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     สาธารณรัฐประชาชนจีน 

          (People’s Republic of China) 

 

 

 

เมืองหลวง ป#กก่ิง 

 

ท่ีต้ัง ทิศตะวันออกของทวีปเอเชีย บริเวณริมฝ#:งมหาสมุทรแปซิฟBกตอนเหนือ ระหวDางเสEนละติจูด 4-

53 องศาเหนือกับเสEนลองจิจูด 73-35 องศาตะวันออก พ้ืนท่ีประมาณ 9,597,000 ตร.กม. (1 ใน 4 ของทวีป

เอเชีย) ความกวEางจากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 5,000 กม. จากทิศเหนือจรดทิศใตEประมาณ 

5,500 กม.    มีพรมแดนยาว 22,117 กม.  
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อาณาเขต ทิศเหนือ   ติดกับรัสเซีย คาซัคสถาน คีร]กีซสถาน ทาจิกิสถาน และมองโกเลีย 

 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับเกาหลีเหนือ และทะเลเหลือง 

 ทิศตะวันออก  ติดกับทะเลจีนตะวันออก 

 ทิศตะวันออกเฉียงใตE  ติดกับทะเลจีนใตE 

 ทิศตะวันตก   ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย 

 ทิศตะวันตกเฉียงใตE  ติดกับอินเดีย เนปาล และภูฏาน 

 ทิศใตE   ติดกับเมียนมา ลาว และเวียดนาม 

 

ภูมิประเทศ 2 ใน 3 ของพ้ืนท่ีเปbนภูเขาและท่ีราบสูง โดยแบDงเปbนเขตภูเขา 33% ท่ีราบสูง 26% ท่ีราบลุDม 19% 

และเนินเขา 10% ลักษณะภูมิประเทศเหมือนข้ันบันได จากท่ีราบชิงไหD-ทิเบต ทางตะวันตกความสูง 4,000 ม. ข้ึนไป 

ลาดลงทางดEานตะวันออกเปbนท่ีราบสูงท่ีมีความสูง 1,000-2,000 ม. มีเทือกเขาก้ัน กDอนลดลงเปbนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

สูงระหวDาง 500-1,000 ม. และกลายเปbนท่ีราบดEานตะวันออกจนถึงชายฝ#:งและไหลDทวีป เทือกเขาสำคัญ ไดEแกD 

เทือกเขาหิมาลัย (พรมแดนระหวDางจีน อินเดีย และเนปาล) เทือกเขาคุนหลุน และเทือกเขาเทียนซาน มีแมDน้ำ

ลำคลองมากกวDา 1,500 สาย ท่ีสำคัญคือ แมDน้ำแยงซี (ยาวท่ีสุดในจีน) แมDน้ำหวงเหอ แมDน้ำเฮยหลงเจียง และ

แมDน้ำจูเจียง นอกจากน้ี จีนยังเปbนตEนน้ำของแมDน้ำโขง แมDน้ำแดง แมDน้ำสาละวิน และแมDน้ำพรหมบุตร 

 

ภูมิอากาศ อยูDในเขตอบอุDนเหนือ มี 4 ฤดู ไดEแกD ฤดูใบไมEผลิ (ก.พ.-เม.ย.) ฤดูรEอน (พ.ค.-ก.ค.) ฤดูใบไมEรDวง 

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

ภาคใตEอากาศแบบเขตรEอน ฝนตกตลอดปl ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในฤดูรEอนและหนาวจัด         

ในฤดูหนาว ภาคตะวันออกอากาศอบอุDนมีฝนตก และภาคตะวันออกเฉียงใตEฝนตกมาก ขณะท่ีอิทธิพลของลม

ทำใหEอุณหภูมิในแตDละฤดูแตกตDางกันมาก ฤดูรEอนและฤดูหนาวมีอุณหภูมิตDางกันถึง 30 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร 1,410,000 คน (ส้ินปl 2564) เปbนชาวฮ่ัน 91.11%  ชนกลุDมนEอย (จEวง หุย แมนจู อุยกูร] ทิเบต 

และอ่ืนๆ) 8.89%  อัตราสDวนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปl) 17.95% วัยรุDนถึงวัยกลางคน (15-59ปl) 

63.35% และวัยชรา (60 ปlข้ึนไป) 18.7% (เพ่ิมข้ึนจาก 13.26% เม่ือปl 2010)  สัดสDวนของประชากรชายอยูDท่ี 

51.24% สDวนประชากรหญิงอยูDท่ี 48.76% ประชากรจีนมีอายุเฉล่ีย 77.13 ปl (ปl 2564) โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึน  

ของประชากรเฉล่ีย 0.4% ในหEวงปl 2555-2564  แมEรัฐบาลยกเลิกนโยบายลูกคนเดียวต้ังแตD 1 ม.ค.2559 

ดัชนีการพัฒนามนุษย] (Human Development Index-HDI) ของจีนเม่ือปl 2564 อยูDในอันดับ 79 จาก 191 

ประเทศ สำหรับเมืองท่ีมีประชากรหนาแนDน 5 อันดับแรก ไดEแกD ฉงช่ิง  เซ่ียงไฮE ป#กก่ิง เฉิงตู และเทียนจิน  

 

ศาสนา จีนไมDมีศาสนาประจำชาติ แตDมีชาวจีนท่ีนับถือศาสนาประมาณ 200 ลEานคน ชาวจีนนับถือศาสนา

พุทธ นิกายมหายาน 18.2% ศาสนาคริสต] 5.1% และศาสนาอิสลาม 1.8% 
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ภาษา จีนกลางเปbนภาษาราชการ และใชEอักษรโรมันสะกดเทียบภาษาจีนกลางท่ีเรียกวDา Pinyin    

ภาษาทEองถ่ินท่ีสำคัญ เชDน ภาษากวางตุEง แคะ และฮกเก้ียน 

 

การศึกษา อัตราการรูEหนังสือ 96.84% (ปl 2565) โดยใหEความสำคัญกับการศึกษาจากนโยบาย “พัฒนา

ประเทศดEวยวิทยาศาสตร]และการศึกษา” ซ่ึงแบDงการศึกษาออกเปbน 3 ระดับ คือ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           

ข้ันอุดมศึกษา และการศึกษาผูEใหญD กฎหมายกำหนดใหEเด็กทุกคนตEองไดEรับการศึกษาฟรีในระบบโรงเรียน

อยDางนEอย 9 ปl 

 

การก0อต้ังประเทศ  มีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย]มานับพันปl แตDในชDวงศตวรรษท่ี 19 และ

ตEนศตวรรษท่ี 20 เกิดความวุDนวายในประเทศ ความอดอยาก การพDายแพEทางทหาร และการยึดครองของตDางชาติ 

จนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองทัพของพรรคคอมมิวนิสต]จีน นำโดยประธานเหมา เจ�อตุงรบชนะกองทัพของ

พรรคก�กมินต๋ัง ซ่ึงนำโดยจอมพลเจียง ไคเช็ค และสถาปนาการปกครองระบอบคอมมิวนิสต]เม่ือ 1 ต.ค.2492 

ตDอมาเม่ือปl 2521 นายเต้ิง เส่ียวผิง ผูEนำพรรคคอมมิวนิสต]จีนรุDนท่ี 2 ซ่ึงสืบทอดอำนาจตDอจากประธานเหมา เจ�อตุง 

ดำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปBดประเทศ จนทำใหEเศรษฐกิจจีนในชDวง 3 ทศวรรษท่ีผDานมาเติบโต      

ในเกณฑ]สูงและรวดเร็ว รวมท้ังสDงผลใหEมาตรฐานความเปbนอยูDของประชาชนจีนดีข้ึน และประสบผลสำเร็จใน

การขจัดความยากจนสุดขีดเม่ือปl 2564 ท่ีประชากรหลุดพEนจากความยากจนสุดขีด 98.99 ลEานคน  

 

วันชาติ 1 ต.ค.  

