
     ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 

 

1 

 

      

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

          (People’s Republic of China) 
 

 

 

เมืองหลวง ปกก่ิง 

 

ท่ีตั้ง ทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย บริเวณริมฝงมหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือระหวางเสนละติจูด 4-53 

องศาเหนือ กับเสนลองจิจูด 73-35 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีประมาณ 9,597,000 ตร.กม. (1 ใน 4 ของทวีปเอเชีย) 

ความกวางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 5,000 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ 5,500 กม. 

มีพรมแดนยาว 22,117 กม.  
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อาณาเขต ทิศเหนือ   ติดกับรัสเซีย คาซัคสถาน คีรกีซสถาน ทาจิกิสถาน และมองโกเลีย 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับเกาหลีเหนือและทะเลเหลือง 

 ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลจีนตะวันออก 

 ทิศตะวันออกเฉียงใต  ติดกับทะเลจีนใต 

 ทิศตะวันตก   ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย 

 ทิศตะวันตกเฉียงใต  ติดกับอินเดีย เนปาล และภูฏาน 

 ทิศใต   ติดกับเมียนมา ลาว และเวียดนาม 

 

ภูมิประเทศ 2 ใน 3 ของพ้ืนท่ีเปนภูเขาและท่ีราบสูง โดยแบงเปนเขตภูเขา 33% ท่ีราบสูง 26% ท่ีราบลุม 19% 

และเนินเขา 10% ลักษณะภูมิประเทศเหมือนข้ันบันไดจากท่ีราบชิงไห-ทิเบตทางตะวันตกความสูง 4,000 ม. ข้ึนไป

ลาดลงทางดานตะวันออกเปนท่ีราบสูงท่ีมีความสูง 1,000-2,000 ม. มีเทือกเขาก้ันกอนลดลงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสูง

ระหวาง 500-1,000 ม. และกลายเปนท่ีราบดานตะวันออกจนถึงชายฝงและไหลทวีป เทือกเขาสำคัญ ไดแก

เทือกเขาหิมาลัย (พรมแดนระหวางจีน อินเดีย และเนปาล) เทือกเขาคุนหลุน และเทือกเขาเทียนซาน มีแมน้ำ     

ลำคลองมากกวา 1,500 สาย ท่ีสำคัญ คือ แมน้ำแยงซี (ยาวท่ีสุดในจีน) แมน้ำหวงเหอ แมน้ำเฮยหลงเจียง และ

แมน้ำจูเจียง นอกจากนี้ จีนยังเปนตนน้ำของแมน้ำโขง แมน้ำแดง แมน้ำสาละวิน และแมน้ำพรหมบุตร 

 

ภูมิอากาศ อยูในเขตอบอุนเหนือมี 4 ฤดู ไดแก ฤดูใบไมผลิ (ก.พ.-เม.ย.) ฤดูรอน (พ.ค.-ก.ค.) ฤดูใบไมรวง 

(ส.ค.-ต.ค.) และฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ค.) การท่ีจีนมีพ้ืนท่ีกวางใหญทำใหภูมิอากาศแตกตางกันในแตละทองถ่ิน 

ภาคใตอากาศแบบเขตรอนฝนตกตลอดป ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดู

หนาว ภาคตะวันออกอากาศอบอุนมีฝนตก และภาคตะวันออกเฉียงใตฝนตกมาก ขณะท่ีอิทธิพลของลมทำให

อุณหภูมิในแตละฤดูแตกตางกันมาก ฤดูรอนและฤดูหนาวมีอุณหภูมิตางกันถึง 30 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร 1,412,000,000 คน (ป 2563) เปนชาวฮ่ัน 91.5% จวง 1.3% หุย 0.8% แมนจู 0.8% อุยกูร 

0.7% ทิเบต 0.5% และอ่ืน ๆ 4.4 % อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ป) 15% วัยรุนถึงวัย

กลางคน (15-64 ป) 72.04% และวัยชรา (65 ปข้ึนไป) 10.81% ประชากรจีนมีอายุเฉลี่ย 76.5 ป (ป 2561) 

ท้ังนี้เม่ือ 1 ม.ค.2559 รัฐบาลอนุญาตใหประชาชนมีลูกได 3 คน ในป 2564 ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human 

Development Index-HDI) ของจีน เม่ือป 2561 อยูในอันดับ 86 จาก 189 ประเทศ สำหรับเมืองท่ีมีประชากร

หนาแนน 5 อันดับแรก ไดแก เซ่ียงไฮ ปกก่ิง เทียนจิน กวางโจว และเซินเจิ้น 

 จีนเผชิญการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุในหวง 10 ปท่ีผานมา (ระหวางป 

2553-2563) ประชากรจีนเพ่ิมข้ึน 5.38% ซ่ึงเปนอัตราการเพ่ิมท่ีต่ำสุดในรอบ 50 ป จำนวนผูสูงอายุมากกวา 

60 ป เพ่ิมข้ึนรอยละ 48.64 อยูท่ี 264 ลานคน ประชากรอายุระหวาง 15-59 ป ลดลง 6.79% อยูท่ี 894 ลานคน 

ขณะท่ีอัตราการเกิดลดลง 18% อยูท่ี 12 ลานคนเม่ือป 2562 เปนผลมาจากการดำเนินนโยบายลูกคนเดียวเปน

เวลา 36 ป โดยการสงเสริมนโยบายใหมีลูกสองคนไมประสบผล เนื่องจากการโยกยายถ่ินฐานเขาสูเขตเมืองมีคา

ครองชีพสูง ทำใหคนรุนใหมไมนิยมมีบุตร และการเขาถึงบริการดูแลสุขภาพท่ีดีข้ึนท้ังในเขตเมืองและเขตชนบท 

ทำใหประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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ศาสนา จีนไมมีศาสนาประจำชาติ แตมีชาวจีนท่ีนับถือศาสนาประมาณ 200 ลานคน ชาวจีนนับถือศาสนา

พุทธนิกายมหายาน 18.2% ศาสนาคริสต 5.1% และศาสนาอิสลาม 1.8% 

 

ภาษา จีนกลางเปนภาษาราชการ และใชอักษรโรมันสะกดเทียบภาษาจีนกลางท่ีเรียกวา Pinyin ภาษา

ทองถ่ินท่ีสำคัญ เชน ภาษากวางตุง แคะ และฮกเก้ียน 

 

การศึกษา อัตราการรูหนังสือ 96.4% (ป 2563) โดยใหความสำคัญกับการศึกษาจากนโยบาย “พัฒนาประเทศ

ดวยวิทยาศาสตรและการศึกษา” ซ่ึงแบงการศึกษาออกเปน 3 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ข้ันอุดมศึกษา 

และการศึกษาผูใหญ กฎหมายกำหนดใหเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนโดยไมตองเสีย

คาใชจายอยางนอย 9 ป 

 

การกอตั้งประเทศ มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมานับพันป แตในชวงศตวรรษท่ี 19 

และตนศตวรรษท่ี 20 เกิดความวุนวายในประเทศ ความอดอยาก การพายแพทางทหาร และการยึดครองของ

ตางชาติ จนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กองทัพของพรรคคอมมิวนิสตจีนนำโดยประธานเหมาเจอตุงรบชนะ

กองทัพของพรรคกกมินต๋ัง ซ่ึงนำโดยจอมพลเจียงไคเช็ค และสถาปนาการปกครองระบอบคอมมิวนิสตเม่ือ    

1 ต.ค.2492 ตอมาเม่ือป 2521 นายเติ้งเสี่ยวผิงผูนำพรรคคอมมิวนิสตจีนรุนท่ี 2 ซ่ึงสืบทอดอำนาจตอจาก

ประธานเหมาเจอตุงดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศ จนทำใหเศรษฐกิจจีนในชวง 3 ทศวรรษ  

ท่ีผานมาเติบโตในเกณฑสูงและรวดเร็ว รวมท้ังสงผลใหมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนจีนดีข้ึน 

 

วันชาต ิ 1 ต.ค.  

 

การเมือง พรรคคอมมิวนิสตจีนเปนผูกำหนดนโยบายทุกดาน รัฐบาลและสภาประชาชนแหงชาติมีหนาท่ีทำ

ตามมติและนโยบายท่ีพรรคกำหนดเทานั้น โครงสรางทางการเมืองท่ีสำคัญของจีน คือ 1) พรรคคอมมิวนิสตจีน

ประกอบดวย สมัชชาพรรค คณะกรรมการกลาง คณะกรรมาธิการทหารกลาง คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัย

คณะกรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการพรรค 2) สภาประชาชนแหงชาติ

เปนองคกรสูงสุดในการใชอำนาจรัฐ มาจากการเลือกตั้งของสภาประชาชนระดับทองถ่ินตาง ๆ มีอำนาจท้ัง

ดานนิติบัญญัติและการเลือกประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรี 3) ประธานาธิบดีเปนประมุข

ของประเทศ 4) คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหารสูงสุดของประเทศซ่ึงบริหารงานตามมติของสภาประชาชนแหงชาติ 

5) คณะกรรมาธิการทหารกลางทำหนาท่ีกำหนดนโยบายระดับสูงของกองทัพจีน 6) สภาท่ีปรึกษาการเมือง

ประชาชนจีน เปนองคกรแนวรวมท่ีประกอบดวย ผูแทนจากพรรคคอมมิวนิสตจีน พรรคประชาธิปไตยตาง ๆ 

ผูแทนชนกลุมนอย ตลอดจนผูรักชาติจากไตหวัน ฮองกง มาเกา และชาวจีนโพนทะเล และ 7) ศาลประชาชนเปน

องคกรสูงสุดในการพิพากษาและควบคุมตรวจสอบงานพิพากษาของศาลระดับทองถ่ิน 
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เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจจีนของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยึดแนวทางสำคัญ 2 ประการ คือ แนวทาง

ความรุงเรืองรวมกัน (common prosperity) และการพ่ึงพาตนเองตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบ

หมุนเวียนคูขนาน (dual circulation) โดยใหความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพและ

คุณภาพมากกวาเรงเติบโตเพียงอยางเดียว รวมท้ังการแกไขปญหาการกระจายรายได ซ่ึงเปนปญหาสำคัญของ

สังคมจีน แนวทางความรุงเรืองรวมกัน มุงสงเสริมความเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ แกความเหลื่อมล้ำทาง

รายได ขจัดความยากจน ลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจของบริษัทขนาดใหญ ปองกันการสรางรายไดจาก

ชองทางท่ีผิดกฎหมาย สวนระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนคูขนาน มุงลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก เชน 

สงครามการคากับสหรัฐฯ และการแพรระบาดโรค COVID-19 จึงมุงเนนปฏิรูประบบเศรษฐกิจที่เคยพึ่งพา

การสงออก ใหสามารถพึ่งพาตัวเองไดมากขึ้น โดยอาศัยประโยชนจากการเปนตลาดผูบริโภคขนาดใหญ

ท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก การกระตุนการบริโภคภายในประเทศ และการปฏิรูปโครงสรางภาคอุปทานท่ีจีน

มีเปาหมายเปลี่ยนผานจากการเปนโรงงานโลกไปสูอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพและใชเทคโนโลยีระดับสูง รวมท้ัง

สงเสริมการเติบโตของภาคบริการ 

 เศรษฐกิจจีนในภาพรวมยังคงเติบโตในระดับท่ีมีเสถียรภาพ และมีแนวโนมจะเติบโตตอไปในระยะยาว 

แตยังเผชิญปญหาเฉพาะหนา ไดแก วิกฤตขาดแคลนพลังงาน อุทกภัย และปญหาในภาคอสังหาริมทรัพย ท้ังนี้ 

จีนยังสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลในการฟนฟูเศรษฐกิจ และสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังเปนตัวกระตุนใหม

ตอการพัฒนาคุณภาพสูง โดยเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนขยายตัวอยางรวดเร็วในหวงการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เม่ือป 2563 มีมูลคารวม 5.4 ลานลานดอลลารสหรัฐ 

และขยายตัวเพ่ิมข้ึน 9.6% จากเม่ือป 2562 ซ่ึงเปนอัตราการเพ่ิมท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  

 สำหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของจีน (Foreign direct investment-FDI) ป 2563 

เพ่ิมข้ึน 12.3% มูลคา 153,710 ลานดอลลารสหรัฐ เม่ือเทียบกับป 2562 ซ่ึงเปนครั้งแรกท่ีมากเปนอันดับ 1 

ของโลก โดย FDI ในทุนเรือนหุนของจีนเพ่ิมข้ึน 2.58 ลานลานดอลลารสหรัฐ เม่ือป 2563 ซ่ึงมากเปนอันดับ 3 

ของโลก รองจากสหรัฐฯ และเนเธอรแลนด และ FDI ของจีนคิดเปน 20% ของ FDI โลก เนื่องจากขีดความสามารถ

การสงออกสินคาอุตสาหกรรมซับซอนเพ่ิมข้ึน  

 นอกจากนี้ เม่ือป 2563 การลงทุนของจีนในประเทศท่ีเขารวมขอริเริ่มแถบและเสนทาง (Belt and 

Road Initiative-BRI) เพ่ิมข้ึน 22,540 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงคิดเปน 14.7% ของ FDI ของจีนท้ังหมด และ

เพ่ิมข้ึน 20.6% แมเผชิญการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึง FDI ของจีนไดจายภาษีใหกับประเทศผูรับ 

