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รูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของจีนกบัความสอดคล้องในการป้องกันประเทศ 

โดย พ.อ.ไชยสิทธิ�   ตนัตยกุล 
ผูอ้าํนวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 

 คาํถามที-น่าสนใจและมกัถูกตั2งเป็นคาํถามตลอดมานับตั2งแต่ก้าวเขา้สู่ยุคศตวรรษที- ๒๑ นี2 คือ  
ประเทศจีนทาํอยา่งไรจึงไดเ้จริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที-รวดเร็วและประเทศจีนจะขยายบทบาทอยา่งไรต่อไป
โดยเฉพาะบทบาททางการทหาร  
 ในบทความเรื-องนี2 จึงมีวตัถุประสงค์เพื-อจะนาํเสนอขอ้มูลที-เกี-ยวขอ้งกบัประเด็นคาํถามดงักล่าว
ในขา้งตน้และเสนอขอ้คิดเห็นบางประการเพื-อนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการกาํหนดนโยบายการป้องกนัประเทศของ
ไทยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ 

 
 

กล่าวนํา 
 นบัตั2งแต่จีนไดส้ถาปนาการปกครองประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื-อวนัที- ๑ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๔๙๒  ประเทศจีนก็ตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาอนัสําคญัประการหนึ-งโดยเฉพาะปัญหาดา้นเศรษฐกิจที-ขาด
การพฒันา  ประชาชนขาดการกินดีอยู่ดี  อนัเนื-องมาจากการที-ประเทศจีนตอ้งผจญกบัการทาํสงครามเพื-อการ
ก่อตั2งประเทศในสมยัของยุคของเหมา เจ๋อตง  ซึ- งเป็นผูน้าํประเทศจีนยุคใหม่รุ่นที-หนึ- ง  จนกระทั-งถึงยุคผูน้าํ
ประเทศรุ่งที-สองที-มี นายเติ2ง เสี- ยวผิง เป็นผูน้าํ  ได้มีการนาํเสนอแนวคิดใหม่เพื-อการพฒันาประเทศภายใต้
นโยบายสี-ทนัสมยั อนัประกอบด้วย  ความทนัสมยัด้านการเกษตร  ความทนัสมยัด้านอุตสาหกรรม  ความ
ทนัสมยัดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และความทนัสมยัดา้นการทหาร  โดยนาํเสนอนโยบายแนวคิดดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต ์เมื-อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑  อนัเป็นจุดเริ-มตน้ของการนาํไปสู่การ
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เปิดประเทศเพื-อการพฒันาประเทศดว้ยเป้าหมายและแนวทางใหม่บนพื2นฐานของกาํลงัอาํนาจแห่งชาติที-เขม้แข็ง
เป็นมหายทุธศาสตร์ (Grand Strategy) ซึ- งมีมิติที-สาํคญั ๒ ประการ (Tellis, Ashley. ,2009, pp. 27-51) คือ 
 ประการแรก การลดความขดัแยง้ทั2งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ  รวมทั2งกาํหนด
จุดยนืในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ 
 ประการที-สอง  การเพิ-มขีดความสามารถของประเทศดว้ยการมีแผนที-สมบูรณ์ (Master Plan) เป็น
กรอบในการพฒันาประเทศ  การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการป้องกนัประเทศ 
 สําหรับบทบาทของจีนในเวทีระหว่างประเทศ (Yahuda, Michael., 2011, pp. 301-305) 
นกัวชิาการดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศต่างวิเคราะห์ในทาํนองเดียวกนัวา่  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นจุดเริ-มตน้ที-ทาํใหจี้นกลายเป็นประเทศที-มีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของโลกและทาํให้จีนมีบทบาท
ในองค์กรต่างๆ ระหว่างประเทศมากขึ2น เช่น  องค์กรการคา้โลก เป็นตน้  อนัมีส่วนสําคญัต่อการสนบัสนุน
บทบาทของจีนในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในกรอบขององค์การสหประชาชาติให้เป็นที-ยอมรับมากยิ-งขึ2น เช่น  
บทบาทในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคต่างๆ เป็นตน้  นอกจากนี2  จีนไดก้าํหนดนโยบายการต่างประเทศที-มี
ความประสานสอดคลอ้งกบัขีดความสามารถของประเทศตามแผนพฒันาประเทศ  ดงัจะเห็นไดจ้ากความสําเร็จ
ในการพฒันาอุตสาหกรรมของจีนที-ตอ้งแสวงหาแนวทางในการสร้างความมั-นคงดา้นพลงังานความคู่กบัการ
แสวงหาตลาดเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ เช่น  การขยายตลาดสู่ทวีปแอฟริกาและลาตินอเมริกา เป็นตน้  โดยจีน
แสดงท่าทีและจุดยืนในการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศกบัประเทศเพื-อนบา้นที-มีปัญหาความขดัแยง้
ตามแนวพรมแดนทั2งทางบกและทางทะเล  เพื-อสนบัสนุนวา่จีนจะเจริญเติบโตขึ2นอยา่งสันติและไม่ปรารถนาที-
จะเป็นมหาอาํนาจครอบงาํประเทศใดๆ  
 มีคาํถามที-น่าสนใจคาํถามหนึ-งว่า  อะไรเป็นสาเหตุหลกัที-ทาํให้ระดบัการพฒันาของจีนลา้หลงั
กวา่ภูมิภาคอื-นๆ โดยเฉพาะประเทศตะวนัตกในช่วงของศตวรรษที- ๒๐ ที-ผา่นพน้ไป  ซึ- งมีนกัวิชาการไดอ้ธิบาย
วา่ เป็นผลมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนในช่วงกวา่หนึ- งศตวรรษที-ผ่านมา  โดยเกี-ยวขอ้งกบั
ประเด็น ๔ เรื-องที-เป็นพื2นฐานสําคญัต่อการพฒันาของประเทศตะวนัตก (บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ, ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๑๓ - ๑๑๙) กล่าวคือ   
 ๑. เรื-องการแข่งขนั  จากการที-ยโุรปมีระบบการเมืองที-ไม่ไดมี้ศูนยร์วมอาํนาจ  โดยแต่ละประเทศ
ต่างมีผูป้กครองตนเอง  และภายใตร้ะบอบสาธารณรัฐหรือราชวงศน์ั2นมีการแข่งขนัจากองคก์รต่างๆ หลายแห่ง  
ในขณะที-จีนเพิ-งเริ-มตน้การแข่งขนัภายหลงัจากที-เติ2ง เสี-ยวผิงประกาศให้เมืองเสิ-นเจิ2นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เมื-อปี พ.ศ.๒๕๒๓ 
 ๒. เรื-องการปฏิวติัทางวิทยาศาสตร์ ซึ- งเป็นความกา้วหน้าครั2 งสําคญัที-เกิดขึ2นในยุโรปตะวนัตก 
ช่วงศตวรรษที- ๑๗  ทั2งด้านคณิตศาสตร์  ดาราศาสตร์  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  และเคมี  ทาํให้ยุโรปก้าวหน้าไป
มากกวา่ทางดา้นทวปีเอเชีย 
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 ๓. เรื-องสังคมบริโภคนิยม  โดยมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมในประเทศตะวนัตก  ซึ- งเกิดขึ2นจากการ
พบกนัระหวา่งอุปทานที-มีเทคโนโลยทีาํใหเ้กิดระดบัผลิตภาพที-สูงขึ2นและอุปสงคที์-ตอ้งการราคาสินคา้ที-ถูกลง 
 ๔. เรื-ององคป์ระกอบของปัจจยัการผลิต  ซึ- งประเทศตะวนัตกเป็นภูมิภาคแรกๆ ที-ผสมผสานการ
ใชแ้รงงานเขา้กบัปัจจยัทุนในการผลิตและดว้ยอตัราการออมที-สูงกวา่  ส่งผลใหมี้การสะสมของสินคา้ทุน 

รูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของจีน  
 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนไดเ้ริ-มตน้ขึ2นเมื-อปี พ.ศ.๒๔๙๖ ในสมยัของเหมา 
เจ๋อตง  ซึ- งเป็นผูน้าํรุ่นแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยไดย้ึดถือรูปแบบการพฒันามาจากแบบแผนของ
สหภาพโซเวยีตในยคุนั2นที-เนน้การวางแผนจากส่วนกลาง  โดยอาจแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง (อกัษรศรี พานิชสาสน์., 
๒๕๕๔ ก., หนา้  ๗๔ – ๘๖) ดงันี2  
 ช่วงแรก เป็นช่วงก่อนการเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๒๑) ไดแ้ก่   
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-หนึ- งของจีน (พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๐)  เน้นการเพิ-มอตัราความเร็วให้กับ
อุตสาหกรรม  แต่ผลที-ไดรั้บคือ การขยายตวัของเมืองที-เร็วเกินไปทาํใหพ้ืชธญัญาหารไม่เพียงพอ 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-สองของจีน (พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๐๕)  เน้นการก้าวกระโดดใหญ่  แต่ผลที-
ไดรั้บคือ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูที่-ทุกขย์ากลาํบากมากขึ2นจากการเร่งพฒันาอุตสาหกรรมขนานใหญ่  จน
ทาํใหมี้การปรับปรุงแผนพฒันาฯ ใหม่ทั2งหมด  โดยไม่ไดมี้การประกาศใชแ้ผนพฒันาฯ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๖ – 
๒๕๐๘  
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-สามของจีน (พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๓)  เน้นแก้ปัญหาความอดอยากของ
ประชาชนในช่วงที-มีการปฏิวติัวฒันธรรม  
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที- สี- ของจีน (พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๘)  เน้นการเพิ-มประสิทธิภาพและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั2งการสร้างความสมดุลระหวา่งการพฒันาชายฝั-งทะเลกบัมณฑลตอนใน 
 ช่วงที$สอง เป็นช่วงหลงัการเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจ (พ.ศ.๒๕๒๑ - ปัจจุบนั) ไดแ้ก่ 
  แผนพฒันาฯ ฉบบัที-หา้ของจีน (พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๒๓)  เนน้การเยียวยาและปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจรวมทั2งการประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศ  
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-หกของจีน (พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๒๘)  เน้นการเดินหน้าสู่การเปิดประเทศ
และการปฏิรูปเศรษฐกิจ  โดยตั2งเป้าหมายให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ
เพิ-มขึ2นสองเท่าภายใน ๒๐ ปี  
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-เจ็ดของจีน (พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๓)  เน้นการปฏิรูปและการบริหารจดัการ
ใหเ้กิดความมั-นคงทางเศรษฐกิจ 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-แปดของจีน (พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๘)  เน้นการประสานเศรษฐกิจแบบ
วางแผนเขา้กบัเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด  ซึ- งส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนเพิ-มขึ2นเฉลี-ยร้อยละ 
๑๒ ต่อปี 
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 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-เกา้ของจีน (พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓)  เน้นการปรับควบคุมเศรษฐกิจมหภาค
และยบัย ั2งภาวะเงินเฟ้อ  อนัป็นผลมาจากวกิฤติการณ์ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย ปี พ.ศ.๒๕๔๐  ซึ- งส่งผลให้จีน
สามารถรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งต่อเนื-อง 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-สิบของจีน (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๘)  เนน้กลไกการตลาดมากยิ-งขึ2น  โดยลด
บทบาทภาครัฐในการแทรกแซงการจดัการทรัพยากร  รวมทั2งให้ความสําคญักบัการลดช่องว่างทางรายไดใ้น
