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     สาธารณรัฐจีน (ไต#หวัน)  

             (Republic of China) 

 

 

 

เมืองหลวง ไทเป 

 

ท่ีต้ัง เป&นเกาะในทะเลจีนใต0 ต้ังอยู7ทางทิศตะวันออกเฉียงใต0ของจีน ตรงข0ามมณฑลฝูเจ้ียน บริเวณเส0น

ละติจูดท่ี 25 องศาเหนือ และเส0นลองจิจูดท่ี 121 องศาตะวันออก มีช7องแคบไต0หวันซ่ึงกว0างประมาณ 130 กม. 

ยาว 220 กม. ค่ันอยู7 พรมแดนด0านเหนือใกล0ญ่ีปุVน ทางใต0ใกล0ฟXลิปปXนสY ตะวันออก คือ มหาสมุทรแปซิฟXกและ

ทะเลจีนใต0 เกาะไต0หวันมีความยาวจากเหนือ-ใต0ประมาณ 400 กม. และกว0างสุดจากตะวันออก-ตะวันตก 145 กม. 
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อาณาเขต ประกอบด0วยหมู7เกาะไต0หวัน หมู7เกาะเผิงหู หมู7เกาะคินเหมิน และมัตสุ (หม7าจู) พ้ืนท่ีรวมประมาณ 

36,000 ตร.กม. ใกล0เคียงกับเนเธอรYแลนดY 

 

ภูมิประเทศ 2 ใน 3 ของพ้ืนท่ีเป&นภูเขาท่ีลาดลงเป&นท่ีราบทางตะวันตก โดยมีเทือกเขาขนาดใหญ7และ    

ขนาดกลางทอดตัวจากทิศเหนือจรดทิศใต0ของตัวเกาะ ยอดเขาสูงสุด คือ ยอดเขาหยกหรือยูซัน สูง 3,952 ม.          

มีแม7น้ำสายส้ัน ๆ และไหลเช่ียว มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 24% 

 

ภูมิอากาศ สภาพอากาศเป&นก่ึงโซนร0อน ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉล่ียสูงกว7า 15 องศาเซลเซียส ฤดูร0อนอุณหภูมิ

เฉล่ีย 25-28 องศาเซลเซียส อากาศโดยท่ัวไปทางตอนใต0ร0อนกว7าทางตอนเหนือ ปริมาณน้ำฝนค7อนข0างมาก

เฉล่ีย 2,580 มม.ต7อปj บริเวณท่ีมีฝนตกชุก คือ บริเวณตอนเหนือของเกาะ และยังต0องเผชิญกับพายุไต0ฝุVนและ

แผ7นดินไหวเสมอ 

 

ประชากร 23.92 ล0านคน (พ.ย. 2565) เป&นชาวไต0หวัน 84% จีนแผ7นดินใหญ7 14% ชาวเขา/พ้ืนเมือง 2% 

ชาวไต0หวันมีอายุขัยเฉล่ีย 76.41 ปj อัตราการเกิดของไต0หวันมีแนวโน0มลดลงอย7างต7อเน่ือง ไต0หวันจะเผชิญ

ปmญหาอัตราการเจริญพันธุYต่ำท่ีสุดในโลกในปj 2578  โดยอัตราการเกิดลดลงอยู7ท่ี 153,820 คนเม่ือปj 2564   

ซ่ึงลดลงประมาณ 11,459 คน จากปj 2563 อัตราผู0สูงอายุของไต0หวันเพ่ิมข้ึนอย7างรวดเร็ว คาดว7าจะเพ่ิมข้ึน 

เป&น 20% ของประชาชนท้ังหมดภายในปj 2568 

 

ศาสนา ผสมผสานระหว7างพุทธ ขงจ่ือ และเตoา 93% คริสตY 4.5% และอ่ืน ๆ 2.5% 

 

ภาษา ภาษาจีนกลางเป&นภาษาราชการ ภาษาท0องถ่ิน คือ ไต0หวัน และฮักกา 

 

การศึกษา อัตราการรู0หนังสือของประชาชน 98.5% จำนวนผู0สำเร็จการศึกษาสูงกว7าระดับมัธยมศึกษา 88%  

ไต0หวันปฏิรูประบบการศึกษาในช7วงทศวรรษ 2000 (ปj 2543-2552) เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในระดับ

อาชีวศึกษา และการศึกษาทางการช7างเป&นมหาวิทยาลัย ไต0หวันมีมหาวิทยาลัย 164 แห7ง วิทยาลัย 149 แห7ง 

วิทยาลัยวิชาชีพ 15 แห7ง มี Academy Sinica หรือบัณฑิตยสภาเป&นสถาบันวิจัยท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของไต0หวัน     

มีสถาบันต7าง ๆ ในสังกัด 24 แห7ง และศูนยYวิจัย 3 แห7งใน 3 สาขา ได0แก7 คณิตศาสตรYและวิทยาศาสตรY

กายภาพ วิทยาศาสตรYชีววิทยา และมนุษยศาสตรYและวิทยาศาสตรYสังคม ทำให0มหาวิทยาลัยของไต0หวัน        

มีจำนวนเกินอุปสงคYและมีการเรียนการสอนท่ีตรงกับความต0องการของตลาด อย7างไรก็ดี จำนวนอัตราการเกิดต่ำ 

ส7งผลให0ผู0เข0าเรียนระดับอุดมศึกษาลดลง 32% จากเดิม 271,108 คน เป&น 184,000 คน 

 

ความเป\นมาของไต#หวัน  หลังจากกองทัพของ พล.อ. เจียงไคเช็คพ7ายแพ0สงครามกลางเมืองให0แก7พรรค

คอมมิวนิสตYจีน ชาวจีนประมาณ 2 ล0านคน อพยพไปต้ังถ่ินฐานในไต0หวันเม่ือ ต.ค.2492 
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วันชาติ 10 ต.ค. 

