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1. ข้อมูลพื้นฐานประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China (PRC)) โดยมีกรุงปักกิง่ (ในภาษาราชการจีน
เรียกว่า “เป่ยจิง” – 北京– Beijing) เป็นเมืองหลวง ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง
ดาวดวงใหญ่ หมายถึง พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้น�ำผู้ปกครอง
ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้นที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ
ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุน
แห่ง ชาติ มีค วามหมายโดยรวมถึงเอกภาพของประชาชนจีนทุก
ชนชั้น ภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและมีวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกปี เป็นวันชาติ
ประเทศจีนมีขนาดพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร 1  ใหญ่เป็น
อันดับที่ 3 ของโลก ตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีเส้นพรมแดนบนพื้นดินยาว 22,800 กิโลเมตร โดยมี
พรมแดนติดต่อกับ 15 ประเทศโดยรอบ ทิศเหนือ จรด คาซัคสถาน มองโกเลีย รัสเซีย ทิศตะวันออก จรด
เกาหลีเหนือ เคอร์กิชสถาน ทิศตะวันตก จรด ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน ทิศใต้ จรด อินเดีย
เนปาล สิกขิม ภูฏาน พม่า ลาว เวียดนาม และมีชายฝั่งทะเลยาว 18,000 กิโลเมตร 2  โดยจีนครอบครองหมู่
เกาะจ�ำนวน 6,536 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะไต้หวัน รองลงมาคือเกาะไห่หนาน 3

2. ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศจีนตั้งอยู่บริเวณซีกโลกเหนือในทวีปเอเชียตะวันออก ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟิก โดยสภาพภูมิประเทศของจีนค่อนข้างซับซ้อน พื้นที่ด้านตะวันตกยกตัวสูงและค่อยๆ ลาดต�่ำลงมาทาง
1 Royal Thai Embassy, Beijing. 中华人民共和国 . [Online]. Available from: http://www.thaiembbeij.org/thaiembbeij/th/republic-of-china/ [18 July 2014]
2 Faculty of Arts, Chulalongkorn University. The People’s Republic of China. [Online]. Available from: http://www.arts.chula.
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3 ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน. มณฑลไห่หนาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/about-china/
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ตะวันออก 4  ภูมปิ ระเทศของจีนส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีเนื้อที่ประมาณ 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เขตภูเขานี้
หมายรวมถึงเขตภูเขา เนินเขา และที่ราบสูง ที่ราบสูงที่มีชื่อเสียงของจีน ได้แก่ ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ที่ราบสูง
มองโกลเลียใน ที่ราบสูงหวงถู่ และที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว ที่ราบสูงทั้ง 4 แห่งนี้สูงจากระดับน�ำ้ ทะเลมากกว่า
1,000 เมตร โดยแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างกันไป นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศที่มีแม่น�้ำ
จ�ำนวนมากกว่า 50,000 สาย มีบริเวณลุ่มน�ำ้ มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตร โดยแม่น�้ำแยงซี เป็นแม่นำ�้ สายใหญ่
และยาวที่สุดของจีน แม่น�้ำสายส�ำคัญอื่นๆ ได้แก่ แม่น�้ำหวงเหอหรือแม่น�้ำเหลือง แม่น�้ำเฮยหลงเจียง แม่น�้ำ
จูเจียง และแม่น�้ำหวายเหอ โดยแม่นำ�้ ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของจีน ส่วนภาคตะวันตก
เฉียงเหนือจะแห้งแล้งและมีปริมาณฝนน้อย
แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
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จากการที่จีนมีเนื้อที่ประเทศกว้างใหญ่และมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 15 ประเทศ
เป็นระยะทางบกยาวถึง 2 หมื่นกิโลเมตร จีนจึงให้ความส�ำคัญกับนโยบายและการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อรักษาความปรองดองและหาทางแก้ไขปัญหาพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการเปิดประเทศและปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีน ซึ่งต้องอาศัยสภาวะความสงบบริเวณชายแดนและ
เส้นทางคมนาคมทางชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณห่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นถิ่นทุรกันดารและ
ประชาชนมีความยากจน

4 CRI online. ภูมิประเทศจีน. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson15/6.html. [15 กันยายน 2557]

นับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจ ประเทศจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
(G20)   และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 จีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council – UNSC) 6 มีการส่งออกสินค้า
เป็นอันดับที่ 1 ของโลก 7 และน�ำเข้าสินค้าเป็นอันดับที่ 2 ของโลก 8 ในไตรมาสแรกของปี 2557 เศรษฐกิจจีน
มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 7.4 9 ชะลอลงจากอัตราร้อยละ 7.7
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 และปัจจุบนั ธนาคารโลกได้จดั อันดับให้ประเทศจีนเป็นประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ขั้นสูง (Upper Middle Income) โดยมีรายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อหัว (Gross National Income per
capita: GNI per capita) เท่ากับ 6,560 เหรียญสหรัฐฯ 10
5

