สาธารณรัฐประชาชนจีน
(People Republic of China)
เมืองหลวง
พื้นที่

กรุงปกกิ่ง (Beijing)
๙,๕๙๖,๙๖๑ ตร.กม. ใหญเปนอันดับ ๔ ของโลก (รองจาก รัสเซีย
แคนาดา และ สหรัฐอเมริกา) เสนพรมแดนทางบกยาวกวา ๒ หมื่น
กิโลเมตร ตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชียมีพรมแดน
ติดตอกับประเทศตางๆ โดยรอบ ๑๕ ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ
รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน พมา ลาว
และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใตจรดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต
รูปแบบการปกครอง สังคมนิยมแบบจีน
ประธานาธิบดี
นายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) (มีนาคม 2556)
นายกรัฐมนตรี
นายหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) (มีนาคม 2556)
ประชากร
1,361 ลานคน
ศาสนา ลัทธิขงจื้อ ศาสนาพุทธ ลัทธิเตา ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต
เขตการปกครอง
การปกครองสวนกลางแบงออกเปน ๒๓ มณฑล (รวมถึงไตหวัน) ๕ เขตปกครอง
ตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) ๔ มหานครที่ขึ้นตอ
สวนกลาง (ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจิน และฉงชิ่ง) และ ๒ เขตบริหารพิเศษ(ฮองกง และ
มาเกา)
ภาษา
ใชภาษาจีนกลาง เปนภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลตางๆ มีภาษาพูดทองถิ่นที่
แตกตางกัน เชน เสฉวน หูหนาน กวางตุง ไหหลํา และฮกเกี้ยน
หนวยเงินตรา
หยวน (Yuan)
เวลา
เร็วกวาประเทศไทย ๑ ชั่วโมง
๑. ขอมูลดานเศรษฐกิจ
๑.๑ สถานการณเศรษฐกิจของจีน
จีนมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
(economic powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกดวยอัตราเฉลี่ยรอยละ ๑๐ ตอป มีขนาดเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับ ๔ ของโลก รองลงมาจาก สหรัฐฯ ญี่ปุน และเยอรมนี และเงินทุนสํารองที่มากที่สุดในโลก
เขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนมี ดังนี้ ๑) เขตลุมแมน้ําเพิรล (Pearl River Delta) ประกอบดวย ๙ เมือง ไดแก
นครกวางโจว เสิ่นเจิ้น จูไห ตงกวน ฝอซาน (รวมหนานไหและซุนเตอ) จงซาน เจียงเหมิน หุยโจว (ยกเวน
Longmen County) และจาวฉิ้ง (เขตเมืองจาวฉิ้ง Gaoyao และ Sihui) ๒) เขตปากน้ําแยงซี (Yangtze River
Delta) รวม ๑๖ เมือง ไดแก นครเซี่ยงไฮ ๘ เมืองในมณฑลเจียงซู และ ๗ เมืองในมณฑลเจอเจียง
๓) เขตเศรษฐกิจปอไห (Bohai Economic Zone) ประกอบดวยกรุงปกกิ่ง มหานครเทียนจิน และ
เมืองในมณฑลเหอเปยและชานตง และ ๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และ
เฮยหลงเจียง ซึ่งในอดีตเปนเขตอุตสาหกรรมหนักที่สําคัญของประเทศ แตไดรับผลกระทบหลังจากที่รัฐบาลจีน
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ไดเริ่มดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบระบบตลาด (market economy) สงผลใหเขตนี้มีความลาหลังกวา ๓ เขต
ขางตน อยางไรก็ตาม รัฐบาลจีนไดกําหนดยุทธศาสตรที่จะฟนฟูเขตดังกลาวใหเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมหนัก
ของประเทศ เปน new powerhouse ของประเทศเชนเดียวกับเขตเศรษฐกิจ ๓ เขตขางตน โดยไดกําหนดให
เหลียวหนิงเปนศูนยการผลิตอุปกรณและวัตถุดิบระดับโลก
อุตสาหกรรมดานการเกษตรที่สําคัญ
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สินคาสงออกสําคัญ
อุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร เครื่องใชไฟฟา เครื่องนุงหม รองเทา
สินคานําเขาสําคัญ
เครื่องจักรและอุปกรณไฟฟา น้ํามัน อุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ประเทศ/เขตเศรษฐกิจคูคาสําคัญ สหรัฐฯ ญี่ปุน ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน อาเซียน EU รัสเซีย
ออสเตรเลีย แคนาดา (ไทยเปนอันดับที่ ๑๓)
ตลาดสงออกสําคัญ
สหรัฐฯ ฮองกง ญี่ปุน เกาหลีใต EU อาเซียน
ตลาดนําเขาสําคัญ
ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน สหรัฐฯ EU อาเซียน ฮองกง รัสเซีย (ไทยเปนอันดับที่ ๑๐ )
๑.๒ ความสัมพันธดานเศรษฐกิจ ไทย-จีน
การคาระหวางไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการ
มูลคาการคารวม
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคารวม
มูลคาการคาสินคาเกษตร
การสงออก
การนําเขา
ดุลการคาสินคาเกษตร