ภูมิภาคต่างๆ ของจีนและเนน้การพฒันาพื2นที-ภาคตะวนัตกของจีน 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที-สิบเอ็ดของจีน (พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)  เน้นการพฒันาที-เป็นวิทยาศาสตร์
โดยยึดถือทฤษฎีของเติ2ง เสี- ยวผิง และแนวคิดสามตวัแทนของ เจียง เจ๋อหมิน เพื-อเป็นสิ-งชี2 นาํในการพฒันาที-
สมดุลมากขึ2น  โดยเฉพาะเนน้การส้รางจีนใหเ้ป็นสังคมที-มีความกลมกลืนและปรองดอง        
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบบัที- ๑๒  (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ซึ- งเป็น
ฉบบัล่าสุด เริ-มมีผลบงัคบัใช้ตั2งแต่วนัที- ๑๕ มีนคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นตน้มาและจะใชไ้ปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๘   
ในแผนพฒันาฯ ฉบบันี2 มีจุดมุ่งเนน้ ๒ ประเด็น (อกัษรศรี พานิชสาสน์., ๒๕๕๔ ข. : หนา้ ๑๗ - ๑๘) คือ 
 ประเด็นที-หนึ- ง  การเปลี-ยนรูปแบบวิธีการพฒันาเศรษฐกิจ เพื-อให้ประเทศแข็งแกร่ง ประชาชน
รํ-ารวย 
 ประเด็นที-สอง  การปฏิรูปเพื-อให้ประชาชนมีหลักประกัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที-ดีขึ2น  โดยมี
รายละเอียดที-ตอ้งยึดถือในเรื-องต่างๆ ไดแ้ก่  ยึดถือการปรับเปลี-ยนโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจเป็น
ทิศทางของการเปลี-ยนรูปแบบวธีิการพฒันาเศรษฐกิจ  ยึดถือความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการ
สร้างสรรคน์วตักรรมเป็นเสาคํ2าของการเปลี-ยนรูปแบบวิธีการพฒันาเศรษฐกิจ  ยึดถือการสร้างหลกัประกนัและ
การยกระดบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นจุดเริ-มตน้และจุดปลายทางของการปรับเปลี-ยนรูปแบบวิธีการ
พฒันาเศรษฐกิจ  ยดึถือการสร้างสังคมแบบประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกบัสิ-งแวดลอ้มเป็นภารกิจสําคญัของ
การเปลี-ยนรูปแบบวิธีการพฒันาเศรษฐกิจ  และยึดถือการเปิดประเทศ ปฏิรูปเป็นแรงขบัเคลื-อนของการเปลี-ยน
รูปแบบวธีิการพฒันาเศรษฐกิจ  
 ส่วนวธีิการพฒันาเศรษฐกิจนั2น ไดแ้บ่งออกเป็น ๑๖ หมวด (อกัษรศรี พานิชสาสน์., ๒๕๕๔ ข. : 
หนา้ ๑๘ - ๒๐)  ไดแ้ก่ 
 หมวดที- ๑ ปรับเปลี-ยนวิธีใหม่  สร้างโฉมหน้าใหม่บนกาพฒันาตามหลักวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
 หมวดที- ๒ การเกษตรเขม้แข็ง  เกษตรกรไดป้ระโยชน์  เร่งสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในแนวทาง
สังคมนิยม 
 หมวดที- ๓ เปลี-ยนรูปแบบใหม่  ยกระดบัเพิ-มศกัยภาพในการแข่งขนัของวสิาหกิจ 
 หมวดที- ๔ สร้างสภาพแวดลอ้มเพื-อเอื2อต่อการพฒันาภาคบริการ 
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 หมวดที- ๕ ส่งเสริมการพฒันาอยา่งสมดุลระหว่างภูมิภาค และส่งเสริมการพฒันาของความเป็น
เมืองอยา่งแขง็แกร่ง 
 หมวดที- ๖ พฒันาแบบสีเขียว  สร้างสรรคส์ังคมแบบประหยดัพลงังาน  เป็นมิตรกบัสิ-งแวดลอ้ม 
 หมวดที- ๗ นวตักรรมขบัเคลื-อน  การปฏิบติัตามยุทธศาสตร์วา่ดว้ยวิทยาศาสตร์  การศึกษาทาํให้
ชาติเจริญ  และยทุธศาสตร์วา่ดว้ยบุคลากรทาํใหช้าติพฒันา 
 หมวดที- ๘ ปรับปรุงชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน  สร้างระบบบริการสาธารณะที-สมบูรณ์แบบ 
 หมวดที- ๙ เสริมสร้างและสร้างสรรคร์ะบบบริหารสังคม 
 หมวดที- ๑๐ สืบสาน สร้างสรรคแ์ละผลกัดนัการพฒันาวฒันธรรมใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ-งขึ2น 
 หมวดที- ๑๑ ปฏิรูป  พิชิตอุปสรรค  สร้างระบบเศรษฐกิจกลไกการตลาดแบบสังคมนิยมให้
สมบูรณ์แบบ 
 หมวดที- ๑๒ อาํนวยประโยชน์แก่กนัและกนั  ยกระดบัการเปิดประเทศใหสู้งขึ2น 
 หมวดที- ๑๓ พฒันาประชาธิปไตย  ผลกัดนัการสร้างสรรค์อารยธรรมทางการเมืองในระบอบ
สังคมนิยม 
 หมวดที- ๑๔ ขยายความร่วมมือ  ร่วมกนัสร้าง “ครอบครัวของชนชาติจีน” ดว้ยกนั 
 หมวดที- ๑๕ ทหาร ประชาชนกลมกลืน  เสริมสร้างการป้องกนัประเทศและกองทพัให้มีความ
ทนัสมยัยิ-งขึ2น 
 หมวดที- ๑๖ ปฏิบติัอยา่งขนัแขง็เพื-อบรรลุเป้าหมายอนัยิ-งใหญ่ 

