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สรุปและวิเคราะห์ข่าวจีนศึกษา : สถานการณ์รายเดือน (ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563)   

 ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้น าเสนอข่าวจีนศึกษาในเวปไซด์ www.vijaichina.com ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2563  ประเด็นข่าวท่ีน าเสนอไปนั้นแบ่งเป็นหมวดหมู่ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 จ านวน 10 ข่าว 

 ข่าวการประชุมระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ านวน 6 ข่าว 

 ข่าวผู้น าจีน การประชุมและการลงพื้นท่ีตรวจงาน จ านวน 8 ข่าว 

 ข่าวทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  จ านวน 6 ข่าว 

 ข่าวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  จ านวน 1 ข่าว 
 

 ประเด็นข่าวเกี่ยวกับ โควิด-19 ในเดือนนี้สถานการณ์โควิดในประเทศจีนเร่ิมคลี่คลาย 
ปักกิ่งได้ลดระดับการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากระดับ 1 เป็นระดับ 2  ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ของจีนยังน าเสนอประเด็นโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม 
เช่น บทบาทของจีนในการสนับสนุนองค์การอนามัยโลก การแถลงข่าวขององค์การอนามัยโลก
ยืนยันว่าโควิด-19 มาจากธรรมชาติและไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์  ข่าวการวิจัยค้นคว้าด้านวัคซีน
ป้องกันโควิด  ข่าวการส่งออกเวชภัณฑ์ป้องกันโรคของจีนไปยัง 194 ประเทศ และข่าวบทบาท
ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ในการส่งมอบอุปกรณท์างการแพทย์ให้แก่กระกรวง
หลาโหมของมิตรประเทศ   

 ประเด็นขา่วการประชุมระหว่างประเทศ ซึ่งใช้การประชุมทางไกล ไดแ้ก่ข่าวการประชุม
วิสามัญระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ BRICS ว่าด้วยการรับมือ
กับโควิด-19 (ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2563) ข่าวการประชุมทางไกลรัฐมนตรีต่างประเทศ
องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ (SCO) (ประชุมเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563) จีนเน้นถึงความ
จ าเป็นต้องเสริมสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การประสานงานและการท างานเชิงรุก  เพื่อชัย
ชนะในการต่อสู่กับโควิด-19 และข่าวการประชุมทางไกลของสมัชชาสุขภาพโลกครั้งท่ี 73 (ประชุม
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563) โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวค าปราศรัยในการประชุม
ดังกล่าวด้วย 
 ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการน าเสนอข่าวความสัมพันธ์จีน-สหรัฐ  และข่าว
กระทรวงกลาโหมของจีนแสดงความไม่พอใจและคัดค้านสหรัฐฯ ในการขายอาวุธให้ไต้หวัน 



 ประเด็นข่าวผู้น าจีน  การประชุมและการลงพื้นที่ตรวจงาน  ในเดือนนี้จีนมีการประชุม
กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิต์จีน  ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการ
ใหญข่องพรรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจ ากรมการเมืองคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันท่ี 14 พ.ค. 2563 โดยได้เน้นย้ าประเด็นส าคัญหลายประเด็น อาทิ 
การใช้มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-๑๙ การเสริม
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในพื้นท่ีและสถานท่ีส าคัญ การปฏิรูป
โครงสร้างอุปทาน และการยกระดับของห่วงโซ่อุตสาหกรรม   นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอข่าวการ
ลงพื้นท่ีชองสีจิ้นผิง ณ มณฑลซานซีเพื่อตรวจงานด้านการขจัดความยากจน  

