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ข้อมูลทัว
่ ไปของไต้หวัน
ชื่อทางการ

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ธงประจําชาติ

รัฐบาล

ประชาธิปไตยแบบพหุพรรค

ประธานาธิบดี

ไช่อิงเหวิน
กรุงไทเป

ดอกไม้ประจําชาต

ดอกเหมย

เมืองหลวง

พื้นที่ (ไต้หวัน
และเกาะรอบนอก)

36,197 ตารางกิโลเมตร

เทศบาล

ประชากร

23.5 ล้านคน (มิถุนายน ปี 2021)

สกุลเงินประจำ�ชาติ

เป็นชาวจีนเชื้อสายฮั่นมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ (รวม
ทั้งจีนฮกเกี้ยน จีนฮากกา และกลุ่มอื่นๆ ที่เดิมมาจาก

กลุ่มชาติพันธุ์

จีนแผ่นดินใหญ่) 2 เปอร์เซนต์เป็นชนพื้นเมืองมาลา
โย-โพลีเนเซีย และอีก 2 เปอร์เซนต์เป็นผู้ตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ ซึ่งส่วนมากมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

(Pang Chia-shan)

ภาษา

ศาสนาหลัก

กรุงไทเป, นครนิวไทเป, นครเถาหยวน,
นครไถจง, นครไถหนาน, นครเกาสง
ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
(NT$ หรือ TWD)
ภาษาจีนกลาง ภาษาจีนฮกเกีย
้ น (ภาษาไต้หวัน)
ภาษาจีนฮากกา และภาษาออสโตรนีเซียน
ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ลัทธิอนุตตรธรรม ศาสนา
ตามความเชื่อดั้งเดิมของจีน ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม

สารบัญ

(Kent Chuang)
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ธรรมชาติของไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่
ไม
ภูเขาหยกของไต้หวันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
เอเชียตะวันออก
ประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศเป็นพื้นที่
อนุรักษ์

สาธารณรััฐจีีน (ไต้้หวััน) ตั้้�งอยู่่�ในมหาสมุุทรแปซิิฟิิก
ตะวัันตก ระหว่่างประเทศญี่่�ปุ่่�นและประเทศฟิิลิิปปิินส์์
โดยมีีอาณาเขตครอบคลุุมถึึงหมู่่�เกาะเผิิงหูู จิินเหมิิน
และหมาจู่่� รวมไปถึึงเกาะต่่างๆ ในบริิเวณโดยรอบ
มากมาย อาณาเขตของไต้้หวัันและเกาะรอบนอก มีี
พื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 36,197 ตารางกิิโลเมตร ไต้้หวัันมีี
ขนาดใกล้้ เ คีี ย งกัั บ ประเทศเนเธอร์์ แ ลนด์์ แต่่ มีี
ประชากรราว 23 ล้้านคน
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อุุทยานแห่่งชาติิทาโรโกะที่่�ตั้้�งอยู่่�ใน
พื้้�นที่่�ภาคตะวัันออกของไต้้หวััน นัับ
เป็็นหนึ่่�งในพื้้�นที่่�คุ้้�มครองของไต้้หวััน
(ภาพจาก Kent Chuang)

ภาพรวม

พื้นที่ประเทศ

36,197

ตารางกิโลเมตร

ความยาวของ
พรมแดนไต้หวัน

394

กิโลเมตร

ความกว้างของ
พรมแดนไต้หวัน

ยอดเขาที่สูงที่สุด

144

ภูเขาหยก
(3,952 เมตร)

กิโลเมตร

พื้นที่ทาง
การเกษตร

7,930

ตารางกิโลเมตร

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

22°C

(องศาเซลเซียส)

เดือนมกราคม 18°C
เดือนกรกฎาคม 29°C

ซึ่่�งมีีความหนาแน่่นกว่่า 3 ใน 4 ของประเทศต่่างๆ ในโลก ไต้้หวัันไม่่ได้้มีี

อุุ ต สาหกรรมการเกษตรที่่�สามารถปลูู ก ผัั ก หรืือผลไม้้ ไ ด้้ แ ทบทุุ ก ชนิิ ด

เพีียงแค่่ความงดงามทางธรรมชาติิเท่่านั้้�น ยัังมีีเทืือกเขาที่่�มีียอดเขาที่่�

และยัั งทำำ�ให้้ เกาะแห่่ งนี้้�เป็็ นพื้้�นที่่�สัั นทนาการที่่�น่่ าอัั ศจรรย์์อีีกด้้วย ใน

สููงกว่่า 3,000 เมตรจากระดัับน้ำำ��ทะเลอีีกหลายแห่่ง รวมถึึงยอดเขาที่่�สููง

ช่่ วงฤดูู หนาว สามารถชมหิิ มะตกได้้ บนเนิิ นเขาเหอฮวนซานในเมืือง

ที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกอย่่างภููเขาหยก (อวี้้�ซาน) และบริิเวณเชิิงเขาที่่�

หนานโถว แล้้วเดิินทางไปอีีกเพีียง 200 กิิโลเมตร เพื่่�อไปสููดอากาศ

เป็็นป่่าซึ่่�งมีีเนื้้�อที่่�เกิินกว่่าครึ่่�งของพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด นอกจากนี้้� บนเกาะแห่่ง

บริิสุุทธิ์์�ที่่�เมืืองผิิงตง และเพลิิดเพลิินกัับการดำำ�น้ำำ��ตื้้�นตามแนวปะการััง

นี้้�ยัังมีีภููเขาไฟ ที่่�ราบสููง ที่่�ราบชายฝั่่�ง และพื้้�นที่่�แอ่่งกระทะอีีกด้้วย ตลอด

ทางตอนใต้้สุุดของเกาะ

จนหมู่่�เกาะเตีียวอวี๋๋�ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางตะวัันออกเฉีียงเหนืือของไต้้หวััน

และ

เกาะอีีกจำำ�นวนหนึ่่�งในทะเลจีี น ใต้้ รวมทั้้�งเกาะต่่ า งๆ ในหมู่่�เกาะตงซา

ในขณะเดีียวกััน เกาะเล็็กๆ ก็็มีีลัักษณะเฉพาะทางธรรมชาติิ เช่่น เสาหิิน

(ปราตัั ส ) หนานซา (สแปรตลีี ย์ ์ ) ซีี ซ า (พาราเซล) และจงซา

บะซอลต์์บนหมู่่�เกาะเผิิงหูู และบ่่อน้ำำ��แร่่ร้้อนบริิเวณแนวชายฝั่่�งของเกาะ

(แมคเคิ้้�ลสฟิิวด์์) ต่่างก็็เป็็นส่่วนหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ของสาธารณรััฐจีีน (ROC)

กรีีนและเกาะกุุยซาน

ด้้วยเช่่นกััน
อาณาเขตของไต้้หวัันอยู่่�บนเส้้นทางของกระแสน้ำำ��อุ่่�นนอกชายฝั่่�งตะวััน
ออกของภาคพื้้�นทวีีปเอเชีีย

พัันธุ์์�ไม้้และสััตว์์ประจำำ�ถิ่่�น

เขตภููมิิอากาศในเขตร้้อนถึึงอบอุ่่�นของไต้้หวัันและลัักษณะภููมิิประเทศที่่�

โดยอยู่่�ในเขตภููมิิอากาศเฉพาะตััวที่่�น่่าอยู่่�

หลากหลาย ทำำ�ให้้เกาะแห่่งนี้้�อุุดมไปด้้วยพัันธุ์์�ไม้้และสััตว์์ประจำำ�ถิ่่�นนานา

ซึ่่�งมีีความหลากหลายตั้้�งแต่่เขตร้้อนจนถึึงเขตอบอุ่่�น ด้้วยผืืนดิินที่่�อุุดม

ชนิิด ประกอบด้้วย สััตว์์เลี้้�ยงลููกด้้วยนม 125 ชนิิด นก 788 ชนิิด สััตว์์

สมบููรณ์์ ประกอบกัับปริิมาณน้ำำ��ฝนที่่�เพีียงพอ จึึงเป็็นแดนสวรรค์์ของ

เลื้้�อยคลาน 134 ชนิิด สััตว์์ครึ่่�งบกครึ่่�งน้ำำ�� 42 ชนิิด ผีีเสื้้�อ 454 ชนิิด และ
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ปลา 3,265 ชนิิดที่่�มีีถิ่่�นที่่�อยู่่�อาศััยในไต้้หวััน สำำ�หรัับพืืชพัันธุ์์�ต่่างๆ ของ

อย่่างรวดเร็็ว ปลาแซลมอนไต้้หวัันจึึงไม่่สามารถอพยพไปกลัับระหว่่าง

ไต้้หวััน ประกอบด้้วย เฟิิร์์น 881 ชนิิด พืืชดอก 4,875 ชนิิด และพืืชเมล็็ด

น้ำำ��จืืดกัับน้ำำ��เค็็มได้้อีีกต่่อไป

เปลืือย 36 ชนิิด เพื่่�อปกป้้องระบบนิิเวศอัันเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของพืืชและ

จึึงได้้มีีการจััดตั้้�งเขตรัักษาพัันธุ์์�ปลาแซลมอนไต้้หวัันขึ้้�นในแม่่น้ำำ��ต้้าเจี่่�ย

เพื่่�อคุ้้�มครองสััตว์์น้ำำ��ที่่�ใกล้้สููญพัันธุ์์�ชนิิดนี้้�

สััตว์์เหล่่านี้้� รััฐบาลได้้สงวนพื้้�นที่่�ประมาณร้้อยละ 20 ของพื้้�นที่่�ประเทศ

ตอนบนในอุุทยานแห่่งชาติิเสวี่่�ยป้้า

ให้้เป็็นพื้้�นที่่�คุ้้�มครอง ประกอบด้้วย อุุทยานแห่่งชาติิ 9 แห่่ง อุุทยาน
ธรรมชาติิแห่่งชาติิ 1 แห่่ง เขตอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศทางธรรมชาติิ 22
แห่่ง พื้้�นที่่�ป่่าสงวน 6 แห่่ง เขตรัักษาพัันธุ์์�สััตว์์ป่่า 20 แห่่ง และถิ่่�นที่่�อยู่่�
อาศััยหลัักของสััตว์์ป่่า 37 แห่่ง

อุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
จินเหมิน

อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเผิงหูตอนใต้

อะทอลล์ตงซา

ปลาแซลมอนไต้้ ห วัั น ขึ้้�นชื่่� อ ว่่ า เป็็ น พัั น ธุ์์�สัั ตว์์ น้ำำ��ที่่�มีี ชื่่� อ เสีี ย งที่่�สุุ ด ของ
ไต้้หวััน เชื่่�อกัันว่่าปลาชนิิดนี้้�ถููกกัักไว้้ในแหล่่งน้ำำ��ที่่�เย็็นจััดบนภููเขาในภาค
กลางของไต้้หวัันในช่่วงยุุคน้ำำ��แข็็งยุุคสุุดท้้าย

เมื่่�อน้ำำ��ทะเลลดระดัับลง

มีีเฟิิร์์นจำำ�นวนกว่่า 800 ชนิิดที่่�ถููกค้้นพบในไต้้หวััน (ภาพจาก Chen Mei-ling)

อุทยานแห่งชาติ
หยางหมิงซาน
อุทยานแห่งชาติ
เสวี่ยป้า
อุทยานแห่งชาติ
ทาโรโกะ
อุทยานแห่งชาติ
อวี้ซาน
อุทยานแห่งชาติไถเจียง

อุทยานแห่งชาติ
เขิ่นติง
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ประชากร
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันมีกลุ่มชนพื้นเมืองที่ได้รับการยอมรับอย่าง
เป็นทางการ ทั้งหมด 16 กลุ่ม
ไต้หวันเป็นบ้านอีกหลังของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ราว
541,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไต้้ ห วัั น มัั ก ถูู ก มองว่่ า เป็็ น สัั ง คมของชาวจีี น เชื้้�อ
สายฮั่่�น ที่่�ประชากรกว่่าร้้อยละ 95 เป็็นรุ่่�นหลััง
ของบรรพบุุรุุษชาวฮั่่�น

แต่่ในความเป็็นจริิงแล้้ว

ไต้้หวัันมีีกลุ่่�มประชากรที่่�ซัับซ้้อนกว่่านั้้�น ผู้้�อพยพ
ชาวจีีนระลอกแล้้วระลอกเล่่าที่่�เริ่่�มเดิินทางเข้้ามา
ไต้้หวัันในช่่วงศตวรรษที่่� 17 เป็็นชนกลุ่่�มน้้อยที่่�
ไม่่รู้้�หนัังสืือและมีีวััฒนธรรมประเพณีีที่่�แตกต่่าง
กััน อย่่างไรก็็ดีี ไต้้หวัันในยุุคปััจจุุบััน ความแตก
ต่่างระหว่่างกัันได้้เจืือจางลงไปแล้้ว

ด้้วยการ

แต่่งงานข้้ามชาติิพัันธุ์์�และการใช้้ภาษาจีีนกลาง

14

วััยรุ่่�นหนุ่่�มสาวต่่างพากัันดื่่�มด่ำำ��กัับ
บรรยากาศในเทศกาลเมืืองคริิสต์์มาส ที่่�จััด
ขึ้้�นในนครนิิวไทเป (ภาพจาก Chin Hung-hao)

เป็็นภาษาราชการ ไต้้หวัันเป็็นสัังคมวััฒนธรรมที่่�มีีความหลากหลาย ที่่�

หน่่วยงานภาครััฐและภาคเอกชนในไต้้หวััน ต่่างกำำ�ลัังเร่่งฟื้้�นฟููภาษาและ

ประกอบด้้วย กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ฮั่่�น กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ในตระกููลมาลาโย-โพลีีเน

วััฒนธรรมของชนพื้้�นเมืืองในประเทศตระกููลภาษาออสโตรนีีเซีียนให้้คง

เซีีย และผู้้�ตั้้�งถิ่่�นฐานใหม่่จากทั่่�วโลก หลายปีีมานี้้� พบว่่ามีีผู้้�ตั้้�งถิ่่�นฐาน

อยู่่�สืืบไป

ใหม่่จากจีีนและประเทศในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้จำำ�นวนมากเข้้า

เกี่่�ยวกัั บ กิิ จ การชนพื้้�นเมืืองไต้้ ห วัั น และการผ่่ า นกฎหมายต่่ า งๆ ที่่�

มาพำำ�นัักอาศััยอยู่่�ในไต้้หวััน ซึ่่�งส่่วนมากมาจากการแต่่งงานร่่วมกัับ

เกี่่�ยวข้้องกัับชนพื้้�นเมืือง

ชาวไต้้หวััน

ตราบจนปััจจุุบััน

ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการจััดตั้้�งสถานีีโทรทััศน์์ที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราว

มีีผู้้�ตั้้�งถิ่่�นฐานใหม่่ในไต้้หวัันเป็็นจำำ�นวน

กว่่า541,000 คน

การผสมผสานและการมีี ป ฏิิ สั ั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งประชาชนไต้้ ห วัั น ทำำ � ให้้
สัั ง คมดำำ � เนิิ น ไปในทิิ ศ ทางที่่�เปิิ ด กว้้ า งและก้้ า วไปสู่่�อนาคต โดยได้้ นำ ำ �

นอกจากนี้้� ไต้้หวัันยัังประกอบด้้วยกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ภาษาออสโตรนีีเซีียน

เอาองค์์ประกอบต่่างๆทางวััฒนธรรมจากทั่่�วโลกมาหลอมรวม กลาย

ทั้้�งหมด 16 กลุ่่�ม ซึ่่�งครองสััดส่่วนร้้อยละ 2 ของประชากรทั้้�งหมด โดย

เป็็นรููปแบบที่่�มีีลัักษณะเฉพาะตััวและมีีความกลมกลืืนเป็็นหนึ่่�งเดีียว

ภาพรวม
ประชากร :

23,487,509

อัตราการเกิด (ปี2020) :

7.01 (ต่อประชากร 1,000 คน)

อัตราการตาย (ปี2020) :

7.34 (ต่อประชากร 1,000 คน)

(มิถน
ุ ายน ปี 2021)

โครงสร้างประชากร :

อายุขัยเฉลี่ย (ปี2020)

0-14 ปี : 12.49%

15-64 ปี : 70.01%
65 ปีขึ้นไป : 16.5%
กลุ่มชาติพันธุ์ :

ชาย :
คนจีนชาวฮั่น : 95%

ชนพื้นเมืองไต้หวัน : 2.4%
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ : 2.6%

16

78.1

81.3 ปี
ปี
หญิง :

84.7

ปี

17

ประวัตศิ าสตร์
คุณทราบหรือไม่
ผู้ล่าอาณานิคมทั้งชาวดัตช์และชาวสเปนเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานในไต้หวัน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17
ประชากรราว 1.2 ล้านคนได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากจีน
แผ่นดินใหญ่มายังไต้หวัน พร้อมกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
จีน (ROC) ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 เข้าสู่ทศวรรษ
ที่ 1950

สาธารณรััฐจีีน (Republic of China, ROC) สถาปนาขึ้้�นในปีี 1912
ที่่�ประเทศจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ ในช่่วงเวลานั้้�นไต้้หวัันอยู่่�ภายใต้้การ
ปกครองของญี่่�ปุ่่�นจากผลของสนธิิสััญญาชิิโมโนเซกิิ ค.ศ. 1895
ซึ่่�งราชวงศ์์ชิิงได้้ยกไต้้หวัันให้้อยู่่�ในการครอบครองของญี่่�ปุ่่�น หลััง
สิ้้�นสุุดสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ญี่่�ปุ่่�นยอมจำำ�นนและคืืนไต้้หวัันให้้กลัับ
มาอยู่่�ในการปกครองโดยรััฐบาลสาธารณรััฐจีีน (ROC) ในปีี 1945
คณะรัั ฐ บาลของสาธารณรัั ฐ จีี น (ROC) ย้้ า ยถิ่่�นฐานมายัั ง
ไต้้หวัันในปีี

1949

ในระหว่่างเกิิดสงครามกลางเมืืองกัับพรรค

คอมมิิวนิิสต์์ของจีีน นัับแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา สาธารณรััฐจีีน (ROC) ได้้
ใช้้ อำ ำ � นาจปกครองตนเองในพื่่� น ที่่�ไต้้ ห วัั น และเกาะรอบนอก

18

สิิงโตหิินหน้้าศาลเจ้้าเทีียนโฮ้้วกง ที่่�ตั้้�งอยู่่�
บนเกาะเหอผิิงในพื้้�นที่่�เลีียบชายฝั่่�งทางภาค
เหนืือของไต้้หวัันในเมืืองจีีหลง สะท้้อนให้้
เห็็นถึึงสุุนทรีียภาพด้้านศิิลปะในพื้้�นที่่�และ
ประเพณีีทางศาสนา (ภาพจาก Pang Chia-shan)

ทำำ � ให้้ไต้้หวัันและจีีนต่่างอยู่่�ภายใต้้การปกครองของ 2 รััฐบาลที่่�แตกต่่างกััน

1895

ลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ทางประวััติิศาสตร์์

ภายหลัังการพ่่ายแพ้้สงครามจีีน-ญี่่�ปุ่่�นครั้้�งที่่�หนึ่่�ง (ปีี
1894-1895) รััฐบาลของราชวงศ์์ชิิงได้้ลงนามในสนธิิ
สััญญาชิิโมโนเซกิิ ยกอำำ�นาจอธิิปไตยเหนืือไต้้หวัันให้้แก่่ญี่่�ปุ่่�น
ซึ่่�งญี่่�ปุ่่�นได้้เข้้าครอบครองไต้้หวัันจนกระทั่่�งปีี 1945

ลำำ�ดัับเหตุุการณ์์ต่่อไปนี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�ประวััติิศาสตร์์ของไต้้หวััน ที่่�ได้้รัับ

19111912

คณะปฏิิวััติิจีีนโค่่นล้้มราชวงศ์์ชิิง และก่่อตั้้�งสาธารณรััฐจีีน
(ROC)

การบัันทึึกไว้้ย้้อนไปเมื่่�อราว 400 ปีีก่่อน ถึึงแม้้ว่่าที่่�นี่่�จะเคยเป็็นที่่�อยู่่�

1943

ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 เจีียงไคเช็็ก ผู้้�นำำ�สาธารณรััฐจีีน
(ROC) เข้้าพบปะกัับประธานาธิิบดีีแฟลงคลิิน รููสเวลแห่่ง
สหรััฐอเมริิกา และนายกรััฐมนตรีีวิน
ิ สตััน เชอชิิลแห่่งสหราช
อาณาจัักรที่่�กรุุงไคโร ภายหลัังการประชุุม ได้้มีก
ี ารบััญญััติิ
ปฏิิญญาไคโร โดยระบุุว่า่ “…สมควรคืืนฟอร์์โมซา (ไต้้หวััน) และ
เพสคาโดเรส (หมู่่�เกาะเผิิงหูู) ให้้แก่่สาธารณรััฐจีีน …”

1945

สาธารณรััฐจีีน (ROC) สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา
ร่่วมกัันออกแถลงการณ์์พอตสดััม โดยได้้เรีียกร้้องให้้ญี่่�ปุ่่�น
ยอมจำำ�นนและปฏิิบััติิตามปฏิิญญาไคโรอย่่างไม่่มีีเงื่่�อนไข

ส่่วนอำำ�นาจการปกครองจากรััฐบาลปัักกิ่่�งไม่่เคยถููกนำำ�มาใช้้ในไต้้หวัันหรืือ
เกาะรอบนอกที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองของสาธารณรััฐจีีน (ROC) เลย