 

การเมือง ประธานาธิบดีเป&นผู0นำรัฐบาล ผู0นำกองทัพ และเป&นตัวแทนของไต0หวันในการดำเนิน

ความสัมพันธYกับต7างประเทศ มีอำนาจส่ังการ นรม. ซ่ึงเป&นผู0นำสภาบริหาร (ครม.) ประธานาธิบดีและ        

รองประธานาธิบดีอยู7ในตำแหน7งคราวละ 4 ปj และสามารถลงสมัครรับเลือกต้ังเพ่ือกลับเข0ามาดำรงตำแหน7ง   

ได0อีกเป&นสมัยท่ี 2 

 โครงสร0างการปกครองรัฐธรรมนูญไต0หวันแบ7งอำนาจอธิปไตยออกเป&น 5 สภา (The Five Yuans) 

ได0แก7 1) สภาบริหาร (The Executive Yuan) 2) สภานิติบัญญัติ (The Legislative Yuan) 3) สภาตุลาการ 

(The Judicial Yuan) 4) สภาตรวจสอบและคัดเลือก (The Examination Yuan) และ 5) สภาควบคุม     

(The Control Yuan) ท้ัง 5 สภามีอำนาจการบริหารประเทศสูงสุด 

 สภาบริหาร : (The Executive Yuan หรือ ครม.) มี นรม.เป&นประธานรับผิดชอบการปฏิบัติตาม

นโยบายของรัฐบาลมีการจัดองคYกรย7อย 3 ระดับภายใต0สภาบริหาร คือ 1) คณะมนตรีสภาบริหาร (Executive 

Yuan Council) คือ ครม. 2) องคYการบริหาร (Executive Organizations) คือ กระทรวงและคณะกรรมาธิการต7าง ๆ 

ท่ีมีฐานะเทียบเท7ากระทรวง 3) หน7วยงานข้ึนตรง (Subordinate Departments) รวมไปถึงสำนักงบประมาณ 

กรมบัญชีกลาง สำนักงานสถิติ กรมประชาสัมพันธY คณะกรรมาธิการพิเศษอ่ืน ๆ และคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจ 

 สภานิติบัญญัติ : (The Legislative Yuan) เป&นตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมายและ

ควบคุมการทำงานของสภาบริหาร ผู0แทนของสภานิติบัญญัติมาจากการเลือกต้ัง วาระการดำรงตำแหน7ง 3 ปj 

สภานิติบัญญัติมีสมัยประชุมปjละ 2 คร้ัง และมีอำนาจในการออกกฎหมายท่ัวไป การรับรองคำส่ังฉุกเฉิน     

การตรวจสอบร7างรัฐบัญญัติงบประมาณ และการตรวจสอบรายงานทางบัญชี การรับรองรัฐบัญญัติท่ีออกโดย

กฎอัยการศึก และการแก0ไขรัฐธรรมนูญ 

 สภาตุลาการ : (The Judicial Yuan) ดูแลระบบตุลาการของประเทศ ท้ังน้ี ระบบตุลาการของ

ไต0หวันมีศาลช้ันต0น (The District Court) ศาลอุทธรณY  (The High Court) และศาลฎีกา (The Supreme 

Court) สภาตุลาการเป&นองคYกรด0านตุลาการสูงสุด โดยควบคุมกระทรวงยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลฝVายบริหาร และ

คณะกรรมาธิการระเบียบวินัยข0าราชการ สภาตุลาการมีประธาน รองประธานและตุลาการ ผู0ทรงคุณวุฒิ 17 คน  

ซ่ึงประธานาธิบดีเป&นผู0แต7งต้ังโดยความเห็นชอบของสภาควบคุม 

 สภาตรวจสอบและคัดเลือก : (The Examination Yuan) ดูแลและจัดระบบกิจการพลเรือน 

รับผิดชอบในการสอบสวน การแต7งต้ัง การคัดเลือก การใช0จ7ายเงินของข0าราชการในสังกัดของรัฐบาล 

 สภาควบคุม : (The Control Yuan) สภาควบคุมเป&นฝVายควบคุมสูงสุดของชาติ มีสิทธิในการให0

ความคิดเห็น การพิจารณาความผิดของข0าราชการ การตักเตือน การลงโทษ และการตรวจสอบบัญชี         

สภาควบคุมมีอำนาจในการถอดถอน จนท.ของรัฐ 

 

เศรษฐกิจ ไต0หวันมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีขับเคล่ือนด0วยอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะ          

