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กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สาธารณรัฐประชาชนจนี （中华人民共和国） 
 

 

ขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 

พ้ืนท่ี 9,671,018 ตารางกโิลเมตร ผูนําประเทศ 
นายห ูจิน่เทา (ประธานบดี) 

นายเวิน เจยีเปา (นายกรฐัมนตรี) 

ประชากร   1,336,718,015 คน (ขอมูลจากป 2010) 

ภูมิอากาศ 

สวนใหญเปนฤดูแลงและฤดูมรสุมช้ืน ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางระหวางอุณหภูมิในฤดูหนาว

และฤดูรอน ในฤดูหนาว ลมทางเหนือซึง่พดัลงมาจากละติจดูสงูทาํใหเกดิความหนาวเย็นและ

แหงแลง ขณะที่ในฤดูรอน ลมทางใตซึ่งพัดมาจากพื้นที่ชายฝงทะเลที่ละติจูดตํ่าจะอบอุนและ

ชุมช้ืน ลักษณะภูมิอากาศในจีนแตกตางกันมากในแตละพื้นที่ เน่ืองจากภูมิลักษณอัน

กวางขวางและซับซอนของประเทศ 

เมืองเอก นครเปยจิง (ปกกิ่ง) ผูนําเมืองเอก นายกวั จนิหลง (ผูวาการนครปกกิ่ง) 

ประชากร 

ในเมืองเอก 
19.61 ลานคน (ขอมูลจากป 2004 ) 

 ภูมิศาสตร : ต้ังอยูในเอเชียตะวันออก บนฝงตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟก มีพื้นที่ดินประมาณ 9.6 

ลานตารางกิโลเมตร เปนประเทศที่มีพื้นที่บนบกมากที่สุดเปนอันดับที่ 2 ของโลก   และถูกพิจารณาวามีพื้นที่

ทั้งหมดใหญที่สุดเปนอันดับ 3 หรือ 4 ของโลก ประเทศจนีมอีาณาเขตติดตอกบั 14 ประเทศ มากกวาประเทศ
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อืน่ใดในโลก (เทากับรัสเซีย) เรยีงตามเข็มนาฬิกาไดแก  เวียดนาม  ลาว  พมา  อินเดีย  ภูฏาน  เนปาล

ปากสีถาน  อฟักานิสถาน  ทาจกิสิถาน  คีรกีซสถาน  คาซคัสถาน  รัสเซีย  มองโกเลียและเกาหลี

เหนือ  นอกเหนือจากน้ี พรมแดนระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสาธารณรัฐจีนต้ังอยูในนานนํ้าอาณา

เขต ประเทศจีนมีพรมแดนทางบกยาว 22,117 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในโลก  ดินแดนจีนต้ังอยูระหวางละติจูด 

18° และ 54° เหนือ และลองติจูด 73° และ 135° ตะวันออก ประกอบดวยลักษณะภูมิภาพหลายแบบ ทาง

ตะวันออก ตามแนวชายฝงที่ติดกับทะเลเหลืองและทะเลจีนตะวันออก  เปนที่ราบลุมตะกอนนํ้าพาซึ่งมี

ประชากรอาศัยอยูกนัอยางหนาแนนและกวางขวาง ขณะทีต่ามชายขอบของทีร่าบสงูมองโกเลยีในทางตอน

เหนือน้ันเปนทุงหญา ตอนใตของจีนน้ันเปนดินแดนหุบเขาและแนวเทือกเขาระดับตํ่าเปนจํานวนมาก ทาง

ตอนกลาง-ตะวันตกน้ันเปนสามเหลี่ยมปากแมนํ้าของแมนํ้าสองสายหลักของจีน ไดแก แมนํ้าฮวงโหและแมนํ้า

แยงซี สวนแมนํ้าอื่นที่สําคัญของจีนไดแก แมนํ้าซี  แมนํ้าโขง  แมนํ้าพรหมบุตร  และแมนํ้าอามูร ทางตะวันตก

น้ัน เปนเทือกเขาสําคัญ ที่โดดเดนคือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีจุดสูงสุดของจีนอยูทางครึ่งตะวันออกของยอดเขา

เอเวอรเรสต และที่ราบสูงอยูทามกลางภูมิภาพแหงแลง อยางเชน ทะเลทรายทาคลามากันและทะเลทรายโกบ ี

ประเด็นปญหาใหญประการหน่ึงคือการขยายตัวอยางตอเน่ืองของทะเลทราย โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทะเลทรายโกบี ตามขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมจีน (SEPA) ประเทศจีนกําลังกลายสภาพเปนทะเลทราย

ราว 4,000 กม.2 ตอป นํ้า การกัดเซาะ และการควบคุมมลพิษไดกลายมาเปนประเด็นที่สําคัญในความสัมพันธ