  

การเมือง พรรคคอมมิวนิสต]จีนเปbนผูEกำหนดนโยบายทุกดEาน รัฐบาลและสภาประชาชนแหDงชาติมีหนEาท่ี  

ทำตามมติและนโยบายท่ีพรรคกำหนดเทDาน้ัน โครงสรEางทางการเมืองท่ีสำคัญของจีน คือ 1) พรรคคอมมิวนิสต]จีน 

ประกอบดEวย สมัชชาพรรค คณะกรรมการกลาง คณะกรรมาธิการทหารกลาง คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัย 

คณะกรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการประจำกรมการเมือง และเลขาธิการพรรค 2) สภาประชาชนแหDงชาติ 

เปbนองค]กรสูงสุดในการใชEอำนาจรัฐ มาจากการเลือกต้ังของสภาประชาชนระดับทEองถ่ินตDาง ๆ มีอำนาจท้ังดEาน

นิติบัญญัติและการเลือกประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี และ นรม. 3) ประธานาธิบดี เปbนประมุขของประเทศ 

4) คณะรัฐมนตรีเปbนองค]กรบริหารสูงสุดของประเทศ ซ่ึงบริหารงานตามมติของสภาประชาชนแหDงชาติ         

5) คณะกรรมาธิการทหารกลาง ทำหนEาท่ีกำหนดนโยบายระดับสูงของกองทัพจีน 6) สภาท่ีปรึกษาการเมือง

ประชาชนจีน เปbนองค]กรแนวรDวมท่ีประกอบดEวยผูEแทนจากพรรคคอมมิวนิสต]จีน พรรคประชาธิปไตยตDาง ๆ 

ผูEแทนชนกลุDมนEอย ตลอดจนผูEรักชาติจากไตEหวัน ฮDองกง มาเก�า และชาวจีนโพEนทะเล และ 7) ศาลประชาชน 

เปbนองค]กรสูงสุดในการพิพากษาและควบคุมตรวจสอบงานพิพากษาของศาลระดับทEองถ่ิน 
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เศรษฐกิจ  เศรษฐกิจจีนเร่ิมฟ��นตัว แตDยังมีป#จจัยเส่ียงจากมาตรการควบคุมการแพรDระบาดของโรค COVID-19 

ท่ีจีนยังคงใชEนโยบายคงผูEติดเช้ือเปbนศูนย]แบบพลวัตร (dynamic zero-COVID) โดย GDP จีนในไตรมาสท่ี 

3/2565 ขยายตัว 3.9% เม่ือเทียบกับไตรมาส 1/2565 ท่ีขยายตัว 4.8% และไตรมาส 2/2565 ท่ีขยายตัว 

0.4% มูลคDา GDP รวม 3 ไตรมาสแรกของปl 2565 อยูDท่ี 12.01 ลEานลEานดอลลาร]สหรัฐ ขยายตัว 3% (GDP   

ปl 2564 ขยายตัว 8.1%)  สDวนการคEาตDางประเทศ 3 ไตรมาสแรกของปl 2565 ขยายตัว 9.5% โดยการสDงออก

และนำเขEาขยายตัว 13% และ 5.2% ตามลำดับ ท้ังน้ี เศรษฐกิจจีนตลอดปl 2565 จะขยายตัวประมาณ 5%   

 ทุนสำรองเงินตราตDางประเทศของจีนมีมูลคDา 3.052 ลEานลEานดอลลาร]สหรัฐ เม่ือ ต.ค.2565 เพ่ิมข้ึน 

0.77% จาก ก.ย.2565 ซ่ึงเปbนสัญญาณเชิงบวกตDอเสถียรภาพทางการเงินและการฟ��นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

สDวนปริมาณทองคำสำรองของจีนยังคงเทDาเดิมท่ี 62.64 ลEานออนซ] เม่ือ ต.ค.2565 กับท้ังจีนยังคงเปbนแหลDงเงินทุน

ตDางประเทศท่ีสำคัญอันดับ 2 ของโลก ดEวยการลงทุนในตDางประเทศ (Outbound Direct Investment-ODI) 

มูลคDา 178,820 ลEานดอลลาร]สหรัฐ เม่ือปl 2564 เพ่ิมข้ึน 16.3% เม่ือเทียบกับปl 2563 สDวน ODI หEวง      

ม.ค.-ต.ค.2565 (ไมDรวมภาคการเงิน) มีมูลคDา9,440 ลEานดอลลาร]สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 7.3% และ ODI จากจีนในประเทศ

ท่ีอยูDในกรอบ BRI  มีมูลคDาเพ่ิมข้ึนเปbน 24,150 ลEานดอลลาร]สหรัฐเม่ือปl 2564 เฉพาะหEวง ม.ค.-ต.ค.2565         

มีมูลคDา 1,730 ลEานดอลลาร]สหรัฐ เพ่ิมข้ึน 6.7% 

 จีนยังเปbนตลาดการลงทุนท่ีนDาสนใจ แมEมีความผันผวนจากสถานการณ]โรค COVID-19 และสภาวะ

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยการลงทุนจากตDางประเทศ (Foreign Direct Investment-FDI) ในจีน ท่ีเปbนสกุลเงิน

ดอลลาร]สหรัฐและมีการลงทุนจริง เพ่ิมข้ึน 18.9% มูลคDา 155,300 ลEานดอลลาร]สหรัฐ ในหEวง 3 ไตรมาสแรกของ

ปl 2565 เม่ือเทียบกับหEวงเดียวกันของปl 2564  ซ่ึงมีป#จจัยดึงดูดจากการท่ีจีนเปbนตลาดขนาดใหญDและเปBดกวEาง

มากข้ึน รวมท้ังมีสภาพแวดลEอมทางธุรกิจท่ีดีและครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม โดยมูลคDาการลงทุนธุรกิจ     

ภาคการบริการเพ่ิมข้ึน 4.8%  และเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ิมข้ึน 31.7% โดยเกาหลีใตE เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ

ญ่ีปุ�นลงในจีนเพ่ิมข้ึน 106.2% 95.8% 40.1%  และ 36.8% ตามลำดับ 

 ผลการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต]จีนชุดท่ี 20 เม่ือ ต.ค.2565 จีนยังคงมุDงม่ันการปฏิรูปและ

เปBดกวEางย่ิงข้ึน เพ่ือแสวงหาการพัฒนาคุณภาพสูง โดยเช่ือม่ันวDาเศรษฐกิจจีนในป#จจุบันท่ีใหญDเปbนอันดับ 2 

ของโลกยังมีศักยภาพทางการเติบโต ซ่ึงเปbนประโยชน]ตDอท้ังจีนและโลกในระยะยาว อีกท้ังใชEเศรษฐกิจดิจิทัล

เปbนแรงขับเคล่ือนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ท่ีมูลคDาเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเม่ือปl 2564 สูงถึงประมาณ 6.3 

ลEานลEานดอลลาร]สหรัฐ คิดเปbน 39.8% ของ GDP  

 จีนมีความกEาวหนEาในการพัฒนาระบบเงินหยวนดิจิทัลอยDางรวดเร็ว โดยเร่ิมโครงการ 23 เขต   

นำรDองทดลองใชEเงินหยวนดิจิทัล อาทิ กรุงป#กก่ิง นครเทียนจิน มณฑลเหอเป�ย เสฉวน และกวางตุEง           

โดยธนาคารกลางจีนจะกำหนดนโยบาย เพ่ือกำกับดูแลการทดลองใชEดังกลDาว และธนาคารพาณิชย]ของจีน    

ทำการทดสอบแอปพลิเคชันกระเป�าเงิน รวมท้ังทดลองใชEในหEวงการแขDงขันกีฬาโอลิมปBกฤดูหนาวปl 2565     

ท่ีกรุงป#กก่ิงเปbนเจEาภาพ  ท้ังน้ี ต้ังแตDเร่ิมการทดลองใชEเงินหยวนดิจิทัลต้ังแตD พ.ค.2563 จนถึง ต.ค.2564       

มีผูEใชEงานแพลตฟอร]ม 261 ลEานราย และรEานคEาเขEารDวม 4.5 ลEานรEานคEา โดยมีการธุรกรรมรวมมูลคDา 1,200 

ลEานดอลลาร]สหรัฐ  
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 นโยบายขจัดความยากจนของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง สDงผลใหEจีนสDงเสริมการอพยพประชาชนไป

ต้ังถ่ินฐานในเขตเมืองเพ่ือเพ่ิมรายไดEและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยจีนบรรลุเป าหมายตามแผนงานอพยพ

ประชาชน 100 ลEานคนไปต้ังถ่ินฐานในเขตเมืองในปl 2563  โดยมีประชากรท่ีอาศัยอยูDในเมือง 63.89% (เพ่ิมข้ึน 

14.21%)  และอาศัยในชนบท 36.11%  ขณะท่ีครอบครัวจีนมีขนาดเล็กลงเร่ือย  ๆจำนวนสมาชิกเฉล่ียตDอครอบครัวอยูD

ท่ี 2.62 คน  

 สถานการณ]การแพรDระบาดของโรค COVID-19 สDงผลตDอการจEางงานในเขตเมืองใหญDของจีน   

เม่ือ ต.ค.2565 อัตราการวDางงานในเขตเมืองใหญDของจีน 31 แหDง เพ่ิมข้ึนถึงระดับ 6% จาก 5.8% เม่ือ ก.ย.2565 

สDวนอัตราการวDางานของชาวจีนอายุ 25-59 ปl และ 16-24 ปl อยูDท่ี 4.7% และ 17.9% ระดับเดียวกับเม่ือ   

