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คำานำา

 หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒ : ความเคล่ือนไหวในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เล่มนี้  
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะนำาเสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ในการดำาเนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี 
รวมทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน และมีความ
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการพิจารณาแนวทางในการกำาหนดบทบาทและท่าที 
ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย

 สำาหรับข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ท่ีนำาเสนอในหนังสือเล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในบทความของผู้เขียนท่ีเคยลงตีพิมพ์ 
ในวารสารเสนาธิปัตย์ของศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก อย่างต่อเนื่องทุกฉบับ 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และนำามาปรับปรุงให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยเน้ือหาสาระสำาคัญของหนังสือเล่มน้ี  
ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการและประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้รับทุนของกระทรวงกลาโหม 
ไปศกึษาหลกัสตูรยทุธศาสตรแ์ละการป้องกนัประเทศ (เปน็หลกัสตูรในระดบัเดยีวกบัวทิยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
ของไทย) รวมทัง้หลกัสตูรการสมัมนาระหวา่งประเทศ ณ วทิยาลัยการปอ้งกนัประเทศ มหาวทิยาลัยปอ้งกันประเทศ 
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
ในการจัดทำาบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กบัมหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ กองทัพปลดปลอ่ยประชาชนจนี ตลอดจนไดเ้ขา้รว่มการประชมุหารอืและการสมัมนา
ทางวิชาการกับคณะผู้แทนทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายครั้ง

 ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่องจีนศึกษาได้ตามสมควร หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสหน้า และท้ายที่สุดนี้ ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน 
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

         พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
          ตุลาคม ๒๕๖๑





บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

 การซอ้มรบรว่มทางทะเลประจำาป ี๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ระหวา่งจนี-อาเซยีน ตัง้แตว่นัที ่๒๒ - ๒๘ ตลุาคม 

พ.ศ.๒๕๖๑ นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองทัพจีนกับกองทัพของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง ๑๐ 

ประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจีน-อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ ๘ ที่สิงคโปร์ 

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเพิ่มพูนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ

การปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงในทะเลจีนใต้ ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนี้ กองทัพเรือจีน มาเลเซียและไทย ได้เข้าร่วม

การซ้อมรบทางทะเลร่วมกันในบริเวณช่องแคบมะละกา นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๙ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกเช่นกันที่ทั้ง ๓ ประเทศ ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรบร่วมกัน ณ บริเวณประตู 

สู่มหาสมุทรอินเดีย โดยจีนได้แถลงว่า เพื่อธำารงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนและ

ความรว่มมอืในทางปฏิบัต ิและเสรมิสรา้งขดีความสามารถทีจ่ะรว่มกนัรบัมอืกบัภยัคกุคาม ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ความ

มั่นคง แต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ จีนมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการป้องกัน

ประเทศระหว่างจีน-อาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการติดต่อ เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็น 

รปูธรรมอยา่งลกึซึง้ และสนบัสนนุความสัมพันธเ์ชงิหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ ระหวา่งจีน-อาเซียนใหย้กระดบัสงูยิง่ขึน้ 

 ความเคลื่อนไหวทางทหารของจีนจากกรณีดังกล่าว ย่อมดำาเนินไปตามกรอบแผนงานที่กำาหนดไว้  

ในยุทธศาสตร์ชาติจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม  

พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการผลักดันโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 

(Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) ทำาให้จีนสามารถเชื่อมโยงทวีปเอเชีย  

ยุโรปและแอฟริกา พร้อมกับการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ขณะที่จีนกำาลังแข่งขัน ช่วงชิง

อำานาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจีนได้แสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการพัฒนากองทัพ ไว้ใน 

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ ควบคู่กับการกำาหนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ 

“โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)” ที่จะเป็นการเปลี่ยนโฉม 

โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต





สารบัญ

                                                                                                                  หน้า

วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของจีนปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑                                              ๑ 

ตอนที่ ๑ ว่าด้วยการกำาหนดยุทธศาสตร์ของจีนจากการประชุมสมัชชาใหญ่                                      ๑

 พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙  

ตอนที่ ๒ ว่าด้วยแนวคิดทางยุทธศาสตร์ตามโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน                      ๒๘ 

ตอนที่ ๓ ว่าด้วยนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก                           ๓๙ 

ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการพัฒนาทางทหารของจีนจากสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ                        ๕๓ 

 ในรอบ ๒๐ ปี   

ตอนที่ ๕ ว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน                                                ๖๗

สรุป                                                                                                                        ๗๒

บรรณานุกรม                                                                                                             ๗๗

ประวัติผู้เขียน                                                                                                            ๗๙





ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒
: ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

1

 ยุทธศาสตร์ของจีนในยุคของผู้นำาจีนรุ่นท่ี ๕ นับต้ังแต่ท่ีนาย สี จ้ินผิง ได้ข้ึนมาดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็น 

ผู้นำาจีนรุ่นที่ ๕ และต่อมาได้เข้ารับตำาแหน่งเป็นประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

ได้ประกาศภารกิจหลักของกลุ่มผู้นำารุ่นใหม่ คือ การนำาพาประชาชาติจีนบรรลุถึง “ความฝันของจีน” (中国梦 

/Chinese Dream ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรแบบพินอินได้ว่า Zhōngguó mèng ออกเสียงว่า จงกั๋วเมิ้ง) โดยการผลัก

ดนัการฟืน้ฟคูรัง้ใหญแ่หง่ประชาชาตจินี ได้แก ่การฟ้ืนฟูประเทศ ยกระดับชวีติความเปน็อยูข่องประชาชน สรา้งความ

มั่งคั่ง สรรค์สร้างสังคมที่ดีขึ้น และขยายกำาลังกองทัพ พร้อมกับได้ปลุก คนหนุ่มสาวให้กล้าที่จะฝัน ทำางานหนักเพื่อ

ที่จะบรรลุฝัน ไปพร้อม ๆ กับอุทิศให้แก่ประเทศชาติ กล่าวคือ 

 ประการแรก ได้ตั้งเป้าหมาย (ENDs) ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศจีนจะเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะ 

พออยู่พอกินอย่างทั่วถึงในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พรรคฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๑ หรือ พ.ศ.๒๔๖๔) รวมทั้งในปี พ.ศ.๒๕๙๒ จะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสังคมนิยมสมัย

ใหม่ที่มั่งคั่งเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย มีอารยธรรมและมีความปรองดองในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา

สาธารณรัฐประชาชนจีน (ประเทศจีนใหม่สถาปนาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) 

 ประการท่ีสอง ได้กำาหนดวิธีการ หรือ แนวทาง (WAYs) ท่ีจะดำาเนินการไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ภายใต้

การยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน ได้แก่ (๑) องค์ประกอบแรก เป็นการสร้างประเทศให้เข้มแข็ง 

มั่งคั่งด้วยการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (๒) องค์ประกอบท่ีสอง เป็นการนำาพา 

ประชาชาตใิหเ้จรญิรุง่โรจนด์ว้ยการปฏริปูอยา่งถงึแกน่และรอบดา้น มรีะบบการปราบปรามการคอรร์ปัชัน่ท่ีทันสมัย 

(๓) องค์ประกอบที่สาม เป็นการทำาให้ประชาชน อยู่ดีมีสุขโดยได้รับการศึกษาในวัยเรียน มีรายได้จากงานที่มั่นคง ได้

รับการรักษายามเจ็บป่วย ได้รับการดูแลยามแก่ชรา และมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง

 ประการทีส่าม การพจิารณาใชเ้คร่ืองมอื (MEANs) ในการปฏรูิปประเทศทัง้ทางเศรษฐกจิ การเมือง ความ

มั่นคงและการทหาร รวมท้ังด้านการต่างประเทศที่จะต้องบูรณาการในการนำาประเทศจีนให้ไปสู่เป้าหมายทาง

ยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว โดยต้องอาศัยปัจจัยสองประการ ได้แก่ (๑) ประการแรก สถานการณ์ภายในต้องมีเสถียรภาพ 

ด้วยการปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (๒) ประการที่สอง สถานการณ์ภายนอกต้องมี

สันติภาพ เพื่อไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาภายนอกที่จะสร้างความรำาคาญ เช่น ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี 

ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น 

ตอนที่ ๑ ว่าด้วยการกำาหนดยุทธศาสตร์ของจีนจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ 

 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ หอประชุมมหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง โดยเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และมี

กำาหนดการประชุม ๗ วัน โดย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (ซึ่งเป็นประธาน

คณะกรรมาธิการทหารกลางอีกตำาแหน่งหนึ่ง) กล่าวคำารายงานในนามคณะกรรมการกลาง ของพรรคฯ ชุดที่ ๑๘ 

ขณะท่ี นายหล่ี เค่อเฉียง (นายกรัฐมนตรี) ทำาหน้าท่ีดำาเนินการประชุม มีผู้แทนของพรรคฯ เข้าร่วมการประชุมคร้ังน้ี 

วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
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จำานวน ๒,๒๘๐ คน (เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคจำานวน ๘๙ ล้านคน) และผู้แทนรับเชิญพิเศษอีก ๗๔ คน 

รวมทั้งหมดเป็น ๒,๓๕๔ คน

๑. เป้าหมายของการประชุม
  การประชุมฯ คร้ังน้ี ได้กำาหนดหัวข้อหลัก คือ “ไม่ลืมจิตใจด่ังเดิม จดจำาม่ันในภาระหน้าท่ี ชูธงอันย่ิงใหญ่

แหง่สงัคมนยิมทีเ่ป็นอตัลกัษณจ์นี เพือ่ชยัชนะชีข้าดของการสรา้งสงัคมมกีนิมใีชอ้ยา่งถว้นหนา้ ชว่งชงิชยัชนะอัน

ยิง่ใหญแ่หง่สงัคมนยิมทีเ่ปน็อตัลกัษณจ์นีในยคุใหม่ และตอ่สูอ้ยา่งไมล่ดละเพือ่บรรล ุความฝนัชาตจินีทีเ่จรญิรุง่เรอืง

ขึ้นใหม่อันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน” โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญ ๒ ประการ คือ 

  ๑.๑ ประการแรก การกำาหนดทิศทางนโยบายการเมืองของจีน (ยุทธศาสตร์) ในช่วง ๕ ปีต่อไปข้าง

หน้า (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยจะพิจารณาตรวจสอบรายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ (นายสี จิ้นผิง ซึ่งดำารง

ตำาแหน่งประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง) และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯ รวมทั้งพิจารณาระเบียบข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ฉบับแก้ไข

ปรับปรุง) 

  ๑.๒ ประการที่สอง เลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม
  ๒.๑ การพิจารณารายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ในหัวข้อเรื่อง “ชัยชนะขี้ขาดของการสร้าง

สงัคม มกีนิมใีชอ้ยา่งถว้นหนา้ ชว่งชงิชยัชนะอนัยิง่ใหญแ่หง่สงัคมนยิมทีเ่ปน็อตัลกัษณจ์นีในยคุใหม”่ โดยในรายงาน 

แบ่งออกเป็น ๑๓ ส่วน คือ 

    ๒.๑.๑ งานในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ 

     ๒.๑.๒ ภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่ 

     ๒.๑.๓ ความคิด และแผนงานยุทธวิธีพื้นฐานของสังคมนิยมที่เป็นอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ 

     ๒.๑.๔ ชยัชนะชีข้าดของการสร้างสังคมมกีนิมใีชอ้ยา่งถ้วนหนา้ เร่ิมการเดินทางไกลแหง่การสรา้ง

รัฐสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างถ้วนหน้า 

     ๒.๑.๕ ปฏิบัติให้บรรลุแนวคิดพัฒนาใหม่ สร้างระบบเศรษฐกิจแบบทันสมัย 

    ๒.๑.๖ บรูณาการระบบทีป่ระชาชนเปน็เจ้าของประเทศ พัฒนาการเมอืงประชาธปิไตยสังคมนยิม 

    ๒.๑.๗ เสริมความเชื่อมั่นในวัฒนธรรม ผลักดันวัฒนธรรมสังคมนิยมให้เจริญรุ่งเรือง 

    ๒.๑.๘ ยกระดบัหลกัประกนัและปรบัปรงุชวีติความเปน็อยูข่องประชาชน เสรมิและสรา้งนวตักรรม

การบริหารจัดการสังคม 

     ๒.๑.๙ เร่งการปฏิรูประบบนิเวศศรีวิไล สร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยสดงดงาม 

    ๒.๑.๑๐ ยืนหยัดเดินหนทางสร้างกองทัพให้แข็งแกร่งที่เป็นอัตลักษณ์จีน ผลักดันกลาโหมและ

กองทัพให้เป็นแบบทันสมัยอย่างถ้วนหน้า 

    ๒.๑.๑๑  ยืนหยัดหลักการ หนึ่งประเทศ สองระบบ ผลักดันการรวมปิตุภูมิเป็นหนึ่งเดียว 

    ๒.๑.๑๒  ยืนหยัดหนทางการพัฒนาอย่างสันติ ผลักดันการสร้างประชาคมแห่งชะตากรรมของ

มวลมนุษยชาติ 

    ๒.๑.๑๓  ยนืหยดัการปกครองพรรคอยา่งเขม้งวดกวดขนัถว้นหนา้ไมห่วัน่ไหว ยกระดบัสมรรถภาพ

การบริหารประเทศและระดับการนำาของพรรคอย่างไม่หยุดยั้ง
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  ๒.๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ชุดท่ี ๑๙ ได้ประชุมกันเป็นคร้ังแรก และได้เลือก

นายส ีจิน้ผงิ เป็นเลขาธกิารใหญแ่หง่คณะกรรมการกลางพรรคฯ หลงัจากนัน้ ทีป่ระชมุฯ อนัประกอบด้วยผูน้ำาชดุใหม่

ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ๒๐๔ คน และคณะกรรมการหมุนเวียนของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ๑๗๒ คน 

ได้เลือกตั้งคณะกรรมาธิการหมุนเวียนกรมการเมือง และคณะกรรมาธิการประจำากรมการเมืองฯ ประกอบด้วย

    ๒.๒.๑ กลุ่มผู้นำาสูงสุดแห่งคณะกรรมาธิการประจำากรมการเมืองฯ ๗ คน ได้แก่ 

         ๒.๒.๑.๑  ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (习近平) วัย ๖๔ ปี (ดำารงตำาแหน่งต่อ)

         ๒.๒.๑.๒  นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง (李克强) วัย ๖๒ ปี (ดำารงตำาแหน่งต่อ)

         ๒.๒.๑.๓  ผู้อำานวยการสำานักงานกลางแห่งพรรคฯ นาย ลี่ จ้านซู (栗战书) วัย ๖๗ ปี

         ๒.๒.๑.๔  รองนายกรัฐมนตรี นาย วัง หยาง (汪洋) วัย ๖๒ ปี

         ๒.๒.๑.๕ ผู้อำานวยการสำานักงานวิจัยนโยบายแห่งพรรคฯ นาย หวัง หู้หนิง (王沪宁)  

วัย ๖๒ ปี

         ๒.๒.๑.๖ หัวหน้าฝ่ายการจัดตั้งองค์กรกลางแห่งพรรคฯ นาย จ้าว เล่อจี้ (赵乐际)  

วัย ๖๒ ปี

      ๒.๒.๑.๗ เลขาธิการพรรคฯ ประจำานครเซี่ยงไฮ้ นาย หัน เจิ้ง (韩正) วัย ๖๔ ปี

    ๒.๒.๒ ที่ประชุมเต็มคณะกรรมการกลาง CPC ชุดที่ ๑๙ ยังได้เลือก นายสี จิ้นผิง เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการการทหารแห่งคณะกรรมาธิการกลางพรรคฯ (ต่ออีกสมัย) และเลือกรองประธานฯ ๒ คน คือ 

พลอากาศเอก สีว์ ฉีเลี่ยง (许其亮) และ พลเอก จาง โย่วซย่า (张又侠)

    ๒.๒.๓ ที่ประชุมฯ ได้เลือก นายจ้าว เล่อจี้ (赵乐际) เป็นประธานของคณะกรรมาธิการตรวจ

สอบวินัยแห่งคณะกรรมาธิการกลางพรรคฯ (Central Commission for Discipline Inspection/ CCDI) ซึ่งมี

บทบาทใหญ่ในการกำากับดูแลวินัย และปราบปรามคอรัปชั่น

  ๒.๓ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการ

ทหารกลาง ไดแ้ถลงข่าวเปิดตวักลุม่ผูน้ำาสงูสดุชดุใหม ่พรอ้มทัง้แถลงแนวนโยบายทีมุ่ง่สูเ่ปา้หมายการสรา้งสงัคมนยิม

แบบมีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ในกลางศตวรรษนี้ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความท้าทาย ใน ๕ ปี ข้างหน้า ที่จีนจะต้อง

เผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญหลายประการ อาทิ 

      ๒.๓.๑ ในปี ค.ศ.๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ในโอกาสจะครบวาระ ๔๐ ปี การปฏิรูปเศรษฐกิจและ

เปิดประเทศ โดยจีนจะต้องผลักดันการปฏิรูปที่ลงลึกและรอบด้านเพื่อเปิดกว้างสู่โลก

      ๒.๓.๒  ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) เป็นปีครบรอบ ๗๐ แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยจีนจะต้องบรรลุความสำาเร็จตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓ และ

พัฒนาพิมพ์เขียวใหม่สำาหรับอนาคตของจีนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าในปี 

ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

      ๒.๓.๓ การเตรียมการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ ปีสองครั้ง อันเป็นความฝันของจีน  

(Chinese Dream) โดยเป้าหมายแห่งการบรรลุความฝันในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแรก ในโอกาส

ครบรอบ ๑๐๐ ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) คือการสร้างสังคมกินดี

อยู่ดีถ้วนหน้า และการบรรลุความฝันครบรอบ ๑๐๐ ปี ครั้งที่สอง ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี ค.ศ.๒๐๔๙ (พ.ศ.๒๕๙๒) คือ การสร้างสังคมนิยมสมัยใหม่ 
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 ๒.๓ ข้อสังเกต

     ๒.๓.๑ นายส ีจิน้ผงิ เริม่เข้าสูเ่วทกีารเมอืงเมือ่ ๔๔ ปทีีแ่ลว้ และได้รบัการยอมรบัวา่เปน็ยอดนกัปฏริปู 

โดยเฉพาะในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันมาตรการปฏิรูป มากกว่า ๑,๕๐๐ มาตรการ และเดินสายตรวจงานตาม

พื้นที่ต่าง ๆ ๕๐ แห่งทั่วประเทศในช่วงเวลา ๑๕๑ วัน

     ๒.๓.๒ กลุ่มผู้นำาสูงสุด (๗ คน) แห่งคณะกรรมาธิการประจำากรมการเมืองฯ คนอื่น ๆ ล้วนเป็นนัก

ปฏริูปและผลักดันนโยบายเปิดกวา้งที่ไฟแรง รวมทั้งล้วนมีการศึกษาสูง มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในปรัชญาและความคิด

เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งมีผลงานตีพิมพ์สู่สถาบันศึกษา นอกจากนี้ ผู้นำาหลาย ๆ  คนในชุดการนำาใหม่นี้ มีบทบาทสำาคัญ

ในการแกป้ญัหาความยากจน ประสบความสำาเร็จในการพิชติอปุสรรคในการพัฒนาเศรษฐกจิ ผลักดันสวสัดิการสงัคม 

จัดการพัฒนาเขตเมือง ปราบปรามคอรัปชั่น และการเปลี่ยนถ่ายภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน ยังมีความเข้าใจอย่าง

ลกึซึง้ในการเปดิกวา้งและพฒันาแบบสมประโยชน ์มวีสัิยทัศนร์ะดับสากล และประสบการณใ์นการรับมอืกบัประเดน็

ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

  บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองของจีน ต่างให้ความเห็นว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีแนวโน้มที่จะครอง

อำานาจยาว (มากกว่า ๑๐ ปี) หลังจากเปิดตัวผู้นำาพรรคชุดใหม่โดยไร้ว่าที่ผู้ที่จะรับสืบทอดอำานาจต่อตามธรรมเนียม

ทีป่ฏบิตักัินมาในชว่งหลายทศวรรษกอ่นหนา้นี ้ซึง่ตามปกตผิูน้ำาคนปจัจบุนัจะเสนอชือ่ทายาททางการเมอืง ใหเ้ขา้มา

อยูใ่นคณะกรรมการประจำาของโปลติบูโร ในชว่ง ๕ ปขีองวาระการดำารงตำาแหนง่สดุทา้ย เพือ่ใหเ้หน็ชดัเจนวา่ทศิทาง

การเมืองในอนาคตจะดำาเนินไปทางใด โดยก่อนหน้านี้คาดกันว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเสนอชื่อ นายเฉิน หมิน

เออร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เขาสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้ง นายหู ชุนหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง เข้ามา

อยู่ในคณะกรรมการประจำาของกรมการเมืองด้วย ซึ่งทั้งสองคนนี้อยู่ในวัย ๕๐ ปีเศษ อันเป็นช่วงอายุที่พอเหมาะใน

การขึ้นเป็นผู้นำารุ่นต่อไป โดยเฉพาะคณะกรรมการประจำาของกรมการเมืองที่แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ นี้ เกือบ

ทุกคนมีอายุมากกว่า ๖๒ ปี นั่นหมายความว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า กลุ่มผู้นำาสูงสุด อีก ๖ คน จะมีอายุเกิน ๖๗ ปี ซึ่ง

จะพ้นกำาหนดอายุที่จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำาพรรคได้ จึงทำาให้เกิดข้อสังเกตได้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง คงต้องอยู่

ในตำาแหนง่ตอ่ไปยาวนานไปกวา่วาระนีอ้กี และอาจยาวถงึ ๑๕ ปี เมือ่มกีารแกไ้ขธรรมนญูพรรคฯ ใหบ้รรจแุนวคิด

ของประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ไว้เป็นหลักปรัชญาและกฎระเบียบของพรรคฯ เทียบเท่ากับ เหมา เจ๋อตง และ เต้ิง เส่ียวผิง 

ก็จะยิ่งสนับสนุนต่อข้อสังเกตดังกล่าวได้มากขึ้น

 ๒.๔ ความหมายของสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน (จากแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งได้กล่าว

สนุทรพจนไ์วใ้นระหวา่งการศกึษารว่มของกรมการเมอืง เมือ่วนัที ่๑๗ พ.ย.๕๕) ซึง่เปน็ความสำาเร็จหลกัทีไ่ดร้บัจาก

การปฏิบติัจรงิมาเปน็เวลานานของพรรคฯ และเริม่ตน้ขึน้ตัง้แตก่ารปฏริปูเปดิประเทศ ประกอบดว้ย ๓ สว่น ไดแ้ก ่

วิถีทาง ทฤษฎี และระบบ โดยต้องปฏิบัติด้วยการผสานทั้ง ๓ ส่วนนี้เข้าด้วยกัน กล่าวคือ 

     ๒.๔.๑ วิถีทางคือ วิธีการสู่เป้าหมาย ซ่ึงต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศและด้านอื่น ๆ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และ

ยืนหยัดในหลักการพื้นฐานสี่ประการ ได้แก่ (๑) การยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยม (๒) การยืนหยัดในการปกครอง

ประชาชนแบบเผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผู้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (๔) การยืนหยัด

ในลัทธิมาร์กซ์-เลนินกับแนวความคิดเหมา เจ๋อตง ซ่ึงเป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทาง 

การเมืองรวมทั้งการดำารงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ 

    ๒.๔.๒ ทฤษฎคีอื เขม็ทศิในการปฏบิติั เปน็ผลมาจากการประยกุตใ์ชล้ทัธมิารก์ซใ์หส้อดคลอ้งกบัสภาพ

สังคมจีน รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง (ผู้นำารุ่น ๒) และแนวคิดสามตัวแทนของ เจียง เจ๋อหมิน (ผู้นำารุ่น ๓) คือ 

พรรคฯ ต้องเป็นตัวแทนของความต้องการพัฒนาของกำาลังการผลิตให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นตัวแทนของทิศทางมุ่งสู่
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วฒันธรรมอนักา้วหนา้ของจนี และเป็นตวัแทนผลประโยชนพ์ืน้ฐานของประชาชนจนี ควบคูก่นักบัทศันคตกิารพฒันา

อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยยืนหยัดที่จะสืบทอด พัฒนาและคิดริเริ่มบนรากฐานของลัทธิ มาร์กซ์-เลนิน กับแนวคิด

เหมา เจ๋อตง 

    ๒.๔.๓  ระบบคือ หลักประกันพื้นฐาน ด้วยการนำาเอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทน

ประชาชน) ระบบการเมืองพื้นฐาน (ระบบความร่วมมือและปรึกษาการเมืองหลายพรรคภายใต้อำานาจของพรรค

คอมมวินสิตจ์นี) ระบบเศรษฐกจิพ้ืนฐาน (เศรษฐกจิทีย่ดึถอืระบบกรรมสทิธิร์ว่มเปน็แกนหลกัควบคูไ่ปกบัการพฒันา

ร่วมกันของระบบกรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่าง ๆ  มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นำาเอา

ประชาธปิไตยในระดบัชาตมิาผสานเขา้กบัประชาธปิไตยรากหญา้ นำาเอาการเปน็ผูน้ำาของพรรคฯ การให้ประชาชน

เป็นเจ้าของประเทศ กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน

๓. การก�าหนดทศิทางนโยบายการเมอืงของจนี (ยทุธศาสตร์) ในช่วง ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
  ๓.๑  สถานการณ์ทั่วไป ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 

     ๓.๑.๑ ท่ามกลางเศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวัอย่างเชือ่งช้า พรรคคอมมวินสิต์จนียนืหยดัแนวคดิใหม่  

ในการพัฒนาของตน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา ทำาให้เศรษฐกิจจีนพ้นจากความยากลำาบากและ 

ประสบผลสำาเร็จที่สำาคัญหลายประการ GDP เพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ ล้านล้านหยวน ซึ่งนับเป็นคุณูปการต่อการเติบโต 

ของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวตามสูงขึ้นกว่า ๓๐% นอกจากนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

เรื่อย ๆ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิตอลมีการพัฒนาอย่างคึกคัก เกษตรกรรมพัฒนาเป็นแบบทันสมัย

อย่างต่อเนือ่ง การสร้างสรรค์ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” ประสบผลสำาเรจ็อย่างเหน็ได้ชดั และมกีารเปิดตวัผลงานทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเด่น ๆ มากมาย อาทิ ห้องทดลองอวกาศ “เทียนกง” ยานดำานำ้าสำารวจทะเลลึก พร้อมมนุษย์  

“เจยีวหลง” กล้องโทรทรรศน์วิทยฟุาสต์ ซึง่มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก จนได้สมญานามว่า “ดวงตา แห่งจกัรวาล” ดาวเทยีม  

“อูค้ง” ทีค้่นหาอนภุาคของสสารมดื ดาวเทยีมทดลองควอนตมั “โม่จือ่” ดวงแรก ของโลก การผลติเครือ่งบนิขนาดใหญ่ 

และการก่อสร้างตามแนวหินโสโครกในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ การค้าต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ และ 

การสำารองเงินตราต่างประเทศของจีนล้วนอยู่แนวหน้าของโลก

     ๓.๑.๒  พรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง ตลอดช่วง ๕ ปี 

ที่ผ่านมา โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนประสบผลสำาเร็จที่น่ายินดี ทำาให้ประชากรกว่า ๖๐ ล้านคนพ้นขีดความยากจน 

เฉลีย่แลว้มปีระชากรพน้จากความยากจนมากกวา่ ๑๐ ล้านคนต่อป ีจนอตัราความยากจนของจีนลดลงจาก ๑๐.๒% 

เปน็นอ้ยกวา่ ๔% โดยจนีเริม่โครงการชว่ยเหลือผู้ยากจนขนาดใหญต้ั่งแต่ป ีค.ศ. ๑๙๘๖ เปน็ต้นมา แต่หลังเริม่ศตวรรษ

นี้เป็นต้นมา เฉลี่ยแล้วแต่ละปีจีนประชากรยากจนลดจำานวนลงกว่า ๖ ล้านคน และในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา ลดลง 

ปีละกว่า ๑๐ ล้านคน นับเป็นผลงานโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

     ๓.๑.๓ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา การต่างประเทศของจีน ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีเอกลักษณ์  

ได้พฒันาอยา่งรอบดา้น ครบวงจร มรีะดบัทีห่ลากหลาย และเปน็แบบสามมติ ิเขา้รว่มปฏบิตัติามขอ้รเิริม่ “หนึง่แถบ 

หนึ่งเส้นทาง” มีการเปิดธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (AIIB) โดยมุ่งหวังให้เกิดประชาคมที่มี

ความสมานฉันท์ ขณะเดียวกันยังขยายอิทธิพล ชื่อเสียง และภาพพจน์ทางสากลของจีนให้ดียิ่งขึ้น นับได้ว่าเป็นการ

สร้างคุณูปการใหม่เพื่อสันติภาพและการพัฒนาของโลก

      ๓.๑.๔  พรรคคอมมิวนิสต์จีน ยืนหยัดแก้ปัญหาการควบคุมบริหารพรรคฯที่หย่อนยาน มุ่งหวัง

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดอย่างจริงจัง และยึดมั่นแนวคิดของพรรคฯ โดยมีการปรับปรุงระบบกฎข้อบังคับของ

พรรคฯ ให้สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาที่ประชาชนส่งเสียงสะท้อนมา และสิ่งที่เป็นการคุกคาม ต่อพื้นฐาน
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การบริหารประเทศของพรรคฯ มากท่ีสุดตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังทุ่มเทกำาลังและใช้มาตรการต่าง ๆ 

ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอย่างเต็มที่ ทำาให้พรรคฯได้รับผลงานคืบหน้าด้านนี้อย่างมาก

 ๓.๒  ผลกระทบที่เกิดขึ้น

   ๓.๒.๑ หลังจากใช้ความพยายามเป็นเวลายาวนาน สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนย่างเข้าสู่ยุค 

สมยัใหม ่นีเ่ปน็ทศิทางและตำาแหนง่การพฒันาใหมเ่ชงิประวติัการณข์องการพัฒนาประเทศ “หมายความวา่ จนีบรรลุ

ซึ่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ หลังจากประชาชาติลุกขึ้นหยัดยืนสถาปนาประเทศเป็นต้นมา สร้างความ

มั่งคั่งจนเข้มแข็ง แม้จีนจะเป็นประเทศกำาลังพัฒนา แต่ก็ได้ขยายช่องทางการพัฒนาสู่ความทันสมัยต่าง ๆ จนเกิด 

ทางเลือกใหม่สำาหรับประเทศและชนชาติที่ปรารถนาทั้งการพัฒนาและดำารงเอกราชของตนเองไว้ได้ พร้อมนำาเสนอ

วิธีคิดและแผนปฏิบัติงานของจีนในการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ

    ๓.๒.๒ ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นยุคสมัยแห่งการช่วงชิง ชัยชนะ

อันยิ่งใหญ่ เป็นยุคสมัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพอกินพอใช้ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้าน จนกระทั่งประเทศ 

มีความเข้มแข็งท่ีทันสมัยในแบบสังคมนิยม เป็นยุคสมัยท่ีประชาชนจีนท่ัวท้ังประเทศบรรลุความม่ังค่ัง ไปพร้อม ๆ กัน 

เป็นยุคสมัยที่ความฝันของจีนเป็นที่ประจักษ์ และมีการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน เป็นยุคสมัยที่จีน

เดินเข้าไปยืนกลางเวทีโลกเพื่อสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

    ๓.๒.๓ ความขดัแยง้หลกัในสงัคมจีนยคุใหมค่อื ความต้องการทีจ่ะดำารงชวีติอยา่งสุขสบาย ของประชาชน

กับการพัฒนาที่ไม่สมดุล ซึ่งอีกไม่นาน จีนจะสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านให้เกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์ได้ 

ประชาชนมีความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจที่มีระดับสูงขึ้น และต้องการประชาธิปไตย  

การปกครองตามกฎหมาย ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความมั่นคง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

    ๓.๒.๔ ปัญหาโดดเด่นของจีนคือ การพัฒนาไม่สมดุลและไม่เต็มที่ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยจำากัด ต่อความ

ต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายของประชาชน สภาพความเป็นจริงในขณะน้ีของจีนอยู่ในช่วงข้ันตอนการ

พัฒนาสังคมนิยมขั้นแรกและยังมีหนทางอีกยาวไกล และสถานะในประชาคมโลกที่เป็นประเทศกำาลังพัฒนาที่

ใหญ่ที่สุดของโลกนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 ๓.๓  ทิศทางที่ต้องดำาเนินการ

   ๓.๓.๑ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา 

ได้เกิดแนวคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำาหนดทิศทางการปฏิบัติของ 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนในการบรรลุซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองอันย่ิงใหญ่ของประชาชาติจีน โดยจะต้อง

ยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

    ๓.๓.๒ แนวคิดดังกล่าวมีการรับรู้และความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ 

กฎเกณฑ์การสร้างสรรค์ของสังคมนิยม และกฎเกณฑ์การพัฒนาของสังคมมนุษย์ในทัศนวิสัยใหม่ โดยเสนอว่า บนพ้ืนฐาน

การบรรลุสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านในปี ค.ศ.๒๐๒๐ นั้น จีนจะพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมแบบ

ประชาธิปไตยที่ทันสมัย เข้มแข็ง มั่งคั่ง กลมกลืน และสวยงามในกลางศตวรรษนี้

     ๓.๓.๓ แนวคิดดังกล่าวยังเรียกร้องให้พรรครัฐบาลต้องยึดมั่นการพัฒนาที่ถือประชาชน เป็นที่ตั้ง 

สง่เสรมิการพฒันาในทกุดา้น ใหป้ระชาชนทัง้ปวงมชีวีติมัง่คัง่ดว้ยกนั นอกจากนี ้ยงักำาหนดรายละเอยีด ของโครงสรา้ง

ภาครวมของกิจการสังคมนิยม ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนา หลักประกันทางการเมือง ที่มีเอกลักษณ์ของจีน

     ๓.๓.๔ จีนต้องบรรลุการเป็นประเทศเข้มแข็งทางสังคมนิยมที่ทันสมัยในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑  

บนพื้นฐานการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ และจนถึงปี ค.ศ.๒๐๓๕ จีนจะบรรลุซึ่งการเป็นประเทศ

สงัคมนยิมท่ีมคีวามทนัสมยั ซึง่เศรษฐกจิของชาต ิพลงัทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและวฒันธรรมตา่งจะมกีารพฒันา
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อย่างมาก การปกครองประเทศ การบริหารรัฐบาลและสังคมด้วยกฎหมายจะสำาเร็จเสร็จสิ้น ระบบการบริหารและ

ความสามารถด้านการบริหารจะเป็นแบบทันสมัย นอกจากนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความ มั่งคั่งมากขึ้น 

อตัรากลุม่คนทีม่รีายไดป้านกลางเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั ชอ่งวา่งระหวา่งตวัเมอืงกบัชนบท และชวีติความเป็นอยูข่อง

ประชาชนลดลงอย่างมาก บรรลุซึ่งการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน ภาวะนิเวศปรับเปล่ียนดีข้ึน และเป้าหมายที่ดี

งามของจีนบรรลุเป็นจริง ถึงช่วงกลางศตวรรษท่ี ๒๑ หรือในปี ค.ศ.๒๐๕๐ จีนจะกลายเป็นประเทศสังคมนิยม 

ที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัยมีอารยธรรมสมบูรณ์และกลมเกลียวกัน กลายเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในโลก ประชาชน

ต่างมีชีวิต ท่ีมีความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน ประชาชาติจีนจะมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น 

     ๓.๓.๕ ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์เขตชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างกลไก และ

นโยบายที่ผสมผสานการพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เร่งผลักดันความทันสมัย 

ด้านการเกษตร ตอกยำา้ระบอบการบรหิารจดัการขัน้พืน้ฐานในเขตชนบทให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ ขยายเวลาการรบัเหมาเช่าทีด่นิ 

นานต่ออกี ๓๐ ปีเมือ่ครบกำาหนดเวลาเดมิ ลงลึกในการปฏรูิประบอบกรรมสิทธิร์วมหมูใ่นชนบท ประกนัสิทธปิระโยชน์

ทางทรัพย์สินของเกษตรกร ขยายตัวเศรษฐกิจรวมหมู่ สร้างสรรค์ระบบอุตสาหกรรมการเกษตร ระบบการผลิต และ

ระบบการบรหิารจดัการทีท่นัสมยั ปรบัระบบการสนบัสนนุและคุม้ครองเกษตรกรรมให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ สนบัสนนุและ

ส่งเสริมเกษตรกรหารายได้เสริมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เพิ่มช่องทางการมีรายได้ของเกษตรกร และพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเขตชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

     ๓.๓.๖ การประกาศใช้ระบบบัญชีรายชื่อต้องห้ามเข้าสู่ตลาดอย่างรอบด้าน ปรับแก้และยกเลิก 

ข้อกำาหนด และปฏิบัติการต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการรวมตลาดให้เป็นเอกภาพและอำานวยให้เกิดการแข่งขัน 

อย่างเสมอภาค สนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนพัฒนาตนเอง กระตุ้นความคึกคักขององค์กรตลาดต่าง ๆ  แก้ไขการผูกขาด

ทางการตลาด และผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเข้าตลาดของธุรกิจการบริการ

     ๓.๓.๗ จะต้องถือการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”เป็นงานสำาคัญ ปฏิบัติตามหลักการ 

รว่มหารอืสรา้งสรรคแ์ละแบ่งปันกนั สง่เสรมิการเปดิประเทศและความรว่มมอื เสรมิขดีความสามารถ ทางนวตักรรม 