ของจีนกับตางประเทศ ธารนํ้าแข็งที่กําลังละลายในเทือกเขาหิมาลัยยังไดนําไปสูการขาดแคลนนํ้าในประชากร

จนีนับหลายรอยลานคน 

 สิ่งแวดลอม : ประเทศจีนมีการวางกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกับธรรมชาติบางฉบับ เชน กฎหมาย

ปองกันสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2522 ซึ่งสวนใหญยึดแบบมาจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา แตสิ่งแวดลอมยังคงเสื่อม

โทรมลงอยางตอเน่ือง ขณะที่ขอบังคับน้ันคอนขางที่จะเขมงวด แตการบังคับใชกฎหมายเหลาน้ียังคงไมคอยดี

นัก เน่ืองจากชุมชนหรือรัฐบาลทองถ่ินมักจะปลอยปละละเลยอยูบอยครั้ง ขณะที่มุงใหความสนใจกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจมากกวา หลังจากกฎหมายมีผลใชบังคับมานาน 12 ป มีนครเพียงแหงเดียวในจีนเทาน้ันที่

กําลังมีความพยายามที่จะบําบัดนํ้าเสีย 

สวนหน่ึงของรายจายที่จีนตองเสียเพื่อแลกกับความเฟองฟูที่เพิ่มข้ึนน้ันคือควมเสียหายตอสิ่งแวดลอม 

ตามขอมลูของกระทรวงทรพัยากรนํ้า ชาวจนีราว 300 ลานคนกําลังด่ืมนํ้าที่ไมปลอดภัยสําหรับบริโภค ซึ่งทํา

ใหเกิดวิกฤตการณขาดแคลนนํ้าที่กําลังทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน โดยที่ 400 จาก 600 นครทั่วประเทศกําลังขาด

แคลนนํ้า อยางไรกต็าม ดวยเงนิกวา 34,600 ลานดอลลารสหรัฐที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดใน พ.ศ. 2552 ทํา

ใหประเทศจีนเปนประเทศผูนําการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ประเทศจีนผลิตกังหันลมและแผงสุริยะ

ตอปมากที่สุดในโลก 

 การเมือง : ประเทศจีนถูกพิจารณาโดยนักรัฐศาสตรหลายคนวาเปนหน่ึงในหารัฐคอมมิวนิสตสุดทาย 

(เชนเดียวกบัเวียดนาม เกาหลเีหนือ ลาว และคิวบา ) แตการอธิบายลักษณะอยางเรียบงายของโครงสราง

การเมืองของสาธารณรัฐประชาชนจีนไมอาจเปนไปไดอีกต้ังแตคริสตทศวรรษ 1980 เปนตนมา  รัฐบาลจีนได

ถูกอธิบายอยางแพรหลายวาเปนคอมมิวนิสตและสังคมนิยม แตยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จ  ซึ่งยังคงเหลือ

การควบคุมอยางหนักในหลายพื้นที่ ที่มีช่ือเสียงไดแก อินเทอรเน็ต สื่อ เสรีภาพในการแสดงออก สิทธิอนามัย

เจริญพันธุ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา เมื่อเทียบกับนโยบายปดประเทศซึ่งดําเนินมาจนถึงกลางคริสต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%8F%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C�
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ทศวรรษ 1970 แลว การเปดเสรีในสาธารณรัฐประชาชนจีนสงผลทําใหบรรยากาศการบริหารประเทศลด

ระดับการจาํกดัควบคุมลงกวาแตกอน สภาประชาชนแหงชาติ (หนวยงานสูงสุดของรัฐ) ถูกอธิบายวาเปน

หนวยงาน "ประทับตรายางประธานาธิบดีคนปจจุบัน หู จิ่นเทา ซึ่งยังเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน และ

นายกรฐัมนตรี เวิน เจียเปา ผูซึ่งยังเปนกรมการเมืองถาวรแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ประเทศอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน ซึ่งอํานาจของพรรคน้ันอยูภายใตบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญจีน ระบบการเมอืงน้ันเปนแบบกระจายอาํนาจออกจากศูนยกลางอยางมาก  โดยมีกระบวนการ

ประชาธิปไตยที่จํากัดมากภายในพรรคและในระดับหมูบาน ถึงแมวาการทดลองเหลาน้ีจะถูกทําใหเสียหายโดย

การฉอราษฎรบังหลวง  ประเทศจีนมีพรรคการเมืองอื่นอยูบางพรรค ซึ่งถูกกลาวถึงในประเทศวาเปนพรรค

ประชาธิปไตย ซึง่มสีวนรวมในสภาประชาชนแหงชาติ (NPC) และสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของจีน (CPPCC)  

