มณฑลกุ้ยโจว (Guizhou Province)
• แนวนโยบายการพัฒนามณฑลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสูงควบคู่กับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ รวมถึงส่งเสริม
การพลิกฟืน้ ชนบท บิ๊กดาต้า อุตสาหกรรมสมัยใหม่ เมืองสมัยใหม่ การเกษตรสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
• มีผลงานโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้บิ๊กดาต้าทีม
่ ุ่งพัฒนาเป็น “หุบเขาดิจทิ ัล” (Digital Valley) ของจีน
โดยเป็นเขตนำร่องด้านบิ๊กดาต้าระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) แห่งแรกของจีนเมื่อปี 2559
เป็นที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทชั้นนำ การจัดงาน Big Data Expo และเป็น 1 ใน 8 “ศูนย์เครือข่ายพลัง
การประมวลผลแห่งชาติ” เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิม่ ขึ้นจำนวนมากของจีน
• เป็นแหล่งเพาะปลูกชา (ชาเขียว) พริก ผลไม้ป่าชื่อหลี ลูกเดือย อันดับ 1 ของจีน
• เป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีความหลากหลายของสมุนไพรจีน 5,304 ชนิด
มากเป็นอันดับ 2 รองจากมณฑลยูนนาน
• แหล่งผลิตสุราขาวยี่ห้อ “เหมาไถ” ซึ่งมียอดจำหน่ายอันดับ 1 ของจีน
• แหล่งสำรองพลังงานสำคัญของจีน อาทิ ก๊าซธรรมชาติจากหินดินดาน (อันดับ 1) ก๊าซมีเทนในชั้นถ่านหิน
(อันดับ 2) ถ่านหิน (อันดับ 5) พลังงานน้ำ (อันดับ 6)
• มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำคัญ อาทิ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สด
ุ ในโลก สะพาน
เป่ยผานเจียงซึ่งสูงที่สดุ ในโลก แหล่งผลิตเครื่องบินรบเอนกประสงค์รุ่น “ซานอิง”
• ได้รับสมญานาม “เมืองท่องเที่ยวฤดูรอ
้ น” มีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A 8 แห่ง
• เป็นที่ตั้งเมืองอาชีวศึกษาชิงเจิ้น (Qingzhen Vocational Education Town) เมืองพัฒนาอาชีวศึกษาของจีน
เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน-จีน
ข้อมูลทั่วไป
พื้นที่
176,167 ตร.กม.
เลขาธิการพรรคฯ
นางเซิ่น อี๋ฉิน (Shen Yiqin)
ใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของจีน
ผู้ว่าการมณฑล
นายหลี ปิง่ จวิน (Li Bingjun)
ประชากร
38.56 ล้านคน
ปธ. สภาผู้แทนประชาชน นางเซิ่น อี๋ฉิน (Shen Yiqin)
เมืองเอก
นครกุ้ยหยาง (Guiyang)
ปธ. สภาทีป่ รึกษาการเมือง นายหลิว เสี่ยวข่าย (Liu Xiaokai)
ภาษา
จีนกลาง ภาษาท้องถิ่น (ภาษากุ้ยหยาง)
นายกเทศมนตรีนครกุ้ยหยาง นายหม่า หนิงหวี่ (Ma Ningyu)
ศาสนา
พุทธ ลัทธิเต๋า คริสต์ อิสลาม
ชาติพันธุ์หลัก
ฮั่น (64%) แม้ว ปู้อี ถู่เจีย ต้ง อี๋
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2564)
GDP (+/-)
307,479 ล้าน USD (+8.1%)
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรอท ฟอสฟอรัส อลูมเิ นียม แมงกานีส แมกนีเซียม
แกลเลียม ถ่านหิน แบไรต์
มูลค่า GDP เฉลี่ยต่อหัว
7,873 USD
อุตสาหกรรมหลัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การก่อสร้างทันสมัย
สมุนไพรจีน เกษตรที่ราบสูง การท่องเที่ยว
อัตราเงินเฟ้อ
0.1%
สินค้าส่งออกที่สำคัญ
โทรศัพท์ไร้สาย ปุย๋ สุราขาว แบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
กรดฟอสฟอริกเกรดอาหาร วงจรรวม สินค้าเบ็ดเตล็ด*
เลนส์กล้อง Nickel-cobalt-manganese hydroxide
การค้ากับต่างประเทศ (+/-)
10,127 ล้าน USD (+28.0%)
สินค้านำเข้าที่สำคัญ
วงจรรวม แร่เหล็ก แร่แมงกานีส กำมะถัน ยางพารา
มูลค่าการนำเข้า (+/-)
2,587 ล้าน USD (+53.7%)
เลนส์กล้อง อุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์วัด
มูลค่าการส่งออก (+/-)
7,540 ล้าน USD (+21.1%)
แรงโน้มถ่วง ชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร แผง LCD
สกุลเงิน
หยวน (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ คู่ค้าสำคัญ
ฮ่องกง ออสเตรเลีย ไต้หวัน สหรัฐฯ มาเลเซีย ญี่ปุ่น
4.9665 บาทต่อ 1 หยวน/
ไทย เกาหลีใต้ อินเดีย กาตาร์
6.3700 หยวนต่อ 1 USD)
(ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของมณฑลกุ้ยโจว)
สถิติสำคัญไทย-มณฑลกุ้ยโจว (ปี 2564)
การค้า
394 ล้าน USD (+46.3%)
(ไทยส่งออก 218 ล้าน USD ไทยนำเข้า 176 ล้าน USD ไทยเกินดุล 42 ล้าน USD)
สินค้าทีไ่ ทยส่งออกไปกุ้ยโจว
ยางพารา ผลไม้ (ทุเรียน ลำไย มังคุด) วงจรรวม
สินค้าที่ไทยนำเข้าจากกุ้ยโจว
กรดฟอสฟอริก ปุ๋ย (DAP, MAP) แคลเซียมฟอสเฟต สุราขาว กีตาร์
ธุรกิจสำคัญของไทย
เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ผลิตอาหารสัตว์ และบริษัท ECI-Metro จำหน่ายรถขุดของ Caterpillar)
จำนวนคนไทย
ประมาณ 35 คน (ทำงาน 30 คน พำนักกับครอบครัว 5 คน)
หน่วยงานไทยที่รับผิดชอบพื้นที่
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ททท. สนง. นครคุนหมิง สนง. ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (กรุงปักกิง่ )
สนง. ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (นครหนานหนิง) ฝ่ายศุลกากร และฝ่ายส่งเสริมการลงทุน (นครกว่างโจว)
*สินค้าเบ็ดเตล็ด คือ สินค้าภายใต้ HS Code 98040000 (Articles of low value in simplified customs procedures) เช่น สินค้าที่ใช้สิทธิพิเศษชายแดน
สินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดน สินค้า LCL (Less than container load) และสินค้าใช้ส่วนตัวที่ขนส่งทางไปรษณียห์ รือทางอากาศ

