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คำ�นำ�
หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒ : ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เล่มนี้
มีวัตถุประสงค์ที่จะนำ�เสนอแนวคิดของจีนทางยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์ที่ต้องการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในกรอบของความร่วมมือแบบทวิภาคีหรือพหุภาคี
รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน และมีความ
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�หรับการพิจารณาแนวทางในการกำ�หนดบทบาทและท่าที
ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
สำ�หรับข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ทีน่ �ำ เสนอในหนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึง่ ในบทความของผูเ้ ขียนทีเ่ คยลงตีพมิ พ์
ในวารสารเสนาธิปัตย์ของศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารบก อย่างต่อเนื่องทุกฉบับ
ตัง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ และนำ�มาปรับปรุงให้ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยเนือ้ หาสาระสำ�คัญของหนังสือเล่มนี้
ประกอบไปด้วยแนวคิดทฤษฎีในทางวิชาการและประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยได้รับทุนของกระทรวงกลาโหม
ไปศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ (เป็นหลักสูตรในระดับเดียวกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ของไทย) รวมทัง้ หลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยการป้องกันประเทศ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงาน
ในการจัดทำ�บันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ตลอดจนได้เข้าร่วมการประชุมหารือและการสัมมนา
ทางวิชาการกับคณะผู้แทนทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนของสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกหลายครั้ง
ผู้เขียนหวังว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่องจีนศึกษาได้ตามสมควร หากมีข้อบกพร่อง
ประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสหน้า และท้ายที่สุดนี้ ขอให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน
มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
การซ้อมรบร่วมทางทะเลประจำ�ปี ๒๐๑๘ (พ.ศ.๒๕๖๑) ระหว่างจีน-อาเซียน ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม
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 เพื่อธำ�รงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนและ
ความร่วมมือในทางปฏิบตั ิ และเสริมสร้างขีดความสามารถทีจ่ ะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคาม ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อความ
มั่นคง แต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ จีนมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการป้องกัน
ประเทศระหว่างจีน-อาเซียน ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการติดต่อ เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็น
รูปธรรมอย่างลึกซึง้ และสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างจีน-อาเซียนให้ยกระดับสูงยิง่ ขึน้
ความเคลื่อนไหวทางทหารของจีนจากกรณีดังกล่าว ย่อมดำ�เนินไปตามกรอบแผนงานที่กำ�หนดไว้
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) ทำ�ให้จีนสามารถเชื่อมโยงทวีปเอเชีย
ยุโรปและแอฟริกา พร้อมกับการเชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ขณะที่จีนกำ�ลังแข่งขัน ช่วงชิง
อำ�นาจอิทธิพลกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจีนได้แสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการพัฒนากองทัพ ไว้ใน
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ ควบคู่กับการกำ�หนดนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
“โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)” ที่จะเป็นการเปลี่ยนโฉม
โลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
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วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของจีน
ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ยุทธศาสตร์ของจีนในยุคของผู้นำ�จีนรุ่นที่ ๕ นับตั้งแต่ที่นาย สี จิ้นผิง ได้ขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน จากการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๘ เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็น
ผู้นำ�จีนรุ่นที่ ๕ และต่อมาได้เข้ารับตำ�แหน่งเป็นประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ได้ประกาศภารกิจหลักของกลุ่มผู้นำ�รุ่นใหม่ คือ การนำ�พาประชาชาติจีนบรรลุถึง “ความฝันของจีน” (中国梦
/Chinese Dream ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรแบบพินอินได้ว่า Zhōngguó mèng ออกเสียงว่า จงกั๋วเมิ้ง) โดยการผลัก
ดันการฟืน้ ฟูครัง้ ใหญ่แห่งประชาชาติจนี ได้แก่ การฟืน้ ฟูประเทศ ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน สร้างความ
มั่งคั่ง สรรค์สร้างสังคมที่ดีขึ้น และขยายกำ�ลังกองทัพ พร้อมกับได้ปลุก คนหนุ่มสาวให้กล้าที่จะฝัน ทำ�งานหนักเพื่อ
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)
ประการทีส่ อง ได้ก�ำ หนดวิธกี าร หรือ แนวทาง (WAYs) ทีจ่ ะดำ�เนินการไปสูเ่ ป้าหมายทางยุทธศาสตร์ภายใต้
การยืนหยัดและพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณ์จนี ได้แก่ (๑) องค์ประกอบแรก เป็นการสร้างประเทศให้เข้มแข็ง
มั่ ง คั่ ง ด้ ว ยการบู ร ณาการงานด้ า นความมั่ น คงและการต่ า งประเทศ (๒) องค์ ป ระกอบที่ ส อง เป็ น การนำ � พา
ประชาชาติให้เจริญรุง่ โรจน์ดว้ ยการปฏิรปู อย่างถึงแก่นและรอบด้าน มีระบบการปราบปรามการคอร์รปั ชัน่ ทีท่ นั สมัย
(๓) องค์ประกอบที่สาม เป็นการทำ�ให้ประชาชน อยู่ดีมีสุขโดยได้รับการศึกษาในวัยเรียน มีรายได้จากงานที่มั่นคง ได้
รับการรักษายามเจ็บป่วย ได้รับการดูแลยามแก่ชรา และมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
ประการทีส่ าม การพิจารณาใช้เครือ่ งมือ (MEANs) ในการปฏิรปู ประเทศทัง้ ทางเศรษฐกิจ การเมือง ความ
มั่นคงและการทหาร รวมทั้งด้านการต่างประเทศที่จะต้องบูรณาการในการนำ�ประเทศจีนให้ไปสู่เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว โดยต้องอาศัยปัจจัยสองประการ ได้แก่ (๑) ประการแรก สถานการณ์ภายในต้องมีเสถียรภาพ
ด้วยการปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (๒) ประการที่สอง สถานการณ์ภายนอกต้องมี
สันติภาพ เพื่อไม่ต้องไปวุ่นวายกับการแก้ไขปัญหาภายนอกที่จะสร้างความรำ�คาญ เช่น ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี
ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น และปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ เป็นต้น
ตอนที่ ๑ ว่าด้วยการกำ�หนดยุทธศาสตร์ของจีนจากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙
การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ หอประชุมมหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง โดยเริ่มขึ้นเมื่อเช้าวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. และมี
กำ�หนดการประชุม ๗ วัน โดย ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (ซึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลางอีกตำ�แหน่งหนึ่ง) กล่าวคำ�รายงานในนามคณะกรรมการกลาง ของพรรคฯ ชุดที่ ๑๘
ขณะที่ นายหลี่ เค่อเฉียง (นายกรัฐมนตรี) ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการประชุม มีผแู้ ทนของพรรคฯ เข้าร่วมการประชุมครัง้ นี้
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จำ�นวน ๒,๒๘๐ คน (เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคจำ�นวน ๘๙ ล้านคน) และผู้แทนรับเชิญพิเศษอีก ๗๔ คน
รวมทั้งหมดเป็น ๒,๓๕๔ คน

๑. เป้าหมายของการประชุม

		 การประชุมฯ ครัง้ นี้ ได้ก�ำ หนดหัวข้อหลัก คือ “ไม่ลมื จิตใจดัง่ เดิม จดจำ�มัน่ ในภาระหน้าที่ ชูธงอันยิง่ ใหญ่
แห่งสังคมนิยมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์จนี เพือ่ ชัยชนะชีข้ าดของการสร้างสังคมมีกนิ มีใช้อย่างถ้วนหน้า ช่วงชิงชัยชนะอัน
ยิง่ ใหญ่แห่งสังคมนิยมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์จนี ในยุคใหม่ และต่อสูอ้ ย่างไม่ลดละเพือ่ บรรลุ ความฝันชาติจนี ทีเ่ จริญรุง่ เรือง
ขึ้นใหม่อันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน” โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญ ๒ ประการ คือ
		 ๑.๑ ประการแรก การกำ�หนดทิศทางนโยบายการเมืองของจีน (ยุทธศาสตร์) ในช่วง ๕ ปีต่อไปข้าง
หน้า (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยจะพิจารณาตรวจสอบรายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ (นายสี จิ้นผิง ซึ่งดำ�รง
ตำ�แหน่งประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง) และรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจวินัยของคณะกรรมการกลางพรรคฯ รวมทั้งพิจารณาระเบียบข้อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง)
		
๑.๒ ประการที่สอง เลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่

๒. วัตถุประสงค์ของการประชุม

		
๒.๑ การพิจารณารายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ในหัวข้อเรื่อง “ชัยชนะขี้ขาดของการสร้าง
สังคม มีกนิ มีใช้อย่างถ้วนหน้า ช่วงชิงชัยชนะอันยิง่ ใหญ่แห่งสังคมนิยมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์จนี ในยุคใหม่” โดยในรายงาน
แบ่งออกเป็น ๑๓ ส่วน คือ
				 ๒.๑.๑ งานในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะประวัติศาสตร์
				 ๒.๑.๒ ภาระหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่
				 ๒.๑.๓ ความคิด และแผนงานยุทธวิธีพื้นฐานของสังคมนิยมที่เป็นอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่
				 ๒.๑.๔ ชัยชนะชีข้ าดของการสร้างสังคมมีกนิ มีใช้อย่างถ้วนหน้า เริม่ การเดินทางไกลแห่งการสร้าง
รัฐสังคมนิยมแบบทันสมัยอย่างถ้วนหน้า
				 ๒.๑.๕ ปฏิบัติให้บรรลุแนวคิดพัฒนาใหม่ สร้างระบบเศรษฐกิจแบบทันสมัย
				 ๒.๑.๖ บูรณาการระบบทีป่ ระชาชนเป็นเจ้าของประเทศ พัฒนาการเมืองประชาธิปไตยสังคมนิยม
				 ๒.๑.๗ เสริมความเชื่อมั่นในวัฒนธรรม ผลักดันวัฒนธรรมสังคมนิยมให้เจริญรุ่งเรือง
				 ๒.๑.๘ ยกระดับหลักประกันและปรับปรุงชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน เสริมและสร้างนวัตกรรม
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 ยืนหยัดการปกครองพรรคอย่างเข้มงวดกวดขันถ้วนหน้าไม่หวัน่ ไหว ยกระดับสมรรถภาพ
การบริหารประเทศและระดับการนำ�ของพรรคอย่างไม่หยุดยั้ง
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๒.๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่ โดยเมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จนี (CPC) ชุดที่ ๑๙ ได้ประชุมกันเป็นครัง้ แรก และได้เลือก
นายสี จิน้ ผิง เป็นเลขาธิการใหญ่แห่งคณะกรรมการกลางพรรคฯ หลังจากนัน้ ทีป่ ระชุมฯ อันประกอบด้วยผูน้ �ำ ชุดใหม่
ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ๒๐๔ คน และคณะกรรมการหมุนเวียนของคณะกรรมการกลางพรรคฯ ๑๗๒ คน
ได้เลือกตั้งคณะกรรมาธิการหมุนเวียนกรมการเมือง และคณะกรรมาธิการประจำ�กรมการเมืองฯ ประกอบด้วย
				 ๒.๒.๑ กลุ่มผู้นำ�สูงสุดแห่งคณะกรรมาธิการประจำ�กรมการเมืองฯ ๗ คน ได้แก่
				 ๒.๒.๑.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง (习近平) วัย ๖๔ ปี (ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ)
				 ๒.๒.๑.๒ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง (李克强) วัย ๖๒ ปี (ดำ�รงตำ�แหน่งต่อ)
				 ๒.๒.๑.๓ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกลางแห่งพรรคฯ 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 ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิจัยนโยบายแห่งพรรคฯ 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 ประจำ�นครเซี่ยงไฮ้ 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
บทบาทใหญ่ในการกำ�กับดูแลวินัย และปราบปรามคอรัปชั่น
		 ๒.๓ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานกรรมาธิการ
ทหารกลาง ได้แถลงข่าวเปิดตัวกลุม่ ผูน้ �ำ สูงสุดชุดใหม่ พร้อมทัง้ แถลงแนวนโยบายทีม่ งุ่ สูเ่ ป้าหมายการสร้างสังคมนิยม
แบบมีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ในกลางศตวรรษนี้ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความท้าทาย ใน ๕ ปี ข้างหน้า ที่จีนจะต้อง
เผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญหลายประการ 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
โดยจีนจะต้องบรรลุความสำ�เร็จตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓ และ
พัฒนาพิมพ์เขียวใหม่สำ�หรับอนาคตของจีนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าในปี
ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)
			 ๒.๓.๓ การเตรียมการเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ๑๐๐ ปีสองครั้ง อันเป็นความฝันของจีน
(Chinese Dream) โดยเป้ า หมายแห่ ง การบรรลุ ค วามฝั น ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แ รก ในโอกาส
ครบรอบ ๑๐๐ ปี ก ารก่ อ ตั้ ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น ในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) คื อ การสร้ า งสั ง คมกิ น ดี
อยู่ดีถ้วนหน้า และการบรรลุความฝันครบรอบ ๑๐๐ ปี ครั้งที่สอง ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ในปี ค.ศ.๒๐๔๙ (พ.ศ.๒๕๙๒) คื อ การสร้ า งสั ง คมนิ ย มสมั ย ใหม่
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๒.๓ ข้อสังเกต
		 ๒.๓.๑ นายสี จิน้ ผิง เริม่ เข้าสูเ่ วทีการเมืองเมือ่ ๔๔ ปีทแี่ ล้ว และได้รบั การยอมรับว่าเป็นยอดนักปฏิรปู
โดยเฉพาะในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันมาตรการปฏิรูป มากกว่า ๑,๕๐๐ มาตรการ และเดินสายตรวจงานตาม
พื้นที่ต่าง ๆ ๕๐ แห่งทั่วประเทศในช่วงเวลา ๑๕๑ วัน
		 ๒.๓.๒ กลุ่มผู้นำ�สูงสุด (๗ คน) แห่งคณะกรรมาธิการประจำ�กรมการเมืองฯ คนอื่น ๆ ล้วนเป็นนัก
ปฏิรูปและผลักดันนโยบายเปิดกว้างที่ไฟแรง รวมทั้งล้วนมีการศึกษาสูง มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในปรัชญาและความคิด
เชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งมีผลงานตีพิมพ์สู่สถาบันศึกษา นอกจากนี้ ผู้นำ�หลาย ๆ คนในชุดการนำ�ใหม่นี้ มีบทบาทสำ�คัญ
ในการแก้ปญ
ั หาความยากจน ประสบความสำ�เร็จในการพิชติ อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลักดันสวัสดิการสังคม
จัดการพัฒนาเขตเมือง ปราบปรามคอรัปชั่น และการเปลี่ยนถ่ายภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน ยังมีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ ในการเปิดกว้างและพัฒนาแบบสมประโยชน์ มีวสิ ยั ทัศน์ระดับสากล และประสบการณ์ในการรับมือกับประเด็น
ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองของจีน ต่างให้ความเห็นว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มีแนวโน้มที่จะครอง
อำ�นาจยาว (มากกว่า ๑๐ ปี) หลังจากเปิดตัวผู้นำ�พรรคชุดใหม่โดยไร้ว่าที่ผู้ที่จะรับสืบทอดอำ�นาจต่อตามธรรมเนียม
ทีป่ ฏิบตั กิ นั มาในช่วงหลายทศวรรษก่อนหน้านี้ ซึง่ ตามปกติผนู้ �ำ คนปัจจุบนั จะเสนอชือ่ ทายาททางการเมือง ให้เข้ามา
อยูใ่ นคณะกรรมการประจำ�ของโปลิตบูโร ในช่วง ๕ ปีของวาระการดำ�รงตำ�แหน่งสุดท้าย เพือ่ ให้เห็นชัดเจนว่าทิศทาง
การเมืองในอนาคตจะดำ�เนินไปทางใด โดยก่อนหน้านี้คาดกันว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเสนอชื่อ นายเฉิน หมิน
เออร์ ซึ่งเป็นผู้ที่เขาสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้ง นายหู ชุนหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง เข้ามา
อยู่ในคณะกรรมการประจำ�ของกรมการเมืองด้วย ซึ่งทั้งสองคนนี้อยู่ในวัย ๕๐ ปีเศษ อันเป็นช่วงอายุที่พอเหมาะใน
การขึ้นเป็นผู้นำ�รุ่นต่อไป โดยเฉพาะคณะกรรมการประจำ�ของกรมการเมืองที่แต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ นี้ เกือบ
ทุกคนมีอายุมากกว่า ๖๒ ปี นั่นหมายความว่าในอีก ๕ ปีข้างหน้า กลุ่มผู้นำ�สูงสุด อีก ๖ คน จะมีอายุเกิน ๖๗ ปี ซึ่ง
จะพ้นกำ�หนดอายุที่จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำ�พรรคได้ จึงทำ�ให้เกิดข้อสังเกตได้ว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง คงต้องอยู่
ในตำ�แหน่งต่อไปยาวนานไปกว่าวาระนีอ้ กี และอาจยาวถึง ๑๕ ปี เมือ่ มีการแก้ไขธรรมนูญพรรคฯ ให้บรรจุแนวคิด
ของประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ไว้เป็นหลักปรัชญาและกฎระเบียบของพรรคฯ เทียบเท่ากับ เหมา เจ๋อตง และ เติง้ เสีย่ วผิง
ก็จะยิ่งสนับสนุนต่อข้อสังเกตดังกล่าวได้มากขึ้น
๒.๔ ความหมายของสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน (จากแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งได้กล่าว
สุนทรพจน์ไว้ในระหว่างการศึกษาร่วมของกรมการเมือง เมือ่ วันที่ ๑๗ พ.ย.๕๕) ซึง่ เป็นความสำ�เร็จหลักทีไ่ ด้รบั จาก
การปฏิบตั จิ ริงมาเป็นเวลานานของพรรคฯ และเริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่การปฏิรปู เปิดประเทศ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่
วิถีทาง ทฤษฎี และระบบ โดยต้องปฏิบัติด้วยการผสานทั้ง ๓ ส่วนนี้เข้าด้วยกัน กล่าวคือ
		 ๒.๔.๑ วิถีทางคือ วิธีการสู่เป้าหมาย ซึ่งต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศและด้านอื่น ๆ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และ
ยืนหยัดในหลักการพื้นฐานสี่ประการ ได้แก่ (๑) การยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยม (๒) การยืนหยัดในการปกครอง
ประชาชนแบบเผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผูน้ �ำ ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี และ (๔) การยืนหยัด
ในลัทธิมาร์กซ์-เลนินกับแนวความคิดเหมา เจ๋อตง ซึ่งเป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทาง
การเมืองรวมทั้งการดำ�รงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ
๒.๔.๒ ทฤษฎีคอื เข็มทิศในการปฏิบตั ิ เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้ลทั ธิมาร์กซ์ให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมจีน รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง เสี่ยวผิง (ผู้นำ�รุ่น ๒) และแนวคิดสามตัวแทนของ เจียง เจ๋อหมิน (ผู้นำ�รุ่น ๓) คือ
พรรคฯ ต้องเป็นตัวแทนของความต้องการพัฒนาของกำ�ลังการผลิตให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เป็นตัวแทนของทิศทางมุ่งสู่
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วัฒนธรรมอันก้าวหน้าของจีน และเป็นตัวแทนผลประโยชน์พนื้ ฐานของประชาชนจีน ควบคูก่ นั กับทัศนคติการพัฒนา
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ โดยยืนหยัดที่จะสืบทอด พัฒนาและคิดริเริ่มบนรากฐานของลัทธิ มาร์กซ์-เลนิน กับแนวคิด
เหมา เจ๋อตง
๒.๔.๓ ระบบคือ หลักประกันพื้นฐาน ด้วยการนำ�เอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทน
ประชาชน) ระบบการเมืองพื้นฐาน (ระบบความร่วมมือและปรึกษาการเมืองหลายพรรคภายใต้อำ�นาจของพรรค
คอมมิวนิสต์จนี ) ระบบเศรษฐกิจพืน้ ฐาน (เศรษฐกิจทีย่ ดึ ถือระบบกรรมสิทธิร์ ว่ มเป็นแกนหลักควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ร่วมกันของระบบกรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นำ�เอา
ประชาธิปไตยในระดับชาติมาผสานเข้ากับประชาธิปไตยรากหญ้า นำ�เอาการเป็นผูน้ �ำ ของพรรคฯ การให้ประชาชน
เป็นเจ้าของประเทศ กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน

๓. การก�ำหนดทิศทางนโยบายการเมืองของจีน (ยุทธศาสตร์) ในช่วง ๕ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๓.๑ สถานการณ์ทั่วไป ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
				 ๓.๑.๑ ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัวอย่างเชือ่ งช้า พรรคคอมมิวนิสต์จนี ยืนหยัดแนวคิดใหม่
ในการพัฒนาของตน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา ท�ำให้เศรษฐกิจจีนพ้นจากความยากล�ำบากและ
ประสบผลส�ำเร็จที่ส�ำคัญหลายประการ GDP เพิ่มขึ้นเป็น ๘๐ ล้านล้านหยวน ซึ่งนับเป็นคุณูปการต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวตามสูงขึ้นกว่า ๓๐% นอกจากนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจยังได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เรื่อย ๆ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิตอลมีการพัฒนาอย่างคึกคัก เกษตรกรรมพัฒนาเป็นแบบทันสมัย
อย่างต่อเนือ่ ง การสร้างสรรค์ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง” ประสบผลส�ำเร็จอย่างเห็นได้ชดั และมีการเปิดตัวผลงานทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเด่น ๆ มากมาย อาทิ ห้องทดลองอวกาศ “เทียนกง” ยานด�ำน�้ำส�ำรวจทะเลลึก พร้อมมนุษย์
“เจียวหลง” กล้องโทรทรรศน์วทิ ยุฟาสต์ ซึง่ มีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก จนได้สมญานามว่า “ดวงตา แห่งจักรวาล” ดาวเทียม
“อูค้ ง” ทีค่ น้ หาอนุภาคของสสารมืด ดาวเทียมทดลองควอนตัม “โม่จอื่ ” ดวงแรก ของโลก การผลิตเครือ่ งบินขนาดใหญ่
และการก่อสร้างตามแนวหินโสโครกในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ การค้าต่างประเทศ การลงทุนในต่างประเทศ และ
การส�ำรองเงินตราต่างประเทศของจีนล้วนอยู่แนวหน้าของโลก
				 ๓.๑.๒ พรรคคอมมิวนิสต์จีนปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง ตลอดช่วง ๕ ปี
ที่ผ่านมา โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนประสบผลสำ�เร็จที่น่ายินดี ทำ�ให้ประชากรกว่า ๖๐ ล้านคนพ้นขีดความยากจน
เฉลีย่ แล้วมีประชากรพ้นจากความยากจนมากกว่า ๑๐ ล้านคนต่อปี จนอัตราความยากจนของจีนลดลงจาก ๑๐.๒%
เป็นน้อยกว่า ๔% โดยจีนเริม่ โครงการช่วยเหลือผูย้ ากจนขนาดใหญ่ตงั้ แต่ปี ค.ศ. ๑๙๘๖ เป็นต้นมา แต่หลังเริม่ ศตวรรษ
นี้เป็นต้นมา เฉลี่ยแล้วแต่ละปีจีนประชากรยากจนลดจำ�นวนลงกว่า ๖ ล้านคน และในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา ลดลง
ปีละกว่า ๑๐ ล้านคน นับเป็นผลงานโดดเด่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
				 ๓.๑.๓ ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา การต่างประเทศของจีน ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีเอกลักษณ์
ได้พฒ
ั นาอย่างรอบด้าน ครบวงจร มีระดับทีห่ ลากหลาย และเป็นแบบสามมิติ เข้าร่วมปฏิบตั ติ ามข้อริเริม่ “หนึง่ แถบ
หนึ่งเส้นทาง” มีการเปิดธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (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 มากที่สุดตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังทุ่มเทกำ�ลังและใช้มาตรการต่าง ๆ
ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอย่างเต็มที่ ทำ�ให้พรรคฯได้รับผลงานคืบหน้าด้านนี้อย่างมาก
๓.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
			 ๓.๒.๑ หลังจากใช้ความพยายามเป็นเวลายาวนาน สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนย่างเข้าสู่ยุค
สมัยใหม่ นีเ่ ป็นทิศทางและตำ�แหน่งการพัฒนาใหม่เชิงประวัตกิ ารณ์ของการพัฒนาประเทศ “หมายความว่า จีนบรรลุ
ซึ่งการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่ หลังจากประชาชาติลุกขึ้นหยัดยืนสถาปนาประเทศเป็นต้นมา สร้างความ
มั่งคั่งจนเข้มแข็ง แม้จีนจะเป็นประเทศกำ�ลังพัฒนา แต่ก็ได้ขยายช่องทางการพัฒนาสู่ความทันสมัยต่าง ๆ จนเกิด
ทางเลือกใหม่สำ�หรับประเทศและชนชาติที่ปรารถนาทั้งการพัฒนาและดำ�รงเอกราชของตนเองไว้ได้ พร้อมนำ�เสนอ
วิธีคิดและแผนปฏิบัติงานของจีนในการแก้ปัญหาของมนุษยชาติ
๓.๒.๒ ยุคสมัยใหม่ของการพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน เป็นยุคสมัยแห่งการช่วงชิง ชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่ เป็นยุคสมัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพอกินพอใช้ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างรอบด้าน จนกระทั่งประเทศ
มีความเข้มแข็งทีท่ นั สมัยในแบบสังคมนิยม เป็นยุคสมัยทีป่ ระชาชนจีนทัว่ ทัง้ ประเทศบรรลุความมัง่ คัง่ ไปพร้อม ๆ กัน
เป็นยุคสมัยที่ความฝันของจีนเป็นที่ประจักษ์ และมีการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน เป็นยุคสมัยที่จีน
เดินเข้าไปยืนกลางเวทีโลกเพื่อสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๓ ความขัดแย้งหลักในสังคมจีนยุคใหม่คอื ความต้องการทีจ่ ะดำ�รงชีวติ อย่างสุขสบาย ของประชาชน
กับการพัฒนาที่ไม่สมดุล ซึ่งอีกไม่นาน จีนจะสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้
ประชาชนมีความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจที่มีระดับสูงขึ้น และต้องการประชาธิปไตย
การปกครองตามกฎหมาย ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความมั่นคง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
๓.๒.๔ ปัญหาโดดเด่นของจีนคือ การพัฒนาไม่สมดุลและไม่เต็มที่ ซึ่งกลายเป็นปัจจัยจำ�กัด ต่อความ
ต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายของประชาชน สภาพความเป็นจริงในขณะนี้ของจีนอยู่ในช่วงขั้นตอนการ
พัฒนาสังคมนิยมขั้นแรกและยังมีหนทางอีกยาวไกล และสถานะในประชาคมโลกที่เป็นประเทศกำ�ลังพัฒนาที่
ใหญ่ที่สุดของโลกนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
๓.๓ ทิศทางที่ต้องดำ�เนินการ
			 ๓.๓.๑ ตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ ๑๘ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นมา
ได้ เ กิ ด แนวคิด สัง คมนิย มที่มีเอกลักษณ์ข องจี น ในยุ ค ใหม่ ซึ่ งเป็ น แนวคิ ดที่ กำ� หนดทิ ศ ทางการปฏิ บั ติ ข อง
พรรคคอมมิวนิสต์จนี และประชาชนจีนในการบรรลุซง่ึ ความเจริญรุง่ เรืองอันยิง่ ใหญ่ของประชาชาติจนี โดยจะต้อง
ยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
			 ๓.๓.๒ แนวคิดดังกล่าวมีการรับรู้และความเข้าใจต่อกฎเกณฑ์การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์
กฎเกณฑ์การสร้างสรรค์ของสังคมนิยม และกฎเกณฑ์การพัฒนาของสังคมมนุษย์ในทัศนวิสยั ใหม่ โดยเสนอว่า บนพืน้ ฐาน
การบรรลุสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้านในปี ค.ศ.๒๐๒๐ นั้น จีนจะพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมแบบ
ประชาธิปไตยที่ทันสมัย เข้มแข็ง มั่งคั่ง กลมกลืน และสวยงามในกลางศตวรรษนี้
		 ๓.๓.๓ แนวคิดดังกล่าวยังเรียกร้องให้พรรครัฐบาลต้องยึดมั่นการพัฒนาที่ถือประชาชน เป็นที่ตั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน ให้ประชาชนทัง้ ปวงมีชวี ติ มัง่ คัง่ ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังกำ�หนดรายละเอียด ของโครงสร้าง
ภาครวมของกิจการสังคมนิยม ยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนา หลักประกันทางการเมือง ที่มีเอกลักษณ์ของจีน
		 ๓.๓.๔ จีนต้องบรรลุการเป็นประเทศเข้มแข็งทางสังคมนิยมที่ทันสมัยในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑
บนพื้นฐานการสร้างสังคมพอกินพอใช้ในปี ค.ศ.๒๐๒๐ และจนถึงปี ค.ศ.๒๐๓๕ จีนจะบรรลุซึ่งการเป็นประเทศ
สังคมนิยมทีม่ คี วามทันสมัย ซึง่ เศรษฐกิจของชาติ พลังทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวัฒนธรรมต่างจะมีการพัฒนา
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อย่างมาก การปกครองประเทศ การบริหารรัฐบาลและสังคมด้วยกฎหมายจะสำ�เร็จเสร็จสิ้น ระบบการบริหารและ
ความสามารถด้านการบริหารจะเป็นแบบทันสมัย นอกจากนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความ มั่งคั่งมากขึ้น
อัตรากลุม่ คนทีม่ รี ายได้ปานกลางเพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ช่องว่างระหว่างตัวเมืองกับชนบท และชีวติ ความเป็นอยูข่ อง
ประชาชนลดลงอย่างมาก บรรลุซึ่งการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ภาวะนิเวศปรับเปลี่ยนดีขึ้น และเป้าหมายที่ดี
งามของจีนบรรลุเป็นจริง ถึงช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑ หรือในปี ค.ศ.๒๐๕๐ จีนจะกลายเป็นประเทศสังคมนิยม
ที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัยมีอารยธรรมสมบูรณ์และกลมเกลียวกัน กลายเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในโลก ประชาชน
ต่างมีชีวิต ที่มีความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน ประชาชาติจีนจะมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น
ในเวทีโลก
		 ๓.๓.๕ ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์เขตชนบทให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างกลไก และ
นโยบายที่ผสมผสานการพัฒนาเมืองและชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น เร่งผลักดันความทันสมัย
ด้านการเกษตร ตอกย�ำ้ ระบอบการบริหารจัดการขัน้ พืน้ ฐานในเขตชนบทให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ขยายเวลาการรับเหมาเช่าทีด่ นิ
นานต่ออีก ๓๐ ปีเมือ่ ครบก�ำหนดเวลาเดิม ลงลึกในการปฏิรปู ระบอบกรรมสิทธิร์ วมหมูใ่ นชนบท ประกันสิทธิประโยชน์
ทางทรัพย์สินของเกษตรกร ขยายตัวเศรษฐกิจรวมหมู่ สร้างสรรค์ระบบอุตสาหกรรมการเกษตร ระบบการผลิต และ
ระบบการบริหารจัดการทีท่ นั สมัย ปรับระบบการสนับสนุนและคุม้ ครองเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ สนับสนุนและ
ส่งเสริมเกษตรกรหารายได้เสริมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เพิ่มช่องทางการมีรายได้ของเกษตรกร และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเขตชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
		 ๓.๓.๖ การประกาศใช้ระบบบัญชีรายชื่อต้องห้ามเข้าสู่ตลาดอย่างรอบด้าน ปรับแก้และยกเลิก
ข้อกำ�หนด และปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตลาดให้เป็นเอกภาพและอำ�นวยให้เกิดการแข่งขัน
อย่างเสมอภาค สนับสนุนให้วสิ าหกิจเอกชนพัฒนาตนเอง กระตุน้ ความคึกคักขององค์กรตลาดต่าง ๆ แก้ไขการผูกขาด
ทางการตลาด และผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเข้าตลาดของธุรกิจการบริการ
		 ๓.๓.๗ จะต้องถือการสร้างสรรค์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”เป็นงานสำ�คัญ ปฏิบัติตามหลักการ
ร่วมหารือสร้างสรรค์และแบ่งปันกัน ส่งเสริมการเปิดประเทศและความร่วมมือ เสริมขีดความสามารถ ทางนวัตกรรม
สร้างโครงสร้างการเปิดสูภ่ ายนอกทีเ่ ชือ่ มต่อทัง้ ทางบกและทางทะเลระหว่างจีนกับต่างประเทศ อำ�นวยผลประโยชน์
แบบทวิภาคีระหว่างประเทศตะวันออกกับประเทศตะวันตก ส่งเสริมการสร้างประเทศ ทีเ่ ข้มแข็งทางการค้า ใช้นโยบาย
การค้าระดับสูงและอำ�นวยความสะดวกให้กับการลงทุนแบบเสรี ใช้ระบบ ให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับ
พลเมืองจีนในช่วงจัดตั้งและขยายตัวของวิสาหกิจทุนต่างชาติ และระบบบริหารบัญชีรายชื่อต้องห้าม ผ่อนคลาย
เงื่อนไขการอนุมัติเข้าตลาดให้มากขึ้น ขยายการเปิดสู่ภายนอก ของอุตสาหกรรมการบริการ คุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของนักลงทุนต่างชาติ วิสาหกิจที่ลงทะเบียนในดินแดนจีนทั้งหมดจะต้องใช้นโยบายเดียวกัน และให้ความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ให้เขตนำ�ร่องการค้าเสรีมีเสรีภาพมากขึ้น ในการปฏิรูป สร้างท่าเรือการค้าเสรี ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านศักยภาพการผลิตระหว่างประเทศ สร้างเครือข่ายการค้า การสมทบทุน การผลิต และการบริการที่มุ่งต่อทั่วโลก
		 ๓.๓.๘ พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดตั้งทีมนำ� ที่ปกครองประเทศตามกฎหมายทุกด้าน ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อผลักดันงานพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามและรักษาอำ�นาจของ
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ องค์การพรรคคอมมิวนิสต์ระดับต่าง ๆ และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทุกคนเป็นแบบอย่าง
ในการให้ความเคารพ ศึกษา รักษา และใช้กฎหมาย ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรใด ๆ มิอาจมีอำ�นาจเหนือรัฐธรรมนูญได้
		 ๓.๓.๙ การสร้างสรรค์ประเทศให้มีระบบการศึกษาที่เจริญเข้มแข็งนั้น เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สำ�หรับการฟืน้ ฟูความเจริญรุง่ เรืองของประชาชาติจนี จึงจำ�เป็นต้องยกภารกิจด้านการศึกษาให้มคี วามสำ�คัญ เป็น
อันดับแรก ผลักดันการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับทัง้ ในเมืองและชนบทเป็นแบบแผนเดียวกัน ให้ความสำ�คัญระดับสูง
ต่อการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับในเขตชนบท จัดทำ�การศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาสำ�หรับผู้พิการ และการ
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ศึกษาทางอินเตอร์เน็ตให้ดี ส่งเสริมการศึกษามัธยมปลายให้ทั่วถึง เร่งพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร
ชั้นนำ� ปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้แรงงาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ใหม่ทงั้ ในเมืองและชนบทส่วนใหญ่ได้รบั การศึกษาระดับมัธยมปลาย พร้อมเพิม่ จำ�นวนคน ทีไ่ ด้รบั การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น
		 ๓.๓.๑๐ ต้องทำ�ให้ประชากรในชนบทพ้นจากสภาพความยากจนให้หมด อำ�เภอยากจน ในขณะนี้
ก็ต้องหลุดพ้นจากความยากจนได้หมด แก้ปัญหาในภาพรวมจนพ้นจากความยากจนอย่างแท้จริง เพื่อการนี้ พรรค
คอมมิวนิสต์จนี จะรณรงค์ให้สมาชิกพรรคฯ ทุกคนยืนหยัดการช่วยเหลือผูย้ ากจนให้ตรงเป้า ยืนหยัดกลไกการทำ�งาน
ที่คณะกรรมการกลางพรรคฯ กำ�หนดไว้ โดยให้ระดับมณฑลรับผิดชอบโดยรวม ระดับเมืองและอำ�เภอลงมือปฏิบัติ
ให้ผู้อำ�นวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจและการใช้สติปัญญา
		 ๓.๓.๑๑ จะต้องสร้างระบบสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานที่มีเอกลักษณ์ของจีน
มีระบบประกันสุขภาพและระบบให้บริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
ส่งเสริมการสร้างระบบบริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และสร้างทีมแพทย์สามัญประจำ�บ้าน
ยกเลิกการขายยาในราคาสูงเพือ่ เพิม่ รายได้ของโรงพยาบาล ปรับปรุงระบบประกันยารักษาโรคให้สมบูรณ์แบบ ป้องกัน
และควบคุมโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง ใช้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยของอาหาร ส่งเสริมการเชื่อมต่อนโยบาย
การให้กำ�เนิดบุตรกับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง รับมือกับสังคมผู้สูงอายุอย่างแข็งขัน สร้างบรรยากาศ
สังคมและระบบการดูแลผู้ชราภาพ เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมผู้สูงอายุ
		 ๓.๓.๑๒ จีนจะเร่งรัดจัดตัง้ ระบบกฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลิตและบริโภคสีเขียว จัดตัง้
ระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอนต�่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเงิน
สีเขียว การบ�ำบัดรักษามลพิษ เช่น อากาศ นำ�้ และทีด่ นิ ยกมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ การเข้าร่วมแก้ไขภาวะ
แวดล้อมโลก ลงมือแก้ปญ
ั หาภาวะแวดล้อมอย่างจริงจัง ด�ำเนินโครงการรักษาและฟืน้ ฟูระบบนิเวศวิทยา จัดตัง้ กลไก
ส่งเสริมระบบนิเวศวิทยาทีด่ อี ย่างด้าน จัดตัง้ องค์การบริหารและก�ำกับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาของรัฐ
จัดตั้งระบบบุกเบิกและรักษาดินแดนแห่งชาติ จัดตั้งระบบ รักษาธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นที่ไปสวนสาธารณะต่าง ๆ
ของรัฐเป็นหลัก
๓.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบนิเวศวิทยาของจีนจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมากในปี ค.ศ.๒๐๓๕ และ
จะบรรลุซึ่งเป้าหมายการเป็นประเทศที่สวยงามแบบจีน
			 ๓.๔.๑ งานการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนองแนวโน้มการพัฒนา
ของการปฏิวตั ดิ า้ นการทหารใหม่ของโลก และความต้องการด้านความมัน่ คงของประเทศ ก่อนสิน้ ปี ค.ศ. ๒๐๒๐
ต้องมีผลคืบหน้าที่สำ�คัญยิ่งในการบรรลุการเคลื่อนที่ (Mechanization) และความเป็นสารสนเทศในขั้นพื้นฐาน
เพิ่มศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนานใหญ่ ผลักดันทฤษฎีด้านการทหาร รูปแบบการจัดตั้งกองทัพและการพัฒนา
บุคลากรด้านการทหาร และการพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ทกุ ด้าน พยายามบรรลุความทันสมัยทัง้ ใน
ด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี ค.ศ.๒๐๓๕ และสร้างสรรค์ กองทัพระดับชั้นนำ�ของโลก
ให้สำ�เร็จในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑
		 ๓.๔.๒ ระบอบหนึ่งประเทศสองระบบ เป็นระบอบที่ดีที่สุดที่รักษาความมั่นคงและความรุ่งเรือง
ระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุนให้ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า และผู้ว่าฯ บริหารงานตาม
หลักรัฐธรรมนูญ สร้างผลการทำ�งานอย่างแข็งขัน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผลักดันประชาธิปไตย
อย่างเป็นระบบ รักษาความมั่นคงของสังคม มีความรับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน
ความมัน่ คง และการพัฒนาของประเทศ กำ�หนดนโยบายและมาตรฐานให้ชาวฮ่องกงและมาเก๊า มีโอกาสพัฒนาทีจ่ นี