 
 

ปัจจัยที$ทาํให้เศรษฐกจิของจีนเติบโตขึ*นอย่างรวดเร็ว 
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 นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ (อกัษรศรี พานิชสาสน์., ๒๕๕๔ ก., หน้า ๑๒ – ๒๖) ได้
วิเคราะห์ถึงปัจจยัที-ทาํให้เศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ2นอย่างรวดเร็วจากการดาํเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ระบบ
กลไกการตลาด  โดยในช่วงปี พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๓๗ ซึ- งเป็นช่วงแรกของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจไดใ้ชร้ะบบ
การตลาดควบคู่กบัการวางแผนจากส่วนกลาง เช่น  การให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื-อสร้างแรงจูงใจรวมทั2ง
การกระตุน้ให้มีการแข่งขนัระหวา่งมณฑลต่างๆ และการส่งเสริมให้มีการสร้างวิสาหกิจใหม่ๆ ที-ไม่ใช่ของรัฐ 
เป็นตน้   
 จากความสําเร็จของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในช่วงแรกไดท้าํให้รัฐบาลจีนเห็นถึงความสําเร็จใน
การใช้แนวทางดงักล่าวโดยเฉพาะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคที-อยูน่อกการวางแผนควบคุมของรัฐ  
จนนาํไปสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในช่วงที-สอง หลงัจากปี พ.ศ.๒๕๓๗ จนถึงปัจจุบนั  โดยรัฐบาลจีนไดน้าํเอา
ระบบการตลาดที-อิงกฏกติกาสากลมาใช้มากขึ2นและมีการแยกหน่วยงานดา้นภาษีของรัฐบาลทอ้งถิ-นออกจาก
รัฐบาลกลาง  รวมทั2งมีการปฏิรูปในดา้นอื-นๆ อย่างเต็มระบบ เช่น  การปรับหน่วยเงินตราให้เหลือเพียงหน่วย
เงินเดียวคือ เงินเหยนิหมินปี2  หรือ เงินหยวน  ตลอดจนการปฏิรูประบบบริหารธนาคารกลางของจีน  การปรับลด
ขนาดของหน่วยงานราชการ  การแปรรูปรัฐวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กใหเ้ป็นของเอกชน เป็นตน้ 
 นอกจากปัจจัยที-ส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนดังกล่าวแล้ว  ยงัมี
ยุทธศาสตร์ที-สําคญัอีกประการหนึ- งที-เป็นพื2นฐานต่อความสําเร็จในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว
คือ  การพฒันาพื2นที-เฉพาะทางดา้นเศรษฐกิจ โดยความริเริ-มของเติ2ง เสี-ยวผิง ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ที-ไดป้ระกาศ
เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone :SEZ) ใน ๔ พื2นที-สําคญัของประเทศ ไดแ้ก่ ๓ พื2นที-ในมณฑล
กวา่งตง (กวางตุง้) คือ เสิ-นเจิ2น  ซ่านโถว (ซวัเถา) และจูไห่  และอีกหนึ-งพื2นที-ในมณฑลฝเูจี2ยน (ฮกเกี2ยน) ไดแ้ก่
เมืองเซีwยะเหมิน  ต่อมาภายหลังได้เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ-มขึ2 นอีกหนึ- งแห่งบนเกาะไหหลาํและเปิดเขต
เศรษฐกิจใหม่ในเขตผูต่งของมหานครเซี-ยงไฮ ้ ซึ- งเป็นพื2นที-ชายฝั-งทะเลของจีนที-สามารถเชื-อมต่อกบัทะเลจีนใต้
และมหาสมุทรแปซิฟิก  โดยมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางในการกาํหนดนโยบายการป้องกนัประเทศของจีนเพื-อ
ปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  ดงัที-จะไดก้ล่าวในประเด็นต่อไป 

