท่ีใกลเคียงกัน และมีทรัพยากรและโครงสรางเศรษฐกิจท้ังภาคอุตสาหกรรม การผลิต และ

การเกษตรท่ีเก้ือกูลกัน ปจจัยตางๆ เหลาน้ีไดเก้ือหนุนและสงเสริมความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางสองฝาย

ไดเปนอยางดี 

 

7.4.2 สภาพการติดตอทางธุรกจิกับตางประเทศ แบงเปน 
 
การเขามาของนักลงทุนตางชาติ (Foreign Direct Investment : FDI)  

 

มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติของกวางซีไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะในชวงตน

จนถึงกลางทศวรรษท่ี 90 แตสัดสวนของมูลคาการลงทุนไดเร่ิมลดลง โดยลดลงจากรอยละ 3.3 ของ

มูลคาการลงทุนรวมท่ัวประเทศในป 1993 เหลือเพียงรอยละ 0.9 ในป 2003 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากคาจาง

แรงงานท่ีเพิ่มขึ้น จึงทําใหนักลงทุนตางชาติเร่ิมชะลอการลงทุนในกวางซี ซึง่รัฐบาลคาดหวังวาการจัดงาน

แสดงสินคาจีน-อาเซียนจะชวยเรงการลงทุนจากตางชาติใหเพิ่มขึ้น 

 
 

ตารางมูลคาการลงทุนโดยตรงของตางชาติในกวางซ ี
 

รายการ ป 2002 ป 2003 ป 2004 
อัตราเติบโต 
2003/2004 

(%) 

จํานวนโครงการ (โครงการ) 279 340 353 3.8 

มูลคาตามสัญญา (พันลานเหรียญ สรอ.) 0.49 0.67 1.10 63.7 

มูลคาท่ีใชจริง (พันลานเหรียญ สรอ.) 0.52 0.45 0.29 -35.2 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
 

การลงทุนสวนใหญอยูในกลุมอุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย และการกอสราง และไดรับ

การกระตุนใหลงทุนกลุมอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมวัสดุ

กอสราง รวมท้ังโครงการพัฒนาเกษตรกรรมแบบครบวงจร และการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตใน

ปจจบุัน 
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แหลงเงินลงทนุจากตางชาต ิ
 

นักธุรกิจท่ีเขามาลงทุนในกวางซีมากท่ีสุด คือ ฮองกง ในป 2004 มีมูลคาเงินลงทุนท่ีใชจริงจาก

ฮองกงรวม 136.68 ลานเหรียญ สรอ. คิดเปนรอยละ 46 ของมูลคาการลงทุนรวมในกวางซี นักลงทุนราย

อื่น ไดแก หมูเกาะเวอรจิ้น สิงคโปร สหรัฐอเมริกา ไตหวัน และมาเกา สัดสวนการลงทุนสวนใหญอยูท่ี

นครหนานหนิง กุยหลิน และอูโจว 

 

ในป 2004 มีบริษัทตางชาติยักษใหญกวา 40 บริษัทมาลงทุนท่ีกวางซี อาทิ  NEC, Coca-Cola, 

Daewoo, Niconnico และ Hengo สําหรับการลงทุนของบริษัทตางชาติในนิคมพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

ในนครหนานหนิง เมืองกุยหลิน และหลิวโจว รวมมีบริษัทเขามาต้ังกิจการท้ังส้ินกวา 1,300 บริษัท เชน  

- บริษัท Degussa AG ของเยอรมนีไดเขามาลงทุนจัดต้ังบริษัทรวมทุนกับบริษัท Nanning Only 

Time Pharmaceuticals โดยบริษัท Degussa เปนผูถือหุนรายใหญ ผลิตกรดอะมิโนสําหรับยาหลาย

ประเภท 

- บริษัท Taiwan Cement และบริษัท Liuzhou Iron and Steel ไดรวมทนุกนัจัดต้ังบริษัท

เพื่อกอสรางโรงงานที่ผลิตวัสดุกอสรางที่ไมทําลายส่ิงแวดลอม โดยจะเปนการแปรรูปของเสียจาก

เตาหลอมเหล็กของบริษัทแมมาผลิตเปนวัสดุกอสรางอันใหมที่ไมทาํลายส่ิงแวดลอม 

 

- ดานโทรคมนาคมส่ือสาร บริษัท Alcatel ไดลงนามขอตกลง 2 ฉบับกับบริษัท Guangxi 

Unicom เพื่อสรางเครือขาย GSM ครอบคลุมผูใชบริการ 280,000 คน และบริษัท Nanjing Ericsson ได

ลงนามขอตกลงกับบริษัท Guangxi Mobile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการใหเปน 4.5 ลานคน 
 

ตารางตัวอยางประเทศที่เขามาลงทุนและมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาตทิี่ใชจริง  
 

(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ ป 1995 ป 2000 ป 2003 ป 2004 

ฮองกง 372.26 202.04 209.45 136.68 

หมูเกาะเวอรจิน้ - 68.15 65.79 69.55 

สิงคโปร 40.39 14.07 33.37 15.67 

สหรัฐอเมริกา 20.04 12.82 35.19 11.03 

ไตหวัน 42.95 47.50 23.90 10.00 

มาเกา 24.20 13.21 22.69 8.50 

ญี่ปุน 31.75 5.24 7.72 5.88 
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ประเทศ ป 1995 ป 2000 ป 2003 ป 2004 
ไทย 44.64 6.09 1.51 4.50 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
 
 
การลงทุนของไทย สําหรับการลงทุนของไทยในกวางซีท่ีโดดเดน คือ  กลุมน้ําตาลมติรผล ซึง่

ไดเขาไปลงทุนต้ังบริษัท East Asia Sugar Group  เพื่อผลิตนํ้าตาลในกวางซีต้ังแตป 1993 ดวยการรวม

ทุนกับรัฐบาลทองถิ่นเพื่อฟนฟโูรงงานนํ้าตาลของรัฐวิสาหกิจจีนท่ีมีปญหาในขณะน้ัน ปจจยัดึงดูดใหกลุม

มิตรผลเลือกลงทุนในกวางซี เน่ืองจากเปนมณฑลท่ีมีการปลูกออยมากท่ีสุดในจีน  จนถึงขณะน้ี กลุมมิตร

ผลมีโรงงานนํ้าตาลรวม 5 โรง โดยเฉพาะโรงงานฝูหนานของกลุมฯ ถอืเปนโรงงานนํ้าตาลท่ีมีกําลังผลิต

มากท่ีสุดในจีน และปจจบุันกลุมมิตรผลไดขยายไปลงทุนในสายธุรกิจท่ีตอเน่ืองกับอตุสาหกรรมออย 

ไดแก โรงงานผลิตกระดาษพิมพเขียวท่ีทําจากชานออย และบริษัทใหบริการดานโลจิสติกส เปนตน  
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ตัวอยางการลงทุนของไทยในกวางซี 
East Asia Sugar Group ผลิตนํ้าตาลและบริษัทในเครือ 

Nanning S.P. Motor Co., Ltd. กิจการรวมทุนของ Sino-Foreign Pioneer Building และนิคม

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีใหมขั้นสูง ผลิตเคร่ืองจักร กอต้ังในป 1990 

บริษัท Pei Thai Plastic Manufacturing กิจการพลาสติก กอต้ังในป 1991 

บริษัทของเครือซีพี ในกวางซ ีเชน 

- Nanning Chia Tai Livestock & Animal Husbandry Co., Ltd. ผลิตอาหารสัตว ต้ังขึ้นในป 

1991 โดยการรวมทุนระหวางกลุมซีพีและ Guangxi Yongning Foreign Economic & Trade 

Developing Corp. เร่ิมผลิตในเดือนกุมภาพันธ 1993 เปนหน่ึงในบริษัทอุตสาหกรรมดานการเกษตรท่ี

ใหญท่ีสุดในกวางซี ผลิตอาหารหมู ลูกไก เปด และปลา ยี่หอ “Chia Tai” “Nanning Chia Tai” และ 

