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ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่ 66, 400 ตร.กม. (ประมาณ 13 % ของไทย) 

(ใหญ่เป็นอันดับ 27 ของจีน) 
เลขาธิการพรรคฯ นายเฉิน รุ่นเอ๋อ (Chen Runer) 
ประธานเขตฯ นางเสียน ฮยุ (Xian Hui) 

ประชากร 6.94 ล้านคน (ไทย: 66.41 ล้านคน) ปธ. สภาผู้แทน ปชช.  นายเฉิน รุ่นเอ๋อ (Chen Runer) 
นครเอก นครหยินชวน (Yinchuan)  ปธ.สภาท่ีปรึกษา             นายชุย ปัว (Cui Bo) 
ภาษา ภาษาจีนกลาง ภาษาหุย ชนชาติหลัก ฮั่น (79%) หุย (20%) แมนจู (0.4%) 
ศาสนา พุทธ อิสลาม   

 
ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2562) 

GDP 
 

53,732.4 ล้าน USD (374,848 ล้านหยวน)  
(ไทย: 543,700 ล้าน USD) สกุลเงิน  หยวน (4.29 บาท ต่อ 1 หยวน/ 

1 USD ต่อ 6.9762 หยวน) 

GDP per Capita 7,911.8 USD / 54,300 หยวน 
(ไทย: 7,996.2 USD / 55,783 หยวน) 

CPI 3% (ไทย: 0.71%) 
อัตราการว่างงาน 3.74% (ไทย: 1%) 

GDP Growth 6.5% (ไทย: 2.4%) อุตสาหกรรมหลัก 
แร่ ธาตุ  ผ้ าขนแคช เมี ย ร์  ผ ลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องกลและไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี
ช้ันสูง เก๋ากี้และไวน ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยิปซั่ม ถ่านหิน ดินเหนียวทนไฟ      หินปูน
ขาว สารละลายซิลิกา แร่ซลัเฟอร ์เหล็ก 
และฟอสฟอรสั 

การค้ากับ
ต่างประเทศ 

3,448.8 ล้าน USD (24,060 ล้านหยวน)         
(-3.3%) 

สินค้าส่งออกทีส่ าคัญ 

(1) ทองรูปพรรณ มูลค่า 3,440 ลา้นหยวน 
(+1.9 เท่า) 
(2) เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 2,090 ลา้นหยวน 
(-35.2%) 
(3) เครื่องจักรในกลุ่มอุตสาหกรรมเบา     
(สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง และ
เฟอร์นิเจอร์) มลูค่า 1,120 ล้านหยวน       
(-53.8%) 
(4) อุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรค 
มูลค่า 980 ล้านหยวน (-24.1%) 
(5) ผลติภณัฑ์ทางการเกษตร มลูคา่ 800 
ล้านหยวน (-5.7%) 

มูลค่าการส่งออก 2,134.39 ล้าน USD  
(14,890 ล้านหยวน) (-17.3%) 

มูลค่าการน าเข้า 1,314 ล้าน USD  
(9,170 ล้านหยวน) (+33.4%) 

สินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ 

(1) แร่แมงกานีส มลูค่า 3,480 ล้านหยวน 
(+74.2%)  
(2) ทองค า มูลค่า 3,440 ล้านหยวน         
(+1.92 เท่า)  
(3) ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์มูลค่า 
980 ล้านหยวน (-33.7%)  

คู่ค้าที่ส าคัญ 

(1) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 4,190     
ล้านหยวน (+96.7%) 
(2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2,970       
ล้านหยวน (+2.5 เท่า)  
(3) กลุ่มประเทศอาเซียน 2,760         
ล้านหยวน (-27.6%)  
(4) กานา 2,680 ล้านหยวน (+1.7 เท่า)  
(5) สหรัฐอเมริกา 1,920 ล้านหยวน          
(-40.1%)  

สถิติส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี 2562) 

การค้ากับไทย 
การค้าระหว่างเขตฯ หนิงเซี่ยหุย-ไทย มีมูลค่ารวม 291 ล้านหยวน (-24.45%) แบ่งเป็น  
- การน าเข้า 980,000 หยวน (-78%)  
- การส่งออก 290 ล้านหยวน (-23.8%)  

