๗๘
รู ปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของจีนกับความสอดคล้ องในการป้องกันประเทศ
โดย พ.อ.ไชยสิ ทธิ ตันตยกุล
ผูอ้ าํ นวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
คําถามที- น่าสนใจและมักถู กตั2งเป็ นคํา ถามตลอดมานับตั2งแต่ก้าวเข้าสู่ ยุคศตวรรษที- ๒๑ นี2 คื อ
ประเทศจีนทําอย่างไรจึงได้เจริ ญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที-รวดเร็ วและประเทศจีนจะขยายบทบาทอย่างไรต่อไป
โดยเฉพาะบทบาททางการทหาร
ในบทความเรื- องนี2 จึงมีวตั ถุประสงค์เพื-อจะนําเสนอข้อมูลที-เกี-ยวข้องกับประเด็นคําถามดังกล่าว
ในข้างต้นและเสนอข้อคิดเห็นบางประการเพื-อนําไปประยุกต์ใช้กบั การกําหนดนโยบายการป้ องกันประเทศของ
ไทยให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

กล่ าวนํา
นับตั2งแต่จีนได้สถาปนาการปกครองประเทศเป็ นสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื-อวันที- ๑ ตุลาคม
พ.ศ.๒๔๙๒ ประเทศจีนก็ตอ้ งเผชิ ญหน้ากับปั ญหาอันสําคัญประการหนึ- งโดยเฉพาะปั ญหาด้านเศรษฐกิจที-ขาด
การพัฒนา ประชาชนขาดการกิ นดี อยู่ดี อันเนื- องมาจากการที-ประเทศจีนต้องผจญกับการทําสงครามเพื-อการ
ก่อตั2งประเทศในสมัยของยุคของเหมา เจ๋ อตง ซึ- งเป็ นผูน้ าํ ประเทศจีนยุคใหม่รุ่นที-หนึ- ง จนกระทัง- ถึ งยุคผูน้ าํ
ประเทศรุ่ งที- สองที- มี นายเติ2ง เสี- ยวผิง เป็ นผูน้ าํ ได้มีการนําเสนอแนวคิ ดใหม่เพื-อการพัฒนาประเทศภายใต้
นโยบายสี- ท นั สมัย อันประกอบด้ว ย ความทันสมัยด้านการเกษตร ความทัน สมัย ด้า นอุ ตสาหกรรม ความ
ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความทันสมัยด้านการทหาร โดยนําเสนอนโยบายแนวคิดดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิ สต์ เมื-อเดื อนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ อันเป็ นจุดเริ- มต้นของการนําไปสู่ การ

๗๙
เปิ ดประเทศเพื-อการพัฒนาประเทศด้วยเป้ าหมายและแนวทางใหม่บนพื2นฐานของกําลังอํานาจแห่ งชาติที-เข้มแข็ง
เป็ นมหายุทธศาสตร์ (Grand Strategy) ซึ- งมีมิติที-สาํ คัญ ๒ ประการ (Tellis, Ashley. ,2009, pp. 27-51) คือ
ประการแรก การลดความขัดแย้งทั2งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ รวมทั2งกําหนด
จุดยืนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
ประการที-สอง การเพิ-มขีดความสามารถของประเทศด้วยการมีแผนที-สมบูรณ์ (Master Plan) เป็ น
กรอบในการพัฒนาประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการป้ องกันประเทศ
สํา หรั บ บทบาทของจี น ในเวที ระหว่า งประเทศ (Yahuda, Michael., 2011, pp. 301-305)
นักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างวิเคราะห์ในทํานองเดียวกันว่า การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็ นจุดเริ- มต้นที-ทาํ ให้จีนกลายเป็ นประเทศที-มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกและทําให้จีนมีบทบาท
ในองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศมากขึ2น เช่ น องค์กรการค้าโลก เป็ นต้น อันมี ส่วนสําคัญต่อการสนับสนุ น
บทบาทของจีนในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ในกรอบขององค์การสหประชาชาติให้เป็ นที-ยอมรับมากยิ-งขึ2น เช่ น
บทบาทในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคต่างๆ เป็ นต้น นอกจากนี2 จีนได้กาํ หนดนโยบายการต่างประเทศที- มี
ความประสานสอดคล้องกับขีดความสามารถของประเทศตามแผนพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากความสําเร็ จ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนที-ตอ้ งแสวงหาแนวทางในการสร้ างความมัน- คงด้านพลังงานความคู่กบั การ
แสวงหาตลาดเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เช่น การขยายตลาดสู่ ทวีปแอฟริ กาและลาตินอเมริ กา เป็ นต้น โดยจีน
แสดงท่าทีและจุดยืนในการดําเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื-อนบ้านที-มีปัญหาความขัดแย้ง
ตามแนวพรมแดนทั2งทางบกและทางทะเล เพื-อสนับสนุ นว่าจีนจะเจริ ญเติบโตขึ2นอย่างสันติและไม่ปรารถนาทีจะเป็ นมหาอํานาจครอบงําประเทศใดๆ
มีคาํ ถามที-น่าสนใจคําถามหนึ- งว่า อะไรเป็ นสาเหตุหลักที-ทาํ ให้ระดับการพัฒนาของจีนล้าหลัง
กว่าภูมิภาคอื-นๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันตกในช่วงของศตวรรษที- ๒๐ ที-ผา่ นพ้นไป ซึ- งมีนกั วิชาการได้อธิ บาย