ก.ย.2565   

  ภาคการเกษตรคิดเปbน 7.2% ของ GDP ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ ไดEแกD ขEาว ขEาวสาลี    

มันฝร่ัง ขEาวโพด ถ่ัวลิสง ชา ผลไมE และปศุสัตว] 

 ภาคอุตสาหกรรมคิดเปbน 39.3% ของ GDP อุตสาหกรรมสำคัญไดEแกD การทำเหมืองแรD การผลิต

เคร่ืองจักร ส่ิงทอ อุตสาหกรรมปBโตรเลียม ซีเมนต] เคมีภัณฑ] ปุ�ย อุปกรณ]อิเล็กทรอนิกส] อาวุธ ยานยนต] และ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีช้ันสูง 

 ภาคบริการคิดเปbน 53.5% ของ GDP  

 ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ ไดEแกD ถDานหิน สินแรDเหล็ก น้ำมันและก�าซธรรมชาติ ปรอท ยูเรเนียม และ

พลังงานน้ำ 

 สกุลเงิน : หยวน อัตราแลกเปล่ียน 7.1256 หยวน : 1 ดอลลาร]สหรัฐ หรือ 1 หยวน : 5.04 บาท 

(20 พ.ย.2565)   

 ท้ังน้ี ธนาคารกลางของจีนประกาศเม่ือ 11 ส.ค.2558 ใหEกำหนดอัตราอEางอิงในแตDละวัน เพ่ือใหE

อัตราแลกเปล่ียนระหวDางหยวนกับดอลลาร]สหรัฐเพ่ิมข้ึน-ลดลงไมDเกิน 2% จากอัตราแลกเปล่ียน ณ เวลา  

ตลาดปBดในวันกDอนหนEา 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑ]มวลรวมในประเทศ (GDP) : 18.11 ลEานลEานดอลลาร]สหรัฐ (ปl 2564) 

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 8.4% (ปl 2564)  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 285,370 ลEานดอลลาร]สหรัฐ (ปl 2564) 

ดุลการคEา : เกินดุล 458,930 ลEานดอลลาร]สหรัฐ (ปl 2564) 

รายไดEเฉล่ียตDอหัวตDอปl : 12,562 ดอลลาร]สหรัฐ (ปl 2564) 

แรงงาน : 746.5 ลEานคน (ปl 2564) 

อัตราการวDางงานในเขตเมือง : 6% (ต.ค.2565) 

อัตราเงินเฟ อเฉล่ีย : 2.1% (ต.ค.2565)    

มูลคDาการสDงออก : 2,710,000 ลEานดอลลาร]สหรัฐ (ม.ค.-ต.ค. 2565) 
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สินคEาสDงออกสำคัญ : อุปกรณ]การส่ือสาร คอมพิวเตอร] วงจรอิเล็กทรอนิกส]รวม แบตเตอร่ีไฟฟ า 

คูDคEาสDงออกท่ีสำคัญ : สหรัฐฯ สหภาพยุโรป อาเซียน ญ่ีปุ�น  

มูลคDาการนำเขEา : 2,050,000 ดอลลาร]สหรัฐ (ม.ค.-ต.ค. 2565)  

สินคEานำเขEาสำคัญ : น้ำมันดิบ แผงวงจรรวม แรDเหล็ก รถยนต] ถ่ัวเหลือง  

คูDคEานำเขEาท่ีสำคัญ : อาเซียน สหภาพยุโรป ไตEหวัน เกาหลีใตE  

 

การทหาร พรรคคอมมิวนิสต]จีนควบคุมกองทัพปลดปลDอยประชาชนจีน (People’s Liberation Army-PLA) 

ผDานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ท่ีเลขาธิการพรรคเปbนประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง กองทัพ           

จีนมีขนาดใหญDเปbนอันดับ 3 ของโลกดEวยกำลังพล 2.55 ลEานนาย (ปl 2565) จีนปรับโครงสรEางกองทัพเม่ือปl 

2559 โดยมีเป าหมายจะเสริมสรEางประสิทธิภาพดEานโครงสรEาง และระบบของกองทัพใหEทันสมัย นอกจาก  

การมุDงการปรับลดกำลังพลควบคูDกับสDงเสริมศักยภาพของกำลังพล และการปฏิรูปสถาบันการศึกษาของ

กองทัพแลEว PLA ยังจัด ต้ังหนD วยงานใหมD  3 หนD วยงาน ไดEแกD  กองบัญชาการกองทัพบก (Army 

Headquarters) กองกำลังขีปนาวุธ (Rocket Force) และกองกำลังสนับสนุนทางยุทธศาสตร] (Strategic 

Support Force) โดยหนDวยงานดังกลDาวจะเปbนกองกำลังรูปแบบใหมDของกองทัพ อีกท้ัง PLA จะเรDงสDงเสริม

การประสานงานระหวDางระบบเคล่ือนยEายกองกำลัง และการประสานงานระหวDางกองทัพและพลเรือน 

 นอกจากน้ี จีนยังปรับโครงสรEางหนDวยงานท่ีข้ึนตรงกับคณะกรรมาธิการทหารกลาง จากเดิมท่ีมี   

4 กรมใหญD (กรมเสนาธิการใหญD กรมการเมืองใหญD กรมสDงกำลังบำรุงใหญD และกรมสรรพาวุธใหญD) ไดEกระจาย

ภารกิจออกเปbน 15 หนDวยยDอย ประกอบดEวย 7 กรม 3 คณะกรรมการ และ 5 สำนักงาน และปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี

ทางทหารจาก 7 เขตภาคทหารเปbน 5 เขตยุทธศาสตร] (เขตยุทธศาสตร]เหนือ กลาง ใตE ตะวันออก และตะวันตก)  

 การปรับกองทัพในคร้ังน้ีเปbนการดึงอำนาจของกองทัพกลับมาท่ีพรรคคอมมิวนิสต]จีน โดยเนEนย้ำถึง

อุดมการณ]พรรคท่ีกองทัพจะตEองเช่ือฟ#งและจงรักภักดีตDอพรรคและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง      

ซ่ึงจะทำใหEประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง  

มีอำนาจในการควบคุมกองทัพไดEอยDางเบ็ดเสร็จ และจะเปbนการสรEางสมบารมีใหEเขEมแข็งมากข้ึน เปbนการค้ำประกัน

ฐานอำนาจใหEกับประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ท่ีครองตำแหนDงตDอเปbนสมัยท่ี 3 ตามมติท่ีประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต]

จีนชุดท่ี 20 เม่ือ ต.ค.2565  

 จีนจัดต้ังฐานสDงกำลังบำรุงท่ีจิบูตี ซ่ึงเปbนฐานทัพในตDางประเทศแหDงแรกของจีน ประกอบดEวย

ทDาเรือและลานจอดเฮลิคอปเตอร] มีทหารเรือประจำการประมาณ 26,000 นาย (ปl 2561) และวางแผนขยายเปbน 

100,000 นาย โดยมีภารกิจสำคัญคือ การสนับสนุนการตDอตEานโจรสลัด การสรEางสันติภาพ การอพยพพลเรือน 

การปกป องเสEนทางเดินทางทางทะเล การรับมือกับเหตุการณ]ฉุกเฉินและการชDวยเหลือทางมนุษยชน นอกจากน้ี 

จีนยังสDงกองกำลังรDวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบขององค]การสหประชาชาติ (United Nations-UN)

ประมาณ 2,500 นาย  

 งบประมาณทางทหารจีนปl 2565 เพ่ิมข้ึน 7.1% เปbน 1.45 ลEานลEานหยวน (ประมาณ 229,000 

ลEานดอลลาร]สหรัฐ) จีนระบุวDา การเพ่ิมงบประมาณทางทหารเปbนไปอยDางสมเหตุผล โดยมีจุดมุDงหมายเพ่ือ
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รับมือกับความทEาทายดEานความม่ันคงท่ีซับซEอนมากข้ึน และเหมาะสมกับความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปbน

ประเทศใหญDท่ีมีสDวนรDวมในการปกป องสันติภาพของโลก เฉพาะอยDางย่ิงคDาใชEจDายทางทหารใน UN อีกท้ัง       

งบการป องกันประเทศของจีนยังต่ำกวDาสหรัฐฯ  และการเพ่ิมงบประมาณทางทหารดังกลDาวจะเปbนหลักประกันวDา

โครงการพัฒนาท่ีสำคัญของกองทัพจะไมDไดEรับผลกระทบจากการแพรDระบาดของโรค COVID-19 และเหมาะสม   

กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณทางทหารไมDใหEเกิน 2% ของ GDP  

 นโยบายทางทหารของจีนมุDงเนEนการป องกันประเทศเชิงรุกควบคูDกับหลักการพัฒนาอยDางสันติ   