“Zhao Xing” โรงงานต้ังอยูในนิคมพัฒนาทางเศรษฐกิจซาเถียน (Shatian Economic Development 

Area) ในนครหนานหนิง  

- Nanning Chia Tai Construction Materials Co., Ltd. ผลิตปูนซีเมนต ต้ังขึ้นในป 1995 โดย

การรวมทุนระหวางกลุมซีพีและบริษัทหุนสวนในจีน เปน 1 ใน 4 บริษัทผลิตปูนซีเมนตท่ีใหญท่ีสุดของ

กวางซี ยี่หอ “Lion Seat” จําหนายท้ังในกวางซีและมณฑลกวางตง  

- Guilin Chia Tai Co., Ltd. ผลิตอาหารสัตว ต้ังขึ้นในป 1996 โดยการรวมทุนระหวางกลุมซีพี 

และบริษัท Guilin Xinghuo Economic & Technology Service และศูนย Nanning Yongning County 

Dashatian Transportation Service Center ผลิตสินคาย่ีหอ “Guilin CP” “Fu Sheng” และ “Gui You” 

Nanning Wan Tai Brewery Co., Ltd. ผลิตเคร่ืองด่ืมเบียร ต้ังขึ้นในป 1996 เปนการรวมทุน

ระหวางกลุม Thai United Brewery Company (70%) และกลุมเบียร Tsingtao Brewery Huanan 

Investment Company (30%) ระยะเวลา 50 ป โดยมโีรงงานผลิตอยูท่ีนครหนานหนิง อยางไรก็ดี ต้ังแต

ป 2002 เปนตนมา บริษัทจากไทยจะเปนผูรับผิดชอบเฉพาะการผลิตเบียร สวนกลุม Tsingtao Brewery 

จะดูแลเร่ืองการขายสินคาท่ัวประเทศ สินคาท่ีผลิต ไดแก “Wan Li” และ “Tsingtao series” จําหนาย

ครอบคลุมพื้นท่ีในกวางซี มณฑลหยุนหนานและกุยโจว  
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อุตสาหกรรม/โครงการลงทุนที่รัฐบาลสงเสริม 
 

กลุมอุตสาหกรรมท่ีนาสนใจ4 ไดแก 

- การแปรรูปอาหาร ผัก ผลไม ผลิตภัณฑสัตวปก พชืและสัตวนํ้า 

- การปลูกปาไมและการปลูกตนไมหลากหลายพันธุมากขึ้น 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรตนไผแบบเบ็ดเสร็จ 

- การแปรรูปชนัสน 

- การใชประโยชนจากการผลิตออยแบบเบ็ดเสร็จ 

- การใชประโยชนและจัดการพลังงานไฟฟาจากทรัพยากรนํ้า 

- การกอสรางและดําเนินการทางหลวง รวมท้ังสะพานและอุโมงคท่ีเปนเอกเทศ 

- การพัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการผลิตเกลือฟลูออไรด เกลือคลอไรด และโพลิเมอรไรด

ฟอสเฟต (ไมอนุญาตใหเปนการลงทุนจากตางชาติแบบ 100%) 

- การพฒันาและผลิตสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสแบบใหม 

- การใชประโยชนจากทรัพยากรกาซธรรมชาติและการผลิตสินคาท่ีเก่ียวของ 

- การผลิตสินคาก่ึงสําเร็จรูปและสําเร็จรูปจากพืชสมุนไพรจนีและยาท่ีมีสิทธิบัตรของจีน 

- การพฒันา กอสราง และดําเนินการพื้นท่ีทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 

การคาระหวางประเทศ (International Trade)  
 

ในบรรดามณฑลทางตะวันตกท้ังหมด กวางซีเปนมณฑลเดียวท่ีมีทางออกทะเล จึงมีศักยภาพ

ในการเปนประตูสําหรับการคาระหวางประเทศ แมวาในขณะนี้ มูลคาการคาระหวางประเทศของกวางซี

ยังมีสัดสวนท่ีไมสูงเทาท่ีควรเมื่อเทียบกับท้ังประเทศ (อันดับท่ี 20) จากขอมูลในป 2005 กวางซีมมีูลคา

การสงออกสูงถึง 2.88 พันลานเหรียญ สรอ. และการนําเขา 2.3 พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปกอน

รอยละ 20.6 และ 21.9 ตามลําดับ  
 

                                                 
4 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, สารานุกรมเศรษฐกิจจีน: คูมือสําหรับนักธุรกิจไทย, แกไขคร้ังท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: ผูจัดการ, 2548). 



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

 

 

7-31

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

ตารางการคาระหวางประเทศของกวางซี 
 

รายการ ป 2005 
อัตราเปลี่ยนแปลง 

(%) 
อันดับใน

จีน 

การสงออก  (พนัลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

2.88 

0.64 

20.6 

28.1 

20 

 

การนําเขา (พันลานเหรียญ สรอ.) 

- โดยบริษัทตางชาติ (พันลานเหรียญ สรอ.) 

2.3 

1.16 

21.9 

18.6 

20 

 

 
ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2006 

 
สินคาสงออกและตลาดสงออกสําคัญ 
 

สินคาสงออกสําคัญ ไดแก กลุมผลิตภัณฑเคร่ืองจักรและไฟฟา  กลุมเคร่ืองแตงกายและ

เคร่ืองประดับเส้ือผา ส่ิงทอ อาหาร ปูนซีเมนต สังกะสีผสม ดีบุกผสม และวัสดุกอสราง เปนตน 

ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก เวียดนาม ซึ่งเปนตลาดสงออกท่ีใหญท่ีสุด รองลงมา ไดแก ฮองกง 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน เนเธอรแลนด และเกาหลี 

 
สินคาสงออกสําคัญ 10 อันดับแรกของกวางซี 

(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2003 ป 2004 

1 ผลิตภัณฑเคร่ืองจักรและไฟฟา  392.89 451.92 

2 เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประดับเส้ือผา  185.83 198.14 

3 เคร่ืองถวยชามและดินเผาในครัวเรือน  86.86 95.49 

4 ดีบุกและดีบุกผสมท่ียังไมไดถลุง  49.41 77.77 

5 เรซินและกรดเรซิน  48.19 60.28 

6 ผลไมสดและอบแหง ถั่ว  42.49 55.36 

7 ดอกไมไฟและประทัด 49.80 48.72 

8 ผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมชั้นสูง  32.03 48.55 

9 ดายกรอ ผา และผลิตภัณฑ  53.47 47.86 

10 สารประกอบสังกะสีและออกซิเจน  47.49 42.99 
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สินคานําเขาและแหลงนําเขาสําคัญ 
 

สินคานําเขาสําคัญ ไดแก ถั่วเหลือง สินแร (แรเหล็ก และแรแมงกานีส) กลุมผลิตภัณฑ

เคร่ืองจักรและไฟฟา นํ้ามันพชืประกอบอาหาร  และหนังดิบ เปนตน  

 

แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุน และฮองกง โดยมแีหลง

นําเขาแหงใหม ไดแก รัสเซีย (ขยายตัวรอยละ 1041.7) ฟลิปปนส (รอยละ 913.7) และอนิเดีย (รอยละ 

446.4) 

 
ตารางสินคานาํเขาสําคัญ 10 อันดับแรกของกวางซี 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ลําดับ รายการ ป 2004 

1 ถั่วเหลือง 420.18 

2 ผลิตภัณฑเคร่ืองจักรและไฟฟา  399.43 

3 แรเหล็ก  241.28 

4 ผลิตภัณฑเทคโนโลยีใหมชั้นสูง  125.58 

5 แรแมงกานีส  119.48 

6 ถานหิน 68.84 

7 นํ้ามันพืชประกอบอาหาร  62.83 

8 ยานยนตและโครงรถยนต 53.86 

9 เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  32.17 

10 หนังวัวควาย หนังมา  28.97 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 
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ประเทศคูคาสําคัญ  
 