ว่า เป็ นผลมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิ จและการเมืองของจีนในช่วงกว่าหนึ- งศตวรรษที-ผ่านมา โดยเกี-ยวข้องกับ
ประเด็น ๔ เรื- องที-เป็ นพื2นฐานสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศตะวันตก (บุญธรรม รจิตภิญโญเลิ ศ, ๒๕๕๔,
หน้า ๑๑๓ - ๑๑๙) กล่าวคือ
๑. เรื- องการแข่งขัน จากการที-ยโุ รปมีระบบการเมืองที-ไม่ได้มีศูนย์รวมอํานาจ โดยแต่ละประเทศ
ต่างมีผปู ้ กครองตนเอง และภายใต้ระบอบสาธารณรัฐหรื อราชวงศ์น2 นั มีการแข่งขันจากองค์กรต่างๆ หลายแห่ ง
ในขณะที-จีนเพิ-งเริ- มต้นการแข่งขันภายหลังจากที-เติ2ง เสี- ยวผิงประกาศให้เมืองเสิ- นเจิ2นเป็ นเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
เมื-อปี พ.ศ.๒๕๒๓
๒. เรื- องการปฏิ วตั ิทางวิทยาศาสตร์ ซึ- งเป็ นความก้าวหน้าครั2งสําคัญที-เกิ ดขึ2นในยุโรปตะวันตก
ช่ ว งศตวรรษที- ๑๗ ทั2ง ด้า นคณิ ตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ ชี ว วิท ยา และเคมี ทําให้ยุโรปก้า วหน้า ไป
มากกว่าทางด้านทวีปเอเชีย
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๓. เรื- องสังคมบริ โภคนิยม โดยมีการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตก ซึ- งเกิดขึ2นจากการ
พบกันระหว่างอุปทานที-มีเทคโนโลยีทาํ ให้เกิดระดับผลิตภาพที-สูงขึ2นและอุปสงค์ที-ตอ้ งการราคาสิ นค้าที-ถูกลง
๔. เรื- ององค์ประกอบของปั จจัยการผลิต ซึ- งประเทศตะวันตกเป็ นภูมิภาคแรกๆ ที-ผสมผสานการ
ใช้แรงงานเข้ากับปั จจัยทุนในการผลิตและด้วยอัตราการออมที-สูงกว่า ส่ งผลให้มีการสะสมของสิ นค้าทุน
รู ปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของจีน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของจีนได้เริ- มต้นขึ2นเมื-อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ในสมัยของเหมา
เจ๋ อตง ซึ- งเป็ นผูน้ าํ รุ่ นแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้ยึดถือรู ปแบบการพัฒนามาจากแบบแผนของ
สหภาพโซเวียตในยุคนั2นที-เน้นการวางแผนจากส่ วนกลาง โดยอาจแบ่งออกเป็ น ๒ ช่วง (อักษรศรี พานิ ชสาสน์.,
๒๕๕๔ ก., หน้า ๗๔ – ๘๖) ดังนี2
ช่ วงแรก เป็ นช่วงก่อนการเปิ ดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๒๑) ได้แก่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที- ห นึ- ง ของจี น (พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐) เน้น การเพิ- ม อัตราความเร็ ว ให้ก ับ
อุตสาหกรรม แต่ผลที-ได้รับคือ การขยายตัวของเมืองที-เร็ วเกินไปทําให้พืชธัญญาหารไม่เพียงพอ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที-สองของจี น (พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๕) เน้นการก้าวกระโดดใหญ่ แต่ผลทีได้รับคือ ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ี-ทุกข์ยากลําบากมากขึ2นจากการเร่ งพัฒนาอุตสาหกรรมขนานใหญ่ จน
ทําให้มีการปรับปรุ งแผนพัฒนาฯ ใหม่ท2 งั หมด โดยไม่ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาฯ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๖ –
๒๕๐๘
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที- ส ามของจี น (พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๓) เน้น แก้ปั ญหาความอดอยากของ
ประชาชนในช่วงที-มีการปฏิวตั ิวฒั นธรรม
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที- สี- ข องจี น (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๘) เน้ น การเพิ- ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั2งการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาชายฝั-งทะเลกับมณฑลตอนใน
ช่ วงทีส$ อง เป็ นช่วงหลังการเปิ ดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๕๒๑ - ปั จจุบนั ) ได้แก่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที-หา้ ของจีน (พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๓) เน้นการเยียวยาและปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจรวมทั2งการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิ ดประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที- หกของจี น (พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๘) เน้นการเดิ นหน้าสู่ การเปิ ดประเทศ
