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ผู้แทนจ�ำหน่าย: Taiwan Panorama Magazine
No. 2, Tianjin Street
Taipei 10051, Taiwan, ROC
โทรศัพท์: (+886-2) 2392-2256
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โทรศัพท์: (+886-2) 3356-8198
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ธรรมชาติของไต้หวัน
ประชากร
ประวัติศาสตร์
ระบบการเมือง
การต่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
เศรษฐกิจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษา
วัฒนธรรม
สื่อมวลชน
การท่องเที่ยวไต้หวัน

ธรรมชาติ
ของไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่่
ภูเขาหยกของไต้หวัน
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก
ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศ
เป็นพื้นที่อนุรักษ์

สาธารณรั ฐ จี น
ตก

(ไต้ ห วั น )

ตั้ ง อยู ่ ใ นมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ก ตะวัน

ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศฟิลิปปินส์

โดยมีอาณาเขต

ครอบคลุมถึงหมู่เกาะเผิงหู จินเหมิน และหมาจู่ รวมไปถึงเกาะต่างๆ
ในบริเวณโดยรอบมากมาย อาณาเขตของไต้หวันและเกาะรอบนอก
มีพื้นที่ทั้งหมด 36,197 ตารางกิโลเมตร ไต้หวันมีขนาดใกล้เคียง
กับประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่มีประชากรราว 23 ล้านคน ซึ่งมีความ
หนาแน่นกว่า 3 ใน 4 ของประเทศต่างๆ ในโลก ไต้หวันไม่ได้มีเพียง
แค่ความงดงามทางธรรมชาติเท่านั้น ยังมีเทือกเขาที่มียอดเขาที่สูง
กว่า 3,000 เมตรจากระดับน�้ำทะเลอีกหลายแห่ง รวมถึงยอดเขาที่
สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกอย่างภูเขาหยก (อวี้ซาน) และบริเวณเชิง
เขาที่เป็นป่าซึ่งมีเนื้อที่เกินกว่าครึ่งของพื้นที่ทั้งหมด นอกจากนี้ บน
เกาะแห่งนี้ยังมีภูเขาไฟ ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่ง และพื้นที่แอ่งกระทะ
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ธรณีวิทยาทางทะเลที่มีชื่อเสียงของแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและอุทยาน
แห่งชาติชายทะเลอี๋หลาน คือโขดหินที่มีรูปทรงคล้ายแท่นเทียนที่มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะตัว

(ภาพจาก Ke Zhih-cheng)

ธรรมชาติ ข องไต้ ห วั น

อีกด้วย

ตลอดจนหมู่เกาะเตียวอวี๋ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียง

ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับปริมาณน�้ำฝนที่เพียงพอ จึงเป็น

เหนือของไต้หวัน และเกาะอีกจ�ำนวนหนึ่งในทะเลจีนใต้ รวมทั้งเกาะ

แดนสวรรค์ ข องอุ ต สาหกรรมการเกษตรที่ ส ามารถปลู ก ผั ก หรื อ

ต่างๆ ในหมู่เกาะตงซา (ปราตัส) หนานซา (สแปรตลีย์) ซีซา (พารา

ผลไม้ได้แทบทุกชนิด

เซล) และจงซา (แมคเคิ้ลสฟิวด์) ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ของ

น่าอัศจรรย์อีกด้วย ในช่วงฤดูหนาว สามารถชมหิมะตกได้บนเนิน

ไต้หวันด้วยเช่นกัน

เขาเหอฮวนซานในเมืองหนานโถว

และยังท�ำให้เกาะแห่งนี้เป็นพื้นที่สันทนาการที่
แล้วเดินทางไปอีกเพียง
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กิโลเมตร เพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เมืองผิงตง และเพลิดเพลินกับ
อาณาเขตของไต้หวันอยู่บนเส้นทางของกระแสน�้ำอุ่นนอกชายฝั่ง

การด�ำน�้ำตื้นตามแนวปะการังทางตอนใต้สุดของเกาะ

ตะวันออกของภาคพื้นทวีปเอเชีย โดยอยู่ในเขตภูมิอากาศเฉพาะตัว
ที่น่าอยู่ ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่เขตร้อนจนถึงเขตอบอุ่น ด้วย

หินบะซอลต์บนหมู่เกาะเผิงหู

ภาพรวม
พื้นที่ประเทศ :

36,197

ตารางกิโลเมตร

394 กิโลเมตร

ความกว้างของพรมแดนไต้หวัน :

144 กิโลเมตร

ภูเขาหยก

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี :
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(3,952 เมตร)

7,930 ตารางกิโลเมตร

22°C (องศาเซลเซียส)
เดือนมกราคม 18°C เดือนกรกฎาคม 29°C
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี :

และบ่อน�้ำแร่ร้อนบริเวณแนวชายฝั่ง

ของเกาะกรีนและเกาะกุยซาน

ความยาวของพรมแดนไต้หวัน :

ยอดเขาที่สูงที่สุด :

ในขณะเดียวกัน เกาะเล็กๆ ก็มีลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ เช่น เสา

พันธุ์ไม้และสัตว์ประจำ�ถิ่น
เขตภูมอ
ิ ากาศในเขตร้อนถึงอบอุน
่ ของไต้หวันและลักษณะภูมป
ิ ระเทศ
ที่หลากหลาย ท�ำให้เกาะแห่งนี้อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ประจ�ำถิ่น
นานาชนิด ประกอบด้วย สัตว์เลีย
้ งลูกด้วยนม 125 ชนิด นก 788
ชนิด สัตว์เลือ
้ ยคลาน 134 ชนิด สัตว์ครึง
่ บกครึง
่ น�ำ้ 42 ชนิด ผีเสือ
้
454 ชนิด และปลา 3,265 ชนิดทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศัยในไต้หวัน ส�ำหรับ
พืชพันธุต
์ า่ งๆ ของไต้หวัน ประกอบด้วย เฟิรน
์ 881 ชนิด พืชดอก
4,875 ชนิด และพืชเมล็ดเปลือย 36 ชนิด เพือ
่ ปกป้องระบบนิเวศอัน
เป็นทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของพืชและสัตว์เหล่านี้ รัฐบาลได้สงวนพืน
้ ทีป
่ ระมาณ
ร้อยละ
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ของพืน
้ ทีป
่ ระเทศให้เป็นพืน
้ ทีค
่ ม
ุ้ ครอง

ประกอบด้วย

อุทยานแห่งชาติ 9 แห่ง อุทยานธรรมชาติแห่งชาติ 1 แห่ง เขตอนุรก
ั ษ์
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ 22 แห่ง พืน
้ ทีป
่ า่ สงวน 6 แห่ง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า 20 แห่ง และถิ่นที่อยู่อาศัยหลักของสัตว์ป่า 37 แห่ง
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ธรรมชาติ ข องไต้ ห วั น

อุทยานแห่งชาติ

ปลาแซลมอนไต้หวันขึ้นชื่อว่าเป็นพันธุ์สัตว์น�้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของ
ไต้หวัน เชื่อกันว่าปลาชนิดนี้ถูกกักไว้ในแหล่งน�้ำที่เย็นจัดบนภูเขาใน
ภาคกลางของไต้หวันในช่วงยุคน�้ำแข็งยุคสุดท้าย
ระดับลงอย่างรวดเร็ว

ปลาแซลมอนไต้หวันจึงไม่สามารถอพยพ

ไปกลับระหว่างน�้ำจืดกับน�้ำเค็มได้อีกต่อไป
ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้

เมื่อน�้ำทะเลลด

เพื่อคุ้มครองสัตว์น�้ำที่

จึงได้มีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์ปลาแซลมอน

ไต้หวันขึ้นในแม่น�้ำต้าเจี่ยตอนบนในอุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
อุทยานแห่งชาติ
จินเหมิน

อุทยานแห่งชาติทางทะเล
เผิงหูตอนใต้

อุทยานแห่งชาตหยางหมิงซาน

อุทยานแห่งชาติเสวี่ยป้า
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ

อุทยานแห่งชาติอวี้ซาน
อุทยานแห่งชาติไถเจียง

อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง

แมวดาวเพศเมียเข้ารับการรักษาการติดเชื้อที่ดวงตา ณ ศูนย์วิจัย
และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พิเศษ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหนานโถว ก่อนที่จะถูกน�ำ
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ (ภาพจาก Chen Mei-ling)
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อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลตงซา
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ประชากร
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันมีกลุม
่ ชนพืน
้ เมืองทีไ่ ด้รบ
ั การยอมรับอย่างเป็น
ทางการ ทัง
้ หมด 16 กลุม
่

ไต้หวันเป็นบ้านอีกหลังของผูต
้ ง
้ั ถิน
่ ฐานใหม่ราว
530,000 คน ซึง
่ ส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไต้หวันมักถูกมองว่าเป็นสังคมของชาวจีนเชื้อสายฮั่น ที่ประชากร
กว่าร้อยละ 95 เป็นรุ่นหลังของบรรพบุรุษชาวฮั่น แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ไต้หวันมีกลุ่มประชากรที่ซับซ้อนกว่านั้น ผู้อพยพชาวจีน
ระลอกแล้วระลอกเล่าที่เริ่มเดินทางเข้ามาไต้หวันในช่วงศตวรรษที่
17 เป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่รู้หนังสือและมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตก
ต่างกัน อย่างไรก็ดี ไต้หวันในยุคปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่าง
กันได้เจือจางลงไปแล้ว ด้วยการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์และการใช้
ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ ไต้หวันเป็นสังคมวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลาย ที่ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ฮั่น กลุ่มชาติพันธุ์
ในตระกูลมาลาโย-โพลีเนเซีย และผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากทั่วโลก หลาย
ปีมานี้ พบว่ามีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จ�ำนวนมากเข้ามาพ�ำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน ซึ่ง
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คุณแม่ถ่ายรูปเซลฟี่คู่กับลูกชาย ณ สวนสาธารณะต้าหู (ภาพจาก Chen Mei-ling)

ประชากร

ภาพรวม

ประชากร:

23,603,121

โครงสร้างประชากร:
0-14 ปี:

อัตราการเกิด (ปี2019) :

(ปี 2019)

15-64 ปี:

65 ปีขึ้นไป

อัตราการตาย (ปี2019) :
อายุขัยเฉลี่ย (ปี 2019):

12.75%

71.96%

15.28%

7.42
7.44

(ต่อประชากร 1,000 คน)
(ต่อประชากร 1,000 คน)

80.9

ปี

ชาย:

หญิง:

77.7 ปี
ชาติพันธุ์:
คนจีนชาวฮั่น:

95.4%
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ชนพื้นเมืองไต้หวัน

2.4%

84.2 ปี

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่:

2.2%

ส่วนมากมาจากการแต่งงานร่วมกับชาวไต้หวัน ตราบจนปัจจุบัน

โทรทัศน์ที่น�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการชนพื้นเมืองไต้หวัน และ

มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน เป็นจ�ำนวนกว่า 530,000 คน

การผ่านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง

นอกจากนี้ ไต้หวันยังประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ภาษาออสโตรนี

การผสมผสานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไต้หวัน ท�ำให้

เซียนทั้งหมด 16 กลุ่ม ซึ่งครองสัดส่วนร้อยละ 2 ของประชากร

สังคมด�ำเนินไปในทิศทางที่เปิดกว้างและก้าวไปสู่อนาคต

ทั้งหมด โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในไต้หวัน ต่างก�ำลัง

น�ำเอาองค์ประกอบต่างๆทางวัฒนธรรมจากทั่วโลกมาหลอมรวม

เร่ ง ฟื ้ น ฟู ภ าษาและวั ฒ นธรรมของชนพื้ น เมื อ งในประเทศตระกู ล

กลายเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีความกลมกลืนเป็นหนึ่ง

ภาษาออสโตรนีเซียนให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดตั้งสถานี

เดียว

โดยได้
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ประวัติศาสตร์
คุณทราบหรือไม่่
ผูล
้ า
่ อาณานิคมทัง
้ ชาวดัตช์และชาวสเปน
เข้ามาตัง
้ ถิน
่ ฐานในไต้หวัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17

ประชากรราว 1.2 ล้านคนได้อพยพย้ายถิน
่ ฐานจากจีนแผ่นดิน
ใหญ่มายังไต้หวัน พร้อมกับรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เข้าสูท
่ ศวรรษที่ 1950

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สถาปนาขึ้นในปี 1912 ที่ประเทศจีนแผ่น
ดินใหญ่ ในช่วงเวลานั้นไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
จากผลของสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ ค.ศ. 1895 ซึ่งราชวงศ์ชิงได้ยก
ไต้หวันให้อยู่ในการครอบครองของญี่ปุ่น หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นยอมจ�ำนนและคืนไต้หวันให้กลับมาอยู่ในการปกครอง
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในปี 1945
คณะรัฐบาลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ย้ายถิ่นฐานมายังไต้หวัน
ในปี 1949 ในระหว่างเกิดสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์
ของจีน นับแต่นั้นเป็นต้นมา สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ใช้อ�ำนาจ
ปกครองตนเองในพื่นที่ไต้หวันและเกาะรอบนอก

ท�ำให้ไต้หวันและ

จีนต่างอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 รัฐบาลที่แตกต่างกัน ส่วน
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ประติมากรรมรูปปั้นชีซ่าของไต้หวันตั้งตะหง่านอยู่ในเมืองจินเหมิน
ท�ำหน้าที่ช่วยปัดเป่ามารผจญ และน�ำความโชคดีมาสู่ประชาชนในพื้นที่
(ภาพจาก Chin Hung-hao)

ประวั ต ิ ศ าสตร์

อ�ำนาจการปกครองจากรัฐบาลปักกิ่งไม่เคยถูกน�ำมาใช้ในไต้หวัน
หรื อ เกาะรอบนอกที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของสาธารณรั ฐ จี น

1683

กองก�ำลังทหารในยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644 - 1912) เข้า
ควบคุมพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกและทางเหนือของไต้หวัน

1885

ไต้หวันถูกประกาศให้เป็นมณฑลหนึ่งในยุคราชวงศ์ชิง

1895

ภายหลังการพ่ายแพ้สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง (ปี
1894-1895) รัฐบาลของราชวงศ์ชิงได้ลงนามในสนธิ
สัญญาชิโมโนเซกิ ยกอ�ำนาจอธิปไตยเหนือไต้หวันให้แก่
ญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันจนกระทั่งปี 1945

(ไต้หวัน) เลย

ลำ�ดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ล�ำดับเหตุการณ์ต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ของไต้หวัน