โดยมุDงเนEน 1) การพัฒนาทางทหารอยDางสันติ และการสรEางแสนยานุภาพทางทหาร มีเป าหมายเพ่ือป องกันตนเอง 

2) สรEางกลไกความม่ันคงรDวมกันกับนานาประเทศ และกลไกความเช่ือม่ันทางทหารท่ีมีความยุติธรรม และ      

มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาความม่ันคงทางยุทธศาสตร]ท่ัวโลก และ 3) สนับสนุนและเขEารDวมการรักษาสันติภาพ

ของ UN และสDงเสริมความรDวมมือกับกองทัพตDางชาติ ท้ังน้ี จีนเรDงพัฒนาเทคโนโลยีดEานการทหาร และจัดหา

อาวุธยุทโธปกรณ]สมัยใหมD เพ่ือรองรับการเคล่ือนยEายกำลังและการป องกันชายฝ#:งตะวันออกถึงแนวเขตทะเลลึก 

(Blue Water Navy Capability)  

 ยุทธศาสตร]การป องกันเชิงรุกในสถานการณ]ใหมD จีนใหEความสำคัญกับการเอาชนะสงคราม

ขDาวสาร การจัดการกับป#ญหาทางทะเล การควบคุมภาวะวิกฤตและการปกป องอธิปไตยบูรณภาพแหDงดินแดน

และความม่ันคง นอกจากน้ัน จีนใหEความสำคัญกับภารกิจในอวกาศและไซเบอร]มากข้ึน โดยจีนสนับสนุน    

การใชEประโยชน]ในอวกาศอยDางสันติ คัดคEานการแขDงขันสะสมอาวุธ และขยายความรDวมมือดEานอวกาศกับ

ตDางประเทศ สDวนดEานไซเบอร] จีนมุDงเนEนการเพ่ิมขีดความสามารถการป องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส]และ    

กองกำลังไซเบอร] การป องกันทางไซเบอร] การสDงเสริมความรDวมมือทางดEานไซเบอร]ท้ังภายในประเทศและ

ระหวDางประเทศ เพ่ือป องกันวิกฤตการณ]ทางไซเบอร] ท้ังน้ี จีนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ดEวยการสรEาง

สถาบันวิจัยดEานควอนตัมท่ีใหญDท่ีสุดในโลกเพ่ือประยุกต]ใชEกับกองทัพจีน โดยเฉพาะการถอดรหัสลับและ     

การสำรวจใตEทะเลลึกของเรือดำน้ำ 

 จีนเรDงสรEางกองทัพจีนยุคใหมDใหEทันสมัยภายในปl 2578 และยกระดับกองทัพจีนใหEอยูDในระดับ    

ช้ันนำของโลกภายในกลางศตวรรษท่ี 21 (ปl 2583-2593) โดยมุDงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนายุทโธปกรณ]

ท่ีใชEเทคโนโลยีข้ันสูงและนวัตกรรม นอกจากน้ี จีนยังใหEความสำคัญตDอการวิจัยและพัฒนาในกองทัพมากข้ึน   

ดEวยการรวบรวมนักวิทยาศาสตร]ช้ันนำ 120 คน มาทำงานใหEแกDสถาบันวิทยาศาสตร]ทางทหารของจีน (Chinese 

Academy of Military Science) ซ่ึงสDวนใหญDเปbนผูEเช่ียวชาญดEานป#ญญาประดิษฐ] (Artificial Intelligence-AI) 

และเทคโนโลยีควอนตัม สำหรับเรือบรรทุกเคร่ืองบินฝูเจ้ียน (Type 002) ท่ีเปbนเรือบรรทุกเคร่ืองบินลำท่ี 3 ของ

จีน (ระวาง 80,000 ตัน) ไดEทำพิธีเปBดเม่ือ มิ.ย.2565 สDงผลใหEจีนเปbนประเทศท่ีมีเรือบรรทุกเคร่ืองบินมากท่ีสุด

เปbนอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ นอกจากน้ี จีนยังไดEทำพิธีวางกระดูกงูเพ่ือตDอเรือบรรทุกเคร่ืองบินลำท่ี 4 โดยท้ัง 

2 ลำตDอโดยอูDตDอเรือเจียงหนานในนครเซ่ียงไฮE ขณะเดียวกัน จีนวางแผนจะใหEอูDตDอเรือตEาเหลียนตDอเรือบรรทุก 

เคร่ืองบินลำท่ี 5 ท่ีจะเปbนลำแรกท่ีใชEพลังงานนิวเคลียร] ท้ังน้ี จีนมีเรือบรรทุกเคร่ืองบินประจำการ 3 ลำ ไดEแกD 

เรือเหลียวหนิง (ซ้ือเรือเกDาจากยูเครนมาปรับปรุงประจำการเม่ือปl 2541) เรือชานตง (เรือบรรทุกเคร่ืองบินลำ

แรกท่ีจีนตDอเองประจำการปl 2562) และเรือฝูเจ้ียน โดยยุทธศาสตร]ทางทะเลของจีนต้ังเป าหมายวDาจะมี      
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เรือบรรทุกเคร่ืองบิน 6 ลำภายในปl 2578 เพ่ือปฏิบัติภารกิจในทะเลเหลือง ทะเลจีนใตE และทะเลจีนตะวันออก 

แหDงละ 2 ลำ 

  

ปeญหาด#านความม่ันคง 

 ป#ญหาดEานความม่ันคงหลักของจีน คือ ภัยคุกคามตDอเสถียรภาพทางการเมืองและสังคม แบDงเปbน

ภัยคุกคามภายในประเทศ ไดEแกD 1) ความเคล่ือนไหวของกลุDมท่ีตEองการแบDงแยกดินแดนจากจีน ท้ังฮDองกง 

ทิเบต ไตEหวัน และเขตปกครองตนเองซินเจียง 2) กลุDมลัทธิฝ�าหลุนกงซ่ึงจีนถือเปbนลัทธิผิดกฎหมาย 3) ป#ญหา

ภัยพิบัติธรรมชาติและโรคระบาด อาทิ โรค COVID-19 และโรคอหิวาต]แอฟริกาในสุกร สำหรับภัยคุกคาม   

จากภายนอก ไดEแกD 1) การละเมิดนDานน้ำและนDานฟ าของจีน 2) นโยบายสกัดก้ันจีนในทุกมิติของสหรัฐฯ      

3) การขยายบทบาททางทหารของญ่ีปุ�น 4) ป#ญหาคาบสมุทรเกาหลี และ 5) สถานการณ]วุDนวายในตะวันออกกลาง 

รวมท้ังความไมDสงบในอัฟกานิสถาน นอกจากน้ี จีนยังใหEความสำคัญกับการปกป องผลประโยชน]ของจีน         

ในตDางประเทศ ซ่ึงอาจไดEรับความเส่ียงจากกลุDมกDอการรEาย โจรสลัด และความไมDสงบในภูมิภาค  

 

สมาชิกองคfการระหว0างประเทศ  เปbนสมาชิกและผูEสังเกตการณ]ในองค]การระหวDางประเทศ อาทิ ADB, APEC, 

APT, ARF, ASEAN (ประเทศคูDเจรจา), 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 และเปbนผูEสังเกตการณ] G-24, 

IOM, LAIA, OAS, SICA, NAM, SAARC 

 

วิทยาศาสตรfและเทคโนโลยี  

 จีนมีแผนยุทธศาสตร] Made in China 2025 ซ่ึงเปbนแผนระยะ 10 ปl เพ่ือยกระดับการผลิตท่ี

เนEนปริมาณสูDการผลิตท่ีเนEนคุณภาพดEวยนวัตกรรม โดยมีพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันสูง 10 ประเภท ดังน้ี                 

1) อุตสาหกรรมสารสนเทศ 2) Numerical Control Robot และหุDนยนต] 3) อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสDวนอวกาศ 

4) อุตสาหกรรมการตDอเรือข้ันสูง 5) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขEองกับรถไฟ 6) อุตสาหกรรมรถยนต]พลังงานใหมD     

7) อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ]พลังงานใหมD 8) อุปกรณ]การผลิตวัตถุดิบใหมD 9) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขEองกับ

อวกาศ และ 10) เคร่ืองจักรการเกษตร ท้ังน้ี จีนมีเป าหมายจะเปbนมหาอำนาจดEานวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี

ช้ันนำของโลกภายในปl 2592 และมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต]แวร]และการใหEบริการดEานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระยะ 5 ปl (ปl 2559-2563) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดังกลDาวใหEมีศักยภาพในการ

แขDงขันและอำนวยประโยชน]ตDอการพัฒนาเศรษฐกิจและสDงเสริมขีดความสามารถทางนวัตกรรมใหEอยูDใน

ระดับช้ันนำ 15 อันดับแรกของโลก 
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 จีนจัดทำยุทธศาสตร] China Standards 2035 ซ่ึงเปbนแผนสDงเสริมใหEจีนมีสDวนรDวมในการกำหนด