อาศััยของชาวมาลาโย-โพลีีนีีเซีียมายาวนานหลายพัันปีี

เชื่่�อกัันว่่านัักเดิินเรืือชาวยุุโรปที่่�ล่่องเรืือผ่่านไต้้หวัันได้้บัันทึึก
ช่วง
ทศวรรษ ชื่่�อของเกาะนี้้�ไว้้ว่่า Ilha Formosa หรืือเกาะที่่�สวยงาม
1500
ไต้้หวัันยัังคงได้้รัับการมาเยืือนจากกลุ่่�มเล็็กๆ ของพ่่อค้้า ชาว
ประมง และโจรสลััดจากจีีนแผ่่นดิินใหญ่่
1624

บริิษััทอิินเดีียตะวัันออกของเนเธอร์์แลนด์์ได้้เข้้ามาตั้้�งรากฐาน
ธุุรกิิจที่่�ภาคตะวัันตกเฉีียงใต้้ของไต้้หวััน เพื่่�อทำำ�การแปรรููป
เมล็็ดพัันธุ์์�พืืช และมีีการจ้้างงานแรงงานชาวจีีน เพื่่�อทำำ�งาน
ในไร่่นาและไร่่อ้้อย

1626

นัักผจญภััยชาวสเปนเข้้ามาตั้้�งถิ่่�นฐานในพื้้�นที่่�ทางตอนเหนืือ
ของไต้้หวััน แต่่ถููกชาวดััตช์์ขัับไล่่ออกไปในปีีค.ศ. 1642

1662

ราชวงศ์์หมิิง (ปีี 1368-1644) ในช่่วงที่่�หลบหนีีการรุุกราน
จากชาวแมนจูู ผู้้�จงรัักภัักดีีต่่อราชวงศ์์หมิิง ภายใต้้การนำำ�
ของเจิ้้�งเฉิิงกงหรืือโคซิิงก้้า ได้้ทำำ�การขัับไล่่ชาวดััตช์์ออกไป
จากไต้้หวััน และยึึดอำำ�นาจเหนืือเกาะนี้้�

1683

กองกำำ�ลัังทหารในยุุคราชวงศ์์ชิิง (ปีี 1644 - 1912) เข้้า
ควบคุุมพื้้�นที่่�ชายฝั่่�งตะวัันตกและทางเหนืือของไต้้หวััน

1885

ไต้้หวัันถููกประกาศให้้เป็็นมณฑลหนึ่่�งในยุุคราชวงศ์์ชิิง

20

ภายหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 ผู้้�แทนรััฐบาลสาธารณรััฐจีีน
(ROC) ยอมรัับการยอมจำำ�นนของกองกำำ�ลัังทหารญี่่�ปุ่่�นใน
ไต้้หวััน นายเฉิินอี๋๋� (Chen Yi) ผู้้�นำำ�สููงสุุดของมณฑลไต้้หวััน
ได้้ส่่งสารให้้กัับผู้้�สำำ�เร็็จราชการของไต้้หวัันในยุุคญี่่�ปุ่่�น โดยมีี
สาระสำำ�คััญที่่�ระบุุไว้้ว่่า “ในฐานะผู้้�นำำ�สููงสุุดของมณฑลไต้้หวััน
ภายใต้้การปกครองของสาธารณรััฐจีีน (ROC) ข้้าพเจ้้าขอ
คืืนที่่�ดิินของรััฐ ประชาชน ระบบการปกครอง เศรษฐกิิจ
แหล่่งวััฒนธรรม และทรััพย์สิ
์ ินของไต้้หวัันทุุกประการ [รวม
ทั้้�งหมู่่�เกาะเผิิงหูู]”
1947

รััฐธรรมนููญของสาธารณรััฐจีีน (ROC) ถููกประกาศใช้้เมื่่�อวััน
ที่่� 1 มกราคม และมีีผลบัังคัับใช้้ในวัันที่่� 25 ธัันวาคม ในเดืือน
มีีนาคมและเดืือนต่่อๆ มา กองกำำ�ลัังทหารของสาธารณรััฐจีีน
(ROC) ที่่�เกณฑ์์มาจากจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ เข้้า

21

ควบคุุมสถานการณ์์จลาจลในไต้้หวัันที่่�เริ่่�มปะทุุขึ้้�นจากอุุบััติิ
การณ์์ 28 กุุมภาพัันธ์์
1948

รััฐบาลของสาธารณรััฐจีีน (ROC) ได้้ย้้ายถิ่่�นฐานไปยัังไต้้หวััน
พร้้อมด้้วยประชาชนราว 1.2 ล้้านคน ที่่�ติิดตามมาจากจีีน
แผ่่นดิินใหญ่่
วัันที่่� 25 ตุุลาคม เกิิดสงครามกู่่�หนิิงโถวบนเกาะจิินเหมิิน ซึ่่�ง
กองกำำ�ลัังทหารของสาธารณรััฐจีีน (ROC) สามารถเอาชนะ
กลุ่่�มทหารของ CCP ณ บริิเวณชายฝั่่�งตะวัันตกเฉีียงเหนืือ
ของเกาะจิินเหมิินได้้
กฎอััยการศึึกถููกประกาศใช้้ในไต้้หวััน และมีีผลบัังคัับใช้้ต่่อมา
จนกระทั่่�งปีี 1987

1952
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ทั้้�งหมดที่่�มีีต่อ
่ ไต้้หวััน (ฟอร์์โมซา) และหมู่่�เกาะเผิิงหูู (เพสคาโด

สงครามกลางเมืืองระหว่่ า งพรรครัั ฐ บาลสาธารณรัั ฐ จีี น
(ROC) ที่่�นำำ�โดยพรรคก๊๊กมิินตั๋๋�ง และพรรคคอมมิิวนิิสต์์แห่่ง
ประเทศจีีน (CCP) ลุุกลามเป็็นวงกว้้าง
บทเฉพาะกาลเพื่่�อใช้้ในการปราบปรามความไม่่สงบจาก
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ถููกบััญญััติิขึ้้�น โดยมีีผลบัังคัับให้้อยู่่�
เหนืือรััฐธรรมนููญสาธารณรััฐจีีน (ROC) พร้้อมทั้้�งเป็็นการ
ขยายอำำ�นาจของประธานาธิิบดีีควบคู่่�ไปด้้วย ซึ่่�งนี่่�เป็็นจุุด
เริ่่�มต้้นของเหตุุการณ์์ White Terror โดยเหตุุการณ์์ดััง
กล่่าวยืืดเยื้้�อจนมาสิ้้�นสุุดลงในปีี 1991 เมื่่�อมีีการยกเลิิก
บทเฉพาะกาลข้้างต้้น

1949

เป็็นที่่�ทราบกัันดีีว่า่ บทที่่� 2 ของสนธิิสัญ
ั ญาสัันติิภาพ
ซานฟรานซิิสโก ญี่่�ปุ่่�นต้้องสละสิิทธิ์์�และอำำ�นาจการปกครอง

ในปีี 1951 ประเทศสมาชิิกของสหประชาชาติิทั้้�ง 48
ประเทศได้้ร่่วมลงนามในสนธิิสััญญาสัันติิภาพ
ซานฟรานซิิสโก โดยการลงนามสนธิิสััญญาสัันติิภาพ
ระหว่่างสาธารณรััฐจีีน (ROC) – ญี่่�ปุ่่�น ได้้ถููกจััดขึ้้�นที่่�
อาคารรัับรองอาคัันตุุกะ กรุุงไทเป ซึ่่�งนัับเป็็นการประกาศ
ยุุติิสงครามของทั้้�งสองฝ่่ายอย่่างเป็็นทางการ

เรส) รวมทั้้�งหมู่่�เกาะสแปรตลี่่�ย์์ และหมู่่�เกาะพาราเซล รวมทั้้�งสนธิิ
สััญญาและข้้อตกลงใดๆ ระหว่่างจีีนและญี่่�ปุ่่�นที่่�เกิิดขึ้้�นก่่อนวัันที่่�
9 ธัันวาคม ปีี 1941ถือ
ื เป็็นโมฆะทัันทีี ซึ่่�งสืืบเนื่่อ
� งมาจากผลของ
สงคราม
1954

มีีการลงนามในสนธิิสััญญาความมั่่�นคงระหว่่างสาธารณรััฐ
จีีน (ROC) และสหรััฐอเมริิกาในกรุุงวอชิิงตััน

1958

วัันที่่� 23 สิิงหาคม เกิิดการยิิงปืืนใหญ่่ตอบโต้้กััน ระหว่่างกอง
ทหารรัักษาการณ์์แห่่งสาธารณรััฐจีีน (ROC) ที่่�จิินเหมิินกัับ
กองทหารจีีนแผ่่นดิินใหญ่่ เป็็นระยะเวลากว่่า 40 วััน

1966

เขตผลิิตสิินค้้าเพื่่�อการส่่งออกถููกก่่อตั้้�งขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกที่่�
นครเกาสง ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางตอนใต้้ของไต้้หวััน การจััดตั้้�งเขต
พื้้�นที่่�ดัังกล่่าว ถืือเป็็นการขัับเคลื่่�อนไต้้หวัันไปสู่่�การเป็็น
ประเทศพััฒนาแล้้ว อีีกทั้้�งยัังเป็็นต้้นแบบให้้กัับประเทศอื่่�นๆ
ยึึดเป็็นแนวทางในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้อีีกด้้วย

1968

ระบบการศึึกษาภาคบัังคัับ 9 ปีีถููกประกาศใช้้ ซึ่่�งในเวลานั้้�นมีี
เพีียงไม่่ถึึง 9 ประเทศทั่่�วโลกที่่�มีีระบบการศึึกษาภาคบัังคัับที่่�มีี
ระยะเวลาเท่่ากัันหรืือนานกว่่า

1971

เมื่่�อวัันที่่� 25 ตุุลาคม การประชุุมสมััชชาใหญ่่แห่่งสหประชาติิ
ได้้มีีการผ่่านญััตติิที่่�ประชุุม ฉบัับที่่� 2758 โดยระบุุว่่า
สาธารณรััฐประชาชนจีีน (PRC) เป็็นตััวแทนที่่�ได้้รัับการ
ยอมรัับเพีียงหนึ่่�งเดีียว สาธารณรััฐจีีน (ROC) ถอนตััวจาก
UN

1979

นัักเคลื่่�อนไหวเพื่่�อประชาธิิปไตยที่่�จััดประท้้วงในนครเกาสงถููก
จัับกุุมและคุุมขััง หรืือที่่�เรีียกว่่าเหตุุการณ์์ฟอร์์โมซา

23

(Kaohsiung Incident) ซึ่่�งจากเหตุุการณ์์ดัังกล่่าว ได้้
พััฒนามาสู่่�การก่่อตั้้�งพรรคประชาธิิปไตยก้้าวหน้้า (DPP)
ในปีี 1986
1987

กฎอััยการศึึกที่่�บัังคัับใช้้มาตั้้�งแต่่ปีี 1949 สิ้้�นสุุดลง ได้้มีีการ
ยกเลิิกกฎระเบีียบว่่าด้้วยการก่่อตั้้�งพรรคการเมืืองใหม่่ และ
เปิิดโอกาสให้้ประชาชนและสื่่�อมวลชนมีีเสรีีภาพในการแสดง
ความคิิดเห็็น การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบอบประชาธิิปไตย ได้้ก้้าว
เข้้าสู่่�อีีกขั้้�นที่่�สููงขึ้้�น

2000

นายเฉิินสุ่่�ยเปี่่�ยนและลวี่่�ซิ่่�วเหลีียน ตััวแทนพรรค
ประชาธิิปไตยก้้าวหน้้า (DPP) ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็น
ประธานาธิิบดีีและรองประธานาธิิบดีี สาธารณรััฐจีีน (ROC)
สิ้้�นสุุดการปกครองภายใต้้พรรคก๊๊กมิินตั๋๋�งอัันยาวนานกว่่า
50 ปีี นัับเป็็นการถ่่ายโอนอำำ�นาจบริิหารให้้กัับรััฐบาลชุุด
ใหม่่เป็็นครั้้�งแรก

2002

ไต้้หวัันเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกขององค์์การการค้้าโลก (WTO)
กฎหมายความมั่่�นคงแห่่งชาติิ 2 ฉบัับที่่�ตั้้�งอยู่่�บนรากฐาน
ของการรวมอำำ�นาจทางการทหารเข้้าสู่่�ส่่วนกลาง ทั้้�งใน
ด้้านนโยบายกลาโหมและคำำ�สั่่�งทางการทหาร เพื่่�อก่่อให้้
เกิิดความเป็็นเอกภาพด้้านกลาโหม ได้้มีีการบัังคัับใช้้อย่่าง
เป็็นทางการในวัันที่่� 1 มีี.ค. โดยหน่่วยงานต่่างๆ ใน
กระทรวงกลาโหมได้้ดำำ�เนิินภารกิิจตามกฎระเบีียบของกอง
ทััพที่่�เป็็นไปเพื่่�อประเทศชาติิ

การแลกเปลี่่�ยนระหว่่างภาคประชาชนของสองฝั่่�งช่่องแคบ
ไต้้หวััน เริ่่�มต้้นขึ้้�น
1991

ได้้มีีการยกเลิิกบทเฉพาะกาลที่่�ถููกบััญญััติิขึ้้�น เพื่่�อใช้้ในการ
ปราบปรามและต่่อต้้านความไม่่สงบจากพรรคคอมมิิวนิิสต์์
นอกจากนี้้� ในระหว่่างปีี 1991- 1992 ได้้มีีการเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎรจากเสีียงประชาชน รวมถึึง
สมาชิิกสภานิิ ติิบััญญััติิและสมาชิิกรััฐสภา นัับตั้้�งแต่่ปีี
1991 – 2005 ได้้มีีการแก้้ไขรััฐธรรมนููญของสาธารณรััฐ
จีีน (ROC) แล้้วกว่่า 7 ครั้้�ง
ไต้้หวัันได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิ จในภููมิิภาคเอเชีีย-แปซิิฟิิก (APEC)

1992

ผู้้�แทนที่่�ได้้รัับมอบอำำ�นาจจากรััฐบาลของ 2 ฝั่่�งช่่องแคบ
ไต้้หวััน พบปะกัันเป็็นครั้้�งแรกในฮ่่องกง ซึ่่�งทั้้�งสองฝ่่าย
ต่่างร่่วมเจรจาหารืือเพื่่�อบรรลุุฉัันทามติิร่่วมกััน

1995

เริ่่�มมีีการจััดตั้้�งระบบประกัันสุุขภาพแห่่งชาติิ (NHI)

1996

สาธารณรััฐจีีน (ROC) จััดการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีขึ้้�น
เป็็นครั้้�งแรก โดยนายหลี่่�เติิงฮุุยและนายเหลีียนจั้้�น ตััวแทน
จากพรรคก๊๊กมิินตั๋๋�ง (KMT) ได้้รัับคะแนนเสีียงร้้อยละ 54
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2003

สภานิิติิบััญญััติิแห่่งสาธารณรััฐจีีน (ROC) ผ่่านกฎหมายว่่า
ด้้วยการออกเสีียงประชามติิ เพื่่�อให้้สิิทธิิพื้้�นฐานแก่่
ประชาชนในการลงคะแนนเสีียงต่่อประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญ
ระดัับท้้องถิ่่�นหรืือระดัับชาติิ

2004

มีีการจััดการลงประชามติิระดัับชาติิขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรก ซึ่่�งจััด
ขึ้้�นในวัันเดีียวกัับการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีี สมััยที่่� 3 ของ
ไต้้หวััน โดยนายเฉิินสุ่่�ยเปี่่�ยนและลวี่่�ซิ่่�วเหลีียน ได้้รัับเลืือกตั้้�ง
ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็นประธานาธิิบดีีและรองประธานาธิิบดีี
เป็็นสมััยที่่� 2 ติิดต่่อกััน ด้้วยคะแนนเสีียงข้้างมากอย่่างสููสีี

2005

สภานิิติิบััญญััติิ สาธารณรััฐจีีน (ROC) ผ่่านการแก้้ไข
รััฐธรรมนููญ โดยลดจำำ�นวนที่่�นั่่�งสมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิ
(ส.ส.) จาก 225 เป็็น 113 ประกอบกัับใช้้ระบบการเลืือก
ตั้้�งแบบเขตเดีียวเบอร์์เดีียวบััตรลงคะแนนเสีียงสองใบ

25

2008

นายหม่่าอิิงจิ่่�วและนายเซีียวว่่านฉางแห่่งพรรคก๊๊กมิินตั้้�ง

ไต้้หวัันเข้้าร่่วมการประชุุมองค์์การการบิินพลเรืือนระหว่่าง

(KMT) ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นประธานาธิิบดีีและรอง

ประเทศ (ICAO) ครั้้�งที่่� 38 ในฐานะแขกอาคัันตุุกะของ

ประธานาธิิบดีี สาธารณรััฐจีีน (ROC) โดยได้้รัับคะแนน

ประธานคณะมนตรีี ICAO

เสีียงร้้อยละ 58 ซึ่่�งเป็็นการถ่่ายโอนอำำ�นาจบริิหารครั้้�งที่่� 2
ของไต้้หวััน
2009

2014

สาธารณรััฐจีีน (ROC) จััดการประชุุมอย่่างเป็็นทางการร่่วม

ไต้้หวัันเข้้าร่่วมการประชุุมสมััชชาอนามััยโลก (WHA) ในฐานะ

กัับนายจางจื้้�อจวิิน ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานกิิจการไต้้หวััน

ผู้้�สัังเกตการณ์์ ซึ่่�งเป็็นการเข้้าร่่วมในกิิจกรรมของ UN เป็็น

ของจีีน ขึ้้�นเมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ที่่�มณฑลหนานจิิง ซึ่่�งนัับ

ครั้้�งแรก นัับตั้้�งแต่่ที่่�ได้้ถอนตััวจากการเป็็นประเทศสมาชิิก

เป็็นการเปิิดการเจรจาอย่่างเป็็นทางการครั้้�งแรกระหว่่างเจ้้า

ของ UN ในปีี 1971

หน้้าที่่�ภาครััฐระดัับสููง ที่่�มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสองฝั่ง
่� ช่่องแคบไต้้หวััน

ประธานาธิิบดีีหม่่าอิิงจิ่่�วได้้ลงนามในสััตยาบัันสารกติิกา

2010

ระหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิพลเมืืองและสิิทธิิทางการเมืือง

กลุ่่�มผู้ป
้� ระท้้วงขบวนดอกทานตะวัันล้้อมสภานิิติิบััญญััติิ

และกติิการะหว่่างประเทศว่่าด้้วยสิิทธิิทางเศรษฐกิิจ สัังคม

สาธารณรััฐจีีน (ROC) เพื่่�อต่่อต้้านการผ่่านความตกลงการ

และวััฒนธรรม

ค้้าและบริิการระหว่่างสองฝั่ง
่� ช่่องแคบไต้้หวััน

สาธารณรััฐจีีน (ROC) ลงนามข้้อตกลงกรอบความร่่วมมืือ

ในปีีเดีียวกัันนี้้� ได้้มีีการจััดการเลืือกตั้้�งระดัับท้้องถิ่่�นที่่�รวม 9

เศรษฐกิิจสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน (ECFA) กัับจีีนแผ่่นดิิน

รายการไว้้ในการเลืือกตั้้�งครั้้�งเดีียว หรืือที่่�ทราบกัันในนาม “

ใหญ่่ เพื่่�อเชื่่�อมสััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจและการค้้าระหว่่างสอง

การเลืือกตั้้�งแบบ nine-in-one” โดยผู้้�นำำ�และตััวแทนระดัับ

ฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน
2011

ไต้้หวัันจััดงานเฉลิิมฉลองครบรอบ 100 ปีีแห่่งการสถาปนา
สาธารณรััฐจีีน (ROC)

2012

นายหม่่าอิิงจิ่่�ว ผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งผู้้�นำำ�ไต้้หวัันในขณะนั้้�น
และนายอู๋๋�ตุุนอี้้� คู่่�สมััครคนใหม่่ ซึ่่�งเป็็นตััวแทนพรรคก๊๊กมิินตั๋๋�ง
ชนะการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีีและรองประธานาธิิบดีี
สาธารณรััฐจีีน (ROC) ด้้วยคะแนนเสีียงร้้อยละ 51.6

2013

ไต้้หวัันลงนามความตกลงว่่าด้้วยความร่่วมมืือด้้าน
เศรษฐกิิจกัับนิิวซีีแลนด์์ และความตกลงว่่าด้้วยการเป็็นหุ้้�น
ส่่วนทางเศรษฐกิิจกัับสิิงคโปร์์

26

นายหวัังอวี้้�ฉีี ประธานคณะกรรมการกิิจการจีีนแผ่่นดิินใหญ่่

ท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับเลืือกในครั้้�งนี้้� มีีจำ�ำ นวนทั้้�งสิ้้�น 11,130 คน
2015

นายหม่่าอิิงจิ่่�ว ผู้้�นำำ�สาธารณรััฐจีีน (ROC) และนายสีีจิ้้�นผิิง
ผู้้�นำำ�สาธารณรััฐประชาชนจีีน พบปะกัันที่่�สิิงคโปร์์ในเดืือน
พฤศจิิกายน ซึ่่�งถือ
ื เป็็นการประชุุมระหว่่าง 2 ผู้้�นำำ�สููงสุุด
ของสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวัันเป็็นครั้้�งแรกในรอบ 66 ปีี
ไต้้หวัันลงนามในความตกลงว่่าด้้วยการอำำ�นวยความ
สะดวกทางการค้้าภายใต้้องค์์การการค้้าโลก (WTO)
พร้้อมดำำ�เนิินการจััดทำำ�ตราสารการยอมรัับและส่่งมอบยััง
WTO
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2016

นางสาวไช่่อิิงเหวิิน ประธานพรรคประชาธิิปไตยก้้าวหน้้า

2019

ไต้้หวัันผ่่านกฎหมายว่่าด้้วยการสมรสของเพศเดีียวกััน ซึ่่�ง
นัับเป็็นประเทศแรกในเอเชีียที่่�อนุุญาตให้้กลุ่่�มรัักเพศเดีียวกััน
จดทะเบีียนสมรสกัันได้้อย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย

2020

ประธานาธิิบดีีไช่่อิิงเหวิิน และนายไล่่ชิิงเต๋๋อจากพรรค
ประชาธิิปไตยก้้าวหน้้า (DPP) ชนะการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีี
และรองประธานาธิิบดีี สาธารณรััฐจีีน (ROC) ปีี 2020 ด้้วย
คะแนนเสีียงร้้อยละ 57.1 อีีกทั้้�งพรรค DPP ยัังสามารถยึึด
ครองที่่�นั่่�งส่่วนมากในสภาได้้สำำ�เร็็จ

(DPP) และนายเฉิินเจี้้�ยนเหริิน ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็นประธานาธิิบดีี
และรองประธานาธิิบดีีสาธารณรััฐจีีน (ROC) พร้้อมกัันนี้้�
พรรค DPP ยัังสามารถคว้้าที่่�นั่่�งในสภานิิติิบััญญััติิได้้ทั้้�งหมด
68 ที่่�นั่่�งจากทั้้�งหมด 113 ที่่�นั่่�ง
ประธานาธิิ บ ดีี ไ ช่่ อิิ ง เหวิิ น แสดงความขอโทษอย่่ า งเป็็ น
ทางการในฐานะผู้้�นำำ � ของประเทศต่่ อ ชนพื้้�นเมืืองไต้้ ห วัั น
สำำ � หรัั บ ความเจ็็ บ ปวดและการได้้ รั ั บ การปฏิิ บั ั ติิ ต อบ
อย่่ า งไม่่ ยุ ุ ติิ ธ รรม ที่่�พวกเขาต้้ อ งเผชิิ ญ มาเป็็ น ระยะเวลา
ร่่ ว มศตวรรษ
2017

กฎหมายว่่าด้้วยการพััฒนาภาษาชนพื้้�นเมืือง ได้้รัับการ
บััญญััติิขึ้้�นเพื่่�ออนุุรัักษ์์และส่่งเสริิมการใช้้ภาษาของชนพื้้�น
เมืืองที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักทั้้�ง 16 ชนเผ่่าของไต้้หวััน
ไต้้หวัันเป็็นเจ้้าภาพจััดงานกีีฬามหาวิิทยาลััยโลกฤดููร้้อน ปีี
2017
Formosat-5 ดาวเทีียมสัังเกตการณ์์โลกความแม่่นยำำ�สููง
พิิเศษดวงแรกของไต้้หวััน ถููกปล่่อยขึ้้�นสู่่�วงโคจร

2018

คณะกรรมการเปลี่่�ยนผ่่านความเป็็นธรรมได้้จััดพิิธีีเปิิดป้้าย
อย่่างเป็็นทางการขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 31 พฤษภาคม
ประธานาธิิบดีีไช่่อิิงเหวิินแสดงความขอโทษต่่อผู้้�เคราะห์์ร้้าย
จากเหตุุการณ์์ White Terror ในช่่วงระหว่่างปีี 1949 –
1991 หลัังจากที่่�ได้้ตััดสิินใจลบบัันทึึกประวััติิความผิิดอาญา
ทั้้�งหมดของผู้้�เคราะห์์ร้้าย ตามความเห็็นชอบของคณะกรรม
การฯ
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ระบบการเมือง
คุณทราบหรือไม่
ในสาธารณรัฐจีน (ROC) มีการเลือกตัง
้ ประธานาธิบดี
และรองประธานาธิบดีโดยตรงทุกๆ 4 ปี
สำ�หรับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของ
ไต้หวัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนจะได้รับบัตรเลือก
ตั้ง 2 ใบ ใบหนึ่งสำ�หรับส.ส.แบบแบ่งเขต และอีกใบ
สำ�หรับพรรคการเมือง (ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์)

รััฐธรรมนููญแห่่งสาธารณรััฐจีีน (ROC) ซึ่่�งประกาศใช้้
ณ วัันที่่� 1 มกราคม 1947 ไม่่เคยถููกนำำ�มาใช้้ตาม
วััตถุุประสงค์์แรกเริ่่�มเพื่่�อการปกครองด้้วยระบอบ
ประชาธิิปไตยและหลัักนิิติธ
ิ รรม จนกระทั่่�งในปีี 1987
หลัังจากที่่�ได้้ มีีการยกเลิิกกฎอััยการศึึกในไต้้หวััน
นัับแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา ได้้มีีการแก้้ไขรััฐธรรมนููญ
สาธารณรััฐจีีน (ROC) รวม 7 ครั้้�ง ในปีี 1991,
1992, 1994, 1997, 1999, 2000 และ 2005
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� ตอบสนองต่่อสถานการณ์์บ้า้ นเมืือง
ของแต่่ละช่่วงเวลาในประเทศ
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การแสดงแสงสีีสุด
ุ อลัังการบนอาคารทำำ�เนีียบ
ประธานาธิิบดีีไต้้หวััน (ภาพจาก Pang Chia-shan)

สภาทัง
้ 5 ของรัฐบาลกลาง
สภาบริหาร

สภานิติบัญญัติ

สภาสอบคัดเลือก

สภาตุลาการ

สภาตรวจสอบ

กำ�หนดและดำ�เนิน
นโยบายต่างๆ

พิจารณาและออกกฎหมาย รับ
ฟังการชี้แจงในเรื่องนโยบาย
พิจารณาและตรวจสอบร่างงบ
ประมาณ และการดำ�เนินงาน
ของรัฐบาล

บริหารระบบ
ข้าราชการ
พลเรือน

ควบคุมดูแลระบบ
ศาลในประเทศ

ตรวจสอบการทำ�งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
พร้อมทั้งสามารถลง
มติไม่ไว้วางใจเจ้า
หน้าที่ภาครัฐได้

ผลที่่�ตามมาที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งของการแก้้ไขรััฐธรรมนููญคืือ นัับ

ระดัับการปกครอง

ตั้้�งแต่่ ปีี 1991 รััฐบาลเพิ่่�งตระหนัักเห็็นว่่าขอบเขตอำำ �นาจศาลและ

รัั ฐบาลส่่วนกลางประกอบด้้วยประธานาธิิ บดีี และสภาทั้้�ง 5 หรืือที่่�

กฎหมายครอบคลุุ ม เฉพาะพื้้�นที่่�ที่่�มีี อำ ำ � นาจปกครองเท่่ า นั้้�น โดย

เรีียกว่่า yuan ส่่วนรััฐบาลท้้องถิ่่�นในปััจจุุบััน ประกอบด้้วย 6 กรุุงและ

ประธานาธิิ บ ดีี แ ละสมาชิิ ก สภานิิ ติิ บั ั ญ ญัั ติิ ไ ด้้ รั ั บ การเลืือกตั้้�ง และ

นคร 13 เมืือง และ 3 เขตการปกครองตนเอง ซึ่่�งมีีลำำ�ดัับสถานะเช่่น

มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบเฉพาะประชาชนในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวเท่่านั้้�น

เดีียวกัับเมืือง นัับตั้้�งแต่่ปีี 2014 เป็็นต้้นมา ผู้้�ว่่าการและสมาชิิกสภา
นครและเมืืองของรัั ฐ บาลท้้ อ งถิ่่�นทั่่�วทุุ ก พื้้�นที่่�ในไต้้ ห วัั น

ได้้ มีี ก าร

ตามการแก้้ ไ ขรัั ฐ ธรรมนูู ญ ที่่�ประกาศใช้้ ใ นเดืือนมิิ ถุ ุ น ายนปีี 2005

จััดการเลืือกตั้้�งขึ้้�นพร้้อมกัันในทุุก 4 ปีี โดยครอบคลุุมไปถึึง 198

จำำ�นวนสมาชิิกในสภานิิติิบััญญััติิไต้้หวัันถููกลดลงครึ่่�งหนึ่่�งจาก 225

ตำำ�บล อำำ�เภอ เมืือง และอีีก 170 เขต โดยในจำำ�นวนนี้้� ประกอบด้้วย 6

คนเป็็น 113 คน และกำำ�หนดให้้วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของสมาชิิกสภา

กลุ่่�มชนพื้้�นเมืืองเขตภููเขาในไต้้หวััน

นิิติิบััญญััติิ เพิ่่�มขึ้้�นจาก 3 ปีีเป็็น 4 ปีี ภายใต้้ระบบการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
แต่่ละเขตเลืือกตั้้�งจะเลืือกได้้เพีียงที่่�นั่่�ง

เทศบาลนครเป็็นหน่่วยงานบริิหารระดัับสููงที่่�สุุด ภายใต้้การกำำ�กัับดููแล

เดีียว ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งจะได้้บัั ตรลงคะแนนเสีียง 2 ใบ ใบหนึ่่�งสำำ�หรัับ

ของรัั ฐ บาลกลาง โดยเทศบาลนครมีี บ ทบาทสำำ �คั ั ญ ในการบริิ ห าร

ส.ส.แบบแบ่่งเขต และอีีกใบสำำ�หรัับพรรคการเมืือง (ส.ส.ปาร์์ตี้้�ลิิสต์์)

พััฒนาพื้้�นที่่�ในภููมิิภาค

ตลอดจนอำำ� นาจในการพิิ จ ารณาแก้้ ไ ขรัั ฐ ธรรมนูู ญ ได้้ ต กเป็็ น ของ

และมีีโอกาสในการจััดตั้้�งหน่่วยงานพิิเศษเพิ่่�มเติิม และสามารถว่่าจ้้าง

พลเมืือง ผ่่านการลงประชามติินัับแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา

ข้้ าราชการในอััตราที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเทศบาลนครทั้้�ง 6 นั้้�น เรีียง

สภานิิติิบััญญััติิรููปแบบใหม่่นี้้�
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โดยจะได้้รัับงบประมาณในการสนัับสนุุนที่่�สููง
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ลำำ �ดั ั บ ตามจำำ � นวนประชากร ดัั ง นี้้� นิิ ว ไทเป ไถจง เกาสง ไทเป เถา

สามารถได้้รัับเลืือกตั้้�งซ้ำำ��ได้้อีีก 1 วาระ ประธานาธิิบดีีทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�นำำ�

หยวน และไถหนาน

ของประเทศและเป็็นผู้้�บััญชาการทหารสููงสุุด อีีกทั้้�งยัังเป็็นตััวแทนของ

ตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีและตำำ�แหน่่งนายกรััฐมนตรีี

ประเทศในการติิ ดต่่ อสัั มพัั นธ์์ ทางการทููตระหว่่ างประเทศ ตลอดจน
มีีอำำ�นาจในการแต่่งตั้้�งประธานสภาทั้้�ง 4 รวมถึึงนายกรััฐมนตรีี โดย

ประธานาธิิ บ ดีี แ ละรองประธานาธิิ บ ดีี ส าธารณรัั ฐ จีี น (ROC) ได้้ รั ั บ

นายกรััฐมนตรีีมีีหน้้าที่่�ในการเป็็นผู้้�นำำ�สภาบริิหารและคณะรััฐมนตรีี และ

เลืือกตั้้�งโดยตรงจากประชาชน โดยมีีวาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง 4 ปีี และ

เป็็นผู้้�รายงานแนวทางการดำำ�เนิินนโยบายและผลสััมฤทธิ์์�ที่่�ได้้จากการ

เขตการปกครองท้องถิน
่
กรุงไทเป (เมืองหลวง)
นครนิวไทเป
นครเถาหยวน
เขตการปกครองตนเองซินจู๋
เมืองซินจู๋
เมืองเหมียวลี่
นครไถจง
เมืองจางฮั่ว
เมืองเผิงหู
นครไถหนาน
นครเกาสง

เขตการปกครองตนเองจีหลง

เมืองเหลียนเจียง

เมืองอี๋หลัน
เมืองฮวาเหลียน
เมืองหนานโถว
เมืองหยุนหลิน
เขตการปกครองตนเองเจียอี้
เมืองเจียอี้
เมืองไถตง

เมืองจินเหมิน

เมืองผิงตง
6 กรุุงและนคร
13 เมืือง
3 เขตการปกครองตนเอง
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ดำำ�เนิินนโยบายต่่อสภานิิติิบััญญััติิ นอกจากนี้้� นายกรััฐมนตรีียัังมีี

ประธานาธิิบดีีในปีี 2008 และ 2012 พรรค DPP กลัับมาชนะการเลืือก

อำำ�นาจแต่่งตั้้�งรััฐมนตรีีของแต่่ละกระทรวง

และ

ตั้้�งประธานาธิิบดีีอีีกครั้้�ง ในปีี 2016 และ 2020 นัับเป็็นการถ่่ายโอน

หน่่วยงานต่่างๆ ภายใต้้สภาบริิหาร และก่่อตั้้�งขึ้้�นเป็็นคณะรััฐมนตรีี ทั้้�งนี้้�

อำำ � นาจบริิ ห ารครั้้�งที่่� 3 นัั บ ตั้้�งแต่่ ที่่� ประเทศก้้ า วเข้้ า สู่่�ความเป็็ น

เพื่่อ
� พััฒนาให้้การดำำ�เนิินงานด้้านการบริิหารเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด จึึง

ประชาธิิ ป ไตย

ประธานคณะกรรมการ

ได้้มีีการปรัับลดจำำ�นวนหน่่วยงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสภาบริิหาร
จาก 37 หน่่วยงานให้้เหลืือเพีียง 29 หน่่วยงาน

ในการเลืือกตั้้�งสมาชิิ ก สภานิิ ติิ บั ั ญ ญัั ติิ ใ นเดืือนมกราคม ปีี 2020
พรรค DPP คว้้าที่่�นั่่�งในสภาได้้ร้้อยละ 54 ในขณะที่่�พรรค KMT ได้้รัับที่่�

การปรัั บ หน่่ ว ยงานภายใต้้ ส ภาบริิ ห ารได้้ เ ริ่่�มดำำ� เนิิ น การอย่่ า งเป็็ น

นั่่�งร้้อยละ 34 ส่่วนพรรคการเมืืองอื่่�นๆ ที่่�มีีที่่�นั่่�งในสภานิิติิบััญญััติิ

ทางการเมื่่�อต้้นปีี 2012 โดยหน่่วยงานภายใต้้สภาบริิหารแบ่่งออกเป็็น

ประกอบด้้วย พรรคประชาชนไต้้หวััน (TPP) พรรคพลัังใหม่่ (NPP) และ

14 กระทรวง 8 คณะกรรมการ 3 องค์์กรอิิสระ และ 4 องค์์กรอื่่�นๆ ภาย

พรรคสร้้างชาติิไต้้หวััน (TSP)

ใต้้รััฐธรรมนููญสาธารณรััฐจีีน (ROC) การแต่่งตั้้�งนายกรััฐมนตรีีของ
ประธานาธิิบดีี หรืือการแต่่งตั้้�งรััฐมนตรีีของนายกรััฐมนตรีี ถููกจำำ�กััดให้้
อยู่่�ภายใต้้การให้้ความเห็็นชอบจากสภานิิติิบััญญััติิ
ก า ร แ ต่่ ง ตั้้� ง ส ม า ชิิ ก ส ภ า ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ส ภ า ส อ บ คัั ด เ ลืื อ ก ข อ ง
ประธานาธิิบดีี รวมถึึงผู้้�พิพ
ิ ากษาของสภาตุุลาการ ต้้องได้้รัับความเห็็น
ชอบจากสภานิิติิบััญญััติิ นอกจากนี้้� สมาชิิกสภานิิติิบััญญััติิยัังต้้องลง
มติิเลืือกประธานสภาฯ และโฆษกสภาฯ โดยทำำ�การคััดเลืือกจากสมาชิิก
สภานิิติิบััญญััติิที่่�ได้้รัับเลืือกให้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในสภา

พรรคการเมืือง

คำำ�ว่่า “พรรคฝ่่ายรััฐบาล” หมายถึึงพรรคการเมืืองที่่�มีีสิิทธิิครอง
อำำ�นาจในทำำ�เนีียบประธานาธิิบดีี โดยที่่�ประธานาธิิบดีีมีีบทบาทสำำ�คััญ
ในการควบคุุ ม การทำำ � งานของพรรคฝ่่ายรัั ฐ บาล พรรคก๊๊ ก มิิ น ตั๋๋� ง
(KMT) ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีในไต้้หวัันมากว่่า 5 ทศวรรษ
ก่่อนที่่�พรรคประชาธิิปไตยก้้าวหน้้า (DPP) จะชนะการเลืือกตั้้�งในปีี
2000 และ 2004 พรรค KMT ได้้อำำ�นาจคืืนมาอีีกครั้้�งในการเลืือกตั้้�ง
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การต่างประเทศ
คุณทราบหรือไม่
175 ประเทศและเขตพื้นที่ทั่วโลกมอบสิทธิยกเว้นการ
ตรวจลงตรา วีซ่าหน้าด่าน และวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ ให้
กับผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ไต้หวันเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีชื่ออยู่ในโปรแกรม
ยกเว้นการขอวีซ่าของสหรัฐอเมริกา โดยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับ
สหรัฐอเมริกา

สาธารณรััฐจีีน (ROC) เป็็นรััฐอธิิปไตยและเป็็นเอกราช มีีกอง
กำำ�ลัังทหารแห่่งชาติิเป็็นของตนเอง และดำำ�เนิินกิิจการด้้ า น
การต่่ า งประเทศด้้ ว ยตนเอง
รััฐธรรมนููญของสาธารณรััฐจีีน

ตามที่่�บัั ญ ญัั ติิ ไ ว้้ ใ น
(ROC)

เป้้าหมายของ

ประเทศคืือ “การสร้้างสััมพัันธไมตรีีที่่�ดีกั
ี ับประเทศอื่่�นๆ และ
ปฏิิ บัั ติิ ตามความตกลงระหว่่ างประเทศและกฎบัั ตร
สหประชาชาติิ เสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับนานาชาติิ ปกป้้อง
ความยุุติิธรรมระหว่่างประเทศ และรัักษาสัันติิภาพของโลก”
ส่่วนเป้้าหมายสููงสุุดของนโยบายการต่่างประเทศของไต้้หวััน
คืือ

การสร้้างหลัักประกัันด้้านสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อประโยชน์์

ต่่อการป้้องกัันประเทศชาติิและการพััฒนาในระยะยาว
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ไต้้หวัันบริิจาคเวชภััณฑ์์การแพทย์์ให้้กัับ
ประเทศพัันธมิิตรและมิิตรประเทศที่่�มีีแนวคิิด
คล้้ายคลึึงกััน เพื่่�อช่่วยเหลืือด้้านการสกััด
กั้้�นโรคโควิิด - 19 (ภาพจาก Chen Mei-ling)

รััฐบาลมุ่่ง
� มั่่�นที่่จ
� ะดำำ�เนิินนโยบายทางการทููตที่่เ� ป็็นรููปธรรม เพื่่อ
� บรรลุุเป้้า
หมายในการเอื้้�อประโยชน์์ซึ่ง
�่ กัันและกัันกัับประชาคมโลก

โดยนโยบายดััง

กล่่าวได้้มีีการระบุุวััตถุุประสงค์์และแนวทางไว้้อย่่างชััดเจนว่่า

นโยบายมุง
่ ใต้ใหม่
ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการค้า

ไต้้หวััน

ต้้องการเสริิมสร้้างความสััมพัน
ั ธ์์ที่แ�่ น่่นแฟ้้นกัับประเทศพัันธมิิตรและมิิตร
ประเทศอื่่�นๆที่่มีีค่่
� านิิยมร่่วมกัันในด้้านเสรีีภาพและประชาธิิปไตย ภายใต้้
แนวทางนี้้� การดำำ�เนิินภารกิิจทางการทููตของประเทศจึึงเปลี่่ย
� นจากการให้้
ความช่่วยเหลืือด้้านการต่่างประเทศในทิิศทางเดีียว

เป็็นการเจรจาซึ่่ง
� กััน

การบ่มเพาะบุคลากร

และกัันในรููปแบบ 2 ทิิศทาง และประสานความร่่วมมืือแบบทวิิภาคีี โดยคำำ�นึึง
ถึึงการพััฒนาทางอุุตสาหกรรมและการตลาดระหว่่าง 2 ฝ่่าย

ความเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาค
การแบ่งปันทรัพยากร

ภายใต้้นโยบายมุ่่ง
� ใต้้ใหม่่ที่่ผ
� ลัักดัันโดยประธานาธิิบดีีไช่่อิิงเหวิิน ไต้้หวัันได้้
เสริิมสร้้างความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจและการค้้า การบ่่มเพาะบุุคลากร
การแบ่่งปัันทรััพยากร และส่่งเสริิมความเชื่่อ
� มโยงในภููมิภ
ิ าคกัับ 10 ประเทศ
อาเซีียน 6 ประเทศในภููมิภ
ิ าคเอเชีียใต้้ รวมถึึงออสเตรเลีียและนิิวซีีแลนด์์

ในปีีเดีียวกัันนั้้�น ปธน.ไช่่ฯ ได้้เดิินทางไปเยืือนสาธารณรััฐปารากวััยและเบลิิซ

โดยมีีเป้้าหมายระยะยาวคืือการสร้้างความร่่วมมืือในรููปแบบใหม่่ ภายใต้้พื้้น
�

ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�ตั้้�งอยู่่�ในทวีีปอเมริิกาใต้้และอเมริิกากลางตามลำำ�ดัับ ใน

ฐานของการเอื้้�อประโยชน์์ซึ่ง
�่ กัันและกััน

ระหว่่างการเยืือนครั้้ง
� นี้้� ปธน.ไช่่ฯ ได้้เข้้าร่่วมในพิิธีีสาบานตนเข้้ารัับตำำ�แหน่่ง
ประธานาธิิบดีีของMr. Mario Abdo Benitez แห่่งสาธารณรััฐปารากวััย

