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มณฑลเจียงซ ู(Jiangsu Province)  
 

 • เป็นหนึ่งในมณฑลที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงท่ีสดุของจีน มีมูลคา่ GDP เป็นอันดับที่ 2  
ของจีนรองจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีขนาดใกล้เคยีงกับ GDP แคนาดาและเกาหลีใต้ โดย 
GDP ต่อหัว ปชก. สูงเป็นอันดับที ่1 ของจีน (ระดับมณฑล) ติดต่อกนั 13 ปีตั้งแต่ปี 2552 

• ปี 2564 เจียงซูมี 7 เมืองที่ติดอันดับ GDP Top 30 ของจีน (จำนวนมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
ทุกมณฑล) ได้แก่ ซูโจว หนานจิง อู๋ซี หนานทง ฉางโจว สวีโจว และหยางโจว 

• มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์สูง โดยปี 2564 เจียงซูมี 4 เมืองที่ติดอันดับ Top 20 ของเมอืง
ทัว่จีนท่ีมีดัชนีการพัฒนา วทน. สูงที่สุด (จำนวนมากที่สดุเมื่อเทียบกบัทุกมณฑล) ได้แก่ 
หนานจิง ซูโจว อู๋ซี และฉางโจว 

• ให้ความสำคญักับโครงการ Smart City ที ่จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นการร่วมทุน รว. บ. อมตะ และ 
Jiangsu Smart City Construction and Management ซึ่งเปน็หนึง่ในความร่วมมือของ
จีน-ญี่ปุ่นใน ปท. ที่สาม คาดการณ์ว่าต้องใช้ งปม. ในการก่อสร้าง 3,000 ล้านหยวน 

 

ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่ 107,200 ตร.กม.  เลขาธิการพรรคฯ นายอู๋ เจ้ิงหลง (Mr. Wu Zhenglong) 
ประชากร 84.74 ล้านคน (ปี 2563) นายกเทศมนตรี นายสวี ่คุนหลิน (Mr. Xu Kunlin) 
เมืองเอก นครหนานจิง (Nanjing)  ปธ. สภา ปชช.  นายอู๋ เจ้ิงหลง (Mr. Wu Zhenglong) 
ภาษา จีนกลาง จีนอู๋  ปธ. สภา ทปษ. การเมือง นางจาง อี้เจิน (Mrs. Zhang Yizhen) 
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเตา๋ คริสต์ อิสลาม  ชนชาติหลัก ฮั่น (ร้อยละ 99.51) หุย (ร้อยละ 0.17) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2564) 
GDP 11,636,400 ล้าน RMB 

(ประมาณ 1,803,673 ล้าน USD) 
GDP Growth เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 

GDP per Capita   137,318 RMB (ประมาณ 21,285 USD) CPI ขยายตัวร้อยละ 1.6 
การค้ากับต่างประเทศ 5,213,060 ลา้น RMB  

(ประมาณ 808,038 ล้าน USD) 
(คิดเป็นร้อยละ 44.8 ของ GDP) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.51 

มูลค่าการส่งออก 
 
มูลค่าการนำเข้า 

3,253,230 ลา้น RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 
(ประมาณ 504,259 ล้าน USD) 
1,959,830 ลา้น RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 
(ประมาณ 303,779 ล้าน USD) 

สินค้าส่งออกทีส่ำคญั เคร่ืองประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ 
วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิล็กทรอนิกส ์
เคร่ืองโทรศัพท์ ไดโอด/ ทรานซิสเตอร์ 

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลใีต้ 
เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน 
(ไทยเป็นอันดับที่ 12) 

สินค้านำเข้าท่ีสำคญั วงจรรวมที่ใช้ในทางอเิล็กทรอนิกส์  
สินแร่และหวัแร่เหล็ก ถัว่เหลือง 

ตลาดนำเข้าทีส่ำคัญ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา  
(ไทยเป็นอันดับที่ 12) 

รายได้ ปชช. เขตเมือง 57,743 RMB ต่อป ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 
(ประมาณ 8,950 USD) 

รายได้ ปชช. เขตชนบท 26,791 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 
(ประมาณ 4,153 USD) 

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

สถิติสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี 2564) 
การค้ากับไทย 18,527.75 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 ไทยเสียดลุการคา้ โดยเจียงซูนำเข้าสินคา้จากไทย 7,589.28 ล้าน USD 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 และส่งออกไปไทย 10,938.47 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6  
สินค้านำเข้าจากไทย (1) วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ส่วนประกอบและอุปกรณ์เครื่องจักรกล (3) มันสําปะหลัง (4) กลอุปกรณ์ 

ทําด้วยผลึกเหลว (5) เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัต ิ
สินค้าส่งออกไปไทย (1) ส่วนประกอบและอุปกรณเ์ครือ่งจักรกล (2) เครื่องประมวลผลขอ้มูลอัตโนมัติ (3) ผลติภณัฑ์แผ่นรดีทําด้วยเหล็ก  

(4) ไดโอด/ ทรานซิสเตอร์ (5) เครือ่งโทรศัพทเ์ครือข่ายเซลลูลาร์หรอืเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ ์
ธุรกิจไทยที่สำคัญ บ. ในเครือเจรญิโภคภณัฑ์ (เช่น Nantong Chia Tai, Lianyungang Chia Tai Argro-Industry) บ. Danyang Heritage 

Food บ. Sammitr Green Power (Changzhou) Trading บ. Changzhou Sammitr Siam International Trading 
บ. Sammitr Vehicle Technology Development (Nanjing) บ. Changshu Thai Summit Ogihara Automotive 
บ. Double A (Jiangsu) Paper รร. ในเครือดุสติธานี 7 แห่ง (ซูโจว หนานจิง ฯลฯ) โซลาร์ฟาร์ม บ. บ้านป ู(เมืองหวยอัน) 

ธุรกิจเจียงซูในไทย บ. Jiangsu General Science Technology (ผลิตยางรถยนต์) บ. Jiangsu Jinshiyuan Latex Product (ผลิตภัณฑ์
ยาง) บ. Jiangsu Xingda Steel Cord (ผลิตเหล็กเส้น) บ. Jiangsu Provincial Construction Group (ธุรกิจก่อสร้าง) 
บ. Dingsheng New Materials Joint-Stock (ผลติฟอยล์อะลูมเินียม) กลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิ บ. Trina 
Solar บ. Canadian Solar และ บ. Zhongli Talesun Solar เป็นต้น 

คสพ. เมืองมิตรภาพ จ. กระบี่ - มณฑลเจียงซู (ธ.ค. 2543) จ. เชียงราย - เมืองหวยอัน (ม.ค. 2558) 
จ. เชียงใหม่ - เมืองหยางโจว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

จำนวนคนไทยที่พักอาศัย สถิติ ธ.ค. 2562 รวม 562 คน  
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