ขณะน้ีมีการผลักดันบางอยางเพื่อใหเกิดเสรีทางการเมือง โดยมีการเลือกต้ังที่มีการคัดคานอยางเปดเผยใน

ระดับหมูบานและเมือง  และในสภานิติบัญญัติก็ไดแสดงใหเห็นการยืนยันความคิดในบางครั้ง อยางไรก็ตาม 

พรรคคอมมิวนิสตยังคงควบคุมเหนือการแตงต้ังรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการไมมีคูแขงที่มี

ความหมาย พรรคคอมมิวนิสตจึงชนะการเลือกต้ังอยางขาดลอยเกือบจะทุกครั้ง ความกังวลทางการเมืองใน

ประเทศจีนรวมไปถึงการลดชองวางที่เพิ่มมากข้ึนระหวางคนรวยกับคนจน และการตอสูการฉอราษฎรบังหลวง

ในหมูผูนํารัฐบาล 

การแบงเขตการปกครอง 
   แบงออกเปน 22 มณฑล  

มณฑล（省） 

 อันฮุย    （安徽）  

 ฝูเจี้ยน （福建） 

 กานซ ู （甘肃） 

 กวางตง（广东） 

 กุยโจว （贵州） 

 ไหหนาน   （海南） 

 เหอเปย   （河北） 

 เฮยหลงเจียง   （黑龙江）  

 เหอหนัน   （河南） 

 หูเปย    （湖北） 

 หูหนาน   （湖南） 

 เจียงซ ู  （江苏） 

 เจียงซ ี   （江西） 

 จี๋หลิน    （吉林） 

 เหลียวหนิง    （辽宁） 

 ชิงไห    （青海） 

 สานซ ี   （陕西） 

 ซานตง    （山东） 

 ซานซ ี   （山西） 

 ซือ่ชวน     （四川） 

 หยุนหนาน   （云南） 

 เจอเจียง    （浙江） 

แบงออกเปน 5 เขตปกครองตนเอง   4 เทศบาลนครและ 2 เขตบริหารพิเศษ 

เขตปกครองตนเอง 

（自治区） 

เทศบาลนคร 

（直辖市） 

เขตบริหารพิเศษ 

（特别行政区） 

 กวางซีจวง （广西壮族）  

 มองโกเลียใน （内蒙古）  

 หนิงเซี่ยหุย  （宁夏回族） 

 ซินเจียงอุยกูร （新疆维吾尔族） 

 ทิเบต （西藏）  

 เปยจิง （北京） 

 ฉงช่ิง （重庆）  

 ซางไห （上海） 

 เทยีนจนิ （天津） 

 ฮองกง （香港特別行政區） 

 มาเกา （澳門特別行政區） 
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สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ดานการเมือง : ทางการไทยไดสถาปนาความสมัพนัธทางการทตูกบัสาธารณรฐัประชาชนจนีอยาง

เปนทางการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งความสัมพันธของทั้ง 2 ประเทศดําเนินมาดวยความราบรืน่

บนพื้นฐานของความเสมอภาค เคารพซึ่งกันและกัน ไมแทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน และอยูภายใต

หลักการของผลประโยชนรวมกันเพื่อธํารงไวซึ่งความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค ความ

รวมมือกันของทั้ง 2 ไดดาํเนินมาอยางใกลชิดมาโดยตลอด แตเมือ่สิน้สดุสงครามเย็นเมือ่จนีสามารถไดสถาปนา

ความสัมพันธกับอาเซียนทุกประเทศแลว ความสําคัญของประเทศไทยตอจีนในทางยุทธศาสตรไดลดลงไปจาก

เดิม ความสัมพันธในปจจุบันจึงไดเนนดานการคาและเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผลประโยชนตางตอบแทนเปน

หลัก 

ปจจุบันความสัมพันธไทย - จีน มีความใกลชิดกันมากข้ึนในทุกดาน ทั้งกรอบทวิภาคี พหุภาคี และ

เวทภีมูภิาค เชน การประชุมอาเซยีนและจนี อาเซยีน + 3 ARF ASEM เปนตน  

 ดานเศรษฐกิจ  :  เมื่อวันที่ 18 มถุินายน 2546 ไดมกีารลงนามความตกลงเรงลดภาษีสนิคาผกัและ

ผลไมระหวางไทย -จีน ซึ่งชวยลดอุปสรรคดานภาษีในการคาสินคาผักและผลไม (สินคาพิกัดภาษี 07 08) ทั้ง

ประเทศไทย และ จีน มีความพรอมในการลดภาษีอยูแลว ซึ่งไดมีผลยกเวนภาษีสําหรับสินคา 116 รายการ ใน

พิกัดภาษี 07 08 ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 

• การคาไทย และ จนี ในป 2548 มีมูลคา 20,343.2 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 33.31 ประเทศ