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

แผ่นดินใหญ่ ต้องยืนหยัดหลักการให้ชาวฮ่องกงที่รักชาติบริหารฮ่องกง และชาวมาเก๊าที่รักชาติบริหารมาเก๊า
เพิ่มกำ�ลังการรักชาติ ส่งเสริมให้พี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊ามีจิตสำ�นึกรักในความเป็นชาติบ้านเมือง
		 ๓.๔.๓ “หลักการจีนเดียว” เป็นพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง ช่องแคบ
ไต้หวัน ส่วน “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” สะท้อนให้เห็นถึงหลักการจีนเดียวเป็นจุดสำ�คัญในการประกัน การพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบอย่างสันติ เพียงยอมรับ “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” ว่าเป็นเรื่องจริง ทางประวัติศาสตร์
เท่านั้น สองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุยเจรจากันได้ และการไปมาหาสู่กันระหว่าง พรรคการเมืองหรือองค์การ
ต่าง ๆ ของไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ก็จะไม่มีอุปสรรคด้วย รายงานเน้นว่า แผ่นดินใหญ่ มีเจตนารมณ์ที่หนักแน่น
มีความมัน่ ใจอย่างเต็มที่ และมีขดี ความสามารถอันเพียงพอในการทำ�ลายแผนแบ่งแยก และ “ให้ไต้หวันเป็นเอกราช”
ไม่ว่าในรูปแบบใด
		 ๓.๔.๔ จีนยืนหยัดนโยบายทีเ่ ป็นอิสรเสรีและวิธที างการทูตอย่างสันติมาโดยตลอดในยุคใหม่ เคารพ
ประชาชนประเทศต่าง ๆ ในการเลือกหนทางการพัฒนา รักษาความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ
คัดค้านการยัดเยียดความคิดตนให้ผอู้ นื่ คัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอืน่ ๆ และใช้อ�ำ นาจแข็งแกร่ง
ของตนข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอ จีนจะไม่ทำ�ลายผลประโยชน์ของประเทศอื่น ๆ เพื่อมาพัฒนาตัวเองอย่างเด็ดขาด และจะ
ไม่สละสิทธิและผลประโยชน์ที่เที่ยงธรรมของตนเองด้วย ไม่ว่าใครก็อย่าคิดฝันว่าจะให้จีนยอมรับผลร้ายที่ทำ�ลาย
ผลประโยชน์ตนเอง จีนจะยืนหยัดนโยบายการป้องกันประเทศที่เน้นป้องกันตนเอง การพัฒนาของจีนจะไม่คุกคาม
ประเทศใด ๆ ไม่วา่ จีนพัฒนาไปถึงระดับไหน ก็จะไม่คดิ จะครองโลก และจะไม่แทรกแซงประเทศอืน่ ใดอย่างเด็ดเดีย่ ว
แน่วแน่
		 ๓.๔.๕ ประชาชนเกลียดชังโกรธแค้นการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดและการทุจริตคอรัปชั่น
เป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุดที่พรรคคอมมิวนิสต์กำ�ลังเผชิญหน้าอยู่ เกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นนี้
พรรคคอมมิวนิสต์จนี จะยึดมัน่ หลักการทีไ่ ม่มพี น้ื ทีย่ กเว้น ต้องครอบคลุมทัว่ ถึงหมด และไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตใด ๆ
แม้เพียงน้อยนิด ยืนหยัดการตรวจสอบสืบสวนทั้งผู้ให้และผู้รับสินบน ป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มคณะ ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันภายในพรรคคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด จัดตัง้ ระบอบการตระเวนตรวจสอบ ในคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
จีนระดับเมืองและอำ�เภอ เพิม่ ขีดความสามารถในการปราบปราม และปรับบทลงโทษปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้
ตัวประชาชน ไม่ว่าผู้ทุจริตคอรัปชั่นจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องไล่จับกลับมาดำ�เนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย
ผลักดันให้บัญญัติกฎหมายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นแห่งชาติ และสร้างสรรค์เวทีแจ้งความที่ครอบคลุมระบบการ
ตรวจสอบระเบียบวินัยและการตรวจการทำ�งาน ของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างทั่วถึง
		 ๓.๔.๖ จีนจะสร้างและปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมพรรคและประเทศให้สมบูรณ์ กำ�หนด
กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบควบคุม จัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมระดับประเทศ มณฑล เมือง และอำ�เภอ
ให้ท�ำ งานร่วมมือกับหน่วยงานตรวจวินยั ระดับนัน้ ๆ เพือ่ ให้การตรวจสอบควบคุมครอบคลุมถึงเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี �ำ นาจ
ทัง้ หมด มอบหมายอำ�นาจและวิธกี ารตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการควบคุม ส่งเสริม การควบคุมโดยองค์การพรรคฯ
ส่งเสริมการตรวจสอบควบคุมตามหลักประชาธิปไตย ส่งเสริมให้หน่วยงานระดับเดียวกันควบคุมซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมการตรวจสอบควบคุมเป็นประจำ� และส่งเสริมการตรวจสอบทางการเมือง ในระดับลุ่มลึก
		 ๓.๔.๗ จีนจะเพิม่ การจัดตัง้ องค์กรกำ�กับดูแลด้านกฎหมาย ภาวะนิเวศ การตรวจสอบ และการทหาร
รวมถึงจะจัดตั้งหน่วยงานนำ�การปกครองประเทศตามกฎหมายของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน
เพิ่มกำ�ลังในการชี้นำ�การสร้างสรรค์ประเทศจีนตามกฎหมาย จัดตั้งองค์กรบริหารทรัพยากรธรรมชาติและการกำ�กับ
ดูแลภาวะนิเวศของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่กำ�กับดูแลประชาชนที่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด กำ�กับดูแลการใช้
ผืนดินทั้งหมด และการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาวะนิเวศ กำ�กับดูแลการปล่อยมลภาวะประเภทต่าง ๆ ในเมืองและชนบท
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และการบริหารจัดการตามกฎหมาย จัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ๔ ระดับคือ รัฐ มณฑล เมือง และอำ�เภอ
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด ใช้ระบบตระเวนตรวจสอบ ของคณะกรรมการพรรคระดับเมืองและอำ�เภอ เพิ่มกำ�ลัง
ในการจัดการปัญหาคอรัปชัน่ จัดตัง้ องค์กรบริหาร และสร้างหลักประกันให้ทหารทีป่ ลดประจำ�การ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิ
ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทหาร และสมาชิกครอบครัว
๓.๔.๘ พรรคคอมมิวนิสต์จีนน�ำประเทศจีนภายใต้ระบอบสังคมนิยมที่มีประชากรกว่า ๑,๓๐๐ ล้านคน
ดังนัน้ พรรคคอมมิวนิสต์จนี ต้องเพิม่ ความสามารถด้านการบริหารต่าง ๆ รวมทัง้ ความสามารถ ด้านการน�ำทางการ
ศึกษา การเมือง การปฏิรูป นวัตกรรมใหม่ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การปกครองประเทศตามกฎหมาย การน�ำ
ประชาชน การปฏิบัติด้านต่าง ๆ และการแก้ไขความเสี่ยง โดยเน้นย�้ำว่า พรรคการเมือง ต้องมีความคิดทางกลยุทธ์
นวัตกรรม วิภาษวิธี การปกครองประเทศตามกฎหมาย และแนวคิดนอกกรอบ

๔. วิเคราะห์แนวโน้มบทบาทและท่าทีของจีนต่อภูมิภาค

๔.๑ นโยบายทั่วไปด้านการเมือง
				 ๔.๑.๑ ความสำ�เร็จในช่วง ๕ ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนเห็นว่า เป็นผลมาจากกลุ่มการนำ�ของพรรคฯ
ที่มีความแข็งแกร่ง และที่สำ�คัญกว่านี้คือ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของพรรคฯ และประชาชน โดยช่วงเวลานี้
เป็นช่วงเวลาทีส่ �ำ คัญ ในการพัฒนาประเทศทีไ่ ด้มาถึงขัน้ ตอนการตัดสินชัยชนะในการบรรลุสสู่ งั คมกินดีอยูด่ ถี ว้ นหน้า
และเป็นช่วงที่การพัฒนาลัทธิสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีนกำ�ลังเข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ในการบรรลุสองความฝันแห่งรอบ ๑๐๐ ปีของจีน (Chinese Dream) ได้แก่
				 ๔.๑.๑.๑ การบรรลุฝนั ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์จนี ในปี ค.ศ.๒๐๒๑
คือการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า
				 ๔.๑.๑.๒ การบรรลุฝนั ครบรอบ ๑๐๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.๒๐๔๙
คือจีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย
			 ๔.๑.๒ แผนการของประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง เกีย่ วกับสองขัน้ ตอนในการนำ�ประเทศสู่ “ประเทศ
สังคมนิยมที่ทันสมัย” ว่า
				 ๔.๑.๒.๑ ประเทศจีนกำ�ลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาลัทธิสังคมนิยม อัตลักษณ์จีน
และการผลักดันการพัฒนาจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะตัดสินว่า สามารถบรรลุการสร้างสังคม กินดีอยู่ดี
ถ้วนหน้าได้หรือไม่
				 ๔.๑.๒.๒ สำ�หรับแผนการในขั้นตอนที่สองของพรรคฯ เพื่อสร้าง “ประเทศสังคมนิยม
ทีท่ นั สมัย” ในกลางศตวรรษที่ ๒๑ ตามแผนการใหม่นี้ พรรคฯ จะต้องบรรลุการสร้างพืน้ ฐานความทันสมัยแก่ระบอบ
สังคมนิยมในขั้นตอนแรก จากปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ถึงปี ๒๐๓๕ หลังจากนั้นก็จะผลักดันการพัฒนาเพื่อสร้าง “ประเทศ
สังคมนิยมที่ทันสมัย” ที่รุ่งโรจน์ แข็งแกร่ง มีความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมที่กลมกลืนและ
สวยงามในช่วง ๑๕ ปีดังกล่าว
				 ๔.๑.๓ การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการขยายบทบาทที่สืบทอดอดีตและมุ่งสู่อนาคต ในการ
ส่งเสริมให้งานการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จนี ลงสูร่ ะดับลึก โดยเฉพาะการมีนโยบายการแก้ไขถึงรากเหง้า ในการ
ปฏิรูประบบตรวจสอบของรัฐ และการปฏิรูปในครั้งนี้จะยังคงรวมกำ�ลังต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพในการ
ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยจะยกระดับให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง
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๔.๒ นโยบายทั่วไปด้านเศรษฐกิจ
				 ๔.๒.๑ ช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา (หลังจากการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ ๑๘) และเริ่มดำ�เนินแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา ๕ ปี ฉบับที่ ๑๓ นั้น เป็นช่วงปีแห่งการพัฒนาอย่างแท้จริงทั้งในส่วนของ
พรรคฯและประเทศชาติ ในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเผชิญกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกอย่างซึมเซา อีกทั้งความ
ขัดแย้งและความวุน่ วายในภูมภิ าคบางแห่งปะทุรอ้ นแรงขึน้ นัน้ ประเทศจีนได้มกี ารปฏิรปู เปลีย่ นแปลง อย่างลึกซึง้
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
เปอร์เซ็นต์ ขณะทีก่ ารปฏิรปู เชิงอุปทานก้าวรุดหน้าไปด้วยดี (Supply-Side Structural Reform) อุตสาหกรรม
เกิดใหม่อย่างเช่น เศรษฐกิจดิจิทัลได้เจริญก้าวหน้า ได้แก่ เส้นทางรถไฟความเร็วสูง ถนนทางหลวง สะพาน
ท่าเรือ สนามบิน และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ กำ�ลังเกิดขึ้นมากมาย
			 ๔.๒.๑.๒ การพัฒนาความทันสมัยในภาคการเกษตรได้ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น ผลผลิต
ธัญพืชในแต่ละปีสูงถึง ๖๐๐ ล้านเมตริกตัน
			 ๔.๒.๑.๓ อัตราขยายตัวเขตเมืองโดยเฉลีย่ ต่อปีอยูท่ รี่ ะดับ ๑.๒ เปอร์เซ็นต์ โดยประชาชน
มากกว่า ๘๐ ล้านคน ในเขตชนบทที่โยกย้ายไปอาศัยในเขตเมือง ได้กลายเป็นผู้อาศัยในเขตเมืองอย่างถาวร ส่วน
ในด้านการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน มีความคืบหน้าโดยเฉพาะปฏิบัติการขจัดความยากจน
ทำ�ให้ประชาชนมากกว่า ๖๐ ล้านคน หลุดพ้นจากความยากจน
			 ๔.๒.๒ การพัฒนาภายในภูมภิ าค ก้าวหน้าสูค่ วามสมดุลมากขึน้ ทัง้ ความริเริม่ “หนึง่ แถบ หนึง่
เส้นทาง (Belt and Road Initiative)” ความร่วมมือเศรษฐกิจ ปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจแยงซีเกียง (Yangtze Economic Belt) เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังได้ทุ่มเทผลักดันยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเชิงนวัตกรรม และได้บรรลุความก้าวหน้าใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ความส�ำเร็จในการสร้าง
ยานทดลองอวกาศ “เทียนกง-๒” ยานส�ำรวจน�้ำลึกที่มีมนุษย์บังคับ “เจียวหลง” กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ FAST
ที่ตดิ ตัง้ จานรับสัญญาณขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ เมตร (FAST--Five-hundred-meter Aperture Spherical
Telescope) การทดลองเที่ยวบินเครื่องบินโดยสาร C919 เป็นต้น
			 ๔.๒.๓ ภายใต้มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจจีน ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการพัฒนาสีเขียว การปกป้อง
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ แต่ถูกละเลยในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา
จีนได้ปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และบททดสอบที่พรรคฯเผชิญหน้าอยู่ โดยจีนได้
แก้ปัญหาใหญ่ภายในพรรคฯ คุมเข้มด้านวินัย และปรับปรุงแนวปฏิบัติของพรรคฯ ต่อสู้คอร์รัปชั่น และลงโทษกลุ่ม
เจ้าหน้าทีท่ มี่ พี ฤติกรรมมิชอบ ขจัดภัยอันตรายทีอ่ าจคุกคามพรรคฯ และประเทศชาติ ซึง่ เป็นปัญหาจากความ ท้าทาย
ในการพัฒนา อันเกิดจากความไม่สมดุล และการขจัดความยากจน ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาจะก้าวรุดหน้ามากมาย แต่
ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า ยังมีอุปสรรค และปัญหาท้าทายมากมาย ที่ต้องเผชิญหน้าอยู่ โดยเฉพาะปัญหาที่หนักหน่วง
อันได้แก่ การพัฒนาที่ไม่สมดุล และไม่เพียงพอ ซึ่งยังคงรอการมาตรการแก้ไขฯ นอกจากนี้ การขจัดความยากจน
ก็ยังเป็นความท้าทายที่น่ากลัวยิ่ง จากความไม่เสมอภาคในการพัฒนาระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท รวมทั้งช่องว่าง
ความแตกต่างระหว่างภูมภิ าค และการกระจายรายได้ทยี่ งั ไม่ทวั่ ถึง แม้วา่ รัฐบาลจีนจะตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะทำ�ให้ประชาชน
ชาวจีนหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนให้ได้ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม
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				 ๔.๒.๔ ประเทศจีนจะช่วยผูป้ ระกอบการฯ ให้มศี กั ยภาพจีนจะมุง่ เปิดตลาดเศรษฐกิจโลกต่อไป
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
ต่อไป ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึง่ แถบ หนึง่ ทาง” หรือ BRI ซึง่ จะเป็น แกนหลักในการพัฒนา
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่กับการลงทุนในต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักการ ของการให้คำ�ปรึกษาเต็ม
รูปแบบการพัฒนา และการได้รับประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้
นโยบายระดับสูง จะได้รับการปรับใช้เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นสำ�หรับภาคการค้า และการลงทุนอย่างเต็มที่
เพิ่มการเข้าถึงตลาดอย่างมีนัยสำ�คัญ ตลอดจนเปิดภาคบริการ และปกป้องสิทธิ ตามกฎหมายของนักลงทุนต่างชาติ
อันหมายถึง จีนจะเพิ่มอำ�นาจในการบริหารจัดการเขตการค้าเสรีมากขึ้น และสำ�รวจโอกาสในการจัดตั้งท่าเรือ
การค้าเสรี ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างบริษัทท้องถิ่นในประเทศ กับกิจการต่างชาติ และค่อย ๆ สร้างเครือข่าย
ระหว่างประเทศ เพื่อการค้าการลงทุน การระดมทุน ภาคการผลิตและบริการ โดยภาคอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมจะ
ได้รบั การสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรม และเพิม่ ศักยภาพอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ เพือ่ ให้บรรลุมาตรฐานสากล
ซึ่งรัฐบาลจีนจะช่วยผู้ผลิตของจีนเข้าสู่กลุ่มระดับกลางและระดับไฮเอนด์ของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก พร้อมกับดูแล
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลก
		