นโยบายการป้องกนัประเทศของจีน 
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 เอกสารป้องกนัประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นฉบบัล่าสุดที-ไดเ้ผยแพร่สู่สาธารณชนเมื-อ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ที-ผา่นมา ( Information Office of the State Council of the People’s Republic of China., 
2010) มีประเด็นที-สาํคญัสรุปไดด้งันี2  
 ประการที-หนึ- ง วตัถุประสงค์ของเอกสารการป้องกันประเทศฉบับนี2  จัดทําขึ2 นเพื-อแสดง
เจตนารมณ์ที-โปร่งใสในการดาํเนินนโยบายป้องกนัประเทศและการต่างประเทศ  รวมทั2งแนวทางในการพฒันา
กองทพัที-จะนาํไปสู่การสร้างความไวว้างใจระหวา่งประเทศ  โดยจะจดัทาํขึ2นทุกๆ ๒ ปี  
 ประการที-สอง ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เรื-อง ได้แก่ สถานการณ์ความมั-นคงโดยทั-วไป, 
นโยบายการป้องกนัประเทศ, ความทนัสมยัของกองทพั, การพฒันากองทพั, กองกาํลงัเคลื-อนที-เพื-อการป้องกนั
ประเทศและกาํลงัสํารอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื-อการ
ป้องกนัประเทศ, งบประมาณการป้องกนัประเทศ  และการควบคุมการแพร่กระจายอาวธุ 
 ประการที-สาม จุดยืนในการดาํเนินนโยบายการป้องกนัประเทศและการต่างประเทศของจีน 
ไดแ้ก่  จุดยืนที-เนน้ระบบโลกที-มีหลายขั2วอาํนาจ  จุดยืนที-เนน้บทบาทนาํของภูมิภาคเอเชียในการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างย ั-งยืน  จุดยืนที-เนน้การเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากบัความมั-นคงที-มีความซับซ้อนทั2งจาก
ปัญหาภายในและแรงกดดนัจากภายนอกประเทศ  โดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐฯ และพนัธมิตรทางการทหาร
ของสหรัฐฯ ที-ยงัคงเกี-ยวขอ้งกบัความมั-นคงในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพนัธ์และกลไกความเชื-อมั-น
ทางการทหารระหวา่งแผน่ดินใหญ่กบัเกาะไตห้วนัเพื-อรักษาเสถียรภาพดา้นความมั-นคง  
 นอกจากจุดยืนที-กล่าวไปนั2น ยงัมีจุดยืนที-สําคญัอีกประการหนึ- งที-ตอ้งกล่าวถึงคือ  จุดยืนในการ
สร้างขีดความสามารถทางการทหารเพื-อตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจในการป้องกนัประเทศ ไดแ้ก่  การ
ป้องกนัรักษาอาํนาจอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน, การรักษาเสถียรภาพความมั-นคง
ทางสังคม, การพฒันากองทพัใหมี้ความทนัสมยั, การรักษาความสงบและสันติภาพของโลก, การแลกเปลี-ยนทาง
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การทหารและการฝึกร่วมฝึกผสมกบัต่างประเทศ  รวมทั2งการพฒันาความร่วมมือดา้นความมั-นคงกบัประเทศ
ต่างๆ  
 ประการที-สี-  จุดมุ่งเนน้สําคญั ๒ ประการในการพฒันากองทพั คือ   จุดมุ่งเนน้เพื-อการสร้างความ
สมดุลในการพฒันากองทพัระหวา่งกองกาํลงัทางบก ทางเรือ ทางอากาศและกองกาํลงัอาวธุทางยุทธศาสตร์ในการ
เตรียมความพร้อมสาํหรับสงครามที-จาํกดัพื2นที-  รวมทั2งจุดมุ่งเนน้ในการพฒันากองทพัเพื-อร่วมปฏิบติัการในการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติและการเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพน้จากภยั
คุกคามในพื2นที-ต่างๆ เช่น ในประเทศลิเบีย ฯลฯ รวมทั2งการเผชิญกบัความทา้ทายจากปัญหาความมั-นคงในรูปแบบ
ใหม่ เช่น การก่อการร้าย  อาชญากรรมขา้มชาติและภยัพิบติัทางธรรมชาติ เป็นตน้ 

