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คำานำา

 หนังสือเรื่อง “ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก” เล่ม ๓ นี้  ผู้เขียนได้รวบรวมบทความที่เคยเขียนลงในวารสาร

หลักเมือง ของสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๔๖ (เดือนมกราคม) พ.ศ.๒๕๖๓ - ปีที่ ๓๐  

ฉบับท่ี ๓๖๙ (เดือนธันวาคม) พ.ศ.๒๕๖๔ และวารสารเสนาธิปัตย์ ของกองทัพบก ต้ังแต่ปีที่ ๖๖ ฉบับที่ ๑  

(เดือนมกราคม - เมษายน) พ.ศ.๒๕๖๐ - ปีที่ ๗๐ ฉบับที่ ๓ (เดือนกันยายน - ธันวาคม) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประมวล

ข้อคิดจากประสบการณ์ตรงท้ังภาคการปฏิบัติที่ได้ทำางานร่วมกับนายทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 

รวมถึงการเดินทางเยือนจีนในหลายโอกาส และในภาควิชาการด้านการศึกษาทางการทหาร ณ ต่างประเทศ 

หลายหลักสูตร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นต้นมา รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการ กล่าวคือ

 ในภาคการปฏิบัติ ขณะท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๖๐  

ได้รับมอบหมายให้ร่วมต้อนรับและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับคณะผู้แทนจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

ที่มาเยือนสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจำานวนหลายคณะ รวมทั้งได้ไปปฏิบัติงานการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 

กับฝ่ายจีน ณ สำานักนโยบายและแผนกลาโหม สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อีกหน้าที่หนึ่งในระหว่าง 

ปี พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๒ โดยได้รับมอบหมายให้เป็นนายทหารติดต่อประจำาตัวหัวหน้าคณะของฝ่ายจีนที่มาเยือน

กระทรวงกลาโหม อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน และประธานเสนาธิการทหาร

ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน อีกทั้งได้ร่วมคณะเดินทางของปลัดกระทรวงกลาโหมไปเข้าร่วมประชุม 

ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมจีน ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ 

 นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนไดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็นายทหารตดิตอ่ประจำาผูบ้ญัชาการมหาวทิยาลยัปอ้งกนัประเทศ 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ซึ่งมาเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) ในเวทีการประชุมหัวหน้าสถาบันการศึกษา 

ด้านการป้องกันประเทศ (ARF HDUCIM) คร้ังท่ี ๑๕ ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ 

อันเปน็ทีม่าในการไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระสานงานในการจดัทำาบนัทกึความรว่มมอืดา้นการศกึษาระหวา่งสถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กับมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และมอบหมายให้ผู้บัญชาการวิชาการ 

ป้องกันประเทศเป็นผู้มีอำานาจลงนามฝ่ายไทย ซึ่งได้มีการลงนาม ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กรุงปักก่ิง  

ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ โดยผู้เขียนทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะเดินทางของ พลเอก ภุชงค์ รัตนวรรณ  

ผูบ้ญัชาการสถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ รวมถงึในวาระที ่พลเอก เหลียง กวงเล่ีย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม

ของจีน ได้เชิญคณะของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเข้าพบ ณ ห้องรับรองกระทรวงกลาโหมจีน 

เพื่อขอบคุณในการเดินทางมาลงนามความร่วมมือในครั้งนั้น 



 นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหารติดต่อประจำาหัวหน้าคณะของคณะผู้แทน

จากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนท่ีมาเยือนประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะเดินทาง 

ของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศท่ีไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายคร้ัง อาทิ ร่วมคณะ 

ของผู้อำานวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการประชุมหัวหน้าสถาบัน 

การศึกษาด้านการป้องกันประเทศ (ARF HDUCIM) ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ และร่วมคณะ 

ของผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศในการเยือนจีนในปี พ.ศ.๒๕๕๖ และปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยเฉพาะ 

การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประสานงานฝ่ายไทยของ พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เดินทางไปร่วมในพิธีสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  

เนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปีแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอง ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักก่ิง  

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  

 ล่าสุด เม่ือปี พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้เขียนได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย โดยมี 

ผูแ้ทนของกองบญัชาการกองทพัไทยและเหลา่ทพั  รวม ๕ นาย เดนิทางไปปฏบิตัริาชการเพือ่เขา้รว่มกจิกรรมพฒันา

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะนายทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับคณะนายทหารของกลุ่มประเทศในอาเซียน  

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 สำาหรับในภาควิชาการนั้น ผู้เขียนได้รับทุนจากกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  

ให้ไปศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ (หลักสูตรระดับเดียวกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของไทย) 

ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  และทุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

ให้ไปศึกษาในหลักสูตรการสัมมนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน 

รวมทั้งได้เขียนดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เร่ือง “ความร่วมมือ 

ด้านความม่ันคงระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือทางการทหาร” เม่ือปีการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๔ และเป็นผู้แทนกองทัพไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อความร่วมมือระหว่างจีน 

กับอาเซียน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ณ กรุงปักกิ่ง รวมทั้งได้ไปนำาเสนอผลงานทางวิชาการด้านจีนศึกษาในการสัมมนา

ยุทธศาสตร์ไทย-จีน โดยทุนของสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ เมืองเซ่ียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ และปี พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรองผู้อำานวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ของ วช. ในการสัมมนาทางวิชาการ 

ระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายจีน ณ เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๐  

และปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

   ในอดีต ผู้เขียนเคยได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาวิชาการทางทหารในหลักสูตรระดับชั้นนายพัน 

เหล่าทหารสารบรรณของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ณ ฟอร์ตเบนจามินแฮริสัน เมืองอินเดียนาโปลิส มลรัฐอินเดียน่า 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา เมือ่ป ีพ.ศ.๒๕๓๓ ทำาใหผู้เ้ขยีนเร่ิมตระหนกัถงึบทบาททีส่ำาคญัและแนวโนม้ของจีนในอนาคต 

จงึเริม่สนใจทีจ่ะศกึษาเรือ่งเกีย่วกบัจนี  ตอ่มาเมือ่ผูเ้ขยีนไดร้บัทนุของกองบญัชาการทหารสงูสดุ  ใหไ้ปศกึษาหลกัสตูร

การรบร่วม ณ ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทำาให้ผู้เขียนมีความสนใจ 

ในบทบาทความเคลื่อนไหวของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการที่ผู้เขียนได้รับโอกาสให้เข้ารับ 

การศึกษาหลักสูตรภาษาจีนกลาง ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ ทำาให้ผู้เขียนเห็นถึงความสำาคัญ 

ของการศึกษาภาษาจีน เพื่อความเข้าใจในประเพณีและวัฒนธรรมจีน อันเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการทำาความเข้าใจ 



วธิกีารคดิของคนจนีไดม้ากขึน้  และเปน็ประโยชนต่์อการนำาไปใชใ้นการศกึษาในระดับวทิยาลัยปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (NDU, PLA) ซึ่งผู้เขียนได้รับทุนให้ไปศึกษา 

ถึงสองหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ และปี พ.ศ.๒๕๕๓ ดังกล่าวในข้างต้น 

 ผู้เขียนขอขอบคุณบรรณาธิการวารสารสารหลักเมือง ของสำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และวารสาร 
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	 ฐบาลจีนได้วางแนวทางการพัฒนา 
	 ประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงระหว่างป	ี
๒๐๑๗	-	๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๐	-	๒๕๖๓)	ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาส�าคัญในการพัฒนาให้ประชาชน
ในสังคมจีนมีความกินดีอยู ่ดีโดยถ้วนหน้า 
ที่เรียกว่า	“เสี่ยวคัง” (Xiao Kang)	ภายในปี	
๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๓)	โดยเน้นการผลักดันการ
ปฏิรูปด้านอุปทาน	 (supply	 side	 reform)	 และยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตภายใต้
ยุทธศาสตร์	Made	in	China	2025	เพื่อผลิตสินค้าจีนที่มีคุณภาพและสร้างแบรนด์จีนให้
เป็นที่ยอมรับของโลก	 รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกจิในยคุใหม่	โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จาก	Big	Data	และการพฒันาปัญญาประดษิฐ์	
(Artificial	Intelligence	:	AI)	เพื่อการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลาง	AI	ของโลกภายในปี	๒๐๓๐	
(พ.ศ.๒๕๗๓)	ตลอดจนการลดความเหลื่อมล�้าโดยเร่งพัฒนาให้แต่ละภูมิภาคของจีนมีความ
สมดลุ	สร้างโอกาสทางเศรษฐกจิและสร้างความเป็นเมอืงให้ชนบท	(Urbanization)	โดยเร่ง

ฟ้ืนฟชูนบทเพือ่แก้ไขปัญหาการเกษตรและ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร	
นอกจากนี้	จะเร่งแก้ไขปัญหาที่คั่งค้าง	เช่น	
เร่งปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจีนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้	และสนบัสนนุการพฒันาของบรษิทั
ภาคเอกชนให้มีความสามารถทางการ
แข่งขนัในระดบัสากล	รวมถงึการก�ากบัดแูล
ด ้ านการ เงินการธนาคาร เพื่ อรั กษา
เสถยีรภาพและป้องกนัความเสีย่งเชิงระบบ
ต่อเศรษฐกิจ	เป็นต้น	แต่ที่ส�าคัญคือ	ความ
มุ ่งมั่นในการเปิดประเทศและมีบทบาท 
ในเวทีโลก	 โดยใช้ข้อริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ  
หนึง่เส้นทาง” หรือ BRI (Belt and Road  
Initiative)	เป็นกรอบแนวทางในการสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	
ช่วงแรกของการบริหารประเทศจีน 
ระหว่างปี ๒๐๑๒ - ๒๐๑๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์จีนในยุคของผู ้น�าจีน 
รุน่ท่ี	๕	นบัตัง้แต่ทีน่ายส	ีจิน้ผงิ	ได้ขึน้มาด�ารง
ต�าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
จากการประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์จนี 
ครัง้ที	่๑๘	เมือ่ปลายปี	๒๐๑๒	(พ.ศ.๒๕๕๕)	
และต ่ อมา ได ้ เข ้ า รั บต� า แหน ่ ง เป ็ น
ประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม	 ๒๐๑๓	
(พ.ศ.๒๕๕๖)	 ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 
ได้ประกาศภารกิจหลักของกลุ่มผู้น�ารุน่ใหม่	
คอื	การน�าพาประชาชาติจนีหรอืสาธารณรฐั
ประชาชนจีนบรรลุถึง	“ความฝันของจีน”  
( /China	 Dream	 ออกเสียงว่า	 
จงกั๋วเมิ้ ง ) 	 โดยการผลักดันการฟ ื ้นฟู 
ครัง้ใหญ่แห่งประชาชาติจนี	ได้แก่	การฟ้ืนฟู
ประเทศ	 ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน	 สร้างความมั่งคั่ง	 สรรค์สร้าง

รั

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

(ตอนที่ ๑ กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์)
พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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จากการประชมุสมชัชาพรรคคอมมิวนสิต์จนี 
ครัง้ที	่๑๘	เมือ่ปลายปี	๒๐๑๒	(พ.ศ.๒๕๕๕)	
และต ่ อมา ได ้ เข ้ า รั บต� า แหน ่ ง เป ็ น
ประธานาธิบดีในเดือนมีนาคม	 ๒๐๑๓	
(พ.ศ.๒๕๕๖)	 ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 
ได้ประกาศภารกิจหลกัของกลุม่ผูน้�ารุน่ใหม่	
คอื	การน�าพาประชาชาติจนีหรอืสาธารณรฐั
ประชาชนจีนบรรลุถึง	“ความฝันของจีน”  
( /China	 Dream	 ออกเสียงว่า	 
จงกั๋วเมิ้ ง ) 	 โดยการผลักดันการฟ ื ้นฟ ู
ครัง้ใหญ่แห่งประชาชาติจนี	ได้แก่	การฟ้ืนฟู
ประเทศ	 ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน	 สร้างความมั่งคั่ง	 สรรค์สร้าง

รั

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

(ตอนที่ ๑ กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์)
พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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สังคมที่ดีขึ้น	 และขยายก�าลังกองทัพ	 
พร้อมกบัได้ปลกุคนหนุม่สาวให้กล้าทีจ่ะฝัน	
ท�างานหนักเพื่อที่จะบรรลุฝันไปพร้อมๆ	 
กับอุทิศให้แก่ประเทศชาติ	กล่าวคือ																																																			

ประการแรก	ได้ตัง้เป้าหมาย	(ENDs)	
ว่า	ในปี	๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๓)	ประเทศจีน
จะเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู ่
พอกนิอย่างทัว่ถงึในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี
ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
(พรรคฯ	ก่อตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	
ค.ศ.๑๙๒๑	หรือ	พ.ศ.๒๔๖๔)	รวมทั้งในปี	
๒๐๔๙	(พ.ศ.๒๕๙๒)	จะบรรลุเป้าหมายใน
การสร้างสงัคมนยิมสมยัใหม่ทีม่ัง่คัง่เข้มแขง็	
มีประชาธิปไตย	 มีอารยธรรมและมีความ
ปรองดองในวาระครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 แห่ง
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	
(ประ เทศจี น ใหม ่ สถาปนา เ ม่ื อวั นที่	 
๑	ตุลาคม	ค.ศ.๑๙๔๙	หรือ	พ.ศ.๒๔๙๒)	

ประการทีส่อง ได้ก�าหนดวธิกีาร	หรอื	
แนวทาง	 (WAYs)	 ที่จะด�าเนินการไปสู ่ 
เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ภายใต้การยนืหยดั
และพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน	
ได้แก่	(๑)	องค์ประกอบแรก	เป็นการสร้าง
ประเทศให้เข้มแขง็มัง่คัง่ด้วยการบรูณาการ
งานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	
(๒)	 องค์ประกอบที่สอง	 เป็นการน�าพา
ประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการปฏิรูป
อย่างถึงแก่นและรอบด้าน	 มีระบบการ
ปราบปรามการคอร ์รัปชันที่ทันสมัย		 
(๓)	 องค์ประกอบที่สาม	 เป็นการท�าให้
ประชาชน	 อยู่ดีมีสุขโดยได้รับการศึกษา 
ในวัยเรียน	 มีรายได้จากงานที่มั่นคง	 ได้รับ
การรักษายามเจ็บป่วย	 ได้รับการดูแล 
ยามแก่ชรา	มบ้ีานเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง

ประการทีส่าม	การพจิารณาใช้เครือ่ง
มือ	หรือทรัพยากร	(MEANs)	ในการปฏิรูป

ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	
ความม่ันคงและการทหาร	 รวมทั้งด้าน
การต่างประเทศที่จะต้องบูรณาการ 
ในการน�าประเทศจีนให้ไปสู่เป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว	 โดยต้อง
อาศยัปัจจยัสองประการ	ได้แก่	(๑)	ปัจจยั
ที่ เกี่ยวข ้องกับสถานการณ์ภายใน
ประเทศ	ซึง่ต้องมเีสถยีรภาพ	โดยเฉพาะ
การปราศจากความขัดแย้งทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 (๒)	 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ

เอกสารอ้างอิง
ไชยสทิธิ	์ตนัตยกลุ,	พลตร	ีดร.	(๒๕๖๑).	ยทุธศาสตร์ 
 จนีบนเวทโีลก	เล่ม	๒.	กรงุเทพฯ	:	อรณุการพมิพ์.
มติชน,	ส�านักพิมพ์.	(๒๕๕๙).	สี	จิ้นผิง	ยุทธศาสตร์ 
	 การบริหารประเทศ.	นนทบุรี	 :	 โรงพิมพ์มติชน 
	 ปากเกร็ด.

สถานการณ์ภายนอกประเทศ	 ซึ่งต้องมี
สันติภาพและเสถียรภาพ	 เพื่อลดอุปสรรค
จากการที่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับการแก้ไข
ปัญหาภายนอกทีจ่ะสร้างความร�าคาญ	เช่น	
ปัญหาหมู่เกาะเต้ียวหวี	 (ซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่า	
“เซนกากุ”)	 ระหว่างจีนกับญี่ปุ ่น	 และ
ปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้	เป็นต้น
ช่วงท่ีสองของการบรหิารประเทศจีน ตัง้แต่
ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) จนถึงปัจจุบัน

	 จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค
คอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 ระหว่างวันท่ี	 
๑๘	-	๒๔	ตุลาคม	ปี	๒๐๑๗	(พ.ศ.๒๕๖๐)	 
ซึ่งประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนา 
ในอนาคต	 ๓๐	 ปีของจีน	 (ค.ศ.๒๐๒๐	 -	
๒๐๕๐)	 โดยแบ่งเป็น	 ๒	 ช่วงเวลา	 ดังนี้	 
(๑)	ช่วง	๑๕	ปีแรก	(ค.ศ.๒๐๒๐	-	๒๐๓๕	หรอื 
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๘)	 ซึ่งภายในปี	 ๒๐๓๕	
(พ.ศ.๒๕๗๘)	มุง่สูเ่ป้าหมายในการท�าให้จนี
ก้าวขึ้นเป็น	 “ประเทศนวัตกรรมชั้นน�า 
ของโลก”	 ด้วยการเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์	 พัฒนา
ความเป็นอยู ่ของประชาชนให้ดีขึ้น	 และ 
ลดช ่องว ่างรายได ้ระหว ่างประชาชน 
ในเขตเมืองและเขตชนบทให้ลดลง	รวมทั้ง
การพัฒนารักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น	
และ	(๒)	ช่วง	๑๕	ปี	ถัดไป	(ค.ศ.๒๐๓๕	-	
๒๐๕๐	 หรือ	 พ.ศ.๒๕๗๘	 -	 ๒๕๙๓)	 
ภายในปี	 ๒๐๕๐	 (พ.ศ.๒๕๙๓)	 มุ่งสู่เป้า
หมายให้จีนก้าวขึ้นเป็นประเทศสังคมนิยม
ที่ทันสมัย	 มีความมั่งคั่ง	 มีอ�านาจ	 มีความ
สงบสุข	 มีความสวยงาม	 และจีนจะเป็น
ประเทศที่ทรงอิทธิพลของโลก	 ด้วยการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ	การเมอืง	วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีรวมทัง้วฒันธรรมทีก้่าวหน้า
ในระดับสูง	
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สังคมที่ดีขึ้น	 และขยายก�าลังกองทัพ	 
พร้อมกบัได้ปลกุคนหนุม่สาวให้กล้าทีจ่ะฝัน	
ท�างานหนักเพื่อที่จะบรรลุฝันไปพร้อมๆ	 
กับอุทิศให้แก่ประเทศชาติ	กล่าวคือ																																																			

ประการแรก	ได้ตัง้เป้าหมาย	(ENDs)	
ว่า	ในปี	๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๓)	ประเทศจีน
จะเป็นสังคมที่ประชาชนมีฐานะพออยู ่
พอกนิอย่างทัว่ถงึในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปี
ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
(พรรคฯ	ก่อตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	
ค.ศ.๑๙๒๑	หรือ	พ.ศ.๒๔๖๔)	รวมทั้งในปี	
๒๐๔๙	(พ.ศ.๒๕๙๒)	จะบรรลุเป้าหมายใน
การสร้างสงัคมนยิมสมัยใหม่ทีม่ั่งคัง่เข้มแข็ง	
มีประชาธิปไตย	 มีอารยธรรมและมีความ
ปรองดองในวาระครบรอบ	 ๑๐๐	 ปี	 แห่ง
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	
(ประ เทศจี น ใหม ่ สถาปนา เมื่ อ วั นที่	 
๑	ตุลาคม	ค.ศ.๑๙๔๙	หรือ	พ.ศ.๒๔๙๒)	

ประการทีส่อง ได้ก�าหนดวธิกีาร	หรือ	
แนวทาง	 (WAYs)	 ที่จะด�าเนินการไปสู ่ 
เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ภายใต้การยนืหยดั
และพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน	
ได้แก่	(๑)	องค์ประกอบแรก	เป็นการสร้าง
ประเทศให้เข้มแขง็มัง่คัง่ด้วยการบรูณาการ
งานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	
(๒)	 องค์ประกอบที่สอง	 เป็นการน�าพา
ประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการปฏิรูป
อย่างถึงแก่นและรอบด้าน	 มีระบบการ
ปราบปรามการคอร ์รัปชันที่ทันสมัย		 
(๓)	 องค์ประกอบที่สาม	 เป็นการท�าให้
ประชาชน	 อยู่ดีมีสุขโดยได้รับการศึกษา 
ในวัยเรียน	 มีรายได้จากงานที่มั่นคง	 ได้รับ
การรักษายามเจ็บป่วย	 ได้รับการดูแล 
ยามแก่ชรา	มบ้ีานเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง

ประการทีส่าม	การพจิารณาใช้เคร่ือง
มือ	หรือทรัพยากร	(MEANs)	ในการปฏิรูป

ประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	
ความมั่นคงและการทหาร	 รวมทั้งด้าน
การต่างประเทศที่จะต้องบูรณาการ 
ในการน�าประเทศจีนให้ไปสู่เป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว	 โดยต้อง
อาศยัปัจจยัสองประการ	ได้แก่	(๑)	ปัจจยั
ที่ เกี่ยวข ้องกับสถานการณ์ภายใน
ประเทศ	ซึง่ต้องมเีสถยีรภาพ	โดยเฉพาะ
การปราศจากความขัดแย้งทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 (๒)	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

เอกสารอ้างอิง
ไชยสทิธิ	์ตนัตยกลุ,	พลตร	ีดร.	(๒๕๖๑).	ยทุธศาสตร์ 
 จนีบนเวทโีลก	เล่ม	๒.	กรงุเทพฯ	:	อรณุการพมิพ์.
มติชน,	ส�านักพิมพ์.	(๒๕๕๙).	สี	จิ้นผิง	ยุทธศาสตร์ 
	 การบริหารประเทศ.	นนทบุรี	 :	 โรงพิมพ์มติชน 
	 ปากเกร็ด.