FDI 44,500 ลานดอลลารสหรัฐ และจางงานทองถ่ิน 2.18 ลานตำแหนง 

 ในหวง ม.ค.-ต.ค.2564 FDI ของจีนเพ่ิมข้ึน 17.8% มูลคา 142 ดอลลารสหรัฐ เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของป 2563 โดย FDI ในภาคบริการเพ่ิมข้ึน 20.3% และการลงทุนในอุตสาหกรรมข้ันสูงเพ่ิมข้ึน 

23.7% ทุนตางประเทศในบริการเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ิมข้ึน 27.9% และการผลิตในอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 10% 

นอกจากนี้  FDI ในจีนจากกลุมประเทศ BRI และอาเซียนในหวงเดียวกัน เพ่ิมข้ึน 30.7% และ 29.5% 

ตามลำดับ ขณะที่การคาระหวางจีนกับกลุมประเทศ BRI เพิ่มขึ้น 23% จากชวงเดียวกันของป 2563  

สวนการคาระหวางจีนกับกลุมอาเซียนเพ่ิมข้ึน 20.4% เนื่องจากจีนเปนคูคาท่ีใหญท่ีสุดของอาเซียน ท้ังนี้ FDI 

ในจีนคิดเปน 10% ของ FDI โลกในชวงครึ่งปแรกของป 2564 
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สัดสวนเศรษฐกิจ 

 ภาคการเกษตรคิดเปน 8.6% ของ GDP ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดแก ขาว ขาวสาลี    

มันฝรั่ง ขาวโพด ถ่ัวลิสง ชา ผลไม และปศุสัตว 

 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปน 39.8% ของ GDP อุตสาหกรรมสำคัญ ไดแก การทำเหมืองแร การผลิต

เครื่องจักรสิ่งทอ อุตสาหกรรมปโตรเลียม ซีเมนต เคมีภัณฑ ปุย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาวุธยานยนต และ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง 

 ภาคบริการคิดเปน 51.6% ของ GDP  

  

 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ : ถานหิน สินแร เหล็ก น้ำมันและกาซธรรมชาติ ปรอท ยูเรเนียม และพลังงานน้ำ 

โดยแหลงน้ำมันดิบและกาซธรรมชาติสวนใหญอยูในชายฝงตะวันออกและเขตปกครองตนเองซินเจียง 

ทางตะวันตก ท้ังนี้ แมจีนจะมีแหลงพลังงานจำนวนมาก แตยังเปนผูนำเขาน้ำมันมากเปนอันดับ 1 ของโลก โดยมี

นโยบายคลังสำรองน้ำมันประมาณ 220 ลานบารเรล ซ่ึงสามารถรองรับความตองการในประเทศได 15 วัน     

 

สกุลเงิน : หยวนอัตราแลกเปลี่ยน 6.3 หยวน : 1 ดอลลารสหรัฐ หรือ 1 หยวน : 5.12 บาท (พ.ย.2564) 

ท้ังนี้ สกุลเงินหยวนของจีนเปนสกุลเงินท่ีใชทำธุรกรรมระหวางประเทศมากเปนอันดับ 5 ของโลก เม่ือ ม.ค.2564

โดยมีอัตราการสวนการใชเพ่ิมข้ึนเปน 2.42% จาก 2.15%  เม่ือ ม.ค.2562 ขณะท่ีปริมาณการชำระเงิน

ระหวางประเทศดวยเงินหยวนเม่ือ ม.ค.2564 เพ่ิมข้ึน 21.34% เม่ือเทียบกับเม่ือ ธ.ค.2563 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 14.9 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 4.9% (ไตรมาสท่ี 3 ของป2564)  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 273,980 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

ดุลการคา : เกินดุล 513,740 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ต.ค.2564) 

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป : 4,971 ดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

แรงงาน : 894.38 ลานคน (ป 2563) 

อัตราการวางงานในเขตเมือง : 6.2% (ป 2563) 

อัตราเงินเฟอเฉลี่ย : 1.8% (ต.ค.2564) 

มูลคาการสงออก : 2.7 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ต.ค.2564) 

สินคาสงออกสำคัญ : อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรและสวนประกอบ โทรศัพทมือถือ ยานยนต ยาและ

เวชภัณฑ 

คูคาสงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ ญี่ปุน เวียดนาม และเกาหลีใต  

มูลคาการนำเขา : 2.1 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ต.ค. 2564) 

สินคานำเขาสำคัญ : แรเหล็ก กาซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ถ่ัวเหลือง ขาวโพด และขาวสาลี  
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คูคานำเขาท่ีสำคัญ : ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต และสหรัฐฯ  

ทุนสำรองเงินตราระหวางประเทศ: 3.22 ลานลานดอลลารสหรัฐ (พ.ค.2564) 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจีน(FDI) : 142 ลานดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ต.ค.2564) 

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจีน (ODI) : 153,710 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2563) 

 

การทหาร พรรคคอมมิวนิสตจีนควบคุมกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน (People’s Liberation Army-PLA) 

ผานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ซ่ึงมีเลขาธิการพรรคเปนประธาน และผานกรมการเมืองของกองทัพ          

มีกองกำลังประจำการขนาดใหญท่ีสุดในโลก 2,035,000 นาย (ก.พ.2562) 

 1) กองทัพบก แบงเปน 18 กรมกอง และหนวยปฏิบัติการผสมท่ีแยกเปนอิสระ โดยมีกำลังพล 

975,000 นาย ขีปนาวุธขามทวีป 70 ลูก ยานเกราะ 3,860 คัน รถถัง 6,740 คัน และปนใหญ 13,420 กระบอก 

 2) กองทัพเรือ มีกองเรือหลัก ประกอบดวย กองเรือทะเลเหนือ กองเรือทะเลตะวันออก และกอง

เรือทะเลใต โดยมีกำลังพล 240,000 นาย เรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำ เรือดำน้ำติดขีปนาวุปโจมตี 57 ลำ       

เรือสะเทินน้ำสะเทินบก 4 ลำ เรือฟริเกต/เรือพิฆาต 82 ลำ และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียรติดตั้งขีปนาวุธ 40 ลำ 

 3) กองทัพอากาศมีหนวยบัญชาการกองทัพอากาศทั้ง 5 เขตยุทธศาสตร (Strategic Zone) 

มีกำลังพล 395,000 นาย มีเครื่องบินขับไล 1,700 เครื่อง เครื่องบินท้ิงระเบิด 162 เครื่อง เฮลิคอปเตอรโจมตี 

1,966 เครื่อง เฮลิคอปเตอรขนสงขนาดใหญ/กลาง 383 เครื่อง ยานบินไรคนขับ 15 ลำ และดาวเทียม 77 ดวง 