เวียดนาม ถือเปนคูคารายใหญท่ีสุดของกวางซี ในป 2004 มมีูลคาการคารวม  752.52  ลาน

เหรียญ สรอ. (เพิ่มขึ้นรอยละ 12.9)  คิดเปนรอยละ 17.5 ของการคารวมของกวางซ ีสวนใหญเปนการคา

ชายแดนระหวางกัน เน่ืองจากมีพรมแดนติดตอกันระยะทางประมาณ 637 กิโลเมตร และมีทางรถไฟ

เชื่อมจากกวางซีไปเวียดนาม พรอมการปรับปรุงทางหลวงจากนครหนานหนิงเพื่อลดระยะเวลาในการ

เดินทางไปเวียดนาม  

สําหรับคูคาสําคัญรายอื่นของกวางซี เรียงตามลําดับ ไดแก อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา ขยายตัว

เพิ่มรอยละ 35.5   อันดับ 3 ญี่ปุน ขยายตัวเพิ่มรอยละ 25.2   อันดับ 4 ฮองกง ขยายตัวเพิ่มไมมากเพียง

รอยละ 6.6 และท่ีโดดเดน คือ ออสเตรเลีย ขยายการคากับกวางซีสูงถึงรอยละ 158.3 นอกจากน้ี ยังมคูี

คาท่ีมีมูลคาการคาขยายตัวสูงอีกหลายราย เชน รัสเซีย (รอยละ 521.5) อนิเดีย (รอยละ254.8) กาบอง 

(รอยละ 183.7) และคานาดา (รอยละ 126.6) เปนตน 
 

ตารางประเทศคูคาสําคัญของกวางซี 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ประเทศ 
ป 2003 ป 2004 

คารวม สงออก นําเขา คารวม สงออก นําเขา 

รวม 3,191.73 1,970.07 1,221.66 4288.47 2395.54 1892.93 

ประเทศคูคาสําคัญ 5 อันดับแรก 

1. เวียดนาม 665.55 440.16 225.39 752.52 454.37 298.15 

2. สหรัฐอเมริกา 366.36 218.72 147.64  497.69 281.15 216.54 

3. ญี่ปุน 288.36 180.70 107.66 361.14 254.26 106.88 

4. ฮองกง 295.97 275.90 20.07 315.62 285.64 29.98 

5. ออสเตรเลีย 94.09 23.57 70.52 243.01 54.86 188.15 

ประเทศคูคาสําคัญในอาเซียน (ลําดับท่ี) 

มาเลเซีย (12) 49.67 24.51 25.16 77.45 45.29 32.16 

อินโดนีเซีย (14) 33.33 27.75 5.58 65.55 48.74 16.81 

ไทย (15) 46.36 32.62 13.74 64.83 54.99 9.84 

สิงคโปร (23) 17.86 14.81 3.05 22.84 18.41 4.43 

ฟลิปปนส (26) 8.97 8.70 0.27 12.53 9.75 2.78 
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การคาชายแดน 
 

ในป 2004 กวางซีมมีูลคาการคาชายแดนรวม 6,258.22 ลานหยวน แบงเปนการสงออกผาน

ดาน 3,508.89 และการนําเขา 2,749.33 ลานหยวน รายการสินคาสงออกของกวางซีตามแนวพรมแดน

สําคัญ ไดแก 1) ผลไมสดและอบแหง 2) เส้ือผา 3) ผักสด 4) เมล็ดขาว 5) เคร่ืองใชในครัวเรือน  สวน

สินคานําเขาสําคัญ ไดแก 1)  ยางสังเคราะห 2) ผลิตภัณฑสัตวนํ้า 3) ผลไมสดและอบแหง 4) ถานหิน 5) 

ไมทอน 

 
 

ตารางสินคาสงออกและนําเขาสําคัญในการคาชายแดนของกวางซี 
 

(หนวย: ลานหยวน) 

ลําดับ สินคาสงออก ป 2003 ป 2004 

1 ผลไมสดและอบแหง  390.42 532.88 

2 เส้ือผา  513.18 490.81 

3 ผัก  200.43 133.62 

4 เมล็ดขาว 61.05 79.82 

5 เคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 22.09 54.88 

 สินคานําเขา   

1 ยางสังเคราะห 277.94 649.60 

2 ผลิตภัณฑสัตวนํ้า  430.20 563.09 

3 ผลไมสดและอบแหง  307.75 280.73 

4 ถานหิน  145.59 107.70 

5 ไมทอน 13.89 53.22 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2004 และ2005 
 
คูคาสําคัญของกวางซ ีคือ เวียดนาม เน่ืองจากมีพรมแดนติดตอกันและมีเสนทางขนสงเชื่อมโยง

กันโดยตรงท้ังทางถนนและทางรถไฟ  และนับต้ังแตป 1989 การคาชายแดนกวางซ-ีเวียดนามไดขยายตัว
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อยางรวดเร็ว ปจจบุัน มีตลาดแลกเปล่ียนสินคาตามแนวชายแดนกวางซ-ีเวียดนามประมาณ 25 แหง ท่ี

สําคัญ คือ  

 

 

1) เมืองตงซิง ในเขตเมืองฝางเฉิง  ซึ่งเปนเมืองท่ีมีทาเรือนํ้าลึกใหญท่ีสุดของกวางซี เมืองตงซิง

เปนเมืองขนาดเล็ก มีดานขามพรมแดนไปเวียดนามและมีสะพานขนาดเล็กเชื่อมโยงถึงกัน  

 

2) เมืองผิงเสียง ในเขตปกครองหนานหนิง ซึ่งมีโครงการพฒันาใหดานมติรภาพ 

(Youyiguan) ของเมืองผิงเสียงเปน “ลานสินคา” ขนาดใหญ เพื่อสงเสริมการคาชายแดน และมีการต้ัง 

“เขตรวมมือเศรษฐกิจชายแดน” (economic border zone) กับเวียดนามท่ีเมืองชายแดนผิงเสียงดวย 

โดยอนุญาตใหประชากรของทั้งสองฝายสามารถเดินทางขามพรมแดนเขามายังเขตดังกลาวไดโดยใช

บัตรบายแดน (border pass) ท้ังน้ี ดานผิงเสียงยังเปนจุดการคาท่ีมีการสถิติการสงออกมอเตอรไซคมาก

ท่ีสุดของจีนดวย  

 

นอกจากน้ี รัฐบาลกวางซมีีโครงการเปดดานการคาตามเมืองตางๆ ท่ีอยูติดแนวพรมแดน

เวียดนาม-กวางซีอีกกวา 10 แหง เชน เมืองสุยโขว และในแตละป มีการจัดงานแสดงสินคาตามแนว

พรมแดนกวางซี-เวียดนาม เพือ่สงเสริมการคาระหวางกัน และในเดือนพฤษภาคม 2004 เวียดนามไดเปด

สถานกงสุลขึ้นท่ีนครหนานหนิงอยางเปนทางการ สะทอนถึงความสัมพันธทางการเมืองท่ีดีตอกันระหวาง

กวางซีและเวียดนาม 

 
การคาระหวางกวางซี-ไทยแมในระยะ 1-2 ปท่ีผานมา ไทยและรัฐบาลกวางซีจะมี

ความสัมพันธท่ีใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น เชน การทําขอตกลงบานพี่-เมืองนองกับจังหวัดขอนแกนและจังหวัด

สุราษฏรธานี และมีการติดตอเย่ียมเยือนกันมากขึ้น แตในดานการคา   ไทยยังไมไดเปนคูคาสําคัญของ

กวางซี (อันดับ 15)  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอื่นจากขอมูลขางตนท่ีผานมา พบวามูลคาการคากับไทย

นอยกวาการคาระหวางกวางซี-เวียดนาม กวางซ-ีมาเลเซีย และกวางซ-ีอินโดนีเซีย หากแตมีมูลคาสูงกวา

การคากวางซีกบัสิงคโปร และฟลิปปนส  



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

 

 

7-36

 
งานวิจัยคือหัวใจของ

การพัฒนา

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

 
ตารางการคาระหวางกวางซี-ไทย ป 2002-2005 

 
(หนวย: ลานเหรียญ สรอ.) 

