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กรมพฒันาการแพทยแผนไทยการแพทยทางเลือก 

 ซางไห หรือเซีย่งไฮ（上海） 

      ซางไห (เซี่ยงไฮ) เปนเมืองที่ใหญที่สุดของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี ต้ังอยูบริเวณปากแมนํ้าแยงซีเกียง  เปนเขต

การปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร 

ซึ่งมีสถานะเทียบเทากับมณฑล พื้นที่อยูในมณฑลเจอเจียง

แตไมไดข้ึนกับมณฑล การปกครองข้ึนตรงกับรัฐบาลกลาง 

มีทาเรือที่มีจํานวนเรือคับค่ังที่สุดในโลก  ตามมาดวย

สิงคโปร และรอ็ตเตอรดมั เซี่ยงไฮในอดีตเปนเพียงหมูบาน

ชาวประมง แตในปจจุบันเซี่ยงไฮกลายเปนเมืองที่มีคน

อาศัยอยูอยางหนาแนนมากที่สุดในจีน   เต็มไปดวยรานคา 

สิ่งกอสราง ถนนเต็มไปดวยรถ จักรยาน และผูคน สิ่งที่พบ

เห็นไดมากในเมืองน้ี จนอาจถือไดวาเปนสัญลักษณของ

เมืองน้ี คือตนเมเปลที่มีอายุเกือบรอยป ซึ่งปลูกโดยในสมัย

ที่ฝรั่งเศสเขามายึดครองเซี่ยงไฮ    

 

ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

พ้ืนท่ี 6,340.5 ตารางกโิลเมตร ผูนําเมือง นายหาน เจิง้ (ผูวาการนครเซี่ยงไฮ) 

ประชากร 

การสาํรวจปลายป 2004 ประชากรที่มีสํามะโนครัวเซี่ยงไฮจํานวน  13.52 ลานคน  มีอัตรา

การเกดิเทากบั  6‰ อตัราการตาย 7.2‰   ป 2000 อายุขัยเฉลี่ยเทากับ 78.77 ป เพศ

ชาย 76.71 ป เพศหญิง 80.8 ป เทียบเทาอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศ พฒันา

แลว   ชาวเซีย่งไฮมาจากเช้ือชาติตางๆ 39 กลุม จาํนวนราว 53,000 คน โดยมีเช้ือสายฮั่น 

99.53% ของประชากรทั้งหมด อีกราว 0.4 % เปนเช้ือชาติมุสลิมและแมนจูเปนสวนใหญ 

นอกจากน้ียังมีมองโกเลีย ลาฮู หวา เหมาหนาน จิงและผูหมี่  

ภูมิอากาศ 
อยูในเขตมรสุมรอนเอเชียเหนือ แบงเปน 4 ฤดูชัดเจนและมปีรมิาณฝนและแสงแดดที่

เพียงพอ ฤดูใบไมผลแิละฤดูใบไมรวงระยะเวลาคอนขางสั้น ฤดูหนาวและรอนคอนขางยาวนาน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
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 เศรษฐกิจ  : ป 2004 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของมหานครเซี่ยงไฮมีมูลคา  745,027 ลาน

หยวน เพิ่มข้ึน 13.6%  (ป 2000 จีดีพีเฉลี่ยตอหัว 34,600 หยวน) สัดสวนมูลคาเพิ่มของการผลิตทั้งสามภาค 

เปนดังน้ี ภาคการเกษตรมีมูลคาเพิ่ม  9,671 ลานหยวน ลดลงจากปกอน 5%  ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 

378,822 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 14.9%  ภาคบริการเพิ่มข้ึนอยางมาก 12.9% เทากับ 356,534 ลานหยวน  

รายไดในภาคการเงนิ ป 2004 รายไดในภาคการเงินทั่วนครเซี่ยงไฮเทากับ 359,173 ลานหยวน เพิ่มข้ึน

จากปกอน 27% อตัราการเจรญิเติบโตและมลูคาการผลติในภาคอตุสาหกรรม ป 2004 ภาคอตุสาหกรรมมกีาร

เติบโต 349,289 ลานหยวน เพิ่มข้ึนจากปกอน 16.1%   การคาภายในประเทศ  ป 2004 เซี่ยงไฮมีมูลคาการคา

ภายในประเทศเพิ่ม 43,629 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 9% มีธุรกิจแฟรนไชสถึง 69 ประเภท ในป 2003 มีธุรกิจแฟรน

ไชสเกิดใหม 10 ประเภท ปจจุบันมีอยู 7,609 แหง ในจํานวนน้ีเปนซุปเปอรมารเก็ต 1,396 แหง รานสะดวกซื้อ 

4,137 ราน ป 2004 มีมูลคาการคาปลีกในสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภครวม  245,461 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 

10.5% 

 เกษตรกรรม : เขตรอบนอกเมืองเซี่ยงไฮต้ังอยูในเขตกึ่งรอนกึ่งอบอุน พื้นดินอุดมสมบูรณ และมีพื้นที่