• มีทรัพยากรยิปซัม่มากเป็นอันดบั 1 ของจีน และมีถ่านหินมากเปน็อันดับ 5 ของจีน  
• แหล่งผลติเก๋ากี้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเก๋ากีท้ี่มีปรมิาณ และคณุภาพเป็นอันดับ 1 ของจีน  
• ด้วยสภาพภมูิประเทศท่ีสามารถรับแสงแดดไดม้าก ท าให้มีศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าจาก    
  แสงอาทิตย์ 
• มีศักยภาพในการผลิตวตัถุดิบที่ใช้ในการปศุสัตว์ จึงท าให้เขตฯ หนงิเซี่ยหุยสามารถผลติอาหาร 
  ปศุสัตว์ (แพะ วัว และแกะ) ได้ดว้ยตนเอง 
• เมืองอัจฉริยะน าร่องในกลุม่ที่ 2 ของจีน ก้าวส าคัญในการยกระดับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ   
  เพื่อให้เขตฯ หนิงเซี่ยหุยสามารถพึ่งตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
  
 

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย (Ningxia Hui Autonomous Region) 
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สินค้าน าเข้าจากไทย (1) ยางพาราธรรมชาติ และ (2) อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า  

สินค้าส่งออกไปไทย (1) ยาปฏิชีวนะ (2) กรดกลูตามิก (3) วิตามิน (4) กลุ่มยาปฏิชีวนะเตตราไซคลีน (5) กรดอะมิโนชนิดแอลฟา
มีไธโอนีน (6) ผลิตภณัฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (7) ล้อยางรถยนต์ (8) โลหะผสมเหล็กและซิลิคอน 

การท่องเท่ียว 
 

นักท่องเที่ยวจากเขตฯ หนิงเซี่ยหยุไปไทย 3,436 คน (-4.66 เท่า จากปี 2560)  
นักท่องเที่ยวจากไทยมาเขตฯ หนิงเซี่ยหุย 665 คน (+39.85% จากปี 2560) 

ธุรกิจส าคัญของไทย 

(1) บ. หยินชวนเจิ้งต้า จ ากัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) และ บ. ปศุสัตว์เพื่อการพาณิชย์มณฑลกานซู ได้ร่วมธุรกิจ
ในนาม บ. หยินชวนเจิ้งต้า จ ากัด เพิ่มทุนจ านวน 3.39 ล้าน USD ด าเนินธุรกิจประเภทปศุสัตว์ ผลิตอาหาร
ส าห รับสั ต ว์น้ า  การแปรรูปผลิ ตภัณ ฑ์ อาหารและไข่ ไก่  และการจ าหน่ ายยารักษาโรค ในสั ต ว์                      
และ (2) บ. Ningxia Ningtai Wolfberry Products Co., Ltd ทุนจดทะเบียน 1.07 ล้าน USD ด าเนินการ
ปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเก๋ากี้  

จ านวนคนไทย 8 คน 
ส านักงานของไทย สกญ. ณ นครซีอาน / สคต. ณ นครเฉิงตู / ททท. ณ นครเฉิงตู  

 
หนิงเซ่ียวันนี้: สิ่งทีผู้่ประกอบการไทยต้องรู้ 

จุดแข็งของมณฑล 
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีปริมาณส ารองของแร่ยิปซั่มมากที่สุดในจีน 
รวมทั้งมีพื้นท่ีรับแสงอาทิตย์มากเป็นอันดับต้นของจีน 
- มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การปลูกองุ่นเพื่อท าไวน์ ซึ่งเป็น
อีกสินค้าที่เขตฯ หนิงเซี่ยหุยมีนโยบายประชาสัมพันธ์ให้มีช่ือเสียง
ในระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็นแหล่งปลูกเก๋ากี้คุณภาพดีที่มี
ช่ือเสียงระดับประเทศ  
- รัฐบาลเขตฯ มีความพยายามในการพัฒนาให้เขตฯ หนิงเซี่ยหุย
ก้าวเข้าสู่เมืองนวัตกรรมตามแนวคิด Made in China 2025 โดย  
รัฐบาลเขตฯ จะให้การสนับสนุนอุตสาหกรรม (1) กลุ่มนวัตกรรม
และเทคโนโลยี (2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อลดการสิ้นเปล่าของพลังงาน 
(3) การหล่อโลหะ(High-end Casting industry) (4) การผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับวัด (Measurement) และ (5) ปิโตร
เค มี เพื่ อ มุ่ ง สู่ ยุ ค ข อ ง  intelligent manufacturing โ ด ย น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิตมากข้ึน  
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยเป็นเมืองอัจฉรยิะน าร่องในกลุ่มที่ 2 ถือเป็น   
แห่งแรกๆ ของจีนตะวันตก ได้รับการสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้มีความน่าอยู่ พัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตให้ เชื่อมโยงข้อมลูถึงกันผ่านแผนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะรูปแบบใหม่  
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจภาคบริการ เพิ่ม
ช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังกลุม่ประเทศมุสลิม และสร้างสังคม
นวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืน   