สถานการณ์ภายนอกประเทศ	 ซ่ึงต้องมี
สันติภาพและเสถียรภาพ	 เพื่อลดอุปสรรค
จากการที่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับการแก้ไข
ปัญหาภายนอกทีจ่ะสร้างความร�าคาญ	เช่น	
ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี	 (ซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่า	
“เซนกากุ”)	 ระหว่างจีนกับญ่ีปุ ่น	 และ
ปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้	เป็นต้น
ช่วงทีส่องของการบรหิารประเทศจนี ตัง้แต่
ปี ๒๐๑๗ (พ.ศ.๒๕๖๐) จนถึงปัจจุบัน

	 จากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค
คอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 ระหว่างวันที	่ 
๑๘	-	๒๔	ตุลาคม	ปี	๒๐๑๗	(พ.ศ.๒๕๖๐)	 
ซึ่งประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ได้ประกาศ
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการพัฒนา 
ในอนาคต	 ๓๐	 ปีของจีน	 (ค.ศ.๒๐๒๐	 -	
๒๐๕๐)	 โดยแบ่งเป็น	 ๒	 ช่วงเวลา	 ดังนี้	 
(๑)	ช่วง	๑๕	ปีแรก	(ค.ศ.๒๐๒๐	-	๒๐๓๕	หรอื 
พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๘)	 ซึ่งภายในปี	 ๒๐๓๕	
(พ.ศ.๒๕๗๘)	มุ่งสูเ่ป้าหมายในการท�าให้จนี
ก้าวขึ้นเป็น	 “ประเทศนวัตกรรมชั้นน�า 
ของโลก”	 ด้วยการเสริมสร้างพลังอ�านาจ
ทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์	 พัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	 และ 
ลดช ่องว ่างรายได ้ระหว ่างประชาชน 
ในเขตเมืองและเขตชนบทให้ลดลง	รวมทั้ง
การพัฒนารักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน	
และ	(๒)	ช่วง	๑๕	ปี	ถัดไป	(ค.ศ.๒๐๓๕	-	
๒๐๕๐	 หรือ	 พ.ศ.๒๕๗๘	 -	 ๒๕๙๓)	 
ภายในปี	 ๒๐๕๐	 (พ.ศ.๒๕๙๓)	 มุ่งสู่เป้า
หมายให้จีนก้าวขึ้นเป็นประเทศสังคมนิยม
ที่ทันสมัย	 มีความมั่งคั่ง	 มีอ�านาจ	 มีความ
สงบสุข	 มีความสวยงาม	 และจีนจะเป็น
ประเทศที่ทรงอิทธิพลของโลก	 ด้วยการ
พฒันาทางเศรษฐกิจ	การเมอืง	วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	รวมทัง้วฒันธรรมทีก้่าวหน้า
ในระดับสูง	
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 การก�าหนดเป้าหมายในช่วงระยะ 
 เวลา ๕ ปี (๒๐๑๘ - ๒๐๒๒ หรอื พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นบัต้ังแต่การประชุมสมัชชา
ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๑๘ เม่ือ
ปลายปี ๒๐๑๒ (พ.ศ.๒๕๕๕) เป็นต้นมา  
ได้เกดิแนวคดิสงัคมนยิมทีม่เีอกลกัษณ์ของจนี
ในยุคใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ก�าหนดทิศทางการ
ปฏบิตัขิองพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนในการบรรลซุึง่ความเจรญิรุง่เรอืงอนัยิง่ใหญ่
ของประชาชาติจีน ซึ่งจะต้องยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว กล่าวคือ

  ๑.๑ การเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในช่วงกลางศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐาน
การสร้างสงัคมพอกินพอใช้ในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๓) ท�าให้ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
มคีวามมัง่คัง่มากขึน้ อตัรากลุม่คนทีม่รีายได้ปานกลางเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ช่องว่างระหว่าง
ตัวเมืองกับชนบท และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนลดลงอย่างมาก บรรลุซึ่งการบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐาน ภาวะนิเวศปรับเปลี่ยนดีขึ้น และเป้าหมายที่ดีงามของจีนบรรลุความ

เป็นจรงิ และเมือ่ถงึช่วงกลางศตวรรษท่ี ๒๑ 
จนีจะกลายเป็นประเทศสงัคมนิยมทีม่คีวาม
เข้มแข็ง ทันสมัย มีอารยธรรมสมบูรณ์และ
กลมเกลียวกัน กลายเป็นประเทศที่ทรง
อิทธิพลในโลก ประชาชนต่างมีชีวิตที่มี
ความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน ประชาชาติจีน
จะมภีาพลักษณ์ที่แข็งแรงและเจริญรุ่งเรือง
มากยิ่งขึ้นในเวทีโลก

  ๑.๒ การสร้างสรรค์เขตชนบท 
ให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้าง
กลไกและนโยบายที่ผสมผสานการพัฒนา
เมืองและชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบ 
มากยิ่งข้ึน เร่งผลักดันความทันสมัยด้าน
การเกษตร ตอกย�้าระบอบการบริหาร
จัดการขั้นพื้นฐานในเขตชนบทให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น ขยายเวลาการรับเหมาเช่าที่ดินนาน
ต่ออีก ๓๐ ปี เมื่อครบก�าหนดเวลาเดิม  
ลงลึกในการปฏิรูประบอบกรรมสิทธ์ิ 
รวมหมู่ในชนบทประกันสิทธิประโยชน์ 
ทางทรัพย ์สินของเกษตรกร ขยายตัว
เศรษฐกจิรวมหมู ่สร้างสรรค์ระบบอตุสาหกรรม
การเกษตร ระบบการผลิต และระบบการ
บริหารจัดการที่ทันสมัย 

  ๑.๓ การประกาศใช้ระบบบัญชี
รายชื่อต้องห้ามเข้าสู่ตลาดอย่างรอบด้าน 
ปรบัแก้และยกเลกิข้อก�าหนด และปฏบิตักิาร
ต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการรวมตลาด 
ให้เป็นเอกภาพและอ�านวยให้เกิดการ
แข ่งขันอย ่างเสมอภาค สนับสนุนให ้
วสิาหกจิเอกชนพฒันาตนเอง กระตุน้ความ
คึกคักขององค์กรตลาดต่างๆ แก้ไขการ
ผูกขาดทางการตลาด และผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการเข้าตลาดของธุรกิจ
การบริการ

๑.

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

(ตอนที่ ๒ กลไกการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์)
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  ๑.๔ การยึดถือการสร้างสรรค ์
ข้อรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง” (Belt and 
Road Initiative: BRI) เป็นงานส�าคัญ  
โ ดยปฏิ บั ติ ต ามหลั กก า ร ร ่ ว มหารื อ
สร้างสรรค์และแบ่งปันกัน ส่งเสริมการเปิด
ประเทศและความร่วมมือ เสริมขีดความ
สามารถทางนวัตกรรม สร้างโครงสร้างการ
เปิดสูภ่ายนอกทีเ่ชือ่มต่อทัง้ทางบกและทาง
ทะเลระหว่างจีนกับต่างประเทศ อ�านวย 
ผลประโยชน์แบบทวิภาคีระหว่างประเทศ
ตะวนัออกกบัประเทศตะวนัตก ส่งเสรมิการ
สร้างประเทศที่เข ้มแข็งทางการค้า ใช้
นโยบายการค้าระดับสูงและอ�านวยความ
สะดวกให้กับการลงทุนแบบเสรี  ใช้ระบบ

ให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับ
พลเมืองจีนในช่วงจัดต้ังและขยายตัวของ
วสิาหกจิทนุต่างชาต ิและระบบบรหิารบญัชี
รายชื่อต้องห้าม ผ่อนคลายเงื่อนไขการ
อนุมัติเข้าตลาดให้มากข้ึน ขยายการเปิดสู่
ภายนอกของอุตสาหกรรมการบริการ 
คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของนกัลงทุนต่างชาติ 
และให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  ๑.๕ การสร้างสรรค์ประเทศให้มี
ระบบการศึกษาที่เจริญเข้มแข็งนั้น เป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการฟื้นฟูความ
เจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน จึงจ�าเป็น
ต้องยกภารกิจด้านการศึกษาให้มีความ
ส� าคัญ เป ็นอั นดับแรก  ผลั กดั นการ

พัฒนาการศึกษาภาคบังคับทั้งในเมืองและ
ชนบทให้เป็นมาตรฐานโดยให้ความส�าคัญ
ระดบัสงูต่อการพฒันาการศกึษาภาคบงัคบั
ในเขตชนบท จัดท�าการศึกษาก่อนวัยเรียน 
การศึกษาส�าหรับผู้พิการ และการศึกษา
ทางอินเทอร์เน็ตให้ดี ส่งเสริมการศึกษา
มัธยมปลายให้ทั่วถึง เร่งพัฒนาสร้างสรรค์
มหาวทิยาลยัและหลกัสตูรชัน้น�า พร้อมเพิม่
จ�านวนคนทีไ่ด้รบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ให้มากขึ้น

  ๑.๖ การท�าให้ประชากรในชนบท
พ้นจากสภาพความยากจนให้หมด อ�าเภอ
ยากจนในขณะนี้ ก็ต้องหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้หมด แก้ปัญหาในภาพรวมจนพ้น
จากความยากจนอย่างแท้จริง เพ่ือการน้ี       
พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะรณรงค์ให้สมาชิก
พรรคฯ ทุกคนยืนหยัดการช ่วยเหลือ 
ผูย้ากจนให้ตรงเป้า ยนืหยดักลไกการท�างาน
ที่คณะกรรมการกลางพรรคฯ ก�าหนดไว้ 
โดยให้ระดับมณฑลรับผิดชอบโดยรวม
ระดับเมืองและอ�าเภอลงมือปฏิบัติ ให้ 
ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กระตุ้น
ให้เกิดความตั้งใจและการใช้สติปัญญา

  ๑.๗ การมุ่งสร้างระบบสาธารณ- 
สุขและการรักษาพยาบาลข้ันพื้นฐาน 
ที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีระบบประกัน
สุขภาพและระบบให้บริการการรักษา
พยาบาลและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงระบบประกัน 
ยารักษาโรคให้สมบูรณ์แบบ ป้องกันและ
ควบคมุโรคภยัไข้เจบ็ร้ายแรง ใช้ยทุธศาสตร์
การรักษาความปลอดภยัของอาหาร ส่งเสรมิ
การเชื่อมต่อนโยบายการให้ก�าเนิดบุตร 
กับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง 
รับมือกับสังคมผู ้สู งอายุอย ่างแข็งขัน  
สร้างบรรยากาศสังคมและระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุ

  ๑.๘ การเร ่ งรัดจัดตั้ งระบบ
กฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลิต
และบรโิภคสเีขยีว โดยจดัตัง้ระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน 
แบบคาร์บอนต�า่และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม  
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ส่งเสริมการเงินสีเขียว การบ�าบัดรักษา
มลพิษ เช่น อากาศ น�้า และที่ดิน ด้วยการ 
ยกมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ  
การเข้าร่วมแก้ไขภาวะแวดล้อมโลก เป็นต้น 
รวมทั้งลงมือแก้ปัญหาภาวะแวดล้อมอย่าง
จรงิจงัในการด�าเนนิโครงการรกัษาและฟ้ืนฟู
ระบบนเิวศวทิยา จดัตัง้กลไกส่งเสรมิระบบ
นิเวศวิทยาที่ดี อย่างเช่นจัดตั้งองค์การ
บริหารและก�ากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และนิเวศวิทยาของรัฐ จัดตั้งระบบบุกเบิก
และรักษาดินแดนแห่งชาติ จัดตั้งระบบ
รักษาธรรมชาติ โดยมุ ่งเน ้นที่ไปสวน-
สาธารณะต่างๆ ของรัฐเป็นหลัก

๒. การก�าหนดแนวทางในการ 
ด�าเนินการ

  ๒.๑ การป้องกนัประเทศและการ
พฒันากองทพัของจนีต้องตอบสนองแนวโน้ม
การพฒันาของการปฏวิตัด้ิานการทหารใหม่

ของโลก และความต้องการด้านความมัน่คง
ของประเทศ ก ่อนส้ินป ี  ค.ศ.๒๐๒๐  
(พ.ศ.๒๕๖๓) โดยต้องมีผลคืบหน้าทีส่�าคัญย่ิง
ในการบรรลุการเคลื่อนที่ (Mechanization) 
และความเป็นสารสนเทศในขั้นพื้นฐาน  
เพิ่มศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนานใหญ่ 
ผลักดันทฤษฎีด้านการทหาร รูปแบบ 
การจัดตั้งกองทัพและการพัฒนาบุคลากร
ด้านการทหาร และการพฒันาความทนัสมยั
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกด้าน พยายาม
บรรลุความทันสมัยท้ังในด้านการป้องกัน
ประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี 
๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) และสร้างสรรค์
กองทพัระดบัชัน้น�าของโลกให้ส�าเรจ็ในช่วง
กลางศตวรรษที่ ๒๑

  ๒.๒ การยึดถือหลักการ “หนึ่ง
ประเทศสองระบบ” ซึ่งเป็นหลักการที่ดี
ทีส่ดุทีจ่ะรกัษาความมัน่คงและความรุง่เรอืง

ระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุน
ให้ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ
มาเก๊า และผู ้ว่าฯ บริหารงานตามหลัก
รัฐธรรมนูญ สร้างผลการท�างานอย่าง 
แข็งขัน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ผลักดันประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ รักษาความมั่นคงของสังคม มีความ
รับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์
อธปิไตยเหนอืดนิแดน ความมัน่คง และการ
พัฒนาของประเทศ 

  ๒.๓ การยึดถือ “หลักการจีน
เดียว” เป็นพื้นฐานทางการเมืองของความ
สัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง ช่องแคบไต้หวัน 
ส่วน “ฉันทามติปี ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)” 
สะท้อนให้เห็นถึงหลักการจีนเดียวเป็น 
จุ ดส� าคัญ ในการประกั นการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ังช่องแคบอย่าง
สันติ เพียงยอมรับ “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” 
ว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เท่านั้น 
ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุย
เจรจากันได้ และการไปมาหาสู่กันระหว่าง
พรรคการ เมื อ งหรื อองค ์ ก า รต ่ า งๆ  
ของไต ้หวันกับแผ ่นดินใหญ่ ก็จะไม ่มี 
อุปสรรคด้วย 

  ๒.๔ การยืนหยัดนโยบายที่เป็น
อิสรเสรีและวิธีทางการทูตอย่างสันติมา 
โดยตลอดในยุคใหม่ เคารพประชาชนประเทศ
ต่างๆ ในการเลือกหนทางการพัฒนา รกัษา
ความเทีย่งธรรมและความยตุธิรรมระหว่าง
ประเทศ คดัค้านการยดัเยยีดความคดิตนให้
ผู้อื่น คัดค้านการแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศอื่นๆ และใช้อ�านาจแข็งแกร่ง
ของตนข่มขูผู่ท้ีอ่่อนแอ โดยจนีจะไม่ท�าลาย
ผลประโยชน์ของประเทศอ่ืนๆ เพือ่น�ามาพฒันา
ประเทศจนี แต่จะไม่สละสิทธิแ์ละผลประโยชน์
ของจีนที่พึงได้รับอย่างเที่ยงธรรม 

  ๒.๕ การเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการปราบปรามการทจุรติคอรปัชัน ไม่ว่า 
ผู้ทุจริตคอรัปชันจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็
ต้องไล่จับกลับมาด�าเนินคดีและลงโทษ 
ตามกฎหมาย รวมทั้งผลักดันให้บัญญัติ
กฎหมายต่อต้านทุจริตคอรัปชันแห่งชาติ 
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  ๑.๔ การยึดถือการสร้างสรรค ์
ข้อรเิริม่ “หน่ึงแถบ หนึง่เส้นทาง” (Belt and 
Road Initiative: BRI) เป็นงานส�าคัญ  
โ ดยปฏิ บั ติ ต ามหลั กก า ร ร ่ ว มหารื อ
สร้างสรรค์และแบ่งปันกัน ส่งเสริมการเปิด
ประเทศและความร่วมมือ เสริมขีดความ
สามารถทางนวัตกรรม สร้างโครงสร้างการ
เปิดสูภ่ายนอกทีเ่ชือ่มต่อทัง้ทางบกและทาง
ทะเลระหว่างจีนกับต่างประเทศ อ�านวย 
ผลประโยชน์แบบทวิภาคีระหว่างประเทศ
ตะวันออกกบัประเทศตะวนัตก ส่งเสรมิการ
สร้างประเทศที่เข ้มแข็งทางการค้า ใช้
นโยบายการค้าระดับสูงและอ�านวยความ
สะดวกให้กับการลงทุนแบบเสรี  ใช้ระบบ

ให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียมกับ
พลเมืองจีนในช่วงจัดต้ังและขยายตัวของ
วสิาหกจิทนุต่างชาต ิและระบบบรหิารบญัชี
รายชื่อต้องห้าม ผ่อนคลายเงื่อนไขการ
อนุมัติเข้าตลาดให้มากข้ึน ขยายการเปิดสู่
ภายนอกของอุตสาหกรรมการบริการ 
คุม้ครองสิทธปิระโยชน์ของนกัลงทุนต่างชาติ 
และให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  ๑.๕ การสร้างสรรค์ประเทศให้มี
ระบบการศึกษาที่เจริญเข้มแข็งนั้น เป็น
โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการฟื้นฟูความ
เจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน จึงจ�าเป็น
ต้องยกภารกิจด้านการศึกษาให้มีความ
ส� าคัญ เป ็นอั นดับแรก  ผลั ก ดันการ

พัฒนาการศึกษาภาคบังคับทั้งในเมืองและ
ชนบทให้เป็นมาตรฐานโดยให้ความส�าคัญ
ระดบัสงูต่อการพฒันาการศกึษาภาคบังคบั
ในเขตชนบท จัดท�าการศึกษาก่อนวัยเรียน 
การศึกษาส�าหรับผู้พิการ และการศึกษา
ทางอินเทอร์เน็ตให้ดี ส่งเสริมการศึกษา
มัธยมปลายให้ทั่วถึง เร่งพัฒนาสร้างสรรค์
มหาวทิยาลยัและหลกัสตูรชัน้น�า พร้อมเพิม่
จ�านวนคนทีไ่ด้รบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ให้มากขึ้น

  ๑.๖ การท�าให้ประชากรในชนบท
พ้นจากสภาพความยากจนให้หมด อ�าเภอ
ยากจนในขณะนี้ ก็ต้องหลุดพ้นจากความ
ยากจนได้หมด แก้ปัญหาในภาพรวมจนพ้น
จากความยากจนอย่างแท้จริง เพื่อการนี้       
พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะรณรงค์ให้สมาชิก
พรรคฯ ทุกคนยืนหยัดการช ่วยเหลือ 
ผู้ยากจนให้ตรงเป้า ยนืหยดักลไกการท�างาน
ที่คณะกรรมการกลางพรรคฯ ก�าหนดไว้ 
โดยให้ระดับมณฑลรับผิดชอบโดยรวม
ระดับเมืองและอ�าเภอลงมือปฏิบัติ ให้ 
ผู้อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กระตุ้น
ให้เกิดความตั้งใจและการใช้สติปัญญา

  ๑.๗ การมุ่งสร้างระบบสาธารณ- 
สุขและการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีเอกลักษณ์ของจีนให้มีระบบประกัน
สุขภาพและระบบให้บริการการรักษา
พยาบาลและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพสูง ปรับปรุงระบบประกัน 
ยารักษาโรคให้สมบูรณ์แบบ ป้องกันและ
ควบคุมโรคภยัไข้เจบ็ร้ายแรง ใช้ยุทธศาสตร์
การรกัษาความปลอดภยัของอาหาร ส่งเสรมิ
การเช่ือมต่อนโยบายการให้ก�าเนิดบุตร 
กับนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง 
รับมือกับสังคมผู ้สู งอายุอย ่างแข็งขัน  
สร้างบรรยากาศสังคมและระบบการดูแล 
ผู้สูงอายุ

  ๑.๘ การเร ่ งรัดจัดตั้ งระบบ
กฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลิต
และบรโิภคสเีขยีว โดยจดัต้ังระบบเศรษฐกจิ
ที่มีการพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียน 
แบบคาร์บอนต�า่และเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม  
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ส่งเสริมการเงินสีเขียว การบ�าบัดรักษา
มลพิษ เช่น อากาศ น�้า และที่ดิน ด้วยการ 
ยกมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ  
การเข้าร่วมแก้ไขภาวะแวดล้อมโลก เป็นต้น 
รวมทั้งลงมือแก้ปัญหาภาวะแวดล้อมอย่าง
จรงิจังในการด�าเนินโครงการรกัษาและฟ้ืนฟู
ระบบนเิวศวิทยา จดัต้ังกลไกส่งเสรมิระบบ
นิเวศวิทยาที่ดี อย่างเช่นจัดต้ังองค์การ
บริหารและก�ากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และนิเวศวิทยาของรัฐ จัดต้ังระบบบุกเบิก
และรักษาดินแดนแห่งชาติ จัดต้ังระบบ
รักษาธรรมชาติ โดยมุ ่งเน ้นที่ไปสวน-
สาธารณะต่างๆ ของรัฐเป็นหลัก

๒. การก�าหนดแนวทางในการ 
ด�าเนินการ

  ๒.๑ การป้องกนัประเทศและการ
พฒันากองทัพของจนีต้องตอบสนองแนวโน้ม
การพฒันาของการปฏวิตัด้ิานการทหารใหม่

ของโลก และความต้องการด้านความมัน่คง
ของประเทศ ก ่อนสิ้นป ี  ค.ศ.๒๐๒๐  
(พ.ศ.๒๕๖๓) โดยต้องมผีลคบืหน้าทีส่�าคญัยิง่
ในการบรรลุการเคล่ือนท่ี (Mechanization) 
และความเป็นสารสนเทศในขั้นพื้นฐาน  
เพิ่มศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนานใหญ่ 
ผลักดันทฤษฎีด ้านการทหาร รูปแบบ 
การจัดตั้งกองทัพและการพัฒนาบุคลากร
ด้านการทหาร และการพฒันาความทนัสมยั
ของอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกด้าน พยายาม
บรรลุความทันสมัยทั้งในด้านการป้องกัน
ประเทศและการพัฒนากองทัพก่อนปี 
๒๐๓๕ (พ.ศ.๒๕๗๘) และสร้างสรรค์
กองทพัระดบัชัน้น�าของโลกให้ส�าเรจ็ในช่วง
กลางศตวรรษที่ ๒๑

  ๒.๒ การยึดถือหลักการ “หนึ่ง
ประเทศสองระบบ” ซึ่งเป็นหลักการที่ดี
ทีส่ดุทีจ่ะรกัษาความมัน่คงและความรุง่เรอืง

ระยะยาวของฮ่องกงและมาเก๊า สนับสนุน
ให้ทางการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและ
มาเก๊า และผู ้ว่าฯ บริหารงานตามหลัก
รัฐธรรมนูญ สร้างผลการท�างานอย่าง 
แข็งขัน ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน ผลักดันประชาธิปไตยอย่างเป็น
ระบบ รักษาความมั่นคงของสังคม มีความ
รับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์
อธปิไตยเหนอืดนิแดน ความมัน่คง และการ
พัฒนาของประเทศ 

  ๒.๓ การยึดถือ “หลักการจีน
เดียว” เป็นพื้นฐานทางการเมืองของความ
สัมพันธ์ระหว่างสองฝั่ง ช่องแคบไต้หวัน 
ส่วน “ฉันทามติปี ๑๙๙๒ (พ.ศ.๒๕๓๕)” 
สะท้อนให้เห็นถึงหลักการจีนเดียวเป็น 
จุ ดส� าคัญ ในการประกั นการพัฒนา 
ความสมัพนัธ์ระหว่างสองฝ่ังช่องแคบอย่าง
สันติ เพียงยอมรับ “ฉันทามติปี ๑๙๙๒” 
ว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เท่านั้น 
ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุย
เจรจากันได้ และการไปมาหาสู่กันระหว่าง
พรรคการ เมื อ งหรื ออ งค ์ ก า รต ่ า งๆ  
ของไต ้หวันกับแผ ่นดินใหญ่ก็จะไม ่มี 
อุปสรรคด้วย 

  ๒.๔ การยืนหยัดนโยบายที่เป็น
อิสรเสรีและวิธีทางการทูตอย่างสันติมา 
โดยตลอดในยคุใหม่ เคารพประชาชนประเทศ
ต่างๆ ในการเลอืกหนทางการพฒันา รกัษา
ความเทีย่งธรรมและความยติุธรรมระหว่าง
ประเทศ คดัค้านการยดัเยยีดความคดิตนให้
ผู้อื่น คัดค้านการแทรกแซงกิจการภายใน
ของประเทศอื่นๆ และใช้อ�านาจแข็งแกร่ง
ของตนข่มขูผู่ท้ีอ่่อนแอ โดยจนีจะไม่ท�าลาย
ผลประโยชน์ของประเทศอืน่ๆ เพือ่น�ามาพฒันา
ประเทศจนี แต่จะไม่สละสทิธิแ์ละผลประโยชน์
ของจีนที่พึงได้รับอย่างเที่ยงธรรม 

  ๒.๕ การเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปราบปรามการทจุรติคอรัปชนั ไม่ว่า 
ผู้ทุจริตคอรัปชันจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็
ต้องไล่จับกลับมาด�าเนินคดีและลงโทษ 
ตามกฎหมาย รวมทั้งผลักดันให้บัญญัติ
กฎหมายต่อต้านทุจริตคอรัปชันแห่งชาติ 



6

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
31

เอกสารอ้างอิง
ไชยสทิธิ ์ตนัตยกลุ, พลตร ีดร. (๒๕๖๑). ยทุธศาสตร์ 
 จนีบนเวทโีลก เล่ม ๒. กรงุเทพฯ : อรณุการพมิพ์.
มติชน, ส�านักพิมพ์. (๒๕๕๙). สี จิ้นผิง ยุทธศาสตร์ 
 การบริหารประเทศ. นนทบุรี : โรงพิมพ์มติชน 
 ปากเกร็ด.