การส7งออกอุปกรณYอิเล็กทรอนิกสY เคร่ืองจักรกล และปXโตรเคมี เศรษฐกิจไต0หวันมีจุดแข็งท่ีสำคัญจาก     
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นโยบายทางการเงินระดับมหภาค สภาพแวดล0อมท่ีส7งเสริมการแข7งขันทางเศรษฐกิจ การกำกับดูแลท่ีโปร7งใส 

และมีเงินสำรองระหว7างประเทศสูงเป&นอันดับ 5 ของโลก ถัดจากจีน ญ่ีปุVน ซาอุดีอาระเบีย และสวิตเซอรYแลนดY 

ขณะท่ีนโยบายของประธานาธิบดีไช7 อิงเหวิน ให0ความสำคัญลำดับแรกกับการพัฒนาและปรับเปล่ียนโครงสร0าง

ทางเศรษฐกิจเพ่ือการเติบโตอย7างย่ังยืน โดยเฉพาะการมุ7งส7งเสริมนโยบาย New Southbound เพ่ือกระชับ

ความร7วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียนและเอเชียใต0มากข้ึน   

 อย7างไรก็ดี เศรษฐกิจไต0หวันพ่ึงพาการส7งออกเป&นหลัก ทำให0ได0รับผลกระทบจากการท่ีอุปสงคY

ท่ัวโลกลดลง และความสัมพันธYท่ีตึงเครียดระหว7างจีนกับไต0หวัน ประกอบกับไต0หวันมีโครงสร0างทางเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีมีอัตราการเกิดต่ำ การเพ่ิมสูงข้ึนของผู0สูงอายุและอัตราการว7างงานของคนรุ7นใหม7 ส7งผลให0ไต0หวันมี

แนวโน0มการขาดแคลนแรงงานในอนาคต และการลดลงของอุปสงคYและจัดเก็บภาษีของภาครัฐ ท้ังน้ี  

 ภาคบริการการคิดเป&น 62.1%  

 ภาคอุตสาหกรรมคิดเป&น 36% 

 ภาคการเกษตรคิดเป&น 1.8% 

 

 สกุลเงิน : ดอลลารYไต0หวัน อัตราแลกเปล่ียน 28.54 ดอลลารYไต0หวัน : 1 ดอลลารYสหรัฐ หรือ          

1 ดอลลารYไต0หวัน : 1.07 บาท (พ.ย.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ  

ผลิตภัณฑYมวลรวมในประเทศ (GDP) : 745,000 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ประมาณการปj 2565) 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 3.06% (ปj 2565) 

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 65,141 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ปj 2562) 

ดุลการค0า : เกินดุล 43,500 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ปj 2562) 

รายได0เฉล่ียต7อหัวต7อปj : 33,402 ดอลลารYสหรัฐ (ปj 2565) 

แรงงาน : 11.5 ล0านคน (ก.ย.2563) 

อัตราการว7างงาน : 3.64%  (ต.ค.2563) 

อัตราเงินเฟ�อเฉล่ีย : 2.7% (ต.ค.2565) 
มูลค7าการส7งออก : 37,530 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ก.ย.65) 

สินค0าส7งออกสำคัญ : สินค0าอิเล็กทรอนิกสY เซมิคอนดักเตอรY ปXโตรเคมี ยานยนตYและส7วนประกอบ เรือ อุปกรณY

ส่ือสารแบบ    ไร0สาย จอแสดงผลแบบแบน เหล็ก พลาสติก คอมพิวเตอรY 

คู7ค0าส7งออกสำคัญ : จีน ฮ7องกง สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ญ่ีปุVน 

มูลค7าการนำเข0า : 32,510 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ก.ย.65) 

สินค0านำเข0าสำคัญ : น้ำมัน เซมิคอนดักเตอรY ก�าซธรรมชาติ ถ7านหิน เหล็ก คอมพิวเตอรY อุปกรณYส่ือสารแบบ      

ไร0สาย ยานยนตY สารเคมี ส่ิงทอ 

คู7ค0านำเข0าสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ญ่ีปุVน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต0   
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การทหาร สถาบัน Global Firepower จัดให0กองทัพไต0หวันมีขีดความสามารถอันดับท่ี 21 จาก 146 ประเทศ

ในปj 2565 โดยคาดการณYว7ากองทัพไต0หวันมีกำลังพลท้ังหมด 1,681,500 นาย กองปฏิบัติหน0าท่ี 169,000 นาย 

และกองกำลังทหารสำรอง 1,657,000 นาย และกองกำลังก่ึงทหาร 11,500 นายกองทัพไต0หวันมุ7งเน0นการ

เสริมสร0างขีดความสามารถทางทหารเพ่ือป�องกันภัยคุกคามและสิทธิในการปกป�องตนเองในอนาคต ในปj 2566 

ครม.ไต0หวันเสนองบประมาณทางการทหารเพ่ิมข้ึน 13.9% หรือ 19,410 ล0านดอลลารYสหรัฐ คิดเป&น 15%   

ของรายจ7ายของรัฐบาลท้ังหมด เพ่ือจัดยุทโธปกรณYใหม7และพัฒนากองทัพไต0หวันให0ทันสมัย ซ่ึงเพ่ิมข้ึนอย7าง