มาตรฐานเทคโนโลยียุคใหมD เชDน โครงขDายโทรคมนาคม ป#ญญาประดิษฐ] เน่ืองจากเล็งเห็นวDาป#จจุบันจีนมีสDวน

รDวมในการกำหนดมาตรฐานดEานเทคโนโลยีระหวDางประเทศคDอนขEางนEอย ท้ังท่ีมีภาคอุตสาหกรรมการผลิต

ขนาดใหญDระดับโลก  

 จีนมีความเจริญกEาวหนEาทางเทคโนโลยีอวกาศ เชDน ปลDอยดาวเทียมส่ือสารดวงแรกไดE (ปl 2527) 

เปbนประเทศท่ี 3 ของโลกตDอจากรัสเซียและสหรัฐฯ ท่ีสามารถสDงมนุษย]ข้ึนสูDอวกาศ (ปl 2546) ปลDอยดาวเทียม

เพ่ือศึกษาเร่ืองสสารมืด (dark matter satellite) (ธ.ค.2558) ดาวเทียมแรงโนEมถDวงต่ำ (เม.ย.2559)             

สDงดาวเทียมควอนตัมดวงแรกของโลกข้ึนสูDอวกาศ (ส.ค.2559) และสDงกลEองโทรทรรศน]อวกาศรังสีเอ็กซ]ข้ึนสูD        

วงโคจร (มิ.ย.2560) นอกจากน้ี จีนยังพัฒนาโครงการ BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System-BDS) 

หรือ COMPASS ซ่ึงเปbนระบบบอกตำแหนDงบนพ้ืนโลก เพ่ือลดการพ่ึงพาระบบ GPS ของสหรัฐฯ ท่ีอDอนไหวตDอ

ความม่ันคงของชาติ โดยจีนประสบผลสำเร็จในการปลDอยจรวด Long March-3B สDงดาวเทียม BeiDou ดวงท่ี 55 

และเปbนดวงสุดทEายของระบบดาวเทียมนำทาง BeiDou ข้ึนสูDวงโคจรเม่ือ มิ.ย.2563 จากสถานีมณฑลเสฉวน 

สDงผลใหEระบบดาวเทียมนำทางดังกลDาวเสร็จสมบูรณ]พรEอมใชEงานในระดับโลก ทัดเทียมกับระบบ GPS ของ

สหรัฐฯ GLONASS ของรัสเซีย และ Galileo ของสหภาพยุโรป  

 เม่ือปl 2563 จีนมีความกEาวหนEาดEานวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยีทางอวกาศอยDางรวดเร็ว เชDน     

1) การปลDอยจรวด Long March-5 สDงยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารตามภารกิจ Tianwen-1 ท่ีมณฑลไหDหนาน 

2) สDงดาวเทียมสำหรับเทคโนโลยี Internet of Things 2 ดวงแรกข้ึนสูDอวกาศ และ 3) สDงดาวเทียม Gaofen-9      

ท่ีควบคุมการบันทึกขEอมูลในระยะไกลและสามารถถDายภาพท่ีมีความละเอียดสูง ซ่ึงใชEสำหรับการวางผังเมือง 

และถนน การวางแผนการเกษตร การฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติ และสนับสนุนการกDอสรEางโครงการในกรอบความริเร่ิม 

Belt and Road Initiative (BRI)  

 จีนมีแผนจะสรEางสถานีอวกาศเพ่ือยกระดับความเจริญกEาวหนEาทางอวกาศ โดยมีเป าหมายจะเปbน

มหาอำนาจดEานอวกาศในปl 2588  โดยสDงโมดูลแรกของสถานีอวกาศเทียนกง ข้ึนสูDวงโคจรไดEสำเร็จเม่ือปl 

2564  และวางแผนทำการเก็บตัวอยDางจากดาวเคราะห]นEอยใกลEโลกในปl 2568 สDงยานสำรวจไรEคนขับไปดาว

พฤหัสบดี และสDงนักบินอวกาศไปดวงจันทร]ในปl 2573 รวมท้ังพัฒนาจรวดขนสDงท่ีนำกลับมาใชEใหมDไดEในปl 

2578 และสรEางกระสวยอวกาศพลังนิวเคลียร]ในปl 2583 ซ่ึงองค]การอวกาศแหDงชาติจีน (CNSA) รับหนEาท่ีหลัก

ในการขับเคล่ือนโครงการอวกาศของประเทศ โดยมีบุคลากรท่ีทำงานใหEกับโครงการอวกาศของจีนอยDางนEอย 

300,000 คน และไดEรับงบประมาณเบ้ืองตEนรายปl 2,000 ลEานหยวน และเปBดเสรีดEานอุตสาหกรมอวกาศใหEกับ

บริษัทเอกชนซ่ึงป#จจุบันลงทุนในกิจการอวกาศเชิงพาณิชย]ถึงกวDา 10,000 ลEานหยวนตDอปl 

 

เทคโนโลยีการส่ือสารเคล่ือนท่ี จีนสDงดาวเทียม Long March-3B เขEาสูDวงโคจรเม่ือ 17 ต.ค.2562 เพ่ือ

ทดสอบเทคโนโลยีการส่ือสารแบบ Multi-Band และความเร็วสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 5G 

(อินเทอร]เน็ตความเร็วสูงสุด 10 กิกะไบต]/วินาที) รDวมกับบริษัทผูEผลิตโทรศัพท]เคล่ือนท่ีรายใหญD ป#จจุบันอยูDใน

ข้ันตอนการตรวจสอบระบบ โดยจีนต้ังเป าเปbนประเทศท่ีมีผูEใชEงานเทคโนโลยี 5G รายใหญDท่ีสุดในโลก ท้ังน้ี เม่ือ 
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ส.ค.2565  จีนมีสถานีฐาน 5G มากกวDา 2.1 ลEานสถานี คิดเปbนรEอยละ 19.8 ของสถานีฐานโทรศัพท]เคล่ือนท่ี

ในจีน เพ่ิมข้ึนรEอยละ 5.5 จากเม่ือส้ินปl 2564  และผูEใชEโทรศัพท]เคล่ือนท่ีระบบ 5G ในจีนมีจำนวน 475 ลEาน

รายเม่ือส้ิน ก.ค.65  ท้ังน้ี จีนมีเครือขDายระบบ 5G ใหญDท่ีสุดในโลก คาดวDา ในส้ินปl 2565 สถานีฐาน 5G ในจีน

จะมีจำนวนมากถึงรEอยละ 60 ของสถานีฐาน 5G ท่ัวโลก 

  

เทคโนโลยีแก#ปeญหามลพิษทางอากาศ จีนประสบป#ญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญDหลายแหDง จึงกำหนด

มาตรการแกEไขป#ญหามลพิษอยDางเขEมงวด เชDน การควบคุมปริมาณการปลDอยก�าซไอเสียจากโรงงานเหล็ก    

และโรงงานถDานหิน การติดต้ังดาวเทียมสำรวจระยะไกล การใชEอากาศยานไรEคนขับตรวจจับการปลDอยก�าซไอเสีย

ประมาณ 1,000 แหDง ใน 25 เมืองใหญDเพ่ือสังเกตทิศทางการแพรDกระจายของ PM 2.5 และแหลDงมลพิษอ่ืน ๆ  

การกำหนดแผนปฏิบัติการสDงเสริมการใชEเช้ือเพลิงเอทานอลในประเทศ เพ่ือแกEไขป#ญหามลพิษทางอากาศและ

สDงเสริมการพัฒนาภาคการเกษตรของจีน จีนไดEกำหนดเป าหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ

ระยะ 5 ปlฉบับท่ี 14 (ปl 2564-2568) จะลดการปลDอยคาร]บอนไดออกไซด]ถึงระดับสูงสุดกDอนปl 2573 โดยมี

สัดสDวนการใชEพลังงานท่ีไมDใชDฟอสซิลจะอยูDท่ีประมาณ 25% และการปลDอยคาร]บอนไดออกไซด]ตDอหนDวย

ผลิตภัณฑ]มวลรวมในประเทศ (GDP) จะลดลงมากกวDา 65% เม่ือเทียบกับปl 2548 เป าหมายดังกลDาว

สอดคลEองกับความตกลงปารีส และแสดงถึงความมุDงม่ันของจีนในการพัฒนาประเทศควบคูDกับการรักษา

ส่ิงแวดลEอม 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ทางบก จีนพัฒนาและถนนใหEกวEางและครอบคลุมทุกภูมิภาค ระยะทางรวม 

4,577,300 กม. เม่ือส้ินปl 2564 จีนมีทางดDวน 117,000 กม. และทางหลวงแผDนดิน 257,700 กม. โดยต้ังเป าจะ