สรา้งโครงสรา้งการเปดิสูภ่ายนอกทีเ่ชือ่มต่อทัง้ทางบกและทางทะเลระหวา่งจีนกบัต่างประเทศ อำานวยผลประโยชน์

แบบทวภิาครีะหวา่งประเทศตะวนัออกกบัประเทศตะวนัตก สง่เสรมิการสรา้งประเทศ ทีเ่ขม้แขง็ทางการคา้ ใช้นโยบาย

การค้าระดับสูงและอำานวยความสะดวกให้กับการลงทุนแบบเสรี ใช้ระบบ ให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับ

พลเมืองจีนในช่วงจัดตั้งและขยายตัวของวิสาหกิจทุนต่างชาติ และระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้าม ผ่อนคลาย

เงื่อนไขการอนุมัติเข้าตลาดให้มากขึ้น ขยายการเปิดสู่ภายนอก ของอุตสาหกรรมการบริการ คุ้มครองสิทธิประโยชน์

ของนักลงทุนต่างชาติ วิสาหกิจที่ลงทะเบียนในดินแดนจีนทั้งหมดจะต้องใช้นโยบายเดียวกัน และให้ความเสมอภาค

เท่าเทียมกัน ให้เขตนำาร่องการค้าเสรีมีเสรีภาพมากขึ้น ในการปฏิรูป สร้างท่าเรือการค้าเสรี ส่งเสริมความร่วมมือ 

ด้านศักยภาพการผลิตระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการค้า การสมทบทุน การผลิต และการบริการที่มุ่งต่อทั่วโลก

     ๓.๓.๘ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดตั้งทีมนำา ที่ปกครองประเทศตามกฎหมายทุกด้าน ส่งเสริมการ

ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพ่ือผลักดันงานพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามและรักษาอำานาจของ

รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ องค์การพรรคคอมมิวนิสต์ระดับต่าง ๆ และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนเป็นแบบอย่าง

ในการให้ความเคารพ ศึกษา รักษา และใช้กฎหมาย ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรใด ๆ มิอาจมีอำานาจเหนือรัฐธรรมนูญได้

     ๓.๓.๙ การสร้างสรรค์ประเทศให้มีระบบการศึกษาที่เจริญเข้มแข็งนั้น เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

สำาหรบัการฟืน้ฟคูวามเจรญิรุง่เรอืงของประชาชาตจินี จงึจำาเปน็ตอ้งยกภารกจิดา้นการศกึษาใหม้คีวามสำาคัญ เป็น

อันดับแรก ผลักดันการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับท้ังในเมืองและชนบทเป็นแบบแผนเดียวกัน ให้ความสำาคัญระดับสูง

ต่อการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับในเขตชนบท จัดทำาการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาสำาหรับผู้พิการ และการ 

ในเวทีโลก 
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ศึกษาทางอินเตอร์เน็ตให้ดี ส่งเสริมการศึกษามัธยมปลายให้ท่ัวถึง เร่งพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร

ชั้นนำา ปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน ทำาให้แรงงาน 

ทีเ่พิม่ขึน้ใหมท่ัง้ในเมอืงและชนบทสว่นใหญไ่ดร้บัการศกึษาระดบัมธัยมปลาย พรอ้มเพิม่จำานวนคน ทีไ่ดร้บัการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น

     ๓.๓.๑๐ ต้องทำาให้ประชากรในชนบทพ้นจากสภาพความยากจนให้หมด อำาเภอยากจน ในขณะน้ี 

ก็ต้องหลุดพ้นจากความยากจนได้หมด แก้ปัญหาในภาพรวมจนพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริง เพื่อการนี้ พรรค

คอมมวินสิตจ์นีจะรณรงคใ์หส้มาชกิพรรคฯ ทกุคนยนืหยดัการชว่ยเหลอืผูย้ากจนใหต้รงเปา้ ยนืหยดักลไกการทำางาน

ที่คณะกรรมการกลางพรรคฯ กำาหนดไว้ โดยให้ระดับมณฑลรับผิดชอบโดยรวม ระดับเมืองและอำาเภอลงมือปฏิบัติ 

ให้ผู้อำานวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจและการใช้สติปัญญา

     ๓.๓.๑๑ จะต้องสร้างระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลข้ันพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์ของจีน  

มีระบบประกันสุขภาพและระบบให้บริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง  

ส่งเสริมการสร้างระบบบริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และสร้างทีมแพทย์สามัญประจำาบ้าน 

ยกเลกิการขายยาในราคาสงูเพือ่เพิม่รายไดข้องโรงพยาบาล ปรบัปรงุระบบประกนัยารกัษาโรคใหส้มบรูณแ์บบ ป้องกัน

และควบคุมโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง ใช้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยของอาหาร ส่งเสริมการเชื่อมต่อนโยบาย

การให้กำาเนิดบุตรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง รับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน สร้างบรรยากาศ

สังคมและระบบการดูแลผู้ชราภาพ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ

     ๓.๓.๑๒ จนีจะเร่งรดัจดัตัง้ระบบกฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลติและบริโภคสเีขียว จดัตัง้

ระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอนตำ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเงิน

สเีขยีว การบำาบดัรกัษามลพษิ เช่น อากาศ นำา้ และทีด่นิ ยกมาตรฐานควบคมุการปล่อยมลพษิ การเข้าร่วมแก้ไขภาวะ

แวดล้อมโลก ลงมอืแก้ปัญหาภาวะแวดล้อมอย่างจรงิจงั ดำาเนนิโครงการรกัษาและฟ้ืนฟรูะบบนเิวศวทิยา จดัตัง้กลไก

ส่งเสรมิระบบนิเวศวิทยาท่ีดอีย่างด้าน จดัตัง้องค์การบรหิารและกำากบัดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละนเิวศวทิยาของรฐั 

จัดตั้งระบบบุกเบิกและรักษาดินแดนแห่งชาติ จัดต้ังระบบ รักษาธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นที่ไปสวนสาธารณะต่าง ๆ 

ของรัฐเป็นหลัก

 ๓.๔  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบนิเวศวิทยาของจีนจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากในปี ค.ศ.๒๐๓๕ และ

จะบรรลุซึ่งเป้าหมายการเป็นประเทศที่สวยงามแบบจีน

   ๓.๔.๑ งานการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนองแนวโน้มการพัฒนา

ของการปฏวิตัดิา้นการทหารใหมข่องโลก และความตอ้งการดา้นความมัน่คงของประเทศ กอ่นสิน้ป ีค.ศ. ๒๐๒๐ 

ต้องมีผลคืบหน้าที่สำาคัญยิ่งในการบรรลุการเคล่ือนท่ี (Mechanization) และความเป็นสารสนเทศในข้ันพื้นฐาน  

เพิ่มศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนานใหญ่ ผลักดันทฤษฎีด้านการทหาร รูปแบบการจัดตั้งกองทัพและการพัฒนา

บคุลากรดา้นการทหาร และการพฒันาความทนัสมยัของอาวธุยทุโธปกรณท์กุดา้น พยายามบรรลคุวามทนัสมัยทัง้ใน

ด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี ค.ศ.๒๐๓๕ และสร้างสรรค์ กองทัพระดับชั้นนำาของโลก 

ให้สำาเร็จในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑

     ๓.๔.๒ ระบอบหนึ่งประเทศสองระบบ เป็นระบอบที่ดีที่สุดที่รักษาความมั่นคงและความรุ่งเรือง

ระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุนให้ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า และผู้ว่าฯ บริหารงานตาม

หลักรัฐธรรมนูญ สร้างผลการทำางานอย่างแข็งขัน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผลักดันประชาธิปไตย

อย่างเป็นระบบ รักษาความมั่นคงของสังคม มีความรับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน 

ความมัน่คง และการพฒันาของประเทศ กำาหนดนโยบายและมาตรฐานใหช้าวฮอ่งกงและมาเกา๊ มโีอกาสพฒันาทีจ่นี
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แผ่นดินใหญ่ ต้องยืนหยัดหลักการให้ชาวฮ่องกงที่รักชาติบริหารฮ่องกง และชาวมาเก๊าที่รักชาติบริหารมาเก๊า 

เพิ่มกำาลังการรักชาติ ส่งเสริมให้พี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊ามีจิตสำานึกรักในความเป็นชาติบ้านเมือง

     ๓.๔.๓ “หลักการจีนเดียว” เป็นพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง ช่องแคบ

ไต้หวัน ส่วน “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” สะท้อนให้เห็นถึงหลักการจีนเดียวเป็นจุดสำาคัญในการประกัน การพัฒนาความ

สัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบอย่างสันติ เพียงยอมรับ “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” ว่าเป็นเรื่องจริง ทางประวัติศาสตร์

เท่านั้น สองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุยเจรจากันได้ และการไปมาหาสู่กันระหว่าง พรรคการเมืองหรือองค์การ

ต่าง ๆ ของไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ก็จะไม่มีอุปสรรคด้วย รายงานเน้นว่า แผ่นดินใหญ่ มีเจตนารมณ์ที่หนักแน่น  

มคีวามมัน่ใจอยา่งเตม็ท่ี และมขีีดความสามารถอนัเพยีงพอในการทำาลายแผนแบง่แยก และ “ใหไ้ต้หวนัเปน็เอกราช” 

ไม่ว่าในรูปแบบใด

     ๓.๔.๔ จนียนืหยดันโยบายทีเ่ปน็อสิรเสรแีละวธิทีางการทตูอยา่งสนัตมิาโดยตลอดในยคุใหม ่เคารพ

ประชาชนประเทศต่าง ๆ ในการเลือกหนทางการพัฒนา รักษาความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ 

คดัคา้นการยดัเยยีดความคดิตนให้ผูอ่ื้น คดัคา้นการแทรกแซงกจิการภายในของประเทศอืน่ ๆ  และใชอ้ำานาจแขง็แกรง่

ของตนข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอ จีนจะไม่ทำาลายผลประโยชน์ของประเทศอื่น ๆ เพ่ือมาพัฒนาตัวเองอย่างเด็ดขาด และจะ 

ไม่สละสิทธิและผลประโยชน์ที่เที่ยงธรรมของตนเองด้วย ไม่ว่าใครก็อย่าคิดฝันว่าจะให้จีนยอมรับผลร้ายที่ทำาลาย 

ผลประโยชน์ตนเอง จีนจะยืนหยัดนโยบายการป้องกันประเทศที่เน้นป้องกันตนเอง การพัฒนาของจีนจะไม่คุกคาม

ประเทศใด ๆ  ไมว่า่จนีพฒันาไปถงึระดบัไหน กจ็ะไมค่ดิจะครองโลก และจะไมแ่ทรกแซงประเทศอืน่ใดอย่างเดด็เดีย่ว

แน่วแน่

     ๓.๔.๕ ประชาชนเกลียดชังโกรธแค้นการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดและการทุจริตคอรัปชั่น  

เป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุดที่พรรคคอมมิวนิสต์กำาลังเผชิญหน้าอย ู่ เกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นนี้  

พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยึดม่ันหลักการท่ีไม่มีพ้ืนท่ียกเว้น ต้องครอบคลุมท่ัวถึงหมด และไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตใด ๆ 

แม้เพียงน้อยนิด ยืนหยัดการตรวจสอบสืบสวนท้ังผู้ให้และผู้รับสินบน ป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มคณะ ท่ีมีผลประโยชน์

รว่มกันภายในพรรคคอมมวินสิตอ์ยา่งเดด็ขาด จดัตัง้ระบอบการตระเวนตรวจสอบ ในคณะกรรมการพรรคคอมมิวนสิต์

จนีระดบัเมอืงและอำาเภอ เพิม่ขดีความสามารถในการปราบปราม และปรบับทลงโทษปญัหาทจุรติคอรปัชัน่ทีอ่ยูใ่กล้

ตัวประชาชน ไม่ว่าผู้ทุจริตคอรัปชั่นจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องไล่จับกลับมาดำาเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย 

ผลักดันให้บัญญัติกฎหมายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ และสร้างสรรค์เวทีแจ้งความท่ีครอบคลุมระบบการ 

ตรวจสอบระเบียบวินัยและการตรวจการทำางาน ของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างทั่วถึง

     ๓.๔.๖ จีนจะสร้างและปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมพรรคและประเทศให้สมบูรณ ์ กำาหนด

กฎหมายวา่ดว้ยการตรวจสอบควบคมุ จดัต้ังคณะกรรมการตรวจสอบควบคมุระดับประเทศ มณฑล เมอืง และอำาเภอ 

ใหท้ำางานรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจวนัิยระดบันัน้ ๆ  เพือ่ใหก้ารตรวจสอบควบคมุครอบคลมุถงึเจา้หนา้ทีร่ฐัทีม่อีำานาจ

ทัง้หมด มอบหมายอำานาจและวธิกีารตรวจสอบใหก้บัคณะกรรมการควบคมุ สง่เสรมิ การควบคมุโดยองคก์ารพรรคฯ 

ส่งเสริมการตรวจสอบควบคุมตามหลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้หน่วยงานระดับเดียวกันควบคุมซ่ึงกันและกัน  

ส่งเสริมการตรวจสอบควบคุมเป็นประจำา และส่งเสริมการตรวจสอบทางการเมือง ในระดับลุ่มลึก

     ๓.๔.๗ จีนจะเพ่ิมการจัดต้ังองค์กรกำากับดูแลด้านกฎหมาย ภาวะนิเวศ การตรวจสอบ และการทหาร 

รวมถึงจะจัดตั้งหน่วยงานนำาการปกครองประเทศตามกฎหมายของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

เพิ่มกำาลังในการชี้นำาการสร้างสรรค์ประเทศจีนตามกฎหมาย จัดตั้งองค์กรบริหารทรัพยากรธรรมชาติและการกำากับ

ดูแลภาวะนิเวศของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่กำากับดูแลประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด กำากับดูแลการใช้

ผืนดินทั้งหมด และการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาวะนิเวศ กำากับดูแลการปล่อยมลภาวะประเภทต่าง ๆ ในเมืองและชนบท 
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และการบริหารจัดการตามกฎหมาย จัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ๔ ระดับคือ รัฐ มณฑล เมือง และอำาเภอ 

ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ใช้ระบบตระเวนตรวจสอบ ของคณะกรรมการพรรคระดับเมืองและอำาเภอ เพิ่มกำาลัง

ในการจดัการปญัหาคอรปัชัน่ จดัตัง้องคก์รบรหิาร และสรา้งหลกัประกนัใหท้หารทีป่ลดประจำาการ เพือ่คุม้ครองสิทธิ

ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทหาร และสมาชิกครอบครัว

    ๓.๔.๘ พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำาประเทศจีนภายใต้ระบอบสังคมนิยมที่มีประชากรกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน 

ดงันัน้ พรรคคอมมวินสิต์จีนต้องเพ่ิมความสามารถด้านการบรหิารต่าง ๆ  รวมทัง้ ความสามารถ ด้านการนำาทางการ

ศึกษา การเมือง การปฏิรูป นวัตกรรมใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การปกครองประเทศตามกฎหมาย การนำา

ประชาชน การปฏิบัติด้านต่าง ๆ และการแก้ไขความเสี่ยง โดยเน้นยำ้าว่า พรรคการเมือง ต้องมีความคิดทางกลยุทธ์ 

นวัตกรรม วิภาษวิธี การปกครองประเทศตามกฎหมาย และแนวคิดนอกกรอบ

๔. วิเคราะห์แนวโน้มบทบาทและท่าทีของจีนต่อภูมิภาค
  ๔.๑  นโยบายทั่วไปด้านการเมือง 

    ๔.๑.๑  ความสำาเร็จในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนเห็นว่า เป็นผลมาจากกลุ่มการนำาของพรรคฯ 

ที่มีความแข็งแกร่ง และที่สำาคัญกว่านี้คือ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของพรรคฯ และประชาชน โดยช่วงเวลานี้

เปน็ชว่งเวลาทีส่ำาคญั ในการพฒันาประเทศท่ีได้มาถึงข้ันตอนการตัดสินชยัชนะในการบรรลุสู่สังคมกนิดีอยูดี่ถว้นหนา้ 

และเป็นช่วงท่ีการพัฒนาลัทธิสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีนกำาลังเข้าสู่ยุคใหม่ ซ่ึงเงื่อนไขทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำาคัญ

ในการบรรลุสองความฝันแห่งรอบ ๑๐๐ ปีของจีน (Chinese Dream) ได้แก่ 

         ๔.๑.๑.๑ การบรรลุฝันในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในปี ค.ศ.๒๐๒๑ 

คือการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า 

         ๔.๑.๑.๒ การบรรลุฝันครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.๒๐๔๙ 

คือจีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย

      ๔.๑.๒  แผนการของประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ เกีย่วกบัสองขัน้ตอนในการนำาประเทศสู ่“ประเทศ

สังคมนิยมที่ทันสมัย” ว่า

         ๔.๑.๒.๑ ประเทศจีนกำาลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาลัทธิสังคมนิยม อัตลักษณ์จีน 

และการผลักดันการพัฒนาจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะตัดสินว่า สามารถบรรลุการสร้างสังคม กินดีอยู่ดี 

ถ้วนหน้าได้หรือไม่

         ๔.๑.๒.๒ สำาหรับแผนการในขั้นตอนที่สองของพรรคฯ เพื่อสร้าง “ประเทศสังคมนิยม

ท่ีทนัสมยั” ในกลางศตวรรษที ่๒๑ ตามแผนการใหมน่ี ้พรรคฯ จะตอ้งบรรลกุารสรา้งพืน้ฐานความทนัสมยัแกร่ะบอบ

สังคมนิยมในขั้นตอนแรก จากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ถึงปี ๒๐๓๕ หลังจากนั้นก็จะผลักดันการพัฒนาเพื่อสร้าง “ประเทศ

สังคมนิยมที่ทันสมัย” ที่รุ่งโรจน์ แข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมที่กลมกลืนและ

สวยงามในช่วง ๑๕ ปีดังกล่าว

    ๔.๑.๓  การประชุมในครั้งน้ี ได้มีการขยายบทบาทที่สืบทอดอดีตและมุ่งสู่อนาคต ในการ 

ส่งเสรมิใหง้านการบรหิารพรรคคอมมวินสิตจ์นีลงสูร่ะดบัลกึ โดยเฉพาะการมนีโยบายการแกไ้ขถงึรากเหงา้ ในการ

ปฏิรูประบบตรวจสอบของรัฐ และการปฏิรูปในคร้ังนี้จะยังคงรวมกำาลังต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพในการ 

ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยจะยกระดับให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
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  ๔.๒  นโยบายทั่วไปด้านเศรษฐกิจ

    ๔.๒.๑ ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (หลังจากการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ ๑๘) และเริ่มดำาเนินแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓ นั้น เป็นช่วงปีแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงทั้งในส่วนของ

พรรคฯและประเทศชาติ ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกอย่างซึมเซา อีกทั้งความ

ขดัแยง้และความวุน่วายในภมูภิาคบางแหง่ปะทรุ้อนแรงขึน้นัน้ ประเทศจนีได้มกีารปฏรูิปเปลีย่นแปลง อย่างลกึซึง้ 

และเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจจีน (New Normal of China’s Economy) กล่าวคือ

          ๔.๒.๑.๑ เศรษฐกิจจีนรักษาอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงปานกลาง โดยมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ขยายตัวจากระดับ ๕๔ ล้านล้านหยวน สูงขึ้นเป็น ๘๐ ล้านล้านหยวน 

จีนยังคงรักษาขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก และช่วยกระตุ้นอัตราเติบโตเศรษฐกิจโลก มากกว่า ๓๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ขณะทีก่ารปฏริปูเชงิอปุทานกา้วรดุหนา้ไปดว้ยด ี(Supply-Side Structural Reform) อตุสาหกรรม

เกิดใหม่อย่างเช่น เศรษฐกิจดิจิทัลได้เจริญก้าวหน้า ได้แก่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูง ถนนทางหลวง สะพาน 

ท่าเรือ สนามบิน และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ กำาลังเกิดขึ้นมากมาย 

          ๔.๒.๑.๒ การพัฒนาความทันสมัยในภาคการเกษตรได้ดำาเนินไปอย่างราบรื่น ผลผลิต

ธัญพืชในแต่ละปีสูงถึง ๖๐๐ ล้านเมตริกตัน 

          ๔.๒.๑.๓  อตัราขยายตัวเขตเมอืงโดยเฉล่ียต่อปอียูท่ีร่ะดับ ๑.๒ เปอร์เซ็นต์ โดยประชาชน

มากกว่า ๘๐ ล้านคน ในเขตชนบทท่ีโยกย้ายไปอาศัยในเขตเมือง ได้กลายเป็นผู้อาศัยในเขตเมืองอย่างถาวร ส่วน 

ในด้านการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน มีความคืบหน้าโดยเฉพาะปฏิบัติการขจัดความยากจน 

ทำาให้ประชาชนมากกว่า ๖๐ ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน 

      ๔.๒.๒  การพฒันาภายในภมูภิาค ก้าวหน้าสู่ความสมดุลมากข้ึน ทัง้ความริเร่ิม “หนึง่แถบ หนึง่

เส้นทาง (Belt and Road Initiative)” ความร่วมมือเศรษฐกิจ ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และการพัฒนา  

เขตเศรษฐกิจแยงซีเกียง (Yangtze Economic Belt) เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังได้ทุ่มเทผลักดันยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเชิงนวัตกรรม และได้บรรลุความก้าวหน้าใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ความสำาเร็จในการสร้าง

ยานทดลองอวกาศ “เทียนกง-๒” ยานสำารวจนำ้าลึกที่มีมนุษย์บังคับ “เจียวหลง” กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ FAST  

ที่ตดิตัง้จานรบัสญัญาณขนาดใหญ่ เส้นผ่าศนูย์กลาง ๕๐๐ เมตร (FAST--Five-hundred-meter Aperture Spherical 

Telescope) การทดลองเที่ยวบินเครื่องบินโดยสาร C919 เป็นต้น

      ๔.๒.๓  ภายใตม้าตรฐานใหมข่องเศรษฐกจิจนี ทีใ่หค้วามสำาคญักบัการพฒันาสเีขียว การปกปอ้ง

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ แต่ถูกละเลยในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 

จีนได้ปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และบททดสอบที่พรรคฯเผชิญหน้าอยู่ โดยจีนได้

แก้ปัญหาใหญ่ภายในพรรคฯ คุมเข้มด้านวินัย และปรับปรุงแนวปฏิบัติของพรรคฯ ต่อสู้คอร์รัปชั่น และลงโทษกลุ่ม

เจา้หนา้ทีท่ีม่พีฤตกิรรมมชิอบ ขจดัภยัอนัตรายท่ีอาจคกุคามพรรคฯ และประเทศชาติ ซ่ึงเปน็ปญัหาจากความ ทา้ทาย

ในการพัฒนา อันเกิดจากความไม่สมดุล และการขจัดความยากจน ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาจะก้าวรุดหน้ามากมาย แต่

ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า ยังมีอุปสรรค และปัญหาท้าทายมากมาย ที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาที่หนักหน่วง 

อันได้แก่ การพัฒนาที่ไม่สมดุล และไม่เพียงพอ ซึ่งยังคงรอการมาตรการแก้ไขฯ นอกจากนี้ การขจัดความยากจน 

ก็ยังเป็นความท้าทายที่น่ากลัวยิ่ง จากความไม่เสมอภาคในการพัฒนาระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท รวมทั้งช่องว่าง

ความแตกตา่งระหวา่งภมูภิาค และการกระจายรายไดท้ีย่งัไมท่ัว่ถงึ แมว้า่รฐับาลจนีจะตัง้เปา้หมายทีจ่ะทำาใหป้ระชาชน

ชาวจีนหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนให้ได้ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม
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    ๔.๒.๔ ประเทศจนีจะชว่ยผูป้ระกอบการฯ ใหม้ศีกัยภาพจนีจะมุง่เปดิตลาดเศรษฐกจิโลกตอ่ไป 

ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งทาง” (Belt and Road Initiative หรือ BRI) 

โดยมุ่งผู้ประกอบการฯ ให้มีศักยภาพป้อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับกลาง และระดับไฮเอนด์ (High end หรือ ผลิตภัณฑ์

ชั้นดีเยี่ยม) ของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก (Value Chain) พร้อมกับดูแลผู้ผลิตระดับโลก ซึ่งเศรษฐกิจ ที่เปิดกว้างขึ้น

จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา ในขณะที่เศรษฐกิจแบบปิดจะถูกทิ้งล้าหลัง โดยจีนจะมุ่งเปิดตลาดเศรษฐกิจโลก

ตอ่ไป ตามยทุธศาสตรค์วามรว่มมอืระหวา่งประเทศ “หนึง่แถบ หนึง่ทาง” หรอื BRI ซ่ึงจะเปน็ แกนหลกัในการพฒันา

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่กับการลงทุนในต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักการ ของการให้คำาปรึกษาเต็ม

รูปแบบการพัฒนา และการได้รับประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ 

นโยบายระดับสูง จะได้รับการปรับใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากข้ึนสำาหรับภาคการค้า และการลงทุนอย่างเต็มที่ 

เพิ่มการเข้าถึงตลาดอย่างมีนัยสำาคัญ ตลอดจนเปิดภาคบริการ และปกป้องสิทธิ ตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ

อันหมายถึง จีนจะเพิ่มอำานาจในการบริหารจัดการเขตการค้าเสรีมากขึ้น และสำารวจโอกาสในการจัดตั้งท่าเรือ 

การค้าเสรี ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างบริษัทท้องถิ่นในประเทศ กับกิจการต่างชาติ และค่อย ๆ  สร้างเครือข่าย

ระหว่างประเทศ เพื่อการค้าการลงทุน การระดมทุน ภาคการผลิตและบริการ โดยภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะ

ไดร้บัการสนบัสนุนยกระดบัอุตสาหกรรม และเพิม่ศกัยภาพอตุสาหกรรมบรกิารสมยัใหม ่เพือ่ใหบ้รรลมุาตรฐานสากล 

ซึ่งรัฐบาลจีนจะช่วยผู้ผลิตของจีนเข้าสู่กลุ่มระดับกลางและระดับไฮเอนด์ของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก พร้อมกับดูแล

กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลก

  ๔.๓  นโยบายทั่วไปด้านการทหาร 

     ๔.๓.๑  ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะประธานกรรมาธิการทหารกลาง ได้ประกาศกฎสำาหรับ

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) โดยนับเป็นผู้นำาคนที่ ๒ ของจีน ที่ทำาเช่นนี้ 

หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) เป็นต้นมา โดยนับ

ต้ังแต่ท่ีประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง (Central Military Commission : 

CMC) ได้สรุปทิศทางของกองทัพในการกล่าวปราศรัยอย่างเป็นทางการ ที่เรียกกันว่า “ซวิ่นฉือ” หรือ  

“การประกาศข้อบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานของกองทัพใหม่ และปรับ

เปลี่ยนเขตภาคทหารใหม่ให้เหลือเพียง ๕ ภาค ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อำานาจจำานวนมากที่

ก่อนหน้าน้ีเคยมอบหมายให้แก่ระดับภาค จะถูกดึงออกมารวมศูนย์อยู่ท่ีกรุงปักก่ิง อันเป็นพ้ืนท่ีเขตภาคทหารกลาง 

และเปน็การปฏริปูกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจนี (PLA) ครัง้ใหญใ่นประวตัศิาสตร ์๖๘ ปขีองสาธารณรฐัประชาชน

จีน โดยมีผู้นำาเพียงคนเดียวที่ประกาศกฎ หรือข้อบัญญัติสำาหรับกองทัพ เขาผู้นั้นก็คือ เหมา เจ๋อตง ซึ่งเคยประกาศ

ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ 

     ๔.๓.๒  นกัวเิคราะหส์ถานการณด้์านความมัน่คงต่างมองพัฒนาการคร้ังนัน้วา่ เปน็การรวบอำานาจ

ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และเรียกร้องความจงรักภักดี เช่น 

        ๔.๓.๒.๑ นายเฉิน เต้าอิ๋น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มองว่า การปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย ซึ่งประธานาธิบดีสีปรารถนาแรงกล้า ที่จะดำาเนินการนั้น 

เป็นการวางรูปแบบของกองทัพขึ้นใหม่จากของเดิมในยุคของเหมา หากทำาสำาเร็จย่อมทำาให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

เป็นผู้นำาจีน ที่เทียบชั้นได้กับเหมา หรืออาจเหนือกว่าด้วยซำ้า ที่ผ่านมา ประธาน CMC คนก่อน ๆ เช่น เติ้ง เสี่ยวผิง 

เจยีง เจ๋อหมนิ หรอื ห ูจิน่เทา ไม่เคยประกาศข้อปฏบิตัขิองกองทพัมาก่อน ซึง่ย่อมแสดงว่า อำานาจของประธานาธบิดี 

สี จิ้นผิง ยิ่งใหญ่กว่าผู้นำาเหล่านั้น
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         ๔.๓.๒.๒ นาย จัง หล่ีฟ่ัน นักประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวถึงคำาว่า  

“ซวิ่นฉือ” อันบ่งบอกถึงความเข้มงวด เคร่งครัด และการตักเตือน ห้ามปราม แก่ผู้มีตำาแหน่งต่ำากว่า โดย นายจังฯ 

ระบุว่า การประกาศกฎแก่กองทัพครั้งนี้ยังส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจ และความวิตกกังวล ของประธานาธิบดี  

สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกองทัพ ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นลุกลามไปทั่ว และโครงสร้างการบังคับบัญชาแบบ

เก่า ที่ยึดถือตามของสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ คำาปราศรัยครั้งนี้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังได้แสดงให้เห็นถึงความ

เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการยกเครื่องกองทัพ โดยที่ไม่ยอมให้เกิดการแข็งข้อต่อต้านจากคน ในกองทัพอย่างเด็ดขาด

      ๔.๓.๓ ข้อสังเกต

         ๔.๓.๓.๑ ข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าว สอดรับกับ

คำาแถลงของประธานาธบิด ีส ีจิน้ผงิ ทีไ่ดแ้ถลงในการเปดิประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์จีนคร้ังที ่๑๙ เม่ือวนัที ่๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่า จะสร้างสรรค์กองทัพจีนให้เป็นกองทัพชั้นนำาของโลกให้สำาเร็จ โดยงานการป้องกันประเทศ

และการพฒันากองทพัของจีนตอ้งตอบสนองแนวโนม้การพฒันาของการปฏวิตัดิา้นการทหารใหม ่ของโลก และ

ความต้องการด้านความมั่นคงของประเทศ ก่อนสิ้นปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ต้องประกันให้ได้รับ 

ผลคบืหนา้ทีส่ำาคญัยิง่ในการบรรลกุารใชเ้คร่ืองยนต์ (Mechanization) และความเปน็สารสนเทศในขัน้พืน้ฐาน 

เพิม่ศกัยภาพดา้นยทุธศาสตรอ์ยา่งขนานใหญ ่ผลกัดนัทฤษฎดีา้นการทหาร รปูแบบการจดัตัง้กองทพัและการพฒันา

บุคลากรด้านการทหาร และการพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกด้าน พยายามบรรลุความทันสมัย 

ท้ังในด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) และสร้างสรรค์กองทัพระดับนำา

ของโลกให้สำาเร็จในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑

          ๔.๓.๓.๒ ตามหลักการจัดโครงสร้างองค์กรแบบคอมมิวนิสต์นั้น ถือหลักการว่ากองทัพ

ตอ้งเดนิตามพรรค แตท่กุ ๆ  คนกต็ระหนกัเปน็อนัดถีงึหลกัการอกีอยา่งหนึง่ซึง่ เหมา เจอ๋ตง เคยประกาศไวว้า่ อำานาจ

มาจากปากกระบอกปืน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมกองทัพได้อย่างสมบูรณ์และการดำาเนินการปฏิรูปกองทัพ จึงเป็น

ช่องทางสำาคัญยิ่งสำาหรับการดำาเนินการปฏิรูปส่วนอื่น ๆ  ที่เหลือ โดยที่การปฏิรูปกองทัพระลอกนี้กำาหนดกันไว้ว่า

ควรที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยในอดีตท่ีผ่านมา ภูมิภาคทหารต่าง ๆ ของจีน 

มีการแบ่งแยกอำานาจกันอย่างชัดเจนจริงจัง เรื่องนี้มีต้นตอมาจากความห่วงกังวลรวม ๒ ประการด้วยกัน ประการ

แรกคอื การสูร้บในอนาคตของจนีคงจะตอ้งเกดิขึน้ในดนิแดนของตนเอง ถา้ไมใ่ชเ่พือ่ตอ่ตา้นการรกุรานจากภายนอก

ก็ต้องเป็นการปราบปรามการลุกฮือภายใน ตามประวัติศาสตร์แล้ว ทั้งสองสิ่งนี้เองเป็นตัวดึงลากราชวงศ์ต่าง ๆ  

ให้บ่งสลายลง และ ประการที่สองคือ เมื่ออำานาจทางทหารระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ เกิดความสมดุลขึ้นมาแล้ว ก็ย่อม

สามารถป้องกันการก่อรัฐประหารยึดอำานาจรัฐโดยฝ่ายทหาร หรือทำาให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด นอกจากนี้  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ซ่ึงผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะจากปัญหา

ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่ด้านการทหารโดยตรง เช่น ภัยคุกคามต่อค่าเงิน และภัยคุกคาม 

ในโลกไซเบอร์ เป็นต้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่ทำาให้ต้องมีการปฏิรูปกองทัพ

     ๔.๔  นโยบายทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

       ๔.๔.๑ จีนกำาลังนำาความสำาเร็จของเทคโนโลยีการบินอวกาศจีนบนฟากฟ้า โดยนำาไป

สู่การค่อย ๆ เปลี่ยนชะตาชีวิตชาวบ้านอย่างเงียบ ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งต่าง ๆ  

ทีส่ามารถสือ่สารและเชือ่มตอ่กนัไดผ้า่นอนิเตอร์เน็ต ทีส่ามารถระบตัุวตนได้ รับรู้บริบทของสภาพแวดลอ้มได ้และ

มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำางานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งเหล่านี้ จะนำาไปสู่นวัตกรรมและ

บริการใหม่อีกมากมาย โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา การบินอวกาศจีนประสบผลสำาเร็จในการบุกเบิกและใช้ประโยชน์ 

จากห้วงอวกาศเป็นอย่างมาก จากยานอวกาศ “เสินโจว ๑๑” ถึง “เทียนโจว ๑” จากดาวเทียม “เป๋ยโต่ว” ถึงจรวด 
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“ลองมาร์ช” ความสำาเร็จของจีนบนท้องฟ้าได้เปลี่ยนชะตาชีวิตคนเดินดินมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะระบบดาวเทียม

นำาทาง “เปย๋โตว่” ทีค่รอบคลมุทัว่ภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิก โครงการหอ้งทดลองอวกาศกป็ระสบความสำาเร็จตามลำาดบั 

มกีารนำาไปประยกุตใ์ชใ้นแวดวงสงัคมมากข้ึน นายเถยีน อีว้ห์ลง หวัหนา้วศิวกรสำานกังานวทิยาศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม

การปอ้งกันประเทศจนีใหส้มัภาษณผ์ูส้ือ่ขา่ววา่ เทคโนโลยกีารบนิอวกาศของจนีไดส้รา้งประโยชนใ์หแ้กป่ระชาชนมา

โดยตลอด กล่าวคือ 

           ๔.๔.๑.๑ ดาวเทียม “เฟิงหยุน” ทำาหน้าที่พยากรณ์อากาศ โดยดาวเทียม “เป๋ยโต่ว” 

ทำาหน้าท่ีนำาทางได้อย่างแม่นยำา ส่วนดาวเทียมสำารวจระยะไกลท่ีมีความละเอียดสูง ก็ทำาหน้าท่ีท้ังป้องกันและบรรเทาภัย 

ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม วางผังเมือง ตลอดจนสำารวจทรัพยากรและภาคการเกษตร จนถึงปีนี้ มวลรวมการผลิตรายปี

จากการประยุกต์ใช้ดาวเทียมของจีนมีกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านหยวนแล้ว 

           ๔.๔.๑.๒ ดาวเทียมสื่อสาร เปรียบเสมือนหูทิพย์ สามารถได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ในโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ดาวเทียมสำารวจระยะไกล เปรียบได้กับเป็นตาทิพย์ สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

ทุกหย่อมหญ้า ส่วนดาวเทียมนำาทาง ก็เปรียบเป็นเข็มทิศ ช่วยนำาทางไปทุกที่ได้โดยไม่หลง

        ๔.๔.๒  สำาหรบัในสว่นของการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยกีารบนิอวกาศพร้อมมนษุยแ์ละหว้งอวกาศ

นั้น ก็มีส่วนค้ำาจุนและส่งเสริมกิจการวัสดุใหม่ การผลิตอัจฉริยะ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และเข้าใกล้ชีวิต 

ของประชาชนชาวจีนอย่างเงียบ ๆ โดยในอนาคต จีนจะหลอมรวมสารสนเทศอวกาศเข้ากับ บิ๊ก ดาต้า (Big Data) 

การประมวลผลแบบกลุม่เมฆ (Cloud) การท่ีอปุกรณท์างเทคโนโลยสีามารถเชือ่มโยงระหวา่งกนัผ่านทางอนิเตอรเ์นต็ 

หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things : IoT) และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ตามเป้าหมาย