2556
1,979,968.1
824,672.2
1,155,295.9
-330,623.7

2557
2,057,965.9
806,437.6
1,251,528.3
-445,090.7

มูลคา : ลานบาท
2558 ม.ค.-ก.ค.
1,205,627.0
442,060.4
763,566.6
-321,506.2

319,652.4
276,233.1
43,419.3
232,813.8

312,359.9
263,992.9
48,367.1
215,625.8

174,205.2
146,489.7
27,715.5
118,774.2

ความสัมพันธทางการคา

หลังจากการเปดเสรีการคาอาเซียน - จีน เริ่มมีผลบังคับใช ตั้งแตเดือนกรกฎาคม
๒๕๔๘ ซึ่งสงผลใหอัตราภาษีศุลกากรของประเทศสมาชิกลดลง จนเปนรอยละ ๐
ในป ๒๕๕๓ มูลคาการคาระหวางไทย - จีน ก็มีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางตอเนื่อง
โดย สินคาที่ไทยมีศักยภาพ และมุงที่จะขยายโอกาสในการเขาสูตลาดจีนอันดับแรก
ไดแกผลไม นอกจากนี้ ยังไดแก ขาว มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ยางพารา เม็ด
พลาสติก เคมีภัณฑ อินทรีย และอัญมณี
สินคาเกษตรนําเขาจากไทย ยางธรรมชาติ ที่กําหนดไวในทางเทคนิคชั้น 20 ยางผสมอื่น มั นสําปะหลังฝาน
หรื อ ทํ า เป น เพลเลตเป น แผ น บางแห ง ยางแผ น รมควั น ชั้ น 3 สตาร ช ทํ า จาก
มันสําปะหลัง น้ํายางธรรมชาติอื่นจะผานกรรมวิธีพรีวัลแคไนซเซซันหรือไมก็ตาม
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ปริมาณแอมโมเนียเกินรอยละ 0.5 ขาวเจาขาวหอมมะลิไทย 100 % ชั้น 2
ทุเรียนสด ลําไยสด โมดิไฟดสตารชอื่นๆที่ทําจากแปงมันสําปะหลัง ลําไยแหง
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตองมีโพลสไรเซชั้น ไมนอยกวา 99.80 z และคาสีตั้งแต
0-45 หนวย ICUMSA ที่ 420 มม.
สินคาเกษตรสงออกมาไทย แอปเปลสด สมแมนดารินอื่น (รวมถึงสมชัตสุมา) สมคลีเมนทีน สมวิลกิ้งและสม
พันธุผสมที่คลายกัน ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอทองแถบ องุนสด ปลาหมึกกลวยแช
เย็นจนแข็ง แครรอต สดหรือแชเย็น แพร เห็ด ปลาซารดีน ทูนาบรรจุภาชนะอื่นๆ
มอลตไมไดคั่ว และมะเขือเทศปรุงแตงที่มีลักษณะเปนเพสต
๒. ขอมูลดานการเกษตร
๒.๑ การเกษตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน
(๑) ภาพรวมดานการเกษตร
อุตสาหกรรมการเกษตรเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับประเทศจีน โดยผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ไดมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศเปนสวนหนึ่ง
นอกจากนั้ น จี น ยั ง ได นํ า ความรู ทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใช เพื่อพัฒ นาผลผลิต จากอุตสาหกรรม
การเกษตรอยางตอเนื่อง จีนเปนประเทศขนาดใหญมีความหลากหลายทั้งในดานภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และ
ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยศักยภาพดานการเกษตรของจีนจะมีความแตกตางกันตามภูมิประเทศ ดังนี้
๑. ภาคเหนือและตะวันตกจะมีศักยภาพดานปศุสัตว เนื่องจากมีพื้นที่เปนทุงหญา ที่มีคุณภาพ
กวางขวางใหญโต โดยเฉพาะแถบมองโกเลีย สานซี หนิงเซี่ย เปนตน
๒. ภาคใตและภาคกลางมีศักยภาพดานการเพาะปลูก โดยเฉพาะพืชผักผลไมและขาว เชน หูหนาน
หูเปย กวางตุง เสฉวน กวางสี เปนตน
๓. ภาคตะวันตกเฉียงใตเปนพื้นที่ปาเขา มีความอุดมสมบูรณดานปาไม พืชพรรณ และสัตวปา มี
ศักยภาพในดานการเกษตรสมัยใหม โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีชีวภาพ สมุนไพร พืช-พรรณดอกไม และยาสูบ
เปนตน
๔. ภาคกลางและภาคใตมีแมนา ลําคลองมาก รวมทั้งทะลสาบ ทําใหมีศักยภาพดานประมงน้ําจืด
และมีการพัฒนาประมงน้ําจืดอยางตอเนื่อง เพราะชาวจีนนิยมรับประทานสัตวน้ําจืด
๕. ชายฝงทะเลตะวันออก มีชายฝงทะเลยาวจากเหนือจรดใตประมาณ ๑๘,๐๐๐ กิโลเมตร (รวม
ไตหวัน) มีการประมงทั้งชายฝงทะเลและนอกชายฝงทะเล
๖. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยูในเขตอบอุนคอนขางหนาว เชน เฮยหลงเจียง จี๋หลิน เหลียวหนิง
เปนมณฑลที่มีความอุดมสมบูรณ ทําใหดินอุดมสมบูรณ (แหลงดินดา) เปนพื้นที่เกษตรดานการปลูกขาว และ
แหลงปลูกปาที่สําคัญของจีน
๗. จากภาคตะวันออกถึงภาคกลาง คอนไปทางตะวันตกของจีน (ไดแก เซี่ยงไฮ เหอเปย ซานซี เหอห
นาน สานซี) มีภูมิอากาศและภูมิประเทศ ที่เหมาะสมกับการปลูกผลไมเมืองหนาว เชน แอปเปล สาลี่ องุน ลูก
พลับ พรุน เปนตน ที่มีปริมาณและคุณภาพเมื่อเทียบกับราคาแลวถือวาคุมคามาก นอกจากสามารถสงออกเปน
ผลไมสดแลว ยังเปนวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมผลไมแปรรูป
๒.๒ ความสัมพันธดานการเกษตร ไทย-จีน
๒.๒.๑ ความรวมมือดานการเกษตรไทย-จีน (Sino-Thai Agricultural Cooperation) ป ๒๐๐๗๒๐๐๙ มีการดําเนินงานความรวมมือดานประมง ปศุสัตว พืช และการพัฒนาผืนดิน
C:\Users\USER\Desktop\Country Profile 58\Country Profile China (ก.ย. 58).doc

๒.๒.๒ ความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย-จีน (คกร.ไทย-จีน) สาขา
เกษตรกรรม ป ๒๐๑๐ มี ท้ังด า นการแลกเปลี่ย นความรวมมือทางวิช าการ ศึกษาดูงาน และการวิจัย รว ม
ดานพืชผัก และประมง
๒.๒.๓ การลงนามความตกลงพิธีสารวาดวยขอกําหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสําหรับการ
ขนสงผลไมไทยที่สงออกผานประเทศที่สามเขาสูสาธารณรัฐประชาชนจีน (R๙) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒.๒.๔ คณะทํางานความรวมมือไทย-กวางตุง ป ๒๕๕๓