รวดเร็วเม่ือเทียบ 4% เม่ือปj 2560 

 ทบ.กำลังพล 94,000 นาย ยุทโธปกรณYสำคัญ ได0แก7 รถถังหลัก 1,100 คัน และป นใหญ7 1,600 กระบอก 

 ทร.กำลังพล 40,000 นาย ยุทโธปกรณYสำคัญ ได0แก7 เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือฟริเกต 22 ลำ เรือพิฆาต 4 ลำ  

 ทอ.กำลังพล 35,000 นาย ยุทโธปกรณYสำคัญ ได0แก7 เคร่ืองบินขับไล7 288 เคร่ือง เคร่ืองบินขนส7ง 

19 เคร่ือง เฮลิคอปเตอรYจู7โจม 91 เคร่ือง  และเคร่ืองบินสำหรับภารกิจพิเศษ 19 เคร่ือง  

 ไต0หวันลงนามข0อตกลงทางการทหารกับสหรัฐฯ มูลค7า 77,800 ล0านดอลลารYสหรัฐเม่ือ ต.ค.2565 

เพ่ือส7งเสริมประสิทธิภาพของระบบป�องกันภัยทางอากาศเป&นระยะ 5 ปj ระหว7าง ปj 2565-2570  

 

ปcญหาด#านความม่ันคง 

 ปmญหาด0านความม่ันคงของไต0หวัน มี 5 ประการสำคัญ ดังน้ี 1) ภัยคุกคามจากกองทัพจีนท่ีมีต7อ

ไต0หวัน ในปj 2565 กองทัพจีนฝ¢กซ0อมปฏิบัติการร7วมทางอากาศและทางน้ำ ครอบคลุมพ้ืนท่ีน7านน้ำและน7านฟ�า

ทางเหนือ ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันออกเฉียงใต0ของไต0หวัน รวมท้ังการฝ¢กใช0กระสุนจริงใน 6 พ้ืนท่ีรอบ

เกาะไต0หวันระหว7าง 4-7 ส.ค.65 รวมท้ังฝ¢กซ0อมยิงขีปนาวุธไปทางตะวันออกของไต0หวัน รวมท้ังการเคล่ือนเรือ

บรรทุกเคร่ืองบินเหลียวหนิงและชางตง เพ่ือตอบโต0การเยือนนางแนนซี เปโลซี ประธานสภาผู0แทนราษฎร

สหรัฐฯ 2) ภัยคุกคามทางทะเล จากการอ0างอำนาจอธิปไตยเหนือหมู7เกาะในทะเลจีนใต0และทะเลจีนตะวันออก 

3) ภัยคุกคามทางไซเบอรY โดยไต0หวันอ0างว7าเป&นการจารกรรมจากจีนท่ีมุ7งโจมตีโครงสร0างพ้ืนฐานของไต0หวัน

เว็บไซตYหน7วยงานรัฐและพนักงานของรัฐ เพ่ือจารกรรมข0อมูลทางการไต0หวัน  4) ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

จากการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรสินค0าเกษตรและอาหารของจีน ในปj 2565 จีนยังห0ามนำเข0าสินค0าจาก

ไต0หวันช่ัวคราวมากกว7า 2,000 รายการ จากท้ังหมด 3,200 รายการ ท่ีจีนนำเข0าจากไต0หวัน ซ่ึงเป&นมาตรการ

ทางเศรษฐกิจระดับสูงสุด จากเดิมจำกัดผลไม0และเน้ือปลารวมกันไม7เกิน 10 รายการ (คิดเป&น 200 ล0าน

ดอลลารYสหรัฐต7อปj) และห0ามส7งออกทรายและกรวดไปไต0หวัน (ไต0หวันใช0ถมทรายเพ่ือแก0ไขปmญหาส่ิงแวดล0อม) 

รวมท้ังการดึงดูดแรงงานท่ีมีทักษะสูง และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต0หวันไปยังจีน และ 5) การส7งเสริม

อุตสาหกรรมข้ันสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรY เป&นอุตสาหกรรมต0นน้ำและปลายน้ำ รวมท้ัง   

ห7วงโซ7อุปทานสำคัญของโลก ซ่ึงเป&นเหตุผลให0ประชาคมระหว7างประเทศสนับสนุนเสถียรภาพและสันติภาพใน

ช7องแคบไต0หวัน 
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สมาชิกองคdการระหว0างประเทศ ไต0หวันเป&นสมาชิกองคYการระหว7างประเทศ  ADB, APEC, BCIE, ICC, IOC, 

ITUC, PGEC, PECC,  WFTU และ WTO ไต0หวันสมัครเข0าร7วมความตกลงหุ0นส7วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟXก 

(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership-CPTPP) เม่ือ 22 ก.ย.2564 

และอยู7ระหว7างการรอผลการรับสมัคร 

 

วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี ไต0หวันมีความเจริญก0าวหน0าด0านวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยีระดับสูง 

เน่ืองจากรัฐบาลสนับสนุนและทุ7มเทงบประมาณด0านการศึกษาจำนวนมาก ทำให0ไต0หวันเป&นผู0ผลิตสินค0า