3. จ�ำนวนประชากรและโครงสร้างประชากร
จีนมีประชากรมากที่สุดในโลกซึ่งจากการส�ำรวจในปี 2556 พบว่ามีจ�ำนวน 136,072 ล้านคน11
โดยมีอัตราขยายตัวประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.92 ชาวจีนมีอายุขัยยืนยาวเฉลี่ย 75.3 ปี และเมื่อพิจารณาด้าน
โครงสร้างประชากรของจีนพบว่า
แบ่งตามเพศ ในปี 2556 ประชากรเพศชาย มีจ�ำนวน 69,728 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 51.25
ประชากรเพศหญิงมีจ�ำนวน 66,344 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 48.75
แบ่งตามอายุ ในปี 2556 ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 9.70 ของประชากรทั้งหมด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.31 จากปี 2555 ประชากรที่มีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี คิดเป็นร้อยละ 90 ของประชากร
ทั้งประเทศ ลดลงร้อยละ 0.26 จากปี 2555 และจ�ำนวนประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีจ�ำนวน 22,316 ล้านคน
หรือร้อยละ 16.40 ของประชากรทั้งประเทศ
แบ่งตามถิ่นอาศัย ในปี 2556 มีจ�ำนวนประชากรผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองมีจ�ำนวน 73,111 ล้านคน
หรือมีสัดส่วนร้อยละ 53.10 ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบทมีจ�ำนวน 62,961 ล้านคน หรือสัดส่วนร้อยละ 46.90
หากแยกตามภูมิประเทศ พบว่าภาคตะวันออกของจีนมีประชากรอาศัยหนาแน่นกว่าภาคตะวันตก ปัจจุบัน
รัฐบาลจีนมีนโยบายเร่งขยายสังคมเมือง (Urbanization) เพื่อพัฒนาความเจริญให้ทัดเทียมกันทั่วทุกท้องที่ 12
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ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและโครงสร้างประชากร ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจ
ของจีนมีการเติบโตอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วสังเกตจากอัตราผูอ้ ยูอ่ าศัยในเมือง
มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีแรงงานจีนอพยพย้ายถิ่นฐานจ�ำนวนมาก
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมืองและอุตสาหกรรมในจีน ส่งผลให้จีนต้องขยายการลงทุนทั้ง
สาธารณูปโภค เขตอุตสาหกรรม และมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์ได้รบั ประโยชน์ นอกจากนีก้ ารเติบโตของสังคมอย่างรวดเร็วและการปรับตัวทางบวกของรายได้
ผู้บริโภค ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคต่อสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นใน
กลุ่มสังคมเมือง ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนผู้สูงอายุชาวจีนเป็นช่องทางและโอกาสส�ำหรับอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ในทางตรงกันข้ามจ�ำนวนประชาชนวัยท�ำงานมีอัตราลดลง แต่ยังมีจ�ำนวนแรงงานเพียงพอ
และมากกว่าความต้องการของตลาดการจ้างงานอยู่จำ� นวน 150 ล้านคน ทั้งนี้ IMF คาดการณ์ว่า จีนยังคงมี
จ�ำนวนแรงงานเกินความต้องการของภาคธุรกิจจนถึงปี 2563 ประมาณ 30 ล้านคน หลังจากปี 2563 ถึงปี
2568 จีนอาจเกิดภาวะแรงงานไม่เพียงพอต่อภาคธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในจีนปรับสูงขึ้นและ
กระทบต่อผลก�ำไรในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจให้ลดลง อันจะน�ำไปสูก่ ารลดลงของภาคการลงทุนด้วยเช่นกัน
ความไม่สมดุลของโครงสร้างประชากรในหลายมิติที่เกิดขึ้นนี้ มีผลบางส่วนมาจากการใช้นโยบาย
ลูกคนเดียวมากว่า 30 ปี รัฐบาลจีนจึงได้มีการทบทวนนโยบายและด�ำเนินการแก้ไขปัญหา โดยในปี 2557
ก�ำหนดให้คสู่ ามี-ภรรยาซึง่ คนใดคนหนึง่ ทีเ่ ป็นลูกคนเดียวของครอบครัวเดิม สามารถมีลกู ได้สองคน และในอนาคต
หลังปี 2558  คู่สามี-ภรรยาสามารถมีลูกได้สองคนโดยไม่มีเงื่อนไข และได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเพิ่ม
อายุเกษียณของข้าราชการจีน ส่งผลให้ผู้สูงอายุชาวจีนซึ่งเกษียณอายุเฉลี่ยวันละ 25,000 คน สามารถรักษา
ระดับรายได้ที่สูงในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุของจีนในปัจจุบันยังไม่จ�ำเป็นต้องเก็บเงินไว้ให้
ลูกหลานเนื่องจากส่วนใหญ่มีลูกหลานคนเดียว ซึ่งเท่ากับว่าผู้สูงอายุเหล่านี้นอกจากจะมีจ�ำนวนมากขึ้นแล้วยัง
มีก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นด้วย

4. ระบบการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
4.1 รูปแบบการปกครองของจีน
ประชาธิปไตยสังคมนิยมแบบจีน (Socialist Democracy with Chinese Characteristics)
เป็นรูปแบบการปกครองโดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party: CCP) เป็นสถาบันทางการ
เมืองที่มีอ�ำนาจเด็ดขาดและสูงสุด ส่วนคณะรัฐบาลหรือที่เรียกว่า คณะมุขมนตรี (State Council) และองค์กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ก�ำหนดแผนพัฒนาประเทศ นโยบาย และมาตรการเพื่อปฏิบัติตามมติยุทธศาสตร์
และข้อชี้แนะที่พรรคก�ำหนดโดยจ�ำแนกโครงสร้างบริหารประเทศออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
4.1.1 การบริหารระดับประเทศ (ส่วนกลาง) มีรัฐบาลกลางเป็นองค์กรที่มีอำ� นาจควบคุม
การปกครองทั่วทั้งประเทศ เป็นสถาบันส�ำคัญในการบริหารประเทศซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี รองนายก
รัฐมนตรี คณะมุขมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ประธานคณะกรรมการต่างๆ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
ตรวจสอบบัญชี และเลขาธิการ
4.1.2 การบริหารในระดับท้องถิน่ ระบบการเมืองการปกครองของจีนมีการกระจายอ�ำนาจ
ออกจากส่วนกลาง โดยให้รัฐบาลในระดับมณฑล/มหานคร/เขตปกครองตนเอง และระดับท้องถิ่นอื่นๆ

มีอ�ำนาจและสิทธิในการบริหารจัดการในระดับหนึ่ง โดยจะต้องสอดคล้อง/ไม่ขัดกับนโยบายหรือกฎหมาย
ในระดับประเทศ
พื้นที่การปกครองของจีนแบ่งตามมณฑล

ที่มา : Flat World Knowledge

4.2 การแบ่งเขตการปกครอง
ปัจจุบันจีนแบ่งการปกครองโดยรวมออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มณฑล เขตปกครองตนเอง
(Special Administrative Regions, SARs) เทศบาลนคร (直辖市) และเขตการปกครองพิเศษ โดยแบ่งเขต
การปกครองที่ย่อยออกมาเป็นมณฑล จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบลและหมู่บ้าน ในประเภทของมณฑลปัจจุบันมีทั้งสิ้น
23 มณฑล

รายชื่อมณฑลของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จ�ำนวน
จังหวัด
หนานชาง (南昌) 11

มณฑล

เมืองเอก

จ�ำนวน
จังหวัด

มณฑล

อันฮุย (安徽)

เหอเฟ๋ย (合肥)

17

เจียงซี (江西)

ฝูเจี้ยน (福建)

ฝูโจว (福州)

9

จี๋หลิน (吉林)

กานซู (甘肃)

หลานโจว (兰州)

6

กวางตุ้ง (广东)

กว่างโจว (广州)

21

ชิงไห่ (青海)

ซีหนิง (西宁)

1

กุ้ยโจว (贵州)

กุ้ยหยาง (贵阳)

5

ส่านซี (陕西)

ซีอาน (西安)

10

ไห่หนาน (海南)

ไหโข่ว (海口)

3

ซานตง (山东)

จี้หนาน (济南)

17

เหอเป่ย (河北)

สือเจียจวง (石家庄)

11

ซานซี (山西)

ไท้เอวี๋ยน (太原)

17

เฮยหลงเจียง (黑龙江) ฮาเอ่อปิน (哈尔滨)

13

เสฉวน (四川)

เฉิงตู (成都)

19

เมืองเอก

ฉางชุน (长春)

เหลียวหนิง (辽宁) เฉินหยาง (沈阳)

9
14

เหอหนาน (河南)

เจิ้งโจว (郑州)

18

ยูนนาน (云南)

คุนหมิง (昆明)

14

หูเป่ย (湖北)

อู่ฮั่น (武汉)

13

เจ้อเจียง (浙江)

หังโจว (杭州)

11

หูหนาน (湖南)

ฉางซา (长沙)

14

ไต้หวัน (台湾)

ไทเป (臺北市)

16

เจียงซู (江苏)

หนานจิง (南京)