ส่วนบทบาททางการทหารของจีนเมื-อวิ เคราะห์จากเอกสารการป้องกันประเทศของ
กระทรวงกลาโหมจีน ซึ- งสอดคลอ้งกบัเอกสารวา่ดว้ยนโยบายการต่างประเทศของจีน ( Information Office of the 
State Council of the People’s Republic of China., 2010, pp. 9-14) โดยสามารถวิเคราะห์ได ้๓ บทบาทใหญ่ๆ 
คือ 
 ๑. บทบาทการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีนจะเป็นไปในลกัษณะการเสริมสร้าง
หลกัประกนัในความเป็นอิสระ ความสามารถในการพึ-งตนเองและสามารถปฏิบติัการทางทหารในเชิงป้องกนั 
เพื-อใหป้ระเทศสามารถดาํรงความเป็นเอกราชและรักษาอาํนาจอธิปไตย มีความเป็นอิสรภาพและบูรณภาพแห่ง
ดินแดนรวมทั2งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลกัการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติห้าประการ (The Five Principles 
of Peaceful Coexistence) ได้แก่ การเคารพในอาํนาจอธิปไตยของกนัและกนั, การไม่รุกรานกนั, การไม่
แทรกแซงกิจการภายในของกนัและกนั,ความเสมอภาคกนั และการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ซึ- งจีนพิจารณาแลว้เห็น
วา่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทางที-บญัญติัไวใ้นกฎบตัรของสหประชาชาติ 
 ๒. บทบาททางการทหารของจีนตอ้งสนบัสนุนต่อการสร้างค่านิยมที-ถูกตอ้งและมีความเขา้ใจใน
ความแตกต่างของระบบอุดมการณ์ทางสังคม เพื-อลดการเผชิญหนา้ในการแยง่ชิงผลประโยชน์ในลกัษณะที-ฝ่าย
หนึ- งไดป้ระโยชน์และอีกฝ่ายหนึ- งเสียประโยชน์ อนัจะนาํไปสู่ความร่วมมือเพื-อรักษาผลประโยชน์ร่วมกนับน
พื2นฐานของความเชื-อใจ (Mutual Trust) เชื-อมั-นในผลประโยชน์ (Mutual Benefit) มีความเท่าเทียมกนั (Equality) 
และมีความร่วมมือกนั (Cooperation)  
 ๓. บทบาทของกระทรวงกลาโหมจีนไดมุ้่งสนบัสนุนการนาํแนวคิดความมั-นคงใหม่ให้บงัเกิดผล
ในการปฏิบติั โดยผลกัดนัใหมี้กิจกรรมทางการทหารและความมั-นคงในรูปแบบความร่วมมือที-เป็นแบบพหุภาคี 
(Multilateralism) เช่น การประชุมอาเซียนวา่ดว้ย ความร่วมมือดา้นการเมืองและความมั-นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก 
(ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมวา่ดว้ยการแสวงหามาตรการเพื-อสร้างความไวเ้นื2อเชื-อใจ (ดา้น
ความมั-นคง) ในเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) กิจกรรม
ของชมรมความความมั-นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก(Council of Security Cooperation in the Asia 
Pacific: CSCAP) กิจกรรมในกรอบความสัมพนัธ์อาเซียนกบัจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบ
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ความสัมพนัธ์อาเซียนกบัจีน ญี-ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ (ASEAN-China, Japan and the Republic 
of Korea Relationship: ASEAN+3) เป็นตน้ 

จากบทบาททางการทหารของจีนในประเด็นที-กล่าวถึงแลว้นั2นอาจวิเคราะห์ไดว้่า  เอกสารการ
ป้องกนัประเทศของจีนฉบบัดงักล่าวได้ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติของจีน  โดยให้ความสําคญักบั
ปัจจยัที-เกี-ยวขอ้งกบัผลประโยชน์แห่งชาติในฐานะที-เป็นกุญแจสําคญัหรือเป้าหมายของการกาํหนดนโยบาย
ต่างประเทศ  ซึ- งผลประโยชน์แห่งชาตินั2นอาจจาํแนกออกเป็นมิติต่าง ๆ บนพื2นฐานของบรรทดัฐานที-แตกต่าง
กนัเพื-อการนาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบาย (Xuetong, Yan, 2006 : Web Book Chapter 1, pp. 18-21) กล่าวคือ 

มิติที-เกี-ยวขอ้งกบัพื2นฐานของเนื2อหา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ดา้นการเมือง (Political Interests) 
เช่น เอกราชและบูรณภาพของประเทศ สถานภาพระหว่างประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์ด้านความมั-นคง 
(Security Interests) เช่น เขตแดนทั2งทางบกและทางทะเลรวมทั2งศกัยภาพทางการทหาร เป็นตน้ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ (Economic Interests) เช่น การส่งออกและนาํเขา้ทางการคา้ การลงทุนระหว่างประเทศ การเงิน
ระหวา่งประเทศ การนาํเขา้และส่งออกของเทคโนโลยี เป็นตน้ ผลประโยชน์ทางวฒันธรรม (Cultural Interests) 
เช่น การดาํรงรักษาวฒันธรรมของประเทศ เป็นตน้  

มิติที- เกี-ยวข้องกับพื2นฐานของเวลา โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ที-ไม่เปลี-ยนแปลงหรือมั-นคง 
(Constant Interests) เช่น ความอยู่รอดปลอดภยัของประเทศ เป็นตน้ และผลประโยชน์ที-แปรเปลี-ยนตาม
ระยะเวลา (Variable Interests) ซึ- งเปลี-ยนแปลงตามสภาวะแวดลอ้ม เช่น ผลประโยชน์ในระยะสั2นประมาณ ๑-๒ 
ปี ระยะปานกลางประมาณ ๓-๑๐ ปี และระยะยาวประมาณ ๑๐ ปีขึ2นไป เป็นตน้ 

มิติที-เกี-ยวขอ้งกบัพื2นฐานของความสําคญั โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที-ถาวร (Vital Interests) เช่น 
การมีอิสรภาพและเสรีภาพ เป็นตน้ ผลประโยชน์สําคญัระดบัสูง (Extremely Importance Interests) เช่น ความ
สมดุลทางยุทธศาสตร์ระหวา่งประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์ที-สําคญั (Importance Interests) เช่น การขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ 