๔.๓ นโยบายทั่วไปด้านการทหาร
				 ๔.๓.๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะประธานกรรมาธิการทหารกลาง ได้ประกาศกฎสำ�หรับ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) โดยนับเป็นผู้นำ�คนที่ ๒ ของจีน ที่ทำ�เช่นนี้
หลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ ๑ ตุลาคม ค.ศ.๑๙๔๙ หรือ พ.ศ.๒๔๙๒) เป็นต้นมา โดยนับ
ตัง้ แต่ทป่ี ระธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลาง (Central Military Commission :
CMC) ได้สรุปทิศทางของกองทัพในการกล่าวปราศรัยอย่างเป็นทางการ ที่เรียกกันว่า “ซวิ่นฉือ” หรือ
“การประกาศข้อบัญญัติ” เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานของกองทัพใหม่ และปรับ
เปลี่ยนเขตภาคทหารใหม่ให้เหลือเพียง ๕ ภาค ซึ่งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อำ�นาจจำ�นวนมากที่
ก่อนหน้านีเ้ คยมอบหมายให้แก่ระดับภาค จะถูกดึงออกมารวมศูนย์อยูท่ ก่ี รุงปักกิง่ อันเป็นพืน้ ทีเ่ ขตภาคทหารกลาง
และเป็นการปฏิรปู กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) ครัง้ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ ๖๘ ปีของสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีผู้นำ�เพียงคนเดียวที่ประกาศกฎ หรือข้อบัญญัติสำ�หรับกองทัพ เขาผู้นั้นก็คือ เหมา เจ๋อตง ซึ่งเคยประกาศ
ไว้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๖
				 ๔.๓.๒ นักวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นความมัน่ คงต่างมองพัฒนาการครัง้ นัน้ ว่า เป็นการรวบอำ�นาจ
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และเรียกร้องความจงรักภักดี เช่น
					 ๔.๓.๒.๑ นายเฉิน เต้าอิ๋น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้มองว่า การปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย ซึ่งประธานาธิบดีสีปรารถนาแรงกล้า ที่จะด�ำเนินการนั้น
เป็นการวางรูปแบบของกองทัพขึ้นใหม่จากของเดิมในยุคของเหมา หากท�ำส�ำเร็จย่อมท�ำให้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
เป็นผู้น�ำจีน ที่เทียบชั้นได้กับเหมา หรืออาจเหนือกว่าด้วยซ�้ำ ที่ผ่านมา ประธาน CMC คนก่อน ๆ เช่น เติ้ง เสี่ยวผิง
เจียง เจ๋อหมิน หรือ หู จิน่ เทา ไม่เคยประกาศข้อปฏิบตั ขิ องกองทัพมาก่อน ซึง่ ย่อมแสดงว่า อ�ำนาจของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง ยิ่งใหญ่กว่าผู้น�ำเหล่านั้น
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				 ๔.๓.๒.๒ นาย จัง หลี่ฟั่น นักประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน กล่าวถึงคำ�ว่า
“ซวิ่นฉือ” อันบ่งบอกถึงความเข้มงวด เคร่งครัด และการตักเตือน ห้ามปราม แก่ผู้มีตำ�แหน่งต่ำ�กว่า โดย นายจังฯ
ระบุว่า การประกาศกฎแก่กองทัพครั้งนี้ยังส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจ และความวิตกกังวล ของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสภาพการณ์ของกองทัพ ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชั่นลุกลามไปทั่ว และโครงสร้างการบังคับบัญชาแบบ
เก่า ที่ยึดถือตามของสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ คำ�ปราศรัยครั้งนี้ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังได้แสดงให้เห็นถึงความ
เด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการยกเครื่องกองทัพ โดยที่ไม่ยอมให้เกิดการแข็งข้อต่อต้านจากคน ในกองทัพอย่างเด็ดขาด
			 ๔.๓.๓ ข้อสังเกต
				 ๔.๓.๓.๑ ข้อคิดเห็นของนักวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าว สอดรับกับ
คำ�แถลงของประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ทีไ่ ด้แถลงในการเปิดประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จนี ครัง้ ที่ ๑๙ เมือ่ วันที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่า จะสร้างสรรค์กองทัพจีนให้เป็นกองทัพชั้นนำ�ของโลกให้สำ�เร็จ โดยงานการป้องกันประเทศ
และการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนองแนวโน้มการพัฒนาของการปฏิวตั ดิ า้ นการทหารใหม่ ของโลก และ
ความต้ อ งการด้ า นความมั่ น คงของประเทศ ก่ อ นสิ้ น ปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ต้ อ งประกั น ให้ ไ ด้ รั บ
ผลคืบหน้าทีส่ �ำ คัญยิง่ ในการบรรลุการใช้เครือ่ งยนต์ (Mechanization) และความเป็นสารสนเทศในขัน้ พืน้ ฐาน
เพิม่ ศักยภาพด้านยุทธศาสตร์อย่างขนานใหญ่ ผลักดันทฤษฎีดา้ นการทหาร รูปแบบการจัดตัง้ กองทัพและการพัฒนา
บุคลากรด้านการทหาร และการพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกด้าน พยายามบรรลุความทันสมัย
ทัง้ ในด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี ค.ศ.๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) และสร้างสรรค์กองทัพระดับนำ�
ของโลกให้สำ�เร็จในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑
			 ๔.๓.๓.๒ ตามหลักการจัดโครงสร้างองค์กรแบบคอมมิวนิสต์นั้น ถือหลักการว่ากองทัพ
ต้องเดินตามพรรค แต่ทกุ ๆ คนก็ตระหนักเป็นอันดีถงึ หลักการอีกอย่างหนึง่ ซึง่ เหมา เจ๋อตง เคยประกาศไว้วา่ อำ�นาจ
มาจากปากกระบอกปืน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมกองทัพได้อย่างสมบูรณ์และการดำ�เนินการปฏิรูปกองทัพ จึงเป็น
ช่องทางสำ�คัญยิ่งสำ�หรับการดำ�เนินการปฏิรูปส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ โดยที่การปฏิรูปกองทัพระลอกนี้กำ�หนดกันไว้ว่า
ควรที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยในอดีตที่ผ่านมา ภูมิภาคทหารต่าง ๆ ของจีน
มีการแบ่งแยกอำ�นาจกันอย่างชัดเจนจริงจัง เรื่องนี้มีต้นตอมาจากความห่วงกังวลรวม ๒ ประการด้วยกัน ประการ
แรกคือ การสูร้ บในอนาคตของจีนคงจะต้องเกิดขึน้ ในดินแดนของตนเอง ถ้าไม่ใช่เพือ่ ต่อต้านการรุกรานจากภายนอก
ก็ต้องเป็นการปราบปรามการลุกฮือภายใน ตามประวัติศาสตร์แล้ว ทั้งสองสิ่งนี้เองเป็นตัวดึงลากราชวงศ์ต่าง ๆ
ให้บ่งสลายลง และ ประการที่สองคือ เมื่ออำ�นาจทางทหารระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ เกิดความสมดุลขึ้นมาแล้ว ก็ย่อม
สามารถป้องกันการก่อรัฐประหารยึดอำ�นาจรัฐโดยฝ่ายทหาร หรือทำ�ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด นอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะจากปัญหา
ความท้าทายต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ ที่ไม่ใช่ด้านการทหารโดยตรง เช่น ภัยคุกคามต่อค่าเงิน และภัยคุกคาม
ในโลกไซเบอร์ เป็นต้น ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่ทำ�ให้ต้องมีการปฏิรูปกองทัพ
					๔.๔ นโยบายทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
		 				 ๔.๔.๑ จีนกำ�ลังนำ�ความสำ�เร็จของเทคโนโลยีการบินอวกาศจีนบนฟากฟ้า โดยนำ�ไป
สู่การค่อย ๆ เปลี่ยนชะตาชีวิตชาวบ้านอย่างเงียบ ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งต่าง ๆ
ทีส่ ามารถสือ่ สารและเชือ่ มต่อกันได้ผา่ นอินเตอร์เน็ต ทีส่ ามารถระบุตวั ตนได้ รับรูบ้ ริบทของสภาพแวดล้อมได้ และ
มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทำ�งานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งเหล่านี้ จะนำ�ไปสู่นวัตกรรมและ
บริการใหม่อีกมากมาย โดยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา การบินอวกาศจีนประสบผลสำ�เร็จในการบุกเบิกและใช้ประโยชน์
จากห้วงอวกาศเป็นอย่างมาก จากยานอวกาศ “เสินโจว ๑๑” ถึง “เทียนโจว ๑” จากดาวเทียม “เป๋ยโต่ว” ถึงจรวด
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“ลองมาร์ช” ความสำ�เร็จของจีนบนท้องฟ้าได้เปลี่ยนชะตาชีวิตคนเดินดินมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะระบบดาวเทียม
นำ�ทาง “เป๋ยโต่ว” ทีค่ รอบคลุมทัว่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โครงการห้องทดลองอวกาศก็ประสบความสำ�เร็จตามลำ�ดับ
มีการนำ�ไปประยุกต์ใช้ในแวดวงสังคมมากขึน้ นายเถียน อีว้ ห์ ลง หัวหน้าวิศวกรสำ�นักงานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
การป้องกันประเทศจีนให้สมั ภาษณ์ผสู้ อื่ ข่าวว่า เทคโนโลยีการบินอวกาศของจีนได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมา
โดยตลอด กล่าวคือ
				 ๔.๔.๑.๑ ดาวเทียม “เฟิงหยุน” ทำ�หน้าที่พยากรณ์อากาศ โดยดาวเทียม “เป๋ยโต่ว”
ทำ�หน้าทีน่ �ำ ทางได้อย่างแม่นยำ� ส่วนดาวเทียมสำ�รวจระยะไกลทีม่ คี วามละเอียดสูง ก็ทำ�หน้าทีท่ ง้ั ป้องกันและบรรเทาภัย
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม วางผังเมือง ตลอดจนสำ�รวจทรัพยากรและภาคการเกษตร จนถึงปีนี้ มวลรวมการผลิตรายปี
จากการประยุกต์ใช้ดาวเทียมของจีนมีกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านหยวนแล้ว
				 ๔.๔.๑.๒ ดาวเทียมสื่อสาร เปรียบเสมือนหูทิพย์ สามารถได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น
ในโลกได้ทุกที่ทุกเวลา ดาวเทียมสำ�รวจระยะไกล เปรียบได้กับเป็นตาทิพย์ สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกได้
ทุกหย่อมหญ้า ส่วนดาวเทียมนำ�ทาง ก็เปรียบเป็นเข็มทิศ ช่วยนำ�ทางไปทุกที่ได้โดยไม่หลง
			 ๔.๔.๒ สำ�หรับในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศพร้อมมนุษย์และห้วงอวกาศ
นั้น ก็มีส่วนค้ำ�จุนและส่งเสริมกิจการวัสดุใหม่ การผลิตอัจฉริยะ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ และเข้าใกล้ชีวิต
ของประชาชนชาวจีนอย่างเงียบ ๆ โดยในอนาคต จีนจะหลอมรวมสารสนเทศอวกาศเข้ากับ บิ๊ก ดาต้า (Big Data)
การประมวลผลแบบกลุม่ เมฆ (Cloud) การทีอ่ ปุ กรณ์ทางเทคโนโลยีสามารถเชือ่ มโยงระหว่างกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต
หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things : IoT) และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าด้วยกัน ตามเป้าหมาย
การประยุกต์ใช้ “อินเทอร์เน็ตเข้ากับดาวเทียม” เพื่อบริการสังคมได้มากขึ้น
					 ๔.๔.๓ การขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภคสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของความ
ต้องการภายในประเทศ และรองรับต่อความก้าวหน้าที่จีนกำ�ลังจะกลายเป็นผู้นำ�ยุค 5G โดยคณะรัฐมนตรีจีน
ออกคำ�ชี้แนะเกี่ยวกับการขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภคสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของความต้องการ
ภายในประเทศ โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้การอุปโภคบริโภคสารสนเทศบรรลุ ๖ ล้านล้านหยวนในปี ค.ศ. ๒๐๒๐
(พ.ศ. ๒๕๖๓) เติบโตเฉลี่ยปีละ ๑๑% โดยคำ�ชี้แนะดังกล่าวออกมาตรการ ๓ ประการได้แก่ (๑) ยกระดับอุปทานการ
อุปโภคบริโภคสารสนเทศ (๒) ขยายขอบเขตการเข้าถึงการอุปโภคบริโภคสารสนเทศ และ (๓) ปรับปรุงบรรยากาศ
การพัฒนาของการอุปโภคบริโภคสารสนเทศให้ดขี นึ้ ส่วนผลิตภัณฑ์สารสนเทศแบบใหม่ประกอบด้วย 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 มีแนวคิดและกรองเทคโนโลยีแกนนำ�มากมาย ล้วนอยู่ในแผนวิจัยและพัฒนา
ของจีนแล้ว
				 ๔.๔.๔.๒ บริษทั ไชน่า โมบายล์กบั สถาบันวิจยั ศึกษาสารสนเทศจีนร่วมกันจัดการประชุม
สัมมนาทดลองเทคโนโลยี 5G เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย.๖๐ ที่ผ่านมาว่า จีนจะทำ�การทดลองวิจัยเทคโนโลยี 5G ในระหว่าง
ปี ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) สำ�หรับงานในปีนี้คือพิจารณาตรวจสอบแผนการเทคโนโลยีสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้อง
				 ๔.๔.๔.๓ นายเหวิน คู่ อธิบดีกรมการสือ่ สารกระทรวงอุตสาหกรรมสารสนเทศจีนกล่าว
ในที่ประชุมว่า โครงการการทดลองวิจัยเทคโนโลยี 5G ที่มีวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมเมื่อเดือนมกราคม
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นับเป็นครัง้ แรกทีจ่ นี กับองค์การสากรร่วมกันทดลองการวิจยั เทคโนโลยี 5G ซึง่ จะเป็นผลดีตอ่ การส่งเสริมและปรับปรุง
ให้เทคโนโลยี 5G เข้าขั้นมาตรฐาน เพื่อให้เทคโนโลยี 5G สามารถนำ�ไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้
			 ๔.๔.๕ จีนได้ผลักดันการผลิต 5G อย่างรอบด้าน โดย
				 ๔.๔.๕.๑ เมือ่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๗ นายเหมียว เหว่ย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจนี กล่าวในการประชุม 5G ทัว่ โลก ครัง้ แรกว่า กระทรวงอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูป และกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนร่วมกัน
ก่อตัง้ คณะทำ�งาน 5G เพือ่ ผลักดันการผลิตและการทดลองเทคโนโลยี 5G พร้อมยังได้สร้างกลไกความร่วมมือ 5G
กับยุโรป สหรัฐฯ เกาหลีใต้และญี่ปุ่น เป็นต้น ในวันเดียวกัน การประชุม 5G ทั่วโลก ครั้งแรก จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง
ภายใต้ประเด็น “สร้างสภาพแวดล้อมแห่งเทคโนโลยี 5G” เพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน ผลักดันการใช้ และ
การพัฒนาเทคโนโลยี 5G ทั่วโลก ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้นำ�ประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ เช่น จีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศด้าน 5G และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งจีนและต่างประเทศกว่า
๕๐๐ คนเข้าร่วม โดยภายในงานยังมีการประกาศผลงานล่าสุดด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ด้วย
				 ๔.๔.๕.๒ เมือ่ วันที่ ๕ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๗ นายหลิว ลีห่ วา รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และสารสนเทศพบกับคณะผูแ้ ทนการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (WRC-15)
สหรัฐฯ ที่นำ�โดยนายเอส.เดดเคอร์ อันสตรอม (S.Decker Anstorm) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ 5G
ระบบดาวเทียม และทรัพยากรวงโคจรดาวเทียม ขณะที่ นายS.Decker Anstorm กล่าวว่า หลายปีมานี้ สองประเทศ
มีความร่วมมือทีด่ ภี ายใต้กรอบ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และประสบผลคืบหน้าทีน่ า่ ชืน่ ชม สหรัฐฯ
ยินดีที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างสองประเทศในที่ประชุม WRC-15 และช่วง ๔ ปีข้างหน้า และ
แสดงบทบาทสำ�คัญยิ่งขึ้นในการใช้ระบบความถี่วิทยุ และทรัพยากรวงโคจร
				 ๔.๔.๖ กรณีศึกษาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 5G ของจีน ที่ได้ดำ�เนินการในย่านธุรกิจ
ใจกลางกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว เพื่อนำ�ร่องระบบโทรคมนาคมเคลื่อนที่รุ่น 5G และได้สร้างระบบอัจฉริยะ
ในการกำ�กับดูแลเมือง ซึ่งจะให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่สาธารณชนทุกที่ทุกเมื่อ ทั้งการหาที่จอดรถ สภาพคล่อง
ของท้องถนน นอกจากนี้ ย่านธุรกิจของกรุงปักกิ่งยังจะได้ใช้ระบบบิ๊ก ดาต้า (Big Data) หรืออภิมหาข้อมูล
การประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ (Cloud Computing) และ อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง เพื่อสร้าง
ศูนย์บัญชาการรวม ทั้งจะรวบรวมระบบกำ�กับดูแลแบบอัจฉริยะ ๑๓ ระบบให้เข้าด้วยกัน โดยคาดว่า เมื่อถึงปี
ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ย่านธุรกิจดังกล่าวจะนำ�ร่องระบบ 5G ซึ่งมีความเร็วเป็น ๑๐๐ เท่าของระบบ 4G
			๔.๕ นโยบายเฉพาะ จากกรณีการดำ�เนินโครงการความริเริ่ม “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) เพื่อนำ�
ไปสู่นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านดิจิทัล, ปัญญาประดิษฐ์, นาโน, ควอนตัม
คอมพิวเตอร์, big data, cloud computing, smart city เพือ่ เส้นทางสายไหมยุคดิจทิ ลั และ (๕) เพือ่ เชือ่ มอารยธรรม
และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ มีความร่วมมือทางการศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนและวัฒนธรรม
					 ๔.๕.๑ หลักการดังกล่าวมีที่มาจากแนวคิด เรื่อง “วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วม
สร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 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) ขณะทีไ่ ด้ไปเยือนเอเชียกลาง เมือ่ เดือน ก.ย.๕๖ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือน ต.ค.๕๖ โดยได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘
			 ๔.๕.๒ ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นวิธีการที่จะนำ�ไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการ
พัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางไปสู่ความสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริมสร้าง ความ
เข้าใจร่วมกันและความไว้วางใจรวมทัง้ การเสริมสร้างการแลกเปลีย่ นอย่างรอบด้าน ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา
โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลสำ�คัญ ๒ ประการ คือ
		 				 ๔.๕.๒.๑ การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก
แอฟริกาเหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกันในการสร้าง
ห่วงโซ่อปุ ทาน ห่วงโซ่ธรุ กิจ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใหม่ และช่องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สำ�หรับการ
พัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการ
กีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ความเสรีทางการค้าและการลงทุน
ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศที่มีความประสงค์ ตามเส้นทางสายนี้ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น โดย
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ถือเป็นการ ส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และ
ต้องการหยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก
		 				 ๔.๕.๒.๒ ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพืน้ ฐานและเป็นแกนหลัก พร้อมทัง้ ยึดถือ
การแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนสำ�คัญ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค
ซึ่งฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการร่วมหารือกับประเทศตามเส้นทางสายนี้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชนตาม
เส้นทางสายไหม
			 ๔.๕.๓ ลำ�ดับความสำ�คัญของความร่วมมือ โดยการดำ�เนินการทีป่ ระกอบด้วย (๑) การประสาน
งานด้านนโยบาย (๒) การสร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกในการเชือ่ มต่อ (๓) การขจัดข้อจำ�กัดและอุปสรรคทางการค้า
(๔) การเสริมสร้างความร่วมมือการควบคุมทางการเงินแบบบูรณาการ (๕) การสร้างความสัมพันธ์จากประชาชน
สู่ประชาชน
				 ๔.๕.๔ กลไกของความร่วมมือ โดยเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ผ่านกลไกทีม่ อี ยูเ่ ช่น องค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (SCO) อาเซียนกับจีน (๑๐+๑) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟกิ (APEC) และการประชุมเอเชียกับยุโรป (ASEM หรือ อาเซม ) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมบทบาท
ที่สร้างสรรค์ของฟอรั่มระหว่างประเทศและการจัดนิทรรศการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค เช่น Boao ฟอรั่ม
เป็นต้น
				 ๔.๕.๕ การเปิดสูภ่ มู ภิ าคของจีน โดยการปลุกฟืน้ คืนชีพเส้นทางสายไหมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีน
ด้วยการเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่าง ๆ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่

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

		 			 ๔.๕.๕.๑ การเชือ่ มโยงทางบก (Silk Road Economic Belt) เป็นการเชือ่ มโยงประเทศ
ทีต่ งั้ อยูใ่ นภูมภิ าคเส้นทางสายไหมเดิม โดยเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการค้าในระดับภูมิภาค ด้วยการสร้าง Eurasian Land Bridge
อันเป็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย, ระเบียงเศรษฐกิจ จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก
และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-อินโดจีน เป็นต้น ประกอบด้วย ๓ เส้นทาง ได้แก่ (๑) เส้นทางที่ ๑ เชือ่ มโยงจีนกับเอเชียกลาง
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
อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟกิ และมหาสมุทรอินเดีย โดยจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ปากีสถาน
และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังคลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น
		
๔.๕.๖ การเน้นย้�ำ ถึงหลักการและแนวคิด “The Belt and Road Initiative” ว่าเป็นข้อริเริม่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง โดยจะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก ยึดถือ
การแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนที่สำ�คัญ ยืนหยัดไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค
ไม่แสวงหาอำ�นาจครอบงำ�ในกิจกรรมภูมิภาค และเขตอิทธิพล ดังนั้น “The Belt and Road Initiative” จะไม่
ทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน หากแต่จะขับเคลื่อนให้บรรลุ ซึ่งความเชื่อมต่อกัน
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมข้อได้เปรียบซึง่ กันและกันสำ�หรับประเทศตามเส้นทางฯ โดยบนพืน้ ฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตามหลักการ ร่วมหารือ ร่วมพัฒนา และร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตาม
เส้นทางฯ ร่วมกันระดมความคิดและใช้ความสามารถ ผลักดันโครงการความร่วมมือสำ�คัญทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบด้วยกัน
และมีความจำ�เป็นจำ�นวนหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางฯ ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง
		 ๔.๕.๗ การสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่และช่องทางการขนส่งคมนาคมใหม่ ทีส่ ะดวก
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ทำ�ให้ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ ซึ่งโครงการความริเริ่ม
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (The Belt and Road Initiative) จะประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ปฏิรปู ระบบและกลไก อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการค้าของประเทศต่าง ๆ ภายใน
และระหว่างภูมภิ าคให้ดยี งิ่ ขึน้ เป็นประโยชน์ทำ�ให้ปจั จัยสำ�คัญภายในภูมภิ าคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี เป็นระเบียบ
และได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์สำ�หรับการพัฒนาของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่
ทุรกันดารของประเทศต่าง ๆ เป็นประโยชน์ในการ ช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย
โดยจีนต้องการสร้างระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรป รวมทั้งสิ้น ๖ ระเบียงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย (China-Mongolia-Russia), แลนด์บริดจ์ยูเรเชียสายใหม่ (New Eurasian Land Bridge),
จีน-เอเชียกลาง และเอเชียตะวันตก (China-Central and West Asia), จีน-คาบสมุทรอินโดจีน (China-Indo-China
Peninsula), จีน-ปากีสถาน (China-Pakistan), และ บังกลาเทศ-จีน-อินเดีย-พม่า (Bangladesh-China-India-Myanmar)
และคาดว่า ต้องมีการลงทุนเป็นเงินมากกว่า ๘๙๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ซึง่ เงินทุนสนับสนุนในเรือ่ งนีจ้ ะมาจากธนาคาร
เพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB) และกองทุนเส้นทาง
สายไหม (Silk Road Fund)
๔.๕.๘ สำ�หรับการก่อตั้งธนาคาร AIIB นั้น เป็นแนวคิดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ต่อมา
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC)
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ณ กรุงปักกิ่ง ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการก่อตั้งธนาคาร AIIB อย่างเป็นทางการ โดยมีประเทศ
ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแรกจำ�นวน ๒๑ ประเทศ ประกอบด้วย จีน ไทย เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว สิงคโปร์ เวียดนาม
มาเลเซีย บรูไน ฟิลปิ ปินส์ อินเดีย ศรีลงั กา ปากีสถาน เนปาล บังกลาเทศ มองโกเลีย คูเวต โอมาน กาตาร์ คาซัคสถาน
และอุซเบกิสถาน ต่อมาได้มีการกำ�หนดระยะเวลาการเปิดรับสมัครประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเพิ่มจนถึงวันที่
๓๑ มี.ค.๕๘ โดยมีหลายประเทศแสดงความสนใจขอเข้าร่วม (ทำ�ให้ในขณะเวลานั้น 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
จะต้องทำ�การร่างกฎ ระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับต่าง ๆ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับการลงนามสัตยาบันและใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ของธนาคารต่อไป และล่าสุด เมือ่ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ AIIB ได้รบั สมาชิกเพิม่ อีก ๑๓ ราย ประกอบด้วย ฮ่องกง
(ไม่มสี ถานะเป็นประเทศ) แคนาดา เวเนซุเอลา อัฟกานิสถาน ไอร์แลนด์ เบลเยียม เปรู เอธิโอเปีย และสาธารณรัฐซูดาน
จึงทำ�ให้มสี มาชิกรวมทัง้ สิน้ ในปัจจุบนั จำ�นวน ๗๐ ราย (รวมฮ่องกง ซึง่ ไม่มสี ถานะเป็นประเทศ) โดยธนาคารระหว่าง
ประเทศแห่งนี้ ที่มีสำ�นักงานใหญ่ในกรุงปักกิ่ง และเริ่มดำ�เนินการ เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๕๙
		 ๔.๕.๙ โครงการริ เริ่ ม “หนึ่ ง แถบหนึ่ ง เส้ น ทาง” ดั ง กล่ า วของจี น มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมาก
ทางยุทธศาสตร์ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ
			 		 ๔.๕.๙.๑ จีนได้กลายมาเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่าง
ประเทศ จากความสัมพันธ์ดา้ นการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมภิ าค ทำ�ให้จนี มีบทบาทและ
ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคมากขึ้น ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ โดยจีนพยายามใช้
นโยบายที่เป็นมิตรเช่นกัน รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร
		 		 ๔.๕.๙.๒ รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น
โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่
ตนเองต้องการ ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน จะเป็นปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
			 		 ๔.๕.๙.๓ ในระยะยาวเส้นทางการส่งกำ�ลังบำ�รุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ ดำ�เนินไปในลักษณะ
ทีจ่ นี เป็นศูนย์กลางมากขึน้ ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุน้
ทางเศรษฐกิจ นำ�มาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่กองทัพเรือจีน
จะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือต่าง ๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีและความสำ �เร็จของจีน ให้เปิดออกสู่
โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น
		 ๔.๕.๑๐ ผลกระทบของการดำ�เนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเว้นทาง” ต่อนัยสำ�คัญของ
ยุทธศาสตร์ในระดับโลก (จีนกำ�ลังจะเปลี่ยนแปลงโลก)
			 ๔.๕.๑๐.๑ เป้าหมายของจีน ซึง่ มุง่ เดินหน้าเข้าสูด่ นิ แดนเอเชียกลางเพือ่ หาแหล่งพลังงาน
แหล่งใหม่ ๆ และเพื่อการขนส่งพลังงานทางบกที่ปลอดภัยกว่าทางทะเลรวมทั้งใช้เอเชียกลางเป็นเส้นทางบก
(land bridge) เชื่อมเข้าหายุโรป โดยมุ่งต้องการเปิดประเทศออกไปหลายทางเพื่อไม่ให้ถูกปิดล้อมโดยสหรัฐฯ
อันทำ�ให้ เอเชียกลางเชือ่ มต่อกับจีนไปสูร่ สั เซีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ถึงแม้วา่ เส้นทางการค้าทางทะเล
จะยังกุมหัวใจการค้าของโลกอยู่ในเวลานี้ก็ตาม แต่เส้นทางการค้าทางบกที่ผ่านเอชียกลางก็กำ�ลัง มีความสำ�คัญมาก
ขึ้นทุกขณะ จนกล่าวได้ว่า “ดินแดนยูเรเซีย” ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเมือง และอารยธรรมของโลก
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จะกลับมามีความสำ�คัญอีกครั้งหลังจากที่เป็นแผ่นดินปิดมาหลายร้อยปี โดยดินแดน ยูเรเซีย มีความสำ �คัญในเชิง
ทฤษฎีทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทวี่ า่ ด้วยทฤษฎีดนิ แดนหัวใจ (Heartland Theory) ซึง่ ทฤษฎีดนิ แดนหัวใจนีไ้ ด้รบั การพัฒนา
โดยนักภูมศิ าสตร์ชาวอังกฤษชือ่ เซอร์ฮลั ฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford John Mackinder ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๔๗)
ในบทความของเขาชื่ อ “หั ว ใจทางภู มิ ศ าสตร์ ของประวั ติ ศ าสตร์ ” เมื่ อ ปี ค.ศ.๑๙๐๔ (พ.ศ.๒๔๔๗) และ
ในงานเขียนที่โด่งดังของเขา คืออุดมคติประชาธิปไตยและความเป็นจริง: การศึกษารัฐศาสตร์ของการฟื้นฟู เมื่อปี
ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎีหัวใจนี้เกิดขึ้นมาได้ ก็เพราะผลจากการที่แมคคินเดอร์ได้ทำ�การศึกษา
สัมพันธภาพในระดับโลก ระหว่างมหาอำ�นาจทางบกกับมหาอำ�นาจทางทะเล โดยมีสมมติฐานว่า มหาอำ�นาจทางบก
จะเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ จนเข้าครอบงำ�มหาอำ�นาจทางทะเล เขาจึงได้เตือนไว้วา่ “ (๑) ใครครอบครองยุโรปตะวันออก
ได้ก็จะครอบครองดินแดนหัวใจ (๒) ใครครอบครองดินแดนหัวใจได้ก็จะครอบครองเกาะโลก (๓) ใครครอบครอง
เกาะโลกได้กจ็ ะครอบครองโลก” ดังนัน้ แมคคินเดอร์ได้ประกาศสนับสนุนนโยบายทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างดุลยภาพ
แห่งอำ�นาจระหว่างมหาอำ�นาจทางบกกับมหาอำ�นาจทางทะเล ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึ่งอยู่ใน
ฐานะที่จะเข้าครอบงำ�ดินแดนหัวใจนั้นได้
		 				 ๔.๕.๑๐.๒ จีนจะเปลีย่ นแปลงโลกได้อย่างไร ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ได้เคยพูดบรรยาย
เอาไว้ในเวทีดาวอส ทีส่ วิตเซอร์แลนด์เมือ่ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ว่า เป็น “โลกาภิวตั น์แบบทุกฝ่าย มีสว่ นร่วม”
(inclusive globalization) แต่เป็นโลกาภิวตั น์ทถ่ี อยห่างออกจากการครอบงำ�ของอเมริกนั ”(de-Americanized
globalization) นอกจากนี้ BRI/OBOR จะเป็นส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญมากส่วนหนึง่ ทีจ่ ะผลักดันการดำ�เนินยุทธศาสตร์
“เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” (Made in China 2025 strategy) รวมทั้งแนวความคิด “ความฝันของชาวจี” (Chinese
Dream) โดยที่ BRI/OBOR กลายเป็นแขนขาด้านนโยบายการต่างประเทศทางการค้า/เศรษฐกิจในแรงขับดันที่จะ
นำ�พาจีนเข้าสู่ฐานะความเป็นสังคม “ที่มีความมั่งคั่งระดับปานกลาง” (“moderately affluent” society)
			 ๔.๕.๑๑ ผลที่จีนจะได้รับจากโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
ในระดับโลกทีส่ อดคล้องกับผลประโยชน์ดา้ นยุทธศาสตร์ความมัน่ คงภายในของจีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน ๔ ประเด็น
สำ�คัญ ได้แก่
				 ๔.๕.๑๑.๑ เป็นการสร้างเสถียรภาพและการพัฒนามณฑลซินเจียง และบริเวณโดยรอบ
ซึง่ เป็นประเด็นทางด้านความมัน่ คงและการต่อต้านการก่อการร้ายทีส่ �ำ คัญ โดยจีนระบุวา่ เป็น “ผลประโยชน์หลัก
สำ�คัญ” (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
มหาสมุทรอินเดีย และยุโรป โดยเฉพาะท่าเรือ Piraeus ในประเทศกรีซ ซึง่ จีนมีบทบาทมากขึน้ เรือ่ ย ๆ โดยคาดการณ์
ว่าจะเป็นประตูเชื่อมไปสู่ยุโรปกลางผ่านแผนการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากเบลเกรดสู่บูดาเปสต์
				 ๔.๕.๑๑.๒ อัตราการเติบโตของจีนที่ชะลอตัวลง (จากร้อยละ ๑๐ - ๑๒ เป็นร้อยละ ๕ - ๗
ในปี ค.ศ.๒๐๑๕) ทำ�ให้ผู้ประกอบการด้านก่อสร้างของจีน จำ�เป็นต้องแสวงหา แหล่งลงทุนใหม่ภายนอกประเทศ
เพื่อคงการผลิตต่อไป มิเช่นนั้นภาวะเติบโตในภาคเศรษฐกิจนี้อาจเผชิญวิกฤตได้
				 ๔.๕.๑๑.๓ เป็นความมั่นคงทางพลังงาน จีนได้เข้า ไปสร้า งระบบท่อส่ง น�้ ำมั น จาก
คาซัคสถานและลงทุนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Central Asia-China Pipeline ซึ่งเริ่มต้นมาจากแหล่งก๊าซ
ของเติรก์ เมนิสถาน ผ่านอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน ก่อนข้ามมายังซินเจียงในจีน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของเส้นทางระบบ
ท่อก๊าซตะวันออก-ตะวันตกของจีน การสร้างท่อส่งก๊าซของจีนนี้เป็นการท้าทายการผูกขาดพลังงาน ของรัสเซีย
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ในภูมภิ าคเอเชียกลาง นอกจากนี้ จีนยังอาศัยการพัฒนาท่อส่งน�ำ้ มันจีน-เมียนมา ในการส่งน�ำ้ มัน จากตะวันออกกลาง
เข้าสู่เส้นทางทางบกเป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกา
				
๔.๕.๑๑.๔ เป็นการสร้างสถานะและบทบาทของความเป็นมหาอำ �นาจของจีน
ในภูมภิ าคยูเรเชีย ผ่านการสร้างสถาบันและกลไกต่าง ๆ ในระดับภูมภิ าคขึน้ มาใหม่โดยเฉพาะธนาคารเพือ่ การลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเส้นทาง
สายไหม (Silk Road Infrastructure Fund: SRIF) รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank)
ภายใต้กลุ่ม BRICS เป็นต้น
			 ๔.๕.๑๒ ยุทธศาสตร์ในระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค โดยเฉพาะเมือ่ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙ ปีทผี่ า่ นมา
มีการประชุมความร่วมมือลุ่มแม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขงระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้น ที่เมืองเสียมราฐ
ประเทศกัมพูชา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (รมว.กต.) จากจีน ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม เข้าร่วมการประชุม
					 ๔.๕.๑๒.๑ ความร่วมมือลุม่ แม่นำ�้ ล้านช้าง-แม่นำ�้ โขง เป็นกลไกความร่วมมือรูปแบบใหม่
โดยเน้นอ�ำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เน้นใช้ปฏิบัติการที่แท้จริง และครอบคลุมทุกด้าน โดยบรรดา
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศทีร่ ว่ มประชุมครัง้ นี้ ก�ำหนดกรอบความร่วมมือ ๕ ด้านทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการก่อน
ได้แก่ การเชือ่ มต่อกันในด้านต่าง ๆ ความร่วมมือด้านศักยภาพ การผลิต ความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามแดน ทรัพยากรนำ�้
และการลดความยากจนของเกษตรกร โดยได้เริ่มด�ำเนินโครงการ ๔๕ โครงการเพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวประสบ
ผลคืบหน้าที่แท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล�้ำด้านการ
พัฒนาระหว่างประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง และระหว่างอนุภมู ภิ าคลุม่ นำ�้ โขงกับภูมภิ าคอืน่ ๆ รวมทัง้ เพือ่ ส่งเสริม
ความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ความร่วมมือในกรอบแม่น�้ำล้านช้างแม่นำ�้ โขง ได้เน้นการด�ำเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมเติมเต็มและต่อยอดการสร้างคุณค่าเพิม่
ให้กบั การด�ำเนินการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ในกรอบ ความร่วมมืออืน่ ๆ อีกทัง้ ยังมุง่ ด�ำเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นการอนุวตั วิ าระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา
ในลักษณะใต้ - ใต้อีกด้วย
		 					 ๔.๕.๑๒.๒ ภารกิจที่ท้าทายของประเทศสมาชิก คือ การก�ำหนดวิสัยทัศน์ของกรอบ
เพื่อด�ำเนินความร่วมมือ อย่างสร้างสรรค์และเพิ่มคุณค่าต่อกรอบความร่วมมืออื่น ๆ โดยสมาชิก ทั้ง ๖ ประเทศ
ได้เชือ่ มต่อกันด้วยแม่นำ�้ ล้านช้าง - แม่นำ�้ โขง สายเดียวกัน ต่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ เป็นเพือ่ นบ้าน ทีส่ ง่ เสริมเกือ้ กูล
กันในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ด้วยที่ตงั้ ทางภูมศิ าสตร์ที่ตดิ กัน ประเทศสมาชิกจึงเผชิญกับความ ท้าทายร่วมกันด้วย
ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่าง ๆ ภัยธรรมชาติอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรือปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงจ�ำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมียุทธศาสตร์ที่
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 นับเป็นเวลา ๖๘ ปี ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ประเทศจีน
ได้เจริญก้าวหน้ามีเศรษฐกิจที่โตเป็นอันดับที่สองของโลก และมีบทบาทที่สำ�คัญในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ครัง้ ที่ ๑๘ เมือ่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ยิง่ ทำ�ให้จนี มีความเจริญก้าวหน้าทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและการอนุรกั ษ์ระบบนิเวศ อันเกิดจากการทำ�งานอย่างหนักโดยไม่เหน็ดเหนือ่ ย
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๐๐ ปีจ�ำ นวนสองครัง้ (ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์จนี
และครบรอบ ๑๐๐ ปีของการสถาปนาประเทศ) ซึ่งเป็นความฝันของจีนในการฟื้นกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่
			 ๕.๑.๑.๒ ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ใช้ศักยภาพในการปรับปรุงตนเอง
อย่างรอบด้าน ด้วยการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและการผลักดันโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ จนทำ�ให้เศรษฐกิจของจีนมีอัตรา
การเจริญเติบโตร้อยละ ๗.๒ และสนับสนุนต่ออัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกถึงร้อยละ ๓๑.๖ ทำ�ให้
จีนเป็นจักรกลขับเคลือ่ นเศรษฐกิจโลก โดยมียทุ ธศาสตร์ในการขับเคลือ่ นด้านนวัตกรรมทีก่ า้ วหน้าจากการวิจยั ทัง้ ใน
อวกาศ บนพืน้ ผิวโลก และใต้มหาสมุทร สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสุด เครือ่ งบินขนาดใหญ่ รถไฟความเร็วสูง
ยานพาหนะพลังงานแบบใหม่ และมีการเกษตรแบบใหม่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงโดยรวม ทำ�ให้สามารถ
ยกระดับรายได้ของประชากรให้พ้นสถานะความยากจนและมีมาตรฐานในการดำ�รงชีวิต
		 ๕.๑.๑.๓ จี น พยายามแสวงหาความร่ ว มมื อ จากมิ ต รประเทศทั่ ว โลก ในลั ก ษณะ
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
ที่มีความสำ�คัญยิ่งของแนวทางการพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน ที่จะสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่น
ในวิถีทางการพัฒนาของจีน ตามแนวคิดทฤษฎีและระบบการเมืองรวมทั้งวัฒนธรรม ตลอดจนทำ�ให้จีนสามารถ
สร้		
างสรรค์การพัฒนา ไปสู่สันติภาพของโลก
			 ๕.๑.๒ ประเทศไทยกับจีนเป็นเพื่อนบ้านที่มีมิตรไมตรีต่อกัน ดังคำ�กล่าวที่ว่า “จีนกับไทยมิใช่
อืน่ ไกล พีน่ อ้ งกัน” จึงทำ�ให้ความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนมีความยัง่ ยืนและมีความก้าวหน้าในการติดต่อ
ไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้มีนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยเฉพาะการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (Eastern Economic Corridor : EEC) มีความสอดคล้องกับ
ความริเริม่ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง” ของจีน ทัง้ ในแง่แนวคิดการพัฒนา วิธกี าร และเป้าหมาย อันจะเป็นเงือ่ นไข
ที่สำ�คัญในการทำ�ให้ประเทศไทยกับจีนมีการสอดประสานทางยุทธศาสตร์ อันจะส่งเสริมต่อการพัฒนาร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการลงทุน การสร้างทางรถไฟ เศรษฐกิจดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเมื่อต้นเดือน
กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปร่วมการประชุมที่จีน ได้มีการหารือ
ทวิภาคีกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง โดยผู้นำ�ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันอันนำ�มาซึ่งความเข้มแข็งและ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมือง การเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจ และการสนับสนุนความร่วมมือที่หลากหลายสาขา ซึ่งผู้นำ�
ทั้งสองประเทศได้เป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในแผนปฏิบัติการร่วมกันระหว่างไทยกับจีน เอกสาร
ความร่วมมือในความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และความร่วมมือในการสร้างทางรถไฟ ทำ�ให้ความสัมพันธ์
ทวิภาคีไทยกับจีนมีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นไปด้วยความใกล้ชิด อันจะนำ�มาซึ่งสันติภาพ และความมั่งคั่ง
รวมทั้งความผาสุกสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
๕.๒ ประโยชน์ที่จีนคาดหวังว่าจะได้รับจากประเทศไทย โดยจีนเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
ประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
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			 ๕.๒.๑ ประการที่หนึ่ง ไทยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะทำ�ให้จีนสามารถเชื่อม
มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้
			 ๕.๒.๒ ประการที่สอง ไทยเป็นกัลยาณมิตรทางการเมืองที่มีน้ำ�หนักความน่าเชื่อถือ ในการช่วยเหลือ
จีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้ นอกจากนี้ ไทยมีศกั ยภาพทีเ่ ป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับจีน ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ อันจะเกื้อกูลต่อการดำ�เนินนโยบายของจีน
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
๕.๓ บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเชื่อมโยงระหว่างจีนกับอาเซียน
			 ๕.๓.๑ หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จีนได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียน
มากขึ้น ผ่านนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในขณะที่อาเซียนหันมาให้ความสำ�คัญกับพิมพ์เขียวประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยหวังให้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้อาเซียน เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก ซึง่ จีนได้แบ่งการดำ�เนินนโยบายออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับภูมภิ าค
จีนได้ใช้นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเชื่อมโยงใน ๕ ประเด็น ได้แก่ การประสานความร่วมมือเชิงนโยบาย การร่วมก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การลดการกีดกันทางการค้า การบูรณาการทางการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และ (๒) ระดับประเทศ
โดยจีนมุง่ เสริมสร้างความร่วมมือกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นรายประเทศ หวังให้แต่ละประเทศมีความสามารถในการ
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 สำ�หรับผลต่อประเทศไทย โดยเฉพาะจากการเดินหน้าพัฒนาความเป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ได้บรรลุข้อตกลงการค้า
การลงทุน ๔ ฉบับ เน้นความเชื่อมโยงระดับภูมิภาค ตอกย้ำ�ทั้งสองฝ่ายจะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันภายใน ๕ ปี
คิดเป็น ๑.๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมบันทึกความร่วมมือรถไฟฟ้าไทย-จีน อย่างเป็นทางการ ได้แก่
		 				 ๕.๓.๒.๑ เอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ โดยมีสาระครอบคลุมความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ คือ ความสอดคล้องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและจีน มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยและของจีน ที่ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม
						 ๕.๓.๒.๒ พิธสี ารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี และการจัดทำ�แผนปฏิบตั ิ
การร่วมระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลจีน ระหว่างนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ และนาง
เกา เยี่ยน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งครอบคลุมสาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขา เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารหลักในการ
กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน ที่มีสารัตถะครอบคลุมสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่าง
รอบด้าน
		 				 ๕.๓.๒.๓ บันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน ว่าด้วยการกระชับความ
ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการ
คมนาคมขนส่งของไทยปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๕ ระหว่าง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม และ นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำ�นวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน
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		 				 ๕.๓.๒.๔ ความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรระหว่างไทย และจีน โดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบหมายให้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นผูแ้ ทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนาม กับ Mr. Chen Gang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
				 ๕.๓.๒.๕ ในพิธีสารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี และการจัดทำ�แผน
ปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลไทย กับรัฐบาลจีน นอกจากจะต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ ๕ ปี ที่ครอบคลุม
สาขาความร่วมมือ ๑๔ สาขาแล้ว ยังมีการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจของสองประเทศ และสะท้อนการเป็นหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน โดยทัง้ สองฝ่ายเห็น
พ้องให้มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการร่วมที่มุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย
One Belt One Road ของจีน และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของไทย โดยเน้นสาขาความร่วมมือ นำ�ร่องภายใต้แผนฯ
๕ ปี จำ�นวน 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 เมื่อ
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
ก้าวสูก่ ารเป็น Leading Digital Hub หรือ E Hub. ของ ASEAN ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ น Thailand 4.0 ทัง้ สองฝ่าย
จึงมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ตามระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก และ
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่
		 				 ๕.๓.๓.๑ การขยายการค้าสินค้าเกษตรเร่งรัด และผลักดันความร่วมมือ ด้านการค้าสินค้า
เกษตรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ตลอดจนกระชับความร่วมมือ
ด้านมาตรฐานและการตรวจสอบสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช อาทิ การเร่งรัดการอนุญาตนำ�เข้ารังนก และการ
อำ�นวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรด้วย e-Certificate เป็นต้น
			 			 ๕.๓.๓.๒ ความร่วมมือด้านรถไฟ ผลักดันการดำ�เนินความร่วมมือด้านรางรถไฟให้เป็นไป
ตามข้อตกลงความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐบาลไทย กับจีน ซึ่งจะครอบคลุมเส้นทางเดินรถ กรุงเทพฯ-หนองคาย
						 ๕.๓.๓.๓ ความร่วมมือด้านดิจทิ ลั ไทยกับจีน โดยจะร่วมมือกันพัฒนาระบบการสือ่ สาร ระบบ
การเชื่อมโยง เคเบิ้ลใต้น้ำ� เคเบิ้ลภาคพื้นดินทั้งภายใน และระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อกับจีน เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และดิจิตอลให้เติบโตแข็งแรง และผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายทีม่ นั่ คงปลอดภัยในด้านเกีย่ วข้องกับ 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
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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 และอำ�นวยความสะดวกการทำ�ธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวน
ตลอดจนการสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงินของจีน ในโครงการความร่วมมือต่าง ๆ นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังยินดี
ที่หน่วยงาน ของทั้งสองฝ่ายจะหารือถึงความเป็นไปได้ในการให้มีกำ�หนดอัตราแลกเปลี่ยน (หยวน-บาท) ได้โดยตรง
(Direct Quotation) เพิ่มจากที่มีอยู่แล้วในมณฑลยูนนาน
		 				 ๕.๓.๓.๕ ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว โดยไทย
เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เห็นควรร่วมกันพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ ตลาดใหม่ สินค้าและบริการใหม่ เพือ่ ตอบโจทย์แนวโน้มการท่องเทีย่ วในศตวรรษที่ ๒๑
โดยใช้ดจิ ติ อลเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วไทย-จีน อาทิ การสร้างฐานข้อมูลด้วย Big Data/Cloud e-visa
Tax Refund ควรมีความร่วมมือด้านการชำ�ระเงินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 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-มณฑลสำ�คัญของจีน และการดำ�เนินความร่วมมือ ๕ สาขา ภายใต้ Joint Action Plan ในระดับมณฑล
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
ให้สามารถ สรุปผลการเจรจาได้โดยเร็ว และเร่งรัดการเจรจาประเด็นคงค้างภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
อาทิการเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม เป็นต้น
บทสรุป