ไทยสงออก 9,183.4 ลานดอลลารสหรัฐและนําเขา 11,159.8 ลานดอลลารสหรัฐ 

• การคาไทย และ จนี ในป 2549 มีมูลคา 25,154.6 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 23.75 ประเทศ

ไทยสงออก 11,708.9 ลานดอลลารสหรัฐ และนําเขา 13,445.7 ลานดอลลารสหรัฐ 

• สินคาที่ทางการจีนนําเขาจากไทยที่สําคัญมากที่สุดคือ สายอากาศและเครื่องสะทอนสัญญาณทาง

อากาศ  พลาสติก  มันสําปะหลัง  คอมพิวเตอรและสวนประกอบ  ไดโอด  ทรานซิสเตอรและอุปกรณกึ่ง

ตัวนํา แผงวงจรไฟฟา ไมที่เลื่อยแลว สวนสินคาที่จีนสงออกมาไทยที่สําคัญ ผลิตภัณฑเหล็กกึ่ง

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑแผนเหล็กรีดรอน เครื่องอุปกรณไฟฟาสําหรับโทรศัพทหรือโทรเลขแบบใชสาย เงิน 

ตะกั่ว 

 วัฒนธรรม :  ประชาชนจีนมีทั้งสิ้น 56 ชนเผา สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา โดยนับถือนิกาย

มหายานและวัชระญาณโดยนับถือปนไปกับลัทธิขงจื้อและเตากวา 300 ลานคน นอกน้ันนับถือนิกายเถรวาท มี

นับถือศาสนาอสิลามกวา 11 ลานคน และนับถือศาสนาคริสต 9 ลานคน 

สายการบนิตางๆภายในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

1. China International Airlines (CA) 中国国际航空公司（国航）  

2. China Eastern Airlines  (MU) 中国东方航空公司（东航）  

3. China Southern Airlines (CZ) 中国南方航空公司（南航）  

4. Xiamen Airlines   (MF) 厦门航空公司          （厦航）  

5. Shanghai Airlines  (FM) 上海航空公司          （上航）  
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

6. Hainan Airlines   (HU) 海南航空公司         （海航）   

7. Shandong Airlines  (SU) 山东航空公司         （山航）   

8. Shenzhen Airlines  (ZH) 深圳航空公司         （深航）   

9. Sichuan Airlines   (3U) 四川航空公司       （川航）  

สนามบนิตางๆ ภายในสาธารณรฐัประชาชนจีน 

            Location                       Airport 

Aksu (อาเคอซู)            Aksu Airport (AKU) 

Altay (อาเลอไท)            Altay Airport (AAT) 

An Shun (อันซุน)            An Shun/Huang Guo Shu Airport (AVA) 

Ankang (อันคัง)            Ankang Airport (AKA) 

Anqing (อันชิ่ง) Anqing Airport (AQG) 

Anshan (อันซาน) Anshan Airport (AOG) 

Anyang (อันหยาง) Anyang Airport (AYN) 

Bangda (บางตา) Bangda Airport (BPX) 

Baoshan (เปาซัน) Baoshan Airport (BSD) 

Baotou (เปาโถ) Baotou Airport (BAV) 

Beihai  (เปยไห) Beihai Airport (BHY) 

Beijing (ปกก่ิง) Capital Airport (PEK) 

Beijing (ปกก่ิง) Nanyuan Airport (NAY) 

Bengbu (เปงปู) Bengbu Airport (BFU) 

Changchun (ฉางชนุ) Changchun Airport (CGQ) 

Changde  (ฉางเตอ) Changde Airport (CGD) 

Changhai  (ฉางไห) Changhai Airport (CNI) 

Changsha  (ฉางซา) Changsha Airport (CSX) 

Changzhi  (ฉางจ้ือ) Changzhi Airport (CIH) 

Changzhou  (ฉางโจว) Changzhou Airport (CZX) 

http://airport-authority.com/AKU�
http://airport-authority.com/AAT�
http://airport-authority.com/AVA�
http://airport-authority.com/AKA�
http://airport-authority.com/AQG�
http://airport-authority.com/AOG�
http://airport-authority.com/AYN�
http://airport-authority.com/BPX�
http://airport-authority.com/BSD�
http://airport-authority.com/BAV�
http://airport-authority.com/BHY�
http://airport-authority.com/PEK�
http://airport-authority.com/NAY�
http://airport-authority.com/BFU�
http://airport-authority.com/CGQ�
http://airport-authority.com/CGD�
http://airport-authority.com/CNI�
http://airport-authority.com/CSX�
http://airport-authority.com/CIH�
http://airport-authority.com/CZX�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Chaoyang  (เฉาหยาง) Chaoyang Airport (CHG) 