ป การคารวม การสงออกมา
ไทย 

การนําเขาจาก
ไทย 

ดุลการคา 

2002 40.30 26.22 14.08 ไดดุลไทย 

2003 46.36 32.62 13.74 ไดดุลไทย 

2004 64.83 54.99 9.84 ไดดุลไทย 

2005 87.35 62.85 24.50 ไดดุลไทย 

 

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

คณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, พฤษภาคม 2549. 

 

ในป 2005 การคาระหวางกวางซี-ไทย ขยายตัวข้ึนเปน 87.35 ลานเหรียญ สรอ. โดยการสงออก

มาไทย ชวงป 2003-2005 เพิ่มจาก 32.62 ลานเหรียญ สรอ. เปน 54.99 ลานเหรียญ สรอ. และ 62.85 

ลานเหรียญ สรอ. ตามลําดับ  สวนการนําเขาจากไทยหลังจากลดลงตลอดในชวงป 2002-2004 กลับ

เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวในป 2005 โดยมีมูลคาท้ังส้ิน 24.5 ลานเหรียญ สรอ.  และกวางซีเปนฝายไดดุล 

  
สินคานําเขาสําคัญจากไทย 
 
ในป 2005 สินคาท่ีกวางซีนําเขาจากไทยสวนใหญ ไดแก มนัสําปะหลัง กาซแอลพจีี (Liquefied 

Petroleum Gas: LPG) ผลิตภัณฑพลาสติก ยางพารา และรัตนชาติ (นอกจากเพชร)/กึ่งรัตนชาติ เปนตน 

สวนกรณีการนําเขาผลไมจากไทย มิไดสงตรงมาท่ีกวางซีหากแตมีการนําเขาผานทางมณฑลกวางตง 

ท้ังน้ี ในป 2003 กวางซีมีการนําเขายางพาราจากไทยเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากการเติบโตใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยมีผูนําเขาสําคัญ คือ บริษัท South Rubbery Group ซึ่งเปนบริษัททองถ่ินของกวาง

ซีเปนผูนําเขายางพารารายใหญ นอกเหนือจากประเทศไทย กวางซียังไดมกีารนําเขายางพาราจากแหลง

อื่นๆ เชน มาเลเซีย และเวียดนาม ซึ่งบางสวนผานทางการคาชายแดน 
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ตารางสินคานาํเขาสําคัญของกวางซีจากไทย  ป 2005 

 
(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 
สัดสวนตอ 

การคาไทย-จีน (%) 

1 0714 มันสําปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอารติโชก มันเทศ และรากหรือ

หัวที่คลายกัน รวมท้ังเนื้อในของตนสาคู  

7,664,317 0.05 

2 2713 ปโตรเลียมโคก ปโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่นๆ ที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียม

หรือจากน้ํามันที่ไดจากแรบิทูมินัส  

7,128,692 0.05 

3 2711 กาซปโตรเลียมและกาซไฮโดรคารบอนอื่นๆ  3,982,212 0.03 

4 4001 ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอรชา กวายูล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่

คลายกัน ในลักษณะข้ันปฐม เปนแผนบาง หรือเปนแถบ 

1,593,014 0.01 

5 7103 รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และก่ึงรัตนชาติ ที่ไมไดรอยเขาดวยกันหรือ

ประกอบกับตัวเรือน แตรวมท่ีรอยเขาดวยกันช่ัวคราวเพื่อสะดวกแกการ

ขนสง  

612,947 0.00 

6 4403 ไมที่ยังไมแปรรูป  499,093 0.00 

7 3903 โพลิเมอรของสไตรีน ในลักษณะข้ันปฐม  471,611 0.00 

8 0813 ผลไมแหง นอกจากผลไมตามประเภทที่ 08.01 ถึง 08.06 (มะพราว บราซิล

นัต มะมวงหิมพานต ลูกนัต กลวย สับปะรด อะโวคาโด ฝร่ัง มะเด่ือ 

อินทผลัม มะมวง มังคุด สม องุน) 

442,154 0.00 

9 3920 แผน แผนบาง ฟลม ฟอยลและแถบ ชนิดอื่น ทําดวยพลาสติก ที่ไมทําเปน

แบบเซลลูลารและไมเสริมใหแข็งแรง ไมอัดเปนช้ัน  

409,457 0.00 

10 8421 เคร่ืองเซ็นตริฟวจ รวมถึงเคร่ืองทําใหแหงโดยวิธีหมุนเหว่ียง เคร่ืองจักรหรือ

เคร่ืองอุปกรณที่ใชกรองของเหลวหรือกาซหรือทําใหของเหลว หรือกาซ

บริสุทธิ์  

313,030 0.00 

11 4202 หีบเดินทางขนาดใหญ กระเปาใสเส้ือผา กระเปาใสของกระจุกกระจิก 

กระเปานักบริหาร กระเปาเอกสาร กระเปานักเรียน ซองแวนตา ที่ใสกลอง

สองทางไกล ที่ใสกลองถายรูป ที่ใสเคร่ืองดนตรี กระเปาปน ซองปน และ

ภาชนะท่ีคลายกัน ทําดวยวัตถุใดก็ตาม กระเปาติดตัวผูโดยสาร กระเปาที่

บุฉนวนสําหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องด่ืม กระเปาใสเคร่ืองใชในหองน้ํา 

กระเปาสะพายหลัง กระเปาถือ กระเปาจายตลาด กระเปาพก กระเปา

สตางค ซองแผนที่ กลองบุหร่ี กระเปายาเสน กระเปาเคร่ืองมือ กระเปา

เคร่ืองกีฬา กระเปาใสขวด กลองเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ กลองแปง 

กลองใสของมีคม และภาชนะที่คลายกัน ทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด แผน

พลาสติก วัตถุทอ ทําดวยวัลแคไนซ-ไฟเบอรหรือกระดาษแข็ง หรือหุม

ทั้งหมดหรือเปนสวนใหญดวยวัตถุดังกลาวหรือกระดาษ 

250,585 0.00 

12 4007 ดายและดายชนิดคอรด ทําดวยยางวัลแคไนซ  203,964 0.00 
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13 8438 เคร่ืองจักรสําหรับใชในอุตสาหกรรมปรุงแตงหรือผลิตอาหารหรือเคร่ืองด่ืม 

นอกจากเครื่องจักรสําหรับใชสกัดหรือปรุงแตงไขมันหรือน้ํามันสัตว หรือ

ไขมันหรือน้ํามันพืชชนิดระเหยยาก  

145,900 0.00 

14 5211 ผาทอทําดวยฝาย ที่มีฝายนอยกวารอยละ 85 โดยน้ําหนัก ผสมดวยเสนใย

ประดิษฐลวนหรือเปนสวนใหญ และหนักเกิน 200 กรัมตอตารางเมตร  

131,654 0.00 

15 8428 เคร่ืองจักรสําหรับยก ขนยาย บรรทุกหรือขนถาย (เชน ลิฟต บันไดเล่ือน 

เคร่ืองลําเลียง เคร่ืองเทเลเฟอริก)  

109,378 0.00 

 
ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 

 
สินคาสงออกสําคัญไปไทย  
 
ในป 2005 สินคาท่ีกวางซีสงออกมาไทยสวนใหญ ไดแก เคมีภัณฑตางๆ ตะก่ัวยังไมไดขึ้นรูป 

สารเจือเหล็ก ปุยท่ีไดจากแรหรือปุยเคมี รัตนชาติ  เปนตน 
 

ตารางสินคาสงออกสําคัญจากกวาซีไปไทย ป 2005 
(หนวย: เหรียญ สรอ.) 