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้ มีบทบาทสำ�คัญต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วยนั้น ไม่เพียง
เป็นเพราะว่าจีนเป็นประเทศมหาอำ�นาจ หากยังเป็นเพราะว่าจีนได้ตั้งเป้าหมายการพัฒนาใหม่ จากการทบทวน
ประวัติศาสตร์จะพบได้ว่า การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ผ่าน ๆ มาได้ส่งสัญญาณการปฏิรูปเสมอ
และจีนได้ปฏิบัติตามคำ�มั่นสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้ง กล่าวคือ ในการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะ
เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวถึงเรื่องความใหม่ ๔ ประการ ได้แก่ หนึ่ง ยุคใหม่ สอง แนวคิดใหม่ สาม
ความขัดแย้งใหม่ และสี่ เป้าหมายใหม่ โดยขยายความว่า แต่ละอย่างเป็นอย่างไร ซึ่งมีนัยสำ�คัญที่แสดงว่า จีนกำ�ลัง
จะก้าวไปข้างหน้า และเปิดประเทศออกไปสู่โลกภายนอกกว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีกว่าที่ผ่านมา อาจกล่าว ได้ว่า
จีนกำ�ลังมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุล และจีนเน้นการพัฒนาอย่างรอบด้าน เช่น การบริหารประเทศ
ภายใต้ระบบกฎหมาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม จะไม่ใช่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว
แม้ว่าจะตั้งเป้าหมายที่จะทำ�ให้ประชาชนจีนกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม
สำ�หรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้นำ�ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะแนวคิดของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่ ย่อมมีความหมายสำ�คัญยิ่งต่อทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยในการเตรียมตัว หรือเตรียมการทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นบางสิง่ บางอย่างทีจ่ �ำ เป็น เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ เดินไปได้ใน
เส้นทางหรือทิศทางที่มีลักษณะพิเศษทำ�นองเดียวกันนี้ กล่าวคือ สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีนถือเป็นความสำ�เร็จ
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 สังคม ระบบนิเวศและด้านอืน่ ๆ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และยืนหยัดในหลัก
การพื้นฐานสี่ประการ คือ (๑) การยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยม (๒) การยืนหยัดในการปกครองประชาชนแบบ
เผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผู้นำ�ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (๔) การยืนหยัดในลัทธิ
มาร์กซ์-เลนิน กับแนวความคิดเหมา เจ๋อตง ซึ่งเป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทางการเมือง
รวมทั้งการดำ�รงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ
๒. ทฤษฎี คือ เข็มทิศในการปฏิบตั ิ เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้ลทั ธิมาร์กซ์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน
รวมทัง้ ทฤษฎีของเติง้ เสีย่ วผิง (ผูน้ �ำ รุน่ ๒) และแนวคิดสามตัวแทนของเจียง เจ๋อหมิน (ผูน้ �ำ รุน่ ๓) คือ พรรคคอมมิวนิสต์จนี
ต้องเป็นตัวแทนของความต้องการพัฒนาของกำ�ลังการผลิตให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ เป็นตัวแทน ของทิศทางมุง่ สูว่ ฒ
ั นธรรม
อันก้าวหน้าของจีน และเป็นตัวแทนผลประโยชน์พนื้ ฐานของประชาชนจีน ควบคูก่ นั กับทัศนคติการพัฒนาอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ โดยยืนหยัดทีจ่ ะสีบทอด พัฒนาและคิดริเริม่ บนรากฐานของลัทธิ มาร์กซ์-เลนิน กับแนวคิดเหมา เจ๋อตง
๓. ระบบคือหลักประกันพื้นฐาน ด้วยการนำ�เอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทนประชาชน)
ระบบการเมืองพืน้ ฐาน (ระบบความร่วมมือและปรึกษาการเมืองหลายพรรคภายใต้อ�ำ นาจของพรรคคอมมิวนิสต์จนี )
ระบบเศรษฐกิจพืน้ ฐาน (เศรษฐกิจทีย่ ดึ ถือระบบกรรมสิทธิร์ ว่ มเป็นแกนหลักควบคูไ่ ปกับการพัฒนาร่วมกันของระบบ
กรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน นำ�เอาประชาธิปไตย
ในระดับชาติมาผสานเข้ากับประชาธิปไตยรากหญ้า นำ�เอาการเป็นผู้นำ�ของพรรคฯ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของ
ประเทศ กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน
ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยกล่าวหลายครั้งในการปราศรัยผ่านทางวิทยุ
โทรทัศน์ว่า ประเทศไทยจะต้องศึกษาประสบการณ์ของจีนในการปฏิรูปและพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพื่อนำ�มา
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึง่ การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จนี ทีจ่ ดั ขึน้ ทุก ๕ ปี ทีม่ กี ารกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาของพรรคและบ้านเมือง มีวสิ ยั ทัศน์ทยี่ าวไกล โดยประเทศไทยจะได้เรียนรูจ้ ากตรงนี้ และเริม่ มีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล และกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ให้ประชาชนรับรูร้ บั ทราบอย่างชัดเจนต่อไป เนือ่ งจากประเทศไทยต้องคบค้า ต้องพึง่ พาอาศัยกันกับจีน อันจะทำ�ให้
ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการดำ�เนินความสัมพันธ์กับจีน
-------------------------------------------------
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ตอนที่ ๒ ว่าด้วยแนวคิดทางยุทธศาสตร์ตามโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
ยุทธศาสตร์ของจีนในยุคของผู้น�ำรุ่นที่ ๕ จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ประกาศภารกิจหลักในการ
น�ำพาประชาชาติจีนบรรลุถึง “ความฝันของจีน” (Chinese Dream) โดยการผลักดันการฟื้นฟูครั้งใหญ่แห่ง
ประชาชาติจนี ได้แก่การฟืน้ ฟูประเทศ ยกระดับชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน สร้างความมัง่ คัง่ สรรค์สร้างสังคมทีด่ ขี นึ้
และขยายก�ำลังกองทัพ พร้อมกับได้ปลุกคนหนุ่มสาวให้กล้าที่จะฝัน และท�ำงานหนักเพื่อที่จะบรรลุความฝัน
โดยเฉพาะได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประเทศจีนจะเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู่พอกินอย่างทั่วถึง
ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จนี (พรรคฯก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๒๑ หรือ
พ.ศ.๒๔๖๔) ท�ำให้จีนได้ทุ่มเทกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง
ความมั่นคงด้านพลังงานจึงกลายเป็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานและใช้พลังงาน
มากที่สุดในโลกเพื่อสนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยผู้น�ำจีนได้เล็งเห็นแหล่งพลังงาน อันได้แก่แก๊สและ
น�้ำมันในภูมิภาคเอเชียกลาง ซึ่งนอกจากจะท�ำให้สามารถรักษาการเติบโตเศรษฐกิจแล้ว ยังจะเป็นการขยายอิทธิพล
การเมืองในอาณาบริเวณนี้ด้วย จึงได้มีก�ำหนดการเดินทางของ ประธานาธิบดีจีนไปเยือน ๔ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียกลาง (เติร์กเมนิสถาน, คาซัคสถาน, คีร์กิสถาน และอุซเบกิสถาน) ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีนกับเอเชียกลาง โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงาน
ขณะที่ ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง เดินทางเยือนประเทศคาซัคสถาน และได้ไปกล่าวค�ำปราศรัยทีม่ หาวิทยาลัย
นาซาร์บาเยฟ ในกรุงอัสตานา เมืองหลวงของคาซัคสถาน เมือ่ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้เรียกร้องให้
มีการสร้าง “ถนนสายไหมทางเศรษฐกิจ” ในอาณาบริเวณ รวมทัง้ การปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานส�ำหรับการเดินเรือ
จากมหาสมุทรแปซิฟกิ ไปยังทะเลบอลติก และสร้างเครือข่ายการขนส่งเพือ่ เชือ่ มตะวันออก ตะวันตก ไปยังเอเชียใต้
โดยจีนจะไม่สร้างบทบาทครอบง�ำในอาณาบริเวณดังกล่าว ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้นและเป็นทีม่ าของโครงการความริเริม่
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”
ความส�ำคัญของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
ความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) หรือ (One Belt, One Road:
OBOR) เป็นโครงการทีม่ คี วามสอดคล้องกับกระแสของยุคสมัยแห่งความร่วมมือระหว่างภูมภิ าค กล่าวคือเมือ่ ๒,๐๐๐
กว่าปีกอ่ น การค้นพบเส้นทางการค้าหลายสายทีเ่ ชือ่ มโยงอารยธรรมทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ซึง่ ก็คอื “เส้นทาง
สายไหม” ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นทางด้านสินค้า เทคโนโลยี บุคลากรและความคิด ขับเคลือ่ นให้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
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 เป็นประโยชน์ท�ำให้ปัจจัยส�ำคัญภายในภูมิภาคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี เป็นระเบียบและได้รับการ
จัดสรรอย่างมีประสิทธิผล เป็นประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนาของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดารของ
ประเทศต่างๆ เป็นประโยชน์ในการ ช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศต่างๆ
และก็เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศต่าง ๆ อีกด้วย โดยที่ประเทศ
จีนกับประเทศตามเส้นทางดังกล่าว มีพื้นฐานความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างอย่างดีเยี่ยม ประเทศจีน
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เป็นหุน้ ส่วนทางการค้าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แหล่งการลงทุนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และก็ยอ่ มเป็นตลาดของส่งออกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ โดยประเทศ
จีนได้สร้างเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้านอกประเทศจ�ำนวนมากใน ๒๓ ประเทศตามเส้นทางฯ ซึ่งเขต
ความร่วมมือเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส�ำคัญส�ำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
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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 ให้มณฑลส่านซี
เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ฝง่ั ตะวันตกทีโ่ ดดเด่นมากขึน้ รวมทัง้ หนุนเสริมให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจแคชการ์ (Kashgar)
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจคอร์กาส (Khorgas) ในพื้นที่ซินเจียงอุยกูร์ กลายเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนตะวันตกสุด
ที่มีความส�ำคัญยิ่งขึ้นส�ำหรับจีน เลยออกมาจากซินเจียงและคาซัคสถาน ซึ่งเส้นทาง สายไหมทางบกจะเบี่ยงลงมา
ทางตะวันตกเฉียงใต้ทอดผ่านแถบเอเชียกลางเข้าสู่ตอนเหนือของอิหร่านก่อนจะสวิงขึ้นมายังอิรัก ซีเรีย และตุรกี
แล้วก็จะตัดข้ามช่องแคบบอสฟอรัสและมุ่งหน้าขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ยุโรป ผ่านหลายประเทศพอสมควร
ทั้งบัลแกเรีย โรมาเนีย เชก และเยอรมนี และเมื่อไปถึงเมืองดุยส์บวร์กส์ เยอรมนีแล้ว เส้นทางนี้ก็จะสวิงขึ้นเหนือสู่
รอตเทอร์ดาม เนเธอร์แลนด์ จากนัน้ จึงวิง่ ลงใต้เข้าสูเ่ วนิช อิตาลี ทีซ่ งึ่ จะมาบรรจบกับเส้นทางสายไหมทางทะเลในทีส่ ดุ
ส่วนจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทางทะเล (เส้นทางสายไหมทางทะเล หรือ sea-based silk road/
maritime silk road) เริ่มต้นจากเมืองฉวนโจว มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกของจีน เมืองนี้เป็นเมืองท่า ที่มีความ
ส�ำคัญทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในยุครุง่ เรืองของเส้นทางสายไหมทางทะเลสมัยโบราณ เชือ่ มมายังเมืองเป่ยไห่ เขตปกครองตนเอง
กวางสี และลากผ่านเมืองไหโข่ว มณฑลไหหนาน หรือทีเ่ ราเรียกกันในภาษาไทยว่า มณฑลไหหล�ำ ซึง่ มีสภาพภูมปิ ระเทศ
เป็นเกาะอยู่ทางตอนใต้สุดของจีน ก่อนที่เส้นทางสายนี้จะมุ่งใต้เข้าสู่ช่องแคบมะละกา ผ่านกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
และไปยังโกลกัตตา อินเดีย โดยผ่านศรีลังกา จากนั้นจึงตัดข้ามมหาสมุทรอินเดียไปยังเมืองไนรูบี เคนย่าแล้วเคลื่อน
ขึ้นเหนือวนรอบจะงอยแอฟริกาหรือเรียกอีกชื่อว่า คาบสมุทรโซมาลี ตัดผ่านทะเลแดงเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ซึ่งมีจุดพักอยู่ที่เอเธนส์ ประเทศกรีซ ก่อนที่จะไปสิ้นสุดลงตรงจุดบรรจบ กับเส้นทางสายไหมทางบกที่เวนิช อิตาลี
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ส�ำหรับหลักการและแนวคิดของโครงการความริเริ่มฯ นี้เป็นข้อริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง
โดยจะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก ยึดถือการแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรม
เป็นตัวหนุนทีส่ �ำคัญ ยืนหยัดไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมภิ าค ไม่แสวงหาอ�ำนาจครอบง�ำในกิจกรรม
ภูมิภาค และเขตอิทธิพล ดังนั้น โครงการความริเริ่มฯ นี้จะไม่ทดแทนข้อริเริ่มหรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่
ในปัจจุบัน หากแต่จะขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งความเชื่อมต่อกันของยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมข้อได้เปรียบซึ่งกัน
และกันส�ำหรับประเทศตามเส้นทางฯ โดยบนพืน้ ฐานทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ฝ่ายจีนจะปฏิบตั ติ ามหลักการ ร่วมหารือ ร่วมพัฒนา
และร่วมแบ่งปัน ส่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตามเส้นทางฯ ร่วมกันระดมความคิดและใช้ความสามารถผลักดัน
โครงการความร่วมมือส�ำคัญที่ได้รับความเห็นชอบด้วยกันและมีความจ�ำเป็นจ�ำนวนหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนประเทศ
ต่าง ๆ ตามเส้นทางฯ ได้รบั ผลประโยชน์อย่างแท้จริง โดยรัฐบาลจีนได้จดั ท�ำเป็นเอกสารปกขาวชีแ้ จงถึงวิสยั ทัศน์และ
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
ประธานาธิบดีจนี สี จิน้ ผิง เกีย่ วกับแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล หรือหนึง่ แถบ
หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road หรือ The Belt and Road Initiative) ขณะที่ได้ไปเยือนเอเชียกลาง เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๖ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖
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เอกสารปกขาวเรื่องดังกล่าว ได้จัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้วยหัวข้อหลักใน ๘ ประเด็น
สรุปได้ดังนี้
๑. ความเป็นมา สืบเนื่องมาจากภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้นจนก่อ
ให้เกิดความไม่สมดุลในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจ
และความร่วมมือที่กว้างขวางและเชิงลึกมากขึ้น โดยร่วมกันสร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ (ความริเริม่ หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง) ทีจ่ ะเป็นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลก
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๒. หลักการ ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการอยู่ร่วมกันของกฎบัตร
สหประชาชาติ ในห้าประการ ได้แก่ (๑) ความเคารพซึ่งกันและกันในอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
ของกันและกัน (๒) ร่วมกันทีไ่ ม่รกุ รานซึง่ กันและกัน (๓) ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน (๔) ความเสมอภาค
และผลประโยชน์ร่วมกันและ (๕) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
๓. กรอบ แนวคิดความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นวิธีการที่จะน�ำไปสู่ความร่วมมือที่ส่งเสริมการพัฒนา
ร่วมกันและความเจริญรุง่ เรืองและเป็นเส้นทางไปสูค่ วามสงบสุขและมิตรภาพ โดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน
และความไว้วางใจรวมทั้งการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้าน ผ่านทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา
โดยเชื่อมโยงกันเป็นวงกลมเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
		
ประการแรก การเชื่อมโยงเอเชียกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตก แอฟริกา
เหนือ และยุโรปเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้ภมู ภิ าคเหล่านีไ้ ด้แลกเปลีย่ นและสร้างประโยชน์รว่ มกัน ในการสร้างห่วงโซ่อปุ ทาน
ห่วงโซ่ธุรกิจ ห่วงโซ่คุณค่า และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่
และช่องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์ส�ำหรับการพัฒนาประเทศ
ที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่ทุรกันดาร อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการ
ค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการผลักดันให้การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ความเสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการ
เปิดตลาดซึ่งกันและกัน ของประเทศที่มีความประสงค์ตามเส้นทางสายนี้ให้มีระดับสูงยิ่งขึ้น โดยข้อเสนอดังกล่าว
เป็นเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนต้องการสันติภาพ เปิดกว้าง และต้องการ
หยิบยื่นโอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก
		
ประการที่สอง ยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก พร้อมทั้งยึดถือการ
แลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็นตัวหนุนส�ำคัญ โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศในภูมิภาค
ซึง่ ฝ่ายจีนจะปฏิบตั ติ ามหลักการร่วมหารือกับประเทศตามเส้นทางสายนี้ ร่วมกันระดมความคิดเห็นและอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นเหตุผลทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และถือเป็นการส่งสัญญาณว่า จีนจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับประชาชน
ตามเส้นทางสายไหม
๔. ล�ำดับความส�ำคัญของความร่วมมือ ด้วยการด�ำเนินการทีป่ ระกอบด้วย (๑) การประสานงานด้านนโยบาย
(๒) การสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการเชือ่ มต่อ (๓) การขจัดข้อจ�ำกัดและอุปสรรคทางการค้า (๔) การเสริมสร้าง
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. การเปิดสูภ่ มู ภิ าคของจีน โดยการปลุกฟืน้ คืนชีพเส้นทางสายไหมเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการแผ่อิทธิพลและแสวงหาผลประโยชน์ของจีนด้วยการเชื่อมโยงกับ
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) เส้นทางที่ ๒ เชื่อมโยงจีนกับอ่าวเปอร์เซีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ผ่านทางเอเชียกลาง และ
ตะวันออกกลาง (๓) เส้นทางที่ ๓ เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้
		
ส่วนที่สอง การเชื่อมโยงทางทะเล (Maritime Silk Road) ถือเป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทร ได้แก่
อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟกิ และมหาสมุทรอินเดีย โดยจะมีการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ จีน-ปากีสถาน
และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-บังคลาเทศ-อินเดีย เป็นต้น
๗. การด�ำเนินการของจีน นอกจากการเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ กว่า ๒๐ ประเทศของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว ยังมีการลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจีน
กับประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความร่วมมือ
๘. การร่วมกันประคับประคองอนาคตที่สดใส โดยเน้นการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความไว้วางใจ
กันบนผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือแบบ win-win และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กันและกันในการน�ำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาร่วมกันในที่สุด
จึงอาจกล่าวได้ว่า แนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑
ของจีน นับเป็นความพยายามเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองไปสู่ประเทศต่าง ๆ
บนเส้นทางสายไหมทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ส�ำคัญของจีนในการก้าวสู่การเป็นอภิมหาอ�ำนาจ
ทางเศรษฐกิจของโลกอย่างสันติวิธีและมีบทบาทในเวทีการเมืองโลกที่แข็งแกร่ง แต่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งที่มา
จากระบบการเมืองของแต่ละประเทศทีม่ คี วามหลากหลาย จนบางประเทศทีต่ อ้ งพึง่ พาจีนก็เกิดความหวาดระแวงว่า
จะถูกจีนครอบง�ำ โดยเฉพาะความหวาดระแวงต่อการสูญเสียผลประโยชน์และอ�ำนาจอิทธิพลของอภิมหาอ�ำนาจโลก
อย่างสหรัฐอเมริกา เช่น ในบริเวณทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก เป็นต้น
ความคืบหน้าของโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ส�ำหรับความคืบหน้าในรอบสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ และเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐) ของความริเริ่ม
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ The Belt and Road Initiative (หรือเดิมชื่อ One Belt, One Road) เริ่มเห็นผล
ในเชิงบวกที่ชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ
ประการทีห่ นึง่ ความเคลือ่ นไหวของประเทศเนเธอร์แลนด์ในการเริม่ ด�ำเนินงานเชือ่ มต่อ “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง”
ตามแผนยุทธศาสตร์แถบเศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรปใหม่ โดยจะบรรจบกันที่ท่าเรือร็อตเตอร์ดัม (Rotterdam)
ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางสายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก
จะบรรจบกันที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป กล่าวคือ เมื่อเดือนตุลาคมปี ค.ศ.๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)
สมเด็จพระราชาธิบดีวลิ เลม อเล็กซานเดอร์ กษัตริยพ์ ระองค์ใหม่ของเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ เยือนจีนและตรัสว่า ความริเริม่
ของจีนเกี่ยวกับแผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และธนาคารเพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอเชียมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ โดยเนเธอร์แลนด์ยนิ ดีเข้าร่วมความร่วมมือทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้แผน “หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง”
เชื่อมต่อกับโครงการลงทุนของยุโรป นอกจากนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังปี พ.ศ.๒๕๕๘ คลังสมองและรัฐบาลเนเธอร์แลนด์
ได้เริ่มด�ำเนินงานสร้างเวทีเชื่อมต่อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ รัฐบาลและ
นักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม เพื่อแสวงหาวิธีการเชื่อมต่อ บนพื้นฐานที่คุ้มครองผลประโยชน์ของตน และพิจารณาจาก
แง่มุมของเนเธอร์แลนด์และยุโรปด้วย ดังที่ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตน (Vander Putten) นักวิจัยระดับสูงสถาบันวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ผูเ้ สนอและผูร้ บั ผิดชอบการสร้างเวทีเชือ่ มต่อ “ หนึง่ แถบ หนึง่ เส้นทาง”
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กล่าวกับสื่อมวลชนว่า ได้เริ่มด�ำเนินงานในช่วงแรก ๒ เรื่อง คือ (๑) ช่วยรัฐบาลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ
เพิ่มความเข้าใจ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (๒) ช่วยรัฐบาลแสวงหาวิธีเชื่อมต่อ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่ท �ำได้
ในทั่วประเทศ (ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ดร.แวนเตอร์ ปูตเตนได้เขียนรายงานวิจัยหัวข้อ “จีน ยุโรปกับ
เส้นทางสายไหมทางทะเล” โดยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” จะส่งเสริมกระบวนการเป็นหนึง่ เดียวกัน
ทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา จีนก�ำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าข้ามภูมิภาค เส้นทางสายไหม
ทางทะเลจะเชื่อมต่อท่าเรือรายทาง ส่วนแถบเศรษฐกิจทางบกจะเชื่อมต่อทางรถไฟรายทาง ดังนั้นโครงการส�ำคัญ
บางโครงการที่ไม่ได้ท�ำในยุโรป แต่ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยุโรปในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า โดยเนเธอร์แลนด์
ควรพยายามเข้าร่วมโครงการนี้อย่างเต็มที่)
ก่อนหน้านีเ้ มือ่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถือเป็นวันส�ำคัญในประวัตศิ าสตร์อกี วันหนึง่ ทีต่ อ้ งบันทึกว่า
ทีเ่ มืองอีอ้ ู (Yiwu) ในมณฑลเจ้อเจียง ของจีน ซึง่ อยูห่ า่ งจากนครเซีย่ งไฮ้ไปทางใต้ราว ๓๐๐ กิโลเมตร รถไฟขบวนแรก
ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ๘๒ ตู้ บรรจุสินค้าส่งออกน�้ำหนักรวมกันมากกว่า ๑,๐๐๐ ตัน เดินทางออกจากกลุ่ม
อาคารคลังสินค้าขนาดมหึมาของเมืองนี้ มุ่งหน้าไปยังกรุงมาดริด ประเทศสเปน บนเส้นทางรถไฟทรานส์ยูเรเชีย
(trans-Eurasia) สายใหม่ และไปถึงจุดหมายปลายทางในอีก ๒๑ วันต่อมาคือ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ซึง่ สินค้าที่
ล�ำเลียงในเส้นทางสายนี้ เดินทางข้ามประเทศจีนจากภาคตะวันออกสูภ่ าคตะวันตก จากนัน้ ก็ผา่ นคาซัคสถาน, รัสเซีย,
เบลารุส, โปแลนด์, เยอรมนี, ฝรั่งเศส, และไปถึงสเปนในท้ายที่สุด เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว ข้ามดินแดนยูเรเชีย
ซึง่ เชือ่ มต่อระหว่าง อีอ้ -ู มาดริด สายนี้ ได้กลายเป็นตัวแทนการเริม่ ต้นของโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่และกลายเป็น
ช่องทางโลจิสติกส์ทรงประสิทธิภาพทีม่ รี ะยะยาว ในเชิงภูมริ ฐั ศาสตร์ทเี่ ชือ่ มตลาดขนาดใหญ่ขา้ มผืนแผ่นดินอันกว้าง
ใหญ่ไพศาล นอกจากนั้น ทางรถไฟสายนี้ยังกลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมของกระบวนการบูรณาการดินแดนยูเรเชีย
เข้าเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ซึง่ เป็นกระบวนการทีก่ �ำลังด�ำเนินอยูอ่ ย่างคึกคักในเวลานี้ และสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ยิง่ กว่าอืน่ ใด
ทางรถไฟสายนี้คือส่วนประกอบส่วนแรกใน “เส้นทางสายไหมใหม่” (New Silk Road) ของจีน ซึ่งมองเห็นกันว่า
เป็นโครงการแห่งคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
ประการทีส่ อง ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ของจีนได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์ในช่วงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙
และได้ประชุมร่วมกับนาย Andrzej Duda ประธานาธิบดีโปแลนด์ ในโครงการความร่วมมือ The Belt and
Road Initiative ซึ่งผลการเยือนโปแลนด์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงครั้งนี้ ท�ำให้ยกระดับการพัฒนาความสัมพันธ์
โปแลนด์-จีน ให้สูงขึ้นในฐานะที่โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกในการริเริ่มก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้าง
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกพื้นฐานแห่งเอเชีย (The Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) โดยโปแลนด์ยินดี
ทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง” รวมทัง้ กระชับความร่วมมือในการสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกพืน้ ฐาน
ทางรถไฟและโลจิสติกส์ ทั้งนี้ เนื่องจากโปแลนด์มีจุดแข็งทางด้านภูมิศาสตร์ ในการเป็นชุมทางคมนาคมที่เชื่อมต่อ
ตะวันออกกับตะวันตก โดยปัจจุบัน ขบวนรถไฟจีน – ยุโรปมีกว่า ๒๐ เส้นทาง และต้องผ่านโปแลนด์เกือบหมด
ในจ�ำนวนนี้ จุดหมายปลายทางของ ๒ เส้นทางอยู่ในโปแลนด์ ต่างเป็นขบวนรถไฟ “ซูหม่านโอว” เริ่มต้นจาก
เมืองซูโจวทางภาคตะวันออกของจีน สิ้นสุดที่กรุงวอซอร์ อีกเส้นทางหนึ่งคือ ขบวนรถไฟหรงโอว เริ่มต้นจากเมือง
เฉิงตูเมืองเอกมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน สิ้นสุดที่เมืองโรดส์ (Lodz) ของโปแลนด์
ซึ่งสถานีรถไฟในเมืองโรดส์มีชื่อสถานีรถไฟนานาชาติกูตโน (Kutno) เป็นหนึ่งของชุมทางโลจิสติกส์ที่ส�ำคัญของทวีป
ยุโรป คอนเทนเนอร์จากยุโรปและเอเชียจ�ำนวนมาก ทีม่ ากจากทางรถไฟหรือทางหลวง จะมารวมกันทีน่ แี่ ละกระจาย
ต่อไป นอกจากนี้ เมื่อช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๕๙ มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กับเมืองโรดส์ของโปแลนด์ ได้ลงนามข้อตกลง
สร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๙
ได้มีการเดินขบวนรถไฟเส้นทางหรงโอวเพิ่มขึ้นเป็น ๔๐๐ ขบวน โดย นายเฉิน จ้งเหวย ผู้อ�ำนายการส�ำนักงาน
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โลจิสติกส์ด่านชายแดนเมืองเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กล่าวว่า เมืองเฉิงตูมีแผนที่จะขยายทางรถไฟหรงโอว
โดยจะสร้างขยายต่อไปยังเมืองชุมทางส�ำคัญของประเทศยุโรปหลายประเทศ อาทิ ฝรัง่ เศส เบลเยีย่ ม และเนเธอร์แลนด์
เป็นต้น ส่วนช่วงที่อยู่ภายในจีน จะสร้างและขยายเส้นทางนี้ให้สามารถเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจส�ำคัญภายในประเทศ
อาทิ ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น�้ำแยงซี ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น�้ำจูเจียงและเขตเศรษฐกิจรอบทะเลโป๋ไห่ จึงกลายเป็น
โครงสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่โต ทีม่ ญ
ี ปี่ นุ่ และเกาหลีใต้อยูท่ างตะวันออก อาเซียน
อยู่ทางใต้ เอเชียกลางและยุโรปอยู่ทางตะวันตก
ความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ 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
จัดตัง้ เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านอกชายฝัง่ ในประเทศแถบเส้นทางสายไหมมากกว่า ๕๐ แห่งด้วยเงิน
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 ทีเ่ สนอโดยประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง เมือ่ ปี ค.ศ.๒๐๑๓ หรือ พ.ศ.๒๕๕๖
เพือ่ มุง่ เชือ่ มโยงประเทศในเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาผ่านช่องทางบนบกและทางทะเล) โดยเฉพาะเมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๙ ที่นาย ฝาง อ้ายชิง รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่า การค้าระหว่างจีนกับประเทศ
ในแถบเส้นทางสายไหมใหม่ได้พงุ่ สูงถึง ๖ แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ ๒๑ ล้านล้านบาท) ซึง่ มีสดั ส่วนเป็น
ร้อยละ ๒๖ ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วง ๘ เดือนแรกของปี ค.ศ.๒๐๑๖ หรือ พ.ศ.๒๕๕๙
ล่าสุด จากข่าวสารความส�ำเร็จของจีนในการเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไปกรุงลอนดอนเป็นขบวนแรก
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยรถไฟขนส่งสินค้าดังกล่าว ออกเดินทางจากสถานีรถไฟในเมืองอี้อู มณฑล
เจ้อเจียง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน ใช้เวลาเดินทาง ๑๘ วันในระยะทางมากกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลเมตร จึงจะถึง
เป้าหมายปลายทางในอังกฤษ ส�ำหรับเมืองอีอ้ เู ป็นทีร่ จู้ กั กันดีวา่ เป็นเมืองทีผ่ ลิตสินค้าต่างๆเช่น ของใช้ในบ้าน สิง่ ทอผ้า
กระเป๋า และกระเป๋าเดินทาง ซึ่งรถไฟจะขนส่งสินค้าเหล่านี้ผ่านคาซัคสถาน รัสเซีย เบลารุส โปแลนด์ เยอรมนี
เบลเยียมและฝรั่งเศส จึงถึงกรุงลอนดอนในที่สุด ทั้งนี้การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟนี้จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์
ด้านการค้าระหว่างจีนกับอังกฤษ ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมต่อกับยุโรปตะวันตก รวมถึงโครงการเส้นทางสายไหม
ทีเ่ ป็นการเชือ่ มต่อโครงข่ายการค้าและโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างเอเชียกับยุโรปและแอฟริกาผ่านเส้นทางการค้าโบราณ
อันจะท�ำให้อตุ สาหกรรมรถไฟของจีน ยกระดับเป็นผูส้ ง่ ออกเทคโนโลยีรถไฟทัง้ ด้านการผลิตและขายตัวรถไฟ รวมถึง
เทคโนโลยีการควบคุมการวิ่งและการสื่อสารระบบรถรางอีกด้วย
ประเด็นข้อสังเกตที่ส�ำคัญของการเดินขบวนรถไฟจากจีนไปยุโรป ซึ่งต้องผ่านดินแดนที่เรียกว่า “ยูเรเซีย”
ซึ่งดินแดนยูเรเซีย มีความส�ำคัญในเชิงทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ว่าด้วยทฤษฎีหัวใจ (Heartland Theory) ซึ่งทฤษฎี
หัวใจนีไ้ ด้รบั การพัฒนาโดยนักภูมศิ าสตร์ชาวอังกฤษชือ่ เซอร์ฮลั ฟอร์ด เจ. แมคคินเดอร์ (Sir Halford John Mackinder
ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๔๗) ในบทความของเขาชือ่ “หัวใจทางภูมศิ าสตร์ของประวัตศิ าสตร์”เมือ่ ปี ค.ศ.๑๙๐๔ (พ.ศ.๒๔๔๗)
และในงานเขียนทีโ่ ด่งดังของเขา คือ อุดมคติประชาธิปไตยและความเป็นจริง: การศึกษารัฐศาสตร์ของการฟืน้ ฟู เมือ่ ปี
ค.ศ.๑๙๑๙ (พ.ศ.๒๔๖๒) โดยทฤษฎีหวั ใจนีเ้ กิดขึน้ มาได้กเ็ พราะผลจากการทีแ่ มคคินเดอร์ได้ท�ำการศึกษาสัมพันธภาพ
ในระดับโลกระหว่างมหาอ�ำนาจทางบกกับมหาอ�ำนาจทางทะเล กล่าวคือ มีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์บางอย่าง
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มีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อแนวทางของการเมืองโลก ข้อเท็จจริงที่แมคคินเดอร์พูดถึงนี้ ได้แก่ (๑) มี “เกาะโลก”
(ยุโรป, เอเชีย และแอฟริกา) อยูล่ อ้ มรอบ “ดินแดนหัวใจ” หรือ “พืน้ ทีห่ วั ใจ” ทีไ่ ม่สามารถเข้าถึงได้จากทางทะเล
(๒) มีดินแดนชายฝั่งทะเลของเกาะโลกนี้ คือ “ดินแดนภายใน” หรือ “ดินแดนเกือบเป็นรูปวงเดือน” ประกอบกัน
เป็นมหาอ�ำนาจทางทะเล และ (๓) มีฐานอ�ำนาจของเกาะ ประกอบด้วย อเมริกาเหนือและใต้ กับออสเตรเลีย เรียกว่า
“อินซูลาร์” หรือ “วงเดือนรอบนอก”