การประยุกต์ใช้ “อินเทอร์เน็ตเข้ากับดาวเทียม” เพื่อบริการสังคมได้มากขึ้น

     ๔.๔.๓ การขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภคสารสนเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพของความ

ต้องการภายในประเทศ และรองรับต่อความก้าวหน้าที่จีนกำาลังจะกลายเป็นผู้นำายุค 5G โดยคณะรัฐมนตรีจีน 

ออกคำาชี้แนะเกี่ยวกับการขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภคสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของความต้องการ

ภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้การอุปโภคบริโภคสารสนเทศบรรลุ ๖ ล้านล้านหยวนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓) เติบโตเฉลี่ยปีละ ๑๑% โดยคำาชี้แนะดังกล่าวออกมาตรการ ๓ ประการได้แก่ (๑) ยกระดับอุปทานการ

อุปโภคบริโภคสารสนเทศ (๒) ขยายขอบเขตการเข้าถึงการอุปโภคบริโภคสารสนเทศ และ (๓) ปรับปรุงบรรยากาศ

การพฒันาของการอปุโภคบรโิภคสารสนเทศใหดี้ขึน้ ส่วนผลิตภณัฑ์สารสนเทศแบบใหมป่ระกอบด้วย ๓ ประเภทคือ 

ประเภทชีวิตความเป็นอยู่ ประเภทการบริการสาธารณะ และประเภทวิชาชีพ

       ๔.๔.๔  การวิจัยเทคโนโลยี “5G” ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)

           ๔.๔.๔.๑ ดร. อี้ จือหลิง หัวหน้านักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยการสื่อสารเคลื่อนที่ของจีน

มีความมั่นใจว่า ปัจจุบัน ไม่ว่ามาตรฐานของ 5G ในแผนความร่วมมือหุ้นส่วนรุ่นที่ ๓ หรือ 3GPP หรือองค์การ 

ที่เกี่ยวข้องกับ 5G ต่าง ๆ ทั่วโลก มีแนวคิดและกรองเทคโนโลยีแกนนำามากมาย ล้วนอยู่ในแผนวิจัยและพัฒนา 

ของจีนแล้ว 

           ๔.๔.๔.๒ บรษิทัไชนา่ โมบายล์กบัสถาบนัวจัิยศกึษาสารสนเทศจีนร่วมกนัจัดการประชมุ

สัมมนาทดลองเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๐ ที่ผ่านมาว่า จีนจะทำาการทดลองวิจัยเทคโนโลยี 5G ในระหว่าง

ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) สำาหรับงานในปีนี้คือพิจารณาตรวจสอบแผนการเทคโนโลยีสำาคัญ 

ที่เกี่ยวข้อง

           ๔.๔.๔.๓ นายเหวนิ คู ่อธบิดีกรมการส่ือสารกระทรวงอตุสาหกรรมสารสนเทศจนีกลา่ว

ในที่ประชุมว่า โครงการการทดลองวิจัยเทคโนโลยี 5G ที่มีวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเมื่อเดือนมกราคม
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นบัเปน็ครัง้แรกทีจ่นีกบัองคก์ารสากรรว่มกนัทดลองการวจิยัเทคโนโลย ี5G ซึง่จะเปน็ผลดตีอ่การสง่เสรมิและปรบัปรงุ

ให้เทคโนโลยี 5G เข้าขั้นมาตรฐาน เพื่อให้เทคโนโลยี 5G สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้

       ๔.๔.๕  จีนได้ผลักดันการผลิต 5G อย่างรอบด้าน โดย

           ๔.๔.๕.๑ เมือ่วนัที ่๓๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๗ นายเหมยีว เหวย่ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง

อตุสาหกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศแหง่ชาตจินี กลา่วในการประชมุ 5G ทัว่โลก ครัง้แรกวา่ กระทรวงอตุสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูป และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนร่วมกัน 

ก่อต้ังคณะทำางาน 5G เพ่ือผลักดันการผลิตและการทดลองเทคโนโลยี 5G พร้อมยังได้สร้างกลไกความร่วมมือ 5G  

กับยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นต้น ในวันเดียวกัน การประชุม 5G ทั่วโลก ครั้งแรก จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง  

ภายใต้ประเด็น “สร้างสภาพแวดล้อมแห่งเทคโนโลยี 5G” เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ผลักดันการใช้ และ

การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วโลก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้นำาประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น 

ผู้รับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศด้าน 5G และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งจีนและต่างประเทศกว่า 

๕๐๐ คนเข้าร่วม โดยภายในงานยังมีการประกาศผลงานล่าสุดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ด้วย

           ๔.๔.๕.๒ เม่ือวนัท่ี ๕ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๗ นายหลิว ล่ีหวา รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวง

อุตสาหกรรม และสารสนเทศพบกับคณะผู้แทนการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)  

สหรัฐฯ ที่นำาโดยนายเอส.เดดเคอร์ อันสตรอม (S.Decker Anstorm) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ 5G 

ระบบดาวเทยีม และทรพัยากรวงโคจรดาวเทยีม ขณะที ่นายS.Decker Anstorm กลา่ววา่ หลายปมีานี ้สองประเทศ

มคีวามรว่มมอืทีด่ภีายใตก้รอบ สหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ (ITU) และประสบผลคบืหนา้ท่ีนา่ชืน่ชม สหรฐัฯ 

ยินดีที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในที่ประชุม WRC-15 และช่วง ๔ ปีข้างหน้า และ

แสดงบทบาทสำาคัญยิ่งขึ้นในการใช้ระบบความถี่วิทยุ และทรัพยากรวงโคจร

       ๔.๔.๖ กรณีศึกษาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G ของจีน ที่ได้ดำาเนินการในย่านธุรกิจ 

ใจกลางกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพื่อนำาร่องระบบโทรคมนาคมเคล่ือนที่รุ่น 5G และได้สร้างระบบอัจฉริยะ 

ในการกำากับดูแลเมือง ซึ่งจะให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่สาธารณชนทุกที่ทุกเมื่อ ทั้งการหาที่จอดรถ สภาพคล่อง 

ของท้องถนน นอกจากนี้ ย่านธุรกิจของกรุงปักกิ่งยังจะได้ใช้ระบบบิ๊ก ดาต้า (Big Data) หรืออภิมหาข้อมูล 

การประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ (Cloud Computing) และ อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง เพื่อสร้าง 

ศูนย์บัญชาการรวม ทั้งจะรวบรวมระบบกำากับดูแลแบบอัจฉริยะ ๑๓ ระบบให้เข้าด้วยกัน โดยคาดว่า เมื่อถึงปี 

ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ย่านธุรกิจดังกล่าวจะนำาร่องระบบ 5G ซึ่งมีความเร็วเป็น ๑๐๐ เท่าของระบบ 4G

   ๔.๕ นโยบายเฉพาะ จากกรณีการดำาเนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”  

(Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) ประกอบด้วยหลักการ ๕ ประการ 

ได้แก่ (๑) เพื่อสันติภาพ และการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้งแสวงหาความมั่นคงที่ยั่งยืน  

ลดความอยุติธรรมและร่วมกันแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (๒) เพื่อความรุ่งเรืองด้วยการพัฒนาการเชื่อมโยง และ

แสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางกายภาพทางดิจิทัล รวมทั้งพลังงาน

และสังคมสีเขียว (๓) เพื่อการเปิดกว้างโดยไม่โดดเดี่ยวใคร และสร้างผลประโยชน์ทางการค้าที่เป็นธรรม (๔) เพื่อนำา

ไปสู่นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดิจิทัล, ปัญญาประดิษฐ์, นาโน, ควอนตัม

คอมพวิเตอร,์ big data, cloud computing, smart city เพือ่เสน้ทางสายไหมยคุดจิทิลั และ (๕) เพือ่เชือ่มอารยธรรม 

และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความร่วมมือทางการศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและวัฒนธรรม 

      ๔.๕.๑ หลักการดังกล่าวมีที่มาจากแนวคิด เรื่อง “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วม

สรา้งแนวเขตเศรษฐกจิบนเสน้ทางสายไหมและเสน้ทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่๒๑” (Vision and Actions 
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on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Issued by the 

National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of  

Commerce of the People’s Republic of China, with State Council authorization. March 2015)  

ซึ่งเป็นเอกสารปกขาวที่รัฐบาลจีน มีความประสงค์จะเผยแพร่แนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เกี่ยวกับแนวเขต

เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road 

หรือ The Belt and Road Initiative) ขณะท่ีได้ไปเยือนเอเชียกลาง เม่ือเดือน ก.ย.๕๖ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในเดือน ต.ค.๕๖ โดยได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘

       ๔.๕.๒  ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นวิธีการที่จะนำาไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการ

พัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริมสร้าง ความ

เขา้ใจรว่มกนัและความไวว้างใจรวมทัง้การเสรมิสรา้งการแลกเปลีย่นอยา่งรอบดา้น ผา่นทวปีเอเชยี ยโุรปและแอฟรกิา 

โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลสำาคัญ ๒ ประการ คือ

         ๔.๕.๒.๑ การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก 

แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกันในการสร้าง

หว่งโซอ่ปุทาน หว่งโซธ่รุกจิ หว่งโซค่ณุคา่ และการพฒันาใหส้มบรูณย์ิง่ข้ึน ด้วยการสรา้งระเบยีงเศรษฐกจิระหวา่ง

ประเทศใหม่ และช่องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สำาหรับการ

พัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการ

กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ความเสรีทางการค้าและการลงทุน 

ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศที่มีความประสงค์ ตามเส้นทางสายนี้ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น โดย 

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ถือเป็นการ ส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และ

ต้องการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก

        ๔.๕.๒.๒ ยดึถอืความร่วมมอืทางเศรษฐกิจเปน็พืน้ฐานและเปน็แกนหลกั พร้อมทัง้ยดึถอื

การแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนสำาคัญ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค 

ซึ่งฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการร่วมหารือกับประเทศตามเส้นทางสายนี้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและอาศัยความ

ร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตาม

เส้นทางสายไหม

     ๔.๕.๓  ลำาดบัความสำาคญัของความรว่มมอื โดยการดำาเนนิการทีป่ระกอบด้วย (๑) การประสาน

งานด้านนโยบาย (๒) การสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกในการเช่ือมต่อ (๓) การขจัดข้อจำากัดและอุปสรรคทางการค้า 

(๔) การเสรมิสร้างความร่วมมอืการควบคมุทางการเงนิแบบบรูณาการ (๕) การสรา้งความสมัพนัธจ์ากประชาชน

สู่ประชาชน 

    ๔.๕.๔  กลไกของความร่วมมือ โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

ผา่นกลไกทีม่อียูเ่ชน่ องคก์ารความรว่มมอืเซีย่งไฮ ้(SCO) อาเซียนกบัจีน (๑๐+๑) ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมิูภาค

เอเชยีแปซฟิกิ (APEC) และการประชมุเอเชยีกบัยโุรป (ASEM หรือ อาเซม ) เปน็ต้น นอกจากนี ้ยงัต้องส่งเสริมบทบาท

ที่สร้างสรรค์ของฟอรั่มระหว่างประเทศและการจัดนิทรรศการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น Boao ฟอรั่ม 

เป็นต้น

    ๔.๕.๕  การเปดิสูภ่มูภิาคของจนี โดยการปลกุฟืน้คนืชพีเสน้ทางสายไหมเชือ่มความสมัพนัธร์ะหว่าง

จีนกับประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก เพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน  

ด้วยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ 
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        ๔.๕.๕.๑  การเช่ือมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เปน็การเช่ือมโยงประเทศ

ทีต่ัง้อยู่ในภมูภิาคเสน้ทางสายไหมเดมิ โดยเปน็การบรูณาการทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค ผา่นการพฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ด้วยการสร้าง Eurasian Land Bridge 

อันเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย, ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก  

และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-อินโดจีน เป็นต้น ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) เส้นทางท่ี ๑ เช่ือมโยงจีนกับเอเชียกลาง 

รัสเซีย และยุโรป (๒) เส้นทางที่ ๒ เชื่อมโยงจีนกับอ่าวเปอร์เซีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลาง และ

ตะวันออกกลาง (๓) เส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

      ๔.๕.๕.๒ การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) ถือเป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ 

อาเซยีน โอเชยีเนยี แอฟรกิาเหนอื แปซฟิกิ และมหาสมทุรอนิเดีย โดยจะมกีารสร้างระเบยีงเศรษฐกจิ จีน-ปากีสถาน 

และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังคลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น

  ๔.๕.๖ การเนน้ย้ำาถงึหลกัการและแนวคดิ “The Belt and Road Initiative” วา่เปน็ข้อรเิริม่ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง โดยจะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก ยึดถือ

การแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนที่สำาคัญ ยืนหยัดไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค 

ไม่แสวงหาอำานาจครอบงำาในกิจกรรมภูมิภาค และเขตอิทธิพล ดังนั้น “The Belt and Road Initiative” จะไม่

ทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน หากแต่จะขับเคล่ือนให้บรรลุ ซ่ึงความเชื่อมต่อกัน

ของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมข้อได้เปรียบซ่ึงกันและกันสำาหรับประเทศตามเส้นทางฯ โดยบนพ้ืนฐานท่ีมีอยู่แล้ว 

ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการ ร่วมหารือ ร่วมพัฒนา และร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตาม 

เส้นทางฯ ร่วมกันระดมความคิดและใช้ความสามารถ ผลักดันโครงการความร่วมมือสำาคัญท่ีได้รับความเห็นชอบด้วยกัน

และมีความจำาเป็นจำานวนหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางฯ ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

   ๔.๕.๗ การสรา้งระเบยีงเศรษฐกจิระหวา่งประเทศใหมแ่ละชอ่งทางการขนสง่คมนาคมใหม ่ทีส่ะดวก 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำาให้ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ ซึ่งโครงการความริเริ่ม 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (The Belt and Road Initiative) จะประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ

ปฏิรปูระบบและกลไก อนัจะเปน็ประโยชนใ์นการปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธรุกจิการคา้ของประเทศต่าง ๆ  ภายใน

และระหวา่งภมูภิาคใหด้ยีิง่ขึน้ เปน็ประโยชนท์ำาใหป้จัจัยสำาคญัภายในภมูภิาคสามารถหมนุเวยีนอยา่งเสรี เป็นระเบียบ

และได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สำาหรับการพัฒนาของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่

ทรุกนัดารของประเทศตา่ง ๆ  เปน็ประโยชนใ์นการ ชว่ยลดต้นทนุการคา้การลงทนุและขจัดการกดีกนัการค้าระหวา่ง

ประเทศต่าง ๆ และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย 

โดยจีนต้องการสร้างระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป รวมทั้งสิ้น ๖ ระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  

จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia), แลนด์บริดจ์ยูเรเชียสายใหม่ (New Eurasian Land Bridge), 

จนี-เอเชยีกลาง และเอเชยีตะวนัตก (China-Central and West Asia), จนี-คาบสมทุรอนิโดจนี (China-Indo-China 

Peninsula), จีน-ปากีสถาน (China-Pakistan), และ บังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-พม่า (Bangladesh-China-India-Myanmar) 

และคาดวา่ ตอ้งมกีารลงทนุเปน็เงนิมากกวา่ ๘๙๐,๐๐๐ ลา้นดอลลาร ์ซึง่เงนิทนุสนบัสนนุในเรือ่งนีจ้ะมาจากธนาคาร

เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB) และกองทุนเส้นทาง

สายไหม (Silk Road Fund) 

    ๔.๕.๘ สำาหรับการก่อตั้งธนาคาร AIIB นั้น เป็นแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ต่อมา

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)  



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒
: ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

18

ณ กรุงปักกิ่ง ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการก่อตั้งธนาคาร AIIB อย่างเป็นทางการ โดยมีประเทศ

ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแรกจำานวน ๒๑ ประเทศ ประกอบด้วย จีน ไทย เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม 

มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ มองโกเลีย คูเวต โอมาน กาตาร์ คาซัคสถาน 

และอุซเบกิสถาน ต่อมาได้มีการกำาหนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อต้ังเพิ่มจนถึงวันที่  

๓๑ มี.ค.๕๘ โดยมีหลายประเทศแสดงความสนใจขอเข้าร่วม (ทำาให้ในขณะเวลานั้น ธนาคาร AIIB มีสมาชิกรวม ๕๗ 

ประเทศ ซึ่งประเทศที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจัน บราซิล เดนมาร์ก อียิปต์ ฟินแลนด์ 

ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมัน ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล อิตาลี จอร์แดน ลักซัมเบอร์ก มัลดีฟ มอลต้า 

เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน  

สวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน อังกฤษ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตุรกี เกาหลีใต้ และคีร์กีซสถาน) ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิก

จะตอ้งทำาการรา่งกฎ ระเบยีบ ตลอดจนขอ้บังคบัต่าง ๆ  เพ่ือใชส้ำาหรับการลงนามสัตยาบนัและใชเ้ปน็แนวทางปฏบัิติ

ของธนาคารต่อไป และล่าสุด เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ AIIB ได้รับสมาชิกเพ่ิมอีก ๑๓ ราย ประกอบด้วย ฮ่องกง  

(ไม่มีสถานะเป็นประเทศ) แคนาดา เวเนซุเอลา อัฟกานิสถาน ไอร์แลนด์ เบลเยียม เปรู เอธิโอเปีย และสาธารณรัฐซูดาน 

จงึทำาใหม้สีมาชกิรวมทัง้สิน้ในปจัจบุนั จำานวน ๗๐ ราย (รวมฮอ่งกง ซ่ึงไมม่สีถานะเปน็ประเทศ) โดยธนาคารระหวา่ง

ประเทศแห่งนี้ ที่มีสำานักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง และเริ่มดำาเนินการ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙

  ๔.๕.๙  โครงการริเริ่ม “หนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง” ดังกล่าวของจีนมีความสำาคัญอย่างมาก 

ทางยุทธศาสตร์ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ

      ๔.๕.๙.๑ จีนได้กลายมาเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่าง

ประเทศ จากความสมัพนัธด์า้นการคา้และการลงทนุ ระหวา่งจีนกบัหลายประเทศในภมูภิาค ทำาใหจี้นมบีทบาทและ

ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคมากขึ้น ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ โดยจีนพยายามใช้

นโยบายที่เป็นมิตรเช่นกัน รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร 

       ๔.๕.๙.๒ รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น 

โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่

ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน จะเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีน 

กับประเทศต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

      ๔.๕.๙.๓ ในระยะยาวเส้นทางการส่งกำาลังบำารุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ  ดำาเนินไปในลักษณะ

ท่ีจนีเปน็ศนูยก์ลางมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานของจนีในประเทศตา่ง ๆ  จะเปน็การกระตุน้

ทางเศรษฐกิจ นำามาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่กองทัพเรือจีน 

จะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือต่าง ๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและความสำาเร็จของจีน ให้เปิดออกสู่ 

โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น

  ๔.๕.๑๐ ผลกระทบของการดำาเนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเว้นทาง” ต่อนัยสำาคัญของ

ยุทธศาสตร์ในระดับโลก (จีนกำาลังจะเปลี่ยนแปลงโลก)

           ๔.๕.๑๐.๑ เปา้หมายของจนี ซึง่มุง่เดนิหนา้เขา้สูด่นิแดนเอเชยีกลางเพือ่หาแหลง่พลงังาน

แหล่งใหม่ ๆ และเพื่อการขนส่งพลังงานทางบกที่ปลอดภัยกว่าทางทะเลรวมทั้งใช้เอเชียกลางเป็นเส้นทางบก  

(land bridge) เชื่อมเข้าหายุโรป โดยมุ่งต้องการเปิดประเทศออกไปหลายทางเพ่ือไม่ให้ถูกปิดล้อมโดยสหรัฐฯ  

อนัทำาให ้เอเชยีกลางเชือ่มตอ่กบัจนีไปสูร่สัเซีย ยโุรป ตะวนัออกกลาง และเอเชยีใต้ ถงึแมว้า่เส้นทางการคา้ทางทะเล

จะยังกุมหัวใจการค้าของโลกอยู่ในเวลานี้ก็ตาม แต่เส้นทางการค้าทางบกที่ผ่านเอชียกลางก็กำาลัง มีความสำาคัญมาก

ขึ้นทุกขณะ จนกล่าวได้ว่า “ดินแดนยูเรเซีย” ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเมือง และอารยธรรมของโลก  
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จะกลับมามีความสำาคัญอีกครั้งหลังจากที่เป็นแผ่นดินปิดมาหลายร้อยปี โดยดินแดน ยูเรเซีย มีความสำาคัญในเชิง

ทฤษฎีทางภมูริฐัศาสตรท์ีว่า่ดว้ยทฤษฎดีนิแดนหวัใจ (Heartland Theory) ซึง่ทฤษฎดีนิแดนหวัใจนีไ้ดร้บัการพฒันา

โดยนกัภมูศิาสตรช์าวองักฤษชือ่ เซอรฮ์ลัฟอร์ด เจ. แมคคนิเดอร์ (Sir Halford John Mackinder ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๔๗) 

ในบทความของเขาชื่อ “หัวใจทางภูมิศาสตร์ ของประวัติศาสตร์” เมื่อปี ค.ศ.๑๙๐๔ (พ.ศ.๒๔๔๗) และ 

ในงานเขียนที่โด่งดังของเขา คืออุดมคติประชาธิปไตยและความเป็นจริง: การศึกษารัฐศาสตร์ของการฟ้ืนฟู เม่ือปี 

ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎีหัวใจนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะผลจากการที่แมคคินเดอร์ได้ทำาการศึกษา 

สมัพนัธภาพในระดบัโลก ระหวา่งมหาอำานาจทางบกกบัมหาอำานาจทางทะเล โดยมสีมมติฐานวา่ มหาอำานาจทางบก

จะเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ  จนเข้าครอบงำามหาอำานาจทางทะเล เขาจึงได้เตือนไว้ว่า “ (๑) ใครครอบครองยุโรปตะวันออก

ได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (๒) ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้ก็จะครอบครองเกาะโลก (๓) ใครครอบครอง

เกาะโลกไดก้จ็ะครอบครองโลก” ดงันัน้ แมคคนิเดอร์ได้ประกาศสนบัสนนุนโยบายท่ีมวีตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งดลุยภาพ

แห่งอำานาจระหว่างมหาอำานาจทางบกกับมหาอำานาจทางทะเล ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ใน

ฐานะที่จะเข้าครอบงำาดินแดนหัวใจนั้นได้

          ๔.๕.๑๐.๒ จีนจะเปลีย่นแปลงโลกไดอ้ยา่งไร ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ไดเ้คยพดูบรรยาย

เอาไว้ในเวทีดาวอส ท่ีสวิตเซอร์แลนด์เม่ือเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ว่า เป็น “โลกาภิวัตน์แบบทุกฝ่าย มีส่วนร่วม”  

(inclusive globalization) แต่เป็นโลกาภิวัตน์ท่ีถอยห่างออกจากการครอบงำาของอเมริกัน”(de-Americanized 

globalization) นอกจากนี ้BRI/OBOR จะเปน็ส่วนประกอบทีส่ำาคญัมากส่วนหนึง่ทีจ่ะผลักดันการดำาเนนิยทุธศาสตร ์

“เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” (Made in China 2025 strategy) รวมทั้งแนวความคิด “ความฝันของชาวจี” (Chinese 

Dream) โดยที่ BRI/OBOR กลายเป็นแขนขาด้านนโยบายการต่างประเทศทางการค้า/เศรษฐกิจในแรงขับดันที่จะ

นำาพาจีนเข้าสู่ฐานะความเป็นสังคม “ที่มีความมั่งคั่งระดับปานกลาง” (“moderately affluent” society)

    ๔.๕.๑๑  ผลที่จีนจะได้รับจากโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ 

ในระดบัโลกท่ีสอดคลอ้งกบัผลประโยชนด์า้นยทุธศาสตรค์วามมัน่คงภายในของจนี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ใน ๔ ประเดน็

สำาคัญ ได้แก่

         ๔.๕.๑๑.๑ เปน็การสรา้งเสถยีรภาพและการพฒันามณฑลซนิเจยีง และบรเิวณโดยรอบ 

ซึง่เป็นประเดน็ทางดา้นความมัน่คงและการตอ่ตา้นการกอ่การรา้ยทีส่ำาคญั โดยจนีระบวุา่เปน็ “ผลประโยชนห์ลกั

สำาคัญ” (core interest) อย่างหนึ่ง (นอกเหนือจากทิเบต ไต้หวัน ทะเลจีนใต้) เมืองต่าง ๆ ในมณฑลซินเจียง เช่น 

อุรุมชี (Urumqi) คาร์กาซ (Korgas) คัชการ์ (Kashgar) ต่างอยู่บนเส้นทางทางบก ภายใต้ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทาง” ทั้งสิ้น นอกจากนี้ โครงการพัฒนาท่าเรือ Gwadar ในปากีสถาน ก็จะช่วยเปิดเส้นทางการค้าไปยังมณฑล

ซินเจียง ซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันตกของจีนที่ไม่มีทางออกทะเล ทั้งยังเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลระหว่างจีน 

มหาสมทุรอนิเดยี และยโุรป โดยเฉพาะทา่เรอื Piraeus ในประเทศกรซี ซึง่จนีมบีทบาทมากขึน้เรือ่ย ๆ  โดยคาดการณ์

ว่าจะเป็นประตูเชื่อมไปสู่ยุโรปกลางผ่านแผนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเบลเกรดสู่บูดาเปสต์ 

         ๔.๕.๑๑.๒ อัตราการเติบโตของจีนที่ชะลอตัวลง (จากร้อยละ ๑๐ - ๑๒ เป็นร้อยละ ๕ - ๗ 

ในปี ค.ศ.๒๐๑๕) ทำาให้ผู้ประกอบการด้านก่อสร้างของจีน จำาเป็นต้องแสวงหา แหล่งลงทุนใหม่ภายนอกประเทศ

เพื่อคงการผลิตต่อไป มิเช่นนั้นภาวะเติบโตในภาคเศรษฐกิจนี้อาจเผชิญวิกฤตได้ 

         ๔.๕.๑๑.๓ เป็นความมั่นคงทางพลังงาน จีนได้เข้าไปสร้างระบบท่อส่งนำ้ามันจาก 

คาซัคสถานและลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Central Asia-China Pipeline ซ่ึงเร่ิมต้นมาจากแหล่งก๊าซ  

ของเตร์ิกเมนสิถาน ผ่านอซุเบกสิถานและคาซัคสถาน ก่อนข้ามมายงัซินเจียงในจีน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของเส้นทางระบบ

ท่อก๊าซตะวันออก-ตะวันตกของจีน การสร้างท่อส่งก๊าซของจีนนี้เป็นการท้าทายการผูกขาดพลังงาน ของรัสเซีย 
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ในภมูภิาคเอเชยีกลาง นอกจากนี ้จนียงัอาศยัการพัฒนาท่อส่งนำา้มนัจีน-เมยีนมา ในการส่งนำา้มนั จากตะวนัออกกลาง 

เข้าสู่เส้นทางทางบกเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา 

           ๔.๕.๑๑.๔ เป็นการสร้างสถานะและบทบาทของความเป็นมหาอำานาจของจีน 

ในภมูภิาคยเูรเชยี ผา่นการสรา้งสถาบันและกลไกตา่ง ๆ  ในระดบัภมูภิาคขึน้มาใหมโ่ดยเฉพาะธนาคารเพือ่การลงทนุ

โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเส้นทาง

สายไหม (Silk Road Infrastructure Fund: SRIF) รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank) 

ภายใต้กลุ่ม BRICS เป็นต้น 

      ๔.๕.๑๒ ยทุธศาสตร์ในระดบัภมูภิาคและอนภุมูภิาค โดยเฉพาะเมือ่วนัที ่๒๓ ธ.ค.๕๙ ปีทีผ่่านมา 

มีการประชุมความร่วมมือลุ่มแม่นำ้าล้านช้าง-แม่นำ้าโขงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้น ที่เมืองเสียมราฐ 

ประเทศกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (รมว.กต.) จากจีน ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และ

เวียดนาม เข้าร่วมการประชุม 

          ๔.๕.๑๒.๑  ความร่วมมอืลุม่แม่นำา้ล้านช้าง-แม่นำา้โขง เป็นกลไกความร่วมมอืรปูแบบใหม่ 

โดยเน้นอำานวยประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เน้นใช้ปฏิบัติการที่แท้จริง และครอบคลุมทุกด้าน โดยบรรดา

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศทีร่่วมประชมุคร้ังนี ้กำาหนดกรอบความร่วมมอื ๕ ด้านท่ีต้องเร่งดำาเนนิการก่อน 

ได้แก่ การเชือ่มต่อกนัในด้านต่าง ๆ ความร่วมมอืด้านศกัยภาพ การผลติ ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิข้ามแดน ทรพัยากรนำา้ 

และการลดความยากจนของเกษตรกร โดยได้เริ่มดำาเนินโครงการ ๔๕ โครงการเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวประสบ

ผลคืบหน้าที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมลำ้าด้านการ

พฒันาระหว่างประเทศในอนภุมูภิาคลุม่นำา้โขง และระหว่างอนภุมูภิาคลุ่มนำา้โขงกบัภมูภิาคอืน่ ๆ  รวมทัง้เพ่ือส่งเสรมิ

ความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผ่านมา ความร่วมมือในกรอบแม่นำ้าล้านช้าง-

แม่นำา้โขง ได้เน้นการดำาเนนิการให้เกดิผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมเติมเต็มและต่อยอดการสร้างคณุค่าเพิม่

ให้กบัการดำาเนนิการทีม่อียูแ่ล้ว ในกรอบ ความร่วมมอือืน่ ๆ  อกีทัง้ยงัมุง่ดำาเนนิการเพือ่ขบัเคลือ่นการอนวุตัวิาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา 

ในลักษณะใต้ - ใต้อีกด้วย 

         ๔.๕.๑๒.๒ ภารกิจที่ท้าทายของประเทศสมาชิก คือ การกำาหนดวิสัยทัศน์ของกรอบ

เพื่อดำาเนินความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าต่อกรอบความร่วมมืออื่น ๆ โดยสมาชิก ทั้ง ๖ ประเทศ

ได้เช่ือมต่อกนัด้วยแม่นำา้ล้านช้าง - แม่นำา้โขง สายเดยีวกนั ต่างมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิ เป็นเพือ่นบ้าน ทีส่่งเสรมิเก้ือกูล

กันในดา้นต่าง ๆ  ขณะเดยีวกัน ดว้ยที่ตัง้ทางภูมศิาสตร์ที่ตดิกัน ประเทศสมาชิกจงึเผชญิกับความ ทา้ทายร่วมกันด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ภัยธรรมชาติอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ หรือปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจำาเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมียุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกัน บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเพื่อผลประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เท่าเทียมกัน  

 

๕.   วิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย
   ๕.๑  นโยบายโดยทั่วไปของจีนต่อประเทศไทย

    ๕.๑.๑ ในการจัดงานครบรอบ ๖๘ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งสถาปนา

ประเทศเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) โดยนายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีน ณ กรุงเทพฯ  

ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ ว่า
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          ๕.๑.๑.๑ นบัเปน็เวลา ๖๘ ป ีทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครองของพรรคคอมมวินสิต์จีน ประเทศจนี

ได้เจริญก้าวหน้ามีเศรษฐกิจท่ีโตเป็นอันดับที่สองของโลก และมีบทบาทที่สำาคัญในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์คร้ังท่ี ๑๘ เม่ือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ย่ิงทำาให้จีนมีความเจริญก้าวหน้าท้ัง 

ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ อันเกิดจากการทำางานอย่างหนักโดยไม่เหน็ดเหน่ือย

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีจำานวนสองคร้ัง (ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

และครบรอบ ๑๐๐ ปีของการสถาปนาประเทศ) ซึ่งเป็นความฝันของจีนในการฟื้นกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่

          ๕.๑.๑.๒ ในรอบ ๕ ปีท่ีผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้ศักยภาพในการปรับปรุงตนเอง

อย่างรอบด้าน ด้วยการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและการผลักดันโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ จนทำาให้เศรษฐกิจของจีนมีอัตรา

การเจริญเติบโตร้อยละ ๗.๒ และสนับสนุนต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกถึงร้อยละ ๓๑.๖ ทำาให้

จนีเปน็จกัรกลขบัเคลือ่นเศรษฐกจิโลก โดยมยีทุธศาสตรใ์นการขบัเคลือ่นดา้นนวตักรรมทีก่า้วหนา้จากการวจิยัทัง้ใน

อวกาศ บนพ้ืนผิวโลก และใต้มหาสมุทร สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสุด เคร่ืองบินขนาดใหญ่ รถไฟความเร็วสูง 

ยานพาหนะพลงังานแบบใหม ่และมกีารเกษตรแบบใหม ่ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงโดยรวม ทำาใหส้ามารถ

ยกระดับรายได้ของประชากรให้พ้นสถานะความยากจนและมีมาตรฐานในการดำารงชีวิต

           ๕.๑.๑.๓ จีนพยายามแสวงหาความร่วมมือจากมิตรประเทศทั่วโลก ในลักษณะ 

ของการเป็นหุ้นส่วน เพื่อความสงบของโลกและความเจริญเติบโตร่วมกัน อาทิ รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือเพื่อสร้างชัยชนะไปด้วยกัน เป็นประชาคมในอนาคตร่วมกัน โดยเฉพาะความริเริ่ม 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) โดยมีระบบธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความสมดุล ซึ่งใน

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๗ จะมีการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ ที่กรุงปักกิ่ง อันเป็นห้วงเวลา

ที่มีความสำาคัญยิ่งของแนวทางการพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน ที่จะสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่น 

ในวิถีทางการพัฒนาของจีน ตามแนวคิดทฤษฎีและระบบการเมืองรวมทั้งวัฒนธรรม ตลอดจนทำาให้จีนสามารถ  

   

   ๕.๑.๒ ประเทศไทยกับจีนเป็นเพื่อนบ้านที่มีมิตรไมตรีต่อกัน ดังคำากล่าวที่ว่า “จีนกับไทยมิใช่ 

อืน่ไกล พีน้่องกนั” จงึทำาให้ความรว่มมอืแบบทวภิาครีะหวา่งไทยกบัจนีมคีวามยัง่ยนืและมคีวามกา้วหนา้ในการตดิตอ่

ไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor : EEC) มีความสอดคล้องกับ

ความรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” ของจนี ทัง้ในแง่แนวคดิการพฒันา วธิกีาร และเปา้หมาย อนัจะเปน็เงือ่นไข

ที่สำาคัญในการทำาให้ประเทศไทยกับจีนมีการสอดประสานทางยุทธศาสตร์ อันจะส่งเสริมต่อการพัฒนาร่วมกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพท้ังทางด้านการลงทุน การสร้างทางรถไฟ เศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ ซ่ึงเม่ือต้นเดือน  

กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปร่วมการประชุมที่จีน ได้มีการหารือ

ทวิภาคีกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยผู้นำาทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอันนำามาซึ่งความเข้มแข็งและ 

ไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมือง การเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนความร่วมมือที่หลากหลายสาขา ซึ่งผู้นำา 

ทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างไทยกับจีน เอกสาร 

ความร่วมมือในความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และความร่วมมือในการสร้างทางรถไฟ ทำาให้ความสัมพันธ์

ทวิภาคีไทยกับจีนมีการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความใกล้ชิด อันจะนำามาซ่ึงสันติภาพ และความมั่งคั่ง  

รวมทั้งความผาสุกสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ

 ๕.๒ ประโยชน์ที่จีนคาดหวังว่าจะได้รับจากประเทศไทย โดยจีนเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก

ประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 

สร้างสรรค์การพัฒนา ไปสู่สันติภาพของโลก 
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    ๕.๒.๑ ประการที่หนึ่ง ไทยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะทำาให้จีนสามารถเชื่อม

มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้

    ๕.๒.๒ ประการที่สอง ไทยเป็นกัลยาณมิตรทางการเมืองที่มีน้ำาหนักความน่าเชื่อถือ ในการช่วยเหลือ

จนีแกไ้ขปญัหาขอ้พพิาทในทะเลจนีใตไ้ด ้นอกจากนี ้ไทยมศีกัยภาพทีเ่ปน็กลางตอ่การสรา้งสรรคค์วามรว่มมอืระหวา่ง

อาเซียนกับจีน ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ อันจะเกื้อกูลต่อการดำาเนินนโยบายของจีน

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 ๕.๓  บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน

    ๕.๓.๑ หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จีนได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียน 

มากขึ้น ผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในขณะที่อาเซียนหันมาให้ความสำาคัญกับพิมพ์เขียวประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยหวังให้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้อาเซียน เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง

ทางเศรษฐกจิของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ซึง่จนีได้แบง่การดำาเนนินโยบายออกเปน็ ๒ ระดับ ได้แก ่(๑) ระดับภมูภิาค 

จีนได้ใช้นโยบาย “หน่ึงแถบ หน่ึงเส้นทาง” ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อเชื่อมโยงใน ๕ ประเด็น ได้แก่ การประสานความร่วมมือเชิงนโยบาย การร่วมก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

การลดการกดีกนัทางการคา้ การบรูณาการทางการเงิน และความสัมพันธร์ะหวา่งประชาชน และ (๒) ระดับประเทศ 

โดยจนีมุง่เสรมิสรา้งความรว่มมอืกบัชาตสิมาชกิอาเซียนเปน็รายประเทศ หวงัใหแ้ต่ละประเทศมคีวามสามารถในการ

ผลิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  

เช่น โครงการรถไฟระหว่างจีน-ลาว (Sino-Laos railways projects) และจีน-ไทย (Sino-Thai railways projects) 

รวมถึงการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมร่วมกันระหว่างจีน-มาเลเซีย จีน-ไทย จีน-กัมพูชา และจีน-เวียดนาม เป็นต้น

   ๕.๓.๒  สำาหรับผลตอ่ประเทศไทย โดยเฉพาะจากการเดนิหนา้พฒันาความเปน็หุน้สว่นยทุธศาสตร์

เศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้บรรลุข้อตกลงการค้า  

การลงทุน ๔ ฉบับ เน้นความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค ตอกย้ำาทั้งสองฝ่ายจะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันภายใน ๕ ปี  

คิดเป็น ๑.๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมบันทึกความร่วมมือรถไฟฟ้าไทย-จีน อย่างเป็นทางการ ได้แก่ 

       ๕.๓.๒.๑ เอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ โดยมีสาระครอบคลุมความ 

รว่มมือดา้นตา่ง ๆ  คอื ความสอดคลอ้งของนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิไทยและจนี มแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม

ของไทยและของจีน ที่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม 

      ๕.๓.๒.๒  พธีิสารวา่ดว้ยการตอ่อายแุผนพฒันาเศรษฐกจิระยะ ๕ ป ีและการจดัทำาแผนปฏบิตัิ

การรว่มระหวา่งรฐับาลไทย กบัรฐับาลจนี ระหวา่งนางอภริด ีตนัตราภรณ ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์และนาง

เกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 

๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งครอบคลุมสาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารหลักในการ

กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ที่มีสารัตถะครอบคลุมสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง 

รอบด้าน 

       ๕.๓.๒.๓  บนัทกึความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลไทย และรฐับาลจนี วา่ด้วยการกระชบัความ

ความรว่มมอืในการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางรถไฟภายใตก้รอบยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการ

คมนาคมขนส่งของไทยปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ ระหว่าง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม และ นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำานวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน 
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       ๕.๓.๒.๔  ความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรระหว่างไทย และจีน โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

มอบหมายให ้นางสาวดจุเดอืน ศศะนาวนิ เลขาธกิารสำานกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาติ เป็นผู้แทน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม กับ Mr. Chen Gang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพ 

ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        ๕.๓.๒.๕ ในพิธีสารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี และการจัดทำาแผน

ปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลจีน นอกจากจะต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี ที่ครอบคลุม

สาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขาแล้ว ยังมีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา

เศรษฐกจิของสองประเทศ และสะท้อนการเปน็หุน้สว่นยทุธศาสตรท์างเศรษฐกจิระหวา่งไทย-จนี โดยทัง้สองฝา่ยเหน็

พ้องให้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการร่วมที่มุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย  

One Belt One Road ของจีน และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของไทย โดยเน้นสาขาความร่วมมือ นำาร่องภายใต้แผนฯ 

๕ ปี จำานวน ๕ สาขา ได้แก่ (๑) โครงสร้างพื้นฐาน (๒) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศ/

ดิจิตอล (๔) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (๕) พลังงาน โดยแผนปฏิบัติการร่วมจะถูกผนวกเข้ากับพิธีสารว่าด้วย

การต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ระยะ ๕ ปีด้วย 

   ๕.๓.๓ นอกจากนี้ ผลจากการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ ๕ เม่ือ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๖ ณ กรุงปักกิ่ง โดยไทยและจีน มียุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงที่สอดรับกันกับของจีน คือ 

One Belt, One Road คู่ไปกับ One Belt, One Ray ภายใต้นโยบาย Internet Plus ส่วนของไทย คือ

ยุทธศาสตร์ระบบ ราง EEC ควบคู่กับยุทธศาสตร์ Digital Economy Transformation รวมถึงการพัฒนาให้ไทย

ก้าวสู่การเป็น Leading Digital Hub หรือ E Hub. ของ ASEAN ท่ีจะช่วยขับเคล่ือน Thailand 4.0 ท้ังสองฝ่าย

จึงมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ

       ๕.๓.๓.๑ การขยายการค้าสินค้าเกษตรเร่งรัด และผลักดันความร่วมมือ ด้านการค้าสินค้า

เกษตรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ตลอดจนกระชับความร่วมมือ

ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช อาทิ การเร่งรัดการอนุญาตนำาเข้ารังนก และการ

อำานวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรด้วย e-Certificate เป็นต้น

       ๕.๓.๓.๒  ความร่วมมือด้านรถไฟ ผลักดันการดำาเนินความร่วมมือด้านรางรถไฟให้เป็นไป 

ตามข้อตกลงความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐบาลไทย กับจีน ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ-หนองคาย 

      ๕.๓.๓.๓  ความรว่มมอืดา้นดจิทิลัไทยกบัจนี โดยจะรว่มมอืกนัพฒันาระบบการสือ่สาร ระบบ

การเชื่อมโยง เคเบิ้ลใต้น้ำา เคเบิ้ลภาคพื้นดินทั้งภายใน และระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อกับจีน เพ่ือสนับสนุน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และดิจิตอลให้เติบโตแข็งแรง และผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

อนิเทอรเ์นต็ ความปลอดภยัของขอ้มลู และระบบเครอืขา่ยทีม่ัน่คงปลอดภยัในดา้นเกีย่วขอ้งกบั Internet Plus และ 

Digital Economy ที่จีน กับไทย จะร่วมมือกันประกอบด้วย การร่วมลงทุนยกระดับโครงข่ายเชื่อมโยง internet 

ความเร็วสูงที่จะช่วยเชื่อมโยงจีน-ไทย-CLMV-ASEAN และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อรองรับสนับสนุนการค้าขาย การลงทุน 

และความเชื่อมโยงต่าง ๆ  ในโลกยุคดิจิตอลนอกจากนี้ ยังรวมถึงความร่วมมืออื่น ๆ  เช่น การเชื่อมโยง e-commerce 

platforms การพัฒนาด้านบุคลากร เช่น SME และ startups ไทย/จีน เพื่อให้มี digital skills รองรับ digital 

economy และสามารถเข้าถึง global E commerce systems ได้

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 
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       ๕.๓.๓.๔ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความร่วมมือด้าน

อวกาศ ส่งเสริมให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน STI ของไทย ได้แก่ การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ Startup  

ในสถาบันการศึกษา เน้นหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาเทคโนโลยี และโมเดลธุรกิจ ตลอดจนการหา

แหล่งเงินทุน สนับสนุนผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือด้านอวกาศและ

ดาวเทียม ความร่วมมือด้านการเงิน ส่งเสริม สนับสนุน และอำานวยความสะดวกการทำาธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวน 

ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินของจีน ในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ  นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังยินดี

ที่หน่วยงาน ของทั้งสองฝ่ายจะหารือถึงความเป็นไปได้ในการให้มีกำาหนดอัตราแลกเปลี่ยน (หยวน-บาท) ได้โดยตรง 

(Direct Quotation) เพิ่มจากที่มีอยู่แล้วในมณฑลยูนนาน

       ๕.๓.๓.๕ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยไทย 

เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว เห็นควรร่วมกันพัฒนาความร่วมมือ 

ด้านการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ ตลาดใหม่ สินค้าและบริการใหม่ เพ่ือตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยใชด้จิติอลเข้ามาพฒันาอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วไทย-จนี อาท ิการสรา้งฐานขอ้มลูด้วย Big Data/Cloud e-visa 

Tax Refund ควรมีความร่วมมือด้านการชำาระเงินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ E-Payment ผ่าน AliPay และ 

WechatPay เป็นต้น และด้านพลังงาน ผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และการลงทุนจากจีน ในธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน อาทิ พลังงานขยะ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เป็นต้น  

       ๕.๓.๓.๖ ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ผลักดันการใช้ประโยชน์จากกลไกการหารือระหว่าง

ไทย-มณฑลสำาคัญของจีน และการดำาเนินความร่วมมือ ๕ สาขา ภายใต้ Joint Action Plan ในระดับมณฑล  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)  

ใหส้ามารถ สรปุผลการเจรจาไดโ้ดยเรว็ และเรง่รดัการเจรจาประเดน็คงคา้งภายใตค้วามตกลงการคา้เสรอีาเซยีน-จนี 

อาทิการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม เป็นต้น 

บทสรุป 

 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ มีบทบาทสำาคัญต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยนั้น ไม่เพียง

เป็นเพราะว่าจีนเป็นประเทศมหาอำานาจ หากยังเป็นเพราะว่าจีนได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาใหม่ จากการทบทวน

ประวัติศาสตร์จะพบได้ว่า การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ผ่าน ๆ มาได้ส่งสัญญาณการปฏิรูปเสมอ 

และจีนได้ปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้ทุกคร้ัง กล่าวคือ ในการประชุมคร้ังนี้ ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ในฐานะ

เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวถึงเรื่องความใหม่ ๔ ประการ ได้แก่ หนึ่ง ยุคใหม่ สอง แนวคิดใหม่ สาม 

ความขัดแย้งใหม่ และสี่ เป้าหมายใหม่ โดยขยายความว่า แต่ละอย่างเป็นอย่างไร ซึ่งมีนัยสำาคัญที่แสดงว่า จีนกำาลัง

จะก้าวไปข้างหน้า และเปิดประเทศออกไปสู่โลกภายนอกกว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีกว่าที่ผ่านมา อาจกล่าว ได้ว่า  

จีนกำาลังมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุล และจีนเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน เช่น การบริหารประเทศ

ภายใต้ระบบกฎหมาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จะไม่ใช่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว 

แม้ว่าจะตั้งเป้าหมายที่จะทำาให้ประชาชนจีนกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม

 สำาหรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะแนวคิดของประธานาธิบดี  

สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่ ย่อมมีความหมายสำาคัญยิ่งต่อทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทยในการเตรียมตัว หรือเตรียมการท่ีจะต้องปรับเปล่ียนบางส่ิงบางอย่างท่ีจำาเป็น เพ่ือท่ีจะสามารถ เดินไปได้ใน

เส้นทางหรือทิศทางที่มีลักษณะพิเศษทำานองเดียวกันนี้ กล่าวคือ สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีนถือเป็นความสำาเร็จ

หลักที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงมาเป็นเวลานานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศ 

ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ วิถีทาง ทฤษฎี และระบบ ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยการผสานทั้ง ๓ ส่วนนี้ เข้าด้วยกัน ได้แก่ 
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   ๑. วิถีทาง คือ วิธีการสู่เป้าหมาย ซึ่งต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม สงัคม ระบบนเิวศและดา้นอืน่ ๆ  ดว้ยการสรา้งเศรษฐกจิเปน็ศนูยก์ลางของการพฒันา และยนืหยดัในหลัก

การพื้นฐานสี่ประการ คือ (๑) การยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยม (๒) การยืนหยัดในการปกครองประชาชนแบบ

เผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผู้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (๔) การยืนหยัดในลัทธิ 

มาร์กซ์-เลนิน กับแนวความคิดเหมา เจ๋อตง ซึ่งเป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทางการเมือง 

รวมทั้งการดำารงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ 

   ๒. ทฤษฎี คือ เข็มทิศในการปฏิบัติ เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้ลัทธิมาร์กซ์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน 

รวมท้ังทฤษฎีของเต้ิง เส่ียวผิง (ผู้นำารุ่น ๒) และแนวคิดสามตัวแทนของเจียง เจ๋อหมิน (ผู้นำารุ่น ๓) คือ พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ตอ้งเปน็ตวัแทนของความตอ้งการพฒันาของกำาลงัการผลติใหก้า้วหนา้อยูเ่สมอ เปน็ตวัแทน ของทศิทางมุง่สูว่ฒันธรรม

อนักา้วหนา้ของจนี และเปน็ตวัแทนผลประโยชนพ้ื์นฐานของประชาชนจีน ควบคูก่นักบัทศันคติการพัฒนาอยา่งเป็น

วิทยาศาสตร์ โดยยืนหยัดท่ีจะสีบทอด พัฒนาและคิดริเร่ิมบนรากฐานของลัทธิ มาร์กซ์-เลนิน กับแนวคิดเหมา เจ๋อตง 

   ๓. ระบบคือหลักประกันพื้นฐาน ด้วยการนำาเอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทนประชาชน) 

ระบบการเมอืงพืน้ฐาน (ระบบความรว่มมอืและปรกึษาการเมอืงหลายพรรคภายใตอ้ำานาจของพรรคคอมมิวนสิตจ์นี) 

ระบบเศรษฐกจิพืน้ฐาน (เศรษฐกจิท่ียดึถือระบบกรรมสทิธิร์ว่มเปน็แกนหลกัควบคูไ่ปกบัการพฒันารว่มกนัของระบบ

กรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นำาเอาประชาธิปไตย 

ในระดับชาติมาผสานเข้ากับประชาธิปไตยรากหญ้า นำาเอาการเป็นผู้นำาของพรรคฯ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของ

ประเทศ กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน

 ท้ังน้ี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยกล่าวหลายครั้งในการปราศรัยผ่านทางวิทยุ

โทรทัศน์ว่า ประเทศไทยจะต้องศึกษาประสบการณ์ของจีนในการปฏิรูปและพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพื่อนำามา

ใชป้ระโยชนใ์นการพฒันาประเทศ ซึง่การประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิตจ์นีทีจ่ดัขึน้ทกุ ๕ ป ีทีม่กีารกำาหนดทศิทาง

การพฒันาของพรรคและบ้านเมอืง มวีสิยัทศันท์ีย่าวไกล โดยประเทศไทยจะไดเ้รยีนรูจ้ากตรงนี ้และเริม่มกีารวางแผน

ยุทธศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

ใหป้ระชาชนรบัรูร้บัทราบอยา่งชดัเจนตอ่ไป เนือ่งจากประเทศไทยต้องคบคา้  ต้องพ่ึงพาอาศยักนักบัจีน อนัจะทำาให้

ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำาเนินความสัมพันธ์กับจีน

-------------------------------------------------
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ตอนที่ ๒ ว่าด้วยแนวคิดทางยุทธศาสตร์ตามโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

 ยุทธศาสตร์ของจีนในยุคของผู้นำารุ่นที่ ๕ จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศภารกิจหลักในการ 

นำาพาประชาชาติจีนบรรลุถึง “ความฝันของจีน” (Chinese Dream) โดยการผลักดันการฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่ง 

ประชาชาตจินี ได้แก่การฟ้ืนฟปูระเทศ ยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน สร้างความมัง่คัง่ สรรค์สร้างสงัคมทีด่ขีึน้  

และขยายกำาลังกองทัพ พร้อมกับได้ปลุกคนหนุ่มสาวให้กล้าที่จะฝัน และทำางานหนักเพื่อที่จะบรรลุความฝัน  

โดยเฉพาะได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศจีนจะเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง 

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสถาปนาพรรคคอมมวินสิต์จนี (พรรคฯก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๑ หรอื 

พ.ศ.๒๔๖๔) ทำาให้จีนได้ทุ่มเทกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง 

ความมั่นคงด้านพลังงานจึงกลายเป็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานและใช้พลังงาน

มากที่สุดในโลกเพื่อสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผู้นำาจีนได้เล็งเห็นแหล่งพลังงาน อันได้แก่แก๊สและ

นำ้ามันในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งนอกจากจะทำาให้สามารถรักษาการเติบโตเศรษฐกิจแล้ว ยังจะเป็นการขยายอิทธิพล

การเมืองในอาณาบริเวณน้ีด้วย จึงได้มีกำาหนดการเดินทางของ ประธานาธิบดีจีนไปเยือน ๔ ประเทศในภูมิภาค 

เอเชียกลาง (เติร์กเมนิสถาน, คาซัคสถาน, คีร์กิสถาน และอุซเบกิสถาน) ระหว่างวันที่  ๓ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖  

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนกับเอเชียกลาง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงาน

ขณะที ่ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ เดนิทางเยอืนประเทศคาซัคสถาน และได้ไปกล่าวคำาปราศรัยท่ีมหาวทิยาลยั

นาซาร์บาเยฟ ในกรงุอสัตานา เมอืงหลวงของคาซัคสถาน เมือ่วนัเสาร์ท่ี ๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้เรียกร้องให้ 

มกีารสร้าง “ถนนสายไหมทางเศรษฐกจิ” ในอาณาบริเวณ รวมท้ังการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการเดนิเรอื

จากมหาสมุทรแปซฟิิกไปยงัทะเลบอลตกิ และสร้างเครอืข่ายการขนส่งเพือ่เชือ่มตะวนัออก ตะวนัตก ไปยงัเอเชียใต้ 

โดยจนีจะไม่สร้างบทบาทครอบงำาในอาณาบรเิวณดงักล่าว ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้นและเป็นทีม่าของโครงการความรเิริม่ 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”  

ความสำาคัญของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

 ความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) หรือ (One Belt, One Road: 

OBOR) เป็นโครงการท่ีมคีวามสอดคล้องกบักระแสของยคุสมยัแห่งความร่วมมอืระหว่างภมูภิาค กล่าวคอืเมือ่ ๒,๐๐๐  

กว่าปีก่อน การค้นพบเส้นทางการค้าหลายสายทีเ่ชือ่มโยงอารยธรรมทวปีเอเชยี ยโุรป และแอฟรกิา ซ่ึงกค็อื “เส้นทาง

สายไหม” ทำาให้เกดิการแลกเปลีย่นทางด้านสนิค้า เทคโนโลย ีบคุลากรและความคดิ ขบัเคล่ือนให้เศรษฐกจิ วฒันธรรม

และสังคมก้าวหน้าไป ทั้งนี้เพราะ โครงการริเริ่มฯ ดังกล่าวได้เชื่อมต่อเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เอเชียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน ซึ่งในบริเวณนี้มีประชากรประมาณ ๔,๔๐๐ ล้านคน คิดเป็น 

๖๓% ของโลก และมีปริมาณรวมของเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ ๒๑ ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น ๒๙% ของโลก 

โครงการความริเริ่มฯ นี้ จะประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิรูประบบและกลไก  

อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการค้าของประเทศต่างๆ ภายในและระหว่างภูมิภาค

ให้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ทำาให้ปัจจัยสำาคัญภายในภูมิภาคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี เป็นระเบียบและได้รับการ

จัดสรรอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สำาหรับการพัฒนาของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดารของ

ประเทศต่างๆ เป็นประโยชน์ในการ ช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศต่างๆ 

และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย โดยที่ประเทศ

จีนกับประเทศตามเส้นทางดังกล่าว มีพื้นฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างอย่างดีเยี่ยม ประเทศจีน 
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เป็นหุน้ส่วนทางการค้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ แหล่งการลงทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดและกย่็อมเป็นตลาดของส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุด โดยประเทศ

จนีได้สร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้านอกประเทศจำานวนมากใน ๒๓ ประเทศตามเส้นทางฯ ซึ่งเขต 

ความร่วมมือเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำาคัญสำาหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://www.newagebd.com/files/records/news/201610/675_110.jpg

โดยจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทางบก (เส้นทางสายไหมทางบก หรือ land-based silk road)  

จะเริ่มต้นที่เมืองซีอาน เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ในอดีต ณ ตอนกลาง

ของประเทศจีน จากเมืองซีอาน มณฑลส่านซี เส้นทางสายไหมทางบกจะมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่าน

เมืองหลานโจว มณฑลกานซู, เมืองอุรุมชี และคอร์กาส (Khorgas) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ก่อนจะตัดเข้า

สู่คาซัคสถาน และการเชื่อมโยงระหว่างกันในกรอบเส้นทางสายไหมทางบกดังกล่าว เมื่อพิจารณาร่วมกับการพัฒนา

ระบบคมนาคมทางถนนช่วงก่อนหน้าภายใต้โครงการทางด่วน G30 โดยเฉพาะทางด่วนซีอาน – เป่าจี ที่มีความกว้าง 

๘ เลน และเส้นทางรถไฟขุยเป่ยแล้ว ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบก ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้มณฑลส่านซ ี

เป็นศนูย์กลางด้านโลจสิตกิส์ฝ่ังตะวนัตกทีโ่ดดเด่นมากขึน้ รวมทัง้หนนุเสรมิให้เขตพฒันาเศรษฐกจิแคชการ์ (Kashgar) 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจคอร์กาส (Khorgas) ในพื้นที่ซินเจียงอุยกูร์ กลายเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนตะวันตกสุด

ที่มีความสำาคัญยิ่งข้ึนสำาหรับจีน เลยออกมาจากซินเจียงและคาซัคสถาน ซึ่งเส้นทาง สายไหมทางบกจะเบี่ยงลงมา

ทางตะวันตกเฉียงใต้ทอดผ่านแถบเอเชียกลางเข้าสู่ตอนเหนือของอิหร่านก่อนจะสวิงขึ้นมายังอิรัก ซีเรีย และตุรกี  

แล้วก็จะตัดข้ามช่องแคบบอสฟอรัสและมุ่งหน้าขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ยุโรป ผ่านหลายประเทศพอสมควร 

ทั้งบัลแกเรีย โรมาเนีย เชก และเยอรมนี และเมื่อไปถึงเมืองดุยส์บวร์กส์ เยอรมนีแล้ว เส้นทางนี้ก็จะสวิงขึ้นเหนือสู่

รอตเทอร์ดาม เนเธอร์แลนด์ จากน้ันจงึว่ิงลงใต้เข้าสูเ่วนชิ อติาล ีทีซ่ึง่จะมาบรรจบกบัเส้นทางสายไหมทางทะเลในทีส่ดุ

ส่วนจุดเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทางทะเล (เส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ sea-based silk road/ 

maritime silk road) เริ่มต้นจากเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของจีน เมืองนี้เป็นเมืองท่า ที่มีความ

สำาคญัทีส่ดุแห่งหน่ึงในยคุรุง่เรอืงของเส้นทางสายไหมทางทะเลสมยัโบราณ เชือ่มมายงัเมอืงเป่ยไห่ เขตปกครองตนเอง

กวางส ีและลากผ่านเมอืงไหโข่ว มณฑลไหหนาน หรอืทีเ่ราเรยีกกนัในภาษาไทยว่า มณฑลไหหลำา ซ่ึงมสีภาพภมูปิระเทศ

เป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้สุดของจีน ก่อนที่เส้นทางสายนี้จะมุ่งใต้เข้าสู่ช่องแคบมะละกา ผ่านกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 

และไปยังโกลกัตตา อินเดีย โดยผ่านศรีลังกา จากนั้นจึงตัดข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังเมืองไนรูบี เคนย่าแล้วเคลื่อน

ขึ้นเหนือวนรอบจะงอยแอฟริกาหรือเรียกอีกชื่อว่า คาบสมุทรโซมาลี ตัดผ่านทะเลแดงเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

ซึ่งมีจุดพักอยู่ที่เอเธนส์ ประเทศกรีซ ก่อนที่จะไปสิ้นสุดลงตรงจุดบรรจบ กับเส้นทางสายไหมทางบกที่เวนิช อิตาลี
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สำาหรับหลักการและแนวคิดของโครงการความริเร่ิมฯ นี้เป็นข้อริเร่ิมความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีเปิดกว้าง 

โดยจะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานและเป็นแกนหลัก ยึดถือการแลกเปล่ียนบุคคลและวัฒนธรรม

เป็นตวัหนุนทีส่ำาคญั ยนืหยดัไม่แทรกแซงกจิการภายในของประเทศในภมูภิาค ไม่แสวงหาอำานาจครอบงำาในกิจกรรม

ภูมิภาค และเขตอิทธิพล ดังนั้น โครงการความริเริ่มฯ นี้จะไม่ทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่

ในปัจจุบัน หากแต่จะขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งความเชื่อมต่อกันของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมข้อได้เปรียบซึ่งกัน

และกนัสำาหรบัประเทศตามเส้นทางฯ โดยบนพืน้ฐานทีม่อียูแ่ล้ว ฝ่ายจนีจะปฏบิตัติามหลกัการ ร่วมหารอื ร่วมพฒันา 

และร่วมแบ่งปัน ส่งเสรมิการปรกึษาหารอืกบัประเทศตามเส้นทางฯ ร่วมกนัระดมความคดิและใช้ความสามารถผลักดนั

โครงการความร่วมมือสำาคัญที่ได้รับความเห็นชอบด้วยกันและมีความจำาเป็นจำานวนหนึ่ง เพ่ือให้ประชาชนประเทศ

ต่าง ๆ ตามเส้นทางฯ ได้รบัผลประโยชน์อย่างแท้จรงิ โดยรฐับาลจนีได้จดัทำาเป็นเอกสารปกขาวชีแ้จงถงึวสิยัทศัน์และ

การปฏิบัติการร่วมตามโครงการความริเริ่มฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในประเทศจีนและชุมชน

ระหว่างประเทศ 

วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทาง

ทะเลในศตวรรษที่ ๒๑

เอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน เรื่อง “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการ ว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขตเศรษฐกิจ 

บนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” (Vision and Actions on Jointly Building 

Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดของ

ประธานาธบิดจีนีส ีจิน้ผงิ เกีย่วกบัแนวเขตเศรษฐกจิบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรอืหนึง่แถบ

หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ The Belt and Road Initiative) ขณะที่ได้ไปเยือนเอเชียกลาง เมื่อเดือน 

กันยายน ๒๕๕๖ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://m.chinadaily.com.cn/en/img/attachement/jpg/site1/20150217/0013729e3c90164cc3ef02.jpg

 เอกสารปกขาวเรื่องดังกล่าว ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยหัวข้อหลักใน ๘ ประเด็น 

สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเป็นมา สืบเน่ืองมาจากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นจนก่อ

ให้เกิดความไม่สมดุลในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ

และความร่วมมือที่กว้างขวางและเชิงลึกมากขึ้น โดยร่วมกันสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง

สายไหมทางทะเลในศตวรรษที ่๒๑ (ความรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง) ทีจ่ะเป็นรปูแบบใหม่ของความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลก
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๒. หลักการ ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการอยู่ร่วมกันของกฎบัตร

สหประชาชาติ ในห้าประการ ได้แก่ (๑) ความเคารพซึ่งกันและกันในอำานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 

ของกนัและกนั (๒) ร่วมกนัทีไ่ม่รกุรานซึง่กนัและกนั (๓) ไม่แทรกแซงกจิการภายในของกนัและกนั (๔) ความเสมอภาค

และผลประโยชน์ร่วมกันและ (๕) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

๓. กรอบ แนวคิดความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นวิธีการที่จะนำาไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนา

ร่วมกนัและความเจรญิรุง่เรอืงและเป็นเส้นทางไปสู่ความสงบสุขและมติรภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

และความไว้วางใจรวมท้ังการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา 

โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลสำาคัญ ๒ ประการ คือ

  ประการแรก การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก แอฟริกา

เหนือ และยโุรปเข้าด้วยกนั เพือ่ให้ภมูภิาคเหล่านีไ้ด้แลกเปลีย่นและสร้างประโยชน์ร่วมกนั ในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน 

ห่วงโซ่ธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่  

และช่องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สำาหรับการพัฒนาประเทศ

ที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการ

ค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ความเสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการ 

เปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศที่มีความประสงค์ตามเส้นทางสายนี้ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอดังกล่าว

เป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และต้องการ 

หยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก

  ประการที่สอง ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก พร้อมทั้งยึดถือการ

แลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนสำาคัญ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค  

ซึง่ฝ่ายจนีจะปฏบิตัติามหลกัการร่วมหารือกบัประเทศตามเส้นทางสายนี ้ ร่วมกนัระดมความคดิเหน็และอาศัยความ

ร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชน 

ตามเส้นทางสายไหม   

๔. ลำาดบัความสำาคญัของความร่วมมอื ด้วยการดำาเนนิการทีป่ระกอบด้วย (๑) การประสานงานด้านนโยบาย 

(๒) การสร้างสิง่อำานวยความสะดวกในการเชือ่มต่อ (๓) การขจัดข้อจำากดัและอปุสรรคทางการค้า (๔) การเสรมิสร้าง

ความร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ (๕) การสร้างความสัมพันธ์จากประชาชนสู่ประชาชน

๕. กลไกของความร่วมมือ โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ผ่านกลไกที่มีอยู่เช่น 

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) อาเซียนกับจีน (๑๐+๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(APEC) และการประชุมเอเชียกับยุโรป (ASEM หรือ อาเซม ) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์

ของฟอรั่มระหว่างประเทศและการจัดนิทรรศการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น Boao ฟอรั่ม เป็นต้น

๖. การเปิดสูภ่มูภิาคของจนี โดยการปลุกฟ้ืนคนืชพีเส้นทางสายไหมเชือ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนด้วยการเชื่อมโยงกับ

ภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนที่ ๑ การเชื่อมโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นการเชื่อมโยงประเทศที่ตั้งอยู่ใน

ภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม โดยเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ด้วยการสร้าง Eurasian Land Bridge อันเป็นการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย, ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก และระเบียง
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เศรษฐกิจ จีน-อินโดจีน เป็นต้น ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) เส้นทางที่ ๑ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลาง รัสเซีย 

และยุโรป (๒) เส้นทางท่ี ๒ เช่ือมโยงจีนกับอ่าวเปอร์เซีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลาง และ

ตะวันออกกลาง (๓) เส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้

  ส่วนที่สอง การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) ถือเป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่ 

อาเซยีน โอเชยีเนยี แอฟรกิาเหนอื แปซฟิิก และมหาสมทุรอนิเดีย โดยจะมกีารสร้างระเบยีงเศรษฐกจิ จีน-ปากีสถาน  

และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังคลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น

๗. การดำาเนินการของจีน นอกจากการเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ ประเทศของประธานาธิบดี  

สี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว ยังมีการลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจีน

กับประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความร่วมมือ

๘. การร่วมกันประคับประคองอนาคตที่สดใส โดยเน้นการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความไว้วางใจ

กันบนผลประโยชน์ร่วมกัน รวมท้ังสร้างความร่วมมือแบบ win-win และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มี 

ความแตกต่างกัน ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กันและกันในการนำาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาร่วมกันในที่สุด

จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ 

ของจีน นับเป็นความพยายามเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสู่ประเทศต่าง ๆ  

บนเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งจะเป็นช่องทางที่สำาคัญของจีนในการก้าวสู่การเป็นอภิมหาอำานาจ

ทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสันติวิธีและมีบทบาทในเวทีการเมืองโลกที่แข็งแกร่ง แต่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งที่มา

จากระบบการเมอืงของแต่ละประเทศทีม่คีวามหลากหลาย จนบางประเทศทีต้่องพึง่พาจนีกเ็กดิความหวาดระแวงว่า

จะถกูจนีครอบงำา โดยเฉพาะความหวาดระแวงต่อการสญูเสยีผลประโยชน์และอำานาจอทิธพิลของอภมิหาอำานาจโลก

อย่างสหรัฐอเมริกา เช่น ในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก เป็นต้น

ความคืบหน้าของโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

สำาหรับความคืบหน้าในรอบสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) ของความริเริ่ม

หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ The Belt and Road Initiative (หรือเดิมชื่อ One Belt, One Road) เริ่มเห็นผล 

ในเชิงบวกที่ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ

ประการท่ีหนึง่ ความเคลือ่นไหวของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการเริม่ดำาเนนิงานเชือ่มต่อ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” 

ตามแผนยุทธศาสตร์แถบเศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรปใหม่ โดยจะบรรจบกันที่ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam) 

ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางสายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก 

จะบรรจบกันที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป กล่าวคือ เมื่อเดือนตุลาคมปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)  

สมเดจ็พระราชาธบิดวีลิเลม อเลก็ซานเดอร์ กษตัรย์ิพระองค์ใหม่ของเนเธอร์แลนด์เสดจ็ฯ เยอืนจนีและตรสัว่า ความรเิริม่ 

ของจีนเกี่ยวกับแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และธนาคารเพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอเชียมีความสำาคัญ

อย่างยิง่ โดยเนเธอร์แลนด์ยนิดเีข้าร่วมความร่วมมอืทีเ่กีย่วข้องอย่างเตม็ที ่และสนบัสนนุให้แผน “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” 

เชื่อมต่อกับโครงการลงทุนของยุโรป นอกจากนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ คลังสมองและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

ได้เริ่มดำาเนินงานสร้างเวทีเชื่อมต่อ “หน่ึงแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ รัฐบาลและ 

นักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม เพื่อแสวงหาวิธีการเชื่อมต่อ บนพื้นฐานที่คุ้มครองผลประโยชน์ของตน และพิจารณาจาก 

แง่มุมของเนเธอร์แลนด์และยุโรปด้วย ดังที่ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตน (Vander Putten) นักวิจัยระดับสูงสถาบันวิจัย 

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ผูเ้สนอและผู้รับผิดชอบการสร้างเวทเีชือ่มต่อ “ หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง”  
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กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ได้เริ่มดำาเนินงานในช่วงแรก ๒ เรื่อง คือ (๑) ช่วยรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ 

เพิ่มความเข้าใจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (๒) ช่วยรัฐบาลแสวงหาวิธีเชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่ทำาได้

ในทั่วประเทศ (ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตนได้เขียนรายงานวิจัยหัวข้อ “จีน ยุโรปกับ 

เส้นทางสายไหมทางทะเล” โดยเห็นว่า ยทุธศาสตร์ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” จะส่งเสรมิกระบวนการเป็นหนึง่เดยีวกนั

ทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา จีนกำาลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้ามภูมิภาค เส้นทางสายไหม

ทางทะเลจะเชื่อมต่อท่าเรือรายทาง ส่วนแถบเศรษฐกิจทางบกจะเชื่อมต่อทางรถไฟรายทาง ดังนั้นโครงการสำาคัญ 

บางโครงการท่ีไม่ได้ทำาในยุโรป แต่ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยุโรปในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยเนเธอร์แลนด์  

ควรพยายามเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่)

ก่อนหน้านีเ้มือ่วนัที ่๑๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถอืเป็นวนัสำาคญัในประวติัศาสตร์อกีวนัหนึง่ ทีต้่องบันทกึว่า 

ทีเ่มอืงอีอ้ ู (Yiwu) ในมณฑลเจ้อเจยีง ของจนี ซึง่อยูห่่างจากนครเซีย่งไฮ้ไปทางใต้ราว ๓๐๐ กโิลเมตร รถไฟขบวนแรก

ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ๘๒ ตู้ บรรจุสินค้าส่งออกนำ้าหนักรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน เดินทางออกจากกลุ่ม

อาคารคลังสินค้าขนาดมหึมาของเมืองนี้ มุ่งหน้าไปยังกรุงมาดริด ประเทศสเปน บนเส้นทางรถไฟทรานส์ยูเรเชีย  

(trans-Eurasia) สายใหม่ และไปถงึจดุหมายปลายทางในอกี ๒๑ วนัต่อมาคอื วนัที ่๙ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึง่สินค้าท่ี

ลำาเลยีงในเส้นทางสายนี ้ เดนิทางข้ามประเทศจนีจากภาคตะวนัออกสูภ่าคตะวนัตก จากนัน้กผ่็านคาซคัสถาน, รสัเซยี,  

เบลารุส, โปแลนด์, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, และไปถึงสเปนในท้ายที่สุด เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว ข้ามดินแดนยูเรเชีย  

ซึง่เชือ่มต่อระหว่าง อีอ้-ูมาดรดิ สายนี ้ได้กลายเป็นตวัแทนการเริม่ต้นของโครงการการพฒันาขนาดใหญ่และกลายเป็น

ช่องทางโลจสิตกิส์ทรงประสทิธภิาพทีม่รีะยะยาว ในเชงิภมูรัิฐศาสตร์ทีเ่ชือ่มตลาดขนาดใหญ่ข้ามผืนแผ่นดนิอนักว้าง

ใหญ่ไพศาล นอกจากนั้น ทางรถไฟสายนี้ยังกลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมของกระบวนการบูรณาการดินแดนยูเรเชีย 

เข้าเป็นอนัหน่ึงอันเดยีวกนั ซึง่เป็นกระบวนการทีก่ำาลงัดำาเนนิอยูอ่ย่างคกึคกัในเวลานี ้ และสิง่สำาคญัทีส่ดุยิง่กว่าอืน่ใด 

ทางรถไฟสายนี้คือส่วนประกอบส่วนแรกใน “เส้นทางสายไหมใหม่” (New Silk Road) ของจีน ซึ่งมองเห็นกันว่า

เป็นโครงการแห่งคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

ประการทีส่อง ประธานาธบิดสี ี จิน้ผงิ ของจนีได้เดนิทางไปเยอืนโปแลนด์ในช่วงเดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๕๕๙ 

และได้ประชุมร่วมกับนาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีโปแลนด์ ในโครงการความร่วมมือ The Belt and 

Road Initiative ซึ่งผลการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งนี้ ทำาให้ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์ 

โปแลนด์-จีน ให้สูงขึ้นในฐานะที่โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกในการริเร่ิมก่อต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้าง 

สิ่งอำานวยความสะดวกพื้นฐานแห่งเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยโปแลนด์ยินดี 

ทีจ่ะเข้าร่วมโครงการ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” รวมทัง้กระชบัความร่วมมอืในการสร้างส่ิงอำานวยความสะดวกพืน้ฐาน 

ทางรถไฟและโลจิสติกส์ ท้ังน้ี เน่ืองจากโปแลนด์มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ในการเป็นชุมทางคมนาคมที่เชื่อมต่อ

ตะวันออกกับตะวันตก โดยปัจจุบัน ขบวนรถไฟจีน – ยุโรปมีกว่า ๒๐ เส้นทาง และต้องผ่านโปแลนด์เกือบหมด 

