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          ผมเดินทางไปเก็บข้อมูลท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และนครกว่างโจว ประเทศจีน ส าหรับบทความนี้ผม
ขอเน้นเฉพาะกว่างโจวก่อนครับ ส่วนฮานอยขอค้างไว้ส าหรับคราวต่อไป นครกว่างโจว (Guangzhou) เป็นเมืองหลวง
ของมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประเทศจีน 

          มณฑลกวางตุ้งประกอบด้วยเมืองท่ีส าคัญๆ 9 เมือง (Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Zhuhai, 
Zhongshan, Zhanjian, Qingyuan, Shantou และ Shaoguan) มณฑลกวางตุ้งติดกับมณฑลกวาวสีจ้วง มณฑล
กวางตุ้งเป็นมณฑลท่ีมีขนาดทางเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่ท่ีสุดของประเทศจีน ปี 2014 มี GDP เท่ากับ 1.1 ล้านล้าน
ดอลลาร์ หรือ 33 ล้านล้านบาท (เป็นสัดส่วนการบริโภคคิดเป็น 54% การลงทุน 43% ของ GDP) ซึ่งใหญ่กว่า 
ประเทศไทยเกือบ 4 เท่าตัว และมีขนาดใหญ่คิดเป็น 10% ของ GDP จีน ปี 2014 มีประชากร รวม 105 ล้านคน 

          ส าหรับนครกว่างโจวเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับท่ีสาม รองจากนครเซี่ยงไฮ้และกรุงปักกิ่ง มีประชากร 14 ล้าน
คน (ปี 2014) นครกว่างโจว ถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ คมนาคม และประตูการค้าท่ีส าคัญทางตอนใต้ของ
ประเทศจีน ต้ังอยู่บนปากแม่น้ าไข่มุก หรือ "Pearl River หรือแม่น้ าจูเจียง" ห่างจากฮ่องกง 120 กม.และห่างจากมา
เก๊า 140 กม. ปี 2014 นครกว่างโจวมีขนาดเศรษฐกิจ 7 ล้านล้านบาท เศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากภาคบริการ 64% 
ตามด้วยภาคอุตสาหกรรม 35% ในขณะท่ีเมืองเซินเจิ้น (Shenzhen) มีขนาดเศรษฐกิจ 6.5 ล้านล้านบาท ประชากร 
11 ล้านคน ท้ังสองเมืองถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม เมืองขนาดใหญ่สุดของจีน "Super Large-Sized City" ท่ีวัดจากประชากร
มากกว่า 2 ล้านคน 

          เหตุผลท่ีท าให้นครกว่างโจว เป็นศูนย์กลางการขนส่งและคมนาคมของจีนตอนใต้ เพราะมีสนามบินนานาชาติ 
"ไบหยุ่น (Baiyun)" ท่ีเป็นหน่ึงในสนามบินท่ีใหญ่ของโลก และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของจีนมีผู้โดยสารใช้บริการปี
ละ 50 ล้านคน เป็นหน่ึงในส่ีศูนย์กลาง ทางรถไฟของจีน มี "High Speed Railway" ท่ีสามารถเชื่อมโยงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 
คุณหมิง ฉงชิง มาเก๊า และฮ่องกง และยังมี " Intercity Railway Network" ท่ีเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ภายใน มณฑล
กวางตุ้ง นอกจากนี้ยังมีทางรถไฟเชื่อม "Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong" นครกว่างโจว ยังมีท่าเรือกว่างโจว ซึ่ง
เป็นท่าเรือท่ีติด หนึ่งในสิบของท่าเรือของโลก ปี 2013 อยู่อันดับท่ีแปดของโลกมีจ านวนตู้คอนเทนเนอร์ อยู่ท่ี 15 
ล้านตู้ต่อปี ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ (34 ล้าน TEU) เป็นท่าเรืออันดับหนึ่งของโลกตามด้วยท่าเรือสิงคโปร์ (32 ล้าน TEU) และ
ท่าเรือเซินเจิ้น (23 ล้าน TEU)  ในด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นอยู่นครกว่างโจวต้ังอยู่ในเขตการ
พัฒนาเศรษฐกิจ "Greater Pearl River Delta (GPRD)" หรือท่ีเรียกว่าเขตเศรษฐกิจ "9+2 Cities" คือ 9 เมืองของ
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กวางตุ้ง บวก ฮ่องกง และมาเก๊า เขต GPRD มีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับ 35 ล้านล้านบาท เฉพาะ Pearl River Delta (9 
เมืองของมณฑลกวางตุ้ง) มี GDP เท่ากับ 22 ล้านล้านบาท ปี 2013 เขต GPRD สามารถส่งออกสินค้ามูลค่า 18 
ล้านล้านบาท (จีนท้ังประเทศ ส่งออกมูลค่า 70 ล้านล้านบาท) ในประเทศจีนมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจท่ีส าคัญอยู่สามเขต
เศรษฐกิจคือเขตเศรษฐกิจ "Yangtze River Delta Economic Zone" มีเมืองเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลาง เขตเศรษฐกิจ 
"Bohai Economic Rim Regions" มีกรุงปักกิ่งเป็นศูนย์กลางและเขตเศรษฐกิจ "Greater Pearl River Delta" 