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

แมคคินเดอร์ มีสมมติฐานว่า มหาอ�ำนาจทางบกจะเจริญเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ จนเข้าครอบง�ำมหาอ�ำนาจทางทะเล
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
ดุลยภาพแห่งอ�ำนาจระหว่างมหาอ�ำนาจทางบกกับมหาอ�ำนาจทางทะเลทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ทีจ่ ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่
อยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบง�ำดินแดนหัวใจนั้นได้
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ แมคคินเดอร์ได้ปรับปรุงทฤษฎีของเขาเพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ศึกษาพัฒนาการ
อานุภาพทางทะเลและการเติบโตทางอ�ำนาจชาติของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ภายนอกเกาะโลกนั้น ในปี ค.ศ.๑๙๑๙
(พ.ศ.๒๔๖๒) แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลที่จะตามมาหากเยอรมนีสามารถครอบครองสหภาพโซเวียตได้ และเมื่อ
ปี ค.ศ. ๑๙๔๓ (พ.ศ.๒๔๘๖) แมคคินเดอร์กไ็ ด้เตือนถึงผลทีจ่ ะตามมาหากสหภาพโซเวียตสามารถครอบครองเยอรมนีได้
ซึง่ แนววิเคราะห์ของแมคคินเดอร์นี้ ก็ยงั สามารถน�ำมาใช้กบั การอธิบายถึงเหตุผลว่าท�ำไมสหรัฐฯ จึงต้องด�ำเนินนโยบาย
ปิดล้อมคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น

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

อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศเปิดตัว “แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมใหม่” กับ
“เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑” ที่มีโครงการทั้งการวางระบบรางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น
ย่อมก�ำลังด�ำเนินไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแม็คคินเดอร์ ที่มุ่งน�ำเสนอการเมืองระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของ
ภูมิศาสตร์ และชี้ให้เห็นความส�ำคัญของพื้นที่ที่เป็นหัวใจโลก ซึ่งก็คือ “ดินแดนยูเรเซีย”
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ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการด�ำเนินโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ดังกล่าวของจีนมีความส�ำคัญอย่างมาก ต่ออนาคตของจีน กล่าวคือ
ข้อหนึ่ง จีนได้กลายมาเป็นประเทศ ที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ จากความ
สัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมิภาค ท�ำให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับ
ภูมิภาคมากขึ้น ขณะที่ประเทศต่าง ๆ ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้ โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่เป็นมิตร
เช่นกัน รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางทหาร		
ข้อสอง รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น โดยจีนอาศัย
การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ
ซึง่ การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของจีน จะเป็นปัจจัยทีเ่ ปิดโอกาสให้เพิม่ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่าง ๆ
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ข้อสาม ในระยะยาวเส้นทางการส่งก�ำลังบ�ำรุงและการคมนาคมจะค่อย ๆ ด�ำเนินไปในลักษณะที่จีนเป็น
ศูนย์กลางมากขึ้น ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนในประเทศต่าง ๆ จะเป็นการกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจ น�ำมาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง โดยที่กองทัพเรือจีน
จะปรากฏตัวด้วยการไปเยีย่ มเยือนท่าเรือต่าง ๆ เพือ่ แสดงความสัมพันธ์ทดี่ แี ละความส�ำเร็จของจีน ให้เปิดออกสูโ่ ลก
ภายนอกได้รับรู้มากขึ้น
นอกจากนี้ โครงการเส้นทางสายไหมนี้ จะช่วยลดปัญหาของจีนที่ก�ำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ
ซึ่งท�ำให้จีนหวาดกลัวว่า ความต้องการด้านพลังงานของจีนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ ในการที่
ต้องน�ำเข้าพลังงานดังกล่าวมาจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมากและพึง่ พาอาศัยการล�ำเลียงขนส่งทางทะเลเป็นส�ำคัญ
อาจจะถูกคุกคามได้ ดังนัน้ จีนจึงต้องทุม่ เทการลงทุนอย่างมโหฬารเพือ่ ช่วยเหลือการก่อสร้างเครือข่ายสายท่อส่งนำ�้ มัน
และก๊าซในประเทศที่มีความเป็นมิตรกับจีนบริเวณดินแดนยูเรเชีย ไล่ตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย รวมทั้งการ
หันไปหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เช่น แหล่งน�้ำมันในแอฟริกาและอเมริกาใต้ ตลอดจนการรุกไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าว
ในการอ้างกรรมสิทธิเ์ หนือบริเวณทีเ่ ป็นคาดว่าจะเป็นพลังงานทีส่ �ำคัญทัง้ ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ เป็นต้น
ผลประโยชน์ของไทยจากการด�ำเนินโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน
หากพิจารณาในด้านปัจจัยทางภูมริ ฐั ศาสตร์ จะเห็นได้วา่ ขอบเขตพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินการโครงการความริเริม่
หนึง่ แถบหนึง่ เส้นทาง หรือ “The Belt and Road Initiative” นัน้ ไม่ได้อยูห่ า่ งไกลจากประเทศไทย และประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางที่ส�ำคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลตั้งแต่สมัยโบราณ ส�ำหรับเส้นทางสายไหมทางทะเล
ในศตวรรษที่ ๒๑ นัน้ ประเทศไทยเป็นจุดเชือ่ มต่อของอาเซียน ทัง้ ทางบกและทางทะเลและเป็นศูนย์กลางโดยธรรมชาติ
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ส�ำหรับตลาดใหญ่อาเชียน ที่มีประชากร ๖๐๐ กว่าล้านคน มีข้อได้เปรียบ โดยเฉพาะด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่
ประเทศอืน่ ๆ ไม่มี รวมทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น ทางหลวง ทางรถไฟ สายการบิน ท่าเรือ การสือ่ สาร การไฟฟ้า
ฯลฯ ค่อนข้างมีความสมบูรณ์และมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ ได้
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ซึ่งมีความใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และที่ผ่านมาประเทศจีน
และประเทศไทย ได้มีความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันในกระบวนการการพัฒนา
ของตนเองมาโดยตลอด โดยจีนคาดหวังว่า ประเทศไทยซึ่งก�ำลังทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
พัฒนาเครือข่ายรถไฟและทางหลวงภายในประเทศ ก่อสร้างและขยายท่าเรือ เพิม่ เทีย่ วบินใหม่ ๆ เพือ่ ยกระดับตนเอง
ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง แห่งความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคนี้ การพัฒนาความเชื่อมโยงกันทางโครงสร้างพื้นฐาน
อยู่ในระดับต้น ๆ ส�ำหรับการพัฒนาโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จีนและไทย
จะเสริมสร้างความร่วมมือในปริมณฑลนี้ อันเป็นการแสดงออกซึง่ มิตรภาพ และการมองการณ์ไกลทีจ่ ะร่วมพัฒนาเส้น
ทางสายไหมทางทะเล ในศตวรรษที่ ๒๑ ของทั้งสองประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลาง
ทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มีความส�ำคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างบทบาทน�ำให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคซึ่งจะสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ของอาเซียนในการ
ก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ต่อไป
บทสรุป

โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญของจีนในการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และสามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และการเข้าถึงทรัพยากรผ่านการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ และเส้นทางออกสู่ทะเล โครงการนี้เป็น
ความริเริม่ ของรัฐบาลจีนทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ รือ้ ฟืน้ เส้นทางสายไหมในอดีต ซึง่ เชือ่ มโยงทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา
เส้นทางสายไหมประกอบด้วย ๒ เส้นทาง คือ เส้นทางบก (the Silk Road Economic Belt) และ เส้นทางทะเล
(the Maritime silk road) โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคลื่อนโครงการความริเริ่มนี้ผ่าน ๓ แผนงาน คือ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ การจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการ
สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจกล่าวได้ว่า โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ นับสนุนต่อความมัน่ คงระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมภิ าค ซึง่ ประเทศไทยเป็นหนึง่
ในประเทศทีม่ ที ตี่ งั้ ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทจี่ ะเป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงระหว่างจีนกับอาเซียน และสามารถเชือ่ มต่อไป
ยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความส�ำเร็จ
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรวมทัง้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจนี ในด้านต่างๆ รวมถึงวิสยั ทัศน์ทยี่ าวไกลของ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อันจะท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว มากกว่าการที่จะ
เป็นเพียงแค่จดุ เชือ่ มต่อทางภูมริ ฐั ศาสตร์เท่านัน้ ประกอบกับประเทศไทยได้มกี ารลงนามเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับจีนต่อไป
-----------------------------------------------
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ตอนที่ ๓ ว่าด้วยนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก
เอเชีย-แปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๒ เปอร์เซ็นต์ของพื้นดิน
บนโลก ครอบคลุมประเทศต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก โดยมีประชากรรวมกันคิดเป็นเกือบ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของประชากร
โลก จึงเป็นจุดที่มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ของโลก ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในภาพ
รวมถือได้วา่ มีเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ อันเกิดจากการกระตุน้ อย่างเข้มแข็งต่อการรักษาสันติภาพและ
การพัฒนา แม้วา่ จะยังคงเผชิญต่อปัญหาความท้าทายจากความร่วมมือด้านความมัน่ คงอยูก่ ต็ าม ดังนัน้ เนือ้ หาสาระ
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 โดยกล่าวถึงการด�ำเนินนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงใน
เอเชีย-แปซิฟิก อันเป็นแนวนโยบายทางยุทธศาสตร์ที่จีนได้ประกาศ (Statement Policy) ต่อนานาชาติ เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศ ย่อมจะกระทบต่อทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ
ในภูมิภาค ซึ่งควรค่าแก่การให้ความสนใจศึกษาในรายละเอียดของเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าว

ภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเอเชีย-แปซิฟิกและประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่โดยรอบประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เจตนารมณ์ของจีนที่เป็นประเด็นข้อเสนอในทางยุทธศาสตร์
ในเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าวของรัฐบาลจีน ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือด้านความ
มั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวคือ
ประเด็นแรก การส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการรวมกันทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้าง
เขตเสรีทางการค้าและการเชื่อมโยงกันอย่างรอบด้าน ในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยด�ำเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ.๒๐๓๐ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างจากการพัฒนา
ในภูมภิ าคนี้ อันเป็นผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ ด้วยการประสานสอดคล้องในการปฏิบตั ิ ซึง่ จีนได้ผลักดันกิจกรรม
ส่งเสริมเรื่องดังกล่าว โดยด�ำเนินการโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (the Belt and Road Initiative) รวมทั้ง
ได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (the Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)
และกองทุนเส้นทางสายไหม (the Silk Road Fund)
ประเด็นที่สอง การร่วมกันส่งเสริมการสร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และความเข้มแข็งบนพื้นฐาน
ทางการเมืองเพื่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ ซึ่งกุญแจที่มีส�ำคัญคือ การด�ำรงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อกันอย่าง
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เสมอภาคกันและผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากความร่วมมือกัน โดยจีนจะท�ำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพือ่ สร้างรูปแบบความ
สัมพันธ์ของประเทศใหญ่ในการลดความขัดแย้งและไม่เผชิญหน้ากัน มีความเคารพต่อกันและร่วมมือกัน นอกจากนี้
จีนเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ทรี่ อบด้านและมีความร่วมมืออย่างลึกซึง้ กับรัสเซีย และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ
กับอินเดีย รวมทั้ง มีการผลักดันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผู้น�ำจีนมีความมุ่งมั่นต่อแนวคิดของการเป็น
ประชาคมทีม่ คี วามแตกต่างกัน ในอนาคต ดังทีจ่ นี ได้สร้างการเป็นประชาคมร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในกลุม่ อาเซียน เช่น
ความร่วมมือลุม่ แม่นำ�้ หลันชาง (ล้านช้าง)-แม่นำ�้ โขง เป็นต้น เช่นเดียวกับความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ โดยรวม
ประเด็นที่สาม การร่วมกันเพื่อท�ำให้มีทางออกที่ดีขึ้นของภูมิภาคโดยมีกลไกพหุภาคี รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือเพือ่ ให้เกิดความเข้มแข็งส�ำหรับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ด้วยการมีระบบความมัน่ คง
ร่วมกันหลายฝ่าย และต่อต้านการมีอ�ำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งจีนสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อสร้างความ
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
จีนสนับสนุนการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสมั พันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างประเทศในภูมภิ าค
เอเชีย (the Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) เพื่อเป็นกลไก
ในการเจรจาหารือและความร่วมมือ
ประเด็นทีส่ ี่ การร่วมกันสร้างกฎระเบียบเพือ่ พัฒนาความเป็นสถาบันของการรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยึดมั่นในการปกครองโดยกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน และการยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติ
เป็นพื้นฐานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยจีนสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ดังที่จีนร่วมกับอินเดียและเมียนมาในการริเริ่มหลักการพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ
(the Five Principles of Peaceful Coexistence) ในปี ค.ศ.๑๙๕๔ เป็นต้น นอกจากนีจ้ นี และอาเซียนได้รว่ มมือกัน
ในการจัดท�ำปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (the Declaration on the Conduct of Parties
in the South China Sea: DOC) อันเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญการเจรจาโดยถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการ
(Code of Conduct: COC) ต่อไป
ประเด็นที่ห้า การร่วมกันแลกเปลี่ยนทางการทหารและความร่วมมือที่จะเป็นหลักประกันต่อสันติภาพ
และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจีนเข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ และ
ยึดหลักพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ รวมทั้งการด�ำเนินการเพื่อความร่วมมือในการลดการเผชิญ
หน้าทางทหาร โดยเฉพาะส่งเสริมการมีกลไกเพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ทางทหารบนพืน้ ฐานของการเคารพซึง่ กันและกัน
ความเสมอภาคกัน การมีผลประโยชน์รว่ มกัน และความร่วมมือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์รว่ มกัน โดยจีนยึดมัน่ ในการ
เจรจาหารือเพือ่ ความร่วมมือด้านความมัน่ คงทางทะเล ความร่วมมือในภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ การปฏิบัติการเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการฝึก
และศึกษาทางทหารร่วมกับประเทศต่าง ๆ
ประเด็นทีห่ ก การร่วมกันแก้ไขปัญหาความแตกต่างและข้อพิพาทอย่างถูกต้อง เพือ่ ด�ำรงรักษาสภาพแวดล้อม
ของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ โดยร่วมกันหาทางออกของปัญหาอย่างสันติ มีการเจรจาหารือ
รวมทัง้ ปรึกษากันด้วยความเคารพและเข้าใจในความแตกต่างซึง่ กันและกัน โดยเฉพาะหลักพืน้ ฐานและกระบวนการ
ทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเพือ่ ความมัน่ คงทางทะเลใหม่ ตลอดจนอนุสญ
ั ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล เป็นต้น
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วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน
จีนให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินการด้านความมั่นคงอย่างมีวิสัยทัศน์ และถือเป็นสิ่งที่มีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ โดยเฉพาะแนวคิดด้านความมั่นคงใหม่หลังจากยุคสงครามเย็น ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
การรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกประเทศต้องเข้ามาผนึกก�ำลังร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมใหม่
ด้านความมัน่ คง โดยการท�ำงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาระบบความมัน่ คงของภูมภิ าค และค้นหาแนวทางใหม่ส�ำหรับความ
มัน่ คงของเอเชีย ทัง้ นี้ การท�ำงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาระบบความมัน่ คงของภูมภิ าค และค้นหาแนวทางใหม่ส�ำหรับความ
มั่นคงของเอเชีย อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับรากฐานทางประวัติศาสตร์ และความคาดหวัง
ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค อันประกอบด้วย
ประการแรก แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงในลักษณะต่าง ๆ อันได้แก่ ความมั่นคงร่วม ความมั่นคงอย่าง
รอบด้าน ความมัน่ คงแบบร่วมมือกัน และความมัน่ คงแบบยัง่ ยืน ซึง่ เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดครัง้ ที่ ๔ ว่าด้วย
การส่งเสริมปฏิสมั พันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจระหว่างประเทศในภูมภิ าคเอเชีย (the Conference on
Interaction and Confidence-Building Measures in Asia: CICA) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๔ ณ มหานคร
เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เรียกร้องให้มีแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงร่วม
ความมัน่ คงอย่างรอบด้าน ความมัน่ คงแบบร่วมมือกัน และความมัน่ คงแบบยัง่ ยืน อันจะเป็นการสร้างแนวทางส�ำหรับ
ความมัน่ คง ในลักษณะทีเ่ ปิดกว้างให้มกี ารปรึกษาหารือกันรวมทัง้ การสนับสนุนให้รว่ มมือกันและแบ่งปันผลประโยชน์
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจีนได้นิยามแนวคิดแต่ละลักษณะดังกล่าวไว้ดังนี้
นิยามความหมายของ “ความมั่นคงร่วม” หมายถึง การสร้างความความเคารพ และความเชื่อมั่นซึ่งกัน
และกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคง เนื่องจากไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะมีความมั่นคงอย่าง
สมบูรณ์ได้โดยล�ำพัง ซึง่ ทุกฝ่ายต้องร่วมกันค�ำนึงถึงการอ�ำนวยความสะดวก ในการสร้างความมัน่ คงร่วมกันด้วยความ
ชอบธรรม
นิยามความหมายของ “ความมัน่ คงอย่างรอบด้าน” หมายถึง การส่งเสริมความมัน่ คงทัง้ ทีเ่ ป็นความมัน่ คง
แบบดั้งเดิม (ที่เป็นภัยคุกคามอันเกิดจากการเผชิญหน้าทางทหาร) และความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (ที่รองรับต่อ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) ซึ่งต้องร่วมกัน
สนับสนุนความมัน่ คงในภูมภิ าคโดยให้รฐั บาลของทุกประเทศใช้แนวทางของความร่วมมือ ด้วยการพิจารณาถึงแนวทาง
ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับทุก ๆ เรื่อง จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจริง
นิยามความหมายของ “ความมัน่ คงแบบร่วมมือกัน” หมายถึง การส่งเสริมความมัน่ คงทัง้ ทีเ่ ป็นรายประเทศ
และของภูมิภาคในภาพรวม โดยมีการปรึกษาหารือและมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
มีความจริงใจที่จะเจรจาหารือกันอย่างลึกซึ่ง เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันในทางยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีความ
สมานฉันท์ เพื่อลดความเข้าใจผิด อันอาจเกิดจากการแสวงหาแนวทางที่มีความแตกต่างกันส�ำหรับแก้ไขปัญหา
โดยร่วมมือกันอย่างเปิดกว้างในการเผชิญหน้าต่อสิ่งท้าทายด้านความมั่นคง ตลอดจนมีการขยายขอบเขตความ
ร่วมมือและค้นหาแนวทางใหม่ที่จะร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
นิยามความหมายของ “ความมั่นคงอย่างยั่งยืน” หมายถึง ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องต้องมีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาและความมั่นคงควบคู่กัน โดยเฉพาะการลดช่องว่างจากความมั่งคั่งที่แตกต่างกันและการปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี นึ้ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของความมัน่ คง ด้วยการร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดการรวมตัวกันในภูมภิ าค
มีการประสานความสอดคล้องของกระบวนการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับกระบวนการด้านความมั่นคง
ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งความมั่นคงอย่างยั่งยืน
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ประการที่สอง การปรับปรุงกรอบแนวคิดความมั่นคงของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นเป็นกุญแจที่จะด�ำรงรักษา
เสถียรภาพในระยะยาวของภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ได้แก่ กรอบแนวคิดความมัน่ คงในอนาคต ซึง่ ควรจะมีความหลากหลาย
และคลอบคลุมทุก ๆ ด้าน และในทุกระดับ ทั้งนี้เพราะประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความแตกต่างทาง
ประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองและระดับของการพัฒนา จึงต้องมีกลไกแบบพหุภาคีที่มีความก้าวหน้า เป็นกรอบ
แนวคิดส�ำหรับรองรับต่อพัฒนาการของความมั่นคงในภูมิภาค ส�ำหรับการสร้างกรอบแนวคิดความมั่นคงในอนาคต
โดยควรจะยอมรับสาเหตุปัญหาของทุกประเทศในภูมิภาคร่วมกัน และพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคงในภูมิภาค
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทุกประเทศร่วมกัน และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีความโปร่งใสและลด
การเผชิญหน้ากันจากความเกี่ยวข้องกับการเป็นพันธมิตรทางทหารแบบทวิภาคี ด้วยการสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์
ต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงในภูมิภาค ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการ
เห็นพ้องกันเป็นฉันทามติ โดยเฉพาะสถานการณ์ปจั จุบนั ทีต่ อ้ งมีความร่วมมือกันด้านความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ ซึง่ เริม่
จากงานทีง่ า่ ยไปสูง่ านทีย่ าก ด้วยการสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อกันและมีการร่วมด�ำเนินการอย่างเคียงข้างกัน เป็นพืน้ ฐาน
ของกรอบแนวคิด นอกจากนี้ การพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคงของภูมิภาค ควรจะมีความก้าวหน้าในการด�ำเนิน
การแบบคูข่ นานกับแนวคิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมภิ าค ซึง่ ความมัน่ คงกับการพัฒนานัน้ มีความเกือ้ กูลต่อกัน
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งความเสมอภาคกันในกระบวนการตัดสินใจทั้งกรอบความมั่นคงและกรอบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วภายใต้โครงสร้างโดยรวมของภูมิภาค จะก่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม อันจะสนับสนุนต่อการพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคง
ความสัมพันธ์ของจีนต่อประเทศขนาดใหญ่ในเอเชีย-แปซิฟิก
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในภาพรวมยังคงมีเสถียรภาพและมีความ
ก้าวหน้าใหม่ ๆ จากการกระชับความสัมพันธ์ทใี่ กล้ชดิ ในระดับผูน้ �ำและทุกระดับ กล่าวคือ ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตามค�ำเชิญของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๕ รวมทั้งการ
ร่วมพบปะในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ที่กรุงปารีส ในเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ.๒๐๑๕ และในปีถัดมาก็ได้พบปะกันในระหว่างการประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตัน
ในเดือนมีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ ตลอดจนการพบหารือกันระหว่างผู้น�ำทั้งสองในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G20
ในเดือนกันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ ที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ท�ำให้ผู้น�ำทั้งสองเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้าง
รูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของประเทศใหญ่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้พบกับประธานาธิบดี
บารัค โอบามา ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๑ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๖ รวมทั้งการประชุม
หารือทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ครั้งที่ ๘ และการประชุมปรึกษาระดับสูงระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ครัง้ ที่ ๗ ว่าด้วยการแลกเปลีย่ นระดับประชาชนสูป่ ระชาชน ตลอดจนการประชุมหารือร่วมระดับสูงระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ ครั้งที่ ๒ ว่าด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น
ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศยังด�ำรงการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือในกิจกรรมของเอเชีย-แปซิฟิก รวมทั้ง
กลไกการแลกเปลีย่ นทวิภาคีและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้เกิดปฏิสมั พันธ์ในเชิงบวก อันส่งให้เกิดความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การต่อต้านการก่อการร้าย การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการป้องกัน
ภัยพิบัติ ฯลฯ รวมทั้งกรอบความร่วมมือแบบพหุภาคี เช่น Asia-Pacific Economic Cooperation: (APEC),
East Asia Summit (EAS) และ ASEAN Regional Forum (ARF) เป็นต้น
ส�ำหรับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เป็นไปด้วยความมั่นคงและก้าวหน้า นับตั้งแต่ปี
ค.ศ.๒๐๑๕ ทั้งสองประเทศได้มีการปรับปรุงกลไกของมาตรการในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน เช่นการ
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แจ้งเตือนในกิจกรรมทางทหาร รวมทัง้ กฎของความปลอดภัยทางอากาศและทางทะเล ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีการประชุม
ระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนการประชุมผ่านวีดิทัศน์ระหว่างประธานเสนาธิการ
ทหารร่วมของจีน กับประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ และมีการฝึกร่วมทางทหารในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ
ที่ฮาวาย เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่า จีนมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับสหรัฐฯ
อย่างยั่งยืน และจะท�ำงานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือแบบทวิภาคี บนพื้นฐานของการขจัดความ
ขัดแย้ง การไม่เผชิญหน้ากัน และเคารพซึ่งกันและกัน และความร่วมมือกันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งใน
ระดับทวิภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาชนทั่วโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย
โดยทั้งสองประเทศต่างก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุด และเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของความ
ร่วมมือ เพื่อการบรรลุถึงความพยายามร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ ดังนี้
ในปี ค.ศ.๒๐๐๑ ทัง้ สองประเทศได้ลงนามในสนธิสญ
ั ญามิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ ี
(the Good Neighborly Treaty of Friendship and Cooperation) ซึ่งตอกย�้ำความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
และในปี ค.ศ.๒๐๑๑ ได้ยกระดับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีสกู่ ารเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านบนพืน้ ฐาน
ของความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกัน การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความเจริญร่วมกันและเป็นมิตรภาพ นอกจากนี้
ในปี ค.ศ.๒๐๑๔ ทัง้ สองประเทศก็ยกระดับการเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบรอบด้านสูร่ ะยะใหม่ทมี่ ี
ความใกล้ชิดมากขึ้นในการปกป้องพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และหลีกเลี่ยงความกดดันจากภายนอก (ซึ่งหมายถึงสหรัฐฯ)
ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ ทัง้ สองฝ่ายได้ลงนามความตกลง ๓ ฉบับ ได้แก่ ความตกลงร่วมระหว่างจีนกับรัสเซีย 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 แห่งชัยชนะในสงครามการต่อต้านฟาสซิสต์ที่จีนได้
จัดขึน้ รวมทัง้ มีการฝึกซ้อมรบทางทะเลร่วมกัน ๒ ครัง้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๕ และในปี ค.ศ.๒๐๑๖ มีการฝึกต่อต้านขีปนาวุธ
ร่วมกัน และการซ้อมรบทางทะเล นอกเหนือจากความร่วมมือทางทหารและความมั่นคงในกรอบขององค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO)
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย
นับตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๕ ยุทธศาสตร์และความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญ
รุ่งเรืองระหว่างจีนกับอินเดียได้เพิม่ ในเชิงลึกมากขึน้ จากการทีท่ งั้ สองประเทศได้หลอมรวมเป้าหมายให้มคี วามใกล้ชดิ กัน
เพื่อความร่วมมือที่หลากหลายรวมทั้งการด�ำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในประเด็นความ
ร่วมมือในภูมภิ าคและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจากการพบปะระหว่างประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง กับนายกรัฐมนตรี
นเรนทระโมที ในการประชุมสุดยอดครั้งที่ ๗ กลุ่มประเทศ BRICS เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๕ นอกจากนี้ ยังมีกลไกในกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ทีท่ �ำให้ทงั้ สองฝ่ายมีการติดต่อสือ่ สารกัน เช่น UN, G20 รวมทัง้ ความร่วมมือระหว่างจีน-อินเดีย-รัสเซีย
เพือ่ ช่วยเหลือและป้องกันรักษาผลประโยชน์รว่ มกัน ส�ำหรับความร่วมมือทางทหารนัน้ ทัง้ สองฝ่ายมีการปรึกษาหารือ
เพื่อความมั่นคงทางทหารและการฝึกร่วมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย 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 ซึ่งมีประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญดังนี้
ปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี
จุดยืนของจีนต่อปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึง่ มีความชัดเจนและมีความเสมอต้นเสมอปลายทีม่ งุ่ มัน่
จะท�ำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์ เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพ และเห็นว่าทางออก
ของการแก้ไขปัญหานี้ จะต้องใช้การเจรจาและการปรึกษาหารือเท่านั้น และหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้
อ�ำนวยความสะดวกในการเจรจาหกฝ่าย (สหรัฐฯ เกาหลีเหนือ รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน) นอกจากนี้ จีนยังคง
ท�ำงานร่วมกับชุมชนระหว่างประเทศ ที่มุ่งมั่นจะท�ำให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
จีนเห็นว่าจะท�ำให้คาบสมุทรเกาหลีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาว
ซึ่งจีนขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นสักเพียงใดก็ตาม
ปัญหาการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ
เนื่องจากระบบต่อต้านขีปนาวุธเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม และ
ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกันระหว่างประเทศขนาดใหญ่ โดยจีนยึดมัน่ อยูเ่ สมอเกีย่ วกับการต่อต้านขีปนาวุธอย่างมี
ทิศทางตามสนธิสญ
ั ญา ทีท่ กุ ประเทศควรปฏิบตั ติ ามเพือ่ ด�ำรงไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ดา้ นความมัน่ คงร่วมกัน ในการปกป้อง
รักษาสภาพแวดล้อมด้านความมัน่ คงระหว่างประเทศให้มสี นั ติภาพและเสถียรภาพ ด้วยความเสมอภาค มีความไว้เนือ้
เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน และมีความร่วมมือเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน ดังนัน้ จีนไม่เห็นด้วยกับกรณีทสี่ หรัฐฯ และเกาหลีใต้
จะด�ำเนินการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense System คือระบบ
ยิงสกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกดั ต�ำแหน่งสูง ขณะทีข่ ปี นาวุธโจมตีก�ำลังเข้าสูว่ ถิ เี ดินทางระยะสุดท้ายก่อนตกสูเ่ ป้าหมาย
โดยมากใช้ยงิ สกัดขีปนาวุธพิสยั ใกล้และพิสยั ปานกลาง) ซึง่ จะท�ำลายความสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมภิ าคนี้ รวมทัง้
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนและประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ โดยรวม นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบ
ต่อความพยายามในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย ดังนั้น จีนจึงขอยืนยันที่จะให้สหรัฐฯ และเกาหลีใต้
ยุติกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้
ปัญหาอัฟกานิสถาน
จีนสนับสนุนสันติภาพและการฟื้นฟูประเทศอัฟกานิสถาน โดยหวังว่าจะเห็นอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่
มีสามารถรวมตัวกัน มีเสถียรภาพ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีสันติภาพ พร้อม ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งตั้งแต่
ปี ค.ศ.๒๐๑๕ จีนได้เพิ่มความช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถาน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้รัฐบาลอัฟกานิสถาน
มีขดี ความสามารถในการฟืน้ ฟูประเทศจากการทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๕
โดยจีนมีความเชือ่ มัน่ ต่อกระบวนการประนีประนอมกันโดยการน�ำของชาวอัฟกานิสถานเอง จะสามารถแก้ไขปัญหา
ในอัฟกานิสถานให้ลลุ ว่ งไปได้ ดังนัน้ จีนจึงด�ำรงรักษาบทบาททีส่ ร้างสรรค์ตอ่ การสนับสนุนให้กระบวนการประนีประนอม
ในอัฟกานิสถานด�ำเนินการได้ดว้ ยตนเอง
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ปัญหาการก่อการร้าย
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ยังคงมีปญ
ั หาการก่อการร้ายจากกลุม่ หัวรุนแรง ซึง่ มีการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ความรุนแรง
เพิม่ มากขึน้ และได้ขยายตัวเป็นภัยคุกคามทีม่ อี นั ตรายมากขึน้ โดยเฉพาะการก่อการร้ายทางไซเบอร์ อันส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ทั้งนี้ การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนระหว่างประเทศและ
มวลมนุษยชาติโดยรวม ซึ่งรัฐบาลจีนต่อต้านการก่อการร้ายในทุกรูปแบบ และจะร่วมมือกับชุมชนระหว่างประเทศ
ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่เป็นหลักสากล ซึ่งจีน
มีความเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต้องด�ำเนินการอย่างมีมาตรฐานระดับเดียวกัน โดยมีการพิจารณา
ทัง้ ในภาพรวมและในรายละเอียดถึงรากเหง้าของปัญหาทีอ่ าจเกิดจากปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และผลกระทบจาก
การด�ำเนินนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
ปัญหาที่ต้องมีความร่วมมือกันทางทะเล
สถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยังคงมีเสถียรภาพ ทั้งนี้เพราะทุกฝ่าย
ยังคงมีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีฉันทามติที่จะด�ำรงรักษาสันติภาพ ความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือ รวมทั้ง
การใช้เส้นทางบิน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาจากภัยคุกตามต่อความมัน่ คงทางทะเลในรูปแบบใหม่ เช่น ปัญหาโจรสลัด
ปัญหาการลักลอบน�ำเข้าสิง่ ผิดกฎหมายต่างๆ และปัญหาการค้ามนุษย์ ฯลฯ ได้สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางทะเล
โดยจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือให้มีความช่วยเหลือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทาง
ทะเลร่วมกัน โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของกฎบัตรสหประชาชาติ และหลักการพื้นฐานของกฎหมายทางทะเล
ทัง้ ทีเ่ ป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายใหม่ทางทะเล รวมถึงอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล
ค.ศ.๑๙๘๒ (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS) และหลักการพื้นฐาน
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ
จีนยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะหนานชา (หรือหมู่เกาะสแปรตลีย์) และน่านน�้ำบริเวณใกล้เคียง แม้จะมี
ความขัดแย้งกับชาติอนื่ ทีอ่ า้ งสิทธิเ์ ช่นกัน ซึง่ เป็นดินแดนทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจอธิปไตยของจีน ทีจ่ นี จะต้องปกป้องดินแดน
และน่านน�้ำของจีนตลอดจนผลประโยชน์ของชาติ แต่จีนมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว
โดยสันติ และยอมรับการเจรจาปรึกษาหารือ เพื่อน�ำมาซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เช่นจีนกับอาเซียนมีการ
ติดต่อสื่อสารและเจรจาหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนใต้ ซึ่งก�ำลังมีความก้าวหน้ามากขึ้นจากการ
ร่วมมือกันด�ำเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบตั ขิ องภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties
in the South China Sea: DOC) ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๒ ให้สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติเป็นระเบียบปฏิบัติ
(Code of Conduct – COC) อย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อการมีเสถียรภาพและการรักษาความมั่นคงทางทะเล
ในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี (Diaoyu) และการแบ่งเขตทางทะเลในทะเลจีนตะวันออก ซึ่งจีนกับ
ญี่ปุ่นยังคงมีการเจรจาหารือในระดับสูงตลอดมา โดยจีนยืนยันว่า หมู่เกาะเตี้ยวหวีอยู่ในอ�ำนาจอธิปไตยของจีนจาก
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และความชอบธรรมพืน้ ฐาน แต่ทงั้ จีนและญีป่ นุ่ ต่างเห็นพ้องในการด�ำรงการติดต่อสือ่ สาร
เพื่อบริหารจัดการกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยฉันทามติร่วมกัน เช่น การควบคุมทางอากาศและทางทะเล การ
บังคับใช้กฎหมายทางทะเล การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การค้นหาแหล่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการประมง
เป็นต้น ทั้งนี้ จีนแสดงเจตนารมณ์ที่จะใช้การเจรจาปรึกษาหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหากับญี่ปุ่น นอกจากนี้ในเดือน
ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๕ จีนกับเกาหลีใต้ก็ได้บรรลุข้อตกลงในการแบ่งเขตทางทะเลและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
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การมีส่วนร่วมของจีนในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค
กลไกหลักแบบพหุภาคีในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ทีจ่ นี เข้าไปมีสว่ นร่วมในความร่วมมือนัน้ อาจแบ่งออกตามกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้
กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียน ซึง่ จีนค�ำนึงถึงอาเซียนเป็นเพือ่ นบ้านในล�ำดับแรก และสนับสนุนการรวมตัวกัน
ของอาเซียนเป็นประชาคมเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วยหลักการพื้นฐาน
ของการเคารพซึง่ กันและกัน ความเสมอภาคกัน การเป็นเพือ่ นบ้านทีด่ ี และมีความร่วมมือเพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน ท�ำให้
จีนและอาเซียนมีความแข็งแกร่งในการเจรจาหารือทางยุทธศาสตร์ ที่จะส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กันทางการเมือง มีความร่วมมือเชิงลึกทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการค้า ด้านการเชื่อมโยง ด้านการลงทุน
ด้านความมัน่ คง ด้านกิจการทางทะเล ด้านวัฒนธรรม และการแลกเปลีย่ นในระดับประชาชนสูป่ ระชาชน ซึง่ จะท�ำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และในระหว่างการเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๓ ผู้น�ำจีนได้ตอกย�้ำถึงความใกล้ชิดของจีนกับประชาคมอาเซียน ด้วย
การร่วมเป็นหุ้นส่วนในอนาคต โดยในปี ค.ศ.๒๐๑๖ อันเป็นปีครบรอบ ๒๕ ปีของความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีน
กับอาเซียน ซึ่งนอกเหนือจากการที่นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ของจีนได้ไปร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับ
อาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความร่วมมือในการก�ำหนดทิศทาง
ในอนาคตแล้ว ทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพบปะหารือในระดับรัฐมนตรีการต่างประเทศ รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจและ
การค้า อันท�ำให้ความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (๑๐+๓) ซึ่งความร่วมมือ ๑๐+๓ เป็นความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก ภายใต้แผนงานความร่วมมือปี ค.ศ.๒๐๑๓ – ๒๐๑๗
อันเป็นความก้าวหน้ามาจากความริเริม่ เชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative) อันเป็นกระบวนการแบบพหุภาคีทจี่ ะเพิม่
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึง่ จีนมุง่ ผลักดันการเจรจาต่อรองทางการค้า การลงทุนและการบริการ ให้ยกระดับไปสูร่ ปู แบบ
ความร่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
(the Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หรือ ๑๐+๖ ส�ำหรับในการประชุมสุดยอด
อาเซียนบวกสาม หรือ ๑๐+๓ ครัง้ ที่ ๑๙ เมือ่ วันที่ ๗ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๖ ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นาย หลี่ เค่อเฉียง
นายกรัฐมนตรีจีน ได้เสนอกรอบความร่วมมือ ๖ เรื่อง ได้แก่ (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเงิน
(๒) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน (๓) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและการลดความยากจน
(๔) การเพิ่มระดับของการเชื่อมโยง (๕) สร้างรูปแบบใหม่ส�ำหรับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม และ (๖) ขยายด้าน
วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชน
กรอบความร่วมมือจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๕ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือสามฝ่ายขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์สามฝ่าย และ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งภายหลังการประชุมฯ ผู้น�ำของประเทศทั้งสาม ได้แถลงข่าวร่วม
และออกปฏิญญาที่จะร่วมกันเสริมสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (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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กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
เป็นการประชุมระดับผู้น�ำประเทศ โดยในการประชุม EAS ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมือ่ วันที่ ๘ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๗ ทีป่ ระชุมได้หารือถึงประเด็นส�ำคัญ ๖ ประเด็นตามปฏิญญาพนมเปญ
ว่าด้วยความริเริ่มเพื่อพัฒนาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (Phnom Penh Declaration on the East Asia
Summit Development Initiative) ระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๕ – ๒๐๑๗ ได้แก่ พลังงาน การศึกษา การเงิน สาธารณสุข
โลก สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูลเพื่อรับมือกับ
ภัยคุกคามจากการก่อการร้ายทีก่ �ำลังแพร่กระจายไปทัว่ โลก นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมยังได้ออกแถลงการณ์ทรี่ ะบุถงึ ความ
ส�ำคัญของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ การไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (non-proliferation) การใช้พลังงานนิวเคลียร์
สันติ และความส�ำคัญของการใช้นวิ เคลียร์ดา้ นความมัน่ คงเพือ่ ตอบโต้กบั ภัยก่อการร้าย ทัง้ ระดับภูมภิ าคและระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้น�ำเสนอในที่ประชุม EAS ครั้งที่ ๑๑ ว่า ความร่วมมือ
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมือง ซึ่งเป็น ๒ จักรกลที่มีแรงขับก่อให้เกิด
ความร่วมมืออย่างประสานสอดคล้องกันของทุกฝ่าย กล่าวคือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจะท�ำให้เกิดความแข็งแกร่ง
อันสนับสนุนต่อการเชื่อมโยงของภูมิภาคการจัดตั้งเขตการค้าเสรี อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือทางสังคมในการท�ำมา
หากินและอยู่ร่วมกันของประชาชน ส่วนความมั่นคงทางการเมือง จะสนับสนุนต่อกรอบแนวคิดความมั่นคงใหม่
ในรูปแบบความมัน่ คงร่วม ความมัน่ คงอย่างรอบด้าน ความมัน่ คงแบบร่วมมือกัน ความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะสนับสนุน
ต่อความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งและในกรอบความมั่นคงของภูมิภาคต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่
รวมทั้งปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนและอ่อนไหวในแนวทางที่ถูกต้อง
กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
(ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ด�ำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive
Diplomacy) ทีม่ งุ่ ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ (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
กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting
Plus: ADMM-Plus) เป็นกลไกในระดับสูงทีจ่ ะสนับสนุนต่อความร่วมมือในการสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกัน
รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล การปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรี เกี่ยวกับ
สันติภาพ ความมัน่ คง และเสถียรภาพภายในภูมภิ าค ซึง่ ในการประชุม ADMM-Plus ครัง้ ที่ ๓ เมือ่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน
ค.ศ.๒๐๑๕ ทีก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเห็นร่วมกันว่า ภัยคุกคามจากไซเบอร์ การก่อการร้าย ภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติและความมัน่ คงทางทะเล เป็นความท้าทายทีส่ �ำคัญของภูมภิ าคทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือกันใกล้ชดิ มากขึน้
การประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรับมือ
กับความท้าทายที่เกิดขึ้น การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ตลอดจนการฝึกร่วมกันมีความส�ำคัญ
ต่อการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาค นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ กองทัพจีนก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกร่วมการรักษา
สันติภาพและการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ที่อินเดีย รวมทั้ง ในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๗ – ๒๐๒๐ จีนกับประเทศไทยจะเป็น
ประธานร่วมของคณะท�ำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ ADMM-Plus เป็นต้น
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กรอบการประชุมกรอบความร่วมมือแม่นำ�้ ล้านช้าง-แม่นำ�้ โขง (Lancang-Mekong Cooperation: LMC)
ซึง่ เป็นข้อริเริม่ ของไทยทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้อนุภมู ภิ าคลุม่ นำ�้ โขงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยครอบคลุมความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ซึง่ สอดคล้องกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน โดยเน้นความรับ
ผิดชอบร่วมกัน การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการเสริมสร้างความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันทางสังคมและวัฒนธรรม เพือ่
ลดช่องว่างของการพัฒนา และส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ทัง้ นี้ นับเป็นครัง้ แรกทีจ่ นี แสดงท่าทีเป็นผูน้ �ำ
ในการเจ้าภาพการประชุมผู้น�ำความร่วมมือแม่น�้ำล้านช้าง-แม่น�้ำโขง ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๖ โดย
จัดขึ้นที่เมืองซานย่ามณฑลไห่หนานของจีน ผู้น�ำ ๕ ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม เข้าร่วม
ประชุมตามค�ำเชิญของนายหลี่ 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) การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ และ (๕) การเกษตรและการลดความยากจน
กรอบองค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) เป็นองค์การทีร่ วม
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 คือ ศรีลงั กา ตุรกี อาเซอร์ไบจัน อาร์เมเนีย กัมพูชา และ เนปาล ต่อมาในการประชุม
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
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ตลอดจนการรับมือ
กับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมภิ าค ในระหว่างปี ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๑๘ และทีป่ ระชุมร่วมกันรับรอง
ปฏิญญาเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันผ่านกรอบความ
ร่วมมือใน ๕ มิติ ได้แก่ (๑) การเมืองและการทหาร (๒) เศรษฐกิจ (๓) ภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่
(๔) สิ่งแวดล้อม และ (๕) มิติด้านมนุษย์ หรือด้านสังคมวัฒนธรรม
กิจกรรมส�ำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของภูมิภาค ซึ่งจีนได้เข้ามีส่วนร่วม ได้แก่
๑. การบรรเทาภัยพิบัติ
		 รัฐบาลจีนได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติใน
ภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ซึง่ เป็นความร่วมมือในกรอบต่างๆ เช่น กรอบองค์การความร่วมมือเซีย่ งไฮ้ (SCO) กรอบความ
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ร่วมมือสามฝ่าย ระหว่างจีน-ญีป่ นุ่ -เกาหลีใต้ และการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่ คง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) เป็นต้น โดยรัฐบาลจีนจะท�ำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การฝึกบุคลากร
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การฝึกจ�ำลองสถานการณ์ ความร่วมมือในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ส�ำรอง
และเครือ่ งช่วยเหลือฉุกเฉิน เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั ทิ งั้ ทีเ่ ป็นความร่วมมือแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคีในการบรรเทา
ภัยพิบัติ รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก
๒. ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย
		 จีนมีความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านในการต่อต้านการก่อการร้ายและการกระท�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลหรือผูอ้ พยพ โดยจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกรณีดงั กล่าว โดยเฉพาะ
ทีเ่ ป็นเครือข่ายของกลุ่มขบวนการอิสลามเตอร์กสิ ถานตะวันออก (Eastern Turkistan Islamic Movement: ETIM)
ซึ่งมีการจัดหาสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้ายได้หลายกลุ่ม โดยจีนมีความร่วมมือแบบทวิภาคีกับประเทศ
ต่าง ๆ ในการต่อต้านการก่อการร้าย เช่น สหรัฐฯ รัสเซีย แคนาดา สหราชอาณาจักร อินเดีย ปากีสถาน เกาหลีใต้
และอินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังมีความร่วมมือกับอาเซียนในการต่อสูก้ บั อาชญากรรมข้ามชาติ รวมทัง้ ความ
ร่วมมือระหว่างจีน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน และทาจิกสิ ถาน ได้จดั ตัง้ กลไกความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย
ระหว่างกองก�ำลังทหารของทั้งสี่ประเทศ โดยมีเป้าหมายในการวิเคราะห์สถานการณ์ การตรวจสอบในสิ่งที่เป็น
เงื่อนไข การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสร้างศักยภาพขีดความสามารถ การฝึกร่วมและการอบรมบุคลากร
และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. ความร่วมมือในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ
		 ๓.๑ รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญขั้นสูงในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยยึดถือตามอนุสัญญา
สหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรหรือ United Nations Convention
against Transnational Organized Crime (UNTOC) โดยจีนจะให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ
		 ๓.๒ รัฐบาลจีนมุง่ เน้นในการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือด้านความมัน่ คง โดยเฉพาะความร่วมมือ
ในการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยในแม่น�้ำโขง และการร่วมปฏิบัติการแบบพหุภาคีกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
		 ๓.๓ จีนมีความพร้อมในความร่วมมือเพื่อสนับสนุนต่อกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม
๔. ความมั่นคงทางไซเบอร์
		 ๔.๑ จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการสร้างความมั่นใจในความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อการน�ำไป
ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพระหว่างประเทศ รวมทัง้ ปรับปรุง
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ ซึ่งทุกประเทศต้องมีการปรึกษาหารือกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน
ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยยอมรับกฎระเบียบตามกรอบของสหประชาชาติ
		 ๔.๒ จีนให้ความส�ำคัญต่อการยึดถือการปฏิบัติตามกลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค เช่น ARF BRICS
และ SCO เป็นต้น ในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์
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๕. ความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล
		 ๕.๑ ปี ค.ศ.๒๐๑๕ เป็นปีแห่งความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับอาเซียน ทัง้ นีเ้ พราะความร่วมมือทาง
ทะเลจะเป็นกุญแจส�ำคัญของการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยจีนมีการแลกเปลี่ยนและ
ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการรักษาความมัน่ คงทางทะเล และการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ปกป้องสภาพแวดล้อม
ทางทะเล เช่น ร่วมมือกับประเทศไทยในทะเลอันดามัน เป็นต้น นอกจากนี้ จีนยังคงร่วมมือกับออสเตรเลีย
และมาเลเซียในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ที่สูญหายไปในทะเล
		 ๕.๒ จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อการต่อต้านการกระท�ำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย
(Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia
Information Sharing Centre หรือ ReCAAP ISC)
๖. ความร่วมมือในการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ
		 จีนสนับสนุนต่อกิจกรรมระหว่างประเทศในการควบคุมอาวุธ และลดการแพร่กระจายของอาวุธที่มี
อานุภาพในการท�ำลายล้างสูง โดยยึดถือตามสนธิสญ
ั ญาการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation
Treaty : NPT) และจีนสนับสนุนต่อการจัดตั้งให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์
ตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free
Zone Treaty: SEANWFZ) โดยจีนสนับสนุนในการปฏิบัติเพื่อการลด ควบคุมและจ�ำกัดอาวุธเคมี ซึ่งมีองค์การ
ห้ามอาวุธเคมี (Organization For the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW) ก�ำกับดูแลประเทศต่าง ๆ
ซึง่ เป็นภาคีในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยอาวุธเคมีซงึ่ ห้ามใช้อาวุธเคมีและก�ำหนดให้ตอ้ งท�ำลายอาวุธเคมีทภี่ าคีมใี นครอบครอง
บทบาทของไทยกับการเกื้อกูลต่อนโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
สัมพันธภาพระหว่างจีนกับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ มีความซับซ้อน และคาบเกีย่ วพัวพันกับประเด็น
ทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งจีน
เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากประเทศไทยอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ประการแรก ไทยเป็นเส้นทางเชือ่ มต่อสู่
มาเลเซียและสิงคโปร์ อันจะท�ำให้จีนสามารถเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้ และประการที่สอง
ไทยเป็นกัลยาณมิตรทางการเมืองทีม่ นี ำ�้ หนักความน่าเชือ่ ถือ ในการช่วยเหลือจีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้
นอกจากนี้ ไทยมีศกั ยภาพทีเ่ ป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ซึง่ จะช่วยยกระดับสถานะ
ของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ อันจะเกื้อกูลต่อการด�ำเนินนโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
บทสรุป
จีนเป็นประเทศใหญ่ในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ซึง่ ได้ตระหนักต่อความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างมีสนั ติภาพ
ของภูมิภาคนี้ในอนาคต และแสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความมั่นคง ผ่านการหารือร่วมกันในการรักษา
สันติภาพและเสถียรภาพ รวมทั้งมีความร่วมมือกันเพื่อการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค 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
น�ำเสนอว่า ทุกประเทศในภูมภิ าคนี้ ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์ ในการมุง่ ส่งเสริมสันติภาพ การแสวงหา
เสถียรภาพและการพัฒนา รวมทัง้ มีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจซึง่ กันและกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ แม้วา่ จะมีขอ้ กรณี
พิพาทที่เป็นจุดประเด็นร้อนในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ เช่น ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทร
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เกาหลี ปัญหาในอัฟกานิสถาน และข้อพิพาทเกี่ยวกับอ�ำนาจอธิปไตยทั้งทางบกและทางทะเล เป็นต้น ตลอดจนการ
เผชิญกับสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความซับซ้อนทั้งทางการเมืองและสังคม
โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค
รวมทั้งกิจกรรมส�ำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อันจะท�ำให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีเสถียรภาพ
และสันติภาพที่มั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้จีนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนดไว้
----------------------------------
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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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ตอนที่ ๔ ว่าด้วยการพัฒนาทางทหารของจีนจากสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศในรอบ ๒๐ ปี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ รั ฐ บาลจี นได้ ประกาศสมุ ด ปกขาวว่ า ด้ วยการป้ อ งกั น ประเทศ
(Defense White Paper) ภายใต้ชื่อ “ยุทธศาสตร์การทหารของจีน” โดยย�้ำว่า กองทัพจีนด�ำเนินยุทธศาสตร์
การทหารทีเ่ น้นการป้องกันประเทศเป็นหลัก โดยเร่งส่งเสริมความทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและพัฒนากองก�ำลังทหาร
เพื่อรักษาอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติของจีน
พันเอกอาวุโส หยาง อวี่จุน โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวว่า สมุดปกขาว”ยุทธศาสตร์การทหารของจีน”
เน้นชี้แจงแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การทหารจีนในปัจจุบันและช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นสมุดปกขาวที่มอง
การณ์ไกล โดยเฉพาะมีส่วนหนึ่งบรรยายอย่างละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศอย่างแข็งขันของจีน
ตลอดจนแนวคิดการยืนหยัดและพัฒนายุทธศาสตร์นี้ พันเอกอาวุโส จาง อวี้กั๋ว จากฝ่ายยุทธการ กรมเสนาธิการ
ทหารใหญ่ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ระบุว่า จีนก�ำลังเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงที่แปรปรวนและสลับ
ซับซ้อน จ�ำเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์ใหม่ นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนีย้ งั มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการพัฒนาและปรับเปลีย่ น
ยุทธศาสตร์ของกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ โดยกองทัพบกจะเพิ่มศักยภาพการสู้รบในทุกด้านให้
สูงขึน้ กองทัพเรือจะขยายขอบเขตการป้องกันประเทศสูท่ ะเลไกล ส่วนกองทัพอากาศจะเพิม่ ศักยภาพการรุกให้สงู ขึน้
ทั้งนี้ รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับแรกเมื่อปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘)
ฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ ๑๐ สมุดปกขาวฉบับเล่มนี้ มีทั้งหมด ๙,๐๐๐ ค�ำ ประกอบด้วยค�ำน�ำ สถานการณ์ด้านความ
มั่นคงของประเทศ ภารกิจและหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทหาร ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ การพัฒนากองทัพ
การเตรียมต่อสู้และความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการชี้แจงยุทธศาสตร์ทหาร
ของจีนในสมุดปกขาว

การแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนเกี่ยวกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน (ภาพจาก Chinanews.com)

ความเป็นมาของสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน (เอกสารด้านการป้องกันประเทศ)
คือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่โปร่งใสในการด�ำเนินนโยบายป้องกันประเทศและการต่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในการ
พัฒนากองทัพที่จะน�ำไปสู่การสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ โดยปกติจะจัดท�ำขึ้นทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งสมุดปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศของจีน ได้จัดพิมพ์เผยแพร่มาแล้วรวม ๑๐ ฉบับ ดังนี้
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๘ ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓)
9.
๙ ฉบับปี ค.ศ.๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕)
10. ๑๐ ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘)
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๓๘
นับเป็นสมุดปกขาวด้านการป้องฉบับแรกของจีน ซึง่ จัดพิมพ์ในโอกาสทีค่ รบรอบ ๕๐ ปีในการท�ำสงครามโลก
เพือ่ ต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และฝ่ายอักษะ ผูร้ กุ รานต่อสันติภาพของโลก ซึง่ กระทบต่อความมัน่ คงของจีน โดยเฉพาะการ
รุกรานของญีป่ นุ่ ต่อแผ่นดินจีน ดังนัน้ สมุดปกขาวของจีนฉบับนี้ จึงเน้นการมีสว่ นร่วมของประชาคมระหว่างประเทศ
ทีต่ อ้ งสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันและร่วมมือกันต่อต้านแนวคิดทีแ่ สวงหาอ�ำนาจเพือ่ ครองความเป็นเจ้า (Hegemony)
ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ โดยการแสดงเจตนารมณ์ในการ
ป้องกันประเทศอย่างเปิดเผยทั้งในด้านแนวคิดในทางยุทธศาสตร์ และการใช้งบประมาณตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์
เพือ่ การป้องกันประเทศ อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจของประชาคมระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเนือ้ หา
สาระส�ำคัญ ๕ ส่วน ได้แก่
ส่วนแรก แนวทางในการเสริมสร้างวันติภาพและการพัฒนาประเทศของจีน
ส่วนที่สอง แนวทางในการปรับลดก�ำลังทหารของจีน
ส่วนที่สาม การลดค่าใช้จ่ายทางทหารของจีน
ส่วนที่สี่ การใช้เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการพัฒนาประเทศของจีน
ส่วนที่ห้า การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของจีน
ส่วนที่หก การป้องกันการขัดแย้งกันและควบคุมการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารระหว่างประเทศ
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๑
เน้นถึงสถานการณ์ความมัน่ คงระหว่างประเทศภายหลังจากการสิน้ สุดยุคสงครามเย็น ซึง่ เป็นผลมาจากการ
ล่มสลายของสหภาพโซเวียต ท�ำให้ความขัดแย้งด้วยลัทธิการเมืองทีน่ �ำไปสูก่ ารเผชิญหน้าทางการทหารมีแนวโน้มลดลง
ท�ำให้ประเทศต่างๆ มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะมีการรวมกลุ่มในภูมิภาคต่าง ๆ และ
มีข้อตกลงทางด้านเขตการค้าเสรีมากขึ้น แต่ภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
จากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมประเพณี ท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ เสถียรภาพและ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้น ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์
และการด�ำเนินนโยบายความมั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกย�้ำว่าจีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพ
ของโลกและภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�ำคัญใน ๕ ส่วน ได้แก่
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ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส่วนที่สอง กล่าวถึงนโยบายการป้องกันประเทศว่า จีนจะใช้ก�ำลังทหารเพื่อการป้องกันอ�ำนาจอธิปไตยและ
บูรณภาพแห่งดินแดนของจีน โดยจะไม่ใช้ก�ำลังทหารรุกรานประเทศอื่น
ส่วนที่สาม กล่าวถึงโครงสร้างการบริหารจัดการในการป้องกันประเทศ
ส่วนที่สี่ กล่าวถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรงและอาวุธขนาดเล็ก
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๓
เน้นถึงสถานการณ์ความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่จากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี ท�ำให้โลกเสมือนไร้พรมแดน ดังนั้น
ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และการด�ำเนินนโยบาย
ความมั่นคงให้มีความชัดเจน เพื่อตอกย�้ำว่า จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลกและภูมิภาค
โดยกล่าวถึงเนือ้ หาสาระทีเ่ ป็นประเด็นส�ำคัญใน ๕ ส่วน โดยมีประเด็นทัง้ ห้าส่วนเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกัน
ประเทศฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่เน้นในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของโครงสร้างกองทัพ และอาวุธยุทโธปกรณ์
ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกิจกรรมความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพมิตรประเทศ
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๕
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และการด�ำเนิน
นโยบายความมัน่ คงให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้ และยังคงตอกยำ�้ ว่า จีนไม่ใช่ภยั คุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของโลก
และภูมิภาค โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�ำคัญใน ๕ ส่วน เหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๓ แต่เน้นในเรือ่ งของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพเพือ่ เผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเน้นถึงการมีกองก�ำลังเคลื่อนที่เร็วที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการท�ำการรบได้
ในทุกมิติ และการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งก�ำลังบ�ำรุง
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๗
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพให้รองรับ
กับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมทหารเพือ่ การป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
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 การเสริมสร้างก�ำลังกองหนุนเพื่อการป้องกันประเทศ
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บทที่ ๗ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศ
บทที่ ๘ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับประชาชน
บทที่ ๙ ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๙
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ มีประเด็นน�ำเสนอโดยมีเค้าโครงเหมือนกับสมุดปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพให้รองรับกับ
ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันประเทศ รวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นอุตสาหกรรมทหารเพือ่ การป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ความร่วมมือในการต่อสู้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น แต่ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก ๑ บท เป็น ๑๐ บท โดยเฉพาะการป้องกันชายฝั่ง
และแนวพรมแดน เพื่อการสร้างความไว้วางใจต่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยการน�ำเสนอแนวคิดการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์และความเป็นเพื่อบ้านที่ดี
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๑
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๑๔ บท แต่โครงร่างของการน�ำเสนอ
เหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๔๙ แต่เพิม่ รายละเอียดของการเสริมสร้างขีดความ
สามารถของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน โดยจ�ำแนกเป็นการเสริมสร้างกองก�ำลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ
และกองก�ำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (ซึ่งจีนใช้ค�ำว่า หน่วยทหารปืนใหญ่ที่ ๒)
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อเดือนมีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๔ มีประเด็นที่ส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
๑. ประเด็นแรก ในเอกสารฯ ประกอบด้วย ๑๐ เรื่อง (ไม่ได้เรียกเป็นบท เหมือนฉบับก่อนหน้านี้) ได้แก่
สถานการณ์ความมั่นคงโดยทั่วไป, นโยบายการป้องกันประเทศ, ความทันสมัยของกองทัพ, การพัฒนากองทัพ,
กองก�ำลังเคลือ่ นทีเ่ พือ่ การป้องกันประเทศและก�ำลังส�ำรอง, ระบบกฎหมายทหาร, การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ, งบประมาณการป้องกันประเทศ และการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธ
๒. ประเด็นที่สอง จุดยืนในการด�ำเนินนโยบายการป้องกันประเทศและการต่างประเทศของจีน ได้แก่จุดยืน
ที่เน้นระบบโลกที่มีหลายขั้วอ�ำนาจ จุดยืนที่เน้นบทบาทน�ำของภูมิภาคเอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ ยืน จุดยืนทีเ่ น้นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับความมัน่ คงทีม่ คี วามซับซ้อนทัง้ จากปัญหาภายในและแรง
กดดันจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐฯ และพันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ ทีย่ งั คงเกีย่ วข้อง
กับความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์และกลไกความเชื่อมั่นทางการทหารระหว่างแผ่นดินใหญ่
กับเกาะไต้หวันเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคง นอกจากจุดยืนที่กล่าวไปนั้น ยังมีจุดยืนที่ส�ำคัญอีกประการ
หนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ จุดยืนในการสร้างขีดความสามารถทางการทหารเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจ
ในการป้องกันประเทศ ได้แก่การป้องกันรักษาอ�ำนาจอธิปไตย ผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน,
การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม, การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย, การรักษาความสงบและสันติภาพ
ของโลก, การแลกเปลี่ยนทางการทหารและการฝึกร่วมฝึกผสมกับต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ
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๓. ประเด็นทีส่ าม จุดมุง่ เน้นส�ำคัญ ๒ ประการในการพัฒนากองทัพ คือ จุดมุง่ เน้นเพือ่ การสร้างความสมดุล
ในการพัฒนากองทัพระหว่างกองก�ำลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศและกองก�ำลังอาวุธทางยุทธศาสตร์ในการ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับสงครามทีจ่ �ำกัดพืน้ ที่ รวมทัง้ จุดมุง่ เน้นในการพัฒนากองทัพเพือ่ ร่วมปฏิบตั กิ ารในการรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติและการเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนชาวจีนให้รอดพ้นจากภัยคุกคาม
ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ในประเทศลิเบีย ฯลฯ รวมทั้งการเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่
เช่นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน ปี พ.ศ.๒๕๕๕
สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนฉบับนี้ ยังคงตัง้ ประเด็นเนือ้ หาในการวิเคราะห์สถานการณ์ความ
มั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเน้นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้ตามล�ำพังเพียงประเทศเดียว แต่ได้ปรับลดเนือ้ หาลงเหลือเพียง ๕ ส่วน (ไม่ได้เรียก
เป็นบท) ดังนี้
1. ๑. ส่วนที่หนึ่ง กล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ที่เป็นความท้าทายต่อภารกิจในการป้องกันประเทศ โดยเฉพาะ
ภัยคุกคามจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ทีก่ องทัพจะต้องเข้าไปมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านร่วมกับฝ่ายพลเรือนทัง้ ในประเทศ
และระหว่างประเทศมากขึน้ ในขณะทีส่ ถานการณ์ความมัน่ คงระหว่างประเทศยังก่อให้เกิดความจนอาจถึงขัน้ ใช้ก�ำลัง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ ด้วยการป้องกันรักษาแนวเขตแดน
2. ๒. ส่วนที่สอง กล่าวถึงการเสริมสร้างและพัฒนากองทัพ โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาของกองทัพและ
การพัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุง
3. ๓. ส่วนที่สาม กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการใช้ก�ำลังทหารเพื่อการป้องกันอ�ำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง
ดินแดนของจีน โดยเฉพาะการรักษาความสมดุลในการบริหารจัดการกองทัพเพื่อรักษาความมั่นคงทั้งจากภายนอก
ประเทศ และความมัน่ คงภายในประเทศ ซึง่ จีนเน้นยำ�้ ถึงปัญหาช่องแคบไต้หวัน และเขตปกครองตนเองซินเจียง ตลอด
จนเขตปกครองตนเองซีจ้าง (ทิเบต) ว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศจีน ซึ่งจีนจะใช้ความเด็ดขาดในการจัดการกับ
ปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะกรณีของไต้หวัน หากไต้หวันประกาศเอกราชหรือยอมให้ชาติอื่นมาตั้งฐานทัพในดินแดน
ซึ่งจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอ�ำนาจอ�ำนาจอธิปไตยของจีน
4. ๔. ส่วนที่สี่ กล่าวถึงการพัฒนากองทัพโดยสอดคล้องและสนับสนุนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของจีน โดยเน้นถึงการก�ำหนดนโยบายการป้องกันประเทศที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติของจีน
5. ๕. ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการรักษาสันติภาพของโลกและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเน้นถึงการพัฒนากองทัพ
ให้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วมกับสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ และการป้องกันปราบปรามการกระท�ำ
อันเป็นโจรสลัด รวมทัง้ การต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกับนานาชาติ อันจะส่งเสริมต่อบทบาทของจีนในเวทีการเมือง
ระหว่างประเทศ
สมุดปกขาวการป้องกันประเทศของจีน (ฉบับพฤษภาคม ๒๕๕๘) “ยุทธศาสตร์ทหารของจีน”
ในรูปเล่ม แบ่งออกเป็นบทน�ำและเนื้อหา ได้แก่
บทน�ำ เน้นถึงความจ�ำเป็นของการปฏิรูปและพัฒนาเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจ
คาดการณ์ได้ซงึ่ จีนได้ก�ำหนดแนวทางทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารบรรลุถงึ ความฝันของจีน (Chinese Dream ซึง่ จีนตัง้ เป้าหมายว่า
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังคมจีนจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้า ประชาชนกินดีอยู่ดีโดยถ้วนทั่ว) ประชาชนชาวจีนมีความ