 4) กองกำลังขีปนาวุธ (Rocket Force) เปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบเรื่องการปองปรามทาง

ยุทธศาสตรและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพ โดยประจำการอาวุธนำวิถีตอสูเรือพิสัยกลาง (Dongfeng-

26) เม่ือ เม.ย.2561 

 5) กองกำลังสนับสนุนยุทธศาสตร (Strategic Support Force) มีภารกิจดานความม่ันคงทางไซเบอร

อวกาศ โครงสรางพ้ืนฐานและอิเล็กทรอนิกส มีกำลังพลประมาณ 175,000 นาย 

 6) กองกำลังตำรวจติดอาวุธ (Armed Police Force) มีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยของ

ประเทศคุมครองบุคคลและสถานท่ีสำคัญ ปฏิบัติการตอตานการกอการราย และรวมกับกองทัพในยามสงคราม

ท้ังนี้ จีนปรับโครงสรางใหกองกำลังรักษาชายฝง (Coast Guard) ซ่ึงรับผิดชอบกิจการทางทะเลและการบังคับใช

กฎหมายทางทะเลเปนหนวยงานภายใตกองกำลงัติดอาวุธตั้งแต ก.ค.2561 มีกำลังพล 660,000 นาย 

 7) กองกำลังสำรอง (Reserve Force) มีหนาท่ีจัดเตรียมและฝกอบรมเจาหนาท่ีใหพรอมปฏิบัติ

ภารกิจในทุกสถานการณ โดยเฉพาะการชวยเหลือประชาชนในภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปจจุบันกองทัพจีนมี      

กองกำลังสำรอง 510,000 นาย และมีแผนลดกองกำลังสำรองลง 300,000 นายเม่ือป 2560 เพ่ือเพ่ิมกองกำลังใน

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกำลังขีปนาวุธ ตลอดจนปรับใหสอดคลองกับภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีมุงเนน

สงครามขอมูลขาวสารและการใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

 จีนจัดตั้งฐานทัพท่ีจิบูติ เปนฐานทัพในตางประเทศแหงแรกของจีน ประกอบดวย ทาเรือและสนาม

จอดเฮลิคอปเตอร มีทหารเรือประจำการประมาณ 26,000 นาย (ป 2561) และวางแผนขยายเปน 100,000 นาย โดยมี

ภารกิจสำคัญคือ การสนับสนุนการตอตานโจรสลัด การสรางสันติภาพ การอพยพพลเรือน การปกปองเสนทาง
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เดินทางทางทะเล การรับมือกับเหตุการณฉุกเฉิน และการชวยเหลือทางมนุษยธรรม นอกจากนี้ จีนยังสง      

กองกำลังรวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบของสหประชาชาติประมาณ 2,500 นาย  

 นโยบายทางทหารของจีนมุงเนนการปองกันประเทศเชิงรุกควบคูกับหลักการพัฒนาอยางสันติ  

โดยมุงเนน 1) การพัฒนาทางทหารอยางสันติและการสรางแสนยานุภาพทางทหาร มีเปาหมายเพ่ือปองกันตนเอง 

2) สรางกลไกความม่ันคงรวมกันกับนานาประเทศและกลไกความเชื่อม่ันทางทหารท่ีมีความยุติธรรมและมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงทางยุทธศาสตรท่ัวโลก และ 3) สนับสนุนและเขารวมการรักษาสันติภาพ

ของสหประชาชาติและสงเสริมความรวมมือกับกองทัพตางชาติ ท้ังนี้ จีนเรงพัฒนาเทคโนโลยีดานการทหารและ

จัดหาอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหม เพ่ือรองรับการเคลื่อนยายกำลังและการปองกันชายฝงตะวันออกถึงแนวเขต

ทะเลลึก (Blue Water Navy Capability)  

 จีนเรงสรางกองทัพจีนยุคใหมใหทันสมัยภายในป 2578 และยกระดับกองทัพจีนใหอยูในระดับ   

ชั้นนำของโลกภายในกลางศตวรรษท่ี 21 (ป 2583-2593) โดยมุงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนายุทโธปกรณ

ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรม นอกจากนี้ จีนยังใหความสำคัญตอการวิจัยและพัฒนาในกองทัพมากข้ึน    

ดวยการรวบรวมนักวิทยาศาสตรชั้นนำ 120 คน มาทำงานใหกับสถาบันวิทยาศาสตรทางทหารของจีน (Chinese 

Academy of Military Science) ซ่ึงสวนใหญเปนผูเชี่ยวชาญดานปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence-AI) 

และเทคโนโลยีควอนตัม ปจจุบัน จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการ 2 ลำ ไดแก เรือเหลียวหนิง (ซ้ือเรือเกา

จากยูเครนมาปรับปรุง) และเรือชานตง (เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกท่ีจีนตอเอง) โดยยุทธศาสตรทางทะเลของ

จีนตั้งเปาหมายวาจะมีเรือบรรทุกเครื่องบิน 6 ลำภายในป 2578 เพ่ือปฏิบัติภารกิจในทะเลเหลือง ทะเลจีนใต 

และทะเลจีนตะวันออก แหงละ 2 ลำ 

  จีนยกระดับศักยภาพอาวุธนิวเคลียรและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือยกระดับแสนยานุภาพของ

กองทัพ โดยกองทัพจีนมีหัวรบนิวเคลียร 320 ลูก เพ่ิมข้ึนจาก 290 ลูก เม่ือป2562 มากเปนอันดับ 3 ของโลก

รองจากรัสเซียและสหรัฐฯ กับท้ังจีนยังเรงดำเนินการปรับปรุงหัวรบนิวเคลียรและระบบยิงใหทันสมัย ภายใต

ความรับผิดชอบของกองกำลังขีปนาวุธ ซ่ึงนโยบายดานอาวุธนิวเคลียรของจีนยังไมเปลี่ยนแปลงโดยเนนจุดยืน

การใชอาวุธนิวเคลียรเพ่ือปองกันตัวเอง และไมโจมตีหรือขมขูประเทศอ่ืนดวยอาวุธนิวเคลียรกอนไมวากรณีใด  

  งบประมาณดานการทหารของจีนป 2564 เพ่ิมข้ึน 6.8% เปน 1.36 ลานลานหยวน (ประมาณ 

209,160 ลานดอลลารสหรัฐ) เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก 6.6% เม่ือป 2563 ท่ีจัดสรรงบประมาณทางทหารไวท่ี 1.27 

ลานลานหยวนซ่ึงมากเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ และจีนยังเปนผูผลิตอาวุธรายใหญอันดับ 2 ของโลก

ดวยมูลคา 70,000-80,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป โดยเปนท้ังผูนำเขาและสงออกอาวุธสำคัญอันดับ 5 ของโลก