ในจำานวนนี้ จุดหมายปลายทางของ ๒ เส้นทางอยู่ในโปแลนด์ ต่างเป็นขบวนรถไฟ “ซูหม่านโอว” เริ่มต้นจาก

เมืองซูโจวทางภาคตะวันออกของจีน สิ้นสุดที่กรุงวอซอร์ อีกเส้นทางหนึ่งคือ ขบวนรถไฟหรงโอว เริ่มต้นจากเมือง 

เฉิงตูเมืองเอกมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สิ้นสุดที่เมืองโรดส์ (Lodz) ของโปแลนด์  

ซึ่งสถานีรถไฟในเมืองโรดส์มีชื่อสถานีรถไฟนานาชาติกูตโน (Kutno) เป็นหนึ่งของชุมทางโลจิสติกส์ที่สำาคัญของทวีป

ยุโรป คอนเทนเนอร์จากยโุรปและเอเชยีจำานวนมาก ทีม่ากจากทางรถไฟหรอืทางหลวง จะมารวมกนัทีน่ีแ่ละกระจาย 

ต่อไป นอกจากนี้ เมื่อช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กับเมืองโรดส์ของโปแลนด์ ได้ลงนามข้อตกลง

สร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองฝ่าย ซ่ึงในปี พ.ศ.๒๕๕๙  

ได้มีการเดินขบวนรถไฟเส้นทางหรงโอวเพ่ิมขึ้นเป็น ๔๐๐ ขบวน โดย นายเฉิน จ้งเหวย ผู้อำานายการสำานักงาน 
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โลจิสติกส์ด่านชายแดนเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กล่าวว่า เมืองเฉิงตูมีแผนที่จะขยายทางรถไฟหรงโอว 

โดยจะสร้างขยายต่อไปยงัเมอืงชมุทางสำาคญัของประเทศยโุรปหลายประเทศ อาท ิฝรัง่เศส เบลเยีย่ม และเนเธอร์แลนด์ 

เป็นต้น ส่วนช่วงที่อยู่ภายในจีน จะสร้างและขยายเส้นทางนี้ให้สามารถเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจสำาคัญภายในประเทศ 

อาทิ ดินดอนสามเหลี่ยมแม่นำ้าแยงซี ดินดอนสามเหลี่ยมแม่นำ้าจูเจียงและเขตเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ จึงกลายเป็น

โครงสร้างความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศขนาดใหญ่โต ทีม่ญีีปุ่น่และเกาหลีใต้อยูท่างตะวนัออก อาเซยีน

อยู่ทางใต้ เอเชียกลางและยุโรปอยู่ทางตะวันตก

ความเคลื่อนไหวที่สำาคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ได้มีผลของการสัมมนาแนวความคิดเส้นทางสายไหมแห่ง

ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นในนครซีอาน เมืองเอกของมณฑลส่านซี (อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน) เมื่อช่วงเดือน

กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ชี้ให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม–สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ จีนได้ลงทุนไปมูลค่าเกือบ ๑ หมื่น

ล้านดอลล่าร์สหรัฐในประเทศที่อยู่แถบเส้นทางสายไหม ผ่านสถาบันทางการเงินต่างๆ รวมไปถึง ธนาคารเพื่อการ

ลงทุนโครงการพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) อีกทั้ง บริษัทจีนยังได้ 

จดัตัง้เขตความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการค้านอกชายฝ่ังในประเทศแถบเส้นทางสายไหมมากกว่า ๕๐ แห่งด้วยเงนิ

ลงทุนทั้งหมด ๑.๖ หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ ก่อให้เกิดรายได้จากภาษี ๙๐๐ ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และสร้างอาชีพ 

ให้กับประชาชนถึง ๗๐,๐๐๐ ราย (ซึ่งแนวความคิดเส้นทางสายไหมใหม่ดังกล่าวนี้ หมายถึง “แนวความคิดเส้นทาง

สายไหมทางเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑” หรือ Silk Road Economic Belt and the 

21st- Century Maritime Silk Road initiative ทีเ่สนอโดยประธานาธบิดีส ีจิน้ผงิ เมือ่ปี ค.ศ.๒๐๑๓ หรอื พ.ศ.๒๕๕๖ 

เพือ่มุง่เชือ่มโยงประเทศในเอเชยี ยโุรป และแอฟริกาผ่านช่องทางบนบกและทางทะเล) โดยเฉพาะเมือ่วนัที ่๒๖ กันยายน  

พ.ศ.๒๕๕๙ ที่นาย ฝาง อ้ายชิง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า การค้าระหว่างจีนกับประเทศ 

ในแถบเส้นทางสายไหมใหม่ได้พุง่ สงูถึง ๖ แสนล้านดอลล่าร์สหรฐั (ประมาณ ๒๑ ล้านล้านบาท) ซ่ึงมสีดัส่วนเป็น 

ร้อยละ ๒๖ ของมลูค่าการค้าระหว่างประเทศท้ังหมดของจีนในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ค.ศ.๒๐๑๖ หรือ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ล่าสุด จากข่าวสารความสำาเร็จของจีนในการเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปกรุงลอนดอนเป็นขบวนแรก 

เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยรถไฟขนส่งสินค้าดังกล่าว ออกเดินทางจากสถานีรถไฟในเมืองอี้อู มณฑล 

เจ้อเจียง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน ใช้เวลาเดินทาง ๑๘ วันในระยะทางมากกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร จึงจะถึง 

เป้าหมายปลายทางในองักฤษ สำาหรบัเมอืงอีอ้เูป็นทีรู่จ้กักนัดีว่าเป็นเมอืงทีผ่ลติสนิค้าต่างๆเช่น ของใช้ในบ้าน สิง่ทอผ้า  

กระเป๋า และกระเป๋าเดินทาง ซึ่งรถไฟจะขนส่งสินค้าเหล่านี้ผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี 

เบลเยียมและฝรั่งเศส จึงถึงกรุงลอนดอนในที่สุด ทั้งนี้การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟนี้จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์

ด้านการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมต่อกับยุโรปตะวันตก รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหม 

ทีเ่ป็นการเชือ่มต่อโครงข่ายการค้าและโครงสร้างพืน้ฐานระหว่างเอเชยีกบัยโุรปและแอฟรกิาผ่านเส้นทางการค้าโบราณ 

อันจะทำาให้อตุสาหกรรมรถไฟของจนี ยกระดบัเป็นผูส่้งออกเทคโนโลยรีถไฟทัง้ด้านการผลติและขายตวัรถไฟ รวมถงึ

เทคโนโลยีการควบคุมการวิ่งและการสื่อสารระบบรถรางอีกด้วย

 ประเด็นข้อสังเกตท่ีสำาคัญของการเดินขบวนรถไฟจากจีนไปยุโรป ซึ่งต้องผ่านดินแดนที่เรียกว่า “ยูเรเซีย” 

ซึ่งดินแดนยูเรเซีย มีความสำาคัญในเชิงทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีหัวใจ (Heartland Theory) ซึ่งทฤษฎี

หวัใจนีไ้ด้รบัการพฒันาโดยนกัภมูศิาสตร์ชาวองักฤษชือ่ เซอร์ฮลัฟอร์ด เจ. แมคคนิเดอร์ (Sir Halford John Mackinder  

ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๔๗) ในบทความของเขาชือ่ “หวัใจทางภมูศิาสตร์ของประวติัศาสตร์”เมือ่ปี ค.ศ.๑๙๐๔  (พ.ศ.๒๔๔๗) 

และในงานเขยีนท่ีโด่งดงัของเขา คอื อดุมคตปิระชาธปิไตยและความเป็นจรงิ: การศกึษารฐัศาสตร์ของการฟ้ืนฟ ูเมือ่ปี 

ค.ศ.๑๙๑๙  (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎหีวัใจนีเ้กิดขึน้มาได้กเ็พราะผลจากการทีแ่มคคนิเดอร์ได้ทำาการศกึษาสัมพนัธภาพ

ในระดับโลกระหว่างมหาอำานาจทางบกกับมหาอำานาจทางทะเล กล่าวคือ มีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์บางอย่าง 
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มีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อแนวทางของการเมืองโลก ข้อเท็จจริงท่ีแมคคินเดอร์พูดถึงนี้ ได้แก่ (๑) มี “เกาะโลก” 

(ยโุรป, เอเชยี และแอฟรกิา) อยูล้่อมรอบ “ดนิแดนหวัใจ” หรอื “พืน้ทีห่วัใจ” ทีไ่ม่สามารถเข้าถงึได้จากทางทะเล 

(๒) มีดินแดนชายฝั่งทะเลของเกาะโลกนี้ คือ “ดินแดนภายใน” หรือ “ดินแดนเกือบเป็นรูปวงเดือน” ประกอบกัน

เป็นมหาอำานาจทางทะเล และ (๓) มฐีานอำานาจของเกาะ ประกอบด้วย อเมรกิาเหนอืและใต้ กบัออสเตรเลีย เรยีกว่า 

“อินซูลาร์” หรือ “วงเดือนรอบนอก”

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/files/2012/04/Heartland.png

แมคคนิเดอร์ มสีมมตฐิานว่า มหาอำานาจทางบกจะเจรญิเตบิโตขึน้เรือ่ย ๆ  จนเข้าครอบงำามหาอำานาจทางทะเล 

เขาจึงได้เตือนไว้ว่า “(๑) ใครครอบครองยุโรปตะวันออกได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (๒) ใครครอบครองดินแดน

หัวใจได้ก็จะครอบครองเกาะโลก (๓) ใครครอบครองเกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก” (Who rules East Europe 

commands the Heartland; Who rules the Heartland commands the World-Island; Who rules the 

World-Island commands the World.) โดยแมคคินเดอร์ได้ประกาศสนับสนุนนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ดลุยภาพแห่งอำานาจระหว่างมหาอำานาจทางบกกบัมหาอำานาจทางทะเลทัง้นีก้เ็พ่ือทีจ่ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่

อยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบงำาดินแดนหัวใจนั้นได้

  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แมคคินเดอร์ได้ปรับปรุงทฤษฎีของเขาเพื่อให้สามารถนำาไปใช้ศึกษาพัฒนาการ

อานุภาพทางทะเลและการเติบโตทางอำานาจชาติของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ภายนอกเกาะโลกนั้น ในปี ค.ศ.๑๙๑๙  

(พ.ศ.๒๔๖๒) แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลที่จะตามมาหากเยอรมนีสามารถครอบครองสหภาพโซเวียตได้ และเมื่อ 

ปี ค.ศ. ๑๙๔๓ (พ.ศ.๒๔๘๖) แมคคนิเดอร์กไ็ด้เตือนถงึผลทีจ่ะตามมาหากสหภาพโซเวยีตสามารถครอบครองเยอรมนไีด้ 

ซึง่แนววเิคราะห์ของแมคคนิเดอร์นี ้กย็งัสามารถนำามาใช้กบัการอธบิายถงึเหตผุลว่าทำาไมสหรฐัฯ จงึต้องดำาเนนินโยบาย

ปิดล้อมคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://www.ca-c.org/journal/2005/journal_eng/cac-04/Image44.jpg

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศเปิดตัว “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่” กับ 

“เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑” ที่มีโครงการทั้งการวางระบบรางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น 

ย่อมกำาลังดำาเนินไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแม็คคินเดอร์ ที่มุ่งนำาเสนอการเมืองระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของ

ภูมิศาสตร์ และชี้ให้เห็นความสำาคัญของพื้นที่ที่เป็นหัวใจโลก ซึ่งก็คือ “ดินแดนยูเรเซีย”
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ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://ghy.com/images/uploads/default/Silk_Road_Map.jpg

ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการดำาเนินโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ดังกล่าวของจีนมีความสำาคัญอย่างมาก ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ

  ข้อหน่ึง จีนได้กลายมาเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ จากความ

สัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมิภาค ทำาให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับ

ภูมิภาคมากขึ้น ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่เป็นมิตร

เช่นกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร  

ข้อสอง รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น โดยจีนอาศัย

การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือออกแบบเส้นทางให้ได้ตามท่ีตนเองต้องการ  

ซึง่การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของจนี จะเป็นปัจจยัทีเ่ปิดโอกาสให้เพิม่ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัประเทศต่าง ๆ 

แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ข้อสาม ในระยะยาวเส้นทางการส่งกำาลังบำารุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ ดำาเนินไปในลักษณะที่จีนเป็น

ศูนย์กลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้น

ทางเศรษฐกิจ นำามาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่กองทัพเรือจีน 

จะปรากฏตวัด้วยการไปเยีย่มเยอืนท่าเรอืต่าง ๆ  เพือ่แสดงความสมัพนัธ์ทีด่แีละความสำาเรจ็ของจนี ให้เปิดออกสูโ่ลก

ภายนอกได้รับรู้มากขึ้น 

นอกจากนี้ โครงการเส้นทางสายไหมนี้ จะช่วยลดปัญหาของจีนที่กำาลังเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ  

ซึ่งทำาให้จีนหวาดกลัวว่า ความต้องการด้านพลังงานของจีนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ในการที่

ต้องนำาเข้าพลงังานดงักล่าวมาจากต่างประเทศเป็นจำานวนมากและพึง่พาอาศยัการลำาเลยีงขนส่งทางทะเลเป็นสำาคัญ

อาจจะถกูคุกคามได้ ดงันัน้ จนีจงึต้องทุ่มเทการลงทนุอย่างมโหฬารเพือ่ช่วยเหลอืการก่อสร้างเครอืข่ายสายท่อส่งนำา้มัน

และก๊าซในประเทศที่มีความเป็นมิตรกับจีนบริเวณดินแดนยูเรเชีย ไล่ต้ังแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย รวมทั้งการ

หนัไปหาแหล่งพลงังานใหม ่ๆ  เชน่ แหล่งนำ้ามนัในแอฟรกิาและอเมริกาใต้ ตลอดจนการรกุไปขา้งหนา้อย่างแขง็กร้าว

ในการอ้างกรรมสทิธิเ์หนอืบรเิวณทีเ่ป็นคาดว่าจะเป็นพลงังานทีส่ำาคญัทัง้ในทะเลจนีตะวนัออกและทะเลจนีใต้ เป็นต้น

ผลประโยชน์ของไทยจากการดำาเนินโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน

หากพจิารณาในด้านปัจจยัทางภูมริฐัศาสตร์ จะเหน็ได้ว่า ขอบเขตพืน้ทีใ่นการดำาเนนิการโครงการความรเิริม่

หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง หรอื “The Belt and Road Initiative” นัน้ ไม่ได้อยูห่่างไกลจากประเทศไทย และประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางที่สำาคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลตั้งแต่สมัยโบราณ สำาหรับเส้นทางสายไหมทางทะเล

ในศตวรรษที ่๒๑ นัน้ ประเทศไทยเป็นจดุเชือ่มต่อของอาเซยีน ทัง้ทางบกและทางทะเลและเป็นศนูย์กลางโดยธรรมชาติ 
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สำาหรับตลาดใหญ่อาเชียน ที่มีประชากร ๖๐๐ กว่าล้านคน มีข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะด้านท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ที่ 

ประเทศอืน่ ๆ  ไม่ม ีรวมท้ัง โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ  เช่น ทางหลวง ทางรถไฟ สายการบนิ ท่าเรอื การสือ่สาร การไฟฟ้า 

ฯลฯ ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ ได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ซึ่งมีความใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และที่ผ่านมาประเทศจีน

และประเทศไทย ได้มีความช่วยเหลือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันในกระบวนการการพัฒนา 

ของตนเองมาโดยตลอด โดยจีนคาดหวังว่า ประเทศไทยซ่ึงกำาลังทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

พฒันาเครอืข่ายรถไฟและทางหลวงภายในประเทศ ก่อสร้างและขยายท่าเรอื เพิม่เทีย่วบนิใหม่ ๆ  เพือ่ยกระดบัตนเอง

ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง แห่งความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงกันทางโครงสร้างพื้นฐาน 

อยู่ในระดับต้น ๆ สำาหรับการพัฒนาโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จีนและไทย

จะเสรมิสร้างความร่วมมอืในปรมิณฑลน้ี อนัเป็นการแสดงออกซึง่มติรภาพ และการมองการณ์ไกลทีจ่ะร่วมพฒันาเส้น

ทางสายไหมทางทะเล ในศตวรรษที่ ๒๑ ของทั้งสองประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำาให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง

ทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มีความสำาคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างบทบาทนำาให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่าง

ประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคซ่ึงจะสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการ 

ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ต่อไป

บทสรุป 

โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของจีนในการกระจายความเจริญ 

ทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 

และการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และเส้นทางออกสู่ทะเล  โครงการนี้เป็น

ความรเิริม่ของรฐับาลจนีทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่รือ้ฟ้ืนเส้นทางสายไหมในอดตี ซึง่เชือ่มโยงทวปีเอเชยี ยโุรป และแอฟรกิา 

เส้นทางสายไหมประกอบด้วย ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางบก (the Silk Road Economic Belt) และ เส้นทางทะเล  

(the Maritime silk road) โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคล่ือนโครงการความริเร่ิมนี้ผ่าน ๓ แผนงาน คือ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการ

สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อาจกล่าวได้ว่า โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  

อนัจะเป็นปัจจยัสำาคญัทีส่นบัสนนุต่อความมัน่คงระหว่างประเทศและเสถยีรภาพในภมูภิาค ซ่ึงประเทศไทยเป็นหนึง่

ในประเทศทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูริฐัศาสตร์ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยงระหว่างจีนกบัอาเซียน และสามารถเชือ่มต่อไป

ยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสำาเร็จ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งในด้านการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยจีีนในด้านต่างๆ รวมถงึวสัิยทศัน์ทีย่าวไกลของ พลเอก ประวติร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อันจะทำาให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว มากกว่าการที่จะ

เป็นเพยีงแค่จดุเชือ่มต่อทางภมูริฐัศาสตร์เท่านัน้ ประกอบกบัประเทศไทยได้มกีารลงนามเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการดำาเนินความสัมพันธ์กับจีนต่อไป 

-----------------------------------------------
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ตอนที่ ๓ ว่าด้วยนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก

เอเชีย-แปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ของพื้นดิน 

บนโลก ครอบคลุมประเทศต่างๆ เป็นจำานวนมาก โดยมีประชากรรวมกันคิดเป็นเกือบ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร

โลก จึงเป็นจุดที่มีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ของโลก ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในภาพ

รวมถอืได้ว่า มเีสถยีรภาพทางการเมอืงและเศรษฐกจิ อนัเกดิจากการกระตุน้อย่างเข้มแขง็ต่อการรกัษาสนัตภิาพและ

การพฒันา แม้ว่าจะยงัคงเผชญิต่อปัญหาความท้าทายจากความร่วมมอืด้านความมัน่คงอยูก่ต็าม ดังนัน้ เนือ้หาสาระ

ในเอกสารสมุดปกขาวของ The State Council Information Office of the People’s Republic of China 

เรื่อง “China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation” (January 2017) ที่ทางการจีนได้แจกจ่าย

เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกล่าวถึงการดำาเนินนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงใน

เอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นแนวนโยบายทางยุทธศาสตร์ที่จีนได้ประกาศ (Statement Policy) ต่อนานาชาติ เพื่อแสดง

เจตนารมณ์ในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศ ย่อมจะกระทบต่อทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ 

ในภูมิภาค ซึ่งควรค่าแก่การให้ความสนใจศึกษาในรายละเอียดของเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าว 

ภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เจตนารมณ์ของจีนที่เป็นประเด็นข้อเสนอในทางยุทธศาสตร์

ในเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าวของรัฐบาลจีน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความ

มั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวคือ 

ประเด็นแรก การส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสันติภาพ

และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการรวมกันทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้าง

เขตเสรีทางการค้าและการเช่ือมโยงกันอย่างรอบด้าน ในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยดำาเนินการตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ.๒๐๓๐ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างจากการพัฒนา 

ในภมูภิาคน้ี อันเป็นผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ ด้วยการประสานสอดคล้องในการปฏบิตั ิซึง่จนีได้ผลกัดนักจิกรรม

ส่งเสริมเรื่องดังกล่าว โดยดำาเนินการโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (the Belt and Road Initiative) รวมทั้ง

ได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (the Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) 

และกองทุนเส้นทางสายไหม (the Silk Road Fund)

ประเด็นที่สอง การร่วมกันส่งเสริมการสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และความเข้มแข็งบนพื้นฐาน

ทางการเมืองเพื่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ ซึ่งกุญแจที่มีสำาคัญคือ การดำารงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อกันอย่าง
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เสมอภาคกันและผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากความร่วมมอืกนั โดยจนีจะทำางานร่วมกบัสหรฐัฯ เพือ่สร้างรปูแบบความ

สัมพันธ์ของประเทศใหญ่ในการลดความขัดแย้งและไม่เผชิญหน้ากัน มีความเคารพต่อกันและร่วมมือกัน นอกจากนี้ 

จนีเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ทีร่อบด้านและมคีวามร่วมมอือย่างลึกซ้ึงกบัรัสเซีย และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทีใ่กล้ชดิ

กับอินเดีย รวมทั้ง มีการผลักดันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้นำาจีนมีความมุ่งมั่นต่อแนวคิดของการเป็น

ประชาคมทีม่คีวามแตกต่างกนั ในอนาคต ดงัทีจ่นีได้สร้างการเป็นประชาคมร่วมกบัประเทศต่าง ๆ ในกลุม่อาเซยีน เช่น 

ความร่วมมอืลุม่แม่นำา้หลนัชาง (ล้านช้าง)-แม่นำา้โขง เป็นต้น เช่นเดียวกบัความร่วมมอืในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิกโดยรวม

ประเด็นที่สาม การร่วมกันเพื่อทำาให้มีทางออกที่ดีขึ้นของภูมิภาคโดยมีกลไกพหุภาคี รวมทั้งกรอบความ 

ร่วมมอืเพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็สำาหรบัสนัตภิาพและเสถียรภาพในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก ด้วยการมรีะบบความมัน่คง

ร่วมกันหลายฝ่าย และต่อต้านการมีอำานาจแต่เพียงฝ่ายเดียว ซ่ึงจีนสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อสร้างความ

ไว้เนื้อเชื่อใจและขยายความร่วมมือในการเจรจาหารือด้านความมั่นคงผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น องค์การความร่วมมือ

เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO), Six-Party Talks, Xiangshan Forum, China-ASEAN 

Ministerial Dialogue on Law Enforcement and Security Cooperation and Center for Comprehensive 

Law Enforcement and Security Cooperation in the Lancang-Mekong Sub-Region เป็นต้น นอกจากนี้  

จนีสนบัสนนุการประชมุว่าด้วยการส่งเสรมิปฏสัิมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประเทศในภมิูภาค

เอเชีย (the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) เพื่อเป็นกลไก

ในการเจรจาหารือและความร่วมมือ

ประเดน็ทีส่ี ่การร่วมกนัสร้างกฎระเบยีบเพือ่พฒันาความเป็นสถาบนัของการรกัษาสนัตภิาพ และเสถยีรภาพ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยึดมั่นในการปกครองโดยกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน และการยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติ

เป็นพื้นฐานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยจีนสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่าง

ประเทศ ดังที่จีนร่วมกับอินเดียและเมียนมาในการริเร่ิมหลักการพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ  

(the Five Principles of Peaceful Coexistence) ในปี ค.ศ.๑๙๕๔ เป็นต้น นอกจากนีจ้นีและอาเซยีนได้ร่วมมือกัน 

ในการจัดทำาปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (the Declaration on the Conduct of Parties 

in the South China Sea: DOC) อันเป็นพื้นฐานที่สำาคัญการเจรจาโดยถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการ  

(Code of Conduct: COC) ต่อไป

ประเด็นที่ห้า การร่วมกันแลกเปลี่ยนทางการทหารและความร่วมมือที่จะเป็นหลักประกันต่อสันติภาพ 

และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจีนเข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และ

ยึดหลักพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ รวมทั้งการดำาเนินการเพื่อความร่วมมือในการลดการเผชิญ

หน้าทางทหาร โดยเฉพาะส่งเสรมิการมกีลไกเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ทางทหารบนพืน้ฐานของการเคารพซึง่กนัและกัน 

ความเสมอภาคกนั การมผีลประโยชน์ร่วมกนั และความร่วมมอืเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนั โดยจนียดึมัน่ในการ

เจรจาหารอืเพือ่ความร่วมมอืด้านความมัน่คงทางทะเล ความร่วมมอืในภารกจิการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ การปฏิบัติการเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึก

และศึกษาทางทหารร่วมกับประเทศต่าง ๆ 

ประเดน็ทีห่ก การร่วมกนัแก้ไขปัญหาความแตกต่างและข้อพิพาทอย่างถกูต้อง เพ่ือดำารงรักษาสภาพแวดล้อม

ของสนัตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก โดยร่วมกนัหาทางออกของปัญหาอย่างสันติ มกีารเจรจาหารอื 

รวมทัง้ปรกึษากนัด้วยความเคารพและเข้าใจในความแตกต่างซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะหลักพ้ืนฐานและกระบวนการ

ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเพือ่ความมัน่คงทางทะเลใหม่ ตลอดจนอนสุญัญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล เป็นต้น



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒
: ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

41

วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน

จีนให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินการด้านความมั่นคงอย่างมีวิสัยทัศน์ และถือเป็นสิ่งที่มีความจำาเป็นสำาหรับ

การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ โดยเฉพาะแนวคิดด้านความมั่นคงใหม่หลังจากยุคสงครามเย็น ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

การรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกประเทศต้องเข้ามาผนึกกำาลังร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมใหม่

ด้านความมัน่คง โดยการทำางานร่วมกนัเพือ่พฒันาระบบความมัน่คงของภมูภิาค และค้นหาแนวทางใหม่สำาหรบัความ

มัน่คงของเอเชยี ทัง้นี ้การทำางานร่วมกนัเพือ่พฒันาระบบความมัน่คงของภมูภิาค และค้นหาแนวทางใหม่สำาหรบัความ

มั่นคงของเอเชีย อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรากฐานทางประวัติศาสตร์ และความคาดหวัง

ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค อันประกอบด้วย

 ประการแรก แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงในลักษณะต่าง ๆ อันได้แก่ ความมั่นคงร่วม ความม่ันคงอย่าง 

รอบด้าน ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั และความมัน่คงแบบยัง่ยนื ซึง่เป็นผลมาจากการประชมุสดุยอดครัง้ที ่๔ ว่าด้วย

การส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยี (the Conference on 

Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๔  ณ มหานคร

เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เรียกร้องให้มีแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงร่วม 

ความมัน่คงอย่างรอบด้าน ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั และความมัน่คงแบบยัง่ยนื อนัจะเป็นการสร้างแนวทางสำาหรบั

ความมัน่คง ในลกัษณะทีเ่ปิดกว้างให้มกีารปรกึษาหารอืกนัรวมทัง้การสนบัสนนุให้ร่วมมอืกนัและแบ่งปันผลประโยชน์

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจีนได้นิยามแนวคิดแต่ละลักษณะดังกล่าวไว้ดังนี้

  นิยามความหมายของ “ความมั่นคงร่วม” หมายถึง การสร้างความความเคารพ และความเชื่อมั่นซึ่งกัน

และกันของทุกประเทศท่ีเกี่ยวข้องในด้านความมั่นคง เนื่องจากไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะมีความมั่นคงอย่าง

สมบรูณ์ได้โดยลำาพงั ซึง่ทุกฝ่ายต้องร่วมกนัคำานงึถงึการอำานวยความสะดวก ในการสร้างความมัน่คงร่วมกนัด้วยความ

ชอบธรรม

 นยิามความหมายของ “ความมัน่คงอย่างรอบด้าน” หมายถงึ การส่งเสริมความมัน่คงทัง้ทีเ่ป็นความม่ันคง

แบบดั้งเดิม (ท่ีเป็นภัยคุกคามอันเกิดจากการเผชิญหน้าทางทหาร) และความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (ที่รองรับต่อ 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) ซึ่งต้องร่วมกัน

สนบัสนุนความมัน่คงในภมูภิาคโดยให้รฐับาลของทกุประเทศใช้แนวทางของความร่วมมอื ด้วยการพจิารณาถงึแนวทาง

ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่อง จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจริง

 นยิามความหมายของ “ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั” หมายถงึ การส่งเสรมิความมัน่คงทัง้ทีเ่ป็นรายประเทศ

และของภูมิภาคในภาพรวม โดยมีการปรึกษาหารือและมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

มีความจริงใจที่จะเจรจาหารือกันอย่างลึกซึ่ง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันในทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีความ

สมานฉันท์ เพื่อลดความเข้าใจผิด อันอาจเกิดจากการแสวงหาแนวทางที่มีความแตกต่างกันสำาหรับแก้ไขปัญหา  

โดยร่วมมือกันอย่างเปิดกว้างในการเผชิญหน้าต่อสิ่งท้าทายด้านความมั่นคง ตลอดจนมีการขยายขอบเขตความ 

ร่วมมือและค้นหาแนวทางใหม่ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง

 นิยามความหมายของ “ความมั่นคงอย่างยั่งยืน” หมายถึง ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องต้องมีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาและความมั่นคงควบคู่กัน โดยเฉพาะการลดช่องว่างจากความมั่งคั่งที่แตกต่างกันและการปรับปรุงชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ ซึง่เป็นพืน้ฐานของความมัน่คง ด้วยการร่วมมอืกนัพัฒนาให้เกดิการรวมตัวกนัในภมูภิาค 

มีการประสานความสอดคล้องของกระบวนการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับกระบวนการด้านความมั่นคง 

ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งความมั่นคงอย่างยั่งยืน
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 ประการที่สอง การปรับปรุงกรอบแนวคิดความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นเป็นกุญแจที่จะดำารงรักษา

เสถยีรภาพในระยะยาวของภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ได้แก่ กรอบแนวคดิความมัน่คงในอนาคต ซึง่ควรจะมคีวามหลากหลาย 

และคลอบคลุมทุก ๆ ด้าน และในทุกระดับ ท้ังนี้เพราะประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความแตกต่างทาง

ประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองและระดับของการพัฒนา จึงต้องมีกลไกแบบพหุภาคีที่มีความก้าวหน้า เป็นกรอบ

แนวคิดสำาหรับรองรับต่อพัฒนาการของความมั่นคงในภูมิภาค สำาหรับการสร้างกรอบแนวคิดความมั่นคงในอนาคต 

โดยควรจะยอมรับสาเหตุปัญหาของทุกประเทศในภูมิภาคร่วมกัน และพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคงในภูมิภาค

ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทุกประเทศร่วมกัน และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีความโปร่งใสและลด

การเผชิญหน้ากันจากความเกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรทางทหารแบบทวิภาคี ด้วยการสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์

ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงในภูมิภาค ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการ 

เหน็พ้องกนัเป็นฉนัทามต ิโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจบุนัทีต้่องมคีวามร่วมมอืกนัด้านความมัน่คงในรปูแบบใหม่ ซึง่เริม่

จากงานทีง่่ายไปสูง่านทีย่าก ด้วยการสร้างความเชือ่มัน่ต่อกนัและมกีารร่วมดำาเนนิการอย่างเคยีงข้างกนั เป็นพืน้ฐาน

ของกรอบแนวคิด นอกจากนี้ การพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคงของภูมิภาค ควรจะมีความก้าวหน้าในการดำาเนนิ

การแบบคูข่นานกบัแนวคดิการพฒันาทางเศรษฐกจิของภมูภิาค ซึง่ความมัน่คงกบัการพฒันานัน้มคีวามเกือ้กลูต่อกนั

อย่างใกล้ชิด รวมทั้งความเสมอภาคกันในกระบวนการตัดสินใจทั้งกรอบความมั่นคงและกรอบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วภายใต้โครงสร้างโดยรวมของภูมิภาค จะก่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคม อันจะสนับสนุนต่อการพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคง

ความสัมพันธ์ของจีนต่อประเทศขนาดใหญ่ในเอเชีย-แปซิฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในภาพรวมยังคงมีเสถียรภาพและมีความ 

ก้าวหน้าใหม่ ๆ  จากการกระชับความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิในระดบัผูน้ำาและทกุระดบั กล่าวคอื ในการเดนิทางเยอืนสหรฐัฯ 

ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตามคำาเชิญของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๕ รวมทั้งการ

ร่วมพบปะในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ที่กรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน 

ค.ศ.๒๐๑๕ และในปีถัดมาก็ได้พบปะกันในระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตัน  

ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ ตลอดจนการพบหารือกันระหว่างผู้นำาทั้งสองในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G20 

ในเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทำาให้ผู้นำาทั้งสองเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้าง

รูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของประเทศใหญ่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี หล่ี เค่อเฉียง ได้พบกับประธานาธิบด ี

บารัค โอบามา ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๖ รวมทั้งการประชุม

หารือทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ครั้งที่ ๘ และการประชุมปรึกษาระดับสูงระหว่างจีนกับ

สหรฐัฯ ครัง้ที ่๗ ว่าด้วยการแลกเปลีย่นระดบัประชาชนสู่ประชาชน ตลอดจนการประชมุหารือร่วมระดับสูงระหว่างจนี 

กับสหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น     

 ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศยังดำารงการติดต่อส่ือสารและความร่วมมือในกิจกรรมของเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้ง

กลไกการแลกเปลีย่นทวภิาคแีละอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทำาให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ในเชงิบวก อนัส่งให้เกดิความร่วมมอืในด้านต่าง ๆ 

เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การต่อต้านการก่อการร้าย การปกป้องส่ิงแวดล้อมทางทะเล และการป้องกัน

ภัยพิบัติ ฯลฯ รวมทั้งกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคี เช่น Asia-Pacific Economic Cooperation: (APEC),  

East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional Forum (ARF) เป็นต้น 

 สำาหรับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นไปด้วยความมั่นคงและก้าวหน้า นับตั้งแต่ปี   

ค.ศ.๒๐๑๕ ทั้งสองประเทศได้มีการปรับปรุงกลไกของมาตรการในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เช่นการ 
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แจ้งเตอืนในกจิกรรมทางทหาร รวมทัง้กฎของความปลอดภยัทางอากาศและทางทะเล ฯลฯ นอกจากนีย้งัมกีารประชมุ

ระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนการประชุมผ่านวีดิทัศน์ระหว่างประธานเสนาธิการ

ทหารร่วมของจีน กับประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ และมีการฝึกร่วมทางทหารในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ  

ที่ฮาวาย เป็นต้น 

 อาจกล่าวได้ว่า จีนมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับสหรัฐฯ  

อย่างยั่งยืน และจะทำางานร่วมกับสหรัฐฯ เพ่ือเพ่ิมพูนความร่วมมือแบบทวิภาคี บนพ้ืนฐานของการขจัดความ 

ขัดแย้ง การไม่เผชิญหน้ากัน และเคารพซึ่งกันและกัน และความร่วมมือกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งใน

ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาชนทั่วโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย 

โดยทั้งสองประเทศต่างก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของความ 

ร่วมมือ เพื่อการบรรลุถึงความพยายามร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ ดังนี้ 

 ในปี ค.ศ.๒๐๐๑ ทัง้สองประเทศได้ลงนามในสนธสัิญญามติรภาพและความร่วมมอืในความเป็นเพือ่นบ้านทีด่ี 

(the Good  Neighborly Treaty of Friendship and Cooperation) ซึ่งตอกยำ้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 

และในปี ค.ศ.๒๐๑๑ ได้ยกระดบัความสมัพันธ์แบบทวภิาคสู่ีการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านบนพืน้ฐาน

ของความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความเจริญร่วมกันและเป็นมิตรภาพ นอกจากนี้ 

ในปี ค.ศ.๒๐๑๔ ทัง้สองประเทศกย็กระดบัการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ความร่วมมอืแบบรอบด้านสูร่ะยะใหม่ทีมี่

ความใกล้ชิดมากขึ้นในการปกป้องพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และหลีกเลี่ยงความกดดันจากภายนอก (ซึ่งหมายถึงสหรัฐฯ) 

 ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ ทัง้สองฝ่ายได้ลงนามความตกลง ๓ ฉบบั ได้แก่ ความตกลงร่วมระหว่างจนีกบัรสัเซยี ความ

ตกลงร่วมระว่างจีนกับรัสเซียว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ และความตกลง

ระหว่างจีนกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาข่าวสารด้านไซเบอร์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความร่วมมือที่

ใกล้ชิดในการสนับสนุนต่อสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ในระหว่างการประชุม 

G20 ที่เมืองหางโจว โดยเฉพาะความร่วมมือในโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (the Belt and Road Initiative)

 อาจกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับรัสเซียมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

ทั้งสองประเทศร่วมกันสวนสนามในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งชัยชนะในสงครามการต่อต้านฟาสซิสต์ที่จีนได ้

จดัขึน้ รวมทัง้มกีารฝึกซ้อมรบทางทะเลร่วมกนั ๒ คร้ังในปี ค.ศ.๒๐๑๕ และในปี ค.ศ.๒๐๑๖ มกีารฝึกต่อต้านขปีนาวธุ

ร่วมกัน และการซ้อมรบทางทะเล นอกเหนือจากความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงในกรอบขององค์การความ

ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO)

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ยุทธศาสตร์และความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพและความเจริญ

รุ่งเรืองระหว่างจนีกบัอนิเดยีได้เพิม่ในเชงิลกึมากขึน้ จากการทีท่ัง้สองประเทศได้หลอมรวมเป้าหมายให้มคีวามใกล้ชิดกัน  