ที่ได้

รับการบันทึกไว้ย้อนไปเมื่อราว 400 ปีก่อน ถึงแม้ว่าที่นี่จะเคยเป็นที่
อยู่อาศัยของชาวมาลาโย-โพลีนีเซียมายาวนานหลายพันปี
เชือ
่ กันว่านักเดินเรือชาวยุโรปทีล
่ อ
่ งเรือผ่านไต้หวันได้บน
ั ทึก
ช่วง
่ ของเกาะนีไ้ ว้วา่ Ilha Formosa หรือเกาะทีส
่ วยงาม
ทศวรรษ ชือ

1500

1624
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ไต้หวันยังคงได้รับการมาเยือนจากกลุ่มเล็กๆ ของพ่อค้า
ชาวประมง และโจรสลัดจากจีนแผ่นดินใหญ่
บริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ได้เข้ามาตั้ง
รากฐานธุรกิจที่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวัน เพื่อ
ท�ำการแปรรูปเมล็ดพันธุ์พืช และมีการจ้างงานแรงงานชาว
จีน เพื่อท�ำงานในไร่นาและไร่อ้อย

1626

นักผจญภัยชาวสเปนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ทาง
ตอนเหนือของไต้หวัน แต่ถูกชาวดัตช์ขับไล่ออกไปใน
ปี 1642

1662

ราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644) ในช่วงที่หลบหนีการรุกราน
จากชาวแมนจู ผู้จงรักภักดีต่อราชวงศ์หมิง ภายใต้การน�ำ
ของเจิ้งเฉิงกงหรือโคซิงก้า ได้ท�ำการขับไล่ชาวดัตช์ออก
ไปจากไต้หวัน และยึดอ�ำนาจเหนือเกาะนี้

ั จ
ิ น
ี โค่นล้มราชวงศ์ชง
ิ และก่อตัง
้ สาธารณรัฐจีน
1911- คณะปฏิวต
1912 (ไต้หวัน)

1943

ระหว่างสงครามโลกครัง
้ ที่ 2 เจียงไคเช็ก ผูน
้ ำ� สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) เข้าพบปะกับประธานาธิบดีแฟลงคลิน รูสเวลแห่ง
สหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีวน
ิ สตัน เชอชิลแห่งสหราช
อาณาจักรทีก
่ รุงไคโร ภายหลังการประชุม ได้มก
ี ารบัญญัติ
ปฏิญญาไคโร โดยระบุวา่ “…สมควรคืนฟอร์โมซา (ไต้หวัน)
และเพสคาโดเรส (หมูเ่ กาะเผิงหู) ให้แก่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

1945

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ร่วมกันออกแถลงการณ์พอตสดัม โดยได้
เรียกร้องให้ญป
ี่ น
ุ่ ยอมจ�ำนนและปฏิบต
ั ต
ิ ามปฏิญญาไคโร
อย่างไม่มเี งือ
่ นไข
ภายหลังสงครามโลกครัง
้ ที่ 2 ผูแ้ ทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ยอมรับการยอมจ�ำนนของกองก�ำลังทหารญีป
่ น
ุ่
ในไต้หวัน นายเฉินอี๋ (Chen Yi) ผูน
้ ำ� สูงสุดของมณฑล
ไต้หวัน ได้สง
่ สารให้กบ
ั ผูส
้ ำ� เร็จราชการของไต้หวันในยุค
ญีป
่ น
ุ่ โดยมีสาระส�ำคัญทีร่ ะบุไว้วา่ “ในฐานะผูน
้ ำ� สูงสุดของ
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ประวั ต ิ ศ าสตร์

มณฑลไต้หวัน ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ข้าพเจ้าขอคืนที่ดินของรัฐ ประชาชน ระบบการ
ปกครอง เศรษฐกิจ แหล่งวัฒนธรรม และทรัพย์สินของ
ไต้หวันทุกประการ [รวมทั้งหมู่เกาะเผิงหู]”

1947

รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ถูกประกาศใช้
เมื่อวันที่ 1 มกราคม และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 ธันวาคม
ในเดือนมีนาคมและเดือนต่อๆ มา กองก�ำลังทหารของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่เกณฑ์มาจากจีนแผ่นดินใหญ่
เข้าควบคุมสถานการณ์จลาจลในไต้หวันที่เริ่มปะทุขึ้นจาก
อุบัติการณ์ 28 กุมภาพันธ์

1948

สงครามกลางเมืองระหว่างพรรครัฐบาลสาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ทีน
่ ำ� โดยพรรคก๊กมินตัง
๋ และพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีน (CCP) ลุกลามเป็นวงกว้าง บทเฉพาะกาล
เพือ
่ ใช้ในการปราบปรามความไม่สงบจากพรรคคอมมิวนิสต์
ถูกบัญญัตข
ิ น
ึ้ โดยมีผลบังคับให้อยูเ่ หนือรัฐธรรมนูญ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมทัง
้ เป็นการขยายอ�ำนาจ
ของประธานาธิบดีควบคูไ่ ปด้วย ซึง
่ นีเ่ ป็นจุดเริม
่ ต้นของ
เหตุการณ์ White Terror โดยเหตุการณ์ดง
ั กล่าวยืดเยือ
้ จน
มาสิน
้ สุดลงในปี 1991 เมือ
่ มีการยกเลิกบทเฉพาะกาลข้างต้น

1949

รัฐบาลของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ย้ายถิ่นฐานไปยัง
ไต้หวัน พร้อมด้วยประชาชนราว 1.2 ล้านคน ที่ติดตามมา
จากจีนแผ่นดินใหญ่
วันที่ 25 ตุลาคม เกิดสงครามกู่หนิงโถวบนเกาะจินเหมิน
ซึ่งกองก�ำลังทหารของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สามารถ
เอาชนะกลุ่มทหารของ CCP ณ บริเวณชายฝั่งตะวันตก
เฉียงเหนือของเกาะจินเหมินได้
กฎอัยการศึกถูกประกาศใช้ในไต้หวัน และมีผลบังคับใช้ต่อ
มาจนกระทั่งปี 1987
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1952

ในปี 1951 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติทง
ั้ 48 ประเทศ
ได้รว
่ มลงนามในสนธิสญ
ั ญาสันติภาพซานฟรานซิสโก โดย
การลงนามสนธิสญ
ั ญาสันติภาพระหว่างไต้หวัน – ญีป
่ น
ุ่ ได้
ถูกจัดขึน
้ ทีอ
่ าคารรับรองอาคันตุกะ กรุงไทเป ซึง
่ นับเป็นการ
ประกาศยุตส
ิ งครามของทัง
้ สองฝ่ายอย่างเป็นทางการ
เป็นทีท
่ ราบกันดีวา่ บทที่ 2 ของสนธิสญ
ั ญาสันติภาพซาน
ฟรานซิสโก ญีป
่ น
ุ่ ต้องสละสิทธิแ์ ละอ�ำนาจการปกครอง
ทัง
้ หมดทีม
่ ต
ี อ
่ ฟอร์โมซา (ไต้หวัน) และเพสคาโดเรส (หมูเ่ กาะ
เผิงหู) รวมทัง
้ หมูเ่ กาะสแปรตลีย
่ ์ และหมูเ่ กาะพาราเซล รวม
ทัง
้ สนธิสญ
ั ญาและข้อตกลงใดๆ ระหว่างจีนและญีป
่ น
ุ่ ทีเ่ กิด
ขึน
้ ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม ปี 1941ถือเป็นโมฆะทันที ซึง
่ สืบ
เนือ
่ งมาจากผลของสงคราม

1954

มีการลงนามในสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่าง
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตัน

1958

วันที่ 23 สิงหาคม เกิดการยิงปืนใหญ่ตอบโต้กัน ระหว่าง
กองทหารรักษาการณ์แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ที่จินเห
มินกับกองทหารจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นระยะเวลากว่า 40 วัน

1966

เขตผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก
ที่นครเกาสง ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวัน การจัดตั้ง
เขตพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนไต้หวันไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆ
ยึดเป็นแนวทางในการน�ำไปประยุกต์ใช้อีกด้วย

1968

ระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีถูกประกาศใช้ ซึ่งในเวลา
นั้นมีเพียงไม่ถึง 9 ประเทศทั่วโลกที่มีระบบการศึกษาภาค
บังคับที่มีระยะเวลาเท่ากันหรือนานกว่า
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1971

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชา
ติได้มีการผ่านญัตติที่ประชุม ฉบับที่ 2758 โดยระบุว่า
สาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) เป็นตัวแทนที่ได้รับการ
ยอมรับเพียงหนึ่งเดียว สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ถอนตัว
จาก UN

1979

นักเคลือ
่ นไหวเพือ
่ ประชาธิปไตยทีจ
่ ด
ั ประท้วงในนครเกา
สงถูกจับกุมและคุมขัง หรือทีเ่ รียกว่าเหตุการณ์ฟอร์โมซา
(Kaohsiung Incident) ซึง
่ จากเหตุการณ์ดง
ั กล่าว ได้
พัฒนามาสูก
่ ารก่อตัง
้ พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP)
ในปี 1986

1987

กฎอัยการศึกที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 1949 สิ้นสุดลง ได้มี
การยกเลิกกฎระเบียบว่าด้วยการก่อตั้งพรรคการเมือง
ใหม่ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย ได้ก้าวเข้าสู่อีกขั้นที่สูงขึ้น
การแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชนของสองฝั่งช่องแคบ
ไต้หวัน เริ่มต้นขึ้น

1991

18

ได้มีการยกเลิกบทเฉพาะกาลที่ถูกบัญญัติขึ้น เพื่อใช้
ในการปราบปรามและต่อต้านความไม่สงบจากพรรค
คอมมิวนิสต์ นอกจากนี้ ในระหว่างปี 1991- 1992
ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากเสียง
ประชาชน รวมถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและสมาชิก
รัฐสภา นับตั้งแต่ปี 1991 – 2005 ได้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แล้วกว่า 7
ครั้ง ไต้หวันได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)

1992

ผู้แทนที่ได้รับมอบอ�ำนาจจากรัฐบาลของ 2 ฝั่งช่องแคบ
ไต้หวัน พบปะกันเป็นครั้งแรกในฮ่องกง ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ต่างร่วมเจรจาหารือเพื่อบรรลุฉันทามติร่วมกัน

1995

เริ่มมีการจัดตั้งระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (NHI)

1996

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้น
เป็นครั้งแรก โดยนายหลี่เติงฮุยและนายเหลียนจั้น ตัวแทน
จากพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 54

2000

นายเฉินสุย
่ เปีย
่ นและลวีซ
่ ว
ิ่ เหลียน ตัวแทนพรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า (DPP) ได้รบ
ั เลือกตัง
้ เป็นประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สิน
้ สุดการปกครอง
ภายใต้พรรคก๊กมินตัง
๋ อันยาวนานกว่า 50 ปี นับเป็นการ
ถ่ายโอนอ�ำนาจบริหารให้กับรัฐบาลชุดใหม่เป็นครั้งแรก

2002

ไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO)

2003

สภานิติบัญญัติแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านกฎหมาย
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อให้สิทธิพื้นฐานแก่
ประชาชนในการลงคะแนนเสียงต่อประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ

2004

มีการจัดการลงประชามติระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจัด
ขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดี สมัยที่ 3 ของ
ไต้หวัน โดยนายเฉินสุ่ยเปี่ยนและลวี่ซิ่วเหลียน ได้รับเลือกตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากอย่างสูสี
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2005

สภานิติบัญญัติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยลดจ�ำนวนที่นั่งสมาชิกสภา
นิติบัญญัติ (ส.ส.) จาก 225 เป็น 113 ประกอบกับ
ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวบัตรลง
คะแนนเสียงสองใบ

2008

นายหม่าอิงจิ่วและนายเซียวว่านฉางแห่งพรรคก๊ก
มินตั้ง (KMT) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย
ได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 58 ซึ่งเป็นการถ่ายโอน
อ�ำนาจบริหารครั้งที่ 2 ของไต้หวัน

2009

ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมในกิจกรรมของ
UN เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ที่ได้ถอนตัวจากการเป็นประเทศ
สมาชิกของ UN ในปี 1971
ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วได้ลงนามในสัตยาบันสารกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

2010

2011
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ไต้หวันลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ
สองฝั่งช่องแคบไต้หวัน (ECFA) กับจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองฝั่ง
ช่องแคบไต้หวัน
ไต้หวันจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

2012

นายหม่าอิงจิ่ว ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้น�ำไต้หวันในขณะนั้น และ
นายอู๋ตุนอี้ คู่สมัครคนใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนพรรคก๊กมินตั๋ง
ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 51.6

2013

ไต้หวันลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจกับนิวซีแลนด์ และความตกลงว่าด้วยการเป็น
พันธมิตรทางเศรษฐกิจกับสิงคโปร์
ไต้หวันเข้าร่วมการประชุมองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (ICAO) ครั้งที่ 38 ในฐานะแขกอาคันตุกะของ
ประธานคณะมนตรี ICAO

2014

นายหวังอวี้ฉี ประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดิน
ใหญ่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จัดการประชุมอย่างเป็น
ทางการร่วมกับนายจางจื้อจวิน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
กิจการไต้หวันของจีน ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่มณฑล
หนานจิง ซึ่งนับเป็นการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรกระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูง ที่มีหน้าที่รับผิด
ชอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
กลุ่มผู้ประท้วงขบวนดอกทานตะวันล้อมสภานิติบัญญัติ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อต่อต้านการผ่านความตกลง
การค้าและบริการระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
ในปีเดียวกันนี้ ได้มีการจัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่
รวม 9 รายการไว้ในการเลือกตั้งครั้งเดียว หรือที่ทราบ
กันในนาม “การเลือกตั้งแบบ nine-in-one” โดยผู้น�ำและ
ตัวแทนระดับท้องถิ่นที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
11,130 คน
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2015

นายหม่าอิงจิว
่ ผูน
้ ำ� สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนายสีจน
ิ้
ผิง ผูน
้ ำ� สาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะกันทีส
่ ง
ิ คโปร์ใน
เดือนพฤศจิกายน ซึง
่ ถือเป็นการประชุมระหว่าง 2 ผูน
้ ำ�
สูงสุดของสองฝัง
่ ช่องแคบไต้หวันเป็นครัง
้ แรกในรอบ 66 ปี

2018

คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านความเป็นธรรมได้จัดพิธี
เปิดป้ายอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแสดงความขอโทษต่อผู้เคราะห์
ร้ายจากเหตุการณ์ White Terror ในช่วงระหว่างปี
1949 – 1991 หลังจากที่ได้ตัดสินใจลบบันทึกประวัติ
ความผิดอาญาทั้งหมดของผู้เคราะห์ร้าย ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ

2019

ไต้หวันผ่านกฎหมายว่าด้วยการสมรสของเพศเดียวกัน
ซึ่งนับเป็นประเทศแรกในเอเชียที่อนุญาตให้กลุ่มรักเพศ
เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2020