ในหวงป 2558-2562 โดยมีรัสเซีย และยูเครน เปนตลาดนำเขาอาวุธท่ีสำคัญ ขณะท่ีปากีสถานและบังกลาเทศ

เปนตลาดสงออกอาวุธสำคัญของจีน  

 

ปญหาดานความม่ันคง 

 ปญหาดานความม่ันคงหลักของจีน คือ ภัยคุกคามตอเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม แบงเปน      

ภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก 1) ความเคลื่อนไหวของกลุมท่ีตองการแบงแยกดินแดนจากจีนท้ังฮองกง 
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ทิเบต ไตหวัน และซินเจียง 2) กลุมลัทธิฝาหลุนกง ซ่ึงจีนถือเปนลัทธิผิดกฎหมาย 3) ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ

และโรคระบาด อาทิ โรค COVID-19 และโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร สำหรับภัยคุกคามจากภายนอก ไดแก    

1) การละเมิดนานน้ำและนานฟาของจีน 2) นโยบายสกัดก้ันจีนในทุกมิตขิองสหรัฐฯ 3) การขยายบทบาททาง

ทหารของญี่ปุน 4) ปญหาคาบสมุทรเกาหลี 5) สถานการณความไมสงบในประเทศเพ่ือนบาน เชน เมียนมา

และอัฟกานิสถาน รวมถึงการปกปองผลประโยชนของจีนในตางประเทศ ซึ่งอาจไดรับความเสี่ยงจากกลุม 

กอการราย โจรสลัด และความไมสงบในภูมิภาค และ 6) ปญหาความม่ันคงทางไซเบอรและการรักษาความ

ปลอดภัยขอมูล 

               

สมาชิกองคการระหวางประเทศ เปนสมาชิกและผูสังเกตการณในองคการระหวางประเทศอาทิ ADB, APEC, 

APT, ARF, ASEAN (ประเทศคูเจรจา), BIS, CDB, CICA, EAS, FAO, FATF, G-20, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, 

ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, ITU, 

LAIA (observer), MIGA, MINURSO, MONUC, NSG, OPCW, PCA, SCO, UN, UN Security Council, 

UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, 

UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC และเปนผูสังเกตการณ G-24, 

IOM, LAIA, OAS, SICA, NAM, SAARC 

 จีนเริ่มกระบวนการสมัครเขารวมสมาชิก CPTPP เม่ือ16 ก.ย.2564 มีวัตถุประสงคเพ่ือขยาย

ความรวมมือทางเศรษฐกิจการคากับประเทศสมาชิก และสงเสริมเชื่อมโยงทางการคาระดับภูมิภาคและการ

เปดกวางทางเศรษฐกิจ 

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จีนมีแผนสงเสริมการพ่ึงพาตนเองในเทคโนโลยีข้ันสูง 7 สาขา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 14 (ป 2564-2568) ไดแก ปญญาประดิษฐ ควอนตัม เซมิคอนดักเตอรและวงจรรวม  

Brain science การถอดรหัสพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข และการวิจัยข้ัวโลก ทะเลน้ำลึก 

อวกาศเชิงลึก และโลกเชิงลึก อีกท้ังเพ่ิมงบประมาณการวิจัยและพัฒนามากกวา 7% ตอปหวง 2564-2568  

 

เทคโนโลยีอวกาศ จีนตองการเปนมหาอำนาจดานอวกาศภายในป 2573 โดยแบง 3 ข้ันตอน ไดแก      

1) สงนักบินอวกาศสูอวกาศ ซ่ึงประสบความสำเร็จในโครงการเฉินโจว 5 เม่ือป 2546 2) พัฒนาเทคนิคและ

เทคโนโลยีการบินในอวกาศระดับสงู เชน การเชื่อมตอและการจอดเทียบทาของยานอวกาศ ซ่ึงประสบความสำเร็จ

แลวในการสงยานพรอมนักบินอวกาศไปเชื่อมตอกับเทียนกง 1 ข้ึนไปทดสอบเทคโนโลยีการเชื่อมตอและจอด

เทียบทาเม่ือป 2560 และ 3) การสรางสถานีอวกาศ ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จในป 2565  

 จีนมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศ เชน ปลอยดาวเทียมสื่อสารดวงแรกได (ป 2527)

เปนประเทศท่ี 3 ของโลก ตอจากรัสเซียและสหรัฐฯ ท่ีสามารถสงมนุษยข้ึนสูอวกาศ (ป 2546) ปลอยดาวเทียม

เพ่ือศึกษาเรื่องสสารมืด (dark matter satellite) (ธ.ค.2558) ดาวเทียมแรงโนมถวงต่ำ (เม.ย.2559) สง
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ดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกข้ึนสูอวกาศ (ส.ค.2559) สงกลองโทรทรรศนอวกาศรังสีเอ็กซข้ึนสูวงโคจร

(มิ .ย.2560) นอกจากนี้  จีนยังพัฒนาโครงการ BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System-BDS) หรือ 

COMPASS ซ่ึงเปนระบบบอกตำแหนงบนพ้ืนโลก เพ่ือลดการพ่ึงพาระบบ GPS ของสหรัฐฯ ซ่ึงออนไหวตอความ

ม่ันคงของชาติ โดยจีนประสบผลสำเร็จในการปลอยจรวด Long March-3B สงดาวเทียม BeiDou ดวงท่ี 55 ซ่ึงเปน

ดวงสุดทายของระบบดาวเทียมนำทาง BeiDou ข้ึนสูวงโคจรจากสถานีมณฑลเสฉวน สงผลใหระบบดาวเทียม

นำทางดังกลาวเสร็จสมบูรณพรอมใชงานในระดับโลก ทัดเทียมกับระบบ GPS ของสหรัฐฯ GLONASS ของ

รัสเซีย และ Galileo ของสหภาพยุโรป (มิ.ย.2563) การสงโมดูลหลักของสถานีอวกาศเทียนกงข้ึนสูอวกาศ 

(เม.ย.2564) การสงนักบินอวกาศ 3 คน ไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศเทียนกง (มิ.ย.2564) และการสง

ดาวเทียมระบบตรวจจับระยะไกลเชิงพาณิชยดวงท่ี 31 (ต.ค.2564) 

 จีนยังลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยโครงการกอสรางศูนยวิจัยระหวางประเทศบนดวงจันทร

กับรัสเซีย ซ่ึงจะเปนสถานีวิจัย/ทดลองดานอวกาศในระยะยาว มุงเนนการตรวจสอบพ้ืนผิวดวงจันทรและวงโคจร 

รวมท้ังสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศรวมกัน และจะเปดกวางใหประเทศหรือองคการระหวางประเทศ

ท่ีสนใจเขารวมโครงการดวย โดยจะใชความเชี่ยวชาญและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอวกาศของท้ังสองประเทศ 