เพื่อความร่วมมือที่หลากหลายรวมทั้งการดำารงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในประเด็นความ 

ร่วมมือในภมูภิาคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากการพบปะระหว่างประธานาธบิดสี ี จิน้ผงิ กบันายกรฐัมนตรี 

นเรนทระโมท ีในการประชุมสุดยอดครั้งที่ ๗ กลุ่มประเทศ BRICS เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ นอกจากนี้ ยังมีกลไกในกรอบ 

ความร่วมมอืต่าง ๆ  ท่ีทำาให้ท้ังสองฝ่ายมกีารตดิต่อสือ่สารกนั เช่น UN, G20 รวมทัง้ ความร่วมมอืระหว่างจนี-อนิเดยี-รสัเซยี 

เพือ่ช่วยเหลอืและป้องกนัรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั สำาหรบัความร่วมมอืทางทหารนัน้ ทัง้สองฝ่ายมกีารปรกึษาหารอื

เพื่อความมั่นคงทางทหารและการฝึกร่วมเพ่ือต่อต้านการก่อการร้าย โดยเฉพาะการปฏิบัติในการรักษาสันติภาพ

ระหว่างแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
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ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ทั้งสองฝ่ายพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น APEC, 

Asian-Africa Summit และ การประชุมสุดยอดระหว่างสามฝ่าย จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ แม้ว่าจะมีปัจจัยทาง

ประวัติศาสตร์และประเด็นความขัดแย้งทางด้านอาณาเขตจะเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์แบบทวิภาคีของทั้งสอง

ประเทศก็ตาม แต่จีนได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นยึดถือเอกสารการเมือง ๔ ฉบับ และหลักพื้นฐานสี่ประเด็นของข้อตกลง

ทวิภาคี เพื่อการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง การควบคุมกรณีพิพาท การควบคุมความขัดแย้ง และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี        

จุดยืนของจีนและมุมมองต่อปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนในภูมิภาค ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่สำาคัญดังนี้

ปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี

 จดุยนืของจนีต่อปัญหานวิเคลยีร์บนคาบสมทุรเกาหลี ซ่ึงมคีวามชดัเจนและมคีวามเสมอต้นเสมอปลายทีมุ่่งม่ัน

จะทำาให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพ และเห็นว่าทางออก

ของการแก้ไขปัญหานี้ จะต้องใช้การเจรจาและการปรึกษาหารือเท่านั้น และหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ทำาหน้าที่เป็นผู้

อำานวยความสะดวกในการเจรจาหกฝ่าย (สหรัฐฯ เกาหลีเหนือ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน) นอกจากนี้ จีนยังคง

ทำางานร่วมกับชุมชนระหว่างประเทศ ที่มุ่งมั่นจะทำาให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก

จีนเห็นว่าจะทำาให้คาบสมุทรเกาหลีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาว 

ซึ่งจีนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นสักเพียงใดก็ตาม

ปัญหาการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ

 เนื่องจากระบบต่อต้านขีปนาวุธเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม และ

ความไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนัระหว่างประเทศขนาดใหญ่ โดยจนียดึมัน่อยูเ่สมอเกีย่วกบัการต่อต้านขปีนาวธุอย่างมี

ทศิทางตามสนธสิญัญา ท่ีทุกประเทศควรปฏิบตัติามเพือ่ดำารงไว้ซึง่ผลประโยชน์ด้านความมัน่คงร่วมกนั ในการปกป้อง

รกัษาสภาพแวดล้อมด้านความมัน่คงระหว่างประเทศให้มสัีนติภาพและเสถียรภาพ ด้วยความเสมอภาค มคีวามไว้เนือ้

เช่ือใจซึง่กนัและกนั และมคีวามร่วมมอืเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั ดงันัน้ จนีไม่เหน็ด้วยกบักรณทีีส่หรฐัฯ และเกาหลใีต้

จะดำาเนินการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense System คือระบบ

ยงิสกดัขปีนาวธุในบรเิวณพกิดัตำาแหน่งสงู ขณะทีข่ปีนาวธุโจมตีกำาลงัเข้าสูว่ถิเีดินทางระยะสดุท้ายก่อนตกสูเ่ป้าหมาย 

โดยมากใช้ยงิสกดัขปีนาวธุพสิยัใกล้และพสิยัปานกลาง) ซ่ึงจะทำาลายความสมดุลทางยทุธศาสตร์ในภมูภิาคนี ้รวมทัง้

ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจนีและประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก โดยรวม นอกจากนี ้ยงัส่งผลกระทบ

ต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย ดังนั้น จีนจึงขอยืนยันที่จะให้สหรัฐฯ และเกาหลีใต้

ยุติกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้

ปัญหาอัฟกานิสถาน 

 จีนสนับสนุนสันติภาพและการฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถาน โดยหวังว่าจะเห็นอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่

มีสามารถรวมตัวกัน มีเสถียรภาพ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีสันติภาพ พร้อม ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตั้งแต่ 

ปี ค.ศ.๒๐๑๕ จีนได้เพิ่มความช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้รัฐบาลอัฟกานิสถาน  

มขีดีความสามารถในการฟ้ืนฟปูระเทศจากการทีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวเมือ่เดอืนตลุาคม ค.ศ.๒๐๑๕  

โดยจนีมีความเชือ่มัน่ต่อกระบวนการประนปีระนอมกนัโดยการนำาของชาวอฟักานสิถานเอง จะสามารถแก้ไขปัญหา 

ในอฟักานสิถานให้ลลุ่วงไปได้ ดงันัน้ จนีจงึดำารงรกัษาบทบาททีส่ร้างสรรค์ต่อการสนบัสนนุให้กระบวนการประนปีระนอม

ในอฟักานสิถานดำาเนนิการได้ด้วยตนเอง
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ปัญหาการก่อการร้าย

 ภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก ยงัคงมปัีญหาการก่อการร้ายจากกลุม่หวัรนุแรง ซึง่มกีารปฏบิตักิารทีใ่ช้ความรนุแรง

เพิม่มากข้ึน และได้ขยายตวัเป็นภัยคกุคามทีม่อีนัตรายมากขึน้ โดยเฉพาะการก่อการร้ายทางไซเบอร์ อนัส่งผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนระหว่างประเทศและ 

มวลมนุษยชาติโดยรวม ซึ่งรัฐบาลจีนต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ และจะร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศ 

ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศท่ีเป็นหลักสากล ซึ่งจีน 

มีความเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต้องดำาเนินการอย่างมีมาตรฐานระดับเดียวกัน โดยมีการพิจารณา 

ทัง้ในภาพรวมและในรายละเอยีดถงึรากเหง้าของปัญหาทีอ่าจเกดิจากปัญหาการเมอืง เศรษฐกจิ และผลกระทบจาก

การดำาเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น

ปัญหาที่ต้องมีความร่วมมือกันทางทะเล

 สถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยังคงมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เพราะทุกฝ่าย

ยังคงมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีฉันทามติที่จะดำารงรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือ รวมทั้ง

การใช้เส้นทางบนิ แต่อย่างไรกต็าม ปัญหาจากภยัคกุตามต่อความมัน่คงทางทะเลในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาโจรสลดั 

ปัญหาการลกัลอบนำาเข้าสิง่ผดิกฎหมายต่างๆ และปัญหาการค้ามนษุย์ ฯลฯ ได้ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางทะเล 

โดยจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือให้มีความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความม่ันคงทาง

ทะเลร่วมกัน โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายทางทะเล 

ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายใหม่ทางทะเล รวมถงึอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล 

ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS) และหลักการพื้นฐาน

ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ

 จีนยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะหนานชา (หรือหมู่เกาะสแปรตลีย์) และน่านนำ้าบริเวณใกล้เคียง แม้จะมี

ความขดัแย้งกบัชาตอิืน่ทีอ้่างสทิธิเ์ช่นกนั ซ่ึงเป็นดินแดนทีอ่ยูใ่นอำานาจอธปิไตยของจีน ทีจี่นจะต้องปกป้องดนิแดน

และน่านนำ้าของจีนตลอดจนผลประโยชน์ของชาติ แต่จีนมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว 

โดยสันติ และยอมรับการเจรจาปรึกษาหารือ เพื่อนำามาซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เช่นจีนกับอาเซียนมีการ

ติดต่อสื่อสารและเจรจาหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนใต้ ซ่ึงกำาลังมีความก้าวหน้ามากขึ้นจากการ 

ร่วมมอืกนัดำาเนนิการตามปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบิติัของภาคใีนทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties  
in the South China Sea: DOC) ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๒ ให้สามารถนำาไปสู่การปฏิบัติเป็นระเบียบปฏิบัติ 
(Code of Conduct – COC) อย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อการมีเสถียรภาพและการรักษาความมั่นคงทางทะเล 
ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี (Diaoyu) และการแบ่งเขตทางทะเลในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งจีนกับ
ญี่ปุ่นยังคงมีการเจรจาหารือในระดับสูงตลอดมา โดยจีนยืนยันว่า หมู่เกาะเตี้ยวหวีอยู่ในอำานาจอธิปไตยของจีนจาก
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์และความชอบธรรมพืน้ฐาน แต่ทัง้จนีและญีปุ่น่ต่างเหน็พ้องในการดำารงการตดิต่อส่ือสาร
เพื่อบริหารจัดการกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยฉันทามติร่วมกัน เช่น การควบคุมทางอากาศและทางทะเล การ
บังคับใช้กฎหมายทางทะเล การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การค้นหาแหล่งนำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการประมง 
เป็นต้น ทั้งนี้ จีนแสดงเจตนารมณ์ที่จะใช้การเจรจาปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหากับญี่ปุ่น นอกจากนี้ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๕ จีนกับเกาหลีใต้ก็ได้บรรลุข้อตกลงในการแบ่งเขตทางทะเลและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย      
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การมีส่วนร่วมของจีนในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค

 กลไกหลกัแบบพหภุาคใีนภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ทีจ่นีเข้าไปมส่ีวนร่วมในความร่วมมอืนัน้ อาจแบ่งออกตามกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

กรอบความร่วมมอืจนี-อาเซยีน ซึง่จนีคำานงึถงึอาเซยีนเป็นเพือ่นบ้านในลำาดบัแรก และสนบัสนนุการรวมตวักัน
ของอาเซียนเป็นประชาคมเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วยหลักการพื้นฐาน
ของการเคารพซึง่กนัและกนั ความเสมอภาคกนั การเป็นเพือ่นบ้านทีด่ ี และมคีวามร่วมมอืเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั ทำาให้
จีนและอาเซียนมีความแข็งแกร่งในการเจรจาหารือทางยุทธศาสตร์ ที่จะส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กันทางการเมือง มีความร่วมมือเชิงลึกทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการเชื่อมโยง ด้านการลงทุน 
ด้านความมัน่คง ด้านกจิการทางทะเล ด้านวฒันธรรม และการแลกเปลีย่นในระดบัประชาชนสูป่ระชาชน ซึง่จะทำาให้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และในระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ ผู้นำาจีนได้ตอกยำ้าถึงความใกล้ชิดของจีนกับประชาคมอาเซียน ด้วย
การร่วมเป็นหุ้นส่วนในอนาคต โดยในปี ค.ศ.๒๐๑๖ อันเป็นปีครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน
กับอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ของจีนได้ไปร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับ
อาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือกระชับความร่วมมือในการกำาหนดทิศทาง
ในอนาคตแล้ว ท้ังสองฝ่ายก็ได้มีการพบปะหารือในระดับรัฐมนตรีการต่างประเทศ รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจและ 
การค้า อันทำาให้ความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (๑๐+๓) ซึ่งความร่วมมือ ๑๐+๓ เป็นความ 
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก ภายใต้แผนงานความร่วมมือปี ค.ศ.๒๐๑๓ – ๒๐๑๗   
อนัเป็นความก้าวหน้ามาจากความรเิริม่เชยีงใหม่ (Chiang Mai Initiative) อนัเป็นกระบวนการแบบพหภุาคทีีจ่ะเพิม่
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ ซึง่จนีมุง่ผลกัดนัการเจรจาต่อรองทางการค้า การลงทนุและการบริการ ให้ยกระดับไปสูร่ปูแบบ
ความร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 
(the Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หรือ ๑๐+๖ สำาหรับในการประชุมสุดยอด
อาเซยีนบวกสาม หรอื ๑๐+๓ ครัง้ที ่๑๙ เมือ่วนัที ่๗ กนัยายน ค.ศ.๒๐๑๖ ณ กรงุเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว นาย หลี ่เค่อเฉยีง 
นายกรัฐมนตรีจีน ได้เสนอกรอบความร่วมมือ ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเงิน 
(๒) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน (๓) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการลดความยากจน 
(๔) การเพิ่มระดับของการเชื่อมโยง (๕) สร้างรูปแบบใหม่สำาหรับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และ (๖) ขยายด้าน
วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชน

กรอบความร่วมมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๕ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือสามฝ่ายขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สามฝ่าย และ

แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งภายหลังการประชุมฯ ผู้นำาของประเทศทั้งสาม ได้แถลงข่าวร่วม 

และออกปฏิญญาท่ีจะร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (Joint Declaration for Peace 

and Cooperation in Northeast Asia) นอกจากนี้ ยังมีการแถลงการณ์ร่วมในด้านต่าง ๆ อีก ๕ ฉบับ ได้แก่  

(๑) สิ่งแวดล้อม (๒) เศรษฐกิจและการค้า (๓) ความร่วมมือด้านศุลกากรเพื่อความราบรื่นในการค้า (๔) ความร่วมมือ

ด้านการเกษตร และ (๕) ความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งต่อมาหลังจากปี ค.ศ.๒๐๑๕ เป็นต้นมา โดยทั้งสามประเทศ

ก็มีการพบปะหารือในระดับรัฐมนตรีหลายกระทรวง โดยเฉพาะมีการเจรจาต่อรองหลายรอบเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี
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กรอบการประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก (East Asia Summit: EAS) การประชมุสดุยอดเอเชยีตะวนัออก

เป็นการประชุมระดับผู้นำาประเทศ โดยในการประชุม EAS ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ค.ศ.๒๐๑๗ ท่ีประชมุได้หารือถึงประเด็นสำาคญั ๖ ประเด็นตามปฏญิญาพนมเปญ

ว่าด้วยความริเริ่มเพื่อพัฒนาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Phnom Penh Declaration on the East Asia 

Summit Development Initiative) ระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๕ – ๒๐๑๗ ได้แก่ พลงังาน การศกึษา การเงนิ สาธารณสขุ

โลก สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมท้ังแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับมือกับ 

ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทีก่ำาลงัแพร่กระจายไปทัว่โลก นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้ออกแถลงการณ์ทีร่ะบุถงึความ

สำาคัญของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (non-proliferation) การใช้พลังงานนิวเคลียร์

สนัต ิและความสำาคญัของการใช้นวิเคลยีร์ด้านความมัน่คงเพือ่ตอบโต้กบัภยัก่อการร้าย ทัง้ระดบัภมูภิาคและระหว่าง

ประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้นำาเสนอในที่ประชุม EAS ครั้งที่ ๑๑ ว่า ความร่วมมือ

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งเป็น ๒ จักรกลที่มีแรงขับก่อให้เกิด

ความร่วมมืออย่างประสานสอดคล้องกันของทุกฝ่าย กล่าวคือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจะทำาให้เกิดความแข็งแกร่ง

อันสนับสนุนต่อการเชื่อมโยงของภูมิภาคการจัดต้ังเขตการค้าเสรี อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือทางสังคมในการทำามา

หากินและอยู่ร่วมกันของประชาชน ส่วนความมั่นคงทางการเมือง จะสนับสนุนต่อกรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่  

ในรปูแบบความมัน่คงร่วม ความมัน่คงอย่างรอบด้าน ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั ความมัน่คงอย่างยัง่ยนื ซ่ึงจะสนบัสนนุ

ต่อความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งและในกรอบความมั่นคงของภูมิภาคต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ 

รวมทั้งปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนและอ่อนไหวในแนวทางที่ถูกต้อง             

กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

(ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 

ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำาเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive  

Diplomacy) ทีมุ่ง่ป้องกนัการเกดิและขยายตวัของความขดัแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ (Confidence 

Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน โดยเฉพาะเพื่อความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 

ในรูปแบบใหม่ ((Non-Traditional Security) ซึ่งจีนได้เข้ามีส่วนร่วมในกลไกความร่วมมือของ ARF อย่างต่อเนื่อง  

เช่นในปี ค.ศ.๒๐๑๕ จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Workshop เรื่อง “Cyber Security Capacity Building” 

และ ARF Seminar on Maritime Risk Management and Cooperation เป็นต้น

กรอบการประชมุรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting 

Plus: ADMM-Plus) เป็นกลไกในระดบัสงูทีจ่ะสนบัสนนุต่อความร่วมมอืในการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กันและกัน 

รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรี เกี่ยวกับ

สนัตภิาพ ความมัน่คง และเสถยีรภาพภายในภมูภิาค ซ่ึงในการประชมุ ADMM-Plus คร้ังท่ี ๓ เมือ่วนัท่ี ๔ พฤศจกิายน 

ค.ศ.๒๐๑๕ ทีก่รงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเหน็ร่วมกนัว่า ภยัคกุคามจากไซเบอร์ การก่อการร้าย ภยัพบัิติ

ทางธรรมชาตแิละความมัน่คงทางทะเล เป็นความท้าทายทีส่ำาคญัของภมูภิาคทีต้่องให้ความร่วมมอืกนัใกล้ชิดมากขึน้ 

การประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรับมือ

กับความท้าทายที่เกิดขึ้น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตลอดจนการฝึกร่วมกันมีความสำาคัญ

ต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ กองทัพจีนก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกร่วมการรักษา

สันติภาพและการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่อินเดีย รวมทั้ง ในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๗ – ๒๐๒๐ จีนกับประเทศไทยจะเป็น

ประธานร่วมของคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM-Plus เป็นต้น
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กรอบการประชมุกรอบความร่วมมอืแม่นำา้ล้านช้าง-แม่นำา้โขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC) 

ซึง่เป็นข้อรเิริม่ของไทยท่ีต้องการส่งเสรมิให้อนภุมูภิาคลุม่นำา้โขงมกีารเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและพฒันาอย่างยัง่ยนื 

โดยครอบคลมุความร่วมมอืระหว่างกนัอย่างรอบด้าน ซ่ึงสอดคล้องกบัความร่วมมอืในกรอบอาเซียน โดยเน้นความรบั

ผดิชอบร่วมกนั การพฒันาอย่างยัง่ยนื และการเสริมสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทางสังคมและวฒันธรรม เพือ่

ลดช่องว่างของการพฒันา และส่งเสรมิการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน ทัง้นี ้นบัเป็นครัง้แรกทีจ่นีแสดงท่าทเีป็นผูน้ำา

ในการเจ้าภาพการประชุมผู้นำาความร่วมมือแม่นำ้าล้านช้าง-แม่นำ้าโขง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ โดย

จัดขึ้นที่เมืองซานย่ามณฑลไห่หนานของจีน ผู้นำา ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เข้าร่วม

ประชุมตามคำาเชิญของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน และมีหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “Shared River, 

Shared Future” กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยได้เรียกว่า กลไกของความร่วมมือ ๓+๕ กล่าวคือ ได้เน้น

ถึงความร่วมมือที่สอดคล้องกับ ๓ เสาหลักของอาเซียน ได้แก่ (๑) การเมืองและความมั่นคง (๒) เศรษฐกิจและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (๓) สังคม-วัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งได้ครอบคลุมความร่วมมือ ๕ สาขา 

ได้แก่ (๑) การส่งเสริมความเชื่อมโยง (๒) ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม (๓) ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 

ข้ามพรมแดน (๔) การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า และ (๕) การเกษตรและการลดความยากจน

กรอบองค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) เป็นองค์การทีร่วม

ตัวกันเพื่อความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประกอบด้วยสมาชิก ๘ ประเทศ คือ จีน 

รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน อินเดีย และปากีสถาน รวมทั้ง มีประเทศผู้สังเกตการณ์ 

(observer) ๔ ประเทศ คือ อัฟกานิสถาน อิหร่าน มองโกเลีย และเบลารุส โดยมีประเทศหุ้นส่วนในการเจรจา  

(dialogue partner) ๓ ประเทศ คอื ศรลีงักา ตรุก ีอาเซอร์ไบจนั อาร์เมเนยี กมัพชูา และ เนปาล ต่อมาในการประชมุ 

SCO ครั้งที่ ๑๖ ที่กรุงทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๖ เน้นถึงแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ถึงปี ค.ศ.๒๐๒๕ แผนปฏิบัติการระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๒๐ ซึ่งเกี่ยวพัน

ถึงความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การสื่อสาร เป็นต้น ล้วนเป็นสัญลักษณ์

ที่แสดงให้เห็นว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สมบูรณ์แล้ว

กรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ

ในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) 

ซึ่งในการประชุม CICA ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การ

ส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเชียด้วยการเสวนา” (Promoting Peace, 

Security, Stability and Sustainable Development in Asia through Dialogue) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น

เก่ียวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการรับมือ

กบัภยัคกุคามและความท้าทายรปูแบบใหม่ของภมูภิาค ในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๑๘ และทีป่ระชมุร่วมกนัรบัรอง

ปฏิญญาเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกท่ีจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านกรอบความ

ร่วมมือใน ๕ มิติ ได้แก่ (๑) การเมืองและการทหาร (๒) เศรษฐกิจ (๓) ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่  

(๔) สิ่งแวดล้อม และ (๕) มิติด้านมนุษย์ หรือด้านสังคมวัฒนธรรม

กิจกรรมสำาหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของภูมิภาค ซึ่งจีนได้เข้ามีส่วนร่วม ได้แก่

  ๑. การบรรเทาภัยพิบัติ 

  รัฐบาลจีนได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติใน

ภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก ซึง่เป็นความร่วมมอืในกรอบต่างๆ เช่น กรอบองค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้ (SCO)  กรอบความ
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ร่วมมอืสามฝ่าย ระหว่างจนี-ญีปุ่น่-เกาหลใีต้ และการประชมุอาเซยีนว่าด้วยความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คง

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นต้น โดยรัฐบาลจีนจะทำางานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึกบุคลากร 

การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี  การฝึกจำาลองสถานการณ์ ความร่วมมือในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์สำารอง 

และเครือ่งช่วยเหลอืฉกุเฉนิ เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัทิัง้ทีเ่ป็นความร่วมมอืแบบทวภิาคแีละแบบพหภุาคใีนการบรรเทา

ภัยพิบัติ รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก

๒. ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย 

  จนีมคีวามร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านในการต่อต้านการก่อการร้ายและการกระทำาทีเ่กีย่วข้องกับการ

ลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมายของบคุคลหรอืผูอ้พยพ โดยจบักมุผูต้้องสงสยัทีเ่กีย่วข้องกบักรณดีงักล่าว โดยเฉพาะ

ทีเ่ป็นเครอืข่ายของกลุ่มขบวนการอสิลามเตอร์กสิถานตะวนัออก (Eastern Turkistan Islamic Movement: ETIM) 

ซึ่งมีการจัดหาสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายได้หลายกลุ่ม โดยจีนมีความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศ 

ต่าง ๆ ในการต่อต้านการก่อการร้าย เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา สหราชอาณาจักร อนิเดีย ปากสีถาน เกาหลใีต้  

และอินโดนเีซยี เป็นต้น นอกจากนี ้จนียงัมคีวามร่วมมอืกบัอาเซยีนในการต่อสูก้บัอาชญากรรมข้ามชาต ิรวมท้ังความ

ร่วมมอืระหว่างจนี อฟักานสิถาน ปากสีถาน และทาจิกสิถาน ได้จัดต้ังกลไกความร่วมมอืในการต่อต้านการก่อการร้าย 

ระหว่างกองกำาลังทหารของท้ังสี่ประเทศ โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจสอบในสิ่งที่เป็น

เงื่อนไข การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างศักยภาพขีดความสามารถ การฝึกร่วมและการอบรมบุคลากร  

และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๓. ความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ 

  ๓.๑ รัฐบาลจีนให้ความสำาคัญข้ันสูงในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยยึดถือตามอนุสัญญา

สหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรหรือ United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime (UNTOC) โดยจีนจะให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ

  ๓.๒ รฐับาลจนีมุง่เน้นในการบงัคบัใช้กฎหมายและความร่วมมอืด้านความมัน่คง โดยเฉพาะความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในแม่นำ้าโขง และการร่วมปฏิบัติการแบบพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ๓.๓ จีนมีความพร้อมในความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ความมั่นคงทางไซเบอร์

  ๔.๑ จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการสร้างความมั่นใจในความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อการนำาไป

ใช้ในการส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม การรักษาสันติภาพและเสถยีรภาพระหว่างประเทศ รวมทัง้ปรบัปรงุ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ ซ่ึงทุกประเทศต้องมีการปรึกษาหารือกัน มีความเคารพซ่ึงกันและกัน  

ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยยอมรับกฎระเบียบตามกรอบของสหประชาชาติ

  ๔.๒ จีนให้ความสำาคัญต่อการยึดถือการปฏิบัติตามกลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค เช่น ARF BRICS 

และ SCO เป็นต้น ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์
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๕. ความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล

  ๕.๑ ปี ค.ศ.๒๐๑๕ เป็นปีแห่งความร่วมมอืทางทะเลระหว่างจีนกบัอาเซียน ทัง้นีเ้พราะความร่วมมือทาง

ทะเลจะเป็นกุญแจสำาคัญของการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยจีนมีการแลกเปลี่ยนและ

ร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ ในการรกัษาความม่ันคงทางทะเล และการวจัิยทางวทิยาศาสตร์เพ่ือปกป้องสภาพแวดล้อม 

ทางทะเล เช่น ร่วมมือกับประเทศไทยในทะเลอันดามัน เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังคงร่วมมือกับออสเตรเลีย 

และมาเลเซียในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ที่สูญหายไปในทะเล

  ๕.๒ จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระทำาอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย 

(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia 

Information Sharing Centre หรือ ReCAAP ISC)

๖. ความร่วมมือในการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ

  จีนสนับสนุนต่อกิจกรรมระหว่างประเทศในการควบคุมอาวุธ และลดการแพร่กระจายของอาวุธที่มี

อานภุาพในการทำาลายล้างสงู โดยยดึถอืตามสนธสัิญญาการไม่แพร่ขยายอาวธุนวิเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation 

Treaty : NPT) และจีนสนับสนุนต่อการจัดต้ังให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร ์

ตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free 

Zone Treaty: SEANWFZ) โดยจีนสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อการลด ควบคุมและจำากัดอาวุธเคมี ซึ่งมีองค์การ

ห้ามอาวุธเคมี (Organization For the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW) กำากับดูแลประเทศต่าง ๆ  

ซึง่เป็นภาคใีนอนสุญัญาว่าด้วยอาวธุเคมซีึง่ห้ามใช้อาวธุเคมแีละกำาหนดให้ต้องทำาลายอาวธุเคมทีีภ่าคมีใีนครอบครอง

บทบาทของไทยกับการเกื้อกูลต่อนโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

 สมัพนัธภาพระหว่างจนีกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิกมคีวามซับซ้อน และคาบเกีย่วพัวพันกบัประเดน็

ทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรม รวมท้ังการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งจีน 

เลง็เหน็ถงึผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ประการ คอื ประการแรก ไทยเป็นเส้นทางเช่ือมต่อสู่

มาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะทำาให้จีนสามารถเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้ และประการที่สอง 

ไทยเป็นกัลยาณมติรทางการเมอืงท่ีมนีำา้หนกัความน่าเชือ่ถอื ในการช่วยเหลอืจนีแก้ไขปัญหาข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ได้ 

นอกจากนี ้ไทยมศีกัยภาพท่ีเป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัจนี ซึง่จะช่วยยกระดบัสถานะ

ของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ อันจะเกื้อกูลต่อการดำาเนินนโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

บทสรุป

จนีเป็นประเทศใหญ่ในภมูภิาคเอเชยี-แปซิฟิก ซ่ึงได้ตระหนกัต่อความสำาคญัของการพัฒนาอย่างมสีนัตภิาพ

ของภูมิภาคนี้ในอนาคต และแสดงความพร้อมท่ีจะผลักดันให้เกิดความมั่นคง ผ่านการหารือร่วมกันในการรักษา

สันติภาพและเสถียรภาพ รวมท้ังมีความร่วมมือกันเพื่อการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค ซึ่งเจตนารมณ์ 

ดังกล่าวของจีนได้ชี้แจงไว้ในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน เรื่อง นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงใน

เอเชีย-แปซิฟิก (China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation) จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย The State 

Council Information Office of the People’s Republic of China  เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๑๗ โดยจีน 

นำาเสนอว่า ทกุประเทศในภูมภิาคน้ี ควรจะมเีป้าหมายร่วมกนัทางยทุธศาสตร์ ในการมุง่ส่งเสรมิสนัตภิาพ การแสวงหา

เสถยีรภาพและการพฒันา รวมทัง้มคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนัในทางการเมอืงระหว่างประเทศ แม้ว่าจะมข้ีอกรณี

พิพาทที่เป็นจุดประเด็นร้อนในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ เช่น ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทร
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เกาหลี ปัญหาในอัฟกานิสถาน และข้อพิพาทเกี่ยวกับอำานาจอธิปไตยทั้งทางบกและทางทะเล เป็นต้น ตลอดจนการ

เผชิญกับสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความซับซ้อนทั้งทางการเมืองและสังคม 

โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพ่ือความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค  

รวมทั้งกิจกรรมสำาหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อันจะทำาให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีเสถียรภาพ

และสันติภาพที่มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้จีนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่กำาหนดไว้

----------------------------------
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เอกสารประกอบการเขียนในตอนที่ ๓

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์ใน http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?

 NewsID=9600000040698 สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ CRI ของจีนใน http://thai.cri.cn/247/2017/04/17/223s252946.htm 

สืบค้นเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ 

 The State Council Information Office of the People’s Republic of China (2017). China’s  

 Policies on Asia-Pacific Security Cooperation.  Beijing : Foreign Languages Press Co.Ltd.
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ตอนที ่๔ ว่าด้วยการพฒันาทางทหารของจนีจากสมุดปกขาวด้านการป้องกนัประเทศในรอบ ๒๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รัฐบาลจีนได้ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ  

(Defense White Paper) ภายใต้ชื่อ “ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” โดยยำ้าว่า กองทัพจีนดำาเนินยุทธศาสตร์ 

การทหารทีเ่น้นการป้องกนัประเทศเป็นหลกั โดยเร่งส่งเสริมความทันสมยัด้านการป้องกนัประเทศและพัฒนากองกำาลงัทหาร 

เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของจีน 

พันเอกอาวุโส หยาง อวี่จุน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่า สมุดปกขาว”ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” 

เน้นชี้แจงแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การทหารจีนในปัจจุบันและช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นสมุดปกขาวที่มอง

การณ์ไกล โดยเฉพาะมีส่วนหนึ่งบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างแข็งขันของจีน 

ตลอดจนแนวคิดการยืนหยัดและพัฒนายุทธศาสตร์นี้ พันเอกอาวุโส จาง อวี้กั๋ว จากฝ่ายยุทธการ กรมเสนาธิการ

ทหารใหญ่ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ระบุว่า จีนกำาลังเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงที่แปรปรวนและสลับ 

ซบัซ้อน จำาเป็นต้องพฒันายทุธศาสตร์ใหม่ นอกจากนี ้สมดุปกขาวฉบบันีย้งัมเีนือ้หาเกีย่วกบัการพฒันาและปรบัเปล่ียน

ยุทธศาสตร์ของกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ โดยกองทัพบกจะเพิ่มศักยภาพการสู้รบในทุกด้านให้ 

สงูขึน้ กองทัพเรอืจะขยายขอบเขตการป้องกนัประเทศสูท่ะเลไกล ส่วนกองทพัอากาศจะเพิม่ศกัยภาพการรกุให้สงูขึน้

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) 

ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ ๑๐ สมุดปกขาวฉบับเล่มนี้ มีทั้งหมด ๙,๐๐๐ คำา ประกอบด้วยคำานำา สถานการณ์ด้านความ

มั่นคงของประเทศ ภารกิจและหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทหาร ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ การพัฒนากองทัพ 

การเตรียมต่อสู้และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์ทหาร 

ของจีนในสมุดปกขาว

การแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนเกี่ยวกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน (ภาพจาก Chinanews.com)

ความเป็นมาของสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำาสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน (เอกสารด้านการป้องกันประเทศ) 

คือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่โปร่งใสในการดำาเนินนโยบายป้องกันประเทศและการต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการ

พัฒนากองทัพที่จะนำาไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ  โดยปกติจะจัดทำาขึ้นทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งสมุดปกขาว

ด้านการป้องกันประเทศของจีน ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้วรวม ๑๐ ฉบับ ดังนี้
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6. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๕๔๙)

7. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑)

8. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓)

9. ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕)

10.       ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๓๘

 นบัเป็นสมดุปกขาวด้านการป้องฉบบัแรกของจีน ซ่ึงจัดพิมพ์ในโอกาสท่ีครบรอบ ๕๐ ปีในการทำาสงครามโลก

เพือ่ต่อต้านลทัธฟิาสซสิต์และฝ่ายอกัษะ ผูร้กุรานต่อสนัตภิาพของโลก ซึง่กระทบต่อความมัน่คงของจนี โดยเฉพาะการ

รกุรานของญีปุ่่นต่อแผ่นดนิจนี ดงันัน้ สมดุปกขาวของจนีฉบบันี ้จงึเน้นการมส่ีวนร่วมของประชาคมระหว่างประเทศ

ทีต้่องสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจกนัและร่วมมอืกนัต่อต้านแนวคดิท่ีแสวงหาอำานาจเพ่ือครองความเป็นเจ้า (Hegemony) 

ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ โดยการแสดงเจตนารมณ์ในการ

ป้องกันประเทศอย่างเปิดเผยทั้งในด้านแนวคิดในทางยุทธศาสตร์ และการใช้งบประมาณตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์

เพือ่การป้องกนัประเทศ อนัจะนำาไปสูก่ารสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจของประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเนือ้หา

สาระสำาคัญ ๕ ส่วน ได้แก่

 ส่วนแรก แนวทางในการเสริมสร้างวันติภาพและการพัฒนาประเทศของจีน

 ส่วนที่สอง แนวทางในการปรับลดกำาลังทหารของจีน

 ส่วนที่สาม การลดค่าใช้จ่ายทางทหารของจีน 

 ส่วนที่สี่ การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการพัฒนาประเทศของจีน

 ส่วนที่ห้า การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของจีน

 ส่วนที่หก การป้องกันการขัดแย้งกันและควบคุมการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างประเทศ

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๑

 เน้นถงึสถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศภายหลังจากการส้ินสุดยคุสงครามเยน็ ซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ล่มสลายของสหภาพโซเวยีต ทำาให้ความขดัแย้งด้วยลทัธกิารเมอืงทีน่ำาไปสูก่ารเผชญิหน้าทางการทหารมแีนวโน้มลดลง 

ทำาให้ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะมีการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ และ

มีข้อตกลงทางด้านเขตการค้าเสรีมากข้ึน แต่ภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

จากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณี ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ เสถียรภาพและ

การพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในการกำาหนดยุทธศาสตร์

และการดำาเนินนโยบายความมั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกยำ้าว่าจีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพ

ของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นสำาคัญใน ๕ ส่วน ได้แก่

๑ 

๒  

๓  

๔ 

๕  

๖  

๗  

๘  

๙

๑๐  



ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒
: ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

55

 ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

 ส่วนที่สอง กล่าวถึงนโยบายการป้องกันประเทศว่า จีนจะใช้กำาลังทหารเพื่อการป้องกันอำานาจอธิปไตยและ

บูรณภาพแห่งดินแดนของจีน โดยจะไม่ใช้กำาลังทหารรุกรานประเทศอื่น

 ส่วนที่สาม กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ

 ส่วนที่สี่ กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

 ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรงและอาวุธขนาดเล็ก

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๓

 เน้นถงึสถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภยัคกุคามในรปูแบบใหม่จากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ทำาให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ดังนั้น 

ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการกำาหนดยุทธศาสตร์และการดำาเนินนโยบาย

ความม่ันคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกยำ้าว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค  

โดยกล่าวถงึเนือ้หาสาระทีเ่ป็นประเดน็สำาคญัใน ๕ ส่วน โดยมปีระเด็นทัง้ห้าส่วนเหมอืนกบัสมดุปกขาวด้านการป้องกัน

ประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่เน้นในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของโครงสร้างกองทัพ และอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพมิตรประเทศ

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๕

  สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการกำาหนดยุทธศาสตร์และการดำาเนิน

นโยบายความมัน่คงให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ และยงัคงตอกยำา้ว่า จนีไม่ใช่ภยัคกุคามต่อสนัตภิาพและเสถยีรภาพของโลก

และภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นสำาคัญใน ๕ ส่วน เหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ

ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๔๓ แต่เน้นในเรือ่งของการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของกองทพัเพือ่เผชญิกบัภยัคกุคามในรปูแบบใหม่

ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นถึงการมีกองกำาลังเคลื่อนที่เร็วที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทำาการรบได ้

ในทุกมิติ และการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งกำาลังบำารุง 