57

58

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

ร่วมมือต่อการรักษาผลประโยชน์ของจีน โดยด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ความสงบ รวมทั้งผลักดันการพัฒนาและกระจายความ
มั่งคั่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจีนคือ การสร้างโอกาสเพื่อน�ำไปสู่การมีเสถียรภาพและมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
สันติ โดยจีนมีจุดยืนที่ชัดเจนในการที่จะไม่แสวงหาอ�ำนาจเพื่อครองความเป็นเจ้าหรือขยายอ�ำนาจเพื่อครอบง�ำโลก
แต่อย่างใด และมุ่งเน้นในการด�ำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ เน้นการสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพอย่างมีแบบแผน โดยมียทุ ธศาสตร์ทหารทีช่ ดั เจน เพือ่ เป็นหลักประกันในการรักษาความมัน่ คงและสนับสนุน
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวในข้างต้นได้อย่างสันติ ส�ำหรับการพัฒนากองทัพต้องสอดคล้องกับแนว
นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งรองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยที่กองทัพมีความ
ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการรักษาอ�ำนาจอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน โดยมี
เป้าหมายในระยะยาว ๒๐๐ ปี เพื่อให้ความฝันของจีนปรากฏผลเป็นจริงและฟื้นฟูประเทศคืนสู่ความยิ่งใหญ่
เนื้อหา แบ่งออกเป็น ๖ ส่วน ได้แก่
๑. สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ ซึ่งระบบโลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ และ
ทุกประเทศให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการรวมกันเป็นประชาคมโดยมีความร่วมมือ และการพัฒนาเพือ่
การรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างด้วยการรักษาความสมดุลระหว่าง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายในประเทศกับภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ โดยเฉพาะจากนโยบายปรับสมดุล
ในภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งในจุดพื้นที่พิพาทต่างๆ ที่อาจจะขยายตัวเป็นสงครามจ�ำกัด
เขตได้ ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของจีน นอกจากนี้ จีนได้ก�ำหนดแนวทางเพื่อรักษาความมั่นคงอย่างรอบด้าน
ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพือ่ การเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
		 ๑.๑ จีนจะมุ่งด�ำรงรักษาสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศให้เกิดเสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศของจีน
		 ๑.๒ ส�ำหรับปัจจัยภายในประเทศ จีนมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงทางสังคมให้มีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
		 ๑.๓ จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศให้รอดพ้นจากการถูกแทรกแซงจากมหาอ�ำนาจภายนอก
ภูมิภาค โดยเฉพาะปัญหาช่องแคบไต้หวัน และปัญหาในเขตการปกครองตนเองอย่างทิเบต หรือเขตการปกครอง
ตนเองซินเจียง ซึ่งจีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน
		 ๑.๔ จีนจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดจากการปฏิวัติทางการทหาร
(Revolution in Military Affairs: RMA) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารที่น�ำไปสู่การท�ำสงครามข้อมูลข่าวสาร
และสงครามอวกาศ รวมทั้งการเผชิญหน้ากับปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ
โดยเฉพาะทางทะเลและเส้นทางคมนาคมทางทะเล
๒. ภารกิจทางยุทธศาสตร์ของกองทัพจีน โดยกองทัพจะต้องสนับสนุนต่อภารกิจที่ส�ำคัญของประเทศ
ตามแนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์จนี และผูน้ �ำจีน ในการพัฒนาความเจริญรุง่ เรืองของประเทศ โดยเฉพาะเมือ่ ก้าวเข้า
สู่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ที่สังคมจีนจะมีความเจริญทัดเทียมกับสังคมโลกและเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmonious)
ในปี พ.ศ.๒๕๙๒ อันเป็นปีที่ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้
กองทัพต้องมีความเข้มแข็ง หากมีความจ�ำเป็นต้องแสดงแสนยานุภาพเพื่อเป็นหลักประกันต่อการน�ำไปสู่การได้รับ
ชัยชนะในการท�ำสงครามได้
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		 ๒.๑ โดยเน้นการรักษาความสมดุลระหว่างองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดปัจจัยความมั่นคงภายในประเทศ
กับความมั่นคงจากภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก
		 ๒.๒ โดยเน้นถึงความร่วมมือระหว่างพลเรือนกับทหารในการท�ำงานร่วมกันเพือ่ การรักษาอ�ำนาจอธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดน
		 ๒.๓ กองทัพต้องมีขีดความสามารถในการบรรลุภารกิจหลัก
			 ๒.๓.๑ การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉกุ เฉินและภัยคุกคามทางทหาร รวมทัง้ ปกป้องอ�ำนาจอธิปไตย
และความมั่นคงแห่งดินแดนทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ
			 ๒.๓.๒ การปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน
			 ๒.๓.๓ การคุ้มครองความมั่นคงและผลประโยชน์ของจีน
			 ๒.๓.๔ การคุ้มครองผลประโยชน์ความมั่นคงของจีนโพ้นทะเล
			 ๒.๓.๕ มีความเข้มแข็งในการป้องกันการแทรกซึมและการบ่อนท�ำลายจากการก่อการร้าย
			 ๒.๓.๖ การปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ
สนับสนุนการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
๓. การด�ำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก แนวคิดในการด�ำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ
การบูรณาการในการปฏิบัติการระยะยาวได้อย่างมีเอกภาพ ด้วยการปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและการปฏิบัติการ
รุกทั้งในระดับยุทธการและยุทธวิธี โดยเฉพาะขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ รวมทั้งการปรับตัวเพื่อรองรับต่อ
สภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ กองทัพยังต้องยึดถือแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติ
การตั้งแต่การสถาปนาประเทศ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๒ ในการท�ำสงครามเป็นพื้นที่ให้ได้รับชัยชนะ โดยให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ที่มุ่งเน้นให้มีการเตรียมการปฏิบัติการทางทหาร
ภายใต้เงื่อนไขของข้อมูลข่าวสารและข้อจ�ำกัดของระยะเวลาที่ต้องใช้ความรวดเร็วมากขึ้น ในการบริหารจัดการต่อ
โครงสร้างของกองทัพในสภาวะวิกฤติตา่ งๆ ตัง้ แต่ยามปกติจนถึงยามสงคราม รวมทัง้ มีความอ่อนตัวในการปฏิบตั กิ าร
ได้ในสภาวะต่าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะการเคลือ่ นทีอ่ ย่างรวดเร็วในการเข้าสูพ่ นื้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร ตลอดจนการมี
ขีดความสามารถในการชดเชยข้ออ่อนด้อยของกองก�ำลังส่วนอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีขีดความสามารถพื้นฐาน ประกอบด้วย
		 ๓.๑ การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ มีการเตรียมการทางทหาร
ทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ ป้องกันสภาวะวิกฤติตา่ ง ๆ ในการป้องกันรักษาความมัน่ คงโดยรวม และครองความได้เปรียบในการท�ำ
สงคราม
		 ๓.๒ การพัฒนาโครงสร้างทางยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนาอย่างสันติ โดยสอดคล้องกับสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
		 ๓.๓ มุง่ เน้นการสร้างความสมดุลในการป้องกันและด�ำรงรักษาเสถียรภาพความมัน่ คงของอ�ำนาจอธิปไตย
และขอบเขตผลประโยชน์ของประเทศ
		 ๓.๔ มีขนาดและความพร้อมในขีดความสามารถโจมตีตอบโต้และการครองความริเริ่มทางยุทธศาสตร์
		 ๓.๕ มีความอ่อนตัวและการเคลื่อนที่ในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี รวมทั้งการปฏิบัติการร่วมและการ
บูรณาการระหว่างเครื่องมือและวิธีปฏิบัติการ
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		 ๓.๖ มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ทั้งที่ง่ายและซับซ้อนยุ่งยากได้ตลอดเวลา
		 ๓.๗ ยืนยัดในแนวทางของผู้น�ำพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างมีเอกภาพโดยเฉพาะในทางการเมือง และมี
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างรัฐบาล กองทัพและประชาชน
		 ๓.๘ มีขีดความสามารถปฏิบัติการท�ำสงครามประชาชนในการผนึกก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และวิธี
การต่างๆ ให้สามารถน�ำไปสู่การท�ำสงครามแบบเคลื่อนที่ภายใต้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 ๓.๙ ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในกรอบความร่วมมือเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค
๔. การสร้างและพัฒนากองทัพจีน ซึง่ คณะกรรมาธิการทหารกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จนี จะท�ำงานอย่าง
ใกล้ชิดร่วมกับกองทัพภายใต้สถานการณ์ใหม่ โดยเฉพาะการสงครามข้อมูลข่าวสาร
		 ๔.๑ การเตรียมการเพือ่ พัฒนาความพร้อมรบในการท�ำสงครามได้ทกุ มิตทิ งั้ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ
และในอวกาศ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพกองก�ำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ (อาวุธนิวเคลียร์) ในการเผชิญหน้ากับภัย
คุกคามในหลากหลายมิติ
			 ๔.๑.๑ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังทางบกและกองก�ำลังต�ำรวจ ในการปฏิบัติการตั้งแต่
หน่วยขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			 ๔.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังทางทะเลให้สามารถปฏิบตั กิ ารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ชายฝั่งถึงการปฏิบัติการในทะเลลึก
			 ๔.๑.๓ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังทางอากาศทั้งในการป้องกันและเชิงรุก โดยเฉพาะ
การพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแจ้งเตือนภัยคุกคามล่วงหน้า
			 ๔.๑.๔ พัฒนาขีดความสามารถของกองก�ำลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ โดยมีศกั ยภาพทางนิวเคลียร์
ในการโจมตีตอบโต้ ด้วยขีปนาวุธทั้งระยะกลางและระยะไกล
		 ๔.๒ การพัฒนากองทัพแบบเป็นเครือข่าย
			 ๔.๒.๑ ทางทะเลและมหาสมุทร ต้องมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกันเพื่อการรักษาเสถียรภาพ
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางทะเล
			 ๔.๒.๒ การใช้ศกั ยภาพทางอากาศอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างกองก�ำลังทางอากาศกับเครือ่ งมือทาง
ด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
			 ๔.๒.๓ การใช้ศกั ยภาพด้านอวกาศซึง่ เป็นพืน้ ทีใ่ หม่เพือ่ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งจีนได้ทุ่มเททรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการมีขีดความสามารถในการแจ้งเตือน
			 ๔.๒.๔ การพัฒนากองก�ำลังนิวเคลียร์ เพื่อปกป้องอ�ำนาจอธิปไตยและความมั่นคง โดยเน้นการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การพึง่ พาตนเอง และมีศกั ยภาพในการโจมตีตอบโต้ โดยจีนจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีประเทศ
ที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และจีนจะไม่เป็นฝ่ายโจมตีก่อน
		 ๔.๓ มาตรการในการสร้างกองทัพ
			 ๔.๓.๑ เสริมสร้างกองทัพให้สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิบัติงานด้านการเมืองของกองทัพ โดย
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน
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			 ๔.๓.๒ พัฒนาระบบการส่งก�ำลังบ�ำรุงให้ทันสมัยและมีความพอเพียง
			 ๔.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเครือ่ งมือทางการทหารให้มคี วามทันสมัยและความพร้อม
			 ๔.๓.๔ พัฒนาระบบก�ำลังพลและทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัย
			 ๔.๓.๕ ยืดถือการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของกองทัพตามกฎหมายทหารที่บัญญัติไว้
			 ๔.๓.๖ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการทหารเพื่อรองรับต่อสงครามในอนาคต
		 ๔.๓.๗ พัฒนากลไกส�ำหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ภายใต้การควบคุมและก�ำกับดูแลของคณะกรรมาธิการ
ทหารกลาง
		 ๔.๓.๘ การพัฒนาร่วมในเชิงลึกระหว่างทหารกับพลเรือน เพื่อการใช้ขีดความสามารถของสถาบัน
ทางทหารร่วมกับสถาบันทางพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา
๕. การเตรียมการทางทหาร ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการเป็นหลักประกันในการรักษาความสงบ การ
ควบคุมปิดล้อมวิกฤติการณ์ต่างๆ และการได้รับชัยชนะเมื่อท�ำสงคราม รวมทั้งการสนับสนุนต่อการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการป้องปรามและการท�ำสงคราม ตลอดจนการด�ำเนินการเพือ่ การรักษาความสงบและการปฏิบตั ิ
การทางทหารที่มิใช่สงคราม (MOOTWAR) ได้ตั้งแต่ยามปกติจนกระทั่งสถานการณ์พัฒนาเข้าสู่สถานการณ์สงคราม
รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการรักษาสันติภาพ ตลอดจนการใช้ก�ำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
		 ๕.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถด้วยการจัดระบบปฏิบัติการต่อสู้บนพื้นฐานของระบบข้อมูลข่าวสาร
ที่มีความพร้อม โดยเฉพาะระบบการควบคุมบังคับบัญชาและระบบการปฏิบัติการร่วม
		 ๕.๒ ผลัก ดันให้มีก ารเตรีย มการทางทหารโดยตรงและเป็ นเครื อ ข่ า ย เพื่ อ รองรั บต่ อ สภาวะทาง
ภูมิยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
		 ๕.๓ ด�ำรงรักษาขีดความสามารถพร้อมรบ โดยการบูรณาการระบบการเตรียมความพร้อมรบด้านต่าง ๆ
เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๕.๔ เสริมสร้างระบบการฝึกศึกษาทางทหารที่รองรับต่อสถานการณ์จริง ด้วยการบริหารจัดการ
ทัง้ มาตรฐานการฝึกศึกษา กฎระเบียบข้อบังคับ วิธกี ารฝึกศึกษา และเครือ่ งมือการจ�ำลองยุทธทีส่ อดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นจริงในการรบ
		 ๕.๕ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (MOOTW) โดยเพิ่มขีดความ
สามารถในการปฏิบตั กิ ารให้รองรับต่อการปฏิบตั ใิ นสภาวการณ์ฉกุ เฉิน เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศ ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การปฏิบตั กิ ารเพือ่ การรักษาสันติภาพ และการใช้ก�ำลังพล
ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ
๖. ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง โดยผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงร่วม และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกองทัพต้องสามารถด�ำเนินการสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพประเทศอื่น ๆ ถึงแม้
ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะทีเ่ ป็นพันธมิตรก็ตาม ตลอดจนสามารถลดความตึงเครียดในการเผชิญหน้าต่อฝ่ายข้าม
โดยเน้นการสร้างมาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ (CBM) และความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ
		 ๖.๑ พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารอย่างรอบด้านกับรัสเซีย บนพื้นฐานของกรอบความร่วมมือแบบ
เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยมีความร่วมมือทางทหารในทุกระดับกับรัสเซีย รวมทัง้ จะแสวงหาแนวทางในการด�ำเนิน
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ความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐฯ ในรูปแบบของประเทศใหญ่ต่อประเทศใหญ่ ด้วยการแลกเปลี่ยนการหารือและ
แลกเปลีย่ นความร่วมมือ ซึง่ จะพัฒนาไปสูก่ ารมีกลไกเพือ่ สร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ บนพืน้ ฐานของผลประโยชน์รว่ มกัน
		 ๖.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพและความจริงใจ โดยมีกรอบความร่วม
มือเช่น กรอบความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) การประชุมเพื่อความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ARF) การแลกเปลี่ยนการหารือด้านความมั่นคง (Shangri-La Dialogue: SLD)
และกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคูเ่ จรจา (ADMM Plus) ตลอดจนกรอบความร่วมมือของ
สหประชาชาติในการมีสว่ นร่วมส่งกองก�ำลังเพือ่ ปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ รวมทัง้ การปฏิบตั กิ ารเพือ่ การปราบปราม
โจรสลัดในอ่าวเอเดนและพื้นที่ที่ส�ำคัญในการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล เป็นต้น
		 ๖.๓ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของกองทัพในภูมภิ าคและภารกิจความมัน่ คงระหว่างประเทศ โดยสนับสนุน
ให้มีกลไกเพื่อป้องกันความขัดแย้ง เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมของภูมิภาคให้เกิดเสถียรภาพ อันจะส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนได้ตามแผนที่วางไว้
เป้าหมายส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
เป้าหมายส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ซึ่งเป็นผู้น�ำจีนรุ่นที่ ๕ ได้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อให้รองรับต่อเป้าหมายส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ก�ำหนด ประกอบด้วย
เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้าถึงการสร้างสังคมแบบกินดีอยู่ดี
อย่างทั่วถึง หรือในภาษาจีนเรียกว่า “เสี่ยวคัง” ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) โดยจีนจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกิจ
และเปิดประเทศต่อไปอย่างรอบด้าน ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน มุง่ เน้นกลยุทธ์ในการส่งเสริมความ
ต้องการภายในประเทศ และการพัฒนาทีเ่ ป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การสร้างระบบความเท่าเทียม
กันของสวัสดิการสังคมเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง
เป้าหมายทางด้านการเมือง ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป โดยย�้ำว่า เป็นแนวทางการพัฒนา
ที่แตกต่างจากระบบตะวันตก โดยมีภารกิจหลัก คือ การสร้างระบบประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมือง
ภายใต้ระบบสังคมนิยมให้สมบูรณ์ ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติ
(the Nation People’s Congress) ส่งเสริมให้ชนชั้นล่างมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย และ การปฏิรูปทางการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสต์โดยเรียกร้องให้สมาชิกพรรคทุกคนมีความโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างแข็งขัน
เป้าหมายทางด้านความมั่นคงและการทหาร โดยพัฒนาศักยภาพทางการทหารไปสู่ความสมัยใหม่ เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ความมัน่ คง มุง่ มัน่ ให้บรรลุภารกิจเชิงประวัตศิ าสตร์ของกองทัพ มุง่ เน้นการน�ำไป
ปฏิบตั ขิ องยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของทางทะเล อากาศและความมัน่ คงทางไซเบอร์
เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิกทรัพยากรทางทะเล และมุ่งเน้นการสร้างแสนยานุภาพทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
“จีนจะไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงกดดันจากอ�ำนาจภายนอกใด ๆ โดยจุดยืนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของจีน
จะตั้งอยู่บนความถูกผิดตามความเป็นจริง”
เป้าหมายทางด้านการต่างประเทศ จีนจะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์อย่างฉันท์มิตรกับทุกประเทศ
บนหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ (ได้แก่ การเคารพอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งกันและกัน
การไม่รุกรานต่อกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน ความเสมอภาคและอ�ำนวยประโยชน์แก่กัน
และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ) โดยย�้ำจุดยืนการดาเนินยุทธศาสตร์การปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกโดยค�ำนึงถึงหลักการ
เอื้อประโยชน์
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ซึ่งกันและกัน โดยร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง สนับสนุนประเทศกาลังพัฒนา
ให้พัฒนาด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสมโดยการเจรจา และใช้หลักการ “เป็นมิตร
ที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน”
รองศาสตราจารย์ ดร. You Ji นักวิจัยอาวุโส (Senior Visiting Fellow) ประจ�ำสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และคณะสังคมศาสตร์ University of New South Wales ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการทหารของจีน และบทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA)
ต่อนโยบายต่างประเทศของจีน โดยเฉพาะกรณีพพิ าทในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ซึง่ ดร.You Ji ได้ให้ขอ้ คิด
เห็นเกี่ยวกับความริเริ่มของผู้น�ำจีนในการด�ำเนินนโยบายการต่างประเทศ ในการอภิปรายเรื่อง “Understanding
China’s Foreign policy” กล่าวคือ
ประเด็นแรก นโยบายการต่างประเทศของจีนต้องเป็นนโยบายเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่มีพัฒนาการไปสู่ระบบหลายขั้วอ�ำนาจ ซึ่งผู้น�ำจีนรุ่นที่ ๕ ยังคงด�ำเนินนโยบายการเจริญเติบโตขึ้นอย่างสันติ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็จะเร่งเพิม่ งบประมาณทางการทหารและพัฒนาขีดความสามารถทางทะเล ด้วยการประกาศเป้าหมาย
เป็นมหาอ�ำนาจทางทะเลของจีน อันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งต่ออ�ำนาจอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออก
และทะเลจีนใต้ โดยการเจริญเติบโตขึ้นมาของจีนไม่ใช่เป็นการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก หรือประเทศมหาอ�ำนาจ
ทางก�ำลังทหาร แต่เป็นหนทางการสร้างประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ่ มีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ และเป็นประเทศ
ที่รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่
ประเด็นที่สอง ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขันของจีนกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ
ในการจัดการปัญหาของภูมิภาคและด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบระหว่างประเทศ ซึ่งจีนกับสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับ
ภารกิจทางประวัติศาสตร์ที่จะต้องก�ำจัดสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดจากสงครามเย็นและเผชิญกับความท้าทายในการ
หลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม หากมีวิสัยทัศน์เช่นนี้ก็จะสามารถขจัดความกังวลที่ว่าจีนก�ำลังจะก�ำจัดผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ ให้ออกไปจากภูมิภาคนี้ได้ บนหลักการนี้ จีนกับสหรัฐฯ ก็สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและหันมาจัดการ
ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในการแสวงหาการ อยู่ร่วมกันและพัฒนาการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ โดยต้องเปิดใจกว้างเพือ่ แสวงหากลไกใหม่ในการก�ำกับความมัน่ คงทางการเมือง การเงิน เศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ ความมีเสถียรภาพของระเบียบสังคมโลกและร่วมกันผลักดันให้มกี ารปฏิรปู ระเบียบสังคมโลก
ไปในทางที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสันติและได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
ประเด็นทีส่ าม นโยบายการต่างประเทศของจีนได้ให้ความส�ำคัญต่อประเทศไทยในฐานะประเทศผูม้ บี ทบาท
หลักในการเชื่อมโยง (connectivity) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นดินแดนที่จีนมีผลประโยชน์อยู่
เป็นจ�ำนวนมากทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานและสิง่ แวดล้อม โดยในปัจจุบนั
จีนยังคงเน้นการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลดการเผชิญหน้าและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อ
ทีต่ นเองจะได้สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างไม่มอี ปุ สรรค หากแต่ปญ
ั หาส�ำคัญก็คอื ในอนาคตเมือ่ จีนบรรลุเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศแล้ว ท่าทีของจีนต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อถึง
เวลาดังกล่าวนั้น จีนจะกลายเป็นประเทศที่เรียกร้องและยืนยันอย่างแข็งขัน (assertive) ในจุดยืนและผลประโยชน์
ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ จนอาจน�ำมาซึ่งความตึงเครียด
ในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN)
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บทบาททางการทหารของจีน
บทบาททางการทหารของจีน เมื่อวิเคราะห์จากเอกสารการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมจีน
ซึ่งรองรับต่อป้าหมายทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยสามารถวิเคราะห์ได้ ๓ บทบาทใหญ่ ๆ คือ
๑. บทบาทในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีน จะเป็นไปในลักษณะการเสริมสร้างหลัก
ประกันในความเป็นอิสระ ความสามารถในการพึ่งตนเองและสามารถปฏิบัติการทางทหารในเชิงป้องกัน เพื่อให้
ประเทศสามารถด�ำรงความเป็นเอกราชและรักษาอ�ำนาจอธิปไตย มีความเป็นอิสรภาพและบูรณภาพแห่งดินแดนรวม
ทั้งผลประโยชน์ของประเทศ โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ (The Five Principles of Peaceful
Coexistence) ได้แก่ การเคารพในอ�ำนาจอธิปไตยของกันและกัน การไม่รุกรานกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน ความเสมอภาคกัน และการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ ซึง่ จีนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็น
ไปตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
๒. บทบาทในการสนับสนุนต่อการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและมีความเข้าใจในความแตกต่างของระบบ
อุดมการณ์ทางสังคม เพือ่ ลดการเผชิญหน้าในการแย่งชิงผลประโยชน์ในลักษณะทีฝ่ า่ ยหนึง่ ได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึง่
เสียประโยชน์ อันจะน�ำไปสู่ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจ (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) กิจกรรมของชมรมความความมัน่ คงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟกิ (Council of Security Cooperation in the Asia Pacific: CSCAP) กิจกรรมในกรอบความสัมพันธ์อาเซียน
กับจีน ASEAN-China: ASEAN+1) และกรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
(ASEAN-China, Japan and the Republic of Korea Relationship: ASEAN+3) เป็นต้น
บทสรุป
ตามทีร่ ฐั บาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารของจีน เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ซึง่ เป็นสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับล่าสุด รวมทัง้ ถือเป็นสมุดปกขาวฉบับแรกทีส่ ะท้อนให้เห็นแนวคิด
ทีจ่ ะมุง่ สูส่ นั ติภาพและสนับสนุนการสร้างกลไกแห่งความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ จึงได้รบั ความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก
ทั้งนี้สมุดปกขาวทั้ง ๑๐ ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายด้านการป้องกันประเทศของจีนมีความโปร่งใสมากขึ้น
โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการ
เปิดเผยการเปลีย่ นแปลงของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศในช่วง ๓๐ ปี ตัง้ แต่จนี ด�ำเนินนโยบายปฏิรปู และเปิด
ประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกิจของกองทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจ�ำกองพล ๑๘
กองพลและจ�ำนวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมุดปกขาวทีป่ ระกาศฉบับล่าสุด เน้นยุทธศาสตร์การทหารที่
ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก
นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุกมากกว่าเดิม และกล่าวถึงสงคราม
สารสนเทศว่าเป็นจุดส�ำคัญของการต่อสู้ในอนาคต โดยเฉพาะการต่อสู้ทางทะเล ซึ่งระบุว่า กองทัพเรือ แห่งกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกันทางทะเลเพิ่มมากขึ้น
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จากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านน�้ำนอกประเทศ ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาค
เทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเตอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้ค�ำมั่นว่าจะไม่ใช้
อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้ค�ำมั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับที่ไม่ยอมเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กับชาติใด ๆ
ทั้งสิ้น และย�้ำว่าจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่
รุกรานประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับหากจีนถูกโจมตีก่อน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวฉบับนี้ได้เพียงหนึ่งเดือน
สภาผูแ้ ทนประชาชนของจีนก็ได้เห็นชอบกฎหมายความมัน่ คงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึง่ ระบุดว้ ยว่า เป็นหน้าทีข่ องกองทัพ
ในการปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบัติการทางทหารในกรณีจ�ำเป็น ซึ่งเป็นบทบาทเพิ่มเข้ามา นอกเหนือ
จากภารกิจรักษาสันติภาพ ปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ระหว่างประเทศ และภารกิจการคุม้ กัน ด้วยการมอบหมายภารกิจ ทีท่ า้ ทาย
ในระยะยาวแก่กองทัพเรือ ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถออกปฏิบัติการในน่านน�้ำสากลได้ในอนาคต นอกจากนั้น
ในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทาง
ขนส่งทางบกและทางทะเล เพือ่ รักษาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ จีนได้แสดงเจตนารมณ์ทจี่ ะ
ปกป้องเส้นทางขนส่งน�้ำมัน อันมีนัยถึงแผนการสร้างเครือข่ายสถานีคลังเสบียงของกองทัพนอกประเทศบนท่าเรือ
ซึ่งมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
------------------------------------------
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ตอนที่ ๕ ว่าด้วยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน
จีนให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก จนประสบความส�ำเร็จในการ
ยกระดับความก้าวหน้าด้านวิทยาการ ท�ำให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น�ำด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน
โดยด�ำเนินการดังนี้
๑. ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
		 ๑.๑ ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์
		 ๑.๒ มีความร่วมมือหรือลงทุนร่วมกับต่างชาติ เพือ่ รับการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
และวิชาการ ส่งผลให้จีนสามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีตนเองได้
		 ๑.๓ รัฐบาลสนับสนุนให้มีการก่อตั้งหน่วยงานวิจัยในระดับต่างๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
		 ๑.๔ รัฐบาลจีนส่งเสริมค่านิยมของประชาชนให้พึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. การจัดตั้งหน่วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านวิทยาการ
ต่าง ๆ โดยผ่าน ๔ องค์กร ได้แก่
		 ๒.๑ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (Chinese Academy of Sciences : CAS) มีหน้าทีท่ �ำการวิจยั เฉพาะทาง
ขั้นพื้นฐาน (Basic Research)
		 ๒.๒ สถาบันวิจยั สังกัดมหาวิทยาลัย มีบทบาทด้านการฝึกอบรมและผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
		 ๒.๓ สถาบันวิจัยสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลระดับท้องถิ่น เน้นการท�ำวิจัยเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม
		 ๒.๔ สถาบันวิจัยทางทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการวิจัยเพื่อความมั่นคงของประเทศ
๓. นโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ เป็นหัวใจส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน โดยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์และนโยบายที่ส�ำคัญ ๒ ฉบับ คือ
		 ๓.๑ เค้าโครงแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะกลางและระยะยาว ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๖๓
		 ๓.๒ เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งประกาศในปี พ.ศ.๒๕๕๙
โดยก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนา ๓ ขั้น แบ่งเป็นปี พ.ศ.๒๕๖๓ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ และ ปี พ.ศ.๒๕๙๓๔