เพ่ิมเครือขDายทางหลวงแผDนดินใหEถึง 461,000 กม. ภายในปl 2578 ทางรถไฟระยะทาง 191,270 กม. มีรถไฟ

ความเร็วสูงท่ัวประเทศรวมระยะทาง 40,000 กม. (ปl 2564) คิดเปbน 2 ใน 3 ของเสEนทางรถไฟความเร็วสูงท่ัวโลก 

และในปl 2578 คาดวDา จะมีเสEนทางรถไฟฟ าความเร็วสูงรวมประมาณ 70,000 กม. สDวนทางน้ำ มีการปรับปรุง

เสEนทางขนสDงทางน้ำหลายแหDง ส้ินปl 2564 จีนมีโครงสรEางพ้ืนฐานการขนสDงทางน้ำใหญDท่ีสุดในโลก ครอบคลุม

ทDาเทียบเรือ 20,876 แหDง ในจำนวนน้ี 2,569 แหDงสามารถรองรับเรือขนาดมากกวDา 10,000 ตัน และ 8 ใน 10 

ทDาเรือขนสDงสินคEาช้ันนำของโลกอยูDในจีน ซ่ึงมีปริมาณขนสDงสินคEาทางทะเลรวม 15,550 ลEานตันเม่ือส้ินปl 

2564 เพ่ิมข้ึน 6.8% จากปl 2563 ทางอากาศ จีนมีสนามบินพาณิชย] 210 แหDง เมืองทDาสำคัญ อาทิ Dalian, 

Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Shanghai, Shenzhen, Tianjin ดEานโทรคมนาคมมีผูEใชEโทรศัพท]เคล่ือนท่ี 

1,524.33 ลEานเลขหมาย และโทรศัพท]พ้ืนฐาน 206.624 ลEานเลขหมาย และมีผูEใชEอินเทอร]เน็ตมากท่ีสุดในโลก 

1,050 ลEานคน (มิ.ย.2565) รหัสอินเทอร]เน็ต .cn  

 

การเดินทาง กรุงเทพ-กรุงป#กก่ิง ระยะเวลาในการบิน 4 ชม. 35 นาที สายการบินของไทยท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดEแกD 

การบินไทย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดEแกD Air China, Hainan Airlines และ Shanghai Airlines      

สายการบินตDางชาติท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดEแกD Ural Airlines เวลาเร็วกวDาไทย 1 ชม. 
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 การเขEาเมืองท่ีกรุงป#กก่ิง 

 - ผูEถือหนังสือเดินทางธรรมดาตEองขอรับการตรวจลงตราจาก สอท./สกญ. จีนในประเภทท่ีถูกตEอง 

 - ผูEถือหนังสือเดินทางทูตและราชการเดินทางเขEาจีนไดEไมDเกิน 30 วัน โดยไมDตEองขอรับการตรวจลงตรา 

 - ผูEท่ีเดินทางผDานจีนไปประเทศท่ีสามไมDจำเปbนตEองขอรับการตรวจลงตราหากรอเปล่ียนเคร่ืองบิน   

ไมDเกิน 24 ชม. 

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

เท่ียวบินตรง ไดEแกD การบินไทย และไทยแอร]เอเชีย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรงไดEแกD China Eastern 

Airlines, Shanghai Airlines, Junyao Airlines และ Spring Airlines 

 การเขEาเมืองท่ีเซ่ียงไฮE 

 - ผูEถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยสามารถเดินทางเขEาจีนไดEเปbนเวลา 30 วัน โดยไมDตEอง

ขอรับการตรวจลงตรา หากถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะตEองขอรับการตรวจลงตราท่ี สอท.หรือ สกญ.จีนในไทยกDอน 

 การเดินทาง : กรุงเทพฯ-คุนหมิงระยะเวลาในการบิน 2 ชม. 10 นาที สายการบินของไทยท่ีมี

เท่ียวบินตรง ไดEแกD การบินไทย และไทยแอร]เอเชีย สายการบินของจีนท่ีมีเท่ียวบินตรง ไดEแกD China Eastern 

Airlines, Shandong Airlines และ Lucky Air 

 การเขEาเมืองท่ีคุนหมิง 

 - คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาควรขอรับการตรวจลงตรากDอนท่ีจะเดินทางเขEาจีนท่ี    

สอท.จีน/กรุงเทพฯ สกญ.จีน/เชียงใหมD หรือท่ีสงขลา (อำเภอหาดใหญD) การขอรับการตรวจลงตราสำหรับ

นักทDองเท่ียวเสียคDาธรรมเนียม 1,000 บาท ใชEเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ สำหรับผูEท่ีถือหนังสือเดินทางราชการ

และทูตไดEรับการยกเวEนการตรวจลงตรา โดยสามารถอยูDในจีนไดEไมDเกิน 30 วัน 

 - การขอรับการตรวจลงตรา ณ ชDองทางอนุญาตของดDานตรวจคนเขEาเมือง (Visa on arrival) ท่ี

สนามบินคุนหมิงยังไมDสะดวก มีกระบวนการข้ันตอนยุDงยากและตEองดำเนินการลDวงหนEาประมาณ 4-5 วันกDอน

เดินทาง ขณะท่ีดDาน ตม. เสินเจ้ิน จีนไดEยกเลิกการตรวจลงตราใหEไทยเม่ือ ส.ค.2559 สDวนท่ีดDานสากลบDอหาร 

เขตการปกครองตนเองสิบสองป#นนา สามารถขอรับการตรวจลงตราไดEตามปกติ 

 

สถานการณfสำคัญท่ีน0าติดตาม   

 1) สถานการณ]ดEานการเมืองและความม่ันคงภายใน หลังประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ดำรงตำแหนDง

สูงสุดท้ัง 3 เสาหลัก (พรรค รัฐบาล และกองทัพ) ตDอเปbนสมัยท่ี 3 และการประชุมสภาประชาชนแหDงชาติใน 

มี.ค.2566 ท่ีจะมีการปรับเปล่ียนผูEดำรงตำแหนDงสำคัญในรัฐบาล  

 2) สถานการณ]ดEานเศรษฐกิจท่ีเปbนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากวิกฤตโรค COVID-19 

นโยบายคงผูEติดเช้ือเปbนศูนย] ความขัดแยEงทางการคEาระหวDางจีนกับสหรัฐฯ รวมท้ังการแขDงขันดEานเทคโนโลยีท่ี

จะเปbนแรงขับเคล่ือนสำคัญตDอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต และสถานการณ]สูEรบระหวDางรัสเซียกับยูเครนท่ี

สDงผลตDอราคาพลังงานและอาหารโลก  
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 3) การแขDงขันอิทธิพลกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตE เอเชียใตE แอฟริกา และ

ภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการขยายอิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุDมแมDน้ำโขง รวมท้ังการแขDงขันบทบาทและ

อิทธิพลกับมหาอำนาจอ่ืน  

 4) บทบาทและทDาทีของจีนตDอประเด็นสถานการณ]ระหวDางประเทศท่ีสำคัญ อาทิ ความขัดแยEง

รัสเซียกับยูเครน ป#ญหาคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแยEงในตะวันออกกลางและอัฟกานิสถาน และสถานการณ]

ในเมียนมา  

 5) นโยบายจีนตDอประเด็นป#ญหาท่ีเก่ียวขEองอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแหDงดินแดนของจีน 

อาทิ การอEางกรรมสิทธ์ิทับซEอนในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใตE ไตEหวัน ฮDองกง เขตปกครองตนเอง       

ซินเจียง และทิเบต  

 6) การขยายบทบาทของจีนดEานสาธารณสุข อาทิ การพัฒนาวัคซีนป องกันโรค COVID-19  

 7) การผลักดันเงินหยวนดิจิทัล  

 8) ยุทธศาสตร]และการเปbนมหาอำนาจทางทะเลของจีน  การพัฒนาเสEนทางสายไหมใหมD  ท้ังทางบก

และทางทะเล (Belt and Road Initiative-BRI) เฉพาะอยDางย่ิงการพัฒนาทDาเรือในตDางประเทศ และการขยาย

ความรDวมมือดEานความม่ันคงกับประเทศในหมูDเกาะแปซิฟBกใตE 

 9) การขยายอิทธิพลทางทหารของจีน 

  

ความสัมพันธfไทย-จีน 

 ไทยสถาปนาความสัมพันธ]ทางการทูตกับจีนอยDางเปbนทางการเม่ือ 1 ก.ค.2518 ท้ังสองประเทศ     

มีความสัมพันธ]ใกลEชิดท้ังในกรอบทวิภาคีในรูปแบบหุEนสDวนทางยุทธศาสตร]อยDางรอบดEาน ท่ีครอบคลุมความ