เพาะปลูก 3,330 ตร.กม เซี่ยงไฮสามารถผลิตพืชผลที่เปนวัตถุดิบหลัก (ตอหนวยพื้นที่) ไดมากที่สุดแหงหน่ึงของ

ประเทศ พืชผลที่ปลูกไดแก ขาวเจา ขาวสาลี ฝาย เมล็ดพืชที่สามารถสกัดเอานํ้ามัน และผักชนิดตางๆ การปศุ

สัตวตามเขตชานเมืองพัฒนาอยางรวดเร็วไดแก การเลี้ยงหมู ฟารมเปดไก และวัวนม ผลิตภัณฑด้ังเดิมไดแก เห็ด 

กระเทียม ขนกระตาย หมู ผัก เปนตน  

                 ปลายป 2000 วางรากฐานสาธารณูปโภคในเขตพืน้ทีเ่กษตรยุคใหม 4 แหงเพื่อสงเสริมและพัฒนา

กิจกรรมทางการเกษตรใหทันสมัย ทําใหการผลิตผักสด ดอกไม เห็ดที่รับประทานได รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูป

ทางการเกษตรเริ่มเขาสูรูปแบบใหมอยางจริงจัง และยังมีการเปดกิจการประกอบการดานการเกษตร ขนาดใหญ

และกลางและของตางชาติมากกวา 300 บริษัท มลูคาการผลติในภาคการเกษตรของป 2004 เทากับ  25,521 

ลานหยวน ลดลง 3.8%  ป 2003 การผลิตประเภทการเพาะปลูก 9,721 ลานหยวน ลดลง 1.5% ปศุสัตว 8,064 

ลานหยวน ลดลง 6% และประมง 4,833 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 15.8%       

 อุตสาหกรรม :  ดวยตลาดแรงงานขนาดใหญและมทีกัษะสงู ฐานดานวิทยาศาสตรทีก่วางขวาง ความ

รวมมือระหวางผูผลิตที่สืบทอดมาเปนประเพณี การคมนาคมและเครื่องอํานวยความสะดวกดานการสื่อสาร ลวน

หนุนสงใหเซี่ยงไฮเปนศูนยอุตสาหกรรมช้ันนําของประเทศ การจัดต้ังทางอุตสาหกรรมเหลาน้ี ไดสรางสินคาทุน

และสินคาบริโภคหลากหลายชนิด 

                 เซี่ยงไฮเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผาฝาย มานับต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 16 หลังป

ค.ศ.1949 มหานครแหงน้ีก็เจริญเติบโตข้ึน จนกลายเปนหน่ึงในฐานการผลิตที่ใหญที่สุดของประเทศ และ

ปจจุบันยังเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศและศูนยกลางการขนสงทางทะเลและอากาศ  

ป 2003 อตุสาหกรรมการผลติใหผลกาํไรถึง 19,499 ลานหยวน สูงข้ึนจากปกอน 21.99% ในจาํนวนน้ีเปนผล

กําไรในธุรกิจที่รัฐเปนหุนสวนใหญถึง 47,315 ลานหยวน เพิ่มข้ึน 52.7% อุตสาหกรรมหลักของนครเซี่ยงไฮ

ไดแก อุตสาหกรรมผลิตรถยนต ผลิตอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักรกลไฟฟาขนาดใหญ ปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตภัณฑประณีตประเภทตางๆ อุสาหกรรมเหล็ก และผลิตเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 
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การคาระหวางประเทศ : นครเซียงไฮเปนที่ต้ังที่ทําการสาขาของบริษัทขามชาติตางๆ 20,000 กวาราย รวมถึง

บริษัทจากฮองกง มาเกา และไตหวัน อีกทั้งยังมีสถานกงศุลอยูถึง 39 ประเทศ ป 2004 มีมูลคารวมการนําเขา

สงออกเทากับ 160,026 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 42.4%  มกีารอนุมตัโิครงการลงทนุโดยตรงของตางชาติ 

4,334 รายการ เพิ่มข้ึน 0.8% มูลคาการลงทุนในสัญญาเทากับ 11,691 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 12.6%  

 แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ   

 พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งเซี่ยงไฮ 

 หาดเจาพอเซี่ยงไฮ (หาดไวทนั) 

 หอไขมกุ 

 ตลาดรอยป 

 ตลาดหลงหวั 

 ถนนนานกงิลู 

 

ขอมูลอางอิงจากเว็บ   http://www.shanghai.gov.cn  

                    th.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-4/      

no12-14- 45/china/c(seinghi)_p10.htm 

 

เรียบเรียงโดย  นางสาววาสนา  บญุธรรม 

   เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ  

   โทรศัพท 02-9510777 โทรสาร 02-5906381  

   อเีมล  wei_meilin007@hotmail.com 
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