สาธารณรััฐจีีน (ROC) ได้้สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตอย่่าง

ตลอดจนร่่วมเจรจาหารืือกัับผู้้�นำำ�ของทั้้�ง 2 ประเทศข้้างต้้นอีีกด้้วย

เป็็นทางการกัับกลุ่่�มประเทศพัันธมิิตร รวมถึึงออสเตรเลีีย แคนาดา
ประเทศสมาชิิกของสหภาพยุุโรป ญี่่�ปุ่่�น นิิวซีีแลนด์์ สหราชอาณาจัักร

ระหว่่างวัันที่่� 21 – 28 มีีนาคม ปีี 2019 ปธน.ไช่่ฯ ได้้เดิินทางไปเยืือนประเทศ

และสหรััฐอเมริิกา โดยในช่่วงระหว่่างวัันที่่� 17 – 21 เมษายน ปีี 2018

พัันธมิิตรอย่่างสาธารณรััฐปาเลา สาธารณรััฐนาอููรูู และสาธารณรััฐหมู่่�

ประธานาธิิ บ ดีีไช่่อิิ ง เหวิิ น ได้้ เ ดิิ น ทางไปเยืือนราชอาณาจัั ก รเอสวา

เกาะมาร์์แชลล์์ ตามแผนการเดิินทางล่่องทะเลแห่่งประชาธิิปไตย ต่่อ

ตีีนีี ซึ่่ � ง เป็็ น หนึ่่ � ง ในประเทศพัั น ธมิิ ต รของไต้้ ห วัั น เพื่่ � อ ร่่วมเฉลิิ ม

เนื่่อ
� งจากการเดิินทางไปเยืือนประเทศแถบมหาสมุุทรแปซิิฟิก
ิ ครั้้ง
� แรกของ

ฉลองวาระครบรอบ 50 ปีีแห่่งการประกาศเอกราชของเอสวาตีีนีี

ปธน.ไช่่ฯ เมื่่อ
� เดืือนตุุลาคม ปีี 2017 ซึ่่ง
� ปธน.ไช่่ฯ ได้้เดิินทางไปเยืือน

และยัังเป็็ น วัั น ฉลองพระชนมายุุครบ 50 พรรษาของสมเด็็ จ พระรา

สาธารณรััฐหมู่่�เกาะมาร์์แชลล์์ หมู่่�เกาะโซโลมอน และตููวาลูู

ชาธิิ บ ดีีอึึมสวาตีีที่่ � 3 แห่่งเอสวาตีีนีี อีีกทั้้� ง ยัั ง ประจวบกัั บ เป็็ น วาระ
ครบรอบ 50 ปีี ข องการสถาปนาความสัั มพั ั น ธ์์ ท างการทูู ต ระหว่่าง
ไต้้หวััน – เอสวาตีีนีีอีีกด้้วยและในระหว่่างวัันที่่� 12 – 20 สิิ ง หาคม
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การมีีส่่วนร่่วมในระดัับนานาชาติิ

ไต้้หวัันเข้้าเป็็นสมาชิิกขององค์์การระหว่่างรััฐบาลและองค์์การย่่อยต่่างๆ
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บููรณะและพััฒนายุุโรป (EBRD) องค์์การเพื่่อ
� ความร่่วมมืือและการพััฒนา

ความร่วมมือทางการแพทย์
ศูนย์การแพทย์ไต้หวันและกลุ่มประเทศเป้าหมายในนโยบายมุ่ง
ใต้ใหม่ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาการแพทย์ในภูมิภาค
โรงพยาบาลฉางเกิง (Chang Gung
Memorial Hospital)

Malaysia

Philippines

ประเทศ พร้้อมทั้้�งเข้้ามีีส่ว่ นร่่วมในประชาคมโลกอย่่างเป็็นรููปธรรมและอย่่าง
เป็็นมืืออาชีีพ เพื่่อ
� ร่่วมสร้้างคุุณประโยชน์์ให้้กับ
ั โลกต่่อไป และเพื่่อ
� บรรลุุเป้้า
องค์์การระหว่่างรััฐบาลต่่างๆ มากมาย อาทิิ องค์์การอนามััยโลก (WHO)
องค์์การการบิินพลเรืือนระหว่่างประเทศ (ICAO) และต้้องการเข้้าร่่วมเป็็น
ภาคีีในกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ และการประชุุมสมััชชาองค์์การตำำ�รวจอาชญากรรมระหว่่างประเทศ

Vietnam

(INTERPOL) เพื่่�อคุ้้�มครองสวััสดิิการของประชาชน เสริิมสร้้างความ
ก้้าวหน้้าให้้กับ
ั มนุุษยชาติิ ซึ่่�งความพยายามเหล่่านี้้�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนอย่่าง
India

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติไต้หวัน (National Taiwan
University Hospital)
โรงพยาบาลซิินกวง ฮั่่�วซืือ
(Shin Kong Wu Ho-Su
Memorial Hospital)

พร้้อมทั้้�งยกระดัับสวััสดิิการให้้กับ
ั ประชาชนใน

หมายข้้างต้้น ไต้้หวัันได้้แสวงหาโอกาสในการเข้้ามีีส่่วนร่่วมในกลไกและ

Thailand

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกในเกาสง ไทจงและไทเป และ
มหาวิทยาลัยหยางหมิง (Kaohsiung, Taichung,
Taipei Veterans General Hospitals and
National Yang-Ming University)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เฉิงกง (National Cheng Kung
University Hospital)

ทั้้�งนี้้� ไต้้หวัันให้้คำ�มั่่�
ำ นอย่่างหนัักแน่่นว่่า จะธำำ�รงรัักษาอำำ�นาจอธิิปไตยและ
เกีียรติิยศของประเทศชาติิ

โรงพยาบาลคริสเตียนจางฮว่า (Changhua
Christian Hospital)
โรงพยาบาลฉือจี้ฮัวเหลียน (Hualien
Tzu-Chi Hospital)

ทางเศรษฐกิิจ (OECD) และระบบการรวมกลุ่่�มในอเมริิกากลาง (SICA)

หนัักแน่่นจากประเทศพัันธมิิตรและประเทศที่่�มีีแนวคิิดคล้้ายคลึึงกััน
ณ วัันที่่� 30 สิิงหาคม ปีี 2021 มีี 175 ประเทศและเขตพื้้�นที่่�ทั่่�วโลกมอบ

Indonesia

สิิทธิิยกเว้้นการตรวจลงตรา วีีซ่่าหน้้าด่่าน และวีีซ่่าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้กัับ
Myanmar

ผู้้�ถือ
ื หนัังสืือเดิินทางสาธารณรััฐจีีน (ไต้้หวััน) นอกจากนี้้� ไต้้หวัันยัังได้้
ทำำ�ข้้ อ ตกลงโครงการตรวจลงตราทำำ� งานและท่่ อ งเที่่�ยวอย่่ า งเป็็ น
ทางการกัับ 17 ประเทศ

รวม 40 องค์์การ ประกอบด้้วย องค์์การการค้้าโลก (WTO) องค์์การ
ความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจแห่่งเอเชีียแปซิิฟิิก (APEC) องค์์การโรค
ระบาดสััตว์ร์ ะหว่่างประเทศ (OIE) ธนาคารพััฒนาเอเชีีย (ADB) ธนาคาร

ความสััมพัันธ์์ที่่�แข็็งแกร่่ง

ในบรรดา 39 ประเทศที่่�สามารถเดิินทางเข้้าสู่่�เขตอาณาสหรััฐอเมริิกาได้้

เพื่่อ
� การพััฒนาทวีีปอเมริิกากลาง (CABEI) นอกจากนี้้� ไต้้หวัันยัังได้้ร่ว
่ ม

โดยไม่่ต้้องใช้้วีีซ่่า ไต้้หวัันเป็็นเพีียงประเทศเดีียวที่่�มีีชื่่�ออยู่่�ในโปรแกรม

เป็็นผู้้�สัังเกตการณ์์และได้้รับ
ั เชิิญให้้เข้้าร่่วมในองค์์การระหว่่างประเทศและ

ยกเว้้นการขอวีีซ่า่ ของสหรััฐอเมริิกา โดยที่่�ไม่่มีค
ี วามสััมพัันธ์์ทางการทููต

องค์์การย่่อยต่่างๆ กว่่า 25 องค์์การ ประกอบด้้วย ธนาคารเพื่่อ
� การ

อย่่างเป็็นทางการกัับสหรััฐอเมริิกา แสดงให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีที่่�มีี
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ต่่อกัันระหว่่างสองประเทศ กฏหมายความสััมพัันธ์์ไต้้หวััน (TRA) ที่่�ผ่่านการ

ในการเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�ขาดไม่่ได้้ของนครรััฐวาติิกัันและประเทศอื่่�นๆ ใน

พิิจารณาจากรััฐสภาสหรััฐอเมริิกา ในปีี 1979 ยัังคงเป็็นรากฐานที่่�มั่่�นคง

ประชาคมโลก เพื่่อ
� ร่่วมสร้้างคุุณประโยชน์์ในการเป็็นพลัังแห่่งความดีี และ

สำำ�หรัับความร่่วมมืือระหว่่างไต้้หวััน - สหรััฐฯ ภายใต้้บริิบทที่่�ไม่่ได้้มีก
ี าร

สร้้างสัันติิภาพให้้แก่่โลกต่่อไป

สถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตอย่่างเป็็นทางการระหว่่างกััน โดย
สหรััฐฯ ได้้เน้้นย้ำำ��ถึง
ึ คำำ�มั่่�นที่่�ให้้ไว้้กับ
ั ไต้้หวัันอยู่่�เสมอๆ ภายใต้้กฎหมายความ

ในทำำ�นองเดีียวกััน ไต้้หวัันและสหภาพยุุโรป (EU) และประเทศสมาชิิกของ EU

สััมพัันธ์์ไต้้หวัันและหลัักประกััน 6 ประการ (Six Assurances) ในปีี 2018

ที่่�ยึึดมั่่�นในค่่านิิยมสากลร่่วมกัันในด้้านประชาธิิปไตย เสรีีภาพ สิิทธิิมนุุษยชน

กฎหมายการเดิินทางไต้้หวัันได้้ผ่่านความเห็็นชอบอย่่างเป็็นเอกฉัันท์์

และหลัักนิิติิธรรม ได้้พััฒนาความร่่วมมืือและการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างกััน

จากรััฐสภาสหรััฐฯ โดยมีีประธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์ ผู้้�นำำ�สหรััฐฯ เป็็นผู้ล
้� ง

อย่่างใกล้้ชิด
ิ ในด้้านต่่างๆ อาทิิ ไต้้หวััน – EU ร่่วมเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่ง

นามบัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าว พร้้อมกัันนี้้� กฎหมายฉบัับดัังกล่่าวยัังได้้

ทางเศรษฐกิิจและการค้้าระหว่่างกัันอย่่างใกล้้ชิด
ิ อีีกทั้้�ง EU ยัังเป็็นหุ้้�นส่่วน

กระตุ้้�นให้้เจ้้าหน้้าที่่�รััฐบาลทุุกระดัับชั้้�นของไต้้หวัันและสหรััฐฯ เดิินทางเยืือน

การค้้าที่่�สำำ�คัญ
ั เป็็นอัันดัับที่่� 5 ของไต้้หวััน และเป็็นแหล่่งที่่�มาของการลงทุุน

ซึ่่�งกัันและกััน ซึ่่�งเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงพลัังสนัับสนุุนอัันแข็็งแกร่่งที่่�ฝ่่าย

โดยตรงจากต่่างประเทศที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ของไต้้หวััน นอกจากนี้้� ทั้้�งสองฝ่่ายยััง

บริิหารและฝ่่ายนิิติบั
ิ ญ
ั ญััติข
ิ องรััฐบาลกลางสหรััฐฯ มีีต่อ
่ ไต้้หวััน ในปีี 2020

ได้้เร่่งเสริิมสร้้างความร่่วมมืือในด้้านต่่างๆ ที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสนใจในปััจจุุบัน
ั

กฎหมายว่่าด้้วยการคุ้้�มครองและเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ

อาทิิ พลัังงานสีีเขีียว เทคโนโลยีีทัน
ั สมััย การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบดิิจิทั
ิ ล
ั และ

ต่่อพัันธมิิตรไต้้หวัันปีี 2019 ได้้ผ่า่ นความเห็็นชอบอย่่างเป็็นเอกฉัันท์์จาก

การปรัับโครงสร้้างห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน รวมถึึงจะขยายความร่่วมมืือระหว่่างกััน

รััฐสภาสหรััฐฯ โดยมีีประธานาธิิบดีีโดนััลด์์ ทรััมป์์ ผู้้�นำำ�สหรััฐฯ เป็็นผู้ล
้� งนาม

ในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ผ่่านการจััดการประชุุมหารืือว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน

บัังคัับใช้้กฎหมายดัังกล่่าวอย่่างเป็็นทางการ โดยกฎหมายดัังกล่่าวมีีสาระ

ประจำำ�ปีี โดยทัั้้��งสองฝ่่ายจะมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาภารกิิจที่่�ทั้้�งสองฝ่่ายต่่างให้้

สำำ�คัญ
ั ที่่�ระบุุถึง
ึ การสนัับสนุุนประเทศประชาธิิปไตยทั่่�วโลกที่่�ต้้องการสาน

ความสำำ�คัญ
ั ร่่วมกััน อาทิิ ความเสมอภาคทางเพศ การคุ้้�มครองสิิทธิิ

สััมพัันธ์์อัันดีีกัับไต้้หวััน และสนัับสนุุนไต้้หวัันเข้้าร่่วมในองค์์การระหว่่าง

มนุุษยชนของกลุ่่�มบุุคคล LGBTI และสิิทธิิมนุุษยชนของแรงงานต่่างชาติิ

ประเทศ ในขณะที่่�ไต้้หวััน - สหรััฐฯ ขยายความร่่วมมืือกัันในเชิิงกว้้าง รููป
แบบหุ้้�นส่่วนทวิิภาคีีและความสััมพัันธ์์ระหว่่างไต้้หวััน – สหรััฐฯ ได้้ยกระดัับ

เมื่่�อวัันที่่� 10 เมษายน ปีี 2013 ไต้้หวัันและญี่่�ปุ่่�นได้้ร่่วมลงนามในความ

ขึ้้�นเป็็นหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับโลก

ตกลงว่่าด้้วยการประมงระหว่่างไต้้หวััน – ญี่่�ปุ่่�น หลัังจากที่่�ได้้ผ่่านการ
เจรจาหารืือระหว่่างกัันแล้้วกว่่า 17 ครั้้�ง นัับตั้้�งแต่่ปีี 1996 โดยมีี

สาธารณรััฐจีีน (ROC) และนครรััฐวาติิกัันได้้สถาปนาความสััมพัันธ์์

วััตถุุประสงค์์เพื่่�อขยายพื้้�นที่่�ทำำ�การประมงของเรืือประมงไต้้หวััน ในน่่าน

ทางการทููตระหว่่างกัันมาเป็็นเวลาช้้านาน โดยทั้้�งสองประเทศต่่างยึึดมั่่�น

น้ำำ��รอบหมู่่�เกาะเซ็็งกากุุฝั่่�งทะเลจีีนตะวัันออก ความสััมพัันธ์์ที่่�แน่่นแฟ้้น

ในคุุณค่่าของเสรีีภาพทางศาสนาและการให้้ความช่่วยเหลืือทางด้้าน

ระหว่่างไต้้หวััน – ญี่่�ปุ่่�น ยัังถููกเน้้นย้ำำ��ด้้วยการเปลี่่�ยนชื่่�อสำำ�นัักงานผู้้�แทน

มนุุษยธรรม อีีกทั้้�งยัังยึึดมั่่�นในค่่านิิยมอัันเป็็นสากลในด้้านสัันติิภาพ

รัั ฐ บาลญี่่�ปุ่่�นประจำำ � ไต้้ ห วัั น จากสมาคมแลกเปลี่่�ยนของญี่่�ปุ่่� น

เสรีีภาพ ประชาธิิปไตย และการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน โดยไต้้หวัันจะมุ่่�งมั่่�น

(Interchange Association, Japan) มาเป็็นสมาคมแลกเปลี่่�ยนระหว่่าง
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ญี่่�ปุ่่�น - ไต้้หวััน (Japan-Taiwan Exchange Association) ในเดืือน

สัันติิภาพและเสถีียรภาพระดัับภููมิภ
ิ าคในทะเลจีีนใต้้ ภายใต้้พื้้�นฐานของ

มกราคมปีี 2017 เช่่นเดีียวกัับการเปลี่่�ยนชื่่�อจากสมาคมความสััมพัันธ์์

การเปิิดการเจรจาอย่่างเท่่าเทีียม ตลอดจนร่่วมปกป้้อง วิิจััย และ

เอเชีียตะวัันออก (Association of East Asian Relation) มาเป็็นสมาคม

พััฒนาทรััพยากรในทะเลจีีนใต้้ให้้คงอยู่่�สืืบไป สำำ�หรัับ 5 วิิธีก
ี ารข้้างต้้น

ความสััมพัันธ์์ไต้้หวััน - ญี่่�ปุ่่�น (Taiwan-Japan Relations Association)

ประกอบด้้วย (1) ปกป้้องสิิทธิิทำ�ำ การประมงของประเทศ (2) เข้้าร่่วมในการ

เมื่่อ
� เดืือนพฤษภาคม ปีี 2017

เจรจาระงัับข้้อพิิพาทระดัับพหุุภาคีี (3) เสริิมสร้้างความร่่วมมืือทางด้้าน

ไต้้หวัันและญี่่�ปุ่่�นร่่วมจััดการประชุุมว่่าด้้วยความร่่วมมืือด้้านกิิจการทาง
ทะเลระหว่่างไต้้หวััน – ญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ปีี ครั้้�งที่่� 4 ขึ้้�นเมื่่อ
� วัันที่่� 2 ธัันวาคม ปีี
2019 ณ กรุุงไทเป ซึ่่�งเป็็นการประชุุมที่่�จััดขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี นัับตั้้�งแต่่ที่่�
ได้้จััดตั้้�งกลไกการประชุุมดัังกล่่าวในปีี 2016 เป็็นต้้นมา โดยในการ
ประชุุม ทั้้�งสองฝ่่ายได้้ร่่วมแสวงหาโอกาสความร่่วมมืือในหลากหลาย
ด้้าน อาทิิ ด้้านการประมงและการวิิจัย
ั
ในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2015 ไต้้หวัันและฟิิลิป
ิ ปิินส์์ได้้ร่ว่ มลงนามความตกลง
ว่่าด้้วยความร่่วมมืือด้้านการดำำ�เนิินกฎหมายการประมงระหว่่างไต้้หวััน –
ฟิิลิป
ิ ปิินส์์ เพื่่อ
� คุ้้�มครองความปลอดภััยของชาวประมงของทั้้�งสองฝ่่าย
ในวัันที่่� 19 กรกฎาคม ปีี 2016 ประธานาธิิบดีีไช่่อิง
ิ เหวิินได้้เสนอ 4 หลัักการ
5 วิิธีก
ี าร เพื่่อ
� ยุุติข้
ิ อ
้ พิิพาทในประเด็็นหมู่่�เกาะในทะเลจีีนใต้้ โดย 4 หลัักการดััง
กล่่าว ประกอบด้้วย (1) ข้้อพิิพาทในประเด็็นหมู่่�เกาะในทะเลจีีนใต้้ ควรดำำ�เนิิน
การแก้้ปััญหาตามกฎหมายสากลและกฎหมายทะเล ประกอบด้้วย อนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) โดยที่่�ไต้้หวัันจะยึึดมั่่�นในสัันติิ
วิิธีใี นการแก้้ไขปััญหา (2) ไต้้หวัันควรเข้้ามีีส่ว่ นร่่วมในกลไกการเจรจาระงัับ
ข้้อพิิพาทระดัับพหุุพาคีี (3) ประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีหน้้าที่่�ร่่วมกัันธำำ�รงรัักษา
เสรีีภาพในการเดิินเรืือและการบิินในอาณาเขตของทะเลจีีนใต้้ และ (4) ไต้้หวััน
ได้้เสนอแนะวิิธีก
ี ารยุุติข้
ิ อ
้ พิิพาทดัังกล่่าวด้้วย “ปล่่อยวางข้้อพิิพาท ร่่วมกััน