มิติที- เกี-ยวข้องกับพื2นฐานของขอบเขต โดยแบ่งเป็นผลประโยชน์ที- เป็นสากล (Universal 
Interests) เช่น อาํนาจอธิปไตยของประเทศ เป็นตน้ ผลประโยชน์ทั-วไป (Partial Interests) เช่น การมีประเทศที-
เป็นพนัธมิตร เป็นตน้ ผลประโยชน์เฉพาะดา้น (Individual Interest) เช่น ความทนัสมยัของประเทศที-ทดัเทียม
กบัประเทศอื-น ๆ เป็นตน้ 

ความประสานสอดคล้องระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกจิกบัการป้องกนัประเทศ 
 ขอ้น่าสังเกตประการหนึ-งของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบบัที- ๑๒ ((พ.ศ.๒๕๕๔ 
- ๒๕๕๘)  ซึ- งเป็นฉบบัที-ใชใ้นปัจจุบนัที-ไดเ้ริ-มมีผลบงัคบัใชต้ั2งแต่วนัที- ๑๕ มีนคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นตน้มานั2น 
อนัเป็นช่วงเวลาเดียวกนักับเอกสารการป้องกนัประเทศของจีน ปี ๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓) ที-ได้ออกเผยแพร่
ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เช่นกนั   
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นอกจากนั2น เมื-อพิจารณาจากเนื2อหาสาระในเอกสารการป้องกนัประเทศฉบบัดงักล่าวก็ได้มีเนื2อหา
สอดคลอ้งกบัทิศทางของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน เช่น  จุดยืนที-เนน้บทบาทนาํของภูมิภาค
เอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ั-งยืน  โดยเฉพาะการแสดงบทบาทของจีนในการแกไ้ขปัญหาวิกฤติ
การเงินในภูมิภาคเอเชียเมื-อ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ และการดาํเนินความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศกบัประเทศเพื-อนบา้น
เพื-อลดความหวาดระแวงโดยการแสดงความโปร่งใสผา่นเอกสารการป้องกนัประเทศและมีการแลกเปลี-ยนความ
ร่วมมือทางการทหารกบัต่างประเทศ  รวมทั2งพยายามลดขดัแยง้ในปัญหาพรมแดนทั2งทางบกและทางทะเลใน
ขณะที-ไดแ้สวงหาลู่ทางในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกนักบัประเทศเพื-อนบา้นและในภูมิภาคดว้ยการ
สร้างโครงข่ายการคมนาคมติดต่อกนัทั2งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เป็นตน้  อนัจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจ
ของจีนเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ 

วเิคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของจีนที$เป็นปัจจัยเกื*อกูลและอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ  
  จุดแข็งของจีน ไดแ้ก่ จีนมีจาํนวนประชากรจาํนวนมากถึง ๑,๓๐๐ ลา้นคนเศษซึ- งเป็นปัจจยั
สาํคญัต่อการเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจ อนัส่งผลใหก้องทพัจีนไดพ้ฒันาศกัยภาพทางการทหารให้มีความเขม้แข็ง
มากขึ2นตามสัดส่วนของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื-อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และที-สําคญัคือจีนมี
ระบบโครงสร้างทางการเมืองที-เขม้แข็งโดยพรรคคอมมิวนิสตจี์นสามารถกาํหนดทิศทางในการบริหารจดัการ
ประเทศไดอ้ยา่งเบด็เสร็จ (Laudicina, Paul A., 2005, pp. 45-47) 
  จุดอ่อนของจีน ไดแ้ก่ การที-มีประชากรมากของจีนโดยมีชนเผา่ต่าง ๆ มากถึง ๕๖ เผา่ ทาํให้
รัฐบาลจีนตอ้งเขม้งวดในการกาํกบัดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมจนเกิดขอ้จาํกดัในเรื-องสิทธิมนุษยชน และ
การที-จีนเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนนานาประเทศเกิดความหวาดระแวงว่าจีนจะนําไปใช้
เสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอนัจะกลายเป็นภยัคุกคามต่อความมั-นคงต่อภูมิภาคและต่อโลก โดยเฉพาะ
การแสดงขีดความสามารถดา้นอวกาศของจีนและการใชขี้ปนาวุธยิงดาวเทียมที-ไม่ใชแ้ลว้ของจีนในอวกาศเมื-อ
เดือนมกราคม ค.ศ. 2007 รวมทั2งปัญหาในเรื-องดินแดนไตห้วนัที-มีมหาอาํนาจภายนอกคือ สหรัฐฯ ที-ไดแ้สดง
จุดยนืในการปกป้องไตห้วนั  หรือในกรณีเกี-ยวกบัขอ้พิพาทปัญหาเรื-องหมู่เกาะสแปรตลียใ์นทะเลจีนใตก้บับาง
ประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ฯลฯ (Navararo, Peter., 2008, pp. 15-57)  นอกจากนั2น 
ประเทศต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์  มาเลเซียและอินโดนีเซียฯลฯ ได้หวาดระแวงว่าจีนจะขยายอาํนาจอิทธิพลเพื-อ
รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการควบคุมเส้นทางเดินทะเลที-สําคญัผ่านช่องแคบมะละกาซึ- งเป็นจุด
ยทุธศาสตร์ที-สาํคญัของโลก (Backman, Michael., 2008, pp. 21-30)    
   ปัจจัยเกื*อกูลต่อโอกาสของจีน ไดแ้ก่ การใชจุ้ดแขง็ทางดา้นเศรษฐกิจซึ- งประเทศต่าง ๆ ทั-วโลก
กาํลงัจบัตาว่าจีนจะช่วยในการแกว้ิกฤตทางดา้นเศรษฐกิจของโลกที-เกิดขึ2นจากปัญหาธุรกิจการเงินในสหรัฐฯ 
และลุกลามไปทั-วโลกในช่วงตน้ปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้เช่นเดียวกบัที-จีนได้มีส่วนสําคญัในการแกปั้ญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในเอเชียเมื-อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ- งจะเปิดโอกาสให้จีนกบัสหรัฐฯ มีความร่วมมือกนัมากขึ2นในการแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั  นอกเหนือจากที-จีนให้ความร่วมมือกบัสหรัฐฯ ในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและปัญหา
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นิวเคลียร์เกาหลีเหนือ เป็นตน้ ซึ- งจะทาํให้จีนมีบทบาทในเวทีการเมืองระหวา่งประเทศเพิ-มมากขึ2น (Overholt, 
William H., 2008, pp. 33-62) 
 อุปสรรคของจีน ไดแ้ก่ ความตอ้งการดา้นพลงังานเพื-อสนองต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจและ
ปัญหามลพิษจากการพฒันาที-ขาดความสมดุลจนเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ  รวมทั2งความหวาดระแวงของนานา
ประเทศว่าจีนจะกลายเป็นภยัคุกคามทาํให้จีนตอ้งแสดงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ประเทศต่าง ๆ ในลกัษณะการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) เพื-อสร้างความไวเ้นื2อเชื-อใจ
และความเชื-อมั-นว่าจีนจะเป็นโอกาสของภูมิภาคและของโลกในการพฒันาโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางดา้น
เศรษฐกิจและความมั-นคงร่วมกบัทุก ๆ ประเทศ และจีนจะเป็นประเทศใหญ่ที-มีความรับผิดชอบ (Overholt, 
William H., 2008, pp. 103-138) 