          ท้ังสามเขตพัฒนาเศรษฐกิจต้ังอยู่บนแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีน (โดยพื้นท่ีมณฑลตามแนว
ชายฝั่งทะเลตะวันออกสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้คิดเป็น 80% ของ GDP ท้ังประเทศ) โดยท่ี GPRD มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็น อันดับสองรองจาก Yangtze River Delta ซึ่งในแต่ละเขตพัฒนาเศรษฐกิจเหล่านี้จะมีเขต 
อุตสาหกรรมอยู่มากมายและมีการเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น ในเขต Bohai เน้นอุตสาหกรรมหนัก
เช่น อุตสาหกรรมการบิน รถยนต์ และการต่อเรือ ส่วนเขต Yangtze เน้นการเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทางด่วน และ สนามบิน ส่วนเขต GPRDเน้นอุตสาหกรรมเบาและภาคบริการ เช่น 
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า รถยนต์ อาหารแปรรูป 

          นอกจากนี้นครกว่างโจวมี เขตอุตสาหกรรมท่ีส าคัญอยู่  6 เขตอุตสาหกรรม ได้แก่  Guangzhou 
Development District, Guangzhou Export Processing Zone (อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ประกอบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์โทรศัพท์), Guangzhou Free Trade Zone (โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมแปรรูป และคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์), Guangzhou Nansha Economic and Technical Development Zone (อุตสาหกรรมรถยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเรือ), Guangzhou Nanhu Lake Tourist Holiday Resort และ Guangzhou 
New & Hi-Tech Industrial Development Zone ในแต่ละเขตอุตสาหกรรมยังแบ่งออกเป็นเขตอุตสาหกรรมเฉพาะ
ทาง เช่นในเขต Guangzhou Development District ยังแบ่งออกเป็น Guangzhou Economic and Technical 
Development Zone (Guangzhou ETDZ มีอุตสาหกรรมเคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร) , Guangzhou 
High Tech Industrial Development Zone (Guangzhou HIDZ) Guangzhou Export Processing Zone 
(Guangzhou EPZ) และ Guangzhou Free Trade Zone (Guangzhou FTZ) 

          นอกจากนี้นครกว่างโจวยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า เช่น ศูนย์กลางการขายส่งเครื่องหนัง รองเท้าและกระเป๋า 
ศูนย์กลางขายส่งเสื้อผ้า ศูนย์กลางขายส่งเครื่องครัว และศูนย์กลางขายส่งคอมพิวเตอร์ เราจะเห็นได้ว่านครกว่างโจวมี
ศักยภาพทั้งการค้าและการลงทุนอย่างมากของประเทศจีน เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากศักยภาพของกว่างโจว ผม
คิดว่าน่าจะเป็นการส่งออกสินค้าไปขายท้ังผู้บริโภคในจีน และเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานการผลิตอุตสาหกรรมของนคร
กว่างโจว 

                                                                