พััฒนา” พร้้อมยิินดีีที่่�จะร่่วมมืือกัับประเทศที่่�เกี่่�ยวข้้อง ธำำ�รงรัักษาไว้้ซึ่่�ง
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วิิทยาศาสตร์์ (4) เสริิมสร้้างการตอบสนองด้้านมนุุษยธรรม และ (5) บ่่ม
เพาะบุุคลากรด้้านการวิิจัย
ั กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการทางทะเล
ตลอดหลายปีีมานี้้� รััฐบาลสาธารณรััฐจีีน (ROC) ได้้เร่่งปรัับเปลี่่�ยนให้้เกาะไท่่ผิง
ิ
ในหมู่่�เกาะหนานซา เป็็นศููนย์์ช่ว่ ยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมในทะเลจีีนใต้้ นัับ
ตั้้�งแต่่ปีี 2000 หลัังจากที่่�ไต้้หวัันได้้รับ
ั อนุุมัติ
ั ใิ ห้้ครอบครองเกาะตงซาและเกาะไท่่
ผิิง สำำ�นัก
ั งานป้้องกัันชายฝั่่ง
� ทะเล ภายใต้้การกำำ�กับ
ั ดููแลของคณะกรรมการ
กิิจการทางทะเล สาธารณรััฐจีีน (ROC) ก็็ได้้ดำ�ำ เนิินการตามกลไกในการรัับมืือ
กัับภััยพิิบัติ
ั แิ ละการให้้ความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม รวมถึึงให้้ความ
ช่่วยเหลืือบุุคคลทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยสำำ�นัก
ั งานป้้องกัันชายฝั่่ง
� ทะเลมุ่่�ง
มั่่�นที่่�จะเสริิมสร้้างความร่่วมมืือในเชิิงลึึกกัับประเทศเพื่่อ
� นบ้้าน พร้้อมร่่วม
ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องตามนโยบายของรััฐบาล
ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� เสริิมสร้้างให้้เกิิดสัันติิภาพและเสถีียรภาพในทะเลจีีนใต้้ต่อ
่ ไป
ด้้วยพื้้�นที่่�ประมาณ 0.51 ตารางกิิโลเมตร เกาะไท่่ผิง
ิ สามารถใช้้เป็็นที่่�อยู่่�
อาศััยของมนุุษย์์ อีีกทั้้�งประชาชนที่่�อาศััยอยู่่�บนเกาะก็็ยัง
ั สามารถทำำ�มา
หากิินเลี้้�ยงชีีพได้้ด้ว้ ยตััวเอง ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์การนิิยามคำำ�ว่า่
เกาะ ตามที่่�ได้้ระบุุไว้้ในบทความ 121 ของอนุุสัญ
ั ญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
กฎหมายทางทะเล ทำำ�ให้้สาธารณรััฐจีีน (ROC) มีีสิท
ิ ธิิโดยสมบููรณ์์ในเขต
น่่านน้ำำ�� เขตเศรษฐกิิจจำ�ำ เพาะที่่�มีีระยะทางความกว้้างไม่่เกิิน 200 ไมล์์ทะเล
จากเส้้นฐาน ภายใต้้กรอบกติิกาของ UNCLOS
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ความร่่วมมืือแบบเอื้้�อประโยชน์์ซึ่่�งกัันและกััน

คล้้ายคลึึงกัันต่่อไป เพื่่�อหยุุดยั้้�งการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด – 19 และ

ความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมและการควบคุุมโรค ในระหว่่างที่่�เข้้ามีี

(Health for All)

ในฐานะที่่�ไต้้หวัันเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของประชาคมโลก ไต้้หวัันจะมุ่่�งมั่่�นให้้
ส่่วนร่่วมในประชาคมโลกต่่อไป ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� ร่่วมแก้้ไขปััญหาในประเด็็นต่่างๆ
อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภูู มิิ อ ากาศ การก่่ อ การร้้ า ยและ
อาชญากรรมข้้ามชาติิ ในอนาคต ไต้้หวัันจะเสริิมสร้้างความร่่วมมืือกัับ
ประเทศพัันธมิิตรและมิิตรประเทศที่่�มีีแนวคิิดคล้้ายคลึึงกัันต่่อไป โดยจะส่่ง
เสริิมให้้ภาครััฐสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกััน ส่่งเสริิมการลงทุุนในภาค
ธุุรกิิจ และส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างภาคประชาชน รวมถึึง
การประสานความร่่วมมืือกัับมิิตรประเทศทั่่�วโลก เพื่่�อสนัับสนุุนและส่่ง
เสริิมค่่านิิยมสากลในด้้านสัันติิภาพ เสรีีภาพ ประชาธิิปไตย และสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้คงอยู่่�สืืบไป

ปกป้้องสุุขภาพของมวลมนุุษยชาติิตามเป้้าหมาย “สุุขภาพดีีถ้้วนหน้้า”

การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม เสรีีภาพทางเศรษฐกิิจ และการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�
การเป็็นประชาธิิปไตยของไต้้หวััน นำำ�มาซึ่่�งสภาพแวดล้้อมที่่�เอื้้�อประโยชน์์
ต่่ อภาคเอกชนและองค์์ การนอกภาครัั ฐ สัั งคมพลเมืืองในปััจจุุ บัันมีี
บทบาทสำำ�คััญต่่อการสร้้างหลัักประกัันด้้านหลัักธรรมาภิิบาล และส่่ง
เสริิมให้้ซอฟต์์พาวเวอร์์ของไต้้หวัันก้้าวขึ้้�นสู่่�เวทีีนานาชาติิ นอกจากนี้้�
องค์์การนอกภาครััฐ (NGOs) ยัังมีีส่ว
่ นช่่วยในการยกระดัับภาพลัักษณ์์
ไต้้หวััน ด้้วยการเข้้าร่่วมโครงการความร่่วมมืือระดัับนานาชาติิที่่�หลาก
หลาย ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ สอดคล้้ องกัั บเป้้ าหมายการพัั ฒนาอย่่ างยั่่�งยืืน
(SDGs) ของสหประชาชาติิ (UN) เพื่่อ
� เสริิมสร้้างการเชื่่อ
� มโยงระหว่่าง

แนวทางปฏิิบัติ
ั เิ พื่่อ
� สกััดกั้้�นโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด - 19)
ของไต้้หวััน ประกอบด้้วย มาตรการกัักตััวเพื่่อ
� สัังเกตอาการ การติิดตาม
ตััวผู้้�กัักตััวด้้วยเทคโนโลยีีขั้้� นสููง และการให้้ ข้้อมููลการระบาดล่่าสุุดที่่�
โปร่่งใส หรืือที่่�เรีียกกัันโดยทั่่�วไปว่่า “รููปแบบไต้้หวััน” ซึ่่�งผลสััมฤทธิ์์�ของ
รููปแบบไต้้หวัันนำำ�มาซึ่่�งโอกาสในการประสานความร่่วมมืือกัับประเทศที่่�มีี
แนวคิิดคล้้ายคลึึงกััน ในด้้านการวิิจัย
ั และพััฒนาวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด – 19

องค์์การนอกภาครััฐของไต้้หวัันให้้ก้้าวสู่่�เวทีีนานาชาติิ รััฐบาลได้้ให้้
ความช่่ วยเหลืือกลุ่่�มองค์์ กรในการเข้้ าร่่ วมการประชุุ มและกิิจกรรมใน
ระดัับนานาชาติิ ขณะเดีียวกัันก็็เสริิมสร้้างศัักยภาพในภาพรวมของพวก
เขา นอกจากนี้้� รััฐบาลยัังมุ่่�งมั่่�นในการอำำ�นวยความสะดวกให้้องค์์การ
นอกภาครัั ฐ ของนานาชาติิ เ ข้้ า มาจัั ด ตั้้�งสำำ �นั ั ก งานในไต้้ ห วัั น ซึ่่�ง
ครอบคลุุ ม ไปถึึ ง การสรรค์์ ส ร้้ า งสภาพแวดล้้ อ มด้้ า นประชาธิิ ป ไตยที่่�
มั่่�นคงและเจริิญรุ่่�งเรืือง

การป้้องกัันโรคระบาดรููปแบบไต้้หวััน (Taiwan Model) ที่่�สามารถช่่วย
เหลืือชีีวิิตผู้้�คน

และเสริิมสร้้างกลไกการตอบสนองต่่อโรคระบาดให้้กัับ

ประชาคมโลก ประสบความสำำ�เร็็จในการสกััดกั้้�นการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ ด้้วยการได้้รัับการตอบสนองและ
ความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนในสัังคม โดยได้้รัับการบริิจาควััคซีีนจาก
ทั้้�งในและต่่างประเทศ ส่่งผลให้้ไต้้หวัันสามารถสกััดกั้้�นโรคโควิิด – 19 ไว้้
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ด้้วยการได้้รัับการสนัับสนุุนครั้้�งนี้้�

ไต้้หวัันจะ

เสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืือด้้ า นสาธารณสุุ ข กัั บ กลุ่่�มประเทศที่่�มีี แ นวคิิ ด
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝัง่ ช่องแคบไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่
ในเดือนธันวาคม ปี 1987 ไต้หวันได้ยกเลิกคำ�สั่งห้าม
ประชาชนเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน
รัฐบาลไต้หวันผ่อนปรนกฎระเบียบการเดินทางไปเยือนประเทศ
จีนของประชาชนชาวไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่เดือน
ธันวาคมปี 2008 เป็นต้นไป พร้อมเปิดเที่ยวบินตรงระหว่าง
สองฝั่งช่องแคบไต้หวัน

นัับตั้้�งแต่่ที่่�มีีการอพยพย้้ายถิ่่�นฐานของรััฐบาลมายัังไต้้หวัันในปีี
1949 คณะรัั ฐ บาลมีี อำ ำ � นาจการปกครองเหนืือทุุ ก พื้้�นที่่�ของ
ไต้้ ห วัั น เกาะเผิิ ง หูู เกาะจิิ น เหมิิ น เกาะหมาจู่่� และเกาะเล็็ กๆ
บริิ เ วณโดยรอบ ในขณะที่่�จีี น แผ่่ น ดิิ น ใหญ่่ อ ยู่่�ภายใต้้ ก าร
ปกครองของรััฐบาลปัักกิ่่�ง ช่่วงปลายปีี 1980 ไต้้หวัันได้้
เร่่งผลัักดัันกระบวนการทางประชาธิิปไตย โดยได้้ยกเลิิก
กฎระเบีี ย บว่่ า ด้้ ว ยการไปมาหาสู่่�ของภาคประชาชน
ระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน

ปััจจุุบัันนัักธุุรกิิจ

ไต้้หวัันเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มนัักลงทุุนรายใหญ่่ที่่�สุด
ุ ของจีีน
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สำำ�นัักงานใหญ่่ของมููลนิิธิิเพื่่�อการติิดต่่อแลก
เปลี่่�ยนระหว่่างช่่องแคบไต้้หวััน ตั้้�งอยู่่�ในกรุุง
ไทเป มีีบทบาทหน้้าที่่�ในการส่่งเสริิมการเจรจา
และประสานงานระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน
(ภาพจาก Chin Hung-hao)

เฉพาะระหว่่างปีี 1991 จนถึึงปลายเดืือนพฤษภาคม ปีี 2021 รััฐบาล
ไต้้ ห วัั น ได้้ อ นุุ มัั ติิ โ ครงการลงทุุ น ในจีี น ของผู้้� ป ระกอบการไต้้ ห วัั น กว่่ า
44,577 ราย รวมมููลค่่าการลงทุุนทั้้�งสิ้้�น 193,510 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ส่่วนมููลค่่าการค้้าระหว่่างช่่องแคบไต้้หวัันในปีี 2020 อยู่่�ที่่�
166,000 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ในเดืือนมิิถุุนายน ปีี 2008 ได้้มีีการเปิิดการเจรจาอย่่างเป็็นทางการ

การค้าระหว่างสองฝัง
่ ช่องแคบไต้หวัน
นำ�เข้า

Total:

US$

166,000

ส่งออก

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ระหว่่ า งมูู ล นิิ ธิิ เ พื่่� อ การติิ ด ต่่ อ แลกเปลี่่�ยนระหว่่ า งช่่ อ งแคบไต้้ ห วัั น
(SEF) ของไต้้หวััน และสมาคมความสััมพัันธ์์ระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบ
ไต้้หวัันของจีีน หลัังจากที่่�ขาดการเจรจาไปเป็็นเวลากว่่า 10 ปีี ตราบ
จนเดืือนสิิงหาคม ปีี 2015 เจ้้าหน้้าที่่�ของสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวัันได้้มีี
การเจรจาระหว่่างกััน รวมทั้้�งสิ้้�น 11 รอบ ซึ่่�งได้้สลัับกัันจััดขึ้้�นในดิิน
แดนของกัันและกััน ทั้้�งนี้้� ทั้้�งสองฝ่่ายต่่างได้้บรรลุุข้้อตกลงร่่วมกััน

US$114,000

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้้�งหมด 23 ฉบัับ ในจำำ�นวนนี้้�มีีผลบัังคัับใช้้แล้้ว 21 ฉบัับ รวมถึึงได้้
บรรลุุฉัันทามติิร่่วมกััน 2 ฉบัับ โดยข้้อตกลงที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในจำำ �นวน
ดัังกล่่าวคืือ

ข้้อตกลงกรอบความร่่วมมืือเศรษฐกิิ จไต้้หวัันกัับจีีน

แผ่่นดิินใหญ่่ (ECFA) ที่่�ได้้ผ่่านการลงนามไปเมื่่�อเดืือนมิิถุ ุ น ายน ปีี
2010 โดยมีี เ ป้้ า หมายเพื่่� อ จัั ด ระเบีี ย บความสัั ม พัั น ธ์์ ท างการค้้า
ระหว่่างจีีนและไต้้หวัันอย่่างเป็็นระบบ

สัันติิภาพและเสถีียรภาพ

US$10,990 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เพื่่�อส่่งเสริิมการปฏิิรููปประเทศโดยสมบููรณ์์ ประเทศจำำ�เป็็นต้้องมีีสภาพ
แวดล้้อมภายนอกที่่�มั่่�นคงและมีีเสถีียรภาพ โดยเฉพาะในด้้านความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบ นัับตั้้�งแต่่ที่่�ประธานาธิิบดีีไช่่อิิงเหวิิน
เข้้ารัับตำำ�แหน่่งในวัันที่่� 20 พฤษภาคม ปีี 2016 และได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งติิดต่่อกัันเป็็นสมััยที่่� 2 ในปีี 2020 ปธน.ไช่่ฯ ได้้เสริิม
สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งสองฝั่่� ง ช่่ อ งแคบที่่�เป็็ น ไปในทิิ ศ ทาง
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เดีี ย วกัั น คาดการณ์์ ไ ด้้ และเป็็ น ไปอย่่ า งยั่่�งยืืน บนพื้้�นฐานจาก

ทางการในวัันที่่� 15 มกราคม ปีี 2020 เพื่่�อป้้องกัันการแทรกซึึมและบ่่อน

สถานการณ์์ความเป็็นจริิงและพื้้�นฐานทางการเมืือง

ทำำ�ลายจากภายนอก

จุุดยืืนของรััฐบาลสาธารณรััฐจีีน (ROC) ที่่�ไม่่เคยเปลี่่�ยนไปจากเดิิม คืือ

นอกจากนี้้� รัั ฐ บาลไต้้ ห วัั น ยัั ง ได้้ เ ร่่ ง ผลัั ก ดัั น การแก้้ ไ ขรัั ฐ บัั ญ ญัั ติิ

รัักษาสถานภาพในปััจจุุบัันระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบให้้คงอยู่่�ต่่อไป

นี่่�

ความสัั ม พัั น ธ์์ ป ระชาชนสองฝั่่ � ง ช่่ อ งแคบไต้้ ห วัั น ส่่ ว นที่่�มีี ก ารผ่่ า น

เป็็ น คำำ �มั่่� นที่่�ไต้้ ห วัั น ได้้ ใ ห้้ ไ ว้้ กั ั บ ภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย และทั่่�วโลก สัั น ติิ ภ าพ

ความเห็็นชอบไปก่่อนหน้้านี้้� ได้้มีีการวางแผนจััดตั้้�งกลไกการตรวจ

ความเจริิญรุ่่�งเรืือง และการพััฒนาในภููมิิภาคเอเชีีย เป็็นความรัับผิิด

สอบทางประชาธิิปไตยในข้้อตกลงว่่าด้้วยประเด็็นทางการเมืืองระหว่่าง

ชอบร่่ ว มกัั น ของทุุ ก ประเทศในภูู มิิ ภ าค ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� ประเด็็ น ความ

สองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน ซึ่่�งได้้มีีการบััญญััติิไว้้ในมาตราที่่� 5 ข้้อ 3

สัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งสองฝั่่� ง ช่่ อ งแคบจึึ ง เป็็ น เรื่่� อ งที่่�มีี ค วามเกี่่�ยวพัั น

นอกจากนี้้� ก็็ยัังมีีสาระสำำ�คััญอื่่�นๆ ที่่�ได้้บััญญััติิไว้้ในรััฐบััญญััติิ อาทิิ

โดยตรงกัับความมั่่�นคงในภููมิภ
ิ าค โดยไต้้หวัันจะทำำ�หน้้าที่่�รัับผิิดชอบความ

เสริิมสร้้างกลไกการบริิหารการเดิินทางไปปฏิิ บััติิหน้้าที่่�ในจีีนของเจ้้า

มั่่�นคงปลอดภััยในภููมิภ
ิ าคต่่อไป ด้้วยการรัักษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างสอง

หน้้าที่่�ภาครััฐไต้้หวััน ภายใต้้มาตราที่่� 9 ข้้อ 9-3 และข้้อที่่� 91 รวมถึึงปรัับ

ฝั่่ง
� ช่่องแคบ ที่่�เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกัันและสามารถคาดการณ์์ได้้

อััตราค่่าปรัับสำำ� หรัั บ การลงทุุ น ของนัั ก ลงทุุ น จีี น ที่่�ไม่่ ไ ด้้ ผ่่ า นการรัั บ
อนุุญาต เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความรุุนแรงในการละเมิิดมาตราที่่� 93-1

แต่่ถึึงกระนั้้�น หลายปีีมานี้้� จีีนได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไขพื้้�นฐานทางการเมืือง
สำำ�หรัับการแลกเปลี่่�ยนระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน โดยจีีนได้้ระงัับ

ในช่่วงปลายปีี 2019 เกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา

การเสริิมสร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ ตามความเห็็นชอบ

2019 (โควิิด - 19) ขึ้้�นครั้้�งแรกที่่�เมืืองอู่่�ฮั่่�นประเทศจีีน ซึ่่�งสถานการณ์์

ของตนเพีียงฝ่่ายเดีียว และดำำ�เนิินการสร้้างความกดดัันทางการเมืืองและ

การแพร่่ระบาดได้้ลุก
ุ ลามไปทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว เพื่่อ
� สกััดกั้้�นโรคโควิิด -

ข่่มขู่่�ไต้้หวัันด้้วยกำำ�ลัง
ั ทหาร นอกจากนี้้� ในวัันที่่� 2 มกราคม ปีี 2019

19 ไต้้หวัันใช้้มาตรการควบคุุมคนเข้้า – ออกประเทศตามแนวชายแดน จึึง

รััฐบาลจีีนได้้เสนอหลัักการ "หนึ่่�งประเทศ สองระบบ" สำำ�หรัับไต้้หวััน อััน

ทำำ� ให้้ ย อดการไปมาหาสู่่�ของภาคประชาชนระหว่่ า งสองฝั่่� ง ช่่ อ งแคบ

เป็็นการทำำ�ลายสถานภาพปััจจุุบัันด้้านสัันติิภาพและความมั่่�นคงในระดัับ

ไต้้หวัันลดลงจาก 6 ล้้านคนครั้้�งในปีีที่่�ผ่า่ นมา เหลืือเพีียง 480,000 คน

ภููมิภ
ิ าค เมื่่อ
� เผชิิญหน้้ากัับความกดดัันทางการเมืืองจากจีีน วัันที่่� 11

ครั้้�งในปีี 2020 เมื่่อ
� สถานการณ์์โรคโควิิด-19 ทั่่�วโลกเริ่่�มคลี่่�คลายลง

มีีนาคม ปีี 2019 ปธน.ไช่่ฯ จึึงได้้เสนอแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ 4 ประการ โดยมีี

ไต้้หวัันจะค่่อยๆ ปรัับมาตรการด้้านการแลกเปลี่่�ยนบุุคลากรให้้สอดคล้้อง

วัั ตถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งมาตรการรัั ก ษาความมั่่�นคงแห่่ ง ชาติิ

กัับแผนแม่่บทด้้านการป้้องกัันโรคโควิิด – 19 ของศููนย์์บัญ
ั ชาการกลาง

ปกป้้องอำำ�นาจอธิิปไตย และสร้้างหลัักประกัันให้้ประชาชนชาวไต้้หวัันมีี

ป้้องกัันโรคระบาด (CECC) ของไต้้หวัันต่่อไป

สิิทธิิในการตััดสิินใจอนาคตของไต้้หวัันร่่วมกััน ไม่่ว่่าจะในปััจจุุบัันหรืือ
อนาคต นอกจากนี้้� ในปีี 2020 สภานิิติบั
ิ ญ
ั ญััติิ สาธารณรััฐจีีน (ROC) ได้้

รััฐบาลจะพิิจารณาร่่างแนวทางการพััฒนาสถานการณ์์ระหว่่างสองฝั่่�ง

ผ่่ า นกฎหมายป้้ อ งกัั น การแทรกซึึ ม

ช่่องแคบไต้้หวััน ตามหลัักการและทิิศทางของนโยบายความสััมพัันธ์์
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ซึ่่�งมีี ผ ลบัั ง คัั บ ใช้้ อ ย่่ า งเป็็ น
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ระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน ที่่�เสนอโดยประธานาธิิบดีีไช่่อิิงเหวิิน
พร้้อมทั้้�งรัับฟัังเสีียงจากภาคประชาสัังคม เสริิมสร้้างกลไกการแลก

แนวทางที่่�มั่่�นคง

รัั ฐ บาลไต้้ ห วัั น จะยัั ง คงดำำ� เนิิ น นโยบายความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งสองฝั่่�ง

เปลี่่�ยนระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวััน รวมถึึงพััฒนากลไกการรัักษา

ช่่องแคบไต้้หวัันต่่อไป ภายใต้้พื้้�นฐานของบทบััญญััติิในรััฐธรรมนููญ

ระบอบประชาธิิปไตยและการรัักษาความมั่่�นคงในไต้้หวััน

ตลอดจน

สาธารณรัั ฐ จีี น (ROC) รัั ฐ บัั ญ ญัั ติิ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ป ระชาชนสองฝั่่ � ง

ประสานความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อดำำ�เนิินการแก้้ไขกฎ

ช่่องแคบไต้้หวัันและเจตจำำ�นงของประชาชน นอกจากนี้้� รััฐบาลไต้้หวัันยััง

หมายและกฏข้้อบัังคัับในยามจำำ�เป็็น ทั้้�งนี้้� เพื่่อ
� วััตถุป
ุ ระสงค์์ในการส่่งเสริิม