๓. ความสัมพันธดานการทูต ไทย-จีน
ไทยไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๘
ความสัมพันธไทย-จีนดําเนินมาดวยความราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน ไม
แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน และอยูภายใตหลักการของผลประโยชนรวมกันเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง
สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค และไดมีความรวมมือกันอยางใกลชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะในชวง
สงครามกั มพู ช าที่ ได ทํา ให ทั้งสองฝ ายมี ความไวเนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งเปน แนวทางการพัฒ นาความสัมพัน ธทาง
การเมืองที่ดีและไดขยายไปสูความรวมมือทางการคา เศรษฐกิจ และการลงทุน เมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นและจีน
สามารถมีความสัมพันธกับอาเซียนทุกประเทศแลว ความสําคัญของไทยตอจีนในทางยุทธศาสตรไดลดลงไปจาก
เดิม ความสัมพันธในปจจุบันจึงไดเนนดานการคาและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผลประโยชนตางตอบแทนเปน
หลัก
จีนใชนโยบายทางการทูตที่สันติและอิสระเปนตัวของตัวเองอยางเด็ดเดี่ยวแนวแน เปาหมาย ขึ้นมูล
ฐานของนโยบายก็คือ ปองกันรักษาเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน สราง บรรยากาศระหวาง
ประเทศที่ดีเพื่อการปฏิรูปเปดประเทศและการสรางสรรค ๔ ทันสมัยของจีน ผดุง สันติภาพของโลก สงเสริม
การพัฒนารวมกัน ที่สําคัญรวมถึงปฏิบัติตามหลักการแหงความเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง ไมเปนพันธมิตรกับ
มหาประเทศ หรือกลุมประเทศใด ๆ ไมสรางกลุมทางการทหาร ไมเขารวมการแขงขันกําลังรบและก็ไมขยาย
กําลังรบ คัดคานลัทธิครองความเปนเจา ผดุงสันติภาพของโลก โดยเห็นวา ประเทศไมวาใหญหรือเล็ก เขมแข็ง
หรือออนแอ ยากจนหรือมั่งคั่งตางก็เปนสมาชิดที่มีฐานะเสมอภาคในประชาคมโลก ควรแก ขอพิพาทหรือการ
ปะทะกันระหวางประเทศกับประเทศโดยสันติวิธีโดยผานการปรึกษาหารือกัน ไม ควรใชกําลังอาวุธหรือขูวาจะ
ใชกําลังอาวุธ ไมควรแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นไมวาโดย ขออางใด ๆ ดําเนินนโยบายเปดประเทศ
อยางทั่วดาน ยินดีที่จะดําเนินการไปมาหาสูกันทางการคา ความรวมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและการ
แลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมกับประเทศ และเขตแควนตาง ๆ ทั่วโลกอยางกวางขวางบนพื้นฐาน
แหงความเสมอภาคและอํานวยประโยชน แกกัน เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองรวมกัน
๔. สวนราชการ
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
นายหนิง ฝูขุย (Mr.Ning Fukui)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย
๕๗ Rachadapisake Road
Dindaeng, Bangkok ๑๐๔๐๐
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โทรศัพท: ๐-๒๒๔๕-๐๐๘๘
โทรสาร: ๐-๒๒๔๖-๘๒๔๗
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน
นายธีรกุล นิยม
เอกอัครราชทูตไทยประจําสาธารณรัฐประชาชนจีน
No. ๔๐, Guang Hua Lu Beijing ๑๐๐๖๐๐
Tel. (๘๖-๑๐) ๖๕๓๒-๑๗๔๙, ๖๕๓๒-๑๘๔๘, ๖๕๓๒-๒๑๕๑,๖๕๓๒-๕๐๔๘
Fax.(๘๖-๑๐) ๖๕๓๒-๑๗๔๘
Visa and Consular section: (๘๖-๑๐) ๖๕๖๖-๒๕๖๔,๖๕๖๖-๔๒๙๙, ๖๕๖๖-๑๑๔๙, ๖๕๖๖-๔๔๖๙
E-mail :
ผูอํานวยการสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงปกกิ่ง
นางอุไร สุวรรณวงศ
Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy Beijing
No. ๔๐ Guang Hua Lu, Chaoyang District, Beijing ๑๐๐๖๐๐
โทรศัพท : ๘๖ (๑๐) ๖๕๓๒๓๙๕๕
โทรสาร : ๘๖ (๑๐) ๖๕๓๒๓๙๕๐
โทรศัพทเคลื่อนที่ : ๑๓๙๐ ๑๓๖ ๐๓๔๔
จัดทําโดย
นางสาวจิตรานนท สุชาติ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมความรวมมือกับตางประเทศ ๒
สํานักการเกษตรตางประเทศ
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