13

นอกจากมณฑลต่าง ๆ แล้วยังมีเขตปกครองตนเอง (自治区) 5 แห่ง ดังนี้
1. เขตปกครองตนเองกวางสี (广西壮族) มีเมืองเอกชื่อ หนานหนิง (南宁) ตั้งอยู่ทาง
ภาคใต้ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลยูนนาน ทางเหนือ
ติดกับมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมณฑลหูหนาน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม
2. เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (内蒙古) มีเมืองเอกชื่อ ฮูเหอเฮ้าเท่อ (呼和浩特)  
ชื่อย่อ เน่ยเหมิงกู่หรือมองโกเลียใน มีลักษณะพื้นที่แคบยาวพาดตามชายแดนภาคเหนือของจีนกั้นระหว่างจีน
กับมองโกเลียและรัสเซีย โดยมีชายแดนยาว 4,200 กิโลเมตร ด้านตะวันออก ตะวันตก และใต้มีพื้นที่ติดกับ
8 มณฑลของจีน
3. เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ( 宁夏回族) มีเมืองเอกชื่อ หยินชวน (银川) ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางตอนบนของแม่นำ�้ หวงเหอ (แม่นำ�้ เหลือง) ทิศตะวันออกติดกับมณฑลส่านซี

ทิศเหนือติดต่อกับมองโกเลียใน ทิศใต้ติดกับมณฑลกานซู แบ่งเขตการปกครองเป็น 2 เขต 4 เมือง 16 อ�ำเภอ
พื้นที่ 66,000 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศทางใต้เป็นที่ราบสูงหวงถู่ พื้นที่ทางเหนือลาดต�่ำเป็นบริเวณที่ราบ
หนิงเซี่ย ซึ่งมีพื้นที่เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ พื้นที่โดยทั่วไปสูงกว่าระดับน�ำ้ ทะเล 1,100-2,000 เมตร จุดสูงสุด
3,556 เมตร ทิศเหนือเป็นพืน้ ทีท่ ะเลทรายได้แก่ ทะเลทรายเถิง๋ เก๋อหลี่ เหมาอูซู่ และอูหลันปูเ้ หอ
4. เขตปกครองตนเองซินเจียง (新疆维吾尔族) มีเมืองเอกชื่อ อูหลู่มู่ฉี (乌鲁木齐)
ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศประมาณ 1 ใน 6 ของพื้นที่
ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับมองโกเลีย ทิศตะวันตก
ติดกับรัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน และทาจิกิสถาน ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน
และอินเดีย มีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร พื้นที่ 1.66 ล้านตารางกิโลเมตร เขตปกครองตนเองซินเจียง
เป็นพื้นที่ทะเลทรายโกบีถึงร้อยละ 22 ของพื้นที่ทั้งหมด
5. เขตปกครองตนเองทิเบต (西藏) มีเมืองเอกชื่อ ลาซา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของจีน ทิศเหนือติดกับเขตปกครองตนเองซินเจียงของชนเผ่าอุยกูร และมณฑลชิงไห่ ทิศตะวันออกเชื่อมกับ
มณฑลเสฉวน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับมณฑลยูนนาน และทิศใต้กับทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดกับพม่า
อินเดีย ภูฏาน และเนปาล ซึ่งเป็นแนวตะเข็บชายแดนที่มีความยาวกว่า 4,000 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่กว่า 1.22
ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 12.8 ของพื้นที่ประเทศจีน โดยส่วนหนึ่งของที่ราบสูงทาง
ตอนใต้ของทิเบต มีแนวคดเคี้ยวของเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีระดับความสูงที่ 6,000 เมตรขึ้นไป เป็นระยะทาง
ยาว 2,400 กิโลเมตร ทิเบตมีแม่น�้ำสายหลัก คือ แม่น�้ำหยาหลู่จ้างปู้เจียง ซึ่งไหลผ่านหุบเขาใหญ่หยาหลู่จ้าง
ปู้เจียง ที่มีความลึกที่สุดในโลก คือ 5,382 เมตร
ส�ำหรับเทศบาลนคร (直辖市) เป็นเมืองระดับใหญ่เทียบเท่าระดับมณฑล มีทั้งสิ้น 4 แห่ง
ประกอบด้วย
1. ปักกิ่ง (北京)
2. เทียนจิน (天津)
3. เซี่ยงไฮ้ (上海)
4. ฉงชิ่ง (重庆)
เขตปกครองพิเศษ (Special Administrative Regions, SARs) (特别行政区) ที่จีนเข้าไปปกครอง
มีทั้งสิ้น 2 แห่งคือ
1. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (香港) หรือ เซียงกั่ง มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า เขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง (Hong Kong SAR หรือ Hong Kong Special Administrative Region of the People’s
Republic of China) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยอยู่ติดกับ
มณฑลกวางตุ้งของจีน
2. เขตปกครองพิเศษมาเก๊า (澳門) หรือ เอ้าเหมิน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของปากแม่น�้ำจูเจียง
ทางภาคใต้ของจีน ทิศตะวันออกหันเข้าหาเกาะฮ่องกง ซึ่งอยู่ห่างออกไปราว 61 กิโลเมตร เขตปกครองพิเศษ
มาเก๊าครอบคลุมอาณาบริเวณที่เป็นคาบสมุทรมาเก๊า (8.5 ตร.กม.) เกาะตั้งจื่อ (6.2 ตร.กม.) และเกาะลู่หวน
(7.6 ตร.กม.) มีเนื้อที่โดยรวมเพียง 25.8 ตร.กม.

4.3 กรมการเมืองจีน
สมาชิกคณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง (中央政治局常委; Politburo Standing
Committee of the Communist Party of China) หรือกลุ่มผู้น�ำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์และ
ประเทศจีน ซึ่งชุดปัจจุบันเข้ารับต�ำแหน่งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2555 มีผู้น�ำกรมการเมืองจีนมีทั้งสิ้น 7 ต�ำแหน่ง
ประกอบไปด้วยสมาชิกและประวัติย่อดังนี้

ภาพผู้นำ� กรมการเมืองสมัยที่ 5
ประกอบด้วย
1. สี จิ้นผิง (习近平)
2. หลี่ เค่อเฉียง (李克强)
3. จาง เต๋อเจียง (张德江)
4. หยู เจิ้งเซิง (俞正声)
5. หลิว หยูนซาน (刘云山)
6. หวัง ฉีซาน (王岐山)
7. จาง เกาลี่ (张高丽)

1. สี จิ้นผิง (习近平) ปัจจุบันอายุ 61 ปี จบปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยชิงหัว
ปริญญาโททฤษฎีการเมืองและแนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ สถาบันสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ชิงหัว และปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิงหัว ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมาชิกคนแรกของคณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง ประธาน
คณะกรรมาธิการกลางการทหาร อธิการบดีโรงเรียนพรรคกลาง (Central Party School)