Chengdu  (เฉิงตู) Chengdu Airport (CTU) 

Chifeng  (ชื่อเฟง) Chifeng Airport (CIF) 

Chongqing  (ฉงชิ่ง) Chongqing Airport (CKG) 

Dali City (ตาหลี่) Dali Airport (DLU) 

Dalian  (ตาเหลียน) Dalian Airport (DLC) 

Dandong  (ตันตง) Dandong Airport (DDG) 

Datong  (ตาถง) Datong Airport (DAT) 

Daxian  (ตาเสี้ยน) Daxian Airport (DAX) 

Dayong  (ตาหยง) Dayong Airport (DYG) 

Dazu  (ตาจู) Dazu Airport (DZU) 

Diqing  (ต๋ีชิ่ง) Diqing Airport (DIG) 

Dongguan  (ตงกวาน) Dongguan Airport (DGM) 

Dongsheng  (ตงเซงิ) Dongsheng Airport (DSN) 

Dongying  (ตงอ๋ิง) Dongying Airport (DOY) 

Dunhuang  (ตุนหวง) Dunhuang Airport (DNH) 

Enshi (เอินซือ) Enshi Airport (ENH) 

Fuoshan  (ฝอซนั) Fuoshan Airport (FUO) 

Fuyang  (ฟูหยาง) Fuyang Airport (FUG) 

Fuyun  (ฟูยุน) Fuyun Airport (FYN) 

Fuzhou  (ฝูโจว) Fuzhou Airport (FOC) 

Ganzhou  (ก้ันโจว) Ganzhou Airport (KOW) 

Golmud  (เกอเออรมู) Golmud Airport (GOQ) 

Guang Yuan (กวางหยวน) Guang Yuan Airport (GYS) 

Guanghan (กวางฮ่ัน) Guanghan Airport (GHN) 

http://airport-authority.com/CHG�
http://airport-authority.com/CTU�
http://airport-authority.com/CIF�
http://airport-authority.com/CKG�
http://airport-authority.com/DLU�
http://airport-authority.com/DLC�
http://airport-authority.com/DDG�
http://airport-authority.com/DAT�
http://airport-authority.com/DAX�
http://airport-authority.com/DYG�
http://airport-authority.com/DZU�
http://airport-authority.com/DIG�
http://airport-authority.com/DGM�
http://airport-authority.com/DSN�
http://airport-authority.com/DOY�
http://airport-authority.com/DNH�
http://airport-authority.com/ENH�
http://airport-authority.com/FUO�
http://airport-authority.com/FUG�
http://airport-authority.com/FYN�
http://airport-authority.com/FOC�
http://airport-authority.com/KOW�
http://airport-authority.com/GOQ�
http://airport-authority.com/GYS�
http://airport-authority.com/GHN�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Guanghua  (กวงฮวา) Guanghua Airport (LHK) 

Guangzhou  (กวางโจว) Baiyun Airport (CAN) 

Guilin  (กุยหลิน) Guilin Airport (KWL) 

Guiyang  (กุยหยาง) Guiyang Airport (KWE) 

Haikou (ไหโขว) Haikou Airport (HAK) 

Hailar (ไหลาเออร) Hailar Airport (HLD) 

Hami  (ฮารมี้) Hami Airport (HMI) 

Hangzhou  (หังโจว) Hangzhou Airport (HGH) 

Hanzhong  (หันโจว) Hanzhong Airport (HZG) 

Harbin  (ฮารบ้ิน) Harbin Airport (HRB) 

Hefei  (เหอเฝย) Hefei Airport (HFE) 

Heihe  (เฮยเหอ) Heihe Airport (HEK) 

Hengyang  (เหิงหยาง) Hengyang Airport (HNY) 

Hohhot (ฮูเหอเฮาเทอ) Hohhot Airport (HET) 

Hotan (เหอเถียน) Hotan Airport (HTN) 

Huanghua  (หวงฮวา) Changsha Huanghua Airport (HHA) 

Huangyan  (หวงเหยยีน) Huangyan Airport (HYN) 

Huizhou  (ฮุยโจว) Huizhou Airport (HUZ) 

Humen  (หูเหมิน) Humen Port Airport (ZTI) 

Ji An  (จ๋ีอัน) Ji An/Jing Gang Shan Airport (JGS) 

Jiamusi (เจียมูซือ) Jiamusi Airport (JMU) 

Jiayuguan (เจียยูกวน) Jiayuguan Airport (JGN) 

Jilin  (จ๋ีหลิน) Jilin Airport (JIL) 

Jinan  (จ้ีหนัน) Jinan Airport (TNA) 

