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นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai)  
 

 • เป็นมหานครศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของจีน โดยปี 2564 มี GDP ทะลุยอด 4 ล้านล้าน
หยวนเป็นครั้งแรก และเป็นเมืองที่มี GDP สูงที่สุดในจีน 

• Oxford Economics คาดว่าในปี 2578 เซี่ยงไฮ้จะมีขนาด GDP เปน็อันดับ 5 ของโลก 
• มุ่งส่งเสรมิการเป็น “5 ศนูย์กลาง” ดา้นเศรษฐกิจ การเงิน การค้า การขนส่ง และ วทน. 
• ปี 2564 ท่าเรือมีปริมาณการขนสง่ตู้คอนเทนเนอร์ทะลุยอด 47 ล้าน TEUs ซึ่งเป็นจำนวน 

มากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีท่ี 12 
• ปี 2564 เซี่ยงไฮ้อยู่ในฐานะศูนย์กลางการเงินอันดับที ่6 ของโลก รองจากลอนดอน 

นิวยอร์ก ฮ่องกง สิงคโปร์ และโตเกียว 
• เป็นสถานท่ีจัดงาน China International Import Expo (CIIE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 

จัดแสดงสินค้านำเข้าทีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อสนับสนุน 
นโยบาย “dual circulation” ของจีน 

 

ข้อมูลทั่วไป 
พ้ืนที่ 6,340.50 ตร.กม.  เลขาธิการพรรคฯ นายหลี่ เฉียง (Mr. Li Qiang) 
ประชากร 24.87 ล้านคน (ปี 2563) นายกเทศมนตรี นายกง เจิ้ง (Mr. Gong Zheng) 
ภาษา จีนกลาง จีนเซี่ยงไฮ ้ ปธ. สภา ปชช.  นายเจี่ยง จั๋วช่ิง (Mr. Jiang Zuoqing) 
ศาสนา พุทธมหายาน ลัทธิเตา๋ คริสต์ อิสลาม  ปธ. สภา ทปษ. การเมือง นายตง่ หยุนหู ่(Mr. Dong Yunhu) 
ชนชาติหลัก ฮั่น (ร้อยละ 98.80) ชนกลุม่น้อยอื่น ๆ     

ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2564) 
GDP 4,321,485 ล้าน RMB 

(ประมาณ 669,842 ล้าน USD) 
GDP Growth เพิม่ขึน้ร้อยละ 8.1 

GDP per Capita   173,763 RMB (ประมาณ 26,934 USD) CPI ขยายตัวร้อยละ 1.2 
การค้ากับต่างประเทศ 4,061,035 ล้าน RMB 

(ประมาณ 629,471 ล้าน USD)  
(คิดเป็นร้อยละ 93.97 ของ GDP) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 

มูลค่าการส่งออก 
 
มูลค่าการนำเข้า 

1,571,867 ล้าน RMB เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 
(ประมาณ 243,643 ล้าน USD) 
2,489,168 ล้าน RMB เพิม่ขึ้นร้อยละ 17.7 
(ประมาณ 385,828 ล้าน USD) 

สินค้าส่งออกทีส่ำคญั เครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัต ิ
วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องโทรศัพท์ รถยนต์และยานยนต์ 

ตลาดส่งออกที่สำคัญ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน 
เกาหลีใต ้เยอรมนี เนเธอร์แลนด์  
(ไทยเป็นอันดับที่ 13) 

สินค้านำเข้าท่ีสำคญั วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส ์
สินแร่และหัวแรเ่หล็ก ทองคำ รถยนต ์

ตลาดนำเข้าทีส่ำคัญ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไต้หวนั
ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด ์
(ไทยเป็นอันดับท่ี 14) 

รายได้ ปชช. เขตเมือง 82,429 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 
(ประมาณ 12,777 USD) 

รายได้ ปชช. เขตชนบท 38,521 RMB ต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 
(ประมาณ 5,971 USD) 

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

สถิติสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย (ปี 2564) 
การค้ากับไทย 12,806.01 ล้าน USD เพิม่ขึ้นร้อยละ 42.5 ไทยได้ดุลการค้า โดยเซี่ยงไฮ้นำเขา้สินค้าจากไทย 7,502.24 ล้าน USD                    

เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.0 และส่งออกไปไทย 5,303.77 ล้าน USD เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.8 
สินค้านำเข้าจากไทย (1) เครื่องประมวลผลข้อมลูอัตโนมัติ (2) วงจรรวมทีใ่ช้ในทางอิเล็กทรอนกิส์ (3) รถจักรยานยนต์ (4) โพลิอะซีทลั/  

โพลิอีเทอร์ (5) โพลิเมอร์ของเอทิลีน (6) ยางธรรมชาติ (7) เครื่องสบูลมหรือสูบสูญญากาศ 
สินค้าส่งออกไปไทย (1) วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์ (2) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ (3) ท่อทองแดง (4) ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทําด้วย

เหล็ก (5) ผ้าลินิน (6) แผงวงจรไฟฟ้า (7) เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ 
ธุรกิจไทยที่สำคัญ บ. ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (เช่น Super Brand Mall, CPF Food) ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. กรุงเทพ  ธ. กสิกรไทย 

บ. ดับเบ้ิลเอ บ. สหยูเนี่ยน บ. แอร์โรเฟลกซ์ บ. เบทเตอร์เวย์ (มิสทิน) บ. เถ้าแกน่้อย  บ. ปตท.  บ. เอสซีจีพลาสติก 
และ บ. เฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟูด้ 

ธุรกิจเซ่ียงไฮ้ในไทย บ. SAIC MOTOR (ธุรกิจยานยนต์) บ. Double Coin (ธุรกิจยางรถยนต์) 
คสพ. เมืองพ่ีเมืองน้อง/ 
เมืองมิตรภาพ 

จ. เชียงใหม่ - นครเซี่ยงไฮ้ (เม.ย. 2543: เมืองพี่เมืองน้อง) กทม. - นครเซี่ยงไฮ้ (พ.ค. 2559: เมืองมิตรภาพ) 

สายการบนิที่ตรงเข้า 
เซ่ียงไฮ้จากไทย 

China Eastern Airline/ Shanghai Airline/ Spring Airline/ Juneyao Airline 

จำนวนคนไทยที่พักอาศัย สถิติ ม.ค. 2564 รวม 897 คน (แบ่งเป็นคนทำงาน 530 คน นศ. 132 คน ผู้ติดตาม 115 คน และอื่น ๆ 120 คน) 
 