และสร้างสรรค์เวทแีจ้งความทีค่รอบคลมุระบบ
การตรวจสอบระเบียบวินัยและการตรวจ
การท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างทั่วถึง

  ๒.๖ การสร้างและปรบัปรงุระบบ
ตรวจสอบควบคุมพรรคและประเทศให้
สมบูรณ์ โดยก�าหนดกฎหมายว่าด้วยการ
ตรวจสอบควบคุม จัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบควบคุมระดับประเทศ มณฑล 
เมืองและอ�าเภอ ให้ท�างานร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ตรวจวินัยระดับนั้นๆ เพื่อให้การตรวจสอบ
ควบคมุครอบคลมุถงึเจ้าหน้าทีรั่ฐทีมี่อ�านาจ
ทัง้หมด มอบหมายอ�านาจและวธิกีารตรวจ
สอบให้กับคณะกรรมการควบคุม ส่งเสริม
การควบคมุโดยองค์การพรรคฯ ส่งเสริมการ
ตรวจสอบควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 
สง่เสริมให้หน่วยงานระดับเดียวกันควบคุม
ซึ่งกันและกัน ส ่งเสริมการตรวจสอบ
ควบคุมเป็นประจ�า และส่งเสริมการตรวจ
สอบทางการเมืองในระดับลุ่มลึก

  ๒.๗ เพิ่มการจัดต้ังองค์กรก�ากับ
ดแูลด้านกฎหมาย ภาวะนเิวศ การตรวจสอบ 

และการทหาร รวมถึงจะจัดตั้งหน่วยงาน 
น�าการปกครองประเทศตามกฎหมายของ
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
เพิ่มก�าลังในการชี้น� าการสร ้างสรรค ์
ประเทศจีนตามกฎหมาย โดยการจัดตั้ง
องค์กรบรหิารทรพัยากรธรรมชาตแิละการ
ก�ากับดูแลภาวะนิเวศของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ก� ากับดู แลประชาชนที่ เป ็น เจ ้ าของ
ทรพัยากรธรรมชาติทัง้หมด ก�ากบัดูแลการ
ใช้ผืนดินทั้งหมด และการอนุรักษ์ฟื ้นฟู
ภาวะนิเวศ ก�ากับดูแลการปล่อยมลภาวะ
ประเภทต่างๆ ในเมืองและชนบท และการ
บรหิารจดัการตามกฎหมาย ตลอดจนจดัต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ๔ ระดับคือ รัฐ 
มณฑล เมือง และอ�าเภอ เพื่อตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด นอกจากนี้ จะจัดตั้ง
องค์กรบริหารและสร้างหลักประกันให้
ทหารที่ปลดประจ�าการ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทหาร
และสมาชิกครอบครัว

  ๒.๘ พรรคคอมมวินสิต์จนีจะต้อง
เพิม่ขดีความสามารถด้านการบริหาร รวมท้ัง
ความสามารถด้านการน�าทางการศึกษา 
การเมือง การปฏิรูป นวัตกรรมใหม ่ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย การน�าประชาชน 
ตลอดจนการปฏิบัติด้านต่างๆ และการ
แก้ไขความเสี่ยง 

 ๓. การใช้เครือ่งมอืหรอืทรพัยากรใน
การด�าเนนิการ โดยการปฏริปูเปลีย่นแปลง
อย่างลึกซึ้ง ให้เข้าสู ่มาตรฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจจีน (New Normal of China’s 
Economy) กล่าวคอื (๑) รกัษาอตัราขยายตวั
ทางเศรษฐกิจในระดับสูงปานกลาง โดย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
หรอื GDP ขยายตัวจากระดับ ๕๔ ล้านล้าน
หยวน สงูข้ึนเป็น ๘๐ ล้านล้านหยวน จนียงั
คงรกัษาขนาดเศรษฐกจิใหญ่อนัดบัสองของ
โลก และช่วยกระตุ้นอัตราเติบโตเศรษฐกิจ
โลก มากกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การ
ปฏิรูปเชิงอุปทานก้าวรุดหน้าไปด้วยดี 
(Supply-Side Structural Reform) 
อุตสาหกรรมเกิดใหม่อย่างเช่น เศรษฐกิจ
ดจิทิลัได้เจรญิก้าวหน้า ได้แก่ เส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูง ถนนทางหลวง สะพาน ท่าเรือ 
สนามบนิ และโครงสร้างพืน้ฐานอืน่ๆ ก�าลงั
เกดิข้ึนมากมาย (๒) การพฒันาความทนัสมยั
ในภาคการเกษตรได้ด�าเนนิไปอย่างราบรืน่ 
ผลผลิตธัญพืชในแต่ละปีสูงถึง ๖๐๐ ล้าน
เมตริกตัน (๓) อัตราขยายตัวเขตเมือง 
โดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ระดับ ๑.๒ เปอร์เซ็นต์ 
โดยประชาชนมากกว่า ๘๐ ล้านคน ในเขต
ชนบทที่ โยกย ้ายไปอาศัยในเขตเมือง  
ได้กลายเป็นผู้อาศัยในเขตเมืองอย่างถาวร 
ส่วนในด้านการพัฒนามาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู ่ประชาชน มีความคืบหน้าโดย
เฉพาะปฏิบัติการขจัดความยากจน ท�าให้
ประชาชนมากกว่า ๖๐ ล้านคน หลุดพ้น
จากความยากจน และในท ้ ายที่ สุ ด 
ประชาชนชาวจนีทัว่ทัง้ประเทศ จะหลดุพ้น
จากความยากจนภายในปี ๒๐๒๐ (พ.ศ.
๒๕๖๓) เพื่อเป ็นการร ่วมเฉลิมฉลอง 
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้ง
พรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี ๒๐๒๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔) 
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	วามมั่นคงด้านพลังงานกลายเป็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของจีนและเกี่ยวข้องกับ 
	 เป้าหมายในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ	เน่ืองจาก
จนีเป็นประเทศทีผ่ลติพลังงานและใช้พลังงานมากท่ีสุดในโลกเพือ่สนองต่อการเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกิจ	 โดยผู้น�าจีนได้เล็งเห็นแหล่งพลังงานอันได้แก่	 แก๊สและน�้ามันในภูมิภาคเอเชียกลาง 
ซึ่งนอกจากจะท�าให้สามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว	 ยังจะเป็นการขยายอิทธิพล
การเมืองในอาณาบริเวณนี้ด้วย	 จึงได้มีก�าหนดการเดินทางของประธานาธิบดีจีนไปเยือน	 
๔	ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง	 (เติร์กเมนิสถาน	คาซัคสถาน	คีร์กิซสถานและอุซเบกิสถาน)	
ระหว่างวันที่	 ๓	 -	 ๑๓	 กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๖	 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือระหว่างจีน 
กับเอเชียกลาง	โดยเฉพาะความร่วมมือด้านพลังงาน

ขณะที่ประธานาธิบดีสี	จิ้นผิง	เดินทางเยือนประเทศคาซัคสถานและได้กล่าวค�าปราศรัย
ที่มหาวิทยาลัยนาซาร์บาเยฟในกรุงอัสตานา	 เมืองหลวงของคาซัคสถาน	 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๗	
กันยายน	พ.ศ.๒๕๕๖	 โดยได้เรียกร้องให้มีการสร้าง	“ถนนสายไหมทางเศรษฐกิจ”	 ในอาณา
บริเวณรวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเดินเรือจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยัง
ทะเลบอลติกและสร้างเครือข่ายการขนส่งเพื่อเชื่อมตะวันออก	 ตะวันตกไปยังเอเชียใต้	 โดยจีน

จะไม่สร้างบทบาทครอบง�าในอาณาบริเวณ
ดงักล่าวซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้นและเป็นทีม่าของ
โครงการข้อริเริ่ม	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 
หรือ “สายแถบและเส้นทาง” (Belt and 
Road Initiative : BRI) 

ความส�าคัญของโครงการข้อริเริ่ม 
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีน

ข้อริเร่ิมหน่ึงแถบหน่ึงเส้นทางเป็น
โครงการที่มีความสอดคล้องกับกระแสของ
ยุคสมัยแห่งความร่วมมือระหว่างภูมิภาค
กล่าวคือ	เมื่อ	๒,๐๐๐	กว่าปี	ก่อนการค้นพบ
เส ้นทางการค ้ าหลายสายที่ เ ช่ื อมโยง
อารยธรรมทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาซึ่งก็
คือ	 “เส ้นทางสายไหม”	 ท�าให้เกิดการ 

ค

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๓ การขยายผลทางยุทธศาสตร์)
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แลกเปลีย่นทางด้านสนิค้าเทคโนโลย	ีบคุลากร
และความคดิขบัเคลือ่นให้เศรษฐกจิ	วฒันธรรม
และสังคมก้าวหน้าไป	 ทั้งนี้เพราะโครงการ 
รเิริม่ฯ	ดงักล่าวได้เชือ่มต่อเอเชยีกลาง	เอเชยีใต้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เอเชียตะวันตก	
แอฟริกาเหนือและยุโรปเข้าด้วยกัน	 ซึ่งใน
บรเิวณนีม้ปีระชากรประมาณ	๔,๔๐๐	ล้านคน 
คดิเป็นร้อยละ	๖๓	ของโลกและมปีรมิาณรวม
ของเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ	๒๑	 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	๒๙	ของโลก

โครงการข้อริเริ่มฯ	 นี้จะประกอบด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูป
ระบบและกลไกอันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการค้าของ

ประเทศต่างๆ	 ภายในและระหว่างภูมิภาค 
ให้ดียิ่งขึ้น	 เป็นประโยชน์ท�าให้ปัจจัยส�าคัญ
ภายในภูมิภาคสามารถหมุนเวียนอย่างเสรี
เป็นระเบียบและได้รับการจัดสรรอย่างมี
ประสทิธผิล	เป็นประโยชน์ส�าหรับการพัฒนา
ของประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและพื้นที่
ทุรกันดารของประเทศต่างๆ	 เป็นประโยชน์
ในการช่วยลดต้นทุนการค้า	 การลงทุนและ
ขจัดการกีดกันการค้าระหว่างประเทศต่างๆ	
และก็เป ็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนพลัง 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศ
ต่างๆ	 อีกด้วย	 โดยที่ประเทศจีนกับประเทศ
ตามเส้นทางดังกล่าวมีพื้นฐานความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิการค้าอย่างดเียีย่ม	ประเทศจนี
เป็นหุน้ส่วนทางการค้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ	แหล่งการ
ลงทุนท่ีใหญ่ทีส่ดุและเป็นตลาดส่งออกทีใ่หญ่
ทีส่ดุ	โดยประเทศจนีได้สร้างเขตความร่วมมอื
ทางเศรษฐกจิการค้านอกประเทศจ�านวนมาก
ใน	๒๓	ประเทศ	ตามเส้นทางฯ	ซึ่งเขตความ
ร่วมมือเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๓ การขยายผลทางยุทธศาสตร์)

ส�าคัญส�าหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การค้า

	โดยจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า
ทางบก	 (เส ้นทางสายไหมทางบกหรือ 
land	-	based	silk	road)	จะเริ่มต้นที่เมือง
ซีอานเมอืงเก่าท่ีมปีระวตัศิาสตร์ยาวนานเป็น
เมืองหลวงของหลายราชวงศ์ในอดีต	ณ	ตอนกลาง
ของประเทศจีน	 จากเมืองซีอาน	 มณฑล 
ส่านซี	 เส้นทางสายไหมทางบกจะมุ่งหน้าไป
ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืตดัผ่านเมอืงหลานโจว 
มณฑลกานซู	 เมืองอุ รุมชีและคอร ์กาส	 
(Khorgas)	เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์	
ก่อนจะตดัเข้าสูค่าซัคสถานและการเช่ือมโยง
ระหว่างกันในกรอบเส้นทางสายไหมทางบก
ดงักล่าว	เมือ่พจิารณาร่วมกบัการพฒันาระบบ
คมนาคมทางถนนช่วงก ่อนหน้าภายใต ้
โครงการทางด่วน	 G30	 โดยเฉพาะทางด่วน 
ซีอาน	-	เป่าจีที่มีความกว้าง	๘	เลนและเส้น
ทางรถไฟขุยเป่ยแล้วยุทธศาสตร์เส้นทาง
สายไหมทางบกก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้
มณฑลส่านซีเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ฝั่ง
ตะวันตกที่โดดเด่นมากขึ้น	รวมทั้งหนุนเสริม
ให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจแคชการ์	 (Kashgar)	
และเขตพฒันาเศรษฐกจิคอร์กาส	(Khorgas)	
ในพืน้ทีซ่นิเจยีงอยุกร์ูกลายเป็นเมอืงหน้าด่าน
ชายแดนตะวันตกสุดที่มีความส�าคัญยิ่งขึ้น
ส�าหรับจีนเลยออกมาจากซินเจียง	 และ 
คาซัคสถาน	 ซึ่งเส้นทางสายไหมทางบกจะ
เบีย่งลงมาทางตะวนัตกเฉยีงใต้ทอดผ่านแถบ
เอเชียกลางเข้าสู่ตอนเหนือของอิหร่านก่อน
จะสวิงขึ้นมายังอิรัก	 ซีเรียและตุรกีแล้วก็จะ
ตัดข้ามช่องแคบบอสฟอรัส	 และมุ่งหน้าขึ้น
ทางตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ยุโรปผ่านหลาย
ประเทศพอสมควร	ทัง้บัลแกเรีย	โรมาเนยี	เชก	
และเยอรมนี	 และเมื่อไปถึงเมืองดุยส์บวร์ก
เยอรมนีแล้ว	 เส้นทางนี้ก็จะสวิงขึ้นเหนือสู่
รอตเทอร์ดาม	 เนเธอร์แลนด์	 จากนั้นจึงว่ิง 
ลงใต้เข้าสู ่เวนิส	 อิตาลีที่ซึ่งจะมาบรรจบ 
กับเส้นทางสายไหมทางทะเลในที่สุด

ส่วนจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า
ทางทะเล	 (เส้นทางสายไหมทางทะเลหรือ 
sea	-	based	silk	road/maritime	silk	road) 
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เริ่มต้นจากเมืองฉวนโจว	มณฑลฝูเจี้ยน	ทาง
ตะวันออกของจีน	 เมืองนี้เป็นเมืองท่าที่มี
ความส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุครุ่งเรืองของ
เส้นทางสายไหมทางทะเลสมัยโบราณ	 เชื่อม
มายังเมืองเป่ยไห่เขตปกครองตนเองกวางสี	
และลากผ่านเมืองไหโข่ว	 มณฑลไหหนาน	
หรือที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่า	 มณฑล
ไหหล�า	 ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ 
อยู ่ทางตอนใต้สุดของจีน	 ก่อนที่เส้นทาง 
สายนี้จะมุ่งใต้เข้าสู ่ช่องแคบมะละกาผ่าน
กัวลาลัมเปอร์	 มาเลเซีย	 และไปยังเมือง 
กัลกัตตา	 ประเทศอินเดีย	 โดยผ่านศรีลังกา	
จากนัน้จงึตดัข้ามมหาสมทุรอนิเดยีไปยงัเมอืง
ไนรูบีเคนย่า	 แล้วเคลื่อนขึ้นเหนือวนรอบ
จะงอยแอฟรกิาหรอืเรียกอกีชือ่ว่าคาบสมทุร
โซมาลีตัดผ่านทะเลแดงเข้าสู ่ทะเลเมดิ-	 
เตอร์เรเนยีน	ซึง่มจีดุพักอยูท่ี่เอเธนส์	ประเทศ
กรีซ	 ก่อนที่จะไปสิ้นสุดลงตรงจุดบรรจบกับ
เส้นทางสายไหมทางบกที่เวนิส	อิตาลี

หลักการและแนวคิดของโครงการ 
ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

โครงการข้อรเิริม่ฯ	นี	้เป็นข้อรเิริม่ความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีเ่ปิดกว้าง	โดยจะยดึถอื
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและ
เป็นแกนหลักยึดถือการแลกเปล่ียนบุคคล
และวัฒนธรรม	 เป็นตัวหนุนที่ส�าคัญยืนหยัด

ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ 
ในภูมิภาค	 ไม่แสวงหาอ�านาจครอบง�าใน
กิจกรรมภูมิภาคและเขตอิทธิพล	 ดังนั้น
โครงการความรเิริม่ฯ	นี	้จะไม่ทดแทนข้อรเิริม่
หรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู ่ใน
ปัจจบุนัหากแต่จะขบัเคลือ่นให้บรรลซุึง่ความ
เชื่อมต่อกันของยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมข ้อได ้เปรียบซึ่งกันและกันส�าหรับ
ประเทศตามเส้นทางฯ	 โดยบนพื้นฐานที่มี 
อยูแ่ล้วฝ่ายจนีจะปฏบัิตติามหลกัการร่วมหารือ 
ร่วมพัฒนาและร่วมแบ่งปันส่งเสริมการ
ปรกึษาหารอืกบัประเทศตามเส้นทางฯ	ร่วมกนั
ระดมความคิดและใช้ความสามารถผลักดัน
โครงการความร่วมมอืส�าคญัทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ
ด้วยกัน	 และมีความจ�าเป็นจ�านวนหนึ่ง 
เพ่ือให้ประชาชนประเทศต่างๆ	ตามเส้นทางฯ	
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการสร้าง
ระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 และ 
ช่องทางการขนส่งคมนาคมใหม่ที่สะดวก
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง	 ท�าให้ความ
ร่วมมือระหว่างภูมิภาคก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่	
โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและ
พื้นที่ทุรกันดารของประเทศต่างๆ	 ซึ่งจีนมุ่ง
สร้างระเบียงเศรษฐกจิขึน้	จ�านวน	๖	ระเบียง
เศรษฐกิจ	ประกอบด้วย	จีน	 -	มองโกเลีย	 -	
รัสเซีย	 (China	 -	 Mongolia	 -	 Russia)	 

แลนด์บริดจ์ยูเรเชยีสายใหม่	(New	Eurasian	
Land	Bridge)	จีน	 -	 เอเชียกลางและเอเชีย
ตะวนัตก	(China	-	Central	and	West	Asia)	
จีน	 -	คาบสมุทรอินโดจีน	 (China	-	 Indo	-	
China	Peninsula)	จนี	-	ปากสีถาน	(China-
Pakistan)	และบังกลาเทศ	-	จีน	-	อินเดีย	-	
พม่า	(Bangladesh	-	China	-	India	-	Myanmar)	
ซึง่เงนิทนุสนบัสนนุในเรือ่งนีจ้ะมาจากธนาคาร
เพือ่การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเอเชีย	(Asian	
Infrastructure	 Investment	 Bank	 หรือ	
AIIB)	 และกองทุนเส้นทางสายไหม	 (Silk	
Road	Fund)

โดยหลงัจากปี	พ.ศ.๒๕๕๖	จนีได้เข้ามา
มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
อาเซียนมากข้ึนผ่านนโยบาย	“หนึง่แถบหนึง่
เส้นทาง”	 ในขณะที่อาเซียนหันมาให้ความ
ส�าคัญกับพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน	พ.ศ.๒๕๖๘	โดยหวงัให้เป็นแนวทาง
ในการเพิม่ศกัยภาพให้อาเซยีนเพือ่ก้าวสูก่าร
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียตะวันออก	 ซ่ึงจีนได้แบ่งการด�าเนิน
นโยบายออกเป็น	๒	ระดับ	ได้แก่	(๑) ระดับ
ภมูภิาค	จีนได้ใช้นโยบาย	“หน่ึงแถบหนึง่เส้น
ทาง”	 ในการสนับสนุนวิสัยทัศน์ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน	โดยมเีป้าหมายเพือ่เชือ่มโยง
ใน	๕	ประเดน็	ได้แก่	การประสานความร่วมมือ
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เอกสารอ้างอิง
ไชยสทิธิ	์ตนัตยกลุ,	พลตร	ีดร.	(๒๕๖๑).	ยทุธศาสตร์ 
 จนีบนเวทโีลก	เล่ม	๒.	กรงุเทพฯ	:	อรณุการพมิพ์.
มติชน,	ส�านักพิมพ์.	(๒๕๕๙).	สี	จิ้นผิง	ยุทธศาสตร์ 
	 การบริหารประเทศ.	นนทบุรี	 :	 โรงพิมพ์มติชน 
	 ปากเกร็ด.

เชิงนโยบายการร่วมก่อสร้างสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน	 การลดการกีดกันทางการค้า	 
การบูรณาการทางการเงินและความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนและ	 (๒) ระดับประเทศ 
โดยจีนมุ ่งเสริมสร้างความร่วมมือกับชาติ
สมาชิกอาเซียนเป็นรายประเทศหวังให้ 
แต่ละประเทศมีความสามารถในการผลิต 
เพิ่มมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศ	
CLMV	 ผ่านการลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ	 เช่น	 โครงการรถไฟระหว่าง 
จีน	-	ลาว	(Sino	-	Laos	railways	projects)	
และจีน	 -	 ไทย	 (Sino	 -	 Thai	 railways	 
projects)	รวมถงึการขยายพ้ืนท่ีอตุสาหกรรม
ร่วมกันระหว่างจีน	 -	 มาเลเซีย	 จีน	 -	 ไทย	 
จีน	-	กัมพูชา	และจีน	-	เวียดนาม	เป็นต้น

ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการ
ด�าเนนิโครงการข้อรเิริม่ “หนึง่แถบหน่ึงเส้นทาง”

ยุทธศาสตร์	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

ดังกล่าวของจีนมีความส�าคัญอย่างมากต่อ
อนาคตของจีนกล่าวคือ

 ข้อหนึ่ง	จีนได้กลายมาเป็นประเทศที่
มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ระหว่างประเทศ	 จากความสัมพันธ์ด้าน 
การค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับหลาย
ประเทศในภูมิภาคท�าให้จีนมีบทบาทและ
ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคมากขึ้น	 ขณะที่
ประเทศต่างๆ	 ต้องการรักษาความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับจีนไว้โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่เป็น
มติรเช่นกนั	รวมทัง้หลกีเลีย่งการใช้มาตรการ
ทางทหาร		

ข้อสอง	 รัฐบาลจีนมีความสามารถใน
การใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ
มากขึ้น	 โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือ
ในการก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเอง
ต้องการ	 ซึ่งการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ของจนีจะเป็นปัจจยัทีเ่ปิดโอกาสให้เพิม่ความ
สัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	 ให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ข้อสาม	 ในระยะยาวเส้นทางการส่ง
ก�าลงับ�ารงุและการคมนาคมจะค่อยๆ	ด�าเนิน
ไปในลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น	 
ในขณะเดียวกันการก่อสร ้างโครงสร ้าง 
พ้ืนฐานของจีนในประเทศต่างๆ	 จะเป็นการ
กระตุ้นทางเศรษฐกจิน�ามาซึง่ความเจรญิและ

เสถียรภาพในภูมิภาคอันจะสนับสนุนต่อ
ความมัน่คง	โดยทีก่องทพัเรอืจนีจะปรากฏตัว
ด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือต่างๆ	เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ที่ดีและความส�าเร็จของจีนให้
เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น

นอกจากน้ีโครงการข้อริเร่ิมฯ	นีจ้ะช่วย
ลดปัญหาของจีนที่ก�าลังเผชิญกับแรงกดดัน
จากประเทศมหาอ�านาจ	ซึง่ท�าให้จนีหวาดกลวั
ว่าความต้องการด้านพลังงานของจีนในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบ 
ในการที่ต้องน�าเข้าพลังงานดังกล่าวมาจาก
ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	และพึง่พาอาศยั
การล�าเลยีงขนส่งทางทะเลเป็นส�าคญัอาจจะ
ถูกคุกคามได้	 ดังนั้น	 จีนจึงต้องทุ่มเทการ
ลงทุนอย ่างมหาศาลเพื่อช ่วยเหลือการ
ก่อสร้างเครอืข่ายสายท่อส่งน�า้มนัและก๊าซใน
ประเทศทีม่คีวามเป็นมติรกับจนี	บรเิวณดนิแดน
ยูเรเชียตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย	 
รวมทัง้	การหนัไปหาแหล่งพลงังานใหม่ๆ	เช่น	
แหล่งน�า้มนัในแอฟรกิาและอเมรกิาใต้	ตลอดจน
การรุกไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวในการ 
อ้างกรรมสิทธิ์ เหนือบริเวณที่คาดว ่าจะ 
เป็นพลงังานทีส่�าคญัทัง้ในทะเลจนีตะวนัออก
และทะเลจนีใต้	เป็นต้น	ในขณะทีก่ารตดัเส้น
ทางการคมนาคมขนส ่งและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยง
ผ่านดินแดนภาคตะวันตกของจีน	 ซึ่งยังคงมี
ความล้าหลังทางด้านเศรษฐกิจและมีปัญหา
เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย	 เช่น	 มณฑลซินเจียง	
เป็นต้น	 นอกจากจะท�าให้สามารถยกระดับ
รายได้ของประชากรในพื้นที่แล้ว	 ยังจะ 
เป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาความ
เหลื่อมล�้าและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
ได้อีกด้วย	
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	ารด�าเนินยุทธศาสตร์	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI)	ของ 
	 จีนจะท�าให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ	จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทนุระหว่างจนีกบัหลายประเทศในภูมภิาค	โดยเฉพาะ
เอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่คิดเป็นพื้นที่ประมาณ	๒๒	เปอร์เซ็นต์
ของพืน้ดนิบนโลกครอบคลมุประเทศต่างๆ	เป็นจ�านวนมาก	โดยมปีระชากรรวมกันคิดเป็นเกือบ	
๖๐	 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก	 จึงเป็นจุดที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของโลก	 ขณะที่
สถานการณ์ปัจจุบันของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในภาพรวมถือได้ว่ามีเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกิจอันเกิดจากการกระตุ้นอย่างเข้มแข็งต่อการรักษาสันติภาพและการพัฒนา	แม้ว่า
จะยังคงเผชิญต่อปัญหาความท้าทายจากความร่วมมือด้านความมั่นคงอยู่ก็ตาม	ดังนั้น	รัฐบาล
จีนจึงแสดงจุดยืนต่อเอเชีย-แปซิฟิก	 โดยประกาศไว้ในเอกสารสมุดปกขาวของ	 The	 State	
Council	 Information	Office	 of	 the	 People’s	 Republic	 of	 China	 เรื่อง	 “China’s	
Policies	on	Asia-Pacific	Security	Cooperation”	(January	2017)	ที่ทางการจีนได้แจกจ่าย
เผยแพร่เมื่อเดอืนมกราคม	พ.ศ.๒๕๖๐	โดยกล่าวถงึการด�าเนนินโยบายของจีนตอ่ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก	