และการปฏิ รูปเศรษฐกิ จ โดยตั2งเป้ าหมายให้ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมอุ ตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ
เพิ-มขึ2นสองเท่าภายใน ๒๐ ปี
แผนพัฒนาฯ ฉบับที-เจ็ดของจีน (พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๓) เน้นการปฏิรูปและการบริ หารจัดการ
ให้เกิดความมัน- คงทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที- แปดของจี น (พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๘) เน้น การประสานเศรษฐกิ จแบบ
วางแผนเข้ากับเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด ซึ- งส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนเพิ-มขึ2นเฉลี-ยร้อยละ
๑๒ ต่อปี
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที-เก้าของจีน (พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓) เน้นการปรับควบคุมเศรษฐกิ จมหภาค
และยับยั2งภาวะเงินเฟ้ อ อันป็ นผลมาจากวิกฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชี ย ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ- งส่ งผลให้จีน
สามารถรักษาความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื-อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที-สิบของจีน (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘) เน้นกลไกการตลาดมากยิ-งขึ2น โดยลด
บทบาทภาครัฐในการแทรกแซงการจัดการทรัพยากร รวมทั2งให้ความสําคัญกับการลดช่ องว่างทางรายได้ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของจีนและเน้นการพัฒนาพื2นที-ภาคตะวันตกของจีน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที-สิบเอ็ดของจีน (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓) เน้นการพัฒนาที-เป็ นวิทยาศาสตร์
โดยยึดถื อทฤษฎี ของเติ2ง เสี- ยวผิง และแนวคิดสามตัวแทนของ เจียง เจ๋ อหมิ น เพื-อเป็ นสิ- งชี2 นาํ ในการพัฒนาทีสมดุลมากขึ2น โดยเฉพาะเน้นการส้รางจีนให้เป็ นสังคมที-มีความกลมกลืนและปรองดอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ของจีนฉบับที- ๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ซึ- งเป็ น
ฉบับล่าสุ ด เริ- มมีผลบังคับใช้ต2 งั แต่วนั ที- ๑๕ มีนคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นมาและจะใช้ไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี2มีจุดมุ่งเน้น ๒ ประเด็น (อักษรศรี พานิชสาสน์., ๒๕๕๔ ข. : หน้า ๑๗ - ๑๘) คือ
ประเด็นที-หนึ- ง การเปลี-ยนรู ปแบบวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื-อให้ประเทศแข็งแกร่ ง ประชาชน
รํ-ารวย
ประเด็ น ที- สอง การปฏิ รูป เพื- อให้ป ระชาชนมี ห ลัก ประกัน มี ชีวิตความเป็ นอยู่ที- ดีข2 ึ น โดยมี
รายละเอียดที-ตอ้ งยึดถือในเรื- องต่างๆ ได้แก่ ยึดถือการปรับเปลี- ยนโครงสร้างเชิ งยุทธศาสตร์ ของเศรษฐกิจเป็ น
ทิศทางของการเปลี-ยนรู ปแบบวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ ยึดถือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเป็ นเสาคํ2าของการเปลี-ยนรู ปแบบวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ ยึดถือการสร้างหลักประกันและ
การยกระดับชี วิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนเป็ นจุดเริ- มต้นและจุดปลายทางของการปรับเปลี- ยนรู ปแบบวิธีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ยึดถือการสร้างสังคมแบบประหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับสิ- งแวดล้อมเป็ นภารกิจสําคัญของ
การเปลี-ยนรู ปแบบวิธีการพัฒนาเศรษฐกิ จ และยึดถื อการเปิ ดประเทศ ปฏิรูปเป็ นแรงขับเคลื-อนของการเปลี-ยน
รู ปแบบวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่ วนวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจนั2น ได้แบ่งออกเป็ น ๑๖ หมวด (อักษรศรี พานิ ชสาสน์., ๒๕๕๔ ข. :
หน้า ๑๘ - ๒๐) ได้แก่
หมวดที- ๑ ปรั บ เปลี- ย นวิธี ใ หม่ สร้ า งโฉมหน้า ใหม่ บ นกาพัฒนาตามหลัก วิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
หมวดที- ๒ การเกษตรเข้มแข็ง เกษตรกรได้ประโยชน์ เร่ งสร้ างสรรค์ชนบทใหม่ในแนวทาง
สังคมนิยม
หมวดที- ๓ เปลี-ยนรู ปแบบใหม่ ยกระดับเพิ-มศักยภาพในการแข่งขันของวิสาหกิจ
หมวดที- ๔ สร้างสภาพแวดล้อมเพื-อเอื2อต่อการพัฒนาภาคบริ การ

๘๒
หมวดที- ๕ ส่ งเสริ มการพัฒนาอย่างสมดุ ลระหว่างภูมิภาค และส่ งเสริ มการพัฒนาของความเป็ น
เมืองอย่างแข็งแกร่ ง
