
สถานะเมื่อ 10 เม.ย. 2563 

นครซีอาน (Xi’an) 

               
ข้อมูลทั่วไป 

พ้ืนที่ 
10,096.81 ตร.กม. (พื้นที่ประมาณ 6.5 เท่าของ
กรุงเทพมหานคร)  

เลขาธิการพรรคฯ นายหวัง ฮ้าว (Wang Hao)  

ประชากร 10.2 ล้านคน (กรุงเทพมหานครมปีระชากร 10.82 ล้านคน) นายกเทศมนตรี  นายหลี่ หมิงหยวน (Li Mingyuan) 

ภาษา จีนกลาง ภาษาท้องถิ่นส่านซ ี
ปธ. สภาผู้แทน 
ปชช.  

นายหู รุ่นเจ๋อ (Hu Runze)  

ศาสนา พุทธ อิสลาม 
ปธ.สภาท่ีปรึกษา
ทางการเมือง             

นายเยว่ ฮัวเฟิง (Yue Huafeng) 

มณฑล ส่านซ ี ชนชาติหลัก ฮั่น (98.8%) หุย (0.75%)  
 

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมปี 2562 

GDP 
133,614.14 ล้าน USD (932,1199 ล้านหยวน)         
(ไทย: 543,700 ล้าน USD) 

สกุลเงิน 
หยวน (4.29 บาท ต่อ 1 หยวน/            
6.9762 หยวน ต่อ 1 USD) 

GDP per Capita 
13,224.39 USD (92,256 หยวน)     
ไทย: 7,996.2 USD (55,783 หยวน) 

GDP Growth 7.1% (ไทย: 2.4%) 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
แร่เกลือ ถ่านหิน น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแรโ่ม
ลิบดินัม                                       

CPI 2.7% (ไทย: 0.71%) 

การค้าระหว่าง
ประเทศ 

324,306 ล้านหยวน (-1.8%) คิดเป็น 92.24% ของ
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศท้ังมณฑล 

อัตราการว่างงาน 3.27% (ไทย: 1%) 

มูลค่าการส่งออก 173,021 ล้านหยวน (-11.6%) อุตสาหกรรมหลัก 
พลังงาน การท่องเที่ยวและการบรกิาร 
การแปรรปูสินค้าด้วยเทคโนโลยีไฮเทค  

มูลค่าการน าเข้า 151,285 ล้านหยวน (+12.4%) 
จ านวนและรายได้
จากการท่องเท่ียว 

300 ล้านคน (+17.66%) 310,000 
ล้านหยวน (+17.59%) 

สินค้าส่งออกหลัก 

(1) อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 159,283 
ล้านหยวน (-11.8%) 
(2) แผ่นซลิิคอนผลึกเดีย่ว (Monocrystalline 
silicon) 2,574 ล้านหยวน (+6.5%) 
(3) ผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป 1,868 ล้านหยวน       
(-24.1%) 
(4) เคมีภณัฑ์แบบอินทรีย์ (Organic chemicals) 
1,858 ล้านหยวน (+6.1%) 

คู่ค้าที่ส าคัญ 

(1) ไต้หวัน 78,749 ล้านหยวน 
(+16.7%) 
(2) เกาหลีใต้ 73,112 ล้านหยวน 
(+8.6%) 
(3) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 34,543
ล้านหยวน (-43.8%)  
(4) สหรัฐอเมริกา 28,115 ล้านหยวน  
(-33.2%)   

 
• อดีตราชธานีของ 13 ราชวงศ์จีน เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมในอดีตและมีแหล่ง   
  ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์จ้านวนมาก 
•  1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 
•  ศูนย์กลางการศึกษามหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
•  แหล่งอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการแปรรูปและเทคโนโลยีไฮเทค  



สถานะเมื่อ 10 เม.ย. 2563 

สินค้าน าเข้าหลกั 

(1) อุปกรณ์และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า 122,939 
ล้านหยวน (+11.3%) 
(2) ทองแดงบริสุทธ์ิ 6,175 ล้านหยวน (+14.9%) 
(3) แร่ธาตุ 3,245 ล้านหยวน (-25.8%) 
(4) ยารักษาโรค 3,029 ล้านหยวน (+17.9%) 

(5) ญี่ปุ่น 18,950 ล้านหยวน 
(+21.4%)  

การลงทุนเขตการค้า
เสรีมณฑลส่านซี 

37,092 ราย (บริษัทร่วมทุนจากตา่งชาติ 476 ราย 
และบริษัททุนจากต่างชาติ 170 ราย) คิดเป็นมลูค่า 
697,952 ล้านหยวน 

การด าเนินงานของ 
“ฉางอันห้าว” 

น้าเข้ามากที่สดุ ได้แก่ รถยนต์ยโุรปและ
ช้ินส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไม้แปรรูป 
ผ้าฝ้าย ถั่วเขียว ข้าวสาลี อุปกรณไ์ฟฟ้า 
อุปกรณ์เครื่องจักรกล และของใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

จ านวน
สถาบันการศึกษา 

63 วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย  
ส่งออกมากท่ีสุด ได้แก่ อุปกรณ์ช้ินส่วน
เครื่องจักรกล วัตถุดิบส้าหรับการผลิต
เชิงพาณิชย์ เครื่องมือฮาร์ดแวร์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนุ่งห่ม 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์จีน
และช้ินส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวนวิสาหกจิจด

ทะเบียนใหม ่

883,100 ราย (+62.6%) แบ่งเป็น  
(1) การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจรายใหม ่(Newly 
Registered Enterprises) 130,600 ราย (+3.2%) 
และ (2) การจดทะเบียนใหม่อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม (Newly Registered Individual 
Industrial and Commercial Households) 
750,700 ราย (+81%)   

คู่ค้าส้าคญัของ 5 ล้าดับแรก ได้แก ่
คาซัคสถาน อุซเบกสิถาน รสัเซีย 
เบลเยยีม และเยอรมนี   

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก www.pbc.gov.cn www.bot.or.th และ www.nesdb.go.th 

                                                                                                                      ศนูย์ข้อมลูเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน 