Jingdezhen (จิงเตอเจ้ิน) Jingdezhen Airport (JDZ) 

http://airport-authority.com/LHK�
http://airport-authority.com/CAN�
http://airport-authority.com/KWL�
http://airport-authority.com/KWE�
http://airport-authority.com/HAK�
http://airport-authority.com/HLD�
http://airport-authority.com/HMI�
http://airport-authority.com/HGH�
http://airport-authority.com/HZG�
http://airport-authority.com/HRB�
http://airport-authority.com/HFE�
http://airport-authority.com/HEK�
http://airport-authority.com/HNY�
http://airport-authority.com/HET�
http://airport-authority.com/HTN�
http://airport-authority.com/HHA�
http://airport-authority.com/HYN�
http://airport-authority.com/HUZ�
http://airport-authority.com/ZTI�
http://airport-authority.com/JGS�
http://airport-authority.com/JMU�
http://airport-authority.com/JGN�
http://airport-authority.com/JIL�
http://airport-authority.com/TNA�
http://airport-authority.com/JDZ�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Jinghong  (จิงหง) Gasa Airport (JHG) 

Jining  (จ๋ีหนิง) Jining Airport (JNG) 

Jinjiang  (จ้ินเจียง) Jinjiang Airport (JJN) 

Jinzhou (จ่ินโจว) Jinzhou Airport (JNZ) 

Jiujiang  (จ่ิวเจียง) Jiujiang Airport (JIU) 

Jiuquan  (จ่ิวฉวน) Jiuquan Airport (CHW) 

Juzhou  (จูโจว) Juzhou Airport (JUZ) 

Karamay (เคอลาหมาอี) Karamay Airport (KRY) 

Kashi (คาเสนิ) Kashi Airport (KHG) 

Korla  (เคอเออรเลย) Korla Airport (KRL) 

Kunming (คุนหมงิ) Kunming Wujiaba International Airport (KMG) 

Kuqa  (คูกา) Kuqa Airport (KCA) 

Lanzhou (หลานโจว) Lanzhou Airport (LHW) 

Lanzhou (หลานโจว) Lanzhoudong Airport (LZD) 

Lanzhou (หลานโจว) Zhongchuan Airport (ZGC) 

Lhasa (ลาซา) Lhasa Airport (LXA) 

Liangping  (เหลยีงผิง) Liangping Airport (LIA) 

Lianhuashan (เหลียนฮวาซัน) Lianhuashan Port Airport (ZIY) 

Lianyungang (เหลียนหยุนกาง) Lianyungang Airport (LYG) 

Lijiang City (ลี่เจียง) Lijiang Airport (LJG) 

Lincang (หลนิชาง) Lincang Airport (LNJ) 

LingLing (หลงิหลงิ) LingLing Airport (LLF) 

Linxi  (หลนิซ)ี Linxi Airport (LXI) 

Linyi  (หลินอ๋ี) Linyi Airport (LYI) 

Liping City (หลีผิง) Liping Airport (HZH) 

http://airport-authority.com/JHG�
http://airport-authority.com/JNG�
http://airport-authority.com/JJN�
http://airport-authority.com/JNZ�
http://airport-authority.com/JIU�
http://airport-authority.com/CHW�
http://airport-authority.com/JUZ�
http://airport-authority.com/KRY�
http://airport-authority.com/KHG�
http://airport-authority.com/KRL�
http://airport-authority.com/KMG�
http://airport-authority.com/KCA�
http://airport-authority.com/LHW�
http://airport-authority.com/LZD�
http://airport-authority.com/ZGC�
http://airport-authority.com/LXA�
http://airport-authority.com/LIA�
http://airport-authority.com/ZIY�
http://airport-authority.com/LYG�
http://airport-authority.com/LJG�
http://airport-authority.com/LNJ�
http://airport-authority.com/LLF�
http://airport-authority.com/LXI�
http://airport-authority.com/LYI�
http://airport-authority.com/HZH�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Liuzhou (หลวิโจว) Liuzhou Airport (LZH) 

Longyan (หลงหยนั) Liancheng Airport (LCX) 

Luoyang  (ลั่วหยาง) Luoyang Airport (LYA) 

Lushan  (หลูซัน) Lushan Airport (LUZ) 

Luxi  (ลูซ)ี Mangshi Airport (LUM) 

Luzhou (หลโูจว) Luzhou Airport (LZO) 

Manzhouli (มั่นโจวหลี)่ Manzhouli Airport (NZH) 

Meixian (เหมยเสี้ยน) Meixian Airport (MXZ) 

Mudanjiang (หมูตันเจียง) Mudanjiang Airport (MDG) 

Nanchang  (หนันชาง) Nanchang Airport (KHN) 

Nanchong  (หนันชง) Nanchong Airport (NAO) 

Nanking/Nanjing (นานกิง/นานจิง) Nanking/Nanjing Airport (NKG) 