หมวดที- ๖ พัฒนาแบบสี เขียว สร้างสรรค์สังคมแบบประหยัดพลังงาน เป็ นมิตรกับสิ- งแวดล้อม
หมวดที- ๗ นวัตกรรมขับเคลื-อน การปฏิบตั ิตามยุทธศาสตร์ วา่ ด้วยวิทยาศาสตร์ การศึกษาทําให้
ชาติเจริ ญ และยุทธศาสตร์ วา่ ด้วยบุคลากรทําให้ชาติพฒั นา
หมวดที- ๘ ปรับปรุ งชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน สร้างระบบบริ การสาธารณะที-สมบูรณ์แบบ
หมวดที- ๙ เสริ มสร้างและสร้างสรรค์ระบบบริ หารสังคม
หมวดที- ๑๐ สื บสาน สร้างสรรค์และผลักดันการพัฒนาวัฒนธรรมให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง- ขึ2น
หมวดที- ๑๑ ปฏิ รูป พิ ชิ ตอุ ป สรรค สร้ างระบบเศรษฐกิ จกลไกการตลาดแบบสั งคมนิ ย มให้
สมบูรณ์แบบ
หมวดที- ๑๒ อํานวยประโยชน์แก่กนั และกัน ยกระดับการเปิ ดประเทศให้สูงขึ2น
หมวดที- ๑๓ พัฒนาประชาธิ ปไตย ผลักดันการสร้ างสรรค์อารยธรรมทางการเมื องในระบอบ
สังคมนิยม
หมวดที- ๑๔ ขยายความร่ วมมือ ร่ วมกันสร้าง “ครอบครัวของชนชาติจีน” ด้วยกัน
หมวดที- ๑๕ ทหาร ประชาชนกลมกลื น เสริ มสร้ างการป้ องกันประเทศและกองทัพให้มีความ
ทันสมัยยิง- ขึ2น
หมวดที- ๑๖ ปฏิบตั ิอย่างขันแข็งเพื-อบรรลุเป้ าหมายอันยิง- ใหญ่

ปัจจัยทีท$ าํ ให้ เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึน* อย่ างรวดเร็ว

๘๓
นัก วิช าการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (อักษรศรี พานิ ชสาสน์. , ๒๕๕๔ ก., หน้า ๑๒ – ๒๖) ได้
วิเคราะห์ถึงปั จจัยที-ทาํ ให้เศรษฐกิ จของจี นเติ บโตขึ2นอย่างรวดเร็ วจากการดําเนิ นการปฏิ รูปเศรษฐกิ จสู่ ระบบ
กลไกการตลาด โดยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๓๗ ซึ- งเป็ นช่วงแรกของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้ใช้ระบบ
การตลาดควบคู่กบั การวางแผนจากส่ วนกลาง เช่น การให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื-อสร้างแรงจูงใจรวมทั2ง
การกระตุน้ ให้มีการแข่งขันระหว่างมณฑลต่างๆ และการส่ งเสริ มให้มีการสร้ างวิสาหกิจใหม่ๆ ที-ไม่ใช่ ของรัฐ
เป็ นต้น
จากความสําเร็ จของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในช่วงแรกได้ทาํ ให้รัฐบาลจีนเห็นถึงความสําเร็ จใน
การใช้แนวทางดังกล่าวโดยเฉพาะการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จของภาคที-อยูน่ อกการวางแผนควบคุมของรัฐ
จนนําไปสู่ การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในช่วงที-สอง หลังจากปี พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงปั จจุบนั โดยรัฐบาลจีนได้นาํ เอา
ระบบการตลาดที-อิงกฏกติกาสากลมาใช้มากขึ2นและมีการแยกหน่ วยงานด้านภาษีของรัฐบาลท้องถิ-นออกจาก
รัฐบาลกลาง รวมทั2งมีการปฏิ รูปในด้านอื-นๆ อย่างเต็มระบบ เช่น การปรับหน่ วยเงินตราให้เหลือเพียงหน่ วย
เงินเดียวคือ เงินเหยินหมินปี2 หรื อ เงินหยวน ตลอดจนการปฏิรูประบบบริ หารธนาคารกลางของจีน การปรับลด
ขนาดของหน่วยงานราชการ การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้เป็ นของเอกชน เป็ นต้น
นอกจากปั จ จัย ที- ส่ ง ผลให้ เ กิ ดความสํา เร็ จ ในการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของจี น ดัง กล่ า วแล้ว ยัง มี
ยุทธศาสตร์ ที-สําคัญอีกประการหนึ- งที-เป็ นพื2นฐานต่อความสําเร็ จในการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ ว
คือ การพัฒนาพื2นที-เฉพาะทางด้านเศรษฐกิ จ โดยความริ เริ- มของเติ2ง เสี- ยวผิง ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ที-ได้ประกาศ
เปิ ดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone :SEZ) ใน ๔ พื2นที-สําคัญของประเทศ ได้แก่ ๓ พื2นที-ในมณฑล
กว่างตง (กวางตุง้ ) คือ เสิ- นเจิ2น ซ่ านโถว (ซัวเถา) และจูไห่ และอีกหนึ- งพื2นที-ในมณฑลฝูเจี2ยน (ฮกเกี2ยน) ได้แก่
เมื องเซีw ย ะเหมิ น ต่ อมาภายหลัง ได้เปิ ดเขตเศรษฐกิ จพิ เศษเพิ- ม ขึ2 น อี ก หนึ- ง แห่ ง บนเกาะไหหลํา และเปิ ดเขต
เศรษฐกิจใหม่ในเขตผูต่ งของมหานครเซี- ยงไฮ้ ซึ- งเป็ นพื2นที-ชายฝั-งทะเลของจีนที-สามารถเชื- อมต่อกับทะเลจีนใต้
และมหาสมุทรแปซิ ฟิก โดยมีความสอดคล้องกับทิศทางในการกําหนดนโยบายการป้ องกันประเทศของจีนเพื-อ
ปกป้ องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ดังที-จะได้กล่าวในประเด็นต่อไป
นโยบายการป้องกันประเทศของจีน

๘๔