ได้้เรีียกร้้องให้้รััฐบาลจีีนยอมรัับการคงอยู่่�ของสาธารณรััฐจีีน (ROC)

ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างสองฝั่่�งช่่องแคบไต้้หวัันสู่่�เชิิงบวก รวมถึึงรัักษา

ประกอบกัั บ ประชาชนไต้้ ห วัั น มีี ค วามเชื่่� อ มั่่�นในระบอบประชาธิิ ป ไตย

สถานภาพในปััจจุุบัน
ั และเสริิมสร้้างการแลกเปลี่่�ยนอย่่างมีีระบบระเบีียบ

อย่่างไม่่สั่่�นคลอน ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงต้้องการเรีียกร้้องให้้รััฐบาลจีีนตอบ

ระหว่่างสองฝั่่ง
� ช่่องแคบไต้้หวัันต่่อไป

สนองต่่ อ แนวทางที่่�ปธน.ไช่่ ฯ เสนอ “สัั น ติิ ภ าพ ความเท่่ า เทีี ย ม
ประชาธิิปไตย และการเจรจา” และการส่่งเสริิมการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
กัันอย่่างกระตืือรืือร้้น จึึงจะเป็็นการยกระดัับสวััสดิิการความเป็็นอยู่่�ที่่�

นักท่องเทีย
่ วจากจีนไปไต้หวัน

หน่วย: ล้าน

111,050

ดีี ให้้กัั บประชาชนระหว่่ างสองฝั่่ �งช่่ องแคบได้้ อย่่างแท้้ จริิง

ครั้ง

เพีียงแค่่รััฐบาลปัักกิ่่�งมีีเจตจำำ�นงที่่�จะขจััดปััญหาความขััดแย้้ง พร้้อมที่่�
จะปรัั บปรุุ ง และพัั ฒนาความสัั มพัั นธ์์ ระหว่่ างสองฝั่่� งช่่ องแคบไต้้ หวัั น

4

ภายใต้้หลัักการความเท่่าเทีียมและเคารพในศัักดิ์์�ศรีีซึ่่�งกัันและกััน พวก

3

กัับรััฐบาลจีีน นอกจากนี้้� พวกเรายัังคาดหวัังที่่�จะกลัับสู่่�สภาวะปกติิ

เราก็็พร้้อมและยิินดีีที่่�จะเปิิดการเจรจาอย่่างมีีความหมายระหว่่างกััน
ของการใช้้ ชีี วิิ ต อย่่ า งค่่ อ ยเป็็ น ค่่ อ ยไป และส่่ ง เสริิ ม ให้้ ภ าคประชาชน

นัักท่่องเที่่�ยว

ไปมาหาสู่่�กัั น ระหว่่ า งสองฝั่่ � ง ช่่ อ งแคบอย่่ า งมีี ร ะบบระเบีี ย บ หลัั ง

2

จากที่่�สถานการณ์์โควิิด – 19 ได้้รัับการควบคุุมไว้้ได้้ในหลัังจากนี้้�

1

0

อนึ่่�ง รัั ฐ บาลไต้้ ห วัั น จะยัั ง คงเสริิ ม สร้้ า งความร่่ ว มมืือในเชิิ ง ลึึ ก กัั บ
สหรััฐอเมริิกา ญี่่�ปุ่่�น และประเทศที่่�มีีแนวคิิดคล้้ายคลึึงกัันต่่อไป เพื่่�อต่่อ

การเดิินทางทางธุุรกิิจและอื่่�นๆ
2006

2020
แหล่งที่มา: สำ�นักตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
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ต้้ า นการคุุ ก คามจากจีี น ส่่ ง เสริิ ม การพัั ฒ นาด้้ า นความมั่่�นคง
สัั น ติิ ภ าพ เสถีี ย รภาพ และความเจริิ ญ รุ่่�งเรืืองในภูู มิิ ภ าคต่่ อ ไป
ตลอดจนปกป้้องผลประโยชน์์ของประเทศให้้คงอยู่่�สืืบไป
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เศรษฐกิจ
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับที่ 15 ของโลก
ในปี 2020
ภายใต้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ไต้หวันได้พัฒนาความสัมพันธ์ใน
เชิงลึกกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศในภูมิภาค
เอเชียใต้ รวมถึงออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ไต้้ ห วัั น ครองตำำ � แหน่่ ง สำำ �คั ั ญ ในเศรษฐกิิ จ โลก และเป็็ น ผู้้�นำำ �ด้ ้ า น
อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสารในระดัับโลก รวม
ทั้้�งเป็็นผู้้�ผลิิตสิินค้้าหลัักในอุุตสาหกรรมที่่�หลากหลาย
ตามรายงานขององค์์การการค้้าโลกระบุุว่่า ไต้้หวัันเป็็นผู้้�ส่่งออก
รายใหญ่่อัันดัับที่่� 15 และเป็็นผู้้�นำำ�เข้้ารายใหญ่่อัันดัับที่่� 18 ของโลก
ในปีี 2020 อีีกทั้้�งยัังเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีทุุนสำำ�รองระหว่่างประเทศ
มากที่่�สุุดของโลก ตามข้้อมููล ณ เดืือนธัันวาคม ปีี 2020 ผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศต่่อประชากรสููงแตะระดัับ 28,371 ดอลลาร์์
สหรััฐในปีี 2020 ในแง่่ของการจััดอัันดัับประเทศตามผลิิตภััณฑ์์มวล
รวมในประเทศ ไต้้หวัันอยู่่�ในอัันดัับใกล้้เคีียงกัับสวิิตเซอร์์แลนด์์และ
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อุุตสาหกรรมสิ่่�งทอชั้้�นนำำ�ของไต้้หวััน
เป็็นหนึ่่�งในสิินค้้าอุุตสาหกรรม ที่่�
ไต้้หวัันส่่งออกไปยัังนานาประเทศทั่่�ว
โลก (ภาพจาก Chin Hung-hao)

โปแลนด์์ ในขณะที่่�ความเท่่าเทีียมกัันของอำำ�นาจซื้้�อของประชาชนเฉลี่่�ย
ต่่อบุุคคล อยู่่�ในอัันดัับใกล้้เคีียงกัับไอซ์์แลนด์์และสวีีเดน

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

การเติิบโตทางการค้้า

3.31%

หลัังจากประสบปััญหาวิิกฤติิเศรษฐกิิจโลกในปีี 2009 ประกอบกัับ

2.75%

เศรษฐกิิจที่่�มุ่่�งเน้้นการส่่งออกของไต้้หวััน ต้้องประสบปััญหาอีีกครั้้�ง
ในปีี 2015 โดยมีีสาเหตุุมาจากความต้้องการสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ใน
ตลาดโลกที่่�ลดต่ำำ��ลง ประกอบกัับราคาน้ำำ��มัันดิิบที่่�ปรัับตััวลดลง ด้้วย

2.96%

2.17%

3.11%

1.47%

เหตุุนี้้� จึึงทำำ�ให้้ไต้้หวัันมีีการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเพีียงร้้อยละ 1.47
ปริิมาณการค้้าหดตััวลงร้้อยละ 13.3 ในปีี 2015 แต่่สถานการณ์์วิิกฤต
ข้้างต้้นกลัับมาฟื้้�นตััวได้้ในปีี 2016 และจากข้้อมููลสถิิติิแสดงให้้เห็็นว่่า

ภาพรวม GDP
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ
ที่เป็นตัวเงิน

669,000

ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

แหล่งที่มา : สำ�นักงานบัญชีกลางและสถิติ สภาบริหารไต้หวัน

ถึึงแม้้ในปีี 2020 ปริิมาณการส่่งออกของไต้้หวัันในภาพรวมจะลดลง
รายได้เฉลี่ย
ต่อบุคคล

อำ�นาจซื้อของ
ประชาชนเฉลี่ย
ต่อบุคคล

28,371

55,724

ดอลลาร์์สหรััฐ

ดอลลาร์์สหรััฐ

ร้้อยละ 1.45 แต่่อััตราการนำำ�เข้้ากลัับเติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 0.3 และมีีการ
ขยายตัั ว ทางเศรษฐกิิ จร้ ้ อ ยละ 2.96 ในขณะที่่�การเติิ บ โตทาง
เศรษฐกิิจได้้รัับผลกระทบจากสงครามการค้้าจีีน – สหรััฐฯ แต่่เนื่่�อง
ด้้วยนัักธุุรกิิจกลัับเข้้ามาลงทุุน ขยายการผลิิตในประเทศ จึึงทำำ�ให้้
ไต้้ห วัั น ได้้ รั ั บ ผลกระทบที่่�ไม่่ รุ ุ น แรงมากนัั ก ส่่ ว นการเติิ บ โตทางการ
ค้้ า ได้้ ก ลัั บ มาฟื้้ � น ตัั ว ในปีี 2020 โดยอัั ต ราการส่่ ง ออกและนำำ � เข้้ า
เติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 4.88 และ 0.06 ตามลำำ�ดัับ มููลค่่าการค้้าโดยรวม

61.78% การบริการ

GDP
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เติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 2.64 ในแต่่ละปีี

36.66 % อุตสาหกรรม
1.56% การเกษตร

รายงานการสำำ�รวจประจำำ�ปีี ของเศรษฐกิิจโลก รวมถึึงที่่�ดำำ �เนิินการ
สำำ�รวจโดยสภาเศรษฐกิิจโลก (WEF) และหน่่ วยงานสถาบัั นประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านธุุรกิิจ (BERI) จััดให้้ไต้้หวัันอยู่่�ในอัันดัับต้้นๆ ของโลกมา
ตลอดทุุกปีี อัันเป็็นผลสืืบเนื่่�องมาจากการพััฒนาในระยะยาวและการ
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พััฒนาทางเทคโนโลยีี รายงานตามที่่�เผยแพร่่ในปีี 2020 – 2021 ก็็

ทางความร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีีและการลงทุุน ควบคู่่�ไปกัับ

แสดงให้้เห็็นถึึงทิิศทางที่่�ดีีเช่่นเดีียวกัันกัับปีีที่่�ผ่่านๆ มา (ดููที่่�ตาราง “การ

เสริิมสร้้างมิิตรภาพกัับทั้้�ง 3 ประเทศ

จััดอัันดัับการสำำ�รวจทั่่�วโลก” หน้้า 66 – 67)
ในเดืือนกรกฎาคม ปีี 2013 ไต้้หวัันได้้ลงนามความตกลงว่่าด้้วยความ

แนวทางในการพััฒนา

นัับตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม ปีี 2016 ไต้้หวัันได้้พัฒ
ั นาแผนแม่่บทด้้านการ

ร่่วมมืือด้้านเศรษฐกิิจกัับนิิวซีีแลนด์์ ซึ่่�งนัับเป็็นการร่่วมลงนามครั้้�งแรก

พััฒนาทางเศรษฐกิิจรูป
ู แบบใหม่่

กัั บ ประเทศสมาชิิ ก ในองค์์ ก ารเพื่่� อ ความร่่ ว มมืือและการพัั ฒ นาทาง

ทางเศรษฐกิิจ ผ่่านการส่่งเสริิมนวััตกรรม เพิ่่�มโอกาสการจ้้างงาน และสร้้าง

เศรษฐกิิจ (OECD) นอกจากนี้้� ยัังได้้มีีการลงนามในความตกลงหุ้้�นส่่วน

หลัักประกัันด้้านการกระจายผลประโยชน์์ทางเศรษฐกิิจอย่่างเท่่าเทีียม

โดยมีีวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์เพื่่อ
� กระตุ้้�นการเติิบโต

ทางเศรษฐกิิจระหว่่างไต้้หวััน - สิิงคโปร์์ในเดืือนพฤศจิิกายนของปีี
เดีียวกััน ซึ่่�งนัับเป็็นความตกลงฉบัับแรกของไต้้หวัันกัับคู่่�ค้้าในภููมิิภาค

ภายใต้้แผนแม่่บทดัังกล่่าว ไต้้หวัันต้้องเร่่งเสริิมสร้้างความเชื่่�อมโยง

เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ โดยความตกลงทั้้�งสองฉบัับดัังกล่่าวได้้ดำำ�เนิิน

ระดัับโลกและระดัับภููมิิภาคผ่่านแนวคิิดต่่างๆ อาทิิ นโยบายมุ่่�งใต้้ใหม่่ ซึ่่�ง

ไปไกลเกิินกว่่าข้้อตกลงของ WTO แล้้ว การพััฒนาเหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นการ

เป็็นนโยบายที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ในการเชื่่�อมโยงตลาดนานาชาติิกัับประเทศ

ส่่งเสริิมให้้ไต้้หวัันเข้้ามีีส่่วนร่่วมในกลไกการบููรณาการเศรษฐกิิจในระดัับ
ภูู มิิ ภ าค อาทิิ ความตกลงหุ้้�นส่่ ว นทางเศรษฐกิิ จ ภาคพื้้�นแปซิิ ฟิ ิ ก
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific
Partnership, CPTPP) และความตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับ

รายงานผลการดำ�เนินงานตาม
นโยบายมุง
่ ใต้ใหม่

ภููมิิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)
ไต้้หวััน - สหรััฐฯ ได้้เปิิดฉาก “การเจรจาหุ้้�นส่่วนเพื่่�อความเจริิญรุ่่�งเรืือง
ทางเศรษฐกิิจ ระหว่่างไต้้หวััน – สหรััฐฯ” (Taiwan-US Economic
Prosperity Partnership Dialogue) ขึ้้�นในเดืือนพฤศจิิกายน ปีี 2020
และฟื้้�นฟููการเจรจาภายใต้้กรอบความตกลงทางการค้้าและการลงทุุน

2020

18.8%

13%

(Trade and Investment Framework Agreement, TIFA) กัับทาง
สหรััฐฯ ขึ้้�นในเดืือนมิิถุุนายน ปีี 2021 นอกจากนี้้� ไต้้หวัันยัังได้้ทยอยลง
นามในข้้อตกลงความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจกัับสาธารณรััฐปารากวััย
ราชอาณาจัักรเอสวาตีีนีี และเบลีีซ ในปีี 2017 ปีี 2018 และปีี 2020 ตาม
ลำำ�ดัับ โดยข้้อตกลงเหล่่านี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์
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การค้ากับ
18 ประเทศเป้าหมาย
นโยบายมุ่งใต้ใหม่

การลงทุนใน
18 ประเทศเป้าหมายนโยบาย
มุ่งใต้ใหม่

2016
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ข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน (2020)
มูลค่าการค้ารวม : 631,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าเงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศ :

11,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าส่งออก : 345,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่านำ�เข้า : 285,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

5 อันดับประเทศปลายทางหลัก

ดุลการค้า : เกินดุล 59,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สหรัฐอเมริกา
ฮังการี

ประเทศส่งออกหลักของไต้หวัน
จีน (รวมฮ่องกง)

15.4%

43.9%

(2020)

4,190 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดินแดนของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียน 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

14.6%

6.8%

สหรัฐอเมริกา
อาเซียน

6.6%

ญี่ปุ่น
ยุโรป

ฮ่องกง

912 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เวียดนาม

767 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าเงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ :

9,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(2020)

5 อันดับประเทศทีม
่ าของเงินลงทุนจากต่างประเทศ
เดนมาร์ก

2,320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ดินแดนของสหราชอาณาจักรในทะเลแคริบเบียน 1,930 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ญี่ปุ่น

ประเทศนำ�เข้าหลักของไต้หวัน

ยุโรป

ญี่ปุ่น

22.7%

สหรัฐอเมริกา
อาเซียน

16.1%
จีน (รวมฮ่องกง)

12.6%

10.1%
11.4%
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627 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ลักเซมเบิร์ก

576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สมาชิิ กอาเซีี ยนและเอเชีี ยใต้้ รวมทั้้�งออสเตรเลีี ยและนิิ วซีี แลนด์์ โดย
ไต้้ ห วัั น จะเสริิ ม สร้้ า งการเข้้ า มีี ส่่ ว นร่่ ว มในกลไกการรวมกลุ่่�มทาง
เศรษฐกิิจในระดัับภููมิิภาคและระดัับโลกต่่อไป
เพื่่อ
� ส่่งเสริิมการลงทุุนในประเทศและเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันระดัับนานาชาติิ

ทุนสำ�รองระหว่างประเทศ :

529,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

964 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อังกฤษ

แผนแม่่บทการพััฒนาเศรษฐกิิจได้้มุ่่�งเน้้นไปที่่�การส่่งเสริิมยุุทธศาสตร์์ 6
(ณ ธันวาคม ปี 2020)

อุุตสาหกรรมหลััก ประกอบด้้วย อุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีสารสนเทศและดิิจิทั
ิ ล
ั
อุุตสาหกรรมความมั่่�นคงและความปลอดภััยทางไซเบอร์์อุุตสาหกรรม
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เทคโนโลยีีชีว
ี ภาพและเทคโนโลยีีทางการแพทย์์ อุุตสาหกรรมการป้้องกััน

ในขณะที่่�ส่่งเสริิมการผลัักดัันอุุตสาหกรรมนวััตกรรม

รััฐบาลไต้้หวัันก็็

ประเทศ อุุตสาหกรรมพลัังงานสีีเขีียวและพลัังงานหมุุนเวีียน และอุุตสาหกรรม

ยัังได้้เร่่งอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้บริิบทดัังกล่่าว เศรษฐกิิจรููปแบบ

การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เชิิงกลยุุทธ์์ ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�บนรากฐานของโครงการ

ใหม่่มีีเป้้าหมายที่่�ต้้องการจะบููรณาการการปรัับโครงสร้้างอุุตสาหกรรม

อุุตสาหกรรมนวััตกรรม 5 + 2 โดยไต้้หวัันจะมีีความได้้เปรีียบในการเป็็นผู้้�นำ�ำ

การวางแผนการใช้้ที่่�ดิิน และกลยุุทธ์์การพััฒนาในระดัับภููมิิภาค เพื่่�อส่่ง

อุุตสาหกรรมและมีีบทบาทที่่�สำำ�คัญ
ั ในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานทั่่�วโลก หลัังยุุคโควิิด – 19

เสริิ ม การพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืืนควบคู่่�ไปกัั บ การส่่ ง เสริิ ม การใช้้ ท รัั พ ยากร
พลัังงานสีีเขีียว

นอกจากนี้้� รััฐบาลไต้้หวัันยัังได้้ส่่งเสริิมการพััฒนาโครงการก่่อสร้้าง
สาธารณููปโภคพื้้�นฐานแห่่งอนาคต เพื่่อ
� ให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการด้้าน

ภายใต้้แนวทางดัังกล่่าว

สาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐานแห่่งชาติิในอีีก 30 ปีีข้า้ งหน้้า โดยโครงการดััง

เสริิมสร้้างการพััฒนาในภููมิภ
ิ าค ขณะเดีียวกััน ก็็ต้อ
้ งการบรรเทาผลกระทบ

รััฐบาลมีีความตั้้�งใจที่่�จะยกระดัับอััตราค่่าแรงและ

กล่่าวประกอบด้้วย 8 องค์์ประกอบหลััก ดัังนี้้� การพััฒนาระบบรางรถไฟ

ทางเศรษฐกิิจจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด

โครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิทั
ิ ล
ั การปฏิิรูป
ู ทรััพยากรน้ำำ�� ความปลอดภััยทางด้้าน

– 19) และสงครามการค้้าจีีน – สหรััฐฯ ที่่�ยืืดเยื้้�อมาตลอดช่่วงที่่�ผ่่านมา โดย

อาหาร พลัังงานสีีเขีียว การพััฒนาเมืืองและชนบท การเพิ่่�มอััตราการเกิิด

มาตรการดัั ง กล่่ า วคาดหวัั ง ที่่�จะยกระดัั บ ศัั ก ยภาพการแข่่ ง ขัั น ทาง

และการดููแลเด็็กเล็็ก รวมถึึงการบ่่มเพาะบุุคลากรและการทำำ�งาน

อุุตสาหกรรม และผลัักดัันเศรษฐกิิจไต้้หวัันในปีี 2021 ให้้รุด
ุ หน้้ายิ่่�งกว่่าเดิิม

การจัดอันดับการสำ�รวจทัว
่ โลก
หัวข้อการสำ�รวจ (วันที่เผยแพร่)

อันดับ

จำ�นวนประเทศที่เข้า
ร่วมการสำ�รวจ

ดัชนีบ่งชี้ขีดความสามารถในการแข่งขันของโลก
(มิถุนายน 2021)

8

64

สถาบันบริหารธุรกิจโลซาน สวิตเซอร์แลนด์
(IMD)

สภาพแวดล้อมการลงทุน (พฤษภาคม 2021)

4

50

สถาบันประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ (BERI)

ดัชนีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (มีนาคม 2021)

6

184

มูลนิธิ Heritage Foundation
และเดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (ตุลาคม 2019)

15

190

ธนาคารโลก

ดัชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ปี 2019
(ตุลาคม 2019)

12

141

สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)

66

หน่่วยงานที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ
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วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตสินค้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำ�ของโลก
สถาบันIMDแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ประกาศผลการจัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของโลกประจำ�ปี
2021 ในเดือนมิถุนายน โดยจัดให้ไต้หวันอยู่ในอันดับที่
8 จาก 64 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก

ในเดืือนเมษายน ปีี 2014 สภาวิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิไต้้หวััน
ภายใต้้ ก ารกำำ �กั ั บ ดูู แ ลของรัั ฐ บาลสาธารณรัั ฐ จีี น (ROC)
เ ป็็ น ห น่่ ว ย ง า น ที่่�มุ่่� ง มั่่� น ใ น ก า ร ดำำ� เ นิิ น ก า ร พัั ฒ น า
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