  ข่าวการประชุมทางการเมืองท่ีส าคัญของเดือนนี้ได้แก่การประชุมสภาผู้แทนประชาชน
แห่งชาติชุดท่ี 13  ครั้งท่ี 3   ในรายงานแผนปฏิบัติงานของรัฐบาล  นายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียง 
ได้แถลงต่อสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อวันท่ี ๒๒ พ.ค.๖๓ ได้เน้นย้ าว่า รัฐบาลจีนจะต้องด าเนินการ
ประกันใน ๖ ด้าน ได้แก่ (๑) ประกันการมีงานท า (๒) ประกันชีวิตความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐาน (๓) 
ประกันการด าเนินการของธุรกิจในตลาด (๔) ประกันความปลอดภัยของทรัพยากรและธัญญาหาร 
(๕) ประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ (๖) ประกันการด าเนินงาน
ของหน่วยงานขั้นพื้นฐาน จึงถือเป็นงานท่ีส าคัญของรัฐบาลจีนในปีนี้  โดยจีนไม่ได้ตั้งเป้าหมายการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)   ในการประชุมวันสุดท้าย (28 พฤษภาคม 2563) ได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ในฮ่องกง “ว่าด้วยการจัดตั้งและ
ปรับปรุงระบบกฎหมายและกลไกการบังคับใช้ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเพื่อรักษาความมั่นคง
ของชาติ" (关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定 
Decision on establishing and improving the legal system and enforcement 
mechanism of the Hong Kong Special Administrative Region to safeguard national 
security) โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้อ านาจในการจัดท ากรอบกฎหมาย และบังคับใช้กลไกทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษการกบฏ การก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการแทรกแซง
ของต่างชาติ หรือการกระท าใดๆ ท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ   นอกจากนี้
ยังมีการเสนอข่าวประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของจีน   ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มกราคม 
2021   

 ข่าวทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  ข่าวการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ย ข่าวการประชุมเพื่อรับฟังรายงานการ



ด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการเชื่อมต่อใหม่ของการผลิตและ
ช่วยเหลือองค์กรให้มีความมั่นคงในการจ้างงาน  ข่าวการช่วยเหลือผู้พิการให้มีงานท า การจ้างงาน
และการกระตุ้นการเติบโตของตลาด  การประกันคุณภาพของชีวิตประชาชนให้หลุดพ้นจากความ
ยากจน   และข่าวการจัดกิจกรรมวันแบรนด์เนมของจีนผ่านระบบออนไลน์ 

 ข่าวความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการการบินอวกาศ
พร้อมมนุษย์ของจีน เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จีนประสบความส าเร็จในภารกิจการยิงส่งจรวด
ฉางเจิง หมายเลข 5 ชุด B  (Chang Zheng 5B) ขึ้นสู่อวกาศของกองบัญชาการการบินอวกาศจีน
จรวดดังกล่าวบรรทุกนักบินอวกาศของจีน พร้อมกับยานทดสอบอวกาศรุ่นใหม่และยานอวกาศ
ส าหรับบรรทุกสินค้า ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศเหวินชาง (Wenchang 
Space Launch Center) มณฑลไห่หนาน  ภารกิจท่ีประสบความส าเร็จคร้ังนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสามารถในการบรรทุกของจรวดลองมาร์ช 5 ว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของจรวดที่ใช้งานอยู่ใน
โลกขณะนี้ โดยจรวดลองมาร์ช 5-B (Long March 5B) ได้ทดลองน าส่งยานอวกาศรุ่นใหม่ท่ี
สามารถบรรทุกนักบินด้วยน้ าหนักเกือบ 22 ตัน ขึ้นสู่อวกาศด้วยความส าเร็จ ถือเป็นคร้ังแรกท่ี
จรวดของจีนและทวีปเอเชีย สามารถน าส่งยานอวกาศน้ าหนักกว่า ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นสู่อวกาศ 
โดยจรวดลองมาร์ช 5-B จะใช้เพื่อส่งยานอวกาศขนาดใหญ่ในวงโคจรต่ าของโลกเป็นหลัก ซึ่งใน
อนาคตจะด าเนินภารกิจท่ีส าคัญ เช่น การส่งห้องโดยสารของสถานีอวกาศ (การก่อสร้างสถานี
อวกาศจะแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. 2565) เป็นต้น นอกจากนี ้จีนยังได้แสดงถงึความพร้อมในการ
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบินอวกาศด้วย  

 

 