เอกสารป้ องกันประเทศของจี น ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็ นฉบับล่ าสุ ดที-ได้เผยแพร่ สู่ สาธารณชนเมื- อ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที-ผา่ นมา ( Information Office of the State Council of the People’s Republic of China.,
2010) มีประเด็นที-สาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี2
ประการที- ห นึ- ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องเอกสารการป้ องกัน ประเทศฉบับ นี2 จัด ทํา ขึ2 น เพื- อ แสดง
เจตนารมณ์ที-โปร่ งใสในการดําเนิ นนโยบายป้ องกันประเทศและการต่างประเทศ รวมทั2งแนวทางในการพัฒนา
กองทัพที-จะนําไปสู่ การสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ โดยจะจัดทําขึ2นทุกๆ ๒ ปี
ประการที-สอง ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เรื- อง ได้แก่ สถานการณ์ ความมัน- คงโดยทัว- ไป,
นโยบายการป้ องกันประเทศ, ความทันสมัยของกองทัพ, การพัฒนากองทัพ, กองกําลังเคลื-อนที-เพื-อการป้ องกัน
ประเทศและกําลังสํารอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื-อการ
ป้ องกันประเทศ, งบประมาณการป้ องกันประเทศ และการควบคุมการแพร่ กระจายอาวุธ
ประการที- สาม จุ ดยืน ในการดํา เนิ นนโยบายการป้ องกัน ประเทศและการต่ างประเทศของจี น
ได้แก่ จุดยืนที-เน้นระบบโลกที-มีหลายขั2วอํานาจ จุดยืนที-เน้นบทบาทนําของภูมิภาคเอเชี ยในการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จอย่างยัง- ยืน จุดยืนที-เน้นการเตรี ยมความพร้ อมในการเผชิ ญหน้ากับความมัน- คงที-มีความซับซ้อนทั2งจาก
ปั ญหาภายในและแรงกดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐฯ และพันธมิตรทางการทหาร
ของสหรัฐฯ ที-ยงั คงเกี-ยวข้องกับความมัน- คงในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และกลไกความเชื- อมันทางการทหารระหว่างแผ่นดินใหญ่กบั เกาะไต้หวันเพื-อรักษาเสถียรภาพด้านความมัน- คง
นอกจากจุดยืนที-กล่าวไปนั2น ยังมีจุดยืนที-สําคัญอีกประการหนึ- งที-ตอ้ งกล่าวถึงคือ จุดยืนในการ
สร้างขีดความสามารถทางการทหารเพื-อตอบสนองต่อเป้ าหมายและภารกิจในการป้ องกันประเทศ ได้แก่ การ
ป้ องกันรักษาอํานาจอธิ ปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพแห่ งดินแดน, การรักษาเสถียรภาพความมัน- คง
ทางสังคม, การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย, การรักษาความสงบและสันติภาพของโลก, การแลกเปลี-ยนทาง

๘๕
การทหารและการฝึ กร่ วมฝึ กผสมกับต่างประเทศ รวมทั2งการพัฒนาความร่ วมมือด้านความมัน- คงกับประเทศ
ต่างๆ
ประการที-สี- จุดมุ่งเน้นสําคัญ ๒ ประการในการพัฒนากองทัพ คือ จุดมุ่งเน้นเพื-อการสร้างความ
สมดุลในการพัฒนากองทัพระหว่างกองกําลังทางบก ทางเรื อ ทางอากาศและกองกําลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ ในการ
เตรี ยมความพร้อมสําหรับสงครามที-จาํ กัดพื2นที- รวมทั2งจุดมุ่งเน้นในการพัฒนากองทัพเพื-อร่ วมปฏิบตั ิการในการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติและการเตรี ยมความพร้ อมในการอพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพ้นจากภัย
คุกคามในพื2นที-ต่างๆ เช่ น ในประเทศลิเบีย ฯลฯ รวมทั2งการเผชิ ญกับความท้าทายจากปั ญหาความมัน- คงในรู ปแบบ
ใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เป็ นต้น
ส่ ว นบทบาททางการทหารของจี น เมื- อ วิ เ คราะห์ จ ากเอกสารการป้ องกั น ประเทศของ
กระทรวงกลาโหมจีน ซึ- งสอดคล้องกับเอกสารว่าด้วยนโยบายการต่างประเทศของจีน ( Information Office of the
State Council of the People’s Republic of China., 2010, pp. 9-14) โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ บทบาทใหญ่ๆ
คือ
๑. บทบาทการเสริ มสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีนจะเป็ นไปในลักษณะการเสริ มสร้าง
หลักประกันในความเป็ นอิสระ ความสามารถในการพึ-งตนเองและสามารถปฏิบตั ิการทางทหารในเชิ งป้ องกัน
เพื-อให้ประเทศสามารถดํารงความเป็ นเอกราชและรักษาอํานาจอธิ ปไตย มีความเป็ นอิสรภาพและบูรณภาพแห่ ง
ดินแดนรวมทั2งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลักการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติห้าประการ (The Five Principles