ประเภทเทคโนโลยีช้ันนำของโลก และจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรต7าง ๆ เป&นรองเพียงสหรัฐฯ เยอรมนี 

และญ่ีปุVน อีกท้ังมีขีดความสามารถในการแข7งขันอันดับท่ี 15 ของโลก บทบาทสำคัญของรัฐบาลในการสนับสนุน

ธุรกิจด0านเทคโนโลยีข้ันสูงต7าง ๆ คือ การให0คำปรึกษาและจัดหาส่ิงจูงใจในการลงทุน รวมท้ังจัดต้ังกองทุน

สำหรับการต้ังศูนยYส7งเสริมธุรกิจเกือบ 100 แห7ง ส7วนใหญ7ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย เฉพาะอย7างย่ิง

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี (Industrial Technology Research Institute-ITRI) ท่ีได0รับการยกย7องในการเป&น

ผู0นำของโลกด0านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 ไต0หวันมุ7งเน0นการพัฒนาวิทยาศาสตรY ท้ังงานวิจัยและการพัฒนาใน 7 สาขาหลัก คือ 

อุตสาหกรรมชีวภาพและเภสัชกรรม อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลท่ีทันสมัย 

อุตสาหกรรมการทหาร การพัฒนาให0เมืองเถาหยวนเป&นศูนยYกลางเทคโนโลยี เกษตรกรรมแนวใหม7 และ

เศรษฐกิจหมุนเวียน นอกจากน้ี ไต0หวันยังมุ7งกระชับความร7วมมือด0านวิทยาศาสตรYกับประเทศในภูมิภาค   

เอเชียตะวันออกเฉียงใต0และเอเชียใต0 โดยจัดต้ังศูนยYวิจัยวิทยาศาสตรYใน 9 ประเทศต้ังแต7ปj 2560 ได0แก7 ไทย 

สิงคโปรY อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟXลิปปXนสY เมียนมา ศรีลังกา และอินเดีย เพ่ือมุ7งเน0นการแลกเปล่ียน

ด0านการทำน้ำสะอาด ระบบสาธาณสุขอัจฉริยะ การรักษาส่ิงแวดล0อม การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

และวิทยาศาสตรYเก่ียวกับมนุษยY ความร7วมมือดังกล7าวเป&นโอกาสให0แสดงถึงความก0าวหน0าทางเทคโนโลยี     

ของไต0หวัน และยังส7งเสริมให0นักวิจัยไต0หวันทำการวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต0 ซ่ึงเป&นไปตาม

นโยบายมุ7งใต0ใหม7 (New Southbound Policy) ของรัฐบาล ท่ีมุ7งส7งเสริมความสัมพันธYกับประเทศในภูมิภาค 

ไต0หวันหวังว7าจะนำผลลัพธYจากการวิจัยร7วมกันข0างต0นไปพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข0อง ซ่ึงจะเป&น

ผลประโยชนYร7วมกันระหว7างไต0หวันกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะด0านการป�องกันภัยพิบัติ อุปกรณYและ

บริการทางการแพทยY และการเกษตรอัจฉริยะ   

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท7าอากาศยาน 37 แห7ง ใช0การได0ดี 35 แห7ง ท7าอากาศยานสำคัญ คือ       

ท7าอากาศยานนานาชาติไต0หวันเถาหยวน (เดิมช่ือท7าอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ค) เส0นทางรถไฟ 1,597 กม. 

เส0นทางถนน 42,520 กม. มีระบบการขนส7งมวลชนท่ีทันสมัยและมีรถไฟความเร็วสูง การโทรคมนาคม : 

โทรศัพทYพ้ืนฐาน 13.77 ล0านเลขหมาย และโทรศัพทYเคล่ือนท่ี 29.68 ล0านเลขหมาย รหัสโทรศัพทY 886 ใช0ระบบ

ดิจิทัลท้ังหมด โทรทัศนY 75 ช7อง สถานีวิทยุ 170 สถานี ผู0ใช0อินเทอรYเน็ต 20.60 ล0านคน รหัสอินเทอรYเน็ต .tw 
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การเดินทาง  สายการบินไทยท่ีบินตรงจากกรุงเทพฯ-ไต0หวันเฉล่ียสัปดาหYละ 48 เท่ียว ได0แก7 ไชน7าแอรYไลนY 

(สายการบินประจำชาติของไต0หวัน) สตารYแอรY อีวีเอแอรY และไทเกอรYแอรY ระยะเวลาในการบิน 3 ชม. 45 นาที 

เวลาท่ีไต0หวันเร็วกว7าไทย 1 ชม. ต้ังแต7วันท่ี 29 ก.ย.2565 เป&นต0นไป ไต0หวันกลับมาบังคับใช0นโยบายแผนการ

ทดลองฟรีวีซ7าท7องเท่ียวไม7เกิน 14 วัน ให0แก7คนไทยท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดาท่ีประสงคYเดินทางเข0าไต0หวัน 

จนถึงวันท่ี 31 ก.ค.2566 

 