๔. เค้าโครงแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระยะกลางและระยะยาว ปี พ.ศ.๒๕๔๙๒๕๖๓ ที่ได้ก�ำหนดสาขาการพัฒนา ๑๑ ด้าน จ�ำนวน ๑๓ โครงการ และเทคโนโลยีล�้ำยุค ๘ ด้าน ได้แก่
		 ๔.๑ การพัฒนา ๑๑ สาขา ได้แก่ (๑) พลังงาน (๒) ทรัพยากรน�ำ้ และแร่ (๓) สิง่ แวดล้อม (๔) เกษตรกรรม
(๕) อุตสาหกรรมการผลิต (๖) การขนส่ง (๗) อุตสาหกรรมบริการข้อมูลข่าวสาร (๘) สาธารณสุข (๙) การบริหาร
จัดการพัฒนาเมือง (๑๐) ความปลอดภัยสาธารณะ (๑๑) การป้องกันประเทศ
		 ๔.๒ จ�ำนวน ๑๓ โครงการ ได้แก่ (๑) Core Electronic Devices, High-end Generic Chips Basic
Software (๒) Super Large-scale Integrated Circuit (๓) Next Generation Broadband Mobile Telecommunication (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 การพัฒนาเทคโนโลยีล�้ำยุค ๘ ด้าน ในอนาคตของจีน ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีชีวภาพ (๒) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (๓) เทคโนโลยีด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย (๔) เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย (๕) เทคโนโลยีพลังงาน
ที่ทันสมัย (๖) เทคโนโลยีการเดินเรือ (๗) เทคโนโลยีด้านเลเซอร์ (๘) เทคโนโลยีด้านอวกาศ
๕. ส�ำหรับเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพือ่ ขับเคลือ่ นนวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ ประกาศใช้เมือ่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
ได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น ๓ ขั้น ได้แก่
		 ๕.๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าต�่ำไปสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยอาศัยการใช้นวัตกรรมในการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วน
งบประมาณด้าน R&D เป็นร้อยละ ๒.๕ ของ GDP การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาต้องมากกว่า
ร้อยละ ๖๐ และภาคบริการที่มีนวัตกรรมสมัยใหม่จะมีสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของ GDP และต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรม
ที่คิดค้นด้วยตนเอง
		 ๕.๒ ปี พ.ศ.๒๕๗๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�ำนวัตกรรมโลก โดยอุตสาหกรรมการผลิตหลักของประเทศ
จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง เปลี่ยนจากประเทศ “ผู้ตาม” ไปสู่ประเทศ “ผู้น�ำ” ด้านนวัตกรรม
และเพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้าน R&D เป็นร้อยละ ๒.๘ ของ GDP
		 ๕.๓ ปี พ.ศ.๒๕๙๓ มีเป้าหมายที่จะเป็นชาติมหาอ�ำนาจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลก
ซึ่งมุ่งเน้นการเป็นผู้น�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ และมีหน่วยงานชั้นแนวหน้าระดับโลก
ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และบริษัทด้านนวัตกรรม
๖. งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติจีน 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 จากการส�ำรวจ
ในปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ประเทศจีนมีนักวิจัยพัฒนาภายในประเทศ จ�ำนวน ๕.๓๕ ล้านคน ที่ก�ำลังแยกย้ายกัน
ท�ำงานในด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งนับเป็นจ�ำนวนที่มากที่สุดในโลก
๖.๒ โดยทีจ่ นี มุง่ มัน่ ว่าจะเป็นหนึง่ ในผูน้ �ำอุตสาหกรรมยุคทีส่ ี่ เน้นสร้างแรงงานทักษะฝีมอื อีกทัง้ ให้ความ
ส�ำคัญกับการเปิดกว้าง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา จีนลงทุนอย่าง
ต่อเนือ่ งในการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ จาก ๑.๕๔ ล้านล้านหยวน (๒๓๒,๐๐๐ ล้านดอลลาร์) ในปี ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๙)
ซึ่งในโลกนี้ มีเพียงประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่มีการลงทุนด้านนี้มากกว่าจีน และผลจากปัจจัยทางการเงิน
ดังกล่าว ท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ เป็นสองเท่าในช่วง
๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีสัดส่วน ๕๖.๒ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓)
๗. ศักยภาพของจีนตามแผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเทคโนโลยีของชาติ รวมทัง้ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
และการค้าดิจิทัลของโลก กล่าวคือ
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๗.๑ การเปลี่ยนแปลงภายในจีนในยุคภายใต้การน�ำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่มุ่งพัฒนาประเทศจีน
ให้มีความก้าวหน้าอย่างมากในหลายสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial
Intelligence) ซึ่งภาคธุรกิจและรัฐบาลได้ร่วมมือกัน เพื่อท�ำให้จีนเป็นมหาอ�ำนาจนวัตกรรมโลก ภายในปี ๒๐๓๐
(พ.ศ.๒๕๗๓) และมีความคืบหน้าอย่างจริงจัง โดยมุ่งมั่นกับเป้าหมายและแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้พราะ AI
ไม่ใช่เป็นเพียงแนวโน้มด้านเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่ภายในทศวรรษหน้าเทคโนโลยีทงั้ หมดในชีวติ ประจ�ำวันไปจนถึงการ
แก้ไขจีโนม (Genome คือข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดที่จ�ำเป็นใช้ในการสร้างและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตอย่างปกติ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง) ก็ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี AI ทั้งสิ้น และในขณะนี้ จีนก�ำลังเตรียมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็น
ผูน้ �ำระดับโลก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ โดยเฉพาะการทีบ่ ริษทั ต่าง ๆ อย่าง ไป่ตู้ และ หัวเว่ย อาลีบาบา เทนเซนต์
ที่ต่างก�ำลังสร้างอาณาจักรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ขึ้นทั่วโลกและสร้างระบบนิเวศน์เทคโนโลยีแห่งอนาคต
๗.๒ มีการวิเคราะห์กนั ว่า การทีจ่ นี มีผนู้ �ำอย่างประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในเรือ่ งปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI ท�ำให้จีนมีข้อได้เปรียบมากขึ้น เมื่อผนวกรวมเข้ากับการที่จีนมีบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดในจีน ๓ แห่ง ได้แก่ ไป่ตู้,
อาลีบาบา และ เทนเซนต์ หรือ B.A.T (Baidu, Alibaba, Tencent) ได้จับมือกันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI ของจีนด้วยแล้ว ก็ย่อมมีความส�ำคัญต่อนานาชาติ ทั้งนี้เพราะขณะนี้ B.A.T ได้รับการยอมรับ
เป็นอย่างดี ทั้งในซีแอตเทิลและซานฟรานซิสโก และก�ำลังระดมลงทุนในสตาร์ทอัพต่าง ๆ ของสหรัฐฯ อีกด้วย
๗.๓ ปัจจุบนั จีนได้ผลักดันหลายเมืองให้กลายเป็นกลุม่ เมืองน�ำร่องเพือ่ ท�ำการพัฒนาและด�ำเนินตามแผน
Made in China 2025 โดยการพัฒนาในช่วงแรก หรือภายในปี ๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๘) จะเน้นในเรื่องการเสริม
ความแข็งแกร่งในด้านการผลิตให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิดและหลักการของ Made in China 2025 ได้แก่
(๑) การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (๒) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ (๓) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่การผลิตสีเขียวที่เป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม (๔) การปฏิรปู โครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต เน้นการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพสินค้าและ Brand สินค้าของจีน (๕) การพัฒนาบุคคลากร
ในด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม
๘. ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศของจีน
๘.๑ เมือ่ วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๑ นายเกิง่ ส่วง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้กล่าวถึงการประชุมระดับ
สูงในโอกาสครบรอบการจัดประชุมว่าด้วยอวกาศครบ ๕๐ ปี ของสหประชาชาติ (United Nations Conference
on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ว่า
หลังจากทีป่ ระชุมว่าด้วยอวกาศฯ ได้ผา่ นเอกสารทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับการสร้างประชาคมในห้วงอวกาศเข้าไว้ในแนวคิด
การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการบริหารอวกาศ ตามแนวคิดของจีนในการขยายความร่วมมือในการ
บริหารห้วงอวกาศ และร่วมกันสร้างความผาสุกแก่มนุษยชาติทั้งมวล พร้อมทั้งได้เน้นว่า จีนยินดีที่จะร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน
๘.๒ ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศในรอบ ๒ เดือน ทีผ่ า่ นมา เมือ่ วันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ดาวเทียม
“เชวี่ยเฉียว” (Queqiao, Magpie Bridge) ซึ่งเป็นดาวเทียมติดตามและทวนสัญญาณส�ำหรับยานส�ำรวจดวงจันทร์
“ฉางเอ๋อ ๔” (Chang’e-4) ในโครงการส�ำรวจดวงจันทร์ของจีน 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 ขณะโคจรอยูใ่ นวงโคจร เพือ่ ติดตามและส่งสัญญาณระหว่างพืน้ โลกกับดวงจันทร์ให้แก่ยานส�ำรวจดวงจันทร์
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“ฉางเอ๋อ ๔” ที่มีก�ำหนดจะส่งขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปลายปีนี้ ทั้งนี้จีนยินดีที่จะร่วมส�ำรวจ พัฒนา และใช้ประโยชน์
จากห้วงอาวกาศอย่างสันติกับทุกประเทศ
ย้อนไปเมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๑ จีนเริ่มใช้ดาวเทียมเฟิงหยุน-๔ (Fengyun-4) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้
ในจีนและต่างประเทศ ทัง้ นี้ จนถึงปัจจุบนั จีนได้สง่ ดาวเทียมอุตนุ ยิ มวิทยาเฟิงหยุนขึน้ สูอ่ วกาศแล้ว ๑๖ ดวง ในจ�ำนวนนี้
มี ๙ ดวงก�ำลังท�ำงานอยู่ในวงโคจร องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก�ำหนดให้ดาวเทียมเฟิงหยุนเป็นหนึ่งในดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยาระดับโลก กลายเป็นสมาชิกส�ำคัญของระบบอุปกรณ์ส�ำรวจสภาพของโลก ในขณะเดียวกันยังเป็น
ดาวเทียมในกลไกเฝ้าระวังภัยพิบัติของโลกด้วย ซึ่งจะเสนอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ให้กับ ๗๐ กว่าประเทศและภูมิภาค
และผู้ใช้ ๒,๕๐๐ แห่งภายในประเทศ
บทสรุป
จีนมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับโลก โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับชาติและ
ระดับมณฑลด�ำเนินการ ส�ำหรับระดับชาติมีคณะท�ำงานระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา, มีกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ส�ำนักงานก�ำกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกัน
ประเทศ (SASTIND) รวมทัง้ องค์กรเทียบเท่าระดับกระทรวงคือ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจนี ( Chinese Academy
of Sciences : CAS) เป็นหน่วยงานคลังสมองที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลจีน และมีบทบาทอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในระดับมณฑลทีล่ งมือปฏิบตั ิ
โดยมีห้องปฏิบัติการทดลองและศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่มีความพร้อม โดยจีนมีนักวิจัยด้าน R&D (แบบเต็มเวลา)
มากที่สุดของโลก (จ�ำนวน ๑.๕๒ ล้านคน) และจีนยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีผลงานอยู่ใน
ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) มากเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยผลงานได้ถูกอ้างอิงมากเป็นอันดับ ๔
ของโลก ซึ่งน่าจะน�ำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้แนวทางหนึ่ง
การวิจัยและพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” หรือ MIC 2025 ที่เพิ่งประกาศใช้
เมือ่ ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึง่ ได้รบั การตอกยํา้ ความส�ำคัญอีกหลายครัง้ ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จนี
ครั้งที่ ๑๙ ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจีนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับ
ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไปสูค่ วามทันสมัย เพือ่ ช่วยผลักดันให้จนี ก้าวขึน้ สูร่ ะดับบนของห่วงโซ่การผลิต
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน
ท�ำให้สามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ “Made in
China 2025” ของประเทศจีน จะปูทางไปสูก่ ารพัฒนาความเป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน ให้แนบแน่น
มากยิ่งขึ้น เพราะทั้งไทยและจีน ต่างก็มีนโยบายยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทีจ่ นี มีแผนงาน “ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเทคโนโลยีของชาติ” ท�ำให้มกี ารผลักดันเป้าหมายการพัฒนาควอนตัม
คอมพิวเตอร์ทชี่ ดั เจน และมีการลงทุนเพือ่ สร้างบุคลากร มีการสนับสนุน และการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และรวมถึง
การน�ำเข้าบุคลากรชั้นน�ำระดับโลกมาต่อยอดการพัฒนาด้านนี้ โดยเฉพาะ “โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งปี ๒๐๓๐” ซึง่ เป็นโครงการทีเ่ น้นการวิจยั เพือ่ ใช้งานในอนาคต โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นรูป
แบบหนึ่งของการประมวลผลที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งแต่
อุตสาหกรรมการเกษตร, การแพทย์, พลังงาน และการผลิตต่าง ๆ รวมถึงการสร้างยานพาหนะ ไปจนถึงการแข่งขัน
ด้านอวกาศ ท�ำให้จนี มีศกั ยภาพทีจ่ ะก้าวขึน้ มามีอทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมและการค้าดิจทิ ลั ของโลก แม้วา่ จะมีขา่ วกรณี
ทางการจีนเริ่มชะลอการส่งเสริมโครงการ “Made in China 2025” ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ในอนาคตของจีนก็ตาม เนื่องจากได้สร้างความกังวลกับประเทศตะวันตกและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านลบต่อจีน
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โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่หวาดระแวงจีน ได้หยิบยกความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน มาเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญ
ต่อการน�ำไปสู่สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศดังกล่าวได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ จากการที่
นายสื่อ จงจุ้น เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำสหประชาชาติ ได้กล่าวสุนทรพจน์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทีก่ รุงเวียนนาของออสเตรีย ในพิธแี ถลง “ค�ำประกาศว่าด้วยโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้งานสถานี
อวกาศของจีน” โดยเน้นว่า จีนยืนหยัดหลักการในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย่ วกับการวิจยั และการ
ส�ำรวจอวกาศอย่างเปิดกว้าง เพือ่ สร้างสันติภาพและชัยชนะร่วมกัน โดยยินดีตอ้ นรับฝ่ายต่าง 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
มีบทบาทส�ำคัญต่อประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกด้วยนัน้ ไม่เพียงเป็นเพราะว่าจีนเป็นประเทศมหาอ�ำนาจ หากยังเป็นเพราะว่า
จีนได้ตงั้ เป้าหมายการพัฒนาใหม่ จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์จะพบได้วา่ การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จนี
ครั้ ง ที่ ผ ่ า น ๆ มาได้ ส ่ ง สั ญ ญาณการปฏิ รู ป เสมอ และจี น ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามค�ำมั่ น สั ญ ญาที่ ใ ห้ ไว้ ทุ ก ครั้ ง กล่ า วคื อ
ในการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กล่าวถึงเรื่องความใหม่
๔ ประการ ได้แก่ หนึ่ง ยุคใหม่ สอง แนวคิดใหม่ สาม ความขัดแย้งใหม่ และสี่ เป้าหมายใหม่ โดยขยายความว่า
แต่ละอย่างเป็นอย่างไร ซึ่งมีนัยส�ำคัญที่แสดงว่า จีนก�ำลังจะก้าวไปข้างหน้า และเปิดประเทศออกไปสู่โลกภายนอก
กว้างขึ้นกว้างขึ้นทุกทีกว่าที่ผ่านมา อาจกล่าวได้ว่า จีนก�ำลังมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศที่มีความสมดุล และจีนเน้น
การพัฒนาอย่างรอบด้าน เช่น การบริหารประเทศภายใต้ระบบกฎหมาย การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
จะไม่ใช่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แม้ว่าจะตั้งเป้าหมายที่จะท�ำให้ประชาชนจีนกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า
ภายในปี ค.ศ.๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ก็ตาม
ส�ำหรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้น�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเฉพาะแนวคิดของประธานาธิบดี
สี จิ้นผิง เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่ ย่อมมีความหมายส�ำคัญยิ่งต่อทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยในการเตรียมตัว หรือเตรียมการทีจ่ ะต้องปรับเปลีย่ นบางสิง่ บางอย่างทีจ่ �ำเป็น เพือ่ ทีจ่ ะสามารถเดินไปได้
ในเส้นทางหรือทิศทางทีม่ ลี กั ษณะพิเศษท�ำนองเดียวกันนี้ กล่าวคือ สังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณ์จนี ถือเป็นความส�ำเร็จ
หลักที่ได้รับจากการปฏิบัติจริงมาเป็นเวลานานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศ
ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ วิถีทาง ทฤษฎี และระบบ ซึ่งต้องปฏิบัติด้วยการผสานทั้ง ๓ ส่วนนี้เข้าด้วยกัน ได้แก่
๑. วิถีทาง คือ วิธีการสู่เป้าหมาย ซึ่งต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศและด้านอื่นๆ ด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และยืนหยัด
ในหลักการพืน้ ฐานสีป่ ระการ คือ (๑) การยืนหยัดในแนวทางสังคมนิยม (๒) การยืนหยัดในการปกครองประชาชนแบบ
เผด็จการประชาธิปไตย (๓) การยืนหยัดในความเป็นผู้น�ำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ (๔) การยืนหยัดในลัทธิ
มาร์กซ์-เลนินกับแนวความคิดเหมา เจ๋อตง ซึง่ เป็นรากฐานในการสถาปนาประเทศ เป็นรากฐานทางการเมืองรวมทัง้ การ
ด�ำรงอยู่ และการพัฒนาของพรรคฯ ตลอดจนชาติ
๒. ทฤษฎี คือ เข็มทิศในการปฏิบตั ิ เป็นผลมาจากการประยุกต์ใช้ลทั ธิมาร์กซ์ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน
รวมทัง้ ทฤษฎีของเติง้ เสีย่ วผิง (ผูน้ �ำรุน่ ๒) และแนวคิดสามตัวแทนของเจียง เจ๋อหมิน (ผูน้ �ำรุน่ ๓) คือ พรรคคอมมิวนิสต์จนี
ต้องเป็นตัวแทนของความต้องการพัฒนาของก�ำลังการผลิตให้กา้ วหน้าอยูเ่ สมอ เป็นตัวแทนของทิศทางมุง่ สูว่ ฒ
ั นธรรม
อันก้าวหน้าของจีน และเป็นตัวแทนผลประโยชน์พนื้ ฐานของประชาชนจีน ควบคูก่ นั กับทัศนคติการพัฒนาอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์ โดยยืนหยัดทีจ่ ะสีบทอด พัฒนาและคิดริเริม่ บนรากฐานของลัทธิ มาร์กซ์-เลนิน กับแนวคิดเหมา เจ๋อตง
๓. ระบบคือ หลักประกันพื้นฐาน ด้วยการน�ำเอาระบบการเมืองรากฐาน (ระบบสภาผู้แทนประชาชน)
ระบบการเมืองพืน้ ฐาน (ระบบความร่วมมือและปรึกษาการเมืองหลายพรรคภายใต้อ�ำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จนี )
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ระบบเศรษฐกิจพืน้ ฐาน (เศรษฐกิจทีย่ ดึ ถือระบบกรรมสิทธิร์ ว่ มเป็นแกนหลักควบคูไ่ ปกับการพัฒนาร่วมกันของระบบ
กรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่น) ตลอดจนระบบและกลไกด้านต่างๆ มาบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน น�ำเอาประชาธิปไตยใน
ระดับชาติมาผสานเข้ากับประชาธิปไตยรากหญ้า น�ำเอาการเป็นผูน้ �ำของพรรคฯ การให้ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ
กับการปกครองด้วยหลักนิติรัฐมาผนวกรวมกันให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับสภาพสังคมจีน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เคยกล่าวหลายครั้งในการปราศรัยผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ว่า ประเทศไทยจะต้องศึกษา
ประสบการณ์ของจีนในการปฏิรูปและพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัดขึ้นทุก ๕ ปี ที่มีการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาของพรรคและ
บ้านเมือง มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล โดยประเทศไทยจะได้เรียนรู้จากตรงนี้ และเริ่มมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยวิสัย
ทัศน์ที่ยาวไกล และก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งได้เผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ
อย่างชัดเจนต่อไป เนือ่ งจากประเทศไทยต้องคบค้าต้องพึง่ พาอาศัยกันกับจีน อันจะท�ำให้ประเทศไทยได้รบั ประโยชน์
จากการด�ำเนินความสัมพันธ์กับจีน
โดยเฉพาะโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ซึ่งถือเป็น
ยุทธศาสตร์ส�ำคัญของจีนในการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสูภ่ าคใต้และภาคตะวันตกของจีนทีไ่ ม่มที างออก
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
เงินทุนเพือ่ การลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การแลกเปลีย่ นวัฒนธรรม และ
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาจกล่าวได้ว่า โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
อันจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศและเสถียรภาพในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยเป็น
หนึง่ ในประเทศทีม่ ที ตี่ งั้ ทางภูมริ ฐั ศาสตร์ทจี่ ะเป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงระหว่างจีนกับอาเซียน และสามารถเชือ่ มต่อ
ไปยังภูมิภาคส่วนอื่น ๆ ได้ อันจะสนับสนุนให้โครงการนี้ประสบความส�ำเร็จ
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรวมทัง้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจนี ในด้านต่างๆ รวมถึงวิสยั ทัศน์ทยี่ าวไกลของ พลเอก ประวิตร
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทยพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย จากการเดินทางไปเยือนจีน
เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อันจะท�ำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว มากกว่าการที่จะ
เป็นเพียงแค่จดุ เชือ่ มต่อทางภูมริ ฐั ศาสตร์เท่านัน้ ประกอบกับประเทศไทยได้มกี ารลงนามเป็นหุน้ ส่วนเชิงยุทธศาสตร์
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้านความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการด�ำเนินความสัมพันธ์กับจีนต่อไป
การที่จีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ตระหนักต่อความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างมี
สันติภาพของภูมิภาคนี้ในอนาคต และแสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความมั่นคง ผ่านการหารือร่วมกันในการ
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รักษาสันติภาพและเสถียรภาพ รวมทัง้ มีความร่วมมือกันเพือ่ การรักษาผลประโยชน์รว่ มกันของภูมภิ าค ซึง่ เจตนารมณ์
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) โดยจีนน�ำเสนอว่า ทุกประเทศในภูมภิ าคนี้ ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์ ในการมุง่ ส่งเสริม
สันติภาพ การแสวงหาเสถียรภาพและการพัฒนา รวมทั้งมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ แม้ว่าจะมีข้อกรณีพิพาทที่เป็นจุดประเด็นร้อนในภูมิภาคซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ เช่น
ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี ปัญหาในอัฟกานิสถาน และข้อพิพาทเกีย่ วกับอ�ำนาจอธิปไตยทัง้ ทางบกและทาง
ทะเล เป็นต้น ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความซับซ้อน
ทัง้ ทางการเมืองและสังคม โดยเฉพาะภัยคุกคามต่อความมัน่ คงในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคี
ของภูมิภาค รวมทั้งกิจกรรมส�ำหรับความร่วมมือด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อันจะท�ำให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
มีเสถียรภาพและสันติภาพทีม่ นั่ คง ซึง่ จะส่งผลให้จนี บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ทกี่ �ำหนดไว้
ตามทีร่ ฐั บาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารของจีน เมือ่ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ซึง่ เป็นสมุดปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับล่าสุด รวมทัง้ ถือเป็นสมุดปกขาวฉบับแรกทีส่ ะท้อนให้เห็นแนวคิด
ที่จะมุ่งสู่สันติภาพและสนับสนุนการสร้างกลไกแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ จึงได้รับความสนใจจากประชาคมโลก
อย่างมาก ทัง้ นีส้ มุดปกขาวทัง้ ๑๐ ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นว่านโยบายด้านการป้องกันประเทศของจีนมีความโปร่งใสมากขึน้
โดยเริ่มจากการเผยยุทธศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ และต่อมาปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีการเปิด
เผยการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้านการป้องกันประเทศในช่วง ๓๐ ปี ตั้งแต่จีนด�ำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิด
ประเทศเป็นต้นมา ตลอดจนภารกิจของกองทหารขีปนาวุธจีน และปี พ.ศ.๒๕๕๖ ยังมีการเผยชื่อประจ�ำกองพล ๑๘
กองพลและจ�ำนวนทหารของกองทัพบกด้วย โดยเฉพาะสมุดปกขาวทีป่ ระกาศฉบับล่าสุด เน้นยุทธศาสตร์การทหารที่
ถือการป้องกันเป็นหลัก เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพจีนที่เปิดเผย โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก
นอกจากนี้ สมุดปกขาวฉบับนี้ ได้แสดงท่าทีทางการทหารในเชิงรุกมากกว่าเดิม และกล่าวถึงสงคราม
สารสนเทศว่าเป็นจุดส�ำคัญของการต่อสู้ในอนาคต โดยเฉพาะการต่อสู้ทางทะเล ซึ่งระบุว่ากองทัพเรือแห่งกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน (People’s Liberation Army : PLA) จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกันทางทะเลเพิ่มมากขึ้น
จากเดิม เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันน่านน�้ำนอกประเทศ ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาค
เทคโนโลยีไซเบอร์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงในโลกอินเตอร์เน็ต และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้ค�ำมั่นว่าจะไม่ใช้
อาวุธในพื้นที่นอกโลก โดยให้ค�ำมั่นว่าจะรักษาชั้นอวกาศ เช่นเดียวกับที่ไม่ยอมเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์กับชาติใด ๆ
ทั้งสิ้น และย�้ำว่าจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลก โดยที่จีนจะไม่
รุกรานประเทศอื่น แต่จะตอบโต้กลับ หากจีนถูกโจมตีก่อน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวฉบับนี้ได้เพียงหนึ่งเดือน
สภาผูแ้ ทนประชาชนของจีนก็ได้เห็นชอบกฎหมายความมัน่ คงแห่งชาติฉบับใหม่ ซึง่ ระบุดว้ ยว่า เป็นหน้าทีข่ องกองทัพ
ในการปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบัติการทางทหารในกรณีจ�ำเป็น ซึ่งเป็นบทบาทเพิ่มเข้ามา นอกเหนือ
จากภารกิจรักษาสันติภาพ ปฏิบตั กิ ารกูภ้ ยั ระหว่างประเทศ และภารกิจการคุม้ กัน ด้วยการมอบหมายภารกิจ ทีท่ า้ ทาย
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ในระยะยาวแก่กองทัพเรือ ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถออกปฏิบัติการในน่านน�้ำสากลได้ในอนาคต นอกจากนั้น
ในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ และแหล่งพลังงาน ตลอดจนเส้นทาง
ขนส่งทางบกและทางทะเล เพือ่ รักษาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึง่ จีนได้แสดงเจตนารมณ์ทจี่ ะ
ซึ่งมีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์
ส�ำหรับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับชาติและระดับ
มณฑลด�ำเนินการ โดยในระดับชาติมคี ณะท�ำงานระดับชาติดา้ นวิทยาศาสตร์และการศึกษา, มีกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, ส�ำนักงานก�ำกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ
(SASTIND) รวมทั้งองค์กรเทียบเท่าระดับกระทรวงคือ สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of
Sciences : CAS) เป็นหน่วยงานคลังสมองที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลจีน และมีบทบาทอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในระดับมณฑลทีล่ งมือปฏิบตั ิ
โดยมีห้องปฏิบัติการทดลองและศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่มีความพร้อม โดยจีนมีนักวิจัยด้าน R&D (แบบเต็มเวลา)
มากที่สุดของโลก (จ�ำนวน ๑.๕๒ ล้านคน) และจีนยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งมีผลงานอยู่ในฐาน
ข้อมูล Science Citation Index (SCI) มากเป็นอันดับ ๒ ของโลก โดยผลงานได้ถูกอ้างอิงมากเป็นอันดับ ๔ ของโลก
ซึ่ ง น่ า จะน�ำมาเป็ น ต้ น แบบในการพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องประเทศไทยได้ แ นวทางหนึ่ ง
การวิจัยและพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ “เมด อิน ไชน่า ๒๐๒๕” หรือ MIC 2025 ที่เพิ่งประกาศใช้
เมือ่ ปี ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๘) ซึง่ ได้รบั การตอกยาํ้ ความส�ำคัญอีกหลายครัง้ ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์
จีนครั้งที่ ๑๙ ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) โดยจีนมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและปรับ
ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ไปสูค่ วามทันสมัย เพือ่ ช่วยผลักดันให้จนี ก้าวขึน้ สูร่ ะดับบนของห่วงโซ่การผลิต
โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมและช่วยเพิม่ คุณภาพชีวติ ให้กบั ประชาชน
ท�ำให้สามารถขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ “Made in
China 2025” ของประเทศจีน จะปูทางไปสู่การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับจีน ให้แนบ
แน่นมากยิง่ ขึน้ เพราะทัง้ ไทยและจีน ต่างก็มนี โยบายยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การทีจ่ นี มีแผนงาน “ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาเทคโนโลยีของชาติ” ท�ำให้มกี ารผลักดันเป้าหมายการพัฒนาควอนตัม
คอมพิวเตอร์ทชี่ ดั เจน และมีการลงทุนเพือ่ สร้างบุคลากร มีการสนับสนุน และการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ และรวมถึง
การน�ำเข้าบุคลากรชั้นน�ำระดับโลกมาต่อยอดการพัฒนาด้านนี้ โดยเฉพาะ “โครงการนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งปี ๒๐๓๐” ซึง่ เป็นโครงการทีเ่ น้นการวิจยั เพือ่ ใช้งานในอนาคต โดยควอนตัมคอมพิวเตอร์ เป็นรูป
แบบหนึ่งของการประมวลผลที่คาดการณ์ว่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมโลกอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตั้งแต่
อุตสาหกรรมการเกษตร, การแพทย์, พลังงาน และการผลิตต่างๆ รวมถึงการสร้างยานพาหนะ ไปจนถึงการแข่งขัน
ด้านอวกาศ ท�ำให้จนี มีศกั ยภาพทีจ่ ะก้าวขึน้ มามีอทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมและการค้าดิจทิ ลั ของโลก แม้วา่ จะมีขา่ วกรณี
ทางการจีนเริ่มชะลอการส่งเสริมโครงการ “Made in China 2025” ซึ่งเป็นกรอบแนวนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
ในอนาคตของจีนก็ตาม เนื่องจากได้สร้างความกังวลกับประเทศตะวันตกและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านลบต่อจีน
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่หวาดระแวงจีน ได้หยิบยกความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีน มาเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญ
ต่อการน�ำไปสู่สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
ความก้าวหน้าของจีนด้านกิจการอวกาศดังกล่าวได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ จากการที่
นายสือ่ จงจุน้ เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำสหประชาชาติ ได้กล่าวสุนทรพจน์ เมือ่ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
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ที่กรุงเวียนนาของออสเตรีย ในพิธีแถลง “ค�ำประกาศว่าด้วยโอกาสความร่วมมือระหว่างประเทศในการใช้งานสถานี
อวกาศของจีน” โดยเน้นว่าจีนยืนหยัดหลักการในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและ
การส�ำรวจอวกาศอย่างเปิดกว้าง เพื่อสร้างสันติภาพและชัยชนะร่วมกัน โดยยินดีต้อนรับฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมในการ
ใช้งานสถานีอวกาศของจีน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อันเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า สถานีอวกาศของจีน
จะเปิดให้ทกุ ประเทศ ทุกองค์กรและภาคเอกชน รวมทัง้ นักวิทยาศาสตร์จากทัว่ โลก ได้มาศึกษาเรียนรู้ จัดการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ที่สถานีอวกาศของจีนซึ่งจะสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิดใช้ในปี ค.ศ.๒๐๒๒ หรือปี พ.ศ.๒๕๖๕
-----------------------------------------------------
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