เจตนารมณ์ของจีนที่เป็นประเด็นข้อเสนอ
ในทางยุทธศาสตร์

ในเอกสารสมุดปกขาวดังกล่าวของ
รัฐบาลจีนได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของจีนที่มี
ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-
แปซิฟิก	กล่าวคือ

ประเด็นแรก การส่งเสริมพื้นฐานใน
การพัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้าน
เศรษฐกิจเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 โดยเฉพาะการเร่ง
กระบวนการในการรวมกนัทางเศรษฐกจิด้วย
การสร้างเขตเสรทีางการค้า	และการเช่ือมโยง
กนัอย่างรอบด้านในการพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 โดยด�าเนินการตามแนวทาง 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาต	ิ
ค.ศ.๒๐๓๐	เพือ่ลดช่องว่างของความแตกต่าง
จากการพฒันาในภมูภิาคนี	้อนัเป็นผลประโยชน์
ของประเทศต่างๆ	ด้วยการประสานสอดคล้อง
ในการปฏบิตั	ิซึง่จนีได้ผลกัดนักจิกรรมส่งเสรมิ 
เรื่องดังกล่าวโดยด�าเนินการโครงการริเริ่ม	 
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” หรือ	BRI	รวมทั้งได้จัด
ตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งเอเชีย	 (the	 Asian	 Infrastructure	 
Investment	 Bank:	 AIIB)	 และกองทุน 
เส้นทางสายไหม	(the	Silk	Road	Fund)

ประเดน็ทีส่อง การร่วมกนัส่งเสรมิการ
สร้างการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และ
ความเข้มแข็งบนพื้นฐานทางการเมืองเพื่อ
การรกัษาสนัตภิาพและเสถียรภาพ	ซึง่กุญแจ
ที่ส�าคัญคือการด�ารงไว้ซึ่งการปฏิบัติต่อกัน

อย่างเสมอภาคและผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากความร่วมมอืกนั	โดยจนีจะท�างานร่วมกบั
สหรัฐฯ	 เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ประเทศใหญ่ในการลดความขัดแย้ง	 และ 
ไม่เผชิญหน้ากัน	 มีความเคารพต่อกันและ 
ร่วมมือกัน	 นอกจากนี้	 จีนเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่รอบด้านและมีความร่วมมือ
อย่างลึกซึ้งกับรัสเซียและได้สถาปนาความ

สมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัอนิเดยี	รวมทัง้มกีารผลกัดนั
เพ่ือฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น	 ทั้งนี้ผู ้น�า 
จีนมีความมุ ่งมั่นต่อแนวคิดของการเป็น
ประชาคมที่มีความแตกต่างกันในอนาคต 
ดังที่จีนได้สร้างการเป็นประชาคมร่วมกับ
ประเทศต่างๆ	 ในกลุ่มอาเซียน	 เช่น	 ความ 
ร่วมมือลุ่มแม่น�้าหลันชาง	 (ล้านช้าง)-แม่น�้า
โขง	 เป็นต้น	 เช่นเดียวกับความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวม

ประเดน็ทีส่าม การร่วมกนัเพือ่ท�าให้มี
ทางออกท่ีดีขึ้นของภูมิภาค	 โดยมีกลไก
พหุภาคี	 รวมทั้งกรอบความร่วมมือเพื่อให้ 
เกิดความเข้มแข็งส�าหรับสันติภาพ	 และ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ด้วยการ
มีระบบความมั่นคงร่วมกันหลายฝ่ายและ 
ต่อต้านการมีอ�านาจแต่เพียงฝ่ายเดียว	ซึ่งจีน
สนับสนุนความร่วมมือท่ีใกล้ชิดเพื่อสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจและขยายความร่วมมือ 
ในการเจรจาหารือด้านความมัน่คงผ่านกลไก
ต่างๆ	 เช่น	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	
(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	 นอกจากนี้จีนสนับสนุนการประชุม 
ว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชีย	 (the	 Conference	 on	 
Interaction	 and	 Confidence-Building	
Measures	 in	 Asia:	 CICA)	 เพื่อเป็นกลไก 
ในการเจรจาหารือและความร่วมมือ

ประเด็นที่สี่	 การร ่วมกันสร ้างกฎ
ระเบียบเพ่ือพัฒนาความเป็นสถาบันของการ
รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	 ยึดมั่นในการปกครองโดย
กฎหมายเป็นบรรทัดฐานและการยึดถือ
กฎบัตรสหประชาชาติเป็นพื้นฐานด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรม	โดยจีนสนับสนุนการด�าเนิน
กิจกรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่าง
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ประเทศดังที่จีนร่วมกับอินเดียและเมียนมา 
ในการริเริ่มหลักการพ้ืนฐานของการอยู่ร่วม
กนัอย่างสนัตห้ิาประการ	(the	Five	Principles 
of	 Peaceful	 Coexistence)	 ในปี	 ค.ศ.
๑๙๕๔	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 จีนและอาเซียน
ได้ร่วมมอืกนัในการจดัท�าปฏญิญาว่าด้วยแนว
ปฏบิติัของภาคีในทะเลจนีใต้	(the	Declara-
tion	on	the	Conduct	of	Parties	in	the	
South	China	 Sea:	DOC)	 อันเป็นพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญของการเจรจาโดยถือเป็นระเบียบ
ปฏบิตัอิย่างเป็นทางการ	(Code	of	Conduct: 
COC)	ต่อไป

ประเด็นที่ห้า	 การร่วมกันแลกเปล่ียน
ทางการทหารและความร่วมมือที่จะเป็น 
หลักประกันต่อสันติภาพและเสถียรภาพใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	โดยจีนเข้ามามีส่วนร่วม
ในความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและยดึหลกัพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนั
อย่างสันติห้าประการ	รวมทั้งการด�าเนินการ 
เพื่อความร่วมมือในการลดการเผชิญหน้า 
ทางทหาร	โดยเฉพาะส่งเสริมการมีกลไกเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นทางทหารบนพื้นฐานของ
การเคารพซ่ึงกันและกัน	 ความเสมอภาคกัน	
การมีผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน	 โดยจีน
ยึดม่ันในการเจรจาหารือเพ่ือความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทะเล	 ความร่วมมือใน
ภารกจิการรกัษาสนัตภิาพของสหประชาชาติ	
ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย

ระหว่างประเทศ	 การปฏิบัติการเพื่อการ
บรรเทาภัยพิบัติ	 ตลอดจนการฝึกและศึกษา
ทางทหารร่วมกับประเทศต่างๆ

ประเด็นที่หก การร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความแตกต่างและข้อพิพาทอย่างถกูต้องเพ่ือ
ด�ารงรักษาสภาพแวดล้อมของสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 โดย 
ร่วมกันหาทางออกของปัญหาอย่างสันติ	 มี
การเจรจาหารือ	รวมทั้งปรึกษากันด้วยความ
เคารพและเข้าใจในความแตกต่างซึง่กนัและกนั
โดยเฉพาะหลักพื้นฐานและกระบวนการ 
ทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายเพ่ือความมั่นคงทาง

ทะเลใหม่	ตลอดจนอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทางทะเล	เป็นต้น	
วิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงของจีน

จีนให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินการ
ด้านความมั่นคงอย่างมีวิสัยทัศน์และถือเป็น
สิ่งที่มีความจ�าเป็นส�าหรับการแก้ไขปัญหา
ใหม่ๆ	โดยเฉพาะแนวคิดด้านความม่ันคงใหม่
หลังจากยุคสงครามเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อการ
พฒันาประเทศ	ซึง่ทกุประเทศต้องเข้ามาผนกึ
ก�าลงัร่วมมอืกนัสร้างนวตักรรมใหม่ด้านความ
มั่นคง	 โดยการท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนา
ระบบความมั่นคงของภูมิภาคและค้นหา
แนวทางใหม่ส�าหรับความมั่นคงของเอเชีย	
ทั้งนี้	 การท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบ
ความมัน่คงของภมูภิาคและค้นหาแนวทางใหม่
ส�าหรับความมั่นคงของเอเชียอันเกิดจาก 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
รากฐานทางประวตัศิาสตร์และความคาดหวัง
ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค	
อันประกอบด้วย

 ประการแรก	แนวคดิเกีย่วกบัความมัน่คง
ในลักษณะต่างๆ	 อันได้แก่	 ความมั่นคงร่วม	
ความมั่นคงอย่างรอบด้าน	 ความมั่นคง 
แบบร่วมมือกัน	 และความมั่นคงแบบยั่งยืน	
ซ่ึงเป็นผลมาจากการประชมุสดุยอด	ครัง้ที	่๔	
ว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย	 (the	 Conference	 on	 
Interaction	 and	 Confidence-Building	
Measures	 in	 Asia:	 CICA)	 เมื่อเดือน
พฤษภาคม	ค.ศ.๒๐๑๔	ณ	มหานครเซี่ยงไฮ้	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งประธานาธิบดี	 
ส	ีจิน้ผิง	ของจนีได้เรยีกร้องให้มแีนวคดิเกีย่วกบั
ความมั่นคงร่วม	 ความมั่นคงอย่างรอบด้าน	
ความมั่นคงแบบร่วมมือกันและความม่ันคง
แบบยั่งยืน	 อันจะเป็นการสร้างแนวทาง
ส�าหรับความมั่นคงในลักษณะที่เปิดกว้างให้
มีการปรึกษาหารือกัน	 รวมทั้งการสนับสนุน
ให้ร่วมมือกันและแบ่งปันผลประโยชน์ใน
ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	ซึง่จนีได้นยิามแนวคดิ
แต่ละลักษณะดังกล่าวไว้ดังนี้



14

หลักเมือง พฤษภาคม ๒๕๖๓
19

นยิามความหมายของ	“ความมัน่คงร่วม” 
หมายถึง	 การสร้างความเคารพและความ 
เชื่อมั่นซึ่ งกันและกันของทุกประเทศที่
เกี่ยวข้องในด้านความมั่นคง	 เนื่องจากไม่มี
ประเทศใดประเทศหนึ่งท่ีจะมีความมั่นคง
อย่างสมบูรณ์ได้โดยล�าพัง	 ซึ่งทุกฝ่ายต้อง 
ร่วมกันค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวก 
ในการสร้างความมั่นคงร่วมกันด้วยความ 
ชอบธรรม

นิยามความหมายของ	 “ความม่ันคง
อย่างรอบด้าน”	หมายถึง	การส่งเสริมความ
มัน่คงทัง้ทีเ่ป็นความมัน่คงแบบดัง้เดมิ	(ทีเ่ป็น
ภัยคุกคามอันเกิดจากการเผชิญหน้าทาง
ทหาร)	 และความม่ันคงในรูปแบบใหม	่ 
(ที่รองรับต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 เช่น	การ
ก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาตแิละภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติ	 เป็นต้น)	 ซึ่งต ้องร ่วมกัน
สนับสนุนความมัน่คงในภมูภิาคโดยให้รฐับาล
ของทกุประเทศ	ใช้แนวทางของความร่วมมอื
ด้วยการพิจารณาถึงแนวทางในภาพรวม 
ที่ เ ก่ียวข ้องกับทุกๆ	 เรื่อง	 จากพื้นฐาน 
ทางประวัติศาสตร ์และความวิตกกังวล 
ที่เกิดขึ้นจริง

นิยามความหมายของ	 “ความม่ันคง
แบบร่วมมอืกัน”	หมายถงึ	การส่งเสรมิความ
มั่นคงทั้งที่เป็นรายประเทศและของภูมิภาค

ในภาพรวม	 โดยมีการปรึกษาหารือและมี
ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
อย่างสร้างสรรค์	 มีความจริงใจที่จะเจรจา
หารือกันอย่างลึกซ้ึงเพื่อสร้างความไว้เนื้อ 
เชือ่ใจต่อกนัในทางยทุธศาสตร์	รวมทัง้มคีวาม
สมานฉันท์เพื่อลดความเข้าใจผิดอันอาจเกิด
จากการแสวงหาแนวทางท่ีมีความแตกต่าง
กันส�าหรับแก้ไขปัญหา	 โดยร่วมมือกันอย่าง
เปิดกว้างในการเผชิญหน้าต่อสิ่งท้าทายด้าน
ความมั่นคงตลอดจนมีการขยายขอบเขต
ความร่วมมือและค้นหาแนวทางใหม่ที่จะ 
ร่วมมือกันส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง

นิยามความหมายของ	 “ความมั่นคง
อย่างย่ังยืน”	หมายถงึ	ทกุประเทศทีเ่กีย่วข้อง
ต้องมีความมุ ่งมั่นในการพัฒนาและความ
มั่นคงควบคู่กัน	 โดยเฉพาะการลดช่องว่าง
จากความมั่งคั่งที่แตกต่างกัน	 และการ
ปรบัปรงุชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้น	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคงด้วยการ
ร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดการรวมตัวกันใน
ภูมิภาค	 มีการประสานความสอดคล้องของ
กระบวนการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
กับกระบวนการด้านความมั่นคงในภูมิภาค	
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ประการที่ สอง 	 การ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดความ
มั่นคงของภูมิภาคซ่ึงจะเป็น
กุ ญ แ จ ที่ จ ะ ด� า ร ง รั ก ษ า
เสถียรภาพในระยะยาวของ
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ได้แก	่
กรอบแนวคิดความมั่นคงใน
อนาคตซึ่งควรจะมีความหลาก
หลายและครอบคลมุทกุๆ	ด้าน
และในทุกระดับ	 ทั้งนี้เพราะ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-	
แปซิฟิก	 มีความแตกต่างทาง
ประวัติศาสตร์ระบบการเมือง
และระดับของการพัฒนา	 จึง
ต้องมีกลไกแบบพหุภาคีที่ มี
ความก ้ าวหน ้ า เป ็นกรอบ
แนว คิดส� าห รับรองรับต ่ อ

พฒันาการของความมัน่คงในภมูภิาค	ส�าหรบั
การสร้างกรอบแนวคิดความมัน่คงในอนาคต	
โดยควรจะยอมรับสาเหตุป ัญหาของทุก
ประเทศในภูมิภาคร่วมกันและพัฒนากรอบ
แนวคิดความมั่นคงในภูมิภาคท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ของทุกประเทศร่วมกัน	 และทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะการมีความโปร่งใส
และลดการเผชิญหน้ากันจากความเกี่ยวข้อง
กับการเป็นพันธมิตรทางทหารแบบทวิภาคี
ด ้วยการสร ้างบทบาทที่สร ้างสรรค ์ต ่อ
สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค	 ทั้งนี้
กรอบแนวคดิความมัน่คงในภมูภิาคควรจะอยู่
บนพื้นฐานของการเห็นพ้องกันเป็นฉันทามติ	
โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องมีความ
ร่วมมือกันด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม	่ 
ซึ่งเริ่มจากงานที่ง่ายไปสู่งานที่ยาก	 ด้วยการ
สร ้างความเชื่อมั่นต ่อกันและมีการร ่วม 
ด�าเนินการอย่างเคียงข้างกันเป็นพื้นฐาน 
ของกรอบแนวคิด	
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	 นเอกสารสมดุปกขาวของ	The	State	Council	Information	Office	of	the	People’s	 
 Republic	of	China	เรือ่ง	“China’s	Policies	on	Asia	-	Pacific	Security	Cooperation” 
(January	 2017)	 ที่ทางการจีนได้แจกจ่ายเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.๒๕๖๐	 ได้กล่าวถึง
การด�าเนินนโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย	 -	แปซิฟิก	 โดยเฉพาะ
ด้านความสัมพันธ์ของจีนต่อประเทศขนาดใหญ่ในเอเชีย	-	แปซิฟิก	กล่าวคือ
การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๒๐๑๕	 ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	 ในภาพรวมยังคงมี
เสถียรภาพและมีความก้าวหน้าใหม่ๆ	 จากการกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับผู้น�า
และทกุระดบั	กล่าวคอืในการเดนิทางเยอืนสหรฐัฯ	ของประธานาธบิด	ีส	ี	จิน้ผงิ	ตามค�าเชญิ
ของประธานาธิบดี	บารัค		โอบามา	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.๒๐๑๕	รวมทั้ง	การร่วมพบปะใน
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่กรุงปารีสในเดือน
พฤศจิกายน	 ค.ศ.๒๐๑๕	 และในปีถัดมาก็ได้พบปะกันในระหว่างการประชุมสุดยอดความ
มั่นคงด้านนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันในเดือนมีนาคม	ค.ศ.๒๐๑๖	 ตลอดจนการพบหารือกัน
ระหว่างผู้น�าทั้งสองในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ	G20	ในเดือนกันยายน	ค.ศ.๒๐๑๖	

ที่เมืองหางโจว	 สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท�าให้ผูน้�าทัง้สองเหน็พ้องทีจ่ะร่วมกนัสร้าง
รูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของประเทศ
ใหญ่	นอกจากนีน้ายกรฐัมนตร	ีหลี	่	เค่อเฉยีง 
ได้พบกับประธานาธิบดี	 บารัค	 	 โอบามา	 
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๗๑	 เมื่อปี	 ค.ศ.๒๐๑๖	

ใ
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รวมทั้งการประชุมหารือทางยุทธศาสตร์
และเศรษฐกจิระหว่างจนีกับสหรัฐฯ	ครัง้ที	่๘ 
และการประชุมปรึกษาระดับสูงระหว่าง 
จีนกับสหรัฐฯ	 ครั้งที่	 ๗	 ว่าด้วยการแลก
เปลีย่นระดบัประชาชนสูป่ระชาชน	ตลอดจน
การประชุมหารือร่วมระดับสูงระหว่างจีน
กับสหรัฐฯ	 ครั้งที่	 ๒	 ว่าด้วยอาชญากรรม
ทางไซเบอร์	 เป็นต้น	 ซ่ึงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยราบรื่น

	ทั้งนี้	 ท้ังสองประเทศยังด�ารงการ
ติดต่อสื่อสารและความร่วมมือในกิจกรรม
ของเอเชีย	-	แปซิฟิก	รวมทั้งกลไกการแลก
เปลี่ยนทวิภาคีและอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวข้องท�าให้
เกดิปฏสิมัพนัธ์ในเชงิบวกอนัส่งให้เกิดความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ	เช่น	การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ	 การต่อต้านการก่อการร้าย	
การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและ 

การป้องกนัภยัพบิตั	ิฯลฯ	รวมทัง้	กรอบความ
ร่วมมือแบบพหุภาคี	 เช่น	 Asia	 -	 Pacific	
Economic	Cooperation	:		(APEC),	East	
Asia	 Summit	 (EAS)	 และ	 ASEAN	 
Regional	Forum	(ARF)	เป็นต้น

	ส�าหรับความสัมพันธ ์ทางทหาร
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	 เป็นไปด้วยความ
มั่นคงและก้าวหน้านับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๒๐๑๕	
ทั้งสองประเทศได้มีการปรับปรุงกลไกของ
มาตรการในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างกัน	 เช่น	 การแจ้งเตือนในกิจกรรม
ทางทหาร	 รวมทั้ง	 กฎของความปลอดภัย
ทางอากาศและทางทะเล	ฯลฯ	นอกจากนี้	
ยังมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวง
กลาโหมของทั้งสองประเทศ	ตลอดจนการ
ประชุมผ ่านวีดิทัศน ์ระหว ่างประธาน
เสนาธิการทหารร่วมของจีนกับประธาน

เสนาธกิารร่วมของสหรฐัฯ	และมกีารฝึกร่วม
ทางทหารในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติที่
ฮาวาย	เป็นต้น

	อาจกล่าวได้ว่าจนีมเีจตนารมณ์ทีจ่ะ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์
แบบทวภิาคกีบัสหรฐัฯ	อย่างยัง่ยนื	และจะ
ท�างานร่วมกับสหรัฐฯ	 เพื่อเพิ่มพูนความ
ร่วมมือแบบทวภิาคบีนพืน้ฐานของการขจดั
ความขัดแย้ง	 การไม่เผชิญหน้ากันและ
เคารพซึ่งกันและกัน	 และความร่วมมือกัน
ในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน	 ทั้งใน
ระดับทวิภาคี	 ระดับภูมิภาคและระดับโลก
เพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศและ
ประชาชนทั่วโลก
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย

โดยทัง้สองประเทศต่างกเ็ป็นประเทศ
เพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหุ้นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์ของความร่วมมอืเพือ่การบรรลุ
ถงึความพยายามร่วมกนัอย่างมเีสถยีรภาพ	
ดังนี้

	ในปี	ค.ศ.๒๐๐๑	ทั้งสองประเทศได้
ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่วมมือในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 (the	
Good		Neighborly	Treaty	of	Friendship 
and	 Cooperation)	 ซึ่งตอกย�้าความเป็น
หุ ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และในปี	 ค.ศ.
๒๐๑๑	 ได้ยกระดับความสัมพันธ์แบบ
ทวิภาคีสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
อย่างรอบด้านบนพืน้ฐานของความเสมอภาค 
ความเชื่อมั่นต่อกัน	 การสนับสนุนซึ่งกัน 
และกัน	 ความเจริญร ่วมกันและเป ็น
มิตรภาพ	 นอกจากนี้ในปี	 ค.ศ.๒๐๑๔	 
ทั้งสองประเทศก็ยกระดับการเป็นหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ความร่วมมือแบบรอบด้าน
สู่ระยะใหม่ที่มีความใกล้ชิดมากขึ้นในการ
ปกป้องพื้นที่ทางยุทธศาสตร์และหลีกเลี่ยง
ความกดดันจากภายนอก	 (ซึ่งหมายถึง
สหรัฐฯ)	

ในปี	ค.ศ.๒๐๑๖	ทัง้สองฝ่ายได้ลงนาม
ความตกลง	๓	ฉบับ	ได้แก่	ความตกลงร่วม
ระหว่างจีนกับรัสเซียว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๕ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ)
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และความตกลงร่วมระหว่างจีนกับรัสเซีย 
ว่าด้วยความร่วมมือพัฒนาข่าวสารด้าน
ไซเบอร์	 นอกจากนี้	 ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยัน
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดในการสนับสนุน 
ต่อสนธิสัญญามิตรภาพ	 และความร่วมมือ
ในความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีในระหว่างการ
ประชุม	 G20	 ที่เมืองหางโจว	 โดยเฉพาะ
ความร่วมมือในโครงการริเร่ิมหน่ึงแถบ 
หนึ่งเส ้นทาง	 (the	 Belt	 and	 Road	 
Initiative)

	อาจกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ทาง
ทหารระหว่างจนีกบัรสัเซยีมคีวามก้าวหน้า
มากขึ้น	 โดยในปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 ทั้งสอง
ประเทศร่วมกนัสวนสนามในโอกาสครบรอบ 
๗๐	ปี	 แห่งชัยชนะในสงครามการต่อต้าน
ฟาสซสิต์ทีจ่นีได้จดัขึน้	รวมทัง้มกีารฝึกซ้อม
รบทางทะเลร่วมกนั	๒	คร้ังในปี	ค.ศ.๒๐๑๕	
และในปี	 ค.ศ.๒๐๑๖	 มีการฝึกต่อต้าน
ขีปนาวุธร่วมกันและการซ้อมรบทางทะเล	

นอกเหนือจากความร ่ วม มือ 
ทางทหารและความมั่นคงใน
กรอบขององค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้
ความสัมพันธ ์ระหว่างจีนกับ
อินเดีย

นับต้ังแต ่ป ี 	 ค.ศ.๒๐๑๕	
ยทุธศาสตร์และความร่วมมอืแบบ

เป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและความเจริญ
รุ ่งเรืองระหว่างจีนกับอินเดียได้เพิ่มใน 
เชิงลึกมากข้ึนจากการที่ทั้งสองประเทศได้
หลอมรวมเป้าหมายให้มีความใกล้ชิดกัน
เพื่อความร่วมมือที่หลากหลาย	รวมทั้งการ
ด�ารงการตดิต่อสือ่สารระหว่างกนัอย่างใกล้ชดิ
ทั้งในประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะจากการพบปะ
ระหว่างประธานาธิบดี	สี		จิ้นผิง	กับนายก
รัฐมนตรี	 นเรนทระ	 โมที	 ในการประชุม 
สุดยอดครั้งที่	 ๗	 กลุ ่มประเทศ	 BRICS	 
เม่ือปี	 ค.ศ.๒๐๑๕	 นอกจากนี้	 ยังมีกลไก 
ในกรอบความร ่วมมือต ่างๆ	 ที่ท�าให  ้
ทัง้สองฝ่ายมกีารตดิต่อสือ่สารกนั	เช่น	UN,	
G20	 รวมทั้งความร่วมมือระหว่างจีน	 -	
อนิเดยี	–	รสัเซยี	เพือ่ช่วยเหลอืและป้องกนั
รักษาผลประโยชน์ร่วมกัน	 ส�าหรับความ
ร่วมมือทางทหารนั้นทั้งสองฝ่ายมีการ
ปรกึษาหารอืเพือ่ความม่ันคงทางทหารและ