สถานะของไต#หวันในประชาคมโลก  จีนถือว7าไต0หวันเป&นมณฑลหน่ึงของจีน และมีนโยบายรวมไต0หวัน

เข0ากับจีนเหมือนฮ7องกงและมาเก�า (ปmจจุบันเป&นเขตบริหารพิเศษของจีนหลังจากสหราชอาณาจักรและโปรตุเกส

ส7งมอบคืนให0จีนเม่ือปj 2540 และปj 2542 ตามลำดับ) จึงกำหนดให0ประเทศต7าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธYทางการทูต

กับจีนต0องยึดม่ัน “นโยบายจีนเดียว” คือ ถือว7าไต0หวันเป&นส7วนหน่ึงของจีน ทำให0ไต0หวันมีความสัมพันธYกับ

ประเทศต7าง ๆ ในโลก 14 ประเทศ (เบลีซ เฮติ เซนตYคิตสYและเนวิส เซนตYวินเซนตYและเกรนาดีนสY กัวเตมาลา 

ฮอนดูรัส ปารากวัย เซนตYลูเซีย เอสวาตินี นครรัฐวาติกัน ปาเลา ตูวาลู หมู7เกาะมารYแชลลY และนาอูรู) ขณะท่ี

ประเทศท่ีมีสถานทูตประจำอยู7ในไทเป ได0แก7 เบลีซ  กัวเตมาลา เฮติ ฮอนดูรัส นิการากัว ปารากวัย  เอสวาตินี 

หมู7เกาะมารYแชลลY ปาเลา และนครรัฐวาติกัน ไต0หวันไม7มี สอท.ในไทย โดยทางปฏิบัติ สำนักงานเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย (Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) มีภารกิจเทียบเท7า

กับสถานทูตของไต0หวันในไทย 

 ไต0หวันมีข0อตกลงทางการค0ากับหลายประเทศ ไต0หวันลงนามข0อตกลงทางการค0าเสรีกับปานามา 

(ปj 2546) กัวเตมาลา (ปj 2549) เอลซัลวาดอรYและฮอนดูรัส (ปj 2550) โดยข0อตกลงการค0าเสรีกับปานามาและ

เอลซัลวาดอรYยังคงดำเนินการ แม0ท้ังสองประเทศตัดความสัมพันธYทางการทูตกับไต0หวัน นอกจากน้ี ไต0หวัน     

มีข0อตกลงความร7วมมือกับจีน (Economic Cooperation Framework Agreement-ECFA) (ปj  2553) 

ข0อตกลงการค0าเสรีกับนิวซีแลนดY (ปj 2556) สิงคโปรY (ปj 2556) ปารากวัย (ปj 2562) และเอสวาตีนี (ปj 2562)  

 ในปj 2565 ไต0หวันอยู7ระหว7างการเจรจากับสหรัฐฯ แผนริเร่ิมการค0าระหว7างไต0หวัน-สหรัฐฯ แห7ง

ศตวรรษท่ี 21 (Taiwan-U.S. 21st Century Trade Initiative) ซ่ึงมีเป�าหมายจะลงนามข0อตกลงช่ัวคราว

หลายฉบับภายในปj 2565 เพ่ือลงนามความตกลงทางเศรษฐกิจและการค0าท่ีมีมาตรฐานสูงระหว7างกันใน

อนาคต ครอบคลุมการค0าดิจิทัล การอำนวยความสะดวกทางการค0า การอนุรักษYส่ิงแวดล0อม และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

สถานการณdสำคัญท่ีน0าติดตาม 

 1) นโยบายความสัมพันธYไต0หวันกับจีน โดยเฉพาะจีนเพ่ิมแรงกดดันไต0หวัน เช7น การกีดกันไต0หวัน

จากการประชุมระหว7างประเทศต7าง ๆ หรือแย7งชิงพันธมิตรทางการทูตจากไต0หวัน การคว่ำบาตรบริษัทสหรัฐฯ 

ท่ีค0าอาวุธกับไต0หวัน 
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 2) การพัฒนาความสัมพันธYระหว7างสหรัฐฯ กับไต0หวันในด0านการทหาร โดยเฉพาะความร7วมมือ

ภายใต0 Taiwan Travel Act ความเคล่ือนไหวดังกล7าวจะทำให0จีนไม7พอใจและอาจกระทบความสัมพันธYจีน-สหรัฐฯ 

และการผลักดันข0อตกลงการค0าเสรีกับสหรัฐฯ  

 3) ไต0หวันพยายามเสริมสร0างความร7วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ท้ังในและนอกภูมิภาค

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบาย New Southbound ที่มุ 7งขยายความร7วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ       

ในอาเซียน เอเชียใต0 ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดY เพ่ือลดการพ่ึงพาจีน  

 4) การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอรY และการกระจายห7วงโซ7อุปทานไปยังประเทศอ่ืน ๆ 

เช7น แผนพัฒนาช้ินส7วนเซมิคอนดักเตอรYขนาด 5 นาโนเมตร ในโรงงานผลิตในรัฐแอริโซนา สหรัฐฯ  

  

ความสัมพันธdไทย-ไต#หวัน 

 ไทยยึดหลักการจีนเดียวในการดำเนินความสัมพันธYกับไต0หวัน ทำให0รัฐบาลไม7มีความสัมพันธY