ลําดับ พิกัด รายการ ป 2005 
สัดสวนตอ 

การคาไทย-จีน (%) 

1 2809 ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด กรดฟอสฟอริก รวมท้ังกรดโพลิฟอสฟอ

ริก 

12,065,019 0.15  

2 2817 สังกะสีออกไซด และสังกะสีเพอรออกไซด  10,297,390 0.13  

3 2526 สตีไทตธรรมชาติ จะแตงอยางหยาบๆ หรือเพียงแตเล่ือยหรือตัดโดยวิธี

อื่น ใหเปนกอนเหลี่ยมหรือเปนแผนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา (รวมถึงสี่เหลี่ยม

จัตุรัส) หรือไมก็ตามรวมทั้งทัลก  

6,415,213 0.08  

4 7801 ตะกั่วที่ยังไมไดข้ึนรูป (อันรอต)  5,683,601 0.07  

5 7202 สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)  3,106,539 0.04  

6 2804 ไฮโดรเจน แรรกาซและอโลหะอื่นๆ  2,678,589 0.03  

7 3806 โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธของส่ิงดังกลาว โรซินสปริตและน้ํามัน

โรซิน รันกัม  

2,296,698 0.03  

8 3105 ปุยที่ไดจากแรหรือปุยเคมี ที่มีธาตุปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุยอื่นๆ รวมท้ังของในตอนนี้ที่

ทําเปนเม็ดหรือลักษณะท่ีคลายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซ่ึงมีน้ําหนักรวม

ภาชนะไมเกิน 10 กิโลกรัม  

2,029,772 0.03  

9 8477 เคร่ืองจักรสําหรับใชในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสําหรับทํา

ผลิตภัณฑจากวัตถุดังกลาว  

1,910,427 0.02  
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 10 8402 บอยเลอรกําเนิดไอน้ําหรือไออื่นๆ (นอกจากบอยเลอรสําหรับการทํา

ความรอนจากสวนกลาง ซ่ึงสามารถผลิตไอน้ําความดันตํ่าไดดวย) 

รวมท้ังบอยเลอรทําน้ํารอนย่ิงยวด  

1,378,863 0.02  

 11 7104 รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะหหรือทําข้ึนใหม จะ

ตกแตงหรือคัดแลวหรือไมก็ตาม แตไมไดรัอยเขาดวยกันหรือประกอบ

กับตัวเรือน รวมท้ังรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ไดจากการสังเคราะหหรือ

ทําข้ืนใหมที่ไมไดคัด ซ่ึงรอยเขาดวยกันช่ัวคราวเพื่อสะดวกแกการ

ขนสง  

1,284,397 0.02  

 12 2823 ไทเทเนียมออกไซด  1,258,114 0.02  

 13 3808 สารฆาแมลง สารฆาสัตวแทะ สารฆารา สารฆาวัชพืช ผลิตภัณฑที่ใช

ปองกันการงอกของพืช และผลิตภัณฑที่ใชควบคุมการเจริญเติบโตของ

พืช สารทําลายเช้ือและผลิตภัณฑทีค่ลายกัน จัดทําข้ึนในลักษณะหรือ

บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทําเปนสิ่งปรุงแตงหรือเปนของ

สําเร็จรูป (เชน ไสตะเกียง ไสเทียน และเทียน ที่ผานกรรมวิธีใช

กํามะถัน รวมท้ังกระดาษดักแมลง)  

904,118 0.01  

 14 6911 เคร่ืองใชบนโตะอาหาร เคร่ืองครัว ของใชในบานเรือนอืน่ๆ และของใช

ในหองน้ํา ชนิดพอรซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด  

792,406 0.01  

 15 3206 วัตถุแตงสีอื่นๆ สิ่งปรุงแตงตามที่ระบุไวในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ 

นอกจากของตามประเภทท่ี 32.03 (วัตถุแตงสีที่ไดจากพืชหรือสัตว) 

32.04(วัตถุแตงสีที่เปนอินทรียสังเคราะห)  หรือ 32.05 (คัลเลอรเลก) 

รวมท้ังผลิตภัณฑอนินทรียชนิดที่ใชเปนลูมิโนฟอร 

619,307 0.01  

 

ที่มา: กรมศุลกากรจีน แปลโดยคณะนักวิจัยไอทีดีเพื่อเสนอกระทรวงพาณิชย, มิถุนายน 2549. 
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7.5 อุตสาหกรรมหลัก (Core Industry) ของกวางซ ี
 

 

7.5.1 อุตสาหกรรมการผลิต 
 

โครงสรางการผลิตของกวางซมีีสัดสวนของอตุสาหกรรมหนักประมาณรอยละ 56.5 

อุตสาหกรรมหลัก ไดแก โลหะท่ีไมมีเหล็กผสม รถยนต และเคร่ืองจักร  
 

ตารางสัดสวนอุตสาหกรรมหลักของกวางซี ป 2004 
 

กลุมอุตสาหกรรมหลัก 

สัดสวนตอผลผลิตรวม 

ทางอุตสาหกรรม (%) 

การผลิตอุปกรณขนสง 16.0 

การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร 15.5 

การหลอมและรีดโลหะท่ีมีเหล็กผสม 11.2 

การหลอมและรีดโลหะท่ีไมมีเหล็กผสม 7.3 

วัตถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ 6.9 

การผลิตและจัดหาพลังงานไฟฟา 6.4 

สินคาแรท่ีไมใชโลหะ 5.2 

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณไฟฟา 2.3 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005  

 

หากพิจารณาจากขอมูลในตารางขางตนน้ี แสดงสัดสวนการผลิตตอผลผลิตรวมท้ังหมดทาง

อุตสาหกรรมของกวางซี พบวา  อุตสาหกรรมสําคัญ  ไดแก การผลิตอุปกรณขนสง มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 

16.0 รองลงมา ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร (รอยละ 15.5) การหลอมและรีดโลหะท่ีมีเหล็กผสม 

(รอยละ 11.2) การหลอมและรีดโลหะท่ีไมมีเหล็กผสม (รอยละ 7.3) และวตัถุดิบเคมีและเคมีภัณฑ (รอย

ละ 6.9) 
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ตัวอยางอุตสาหกรรมการผลิตท่ีสําคัญ เชน 

 
 อุตสาหกรรมยานยนต 
 
กวางซีเปนแหลงผลิตรถยนตท่ีมีความสําคัญมากขึ้นของจีน มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีขั้นสูงระดับมณฑลท่ีเมืองหลิวโจว (Liuzhou) ซึง่เปนเมืองอุตสาหกรรมสําคัญท่ีสุดของกวางซี 

โดยกลุมผลิตรถยนตอูหลิง (Wu Ling) ไดรวมทุนกับอีก 3 บริษัทพันธมิตร คือ 1) บริษัท General Motors 

(GM) จากสหรัฐอเมริกา 2) บริษัทซางไหออโต และ 3) บริษัทรถยนตทองถ่ินของกวางซี ทําใหผลผลิต

และยอดขายรถยนตขึ้นมาอยูในอันดับ 7 ของประเทศ มสีวนแบงตลาดรอยละ 20 ของตลาดรถยนต

ขนาดเล็ก (minicar) ภายในประเทศ ท่ีนิยมใชกันในเขตชนบท  

 
 อุตสาหกรรมโลหะที่ไมมีเหล็กผสม 
 
สวนแบงทางการตลาดของผลิตผลทางอุตสาหกรรมของกวางซีสวนใหญมาจากสินแรตางๆ ท่ีมี

อยูอยางอุดมสมบูรณไดแก อตุสาหกรรมการผลิตแรท่ีไมมีโลหะ และการหลอมและรีดโลหะท้ังท่ีมีและไม

มีเหล็กผสมรวมกันกวารอยละ 19 ของผลิตผลทางอุตสาหกรรม คิดเปนการผลิตปูนซีเมนตถึงรอยละ 60 

ของการผลิตแรท่ีไมมีโลหะ โดยมีโรงงานผลิตปูนซีเมนตเมืองหลิวโจว (Liuzhou Cement Factory) เปน

ผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญท่ีสุดในจีน ในขณะท่ีจีนเองก็เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญท่ีสุดของโลก 