สี จิ้นผิง เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนมกราคม 2517 (ค.ศ. 1974)
โดยมีประสบการณ์ในการท�ำงานที่โดดเด่น คือ การเป็นเลขานุการใกล้ชิดของ เกิ่ง เปียว อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนอ�ำเภอเจิ้งติ้ง มณฑลเหอเป่ย กรรมการประจ�ำคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเมืองเซี่ยเหมิน รองผู้ว่าราชการเมืองเซี่ยเหมิน เลขาธิการคณะ
กรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมืองหนิงเต๋อ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองฝูโจว รอง
เลขาธิการคณะกรรมการพรรคอมมิวนิสต์มณฑลฝูเจี้ยน ผู้ว่าราชการมณฑลฝูเจี้ยน รองเลขาธิการคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ของ
มณฑลเจ้อเจียง รักษาการผู้ว่าราชการมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำเซี่ยงไฮ้
อธิการบดีโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนกลาง และเป็นที่ทราบกันดีว่า สี จิ้นผิง เป็นหนึ่งในผู้น�ำจอมปราบ
คอร์รัปชั่นในวงราชการจีน ท�ำให้คาดหมายกันว่าจะเป็นผู้น�ำที่มีแนวคิดค่อนข้างเปิดกว้างทั้งทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเอื้อต่อการปฏิรูปประเทศจีนต่อไปในอนาคต
			2. หลี่ เค่อเฉียง (李克强) อายุ 58 ปี จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ได้ศกึ ษาเพิม่ เติมทางกฎหมายในคณะนิตศิ าสตร์ (ถือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยปักกิง่ รุน่ แรกหลังการปฏิวตั ิ
ทางวัฒนธรรม) ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
หลี่ เค่อเฉียง ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
ผู้น�ำหัวแถวของกลุ่มประชานิยม (Populists) ในกลุ่มผู้น�ำรุ่นที่ 5 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยรายชื่อของเขา
ยังอยู่ในล�ำดับที่สองของคณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง
ในปี 2541 หลีย่ า้ ยลงพืน้ ทีไ่ ปรับต�ำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จนี
จากการสร้างผลงานโดดเด่น ในต�ำแหน่งรักษาการผูว้ า่ ราชการมณฑลเหอหนาน ซึง่ มีสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ค่อนข้างแร้นแค้น จนได้รับต�ำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลเหอหนานและผู้ว่า
ราชการมณฑลเหอหนาน เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จนี มณฑลเหลียวหนิง ในปี 2550 ระหว่าง
ที่เป็นผู้น�ำสูงสุดของมณฑลเหลียวหนิง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจที่ส�ำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน ท่านมีผลงานในการจัดการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกอย่าง World Economic Forum (WEF) ที่
เมืองต้าเหลียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการผลักดันให้เข้าเป็น 1 ใน 9 ของสมาชิกถาวรประจ�ำกรมการเมือง
ขณะที่ปีถัดมาก็ได้รับต�ำแหน่งการบริหารเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งของจีนรองจาก เวิน เจียเป่า
			3. จาง เต๋อเจียง (张德江) ปัจจุบันอายุ 67 ปี จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยคิม อิลซุง ในเกาหลีเหนือ ในเดือนพฤษภาคม 2515 จาง เต๋อเจียงเข้าศึกษาต่อด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยเหยียนเปียน ในเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียน มณฑลจี๋หลิน
ที่มีพรมแดนอยู่ติดกับประเทศรัสเซียและเกาหลีเหนือ จากนั้นในช่วงฤดูร้อนปี 2521 จึงเดินทางไปศึกษาต่อ
ด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคิม อิลซุง ในเกาหลีเหนือ และจบการศึกษาในปี 2523 จากสายสัมพันธ์กับ
เกาหลีเหนือจึงได้สร้างความแตกต่างให้จาง เต๋อเจียงกับผู้น�ำจีนรุ่นเดียวกันคนอื่นๆ
หลังจบการศึกษาจากเกาหลีเหนือ ท่านเคยรับต�ำแหน่งคณะกรรมการพรรคประจ�ำ
มหาวิทยาลัยเหยียนเปียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรค
ประจ�ำเมืองเหยียนจี๋ มณฑลจี๋หลิน คณะกรรมการประจ�ำเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีเหยียนเปียน และ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำมณฑลจี๋หลิน ควบกับเลขาธิการพรรคประจ�ำ
เขตเหยียนเปียน ซึ่งถือเป็นต�ำแหน่งใหญ่ที่สุดของเขตปกครองดังกล่าว