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๗

 สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพให้รองรับ

กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมทั้ง

การพฒันาเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมทหารเพ่ือการป้องกนัประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมและการเบาเทาภัยพิบัติ เป็นต้น โดยได้แบ่งออกเป็นบท ๙ บท ดังนี้

 บทที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ

 บทที่ ๒ นโยบายการป้องกันประเทศ

 บทที่ ๓ การปรับตัวของจีนให้สอดคล้องกับการปฏิวัติกิจการทางทหาร (Revolution in Military Affairs) 

 บทที่ ๔ การประเมินด้านยุทธศาสตร์และค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ

 บทที่ ๕ ระบบสวัสดิการทางทหาร

 บทที่ ๖ การเสริมสร้างกำาลังกองหนุนเพื่อการป้องกันประเทศ
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 บทที่ ๗ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศ

 บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชน

 บทที่ ๙ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๙

 สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มีประเด็นนำาเสนอโดยมีเค้าโครงเหมือนกับสมุดปกขาว

ด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพให้รองรับกับ 

ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมท้ังการพัฒนา

เทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมทหารเพือ่การป้องกนัประเทศและการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ

ความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

และการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น แต่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก ๑ บท เป็น ๑๐ บท โดยเฉพาะการป้องกันชายฝั่ง

และแนวพรมแดน เพื่อการสร้างความไว้วางใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการนำาเสนอแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์และความเป็นเพื่อบ้านที่ดี

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๑

 สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๑๔ บท แต่โครงร่างของการนำาเสนอ

เหมอืนกบัสมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี ปี พ.ศ.๒๕๔๙ แต่เพิม่รายละเอยีดของการเสรมิสร้างขดีความ

สามารถของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน โดยจำาแนกเป็นการเสริมสร้างกองกำาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ  

และกองกำาลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ซึ่งจีนใช้คำาว่า หน่วยทหารปืนใหญ่ที่ ๒)

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมีนาคม  

พ.ศ.๒๕๕๔ มีประเด็นที่สำาคัญสรุปได้ดังนี้

 ๑. ประเด็นแรก ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เรื่อง (ไม่ได้เรียกเป็นบท เหมือนฉบับก่อนหน้านี้) ได้แก่ 

สถานการณ์ความมั่นคงโดยท่ัวไป, นโยบายการป้องกันประเทศ, ความทันสมัยของกองทัพ, การพัฒนากองทัพ,  

กองกำาลงัเคลือ่นท่ีเพือ่การป้องกนัประเทศและกำาลงัสำารอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ, งบประมาณการป้องกันประเทศ  และการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธ

 ๒. ประเด็นที่สอง จุดยืนในการดำาเนินนโยบายการป้องกันประเทศและการต่างประเทศของจีน ได้แก่จุดยืน

ที่เน้นระบบโลกที่มีหลายขั้วอำานาจ  จุดยืนที่เน้นบทบาทนำาของภูมิภาคเอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ยัง่ยนื จดุยนืทีเ่น้นการเตรยีมความพร้อมในการเผชญิหน้ากบัความมัน่คงทีม่คีวามซบัซ้อนทัง้จากปัญหาภายในและแรง

กดดนัจากภายนอกประเทศ  โดยเฉพาะบทบาทของสหรฐัฯ และพนัธมติรทางการทหารของสหรฐัฯ ทีย่งัคงเกีย่วข้อง

กับความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และกลไกความเชื่อมั่นทางการทหารระหว่างแผ่นดินใหญ่

กับเกาะไต้หวันเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคง นอกจากจุดยืนที่กล่าวไปนั้น ยังมีจุดยืนที่สำาคัญอีกประการ

หนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ จุดยืนในการสร้างขีดความสามารถทางการทหารเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจ 

ในการป้องกันประเทศ ได้แก่การป้องกันรักษาอำานาจอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน,  

การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม, การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย, การรักษาความสงบและสันติภาพ

ของโลก, การแลกเปลี่ยนทางการทหารและการฝึกร่วมฝึกผสมกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือ 

ด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ 
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 ๓. ประเดน็ทีส่าม จดุมุง่เน้นสำาคญั ๒ ประการในการพฒันากองทพั คอื จดุมุง่เน้นเพือ่การสร้างความสมดลุ

ในการพัฒนากองทัพระหว่างกองกำาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศและกองกำาลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการ 

เตรยีมความพร้อมสำาหรบัสงครามท่ีจำากดัพืน้ที ่ รวมทัง้จดุมุง่เน้นในการพฒันากองทพัเพือ่ร่วมปฏบิตักิารในการรกัษา

สันติภาพของสหประชาชาติและการเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม

ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในประเทศลิเบีย ฯลฯ รวมทั้งการเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่  

เช่นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๕

 สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนีฉบบันี ้ยงัคงต้ังประเด็นเนือ้หาในการวเิคราะห์สถานการณ์ความ

มั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเน้นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไข

ปัญหาภยัคกุคามในรปูแบบใหม่ได้ตามลำาพงัเพยีงประเทศเดยีว แต่ได้ปรบัลดเนือ้หาลงเหลอืเพยีง ๕ ส่วน (ไม่ได้เรยีก

เป็นบท) ดังนี้

1. ๑. ส่วนท่ีหนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ที่เป็นความท้าทายต่อภารกิจในการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะ 

ภยัคกุคามจากภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิทีก่องทพัจะต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมในการปฏบิตังิานร่วมกบัฝ่ายพลเรอืนทัง้ในประเทศ

และระหว่างประเทศมากข้ึน ในขณะท่ีสถานการณ์ความมัน่คงระหว่างประเทศยงัก่อให้เกดิความจนอาจถงึขัน้ใช้กำาลงั

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ด้วยการป้องกันรักษาแนวเขตแดน

2. ๒. ส่วนท่ีสอง กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของกองทัพและ

การพัฒนาระบบการส่งกำาลังบำารุง

3. ๓. ส่วนที่สาม กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการใช้กำาลังทหารเพื่อการป้องกันอำานาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง

ดินแดนของจีน โดยเฉพาะการรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการกองทัพเพื่อรักษาความมั่นคงทั้งจากภายนอก

ประเทศ และความมัน่คงภายในประเทศ ซึง่จนีเน้นยำา้ถงึปัญหาช่องแคบไต้หวนั และเขตปกครองตนเองซนิเจยีง ตลอด

จนเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ทิเบต) ว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศจีน ซึ่งจีนจะใช้ความเด็ดขาดในการจัดการกับ

ปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะกรณีของไต้หวัน หากไต้หวันประกาศเอกราชหรือยอมให้ชาติอื่นมาตั้งฐานทัพในดินแดน  

ซึ่งจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอำานาจอำานาจอธิปไตยของจีน

4. ๔. ส่วนที่สี่ กล่าวถึงการพัฒนากองทัพโดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ของจีน โดยเน้นถึงการกำาหนดนโยบายการป้องกันประเทศที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติของจีน 

5. ๕. ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเน้นถึงการพัฒนากองทัพ

ให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมกับสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ และการป้องกันปราบปรามการกระทำา

อนัเป็นโจรสลดั รวมทัง้การต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกบันานาชาต ิอนัจะส่งเสรมิต่อบทบาทของจนีในเวทกีารเมอืง

ระหว่างประเทศ

 สมุดปกขาวการป้องกันประเทศของจีน (ฉบับพฤษภาคม ๒๕๕๘) “ยุทธศาสตร์ทหารของจีน” 

 ในรูปเล่ม แบ่งออกเป็นบทนำาและเนื้อหา ได้แก่

 บทนำา เน้นถึงความจำาเป็นของการปฏิรูปและพัฒนาเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจ 

คาดการณ์ได้ซึง่จนีได้กำาหนดแนวทางทีจ่ะนำาไปสูก่ารบรรลถุงึความฝันของจนี (Chinese Dream ซึง่จนีตัง้เป้าหมายว่า

ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังคมจีนจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดีโดยถ้วนทั่ว) ประชาชนชาวจีนมีความ 
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ร่วมมือตอ่การรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยดำารงรกัษาไว้ซึง่ความสงบ รวมทั้งผลกัดนัการพัฒนาและกระจายความ

มั่งคั่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจีนคือ การสร้างโอกาสเพื่อนำาไปสู่การมีเสถียรภาพและมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง

สันติ โดยจีนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะไม่แสวงหาอำานาจเพื่อครองความเป็นเจ้าหรือขยายอำานาจเพื่อครอบงำาโลก

แต่อย่างใด และมุ่งเน้นในการดำาเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ

กองทพัอย่างมแีบบแผน โดยมยีทุธศาสตร์ทหารทีช่ดัเจน เพ่ือเป็นหลักประกนัในการรักษาความมัน่คงและสนบัสนนุ

ความเจริญก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวในข้างต้นได้อย่างสันติ สำาหรับการพัฒนากองทัพต้องสอดคล้องกับแนว

นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่กองทัพมีความ 

ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรักษาอำานาจอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน โดยมี 

เป้าหมายในระยะยาว ๒๐๐ ปี เพื่อให้ความฝันของจีนปรากฏผลเป็นจริงและฟื้นฟูประเทศคืนสู่ความยิ่งใหญ่ 

 เนื้อหา แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่

 ๑. สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงระบบโลกกำาลังเปล่ียนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอำานาจ และ 

ทกุประเทศให้ความสำาคญักบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ มกีารรวมกนัเป็นประชาคมโดยมคีวามร่วมมอื และการพัฒนาเพือ่

การรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างด้วยการรักษาความสมดุลระหว่าง

ภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในประเทศกับภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายปรับสมดุล 

ในภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งในจุดพื้นที่พิพาทต่างๆ ที่อาจจะขยายตัวเป็นสงครามจำากัด

เขตได้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของจีน นอกจากนี้ จีนได้กำาหนดแนวทางเพ่ือรักษาความมั่นคงอย่างรอบด้าน 

ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิและสงัคม เพือ่การเผชญิกบัภยัคกุคามในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะภยัคกุคามในรูปแบบใหม่ 

  ๑.๑ จีนจะมุ่งดำารงรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศของจีน

  ๑.๒  สำาหรับปัจจัยภายในประเทศ จีนมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงทางสังคมให้มีเสถียรภาพ และ

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

  ๑.๓ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้รอดพ้นจากการถูกแทรกแซงจากมหาอำานาจภายนอก

ภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาช่องแคบไต้หวัน และปัญหาในเขตการปกครองตนเองอย่างทิเบต หรือเขตการปกครอง 

ตนเองซินเจียง ซึ่งจีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน

  ๑.๔ จีนจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดจากการปฏิวัติทางการทหาร 

(Revolution in Military Affairs: RMA) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่นำาไปสู่การทำาสงครามข้อมูลข่าวสาร

และสงครามอวกาศ รวมท้ังการเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ 

โดยเฉพาะทางทะเลและเส้นทางคมนาคมทางทะเล   

 ๒. ภารกิจทางยุทธศาสตร์ของกองทัพจีน โดยกองทัพจะต้องสนับสนุนต่อภารกิจท่ีสำาคัญของประเทศ  

ตามแนวทางของพรรคคอมมวินสิต์จนีและผูน้ำาจนี ในการพฒันาความเจรญิรุง่เรอืงของประเทศ โดยเฉพาะเมือ่ก้าวเข้า

สู่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สังคมจีนจะมีความเจริญทัดเทียมกับสังคมโลกและเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmonious) 

ในปี พ.ศ.๒๕๙๒ อันเป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ 

กองทัพต้องมีความเข้มแข็ง หากมีความจำาเป็นต้องแสดงแสนยานุภาพเพ่ือเป็นหลักประกันต่อการนำาไปสู่การได้รับ

ชัยชนะในการทำาสงครามได้
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  ๒.๑ โดยเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดปัจจัยความมั่นคงภายในประเทศ

กับความมั่นคงจากภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก  

  ๒.๒ โดยเน้นถงึความร่วมมอืระหว่างพลเรือนกบัทหารในการทำางานร่วมกนัเพ่ือการรักษาอำานาจอธปิไตย

และบูรณภาพแห่งดินแดน

  ๒.๓ กองทัพต้องมีขีดความสามารถในการบรรลุภารกิจหลัก

   ๒.๓.๑ การเผชญิหน้ากบัสถานการณ์ฉกุเฉนิและภยัคกุคามทางทหาร รวมทัง้ปกป้องอำานาจอธปิไตย

และความมั่นคงแห่งดินแดนทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ

   ๒.๓.๒ การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน

   ๒.๓.๓ การคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีน

   ๒.๓.๔ การคุ้มครองผลประโยชน์ความมั่นคงของจีนโพ้นทะเล

   ๒.๓.๕ มีความเข้มแข็งในการป้องกันการแทรกซึมและการบ่อนทำาลายจากการก่อการร้าย

   ๒.๓.๖ การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ

สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๓. การดำาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก แนวคิดในการดำาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ  

การบูรณาการในการปฏิบัติการระยะยาวได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและการปฏิบัติการ

รุกทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับต่อ

สภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ กองทัพยังต้องยึดถือแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติ

การตั้งแต่การสถาปนาประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ ในการทำาสงครามเป็นพ้ืนที่ให้ได้รับชัยชนะ โดยให้สอดคล้อง

กับเง่ือนไขการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมการปฏิบัติการทางทหาร

ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลข่าวสารและข้อจำากัดของระยะเวลาท่ีต้องใช้ความรวดเร็วมากข้ึน ในการบริหารจัดการต่อ

โครงสร้างของกองทัพในสภาวะวกิฤตต่ิางๆ ต้ังแต่ยามปกติจนถงึยามสงคราม รวมทัง้มคีวามอ่อนตัวในการปฏบิตักิาร

ได้ในสภาวะต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเฉพาะการเคลือ่นทีอ่ย่างรวดเรว็ในการเข้าสูพ่ืน้ทีป่ฏบิตักิาร ตลอดจนการมี 

ขีดความสามารถในการชดเชยข้ออ่อนด้อยของกองกำาลังส่วนอื่น ๆ เพ่ือการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยมีขีดความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย

  ๓.๑ การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ มีการเตรียมการทางทหาร 

ทีเ่ข้มแขง็เพือ่ป้องกนัสภาวะวกิฤตต่ิาง ๆ ในการป้องกนัรกัษาความมัน่คงโดยรวม และครองความได้เปรยีบในการทำา

สงคราม

  ๓.๒ การพฒันาโครงสร้างทางยทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาอย่างสนัต ิโดยสอดคล้องกบัสภาวะทางการเมอืง 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  ๓.๓ มุง่เน้นการสร้างความสมดลุในการป้องกนัและดำารงรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงของอำานาจอธปิไตย 

และขอบเขตผลประโยชน์ของประเทศ

  ๓.๔ มีขนาดและความพร้อมในขีดความสามารถโจมตีตอบโต้และการครองความริเริ่มทางยุทธศาสตร์

  ๓.๕ มีความอ่อนตัวและการเคลื่อนที่ในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมและการ 

บูรณาการระหว่างเครื่องมือและวิธีปฏิบัติการ
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  ๓.๖ มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนยุ่งยากได้ตลอดเวลา

  ๓.๗ ยืนยัดในแนวทางของผู้นำาพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมีเอกภาพโดยเฉพาะในทางการเมือง และมี

ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาล กองทัพและประชาชน

  ๓.๘ มีขีดความสามารถปฏิบัติการทำาสงครามประชาชนในการผนึกกำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และวิธี

การต่างๆ ให้สามารถนำาไปสู่การทำาสงครามแบบเคลื่อนที่ภายใต้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ๓.๙ ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาแล้ว    

ในกรอบความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค 

 ๔. การสร้างและพฒันากองทพัจนี  ซึง่คณะกรรมาธกิารทหารกลางของพรรคคอมมวินสิต์จนีจะทำางานอย่าง

ใกล้ชิดร่วมกับกองทัพภายใต้สถานการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการสงครามข้อมูลข่าวสาร 

  ๔.๑ การเตรยีมการเพือ่พฒันาความพร้อมรบในการทำาสงครามได้ทกุมติทิัง้ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ

และในอวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพกองกำาลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (อาวุธนิวเคลียร์) ในการเผชิญหน้ากับภัย

คุกคามในหลากหลายมิติ

   ๔.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของกองกำาลังทางบกและกองกำาลังตำารวจ ในการปฏิบัติการตั้งแต่

หน่วยขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ๔.๑.๒  พฒันาขดีความสามารถของกองกำาลังทางทะเลให้สามารถปฏบิติัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ตั้งแต่ชายฝั่งถึงการปฏิบัติการในทะเลลึก

   ๔.๑.๓  พัฒนาขีดความสามารถของกองกำาลังทางอากาศทั้งในการป้องกันและเชิงรุก โดยเฉพาะ

การพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแจ้งเตือนภัยคุกคามล่วงหน้า

   ๔.๑.๔  พฒันาขีดความสามารถของกองกำาลงัขปีนาวธุทางยทุธศาสตร์ โดยมศีกัยภาพทางนวิเคลยีร์

ในการโจมตีตอบโต้ ด้วยขีปนาวุธทั้งระยะกลางและระยะไกล

  ๔.๒  การพัฒนากองทัพแบบเป็นเครือข่าย  

   ๔.๒.๑  ทางทะเลและมหาสมุทร ต้องมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันเพ่ือการรักษาเสถียรภาพ

ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางทะเล

   ๔.๒.๒  การใช้ศกัยภาพทางอากาศอย่างเป็นเครอืข่ายระหว่างกองกำาลงัทางอากาศกบัเครือ่งมอืทาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

   ๔.๒.๓  การใช้ศกัยภาพด้านอวกาศซ่ึงเป็นพืน้ทีใ่หม่เพือ่การพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศ ซึ่งจีนได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ 

การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการมีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน

   ๔.๒.๔  การพัฒนากองกำาลังนิวเคลียร์ เพ่ือปกป้องอำานาจอธิปไตยและความมั่นคง โดยเน้นการ

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การพึง่พาตนเอง และมศีกัยภาพในการโจมตตีอบโต้ โดยจนีจะไม่ใช้อาวธุนวิเคลยีร์โจมตปีระเทศ

ที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และจีนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อน

  ๔.๓ มาตรการในการสร้างกองทัพ

   ๔.๓.๑ เสริมสร้างกองทัพให้สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านการเมืองของกองทัพ โดย

การกำากับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน
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   ๔.๓.๒  พัฒนาระบบการส่งกำาลังบำารุงให้ทันสมัยและมีความพอเพียง

   ๔.๓.๓  พฒันาระบบอาวธุยทุโธปกรณ์และเครือ่งมอืทางการทหารให้มคีวามทนัสมยัและความพร้อม

      ๔.๓.๔  พัฒนาระบบกำาลังพลและทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัย

   ๔.๓.๕  ยืดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของกองทัพตามกฎหมายทหารที่บัญญัติไว้

   ๔.๓.๖  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการทหารเพื่อรองรับต่อสงครามในอนาคต

  ๔.๓.๗ พฒันากลไกสำาหรบัการประเมนิยทุธศาสตร์ ภายใต้การควบคมุและกำากบัดูแลของคณะกรรมาธกิาร

ทหารกลาง

  ๔.๓.๘ การพัฒนาร่วมในเชิงลึกระหว่างทหารกับพลเรือน เพื่อการใช้ขีดความสามารถของสถาบัน 

ทางทหารร่วมกับสถาบันทางพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา

 ๕.  การเตรียมการทางทหาร ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานที่สำาคัญในการเป็นหลักประกันในการรักษาความสงบ การ

ควบคุมปิดล้อมวิกฤติการณ์ต่างๆ และการได้รับชัยชนะเมื่อทำาสงคราม รวมทั้งการสนับสนุนต่อการเสริมสร้าง 

ขดีความสามารถในการป้องปรามและการทำาสงคราม ตลอดจนการดำาเนนิการเพือ่การรกัษาความสงบและการปฏบิตัิ

การทางทหารที่มิใช่สงคราม (MOOTWAR) ได้ตั้งแต่ยามปกติจนกระทั่งสถานการณ์พัฒนาเข้าสู่สถานการณ์สงคราม 

รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสันติภาพ ตลอดจนการใช้กำาลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการ

ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ

  ๕.๑  เสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดระบบปฏิบัติการต่อสู้บนพื้นฐานของระบบข้อมูลข่าวสาร 

ที่มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบการควบคุมบังคับบัญชาและระบบการปฏิบัติการร่วม

  ๕.๒ ผลักดันให้มีการเตรียมการทางทหารโดยตรงและเป็นเครือข่าย เพ่ือรองรับต่อสภาวะทาง 

ภูมิยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

  ๕.๓  ดำารงรกัษาขดีความสามารถพร้อมรบ โดยการบรูณาการระบบการเตรียมความพร้อมรบด้านต่าง ๆ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๕.๔ เสริมสร้างระบบการฝึกศึกษาทางทหารท่ีรองรับต่อสถานการณ์จริง ด้วยการบริหารจัดการ 

ทัง้มาตรฐานการฝึกศกึษา กฎระเบยีบข้อบงัคบั วธิกีารฝึกศกึษา และเคร่ืองมอืการจำาลองยทุธทีส่อดคล้องกับสภาวะ

แวดล้อมที่เป็นจริงในการรบ

  ๕.๕ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (MOOTW) โดยเพิ่มขีดความ

สามารถในการปฏบิตักิารให้รองรบัต่อการปฏบิติัในสภาวการณ์ฉุกเฉิน เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้อง 

ผลประโยชน์ของประเทศ ฯลฯ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การปฏบิตักิารเพือ่การรกัษาสนัตภิาพ และการใช้กำาลงัพล 

ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา 

ภัยพิบัติ 

 ๖. ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง โดยผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงร่วม และความร่วมมือ

ด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกองทัพต้องสามารถดำาเนินการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพประเทศอื่น ๆ ถึงแม ้

ไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะท่ีเป็นพนัธมติรกต็าม ตลอดจนสามารถลดความตึงเครยีดในการเผชญิหน้าต่อฝ่ายข้าม  

โดยเน้นการสร้างมาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (CBM) และความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ 

  ๖.๑  พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารอย่างรอบด้านกับรัสเซีย บนพื้นฐานของกรอบความร่วมมือแบบ 

เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ โดยมคีวามร่วมมอืทางทหารในทกุระดับกบัรสัเซีย รวมทัง้จะแสวงหาแนวทางในการดำาเนนิ
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ความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐฯ ในรูปแบบของประเทศใหญ่ต่อประเทศใหญ่ ด้วยการแลกเปล่ียนการหารือและ

แลกเปลีย่นความร่วมมอื ซึง่จะพฒันาไปสูก่ารมกีลไกเพือ่สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ บนพืน้ฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

  ๖.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพและความจริงใจ โดยมีกรอบความร่วม

มือเช่น กรอบความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) การประชุมเพื่อความร่วมมือด้านการเมืองและ

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) การแลกเปลี่ยนการหารือด้านความมั่นคง (Shangri-La Dialogue: SLD) 

และกรอบความร่วมมอืรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา (ADMM Plus) ตลอดจนกรอบความร่วมมือของ

สหประชาชาตใินการมส่ีวนร่วมส่งกองกำาลงัเพ่ือปฏบิติัการรักษาสันติภาพ รวมทัง้การปฏบิติัการเพ่ือการปราบปราม

โจรสลัดในอ่าวเอเดนและพื้นที่ที่สำาคัญในการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล เป็นต้น 

  ๖.๓ เสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของกองทพัในภมูภิาคและภารกจิความมัน่คงระหว่างประเทศ โดยสนบัสนนุ

ให้มีกลไกเพื่อป้องกันความขัดแย้ง เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมของภูมิภาคให้เกิดเสถียรภาพ อันจะส่งเสริมและ

สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนได้ตามแผนที่วางไว้

เป้าหมายสำาคัญทางยุทธศาสตร์

 เป้าหมายสำาคัญทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซ่ึงเป็นผู้นำาจีนรุ่นที่ ๕ ได้กำาหนดนโยบาย 

เพื่อให้รองรับต่อเป้าหมายสำาคัญทางยุทธศาสตร์ที่กำาหนด ประกอบด้วย

 เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้าถึงการสร้างสังคมแบบกินดีอยู่ดี 

อย่างทั่วถึง หรือในภาษาจีนเรียกว่า “เสี่ยวคัง” ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยจีนจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจ

และเปิดประเทศต่อไปอย่างรอบด้าน ด้วยการส่งเสรมิการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนั มุง่เน้นกลยทุธ์ในการส่งเสรมิความ

ต้องการภายในประเทศ และการพฒันาทีเ่ป็นมติรต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้การสร้างระบบความเท่าเทียม

กันของสวัสดิการสังคมเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง

 เป้าหมายทางด้านการเมือง ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป โดยยำ้าว่า เป็นแนวทางการพัฒนา

ที่แตกต่างจากระบบตะวันตก โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างระบบประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมือง

ภายใต้ระบบสังคมนิยมให้สมบูรณ์  ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติ  

(the Nation People’s Congress)  ส่งเสริมให้ชนชั้นล่างมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย และ การปฏิรูปทางการเมือง

ของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนมีความโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างแข็งขัน

 เป้าหมายทางด้านความมั่นคงและการทหาร โดยพัฒนาศักยภาพทางการทหารไปสู่ความสมัยใหม่ เพื่อ

ตอบสนองต่อการพฒันายทุธศาสตร์ความมัน่คง มุง่มัน่ให้บรรลภุารกจิเชงิประวตัศิาสตร์ของกองทพั มุง่เน้นการนำาไป

ปฏิบตัขิองยทุธศาสตร์ทางทหารในยคุใหม่ เสริมสร้างความเข้มแขง็ของทางทะเล อากาศและความมัน่คงทางไซเบอร์ 

เพ่ิมศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล และมุ่งเน้นการสร้างแสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

“จีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงกดดันจากอำานาจภายนอกใด ๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของจีน 

จะตั้งอยู่บนความถูกผิดตามความเป็นจริง”

 เป้าหมายทางด้านการต่างประเทศ จีนจะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตรกับทุกประเทศ 

บนหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ (ได้แก่ การเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งกันและกัน  

การไม่รุกรานต่อกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและอำานวยประโยชน์แก่กัน  

และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ)  โดยยำ้าจุดยืนการดาเนินยุทธศาสตร์การปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกโดยคำานึงถึงหลักการ

เอื้อประโยชน์
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ซึ่งกันและกัน โดยร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีเข้มแข็ง สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนา 

ให้พัฒนาด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสมโดยการเจรจา และใช้หลักการ “เป็นมิตร 

ที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน” 

 รองศาสตราจารย์ ดร. You Ji  นักวิจัยอาวุโส (Senior Visiting Fellow) ประจำาสถาบันเอเชียตะวันออก

ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และคณะสังคมศาสตร์ University of New South Wales ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการทหารของจีน และบทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA)  

ต่อนโยบายต่างประเทศของจนี โดยเฉพาะกรณพีพิาทในทะเลจนีตะวนัออกและทะเลจนีใต้ ซ่ึง ดร.You Ji ได้ให้ข้อคดิ

เห็นเกี่ยวกับความริเริ่มของผู้นำาจีนในการดำาเนินนโยบายการต่างประเทศ ในการอภิปรายเรื่อง “Understanding 

China’s Foreign policy” กล่าวคือ

 ประเด็นแรก นโยบายการต่างประเทศของจีนต้องเป็นนโยบายเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่มีพัฒนาการไปสู่ระบบหลายขั้วอำานาจ ซึ่งผู้นำาจีนรุ่นที่ ๕ ยังคงดำาเนินนโยบายการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสันติ แต่ใน

ขณะเดยีวกนักจ็ะเร่งเพิม่งบประมาณทางการทหารและพฒันาขดีความสามารถทางทะเล ด้วยการประกาศเป้าหมาย

เป็นมหาอำานาจทางทะเลของจีน อันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งต่ออำานาจอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออก

และทะเลจีนใต้  โดยการเจริญเติบโตขึ้นมาของจีนไม่ใช่เป็นการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก หรือประเทศมหาอำานาจ

ทางกำาลังทหาร แต่เป็นหนทางการสร้างประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และเป็นประเทศ 

ที่รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่

 ประเด็นที่สอง ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ  

ในการจัดการปัญหาของภูมิภาคและดำารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งจีนกับสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับ

ภารกิจทางประวัติศาสตร์ท่ีจะต้องกำาจัดสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามเย็นและเผชิญกับความท้าทายในการ

หลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศน์เช่นนี้ก็จะสามารถขจัดความกังวลท่ีว่าจีนกำาลังจะกำาจัดผลประโยชน์ของ

สหรัฐฯ ให้ออกไปจากภูมิภาคนี้ได้ บนหลักการนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและหันมาจัดการ

ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในการแสวงหาการ  อยู่ร่วมกันและพัฒนาการอยู่ร่วมกัน

อย่างสนัติ โดยต้องเปิดใจกว้างเพือ่แสวงหากลไกใหม่ในการกำากบัความมัน่คงทางการเมอืง การเงนิ เศรษฐกจิระหว่าง

ประเทศ เพือ่ธำารงไว้ซึง่ความมเีสถยีรภาพของระเบยีบสงัคมโลกและร่วมกนัผลกัดนัให้มกีารปฏริปูระเบยีบสงัคมโลก

ไปในทางที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

 ประเดน็ท่ีสาม นโยบายการต่างประเทศของจนีได้ให้ความสำาคญัต่อประเทศไทยในฐานะประเทศผูม้บีทบาท

หลักในการเชื่อมโยง (connectivity) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่จีนมีผลประโยชน์อยู่ 

เป็นจำานวนมากทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สังคม วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีพลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยในปัจจบุนั

จีนยังคงเน้นการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลดการเผชิญหน้าและหลีกเล่ียงความขัดแย้งเพื่อ 

ทีต่นเองจะได้สามารถพฒันาประเทศไปได้อย่างไม่มอีปุสรรค หากแต่ปัญหาสำาคญักค็อื ในอนาคตเมือ่จีนบรรลเุป้าหมาย

ในการพัฒนาประเทศแล้ว ท่าทีของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อถึง

เวลาดังกล่าวนั้น จีนจะกลายเป็นประเทศที่เรียกร้องและยืนยันอย่างแข็งขัน (assertive) ในจุดยืนและผลประโยชน์

ของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ จนอาจนำามาซึ่งความตึงเครียด 

ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)
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บทบาททางการทหารของจีน

 บทบาททางการทหารของจีน เมื่อวิเคราะห์จากเอกสารการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมจีน  

ซึ่งรองรับต่อป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ บทบาทใหญ่ ๆ คือ

 ๑. บทบาทในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีน จะเป็นไปในลักษณะการเสริมสร้างหลัก

ประกันในความเป็นอิสระ ความสามารถในการพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงป้องกัน เพื่อให้

ประเทศสามารถดำารงความเป็นเอกราชและรักษาอำานาจอธปิไตย มคีวามเป็นอสิรภาพและบรูณภาพแห่งดินแดนรวม

ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ (The Five Principles of Peaceful 

Coexistence) ได้แก่ การเคารพในอำานาจอธิปไตยของกันและกัน การไม่รุกรานกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน

ของกนัและกนั ความเสมอภาคกนั และการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต ิซึง่จนีพจิารณาแล้วเหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและเป็น

ไปตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ

 ๒. บทบาทในการสนับสนุนต่อการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและมีความเข้าใจในความแตกต่างของระบบ

อดุมการณ์ทางสงัคม เพือ่ลดการเผชญิหน้าในการแย่งชงิผลประโยชน์ในลกัษณะทีฝ่่ายหนึง่ได้ประโยชน์และอกีฝ่ายหนึง่

เสียประโยชน์ อันจะนำาไปสู่ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจ (Mutual Trust) 

เชื่อมั่นในผลประโยชน์ (Mutual Benefit) มีความเท่าเทียมกัน (Equality) และมีความร่วมมือกัน (Cooperation) 

 ๓. บทบาทในการผลักดันแนวคิดความมั่นคงใหม่ให้บังเกิดผลในการปฏิบัติ ด้วยการมีกิจกรรมทางการ

ทหารและความมั่นคงในรูปแบบความร่วมมือที่เป็นแบบพหุภาคี (Multilateralism) เช่น การประชุมอาเซียนว่าด้วย 

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) การประชุมว่าด้วย

การแสวงหามาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (ด้านความมั่นคง) ในเอเชีย (Conference on Interaction and 

Confidence-Building Measures in Asia: CICA) กจิกรรมของชมรมความความมัน่คงและความร่วมมอืในเอเชยี-

แปซฟิิก (Council of Security Cooperation in the Asia Pacific: CSCAP) กจิกรรมในกรอบความสมัพนัธ์อาเซยีน

กับจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 

(ASEAN-China, Japan and the Republic of Korea Relationship: ASEAN+3) เป็นต้น

บทสรุป

 ตามทีร่ฐับาลจนีประกาศสมดุปกขาวว่าด้วยยทุธศาสตร์การทหารของจนี เมือ่วนัที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ซึง่เป็นสมดุปกขาวว่าด้วยการป้องกนัประเทศฉบบัล่าสดุ รวมทัง้ ถอืเป็นสมดุปกขาวฉบบัแรกทีส่ะท้อนให้เหน็แนวคิด

ทีจ่ะมุง่สูส่นัตภิาพและสนบัสนนุการสร้างกลไกแห่งความไว้เนือ้เชือ่ใจ จงึได้รบัความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก 

ทั้งนี้สมุดปกขาวท้ัง ๑๐ ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายด้านการป้องกันประเทศของจีนมีความโปร่งใสมากขึ้น 

โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการ 

เปิดเผยการเปลีย่นแปลงของงบประมาณด้านการป้องกนัประเทศในช่วง ๓๐ ปี ต้ังแต่จีนดำาเนนินโยบายปฏรูิปและเปิด

ประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกิจของกองทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจำากองพล ๑๘ 

กองพลและจำานวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมดุปกขาวทีป่ระกาศฉบบัล่าสดุ เน้นยทุธศาสตร์การทหารที่

ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก 

 นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุกมากกว่าเดิม และกล่าวถึงสงคราม

สารสนเทศว่าเป็นจุดสำาคัญของการต่อสู้ในอนาคต โดยเฉพาะการต่อสู้ทางทะเล ซึ่งระบุว่า กองทัพเรือ แห่งกองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกันทางทะเลเพิ่มมากขึ้น
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จากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านนำ้านอกประเทศ ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาค

เทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเตอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้คำามั่นว่าจะไม่ใช้

อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้คำามั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับที่ไม่ยอมเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กับชาติใด ๆ 

ทั้งสิ้น และยำ้าว่าจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่

รุกรานประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับหากจีนถูกโจมตีก่อน 

 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวฉบับนี้ได้เพียงหนึ่งเดือน  

สภาผูแ้ทนประชาชนของจนีกไ็ด้เหน็ชอบกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่ ซ่ึงระบดุ้วยว่า เป็นหน้าทีข่องกองทพั

ในการปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบัติการทางทหารในกรณีจำาเป็น ซึ่งเป็นบทบาทเพิ่มเข้ามา นอกเหนือ

จากภารกจิรกัษาสนัตภิาพ ปฏบิตักิารกูภ้ยัระหว่างประเทศ และภารกจิการคุม้กนั ด้วยการมอบหมายภารกจิ ทีท้่าทาย

ในระยะยาวแก่กองทัพเรือ ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถออกปฏิบัติการในน่านนำ้าสากลได้ในอนาคต นอกจากนั้น 

ในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทาง

ขนส่งทางบกและทางทะเล เพือ่รกัษาการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึง่จนีได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะ

ปกป้องเส้นทางขนส่งนำ้ามัน อันมีนัยถึงแผนการสร้างเครือข่ายสถานีคลังเสบียงของกองทัพนอกประเทศบนท่าเรือ  

ซึ่งมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์ 

------------------------------------------
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ตอนที่ ๕ ว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

จนีให้ความสำาคญักบัการพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างมาก จนประสบความสำาเรจ็ในการ

ยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ทำาให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำาด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน 

โดยดำาเนินการดังนี้

๑. กำาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา

  ๑.๑ ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์

  ๑.๒  มคีวามร่วมมอืหรอืลงทุนร่วมกบัต่างชาติ เพ่ือรับการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ด้านเทคโนโลยี

และวิชาการ ส่งผลให้จีนสามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีตนเองได้

  ๑.๓ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยในระดับต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน

เทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

  ๑.๔ รัฐบาลจีนส่งเสริมค่านิยมของประชาชนให้พึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านวิทยาการ

ต่าง ๆ โดยผ่าน ๔ องค์กร ได้แก่

  ๒.๑  สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(Chinese Academy of Sciences : CAS) มหีน้าทีท่ำาการวจิยัเฉพาะทาง

ขั้นพื้นฐาน (Basic Research)

  ๒.๒  สถาบนัวจิยัสงักดัมหาวทิยาลัย มบีทบาทด้านการฝึกอบรมและผลิตบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

  ๒.๓  สถาบันวิจัยสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลระดับท้องถิ่น เน้นการทำาวิจัยเพิ่มผลผลิตและ

ประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม

  ๒.๔  สถาบันวิจัยทางทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการวิจัยเพื่อความมั่นคงของประเทศ

๓. นโยบายล่าสดุของรฐับาลจีนในการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่เป็นหวัใจสำาคญัในการ

พัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน โดยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่สำาคัญ ๒ ฉบับ คือ

  ๓.๑ เค้าโครงแผนพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะยะกลางและระยะยาว ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๓