รวมถึึงสนัับสนุุนผลงานวิิจััย

ทางการศึึกษา ตลอดจนให้้การส่่งเสริิมสวนวิิทยาศาสตร์์
ทั้้�ง 3 แห่่งในไต้้หวััน โดยสภาฯ ดัังกล่่าวได้้มีีการปฏิิรููปและ
เปลี่่�ยนชื่่� อ หน่่ ว ยงานใหม่่ เ ป็็ น กระทรวงวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละ
เทคโนโลยีี (MOST) โดยนอกจากจะสืืบสานแนวทาง
มาตรการและโครงการเดิิ ม ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ นวัั ต กรรมจาก
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เทคโนโลยีีชีีวภาพมีีบทบาทที่่�สำำ�คััญในการ
บรรลุุเป้้าหมาย ตามโครงการการพััฒนา
ประเทศของไต้้หวััน (ภาพจาก Chin Hung-hao)

หน่่วยงานก่่อนหน้้าแล้้ว ยัังได้้มุ่่� งเน้้นไปที่่�ผลงานวิิจััยทางวิิชาการที่่�

การวิิ จั ั ย พร้้ อ มทั้้�งให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืือภาคเอกชนในการวิิ จั ั ย และ

สอดคล้้องกัับความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม เนื่่�องจากไต้้หวััน

พััฒนา ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีีใหม่่ๆ

อาศััยนวััตกรรมทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีเป็็นตััวขัับเคลื่่�อนการ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจและความก้้าวหน้้าของประเทศชาติิ

สนัับสนุุนด้้านนวััตกรรม

ศัักยภาพทางด้้านนวััตกรรมของ ITRI แสดงให้้เห็็นได้้จากตลอด 13 ปีีที่่�
เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จของหลายบริิษััทที่่�ดำำ�เนิินกิิจการด้้านเทคโนโลยีีขั้้�น

ผ่่านมา ITRI สามารถคว้้า 44 รางวััลใหญ่่จากเวทีี R&D 100 Awards และ

สูู ง ของไต้้ ห วัั น ส่่ ว นใหญ่่ ต่ ่ า งได้้ รั ั บ ทุุ น สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาทาง

ยัังสามารถคว้้ารางวััล Edison Awards มาครอง 7 รายการ นัับตั้้�งแต่่ปีี

ด้้ า นวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี จ ากรัั ฐ บาล ด้้ ว ยความสนัั บ สนุุ น

2017 เป็็นต้้นมา นอกจากนี้้� ในปีีนี้้� ITRI ยัังได้้รับ
ั รางวััล Clarivate Top 100

จากทางรััฐบาล สถาบัันวิิจัย
ั เทคโนโลยีีอุต
ุ สาหรรม (ITRI) สถาบัันวิิจัย
ั

Global Innovators เป็็นครั้้�งที่่� 5 นัับตั้้�งแต่่ปีี 2015 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�

NARlabs และสถาบัันอุุตสาหกรรมสารสนเทศ (III) ต่่างมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั

ได้้รับ
ั รางวััลประเภทนี้้�ติิดต่่อกัันมาเป็็นระยะเวลา 4 ปีีแล้้ว นอกจากนี้้� ITRI ยััง

ในการผลัักดัันประเทศให้้ก้า้ วสู่่�ประเทศผู้้�นำำ�ด้า้ นเทคโนโลยีีผ่า่ นการดำำ�เนิิน

มีีส่ว
่ นช่่วยในการจััดตั้้�งบริิษัท
ั หลายแห่่งที่่�มีีบทบาทที่่�โดดเด่่นในตลาดโลก

รายรับตลอดทัง
้ ปีของสวนวิทยาศาสตร์
ทัง
้ 3 แห่งของไต้หวัน (ปี 2020)

อาทิิ บริิษัท
ั Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) และ
บริิษัท
ั United Microelectronics Corp. (UMC) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในบริิษัท
ั ชั้้�นนำำ�
ระดัับโลกที่่�ผลิิตชิิปให้้กัับทั่่�วโลก
NARlabs ได้้จัด
ั ตั้้�งสถาบัันวิิจัย
ั ทดลองแห่่งชาติิรวม 8 แห่่ง ครอบคลุุมใน
ด้้านต่่างๆ 4 ประการ ประกอบด้้วย “โลกและสิ่่�งแวดล้้อม” “เทคโนโลยีี

สวนวิทยาศาสตร์
ซินจู๋

สารสนเทศและการสื่่�อสาร” “เทคโนโลยีีชีีวภาพการแพทย์์” และ “นโยบาย

US$42,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สวนวิทยาศาสตร์
ไทจง

US$31,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สวนวิทยาศาสตร์ไถ
หนาน

31%

41.1%

ด้้านเทคโนโลยีี” โดย NARlabs มีีความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินภารกิิจจััดตั้้�ง

27.9%

ด้้านเทคโนโลยีีขั้้�นสููง อนึ่่�ง ข้้อมููลภาพถ่่ายดาวเทีียม Formosat–7 ของ

US$28,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แพลตฟอร์์มวิิจััยและพััฒนา (R&D) ให้้การสนัับสนุุนผลงานวิิจััยเชิิง
วิิชาการ ส่่งเสริิมวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีชั้้�นแนวหน้้า บ่่มเพาะบุุคลากร
NARlabs ได้้เปิิดตััวอย่่างเป็็นทางการในเดืือนมีีนาคม ปีี 2020 ท่่ามกลาง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด – 19 ซึ่่�งสามารถช่่วยทดแทน
ความไม่่ครอบคลุุมของข้้อมููลสภาพอากาศ ที่่�ทำำ�การสำำ�รวจโดยเครื่่�อง
บิิน นัับตั้้�งแต่่กลุ่่�มดาวเทีียม FORMOSAT-7 เข้้าสู่่�วงโคจรครบทั้้�งหมด

แหล่งที่มา : ภาพจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แล้้ ว ดาวเทีี ย ม Formosat–7 ได้้ ใ ห้้ ข้ ้ อ มูู ล ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ สภาพชั้้�น

71

บรรยากาศกว่่า 2 ล้้านชุุด ซึ่่�งได้้ช่่วยยกระดัับความแม่่นยำำ�ของการ

เป้้าหมายของ III คืือการส่่งเสริิมศัักยภาพการแข่่งขัันระดัับนานาชาติิ

พยากรณ์์อากาศทั่่�วโลกได้้สูง
ู ถึึง 11% โดยผลสััมฤทธิ์์�ทางด้้านการวิิจัย
ั

ของไต้้หวััน ผ่่านการจััดตั้้�งแพลตฟอร์์มเพื่่อ
� การเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบดิิจิทั
ิ ล
ั

ขององค์์กรได้้รับ
ั รางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

โดยสถาบัันฯ ได้้เร่่งดำำ�เนิินการวิิจััยและพััฒนาสิินค้้าและนวััตกรรมด้้าน

รวม 6 รางวััลจากสภาบริิหารไต้้หวััน เพื่่อ
� ยกย่่องชื่่น
� ชมในการสร้้างคุุณ

เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ
� สาร (ICT) นอกจากนี้้� ยัังมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั

ประโยชน์์ให้้กับ
ั สัังคม

ในการยกระดัับการพััฒนาเทคโนโลยีี ICT ในภาครััฐและภาคเอกชน โดย

ยุทธศาสตร์ 6 อุตสาหกรรมหลักของ
ประธานาธิบดีไช่อง
ิ เหวิน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล

อุตสาหกรรมความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
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อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและ
อุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์

อุตสาหกรรมพลังงาน
สีเขียวและพลังงาน
หมุนเวียน

อุตสาหกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์
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การจัดอันดับการสำ�รวจทัว
่ โลก
หัวข้อการสำ�รวจ (วันที่เผยแพร่)

อัันดัับ (ประเภท)

รายงานความสามารถในการแข่งขันระ
ดับโลก ปี 2019 (ตุลาคม 2019)

(ความสามารถด้านนวัตกรรม)

รายงานประจำ�ปี
ความสามารถในการแข่งขันของโลก ปี
2021 (มิถุนายน 2021)

4

จำ�นวนประเทศที่เข้าร่วม
การสำ�รวจ

หน่วยงานที่ทำ�การสำ�รวจ

141

สภาเศรษฐกิจโลก (WEF)

64

สถาบันบริหารธุรกิจโลซาน
สวิตเซอร์แลนด์ (IMD)

10

(โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี)

6

(โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์)

ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นคลัังสมองในการกำำ�หนดนโยบายและส่่งเสริิมการบ่่มเพาะ

และมีีผู้ป
้� ระกอบการรายใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น 2,000 ราย ตลอดจนนำำ�มาซึ่่�งการ

บุุคลากร กว่่า 3 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญในสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง

เติิบโตด้้านการลงทุุนในภายภาคหน้้า

สำำ�เร็็จการฝึึกการอบรมจากสถาบัันแห่่งนี้้�กว่่า 480,000 คน
หลัั ง จากที่่�หน่่ ว ยงานภาครัั ฐ และภาคเอกชนได้้ ร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาความ
ระบบนิิเวศทางเทคโนโลยีีของไต้้หวััน มีีสภาพแวดล้้อมที่่�เหมาะสำำ�หรัับนััก

เชี่่�ยวชาญทางเทคโนโลยีีมาเป็็นระยะเวลานานหลายปีี ในปััจจุุบััน สวน

ลงทุุนทั่่�วโลกที่่�ต้้องการสร้้างฐานธุุรกิิจในเอเชีีย นอกจากนี้้� ผู้้�ร่่วมลงทุุน

วิิ ทยาศาสตร์์ กลายเป็็ นที่่�ตั้้�งของกลุ่่�มผู้้� ประกอบการที่่�ต้้ องการเสริิ ม

ในพื้้�นที่่� ผู้ใ้� ห้้บริิการด้้านวิิศวกรรม และนัักพััฒนาเทคโนโลยีีของไต้้หวััน

สร้้างนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้กัับกิิจการของตน อาทิิ เทคโนโลยีีชีีวภาพ

ล้้วนมีีประสบการณ์์มากมายด้้านการประสานความร่่วมมืือในโครงการ

คอมพิิ ว เตอร์์ ส่ ่ ว นบุุ ค คลและอุุ ป กรณ์์ ต่ ่ อ พ่่ ว ง วงจรรวม นาโน

วิิจัย
ั และพััฒนาที่่�ทัันสมััย โดยได้้มีก
ี ารจััดแสดงผลงานวิิทยาการล้ำำ��หน้้าที่่�

เทคโนโลยีี ออปโตอิิเล็็กทรอนิิกส์์ เครื่่�องจัักรที่่�มีีความแม่่นยำำ�สููงและ

Taiwan Tech Arena (TTA) หรืือศููนย์์รวมนวััตกรรมและศููนย์์สตาร์์ทอััพ

ระบบสื่่�อสารทางไกล

ซึ่่�งเป็็นที่่�นิิยมในกลุ่่�มผู้ป
้� ระกอบการรุ่่�นใหม่่จากทั่่�วทุุกมุุมโลก TTA ถือ
ื เป็็น
แพลตฟอร์์ ม ที่่�รวบรวมผู้้�ป ระกอบการที่่�มีี ส่่ ว นช่่ ว ยในการขัั บ เคลื่่� อ น
อุุตสาหกรรม ธุุรกิิจการร่่วมลงทุุน และผู้ป
้� ระกอบการธุุรกิิจเข้้าไว้้ด้ว
้ ยกััน
เพื่่�อร่่วมแลกเปลี่่�ยนและเพื่่�อเป็็นแหล่่งบ่่มเพาะบุุคลากรระดัับนานาชาติิ
โดยคาดหวัังว่่าในทุุกปีีจะมีีกลุ่่�มนัักธุุรกิิจสตาร์์ทอััพเพิ่่�มขึ้้�น 100 บริิษัท
ั
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การศึกษา
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันเริ่มบังคับใช้ระบบการศึกษาภาคบังคับ
12 ปีนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา
ไต้หวันมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยรวมทั้งหมด
152 แห่ง

การศึึ ก ษาเป็็ น องค์์ ป ระกอบที่่�สำำ�คัั ญ ในการกำำ� หนด
นโยบายของรััฐ และเป็็นส่่วนที่่�ใช้้งบประมาณค่่อนข้้างมาก
สืืบเนื่่� อ งจากการที่่�รัั ฐ บาลให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การศึึ ก ษา
ระดัับอุุดมศึึกษารวมถึึงวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา ประชากรที่่�
มีี อ ายุุ 15 ปีี ขึ้้� นไปที่่�มีี ก ารศึึ ก ษาในระดัั บ วิิ ท ยาลัั ย
อาชีีวศึึกษาหรืือระดัับปริิญญาครองสััดส่่วนร้้อยละ 47.3
เติิบโตขึ้้�นร้้อยละ 9.1 จากทศวรรษที่่�ผ่่านมา
เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งโอกาสที่่�มากขึ้้�นให้้ กัั บ นัั ก เรีี ย นนัั ก ศึึ ก ษา
กระทรวงศึึกษาธิิการไต้้หวัันได้้ขยายระยะเวลาการศึึกษา
ภาคบัังคัับจาก 9 ปีีเป็็น 12 ปีี และเริ่่�มมีีผลบัังคัับใช้้นัับ
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เด็็กเยาวชนกลุ่่�มหนึ่่�งได้้เข้้าเยี่่�ยมชมอุุทยาน
รางรถไฟในพิิพิิธภััณฑ์์ไต้้หวัันแห่่งชาติิ ซึ่่�งเป็็น
อาคารที่่�ตั้้�งอยู่่�ในกรุุงไทเป ซึ่่�งสร้้างขึ้้�นในยุุค
ญี่่�ปุ่่�นปกครองไต้้หวััน (ภาพจาก Chin Hung-hao)

ตั้้�งแต่่ปีี 2014 เป็็นต้้นมา โดยในทุุกปีีหน่่วยงานภาครััฐจะทำำ�การ

ภาษาจีีนในสถาบัันสอนภาษาทั่่�วทุุกพื้้�นที่่�ของไต้้หวััน ขณะเดีียวกัันก็็

จััดการแข่่งขัันทางวิิชาการมากมาย อาทิิ การแข่่งขัันวิิทยาศาสตร์์

เป็็นการส่่งเสริิมให้้ชาวต่่างชาติิทำำ�ความรู้้�จัักกัับวััฒนธรรมและสัังคม

โอลิิมปิิกระหว่่างประเทศ ซึ่่�งนัักศึึกษาของไต้้หวัันต่่างสามารถสร้้างผล

ไต้้หวัันมากขึ้้�น

งานที่่�กวาดรางวััลในสาขาต่่างๆ มาครองได้้อย่่างสำำ�เร็็จ อาทิิ ชีีววิิทยา
เคมีี วิิทยาศาสตร์์โลก คณิิตศาสตร์์ สารสนเทศ และฟิิสิิกส์์ บุุคลากร

รายชื่่�อสถาบัันสอนภาษาจีีน และข้้อมููลการศึึกษาหลัักสููตรภาษาจีีน

คุุ ณ ภาพของไต้้ ห วัั น ได้้ ส ร้้ า งคุุ ณ ประโยชน์์ ใ นด้้ า นการส่่ ง เสริิ ม ความ

ในไต้้หวััน สามารถค้้นหารายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เว็็บไซต์์ของ MOE

เจริิญรุ่่�งเรืืองทางเศรษฐกิิจและช่่วยในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ

(www.studyintaiwan.org) และสำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษาภาษาจีีน

ประชาชนในประเทศ

ระดัับโลก (ogme.edu.tw)

ในปีี 2013 คณะกรรมการกิิจการการกีีฬาของไต้้หวััน ถููกจััดให้้อยู่่�ภาย
ใต้้ความรัับผิิดชอบของกระทรวงศึึกษาธิิการ เพื่่�อร่่วมส่่งเสริิมการกีีฬา
ทุุกประเภท ในปีี 2017 กรุุงไทเปได้้รัับเลืือกให้้เป็็นเจ้้าภาพในการจััดการ
แข่่งขัันกีีฬามหาวิิทยาลััยโลก (2017 Summer Universiade) ซึ่่�งเป็็น

ภาพรวม
อัตราการรู้หนังสือ (15 ปีขึ้นไป):

99%

(2020)

กิิจกรรมการกีีฬาครั้้�งสำำ�คััญที่่�สุุด เท่่าที่่�เคยมีีการจััดขึ้้�นในไต้้หวััน

โครงการทุุนการศึึกษา

ไต้้ ห วัั น มีี ทุุ น การศึึ ก ษาของทั้้�งรัั ฐ บาลและมหาวิิ ท ยาลัั ย ไว้้ ร องรัั บ
นัักศึึกษาต่่างชาติิ โดยโครงการทุุนการศึึกษาของไต้้หวััน ประกอบด้้วย
ทุุ นสำำ�หรัั บนัั กศึึ กษาที่่�ต้้ องการเข้้ าศึึ กษาในระดัั บปริิ ญญาตรีี และโทใน
สาขาเฉพาะทางต่่างๆ

โดยผู้้�สนใจสามารถติิดต่่อสถานทููตไต้้หวัันหรืือ

สำำ�นัักงานตััวแทนไต้้หวัันของประเทศนั้้�นๆ หรืือเข้้าเยี่่�ยมชมเว็็บไซต์์ของ
กระทรวงศึึกษาธิิการ : www.edu.tw

รายจ่ายด้านการศึกษา
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม :

19.9%

of
ของงบประมาณจากรััฐบาล
กลาง
(2021)

รวม:
		

ในไต้้ ห วัั น กระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารได้้ จั ั ด ตั้้�งทุุ น เรีี ย นภาษาจีี น ระยะสั้้�น

		
		

วััตถุุประสงค์์ที่่�ต้้องการจะส่่งเสริิมให้้ชาวต่่างชาติิเข้้าศึึกษาในหลัักสููตร
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152
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 140 แห่ง
สถาบันการศึกษาระดับอนุปริญญา
12 แห่ง

นัักศึึกษาที่่�ลงทะเบีียนในสถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา:

เพื่่�อสนัับสนุุนให้้นัักเรีียนต่่างชาติิเดิินทางมาศึึกษาในหลัักสููตรภาษาจีีน
(Huayu Enrichment Scholarship, HES) โดยโครงการดัังกล่่าวมีี

สถาบัันระดัับอุุดมศึึกษา :

		

1.2

ล้าน

โปรแกรมปริิญญาโท:

168,974

โปรแกรมปริิญญาเอก:

28,555

(2020)
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วัฒนธรรม
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเพลงป็อปภาษา
จีนกลาง
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติในกรุงไทเป เป็นหนึ่ง
ในสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจีนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก

ไต้้ ห วัั น ขึ้้�นชื่่� อ ในด้้ า นการนำำ�วัั ฒ นธรรมโบราณมา
ผสมผสานกัับวััฒนธรรมสมััยใหม่่ได้้อย่่างน่่าตื่่�นตา
ตื่่�นใจ ไต้้หวัันมีีพิิพิิธภััณฑ์์มากมายตั้้�งอยู่่�ทั่่�วประเทศ
เพื่่� อ จัั ด แสดงความหลากหลายทางประวัั ติิ ศ าสตร์์ แ ละ
วััฒนธรรม ไม่่ว่่าจะเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์ พระราชวัังแห่่งชาติิ
พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ แ ห่่ ง ชาติิ ไ ต้้ ห วัั น
แห่่งชาติิ

พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ป ระวััติิศาสตร์์

พิิพิิธภััณฑ์์ทางวััฒนธรรมก่่อนประวัั ติิศาสตร์์

ไต้้ ห วัั น แห่่ ง ชาติิ พิิ พิิ ธ ภัั ณ ฑ์์ ว รรณกรรมแห่่ ง ชาติิ ไ ต้้ ห วัั น
พิิพิิธภััณฑ์์วิิ จิิ ต รศิิ ล ป์์ แ ห่่ ง ชาติิ ไ ต้้ ห วัั น นอกจากนี้้� ไต้้ ห วัั น ยัั ง
มีี ส ถานที่่�จััดการแสดงทั่่�วประเทศ ประกอบด้้วย โรงดนตรีีแห่่ง
ชาติิและโรงละครแห่่งชาติิ โรงละครแห่่งชาติิไถจง ศููนย์์ศิิลปะแห่่ง
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นัักอนุุรัักษ์์ศิิลปะไต้้หวัันฟื้้�นฟููสมบััติิทาง
ประวััติิศาสตร์์อัันล้ำำ��ค่่า กลัับคืืนสู่่�ความรุ่่�งโรจน์์ใน
อดีีต (ภาพจาก Chen Mei-ling)

ชาติินครเกาสง (Weiwuying) และศููนย์์ศิิลปะการแสดงแบบดั้้�งเดิิมของ

ป็็อปในโลก ช่่วงไม่่กี่่�ปีม
ี านี้้� ภาคส่่วนโทรทััศน์์และภาพยนตร์์ในท้้องถิ่่�นได้้รับ
ั

ไต้้หวััน ด้้วยสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�มีีคุุณภาพสููง ทำำ�ให้้ไต้้หวัันกลาย

การฟื้้น
� ฟููอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง ในขณะที่่�อุุตสาหกรรมทางวััฒนธรรมและความคิิด

เป็็นศููนย์์ศิิลปะแห่่งเอเชีีย โดยได้้รัับหน้้าที่่�เป็็นเจ้้าภาพจััดงานต่่างๆ อาทิิ

สร้้างสรรค์์ ก็็กำ�ลั
ำ ง
ั เฟื่่�องฟููอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั ซึ่่�งจะสัังเกตเห็็นได้้จากตััวเลข