ในปี 2538 จาง เต๋อเจียงเป็นเลขาธิการพรรคประจ�ำมณฑลจี๋หลิน และประธานสภา
ผู้แทนประชาชนมณฑลจี๋หลิน ระหว่างปี 2541 - 2545 จาง ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคประจ�ำมณฑล
เจ้อเจียง ในปี 2545-2550 ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคประจ�ำมณฑลกวางตุ้ง พร้อมกับรับต�ำแหน่งส�ำคัญ
คือ สมาชิกกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ในระหว่างปี 2551-2555 ท่านก็ได้รับต�ำแหน่งใหญ่เป็นรองนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลด้าน
พลังงานโทรคมนาคม และคมนาคม ในช่วงต้นปี 2556 ได้รับมอบหมายให้แก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองจาก
กรณีของ “ปั๋ว ซีไหล” และให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทนที่ปั๋ว ซีไหล
4. หยู เจิ้งเซิง (俞正声) อายุ 69 ปี จบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบัน
วิศวกรรมศาสตร์การทหารฮาร์บิน ภาควิชาจรวดน�ำวิถี วิชาเอกการควบคุมระบบอัตโนมัติของขีปนาวุธ
หยู เจิง้ เซิง เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จนี ในเดือนพฤศจิกายน 2507 ตัง้ แต่วยั หนุม่
และไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นระดับผู้บริหารหลังสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปี 2532 หยู เจิ้งเซิงด�ำรง
ต�ำแหน่งรองเลขาธิการพรรคฯ ประจ�ำเมืองชิงเต่า รองนายกเทศมนตรีเมือง และนายกเทศมนตรีเมืองตามล�ำดับ
หยู เจิ้งเซิง ท�ำงานในมณฑลซานตงนานกว่า 12 ปี โดยประสบความส�ำเร็จอย่างมากใน
การผลักดันให้เบียร์ชิงเต่า และเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์โด่งดังในตลาดโลก ซึ่งต�ำแหน่งสุดท้ายที่เขาได้รับ คือ
เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำเมืองชิงเต่า ก่อนเข้ามาท�ำงานในส่วนกลางในปี 2540
โดยรับงานเลขาธิการพรรคฯ ประจ�ำกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีน และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจีน ก่อนที่ในปีถัดมาจะถูกยกระดับเป็นเจ้ากระทรวงการเคหะ
และการพัฒนาเมือง-ชนบทจีน ภายใต้การน�ำของนายกรัฐมนตรีจู หรงจี
กระทั่งปี 2544 ได้ถูกย้ายให้ไปเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำมณฑล
เหอเป่ย และในปีถัดมาในการประชุมสมัชชา 16 “หยู เจิ้งเซิง” ก็กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการ
กรมการเมืองในปี 2550 ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญ คือ สมาชิกคณะกรรมการนครเซี่ยงไฮ้ สมาชิกคณะกรรมการ
ประจ�ำนครเซี่ยงไฮ้ และเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำนครเซี่ยงไฮ้ โดยเข้าไปรับหน้าที่
ที่เซี่ยงไฮ้แทน “สี จิ้นผิง”
5. หลิว หยูนซาน (刘云山) อายุ 67 ปี จบการศึกษาจากวิทยาลัยครูจี๋หนิง เขตปกครอง
ตนเองมองโกเลียใน และปริญญาตรีดา้ นการบริหารพรรคและรัฐกิจ จากโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์จนี ส่วนกลาง
หลิวท�ำงานอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ทุรกันดารกว่า 20 ปี
โดยเคยท� ำ งานในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ค รู ผู ้ สื่ อ ข่ า วของส� ำ นั ก ข่ า วซิ น หวา รองเลขาธิ ก ารสั น นิ บ าตเยาวชน
คอมมิวนิสต์จีนแห่งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และไต่เต้าไปจนถึงงานในระดับบริหารของเขตปกครอง
ตนเองมองโกเลียใน เช่น คณะกรรมการประจ�ำเขตปกครองฯ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายโฆษณาการของเขตปกครองฯ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำเมืองชื่อเฟิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ฯลฯ
ในปี 2536 ท่านเข้ามาท�ำงานที่ส่วนกลางในต�ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการโฆษณาการของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี 2545 ได้ด�ำรงต�ำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมือง
เลขาธิการส�ำนักงานเลขาธิการ และรัฐมนตรีว่าการโฆษณาการของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ภายหลังการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จนี สมัยที่ 18 ได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่ ในสมาชิก
คณะกรรมการกลางประจ�ำพรรคคอมมิวนิสต์ คณะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จนี
และถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 7 ของคณะกรรมการประจ�ำกรมการเมือง
6. หวัง ฉีซาน (王岐山) อายุ 65 ปี เป็นชาวฮั่น จบปริญญาตรีประวัติศ าสตร์จาก
มหาวิทยาลัยซีเป่ย (มหาวิทยาลัยตะวันตกเฉียงเหนือแห่งประเทศจีน) “หวัง ฉีซาน” รับหน้าที่ในต�ำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรีผู้ดูแลด้านเศรษฐกิจ ดูแลทั้งนโยบายเศรษฐกิจ และการเงินในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี
เวิน เจียเป่า ในระหว่างปี 2537-2540 หวัง ฉีซานด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธนาคารเพื่อการก่อสร้างจีน
(China Construction Bank) ซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ 1 ใน 4 ของจีน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจแห่งส�ำนักนายกรัฐมนตรีจนี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จนี มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหล�ำ)
ในเดือนเมษายน 2546 ขณะที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซาร์ส
หวัง ฉีซานได้ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีนครปักกิ่งเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ ซึ่งท่านก็สามารถแสดงผลงานได้ดี
ทั้งยังมีบทบาทอย่างยิ่งในการตระเตรียมมหานครปักกิ่ง ในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2551
ผลงานอันโดดเด่นของหวัง ฉีซาน ท�ำให้ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ 17
ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประจ�ำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และในปี
ต่อมาก็ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีจนี นอกจากนีด้ ว้ ยประสบการณ์ทเี่ ฟือ่ งฟูในทางการบริหารเศรษฐกิจ
ท�ำให้มหาวิทยาลัยชิงหัวแต่งตั้งท่านให้เป็นศาสตราจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์และการจัดการอีกด้วย
7. จาง เกาลี่ (张高丽) อายุ 67 ปี จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เอกสถิติและการวางแผน)
มหาวิทยาลัยเซีย่ เหมิน จาง เกาลี่ จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการวางแผน และเริม่ ท�ำงานในสายนี้
โดยตรง หลังจากจบการศึกษาในปี 2513 ท่านท�ำงานให้กับบริษัทน�้ำมันเม่าหมิงในมณฑลกวางตุ้งนานกว่า
15 ปี และเริ่มต้นจากต�ำแหน่งพนักงาน ก่อนขยับขึ้นเป็นรองเลขาธิการเลขาธิการพรรคประจ�ำกลุ่มบริษัทฯ
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน รองผู้จัดการและผู้จัดการใหญ่ของกลุ่มบริษัทเม่าหมิง
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2516 จาง เกาลีใ่ นวัย 27 ปี ได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จนี
และเข้ามามีบทบาทส�ำคัญหลัง เติ้ง เสี่ยวผิง ด�ำเนินนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการปลดปล่อยก�ำลังการผลิต
และเปิดประเทศ โดยในปี 2528 ท่านเข้ารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและ
การค้าแห่งมณฑลกวางตุ้ง เลขาธิการคณะท�ำงานของพรรคฯ
ปี 2531 จางขึ้นไปด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง ก่อนที่ในปี 2540 จะได้รับ
หน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ไม่กี่ปีให้หลังก็ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าการ
มณฑลกวางตุ้ง และเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้งควบต�ำแหน่งผู้ว่าการ
มณฑลกวางตุ้งตามล�ำดับ
ก่อนการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์สมัยที่ 17 ในปี 2550 จาง เกาลี่ถูกย้ายให้ไป
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจ�ำนครเทียนจิน เมืองท่าส�ำคัญที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงปักกิ่ง
และเป็น 1 ใน 4 มหานครที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 25 ของกรรมการประจ�ำ
กรมการเมือง และล่าสุดในการประชุมสมัชชา ครั้งที่ 18 ในปี 2556 ท่านเป็น 1 ใน 7 สมาชิกคณะกรรมการ
ประจ�ำกรมการเมือง หรือหนึ่งในสมาชิกคณะผู้นำ� สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ในที่สุด