  ๓.๒  เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งประกาศในปี พ.ศ.๒๕๕๙  

โดยกำาหนดเป้าหมายการพัฒนา ๓ ขั้น แบ่งเป็นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ และ ปี พ.ศ.๒๕๙๓๔

๔. เค้าโครงแผนพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตริะยะกลางและระยะยาว ปี พ.ศ.๒๕๔๙-

๒๕๖๓ ที่ได้กำาหนดสาขาการพัฒนา ๑๑ ด้าน จำานวน ๑๓ โครงการ และเทคโนโลยีลำ้ายุค ๘ ด้าน ได้แก่

        ๔.๑  การพฒันา ๑๑ สาขา ได้แก่ (๑) พลงังาน (๒) ทรพัยากรนำา้และแร่ (๓) สิง่แวดล้อม (๔) เกษตรกรรม 

(๕) อุตสาหกรรมการผลิต (๖) การขนส่ง (๗) อุตสาหกรรมบริการข้อมูลข่าวสาร (๘) สาธารณสุข (๙) การบริหาร

จัดการพัฒนาเมือง (๑๐) ความปลอดภัยสาธารณะ (๑๑) การป้องกันประเทศ

        ๔.๒ จำานวน ๑๓ โครงการ ได้แก่ (๑) Core Electronic Devices, High-end Generic Chips Basic 

Software (๒) Super Large-scale Integrated Circuit (๓) Next Generation Broadband Mobile Telecom-

munication (๔) High-end Numerically Controlled Machine Tools (๕) Development of large Oil-gas 
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Fields & Coal-bed Methane (๖) Large Advanced Reactor Nuclear Power Station (๗) Water Body 

Contamination Control and Treatment (๘) New Genetically Modified Varieties (๙) Major New Drugs 

Discovery (๑๐) Prevention and Treatment of Major Infectious Diseases (๑๑) Large Passenger Aircrafts 

(๑๒) High Resolution Earth Observation Systems (๑๓) Manned Space Flights & Moon Probe

        ๔.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีลำ้ายุค ๘ ด้าน ในอนาคตของจีน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยี

สารสนเทศ (๓) เทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย (๔) เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย (๕) เทคโนโลยีพลังงาน 

ที่ทันสมัย (๖) เทคโนโลยีการเดินเรือ (๗) เทคโนโลยีด้านเลเซอร์ (๘) เทคโนโลยีด้านอวกาศ

๕. สำาหรบัเค้าโครงยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ขบัเคลือ่นนวตักรรมแห่งชาต ิซึง่ประกาศใช้เมือ่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

ได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น ได้แก่

        ๕.๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้า 

ที่มีมูลค่าตำ่าไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยการใช้นวัตกรรมในการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน 

งบประมาณด้าน R&D เป็นร้อยละ ๒.๕ ของ GDP การนำาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ในการพัฒนาต้องมากกว่า

ร้อยละ ๖๐ และภาคบริการที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่จะมีสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ GDP และต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรม

ที่คิดค้นด้วยตนเอง

        ๕.๒ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำานวัตกรรมโลก โดยอุตสาหกรรมการผลิตหลักของประเทศ 

จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เปลี่ยนจากประเทศ “ผู้ตาม” ไปสู่ประเทศ “ผู้นำา” ด้านนวัตกรรม 

และเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้าน R&D เป็นร้อยละ ๒.๘ ของ GDP

        ๕.๓ ปี พ.ศ.๒๕๙๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นชาติมหาอำานาจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก  

ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นผู้นำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ และมีหน่วยงานชั้นแนวหน้าระดับโลก 

ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และบริษัทด้านนวัตกรรม

๖. งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา สำานักงานสถิติแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า การใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อการวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) เพิ่มขึ้น ๑๑.๖% สูงเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบรายปีประมาณ  

๑.๗๕ ล้านล้านหยวน เพื่อผลักดันประเทศมุ่งสู่ชาตินวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

  ๖.๑ ตามแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๑๗  

(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) จีนจะเพิ่มการใช้จ่ายต่อการวิจัยและพัฒนาต่อประชากรต่อปี เป็น ๕๐๐,๐๐๐ หยวน ภายใน

ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยเพิ่มขึ้นจาก ๓๗๐,๐๐๐ หยวน ในปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) ทั้งนี้ จากการสำารวจ 

ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ประเทศจีนมีนักวิจัยพัฒนาภายในประเทศ จำานวน ๕.๓๕ ล้านคน ที่กำาลังแยกย้ายกัน

ทำางานในด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งนับเป็นจำานวนที่มากที่สุดในโลก

  ๖.๒  โดยทีจ่นีมุง่มัน่ว่าจะเป็นหนึง่ในผูน้ำาอตุสาหกรรมยคุทีส่ี ่เน้นสร้างแรงงานทกัษะฝีมอื อกีทัง้ให้ความ

สำาคัญกับการเปิดกว้าง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา จีนลงทุนอย่าง 

ต่อเนือ่งในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ จาก ๑.๕๔ ล้านล้านหยวน (๒๓๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์) ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙) 

ซึ่งในโลกนี้ มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่มีการลงทุนด้านนี้มากกว่าจีน และผลจากปัจจัยทางการเงิน 

ดงักล่าว ทำาให้เกดิการมส่ีวนร่วมของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่การเติบโตทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้เป็นสองเท่าในช่วง 

๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีสัดส่วน ๕๖.๒ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)

  ๗.  ศกัยภาพของจีนตามแผนงานยทุธศาสตร์พฒันาเทคโนโลยขีองชาต ิรวมท้ังผลกระทบต่ออตุสาหกรรม

และการค้าดิจิทัลของโลก กล่าวคือ
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  ๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายในจีนในยุคภายใต้การนำาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่มุ่งพัฒนาประเทศจีน

ให้มีความก้าวหน้าอย่างมากในหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial 

Intelligence) ซึ่งภาคธุรกิจและรัฐบาลได้ร่วมมือกัน เพื่อทำาให้จีนเป็นมหาอำานาจนวัตกรรมโลก ภายในปี ๒๐๓๐ 

(พ.ศ.๒๕๗๓) และมีความคืบหน้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นกับเป้าหมายและแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พราะ AI 

ไม่ใช่เป็นเพยีงแนวโน้มด้านเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่ภายในทศวรรษหน้าเทคโนโลยทีัง้หมดในชวีติประจำาวนัไปจนถงึการ

แก้ไขจีโนม (Genome คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จำาเป็นใช้ในการสร้างและจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตอย่างปกติ

ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง) ก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI ทั้งสิ้น และในขณะนี้ จีนกำาลังเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น

ผูน้ำาระดบัโลก ซึง่จะส่งผลกระทบต่อทกุธรุกจิ โดยเฉพาะการทีบ่รษิทัต่าง ๆ อย่าง ไป่ตู ้และ หวัเว่ย อาลบีาบา เทนเซนต์  

ที่ต่างกำาลังสร้างอาณาจักรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ขึ้นทั่วโลกและสร้างระบบนิเวศน์เทคโนโลยีแห่งอนาคต

  ๗.๒ มกีารวเิคราะห์กนัว่า การทีจี่นมผู้ีนำาอย่างประธานาธบิดี สี จ้ินผิง ทีม่วีสัิยทศัน์ในเร่ืองปัญญาประดษิฐ์ 

หรือ AI ทำาให้จีนมีข้อได้เปรียบมากขึ้น เมื่อผนวกรวมเข้ากับการที่จีนมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในจีน ๓ แห่ง ได้แก่ ไป่ตู้, 

อาลีบาบา และ เทนเซนต์ หรือ B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent) ได้จับมือกันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัญญา

ประดิษฐ์ หรือ AI ของจีนด้วยแล้ว ก็ย่อมมีความสำาคัญต่อนานาชาติ ทั้งนี้เพราะขณะนี้ B.A.T ได้รับการยอมรับ 

เป็นอย่างดี ทั้งในซีแอตเทิลและซานฟรานซิสโก และกำาลังระดมลงทุนในสตาร์ทอัพต่าง ๆ ของสหรัฐฯ อีกด้วย

  ๗.๓ ปัจจบัุนจนีได้ผลกัดนัหลายเมอืงให้กลายเป็นกลุม่เมอืงนำาร่องเพือ่ทำาการพฒันาและดำาเนนิตามแผน 

Made in China 2025 โดยการพัฒนาในช่วงแรก หรือภายในปี ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) จะเน้นในเรื่องการเสริม

ความแข็งแกร่งในด้านการผลิตให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิดและหลักการของ Made in China 2025 ได้แก่  

(๑) การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (๒) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ (๓) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อม (๔) การปฏริปูโครงสร้างอตุสาหกรรมการผลติ เน้นการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ การใช้ทรพัยากรและ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพสินค้าและ Brand สินค้าของจีน (๕) การพัฒนาบุคคลากร 

ในด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม

๘. ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศของจีน 

  ๘.๑  เมือ่วนัที ่๒๑ ม.ิย.๖๑ นายเกิง่ ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจนี ได้กล่าวถงึการประชุมระดบั

สูงในโอกาสครบรอบการจัดประชุมว่าด้วยอวกาศครบ ๕๐ ปี ของสหประชาชาติ (United Nations Conference 

on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ว่า 

หลงัจากทีป่ระชมุว่าด้วยอวกาศฯ ได้ผ่านเอกสารทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัการสร้างประชาคมในห้วงอวกาศเข้าไว้ในแนวคิด

การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการบริหารอวกาศ ตามแนวคิดของจีนในการขยายความร่วมมือในการ

บริหารห้วงอวกาศ และร่วมกันสร้างความผาสุกแก่มนุษยชาติทั้งมวล พร้อมทั้งได้เน้นว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน 

  ๘.๒  ความก้าวหน้าของจนีด้านกจิการอวกาศในรอบ ๒ เดือน ทีผ่่านมา  เมือ่วนัที ่๑๔ ม.ิย.๖๑ ดาวเทยีม 

“เชวี่ยเฉียว” (Queqiao, Magpie Bridge) ซึ่งเป็นดาวเทียมติดตามและทวนสัญญาณสำาหรับยานสำารวจดวงจันทร์ 

“ฉางเอ๋อ ๔” (Chang’e-4) ในโครงการสำารวจดวงจันทร์ของจีน ได้เข้าสู่วงโคจรฮาโล (Halo) รอบจุด L2 ของระบบ

โลกและดวงจันทร์ ซึ่งห่างจากดวงจันทร์ราว ๖๕,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างราบรื่น นับเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกที่

โคจรอยู่ในวงโคจรดังกล่าว ดาวเทียม “เชวี่ยเฉียว” เป็นดาวเทียมติดตามและทวนสัญญาณ (TDRSS, Tracking and 

Data Relay Satellite System) ที่เชื่อมต่อโลกกับดวงจันทร์ดวงแรกของมนุษย์ โดยต่อจากนี้จะเป็นการทดสอบ

ระบบต่าง ๆ  ขณะโคจรอยูใ่นวงโคจร เพือ่ตดิตามและส่งสญัญาณระหว่างพืน้โลกกบัดวงจนัทร์ให้แก่ยานสำารวจดวงจนัทร์ 
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“ฉางเอ๋อ ๔” ท่ีมีกำาหนดจะส่งข้ึนสู่ห้วงอวกาศในปลายปีนี้ ทั้งนี้จีนยินดีที่จะร่วมสำารวจ พัฒนา และใช้ประโยชน ์

จากห้วงอาวกาศอย่างสันติกับทุกประเทศ

 ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ จีนเริ่มใช้ดาวเทียมเฟิงหยุน-๔ (Fengyun-4) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้

ในจนีและต่างประเทศ ทัง้นี ้จนถงึปัจจบุนั จนีได้ส่งดาวเทยีมอตุนุยิมวทิยาเฟิงหยนุขึน้สูอ่วกาศแล้ว ๑๖ ดวง ในจำานวนนี้  

มี ๙ ดวงกำาลังทำางานอยู่ในวงโคจร องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกำาหนดให้ดาวเทียมเฟิงหยุนเป็นหนึ่งในดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาระดับโลก กลายเป็นสมาชิกสำาคัญของระบบอุปกรณ์สำารวจสภาพของโลก ในขณะเดียวกันยังเป็น

ดาวเทียมในกลไกเฝ้าระวังภัยพิบัติของโลกด้วย ซึ่งจะเสนอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ให้กับ ๗๐ กว่าประเทศและภูมิภาค 

และผู้ใช้ ๒,๕๐๐ แห่งภายในประเทศ

บทสรุป 

จีนมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับชาติและ 

ระดับมณฑลดำาเนินการ  สำาหรับระดับชาติมีคณะทำางานระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา, มีกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำานักงานกำากับกิจการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกัน

ประเทศ (SASTIND) รวมทัง้องค์กรเทยีบเท่าระดับกระทรวงคอื สภาวทิยาศาสตร์แห่งชาติจีน ( Chinese Academy 

of Sciences : CAS) เป็นหน่วยงานคลังสมองที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลจีน และมีบทบาทอยู่ใน

กระบวนการตดัสนิใจในการกำาหนดยทุธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี ้ยงัมหีน่วยงานในระดับมณฑลทีล่งมือปฏบัิติ

โดยมีห้องปฏิบัติการทดลองและศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่มีความพร้อม โดยจีนมีนักวิจัยด้าน R&D (แบบเต็มเวลา)  

มากที่สุดของโลก (จำานวน ๑.๕๒ ล้านคน) และจีนยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีผลงานอยู่ใน 

ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) มากเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยผลงานได้ถูกอ้างอิงมากเป็นอันดับ ๔ 

ของโลก ซึ่งน่าจะนำามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้แนวทางหนึ่ง

 การวิจัยและพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” หรือ MIC 2025 ท่ีเพ่ิงประกาศใช้ 

เมือ่ปี ๒๐๑๕  (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึง่ได้รบัการตอกยำา้ความสำาคญัอกีหลายครัง้ในการประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จนี

ครั้งที่ ๑๙ ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจีนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับ

ทศิทางของภาคอตุสาหกรรมการผลติ ไปสูค่วามทนัสมยั เพ่ือช่วยผลักดันให้จีนก้าวขึน้สู่ระดับบนของห่วงโซ่การผลติ 

โดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยเีพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและช่วยเพิม่คณุภาพชวีติให้กบัประชาชน 

ทำาให้สามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ “Made in 

China 2025” ของประเทศจนี จะปทูางไปสูก่ารพัฒนาความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ระหว่างไทยกบัจีน ให้แนบแน่น

มากยิ่งขึ้น เพราะทั้งไทยและจีน ต่างก็มีนโยบายยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

 การทีจ่นีมแีผนงาน “ยทุธศาสตร์พฒันาเทคโนโลยขีองชาต”ิ ทำาให้มกีารผลกัดนัเป้าหมายการพฒันาควอนตมั

คอมพวิเตอร์ทีช่ดัเจน และมกีารลงทนุเพือ่สร้างบคุลากร มกีารสนับสนุน และการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ และรวมถงึ

การนำาเข้าบุคลากรชั้นนำาระดับโลกมาต่อยอดการพัฒนาด้านนี้  โดยเฉพาะ “โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งปี ๒๐๓๐” ซึง่เป็นโครงการทีเ่น้นการวจัิยเพ่ือใช้งานในอนาคต โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นรปู

แบบหนึ่งของการประมวลผลท่ีคาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเปลี่ยนโฉมโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งแต่

อุตสาหกรรมการเกษตร, การแพทย์, พลังงาน และการผลิตต่าง ๆ รวมถึงการสร้างยานพาหนะ ไปจนถึงการแข่งขัน

ด้านอวกาศ ทำาให้จนีมศีกัยภาพทีจ่ะก้าวขึน้มามอีทิธพิลต่ออตุสาหกรรมและการค้าดิจิทัลของโลก แม้ว่าจะมข่ีาวกรณี

ทางการจีนเริ่มชะลอการส่งเสริมโครงการ “Made in China 2025” ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม

ในอนาคตของจีนก็ตาม เน่ืองจากได้สร้างความกังวลกับประเทศตะวันตกและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านลบต่อจีน 
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โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่หวาดระแวงจีน ได้หยิบยกความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน มาเป็นสาเหตุที่สำาคัญ 

ต่อการนำาไปสู่สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

 ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศดังกล่าวได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ จากการที่  

นายสื่อ จงจุ้น เอกอัครราชทูตจีนประจำาสหประชาชาติ ได้กล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ทีก่รุงเวียนนาของออสเตรยี ในพธิแีถลง “คำาประกาศว่าด้วยโอกาสความร่วมมอืระหว่างประเทศในการใช้งานสถานี

อวกาศของจนี” โดยเน้นว่า จนียนืหยดัหลักการในการสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วกบัการวจิยัและการ

สำารวจอวกาศอย่างเปิดกว้าง เพือ่สร้างสนัติภาพและชยัชนะร่วมกนั โดยยนิดีต้อนรับฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการใช้งาน 

สถานีอวกาศของจีน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า สถานีอวกาศของจีนจะเปิด

ให้ทุกประเทศ ทุกองค์กร และภาคเอกชน รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ได้มาศึกษาเรียนรู้ จัดการทดลอง 

ทางวิทยาศาสตร์ ที่สถานีอวกาศของจีนซึ่งจะสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้ในปี ค.ศ.๒๐๒๒ หรือปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

--------------------------------------
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บทสรุป

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๙ หรือ สมัชชาฯ ๑๙ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น  

มบีทบาทสำาคญัต่อประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกด้วยนัน้ ไม่เพยีงเป็นเพราะว่าจนีเป็นประเทศมหาอำานาจ หากยงัเป็นเพราะว่า 

จนีได้ตัง้เป้าหมายการพฒันาใหม่ จากการทบทวนประวตัศิาสตร์จะพบได้ว่า การประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์จนี

ครั้งที่ผ่าน ๆ มาได้ส่งสัญญาณการปฏิรูปเสมอ และจีนได้ปฏิบัติตามคำามั่นสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้ง กล่าวคือ 

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวถึงเรื่องความใหม่  

๔ ประการ ได้แก่ หนึ่ง ยุคใหม่ สอง แนวคิดใหม่ สาม ความขัดแย้งใหม่ และสี่ เป้าหมายใหม่ โดยขยายความว่า 

แต่ละอย่างเป็นอย่างไร ซึ่งมีนัยสำาคัญที่แสดงว่า จีนกำาลังจะก้าวไปข้างหน้า และเปิดประเทศออกไปสู่โลกภายนอก

กว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีกว่าที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า จีนกำาลังมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุล และจีนเน้น

การพฒันาอย่างรอบด้าน เช่น การบรหิารประเทศภายใต้ระบบกฎหมาย การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม และศลิปวฒันธรรม 

จะไม่ใช่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แม้ว่าจะต้ังเป้าหมายท่ีจะทำาให้ประชาชนจีนกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า 

ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม

สำาหรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะแนวคิดของประธานาธิบดี 

สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่ ย่อมมีความหมายสำาคัญยิ่งต่อทั่วโลก รวมทั้ง

ประเทศไทยในการเตรยีมตวั หรอืเตรยีมการทีจ่ะต้องปรบัเปลีย่นบางสิง่บางอย่างทีจ่ำาเป็น เพือ่ทีจ่ะสามารถเดนิไปได้

ในเส้นทางหรอืทศิทางทีม่ลีกัษณะพเิศษทำานองเดยีวกนันี ้กล่าวคอื สงัคมนยิมแบบมอีตัลกัษณ์จนีถอืเป็นความสำาเรจ็

หลักที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงมาเป็นเวลานานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศ 

ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ วิถีทาง ทฤษฎี และระบบ ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยการผสานทั้ง ๓ ส่วนนี้เข้าด้วยกัน ได้แก่  

   ๑. วิถีทาง คือ วิธีการสู่เป้าหมาย ซึ่งต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศและด้านอื่นๆ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และยืนหยัด 

ในหลกัการพืน้ฐานสีป่ระการ คอื (๑) การยนืหยดัในแนวทางสงัคมนยิม (๒) การยนืหยดัในการปกครองประชาชนแบบ

เผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผู้นำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (๔) การยืนหยัดในลัทธิ 

มาร์กซ์-เลนนิกบัแนวความคดิเหมา เจ๋อตง ซ่ึงเป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทางการเมอืงรวมทัง้การ

ดำารงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ 

   ๒. ทฤษฎ ีคอื เขม็ทศิในการปฏบิตั ิเป็นผลมาจากการประยกุต์ใช้ลทัธมิาร์กซ์ให้สอดคล้องกบัสภาพสังคมจีน 

รวมทัง้ทฤษฎขีองเติง้ เสีย่วผงิ (ผูน้ำารุน่ ๒) และแนวคดิสามตวัแทนของเจยีง เจ๋อหมนิ (ผูน้ำารุน่ ๓) คอื พรรคคอมมิวนสิต์จนี 

ต้องเป็นตัวแทนของความต้องการพฒันาของกำาลงัการผลติให้ก้าวหน้าอยูเ่สมอ เป็นตวัแทนของทศิทางมุง่สูว่ฒันธรรม

อนัก้าวหน้าของจนี และเป็นตวัแทนผลประโยชน์พ้ืนฐานของประชาชนจีน ควบคูก่นักบัทศันคติการพัฒนาอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์ โดยยนืหยดัทีจ่ะสบีทอด พฒันาและคดิรเิริม่บนรากฐานของลทัธ ิ มาร์กซ์-เลนนิ กบัแนวคดิเหมา เจ๋อตง 

   ๓. ระบบคือ หลักประกันพื้นฐาน ด้วยการนำาเอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทนประชาชน)  

ระบบการเมอืงพืน้ฐาน (ระบบความร่วมมอืและปรกึษาการเมอืงหลายพรรคภายใต้อำานาจของพรรคคอมมวินสิต์จนี)  
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ระบบเศรษฐกจิพืน้ฐาน (เศรษฐกจิทีย่ดึถอืระบบกรรมสทิธิร่์วมเป็นแกนหลกัควบคูไ่ปกบัการพฒันาร่วมกนัของระบบ

กรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่างๆ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นำาเอาประชาธิปไตยใน 

ระดบัชาตมิาผสานเข้ากบัประชาธปิไตยรากหญ้า นำาเอาการเป็นผูน้ำาของพรรคฯ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ  

กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยกล่าวหลายครั้งในการปราศรัยผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ว่า ประเทศไทยจะต้องศึกษา

ประสบการณ์ของจีนในการปฏิรูปและพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีจัดข้ึนทุก ๕ ปี ท่ีมีการกำาหนดทิศทางการพัฒนาของพรรคและ 

บ้านเมือง มีวิสัยทัศน์ท่ียาวไกล โดยประเทศไทยจะได้เรียนรู้จากตรงนี้ และเริ่มมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยวิสัย

ทัศน์ที่ยาวไกล และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ

อย่างชัดเจนต่อไป เนือ่งจากประเทศไทยต้องคบค้าต้องพึง่พาอาศยักนักบัจนี อนัจะทำาให้ประเทศไทยได้รบัประโยชน์ 

จากการดำาเนินความสัมพันธ์กับจีน

 โดยเฉพาะโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ซ่ึงถือเป็น

ยทุธศาสตร์สำาคญัของจนีในการกระจายความเจรญิทางเศรษฐกจิไปสูภ่าคใต้และภาคตะวนัตกของจนีทีไ่ม่มทีางออก

สู่ทะเล และสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่าง

ประเทศ และเส้นทางออกสู่ทะเล  โครงการนี้ เป็นความริเริ่มของรัฐบาลจีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรื้อฟื้นเส้นทาง

สายไหมในอดีต ซึ่งเชื่อมโยงทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา เส้นทางสายไหมประกอบด้วย ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางบก  

(the Silk Road Economic Belt) และ เส้นทางทะเล (the Maritime silk road) โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคลื่อน

โครงการความริเริ่มนี้ผ่าน ๓ แผนงาน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่ง

เงนิทนุเพือ่การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และการสร้างความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ การแลกเปลีย่นวฒันธรรม และ

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 อาจกล่าวได้ว่า โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง  

อันจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็น 

หนึง่ในประเทศทีม่ทีีต่ัง้ทางภมูริฐัศาสตร์ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางในการเชือ่มโยงระหว่างจนีกบัอาเซยีน และสามารถเช่ือมต่อ

ไปยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความสำาเร็จ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งในด้านการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานรวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยจีีนในด้านต่างๆ รวมถงึวสัิยทศัน์ทีย่าวไกลของ พลเอก ประวติร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน

เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อันจะทำาให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว มากกว่าการที่จะ

เป็นเพยีงแค่จดุเชือ่มต่อทางภมูริฐัศาสตร์เท่านัน้ ประกอบกบัประเทศไทยได้มกีารลงนามเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์

กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงจำาเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วน 

ทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการดำาเนินความสัมพันธ์กับจีนต่อไป

 การที่จีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ตระหนักต่อความสำาคัญของการพัฒนาอย่างมี

สันติภาพของภูมิภาคนี้ในอนาคต และแสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความมั่นคง ผ่านการหารือร่วมกันในการ
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รกัษาสนัตภิาพและเสถยีรภาพ รวมทัง้มคีวามร่วมมอืกนัเพ่ือการรักษาผลประโยชน์ร่วมกนัของภมูภิาค ซ่ึงเจตนารมณ์

ดังกล่าวของจีนได้ชี้แจงไว้ในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน เรื่อง นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคง 

ในเอเชีย-แปซิฟิก (China’s Policies on Asia-Pacific Security Cooperation) จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย  

The State Council Information Office of the People’s Republic of China  เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ.๒๐๑๗ 

(พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจนีนำาเสนอว่า ทกุประเทศในภมูภิาคนี ้ควรจะมเีป้าหมายร่วมกนัทางยทุธศาสตร์ ในการมุ่งส่งเสรมิ

สันติภาพ การแสวงหาเสถียรภาพและการพัฒนา รวมท้ังมีความไว้เนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันในทางการเมืองระหว่าง

ประเทศ แม้ว่าจะมีข้อกรณีพิพาทที่เป็นจุดประเด็นร้อนในภูมิภาคซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ เช่น 

ปัญหานวิเคลยีร์ในคาบสมทุรเกาหล ีปัญหาในอฟักานสิถาน และข้อพพิาทเกีย่วกบัอำานาจอธปิไตยทัง้ทางบกและทาง

ทะเล เป็นต้น ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความซับซ้อน 

ทัง้ทางการเมอืงและสงัคม โดยเฉพาะภัยคกุคามต่อความมัน่คงในรปูแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคี

ของภูมิภาค รวมทั้งกิจกรรมสำาหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อันจะทำาให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

มเีสถยีรภาพและสนัตภิาพท่ีมัน่คง ซึง่จะส่งผลให้จนีบรรลเุป้าหมายในการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ทีก่ำาหนดไว้

 ตามทีร่ฐับาลจนีประกาศสมดุปกขาวว่าด้วยยทุธศาสตร์การทหารของจีน เมือ่วนัท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

ซึง่เป็นสมดุปกขาวว่าด้วยการป้องกนัประเทศฉบบัล่าสดุ รวมทัง้ ถอืเป็นสมดุปกขาวฉบบัแรกทีส่ะท้อนให้เหน็แนวคดิ

ที่จะมุ่งสู ่สันติภาพและสนับสนุนการสร้างกลไกแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงได้รับความสนใจจากประชาคมโลก 

อย่างมาก ท้ังนีส้มดุปกขาวท้ัง ๑๐ ฉบับนี ้สะท้อนให้เหน็ว่านโยบายด้านการป้องกนัประเทศของจนีมคีวามโปร่งใสมากขึน้ 

โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการเปิด

เผยการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศในช่วง ๓๐ ปี ตั้งแต่จีนดำาเนินนโยบายปฏิรูปและเปิด

ประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกิจของกองทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจำากองพล ๑๘ 

กองพลและจำานวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมดุปกขาวทีป่ระกาศฉบบัล่าสดุ เน้นยทุธศาสตร์การทหารที่

ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก 

 นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุกมากกว่าเดิม และกล่าวถึงสงคราม

สารสนเทศว่าเป็นจุดสำาคัญของการต่อสู้ในอนาคต โดยเฉพาะการต่อสู้ทางทะเล ซ่ึงระบุว่ากองทัพเรือแห่งกองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกันทางทะเลเพิ่มมากขึ้น

จากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านนำ้านอกประเทศ ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาค

เทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเตอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้คำามั่นว่าจะไม่ใช้

อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้คำามั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับที่ไม่ยอมเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กับชาติใด ๆ 

ทั้งสิ้น และยำ้าว่าจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่

รุกรานประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับ หากจีนถูกโจมตีก่อน 

 เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวฉบับนี้ได้เพียงหนึ่งเดือน  

สภาผูแ้ทนประชาชนของจนีกไ็ด้เหน็ชอบกฎหมายความมัน่คงแห่งชาติฉบบัใหม่ ซ่ึงระบดุ้วยว่า เป็นหน้าทีข่องกองทพั

ในการปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบัติการทางทหารในกรณีจำาเป็น ซึ่งเป็นบทบาทเพิ่มเข้ามา นอกเหนือ

จากภารกจิรกัษาสนัตภิาพ ปฏบิตักิารกูภ้ยัระหว่างประเทศ และภารกจิการคุม้กนั ด้วยการมอบหมายภารกจิ ทีท้่าทาย
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ในระยะยาวแก่กองทัพเรือ ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถออกปฏิบัติการในน่านนำ้าสากลได้ในอนาคต นอกจากนั้น 

ในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทาง

ขนส่งทางบกและทางทะเล เพือ่รกัษาการพฒันาด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ซึง่จนีได้แสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะ 

ซึ่งมีความสำาคัญทางยุทธศาสตร์

 สำาหรับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับ

มณฑลดำาเนนิการ โดยในระดบัชาตมิคีณะทำางานระดับชาติด้านวทิยาศาสตร์และการศกึษา,  มกีระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี, สำานักงานกำากับกิจการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ  

(SASTIND) รวมทั้งองค์กรเทียบเท่าระดับกระทรวงคือ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of  

Sciences : CAS) เป็นหน่วยงานคลังสมองที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลจีน และมีบทบาทอยู่ใน

กระบวนการตดัสนิใจในการกำาหนดยทุธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี ้ยงัมหีน่วยงานในระดับมณฑลทีล่งมอืปฏบัิติ

โดยมีห้องปฏิบัติการทดลองและศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่มีความพร้อม โดยจีนมีนักวิจัยด้าน R&D (แบบเต็มเวลา)  

มากที่สุดของโลก (จำานวน ๑.๕๒ ล้านคน) และจีนยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีผลงานอยู่ในฐาน

ข้อมูล Science Citation Index (SCI) มากเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยผลงานได้ถูกอ้างอิงมากเป็นอันดับ ๔ ของโลก 

ซึ่งน่าจะนำามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้แนวทางหนึ่ง 

 การวิจัยและพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” หรือ MIC 2025 ท่ีเพ่ิงประกาศใช้ 

เมือ่ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึง่ได้รบัการตอกยำา้ความสำาคญัอกีหลายครัง้ในการประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนสิต์

จีนครั้งที่ ๑๙ ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจีนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับ

ทศิทางของภาคอตุสาหกรรมการผลติ ไปสูค่วามทนัสมยั เพ่ือช่วยผลักดันให้จีนก้าวขึน้สู่ระดับบนของห่วงโซ่การผลติ  

โดยใช้นวตักรรมเทคโนโลยเีพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและช่วยเพิม่คณุภาพชวีติให้กบัประชาชน 

ทำาให้สามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ “Made in 

China 2025” ของประเทศจีน จะปูทางไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน ให้แนบ

แน่นมากยิง่ขึน้ เพราะท้ังไทยและจนี ต่างกม็นีโยบายยกระดับการพฒันาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม   

 การทีจ่นีมแีผนงาน “ยทุธศาสตร์พฒันาเทคโนโลยขีองชาต”ิ ทำาให้มกีารผลกัดนัเป้าหมายการพฒันาควอนตมั

คอมพวิเตอร์ทีช่ดัเจน และมกีารลงทนุเพือ่สร้างบคุลากร มกีารสนับสนุน และการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ และรวมถงึ

การนำาเข้าบุคลากรชั้นนำาระดับโลกมาต่อยอดการพัฒนาด้านนี้  โดยเฉพาะ “โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งปี ๒๐๓๐” ซึง่เป็นโครงการทีเ่น้นการวจัิยเพ่ือใช้งานในอนาคต โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นรปู

แบบหนึ่งของการประมวลผลที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะเปลี่ยนโฉมโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งแต่

อุตสาหกรรมการเกษตร, การแพทย์, พลังงาน และการผลิตต่างๆ รวมถึงการสร้างยานพาหนะ ไปจนถึงการแข่งขัน

ด้านอวกาศ ทำาให้จนีมศีกัยภาพทีจ่ะก้าวขึน้มามอีทิธพิลต่ออตุสาหกรรมและการค้าดิจิทัลของโลก แม้ว่าจะมข่ีาวกรณี

ทางการจีนเริ่มชะลอการส่งเสริมโครงการ “Made in China 2025” ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม

ในอนาคตของจีนก็ตาม เน่ืองจากได้สร้างความกังวลกับประเทศตะวันตกและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านลบต่อจีน 

โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่หวาดระแวงจีน ได้หยิบยกความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน มาเป็นสาเหตุที่สำาคัญ

ต่อการนำาไปสู่สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

 ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศดังกล่าวได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ จากการที่  

นายสือ่ จงจุน้ เอกอคัรราชทตูจนีประจำาสหประชาชาต ิ ได้กล่าวสนุทรพจน์ เมือ่วนัที ่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
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ที่กรุงเวียนนาของออสเตรีย ในพิธีแถลง “คำาประกาศว่าด้วยโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้งานสถานี

อวกาศของจีน” โดยเน้นว่าจีนยืนหยัดหลักการในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและ

การสำารวจอวกาศอย่างเปิดกว้าง เพื่อสร้างสันติภาพและชัยชนะร่วมกัน โดยยินดีต้อนรับฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการ

ใช้งานสถานีอวกาศของจีน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า สถานีอวกาศของจีน 

จะเปิดให้ทกุประเทศ ทกุองค์กรและภาคเอกชน รวมทัง้นกัวทิยาศาสตร์จากทัว่โลก ได้มาศกึษาเรยีนรู ้จดัการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ ที่สถานีอวกาศของจีนซึ่งจะสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้ในปี ค.ศ.๒๐๒๒ หรือปี พ.ศ.๒๕๖๕

-----------------------------------------------------
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เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ ณ จังหวัดสงขลา 

การศึกษาก่อนขั้นอุดมศึกษา

 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

การศึกษาพลเรือน 

 -  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา ๒๕๒๖

  -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๒๘

 -  ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

การศึกษาทหาร  

 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทุนกองทัพบก                

ปี พ.ศ.๒๕๓๓     

 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจำา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๓๗   

 -  ประกาศนยีบัตรหลกัสตูรการรบร่วม ศนูย์ศกึษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลยี โดยทนุ กองบญัชาการ

ทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๐     

 -  วุฒิบัตรหลักสูตรเสนาธิการทหาร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปี พ.ศ.๒๕๔๓ 

 -  ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนกลาง กรมยุทธศึกษาทหารบก ปี พ.ศ.๒๕๔๖

 -  ประกาศนยีบตัรการใช้ภาษาจนีขัน้พ้ืนฐาน คณะกรรมการทดสอบการใช้ภาษาจีนระดับประเทศ กรงุปักก่ิง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำาปี พ.ศ.๒๕๔๘

 -  ปริญญาบัตรหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด ปี พ.ศ.๒๕๔๗

 -  ประกาศนียบัตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ประวัติผู้เขียน 

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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ประวัติผู้เขียน 

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ

 - เคยดำารงตำาแหน่ง อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย  

พระจุลจอมเกล้า ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๙ – ๒๕๓๔

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง ฝ่ายเสนาธิการประจำากรมกำาลังพลทหารบก อัตราพันโท ปี พ.ศ.๒๕๓๗

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนาการศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการ 

ป้องกันประเทศ อัตราพันเอก ปี พ.ศ.๒๕๔๐

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง รองผู้อำานวยการศึกษา กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อัตราพันเอก 

ปี พ.ศ.๒๕๔๕

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง รองผูอ้ำานวยการกองกจิการป้องกนัประเทศ สถาบนัวจิยัทางยทุธศาสตร์ สถาบันวชิาการ

ป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด อัตราพันเอก ปี พ.ศ.๒๕๔๖   

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด อัตราพันเอก (พิเศษ) ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง ผูอ้ำานวยการกองภมูภิาคศกึษา ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกันประเทศ 

กองบัญชาการกองทัพไทย อัตราพันเอก (พิเศษ) ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

 -  เคยดำารงตำาแหน่ง นายทหารปฏบิติัการประจำาสถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย 

อัตราพันเอก (พิเศษ) ปี พ.ศ.๒๕๕๖ 

 - ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลตรี) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

ผลงานที่สำาคัญ 

 -  ปี พ.ศ.๒๕๔๓ รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

        -  ปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นผู้ประสานงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการจัดทำาบันทึกความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดย คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม  

พ.ศ.๒๕๕๓)

        -  ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รบัการคดัเลือกจากคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติให้นำาเสนอผลงานวจัิยในการสมัมนาวจิยั

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๒ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

          -  ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้รบัการคดัเลือกจากคณะกรรมการวจัิยแห่งชาติให้นำาเสนอผลงานวจัิยในการสมัมนาวจิยั

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๔ ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ 

กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
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