of Peaceful Coexistence) ได้แก่ การเคารพในอํานาจอธิ ปไตยของกันและกัน, การไม่รุกรานกัน, การไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน,ความเสมอภาคกัน และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ ซึ- งจีนพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีความเหมาะสมและเป็ นไปตามแนวทางที-บญั ญัติไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
๒. บทบาททางการทหารของจีนต้องสนับสนุ นต่อการสร้างค่านิ ยมที-ถูกต้องและมีความเข้าใจใน
ความแตกต่างของระบบอุดมการณ์ทางสังคม เพื-อลดการเผชิ ญหน้าในการแย่งชิ งผลประโยชน์ในลักษณะที-ฝ่าย
หนึ- งได้ประโยชน์และอีกฝ่ ายหนึ- งเสี ยประโยชน์ อันจะนําไปสู่ ความร่ วมมือเพื-อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันบน
พื2นฐานของความเชื-อใจ (Mutual Trust) เชื-อมัน- ในผลประโยชน์ (Mutual Benefit) มีความเท่าเทียมกัน (Equality)
และมีความร่ วมมือกัน (Cooperation)
๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจีนได้มุ่งสนับสนุนการนําแนวคิดความมัน- คงใหม่ให้บงั เกิดผล
ในการปฏิบตั ิ โดยผลักดันให้มีกิจกรรมทางการทหารและความมัน- คงในรู ปแบบความร่ วมมือที-เป็ นแบบพหุ ภาคี
(Multilateralism) เช่น การประชุ มอาเซี ยนว่าด้วย ความร่ วมมือด้านการเมืองและความมัน- คงแห่ งเอเชี ย-แปซิ ฟิก
(ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุ มว่าด้วยการแสวงหามาตรการเพื-อสร้ างความไว้เนื2อเชื- อใจ (ด้าน
ความมัน- คง) ในเอเชี ย (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) กิจกรรม
ของชมรมความความมัน- คงและความร่ วมมือในเอเชี ยแปซิ ฟิก(Council of Security Cooperation in the Asia
Pacific: CSCAP) กิ จกรรมในกรอบความสัมพันธ์ อาเซี ยนกับจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบ
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ความสัมพันธ์อาเซี ยนกับจีน ญี-ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) (ASEAN-China, Japan and the Republic
of Korea Relationship: ASEAN+3) เป็ นต้น
จากบทบาททางการทหารของจีนในประเด็นที-กล่าวถึ งแล้วนั2นอาจวิเคราะห์ได้ว่า เอกสารการ
ป้ องกันประเทศของจี นฉบับดังกล่ าวได้ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่ งชาติ ของจี น โดยให้ความสําคัญกับ
ปั จจัยที- เกี- ยวข้องกับผลประโยชน์แห่ งชาติ ในฐานะที-เป็ นกุญแจสําคัญหรื อเป้ าหมายของการกําหนดนโยบาย
ต่างประเทศ ซึ- งผลประโยชน์แห่ งชาติน2 นั อาจจําแนกออกเป็ นมิติต่าง ๆ บนพื2นฐานของบรรทัดฐานที-แตกต่าง
กันเพื-อการนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1, pp. 18-21) กล่าวคือ
มิติที-เกี-ยวข้องกับพื2นฐานของเนื2อหา โดยแบ่งเป็ น ผลประโยชน์ดา้ นการเมือง (Political Interests)
เช่ น เอกราชและบูรณภาพของประเทศ สถานภาพระหว่างประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์ด้านความมัน- คง
(Security Interests) เช่ น เขตแดนทั2งทางบกและทางทะเลรวมทั2งศักยภาพทางการทหาร เป็ นต้น ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิ จ (Economic Interests) เช่น การส่ งออกและนําเข้าทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ การเงิ น
ระหว่างประเทศ การนําเข้าและส่ งออกของเทคโนโลยี เป็ นต้น ผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม (Cultural Interests)
เช่น การดํารงรักษาวัฒนธรรมของประเทศ เป็ นต้น
มิ ติที- เกี- ย วข้องกับ พื2 น ฐานของเวลา โดยแบ่ ง เป็ น ผลประโยชน์ ที- ไ ม่ เปลี- ย นแปลงหรื อมั-น คง
(Constant Interests) เช่ น ความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศ เป็ นต้น และผลประโยชน์ที- แปรเปลี- ยนตาม
ระยะเวลา (Variable Interests) ซึ- งเปลี-ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสั2นประมาณ ๑-๒
ปี ระยะปานกลางประมาณ ๓-๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปี ขึ2นไป เป็ นต้น
มิติที-เกี-ยวข้องกับพื2นฐานของความสําคัญ โดยแบ่งเป็ นผลประโยชน์ที-ถาวร (Vital Interests) เช่น
การมีอิสรภาพและเสรี ภาพ เป็ นต้น ผลประโยชน์สําคัญระดับสู ง (Extremely Importance Interests) เช่ น ความ
สมดุลทางยุทธศาสตร์ ระหว่างประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์ที-สําคัญ (Importance Interests) เช่ น การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เป็ นต้น
มิ ติ ที- เ กี- ย วข้อ งกับ พื2 น ฐานของขอบเขต โดยแบ่ ง เป็ นผลประโยชน์ ที- เ ป็ นสากล (Universal