Nanning  (หนันหนิง) Nanning Airport (NNG) 

Nantong (หนันทง) Nantong Airport (NTG) 

Nanyang  (หนันหยาง) Nanyang Airport (NNY) 

Ningbo  (หนิงปอ) Ningbo Airport (NGB) 

Pan Zhi Hua (พานจือฮวา) Pan Zhi Hua Bao AnYing Airport (PZI) 

Peng Lai (เผิงไหล) Peng Lai/Sha He Kou Airport (PNJ) 

Qiemo (เฉ่ียหมอ) Qiemo Airport (IQM) 

Qingdao  (ชิงเตา) Qingdao Airport (TAO) 

Qingyang (ชงิหยาง) Qingyang Airport (IQN) 

Qinhuangdao (ฉินหวงเตา) Qinhuangdao Airport (SHP) 

Qiqihar (ฉีฉีฮารเออร) Qiqihar Airport (NDG) 

Rugao (หรูเกา) Rugao Airport (RUG) 

Sanya (ซันยา) Sanya Airport (SYX) 

http://airport-authority.com/LZH�
http://airport-authority.com/LCX�
http://airport-authority.com/LYA�
http://airport-authority.com/LUZ�
http://airport-authority.com/LUM�
http://airport-authority.com/LZO�
http://airport-authority.com/NZH�
http://airport-authority.com/MXZ�
http://airport-authority.com/MDG�
http://airport-authority.com/KHN�
http://airport-authority.com/NAO�
http://airport-authority.com/NKG�
http://airport-authority.com/NNG�
http://airport-authority.com/NTG�
http://airport-authority.com/NNY�
http://airport-authority.com/NGB�
http://airport-authority.com/PZI�
http://airport-authority.com/PNJ�
http://airport-authority.com/IQM�
http://airport-authority.com/TAO�
http://airport-authority.com/IQN�
http://airport-authority.com/SHP�
http://airport-authority.com/NDG�
http://airport-authority.com/RUG�
http://airport-authority.com/SYX�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Shanghai (เซี่ยงไฮ) Hongqiao Airport (SHA) 

Shanghai  (เซี่ยงไฮ) Pu Dong Airport (PVG) 

Shanhaiguan (ซันไหกวน) Shanhaiguan Airport (SHF) 

Shanshan (ซันซัน) Shanshan Airport (SXJ) 

Shantou  (ซวัเถา) Shantou Airport (SWA) 

Shanzhou (ซันโจว) Shanzhou Airport (SZO) 

Shaoguan (เสากวน) Shaoguan Airport (HSC) 

Shashi (ซาซื่อ) Shashi Airport (SHS) 

Shekou (เสอโขว) Shekou Port Airport (ZYK) 

Shenyang  (เสิ่นหยาง) Shenyang Airport (SHE) 

Shenzhen  (เซินเจ้ิน) Shenzhen Airport (SZX) 

Shijiazhuang (สอืเจียจวง) Daguocun Airport (SJW) 

Simao (ซือเหมา) Simao Airport (SYM) 

Song Pan (ซงพาน) Jiu Zhai Huang Long Airport (JZH) 

Suzhou  (ซูโจว) Suzhou Airport (SZV) 

Tacheng (ถาเฉิง) Tacheng Airport (TCG) 

Tai Shan (ไทซาน) Tai Shan Airport (ZCA) 

Taiyuan (ไทหยวน) Taiyuan Airport (TYN) 

Tianjin  (เทียนจิน) Tianjin Airport (TSN) 

Tonghua (ทงฮวา) Tonghua Liuhe Airport (TNH) 

Tongliao (ทงเหลยีว) Tongliao Airport (TGO) 

Tongren  (ถงเหริน) Tongren Airport (TEN) 

Tunxi (ถุนซ)ี Tunxi Airport (TXN) 

Ulanhot (อูหลานฮ่ัวเทอ) Ulanhot Airport (HLH) 

Urumqi (อูหลูมูฉี) Urumqi Airport (URC) 

http://airport-authority.com/SHA�
http://airport-authority.com/PVG�
http://airport-authority.com/SHF�
http://airport-authority.com/SXJ�
http://airport-authority.com/SWA�
http://airport-authority.com/SZO�
http://airport-authority.com/HSC�
http://airport-authority.com/SHS�
http://airport-authority.com/ZYK�
http://airport-authority.com/SHE�
http://airport-authority.com/SZX�
http://airport-authority.com/SJW�
http://airport-authority.com/SYM�
http://airport-authority.com/JZH�
http://airport-authority.com/SZV�
http://airport-authority.com/TCG�
http://airport-authority.com/ZCA�
http://airport-authority.com/TYN�
http://airport-authority.com/TSN�
http://airport-authority.com/TNH�
http://airport-authority.com/TGO�
http://airport-authority.com/TEN�
http://airport-authority.com/TXN�
http://airport-authority.com/HLH�
http://airport-authority.com/URC�


 

สถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

            Location                       Airport 

Wanxian (วาเซี้ยน) Wanxian Airport (WXN) 

Weifang (เหวยฟาง) Weifang Airport (WEF) 

Weihai (เวยไห) Weihai Airport (WEH) 

Wenzhou (เหว่ินโจว) Wenzhou Airport (WNZ) 

Wu Hai (อูไห) Wu Hai Airport (WUA) 

Wuhan  (อูฮ่ัน) Wuhan Airport (WUH) 

Wuhu (อูหู) Wuhu Airport (WHU) 

Wuxi (อูซ)ี Wuxi Airport (WUX) 

Wuyishan  (อูอีซัน) Wuyishan Airport (WUS) 

Wuzhou (อูโจว) Changzhoudao Airport (WUZ) 

Xi An (ซีอัน) Xianyang Airport (XIY) 

Xi An (ซีอัน) Xiguan Airport (SIA) 

Xiamen  (เซี่ยเหมิน) Xiamen Airport (XMN) 

Xiangfan (เซียงฝาน) Xiangfan Airport (XFN) 

Xichang (ซีชัง) Xichang Airport (XIC) 

Xilinhot (ซีหลินเฮาเทอ) Xilinhot Airport (XIL) 

Xingcheng (ซิ่งเฉิง) Xingcheng Airport (XEN) 

Xingning (ซิ่งหนิง) Xingning Airport (XIN) 

Xingtai (สงิไถ) Xingtai Airport (XNT) 

Xingyi (ซิ่งอ้ี) Xingyi Airport (ACX) 

Xining (ซีหนิง) Xining Airport (XNN) 

Xuzhou (สโูจว) Xuzhou Airport (XUZ) 

Yancheng (หยันเฉิง) Yancheng Airport (YNZ) 

Yanji (หยนัจี) Yanji Airport (YNJ) 

Yantai (หยันไถ) Laishan Airport (YNT) 

http://airport-authority.com/WXN�
http://airport-authority.com/WEF�
http://airport-authority.com/WEH�
http://airport-authority.com/WNZ�
http://airport-authority.com/WUA�
http://airport-authority.com/WUH�
http://airport-authority.com/WHU�
http://airport-authority.com/WUX�
http://airport-authority.com/WUS�
http://airport-authority.com/WUZ�
http://airport-authority.com/XIY�
http://airport-authority.com/SIA�
http://airport-authority.com/XMN�
http://airport-authority.com/XFN�
http://airport-authority.com/XIC�
http://airport-authority.com/XIL�
http://airport-authority.com/XEN�
http://airport-authority.com/XIN�
http://airport-authority.com/XNT�
http://airport-authority.com/ACX�
http://airport-authority.com/XNN�
http://airport-authority.com/XUZ�
http://airport-authority.com/YNZ�
http://airport-authority.com/YNJ�
http://airport-authority.com/YNT�
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            Location                       Airport 

Yibin (อ้ีปน) Yibin Airport (YBP) 

Yichang (อ้ีชัง) Yichang Airport (YIH) 

Yilan (อ้ีหลัน) Yilan Airport (YLN) 

Yinchuan (อ๋ินชวน) Yinchuan Airport (INC) 

Yining (อีหนิง) Yining Airport (YIN) 

Yiwu (อ้ีอู) Yiwu Airport (YIW) 

Yuanmou (หยวนหมอ) Yuanmou Airport (YUA) 

Yulin (ยูหลิน) Yulin Airport (UYN) 

Zhanjiang (จ้ันเจียง) Zhanjiang Airport (ZHA) 

Zhaotong (เจาทง) Zhaotong Airport (ZAT) 

Zhengzhou (เจ้ิงโจว) Zhengzhou Airport (CGO) 

Zhi Jiang (จ่ือเจียง) Zhi Jiang Airport (HJJ) 

Zhoushan (โจวซัน) Zhoushan Airport (HSN) 

Zhuhai (จูไห) Zhuhai Airport (ZUH) 

Zunyi (จุนอ้ี) Zunyi Airport (ZYI) 

 

ขอมูลอางอิงจากเว็บ     http://www.china.gov.cn 

                              http://th.wikipedia.org/wiki/ 

            http://www.manager.co.th/china/china_map.aspx 

   http://airport-authority.com/browse-CN 

เรียบเรียงโดย             นางสาววาสนา  บญุธรรม 

                               เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 

                               โทรศัพท 02-9510777 โทรสาร 02-5906381 

                               อีเมล  wei_meilin007@hotmail.com 
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