สรุป 
 ประเทศจีนประสบความสําเร็จในการพฒันาทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว  นอกเหนือจากปัจจยั
การมีผูน้ ําที-มีวิสัยทศัน์ยาวไกลและมีความต่อเนื-องในการบริหารประเทศภายใต้การกํากับดูแลของพรรค
คอมมิวนิสต์ที-มีการประสานแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแลว้   ยงัมีปัจจยั ปัจจยัสําคญัอีกประการหนึ- งคือ 
การสร้างแรงจูงใจใหก้บัธุรกิจภาคเอกชนและประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยมี
เป้าหมายอยูที่-ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาํคญั   
 นอกจากนี2แลว้ ทิศทางการพฒันาทางเศรษฐกิจยงัความสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์ดา้นความ
มั-นคง  ทาํให้นโยบายการป้องกนัประเทศรองรับต่อทิศทางการพฒันาของประเทศ  ดว้ยการสร้างความไวเ้นื2อ
เชื-อใจและความมั-นใจระหว่างประเทศว่าจีนไม่ใช่ภยัคุกคามและจะไม่แสวงหาความเป็นเจา้ครอบงาํประเทศ
ใดๆ  แต่จีนจะเจริญเติบโตอย่างสันติและจะเป็นประเทศใหญ่ที-มีความรับผิดชอบ  โดยเฉพาะบทบาททาง
การทหารของจีนที-แสดงความโปร่งใสในเอกสารการป้องกนัประเทศไดเ้นน้ย ํ2าถึงความร่วมมือดา้นความมั-นคง
กบัประเทศต่างๆ และการแลกเปลี-ยนทางการทหาร  รวมทั2งการเชิญผูส้ังเกตการณ์เขา้ร่วมชมการซ้อมรบของ
กองทพัจีนและการเขา้ร่วมในการรักษาสันติภาพภายใตก้รอบของมติสหประชาชาติ  ซึ- งเป็นการส่งเสริมต่อ
บทบาทของจีนในเชิงบวกบนเวทีการเมืองระหวา่งประเทศ  
 สําหรับขอ้คิดเห็นส่วนบุคคลของผูเ้ขียนที-ปรารถนาจะเห็นการกาํหนดนโยบายการป้องกนั
ประเทศของไทยมีความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศและได้นาํไปสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยผูเ้ขียนเห็นวา่  กระทรวงกลาโหมควรพิจารณาให้ความสําคญักบัการพฒันาหน่วยงานดา้นการวิจยัและศูนย์
ศึกษายทุธศาสตร์ทุกระดบัหน่วย  ในการเป็นศูนยก์ลางของการระดมแนวคิดและการสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้  
ตลอดจนการเชื-อมต่อระหว่างหน่วยงานการวางแผนกบัหน่วยงานจดัการศึกษาและส่วนปฏิบติัการต่างๆ เพื-อ
พฒันาและบริหารจดัการในการสร้างองคค์วามรู้และผลกัดนัให้องคค์วามรู้นั2นไดน้าํไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั  
รวมทั2งมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื-อประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมอยา่งต่อเนื-อง 
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