Interests) เช่น อํานาจอธิ ปไตยของประเทศ เป็ นต้น ผลประโยชน์ทว-ั ไป (Partial Interests) เช่น การมีประเทศทีเป็ นพันธมิตร เป็ นต้น ผลประโยชน์เฉพาะด้าน (Individual Interest) เช่น ความทันสมัยของประเทศที-ทดั เทียม
กับประเทศอื-น ๆ เป็ นต้น
ความประสานสอดคล้ องระหว่ างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการป้องกันประเทศ
ข้อน่าสังเกตประการหนึ-งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที- ๑๒ ((พ.ศ.๒๕๕๔
- ๒๕๕๘) ซึ- งเป็ นฉบับที-ใช้ในปั จจุบนั ที-ได้เริ- มมีผลบังคับใช้ต2 งั แต่วนั ที- ๑๕ มีนคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็ นต้นมานั2น
อันเป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกันกับเอกสารการป้ องกัน ประเทศของจี น ปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) ที- ได้ออกเผยแพร่
ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เช่นกัน
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นอกจากนั2น เมื- อพิจารณาจากเนื2 อหาสาระในเอกสารการป้ องกันประเทศฉบับดังกล่ าวก็ได้มีเนื2 อหา
สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติของจีน เช่น จุดยืนที-เน้นบทบาทนําของภูมิภาค
เอเชี ยในการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่างยัง- ยืน โดยเฉพาะการแสดงบทบาทของจีนในการแก้ไขปั ญหาวิกฤติ
การเงินในภูมิภาคเอเชี ยเมื-อ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ และการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพื-อนบ้าน
เพื-อลดความหวาดระแวงโดยการแสดงความโปร่ งใสผ่านเอกสารการป้ องกันประเทศและมีการแลกเปลี-ยนความ
ร่ วมมือทางการทหารกับต่างประเทศ รวมทั2งพยายามลดขัดแย้งในปั ญหาพรมแดนทั2งทางบกและทางทะเลใน
ขณะที-ได้แสวงหาลู่ทางในการสร้ างโอกาสทางเศรษฐกิ จร่ วมกันกับประเทศเพื-อนบ้านและในภูมิภาคด้วยการ
สร้ างโครงข่ายการคมนาคมติดต่อกันทั2งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เป็ นต้น อันจะส่ งเสริ มให้เศรษฐกิ จ
ของจีนเจริ ญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ
วิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่ อนของจีนทีเ$ ป็ นปัจจัยเกือ* กูลและอุปสรรคต่ อการพัฒนาประเทศ
จุดแข็งของจีน ได้แก่ จีนมีจาํ นวนประชากรจํานวนมากถึ ง ๑,๓๐๐ ล้านคนเศษซึ- งเป็ นปั จจัย
สําคัญต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อันส่ งผลให้กองทัพจีนได้พฒั นาศักยภาพทางการทหารให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ2นตามสัดส่ วนของการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื-อปกป้ องผลประโยชน์ของประเทศ และที-สําคัญคือจีนมี
ระบบโครงสร้ างทางการเมืองที-เข้มแข็งโดยพรรคคอมมิวนิ สต์จีนสามารถกําหนดทิศทางในการบริ หารจัดการ
ประเทศได้อย่างเบ็ดเสร็ จ (Laudicina, Paul A., 2005, pp. 45-47)
จุดอ่ อนของจีน ได้แก่ การที-มีประชากรมากของจีนโดยมีชนเผ่าต่าง ๆ มากถึง ๕๖ เผ่า ทําให้
รัฐบาลจีนต้องเข้มงวดในการกํากับดูแลความสงบเรี ยบร้อยของสังคมจนเกิดข้อจํากัดในเรื- องสิ ทธิ มนุ ษยชน และ
การที- จีน เจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จอย่า งรวดเร็ ว จนนานาประเทศเกิ ดความหวาดระแวงว่า จี น จะนํา ไปใช้
เสริ มสร้างขีดความสามารถทางทหารอันจะกลายเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน- คงต่อภูมิภาคและต่อโลก โดยเฉพาะ
การแสดงขีดความสามารถด้านอวกาศของจีนและการใช้ขีปนาวุธยิงดาวเทียมที-ไม่ใช้แล้วของจีนในอวกาศเมื-อ
เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 รวมทั2งปั ญหาในเรื- องดินแดนไต้หวันที-มีมหาอํานาจภายนอกคือ สหรัฐฯ ที-ได้แสดง
จุดยืนในการปกป้ องไต้หวัน หรื อในกรณี เกี-ยวกับข้อพิพาทปั ญหาเรื- องหมู่เกาะสแปรตลียใ์ นทะเลจีนใต้กบั บาง
ประเทศในกลุ่มอาเซี ยน เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม ฯลฯ (Navararo, Peter., 2008, pp. 15-57) นอกจากนั2น
ประเทศต่าง ๆ เช่ น สิ งคโปร์ มาเลเซี ยและอินโดนี เซี ยฯลฯ ได้หวาดระแวงว่าจีนจะขยายอํานาจอิ ทธิ พลเพื-อ
รั กษาผลประโยชน์ท างเศรษฐกิ จด้ว ยการควบคุ มเส้ นทางเดิ นทะเลที- สําคัญผ่านช่ องแคบมะละกาซึ- งเป็ นจุ ด
ยุทธศาสตร์ ที-สาํ คัญของโลก (Backman, Michael., 2008, pp. 21-30)