รวมกันกำหนดแผนงานการออกแบบกอสราง และการดำเนินงานของสถานี 

 

เทคโนโลยีแกปญหามลพิษทางอากาศ จีนประสบปญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญหลายแหง จึงกำหนด

มาตรการแกไขปญหามลพิษอยางเขมงวด เชน การควบคุมปริมาณการปลอยกาซไอเสียจากโรงงานเหล็กและ

โรงงานถานหิน การติดต้ังดาวเทียมสำรวจระยะไกล การใชอากาศยานไรคนขับตรวจจับการปลอยกาซไอเสีย

ประมาณ 1,000 แหง ใน 25 เมืองใหญเพ่ือสังเกตทิศทางการแพรกระจายของ PM 2.5 และแหลงมลพิษอ่ืน ๆ 

การกำหนดแผนปฏิบัติการสงเสริมการใชเชื้อเพลิงเอทานอลในประเทศภายในป 2563 เพ่ือแกไขปญหามลพิษ

ทางอากาศ และสงเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรของจีน โดยมีเปาหมายจะเปนประเทศท่ีมีการใชเชื้อเพลิง

เอทานอลมากท่ีสุดในโลกภายในป 2568 และลดการปลอยกาซคารบอนตามความตกลงปารีส 

 จีนดำเนินโครงการนำรองลดการปลอยมลพิษในเมืองชางโจว มณฑลเหอเปย เพื่อรวบขอมูล 

Big data และสรางฐานขอมูลคุณภาพอากาศ ทำใหตรวจจับพ้ืนท่ีท่ีปลอยมลพิษและรายงานขอมูลดังกลาวตอ

หนวยงานรัฐ ซ่ึงทำใหสามารถตรวจจับพ้ืนท่ีปลอยมลพิษไดกวาการสุมตรวจ 10 เทา 

 

การขนสงและโทรคมนาคม ทางบก ระยะทาง 4,577,300 กม. ขยายสัดสวนเสนทางถนนกวางข้ึนและ

ครอบคลุมเกือบทุกภูมิภาค ทางรถไฟระยะทาง 191,270 กม. มีรถไฟความเร็วสูงกวา 10 เสนทางท่ัวประเทศ 

ระยะทางประมาณ 29,000 กม. (ป 2561) คิดเปน 60% ของเสนทางรถไฟความเร็วสูงของโลก และในป 2568 

คาดวา จะมีเสนทางรถไฟฟาความเร็วสูงเพ่ิมข้ึนประมาณ 38,000 กม. ปจจุบันจีนมุงเนนการสงออกรถไฟ

ความเร็วสูงไปยังตางประเทศ สวนทางน้ำ การปรับปรุงเสนทางขนสงทางน้ำหลายแหง เชน การเดินเรือน้ำลึก

ปากแมน้ำแยงซีระยะท่ี 3 เสนทางเดินเรือออกทะเลท่ีปากแมน้ำจูเจียง ทางอากาศ มีสนามบินพาณิชย 210 แหง

เมืองทาสำคัญ อาทิ Dalian, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, Shenzhen, Tianjin ดานโทรคมนาคม

มีผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี 1,524.33 ลานเลขหมาย โทรศัพท พ้ืนฐาน 206.624 ลานเลขหมาย และมีผูใช

อินเทอรเน็ตมากท่ีสุดในโลกประมาณ 772 ลานคน รหัสอินเทอรเน็ต .cn 
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การเดินทาง กรุงเทพ-กรุงปกก่ิง ระยะเวลาในการบิน 4 ชม. 35 นาที สายการบินของไทยท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก

การบินไทย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก Air China, Hainan Airlines และ Shanghai Airlines      

สายการบินตางชาติท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก Ural Airlines เวลาเร็วกวาไทย 1 ชม. 

 การเขาเมืองท่ีกรุงปกก่ิง 

 -  ผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาตองขอรับการตรวจลงตราจาก สอท./สกญ. จีนในประเภทท่ีถูกตอง 

 -  ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ เดินทางเขาจีนไดไมเกิน 30 วัน โดยไมตองขอรับการตรวจลงตรา 

 - ผูท่ีเดินทางผานจีนไปประเทศท่ีสาม ไมจำเปนตองขอรับการตรวจลงตราหากรอเปลี่ยนเครื่องบิน

ไมเกิน 24 ชม. 

 การเดินทาง : กรุงเทพฯ-เซ่ียงไฮ ระยะเวลาในการบิน 4 ชม. 20 นาที สายการบินของไทยท่ีมี

เท่ียวบินตรง ไดแก การบินไทย และไทยแอรเอเชีย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก China Eastern 

Airlines, Shanghai Airlines, Junyao Airlines และ Spring Airlines 

 การเขาเมืองท่ีเซ่ียงไฮ 

 - ผูถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยสามารถเดินทางเขาจีนไดเปนเวลา 30 วัน โดยไมตอง

ขอรับการตรวจลงตรา หากถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะตองขอรับการตรวจลงตราท่ี สอท. หรือ สกญ. จีนใน

ไทยกอน 

 การเดินทาง : กรุงเทพฯ-คุนหมิง ระยะเวลาในการบิน 2 ชม.10 นาที สายการบินของไทยท่ีมี

เท่ียวบินตรง ไดแก การบินไทย และไทยแอรเอเชีย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดแก China Eastern 

Airlines, Shandong Airlines และ Lucky Air 

 การเขาเมืองท่ีคุนหมิง 

 - คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาควรขอรับการตรวจลงตรากอนท่ีจะเดินทางเขาจีนท่ี สอท.

จีน/กรุงเทพฯ สกญ.จีน/เชียงใหม หรือท่ีสงขลา (อำเภอหาดใหญ) การขอรับการตรวจลงตราสำหรับนักทองเท่ียว

เสียคาธรรมเนียม 1,000 บาท ใชเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ สำหรับผูท่ีถือหนังสือเดินทางราชการและทูตไดรับ

การยกเวนการตรวจลงตราโดยสามารถอยูในจีนไดไมเกิน 30 วัน 

 - การขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on arrival) 

ที่สนามบินคุนหมิงยังไมสะดวก มีกระบวนการข้ันตอนยุงยากและตองดำเนินการลวงหนาประมาณ 4-5 วัน

กอนเดินทาง ขณะท่ีดาน ตม. เซินเจิ้น จีนไดยกเลิกการตรวจลงตราใหไทยเม่ือ ส.ค.2559 สวนท่ีดานสากลบอหาน 

เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา สามารถขอรับการตรวจลงตราไดตามปกติ 

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม 

 1) สถานการณดานการเมืองและความม่ันคงภายใน เชน ผลตอเนื่องจากการแตงตั้งและโยกยาย

บุคคลสำคัญทางการเมือง กลุมแบงแยกดินแดนในเขตปกครองตนเองซินเจียงและทิเบต ปญหาการเมืองและ