อย7างเป&นทางการกับไต0หวัน แต7ยังมีความสัมพันธYในด0านเศรษฐกิจ วิชาการ และสังคม ส7วนภาคเอกชน ได0แก7 

Joint Economic Cooperation between Chinese National, Association of Industry & Commerce 

(CNAIC) และ Federation of Thai Industries (FTI) (ม.ค.2532) 

 การค0าทวิภาคี ม.ค.-ต.ค.2565 ไต0หวันเป&นคู7ค0าลำดับท่ี 12 ของไทย มูลค7าการค0ารวม 14,039 ล0าน

ดอลลารYสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 7.74% จากช7วงเดียวกันของปj 2564 ไทยเป&นฝVายขาดดุลการค0าไต0หวัน 6,025 ล0าน

ดอลลารYสหรัฐ โดยไทยนำเข0าจากไต0หวัน 10,032 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ลดลง 15.07%) ไทยส7งออกไปไต0หวัน 

4,007 ล0านดอลลารYสหรัฐ (ลดลง 5.17%) สินค0านำเข0าของไทยท่ีสำคัญ ได0แก7 แผงวงจรไฟฟ�า เคมีภัณฑY เหล็ก

และเหล็กกล0า เคร่ืองจักรไฟฟ�าและส7วนประกอบ สินค0าส7งออกของไทยท่ีสำคัญ ได0แก7 แผงวงจรไฟฟ�า 

เคร่ืองปรับอากาศและส7วนประกอบ เคมีภัณฑY  

 การท7องเท่ียว ประเทศไทยและคนไทยเป&นท่ี ช่ืนชอบของชาวไต0หวันในทุกระดับ เน่ืองจาก         

ความใกล0ชิดด0านเช้ือชาติ วัฒนธรรม และศาสนาพุทธ อย7างไรก็ดี ผลกระทบจากโรค COVID-19 ทำให0เม่ือ ม.ค-

ต.ค.2565 ชาวไต0หวันเดินทางมาท7องเท่ียวไทยเพียง 43,889 คน เพ่ิมข้ึน 5,744% จากช7วงเดียวกันของปj 2564   

ส7วนชาวไทยไปไต0หวันเฉล่ียประมาณ 1,174,743 คนเม่ือ ส.ค.65 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 1,124,227 คนเม่ือ ก.ค.2565 

 แรงงาน ไต0หวันเป&นตลาดแรงงานสำคัญอันดับ 1 ของไทย เม่ือ พ.ย.2563 มีแรงงานไทยใน

ไต0หวัน 57,287 คน และส7งเงินกลับประเทศไทยประมาณ 6,000 ล0านบาทต7อปj ส7วนใหญ7ประกอบอาชีพ

ผู0ปฏิบัติงานในโรงงานประเภทควบคุมเคร่ืองจักรและประกอบช้ินส7วน  

 ด0านวิชาการ ไทยและไต0หวันมีความร7วมมือด0านวิชาการครอบคลุมหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด0าน

เกษตรกรรม สาธารณสุขชุมชน และการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย7อม (Small and Medium 

Enterprises-SMEs) ความตกลงสำคัญ ได0แก7 ความตกลงส7งเสริมและคุ0มครองการลงทุนและความตกลง

ยกเว0นการเก็บภาษีซ0อน (ปj 2542) ความตกลงระหว7างสำนักงานการค0าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเปและ

สำนักงานเศรษฐกิจและการค0าไทเปประจำประเทศไทย เพ่ือการยกเว0นการเก็บภาษีซ0อนและการป�องกันการเล่ียง

รัษฎากรในส7วนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได0 (ปj 2555) ส7งผลให0นักธุรกิจ นักลงทุนไทยและไต0หวันได0รับประโยชนY
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จากการท่ีไม7ต0องเสียภาษีซ้ำซ0อนในส7วนของรายได0จากการดำเนินธุรกิจระหว7างไทยและไต0หวัน และข0อตกลง   

ว7าด0วยความร7วมมือต7อต0านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข0ามชาติและอาชญากรรมท่ีเก่ียวข0องอ่ืน ๆ (ปj 2556) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตำรวจไทยและไต0หวันผ7านการแลกเปล่ียนข0อมูลข7าวสาร และความร7วมมือระหว7างกัน

เก่ียวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข0ามชาติและอาชญากรรมท่ีเก่ียวข0องอ่ืน ๆ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 10 

 

 

น.ส.ไช0 อิงเหวิน 

(Tsai Ing-wen) 

 

ตำแหน0ง  ประธานาธิบดี 

 

เกิด  31 ส.ค.2499 (อายุ 65 ปj/ปj 2565) ท่ีไต0หวัน 

 

สถานภาพ   โสด  

 

การศึกษา  - ปริญญาตรีด0านกฎหมายจากมภหาวิทยาลัยแห7งชาติไต0หวัน  

   - ปริญญาโทด0านกฎหมายจาก Cornell University  

  - ปริญญาเอกด0านกฎหมายจาก London School of Economics เช่ียวชาญด0านกฎหมาย

การค0าระหว7างประเทศ และกฎหมายการแข7งขัน 
 

สังกัดพรรค   ประชาธิปไตยก0าวหน0า (Democratic Progressive Party-DPP) 