รDวมมือทางเศรษฐกิจและการคEา การลงทุน การคมนาคมและโครงสรEางพ้ืนฐาน การทDองเท่ียวและวัฒนธรรม 

การทหารท่ีมีผลประโยชน]ตDางตอบแทน  ไทยกับจีนมีความสัมพันธ]ท่ีดีในหลายระดับ ในระดับสูง ประธานาธิบดีสี   

จ้ินผิง ทูลเกลEาฯ ถวายเคร่ืองอิสริยาภรณ]รัฐมิตราภรณ]แหDงสาธารณรัฐประชาชนจีน แดDสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจEา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสครบรอบ 70 ปl การสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนเม่ือ 1 ต.ค.2562 ในฐานะท่ีทรงสรEางคุณูปการสำคัญในการสDงเสริมมิตรภาพและความรDวมมือ  

กับจีน และในระดับรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ] จันทร]โอชา นรม.เขEารDวมการประชุม Belt and Road Forum 

for International Cooperation ระหวDาง 26-27 เม.ย.2562 โดยท้ังสองฝ�ายเห็นพEองผลักดันการเช่ือมโยง

ระหวDางกันของ Belt and Road Initiative กับเสEนทางรถไฟไทย-จีน และ Greater Bay Area กับระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor-EEC) นอกจากน้ี ไทย-จีน-ลาว รDวมลงนามบันทึก

ความเขEาใจวDาดEวยการเช่ือมตDอเสEนทางรถไฟไทย-ลาว-จีน รDวมกัน รวมท้ังไทยสนับสนุนการสรEางความ

เช่ือมโยงระดับภูมิภาคกับจีน ภายใตEแผนแมDบทวDาดEวยความเช่ือมโยงระหวDางกันในอาเซียน (Master Plan on 

ASEAN Connectivity-MPAC) และยุทธศาสตร]ความรDวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจEาพระยา-แมDโขง 

(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) กั บ จี น  แ ล ะ เม่ื อ   

พ.ย. 2565 ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง เยือนไทยอยDางเปbนทางการและรDวมประชุมผูEนำเอเปค ท่ีไทยเปbนเจEาภาพ  
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 ในหEวง มค.-ก.ย.2565 จีนเปbนประเทศคูDคEาอันดับ 1 ของไทย มีมูลคDาเพ่ิมข้ึนเปbน 103,813.9 

ลEานดอลลาร]สหรัฐ ไทยสDงออกเพ่ิมข้ึน 25% มูลคDา 37,265.6 ลEานดอลลาร]สหรัฐ นำเขEาเพ่ิมข้ึน 33.64% 

มูลคDา 66,553.3 ลEานดอลลาร]สหรัฐ ไทยเสียดุลการคEา 29,287.7 ลEานดอลลาร]สหรัฐ สินคEาสDงออกท่ีสำคัญจาก

ไทยไปจีน ไดEแกD เคร่ืองคอมพิวเตอร] อุปกรณ]และสDวนประกอบ เม็ดพลาสติก ผลไมEสด แชDแข็งและแหEง       

อัญมณีและเคร่ืองประดับ สDวนสินคEานำเขEาท่ีสำคัญจากจีนมาไทย ไดEแกD เคร่ืองจักรไฟฟ าและสDวนประกอบ 

เคร่ืองจักรกลและสDวนประกอบ เคร่ืองใชEไฟฟ าในบEาน เคมีภัณฑ] เคร่ืองคอมพิวเตอร]และอุปกรณ]และ

สDวนประกอบ  

 ดEานการทDองเท่ียว นักทDองเท่ียวจีนเคยเปbนนักทDองเท่ียวตDางชาติท่ีเขEามาเท่ียวไทยมากเปbนอันดับ 1 

(ปl 2562 ครองตลาดในไทยถึง 30%) แตDผลกระทบจากโรค COVID-19 และจีนยังคงนโยบายผูEติดเช้ือเปbนศูนย] 

ทำใหEในหEวง ม.ค.-ก.ย.2565 มีจำนวนนักทDองเท่ียวจีนมาไทยเพียง 111,928 คน อยDางไรก็ดี ททท.ประเมินวDา 

หากสถานการณ]โรค COVID-19 ในจีนเร่ิมคล่ีคลายและมีการผDอนปรนมาตรการมากข้ึน นักทDองเท่ียวจีนอาจ

มาไทยประมาณ 4 ลEานคนในปl 2566 เพราะไทยยังเปbนตลาดทDองเท่ียวยอดนิยมของจีน ซ่ึงป#จจุบันภาคเอกชน

จีนเร่ิมสDงเสริมตลาดการทDองเท่ียวไทยมากข้ึน อาทิ Ctrip บริษัททDองเท่ียวออนไลน]ช้ันนำของจีนทำการ

สDงเสริมการตลาดแบบขายลDวงหนEา (Pre-sale) แพ็คเกจทDองเท่ียว “เฉพาะมาไทย” ใหEกับกลุDมนักทDองเท่ียว

ชาวจีนท่ีเดินทางดEวยตนเอง (FIT) เร่ิมต้ังแตD 1 ม.ค.2566 และมีอายุ 2 ปl เฉพาะคDาโรงแรมและคDาเขEาชม

สถานท่ี ไมDรวมคDาต๋ัวเคร่ืองบิน  

 ขEอตกลงท่ีสำคัญ ขEอตกลงทางการคEา (31 มี.ค.2521) พิธีสารวDาดEวยการจัดต้ังคณะกรรมการรDวม

ทางการคEาไทย-จีน (9 พ.ย.2521) ขEอตกลงวDาดEวยการจัดต้ังคณะกรรมการรDวมวDาดEวยความรDวมมือทาง

เศรษฐกิจไทย-จีน (12 มี.ค.2528) ขEอตกลงความรDวมมือดEานวัฒนธรรมไทย1-จีน (28 ส.ค.2544) ความตกลง  

เรDงลดภาษีสินคEาผักและผลไมEไทย-จีน (18 มิ.ย.2546) ความตกลงวDาดEวยการจัดต้ังคณะกรรมการรDวมวDาดEวย      

ความรDวมมือทางเศรษฐกิจ (18 ต.ค.2546) และบันทึกความเขEาใจวDาดEวยการสDงเสริมความรDวมมือทางการคEา    

การลงทุนและเศรษฐกิจ (ต.ค.2546)  

 นอกจากน้ี ยังมีขEอตกลงของภาคเอกชน ท่ีสำคัญไดEแกD ขEอตกลงความรDวมมือระหวDาง

คณะกรรมการรDวมภาคเอกชน 3 สถาบัน (สภาหอการคEาแหDงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหDงประเทศไทย 

และสมาคมธนาคารไทย) กับสภาสDงเสริมการคEาระหวDางประเทศแหDงชาติจีน (27 ส.ค.2536) ขEอตกลงความ

รDวมมือดEานเศรษฐกิจการคEาและวิชาการระหวDางสภาหอการคEาแหDงประเทศไทยกับหอการคEามณฑลเหอเป�ย 

(28 มี.ค.2543) บันทึกความเขEาใจวDาดEวยการจัดต้ังสภาธุรกิจไทย-จีน และสภาธุรกิจจีน-ไทย (28 ส.ค.2544) 

แผนปฏิบัติการรDวมมือเชิงยุทธศาสตร]ไทย-จีน ฉบับท่ี 2 (ปl 2555-2559) และการขยายความรDวมมือภายใตEทวิ

ภาคีทางเศรษฐกิจและการคEา (ปl 2555)       

 ต.ค.2556 มีการลงนามความตกลงภาครัฐ 6 ฉบับ ไดEแกD 1) บันทึกความเขEาใจวDาดEวย 

Governmental Cooperation Project on the Infrastructure Development in Thailand in Connection 

with Agricultural Products Payment 2) ความตกลงวDาดEวยการสDงเสริม 4 โครงการความรDวมมือภายใตE

โครงการหุEนสDวนวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยีอาเซียน-จีน 3) แผนปฏิบัติการ 5 ปlสำหรับความรDวมมือทางทะเล
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ไทย-จีน 4) บันทึกความเขEาใจวDาดEวยความรDวมมือดEานอาชีวศึกษา 5) บันทึกความเขEาใจระหวDางรัฐบาลวDาดEวย

ความรDวมมือดEานพลังงาน และ 6) ความตกลงวDาดEวยความรDวมมือระหวDางสำนักงานคณะกรรมการสDงเสริม 

การลงทุนของไทยและธนาคารเพ่ือการพัฒนาของจีน  

 ธ.ค.2557 ลงนามในความรDวมมือ 4 ฉบับ ไดEแกD 1) บันทึกความเขEาใจวDาดEวยการจัดต้ังธนาคาร

ชำระดุลเงินหยวนในประเทศไทย 2) ความตกลงทวิภาคีแลกเปล่ียนเงินตราสกุลหยวนและบาท 3) บันทึก  

