
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ (สถานะเดือนกุมภาพันธ์ 2565) 

มณฑลอานฮุย  (Anhui Province)  
 

 • ปี 2564 เป็นครั้งแรกที่ GDP ทะลยุอด 4 ล้านล้านหยวน โดยทั่วทั้งมณฑลได้หลดุพ้นจาก 
ความยากจนตั้งแต่ เม.ย. 2563 เปน็ตน้มา  

• เป็นฮับด้านการเกษตรของจีน ปี 2564 มีผลผลิตธัญญาหารรวม 40.87 ล้านตัน ซึ่งมาก
เป็นอันดับ 4 ของจีนรองจากมณฑลเฮยหลงเจียง มณฑลเหอหนาน และมณฑลซานตง 

• นครเหอเฝยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 “Comprehensive National Science 
Center” ของจีน (เซี่ยงไฮ้ เหอเฝย ปักก่ิง และเซินเจิ้น) โดยอุตสาหกรรม AI ขยายตัว
รวดเร็วมาก จึงตั้งเป้าหมายเพิ่มขนาดอุตสาหกรรมใหม้ีมลูค่าเกินกว่า 200,000 ล้านหยวน
ภายในปี 2568 

• นครเหอเฝยเป็นทีต่ั้งของ University of Science and Technology of China (USTC) 
ซึ่งมีช่ือเสียงระดับโลกและติดอันดบั 2 ของจีนในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม อีกทั้ง
เป็นที่ตั้งของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียรฟ์ิวชัน EAST ตัวแรกของโลก ซึ่งใช้ผลิตพลังงานสะอาด 

 

ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่ 140,100 ตร.กม.  เลขาธิการพรรคฯ นายเจิ้ง ซานเจี๋ย (Mr. Zheng Shanjie) 
ประชากร 61.02 ล้านคน (ปี 2563) นายกเทศมนตรี นายหวัง ชิงเซี่ยน (Mr. Wang Qingxian) 
เมืองเอก นครเหอเฝย (Hefei)  ปธ. สภา ปชช.  นายเจิ้ง ซานเจี๋ย (Mr. Zheng Shanjie) 
ภาษา จีนกลาง จีนฮุย  ปธ. สภา ทปษ. การเมือง นายถัง เหลียงจื้อ (Mr. Tang Liangzhi)   
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเตา๋ คริสต์ อิสลาม     ชนชาติหลัก ฮั่น (99.34%) หุย (0.56%) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2564) 
GDP 4,295,920 ล้าน RMB 

(ประมาณ 665,879 ล้าน USD) 
GDP Growth เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 

GDP per Capita   70,402 RMB (ประมาณ 10,912 USD) CPI ขยายตัวร้อยละ 0.9 
การค้ากับต่างประเทศ 692,020 ล้าน RMB 

(ประมาณ 107,265 ล้าน USD) 
(คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของ GDP) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.9 

มูลค่าการส่งออก 
 
มูลค่าการนำเข้า 

409,480 ล้าน RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 
(ประมาณ 63,471 ล้าน USD) 
282,540 ล้าน RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 
(ประมาณ 43,794 ล้าน USD) 

สินค้าส่งออกทีส่ำคญั เครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัต ิ
กลอุปกรณ์ทําด้วยผลึกเหลว ไดโอด/
ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมใช้ในทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุน่ เยอรมนี 
เม็กซิโก เวียดนาม บราซิล 
(ไทยเป็นอันดับท่ี 13) 

สินค้านำเข้าท่ีสำคญั ทองแดง วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ แร่เหลก็ 

ตลาดนำเข้าทีส่ำคัญ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ชิลี สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ้
เปรู ออสเตรเลีย บราซิล 
(ไทยเป็นอันดับท่ี 16) 

รายได้ ปชช. เขตเมือง 43,009 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 
(ประมาณ 6,666 USD) 

รายได้ ปชช. เขตชนบท 18,368 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 
(ประมาณ 2,847 USD) 

 (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน USD กับ RMB ปี 2564 คือ 1 USD = 6.4515 RMB) 

สถิติสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี 2564) 
การค้ากับไทย 1,966.87 ล้าน USD เพิม่ขึ้นร้อยละ 62.1 ไทยเสยีดลุการค้า โดยอานฮุยนำเข้าสนิค้าจากไทย 696.06 ล้าน USD  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.5 และส่งออกไปไทย 1,270.81 ลา้น USD เพิม่ขึ้นร้อยละ 46.6 
สินค้านำเข้าจากไทย (1) มันสำปะหลัง (2) เยื่อกระดาษ (3) สตาร์ชและอินูลิน (4) ผลไมส้ด (5) ยางสังเคราะห ์
สินค้าส่งออกไปไทย (1) รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกะบะ (2) กลอุปกรณ์ทําด้วยผลึกเหลว (3) เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ (4) ปุ๋ยเคมี  

(5) รถฟอร์กลิฟต์และรถเวิร์กทรักอื่น ๆ 
ธุรกิจไทยที่สำคัญ บ. ในเครือเจรญิโภคภณัฑ์ (เช่น Hefei Chia Tai, Wuhu Chia Tai, Chuzhou Chia Tai) บ. ปูนซีเมนตอ์ู๋หูฉางซิง  

บ. สิ่งทออนัฮุยหวาข่าย บ. ธุรกิจบันเทิงฉโูจวไท่หลิน  
ธุรกิจอานฮุยในไทย บ. ChaCha Food (Thailand) (ธุรกิจค้าเมล็ดทานตะวัน) บ. Heli Southeast Asia (นำเข้าและจำหน่ายรถฟอร์กลิฟต์) 

บ. JAC (Thailand) (นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุก) บ. Sunshine Biotech International (ธุรกิจเคมีภัณฑ์)  
บ. Higasket Plastic group (Thailand) (ผลิตชิ้นส่วนของตู้เย็น) 

คสพ. เมืองมิตรภาพ จ. ระยอง - เมอืงซูโ่จว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
จำนวนคนไทยที่พักอาศัย สถิติ ม.ค. 2564 รวม 73 คน (แบ่งเป็นคนทำงาน 10 คน นศ. 24 คน ผู้ติดตาม 34 คน และอื่น ๆ 5 คน) 

 