4.4 การพัฒนาทางเศรษฐกิจของจีน
ในช่วง 30 ปีแรกหลังจากที่ประเทศจีนใหม่ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 2492 เป็นต้นมา รัฐบาลจีน
ได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนมาโดยตลอด กล่าวคือ มีคณะกรรมการวางแผนขององค์กรพิเศษของจีน
ท�ำหน้าที่เป็นผู้วางแผนและก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจในแต่ละด้าน อาทิ โรงงานต้องผลิต
สินค้าตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานวางแผนของรัฐบาล หมูบ่ า้ นในชนบทต้องเพาะปลูกพืชเกษตรตามข้อก�ำหนด
ของรัฐบาล องค์กรด้านธุรกิจต้องเก็บสต็อกสินค้าและจ�ำหน่ายสินค้าตามข้อก�ำหนดรัฐบาลทุกประการ ไม่ว่า
จะเป็นชนิดสินค้า จ�ำนวน และราคาสินค้า แม้วา่ ระบบเศรษฐกิจประเภทนีส้ ามารถท�ำให้เศรษฐกิจจีนมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงแบบมีการวางแผนและมีเป้าหมาย แต่ก็เป็นการจ�ำกัดศักยภาพและอัตราความเร็วในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเช่นกัน
ต่อมาในปี 2513 ผู้น�ำของจีนได้ตะหนักถึงความเหลื่อมล�้ำระหว่างสภาวะและอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจโลก จึงได้ตัดสินใจด�ำเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้เวลาใน
การด�ำเนินการยาวนานหลายสิบปี โดยในปี 2521 รัฐบาลจีนเผยแพร่ระบบรับเหมาท�ำการผลิตโดยท�ำสัญญา
กับครอบครัวชาวนาท�ำการผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งสรรในเขตชนบท ต่อมาในปี 2527 ได้มีการขยาย
จุดส�ำคัญในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจากเขตชนบทมาสู่เขตเมือง  จนถึงปี 2535 หลังจากที่รัฐบาลจีนพบ
ทิศทางการปฏิรปู ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ จึงได้สร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมขึน้ โดยมีสาระส�ำคัญ อาทิ
1) ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของเศรษฐกิจที่หลากหลายไปพร้อมกัน โดยมีระบบเศรษฐกิจที่
กรรมสิทธิ์ในทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเป็นของรัฐเป็นหลัก ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
โดยการสร้างระบบรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่ทสี่ อดคล้องกับข้อก�ำหนดของเศรษฐกิจแบบตลาด 2) สร้างระบบตลาด
แบบเปิดกว้างอย่างเป็นเอกภาพทั้งประเทศ เพื่อให้บรรลุถึงการรวมกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างตลาดในเมือง
และตลาดในชนบท การเชื่อมโยงกันระหว่างตลาดภายในประเทศกับตลาดต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในปี 2540 รัฐบาลจีนได้ยกเศรษฐกิจระบบที่รัฐมิได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรและปัจจัย
การผลิตทั้งหมดให้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญของเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมของจีน สนับสนุนให้เกิดการจัดสรร
ระหว่างปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญ เช่น เงินทุนและเทคโนโลยี กับผลตอบแทนที่ได้รับ ท�ำให้การปฏิรูประบบ
เศรษฐกิจก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ต่อมาในปี 2545 การปฏิรูปแต่ละด้านด�ำเนินการอย่างมีระบบขั้นตอน
มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน ประเทศจีนในปัจจุบันนั้นได้มีการสร้างระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม
ในเบื้องต้นแล้ว บทบาทพื้นฐานของตลาดในการจัดสรรทรัพยากรเริ่มมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ระบบการ
ปรับเปลี่ยนและควบคุมในระดับมหภาคมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.5 แนวนโยบายและผลงานพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อ 15 มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน สืบต่อจาก
ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา มีท่าทีแข็งกร้าวต่อการฉ้อราษฎร์บังหลวง และคณะรัฐบาลจีนได้ด�ำเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้
4.5.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 เป็นนโยบาย
ที่ใช้เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศของจีน มุ่งเน้นในการให้ความส�ำคัญ

กับปริมาณการบริโภคสินค้าของตลาดภายในประเทศมากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นที่การเพิ่ม GDP และการลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวรและการส่งออก โดยในนโยบายใหม่นี้มีสาระส�ำคัญดังนี้
•• อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รัฐบาลจีนตัง้ เป้าหมาย
การเติบโตของ GDP ไว้ที่ประมาณร้อยละ 7.0 ซึ่งปรับลดจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จากเดิมตั้งเป้าหมายไว้ที่
ร้อยละ 7.5 โดยเป้าหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาระดับอัตรา
การจ้างงานตลอดจนการลดภาระค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปของรัฐบาลท้องถิ่น ทั้งนี้รัฐบาลมีแผนในการลดการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆ ลงส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนไปที่ระบบรถไฟของประเทศ ซึ่งจะสามารถ
กระตุ้นการบริโภคของประชาชนในประเทศได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
•• อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ รัฐบาลจีนมีนโยบายให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี และ
นโยบายสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อพัฒนา 7 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Strategic Emerging Industries:
SEIs) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์กันว่าจะกลายมาเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ค�้ำจุนเศรษฐกิจจีน
ในหลายสิบปีขา้ งหน้า โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รัฐบาลจีนได้เตรียมเงินอุดหนุนเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไว้มากกว่า 4 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมทั้ง 7 ได้แก่
- อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่
- อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือชั้นสูง
- อุตสาหกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- อุตสาหกรรมยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาด
- อุตสาหกรรมวัสดุชนิดใหม่
- อุตสาหกรรมไอทีล�้ำสมัย
•• การกระตุน้ การบริโภคภายในประเทศ เหตุผลหนึง่ เพือ่ เป็นการลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางรายได้ของประชากรในประเทศ โดยรัฐบาลจีนได้ด�ำเนินการไปแล้วบางส่วน
•• การยกระดับอุตสาหกรรม การเพิม่ มูลค่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นเป้าหมาย
และนโยบายหลักของรัฐบาลจีนมาโดยตลอด โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้มีนโยบายที่จะส่งเสริม
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใช้อุปกรณ์การผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมจีน
บรรลุเป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตได้มากยิ่งขึ้น
•• เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาจาก GDP ที่
เพิ่มร้อยละ 7 ต่อปี การรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อที่ไม่เกินร้อยละ 4.0 การเพิ่มต�ำแหน่งงานจ�ำนวน 45 ล้าน
ต�ำแหน่ง อัตราการว่างงานไม่เกินร้อยละ 4.6 การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกิน 9 แสนล้านหยวน อัตราการเพิม่
ปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบ (M2) ร้อยละ 16 การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมขั้นปลาย (บริการ)
ใน GDP อีกร้อยละ 4.0 การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์หลักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.0
เน้นสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมรักษ์
สิง่ แวดล้อม ตัง้ เป้าหมายเพิม่ รายได้สทุ ธิตอ่ ประชากรไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 7.0 ต่อปี ตลอดจนมีนโยบายปรับเปลีย่ น
เมืองทางชายฝั่งทะเลจากโรงงานอุตสาหกรรมของโลก (World’s Factory) เป็นศูนย์บริการงานวิจัยและ
พัฒนาการผลิตขั้นสูง (Hubs of Research and Development)