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน และนายไล่ชิงเต๋อจาก
พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ชนะการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ปี 2020 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 57.1 อีก
ทั้งพรรค DPP ยังสามารถยึดครองที่นั่งส่วนมากใน
สภาได้ส�ำเร็จ

ไต้หวันลงนามในความตกลงว่าด้วยการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) พร้อม
ด�ำเนินการจัดท�ำตราสารการยอมรับและส่งมอบยัง WTO

2016

นางสาวไช่อิงเหวิน ประธานพรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้า (DPP) และนายเฉินเจี้ยนเหริน ได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
พร้อมกันนี้พรรค DPP ยังสามารถคว้าที่นั่งในสภา
นิติบัญญัติได้ทั้งหมด 68 ที่นั่งจากทั้งหมด 113 ที่นั่ง
ประธานาธิบดีไช่อง
ิ เหวิน แสดงความขอโทษอย่างเป็น
ทางการในฐานะผูน
้ ำ� ของประเทศต่อชนพืน
้ เมืองไต้หวัน
ส�ำหรับความเจ็บปวดและการได้รบ
ั การปฏิบต
ั ต
ิ อบอย่างไม่
ยุตธ
ิ รรม ทีพ
่ วกเขาต้องเผชิญมาเป็นระยะเวลาร่วมศตวรรษ

2017

กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาภาษาชนพื้นเมือง ได้รับการ
บัญญัติขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ภาษาของชนพื้น
เมืองที่เป็นที่รู้จักทั้ง 16 ชนเผ่าของไต้หวัน
ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน
ปี 2017
Formosat-5 ดาวเทียมสังเกตการณ์โลกความแม่นย�ำสูง
พิเศษดวงแรกของไต้หวัน ถูกปล่อยขึ้นสู่วงโคจร

22
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ระบบการเมือง
คุณทราบหรือไม่่
ในไต้หวัน มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและ
รองประธานาธิบดีโดยตรงทุกๆ 4 ปี

สำ�หรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของไต้หวัน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
ใบหนึ่งสำ�หรับส.ส.แบบแบ่งเขต และอีกใบสำ�หรับ
พรรคการเมือง (ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์)

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 1
มกราคม 1947 ไม่เคยถูกน�ำมาใช้ตามวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อการ
ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม จนกระทั่งในปี
1987 หลังจากที่ได้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกในไต้หวัน นับแต่นั้น
เป็นต้นมา ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวม
7 ครั้ง ในปี 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 2000 และ 2005
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์บ้านเมืองของแต่ละช่วงเวลาใน
ประเทศ
ผลที่ ต ามมาที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของการแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ คื อ
นับตั้งแต่ปี 1991 รัฐบาลเพิ่งตระหนักเห็นว่าขอบเขตอ�ำนาจศาล
และกฎหมายครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่มีอ�ำนาจปกครองเท่านั้น

24

โดย

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน (ที่ 6 จากซ้าย) จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า
(DPP) และนายไล่ชิงเต๋อ (ที่ 5 จากซ้าย) ร่วมเฉลิมฉลองการได้รับต�ำแหน่ง หลัง
จากเสร็จสิ้นการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน) ปี 2020 (ภาพจาก Chin Hung-hao)

ระบบการเมื อ ง

ประธานาธิบดีและสมาชิกสภานิติบัญญัติ

ได้รับการเลือกตั้งและ

มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเท่านั้น
ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนปี 2005
จ� ำ นวนสมาชิ ก ในสภานิ ติ บั ญ ญั ติ ไ ต้ ห วั น ถู ก ลดลงครึ่ ง หนึ่ ง จาก

สภาทัง้ 5 ของรัฐบาลกลาง
สภาบริหาร

ก�ำหนดและด�ำเนินนโยบายต่างๆ

225 คนเป็น 113 คน และก�ำหนดให้วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ เพิ่มขึ้นจาก 3 ปีเป็น 4 ปี ภายใต้ระบบการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรูปแบบใหม่นี้

แต่ละเขตเลือกตั้งจะ

สภานิติบัญญัติ

เลือกได้เพียงที่นั่งเดียว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้บัตรลงคะแนนเสียง 2
ใบ ใบหนึ่งส�ำหรับส.ส.แบบแบ่งเขต และอีกใบส�ำหรับพรรคการเมือง

พิจารณาและออกกฎหมาย
รับฟังการชี้แจงในเรื่อง
นโยบาย พิจารณาและตรวจ
สอบร่างงบประมาณ และการ
ด�ำเนินงานของรัฐบาล

(ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์) ตลอดจนอ�ำนาจในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ได้ตกเป็นของพลเมือง ผ่านการลงประชามตินับแต่นั้นเป็นต้นมา

สภาสอบคัดเลือก

ระดับการปกครอง

บริหารระบบ
ข้าราชการพลเรือน

รัฐบาลส่วนกลางประกอบด้วยประธานาธิบดีและสภาทั้ง 5 หรือที่
เรียกว่า yuan ส่วนรัฐบาลท้องถิ่นในปัจจุบัน ประกอบด้วย 6 กรุง
และนคร 13 เมือง และ 3 เทศบาลเมือง ซึ่งมีล�ำดับสถานะเช่นเดียว
กับเมือง นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ผู้ว่าการและสมาชิกสภานคร
และเมืองของรัฐบาลท้องถิ่นทั่วทุกพื้นที่ในไต้หวัน

สภาตุลาการ

ได้มีการจัดการ

ควบคุมดูแลระบบ
ศาลในประเทศ

เลือกตั้งขึ้นพร้อมกันในทุก 4 ปี โดยครอบคลุมไปถึง 198 ต�ำบล
อ�ำเภอ เมือง และอีก 170 เขต โดยในจ�ำนวนนี้ ประกอบด้วย 6 กลุ่ม
ชนพื้นเมืองเขตภูเขาในไต้หวัน
เทศบาลนครเป็นหน่วยงานบริหารระดับสูงที่สุด ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของรัฐบาลกลาง
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โดยเทศบาลนครมีบทบาทส�ำคัญในการ

สภาตรวจสอบ

ตรวจสอบการท�ำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ พร้อมทั้งสามารถลงมติไม่ไว้
วางใจเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้
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ระบบการเมื อ ง

เขตการปกครองท้องถิน่
กรุงไทเป (เมืองหลวง)
นครนิวไทเป
นครเถาหยวน
เทศบาลเมืองซินจู๋
เมืองซินจู๋
เมืองเหมียวลี่
นครไถจง
เมืองจางฮั่ว

เทศบาลเมืองจีหลง

เมืองเหลียนเจียง

เมืองอี๋หลัน

เมืองฮวาเหลียน
เมืองหนานโถว
เมืองหยุนหลิน
เทศบาลเมืองเจียอี้
เมืองเจียอี้

เมืองเผิงหู
นครไถหนาน

เมืองจินเหมิน

เมืองไถตง

นครเกาสง

เมืองผิงตง

6 กรุงและนคร
3 เทศบาลเมือง
13 เมือง
โดยจะได้ รั บ งบประมาณในการ

ตำ�แหน่งประธานาธิบดีและตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี

สนับสนุนที่สูงและมีโอกาสในการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพิ่มเติม และ

ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้

สามารถว่าจ้างข้าราชการในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น โดยเทศบาลนคร

รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง

ทั้ง 6 นั้น เรียงล�ำดับตามจ�ำนวนประชากร ดังนี้ นิวไทเป ไถจง เกา

4 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งซ�้ำได้อีก 1 วาระ ประธานาธิบดีท�ำ

สง ไทเป เถาหยวน และไถหนาน

หน้าที่เป็นผู้น�ำของประเทศและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

บริ ห ารพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นภู มิ ภ าค
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อีก

29

ระบบการเมื อ ง

ทั้ ง ยั ง เป็ น ตั ว แทนของประเทศในการติ ด ต่ อ สั ม พั น ธ์ ท างการทู ต
ระหว่างประเทศ ตลอดจนมีอ�ำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาทั้ง

พรรคการเมือง

4 รวมถึงนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการเป็น

ค�ำว่า “พรรคฝ่ายรัฐบาล” หมายถึงพรรคการเมืองที่มีสิทธิครอง

ผู้น�ำสภาบริหารและคณะรัฐมนตรี

อ� ำ นาจในท� ำ เนี ย บประธานาธิ บ ดี

และเป็นผู้รายงานแนวทางการ

โดยที่ประธานาธิบดีมีบทบาท

ด�ำเนินนโยบายและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด�ำเนินนโยบายต่อสภา

ส�ำคัญในการควบคุมการท�ำงานของพรรคฝ่ายรัฐบาล

นิติบัญญัติ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังมีอ�ำนาจแต่งตั้งรัฐมนตรี

มินตั๋ง (KMT) ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีในไต้หวันมากว่า 5

ของแต่ละกระทรวง

และหน่วยงานต่างๆ

ทศวรรษ ก่อนที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) จะชนะการเลือก

ภายใต้สภาบริหาร และก่อตั้งขึ้นเป็นคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนา

ตั้งในปี 2000 และ 2004 พรรค KMT ได้อ�ำนาจคืนมาอีกครั้งใน

ให้การด�ำเนินงานด้านการบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จึงได้มี

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2008 และ 2012 พรรค DPP กลับ

การปรับลดจ�ำนวนหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแลของสภาบริหาร

มาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้ง ในปี 2016 และ 2020 นับ

จาก 37 หน่วยงานให้เหลือเพียง 29 หน่วยงาน

เป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจบริหารครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ที่ประเทศก้าวเข้าสู่

ประธานคณะกรรมการ

พรรคก๊ก

ความเป็นประชาธิปไตย
การปรับหน่วยงานภายใต้สภาบริหารได้เริ่มด�ำเนินการอย่างเป็น
ทางการเมื่อต้นปี 2012 โดยหน่วยงานภายใต้สภาบริหารแบ่งออก

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในเดือนมกราคมปี

เป็น 14 กระทรวง 8 คณะกรรมการ 3 องค์กรอิสระ และ 4 องค์

พรรค DPP คว้าที่นั่งในสภาได้ร้อยละ 54 ในขณะที่พรรค KMT ได้รับ

กรอื่นๆ ภายใต้รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) การแต่งตั้ง

ที่นั่งร้อยละ 34 ส่วนพรรคการเมืองอื่นๆ ที่มีที่นั่งในสภานิติบัญญัติ

นายกรัฐมนตรีของประธานาธิบดี

ประกอบด้วย พรรคประชาชนไต้หวัน (TPP) พรรคพลังใหม่ (NPP)

หรือการแต่งตั้งรัฐมนตรีของ

นายกรัฐมนตรี ถูกจ�ำกัดให้อยู่ภายใต้การให้ความเห็นชอบจากสภา
นิติบัญญัติ
การแต่ ง ตั้ ง สมาชิ ก สภาตรวจสอบและสภาสอบคั ด เลื อ กของ
ประธานาธิบดี รวมถึงผู้พิพากษาของสภาตุลาการ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ นอกจากนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติยัง
ต้องลงมติเลือกประธานสภาฯ และโฆษกสภาฯ โดยท�ำการคัดเลือก
จากสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในสภา

30

และพรรคสร้างชาติไต้หวัน (TSP)

2020
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การต่างประเทศ
คุณทราบหรือไม่่
170 ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลก
มอบสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา วีซา
่ หน้าด่าน และวีซา
่ อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ไต้หวันเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีชื่ออยู่ในโปรแกรมยกเว้น
การขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกา โดยที่ไม่มีความสัมพันธ์
ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นรัฐอธิปไตยและเป็นเอกราช มีกอง
ก�ำลังทหารแห่งชาติเป็นของตนเอง และด�ำเนินกิจการด้านการต่าง
ประเทศด้วยตนเอง ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
จีน (ไต้หวัน) เป้าหมายของประเทศคือ “การสร้างสัมพันธไมตรีที่
ดีกับประเทศอื่นๆ

และปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศและ

กฎบัตรสหประชาชาติ เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ ปกป้อง
ความยุติธรรมระหว่างประเทศ

และรักษาสันติภาพของโลก” ส่วน

เป้าหมายสูงสุดของนโยบายการต่างประเทศของไต้หวัน คือ การ
สร้างหลักประกันด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกัน
ประเทศชาติและการพัฒนาในระยะยาว
รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินนโยบายทางการทูตที่เป็นรูปธรรม

เวชภัณฑ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวันเตรียมล�ำเลียงสู่

เพื่อ

บรรลุ เ ป้ า หมายในการเอื้ อ ประโยชน์ ซึ่ ง กั น และกั น กั บ ประชาคมโลก

32

ประเทศพันธมิตรและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันกับไต้หวัน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) (ภาพจาก Chen Mei-ling)

การต่ า งประเทศ

นโยบายมุง่ ใต้ใหม่

โดยนโยบายดังกล่าวได้มีการระบุวัตถุประสงค์และแนวทางไว้อย่าง
ชัดเจนว่า

ไต้หวันต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ

ประเทศพั น ธมิ ต รและมิ ต รประเทศอื่ น ๆที่ มี ค ่ า นิ ย มร่ ว มกั น ในด้ า น
เสรีภาพและประชาธิปไตย ภายใต้แนวทางนี้ การด�ำเนินภารกิจ
ทางการทูตของประเทศจึงเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือด้าน
การต่างประเทศในทิศทางเดียว

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า

เป็นการเจรจาซึ่งกันและกันในรูป

แบบ 2 ทิศทาง และประสานความร่วมมือแบบทวิภาคี โดยค�ำนึงถึง
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการตลาดระหว่าง 2 ฝ่าย
ภายใต้ น โยบายมุ ่ ง ใต้ ใ หม่ ที่ ผ ลั ก ดั น โดยประธานาธิ บ ดี ไ ช่ อิ ง เหวิ น

การบ่มเพาะบุคลากร
ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค

ไต้หวันได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า การบ่ม
เพาะบุคลากร การแบ่งปันทรัพยากร และส่งเสริมความเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคกับ 10 ประเทศอาเซียน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ รวม

การแบ่งปันทรัพยากร

ถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีเป้าหมายระยะยาวคือการสร้าง
ความร่วมมือในรูปแบบใหม่ ภายใต้พื้นฐานของการเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกัน
กับเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
สาธารณรั ฐ จี น

(ไต้ ห วั น )

ทูตอย่างเป็นทางการกับ

ได้ ส ถาปนาความสั ม พั น ธ์ ท างการ
15

ประเทศทั่วโลก

และเสริมสร้าง

ความสั มพันธ์อ ย่า งเป็นรูป ธรรมกับประเทศอื่น ๆมากมาย
ออสเตรเลีย

แคนาดา

ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

อาทิ

ทูตระหว่างไต้หวัน – เอสวาตีนีอีกด้วย และในระหว่างวันที่ 12 – 20
สิงหาคม ในปีเดียวกันนั้น ปธน.ไช่ฯ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐ
ปารากวัยและเบลิซ

ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้และ

ญี่ปุ่น

อเมริกากลางตามล�ำดับ ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ปธน.ไช่ฯ ได้เข้า

นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยในช่วงระหว่างวันที่ 17 – 21

ร่วมในพิธีสาบานตนเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีของMr. Mario

เมษายน ปี 2018 ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้เดินทางไปเยือนราช

Abdo Benitez แห่งสาธารณรัฐปารากวัย ตลอดจนร่วมเจรจา

อาณาจักรเอสวาตีนี ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของไต้หวัน

หารือกับผู้น�ำของทั้ง 2 ประเทศข้างต้นอีกด้วย

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการประกาศเอกราช

34

ของเอสวาตีนี และยังเป็นวันฉลองพระชนมายุครบ 50 พรรษาของ

ระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม ปี 2019 ปธน.ไช่ฯ ได้เดินทางไป

สมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 แห่งเอสวาตีนี อีกทั้งยังประจวบ

เยือนประเทศพันธมิตรอย่างสาธารณรัฐปาเลา

สาธารณรัฐนาอูรู
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และสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์
แห่งประชาธิปไตย

ตามแผนการเดินทางล่องทะเล

กับโลกต่อไป นอกจากนี้ ไต้หวันยังจะแสวงหาโอกาสในการเข้ามีส่วน

ต่อเนื่องจากการเดินทางไปเยือนประเทศแถบ

ร่วมในองค์การระหว่างรัฐบาลต่างๆต่อไป อาทิ องค์การอนามัย

มหาสมุทรแปซิฟิกครั้งแรกของปธน.ไช่ฯ เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2017

โลก (WHO) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และ

ซึ่งปธน.ไช่ฯ ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่

ต้องการเข้าร่วมเป็นภาคีในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

เกาะโซโลมอน และตูวาลู นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปธน.ไช่ฯ ยังได้เดินทางไปเยือนประเทศพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในแถบทะเล

ต�ำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (INTERPOL) เพื่อคุ้มครอง

แคริบเบียนอย่างสาธารณรัฐเฮติ เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์วินเซนต์

สวัสดิการของประชาชน เสริมสร้างความก้าวหน้าให้กับมนุษยชาติ

และเกรนาดีนส์ และเซนต์ลูเซีย ตามแผนการเดินทางแห่งเสรีภาพ

ซึ่ ง ความพยายามเหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งหนั ก แน่ น จาก

และประชาธิปไตยอันยั่งยืน ปี 2019 โดยการเดินทางในครั้งนี้ ปธน.

ประเทศพันธมิตรและประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน

และการประชุมสมัชชาองค์การ

ไช่ฯ ยังได้แวะเยือนนครนิวยอร์กและเมืองเดนเวอร์ (Denver) ของ
สหรัฐฯ อีกด้วย

ณ วันที่ 22 เมษายน ปี 2020 มี 170 ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลกมอบ
สิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา วีซ่าหน้าด่าน และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ ให้

การมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ

กับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นอกจากนี้ ไต้หวัน

ไต้หวันเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การย่อย

ยังได้ท�ำข้อตกลงโครงการตรวจลงตราท�ำงานและท่องเที่ยวอย่าง

ต่างๆ รวม 38 องค์การ ประกอบด้วย องค์การการค้าโลก (WTO)

เป็นทางการกับ 17 ประเทศ

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก

(APEC)

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการพัฒนาทวีปอเมริกา

ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

กลาง (CABEI) นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์และ

ในบรรดา

ได้ รั บ เชิ ญ ให้ เ ข้ า ร่ ว มในองค์ ก ารระหว่ า งประเทศและองค์ ก ารย่ อ ย

สหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ต่างๆ กว่า 20 องค์การ ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง

ที่มีชื่ออยู่ในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกา

ทวีปอเมริกา (IDB) ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป (EBRD)

ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับสหรัฐอเมริกา

และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างสองประเทศ กฏ
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ประเทศที่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า สู ่ เ ขตอาณา
ไต้หวันเป็นเพียงประเทศเดียว
โดยที่

หมายความสัมพันธ์ไต้หวัน (TRA) ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา
ทั้งนี้ ไต้หวันให้ค�ำมั่นอย่างหนักแน่นว่า จะธ�ำรงรักษาอ�ำนาจอธิปไตย

สหรัฐอเมริกา ในปี 1979 ยังคงเป็นรากฐานที่มั่นคงส�ำหรับความ

และเกียรติยศของประเทศชาติ

พร้อมทั้งยกระดับสวัสดิการให้กับ

ร่วมมือระหว่างไต้หวัน - สหรัฐฯ ภายใต้บริบทที่ไม่ได้มีการสถาปนา

พร้อมทั้งเข้ามีส่วนร่วมในประชาคมโลกอย่าง

ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกัน โดยสหรัฐฯ

เป็นรูปธรรมและอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้

ได้เน้นย�้ำถึงค�ำมั่นที่ให้ไว้กับไต้หวันอยู่เสมอๆ ภายใต้กฎหมายความ

ประชาชนในประเทศ
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สัมพันธ์ไต้หวันและหลักประกัน 6 ประการ (Six Assurances) ใน

ในท�ำนองเดียวกัน ไต้หวันและสหภาพยุโรป (EU) และประเทศสมาชิก

ปี 2018 กฎหมายการเดินทางไต้หวันได้ผ่านความเห็นชอบอย่าง

ของ

เป็นเอกฉันท์จากรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ได้พัฒนาความร่วม

ผู้นำ� สหรัฐฯ

มือและการแลกเปลี่ยนระหว่างกันอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆ

นี้

เป็นผู้ลงนามบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

พร้อมกัน

EU

ที่ยึดมั่นในค่านิยมสากลร่วมกันในด้านประชาธิปไตย
อาทิ

กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลทุกระดับ

ไต้หวัน – EU ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า

ชั้นของไต้หวันและสหรัฐฯ เดินทางเยือนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการ

ระหว่างกันอย่างแนบแน่น อีกทั้ง EU ยังเป็นหุ้นส่วนการค้าที่ส�ำคัญ

แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พลั ง สนั บ สนุ น อั น แข็ ง แกร่ ง ที่ ฝ ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ย

เป็นอันดับที่ 5 ของไต้หวัน และเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรง

นิติบัญญัติของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ

จากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยัง

มีต่อไต้หวัน

ในปี

2020

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ได้เร่งเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ

ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ

ประเทศต่อพันธมิตรไต้หวันปี 2019 ได้ผ่านความเห็นชอบอย่างเป็น

ในปัจจุบัน อาทิ พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีทันสมัย และการเปลี่ยน

เอกฉันท์จากรัฐสภาสหรัฐฯ โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�ำ

ผ่านสู่ระบบดิจิทัล

สหรัฐฯ เป็นผู้ลงนามบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

สิทธิมนุษยชน

โดยกฎหมายดังกล่าวมีสาระส�ำคัญที่ระบุถึง การสนับสนุนประเทศ

ประจ�ำปี

ประชาธิปไตยทั่วโลกที่ต้องการสานสัมพันธ์อันดีกับไต้หวัน

รวมถึงจะขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้าน

ผ่านการจัดการประชุมหารือว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

โดยทัั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นในการพัฒนาภารกิจที่ทั้งสอง

และ

ฝ่ายต่างให้ความส�ำคัญร่วมกัน อาทิ ความเสมอภาคทางเพศ การ

สนับสนุนไต้หวันเข้าร่วมในองค์การระหว่างประเทศ ในขณะที่ไต้หวัน

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล LGBTI และสิทธิมนุษยชน

- สหรัฐฯ ขยายความร่วมมือกันในเชิงกว้าง รูปแบบหุ้นส่วนทวิภาคี

ของแรงงานต่างชาติ

และความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน – สหรัฐฯ ได้ยกระดับขึ้นเป็นหุ้น
ส่วนความร่วมมือระดับโลก

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ปี 2013 ไต้หวันและญี่ปุ่นได้ร่วมลงนามใน
ความตกลงว่าด้วยการประมงระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่น หลังจาก
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สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และนครรัฐวาติกน
ั ได้สถาปนาความสัมพันธ์

ที่ได้ผ่านการเจรจาหารือระหว่างกันแล้วกว่า 17 ครั้ง นับตั้งแต่

ทางการทูตระหว่างกันมาเป็นเวลาช้านาน

ปี

โดยทัง
้ สองประเทศต่าง

1996

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่ท�ำการประมงของ

ยึดมั่นในคุณค่าของเสรีภาพทางศาสนาและการให้ความช่วยเหลือ

เรือประมงไต้หวัน

ทางด้านมนุษยธรรม อีกทัง
้ ยังยึดมัน
่ ในค่านิยมอันเป็นสากลในด้าน

ออก ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่น ยังถูกเน้น

ในน่านน�้ำรอบหมู่เกาะเซ็งกากุฝั่งทะเลจีนตะวัน

สันติภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดย

ย�้ำด้วยการเปลี่ยนชื่อส�ำนักงานผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นประจ�ำไต้หวัน

ไต้หวันจะมุ่งมั่นในการเป็นหุ้นส่วนที่ขาดไม่ได้ของนครรัฐวาติกันและ

จากสมาคมแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่น

ประเทศอื่นๆ ในประชาคมโลก เพื่อร่วมสร้างคุณประโยชน์ในการเป็น

Japan) มาเป็นสมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างญี่ปุ่น - ไต้หวัน (Japan-

พลังแห่งความดี และสร้างสันติภาพให้แก่โลกต่อไป

Taiwan Exchange Association) ในเดือนมกราคมปี 2017 เช่น

(Interchange

Association,
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เดียวกับการเปลี่ยนชื่อจากสมาคมความสัมพันธ์เอเชียตะวันออก

ด้วย “ปล่อยวางข้อพิพาท ร่วมกันพัฒนา” พร้อมยินดีที่จะร่วมมือ

(Association of East Asian Relation) มาเป็นสมาคมความ

กับประเทศที่เกี่ยวข้อง ธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพ

สัมพันธ์ไต้หวัน - ญี่ปุ่น (Taiwan-Japan Relations Association)

ระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ ภายใต้พื้นฐานของการเปิดการเจรจา

เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2017

อย่างเท่าเทียม ตลอดจนร่วมปกป้อง วิจัย และพัฒนาทรัพยากรใน
ทะเลจีนใต้ให้คงอยู่สืบไป ส�ำหรับ 5 วิธีการข้างต้น ประกอบด้วย (1)

ไต้หวันและญี่ปุ่นร่วมจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการ

ปกป้องสิทธิท�ำการประมงของประเทศ (2) เข้าร่วมในการเจรจา

ทางทะเลระหว่างไต้หวัน – ญี่ปุ่นประจ�ำปี ครั้งที่ 4 ขึ้นเมื่อวันที่

ระงับข้อพิพาทระดับพหุภาคี (3) เสริมสร้างความร่วมมือทางด้าน

2 ธันวาคม ปี 2019 ณ กรุงไทเป ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็น

วิทยาศาสตร์ (4) เสริมสร้างการตอบสนองด้านมนุษยธรรม และ

ประจ�ำทุกปี นับตั้งแต่ที่ได้จัดตั้งกลไกการประชุมดังกล่าวในปี 2016

(5)

เป็นต้นมา

ทางทะเล

โดยในการประชุม

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสวงหาโอกาส

บ่มเพาะบุคลากรด้านการวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

ความร่วมมือในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการประมงและการวิจัย
ตลอดหลายปีมานี้

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน

(ไต้หวัน)

ได้เร่งปรับ

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2015 ไต้หวันและฟิลิปปินส์ได้ร่วมลงนาม

เปลี่ ย นให้ เ กาะไท่ ผิ ง ในหมู ่ เ กาะหนานซาเป็ น ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ ด้ า น

ความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการด� ำ เนิ น กฎหมายการ

มนุษยธรรมในทะเลจีนใต้ นับตั้งแต่ปี 2000 หลังจากที่ไต้หวันได้รับ

ประมงระหว่างไต้หวัน – ฟิลิปปินส์ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของ

อนุมัติให้ครอบครองเกาะตงซาและเกาะไท่ผิง

ชาวประมงของทั้งสองฝ่าย

ชายฝั่งทะเล

ส�ำนักงานป้องกัน

ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการทาง

ทะเล สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ก็ได้ด�ำเนินการตามกลไกในการรับมือ
ในวันที่ 19 กรกฎาคม ปี 2016 ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้เสนอ 4

กับภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม รวมถึงให้

หลักการ 5 วิธีการ เพื่อยุติข้อพิพาทในประเด็นหมู่เกาะในทะเลจีนใต้

ความช่วยเหลือบุคคลทั้งในและต่างประเทศ

โดย 4 หลักการดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ข้อพิพาทในประเด็น

ชายฝั่งทะเลมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงลึกกับประเทศ

หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ควรด�ำเนินการแก้ปัญหาตามกฎหมายสากล

เพื่อนบ้าน พร้อมร่วมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และกฎหมายทะเล

ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดสันติภาพและ

ประกอบด้วย

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

กฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยที่ไต้หวันจะยึดมั่นในสันติวิธีในการ

โดยส�ำนักงานป้องกัน

เสถียรภาพในทะเลจีนใต้ต่อไป

แก้ไขปัญหา (2) ไต้หวันควรเข้ามีส่วนร่วมในกลไกการเจรจาระงับ
ข้อพิพาทระดับพหุพาคี
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(3)

ประเทศที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ร่วมกัน

ด้วยพื้นที่ประมาณ 0.51 ตารางกิโลเมตร เกาะไท่ผิงสามารถใช้เป็นที่

ธ� ำ รงรั ก ษาเสรี ภ าพในการเดิ น เรื อ และการบิ น ในอาณาเขตของ

อยู่อาศัยของมนุษย์ อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะก็ยังสามารถ

ทะเลจีนใต้ และ (4) ไต้หวันได้เสนอแนะวิธีการยุติข้อพิพาทดังกล่าว

ท�ำมาหากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
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นิยามค�ำว่าเกาะ ตามที่ได้ระบุไว้ในบทความ 121 ของอนุสัญญา

นี้ ไต้หวันยังมีขีดความสามารถที่มากเพียงพอที่จะแบ่งปันเวชภัณฑ์

สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยกฎหมายทางทะเล

ท� ำ ให้ ส าธารณรั ฐ จีน

การป้องกันโรคระบาดให้กับประชาคมโลก อาทิ หน้ากากอนามัย

(ไต้หวัน) มีสิทธิโดยสมบูรณ์ในเขตน่านน�้ำ เขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะที่มี

เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก ถุงมืออนามัย แว่นครอบตา ชุด

ระยะทางความกว้างไม่เกิน 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน ภายใต้กรอบ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดตรวจคัดกรอง และอุปกรณ์ทางการ

กติกาของ UNCLOS

แพทย์อื่นๆ อนึ่ง ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริจาคและ

ความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
ในฐานะทีไ่ ต้หวันเป็นหนึง
่ ในสมาชิกของประชาคมโลก

ไต้หวันจะมุง
่

แลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ส�ำคัญๆ ที่ไต้หวันร่วมลงนาม
กับมิตรประเทศ ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่ออย่างล้นหลาม ประสบ
ความส�ำเร็จในการเชื่อมมิตรภาพกับนานาประเทศทั่วโลก

มัน
่ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการควบคุมโรค ในระหว่าง
ทีเ่ ข้ามีส่วนร่วมในประชาคมโลกต่อไป

ทั้งนี้

เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา

ผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตยของไต้หวัน

ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในอนาคต ไต้หวันจะเสริม

เอื้อประโยชน์ต่อภาคเอกชนและองค์การนอกภาครัฐ สังคมพลเมือง

สร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและมิตรประเทศที่มีแนวคิด

ในปั จ จุ บั น มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การสร้ า งหลั ก ประกั น ด้ า นหลั ก ธร

คล้ายคลึงกันต่อไป โดยจะส่งเสริมให้ภาครัฐสร้างปฏิสม
ั พันธ์ระหว่าง

รมาภิบาล

กัน

และส่งเสริมให้เกิดการแลก

นานาชาติ นอกจากนี้องค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ยังมีส่วนช่วย

รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ

ในการยกระดับภาพลักษณ์ไต้หวัน ด้วยการเข้าร่วมโครงการความ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมค่านิยมสากลในด้าน

ร่วมมือระดับนานาชาติที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้า

ส่งเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจ

เปลีย
่ นระหว่างภาคประชาชน
มิตรประเทศทั่วโลก

สันติภาพ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน ให้คงอยูส
่ บ
ื ไป
แนวทางปฏิบัติเพื่อสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ของไต้หวัน ประกอบด้วย มาตรการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
การติดตามตัวผู้กักตัวด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

และการให้ข้อมูลการ

ระบาดล่าสุดที่โปร่งใส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “รูปแบบไต้หวัน”
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบไต้หวัน

น�ำมาซึ่งโอกาสในการประสาน

ความร่วมมือกับประเทศที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกัน ในด้านการวิจัย
และพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ผ่านสภาวิจัยแห่งชาติ
ไต้หวัน ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยชั้นน�ำที่ส�ำคัญที่สุดของไต้หวัน นอกจาก
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยน

ในประเด็นต่างๆ อาทิ การเปลีย
่ นแปลงของสภาพภูมอ
ิ ากาศ การ

น�ำมาซึ่งสภาพแวดล้อมที่

และส่งเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไต้หวันก้าวขึ้นสู่เวที

หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ (UN)
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝัง่ ช่องแคบไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่่
ในเดือนธันวาคม ปี 1987 ไต้หวันได้ยกเลิกคำ�สั่งห้าม
ประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน

รัฐบาลผ่อนปรนกฎระเบียบการเดินทางไปเยือนประเทศ
จีนของประชาชนชาวไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่
เดือนธันวาคมปี 2008 เป็นต้นไป พร้อมเปิดเที่ยวบิน
ตรงระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน

นับตัง
้ แต่ทม
ี่ ก
ี ารอพยพย้ายถิน
่ ฐานของรัฐบาลมายังไต้หวันในปี 1949
คณะรัฐบาลมีอำ� นาจการปกครองเหนือทุกพืน
้ ทีข
่ องไต้หวัน

เกาะเผิง

หู เกาะจินเหมิน เกาะหมาจู่ และเกาะเล็กๆ บริเวณโดยรอบ ในขณะที่
จีนแผ่นดินใหญ่อยูภ
่ ายใต้การปกครองของรัฐบาลปักกิง
่

ช่วงปลาย

ปี 1980 ไต้หวันได้เร่งผลักดันกระบวนการทางประชาธิปไตย โดยได้
ยกเลิกกฎระเบียบว่าด้วยการไปมาหาสูข
่ องภาคประชาชนระหว่างสอง
ฝัง
่ ช่องแคบไต้หวัน

ปัจจุบน
ั นักธุรกิจไต้หวันเป็นหนึง
่ ในกลุม
่ นักลงทุน

รายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของจีน เฉพาะระหว่างปี 1991 จนถึงปลายเดือนมีนาคม
ปี 2020 รัฐบาลไต้หวันได้อนุมต
ั โิ ครงการลงทุนในจีนของผูป
้ ระกอบ
การไต้หวันกว่า 44,056 ราย รวมมูลค่าการลงทุนทัง
้ สิน
้ 188,500
ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการค้าระหว่างช่องแคบไต้หวันในปี 2019 อยู่
ที่ 149,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในปีเดียวกันนัน
้ ยอดนักท่องเทีย
่ ว
จีนทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย
่ วในไต้หวัน มีจำ� นวนกว่า 2.68 ล้านคน
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เที่ยวบินของสายการบินเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เตรียมแลนดิ้งลงบนรันเวย์ในท่าอา
กาศยานซงซาน กรุงไทเป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเที่ยวบินตรงระหว่างสองฝั่งช่องแคบ
ไต้หวันที่มีการน�ำส่งผู้โดยสารไป - กลับเป็นประจ�ำ นับตั้งแต่ที่ได้มีการเปิดน่านฟ้า
ระหว่างสองฝั่งช่องแคบ ในปี 2009 เป็นต้นมา (ภาพจาก Chin Hung-hao)

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสองฝั ่ ง ช่ อ งแคบไต้ ห วั น

การค้าระหว่างสองฝัง่ ช่องแคบไต้หวัน
ส่งออก

รวม

นำ�เข้า

2019

149,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สันติภาพและเสถียรภาพ
เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปประเทศโดยสมบูรณ์

ประเทศจ�ำเป็นต้องมี

สภาพแวดล้อมภายนอกที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยเฉพาะในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบ นับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีไช่
อิงเหวินเข้ารับต�ำแหน่งในวันที่ 20 พฤษภาคม ปี 2016 และได้รับ
เลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันเป็นสมัยที่ 2 ในปี 2020 ปธน.

114,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2010

ไช่ฯ ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน คาดการณ์ได้ และเป็นไปอย่างยั่งยืน บนพื้นฐาน
จากสถานการณ์ความเป็นจริงและพื้นฐานทางการเมือง

10,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2001

แหล่งที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

จุดยืนของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ทีไ่ ม่เคยเปลีย
่ นไปจากเดิม
คือ รักษาสถานภาพในปัจจุบน
ั ระหว่างสองฝัง
่ ช่องแคบให้คงอยูต
่ อ
่
ไป นีเ่ ป็นค�ำมัน
่ ทีไ่ ต้หวันได้ให้ไว้กบ
ั ภูมภ
ิ าคเอเชียและทัว
่ โลก สันติภาพ
ความเจริญรุง
่ เรือง และการพัฒนาในภูมภ
ิ าคเอเชีย เป็นความรับ

ในเดือนมิถุนายน ปี 2008 ได้มีการเปิดการเจรจาอย่างเป็นทางการ

ผิดชอบร่วมกันของทุกประเทศในภูมภ
ิ าค ด้วยเหตุนี้ ประเด็นความ

ระหว่ า งมู ล นิ ธิ เ พื่ อ การติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นระหว่ า งช่ อ งแคบไต้ ห วั น

สัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบจึงเรื่องที่มีความเกี่ยวพันโดยตรง

(SEF)

(ไต้หวัน)

และสมาคมความสัมพันธ์

กับความมั่นคงในภูมิภาค

ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันของจีน

หลังจากที่ขาดการเจรจา

มัน
่ คงปลอดภัยในภูมภ
ิ าคต่อไป ด้วยการรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ไปเป็นเวลากว่า 10 ปี ตราบจนเดือนสิงหาคม ปี 2015 เจ้าหน้าที่

สองฝัง
่ ช่องแคบ ทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถคาดการณ์ได้

ของสาธารณรัฐจีน

ของสองฝั่งช่องแคบไต้หวันได้มีการเจรจาระหว่างกัน
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โดยไต้หวันจะท�ำหน้าที่รับผิดชอบความ

รวมทั้งสิ้น

11 รอบ ซึ่งได้สลับกันจัดขึ้นในดินแดนของกันและกัน ทั้งนี้ ทั้งสอง

แต่ถง
ึ กระนัน
้ หลายปีมานี้ จีนได้กำ� หนดเงือ
่ นไขพืน
้ ฐานทางการเมือง

ฝ่ายต่างได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันทั้งหมด 23 ฉบับ ในจ�ำนวนนี้มีผล

ส�ำหรับการแลกเปลีย
่ นระหว่างสองฝัง
่ ช่องแคบไต้หวัน โดยจีนได้ระงับ

บังคับใช้แล้ว 21 ฉบับ รวมถึงได้บรรลุฉันทามติร่วมกัน 2 ฉบับ โดย

การเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐตามความเห็น

ข้อตกลงที่ส�ำคัญที่สุดในจ�ำนวนดังกล่าวคือ ข้อตกลงกรอบความ

ชอบของตนเพียงฝ่ายเดียว และด�ำเนินการสร้างความกดดันทางการ

ร่วมมือเศรษฐกิจไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ (ECFA)

ที่ได้ผ่านการ

เมืองและข่มขูไ่ ต้หวันด้วยก�ำลังทหาร นอกจากนี้ ในวันที่ 2 มกราคม ปี

ลงนามไปเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2010 โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบ

2019 รัฐบาลจีนได้เสนอหลักการ "หนึง
่ ประเทศ สองระบบ" ส�ำหรับ

ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนและไต้หวันอย่างเป็นระบบ

ไต้หวัน อันเป็นการท�ำลายสถานภาพปัจจุบน
ั ด้านสันติภาพและความ
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ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสองฝั ่ ง ช่ อ งแคบไต้ ห วั น

มัน
่ คงในระดับภูมภ
ิ าค

เมือ
่ เผชิญหน้ากับความกดดันทางการเมือง

นี้

รัฐบาลไต้หวันยังได้เรียกร้องให้รฐ
ั บาลจีนยอมรับการคงอยูข
่ อง

จากจีน วันที่ 11 มีนาคม ปี 2019 ปธน.ไช่ฯ จึงได้เสนอแนวทางปฏิบต
ั ิ

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกอบกับประชาชนไต้หวันมีความเชือ
่ มัน
่

4 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความ

ในระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่สน
ั่ คลอน ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการเรียก

มัน
่ คงแห่งชาติ

และสร้างหลักประกันให้

ร้องให้รฐ
ั บาลจีนตอบสนองต่อแนวทางทีป
่ ธน.ไช่ฯ เสนอ “สันติภาพ

ประชาชนชาวไต้หวันมีสท
ิ ธิในการตัดสินใจอนาคตของไต้หวันร่วมกัน

ปกป้องอ�ำนาจอธิปไตย

ความเท่าเทียม ประชาธิปไตย และการเจรจา” และการส่งเสริมการ

ไม่วา่ จะในปัจจุบน
ั หรืออนาคต นอกจากนี้ ในปี 2020 สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัติ

มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างกระตือรือร้น

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ผา่ นกฎหมายป้องกันการแทรกซึม ซึง
่

สวัสดิการความเป็นอยูท
่ ด
ี่ ใี ห้กบ
ั ประชาชนระหว่างสองฝัง
่ ช่องแคบได้

มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มกราคม ปี 2020 เพือ
่

อย่างแท้จริง อนึง
่ รัฐบาลไต้หวันจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือใน

ป้องกันการแทรกซึมและบ่อนท�ำลายจากภายนอก

เชิงลึกกับสหรัฐอเมริกา ญีป
่ น
ุ่ และประเทศทีม
่ แี นวคิดคล้ายคลึงกัน

จึงจะเป็นการยกระดับ

ต่อไป เพือ
่ ต่อต้านการคุกคามจากจีน ส่งเสริมการพัฒนาด้านความ
นอกจากนี้

รัฐบาลไต้หวันยังได้เร่งผลักดันการแก้ไขรัฐบัญญัติ

ความสัมพันธ์ประชาชนสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน

ส่วนที่มีการผ่าน

มัน
่ คง สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุง
่ เรืองในภูมภ
ิ าคต่อไป
ตลอดจนปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้คงอยูส
่ บ
ื ไป

ความเห็นชอบไปก่อนหน้านี้ ได้มีการวางแผนจัดตั้งกลไกการตรวจ
สอบทางประชาธิ ป ไตยในข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยประเด็ น ทางการเมื อ ง

นักท่องเทีย่ วจากจีนไปไต้หวัน

ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน ซึ่งได้มีการบัญญัติไว้ในมาตราที่ 5
ข้อ 3 นอกจากนี้ ก็ยังมีสาระส�ำคัญอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติ
อาทิ

เสริมสร้างกลไกการบริหารการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในจีน

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไต้หวัน ภายใต้มาตราที่ 9 ข้อ 9-3 และข้อที่ 91
รวมถึงปรับอัตราค่าปรับส�ำหรับการลงทุนของนักลงทุนจีนที่ไม่ได้
ผ่านการรับอนุญาต

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในการละเมิด

มาตราที่ 93-1

4

ครั้ง

นักท่องเที่ยว

แนวทางที่มั่นคง
รัฐบาลไต้หวันจะยังคงด�ำเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง

1

สาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) รั ฐ บั ญ ญั ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ป ระชาชน
สองฝั ่ ง ช่ อ งแคบไต้ ห วั น และเจตจ� ำ นงของประชาชน

2,683,093

3
2

ช่องแคบไต้หวันต่อไป ภายใต้พน
ื้ ฐานของบทบัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญ
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หน่วย: ล้าน

นอกจาก

0
2006

การเดินทางทางธุรกิจและอื่นๆ
2019

แหล่งที่มา: ส�ำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
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เศรษฐกิจ
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับที่ 17 ของโลก
ในปี 2019

ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันได้พัฒนาความสัมพันธ์ใน
เชิงลึกกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้ รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ไต้ ห วั น ครองต� ำ แหน่ ง ส� ำ คั ญ ในเศรษฐกิ จ โลกและเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า น
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับโลก รวม
ทั้งเป็นผู้ผลิตสินค้าหลักในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
ตามรายงานขององค์การการค้าโลก ระบุว่า ไต้หวันเป็นผู้ส่งออก
รายใหญ่อันดับที่ 17 และเป็นผู้น�ำเข้ารายใหญ่อันดับที่ 17 ของโลก
ในปี 2019 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
มากที่สุดของโลก ตามข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2019 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรสูงแตะระดับ 25,909 ดอลลาร์
สหรัฐในปี 2019 ในแง่ของการจัดอันดับประเทศตามผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ ไต้หวันอยู่ในอันดับใกล้เคียงกับสวิตเซอร์แลนด์และ
โปแลนด์
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ในขณะที่ความเท่าเทียมกันของอ�ำนาจซื้อของประชาชน