นอกจากน้ี เน่ืองจากกวางซีเปนแหลงแรดีบุกและแมงกานีสท่ีใหญท่ีสุดในจีนและเปนฐานการผลิตโลหะท่ี

ไมมีเหล็กผสมท่ีสําคัญ รัฐบาลกลางจึงมีแผนพัฒนากวางซีใหกลายมาเปนฐานการผลิตอะลูมิเนียม

ออกไซดท่ีสําคัญแหงหน่ึงภายในป 2007   

 

 การลงทุนของภาคธุรกิจในอตุสาหกรรมน้ีท่ีสําคัญ ไดแก บริษัท China Aluminum Corp 

(Chalco) ซึง่เปนผูผลิตอะลูมิเนียมออกไซดท่ีใหญเปนอนัดับ 2 ของโลกและเปนซัพพลายเออร

อะลูมิเนียมเพยีงแหงเดียวในจีน ไดเขามาต้ังบริษัทรวมทุนกับบริษัทคาโลหะของรัฐบาลกวางซ ี คือ 

China Minmetals และ Guangxi Investment เพื่อกอสรางโรงงานผลิตอะลูมิเนียมออกไซด นอกจากน้ี 

Chalco ยังไดรวมทุนกับบริษทั Alcoa ของสหรัฐอเมริกา เพื่อต้ังบริษัท Guangxi Aluminum โดยจะถือ

หุนสวนรอยละ 50 เปนตน 
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 อุตสาหกรรมเคมี  
 
อุตสาหกรรมเคมีของกวางซีนับเปนอุตสาหกรรมท่ีเขมแข็ง ผูประกอบการสําคัญ ไดแก Liuzhou 

Engineering Machine Shareholding Company ซึ่งเปนผูผลิตเคร่ืองจักรทางวิศวกรรมรายใหญท่ีสุดจีน 

และ Guangxi Yuchai Machine Shareholding Company สามารถผลิตเคร่ืองยนตเผาไหมไดมากท่ีสุด 

เปนตน 

 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรเปนอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความสําคัญในกวางซ ี ประกอบดวย 

เคร่ืองจักรถลุงแรขนาดใหญ อปุกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ชิ้นสวนและ

สวนประกอบ เคร่ืองจักรบรรจุหีบหอ สวนประกอบโลหะ เคร่ืองจักรทางการเกษตร และปนจั่น เปนตน ซึ่ง

ปจจบุันสัดสวนการผลิตอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรของกวางซีกาํลังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลผลิต

จากมณฑลใกลเคียงอยางมณฑลหยุนหนาน กุยโจว และหูหนาน 

 
อุตสาหกรรมพลังงาน 
 
ดวยความอุดมสมบูรณของแหลงทรัพยากรนํ้าตางๆ ทําใหกวางซีมีแหลงนํ้ามากเปนอันดับ 5 

ของประเทศ  โดยมีแหลงกําเนิดมาจากแมนํ้าตางๆ ท้ังในมณฑลและนอกมณฑล 937 สาย แมนํ้าสาย

หลักไดแก สาขาของแมนํ้าจูเจียง ซีเจียง ฉางเจียง กุยหนาน รวมถึงทะเลสาบตงถิง ทําใหกวางซมีี

ศักยภาพในการผลิตไฟฟาพลังนํ้าถึง 17.52 ลานกิโลวัตต โดยสามารถนําไปใชได 16.09 ลานกิโลวัตต    

คิดเปนรอยละ 6 ของปริมาณไฟฟาพลังนํ้าท่ีผลิตไดท่ัวประเทศ โดยมีการติดต้ังเคร่ืองผลิตไฟฟาในกวางซี

รวม 7,400 เมกะวัตต ซึ่งมากเปนอันดับ 6 ของจีน รัฐบาลกวางซีมีการพัฒนาโครงการสรางเขื่อนผลิต

กระแสไฟฟาและอางเก็บนํ้าเพื่อการสาธารณูปโภค เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชนํ้าของภาค

เกษตรและภาคอุตสาหกรรม มีการสรางเขื่อนกักเก็บนํ้า เข่ือนก้ันนํ้า ฝายทดนํ้า เข่ือนอนุรักษนํ้าและดิน 

และเพื่อทดนํ้ามาใชในการเกษตร ขณะน้ีมีโครงการใชประโยชนจากทรัพยากรนํ้ารวมอยูถึง 290,000 

กวาแหงกระจายอยูท่ัวกวางซ ี 

 

สถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้าของกวางซีท่ีสําคัญ ไดแก 

- เข่ือนหลงถาน (Longtan Dam) เปนโครงการกอสรางสําคัญตามนโยบายการสงพลังงานจาก

ภาคตะวันตกไปยังภาคตะวันออก เข่ือนหลงถานน้ีจะมีขนาดสูง 216 เมตร ถือเปนจุดศูนยกลางของเข่ือน 
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ท้ังหมด 10 แหงบนแมนํ้าหงสุย (Hongshui River) และเปนเข่ือนท่ีสูงท่ีสุด คาดวาจะสรางเสร็จในป 

2009 โดยสามารถผลิตไฟฟาไดถึง 4,200 เมกะวัตต  

- สถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้าเออถาน (Etan) ท่ีหงตู (Hongdu)  

- โครงการกอสรางสถานีผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติท่ีเมืองชินโจว  

- โครงการกอสรางสถานีผลิตไฟฟาพลังนํ้าไปเซอ  

 

ดวยความอุดมสมบูรณของแหลงพลังงาน รัฐบาลจนีจึงไดกําหนดใหกวางซีเปนฐานหลักใน

โครงการขนสงพลังงานจากภาคตะวันตกไปสูภาคตะวันออก และสงเสริมใหภาคธุรกิจเขามาลงทุนและ

รวมทุนในโครงการผลิตพลังงานตางๆ ทําใหมีหลายบริษัทขนาดใหญไดสนใจเขามาลงทุนท่ีกวางซี เชน  

 

 - กลุม Sinopec ซึ่งเปนบริษัทปโตรเคมีรายใหญของจีน มโีครงการกอสรางโรงกล่ันขนาด 8 ลาน

ตันตอปท่ีเขตเถ่ียซานกั่ง (Tieshangang) อยูหางจากเปยไหไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร 

รวมมูลคาลงทุนท้ังส้ิน 11 พันลานหยวน คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จและดําเนินกิจการไดภายในป 

2008  กลุม Sinopec ยังมีแผนท่ีจะกอสรางสถานท่ีต้ังถังบรรจุนํ้ามันดิบ (crude oil tank farm) ท่ีทาเรือ

เวยโจว (Weizhou) เมืองเปยไหเพื่อรองรับการนําเขานํ้ามันดิบในอนาคต 

 

- บริษัท China National Offshore Corp. มีโครงการกอสรางทอกาซธรรมชาติเชื่อมระหวางกวาง

ซีและซางไห ระยะทางท้ังส้ิน 2,100 กโิลเมตร มูลคารวม 20 พันลานหยวน และคาดวาจะสรางเสร็จ

ภายในป 2008 โครงการน้ีจะเปนโครงการคูแขงกับโครงการของบริษัท PetroChina ท่ีจะเชื่อมเสนทาง

ขนสงพลังงานจากภาคตะวันตกสูตะวันออก 

 

บริษัททองถิ่นของกวางซี ท่ีสําคัญ ไดแก Guangxi Guiguan Electric Power ซึ่งเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเภท A ท่ีใหญท่ีสุดของกวางซี ดวยเงินทุนหมุนเวียน 6.5 พันลานหยวน  
 

7.5.2 อุตสาหกรรมการเกษตร 
 

พื้นฐานเศรษฐกิจของกวางซีสวนใหญเปนภาคเกษตรกรรม ดวยลักษณะภูมิอากาศใกลมรสุม

เขตรอนและความอุดมสมบูรณของพื้นดิน ทําใหกวางซีสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจไดมากมายหลายชนิด 

เชน ออย เมล็ดนํ้ามันปาลม กลวย สับปะรด และยังเปนผูผลิตนํ้ามันสนรายใหญท่ีสุดของประเทศอีกดวย 
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สินคาเกษตรอื่นๆ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด มันฝร่ัง ขาวฟาง เรพซีด ถั่วลิสง มันสําปะหลัง ชา ถั่วเหลือง 

ไหม ใบยาสูบ สม ล้ินจี่ ลําไย ยาง กาแฟ พริกไทย ปาน ตะไคร เมล็ดยี่หรา เปนตน และดวยความอุดม 

 

 

สมบูรณของดนิท่ีถูกนํ้าพัดพามาบริเวณหุบเขาจึงทําใหสามารถปลูกขาวไดปละสองคร้ัง สวนพืน้ท่ี

ตอนบนทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งมีความอุดมสมบูรณนอยกวาก็ใชเปนท่ีเพาะปลูกขาวโพดและมันเทศ  

 

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล กวางซมีีการปลูกออยเปนจํานวน

มาก ซึ่งทําใหกวางซีมีผลผลิตนํ้าตาลมากท่ีสุดในจีน โดยเปนฐานการผลิตนํ้าตาลท่ีใหญท่ีสุดในจีน 

สามารถผลิตนํ้าตาลไดเกือบ 5 ลานตัน หรือกวารอยละ 50 ของการผลิตรวมท้ังประเทศ ท้ังน้ี 

อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลคิดเปนรอยละ 70 ของภาคการเกษตรของกวางซ ี

รัฐบาลกวางซีไดกระตุนใหมีการลงทุนจากตางชาติในอุตสาหกรรมนํ้าตาลมากขึ้นเพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพการแขงขัน ปจจุบันนักลงทุนตางชาติรายใหญท่ีสุด ไดแก กลุมบริษัทนํ้าตาลมิตรผลของ

ไทย โดยเขามารวมลงทุนกับรัฐบาลทองถิ่นต้ังบริษัท East Asia Sugar มีโรงงานผลิตนํ้าตาลในเครือ

ประมาณ 5 โรง มีผลผลิตนํ้าตาลรวมในแตละปเกือบ 1 ลานตัน และกลุมบริษัท British Sugar 

(Overseas) ของอังกฤษไดจดัต้ังบริษัทรวมทุนข้ึน 3 บริษัทนับต้ังแตป 1995  

 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรปู   
กวางซีไดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปท่ีกาวหนามากข้ึน เน่ืองจากมีขอไดเปรียบดาน

วัตถุดิบทางการเกษตร จากการมีท่ีต้ังอยูในเขตอบอุนทางตอนใตของประเทศ จึงเหมาะแกการเพาะปลูก 

สามารถผลิตสินคาเกษตรเพื่อเปนวัตถุดิบในการแปรรูปอาหาร เชน อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารกระปอง 

โดยเฉพาะมีการสงเสริมการสงออกอาหารกระปองท่ีทําจากสับปะรด ถั่วเขียว และล้ินจี ่เรงพัฒนาอาหาร

แชแข็ง ผลิตภัณฑปรุงรส และอาหารพรอมรับประทาน 

 
อุตสาหกรรมปาไม  
กวางซีมีแหลงทรัพยากรไมและปาไมจํานวนมาก แตศักยภาพการนําไมมาใชยังตํ่าอยู รัฐบาลได

พยายามกระตุนใหมีการลงทุนปลูกตนยูคาลิปตัสท่ีเจริญเติบโตไดเร็ว พรอมท้ังประกาศแผนท่ีจะพัฒนา

ปายูคาลิปตัสบนพื้นท่ีกวา 660,000 เฮกตารภายในป 2005 โดยมบีริษัท Jinguang Group ของ 
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อินโดนีเซีย ไดเขามาพฒันาการเล้ียงดูตนยูคาลิปตัสขนาดเล็กท่ีเมือง ชินโจว (Qinzhou) และในป 2003 

บริษัท Stora Enso ซึ่งเปนผูผลิตกระดาษของฟนแลนด มีแผนกอสรางโรงงานผลิตเย่ือกระดาษและ

พัฒนาพื้นท่ีปาเชิงพาณิชยกวา 60,000 เฮกตารใกลเมืองเปยไห  

 
 
 
อุตสาหกรรมสมุนไพรและยาจีน  
 

เปนอีกอุตสาหกรรมท่ีกําลังมีความสําคัญมากข้ึน เน่ืองจากกวางซอีุดมไปดวยทรัพยากรท่ีใชใน

การผลิตยาจีนโบราณมากเปนอันดับ 2 ของประเทศ มีการพัฒนางานวิจัยและคิดคนปรับปรุงมูลคาเพิ่ม

ของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น สําหรับผลิตภัณฑยาท่ีมีชื่อเสียงของกวางซีไดแก San Jin ยาผงจากแตงโม พลา

สเตอร และยาปาย Tian He ยาเม็ดจีนแกฟกช้ําและกลามเน้ือตึง 

 

นอกจากน้ี กวางซียังมีพื้นท่ีติดชายฝงทะเลซึ่งเอื้อตอการทําประมง ไดแก อาวเปยปู ซึ่งถอืเปน

พื้นท่ีทําประมงเขตรอนท่ีสําคัญท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน เพราะอดุมไปดวยสัตวนํ้าตางๆ เปนจํานวนมาก ไม

วาจะเปนกุง หอย ป ู ปลาหมกึ หอยมุก และหอยนางรม และยังมีแหลงทําประมงเปยไห (Beihai) และ

เหอปู (Hebu) เปนแหลงประมงสําคัญของกวางซีเหมาะแกการเพาะพันธุสัตวนํ้าท่ีนํามาทําเปนอาหาร

ทะเล นอกจากน้ี กวางซียังเปนแหลงผลิตไขมุกท่ีดีท่ีสุดของโลกดวย  
 

7.5.3 อุตสาหกรรมบริการ: ดานการทองเทีย่ว 
 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอีกอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของกวางซ ี สัดสวนรายไดจาก

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวประมาณรอยละ 8 ของ GDP ของกวางซ ีจุดเดนดานการทองเที่ยวของกวางซี 

คือ มีแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติสวยงาม เชน กุยหลินมีทิวทัศนเทือกเขาและแมนํ้า เปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ และมวีัฒนธรรมของชนกลุมนอยท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี ยังมีสถานท่ีทองเที่ยวตาก

อากาศชายทะเลท่ีเปยไห เปนแหลงรานอาหารทะเลท่ีไดรับความนิยม  

 

นักทองเที่ยวตางชาต ิ ในป 2003 มนัีกทองเที่ยวตางชาติเขามาเท่ียวท้ังส้ิน 0.4 ลานคน 

และมีรายรับจากการทองเที่ยวประมาณ 164 ลานเหรียญ สรอ. ลดลงจากปกอนรอยละ 52.3 และ 48.9 

ตามลําดับ ท้ังน้ีเน่ืองจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคซารส (SARS) จึงทําใหจํานวน

นักทองเที่ยวลดลง แตเร่ิมฟนตัวข้ึนในป 2004 โดยมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศท้ังส้ิน 1.13 ลานคน 

เพิ่มขึ้นรอยละ 74.4 มากเปนอันดับ 8 ของจนี คิดเปนนักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 59.3 
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ตารางขอมูลดานการทองเที่ยวของกวางซี ป 2004 

 

จํานวนนักทองเท่ียว
ระหวางประเทศ (คน) 

ชาวตางชาติ (คน) 
(ไมรวมฮองกง  
มาเกา และ
ไตหวัน)   

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 
(ลานเหรียญ 

สรอ.) 