จุดอ่อนของมณฑล  
- มู ลค่ าการค้ าระหว่ างประ เทศของเขตฯ หนิ งเซี่ ยหุ ย            
ยั งไม่ ม ากนั ก  ปั จจั ย ส าคัญ คื อ จ าน วนป ระชากร เพี ย ง            
6.94 ล้านคน  รวมถึงเครือข่ายคมนาคม  ทั้ งภายในเขตฯ         
หนิงเซี่ยหุย และการเช่ือมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ    
ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา  
- เมื่อปี 2554 รัฐบาลเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเคยมีโครงการจัดตั้ง 
Yinchuan International Airport Logistics Zone ที่
สนามบินนานาชาติเหอตง ซึ่ งเขตฯ หนิงเซี่ยหุยเช่ือว่าจะ
กลายเป็น “Oriental Dubai” แต่ต่ อมาได้หันมาส่ งเสริม
ช่องทางการกระจายสินค้าระบบรางผ่านการขนส่งสินค้า
นานาชาติ “จงอาห้าว” ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นอันดีตามนโยบาย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเขตฯ หนิงเซี่ยหุยกับกลุ่ม
ประเทศเอเชียกลางของรัฐบาลจีน อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 ปีที่
ผ่านมาไม่ปรากฏข้อมูลการด าเนินการ “จงอาห้าว” แสดงให้
เห็นถึงการด าเนินงานที่ไม่บรรลุผล หรือเบนเข็มไปพัฒนาการ
ขนส่งรูปแบบอื่นแทน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้าง
ห่างไกล ประกอบกับมีเส้นทางขนส่งนานาชาติ เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมาก ท าให้รัฐบาลจีนต้องจัดล าดับความส าคัญในการ
จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนการขนส่งในเส้นทางต่างๆ  
- กิจกรรมทางการเกษตรของเขตฯ หนิงเซี่ยหุยที่ใช้น้ าเป็น
จ านวนมากอาจประสบปัญหาได้ เนื่องจากเขตฯ หนิงเซี่ยหุย
เป็นพื้นที่ที่รับแสงแดดได้มาก ท าให้น้ าที่กักเก็บระเหยไปเร็ว 
รวมถึงมสีภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน 
- กระแสความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต
จากประเทศจีนมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นในอุตสาหกรรม    
การผลิตอาหารฮาลาลของเขตฯ หนิงเซี่ ยหุยที่ เคยได้รับ         
การวางตัวให้เป็นเมืองหลักเช่ือมโยงจีนเข้ากับกลุ่มประเทศ
มุสลิม    

โอกาสของไทย  
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยยังคงเป็นมณฑลที่ห่างไกลความเจริญและ         
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจไม่สูงนัก โอกาสของไทยที่สามารถเข้ามามี
บทบาทร่วมกับเขตฯ หนิงเซี่ยหุย อาทิ การปลูกพืชเชิงพาณิชย์ เช่น 
องุ่น เก๋ากี้ สิ่งทอ และไทยมีองค์ความรู้ในอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารและสิ่งทอที่อาจพิจารณาเข้ามามีส่วนร่วมได้  
- นักท่องเที่ยวจากเขตฯ หนิงเซี่ยหุยยังเดินทางไปประเทศไทย
จ านวนไม่มากนัก จึงยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีกมาก จึงเป็นโอกาส

ความท้าทาย  
- ปัจจุบัน ประเทศที่มีความร่วมมือกับเขตฯ หนิงเซี่ยหุยในด้าน
อาหารฮาลาล อาทิ มซ. สป. และไต้หวัน อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน 
กระแสฮาลาลในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเริ่มไม่ได้
รับ การตอบ สน องที่ ดี เท่ าที่ ค วร  อาจด้ วยการผลั กดั น
อุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่มิใช่เป้าหมายหลักของรัฐบาลอีก
ต่อไป รวมถึงทัศนคติต่อสินค้าที่ตีตราเครื่องหมายฮาลาล แม้จะ
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภคบางส่วน แต่ก็ยังมีผู้บริโภค
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ส าหรับธุรกิจบริการของไทยที่อาจพิจารณาความร่วมมือกับ
หน่วยงาน หรือวิสาหกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ 
โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก  หรือ
การแพทย์ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีก าลังซื้อปานกลาง-สูง  

จ านวนมากที่อาจมองว่าสินค้าที่มีตราฮาลาลราคาสูงโดยใช่เหตุ   
- เขตฯ หนิงเซี่ยหุยให้ความสนใจการพัฒนาพันธุ์พืชที่ทนต่อ
สภาพภูมิอากาศของเขตฯ ทีแ่ห้งแล้ง และหนาวจัด หากประสบ
ความส าเร็จอาจท าให้เขตฯ ลดการพึ่งพาสินค้าจากภายนอก
มณฑล รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 

 
 