นักศึกษาชาวอินเดียที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอู๋ฟ่ง
ที่ตั้งอยู่ในเมืองเจียอี้ ภาคใต้ของไต้หวัน เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ
ของบริษัท Far East Machinery Co. ที่มีส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเจียอี้
(ภาพจาก Chin Hung-hao)

เศรษฐกิ จ

เฉลี่ยต่อบุคคล อยู่ในอันดับใกล้เคียงกับสวีเดนและเดนมาร์ก โดยมี

เห็นว่า ถึงแม้ในปี 2019 ปริมาณการส่งออกของไต้หวันในภาพรวม

อันดับที่สูงกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

จะลดลงร้อยละ 1.44 แต่อต
ั ราการน�ำเข้ากลับเติบโตขึน
้ ร้อยละ 0.32
และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.71 ในขณะทีก
่ ารเติบโต

การเติบโตทางการค้า

ทางเศรษฐกิจได้รบ
ั ผลกระทบจากสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ แต่

หลังจากประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2009 ประกอบกับ

เนือ
่ งด้วยนักธุรกิจกลับเข้ามาลงทุน ขยายการผลิตในประเทศ จึง

เศรษฐกิจทีม
่ ง
ุ่ เน้นการส่งออกของไต้หวัน ต้องประสบปัญหาอีกครัง
้

ท�ำให้ไต้หวันได้รับผลกระทบที่ไม่รุนแรงมากนัก

ในปี 2015 โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใน

ทางการค้าได้กลับมาฟืน
้ ตัวในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ปี 2020

ตลาดโลกทีล
่ ดต�ำ่ ลง ประกอบกับราคาน�ำ้ มันดิบทีป
่ รับตัวลดลง ด้วย

โดยอัตราการส่งออกและน�ำเข้าเติบโตขึน
้ ร้อยละ 6.4 และ 5.3 ตาม

เหตุนี้ จึงท�ำให้ไต้หวันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 1.47

ล�ำดับ มูลค่าการค้าโดยรวมเติบโตขึน
้ ร้อยละ 5.9 ในแต่ละปี

ส่วนการเติบโต

ปริมาณการค้าหดตัวลงร้อยละ 13.3 ในปี 2015 แต่สถานการณ์
วิกฤตข้างต้นกลับมาฟืน
้ ตัวได้ในปี 2016 และจากข้อมูลสถิตแิ สดงให้

ความเสี่ยงด้านธุรกิจ

รายได้เฉลี่ย
ต่อบุคคล

อำ�นาจซื้อของ
ประชาชนเฉลี่ย
ต่อบุคคล

611,000

25,909

56,760

อุตสาหกรรม

การเกษตร

GDP

เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาในระยะยาวและการพัฒนาทาง
เทคโนโลยี รายงานตามที่เผยแพร่ในปี 2019 – 2020 ก็แสดงให้
เห็นถึงทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านๆ มา (ดูที่ตาราง “การจัด
อันดับการส�ำรวจทั่วโลก” หน้า 58 – 59)
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2013 ไต้หวันได้ลงนามความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับนิวซีแลนด์ ซึ่งนับเป็นการร่วมลง
นามครั้งแรกกับประเทศสมาชิกในองค์การเพื่อความร่วมมือและการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามใน
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไต้หวัน - สิงคโปร์ในเดือน

62.42%
บริการ
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และหน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ

ดอลลาร์สหรัฐ

1.76%

35.8%

(BERI)

(EIU) จัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกมาตลอดทุกปี อัน

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
ที่เป็นตัวเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ

รวมถึงที่ด�ำเนินการ

ส�ำรวจโดยสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) และหน่วยงานสถาบันประเมิน

ภาพรวม GDP

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายการส�ำรวจประจ�ำปีของเศรษฐกิจโลก

พฤศจิกายนของปีเดียวกัน

ซึ่งนับเป็นความตกลงฉบับแรกของ

ไต้หวันกับคู่ค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความตกลง
ทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ด�ำเนินไปไกลเกินกว่าเงื่อนไขของ WTO แล้ว

53

เศรษฐกิ จ

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2015

1.47%

2016
2017

ต่างๆ อาทิ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ซึ่งเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ใน
การเชื่อมโยงตลาดนานาชาติกับประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียใต้

2.17%
2.75%

2018

เร่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับโลกและระดับภูมิภาคผ่านแนวคิด

2019

รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยไต้หวันจะจับตาความคืบหน้า

3.31%

ในการพัฒนาของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อไป

2.71%

แหล่งที่มา : ส�ำนักงานบัญชีกลางและสถิติ สภาบริหารไต้หวัน สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ตลอดจนแสวงหาทุกโอกาสในการเข้ามีส่วนร่วมที่เป็นไปได้
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับ
นานาชาติ

แผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นไปที่การส่ง

เสริมโครงการอุตสาหกรรมนวัตกรรม 5 + 2 ประกอบด้วย ชีวเภสัช
นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้ร่วมด�ำเนินการวิจัยความเป็นไปได้ในความ

ภัณฑ์ เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว อุตสาหกรรมกลาโหม เครื่องจักร

ตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ (ECA) ระหว่างไต้หวัน –

กลอัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) รวมทั้งยังมีแนวคิด

อินโดนีเซีย และไต้หวัน – อินเดีย โดยรายงานการประเมินได้รับการน�ำ
เสนอในกรุงจาการ์ตาในเดือนธันวาคม ปี 2012 และกรุงนิวเดลีใน
เดือนกันยายน ปี 2013 ตามล�ำดับ กล่าวโดยสรุป ความตกลงด้าน
เศรษฐกิจระหว่างไต้หวัน – นิวซีแลนด์ และไต้หวัน – สิงคโปร์ หรือแม้

รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายมุง่ ใต้ใหม่

กระทั่ง ECAs ต่างก็ถูกคาดหวังในการช่วยให้ไต้หวันเข้ามีส่วนร่วม
ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

2019

เช่นเดียวกับความ

ตกลงก้าวหน้ารอบด้านหุ้นส่วนพันธมิตรเอเชียแปซิฟิก

16.5%

(CPTPP)

และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

แนวทางในการพัฒนา

17.2%

การค้ากับ 18 ประเทศเป้า
หมายนโยบายมุง
่ ใต้ใหม่

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2016 ไต้หวันได้พัฒนาแผนแม่บทด้าน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการส่งเสริมนวัตกรรม เพิ่มโอกาส
การจ้างงาน และสร้างหลักประกันด้านการกระจายผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว ไต้หวันต้อง
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การลงทุนใน 18 ประเทศเป้า
หมายนโยบายมุง
่ ใต้ใหม่

2016
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ข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน (2019)
มูลค่าการค้ารวม : 614,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าส่งออก : 329,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศ :

6,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• 5 อันดับประเทศปลายทางหลัก

มูลค่านำ�เข้า : 285,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดินแดนของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียน

ดุลการค้า : เกินดุล 43,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จีน (รวมฮ่องกง) 40.1 %
อาเซียน 16.4 %
สหรัฐอเมริกา 14.1 %

1,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนาม

915 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สิงคโปร์

636 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลักเซมเบิร์ก

604 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สหรัฐอเมริกา

561 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ยุโรป 8.4 %

มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ :

ญี่ปุ่น 7.1%

11,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเทศส่งออกหลัก
ของไต้หวัน

• 5 อันดับประเทศที่มาของเงินลงทุนจากต่างประเทศ
ดินแดนของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียน

ประเทศนำ�เข้าหลัก
ของไต้หวัน
จีน (รวมฮ่องกง) 20.5 %
ญี่ปุ่น 15.4 %

ยุโรป 10.9 %

สหรัฐอเมริกา 12.2 %

อาเซียน 12.2 %

ทุนสำ�รองระหว่างประเทศ :

478,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(ณ ธันวาคม ปี 2019)

56

3,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เนเธอร์แลนด์

2,290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ญี่ปุ่น

1,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ออสเตรเลีย

714 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ฮ่องกง

647 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลักอีก 2 ประการ ประกอบด้วย เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเกษตร
รูปแบบใหม่

รวมไปถึงโครงการซิลิคอนวัลเล่ย์เอเชียที่จัดตั้งขึ้นใน

นครเถาหยวน ที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของไต้หวัน โดยโครงการนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่จะน�ำอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การ
พัฒนาในอนาคต
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นอกจากนี้

รั ฐ บาลไต้ ห วั น ยั ง ได้ ส ่ ง เสริ ม การพั ฒ นาโครงการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานแห่งอนาคต

เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแห่งชาติในอีก 30 ปี

อุตสาหกรรม การวางแผนการใช้ที่ดิน และกลยุทธ์การพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่ง
เสริมการใช้ทรัพยากรพลังงานสีเขียว

ข้างหน้า โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 8 องค์ประกอบหลัก
ดังนี้ การพัฒนาระบบรางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การ

ภายใต้แนวทางดังกล่าว รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะยกระดับอัตรา

ปฏิรูปทรัพยากรน�้ำ ความปลอดภัยทางด้านอาหาร พลังงานสีเขียว

ค่าแรงและเสริมสร้างการพัฒนาในภูมิภาค ขณะเดียวกัน ก็ต้องการ

การพัฒนาเมืองและชนบท

บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

การเพิ่มอัตราการเกิดและการดูแลเด็ก

เล็ก รวมถึงการบ่มเพาะบุคลากรและการท�ำงาน

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และสงครามการค้าจีน – สหรัฐฯ
ที่ยืดเยื้อมาตลอดช่วงที่ผ่านมา

โดยมาตรการดังกล่าวคาดหวัง

ในขณะที่ส่งเสริมการผลักดันอุตสาหกรรมนวัตกรรม รัฐบาลไต้หวัน

ที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรม

ก็ยังได้เร่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจไต้หวันในปี 2020 ให้รุดหน้ายิ่งกว่าเดิม

ภายใต้บริบทดังกล่าว

เศรษฐกิจ

และผลักดัน

รูปแบบใหม่มีเป้าหมายที่ต้องการจะบูรณาการการปรับโครงสร้าง

การจัดอันดับการสำ�รวจทัว่ โลก
อันดับ

จำ�นวนประเทศที่เข้า
ร่วมการสำ�รวจ

ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก
(พฤษภาคม 2019)
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63

สถาบันบริหารธุรกิจโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ (IMD)

สภาพแวดล้อมการลงทุน (ธันวาคม 2019)

4

50

สถาบันประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ (BERI)

ดัชนีบ่งชี้ระดับความพร้อมของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2019 (ธันวาคม 2019)

26

122

Portulans Institute

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (มีนาคม 2020)

11

180

สถาบันวิจัยฝ่ายอนุรักษ์นิยมของสหรัฐฯ
(Heritage Foundation) และ Wall Street Journal

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (ตุลาคม 2019)

15

190

ธนาคารโลก

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ปี 2019
(ตุลาคม 2019)

12

141

สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)

หัวข้อการสำ�รวจ (วันที่เผยแพร่)

58

หน่วยงานที่ทำ�การสำ�รวจ

59

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำ�ของโลก

ในเดือนตุลาคม ปี 2019 สภาเศรษฐกิจโลก (WEF) เผย
แพร่รายงานการจัดอันดับศักยภาพความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 141 ประเทศ
โดยจัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 12

ในเดือนเมษายน ปี 2014 สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ภายใต้
การก�ำกับดูแลของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นหน่วยงาน
ที่มุ่งมั่นในการด�ำเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถึงสนับสนุนผลงานวิจัยทางการศึกษา

รวม

ตลอดจนให้การส่งเสริม

สวนวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 แห่งในไต้หวัน โดยสภาฯ ดังกล่าวได้มีการ
ปฏิรูปและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (MOST) โดยนอกจากจะสืบสานแนวทางมาตรการและ
โครงการเดิมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมจากหน่วยงานก่อนหน้าแล้ว
ยั ง ได้ มุ ่ ง เน้ น ไปที่ ผ ลงานวิ จั ย ทางวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

เนื่องจากไต้หวันอาศัยนวัตกรรม

ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เ ป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศชาติ
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นักท่องเที่ยวตกตะลึงในภาพดอกไม้ที่มีความคมชัดสูงในเทศกาลทะเล
ดอกไม้ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้น ณ นครไถจง (ภาพจาก Chin Hung-hao)

วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

เบื้ อ งหลั ง ความส� ำ เร็ จ ของหลายบริ ษั ท ที่ ด� ำ เนิ น กิ จ การด้ า น
เทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวัน ส่วนใหญ่ต่างได้รับทุนสนับสนุนการ
พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากรัฐบาล

ด้วยความ

สนับสนุนจากทางรัฐบาล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหรรม (ITRI)
สถาบันวิจัย NARlabs และสถาบันอุตสาหกรรมสารสนเทศ (III)
ต่างมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ประเทศผู้นำ� ด้าน
เทคโนโลยีผ่านการด�ำเนินการวิจัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือภาค
เอกชนในการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

N0.1 ทั่วโลก
หมวดหมู่

มูลค่าการผลิต

ปริมาณ

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ส่วนแบ่งใน
ตลาดโลก
(%)

การผลิตวงจรรวม (IC) ตาม
ความต้องการของลูกค้า

40,352

71.43

ศักยภาพทางด้านนวัตกรรมของ ITRI แสดงให้เห็นได้จากตลอด 12 ปี

การทดสอบและการบรรจุชิ้น
ส่วนวงจรรวม (IC)

13,973

48.7

ทีผ
่ า่ นมา ITRI สามารถคว้า 41 รางวัลใหญ่จากเวที R&D 100 Awards

เซลล์คลอเรลล่า

สนับสนุนด้านนวัตกรรม

รายรับตลอดทัง้ ปีของสวนวิทยาศาสตร์ทง้ั 3
แห่งของไต้หวัน (ปี 2019)
สวนวิทยาศาสตร์ซน
ิ จู๋

41.5%
US$ 35,420

สวนวิทยาศาสตร์ไทจง

30.3%

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

US$ 25,870

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สวนวิทยาศาสตร์ไถหนาน

28.2%
US$ 24,120

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
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มูลค่าการผลิตและส่วนแบ่งในตลาดโลกของ
สินค้าและบริการทีผ่ ลิตในไต้หวัน (ปี 2019)

จักรยานที่มีคุณภาพและ
เทคโนโลยีระดับสูง
แผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน

903 ตัน

45.12

1,979,000

28.6

2,312

20.96

576

41.71

N0.2 ทั่วโลก
อุปกรณ์นำ�ทางแบบพกพา
ซับสเตรทของวงจรรวม (IC)

2,425

23.3

จอภาพผลึกเหลว
ทรานซิสเตอร์แผ่นบาง
ขนาดเล็กและกลาง

7,562

20.17

22,072

18.74

การออกแบบวงจรรวม (IC)
ฟอยล์ทองแดงที่ใช้เป็นสื่อ
กระแสไฟฟ้า
แผ่นวงจรพิมพ์

73.78 ล้าน
ตารางเมตร
7,493

แหล่งที่มา : โครงการให้บริการความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITIS)
กระทรวงเศรษฐการ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

14.8
10.97
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วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

การจัดอันดับการสำ�รวจทัว่ โลก
หัวข้อการสำ�รวจ (วันทีเ่ ผยแพร่)

อันดับ (ประเภท)

จำ�นวนประเทศทีเ่ ข้าร่วมการสำ�รวจ

หน่วยงานทีท
่ ำ�การสำ�รวจ

รายงานความสามารถในการแข่งขัน
4 (ความสามารถด้านนวัตกรรม)
ระดับโลก ปี 2019 (ตุลาคม 2019)

141

สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)

ความสามารถในการแข่งขันของโลก 13 (โครงสร้างพืน
้ ฐานทางเทคโนโลยี)
ปี 2019 (พฤษภาคม 2019)
8 (โครงสร้างพืน
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์)

63

สถาบันบริหารธุรกิจโลซาน สวิตเซอร์
แลนด์ (IMD)

ทีจ
่ ด
ั โดย R&D World Magazine ของสหรัฐอเมริกา อีกทัง
้ ยังได้รบ
ั

วิจย
ั ขององค์กรได้รบ
ั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านวิทยาศาสตร์และ

รางวัล Derwent Top 100 Global Innovators และติด 100 อันดับ

เทคโนโลยีรวม 6 รางวัลจากสภาบริหารไต้หวัน เพือ
่ ยกย่องชืน
่ ชมใน

สุดยอดองค์กรแห่งนวัตกรรมของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน นอกจากนี้

การสร้างคุณประโยชน์ให้กบ
ั สังคม

ITRI ยังมีสว
่ นช่วยในการจัดตัง
้ บริษท
ั หลายแห่งทีม
่ บ
ี ทบาททีโ่ ดดเด่น
ในตลาดโลก อาทิ บริษท
ั Taiwan Semiconductor Manufacturing

เป้าหมายของ

III

คื อ การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ระดับ

Co. (TSMC) และ บริษท
ั United Microelectronics Corp. (UMC) ซึง
่

นานาชาติของไต้หวัน ผ่านการจัดตั้งแพลตฟอร์มเพื่อการเปลี่ยน

เป็นหนึง
่ ในบริษท
ั ชัน
้ น�ำระดับโลกทีผ
่ ลิตชิปให้กบ
ั ทัว
่ โลก

ผ่านสู่ระบบดิจิทัล โดยสถาบันฯ ได้เร่งด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา
สินค้าและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

NARlabs ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น วิ จั ย ทดลองแห่ ง ชาติ ร วม 8 แห่ง

นอกจากนี้ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยี

ครอบคลุมในด้านต่างๆ 4 ประการ ประกอบด้วย “โลกและสิง
่ แวดล้อม”

ICT

“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
่ สาร” “เทคโนโลยีชว
ี ภาพการแพทย์”

ก�ำหนดนโยบายและส่งเสริมการบ่มเพาะบุคลากร กว่า 3 ทศวรรษ

และ “นโยบายด้านเทคโนโลยี” โดย NARlabs มีความมุง
่ มัน
่ ในการ

ที่ผ่านมา มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องส�ำเร็จการฝึกการอบรม

ด�ำเนินภารกิจจัดตั้งแพลตฟอร์มวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้การ

จากสถาบันแห่งนี้กว่า 480,000 คน

ในภาครัฐและภาคเอกชน

โดยท�ำหน้าที่เป็นคลังสมองในการ

สนับสนุนผลงานวิจย
ั เชิงวิชาการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชัน
้ แนวหน้า บ่มเพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีขน
ั้ สูง อนึง
่ ดาวเทียม

ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของไต้หวัน

มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะ

Formosat–5 ของไต้หวันที่ได้ปล่อยขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี 2017 ได้ให้

ส�ำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่ต้องการสร้างฐานธุรกิจในเอเชีย นอกจาก

ความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติทั้งในและต่างประเทศแล้วกว่า 35

นี้ ผู้ร่วมลงทุนในพื้นที่ ผู้ให้บริการด้านวิศวกรรม และนักพัฒนา

ครัง
้ ผ่านการตรวจจับภาพระยะไกล สิง
่ เหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า องค์กร

เทคโนโลยีของไต้หวัน ล้วนมีประสบการณ์มากมายด้านการประสาน

ได้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในการได้ รั บ การยอมรั บ จากนานาชาติ แ ละช่ ว ย

ความร่วมมือในโครงการวิจัยและพัฒนาที่ทันสมัย

พัฒนาความเจริญก้าวหน้าในประเทศ ส่วนผลสัมฤทธิท
์ างด้านการ

จัดแสดงผลงานวิทยาการล�้ำหน้าที่ Taiwan Tech Arena (TTA)

โดยได้มีการ
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วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ 6 อุตสาหกรรมหลักของ
ประธานาธิบดีไช่องิ เหวิน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล

อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ
และอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์

อุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศแห่งชาติ

อุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว
และพลังงานหมุนเวียน
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค
และสินค้ายุทธศาสตร์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

หรือศูนย์รวมนวัตกรรมและศูนย์สตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่ม

หลังจากที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาความ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลก TTA ถือเป็นแพลตฟอร์มที่

เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมาเป็นระยะเวลานานหลายปี ในปัจจุบัน

รวบรวมผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

สวนวิทยาศาสตร์กลายเป็นที่ตั้งของกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ

ธุรกิจการร่วมลงทุน และผู้ประกอบการธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อร่วม

เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับกิจการของตน อาทิ เทคโนโลยี

แลกเปลี่ยนและเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรระดับนานาชาติ

โดย

ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ต่อพ่วง วงจรรวม

คาดหวังว่าในทุกปีจะมีกลุ่มนักธุรกิจสตาร์ทอัพเพิ่มขึ้น 100 บริษัท

นาโนเทคโนโลยี ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรที่มีความแม่นย�ำ

และมีผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 2,000 ราย ตลอดจนน�ำมาซึ่ง

สูงและระบบสื่อสารทางไกล

การเติบโตด้านการลงทุนในภายภาคหน้า
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การศึกษา
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันเริ่มบังคับใช้ระบบการศึกษาภาคบังคับ 12 ปี
นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา

ไต้หวันมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยรวมทั้งหมด 152 แห่ง

การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบายของรัฐ
และเป็นส่วนที่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษารวมถึ ง วิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีการศึกษาในระดับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือระดับปริญญาครองสัดส่วนร้อยละ 46.5
เติบโตขึ้นร้อยละ 9.4 จากทศวรรษที่ผ่านมา
เพื่อเสริมสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้กับนักเรียนนักศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการไต้หวันได้ขยายระยะเวลาการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี
เป็น 12 ปี และเริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดย
ในทุ ก ปี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ จะท� ำ การจั ด การแข่ ง ขั น ทางวิ ช าการ
มากมาย อาทิ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่ง
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กิจกรรมนอกห้องเรียนมีบทบาทส�ำคัญในระบบการศึกษาของไต้หวันเป็น
อย่างมาก (ภาพจาก Pang Chia-shan)

การศึ ก ษา

นั ก ศึ ก ษาของไต้ ห วั น ต่ า งสามารถสร้ า งผลงานที่ ก วาดรางวั ล ใน

ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ช าวต่ า งชาติ ท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ

สาขาต่างๆ มาครองได้อย่างส�ำเร็จ อาทิ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์

วัฒนธรรมและสังคมไต้หวันมากขึ้น

โลก คณิตศาสตร์ สารสนเทศและฟิสิกส์ บุคลากรคุณภาพของ
ไต้หวันได้สร้างคุณประโยชน์ในด้านการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง

รายชื่อสถาบันสอนภาษาจีน และข้อมูลการศึกษาหลักสูตรภาษาจีน

ทางเศรษฐกิจและช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ในไต้หวัน สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ MOE

ประเทศ

(www.studyintaiwan.org) และส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษาภาษา
จีนระดับโลก (ogme.edu.tw)

ในปี 2013 คณะกรรมการกิจการการกีฬาของไต้หวัน ถูกจัดให้
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพรวม

เพื่อร่วมส่ง

เสริมการกีฬาทุกประเภท ในปี 2017 กรุงไทเปได้รับเลือกให้เป็นเจ้า
ภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก (2017 Summer
Universiade) ซึ่งเป็นกิจกรรมการกีฬาครั้งส�ำคัญที่สุด เท่าที่เคยมี
การจัดขึ้นในไต้หวัน

ไต้ ห วั น มี ทุ น การศึ ก ษาของทั้ ง รั ฐ บาลและมหาวิ ท ยาลั ย ไว้ ร องรั บ
ด้วย

99%

(2019)

รายจ่ายด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม :

โครงการทุนการศึกษา
นักศึกษาต่างชาติ

อัตราการรู้หนังสือ (15 ปีขึ้นไป):

20.4% ของงบประมาณจากรัฐบาลกลาง

สถาบันระดับอุดมศึกษา :

โดยโครงการทุนการศึกษาของไต้หวันประกอบ

152

ทุนส�ำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

และโทในสาขาเฉพาะทางต่างๆ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสถานทูต
ไต้หวันหรือส�ำนักงานตัวแทนไต้หวันของประเทศนั้นๆ หรือเข้าเยี่ยม

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 140 แห่ง
สถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญา 12 แห่ง

ชมเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ : www.edu.tw
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในสถาบันระดับอุดมศึกษา:

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติเดินทางมาศึกษาในหลักสูตรภาษา
จีนในไต้หวัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งทุนเรียนภาษาจีนระยะ
สั้น (Huayu Enrichment Scholarship, HES) โดยโครงการดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลั ก สู ต รภาษาจี น ในสถาบั น สอนภาษาทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ข องไต้ ห วั น
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รวม:

1.21

ล้าน

168,203
โปรแกรมปริญญาเอก: 28,510
โปรแกรมปริญญาโท:

(2019)

(2020)
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วัฒนธรรม
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเพลงป็อปภาษาจีนกลาง

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในกรุงไทเป เป็นหนึ่งในสถานที่
เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไต้ ห วั น ขึ้ น ชื่ อ ในด้ า นการน� ำ วั ฒ นธรรมโบราณมาผสมผสานกั บ
วัฒนธรรมสมัยใหม่ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

ไต้หวันมีพิพิธภัณฑ์

มากมายตั้ ง อยู ่ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ จั ด แสดงความหลากหลายทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พระราชวัง

แห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่ง
ชาติ พิพิธภัณฑ์ทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมแห่งชาติไต้หวัน พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่ง
ชาติไต้หวัน นอกจากนี้ ไต้หวันยังมีสถานที่จัดการแสดงทั่วประเทศ
ประกอบด้วย โรงดนตรีแห่งชาติและโรงละครแห่งชาติ โรงละครแห่ง
ชาติไถจง ศูนย์ศิลปะแห่งชาตินครเกาสง (Weiwuying) และศูนย์

ก�ำแพงเซรามิกในลวดลายสุดคลาสสิกของวัดเซียนเซ่อกง ที่ตั้งอยู่ใน

ศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของไต้หวัน ด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก

เขตซานฉง นครนิวไทเป (ภาพจาก Chen Mei-ling)

ที่มีคุณภาพสูง ท�ำให้ไต้หวันกลายเป็นศูนย์ศิลปะแห่งเอเชีย โดยได้รับ
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วั ฒ นธรรม

หน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานต่างๆ อาทิ เทศกาลศิลปะนานาชาติไทเป

โทรทัศน์และภาพยนตร์ในท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ใน

และเทศกาลศิลปะไทเป

ขณะทีอ
่ ต
ุ สาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ ก็กำ� ลัง
เฟือ
่ งฟูอย่างเห็นได้ชด
ั ซึง
่ จะสังเกตเห็นได้จากตัวเลขการเติบโตของ

อนึง
่ ในไต้หวันยังเปีย
่ มด้วยสถาปัตยกรรมดัง
้ เดิมทีส
่ วยงาม นอกจาก
อนุสรณ์สถานอันงดงามของประเทศแล้ว

ร้านค้า ตลาด และนิทรรศการการออกแบบต่างๆ ในแต่ละปี

ก็ยังมีวัดวาอารามและ

บ้านพักของอดีตประธานาธิบดี อีกทัง
้ ยังมีสง
ิ่ ปลูกสร้างเก่าแก่หลาย

ตั้งแต่ ศิ ล ปะวรรณกรรมไปจนถึ ง เทศกาลพื้ น เมื อ ง

แห่งที่ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานมาเป็นศูนย์กลาง

บรรยากาศอันแสนคึกคักในตลาดไนท์มาร์เก็ต เราจะสามารถเห็นได้

รวมไปถึง

ชุมชน ร้านกาแฟ ร้านค้า และพืน
้ ทีส
่ าธารณะอืน
่ ๆ ในความเป็นจริง

ว่า

แล้ว ไต้หวันอนุรก
ั ษ์ไว้ซง
ึ่ หลายแง่มม
ุ ของศิลปะ งานฝีมอ
ื และประเพณี

วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ท�ำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่เปี่ยมด้วยชีวิต

ต่างๆ ของจีนโบราณได้ดก
ี ว่าแห่งอืน
่ ๆ ในโลก ยกตัวอย่างเช่น การที่

ชีวา ซึ่งอดีตช่วยแต่งแต้มความมีชีวิตและมิติให้กับปัจจุบัน

วัฒนธรรมประเพณีของไต้หวันมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งใน

ไต้หวันเป็นหนึง
่ ในไม่กป
ี่ ระเทศทีย
่ ง
ั คงมีการใช้ตว
ั อักษรจีนแบบดัง
้ เดิม
และมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการเขียนพูก
่ น
ั จีนขึน
้ เป็นประจ�ำ
หลักแนวคิดของศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเต๋า ได้หลอมรวม
เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