เทศกาลศิิลปะนานาชาติิไทเปและเทศกาลศิิลปะไทเป

การเติิบโตของร้้านค้้า ตลาด และนิิทรรศการการออกแบบต่่างๆ ในแต่่ละปีี

อนึ่่�ง ในไต้้หวัันยัังเปี่่�ยมด้้วยสถาปััตยกรรมดั้้�งเดิิมที่่�สวยงาม นอกจาก

ตั้้�งแต่่ศิิลปะวรรณกรรมไปจนถึึงเทศกาลพื้้�นเมืือง รวมไปถึึงบรรยากาศ

อนุุสรณ์์สถานอัันงดงามของประเทศแล้้ว ก็็ยัง
ั มีีวัด
ั วาอารามและบ้้านพััก

อัันแสนคึึกคัักในตลาดไนท์์มาร์์เก็็ต เราจะสามารถเห็็นได้้ว่่า วััฒนธรรม

ของอดีีตประธานาธิิบดีี อีีกทั้้�งยัังมีีสิ่่�งปลููกสร้้างเก่่าแก่่หลายแห่่งที่่�ได้้รับ
ั

ประเพณีีของไต้้หวัันมีีความเกี่่�ยวพัันอย่่างลึึกซึ้้�งในวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนใน

การบููรณะและเปลี่่�ยนรููปแบบการใช้้งานมาเป็็นศููนย์์กลางชุุมชน ร้้าน

สัังคม ทำำ�ให้้เกิิดเป็็นวััฒนธรรมที่่�เปี่่�ยมด้้วยชีีวิิตชีีวา ซึ่่�งอดีีตช่่วยแต่่ง

กาแฟ ร้้านค้้า และพื้้�นที่่�สาธารณะอื่่น
� ๆ ในความเป็็นจริิงแล้้ว ไต้้หวััน

แต้้มความมีีชีีวิิตและมิิติิให้้กัับปััจจุุบััน

อนุุรัก
ั ษ์์ไว้้ซึ่่�งหลายแง่่มุม
ุ ของศิิลปะ งานฝีีมืือ และประเพณีีต่า่ งๆ ของจีีน
โบราณได้้ดีก
ี ว่่าแห่่งอื่่น
� ๆ ในโลก ยกตััวอย่่างเช่่น การที่่�ไต้้หวัันเป็็นหนึ่่�งใน
ไม่่กี่่�ประเทศที่่�ยัังคงมีีการใช้้ตัว
ั อัักษรจีีนแบบดั้้�งเดิิม และมีีการจััดกิิจกรรม

กลุ่่�มนัักดนตรีีชนพื้้�นเมืืองไต้้หวัันจััดการแสดงในหมู่่�บ้้าน Tiehua ในเมืืองไถตง
ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในภาคตะวัันออกของไต้้หวััน (ภาพจาก Chen Mei-ling)

การแข่่งขัันทัักษะการเขีียนพู่่�กัันจีีนขึ้้�นเป็็นประจำำ�
หลัักแนวคิิดของศาสนาพุุทธ ลััทธิิขงจื๊๊�อ และลััทธิิเต๋๋า ได้้หลอมรวมเข้้ากัับ
วิิถีชี
ี วิ
ี ต
ิ ของผู้ค
้� นตั้้�งแต่่อดีีตจนปััจจุุบัน
ั โดยสามารถพบเห็็นได้้ทั่่�วไปตั้้�งแต่่
พิิธีก
ี รรมทางศาสนาและผลงานวรรณกรรม ไปจนถึึงทััศนศิิลป์์และศิิลปะ
การแสดง นอกจากนี้้� นัักท่่องเที่่�ยวยัังสามารถค้้นพบกัับมรดกทาง
วััฒนธรรมของจีีนฮากกา จีีนฮกเกี้้�ยน และชนพื้้�นเมืืองไต้้หวัันได้้ในสถานที่่�
แห่่งนี้้� นอกจากนี้้� ไต้้หวัันยัังได้้แบ่่งปัันความหลากหลายทางวััฒนธรรมไปสู่่�
ทั่่�วโลกผ่่านโครงการต่่างๆ อาทิิ การจััดตั้้�งศููนย์์จีน
ี ศึึกษาแห่่งไต้้หวััน
ในขณะเดีียวกััน เมืืองใหญ่่ต่า่ งๆ ในไต้้หวัันก็็ได้้มีก
ี ารนำำ�เสนอตััวเลืือกความ
บัันเทิิงที่่�หลากหลายตลอดปีี ไม่่มีวัี น
ั หยุุด มีีคณะนัักแสดงที่่�ได้้รับ
ั การยอมรัับ
อย่่างสููง และการแสดงดนตรีีที่่�มีค
ี วามหลากหลาย จึึงไม่่แปลกใจเลยว่่า
ทำำ�ไมไต้้หวัันจึึงได้้รัับการขนานนามว่่าเป็็นศููนย์์กลางแห่่งเพลงแมนดาริิน
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สือ่ มวลชน
คุณทราบหรือไม่
ไต้หวันถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค
เอเชีย จากรายงานการจัดอันดับประเทศที่
สื่อมวลชนมีเสรีภาพมากที่สุด ปี 2021 ที่จัด
ทำ�โดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF)

ความหลากหลายของสื่่�อไต้้หวัันสะท้้อนให้้เห็็นได้้จากการที่่�มีี
สำำ �นัักข่่าวต่่างๆเกิิดขึ้้�นมากมาย และมีีการแข่่งขัันอย่่างดุุ
เดืือดในภาคอุุตสาหกรรม โดยสำำ�นัักข่่าวต่่างๆ ของไต้้หวััน
ต่่างดำำ�เนิินภารกิิจอยู่่�ในสภาพแวดล้้อมของสื่่�อที่่�มีีเสรีีภาพ
มากที่่�สุุดแห่่งหนึ่่�งในเอเชีีย
ไต้้หวัันได้้รับ
ั การจััดให้้อยู่่�ในอัันดัับที่่� 43 ของโลกและอัันดัับที่่� 2
ของภููมิภ
ิ าคเอเชีียจากรายงานการจััดอัันดัับประเทศที่่�สื่่อ
� มวลชน
มีีเสรีีภาพมากที่่�สุุดในโลก ที่่�เผยแพร่่เมื่่อ
� วัันที่่� 20 เมษายน ปีี
2021 โดยองค์์กรผู้้�สื่่�อข่่าวไร้้พรมแดน (RSF) ในฝรั่่�งเศส
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ไต้้หวัันเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�สื่่�อมวลชน
มีีเสรีีภาพมากที่่�สุุดในภููมิิภาคเอเชีีย
(ภาพจาก Pang Chia-shan)

โดยได้้ทำำ�การสำำ�รวจจาก 180 ประเทศและเขตพื้้�นที่่�พบว่่า ไต้้หวัันอยู่่�
หลัั ง เกาหลีี ใ ต้้ 1 อัั น ดัั บ แต่่ แ ซงหน้้ า ญี่่�ปุ่่� น ซึ่่�งอยู่่�ในอัั น ดัั บ ที่่� 67
ฮ่่อ งกงในอัั น ดัั บ ที่่� 80 สิิ ง คโปร์์ ใ นอัั น ดัั บ ที่่� 160 และจีี น ในอัั น ดัั บที่่�
177 ส่่วนนอร์์เวย์์ ฟิินแลนด์์ และสวีีเดน ติิด 3 อัันดัับสููงสุุดในการจััด
อัันดัับในปีีนี้้�
สื่่�อส่่วนมากกำำ�ลัังผลิิกโฉมรููปแบบใหม่่ด้้วยการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ยุุคดิิจิิทััล
สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ประเภทนิิตยสาร หนัังสืือพิิมพ์์ รวมถึึงสื่่�อรายวัันของ 4
สำำ�นัักข่่าวใหญ่่ของไต้้หวััน กำำ�ลัังสููญเสีียฐานลููกค้้าให้้แก่่คู่่�แข่่งบนโลก
อิินเทอร์์เน็็ตเน็็ตอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่เนื่่�องด้้วยไต้้หวัันมีีข้้อได้้เปรีียบทาง

ภาพรวม
ผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรทัศน์:

64

สำ�นักพิมพ์
หนังสือพิมพ์

252

สถานีวิทยุ

185
32

ช่่วย ด้้วยการจััดทำำ�สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์และพััฒนาอุุตสาหกรรม
การพิิมพ์์หนัังสืือ โดยได้้มีีการตีีพิิมพ์์หนัังสืือออกสู่่�ตลาดรวม 38,705
ปก ในปีี 2020

(สถิติปี 2020)

5

สำ�นักข่าว

สำ�นักพิมพ์นิตยสาร

ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร จึึงได้้เร่่งอััดฉีีดเทคโนโลยีีเข้้า

สถานีโทรทัศน์ภาค
พื้นดิน

1,267

ผู้ให้บริการการ
ถ่ายทอดผ่าน
ดาวเทียม

105

(254 ช่อง)

แหล่งที่มา : กระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ

การเข้าถึงสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจท
ิ ล
ั

2020

99.99%

การเปลี่่�ยนผ่่ า นจากเคเบิ้้�ลทีี วีี สู่่�ทีี วีี ดิิ จิิ ทั ั ล นอกจากจะเป็็ น การเพิ่่�ม
อรรถรสในการรัับชมให้้แก่่ผู้้�ชมแล้้ว ยัังเป็็นการสำำ�แดงนวััตกรรมและให้้
บริิการบรอดแบนด์์ที่่�หลากหลาย หลัังจากที่่�เปลี่่�ยนผ่่านสู่่�ระบบดิิจิิทััล
เคเบิิลทีีวีีได้้กลายมาเป็็นแพลตฟอร์์มที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับแอพพลิิเคชั่่�นมััล
ติิมีีเ ดีี ย ที่่�หลากหลาย แม้้ ว่ ่ า ระบบเคเบิิ ล จะยัั ง คงได้้ รั ั บ ความนิิ ย มใน

21.03%

2012

แหล่งที่มา : คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ
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วงการโทรทัั ศ น์์ แต่่ ถึ ึ ง กระนั้้�น ก็็ มีี ก ลุ่่�มผู้้� ช มบางส่่ ว นประยุุ ก ต์์ ใช้้
เทคโนโลยีีสตรีีมมิิง โดยมีีการเพิ่่�มจากร้้อยละ 4.4 ในปีี 2017 มาเป็็น
ร้้อยละ 11.4 ในปีี 2020 กลายเป็็นตััวเลืือกหลัักประเภทที่่� 3
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การท่องเทีย่ วไต้หวัน
คุณทราบหรือไม่
นักท่องเที่ยวจาก 60 ประเทศและเขตพื้นที่สามารถเดินทางเข้า
ไต้หวันได้ โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และสามารถ
พำ�นักในไต้หวันได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 และ 90 วัน
ไต้หวันมีบริการสายด่วนให้บริการด้านการท่องเที่ยว รูปแบบ
หลายภาษา ตลอด 24 ชั่วโมง (0800-011-765)

ด้้วยเอกลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมที่่�ผสมผสานกัันอย่่างลงตััว

ประกอบ

กัับทััศนีียภาพอัันน่่าตื่่น
� ตะลึึง อาหารที่่�หลากหลาย ชีีวิต
ิ ในเมืืองที่่�เปี่่�ยม
ด้้วยสีีสัน
ั และอุุตสาหกรรมบริิการที่่�ได้้รับ
ั การพััฒนาเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้
ไต้้หวัันเป็็นจุุดหมายปลายทางในฝัันสำำ�หรัับบรรดานัักท่่องเที่่�ยวต่่าง
ชาติิ โดยไต้้หวัันอนุุญาตให้้นัก
ั ท่่องเที่่�ยวจาก 60 ประเทศและเขตพื้้�นที่่�
สามารถเดิินทางเข้้าไต้้หวัันได้้โดยได้้รับ
ั การยกเว้้นการตรวจลงตรา และ
สามารถพำำ�นัก
ั ในไต้้หวัันได้้เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน 30 และ 90 วััน
นอกจากระบบรางรถไฟของไต้้หวัันที่่�มีีระยะทางรวม 1,100 กิิโลเมตร
แล้้ว ไต้้หวัันยัังมีีรถไฟความเร็็วสููงระยะทาง 350 กิิโลเมตรที่่�วิ่่�งเลีียบ
ชายฝั่่ง
� ด้้านตะวัันตกอีีกด้้วย
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รถไฟความเร็็วสููงอำำ�นวยความสะดวกให้้

รถไฟแล่่นผ่่านทุ่่�งเขีียวชอุ่่�มในเมืืองไถตง ซึ่่�ง
เป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ตั้้�งอยู่่�ภาคตะวัันออกของไต้้หวััน
โดยระบบรางรถไฟที่่�ครอบคลุุม นัับเป็็นหนึ่่�งใน
วิิธีีการการเดิินทางที่่�สะดวกที่่�สุุดในไต้้หวััน
(ภาพจาก Chen Mei-ling)

ประชาชนสามารถเดิินทางไป – กลัับกรุุงไทเป - นครเกาสงได้้ในเวลาเพีียง
94 นาทีี นอกจากนี้้� ทั้้�งสองเมืืองใหญ่่ข้า้ งต้้นและนครเถาหยวนที่่�ตั้้�งอยู่่�
ทางภาคเหนืือของไต้้หวััน ก็็ยัง
ั มีีระบบขนส่่งสาธารณะที่่�ทัันสมััย ซึ่่�งช่่วย
อำำ�นวยความสะดวกให้้กับ
ั ประชาชนในพื้้�นที่่�ได้้เป็็นอย่่างมาก

งานแสดงสินค้านานาชาติ

สภาส่่งเสริิมการค้้าและการส่่งออกแห่่งไต้้หวััน (TAITRA) มีีการจััดงาน
แสดงสิินค้้าและบริิการครอบคลุุมทุุกแขนงของอุุตสาหกรรมตลอดทั้้�ง
ปีี โดยสถานที่่�จััดงานส่่วนใหญ่่จะจััดขึ้้�น ณ ศููนย์์แสดงสิินค้้าไทเปเวิิร์ล
์
เทรดเซ็็นเตอร์์ ศููนย์์แสดงสิินค้้าหนานกั่่�ง และศููนย์์แสดงสิินค้้านครเกาสง
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ทางภาคใต้้ของไต้้หวััน

หากต้้องการทราบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม

สามารถเข้้าเยี่่�ยมชมได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.taiwantradeshows.com.tw

ข้อมูลทั่วไปสำ�หรับนักท่องเที่ยว

รััฐบาลไต้้หวัันได้้จััดตั้้�งเว็็บไซต์์และสายด่่วนให้้บริิการที่่�หลากหลาย เพื่่�อ
ให้้ข้้อมููลแก่่ชาวต่่างชาติิทั้้�งในด้้านการท่่องเที่่�ยว การพำำ�นัักอาศััย และ
การทำำ�งานในไต้้หวััน
เว็บไซต์ / สายด่วนให้บริการ
กรมการท่องเที่ยว
www.taiwan.net.tw
สายด่วนให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

0800-011-765 (ให้บริการ 24 ชม.)

ข้้าวราดหมููพะโล้้สัับสามารถหาทาน
ได้้ในทุุกที่่� ตั้้�งแต่่แผงอาหารตาม
ท้้องตลาดไปจนถึึงงานเลี้้�ยงรัับรอง
ระดัับประเทศ (ภาพจาก Chen Mei-ling)
ทะเลสาบสุุริิยัันจัันทราหรืือซัันมููนเลค เป็็นจุุดชมทััศนีียภาพที่่�มีีชื่่�อเสีียงในเมืืองหนาน
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โถว ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ทางภาคกลางของไต้ห
้ วััน (ภาพจากอุุทยานแห่่งชาติิซัันมููนเลค)

ภาษา
อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น
เกาหลี มาเลเซีย สเปน ไทย และเวียดนาม
อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง
www.immigration.gov.tw

อังกฤษ อินโดนีเซีย เขมร จีน ไทย
และเวียดนาม

สายด่วนให้บริการข้อมูลแก่
ชาวต่างชาติในไต้หวัน
0800-024-111

ให้บริการ 24 ชม. : อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน
เวลา 09:00-17:00 น. ของวันทำ�การ :
เวียดนาม
เวลา 13:00-17:00 น. ของวันทำ�การ :
อินโดนีเซีย เขมร ไทย
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ภาคเหนืือของไต้้หวััน

ภาคตะวัันออกของไต้้หวััน

พิิพิิธภััณฑ์์พระราชวัังแห่่งชาติิ : www.npm.gov.tw

อุุทยานแห่่งชาติิทาโรโกะ : www.taroko.gov.tw

ตึึกไทเป 101 : www.taipei-101.com.tw

พื้้�นที่่�ป่่าไม้้นัันทนาการแห่่งชาติิไต้้หวััน : recreation.forest.gov.tw

พิิพิิธภััณฑ์์เครื่่�องปั้้�นดิินเผาอิิงเกอ นครนิิวไทเป :
www.ceramics.ntpc.gov.tw

อุุทยานแห่่งชาติิชายฝั่่ง
� ทะเลตะวัันออก: www.eastcoast-nsa.gov.tw

อนุุสรณ์์สถานแห่่งชาติิเจีียงไคเช็็ค : www.cksmh.gov.tw
วััดหลงซาน : www.lungshan.org.tw
อุุทยานแห่่งชาติิหยางหมิิงซาน : www.ymsnp.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิแหลมตะวัันออกเฉีียงเหนืือและชายฝั่่�ง
อี๋๋�หลััน: www.necoast-nsa.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิชายฝั่่ง
� ทะเลเหนืือและภููเขากวนอิินซาน :
www.northguan-nsa.gov.tw

ภาคกลางของไต้้หวััน
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิทะเลสาบสุุริิยัันจัันทรา :
www.sunmoonlake.gov.tw
หมู่่�บ้้านวััฒนธรรมชนพื้้�นเมืืองในไต้้หวััน : www.nine.com.tw
เขตอุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิซัันซาน : www.trimt-nsa.gov.tw
สถาบัันวิิจััยและพััฒนาหััตถศิิลป์์แห่่งชาติิของไต้้หวััน :
www.ntcri.gov.tw
สำำ�นัักงานทะเบีียนราษฎร์์ เขตลู่่�กั่่�ง : www.lukang.gov.tw
พิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์ธรรมชาติิแห่่งชาติิ : www.nmns.edu.tw

อุุทยานแห่่งชาติิหุุบเขาฮััวเหลีียน-ไถตง : www.erv-nsa.gov.tw

ภาคใต้้ของไต้้หวััน
อุุทยานแห่่งชาติิเขิ่่�นติิง : www.ktnp.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิอาลีีซาน : www.ali-nsa.net
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิซีีรายา : www.siraya-nsa.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิต้้าเผิิงวััน : www.dbnsa.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิเม่่าหลิิน : www.maolin-nsa.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิชายฝั่่�งทะเลตะวัันตกเฉีียงใต้้ :
swcoast-nsa.travel

เกาะรอบนอก
อุุทยานแห่่งชาติิจิินเหมิิน: www.kmnp.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิเผิิงหูู: www.penghu-nsa.gov.tw
อุุทยานท่่องเที่่�ยวแห่่งชาติิหมาจู่่�: www.matsu-nsa.gov.tw
เกาะกรีีนและเกาะหลัันอวี่่�:
tour.taitung.gov.tw/en/discover/offshore-islands

อุุทยานแห่่งชาติิภููเขาอวี้้�ซาน (ภููเขาหยก) : www.ysnp.gov.tw
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เทศกาลและกิจกรรมสำ�คัญประจำ�ปี
เดืือน เทศกาลและกิิจกรรมสำำ�คััญ
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

*	ค้้นหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เว็็บไซต์์กรมการท่่อง
เที่่�ยว eng.taiwan.net.tw
** เทศกาลโคมไฟไต้้หวัันจะเวีียนจััดขึ้้�นในนครหรืือ
เมืืองที่่�แตกต่่างกัันไปในแต่่ละปีี โดยในปีี 2022 มีี
กำำ�หนดการจััดขึ้้�นที่่�นครเกาสง

สกุลเงิน

ดอลลาร์์ไต้้หวัันใหม่่
(NT$ หรืือ TWD)
อััตราแลกเปลี่่�ยน : 28.05 ดอลลาร์์ไต้้หวััน
ต่่อ 1 ดอลลาร์์สหรััฐ (มิิถุุนายน 2021)

ความAแตกต่างของเวลา
ทุุกพื้้�นที่่�ในไต้้หวัันอยู่่�ในเขตเวลาเดีียวกััน ,
UTC +8 ชั่่�วโมง
(ไม่่มีีการปรัับเวลาตามฤดููกาล)

บัตรเครดิตและเช็คสำ�หรับผูเ้ ดินทาง

ยิินดีีรัับบััตรเครดิิตทั่่�วไป เช็็คสำำ�หรัับผู้้�เดิินทางสามารถแลกเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสดได้้ที่่�
ธนาคารที่่�รัับแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ และตามโรงแรมทั่่�วไป รวมถึึงร้้านค้้า
สำำ�หรัับนัักท่่องเที่่�ยว

การให้ทป
ิ

ไฟฟ้้ากระแสสลัับ (AC) 110 โวลต์์ (V) ความถี่่�
60 เฮิิรตซ์์ (Hz)

ข้อมูลวีซา
่

ระเบียบปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการ
ศุลกากร

กรมการกงสุุล
กระทรวงการต่่างประเทศ
โทรศััพท์์: (+886-2) 2343-2888
เว็็บไซต์์: www.boca.gov.tw
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ระบบไฟฟ้า

การให้้ทิิปไม่่ใช่่ธรรมเนีียมตามปกติิใน
ไต้้หวััน แต่่จะมีีการบวกอััตราค่่าบริิการ 10
เปอร์์เซ็็นต์์ในราคาห้้องพัักและค่่าอาหารใน
โรงแรม รวมไปถึึงร้้านอาหารต่่างๆ

กรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง
โทรศััพท์์: (+886-2) 2550-5500 ต่่อ 2116
เว็็บไซต์์: web.customs.gov.tw