การฝึกร่วมเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย	โดย
เฉพาะการปฏิบัติในการรักษาสันติภาพ
ระหว่างแนวพรมแดนของทั้งสองประเทศ
เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.๒๐๑๕	ทั้งสองฝ่าย
พยายามฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์ผ่านกรอบความ
ร่วมมือต่างๆ	 เช่น	APEC,	Asian	 -	Africa	
Summit	 และการประชุมสุดยอดระหว่าง
สามฝ่ายจีน	–	ญี่ปุ่น	–	เกาหลีใต้	แม้ว่าจะ
มีปัจจัยทางประวัติศาสตร์และประเด็น
ความขัดแย้งทางด้านอาณาเขตจะเป็น
อุปสรรคต่อความสัมพันธ์แบบทวิภาคีของ
ทั้งสองประเทศก็ตาม	แต่จีนได้เรียกร้องให้
ญี่ปุ่นยึดถือเอกสารการเมือง	๔	ฉบับ	และ
หลกัพืน้ฐานสีป่ระเดน็ของข้อตกลงทวิภาคี
เพื่อการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง	 การ
ควบคมุกรณพีพิาท	การควบคมุความขดัแย้ง
และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี
จดุยนืของจนีต่อปัญหาทีเ่ป็นประเดน็ร้อน
ในภูมิภาค

	จดุยนืของจนีต่อปัญหานิวเคลียร์บน
คาบสมุทรเกาหลีซึ่งจีนได ้แสดงความ
ชัดเจนและมีความเสมอต้นเสมอปลายที่ 
มุ่งมั่นจะท�าให้คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขต
ปลอดจากนิวเคลียร์	 เพื่อให้เกิดสันติภาพ
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และเสถยีรภาพ	และเหน็ว่าทางออกของการ
แก้ไขปัญหานี้จะต้องใช้การเจรจาและการ
ปรึกษาหารือเท่านั้น	 และหลายปีที่ผ่านมา
จีนได้ท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้�านวยความสะดวกใน
การเจรจาหกฝ่าย	 (สหรัฐฯ	 เกาหลีเหนือ
รัสเซีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้และจีน)	นอกจากนี้	
จีนยังคงท�างานร่วมกับชุมชนระหว่าง
ประเทศที่มุ่งมั่นจะท�าให้คาบสมุทรเกาหลี
เป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์	ทั้งนี้เนื่องจาก
จีนเห็นว่าจะท�าให้คาบสมุทรเกาหลีของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมี
สนัตภิาพและเสถยีรภาพในระยะยาวซึง่จนี
ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เดินหน้าต่อไป	
แม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นสัก
เพียงใดก็ตาม

นอกจากนี้	 ในคาบสมุทรเกาหลียังมี
ป ัญหาสืบเนื่องมาจากการติดต้ังระบบ 

ต ่อต ้านขีปนาวุธที่ เกี่ยวข ้องกับการมี
เสถยีรภาพทางยทุธศาสตร์ในภาพรวมและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่าง
ประเทศขนาดใหญ่	 โดยจีนยึดมั่นอยู่เสมอ
เกีย่วกบัการต่อต้านขีปนาวธุอย่างมีทศิทาง
ตามสนธิสัญญาที่ทุกประเทศควรปฏิบัติ
ตาม	เพื่อด�ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ด้านความ
มั่นคงร่วมกันในการปกป้องรักษาสภาพ
แวดล้อมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ให้มีสันติภาพและเสถียรภาพด้วยความ
เสมอภาค	มคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กันและกนั
และมีความร่วมมอืเพือ่ผลประโยชน์ร่วมกนั
ดังนั้นจีนไม่เห็นด้วยกับกรณีที่สหรัฐฯ	และ
เกาหลีใต้จะด�าเนินการติดตั้งระบบป้องกัน
ขีปนาวธุ	THAAD	(Terminal	High	Altitude	 
Area	Defense	System	คือระบบยิงสกัด
ขีปนาวุธในบริเวณพิกัดต�าแหน่งสูงขณะที่

ขีปนาวุธโจมตีก�าลั ง เข ้าสู ่ วิถี เดินทาง 
ระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมายโดยมาก 
ใช ้ยิงสกัดขีปนาวุธพิสัยใกล ้และพิสัย 
ปานกลาง)	 ซึ่งจะท�าลายความสมดุลทาง
ยุทธศาสตร ์ในภูมิภาคนี้รวมท้ังส ่งผล 
กระทบต่อผลประโยชน์ของจนีและประเทศ
ต่างๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 -	 แปซิฟิกโดยรวม
นอกจากนีย้งัส่งผลกระทบต่อความพยายาม
ในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี 
อีกด ้วย	 ดังนั้นจีนจึงขอยืนยันที่จะให  ้
สหรฐัฯ	และเกาหลใีต้ยตุกิระบวนการเกีย่วกบั
เรื่องนี้

ส�าหรับจุดยืนของจีนต่อปัญหาใน
ทะเลจีนใต้	 ซึ่งจีนยังคงอ้างสิทธิ์ เหนือ 
หมู่เกาะหนานชา	(หรือหมู่เกาะสแปรตลีย์)	
และน่านน�้าบริเวณใกล้เคียงแม้จะมีความ
ขัดแย้งกับชาติอ่ืนที่อ้างสิทธิ์เช่นกันซึ่งเป็น
ดินแดนทีอ่ยูใ่นอ�านาจอธปิไตยของจนีทีจ่นี
จะต้องปกป้องดินแดนและน่านน�้าของจีน
ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติแต่จีนมี
ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ดังกล่าวโดยสันติและยอมรับการเจรจา
ปรึกษาหารือเพื่อน�ามาซึ่งความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาเช่นจีนกับอาเซียนมีการ
ตดิต่อสือ่สารและเจรจาหารอืกนัอย่างใกล้ชดิ
เกี่ยวกับปัญหาในทะเลจีนใต้ซึ่งก�าลังมี
ความก้าวหน้ามากขึ้นจากการร่วมมือกัน
ด�าเนินการตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้	 (Declaration	 on	
the	Conduct	of	Parties	in	the	South	
China	Sea	:	DOC)	ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่	ค.ศ.
๒๐๐๒	 ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติเป็น 
ระเบยีบปฏบิตั	ิ(Code	of	Conduct	-	COC) 
อย่างเป็นทางการต่อไป	

เอกสารอ้างอิง
ไชยสทิธิ	์ตนัตยกลุ,	พลตรี	ดร.	(๒๕๖๑).	ยทุธศาสตร์
จีนบนเวทีโลกเล่ม	๒.	กรุงเทพฯ	:	อรุณการพิมพ์.
The	State	Council	Information	Office	of	the	
People’s	Republic	of	China	(2017)	.China’s	
Policies	on	Asia		-	Pacific	Security	Coopera-
tion.		Beijing	:	Foreign	Languages	Press	Co.
Ltd.
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ะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลหลักของโลก ทั้งการลําเลียงสินค้า 
 และพลังงานทางทะเล อีกทั้งยังมีความสําคัญต่อการเคลื่อนกําลังทางยุทธศาสตร์ของ 
มหาอํานาจโดยเฉพาะสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทร
แปซฟิิกกบัมหาสมทุรอนิเดยีของกองกาํลงัภาคพืน้แปซฟิิกของสหรฐัฯ (US Pacific Command) 
ที่ต้องใช้พื้นที่ทะเลในบริเวณนี้เพ่ือเคล่ือนกําลังสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกําลังสหรัฐฯ  
ในพืน้ทีต่่างๆ ทัง้โดยตรงจากสหรฐัฯ และจากฐานทัพสหรฐัฯ ทีอ่่าวเพร์ิล เกาะกวมและในญีปุ่่น 
ในขณะที่จีนได้สร้างเกาะเทียมขึ้นหลายแห่งในบริเวณทะเลจีนใต้อันนําไปสู่ความขัดแย้ง 
กับประเทศคู่พิพาทในทะเลจีนใต้รวมทั้งสหรัฐฯ ที่เห็นว่าจะขัดขวางต่อเสรีภาพในการเดินเรือ
และส่งผลกระทบต่อฐานทัพสหรัฐฯ ที่ตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์

สถานการณ์สําคัญท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ ได้แก่ 
กรณีที่ศาลอนุญาโตตุลาการซึ่งตั้งขึ้นภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
(United Nations Convention on the Law of the Sea : UNCLOS) ได้มคีาํตดัสนิข้อพพิาท
ระหว่างฟิลิปปินส์กบัจีนในกรณทีะเลจนีใต้ เมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ว่าแผนทีเ่ส้นประ 
๙ เส้นของจีนไม่สอดคล้องกับกฎหมายทะเล โดยเส้นประ ๙ เส้น ของจีนได้ลากครอบคลุม 

น่านนํา้ในทะเลจนีใต้ รวมพืน้ทีป่ระมาณ ๓.๕ 
ล้านตารางกโิลเมตรหรอืประมาณร้อยละ ๘๕ 
ของทะเลจีนใต้ซึ่งจีนไม่ยอมรับกระบวนการ
ของศาลอนุญาโตตุลาการดังกล่าว
ปัญหาของกรณีพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้

พื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ประกอบ
ด้วย ๒ หมู่เกาะใหญ่ๆ และ ๑ สันดอน (เรียง
ตามลําดับจากตอนเหนือลงไป) ได้แก่

๑. หมู ่ เกาะพาราเซล (Paracel  
Islands) ที่อยู่ทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้
มีคู ่พิพาทอ้างสิทธิอยู ่ ๓ ฝ่าย ได้แก่ จีน 
เวยีดนามและดนิแดนไต้หวนั (ซึง่ถอืเป็นส่วน
หน่ึงในอํานาจอธิปไตยของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและตามมติสหประชาชาติ 

ท

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๖ จุดยืนของจีนต่อปัญหาทะเลจีนใต้)
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ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ที่ให้การรับรองจีนเดียว)  
โดยเฉพาะบนเกาะวูด๊ดีซ้ึง่จีนอ้างสทิธแิละอนมุตัิ
จดัตัง้กองกาํลงัรกัษาการณ์อย่างเป็นทางการ
ในเขตการปกครองเมืองซานชา ซึ่งเป็นเมือง
บริหารหมู ่ เกาะวู ๊ดดี้ของจีน ในขณะที่
เวยีดนามกอ้็างสทิธเิหนือเกาะวูด๊ดี ้โดยถอืว่า
เป็นส่วนหนึง่ของจงัหวดัดานงั รวมท้ังดนิแดน
ไต้หวันก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะนี้เช่นกัน

๒. สันดอนสกาโบโรห์ (Scarborough 
Shoal) อยูท่างด้านตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
ทะเลจีนใต้ ซ่ึงเป็นแหล่งทําประมงที่สําคัญ
โดยมีคู่พิพาทที่อ้างกรรมสิทธิ์ ๓ ฝ่าย ได้แก่ 
จีน ดินแดนไต้หวันและฟิลิปปินส์

๓. หมูเ่กาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands)  
ประกอบด้วย กลุม่ของเกาะแนวปะการงัสนัทราย 
โขดหนิประมาณ ๓๐,๐๐๐ เกาะ แต่มปีระมาณ 
๙๐ เกาะ ท่ีถกูอ้างสทิธคิรอบครองโดยคูพ่พิาท 
๖ ฝ่าย ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน 
เวียดนาม และดินแดนไต้หวัน

 มุมมองของจีนต่อท่าทีความเคลื่อนไหว
ของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ ได้มุ่งโจมตีจีนในเรื่องการถม
เกาะเทยีมในทะเลจีนใต้ซ่ึงกระทบต่อการลาํเลยีง
สินค้าและพลังงานทางทะเลของสหรัฐฯ  
รวมทัง้เส้นทางการเคลือ่นกาํลงัของกองกําลงั
ภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ (US Pacific 
Command) และการวางกําลังของฐานทัพ
สหรัฐฯ ในฟิลิปปินส์ที่มีอยู่ ๕ แห่ง ได้แก่ 
Antonio Bautista Air Base (ตั้งอยู่บนเกาะ
ปาลาวัน) Basa Air Base (อยู่ห่างจากกรุง
มะนิลา ๔๐ ไมล์) Fort Magsaysay (อยู่ทาง
ตอนเหนอืของเกาะลซูอน) Lumbia Air Base 
(อยู่ทางตอนใต้ของเกาะมินดาเนา) และ 
Mactan - Benito Ebuen Air Base (อยู่บน
เกาะเซบู)

นอกจากนี้สหรัฐฯ ต้องการสกัดกั้น
อิทธิพลของจีนที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จากการดาํเนนินโยบายความรเิริม่ “หนึง่แถบ
หนึ่งเส้นทาง” ของจีน (Belt and Road 
Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road 
: OBOR) โดยเฉพาะเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลทีพ่าดผ่านพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ตามทีจ่นีเคย
ประกาศแนวเส้นประ ๙ เส้น ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ร้อยละ ๘๕ ของทะเลจีนใต้ ซึ่งส่งผล 
กระทบต่ออิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาคน้ี
รวมทัง้ท้าทายต่อยทุธศาสตร์สําคญัของสหรฐัฯ 
ทีจ่ะดํารงสถานภาพของการเป็นอภมิหาอํานาจ
เพยีงหนึง่เดยีวของโลก ดงันัน้ สหรฐัฯ จงึต้อง
ดําเนินการขัดขวางการแผ่ขยายอิทธิพลของ
จีนในทะเลจีนใต้
ท่าทีของจีน

จีนเตรียมการตอบโต้สหรัฐฯ ที่แสดง
การยัว่ยโุดยส่งเรอืพฆิาตเข้ามาใกล้เกาะเทยีม
ของจีนในทะเลจีนใต้อยู่เสมอ โดยจีนอ้างว่า
ไม่เคยปิดกั้นเสรีภาพในการเดินเรือ รวมทั้ง
ความพยายามของสหรัฐฯ ที่ต้องการใช้คํา
ตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศเมือ่วนัที ่๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
ทีคั่ดค้านการประกาศเส้นประ ๙ เส้นของจนี
ในการย่ัวยุให้ฟิลิปปินส์และประเทศที่มี 
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กบัจีน เพ่ือต่อต้านจนี

นำยลู่คัง โฆษกกระทรวงกำรต่ำงประเทศจีน
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ซึ่งจีนไม่ยอมรับกระบวนการของ
ศาลอนุญาโตตุลาการมาตั้งแต่ต้น 
ในขณะที่ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทาง
เดินเรือที่สําคัญของโลก รวมทั้ง
เป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิของจนี อกีทัง้เป็น
จุดยุทธศาสตร์สําคัญของจีนใน
ยุทธศาสตร ์มุ ่ งลงใต ้ เพื่อเชื่อม
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทร
อนิเดยี ตลอดจนเป็นเส้นทางทะเล
ที่สําคัญในการดําเนินนโยบาย 
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ที่จะ
ทําให้จีนสามารถเชื่อมต่อเส้นทางสายไหม
ทางทะเลกับเส ้นทางสายไหมทางบกที่
ครอบคลุมทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกา ซึ่ง
จะทําให้จีนสามารถแผ่ขยายอํานาจทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร  
อันตอบสนองต ่อยุทธศาสตร ์ของจีนที่
ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ได้ประกาศในการ
ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 
๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ ว่า “จีนจะฟื้นฟูสู ่ความยิ่งใหญ ่
และความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชาติจีน
ในกลางศตวรรษที่ ๒๑”

จีนได้ประกาศเจตนารมณ์เกีย่วกบัการ
ดาํเนินนโยบายของจีนต่อทศิทางความมัน่คง
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดย The State 
Council Information Office of the 

People’s Republic of China โดยจีนได้
ออกสมดุปกขาวเรือ่ง “China’s Policies on 
Asia - Pacific Security Cooperation” 
และเผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
โดยกล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่าทุกฝ่ายมีผล
ประโยชน์ร่วมกันและมีฉันทามติที่จะดํารง
รักษาสันติภาพความมั่นคงและเสรีภาพ 
ในการเดินเรือรวมทั้งการใช้เส้นทางบิน แต่
อย่างไรก็ตามปัญหาจากภัยคุกคามต่อความ
มัน่คงทางทะเลในรปูแบบใหม่ เช่น ปัญหาโจร
สลดั ปัญหาการลกัลอบนาํเข้าสิง่ผดิกฎหมาย
ต่างๆ และปัญหาการค้ามนุษย์ ฯลฯ โดยจีน
เรยีกร้องให้มคีวามร่วมมอืให้มคีวามช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศเพื่อรักษาผลประโยชน์ 
ด้านความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน โดยยึดถือ
แนวทางการปฏบัิตขิองกฎบัตรสหประชาชาติ

และหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายทางทะเล
ทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และ
กฎหมายใหม่ทางทะเล รวมถึงอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
๑๙๘๒ (United Nations Convention on 
the Law of the Sea, 1982 : UNCLOS) 
และหลกัการพ้ืนฐานของการอยูร่่วมกนัอย่าง
สนัตห้ิาประการ ได้แก่ การเคารพในบรูณภาพ
แห ่ งดินแดนและอํ านาจอธิปไตยของ 
กันและกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
ซ่ึงกันและกัน การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน  
การธาํรงไว้ซึง่ความเสมอภาคและมผีลประโยชน์
ร่วมกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

นอกจากนี้ จีนยังคงอ้างกรรมสิทธ์ิ
เหนือหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ภายใต้
อํานาจอธิปไตยของจีนที่จีนจะต้องปกป้อง 
ดินแดนและน ่านนํ้ าของจีน ตลอดจน 
ผลประโยชน์ของชาติ แต่จีนมีความมุ่งม่ัน 
ทีจ่ะแก้ไขปัญหาความขดัแย้งดังกล่าวโดยสนัติ 
และยอมรบัการเจรจาปรกึษาหารอืเพือ่นํามา
ซึ่งความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เช่น จีน
กับอาเซียนมีการติดต่อสื่อสารและเจรจา
หารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับปัญหาใน
ทะเลจีนใต้ซ่ึงกําลังมีความก้าวหน้ามากขึ้น
จากการร่วมมือกันดําเนินการตามปฏิญญา 
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ 
(Declaration on the Conduct of Parties 
in the South China Sea : DOC) ซึ่งริเริ่มขึ้น

นำยหลี่  เค่อเฉียง นำยกรัฐมนตรีจีน
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ตั้งแต่ ค.ศ.๒๐๐๒ ให้สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติ เป ็นระเบียบปฏิบั ติ  (Code of  
Conduct – COC) อย่างเป็นทางการต่อไป
เพื่อการมีเสถียรภาพและการรักษาความ
มั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนี้

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ นายลู ่  คัง โฆษกกระทรวงการ 
ต่างประเทศของจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว
เกีย่วกบัเหตกุารณ์ทีเ่รอืรบสหรฐัฯ ล่วงล้ําเข้ามา
ในน่านนํา้หมู่เกาะซซีา (Xisha Islands) หรอื
หมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) ที่จีน
อ้างกรรมสิทธิ์ โดยระบุว่าจีนไม่พอใจและ
คดัค้านอย่างแขง็กร้าวต่อการกระทาํดงักล่าว
และเร่งให้สหรัฐฯ หยุดปฏิบัติการท้าทายที่
รุกรานอธิปไตยและคุกคามความมั่นคงของ
จีนในทันที สืบเนื่องมาจากเรือรบฮิกกินส์ 
(Higgins) และเรอืรบแอนตีแ้ทม (Antietam) 
ของกองทพัสหรฐัฯ ได้ล่วงล้ําเข้ามาในน่านน้ํา
หมู ่เกาะซีซาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก
รัฐบาลจีนทําให้กองทัพเรือจีนต้องแจ้งต่อ
เรือรบสหรัฐฯ ตามกฎหมาย
ของจีน โดยใช้ทั้งวิธีเตือนและ
ขับไล่ให้เรือรบสหรัฐฯ ออกไป
จากน่านนํ้าดังกล่าว
แนวโน้มของสถานการณ์

นับว ่ าสถานการณ ์ที่
เ กี่ ยวข ้องกับข ้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ได้คลี่คลายความ
ตึงเครียดลงไปในระดับหนึ่ง
จากการประชุมเจ ้าหน ้า ท่ี

ระดับสูงว่าด้วยการปฏิบัติตาม “ปฏิญญา 
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้”      
ครั้งที่ ๑๕ ที่เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมื่อ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามปฏิญญาดังกล่าวระหว่างจีนกับอาเซียน  
รวมทั้งเร่งความร่วมมือทางทะเลและเจรจา
ประเด็นหลักการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ 
นายข่ง เสวียนโย่ว รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศจีนและเจ้าหน้าที่

ระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศจีน 
และของประเทศในกลุ่มอาเซียนได้เข้าร่วม
ประชุมในคร้ังนี้ด้วย แม้ว่าเมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรี หลี่ 
เค่อเฉียง ของจีนจะแถลงถึงพัฒนาการที่
ก้าวหน้าของความพยายามร่วมกันระหว่าง
จีนกับอาเซียนในการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้หรือ COC ให้แล้วเสร็จภายใน 
๓ ป ีก็ตาม ทั้ ง น้ี เ น่ืองจากท ่ าทีความ
หวาดระแวงของจีนที่มีต่อสหรัฐฯ ในความ
พยายามที่จะแทรกแซงปัญหาข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ ในขณะที่ท่าทีความหวาดระแวง
ของสหรัฐฯ ต่อการสร้างเกาะเทียมของจนีใน
ทะเลจนีใต้ทีอ่าจกระทบต่อการเดนิเรอือย่าง
เสร ีโดยเฉพาะการเคลือ่นกาํลงัของกองกาํลงั
ภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ รวมทั้งฐานทัพ
สหรัฐฯ ๕ แห่ง ในฟิลิปปินส์ ดังนั้นไทยควร
แสดงท่าทีท่ีเป็นมิตรกับทุกฝ่าย โดยเป็น
เสมือนสะพานเชื่อมในการแสวงหาทางออก
เพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้สถานะของการที่ไทย
ไม่ได้เป็นคู ่กรณีของข้อพิพาทให้ทุกฝ่าย
ยอมรับและร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วย
การเจรจาอย่างสันติวิธีบนพื้นฐานของกรอบ
กฎหมายระหว่างประเทศท่ีทุกฝ่ายให้การ
ยอมรับ และจัดกิจกรรมที่จะส ่ง เสริม 
ให้ทะเลจีนใต้เป ็นทะเลแห่งสันติภาพมี
เสถียรภาพมีความเจริญรุ ่งเรืองและมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การเสนอตัวของไทย
ทีจ่ะเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรเพือ่
ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการ
บรรเทาสาธารณภัย (Humanitar ian  
Assistance and Disaster Relief : HADR) 
ของภมูภิาค รวมทัง้ผลกัดนัมาตรการเพือ่การ
ส่งเสริมความร่วมมือในการกู้ภัยทางทะเล 
เป็นต้น 
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 Journal of International Law. 107 (1):  
 121–141.
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ารแข่งขันในการแผ่ขยายอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  
 จนน�าไปสู ่สงครามการค้าและมีแนวโน้มที่จะขยายไปสู ่
สงครามอย่างรอบด้านภายใต้แนวคิดเรื่อง “อินโด - แปซิฟิก (Free 
and Open Indo - Pacific)” อันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ 
ด้านความมัน่คงในภมิูภาคอาเซียนและอนิโด - แปซิฟิกโดยรวม ทัง้นี้
เนื่องจากประธานาธิบดี โดนัลด์  ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้กล่าว
สนุทรพจน์ในช่วงการประชุม APEC ทีน่ครดานงั ประเทศเวยีดนาม 
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเน้นความร่วมมืออย่างจริงจัง 

ในด้านการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศในอินโด - แปซฟิิกซึง่มคีวาม
สอดคล้องกับแนวคิดและท่าทีทางยุทธศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศของญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียกล่าวคือ

 ท่าทีของญี่ปุ่นที่ต้องการเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เข้ากบัอนิเดยีและแอฟรกิามากขึน้ในด้านเศรษฐกจิ และเน้นส่งเสรมิ
ความร่วมมอืกบัสหรฐัฯ ในด้านการเมอืงดงัทีน่ายชนิโซ อาเบะ นายก
รฐัมนตรญีีปุ่น่ได้กล่าวสนุทรพจน์เรือ่ง “Confluence of the Two 
Seas” ที่รัฐสภาอินเดีย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และเมื่อได้รับเลือกตั้ง

ก

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๗ ผลจากแนวคิดเกี่ยวกับอินโด - แปซิฟิก)
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เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในสมัยที่ ๒ เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 
ช่วงที่บทบาทของจีนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในขณะที่
บทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชียเริ่มลดลง