โดยสามารถพบเห็น

ได้ทั่วไปตั้งแต่พิธีกรรมทางศาสนาและผลงานวรรณกรรม ไปจนถึง
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถ
ค้นพบกับมรดกทางวัฒนธรรมของจีนฮากกา จีนฮกเกี้ยน และชน
พื้นเมืองไต้หวันได้ในสถานที่แห่งนี้ นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้แบ่งปัน
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมไปสู ่ ทั่ ว โลกผ่ า นโครงการต่ า งๆ
อาทิ การจัดตั้งศูนย์จีนศึกษาแห่งไต้หวัน
ในขณะเดียวกัน เมืองใหญ่ตา่ งๆ ในไต้หวันก็ได้มก
ี ารน�ำเสนอตัวเลือก
ความบันเทิงทีห
่ ลากหลายตลอดปี ไม่มว
ี น
ั หยุด มีคณะนักแสดงทีไ่ ด้
รับการยอมรับอย่างสูง
จึงไม่แปลกใจเลยว่า

และการแสดงดนตรีที่มีความหลากหลาย
ท�ำไมไต้หวันจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น

ศูนย์กลางแห่งเพลงแมนดารินป็อปในโลก ช่วงไม่กป
ี่ ม
ี านี้ ภาคส่วน
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ลูกข่างเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของ
เขตต้าซีในนครเถาหยวน (ภาพจาก Huang Chung-hsin)

75

สื่อมวลชน
คุณทราบหรือไม่่
ไต้หวันถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาคเอเชีย
จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่สื่อมวลชนมี
เสรีภาพมากที่สุด ปี 2020 ที่จัดทำ�โดยองค์กรผู้
สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF)
ในปี 2019 ประชากรร้อยละ 95.2 เป็นเจ้าของ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ความหลากหลายของสื่อไต้หวันสะท้อนให้เห็นได้จากการที่มีส�ำนัก
ข่าวต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

และมีการแข่งขันอย่างดุเดือดในภาค

อุตสาหกรรม โดยส�ำนักข่าวต่างๆ ของไต้หวันต่างด�ำเนินภารกิจอยู่
ในสภาพแวดล้อมของสือ
่ ทีม
่ เี สรีภาพมากทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง
่ ในเอเชีย
ไต้หวันได้รบ
ั การจัดให้อยูใ่ นอันดับที่ 43 ของโลกและอันดับที่ 2 ของ
ภู มิ ภ าคเอเชี ย จากรายงานการจั ด อั น ดั บ ประเทศที่ สื่ อ มวลชนมี
เสรีภาพมากทีส
่ ด
ุ ในโลก ทีเ่ ผยแพร่เมือ
่ วันที่ 21 เมษายน ปี 2020
โดยองค์กรผูส
้ อ
ื่ ข่าวไร้พรมแดน (RSF) ในฝรัง
่ เศส โดยได้ทำ� การ
ส�ำรวจจาก 180 ประเทศและเขตพืน
้ ทีพ
่ บว่า ไต้หวันอยูห
่ ลังเกาหลีใต้

ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศที่สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

1 อันดับ แต่แซงหน้าญีป
่ น
ุ่ ซึง
่ อยูใ่ นอันดับที่ 66 ฮ่องกงในอันดับ

(ภาพจาก Pang Chia-shan)

ที่ 80 สิงคโปร์ในอันดับที่ 158 และจีนในอันดับที่ 177 ส่วนนอร์เวย์
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ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ติด 3 อันดับสูงสุดในการจัดอันดับในปีนี้

สื ่ อ มวลชน

ภาพรวม

สือ
่ ส่วนมากก�ำลังผลิกโฉมรูปแบบใหม่ ด้วยการเปลี่ยนผ่านสู่ยค
ุ
ดิจท
ิ ล
ั
สถานีวิทยุ :

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร หนังสือพิมพ์ รวมถึงสื่อรายวันของ

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน :

4 ส�ำนักข่าวใหญ่ของไต้หวัน ก�ำลังสูญเสียฐานลูกค้าให้แก่คู่แข่ง
บนโลกอินเทอร์เน็ตเน็ตอย่างต่อเนื่อง

171

แต่เนื่องด้วยไต้หวันมีข้อได้

5

ผู้ให้บริการสัญญาณโทรทัศน์:

เปรียบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้เร่งอัดฉีด
เทคโนโลยีเข้า ช่วย ด้วยการจัดท�ำสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และ
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ผู้ให้บริการการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม:

พัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์หนังสือ โดยปีที่แล้วได้ตีพิมพ์หนังสือ
ออกสู่ตลาดรวม 41,021 ปก

252
สำ�นักพิมพ์นิตยสาร : 1,214

109

(275 ช่อง)

สำ�นักพิมพ์หนังสือพิมพ์ :

การเปลี่ยนผ่านจากเคเบิ้ลทีวีสู่ทีวีดิจิทัล นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
อรรถรสในการรับชมให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังเป็นการส�ำแดงนวัตกรรมและ
ให้บริการบรอดแบนด์ที่หลากหลาย หลังจากที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบ

สำ�นักข่าว :

ดิจิทัล เคเบิลทีวีได้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มที่ส�ำคัญส�ำหรับแอพพลิ

32

(สถิติปี 2019)

แหล่งที่มา : กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติไต้หวัน

เคชั่นมัลติมีเดียที่หลากหลาย

การเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจทิ ลั

99.99%

21.03%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

แหล่งที่มา : คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติไต้หวัน
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การท่องเทีย่ วไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่่
นักท่องเที่ยวจาก 60 ประเทศและเขตพื้นที่สามารถเดินทางเข้า
ไต้หวันได้ โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถ
พำ�นักในไต้หวันได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน
ไต้หวันมีบริการสายด่วนให้บริการด้านการท่องเที่ยว รูปแบบ
หลายภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง (0800-011-765)

ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีผ
่ สมผสานกันอย่างลงตัว ประกอบ
กับทัศนียภาพอันน่าตื่นตะลึง อาหารที่หลากหลาย ชีวิตในเมืองที่
เปีย
่ มด้วยสีสน
ั และอุตสาหกรรมบริการทีไ่ ด้รบ
ั การพัฒนาเป็นอย่างดี
ท�ำให้ไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางในฝันส�ำหรับบรรดานักท่องเทีย
่ ว
ต่างชาติ โดยไต้หวันอนุญาตให้นก
ั ท่องเทีย
่ วจาก 60 ประเทศและเขต
พื้นที่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตรา และสามารถพ�ำนักในไต้หวันได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน
นอกจากระบบรางรถไฟของไต้ ห วั น ที่ มี ร ะยะทางรวม1,100
กิโลเมตรแล้ว ไต้หวันยังมีรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 350 กิโลเมตร
ที่วิ่งเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกอีกด้วย

รถไฟความเร็วสูงอ�ำนวย

ความสะดวกให้ป ระชาชนสามารถเดิน ทางไป – กลับกรุงไทเป นครเกาสงได้ในเวลาเพียง 94 นาที นอกจากนี้ ทั้งสองเมืองใหญ่
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อุโมงค์เป่ยไห่ เมืองเหลียนเจียง ที่ตั้งอยู่ในเกาะรอบนอกของไต้หวัน เดิม
ออกแบบเพื่อใช้เป็นฐานทัพเรือ ภายหลังเปิดให้เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
สามารถแล่นเรือเข้ามาเยี่ยมชมได้ (ภาพจาก Chin Hung-hao)

การท่ อ งเที ่ ย วไต้ ห วั น

ข้างต้นและนครเถาหยวนที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของไต้หวัน ก็ยังมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

งานแสดงสินค้านานาชาติ
สภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกแห่งไต้หวัน (TAITRA) มีการจัด
งานแสดงสินค้าและบริการครอบคลุมทุกแขนงของอุตสาหกรรม
ตลอดทั้งปี โดยสถานที่จัดงานส่วนใหญ่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสิน
ค้าไทเปเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ อาคาร 1 และอาคาร 3 ศูนย์แสดงสินค้า

เว็บไซต์/สายด่วนให้บริการ ภาษา
กรมการท่องเที่ยว
(Taiwan Tourism Bureau)
www.taiwan.net.tw

อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สเปน ไทย และ
เวียดนาม

สายด่วนให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
0800-011-765
(ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
(National Immigration Agency)
www.immigration.gov.tw

อังกฤษ อินโดนีเซีย เขมร จีน ไทย และ
เวียดนาม
ให้บริการตลอด 24 ชัว
่ โมง :
อังกฤษ ญีป
่ น
ุ่ และจีน

หนานกั่ง และศูนย์แสดงสินค้านครเกาสงที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ
ไต้หวัน หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าเยี่ยมชม
ได้ที่เว็บไซต์ www.taiwantradeshows.com.tw

ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับนักท่องเที่ยว
รัฐบาลไต้หวันได้จัดตั้งเว็บไซต์และสายด่วนให้บริการที่หลากหลาย
เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวต่างชาติทั้งในด้านการท่องเที่ยว การพ�ำนัก
อาศัย และการท�ำงานในไต้หวัน

ทะเลสาบสุริยันจันทราหรือซันมูนเลค เป็นจุดชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสียงในเมือง
หนานโถว ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน (ภาพจากอุทยานแห่งชาติซันมูนเลค)
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สายด่วนให้บริการข้อมูลแก่ชาวต่าง
ชาติในไต้หวัน 0800-024-111

เวลา 09:00-17:00 น. ของวันทำ�การ :
เวียดนาม
เวลา 13:00-17:00 น. ของวันทำ�การ :
อินโดนีเซีย เขมร ไทย
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การท่ อ งเที ่ ย วไต้ ห วั น

สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ
ภาคเหนือของไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ : www.npm.gov.tw
ตึกไทเป 101 : www.taipei-101.com.tw
พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอิงเกอ นครนิวไทเป :

www.ceramics.ntpc.gov.tw
อนุสรณ์สถานแห่งชาติเจียงไคเช็ค : www.cksmh.gov.tw
วัดหลงซาน : www.lungshan.org.tw
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน : www.ymsnp.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติแหลมตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่ง
อี๋หลัน: www.necoast-nsa.gov.tw
อุทยานท่องเทีย
่ วแห่งชาติชายฝัง
่ ทะเลเหนือและภูเขากวนอินซาน :

www.northguan-nsa.gov.tw

อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ : www.taroko.gov.tw
พื้นที่ป่าไม้นันทนาการแห่งชาติไต้หวัน : recreation.forest.gov.tw
อุทยานแห่งชาติชายฝัง
่ ทะเลตะวันออก: www.eastcoast-nsa.gov.tw
อุทยานแห่งชาติหุบเขาฮัวเหลียน-ไถตง : www.erv-nsa.gov.tw

ภาคใต้ของไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติเขิ่นติง : www.ktnp.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติอาลีซาน : www.ali-nsa.net
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติซีรายา : www.siraya-nsa.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติต้าเผิงวัน : www.dbnsa.gov.tw

ภาคกลางของไต้หวัน

อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติทะเลสาบสุริยันจันทรา :

www.sunmoonlake.gov.tw
หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นเมืองในไต้หวัน : www.nine.com.tw
เขตอุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติซันซาน : www.trimt-nsa.gov.tw
สถาบันวิจัยและพัฒนาหัตถศิลป์แห่งชาติของไต้หวัน :

www.ntcri.gov.tw
ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร์ เขตลู่กั่ง : www.lukang.gov.tw
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ : www.nmns.edu.tw
อุทยานแห่งชาติภูเขาอวี้ซาน (ภูเขาหยก) : www.ysnp.gov.tw
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ภาคตะวันออกของไต้หวัน

อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติเม่าหลิน : www.maolin-nsa.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติชายฝั่งทะเลตะวันตกเฉียงใต้ :

swcoast-nsa.travel

เกาะรอบนอก

อุทยานแห่งชาติจินเหมิน: www.kmnp.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติเผิงหู: www.penghu-nsa.gov.tw
อุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติหมาจู่: www.matsu-nsa.gov.tw
เกาะกรีนและเกาะหลันอวี่:

tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands
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เทศกาลและกิจกรรมสำ�คัญประจำ�ปี
เดือน เทศกาลและกิจกรรมสำ�คัญ
ม.ค.

เทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่

ส.ค.

เทศกาลดนตรีนานาชาติก้งเหลียว

ก.พ.

นิทรรศการหนังสือนานาชาติไทเป

ก.ย.

กิจกรรมว่ายน�้ำข้ามทะเลสาบสุริยัน
จันทรา

ต.ค.

เทศกาลปั่นจักรยานนานาชาติไต้หวัน

เทศกาลโคมไฟไต้หวัน**
มี.ค.

เทศกาลแห่เจ้าแม่มาจู่หรือเจ้าแม่ทับทิม
(กิจกรรมทางศาสนา)

เม.ย.

เทศกาลดอกไม้ไฟนานาชาติเผิงหู

พ.ค.

เทศกาลแข่งเรือมังกรลู่กั่ง

มิ.ย.

การแข่งขันล่องแก่งไตรกรีฑานานาชาติ
ซิว่ กูหลวน

ก.ค.

เทศกาลอาหารเลิศรสไต้หวัน

เทศกาลศิลปะเอเชียในพิพิธภัณฑ์
พระราชวังแห่งชาติ
พ.ย.

การแข่งขันกีฬาโต้คลื่นระดับนานาชาติ

ธ.ค.

การแข่งขันวิ่งมาราธอนไทเป

* ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการท่อง
เที่ยว eng.taiwan.net.tw
** เทศกาลโคมไฟไต้หวันจะเวียนจัดขึ้นในนครหรือ
เมืองที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยในปี 2021 มี
ก�ำหนดการจัดขึ้นที่เมืองซินจู๋

สกุลเงิน

ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$ หรือ TWD)
อัตราแลกเปลี่ยน : 29.54 ดอลลาร์ไต้หวัน ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
(มิถุนายน 2020)

ความแตกต่างของเวลา

ทุกพื้นที่ในไต้หวันอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน , UTC +8 ชั่วโมง
(ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล)

บัตรเครดิตและเช็คสำ�หรับผู้เดินทาง

ยินดีรับบัตรเครดิตทั่วไป เช็คส�ำหรับผู้เดินทางสามารถแลก
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ และตามโรงแรมทั่วไป รวมถึงร้านค้าส�ำหรับนักท่องเที่ยว

การให้ทิป
การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมตามปกติในไต้หวัน แต่จะมีการบวก
อัตราค่าบริการ 10 เปอร์เซ็นต์ในราคาห้องพักและค่าอาหารใน
โรงแรม รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 110 โวลต์ (V) ความถี่ 60 เฮิรตซ์ (Hz)

ข้อมูลวีซ่า

กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โทรศัพท์: (+886-2) 2343-2888
เว็บไซต์: www.boca.gov.tw

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการศุลกากร

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โทรศัพท์: (+886-2) 2550-5500 ต่อ 2116
เว็บไซต์: web.customs.gov.tw
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