
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซ่ียงไฮ้ (สถานะเดือนกุมภาพันธ์ 2565) 

มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang Province) 
 

 • มีขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจีนรองจากมณฑลกวางตุ้ง เจยีงซู และซานตง 
• เป็นฮับดา้นเศรษฐกิจดิจิทัลของจนี โดยรัฐบาลท้องถิ่นตั้งเป้าหมายเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

ในทุกด้านภายในปี 2565 (ปี 2564 มมีูลค่าเพิม่ของอุตสาหกรรมสาขาเศรษฐกิจดจิิทัล
ขยายตัวร้อยละ 14.9) 

• เป็นมณฑลแห่งแรกของจนีที่ไดร้ับการสนบัสนุนให้เป็น “Demonstration Zone for Common 
Prosperity” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรร์ะดบัชาติทีร่ะบใุนแผนพัฒนาฯ แห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 

• เป็นที่ตั้งของตลาดค้าส่งอี้อู ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเบด็เตล็ดใหญท่ี่สุดในโลก (ปี 2563 มี
มูลค่าการซื้อขาย 4.87 แสนล้านหยวน คาดว่าในปี 2564 จะทุลยอด 5 แสนล้านหยวน) 

• เป็นที่ตั้งของท่าเรือหนิงโป-โจวซาน มีความสำคญัทางประวตัิศาสตร ์Maritime Silk Road 
ของจีน ซึ่งเป็นท่าเรือระดับโลกและมีปรมิาณการขนส่งสินค้ามากทีส่ดุในโลกต่อเนื่อง 13 ปี 
(ปี 2564 มีปริมาณขนถ่ายสินค้า 1,224 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 4.4) 

 

ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่ 105,500 ตร.กม.   เลขาธิการพรรคฯ นายหยวน เจียจวิน (Mr. Yuan Jiajun) 
ประชากร 64.56 ล้านคน (ปี 2563) นายกเทศมนตรี นายหวัง เฮ่า (Mr. Wang Hao) 
เมืองเอก นครหางโจว (Hangzhou)  ปธ. สภา ปชช.  นายหยวน เจียจวิน (Mr. Yuan Jiajun) 
ภาษา จีนกลาง จีนอู๋  ปธ. สภา ทปษ. การเมือง นางหวง ลี่ซิน (Mrs. Huang Lixin)  
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเตา๋ คริสต์ อิสลาม  ชนชาติหลัก ฮั่น (99.20%) เซอ (0.40%) 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2564) 
GDP 7,351,600 ล้าน RMB 

(ประมาณ 1,139,518 ล้าน USD) 
GDP Growth เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 

GDP per Capita   113,872 RMB (ประมาณ 17,650 USD) CPI ขยายตัวร้อยละ 1.5 
การค้ากับต่างประเทศ 4,140,000 ล้าน RMB 

(ประมาณ 641,711 ล้าน USD) 
(คิดเป็นร้อยละ 56.31 ของ GDP) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 

มูลค่าการส่งออก 
 
มูลค่าการนำเข้า 

3,010,000 ล้าน RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 
(ประมาณ 466,558 ล้าน USD) 
1,130,000 ล้าน RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 
(ประมาณ 175,153 ล้าน USD) 

สินค้าส่งออกทีส่ำคญั เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง 
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 
ผ้าทอใยสังเคราะห์  

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อินเดยี ญีปุ่่น  
สหราชอาณาจักร รัสเซีย เนเธอรแ์ลนด ์
(ไทยเป็นอันดับท่ี 13) 

สินค้านำเข้าท่ีสำคญั สินแร่เหล็ก เชือ้เพลิง ทองแดง  
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส ์

ตลาดนำเข้าทีส่ำคัญ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน 
สหรัฐอเมริกา ซาอดุิอาระเบีย บราซิล 
(ไทยเป็นอันดับท่ี 11) 

รายได้ ปชช. เขตเมือง 68,487 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 
(ประมาณ 10,615 USD) 

รายได้ ปชช. เขตชนบท 35,247 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4 
(ประมาณ 5,463 USD) 

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

สถิติสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี 2564) 
การค้ากับไทย 15,038.12 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 ไทยเสียดลุการคา้ โดยเจ้อเจียงนำเข้าสินค้าจากไทย 5,417.76 ล้าน USD 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 และส่งออกไปไทย 9,620.36 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.3 
สินค้านำเข้าจากไทย (1) ผลไมส้ด (2) โพลิเมอร์ (3) เครื่องประมวลผลข้อมูลอตัโนมตัิ (4) ทองแดง (5) ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน  

(6) วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (7) ยางสังเคราะห ์
สินค้าส่งออกไปไทย (1) ผลิตภณัฑ์แผ่นรีดที่ทำด้วยเหลก็ (2) เครื่องปรับอากาศ (3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (4) ผ้าทอใย

สังเคราะห์ (5) ของใช้ที่ทำจากพลาสติก (6) เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง (7) เครื่องทําน้ําร้อนด้วยไฟฟ้า 
ธุรกิจไทยที่สำคัญ บ. ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บ. ในเครือสหยูเนีย่น (เช่น โรงงานไฟฟ้าเมืองเส้าซิง โรงงานเคมีภัณฑ์เมืองเจียซิง)  

บ. Zhejiang Yi Tai Foodstuffs Trading 
ธุรกิจเจ้อเจียงในไทย บ. Alibaba Group (e-commerce) บ. Holley Group (พลังงานไฟฟ้า นิคมอตุสาหกรรม) บ. Zhongce Rubber (ยางรถยนต)์  

บ. Futong Group (สายส่งสญัญาณโทรคมนาคม) บ. Dun An (อะไหลเ่ครื่องทำความเย็น) 
คสพ. เมืองมิตรภาพ จ. นครปฐม - นครหางโจว (ธ.ค. 2537) จ. พิษณุโลก - มณฑลเจ้อเจียง (ก.ย. 2542)  

จ. พิษณุโลก - เมืองจินหัว (พ.ย. 2556) จ. ระยอง - มณฑลเจ้อเจยีง (ส.ค. 2554) 
จำนวนคนไทยที่พักอาศัย สถิติ ธ.ค. 2562 รวม 638 คน (แบ่งเป็นคนทำงาน 99 คน นศ. 458 คน และผู้ตดิตาม 81 คน) 

 