 ท่าทีของอินเดียซึ่งมีความกังวลต่อการขยายอิทธิพลของจีน
ในมหาสมุทรอินเดียผ่านการสร้างท่าเรือและท่าอากาศยานของจีน
ในภมูภิาคเอเชยีใต้ อาท ิบงักลาเทศ ศรลีงักา มลัดฟีส์และปากสีถาน 
ภายใต้แนวคิด Belt and Road Initiative (BRI) ซึ่งอินเดียมองว่า
ส่งผลกระทบต่อการเมืองและความมั่นคงของอินเดียโดยตรง

ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในทุกๆ ด้านโดยวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว
ของสหรัฐฯ ที่มีการประกาศเปลี่ยนชื่อ “กองบัญชาการทหารภาค
แปซิฟิก (PACOM)” ซึง่ท�าหน้าท่ีดแูลก�าลังทหารของสหรฐัฯ ทัง้หมด
ในเอเชยีเปลีย่นมาเป็น “กองบญัชาการทหารภาคอนิโด - แปซฟิิก 
(INDOPACOM)” โดยสหรฐัฯ ต้องการคงความเป็นมหาอ�านาจทัง้ใน
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่จีนก�าลังมีความ
ก้าวหน้าในการด�าเนนิโครงการความรเิริม่ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” 
Belt and Road Initiative หรือ BRI ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
อดีตศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัย
มิชแิกนชือ่ออแกนสกี ้(A.F.K. Organski) ทีไ่ด้กล่าวถึงปรากฏการณ์
ของสงครามอันเกิดจากการที่มหาอ�านาจเก่าต้องการรักษาความ
เป็นมหาอ�านาจไว้ โดยการท�าลายมหาอ�านาจใหม่ทีก่�าลงัก้าวขึน้มา
มีอ�านาจ

เป้าหมายของจีน
จีนซึ่งมีความหวาดระแวงต่อการถูกปิดล้อมโดยสหรัฐฯ และ

พันธมิตร จึงได้ออกเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “China’s Policies 
on Asia - Pacific Security Cooperation” และได้แจกจ่ายเผยแพร่
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยกล่าวถึงการด�าเนินนโยบายของจีน
ต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย - แปซิฟิก อันเป็นแนว

 ท่าทีของออสเตรเลียที่กังวลต่อสภาวะความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงในทะเลจีนใต้จากบทบาทของจีน จึงได้เผยแพร่เอกสาร  
Foreign Policy White Paper 2017 เมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๖๐ 
โดยก�าหนดทศิทางการด�าเนนินโยบายต่างประเทศของออสเตรเลยี
ใน ๑๐ ปีข้างหน้าที่มุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก

ในขณะที่ศาสตราจารย์ ไมเคิล แคลร์ (Michael T. Klare)  
ผู ้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพและความม่ันคงของโลกจากวิทยาลัย
นิวแฮมป์เชียร์เห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดสงคราม
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นโยบายทางยุทธศาสตร์ที่จีนได้ประกาศ (Statement Policy)  
ต่อนานาชาตเิพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ
ซึ่งย่อมจะกระทบต่อทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนและ 
อินโด - แปซิฟิก โดยเฉพาะการที่สหรัฐฯ ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร ์
อินโด - แปซิฟิกในเอกสารยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ (National 
Security Strategy) เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และได้วิเคราะห์
ภูมิภาคนี้ในภาพใหญ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายจากเอเชีย - แปซิฟิก 
เป็น อินโด - แปซิฟิก อันเป็นผลจากแนวคิดยุทธศาสตร์สอง
มหาสมทุรจากการเชือ่มต่อระหว่างมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุร
แปซิฟิก

ความกังวลในสถานการณ์ความม่ันคงของภูมิภาคที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการด�าเนินโครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้น
ทาง” หรือ BRI และจะกระทบต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน 
ดังน้ันรัฐบาลจีนจึงได้แสดงเจตนารมณ์ของจีนที่มีต่อความร่วมมือ
ด้านความมัน่คงในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิิกไว้ในเอกสารสมุดปกขาว

ด้านการป้องกันประเทศของจีน เรื่อง “China’s Policies on Asia 
- Pacific Security Cooperation” โดยได้แจกจ่ายเผยแพร่เมื่อ
เดือนมกราคม ๒๕๖๐ โดยได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของจีนไว้ว่า

๑. เพื่อส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกัน
ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย – 
แปซฟิิก โดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการรวมกนัทางเศรษฐกจิ
ด้วยการสร้างเขตเสรทีางการค้า และการเชือ่มโยงกนัอย่างรอบด้าน
ในการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยด�าเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ.๒๐๓๐ เพื่อ
ลดช่องว่างของความแตกต่างจากการพัฒนาในภูมิภาคน้ีอันเป็น 
ผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ ด้วยการประสานสอดคล้องในการ
ปฏบิตัซิึง่จนีได้ผลกัดนักจิกรรมส่งเสรมิเรือ่งดงักล่าวโดยด�าเนนิการ
โครงการรเิริม่ “หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง” (Belt and Road Initiative 
: BRI) รวมทั้งได้จัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชยี (the Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) และ
กองทุนเส้นทางสายไหม (the Silk Road Fund)

๒. การร่วมกนัส่งเสรมิการสร้างการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ 
และความเข้มแข็งบนพื้นฐานทางการเมืองเพื่อการรักษาสันติภาพ
และเสถยีรภาพซึง่กญุแจทีส่�าคญัคอืการด�ารงไว้ซึง่การปฏบิตัต่ิอกนั
อย่างเสมอภาคกันและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือกัน 
โดยจีนจะท�างานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ 
ของประเทศใหญ่ในการลดความขัดแย้งและไม่เผชิญหน้ากัน  
มีความเคารพต่อกันและร่วมมือกัน นอกจากนี้ จีนเป็นหุ้นส่วน 
ทางยุทธศาสตร์ที่รอบด้านและมีความร่วมมืออย่างลึกซ้ึงกับรัสเซีย 
และได ้สถาปนาความสัมพันธ ์ที่ ใกล ้ชิดกับอินเดีย รวมทั้ ง 
มีการผลักดันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับญี่ปุ่น ทั้งนี้ผู้น�าจีนมีความ 
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เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์ตันตยกุล, พลตรี ดร. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก เล่ม ๒. กรุงเทพฯ :  
 อรุณการพิมพ์.
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ๒๕๖๑. เอกสารประกอบ 
 การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซยีนศึกษาคร้ังที ่๑ เร่ือง “สถานการณ์ 
 ความมัน่คงในภมูภิาคอาเซยีนและอนิโด-แปซฟิิก : ผลกระทบต่อไทยและอาเซยีน 
 ระหว่างวนัที ่๑๗ - ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมองิธารรสีอร์ต จงัหวดันครนายก.

มุง่มัน่ต่อแนวคดิของการเป็นประชาคมทีม่คีวามแตกต่างกนัดงัทีจ่นี
ได้สร้างการเป็นประชาคมร่วมกบัประเทศต่างๆ ในกลุม่อาเซียน เช่น
ความร่วมมือลุ่มแม่น�้าหลันชาง (ล้านช้าง) - แม่น�้าโขง เป็นต้น

๓. ความร่วมมือกันดังกล่าวเพื่อท�าให้มีทางออกที่ดีขึ้นของ
ภูมิภาค โดยมีกลไกพหุภาคีรวมทั้งกรอบความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งส�าหรับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย - 
แปซิฟิกด้วยการมีระบบความม่ันคงร่วมกันหลายฝ่าย และต่อต้าน
การมอี�านาจแต่เพียงฝ่ายเดยีวซึง่จนีสนบัสนนุความร่วมมอืทีใ่กล้ชดิ
เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและขยายความร่วมมือในการเจรจา
หารือด้านความมั่นคงผ่านกลไกต่างๆ เช่น องค์การความร่วมมือ
เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) และ 
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 นอกจากน้ีจนีสนบัสนนุ
การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (the Conference 
on Interaction and Confidence - Building Measures in Asia 
: CICA) เพื่อเป็นกลไกในการเจรจาหารือและความร่วมมือ

๔. การร่วมกันสร้างกฎระเบียบเพื่อพัฒนาความเป็นสถาบัน
ของการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 
ยึดมั่นในการปกครองโดยกฎหมายเป็นบรรทัดฐานและการยึดถือ
กฎบัตรสหประชาชาตเิป็นพืน้ฐานด้วยความบรสิทุธิย์ตุธิรรม โดยจนี
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศดังที่จีนร่วมกับอินเดียและเมียนมาในการริเริ่มหลักการ 
พืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัอย่างสันตห้ิาประการ (the Five Principles 
of Peaceful Coexistence) ในปี ค.ศ.๑๙๕๔ เป็นต้น นอกจากนี้ 
จีนและอาเซยีนได้ร่วมมอืกนัในการจดัท�าปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบิติั
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (the Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea : DOC) 
อนัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัการเจรจาโดยถอืเป็น
ระเบยีบปฏบิตัอิย่างเป็นทางการ (Code of 
Conduct : COC) ต่อไป

๕. การร่วมกันแลกเปลี่ยนทางการ
ทหารและความร่วมมอืทีจ่ะเป็นหลักประกนั
ต่อสนัตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาคเอเชยี 
- แปซฟิิก โดยจนีเข้ามส่ีวนร่วมในความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศและยึด
หลักพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ห้าประการ รวมทัง้การด�าเนนิการเพือ่ความ
ร่วมมือในการลดการเผชิญหน้าทางทหาร 
โดยเฉพาะส่งเสริมการมีกลไกเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นทางทหารบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน  
ความเสมอภาคกัน การมีผลประโยชน์ร่วมกันและความร่วมมือ 
เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัโดยจนียดึมัน่ในการเจรจาหารือ
เพื่อความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล ความร่วมมือในภารกิจ
การรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ความร่วมมือในการต่อต้าน 
การก่อการร้ายระหว่างประเทศ การปฏบิตักิารเพือ่การบรรเทาภยัพบิตัิ 
ตลอดจนการฝึกและศึกษาทางทหารร่วมกับประเทศต่างๆ

๖. การร่วมกันแก้ไขปัญหาความแตกต่างและข้อพิพาทอย่าง
ถกูต้องเพือ่ด�ารงรกัษาสภาพแวดล้อมของสนัตภิาพและเสถยีรภาพ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยร่วมกันหาทางออกของปัญหาอย่าง
สนัตมิกีารเจรจาหารอืรวมทัง้ปรกึษากนัด้วยความเคารพและเข้าใจ
ในความแตกต่างซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะหลักพื้นฐานและ
กระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
และกฎหมายเพื่อความมั่นคงทางทะเลใหม่ตลอดจนอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล เป็นต้น

นอกจากนี้ในเอกสารสมุดปกขาวฯ ของจีนดังกล่าวได้ระบุว่า
จีนมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แบบ
ทวิภาคีกับสหรัฐฯ อย่างยั่งยืน และจะท�างานร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อ
เพิ่มพูนความร่วมมือแบบทวิภาคีบนพื้นฐานของการขจัดความ 
ขดัแย้ง การไม่เผชญิหน้ากันและเคารพซึง่กันและกัน และความร่วมมือ
กนัในการรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในระดบัทวภิาครีะดบัภมูภิาค
และระดับโลกเพื่อประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาชน 
ทั่วโลก 
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	 ารเกิดขึ้นของแนวคิดอินโด	 -	 แปซิฟิก	 ย่อมจะท�าให้จีนมองว่า 
	 สหรัฐฯ	 ก�าลังร่วมมือกับญี่ปุ ่น	 อินเดียและออสเตรเลียเพื่อ
ต้องการปิดล้อมและสกดักัน้อทิธพิลของจนี	ในขณะทีจ่นีก�าลงัเดนิหน้า
โครงการ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	หรือ	BRI”	ซึ่งจะท�าให้จีนสามารถ
เช่ือมโยงทวปีเอเชยี	ยโุรป	และแอฟริกา	รวมท้ังเชือ่มมหาสมุทรอนิเดยี
กับมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเช่นกัน	 โดยจีนน�าเสนอว่าทุกประเทศใน
ภูมิภาคนี้ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์ในการมุ่งส่งเสริม
สนัตภิาพ	การแสวงหาเสถียรภาพและการพัฒนา	รวมท้ังมคีวามไว้เนือ้
เชือ่ใจซึง่กนัและกัน	ในทางการเมอืงระหว่างประเทศแม้ว่าจะมีข้อกรณี
พิพาทที่เป็นจุดประเด็นร้อนในภูมิภาค	 เช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับอ�านาจ
อธิปไตยทัง้ทางบกและทางทะเล	เปน็ต้น	โดยให้ความส�าคญักบัการมี
ส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค

แนวทางการด�าเนินการของจีน
การมีส่วนร่วมของจีนในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบ

พหภุาคขีองภมูภิาค	โดยอาจแบ่งออกตามกรอบความร่วมมือต่างๆ	ที่
ระบุไว้ในเอกสารสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีนเรื่อง	

“China’s	 Policies	 on	 Asia-Pacific	 Security	 Cooperation”	 
อันได้แก่

๑.	กรอบความร่วมมือจีน	–	อาเซยีน	ซึง่จนีค�านงึถงึอาเซียนเป็น
เพื่อนบ้านในล�าดับแรกและสนับสนุนการรวมตัวกันของอาเซียนเป็น
ประชาคมเดยีวกนั	เพือ่เป็นศนูย์กลางของความร่วมมือในภมูภิาค	ทัง้นี้
ด้วยหลักการพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน	ความเสมอภาคกัน
การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและมีความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

๒.	 กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	
(๑๐+๓)	ซึง่ความร่วมมือ	๑๐+๓	เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก	 อันเป็นความก้าวหน้ามาจากความ
ริเริ่มเชียงใหม่	 (Chiang	Mai	 Initiative)	 ซึ่งเป็นกระบวนการแบบ
พหุภาคีที่จะเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจซึ่งจีนมุ่งผลักดันการเจรจา 
ต่อรองทางการค้า	การลงทุน	และการบริการให้ยกระดับไปสู่รูปแบบ
ความร ่วมมือในการขยายการค้าและการลงทุนภายใต ้กรอบ 
ความร่วมมือเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 (the	 
Regional	Comprehensive	Economic	Partnership	:	RCEP)	

ก

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๘ แนวทางของจีนต่ออินโด - แปซิฟิก)
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๓.	กรอบความร่วมมือจีน	 -	ญี่ปุ่น	 -	 เกาหลีใต้	 ซึ่งเมื่อวันที่	๑	
พฤศจกิายน	ค.ศ.๒๐๑๕	จนี	ญีปุ่่นและเกาหลใีต้	ได้จดัให้มกีารประชมุ
ความร่วมมอืสามฝ่ายข้ึนทีก่รุงโซลประเทศเกาหลใีต้	เพือ่พฒันาความ
สัมพันธ์สามฝ่ายและแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ	ในอนาคต

๔.	กรอบการประชุมสดุยอดเอเชยีตะวนัออก	(East	Asia	Sum-
mit	:	EAS)	การประชุมสดุยอดเอเชยีตะวนัออก	เป็นการประชมุระดบั
ผู้น�าประเทศเพื่อความร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงทางการเมือง	ซึ่งเป็น	๒	
จักรกลที่มีแรงขับ	 ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง
ประสานสอดคล้องกันของทุกฝ่าย

๕.	กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชยี	-	แปซฟิิก	(ASEAN	Regional	Forum	:	ARF)	
เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงระดับพหุภาคี 
ในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	และพัฒนาแนวทาง
การด�าเนนิการทางการทตูเชงิป้องกนั	(Preventive 
Diplomacy)	 ที่มุ่งป้องกันการเกิดและขยายตัว
ของความขดัแย้งโดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนือ้
เชื่อใจ	 (Confidence	 Building	Measures	 -	
CBMs)	ระหว่างกัน	โดยเฉพาะเพื่อความร่วมมือ

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในรูปแบบใหม่	(Non	-	Traditional 
Security)

๖.	 กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา	(ASEAN	Defence	Ministers’	Meeting	Plus	:	ADMM	-	Plus)	
เป็นกลไกในระดับสูงที่จะสนับสนุนต่อความร่วมมือในการสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม
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	๗.	กรอบการประชุมกรอบความร่วมมือแม่น�้าล้านช้าง	-	แม่น�้า
โขง	(Lancang	-	Mekong	Cooperation	:	LMC)	ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของ
ไทยที่ต้องการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงมีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยครอบคลุมความร่วมมือระหว่าง
กันอย่างรอบด้าน

 ๘.	กรอบองค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้	(Shanghai	Cooperation 
Organization	 :	 SCO)	 เป็นองค์การท่ีรวมตัวกันเพ่ือความร่วมมือ
ทางการเมือง	 ความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 ประกอบด้วย

สมาชกิ	๘	ประเทศคอื	จีน	รสัเซยี	คาซคัสถาน	คร์ีกซีสถาน	ทาจกิิสถาน	
อุซเบกิสถาน	อินเดีย	และปากีสถาน

๙.	 กรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และ
มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย	
(Conference	 on	 Interaction	 and	 Confidence	 -	 Building	 
Measures	 in	 Asia	 :	 CICA)	 เพ่ือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านการเมืองและความม่ันคง	ความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ
และการพัฒนา	 ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทาย 
รูปแบบใหม่ของภูมิภาค

รูปแบบที่จีนใช้เป็นเครื่องมือ
ส�าหรบักจิกรรมส�าหรบัความร่วมมือด้านความม่ันคงโดยเฉพาะ

ความมั่นคงในรูปแบบใหม่ของภูมิภาคซึ่งจีนได้เข้ามีส่วนร่วม	 เช่น	 
(๑)	การบรรเทาภยัพบิตั	ิ(๒)	ความร่วมมอืในการต่อต้านการก่อการร้าย 
(๓)	ความร่วมมือในการต่อสูก้บัอาชญากรรมข้ามชาต	ิ(๔)	ความมัน่คง
ทางไซเบอร์	(๕)	ความร่วมมือเกีย่วกบัความม่ันคงทางทะเล	(๖)	ความ
ร่วมมือในการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ	เป็นต้น

แนวโน้มของสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาค
การปรบัเปลีย่นแนวทางการต่อสูใ้นทางยทุธศาสตร์ครัง้ใหม่ของ

สหรฐัฯ	เกดิจากการทีส่หรฐัฯ	ญีปุ่น่		อนิเดยีรวมทัง้ออสเตรเลยี	ทีก่�าลงั
เปลีย่นการเรยีกขานภมิูภาคแถบนีจ้ากทีเ่คยใช้ว่า	“เอเชยี	-	แปซฟิิก”	
ไปเป็น	“อินเดีย	-	แปซิฟิก”	โดยระบุว่าศูนย์กลางแรงดึงดูดของโลก
ก�าลังเคลื่อนย้ายไปสู่ดินแดนหัวใจของอินเดีย	 –	 แปซิฟิก	 ท�าให้ 
นกัวเิคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงมองว่านีค่อืยทุธศาสตร์	“ปักหมดุ
หวนคนืสูเ่อเชยี”	ของสหรฐัฯ	ทีข่ยายให้ครอบคลมุถงึอนิเดยีด้วย	ทัง้นี้
ในบรบิทของการต่อสูช่้วงชงิผลประโยชน์ทางภมิูรฐัศาสตร์ครัง้ใหม่ใน
อาณาบรเิวณยเูรเชยี	โครงการเส้นทางสายไหมใหม่	(New	Silk	Roads)	
ซึง่มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กบัแถบเศรษฐกจิ	(Economic	Belt)	หรอื
ระเบียงเศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	ที่จีนเสนอขึ้นมาและเป็นที่
รูจ้กัเรยีกขานกนัในชือ่ว่าแผนการรเิริม่	“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”	หรอื	
BRI	คือการบูรณาการเครื่องมือของอ�านาจแห่งชาติ	(ทั้งทางการเมือง	
เศรษฐกิจ	การทูต	การเงิน	ทางปัญญาและวัฒนธรรม)	ของจีนมาจัด
ท�าเป็นวาระทางภูมิรัฐศาสตร์/ภูมิเศรษฐกิจแห่งศตวรรษที่	 ๒๑	 ขึ้น	
โดย	BRI	ถอืเป็นแนวความคดิเพือ่การด�าเนนินโยบายการต่างประเทศ
ของจนีในอนาคตช่วงต่อไปข้างหน้า	และเป็นหวัใจของกรอบความคดิ
เกีย่วกบั	“การก้าวผงาดขึน้มาอย่างสนัตขิองจีน”	(China’s	Peaceful	
Rise)

ดังนั้น	นัยส�าคัญของการใช้ค�าว่า	“อินเดีย	-	แปซิฟิก”	นั้นท�าให้
มคีวามหมายครอบคลมุรวมเอาเอเชยีใต้และมหาสมทุรอนิเดยีเข้ามาด้วย 
และเมื่อพิจารณาจากทัศนะมุมมองของสหรัฐฯ	 แล้ว	 นี่คือการ 
บ่งบอกเป็นนัยถึงการยกระดับอินเดียให้ขึ้นสู่สถานะของการเป็น
อภิมหาอ�านาจระดับโลก	 ผู้ก�าลังก้าวผงาดขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถที่จะ	
“ปิดล้อมจ�ากัดวง”	 จีนได้	 ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์	 ทิลเลอร์สัน
ของสหรฐัฯ	ได้เคยกล่าวเกีย่วกบัเรือ่งนีเ้อาไว้ว่าศนูย์กลางแห่งแรงดึงดูด
ของโลกก�าลงัเคลือ่นย้ายไปยงัหวัใจของภมิูภาคอนิเดยี	-	แปซิฟิก	ทัง้นี้
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เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์ตันตยกุล,	พลตรี	ดร.	(๒๕๖๑).	ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก	เล่ม	๒.	กรุงเทพฯ	:  
	 อรุณการพิมพ์.
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	๒๕๖๑.	 เอกสารประกอบ 
	 การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซยีนศึกษาคร้ังที	่๑	เร่ือง	“สถานการณ์ 
	 ความมัน่คงในภมูภิาคอาเซยีนและอนิโด-แปซฟิิก	:	ผลกระทบต่อไทยและอาเซยีน 
 ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๙	ธนัวาคม	๒๕๖๑	ณ	โรงแรมองิธารรสีอร์ต	จงัหวดันครนายก.