จํานวนสถานที่
ทองเที่ยวติด

อันดับ 
มรดกโลก 

1,125,320 
อันดับ 8 ของจีน 

667,663 
อันดับ 10 ของจีน 

288 
อันดับ 15 ของจีน 

- 

 

ที่มา: Guangxi Statistical Yearbook 2005 

 
โรงแรมที่พัก สวนจํานวนของโรงแรมท่ีพัก จากขอมูลในป 2004 กวางซีมโีรงแรมสําหรับ

นักทองเที่ยวรวม 298 แหง สวนใหญเปนกิจการของรัฐวิสาหกิจสูงถึง 139 แหง  สวนโรงแรมท่ีลงทุนโดย

นักธุรกิจจากฮองกง มาเกา และไตหวันรวม 7 แหง และลงทุนโดยตางชาติ 22 แหง โดยมีโรงแรมระดับหา

ดาวรวม 5 แหง ไดแก โรงแรม Mingyuan Xindu ท่ีหนานหนิง โรงแรม Royal Garden โรงแรม Sheraton 

ท่ีกุยหลิน โรงแรม Lijiang Waterfall ท่ีหลีเจียง โรงแรม Shangri-la ท่ีเปยไห ระดับส่ีดาว 19 แหง และ

ระดับสามดาว 109 แหง 
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ตารางจํานวนโรงแรมทองเที่ยวของกวางซี ป 2004 
 

รายการ กวางซี 
จํานวนโรงแรมทองเที่ยวรวม (แหง) 298 

- 5 ดาว 5 

- 4 ดาว 19 

- 3 ดาว 109 

จํานวนโรงแรมแบงตามประเภทบริษัทจดทะเบียน 
(แหง)* 

 

- รัฐวิสาหกจิ 139 

- วิสาหกิจชุมชน 30 

- เอกชน 3 

- ลงทุนโดยตางชาติ 22 

- ลงทุนโดยฮองกง มาเกา และไตหวัน 7 

ที่มา:  Guangxi Statistical Yearbook 2005 
 
แหลงทองเทีย่วสําคัญ  
  
ดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามและวัฒนธรรมของชนกลุมนอยอนัหลากหลาย ทําใหกวางซีเปน

สถานท่ีทองเที่ยวท่ีเปนท่ีรูจักมากท่ีสุดแหงหน่ึงของจีน ปจจุบนักวางซีมีสถานท่ีทองเที่ยวแหงชาติ

ทางดานทัศนียภาพมากกวา 3 แหง และดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีควรอนุรักษอีก 7 แหง เชน 

แมนํ้าหลีเจียง (Lijiang Scenes) ในเมอืงกุยหลิน และถํ้าหินงอกหินยอยอีกหลายแหงในเมืองกุยหลิน

และหลิวโจว ซึง่ถือเปนสถานท่ีทองเที่ยวท่ีสวยงามท่ีสุด และสถานท่ีทองเท่ียวอื่นๆ อีกมาก  เชน  หมูบาน

ชนกลุมนอย และปาสงวนแหงชาติอีก 11 แหง เปนตน 

 

สําหรับการทองเที่ยวชายทะเล กวางซียังมีชายหาดท่ีสวยงามอยางชายหาดสีเงินท่ีเปยไห 

(Beihai Silver Beach) ซึ่งเปนสถานท่ีพักตากอากาศแหงชาติท่ีมีชื่อเสียง ดังน้ัน สํานักงานการทองเที่ยว

แหงชาติของจนี (China National Tourism Administration: CNTA) ไดกําหนดใหเปยไหเปนเมืองตาก

อากาศสําคัญระดับประเทศจากจํานวน 12 แหงในจีน มีการสราง Ocean World เพื่อแสดงพันธุปลาใต

ทะเลนานาชนิด ทําใหเปยไหดึงดูดนักทองเท่ียวจากท่ีตางๆ ไดกวา 3.5 ลานคนตอป โดยสวนใหญเปน

นักทองเที่ยวชาวจีนเอง 
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ในการพัฒนาอตุสาหกรรมทองเที่ยวน้ัน บริษัท Guilin Tourism Corporation ไดเขามาลงทุน

พัฒนาพื้นท่ีทางทัศนียภาพบริเวณเซี่ยงซาน (Xiangshan) ขณะท่ีบริษัท New Hope Group ของมณฑล

ซื่อชวนก็ยื่นขอสิทธิในการบริหารจัดการและปรับปรุงวนอุทยานทางธรรมชาติสําคัญ 2 แหง บริเวณหยาง

ซั่ว (Yangshuo) ชานเมืองกุยหลินเปนเวลา 50 ป และรัฐบาลกวางซีเองไดส่ังร้ือถอนอาคารชุดและ

ส่ิงกอสรางท่ีจะทําลายระบบนิเวศนบริเวณชายหาดสีเงินของเปยไหดวย   
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7.6 บทวิเคราะหศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
 

7.6.1 จุดแข็ง 
 
- เน่ืองจากกวางซีเปนมณฑลทางตะวันตกของจีนเพียงแหงเดียวท่ีมีทางออกทะเลและมีเสนทาง

บกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน (เวียดนาม)  กวางซจีึงมคีวามโดดเดนของตําแหนงท่ีต้ังทาง

ภูมิศาสตรและไดรับความสําคัญและสนับสนุนจากรัฐบาลกลางมากข้ึน โดยเฉพาะการสงเสริม

บทบาทของกวางซีในการเชื่อมโยงกับมณฑลตางๆ ของจนีกับภูมิภาคอาเซียน กวางซจีึงเปน

มณฑลท่ีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาภาคการคาระหวางประเทศ  

- ดวยความหลากหลายของสภาพพ้ืนท่ี การมวีัฒนธรรมของชนกลุมนอย และจุดทิวทัศนสวยงาม

หลายแหง เชน กุยหลิน นับเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอตุสาหกรรมทองเที่ยวของกวางซี  

- กวางซีอุดมไปดวยทรัพยากรแรธาตุ โดยเฉพาะสินแรโลหะ แมงกานีส และดีบุกท่ีมีคุณภาพสูง 

ซึ่งสามารถใชเปนวัตถุดิบและดึงดูดการลงทุนการลงทุนท้ังจากมณฑลอื่นของจีนและจาก

ตางประเทศ   กวางซียงัมีแหลงพลังงานนํ้า ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนภาคการผลิตใน

อุตสาหกรรมตางๆ   

- ดานปจจัยดานการบริโภค กวางซีมีประชากรมากอันดับ 11 ของประเทศ  และมียอดขายปลีก

สินคาอุปโภคอนัดับ 18 ของจนี ท้ังน้ี แมวา ประชากรของกวางซีจะมีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปไม

สูงมาก (ประมาณ 8,788 หยวน) หากแตถานับเฉพาะประชากรในเขตเมือง เชน ชาวหนานหนิง 

พบวา มีรายไดเฉล่ียตอหัวตอปประมาณ 9,126  หยวน ซึ่งนับวามีกําลังซื้อในระดับท่ีสูง

พอสมควร  

นอกจากน้ี รูปแบบรานคาปลีกของกวางซีก็ไดพัฒนาปรับเปล่ียน มีหางสรรพสินคาหรือ

ศูนยการคาท่ีทันสมัยมาเปดสาขามากข้ึน โดยเฉพาะหลังจากท่ีรัฐบาลกลางไดประกาศใหมีการ

จัดงานแสดงสินคาประจําป China-ASEAN Expo ท่ีนครหนานหนิงเปนประจําทุกปนับต้ังแตป 

2004 ทําใหเร่ิมมีหางสรรพสินคาของตางชาติ เชน หาง Wal-mart ของสหรัฐฯ และหาง 

Parkson ของมาเลเซีย เขามาเปดสาขาในหนานหนิง 
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7.6.2 จุดออน 
 
- การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังคงอยูในระดับคอนขางตํ่า 

- ประชากรสวนใหญยังอยูในภาคชนบท (2 ใน 3 ของประชากรท้ังหมด)  และยังมีวิถีชวีิตแบบพอ

ยังชีพ และฐานะยากจน ไมมีกาํลังซื้อสินคาท่ีเกินความจําเปนมากนัก  

- ในขณะน้ี บทบาทภาคธุรกิจทองถิ่นกวางซียังไมโดดเดนมากนัก เน่ืองจากประชากรสวนใหญทํา

อาชพีเกษตรกรรม และไมคอยมีประสบการณทางธุรกิจ 
 