สังคมในฮองกง 
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 2) การแขงขันอิทธิพลกับสหรัฐฯ ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ 

 3) บทบาทของจีนในการแกไขสถานการณในเมียนมา คาบสมุทรเกาหล ีและอัฟกานิสถาน 

 4) ปญหาการอางกรรมสิทธิ์ทับซอนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต 

 5) การขยายบทบาทของจีนผานทางความรวมมือดานสาธารณสุข และการขยาย Soft power 

ของจีนในภูมิภาคตาง ๆ เชน การใชวัคซีนปองกันโรค COVID-19 เปนเครื่องมือทางการทูต 

 6) ปญหาความสัมพันธจีน-ไตหวัน 

 7) ความสัมพันธจีนกับประเทศมหาอำนาจอ่ืน เชน สหรัฐฯ รัสเซีย สหภาพยุโรป อินเดีย และ

ออสเตรเลีย 

 8) ยุทธศาสตรและการเปนมหาอำนาจทางทะเลของจีน โดยเฉพาะการพัฒนาเสนทางสายไหมใหม 

ท้ังทางบกและทางทะเล (Belt and Road Initiative-BRI)  

 9) การขยายอิทธิพลทางการทหารของจีน 

 10) บทบาทผูนำดานสิ่งแวดลอมในเวทีระหวางประเทศ และการดำเนินการตามเปาหมายปลอย

คารบอนสุทธิเปนศูนยภายในป 2603 

 11) การพัฒนาวัคซีนปองกันโรค COVID-19 

 12) สถานการณดานเศรษฐกิจ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตโรค COVID-19 และความ

ขัดแยงทางการคาระหวางจีนกับสหรัฐฯ ผลกระทบจากความขัดแยงทางการคาระหวางจีนกับตางประเทศ และ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนำรอง  

 13) การพัฒนาและผลักดันบทบาทเงินหยวนดิจิทัล 

 14) การเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกฤดูหนาวป 2565 ใน ก.พ.2565 

 15) การประชุมสภาประชาชนแหงชาติและสภาท่ีปรึกษาทางการเมืองในตนป 2565  

       16) การประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน ชุดท่ี 20 ในครึ่งหลังของป 2565 

 

ความสัมพันธไทย-จีน 

 นับตั้งแตสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการเม่ือ 1 ก.ค.2518 ท้ังสองประเทศมี

ความสัมพันธใกลชิด ท้ังในกรอบทวิภาคีในรูปแบบหุนสวนทางยุทธศาสตรอยางรอบดานท่ีครอบคลุมความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจและการคาการลงทุน การคมนาคมและโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียวและวัฒนธรรม การทหาร

ท่ีมีผลประโยชนตางตอบแทน ไทยกับจีนมีความสัมพันธท่ีดีในหลายระดับ ในระดับสูงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

ทูลเกลาถวายเครื่องอิสริยาภรณรัฐมิตราภรณแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน แดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 70 ป การสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเม่ือ 1 ต.ค.2562 ในฐานะท่ีทรงสรางคุณูปการสำคัญในการสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือกับจีน 

และในระดับรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เขารวมการประชุม Belt and Road Forum 

for International Cooperation ระหวาง 26-27 เม.ย.2562 โดยท้ังสองฝายเห็นพองผลักดันการเชื่อมโยง
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ระหวางกันของ Belt and Road Initiative กับเสนทางรถไฟไทย-จีน และ Greater Bay Area กับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor-EEC) นอกจากนี้ ไทย-จีน-ลาว รวมลงนามบันทึก

ความเขาใจวาดวยการเชื่อมตอเสนทางรถไฟไทย-ลาว-จีน รวมกัน รวมท้ังไทยสนับสนุนการสรางความเชื่อมโยง

ระดับภูมิภาคกับจีน ภายใตแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN 

Connectivity-MPAC) และยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao 

Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) กับจีน 

 ในหวงมค.-ก.ย.2564 จีนเปนประเทศคูคาอันดับ 1 ของไทยมีมูลคาการคาเพ่ิมข้ึน 30.95% หรือ 

2,411,223 ลานบาท ไทยสงออกเพ่ิมข้ึน 26.63% มูลคา 878,280 ลานบาท นำเขาเพ่ิมข้ึน 33.56% มูลคา 

1,532,943 ลานบาท ไทยเสียดุลการคา 654,662 ลานบาท สินคาสงออกท่ีสำคัญจากไทยไปจีน ไดแก ผลไมสด 

แชเย็น แชแข็งและแหง เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑยาง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ และ

ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง สวนสินคานำเขาท่ีสำคัญจากจีนมาไทย ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ 

เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟาในบาน เคมีภัณฑ และเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณและ

สวนประกอบ 

 ดานการทองเท่ียว การจำกัดการเดินทางระหวางประเทศจากวิกฤตโรค COVID-19 ทำใหหวง 

ม.ค.-ก.ย.2564 นักทองเท่ียวจีนเดินทางมาไทยลดลง 99.54% อยู ท่ี 5,696 คน จาก 1,247,564 คน เม่ือ 

ม.ค.-ก.ย.2563 

 ขอตกลงท่ีสำคัญขอตกลงทางการคา (31 มี.ค.2521) พิธีสารวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวม

ทางการคาไทย-จีน (9 พ.ย.2521) ขอตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ไทย-จีน (12 มี.ค.2528) ขอตกลงความรวมมือดานวัฒนธรรมไทย-จีน (28 ส.ค.2544) ความตกลงเรงลดภาษี

สินคาผักและผลไมไทย-จีน (18 มิ.ย.2546) ความตกลงวาดวยการจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ (18 ต.ค.2546) และบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือทางการคาการลงทุนและ

เศรษฐกิจ (ต.ค.2546)  

 นอกจากนี้  ยังมีขอตกลงของภาคเอกชนท่ีสำคัญ  ไดแก ขอตกลงความรวมมือระหวาง

คณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

และสมาคมธนาคารไทย) กับสภาสงเสริมการคาระหวางประเทศแหงชาติจีน (27 ส.ค.2536) ขอตกลงความ

รวมมือดานเศรษฐกิจการคาและวิชาการระหวางสภาหอการคาแหงประเทศไทยกับหอการคามณฑลเหอเปย 

(28 มี.ค.2543) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-จีนและสภาธุรกิจจีน-ไทย (28 ส.ค.2544) 

แผนปฏิบัติการรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย-จีน ฉบับท่ี 2 (ป 2555-2559) และการขยายความรวมมือภายใต    

ทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคา (ป 2555)  