ปัจจัยเกือ* กูลต่ อโอกาสของจีน ได้แก่ การใช้จุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจซึ- งประเทศต่าง ๆ ทัว- โลก
กําลังจับตาว่าจีนจะช่ วยในการแก้วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจของโลกที-เกิ ดขึ2นจากปั ญหาธุ รกิจการเงิ นในสหรัฐฯ
และลุ กลามไปทัว- โลกในช่ วงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้เช่ นเดี ยวกับที-จีนได้มีส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในเอเชี ยเมื-อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ- งจะเปิ ดโอกาสให้จีนกับสหรัฐฯ มีความร่ วมมือกันมากขึ2นในการแก้ไข
ปั ญหาร่ วมกัน นอกเหนื อจากที- จีนให้ความร่ วมมือกับสหรัฐฯ ในการแก้ไขปั ญหาการก่ อการร้ ายและปั ญหา

๘๘
นิ วเคลียร์ เกาหลี เหนื อ เป็ นต้น ซึ- งจะทําให้จีนมีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพิ-มมากขึ2น (Overholt,
William H., 2008, pp. 33-62)
อุปสรรคของจีน ได้แก่ ความต้องการด้านพลังงานเพื-อสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและ
ปั ญหามลพิษจากการพัฒนาที-ขาดความสมดุลจนเกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ รวมทั2งความหวาดระแวงของนานา
ประเทศว่าจี นจะกลายเป็ นภัยคุ กคามทําให้จีนต้องแสดงจุ ดยืนทางยุทธศาสตร์ ในการสร้ างความสัมพันธ์ กบั
ประเทศต่าง ๆ ในลักษณะการเป็ นหุ ้นส่ วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) เพื-อสร้างความไว้เนื2 อเชื- อใจ
และความเชื- อมัน- ว่าจี นจะเป็ นโอกาสของภูมิภาคและของโลกในการพัฒนาโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิ จและความมัน- คงร่ วมกับทุ ก ๆ ประเทศ และจี นจะเป็ นประเทศใหญ่ที-มีความรั บผิดชอบ (Overholt,
William H., 2008, pp. 103-138)
สรุ ป
ประเทศจีนประสบความสําเร็ จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว นอกเหนื อจากปั จจัย
การมี ผูน้ ํา ที- มี วิสั ย ทัศ น์ ย าวไกลและมี ค วามต่ อเนื- องในการบริ ห ารประเทศภายใต้ก ารกํา กับ ดู แ ลของพรรค
คอมมิวนิ สต์ที-มีการประสานแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแล้ว ยังมีปัจจัย ปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ- งคื อ
การสร้างแรงจูงใจให้กบั ธุ รกิจภาคเอกชนและประชาชนได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยมี
เป้ าหมายอยูท่ ี-ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็ นสําคัญ
นอกจากนี2 แล้ว ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิ จยังความสอดคล้องกับกระบวนทัศน์ดา้ นความ
มัน- คง ทําให้นโยบายการป้ องกันประเทศรองรับต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ ด้วยการสร้ างความไว้เนื2 อ
เชื- อใจและความมัน- ใจระหว่างประเทศว่าจีนไม่ใช่ ภยั คุ กคามและจะไม่แสวงหาความเป็ นเจ้าครอบงําประเทศ
ใดๆ แต่ จีน จะเจริ ญเติ บ โตอย่า งสั น ติ แ ละจะเป็ นประเทศใหญ่ ที- มีค วามรั บ ผิดชอบ โดยเฉพาะบทบาททาง
การทหารของจีนที-แสดงความโปร่ งใสในเอกสารการป้ องกันประเทศได้เน้นยํ2าถึงความร่ วมมือด้านความมัน- คง
กับประเทศต่างๆ และการแลกเปลี- ยนทางการทหาร รวมทั2งการเชิ ญผูส้ ังเกตการณ์ เข้าร่ วมชมการซ้อมรบของ
กองทัพจี นและการเข้าร่ วมในการรั กษาสันติ ภาพภายใต้กรอบของมติสหประชาชาติ ซึ- งเป็ นการส่ งเสริ มต่อ
บทบาทของจีนในเชิงบวกบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ
สําหรั บข้อคิ ดเห็ นส่ วนบุ คคลของผูเ้ ขี ยนที- ปรารถนาจะเห็ นการกําหนดนโยบายการป้ องกัน
ประเทศของไทยมีความสอดคล้องกับทิ ศทางการพัฒนาประเทศและได้นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยผูเ้ ขียนเห็นว่า กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาให้ความสําคัญกับการพัฒนาหน่วยงานด้านการวิจยั และศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ ทุกระดับหน่วย ในการเป็ นศูนย์กลางของการระดมแนวคิดและการสร้างเครื อข่ายองค์ความรู ้
ตลอดจนการเชื- อมต่อระหว่างหน่ วยงานการวางแผนกับหน่ วยงานจัดการศึกษาและส่ วนปฏิ บตั ิการต่างๆ เพื-อ
พัฒนาและบริ หารจัดการในการสร้างองค์ความรู ้และผลักดันให้องค์ความรู ้น2 นั ได้นาํ ไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง
รวมทั2งมีการเผยแพร่ สู่ สาธารณชนเพื-อประโยชน์ของประเทศเป็ นส่ วนรวมอย่างต่อเนื-อง
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