 

ประวัติการทำงาน 

ปj 2527-2543 - รองศาสตราจารยYและศาสตราจารยYด0านกฎหมาย National Chengchi University และ    

      Soochow University  

 

ประวัติทางการเมือง 

ปj 2535-2543  - เร่ิมงานทางการเมือง โดยเข0าร7วมกับพรรคก�กมินต๋ัง หัวหน0าท่ีปรึกษาด0านกฎหมาย 

    คณะเจรจาการค0าของไต0หวันเพ่ือเข0าร7วม GATT และ WTO 

ปj 2537-2541 - ท่ีปรึกษาอาวุโส สภากิจการแผ7นดินใหญ7 

ปj 2542-2543 - ท่ีปรึกษาอาวุโส สภาความม่ันคงแห7งชาติ 
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ปj 2543-2547 - ประธานสภากิจการแผ7นดินใหญ7 โดยการเชิญของประธานาธิบดีเฉิน สุ7ยเปjยน จากพรรค 

  ประชาธิปไตยก0าวหน0า (DPP) ก7อนจะเข0าเป&นสมาชิกพรรค DPP เม่ือปj 2547 

ปj 2548-2549 - สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

ปj 2549-2550 - รอง นรม. ไต0หวัน 

ปj 2551 - หัวหน0าพรรคประชาธิปไตยก0าวหน0า  

ปj 2555 - เป&นสตรีคนแรกของไต0หวันท่ีลงสมัครชิงตำแหน7งประธานาธิบดี โดยแพ0คะแนน 

   นายหม7า อิงจ่ิว จากพรรคก�กมินต๋ัง 

ปj 2559-ปmจจุบัน - ประธานาธิบดีไต0หวัน (ชนะการเลือกต้ังสมัยท่ี 2 เม่ือ ม.ค.2563) 

ปj 2565 -  ลาออกจากตำแหน7งหัวหน0าพรรค DPP 
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สภาบริหารไต#หวัน 

 

ประธานาธิบดี   Tsai Ing-wen 

รองประธานาธิบดี   William Lai 

นรม.                                                      Su Tseng-chang  

รอง นรม.    Shen Jong-chin 

เลขาธิการ นรม.   Li Men-yen 

รอง เลขาธิการ นรม.                                   Ho Pei-shan 

ผู0ช7วยเลขาธิการ นรม.   Lee Guo-shin 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลอย  Lo Ping-cheng 

รัฐมนตรีลอย   Lin Wan-I 

รัฐมนตรีลอย   Chang Jing-sen 

รัฐมนตรีลอย   Deng Chen-chung 

รัฐมนตรีลอย   Huang Chih-ta 

รมว.กระทรวงมหาดไทย   Hsu Kuo-yung 

รมว.กระทรวงการต7างประเทศ   Joseph Wu 

รมว.กระทรวงกลาโหม   Chiu Kuo-cheng 

รมว.กระทรวงการคลัง   Su Jain-rong 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ   Pan Wen-chung 

รมว.กระทรวงยุติธรรม   Tsai Ching-hsiang  

รมว.กระทรวงกิจการเศรษฐกิจ   Wang Mei-hua  

รมว.กระทรวงขนส7งและคมนาคม   Lin Chia-lung 

รมว.เกษตร   Chen Chi-chung 

รมว.กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ   Hsueh Jui-yuan 

รมว.อนุรักษYส่ิงแวดล0อม   Chang Tzi-chin 

รมว.กระทรวงแรงงาน   Hsu Ming-chun 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรม   Lee Yung-de 

รมว.กระทรวงวิทยาศาสตรYและเทคโนโลยีรัฐมนตรีลอย Wu Tsung-tsong 

รมว.กิจการดิจิทัล   Audrey Tang 

รมว.พัฒนาแห7งชาติ และรัฐมนตรีลอย   Kung Ming-hsin 

รมว.กิจการแผ7นดินใหญ7   Chiu Tai-san 

รมว.กิจการชุมชนต7างประเทศ   Tung Chen-yuan 

รมว.ทหารผ7านศึก   Feng Shih-kuan 
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รมว.ชนเผ7าพ้ืนเมือง   Icyang Parod 

รมว.กิจการชนเผ7าฮากกา   Yiong Con-ziin 

รมว.การก7อสร0างสาธารณะและรัฐมนตรีลอย   Wu Tse-cheng 

รมว.งบประมาณ สถิติและบัญชี   Chu Tzer-ming 

รมว.การบริหารบุคคล   Su Chung-jung 

รมว.พลังงานปรมาณู   Hsieh Shou-shing 

ผู0ว7าการธนาคารแห7งชาติไต0หวัน   Yang Chin-long 

ผอ.พิพิธภัณฑYสถานแห7งชาติ   Wu Mi-cha 

ประธานคณะกรรมาธิการการเลือกต้ังกลาง   Lee Chin-yung 

ประธานคณะกรรมาธิการเพ่ือความเป&นธรรมทางการค0า Lee May 

 

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

 

(ต.ค.2565) 