 การลงนามความตกลงภาครัฐ 6 ฉบับ (11 ต.ค.2556) ไดแก 1) บันทึกความเขาใจวาดวย

Governmental Cooperation Project on the Infrastructure Development in Thailand in Connection 

with Agricultural Products Payment 2) ความตกลงวาดวยการสงเสริม 4 โครงการความรวมมือภายใต

โครงการหุนสวนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาเซียน-จีน 3) แผนปฏิบัติการ 5 ป สำหรับความรวมมือทาง
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ทะเลไทย-จีน 4) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานอาชีวศึกษา 5) บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาล

วาดวยความรวมมือดานพลังงาน และ 6) ความตกลงวาดวยความรวมมือระหวางสำนักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนของไทยและธนาคารเพ่ือการพัฒนาของจีนความรวมมือ 4 ฉบับ (22 ธ.ค.2557) ไดแก      

1) บันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งธนาคารชำระดุลเงินหยวนในประเทศไทย 2) ความตกลงทวิภาคี

แลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหยวนและบาท 3) บันทึกความเขาใจเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำ

และการชลประทาน และ 4) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

ธนาคารแหงประเทศจีนจำกัด (Bank of China Limited) ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับจีนวาดวยการ

กระชับความรวมมือในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางรถไฟ (ธ.ค.2558 และ ส.ค.2559) บันทึกความเขาใจ

ระหวางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกับภาคเอกชนจีน 5 ฉบับ เพ่ือสงเสริมโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไดแก 1) บันทึกขอตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษารวมกันในโครงการรวมกอสราง

ระบบเคเบิลใตน้ำเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทยกับเขตการปกครองพิเศษฮองกง    

2) บันทึกขอตกลงเพ่ือการศึกษารวมกันในโครงการกอสรางศูนยขอมูลอินเทอรเนตในประเทศไทย 3) ความรวมมือ

ในการพัฒนาสนามทดสอบและพันธมิตรเพ่ือนำเทคโนโลยี 5G ไปใชในชวงตน 4) ความรวมมือพหุภาคีในการพัฒนา 

EEC Startup Hub ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ 5) ความรวมมือในการพัฒนาสถาบันไอโอที

และดิจิทัลพารคประเทศไทยบันทึกความรวมมือโครงการรถไฟระหวางไทย-ลาว-จีน (เม.ย.2562) และการลงนาม

สัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟาและเครื่องกล รวมท้ังจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) 

โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ

พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง (ต.ค.2563) 

  

----------------------------------------------- 
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นายสี จิ้นผิง 

(Xi Jinping) 

 

ตำแหนง ประธานาธิบดี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง 

 

เกิด 15 มิ.ย.2496 (อาย ุ69ป/ป 2565) มณฑลสานซี 

 

การศึกษา - ปริญญาตรีดานวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยชิงหวา 

 - ปริญญาตรีดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (วิชาเอกทฤษฎีมารกซและการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยชิงหวา 

 - ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิงหวา 

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนางเผิงลี่หยวน (นักรองอุปรากรจีนชื่อดัง) มีบุตรสาว 1 คน ชื่อ สีหมิงเจอ 

 

ประวัติการทำงานทางการเมือง 

ป 2517 - สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ป 2525-2526  - รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำเมืองเจิ้งติง มณฑลเหอเปย 

ป 2526-2528  - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำเมืองเจิ้งติง มณฑลเหอเปย 

ป 2528-2531 - สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสตจีน และรองผูวาการเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2531-2533 - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำเมืองหนิงเตอ มณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2533-2536  - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนของเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน 

  ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2536-2538 - คณะกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำ มณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2539-2542  - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2542-2543  - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน และรักษาการผูวาการมณฑลฝูเจี้ยน 

ป 2543-2545 - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลฝูเจี้ยน และผูวาการมณฑลฝูเจี้ยน 
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ป 2545 - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลเจอเจียง และรักษาการผูวาการมณฑลเจอเจียง 

ป 2545-2546 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลเจอเจียง และรักษาการผูวาการมณฑลเจอเจียง 

ป 2546-2550 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมณฑลเจอเจียง และประธานคณะกรรมการประจำสภา 

    ประชาชน มณฑลเจอเจียง 

มี.ค.2550  - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีนประจำมหานครเซ่ียงไฮ 

ต.ค.2550  - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดท่ี 17 และเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการ 

    คณะกรรมการกลาง 

มี.ค.2551  - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีน และรองประธานาธิบดี 

ต.ค.2553 - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีน รองประธานาธิบดี และรองประธาน 

  คณะกรรมาธิการทหารกลาง 

มี.ค.2556- - ประธานาธิบดีจีน 

ปจจุบัน  

 

------------------------------------------------ 
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คณะรัฐมนตรีจีน 

 

ประธานาธิบดี Xi Jinping 

รองประธานาธิบดี Wang Qishan  

นรม. Li Keqiang 

รอง นรม. Han Zheng 

 Sun Chunlan 

 Hu Chunhua 

 Liu He 

มนตรีแหงรัฐ Wei Fenghe 

 Wang Yong 

 Wang Yi 

 Xiao Jie 

 Zhao Kezhi 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี Xiao Jie 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ Wang Yi 

รมว.กระทรวงกลาโหม Wei Fenghe 

รมว.กระทรวงศึกษาธกิาร HuaiJinpeng 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Wang Zhigang 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและขอมูลขาวสาร Miao Wei 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียว Luo Shugang 

รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ Guo Shengkun 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหงรัฐ Chen Wenqing 

รมว.กระทรวงกิจการพลเรือน Huang Shuxian 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Tang Yijun 

รมว.กระทรวงการคลัง Xiao Jie 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Jiang Daming 

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษยและความม่ันคงทางสังคม Yin Weimin 

รมว.กระทรวงนิเวศและสิ่งแวดลอม Huang Runqiu 

รมว.กระทรวงการเคหะและการกอสรางเขตเมือง-ชนบท Chen Zhenggao 

รมว.กระทรวงคมนาคม Li Xiaopeng 

รมว.กระทรวงพาณิชย Wang Wentao 

รมว.กระทรวงทหารผานศึก Sun Shaocheng 
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รมว.กระทรวงจัดการภาวะฉุกเฉิน Huang Ming 

กระทรวงทรัพยากรน้ำ Li Guoying 

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท Han Changfu 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปและการพัฒนาแหงชาติ He Lifeng 

คณะกรรมการสุขอนามัยแหงชาติ Ma Xiaowei 

ผูอำนวยการตรวจสอบบัญชีแหงชาติ Liu Jiayi 

ผูวาการธนาคารแหงชาติ Yi Gang 

คณะกรรมการกิจการเชื้อชาติแหงชาติ Bateer 

 

--------------------------------------- 

 

(พ.ย.2564) 
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