ความเขEาใจเก่ียวกับความรDวมมือทางวิชาการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน และ 4) บันทึกขEอตกลงความรDวมมือ

ระหวDางตลาดหลักทรัพย]แหDงประเทศไทยและธนาคารแหDงประเทศจีน จำกัด (Bank of China Limited)  

 ธ.ค.2558 ลงนามในความรDวมมือ ไดEแกD 1) ความรDวมมือระหวDางรัฐบาลไทย-จีน วDาดEวยการ

กระชับความรDวมมือในการพัฒนาโครงสรEางพ้ืนฐานทางรถไฟ และ 2) บันทึกความเขEาใจระหวDางกระทรวง     

ดิจิทััลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนจีน 5 ฉบับ เพ่ือสDงเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก ไดEแกD 1) บันทึกขEอตกลงเพ่ิมเติมเพ่ือการศึกษารDวมกันในโครงการรDวมกDอสรEางระบบเคเบิลใตEน้ำ

เช่ือมโยงระหวDางเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย และเขตการปกครองพิเศษฮDองกง 2) บันทึกขEอตกลง

เพ่ือการศึกษารDวมกันในโครงการกDอสรEางศูนย]ขEอมูลอินเทอร]เน็ตในประเทศไทย 3) ความรDวมมือในการพัฒนา

สนามทดสอบและพันธมิตรเพ่ือนำเทคโนโลยี 5G ไปใชEในชDวงตEน 4) ความรDวมมือพหุภาคีในการพัฒนา EEC 

Startup Hub ในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ 5) ความรDวมมือในการพัฒนาสถาบันไอโอทีและ

ดิจิทัลพาร]คประเทศไทย บันทึกความรDวมมือโครงการรถไฟระหวDางไทย-ลาว-จีน  

 เม.ย.2562 ลงนามสัญญางาน ระบบราง ระบบไฟฟ าและเคร่ืองกล รวมท้ังจัดหาขบวนรถไฟและ   

จัดฝ¶กอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3)   

 ต.ค.2563 โครงการความรDวมมือระหวDางรัฐบาลแหDงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหDง

สาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง  

 พ.ย.2565 รัฐบาลไทยและจีนประกาศเอกสารความรDวมมือและความตกลงท่ีมีการลงนามในชDวง

การเยือน จำนวน 5 ฉบับ ไดEแกD 1) แผนปฏิบัติการรDวมวDาดEวยความรDวมมือเชิงยุทธศาสตร]ไทย-จีน ระหวDาง

รัฐบาลแหDงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหDงสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับท่ี4 (พ.ศ. 2565-2569) 2) แผน

ความรDวมมือระหวDางรัฐบาลแหDงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหDงสาธารณรัฐประชาชนจีนวDาดEวยการรDวมกัน

สDงเสริมเสEนทางเศรษฐกิจสายไหมและเสEนทางสายไหมทางทะเลแหDงศตวรรษท่ี 21  3) บันทึกความเขEาใจ     

วDาดEวยความรDวมมือดEานพาณิชย]อิเล็กทรอนิกส]ระหวDางกระทรวงพาณิชย]แหDงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง

พาณิชย]แหDงสาธารณรัฐประชาชนจีน 4) บันทึกความเขEาใจวDาดEวยความรDวมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร] และ

เทคโนโลยีระหวDางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร] วิจัยและนวัตกรรมแหDงราชอาณาจักรไทย และ

สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร]แหDงสาธารณรัฐประชาชนจีน และ 5) บันทึกความเขEาใจวDาดEวยการกDอต้ัง

คณะทำงานความรDวมมือดEานการลงทุนและเศรษฐกิจระหวDางกระทรวงอุตสาหกรรมแหDงราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงพาณิชย]แหDงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

----------------------------------------------- 
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นายสี จ้ินผิง 

(Xi Jinping) 

 

ตำแหน0ง  ประธานาธิบดี เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง 

 

เกิด  15 มิ.ย. 2496 (อายุ 69ปl/ปl 2565) มณฑลสDานซี 

 

สถานภาพ   สมรสกับนางเผิง ล่ีหยวน (นักรEองอุปรากรจีนช่ือดัง) มีบุตรสาว 1 คน ช่ือ สี หมิงเจ�อ 

 

การศึกษา  - ปริญญาตรีดEานวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยชิงหวา 

 - ปริญญาตรีดEานสังคมศาสตร]และมนุษยศาสตร] (วิชาเอกทฤษฎีมาร]กซ]และการศึกษา)  

   มหาวิทยาลัยชิงหวา 

  - ปริญญาเอกทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิงหวา 

 

ประวัติทางการเมือง 

ปl 2517 - สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต]จีน 

ปl 2525-2526  - รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำเมืองเจ้ิงติง มณฑลเหอเป�ย 

ปl 2526-2528  - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำเมืองเจ้ิงติง มณฑลเหอเป�ย 

ปl 2528-2531 - สมาชิกคณะกรรมการประจำพรรคคอมมิวนิสต]จีน และรองผูEวDาการเมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2531-2533 - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำเมืองหนิงเต�อ มณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2533-2536  - เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต]จีนของเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจ้ียน 

  ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2536-2538 - คณะกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำ มณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2539-2542  - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2542-2543  - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลฝูเจ้ียน และรักษาการผูEวDาการมณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2543-2545 - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลฝูเจ้ียน และผูEวDาการมณฑลฝูเจ้ียน 

ปl 2545 - รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลเจEอเจียง และรักษาการผูEวDาการมณฑลเจEอเจียง 
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ปl 2545-2546 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลเจEอเจียง และรักษาการผูEวDาการมณฑลเจEอเจียง 

ปl 2546-2550 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมณฑลเจEอเจียง และประธานคณะกรรมการประจำสภา 

    ประชาชน มณฑลเจEอเจียง 

มี.ค.2550  - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต]จีนประจำมหานครเซ่ียงไฮE 

ต.ค.2550  - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต]จีนชุดท่ี 17 และเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการ 

    คณะกรรมการกลาง 

มี.ค.2551  - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต]จีน และรองประธานาธิบดี 

ต.ค.2553 - กรรมการประจำกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต]จีน รองประธานาธิบดี และรองประธาน 

  คณะกรรมาธิการทหารกลาง 

พ.ย.2555 - เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต] 

มี.ค.2556- - ประธานาธิบดี 

ป#จจุบัน  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 17 

คณะรัฐมนตรีจีน 

 

ประธานาธิบดี Xi Jinping 

รองประธานาธิบดี Wang Qishan  

นรม. Li Keqiang 

รอง นรม. Han Zheng 

 Sun Chunlan 

 Hu Chunhua 

 Liu He 

มนตรีแหDงรัฐ Wei Fenghe 

 Wang Yong 

 Wang Yi 

 Xiao Jie 

 Zhao Kezhi 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี Xiao Jie 

รมว.กระทรวงการตDางประเทศ Qin Gang 

รมว.กระทรวงกลาโหม Wei Fenghe 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ Huai Jinpeng 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี Wang Zhigang 

รมว.กระทรวงอุตสาหกรรมและขEอมูลขDาวสาร Jin Zhuanglong 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมและการทDองเท่ียว Hu Heping 

รมว.กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ Wang Xiaohong 

รมว.กระทรวงความม่ันคงแหDงรัฐ Chen Yixin 

รมว.กระทรวงกิจการพลเรือน Tang Dengjie 

รมว.กระทรวงยุติธรรม Tang Yijun 

รมว.กระทรวงการคลัง Liu Kun 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ Wang Guanghua 

รมว.กระทรวงทรัพยากรมนุษย]และความม่ันคงทางสังคม Zhang Jinan 

รมว.กระทรวงนิเวศและส่ิงแวดลEอม Huang Runqiu 

รมว.กระทรวงการเคหะและการกDอสรEางเขตเมือง-ชนบท Ni Hong 

รมว.กระทรวงคมนาคม Li Xiaopeng 

รมว.กระทรวงพาณิชย] Wang Wentao 

รมว.กระทรวงทหารผDานศึก Pei Jinjia 
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รมว.กระทรวงจัดการภาวะฉุกเฉิน Wang Xiangxi 

กระทรวงทรัพยากรน้ำ Li Guoying 

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท Tang Renjian 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปและการพัฒนาแหDงชาติ He Lifeng 

คณะกรรมการสุขอนามัยแหDงชาติ Ma Xiaowei 

ผูEอำนวยการตรวจสอบบัญชีแหDงชาติ Liu Jiayi 

ผูEวDาการธนาคารแหDงชาติ Yi Gang 

คณะกรรมการกิจการเช้ือชาติแหDงชาติ Chen Xiaojiang 

 

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

 

(พ.ย.2565) 