•• เป้าหมายด้านสังคม การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการให้
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ควบคุมจ�ำนวนประชากรให้ต�่ำกว่า 1,390 ล้านคน ก�ำหนดอัตรา
ของประชากรอาศัยในเมืองไว้ทรี่ อ้ ยละ 51.5 สร้างรถไฟความเร็วสูงมีระยะทาง 45,000 กิโลเมตร สร้างสนามบิน
แห่งใหม่ในกรุงปักกิ่งซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2558 สร้างที่อยู่อาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้ต�่ำจ�ำนวน 36 ล้านหน่วย
สร้างความเชื่อมโยงในการทางพิเศษให้มีระยะทาง 83,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังส่งเสริมโครงการพัฒนา
ด้านสังคม การศึกษา การวิจัย พัฒนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาสุขภาพให้มากขึ้น การส่งเสริมอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากร การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางนิวเคลียร์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การให้ความ
ส�ำคัญกับโรงงานพลังน�้ำในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
•• เป้าหมายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำการเพิม่ งบประมาณวิจยั และพัฒนา
ให้ได้ร้อยละ 2.2 ของ GDP จากเดิมร้อยละ 1.75 ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลจีนที่จะปรับเปลี่ยน
เมืองด้านตะวันออกชายฝั่งทะเลจากการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมของโลก (World’s Factory) เป็นศูนย์กลาง
ในการวิจัยและพัฒนา (Hubs of R&D) และเพิ่มจ�ำนวนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ให้ได้ 3.3 สิทธิบัตรต่อประชากร
10,000 คน จากเดิมอยู่ที่ 1.7 สิทธิบัตรต่อประชากร 10,000 คน
•• เป้าหมายด้านวัฒนธรรม จีนให้ความส�ำคัญระดับสูงในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะใช้
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเชื่อมโยงการค้าและพาณิชย์
•• เป้าหมายด้านการเงิน การปฏิรปู ระบบอัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินเป็นระบบลอยตัว
มาตรการบริหารจัดการเงินทุนส�ำรองระหว่างประเทศให้มีความเสี่ยงลดลงและท�ำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น นโยบาย
การปฏิรูประบบธนาคารพาณิชย์ การปฏิรูปธนาคารของรัฐเป็นนโยบายส�ำคัญ
นอกจากนี้คณะผู้น�ำจีนชุดใหม่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ
แบบตลาด ซึ่งมีแผนและนโยบายต่อประเทศจีน เมื่อ 10 มีนาคม 2556 ดังต่อไปนี้
4.5.2 แผนและนโยบายต่อประเทศจีน มีดังนี้
•• ยกเลิกกระทรวงการรถไฟ โดยโอนอ�ำนาจหน้าที่ด้านการวางแผนและนโยบาย
การส่งเสริมการรถไฟภายใต้กระทรวงคมนาคมและขนส่ง โดยจะโอนอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้แก่
ส�ำนักงานการรถไฟแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ส่วนหน้าที่ด้านธุรกิจเป็นของบริษัทการทางรถไฟ (China Railway
Corporation)
•• จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวแห่งชาติ
(National Health and Family Planning Commission) โดยควบกระทรวงสาธารณสุข (Health Ministry)
กับคณะกรรมการก�ำกับดูแลวางแผนประชากรและวางแผนครอบครัวแห่งชาติ (The National Population
and Family Planning Commission) เข้าด้วยกัน
•• ยกระดับและฐานะของส�ำนักงานอาหารและยาจีน ให้เป็นกองกลางอาหารและ
ยา (General Administration) เพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและยาแก่ชาวจีน
•• ควบสองหน่วยงานที่ดูแลก�ำกับด้านสื่อ คือ กองกลางดูแลสื่อและสิ่งพิมพ์
(the General Administration of Press and Publication) และส�ำนักงานวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
(the State Administration of Radio, Film and Television) เพื่อก�ำกับดูแลสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุ โทรทัศน์

•• ปรับโครงสร้างส�ำนักงานบริหารทางทะเลสูงสุด (Oceanic Administration)
เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลและเขตน่านน�้ำให้เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเพื่อปกป้องอธิปไตย
เหนือน่านน�้ำของจีน
•• ปรับโครงสร้างส�ำนักงานพลังงานแห่งชาติ (the National Energy Administration)
เพื่อก�ำกับดูแลกฎระเบียบในกลุ่มพลังงาน
4.5.3 แผนงานปฏิรูปหน่วยงานรัฐบาล มีดังนี้
•• ลดขั้นตอนความซับซ้อนในการพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุน เพื่อลด
ความยุ่งยากและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนได้รับบริการที่ง่ายขึ้นและเป็นเอกเทศในการลงทุน
•• แยกหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม (Industrial Associations) กับหอการค้าจีน
(Chambers of Commerce) ออกจากหน่วยงานกลาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสานงาน
เพิ่มความส�ำคัญในอุตสาหกรรมนั้น
•• เพิ่มงบประมาณให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในนโยบายที่สนับสนุนสถานะการคลัง
ในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
•• รวบหน่วยงาน สถาบัน ที่มีหน้าที่หรือเอกลักษณ์ใกล้เคียงกันเข้าเป็นหน่วยงาน
เดียวกัน อาทิเช่น หน่วยงานที่ดิน เคหะ ป่าไม้ รวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน
•• ลดบทบาทอุตสาหกรรมผูกขาด อันท�ำให้การหมุนเวียนสินค้าและบริการ
หยุดชะงัก และเปิดตลาดเสรีการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันยุติธรรมยิ่งขึ้น
•• เพิ่มงบประมาณจัดซื้อบริการ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรเพื่อสังคม
ด้านยารักษาโรคสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสาร
•• จัดตั้งหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการท�ำรายการ
ด้านอสังหาริมทรัพย์
4.5.4 ผลการท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จของรัฐบาลในปี 2556 มีดังนี้
•• มูลค่า GDP เพิ่มขึ้นเป็น 56.9 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.7
เมือ่ เทียบกับของปีกอ่ น สัดส่วน GDP ของพืน้ ทีต่ อนกลางและซีกตะวันตกของจีนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ค่าเฉลีย่
เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.6 อัตราการว่างงานในเมืองอยู่ที่ร้อยละ 4.1 มีการสร้างงานถึง 13.1 ล้านต�ำแหน่ง ซึ่ง
นับเป็นสถิติใหม่ และมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนทะลุหลัก 4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ท�ำให้จีน
ก้าวแซงสหรัฐฯ ขึ้นเป็นประเทศที่ท�ำการค้าระหว่างประเทศมากเป็นอันดับ 1 ของโลก
•• รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�ำแนกเป็นรายได้ของคนในเขตเมือง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 และคนในชนบทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ขณะเดียวกันจ�ำนวนผูย้ ากไร้ในชนบท
ลดลงถึง 16.5 ล้านคนจากปีก่อน ขณะที่ผลก�ำไรภาคธุรกิจและรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 10
•• การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยธัญพืชมีผลผลิตรวม
ราว 600 ล้านตัน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภาคบริการขยายตัวร้อยละ 46.1 ท�ำให้สัดส่วนของภาคบริการ
ต่ อ GDP สู ง กว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นครั้ง แรก นอกจากนี้สัดส่ว นของ GDP ของพื้นที่ภาคกลางและ
ซีกตะวันตกของจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ต้องการ
ลดความเหลื่อมล�ำ้ ทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค

•• การลดขั้นตอน เพิ่มการอ�ำนวยความสะดวก และลดค่าธรรมเนียมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้จ�ำนวนกิจการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 และให้ความส�ำคัญกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) และนวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนแก่กิจการ
ขนาดเล็กและขนาดเล็กมากของจีนเพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยเงินกู้นอกระบบ

5. ระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 การคมนาคม
รั ฐ บาลจี น ได้ ริ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง
มายาวนานและต่อเนื่อง จนในปัจจุบันจีนสามารถพัฒนาระบบโครงข่ายการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก การขนส่งทางน�้ำ การขนส่งทางอากาศ ตลอดจนการวางระบบการขนส่ง
ในรูปแบบอื่นๆ ส�ำหรับการขนส่งสินค้าและพลังงาน อาทิ โครงการวางท่อก๊าซระหว่างจีนและสหภาพพม่า
เป็นต้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2558) กระทรวงคมนาคมของจีน
วางแผนใช้จ่ายงบประมาณ 6.2 ล้านล้านหยวนเพื่อยกระดับสาธารณูปโภคด้านการขนส่ง โดยวางเป้าหมาย
ก่อสร้างทางหลวงเพิ่มระยะทางเป็น 108,000 กิโลเมตร ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเพิ่มระยะทางเป็น
45,000 กิโลเมตร ก่อสร้างเชื่อมโยงทางพิเศษเพิ่มระยะทางเป็น 83,000 กิโลเมตร
			การคมนาคมขนส่งทางบก เป็นรูปแบบการขนส่งหลักภายในประเทศของจีนที่ใช้ในการ
คมนาคมขนส่งสินค้า รัฐบาลจีนได้ให้ความส�ำคัญแก่การขนส่งทางบกเป็นอย่างมาก ดังเห็นจากการด�ำเนินการ
ก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิ สะพานข้ามอ่าวหางโจวเชื่อมต่อนครเซี่ยงไฮ้และเมืองหนิงปอ ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างท่าเรือที่ส�ำคัญทั้งสองแห่งของจีน โดยมูลค่ารวมของอุตสาหกรรม
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับถนนและสะพานในปี 2556 คิดเป็น 20.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโตจาก
ปีก่อนหน้าร้อยละ 14.113
			การคมนาคมทางน�้ำ รัฐบาลจีนได้มีการพัฒนาการคมนาคมทางน�้ำและด�ำเนินการก่อสร้าง
ท่าเรือขนส่งน�้ำมันและถ่านหิน และช่องทางเดินเรือน�้ำลึกหลายแห่ง โดยมูลค่าของอุตสาหกรรมโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวกับท่าเรือและการขนส่งสินค้าทางน�ำ้ ในปี 2556 คิดเป็น 8.89 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.9  
			การคมนาคมทางอากาศ เป็นเส้นทางที่ชาวจีนเลือกใช้ขนส่งสินค้าน้อยที่สุดในบรรดาการ
ขนส่งรูปแบบอื่น รัฐบาลจีนจึงได้เร่งการลงทุนในท่าอากาศยานทั่วประเทศ เพื่อเร่งกระจายความเจริญไปสู่
ท้องถิ่นต่างๆ และสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณการสัญจรทางอากาศ
ที่เพิ่มขึ้น โดยรัฐบาลมีเป้าหมายในการสร้างสนามบินแห่งใหม่ 45 แห่ง ซึ่งจะท�ำให้จีนมีสนามบินรวมมากกว่า
220 แห่งภายในปี 2558 โดยมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมโครงสร้างพืน้ ฐานเกีย่ วกับท่าอากาศยานและอากาศยาน
ในปี 2556 คิดเป็น 2.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.9

13 Business Monitor. BMIComparativeData. [Online]. Available from: https://bmo.businessmonitor.com/data/datatool?iso=CN.
[15 Augusst 2014].

			การขนส่งท่อก๊าซและท่อน�้ำมัน มีความยาวท่อ 83,300 กิโลเมตร สามารถขนส่งก๊าซและ
น�ำ้ มันได้จ�ำนวน 570.73 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 ของการขนส่งสินค้าทั้งหมด
			การคมนาคมขนส่งทางรถไฟ ยังเป็นรูปแบบการขนส่งที่สำ� คัญและประหยัดอีกรูปแบบหนึ่ง
ของประเทศจีน เนือ่ งจากจีนเป็นประเทศทีม่ ขี นาดใหญ่และมีปริมาณการขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้าเป็นจ�ำนวนมาก
โดยมูลค่าอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับรถไฟในปี 2556 เป็น 42.24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.0
โดยรูปแบบการให้บริการในระบบรางที่รัฐบาลจีนได้ด�ำเนินการสนับสนุนและพัฒนามา
โดยตลอด คือ รถไฟความเร็วสูงซึ่งสามารถท�ำความเร็วได้สูงถึง 380 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถเชื่อมโยง
พื้นที่ต่างๆ ให้สามารถเดินทางถึงกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยรัฐบาลจีนมีแผนในการขยายเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่สำ� คัญทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สายเดินรถไฟความเร็วสูงระหว่าง
ประเทศ (Cross-border services) ไปหลายจุดหมาย เช่น ฮ่องกง คาซัคสถาน เวียดนาม เกาหลีเหนือ รัสเซีย
มองโกเลีย โปแลนด์
5.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร
จากข้อมูลของ BMI 14 พบว่า รายได้ของธุรกิจสื่อสารและไปรษณีย์ลดลง โดยในปี 2556  
จ�ำนวนครั้งของการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน (Fixed Line) มีจ�ำนวน 266,985 พันล้านครั้ง ลดลงร้อยละ 4.0
จากปีก่อนหน้า แต่ความนิยมใช้บริการอินเตอร์เนตและการให้บริการเครือข่าย 3G เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวจีน
ในปี 2556 ชาวจีนใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) มีจ�ำนวน 1,233.77 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.1 จากปีก่อนหน้า ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ใช้บริการเครือข่าย 3G มีจ�ำนวน 417.33 ล้านคน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 78.8 จากปีก่อนหน้า
ประเทศจีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในปี 2556 ทั้งสิ้น 576.55 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จาก
ปีก่อนหน้า 2555 และมีผู้สมัครใช้บริการบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตในปี 2556 จ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 188.91
ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 7.8 จากปีก่อนหน้า 2555 แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทันสมัยขึ้นแทนระบบสื่อสารแบบดั้งเดิมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารของชาวจีนลงอย่างมีนัยส�ำคัญ
นอกจากนีย้ งั พบโอกาสขยายตัวของตลาดการให้บริการเครือข่าย 3G และบริการบรอดแบรนด์อนิ เตอร์เน็ตได้รบั
ความนิยมในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยนิตยสาร Forbes กล่าวว่า จีนเป็นตลาดที่มีผู้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน
เป็นอันดับหนึ่งของโลก อุปสงค์สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนคนชั้นกลางของจีนที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
อุปสงค์สมาร์ทโฟนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากประเทศจีนก�ำลังจะเปิดให้บริการ 4G ในปี 2557 ซึ่งจะ
ส่งผลให้เทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศจีนพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง 15

14 Business Monitor. BMIComparativeData. [Online]. Available from:  https://bmo.businessmonitor.com/data/datatool.
[15 Augusst 2014].
15 Forbes. “China Telecom Sees Strong Profit Growth On Cost Conntrols And Industry-Leadind 3G Penetration”.
[Online]. Available from: http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2013/11/07/china-telecom-sees-strong-profitgrowth-on-cost-controls-and-industry-leading-3g-penetration/. [18 Aug 2014].