สหรฐัฯ	และอินเดยีมเีป้าหมายต่างๆ	ร่วมกนั	ทัง้ในเรือ่งสนัตภิาพ	ความ
มั่นคง	 เสรีภาพในการเดินเรือและสถาปัตยกรรมแห่งความเสรี	 และ
การเปิดกว้างโดยจะต้องท�าหน้าที่ในฐานะเป็นสัญญาณไฟบอก
ต�าแหน่งและเตอืนภยัอยูท่างด้านตะวนัออกและทางด้านตะวนัตกของ
ภูมิภาคอินเดีย	 -	 แปซิฟิก	 ความพยายามที่จะวาดภาพข้อเสนอนี้ว่า
เป็นแนวทางเข้าถงึปัญหาแบบมองภาพองค์รวมเหมอืนกบัการทบทวน
ยุทธศาสตร์	 “การหวนกลับคืนสู่เอเชีย”	 (pivot	 to	 Asia)	 ในยุค
ประธานาธิบดี	 บารัค	 โอบามา	 เพียงแต่ขยายขอบเขตให้ครอบคลุม
รวมถึงอินเดียด้วย

ส�าหรับในส่วนของอินเดียแล้วการขานรับต่อแนวความคิดว่า
ด้วยอินเดีย	 -	 แปซิฟิก	 ท�าให้อินเดียต้องแสดงบทบาทเสมือนเป็น 
นกักายกรรมทีก่�าลงัไต่เส้นลวดด้วยความระมดัระวังอย่างหลกีเลีย่งไม่พ้น 
ทัง้น้ีเมือ่เดอืนมถินุายน	๒๕๖๐	ท้ังอนิเดียและปากสีถานต่างกลายเป็น
สมาชิกอย่างเป็นทางการขององค์การความร่วมมอืเซีย่งไฮ้	(Shanghai	
Cooperation	Organization	หรอื	SCO)	ซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญั
อย่างหนึ่งของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียกับจีน	
นอกจากนี้ทั้งอินเดีย	 จีนและรัสเซียยังต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มบริกส์	
(BRICS	 กลุ่มประเทศเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่	 ๕	 ประเทศ	
ได้แก่	บราซิล	รสัเซยี	อนิเดีย	จนี	และแอฟรกิาใต้)	โดยทีป่ระธานบรหิาร
ของธนาคารการพฒันาใหม่	(New	Development	Bank	หรอื	NDB)	
ของกลุ่มบริกส์ซึ่งตั้งส�านักงานใหญ่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้นั้นก็เป็นชาว
อินเดีย	ไม่เพียงเท่านั้นอินเดียยังเป็นสมาชิกรายหนึ่งของธนาคารเพื่อ

การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานเอเชยี	(Asia	Infrastructure	Investment	
Bank	 หรือ	 AIIB)	 ซึ่งน�าโดยจีนและเมื่อเร็วๆ	 นี้	 อินเดียยังเข้าร่วม
กิจกรรมใน	BRI	อีกด้วย

แตค่วามพลิกผันเกิดขึน้เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๖๐	เมือ่นายก
รัฐมนตรี	นเรนทรา	โมดี	ของอินเดียปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมการประชุม
ซัมมิตของ	 BRI	 ที่กรุงปักกิ่ง	 เนื่องจากไม่พอใจโครงการระเบียง
เศรษฐกิจจีน	-	ปากีสถาน	(China	-	Pakistan	Economic	Corridor	
หรือ	CPEC)	ส่วนเชื่อมโยงหลักส่วนหนึ่งของ	BRI	ซึ่งตัดผ่านทั้งกิลกิต	
-	 บัลติสถาน	 (Gilgit	 –	 Baltistan	 ดินแดนตอนเหนือสุดที่อยู่ใต้การ
บริหารของรัฐบาลส่วนกลางปากีสถาน)	และภูมิภาคแสนอ่อนไหวซึ่ง
ปากีสถานเรียกว่าอาซัดแคชเมียร์	(Azad	Kashmir)	ส่วนอินเดียเรียก
ว่าแคว้นแคชเมียร์	 ส่วนที่ปากีสถานยึดครองอยู ่ท�าให้อินเดียได้
โครงการที่เสมือนเป็นคู่แข่งของ	 BRI	 โดยเรียกชื่อว่าระเบียงแห่งการ
เตบิโตเอเชยี	-	แอฟรกิา	(Asia	-	Africa	Growth	Corridor	หรอื	AAGC)	
และมีญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนส�าคัญอีกรายหนึ่งโครงการ	 AAGC	 ซึ่งได้เงิน
ทุนอุดหนุนจากญี่ปุ่นและใช้โนว-ฮาวเกี่ยวกับแอฟริกาของอินเดีย

ในขณะที่ระเบียงแห่งการเติบโตเอเชีย	–	แอฟริกา	หรือ	AAGC	
ยังเป็นเพียงเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งประกาศรับรองโดยอินเดียและ
ญีปุ่น่ในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทีม่คีณุภาพและการตดิต่อเชือ่มโยง
ในระบบดิจิทัลคล้ายๆ	กับความริเริ่ม	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	หรือ	
BRI	 ของจีน	 รวมทั้งความเคลื่อนไหวของกลุ่มจตุรภาคี	 (Quadrilat-
eral)	 ที่ประกอบด้วยสหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 รวมทั้งออสเตรเลียซึ่งมี
การเน้นย�้าเรื่องการสร้าง	“เสถียรภาพของภูมิภาคอินเดีย	-	แปซิฟิก”	
เพื่อต่อต้านคัดค้านนโยบายการต่างประเทศแบบก้าวร้าวของจีน	 
โดยเฉพาะปัญหาในทะเลจนีใต้ทีก่ระทบต่อกองทพัเรือสหรฐัฯ	ในขณะที่
ญี่ปุ่นก�าลังหวาดระแวงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ	 รวมทั้งการที่จีน
เร่งปรบัปรงุกองทพัให้ทนัสมยัอย่างรวดเรว็ท�าให้ญีปุ่น่เตรยีมการซ้ืออาวุธ
จากสหรฐัฯ	เพิม่มากขึน้	ในเวลาเดยีวกนัอนิเดยีกบัออสเตรเลยีก็ก�าลงั
แสดงความกงัวลเกีย่วกบัการรกุโจมตทีางเศรษฐกจิและการทหารของ
จนีจงึท�าให้เนือ้หาสาระของ	AAGC	กบั	Quadrilateral	เป็นการเชือ่ม
โยง	 “นโยบายลงมือท�าเพื่อมุ่งตะวันออก”	 (Act	 East	 Policy)	 ของ
อินเดียเข้ากับ	 “ยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินเดีย	 -	 แปซิฟิกที่เสรีและ 
เปิดกว้าง”	(Free	and	Open	Indo	-	Pacific	strategy)	ของญี่ปุ่น
จนอาจระบุได้ว่ายุทธศาสตร์ของอินเดีย	 -	 ญี่ปุ ่นนี้มีจุดมุ ่งหมาย 
ที่จะครอบคลุมภูมิภาค	 “ยูราซิฟริกา”	 (Eurasifrica	 นั่นคือ
ยุโรป+เอเชีย+แอฟริกา)	 อันท�าให้ท้าทายต่อยุทธศาสตร์	 “หนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทาง”	(Belt	and	Road	Initiative	:	BRI)	ของจีน	
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ายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ได้แสดงทัศนะว่าด้วยการ 
 สร้างความร่วมมอืในอนาคตระหว่างจนีกบัอาเซยีน เม่ือวันที ่๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เนื่องในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมใน
ระดับผู ้น�าเกี่ยวกับความร่วมมือเอเชียตะวันออกที่กรุงเนปิดอว์ 
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าจีนจะพิจารณาถึงลู่ทาง
ความร่วมมอืท่ีพัฒนาอย่างสนัติของเอเชยีตะวนัออก โดยต้องการเหน็
ความร่วมมอืฉนัมติรระหว่างจีนกบัอาเซยีนท่ีจะก้าวไปอย่างมัน่คงยิง่ขึน้
นับตั้งแต่นายเฉียน ฉีเชิน (Qian Qichen) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซยีน ครัง้ที ่๒๔ เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ 
ในฐานะแขกของรัฐบาลมาเลเซีย ต่อมาจีนได้รับสถานะคู่เจรจา 
อย่างเต็มรูปแบบของอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ และในปี พ.ศ.๒๕๔๙ 
มีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 
๑๕ ปี ความสมัพนัธ์อาเซยีน-จนี ทีน่ครหนานหนงิ และในปี พ.ศ.๒๕๕๔ 
อาเซียนและจีนได้จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๑๔  

ที่บาหลีเป็นสมัยพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ ๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจีน 
เป็นประเทศคู ่เจรจาแรกที่เสนอให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีกับ
อาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement on Comprehensive 
Economic Cooperation) เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕  
ส่วนกรอบความร่วมมือด้านการเมืองความม่ันคงจากกรณี ซึ่งจีน 
เป็นประเทศคูเ่จรจาแรกของอาเซยีนทีภ่าคยานวัุตสินธิสญัญามติรภาพ
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นประเทศแรก
ทีแ่สดงความพร้อมทีจ่ะลงนามในพธีิสารต่อท้ายสนธิสญัญาว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone: SEANWFZ)  
เม่ือเดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ทีบ่าหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ ๗

น

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๙ การเช่ือมโยงจีนกับอาเซียน)
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บทบาทของไทยในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ
อาเซียน

ส�าหรบับทบาทของประเทศไทยซึง่เป็นผูริ้เร่ิมแนวคดิการจดัตัง้
ศนูย์อาเซยีน-จนี ณ กรงุปักกิง่ โดยไทยเป็นประเทศแรกทีส่่งเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีศูนย์อาเซียน-จีน ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการหน่วย
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์มีวาระ ๓ ปี ในช่วงครึ่งปีแรกของปี  
พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือสะท้อนถึงความส�าคญัทีไ่ทยให้ต่อจนี นอกจากนีไ้ทย
ได้ปฏิบัติหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีน  
เป็นระยะเวลา ๓ ปี (ตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ - กรกฎาคม 
พ.ศ.๒๕๕๘) โดยไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมอืระหว่างอาเซยีนกบัจนีให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะ
เพือ่ผลประโยชน์ร่วมกันของทกุประเทศในภูมภิาค รวมทัง้มุง่ส่งเสรมิ 
๓ ประเดน็หลกั ได้แก่ การสร้างประชาคม (Community) การส่งเสริม
ความเชื่อมโยง (Connectivity) และการจัดท�าแนวปฏิบัต ิ
ในทะเลจีนใต้ (Regional Code of Conduct in the South China 
Sea: COC) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุม ASEAN-China 
SOM Retreat เมือ่วนัที ่๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ท่ีเมอืงพัทยา จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวเพ่ือเป็นเวทีหารือ

อย่างไม่เป็นทางการในการทบทวนและแสวงหาทิศทางความร่วมมือ
อาเซียน-จีน ในทุกมิติ รวมทั้งประเด็นในภูมิภาคที่อยู ่ในความสนใจ 
ร่วมกัน การผลักดันการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของ 
ภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in 
the South China Sea: DOC) และการเจรจาจัดท�า COC ซึง่ทีป่ระชมุ
สนบัสนนุให้มีการหารอืระหว่างอาเซยีนกบัจีนให้บ่อยครัง้ขึน้ เพือ่สร้าง
บรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจอันจะน�าไปสู่การเจรจาจัดท�า COC 
ต่อไป

จีนให้ความส�าคัญต่อความร่วมมือกับอาเซียน
จีนได้ให้ความส�าคัญต่อความร่วมมือกับอาเซียนเป็นอย่างมาก

และสนับสนุนต่ออาเซียนเป็นอย่างมาก รวมทั้งทุ่มเทกับอาเซียนมาก
จนเรียกได้ว่าเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างธรรมชาติ” เป็นที่
แน่นอนว่าความร่วมมอืในด้านต่างๆ ระหว่างจนีกบัอาเซยีนในหลายปี
มานีไ้ด้เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง และได้กลายมาเป็นประชาคมทีร่่วมทกุข์
ร่วมสุขและมีชะตากรรมต้องพึ่งพากันเพื่อความอยู่รอดความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับอาเซียนได้กลายเป็นแบบอย่างของความร่วมมือเอเชีย 
โดยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๖ จีนได้เสนอค�าริเริ่มเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ๒๑ และกรอบความร่วมมือ “๒+๗” 
ระหว่างจนีกบัอาเซยีน ซึง่รวมทัง้ความเข้าใจทางการเมือง ๒ ประการ 
อันได้แก่ กระชับความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้นกับการ
รวมเข้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความร่วมมือส�าคัญใน ๗ ด้าน อันได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ และ 
การค้าการเชื่อมสัมพันธ์ และติดต่อกันในด้านการเงิน ความร่วมมือ
ทางทะเล ความมั่นคง และวัฒนธรรมทางสังคม

ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง  
ได้กล่าวปราศรัยที่รัฐสภาอินโดนีเซีย เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.๒๕๕๖ ว่า
จีนกับอาเซียนจะสืบต่ออดีตและบุกเบิกอนาคตร่วมมือกันสร้าง
ประชาคมจีน-อาเซียนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐาน “สิบปีแห่ง
ยุคทอง” เพื่อพัฒนา “สิบปีแห่งยุคเพชรพลอย” สร้างความผาสุก 
มากย่ิงขึ้นแก่ประชาชนในภูมิภาค โดยทั้งจีนและอาเซียนควรให้ 

ความส�าคัญกับประเด็นต่างๆ ได้แก่
ประการแรก ต้องยึดหลักว่าเราเป็นประเทศ

เพือ่นบ้านทีส่นทิแน่นแฟ้น จีนยนิดหีารอืกบัประเทศ
อาเซยีนเพือ่ลงนามในสนธิสญัญาว่าด้วยความร่วมมอื
ระหว่างประเทศฉันมิตรสร้างรากฐานการเมือง 
บนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ประการท่ีสอง กระชบัความร่วมมือด้านความ
ม่ันคง สร้างกลไกการประชุมรัฐมนตรีกระทรวง
กลาโหม ระหว่างจีนกับอาเซียนให้สมบูรณ์ ความ 
ร่วมมือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติและร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ประการที่ สาม  พัฒนาเขตการค ้ า เสรี 
จีน-อาเซยีนให้ดยีิง่ขึน้ ใช้มาตรการอย่างเป็นรปูธรรม
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ในการค้าสินค้า การค้าบริการ และความร่วมมือด้านการลงทุน  
เพือ่ให้การค้าการลงทนุมคีวามเสรีและมคีวามสะดวกมากขึน้จนบรรลุ
เป้าหมาย ยอดการค้าระหว่างท้ังสองฝ่าย ท่ีต้ังเป้าไว้ ๑ ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประการที่สี่  ผลักดันความคิดสร ้างสรรค ์  กระชับการ 
แลกเปลี่ยนกันท้ังซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จีนเสนอจัดตั้งธนาคาร 
เพื่อลงทุนเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแห่งเอเชีย 
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศอาเซียนกู้ในโครงการที่เกี่ยวข้อง

ประการที่ห้า ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงิน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงขยายขนาด และขอบเขตการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ทดลองใช้ระบบการช�าระบัญชีด้วยเงินตราของประเทศตนในการค้า
ระหว่างประเทศ เน้นความร่วมมือแบบทวิภาคี ตามข้อเสนอ 
เชียงใหม่ เป็นต้น

ประการทีห่ก พฒันาความร่วมมอืหุน้ส่วนทางทะเล ความร่วมมอื
ด้านเศรษฐกิจทางทะเล การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการวิจัยทาง
วทิยาศาสตร์ทางทะเล การกูภั้ยทางทะเล เป็นต้น ร่วมกนัสร้างเส้นทาง

สายไหมทางทะเลแห่งยุคศตวรรษที่ ๒๑
ประการที่เจ็ด กระชับการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรและ

วัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันก�าหนด “โครงการความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้าน
วัฒนธรรม การศึกษาเยาวชนกลุ่มนักคิดผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชน

ซึ่งจากเจตนารมณ์ของผู ้น�าจีนทั้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง  
และนายกรฐัมนตร ีหลี ่เค่อเฉยีง ได้ถกูสานต่อออกเป็นแนวทางในการ
ด�าเนนิการเพือ่เชือ่มโยงจีนกบัอาเซยีน โดยเฉพาะแนวนโยบายในการ
พฒันามณฑลทางตอนใต้ของจีน เช่น มณฑลยนูนานและเขตปกครอง
ตนเองกว่างซีจ้วง (กวางสี) ให้เป็นประตูเชื่อมโยงสู่อาเซียน

ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีนได้เข้าร่วมการประชุม

ผู้น�าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเช้าวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยร่วมกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีของไทยในฐานะตัวแทนประเทศ ประธานหมุนเวียน
ของอาเซยีนเป็นประธานอ�านวยการประชมุฯ ซึง่ทีป่ระชมุลงมตว่ิาจะ
ก�าหนด “แผนปฏบิตักิารเพือ่เดนิหน้าตามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความ
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มุ่งหน้าสู่สันติภาพและความเจริญ
รุ่งเรือง (ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๕)” และออกแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” “เมืองอัจฉริยะ” “การแลกเปลี่ยนกับความ
ร่วมมอืระหว่างสือ่มวลชน” และทีป่ระชมุประกาศว่าปี ๒๐๒๐ เป็นปี
แห่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจีน-อาเซียน นอกจากนี้ ผู้น�าที่
ร่วมประชมุยงัร่วมชมวดีทิศัน์เกีย่วกบั China ASEAN Young Leaders 
Scholarship ทั้งนี้ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนข้อคิดเห็น 
ต่อการประชุมผู้น�าจีน-อาเซียน ครั้งที่ ๒๒ ว่า

ประการแรก ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งประชาคมอาเซียน โดยจีนสนับสนุน
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อาเซียนในฐานะศูนย์กลางอันเป็นหัวใจส�าคัญของความร่วมมือ 
เอเชียตะวันออกมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
เคยกล่าวไว้ว่า ต้องร่วมมือกันสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคต
ร่วมกนั โดยปีท่ีผ่านมาชาวจนีและชาวอาเซยีนได้เดนิทางไปมาระหว่าง
กันมากถึง ๕๗ ล้านครั้ง

ประการที ่๒ แรงกดดนัท่ีเพ่ิมข้ึนจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิ 
ในปัจจุบัน ได้สร้างความท้าทายใหม่ๆ ให้กับนานาประเทศ ดังนั้น  
จีนและกลุ่มประเทศในอาเซียนจึงควรร่วมกันปกป้องระบบพหุภาคี
และการค้าเสรีท�างานร่วมกัน เพื่อรับมือกับความเสี่ยง โดยยึดมั่นใน
หลักการของการได้ประโยชน์ร่วมและยกระดับการเจรจาความตกลง

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP) ในการวางรากฐานให้กับการ 
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก บรรลุพิธีสารเพื่อแก้ไข
ความตกลงภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)  
รวมทั้งส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน 
เสริมสร้างความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน และรักษาไว ้
ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค

ประการท่ี ๓ ในเรื่องหลักการ“แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้” 
(COC) จะมีการยกระดับ “ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้” (DOC) ซึ่งมีกรอบระยะเวลาด�าเนินการ ๓ ปี โดยจีน 
หวังว่าแต่ละฝ่ายจะเคารพหลักการแต่ละประการของปฏิญญาฯ  
ขจัดอุปสรรคกีดขวางและก้าวไปข้างหน้า ผลักดันการหารือ 
ตามก�าหนดเวลาเพื่อบรรลุการทบทวนรอบที่ ๒ ในปี ๒๐๒๐

ประการท่ี ๔ นอกจากการส่งเสรมิมิตรภาพและการแลกเปลีย่น
ทางวัฒนธรรมแล้ว ความร่วมมือด้านสาธารณสุข การศึกษา และ 
การท่องเทีย่วกเ็ป็นสิง่ทีจี่นให้ความส�าคญั โดยใน ๓ ปีข้างหน้าจนียนิด ี
ฝึกอบรมผู้ดูแลด้านสุขภาพและช่างเทคนิคมืออาชีพของอาเซียน 
จ�านวน ๑,๐๐๐ คน และสนับสนุนทุนการศึกษาจีน-อาเซียน 
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีในหมู่ประชาชน

ประการท่ี ๕ จีนยดึม่ันในเส้นทางแห่งการพฒันาอย่างสนัตแิละ
ยุทธศาสตร์การเปิดกว้าง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน 
และยินดีที่จะเชื่อมโยงความคิดริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เข้ากับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งประชาคมอาเซียนโดยรวมและ
ยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเดินหน้าสร้าง 
เส้นทางการขนส่งตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ 
ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งผลักดันการ
เจรญิเตบิโตในเอเชยีตะวนัออกและส่งเสรมิความร่วมมอืด้านนวตักรรม
เศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลขนาดใหญ่ ความปลอดภัย 
ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
การปกป้องระบบนิเวศทางทะเล อุตสาหกรรมทางทะเล พลังงาน
สะอาด พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีการอนุรักษ์น�้า เป็นต้น

บรรดาผู้น�าของกลุ่มประเทศอาเซียนต่างแสดงความเชื่อมั่นว่า
จีนจะสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางของความ
ร่วมมือในภมิูภาค ตลอดจนยนิดทีีจ่ะร่วมรงัสรรค์แผนรเิริม่ “หนึง่แถบ
หนึง่เส้นทาง” กบัจนี โดยขยายความเชือ่มโยงและการลงทนุระหว่างกนั 
ส่งเสรมิการร่วมมอืทางนวตักรรมอคีอมเมร์ิซเมอืงอจัฉรยิะ เศรษฐกจิ
สีน�้าเงิน เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดการค้า ๑ ล้านล้านเหรียญดอลลาร์
สหรัฐ รวมทั้งได้ประกาศให้ปี ๒๐๒๐ เป็นปีแห่งการร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างจีน-อาเซียนอีกด้วย 

เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, พลตรี ดร. (๒๕๖๑). ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลกเล่ม ๒. กรุงเทพฯ  
 : อรุณการพิมพ์.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ศาสตราจารย์ ดร. (๒๕๕๘). บูรพาภิวัฒน์ : ภูมิ-รัฐศาสตร์ 
 และเศรษฐกิจโลกใหม่. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : บริษัทมาตาจ�ากัด.
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	 ฐบาลจนีได้ก�าหนดแนวนโยบายการพฒันามณฑลหยนุหนาน	 

 (ยูนนาน)	ของจนีเพือ่เป็นประตสููภู่มภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

หรืออาเซียนและเอเชียใต้	ทั้งนี้	มณฑลหยุนหนาน	(ยูนนาน)	ตั้งอยู่

ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีนครคุนหมิงเป็นเมืองเอกมีชายแดน

ติดกับเมียนมา	ลาว	และเวียดนาม	รวมทั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทย

เพียง	๒๐๐	กิโลเมตรเศษ	โดยก�าลังเร่งผลักดันข้อริเริ่ม	“หนึ่งแถบ

หนึ่งเส้นทาง”	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	เพื่อช่วยส่งเสริม

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลหยุนหนานท�าให้มี 

อัตราการเติบโตของคนที่เดินทางเข้าออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี	 ๒๐๑๘	 (พ.ศ.๒๕๖๑)	 สนามบินแต่ละแห่งในมณฑล 

หยุนหนานมีเครื่องบินโดยสารขึ้น-ลง	รวมทั้งสิ้น	๕๓๒,๙๐๐	เที่ยว	

มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าและออก	 ๖๗,๕๘๕,๖๐๐	 คน	 และมี

ปริมาณขนส่งสินค้าขาเข้าและออก	๔๗๕,๐๐๐	ตัน

แนวนโยบายในการพัฒนา

แนวนโยบายในการพฒันามณฑลหยนุหนาน	(ยนูนาน)	ของจนี

เพื่อเป็นประตูสู ่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน 

และเอเชียใต้	ประกอบด้วย

ประการแรก	ด�าเนนินโยบาย	๒	วงล้อขบัเคลือ่น	ประกอบด้วย	

นโยบาย	 “เชิญเข้ามา”	 และนโยบาย	 “ก้าวออกไป”	 ซึ่งถือเป็น 

เครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปดเสรีการค้ากับต่างประเทศ

นโยบายดังกล่าวมุ่งเน้นการใช้ประโยชนจากทรัพยากรและตลาด 

ทั้งสองฝายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประการทีส่อง	ด�าเนนินโยบาย	๔	นอกเป็นตวัน�า	ประกอบด้วย 

(๑)	การค้ากับต่างประเทศ	(๒)	การเปดรับการลงทนุจากต่างประเทศ 

(๓)	 การร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี	 และ	 

(๔)	 การร่วมมือกับกลุ ่มเศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ	 

รั

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๑๐ ประตูสู่อาเซียนผ่านมณฑลยูนนาน)
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โดยนโยบายดังกล่าวจะช่วยให้เกดิการปรบัเปลีย่นโครงสร้างการผลติ

ของภาคอุตสาหกรรมในมณฑลหยุนหนานและน�าไปสู่การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจของมณฑลในอนาคต

ประการทีส่าม ด�าเนนินโยบาย	๕	กญุแจ	ส�าคญัในการด�าเนนิ

ยุทธศาสตรการพัฒนามณฑลในระยะต่อไปจะถูกก�าหนดให้อยู่ 

ภายใต้กรอบ	 “ห้ากุญแจส�าคัญสู่ความส�าเร็จ”	 ซึ่งประกอบด้วย	 

(๑)	 การสร้างระบบการคมนาคมที่ครบวงจร	 โดยอาศัยแนวทาง 

การเชื่อมโยงจากประเทศจีนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	(๒)	การยกระดับ

อุตสาหกรรมการผลิตจากปจจุบันซ่ึงมีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	

(๓)	 การสร ้างป จจัยพ้ืนฐานที่ เอื้อต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 

ประกอบด้วย	 การพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งฮารดแวรและ

ซอฟตแวร	การพฒันารปูแบบของตลาดทีมี่ความทนัสมัย	การพฒันา

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการลงทนุและเพิม่ความสามารถของแรงงาน

ในระดบัท้องถิน่	รวมไปถงึการปฏรูิประบบราชการให้มีความทนัสมยั

มากขึ้น	 (๔)	 การส่งเสริมสนับสนุนการขยายตลาด	 

(๕)	การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมงานบริการ

ประการที่สี่ ด�าเนินนโยบาย	๑	วง	๕	โซน	๓	สาย	

โดย	 “๑	 วง”	 หมายถึง	 วงรอบกรอบพื้นที่ในอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งมีการวางแผนจัดท�าเป็นเขตเศรษฐกิจ

การค้าเสรี	 ส�าหรับ	 “๕	 โซน”	 หมายถึง	 มณฑลยูนนาน	

ต้องสร้างความร่วมมอืทีแ่น่นแฟนกบัอกี	๕	มณฑล	ในเขต

ตะวันตก	 อันประกอบด้วย	 มณฑลกุ้ยโจว	 เขตปกครอง

ตนเองกว่างซีจ้วง	(กวางสี)	มณฑลเสฉวน	มหานครฉงชิ่ง

และเขตปกครองตนเองทิเบต	 เพื่อท�าให้นครคุนหมิง 

กับเมืองเอกของมณฑลตามที่ได้กล่าวมากลายเป็นกลุ่ม

ตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนจาก 

ต่างประเทศ	นอกจากนี	้ภายในกลุม่ต้องพยายามประสานการพฒันา

ระหว่างกันกับภายนอกประเทศให้เป็นหนึ่ง	 ผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาในเศรษฐกิจของทั้งกลุ่มมณฑลฝงตะวันตกส่วน	 “๓	 สาย”	

หมายถึงการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายคมนาคมเพื่อเป็นเส้นทาง 

น�าไปสู ่ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	 

ประกอบด้วย	๓	เส้นทางส�าคญั	คอื	(๑)	เส้นทางสูต่ะวนัตก	(ทางออก

มหาสมุทรอินเดีย)	 คือเส ้นทางคุนหมิง-มัณทะเลย-ย ่างกุ ้ง	 

(๒)	เส้นทางสู่สิงคโปรคือ	เส้นทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ-สิงคโปร	และ	

(๓)	 เส้นทางสู่โฮจิมินหคือ	 เส้นทางคุนหมิง-เหล่าเจีย	 (เวียดนาม)	-	

ฮานอย	 -	 โฮจิมินห	 โดยทั้งสามเส้นทางคือเส้นทางออกสู่ทะเล 

ที่ส�าคัญของมณฑลหนุนหนาน	 อีกทั้งยังเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจ

ที่ท�าให้เกิดการค้าขายและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน 

ในระดับภูมิภาค
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การขับเคลื่อนแนวนโยบายการพัฒนา

ส�าหรับความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในรอบปีนี้	 โดยเมื่อต้นปีนี้

กลุ ่มท่าอากาศยานประจ�ามณฑลหยุนหนานเปดเผยว่า	 นับถึง 

ปลายปี	๒๐๑๘	(พ.ศ.๒๕๖๑)	กลุม่ท่าอากาศยานประจ�าหยนุหนาน

มีเส้นทางการบิน	รวมทั้งสิ้น	๕๒๔	เส้นทาง	เป็นเส้นทางการบินใน

ประเทศ	๔๔๑	เส้นทาง	เส้นทางการบนิระหว่างประเทศ	๗๘	เส้นทาง

และเส้นทางการบินในภูมิภาค	๕	 เส้นทาง	ทั้งนี้	ท่ามกลางเส้นทาง 

การบินไปยังเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้	 สนามบินคุนหมิง 

มีเส้นทางการบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักและเมืองหลวงของ

ประเทศอาเซียน	๑๐	ประเทศและประเทศในเอเชียใต้	๕	ประเทศ	

โดยสนามบินคุนหมิงถือเป็นสนามบินที่มีเส้นทางบินสู่เอเชียใต้และ

ตะวันออกเฉียงใต้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจีน	ซึ่งมีถึง	๓๔	เส้นทาง	

และเมื่อวันที่	 ๑๒	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๒	มีการจัดงานแสดงสินค้า

และการประชุมหารือทางการค้าการลงทุนประเทศเอเชียใต้และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี	๒๐๑๙	 (พ.ศ.๒๕๖๒)	ขึ้นที่นครคุนหมิง	

มณฑลหยุนหนาน	(ยูนนาน)	โดยมีนาย	U	Thant	Myint	รัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชยเมียนมา	 นาย	 Chhuon	 Dara	 เลขาธิการฝาย

กิจการของรัฐ	 กระทรวงพาณิชยกัมพูชา	 เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย	

เวียดนาม	ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	และฟลิปปนส	ฯลฯ	เข้าร่วมพิธี

เปดงานดังกล่าว

อาจกล่าวได้ว่าพื้นฐานความส�าเร็จของมณฑลหยุนหนาน	 

(ยูนนาน)	 ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉยีงใต้	นอกจากการด�าเนนิการตามแผนพฒันาทีก่�าหนดไว้

ภายใต้ข้อริเริ่ม	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	แล้ว	ยังมีปจจัยสนับสนุน

จากโครงการพัฒนาต่างๆ	 จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคม	เช่น	สนามบนิ	ฯลฯ	และทีต้่องกล่าว

ถึงคือการจัดกิจกรรมในการเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชน

จีนกับประชาชนในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อย่าง 

ต่อเนือ่ง	อาท	ิการจดังานแสดงสนิค้าและการประชมุหารอืทางการค้า	 

การลงทุน	 รวมทั้งการประกาศก่อตั้งสหพันธมหาวิทยาลัยเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นครคุนหมิง	 เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	

พ.ศ.๒๕๖๑	โดยมีมหาวิทยาลัย	๑๐๓	แห่งจาก	๑๖	ประเทศ	ได้แก่	

จีน	 ไทย	อินเดีย	และสิงคโปร	 ฯลฯ	 ได้เข้าร่วมในสหพันธนี้	 ท�าให ้

การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของมณฑลหยุนหนาน	 (ยูนนาน)	 

เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาล

ระดับท้องถิ่นของมณฑลยูนนานได้ยึดถือนโยบายรัฐบาลกลาง 

ในเร่ือง	“เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน”	เพ่ือเช่ือมตลาดเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ด้วยการแปลงนโยบายส่วนกลาง 

ไปสูก่ารด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้	โดยได้แถลง	“แผนสร้างเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ�าเภอเหมิง่ล่า	(บ่อหาน)	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๘	

เพื่อเตรียมความพร้อมให้อ�าเภอเหมิ่งล่า	 กลายเป็นพื้นที่รองรับ 

การเชื่อมโยงท้ังทางด้านการค้า	 การท่องเที่ยว	 คมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกสท่ีเชื่อมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมุ่งด�าเนินการ 

เพือ่เป็นศนูยกลางคมนาคมเชือ่มโยงจนีกบัเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้	

ภายใน	๕	-	๑๐	ปี	ทั้งทางน�้า	ทางถนน	อากาศ	และรถไฟ	กล่าวคือ

ทางน�้าเน้นเส้นทางขนส่งทางแม่น�้าล้านช้าง	-	แม่น�้าโขง	ของ

สี่ประเทศ	(จีน-ลาว-เมียนมา-ไทย)	เปดใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๔	และ

เป็นเส้นทางน�้าแห่งเดียวของจีนที่มุ่งสู่คาบสมุทรอินโดจีน	 สิ้นสุดที่

อ�าเภอเชียงแสนของไทย	 ระยะทาง	 ๓๕๘	 กิโลเมตร	 รองรับเรือ 

ขนาด	๓๐๐	ตนั	และมแีผนจะขยายร่องน�า้ช่วงจิง่หง-หลวงพระบาง 

เพือ่รองรับเรือขนาด	๕๐๐	ตนั	โดยปี	พ.ศ.๒๕๕๗	เส้นทางน�า้ในเขต

สิบสองปนนามีปริมาณการขนส่งสินค้า	๒๑๗,๐๐๐	ตัน

ทางถนนเน้นเส้นทางคนุหมงิ-กรงุเทพฯ	(R3A)	เปดใช้ตลอดสาย

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 โดยช่วงเสี่ยวเหมิ่ง	 หยาง-บ่อหาน	

ระยะทาง	 ๑๗๕	 กิโลเมตร	 อยู่ระหว่างขยายให้เป็น

ทางด่วน	๔	ช่องทาง

ทางอากาศเน้นสนามบินสิบสองปนนา	 มีพื้นที่	

๑๑๐,๐๐๐	 ตารางเมตร	 มีรันเวยมีความกว้างยาว 

ขนาด	๔๕	x	๒,๔๐๐	เมตร	สามารถรองรับโบอิ้ง	๗๖๗	

และแอรบสั	๓๓๐	ปจจบุนัมเีทีย่วบนิภายในประเทศ	๒๑	

เส้นทางและต่างประเทศ	๑	เส้นทาง	(ไปหลวงพระบาง

บินตรงโดย	 Lao	Airlines)	ปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	มีผู้โดยสาร
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การขับเคลื่อนแนวนโยบายการพัฒนา

ส�าหรับความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญในรอบปีนี้	 โดยเมื่อต้นปีนี้

กลุ ่มท่าอากาศยานประจ�ามณฑลหยุนหนานเปดเผยว่า	 นับถึง 

ปลายปี	๒๐๑๘	(พ.ศ.๒๕๖๑)	กลุม่ท่าอากาศยานประจ�าหยนุหนาน

มีเส้นทางการบิน	รวมทั้งสิ้น	๕๒๔	เส้นทาง	เป็นเส้นทางการบินใน

ประเทศ	๔๔๑	เส้นทาง	เส้นทางการบนิระหว่างประเทศ	๗๘	เส้นทาง

และเส้นทางการบินในภูมิภาค	๕	 เส้นทาง	ทั้งนี้	ท่ามกลางเส้นทาง 

การบินไปยังเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้	 สนามบินคุนหมิง 

มีเส้นทางการบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักและเมืองหลวงของ

ประเทศอาเซียน	๑๐	ประเทศและประเทศในเอเชียใต้	๕	ประเทศ	

โดยสนามบินคุนหมิงถือเป็นสนามบินที่มีเส้นทางบินสู่เอเชียใต้และ

ตะวันออกเฉียงใต้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของจีน	ซึ่งมีถึง	๓๔	เส้นทาง	

และเมื่อวันที่	 ๑๒	มิถุนายน	พ.ศ.๒๕๖๒	มีการจัดงานแสดงสินค้า

และการประชุมหารือทางการค้าการลงทุนประเทศเอเชียใต้และ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปี	๒๐๑๙	 (พ.ศ.๒๕๖๒)	ขึ้นที่นครคุนหมิง	

มณฑลหยุนหนาน	(ยูนนาน)	โดยมีนาย	U	Thant	Myint	รัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชยเมียนมา	 นาย	 Chhuon	 Dara	 เลขาธิการฝาย

กิจการของรัฐ	 กระทรวงพาณิชยกัมพูชา	 เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทย	

เวียดนาม	ลาว	มาเลเซีย	เมียนมา	และฟลิปปนส	ฯลฯ	เข้าร่วมพิธี

เปดงานดังกล่าว

อาจกล่าวได้ว่าพื้นฐานความส�าเร็จของมณฑลหยุนหนาน	 

(ยูนนาน)	 ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชีย 

ตะวนัออกเฉยีงใต้	นอกจากการด�าเนินการตามแผนพฒันาทีก่�าหนดไว้

ภายใต้ข้อริเริ่ม	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	แล้ว	ยังมีปจจัยสนับสนุน

จากโครงการพัฒนาต่างๆ	 จ�านวนมาก	 โดยเฉพาะการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคม	เช่น	สนามบนิ	ฯลฯ	และท่ีต้องกล่าว

ถึงคือการจัดกิจกรรมในการเพิ่มพูนความเข้าใจระหว่างประชาชน

จีนกับประชาชนในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อย่าง 

ต่อเนือ่ง	อาท	ิการจัดงานแสดงสนิค้าและการประชมุหารอืทางการค้า	 

การลงทุน	 รวมทั้งการประกาศก่อตั้งสหพันธมหาวิทยาลัยเอเชียใต้

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นครคุนหมิง	 เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	

พ.ศ.๒๕๖๑	โดยมีมหาวิทยาลัย	๑๐๓	แห่งจาก	๑๖	ประเทศ	ได้แก่	

จีน	 ไทย	อินเดีย	และสิงคโปร	 ฯลฯ	 ได้เข้าร่วมในสหพันธนี้	 ท�าให ้

การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาของมณฑลหยุนหนาน	 (ยูนนาน)	 

เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาล

ระดับท้องถิ่นของมณฑลยูนนานได้ยึดถือนโยบายรัฐบาลกลาง 

ในเรือ่ง	“เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษชายแดน”	เพือ่เชือ่มตลาดเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ด้วยการแปลงนโยบายส่วนกลาง 

ไปสูก่ารด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรมยิง่ขึน้	โดยได้แถลง	“แผนสร้างเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษอ�าเภอเหมิง่ล่า	(บ่อหาน)	พ.ศ.๒๕๕๘	-	๒๕๖๘	

เพื่อเตรียมความพร้อมให้อ�าเภอเหมิ่งล่า	 กลายเป็นพื้นท่ีรองรับ 

การเชื่อมโยงทั้งทางด้านการค้า	 การท่องเที่ยว	 คมนาคมขนส่ง 

และโลจิสติกสที่เชื่อมสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยมุ่งด�าเนินการ 

เพือ่เป็นศนูยกลางคมนาคมเชือ่มโยงจนีกบัเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

ภายใน	๕	-	๑๐	ปี	ทั้งทางน�้า	ทางถนน	อากาศ	และรถไฟ	กล่าวคือ

ทางน�้าเน้นเส้นทางขนส่งทางแม่น�้าล้านช้าง	-	แม่น�้าโขง	ของ

สี่ประเทศ	(จีน-ลาว-เมียนมา-ไทย)	เปดใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๔๔	และ

เป็นเส้นทางน�้าแห่งเดียวของจีนที่มุ่งสู่คาบสมุทรอินโดจีน	 สิ้นสุดที่

อ�าเภอเชียงแสนของไทย	 ระยะทาง	 ๓๕๘	 กิโลเมตร	 รองรับเรือ 

ขนาด	๓๐๐	ตนั	และมแีผนจะขยายร่องน�า้ช่วงจิง่หง-หลวงพระบาง 

เพือ่รองรบัเรอืขนาด	๕๐๐	ตนั	โดยปี	พ.ศ.๒๕๕๗	เส้นทางน�า้ในเขต

สิบสองปนนามีปริมาณการขนส่งสินค้า	๒๑๗,๐๐๐	ตัน

ทางถนนเน้นเส้นทางคนุหมิง-กรงุเทพฯ	(R3A)	เปดใช้ตลอดสาย

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 โดยช่วงเสี่ยวเหมิ่ง	 หยาง-บ่อหาน	

ระยะทาง	 ๑๗๕	 กิโลเมตร	 อยู่ระหว่างขยายให้เป็น

ทางด่วน	๔	ช่องทาง

ทางอากาศเน้นสนามบินสิบสองปนนา	 มีพื้นที่	

๑๑๐,๐๐๐	 ตารางเมตร	 มีรันเวยมีความกว้างยาว 

ขนาด	๔๕	x	๒,๔๐๐	เมตร	สามารถรองรับโบอิ้ง	๗๖๗	

และแอรบสั	๓๓๐	ปจจบุนัมเีทีย่วบนิภายในประเทศ	๒๑	

เส้นทางและต่างประเทศ	๑	เส้นทาง	(ไปหลวงพระบาง

บินตรงโดย	 Lao	Airlines)	 ปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	มีผู้โดยสาร
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เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล,	 พลตรี	 ดร.	 (๒๕๖๑).	 ยุทธศาสตรจีนบนเวทีโลก 
	 เล่ม	๒.	กรุงเทพฯ	:	อรุณการพิมพ.
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	 (องคการมหาชน), 
	 (๒๕๕๘).	 พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและนัยต่อ 
	 ประเทศไทย.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับบิสซิ่ง 
	 จ�ากัด.

เข้า-ออก	๔.๑๕	 ล้านคน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๒๓.๕	 เคร่ืองบินขึ้น-ลง	

๓๕,๐๐๐	ล�า	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๑.๖	และพัสดุ	๘,๐๐๐	ตัน	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๒๘.๖

ส�าหรบัทางรถไฟมแีผนเชือ่มโยงเส้นทางรถไฟจากคนุหมงิ-บ่อหาน-

ลาว-ไทย-สิงคโปรช่วงมณฑลยูนนานจากคุนหมิง-ยวี่ซี	 มีรถไฟ 

เส้นเก่าซึ่งเป็นระบบรางเดี่ยวความเร็ว	๑๒๐	กิโลเมตร/ชั่วโมง	 วิ่ง

อยู่ก่อนแล้ว	และเส้นคู่ขนานซึ่งอยู่ระหว่างขยายให้เป็นระบบรางคู่

ความเร็ว	๒๐๐	กิโลเมตร/ชั่วโมง	ส่วนเส้นทางจากยวี่ซี-บ่อหาน	ได้

มีพิธีเปดการก่อสร้างไปเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	ส่วนในลาว

กไ็ด้มพีธิวีางศลิาฤกษโครงการรถไฟจนี-ลาวแล้วเช่นกัน	เม่ือธันวาคม	

พ.ศ.๒๕๕๘	โดยคาดว่าทัง้สองเส้นน่าจะสร้างเสร็จในเวลาใกล้เคยีงกนั

คือประมาณปี	พ.ศ.๒๕๖๔

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทย

จากเส้นทางการเชื่อมโยงท�าให้จีนมีเส้นทางการเชื่อมโยงสู่

ประเทศไทย	โดยเฉพาะอ�าเภอเหม่ิงล่า	ซ่ึงต้ังอยู่ทางใต้สดุของมณฑล

ยูนนาน	หากเดินทางด้วยรถยนตโดยใช้เส้นทาง	คุนหมิง-กรุงเทพฯ	

(R3A)	จะต้องเดนิทางออกจากจนีทีด่่านบ่อหานของอ�าเภอเหมิง่ล่า	

ผ่านด่านบ่อเต็นของลาว	 และออกจากด่านห้วยทรายของลาวเข้า

ด่านเชยีงของ	จงัหวดัเชยีงราย	ระยะทาง	๒๕๐	กโิลเมตร	ใช้เวลาเดนิ

ทางเพยีง	๔	-	๕	ชัว่โมง	หรอืหากขนส่งสนิค้าทางน�า้ออกจากอ�าเภอ 

เหมิ่งล่า	 ที่ด่านกวนเหล่ย	 ล่องไปตามแม่น�้าโขงถึงด่านเชียงแสน	

จงัหวดัเชยีงราย	ระยะทางประมาณ	๓๖๐	กโิลเมตร	ใช้เวลาเดนิทาง	

๑	-	๓	วัน	ถือเป็นเส้นทางจากด่านชายแดนจีนถึงด่านชายแดนไทย 

ที่สั้นที่สุด	 ไม่ว ่าจะเป็นการขนส่งทางบกหรือทางน�้า	 ดังนั้น	 

การเปลี่ยนแปลงของอ�าเภอเหมิ่งล่า	 ภายใต้การด�าเนินการสร้าง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จึงเป็นเร่ืองที่เราควรติดตามความ

เคลือ่นไหวเพ่ือน�ามาขยายให้เกดิประโยชนกบัประเทศไทยกล่าวคอื	

“การสร้างความร่วมมอืระหว่างกนั”	ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	

อ�าเภอเหมิ่งล่าและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ	จังหวัดเชียงราย	บนสองปลายทาง

ของเส้นทาง	R3A	ทัง้ในอุตสาหกรรมทีไ่ทย

ช�านาญ	เช่น	การแปรรูปสินค้าเกษตรและ

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมที่จีนถนัด	

เช่น	 คมนาคมและโลจิสติกสก็น่าจะท�าให้

ถนนเส้นดังกล่าวเกิดความสมดุลและ	

“เกื้อกูลซึ่งกันและกัน”	 ได้	 ในขณะที่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 อ�าเภอเหม่ิงล่า	 จะเน้น

พัฒนา	๔	อุตสาหกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 (๑)	

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

โดยยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรดัง้เดมิ	เช่น	ธญัพชื	ยางพารา	ใบชา

และอ้อย	 ฯลฯ	 สร้างความแข็งแกร่งต่ออุตสาหกรรมเกษตรใหม่ 

ที่โดดเด่น	เช่น	ยาสมุนไพร	ไทลื้อ	ดาวอินคา	แมคคาเดเมียและวัสดุ

ไม้	ฯลฯ	สนบัสนนุการสร้างนคิมอตุสาหกรรมเกษตรอนัทนัสมยัและ

พัฒนาการแปรรูปเชิงลึก	 (๒)	 การพัฒนาด้านการแปรรูปเพื่อการ 

ส่งออก	โดยพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปู	เช่น	ยางพาราและใบชา	แร่	

การแปรรูปไม้	 อุปกรณเครื่องจักรกล	 เครื่องใช้ไฟฟา	 เครื่องนุ่งห่ม	

ชิน้ส่วนประกอบรถยนต	ฯลฯ	ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการแปรรูป

สินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 ข้าว	 ข้าวโพด	 ผัก	 ผลไม	้

ผลิตภัณฑสัตวและสัตวน�้า	 ฯลฯ	 (๓)	 การพัฒนาด้านการค้าและ 

โลจสิตกิส	โดยสร้างตลาดและศนูยขนส่งสนิค้าโดยเฉพาะ	เช่น	สินค้า

เกษตรวัสดุ	 ไม้	ผลิตภัณฑแร่	อุปกรณเครื่องจักรกล	ของใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	อุปกรณและชิ้นส่วนรถยนต	และของที่ระลึก	ฯลฯ	สร้าง

ศูนยโลจิสติกสที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตามแนวเส้นทางจิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน�้าทา-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ	

และเส้นทางคุนหมิง-บ่อหาน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน	 ฯลฯ	 

(๔)	 การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมความ

ร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ	อาทิ	 เส้นทาง

ท่องเที่ยวจิ่งหง	(เชียงรุ้ง)-หลวงพระบาง-เชียงใหม่-เชียงตุง	ฯลฯ	จะ

ท�าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 อ�าเภอเหมิ่งล่า	 และเขตปกครอง

ตนเองสบิสองปนนา	ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่จดุหมายปลายทางท่องเทีย่ว

ที่ส�าคัญแต่กลายเป็นแหล่งนัดพบและจุดพักสินค้าที่ส�าคัญระหว่าง

จีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
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เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล,	 พลตรี	 ดร.	 (๒๕๖๑).	 ยุทธศาสตรจีนบนเวทีโลก 
	 เล่ม	๒.	กรุงเทพฯ	:	อรุณการพิมพ.
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องคการมหาชน), 
	 (๒๕๕๘).	 พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและนัยต่อ 
	 ประเทศไทย.	 กรุงเทพฯ	 :	 บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับบิสซ่ิง 
	 จ�ากัด.

เข้า-ออก	๔.๑๕	 ล้านคน	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๒๓.๕	 เครื่องบินขึ้น-ลง	

๓๕,๐๐๐	ล�า	เพิ่มขึ้นร้อยละ	๑๑.๖	และพัสดุ	๘,๐๐๐	ตัน	เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	๒๘.๖

ส�าหรบัทางรถไฟมแีผนเชือ่มโยงเส้นทางรถไฟจากคนุหมงิ-บ่อหาน-

ลาว-ไทย-สิงคโปรช่วงมณฑลยูนนานจากคุนหมิง-ยวี่ซี	 มีรถไฟ 

เส้นเก่าซึ่งเป็นระบบรางเดี่ยวความเร็ว	๑๒๐	กิโลเมตร/ชั่วโมง	 วิ่ง

อยู่ก่อนแล้ว	และเส้นคู่ขนานซึ่งอยู่ระหว่างขยายให้เป็นระบบรางคู่

ความเร็ว	๒๐๐	กิโลเมตร/ชั่วโมง	ส่วนเส้นทางจากยวี่ซี-บ่อหาน	ได้

มีพิธีเปดการก่อสร้างไปเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.๒๕๕๙	ส่วนในลาว

กไ็ด้มพีธิวีางศลิาฤกษโครงการรถไฟจนี-ลาวแล้วเช่นกนั	เมือ่ธนัวาคม	

พ.ศ.๒๕๕๘	โดยคาดว่าทัง้สองเส้นน่าจะสร้างเสรจ็ในเวลาใกล้เคยีงกนั

คือประมาณปี	พ.ศ.๒๕๖๔

ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทย

จากเส้นทางการเชื่อมโยงท�าให้จีนมีเส้นทางการเชื่อมโยงสู่

ประเทศไทย	โดยเฉพาะอ�าเภอเหมิง่ล่า	ซึง่ตัง้อยูท่างใต้สดุของมณฑล

ยูนนาน	หากเดินทางด้วยรถยนตโดยใช้เส้นทาง	คุนหมิง-กรุงเทพฯ	

(R3A)	จะต้องเดนิทางออกจากจนีทีด่่านบ่อหานของอ�าเภอเหมิง่ล่า	

ผ่านด่านบ่อเต็นของลาว	 และออกจากด่านห้วยทรายของลาวเข้า

ด่านเชยีงของ	จงัหวดัเชยีงราย	ระยะทาง	๒๕๐	กโิลเมตร	ใช้เวลาเดนิ

ทางเพยีง	๔	-	๕	ชัว่โมง	หรอืหากขนส่งสนิค้าทางน�า้ออกจากอ�าเภอ 

เหมิ่งล่า	 ที่ด่านกวนเหล่ย	 ล่องไปตามแม่น�้าโขงถึงด่านเชียงแสน	

จงัหวดัเชยีงราย	ระยะทางประมาณ	๓๖๐	กโิลเมตร	ใช้เวลาเดนิทาง	

๑	-	๓	วัน	ถือเป็นเส้นทางจากด่านชายแดนจีนถึงด่านชายแดนไทย 

ที่สั้นที่สุด	 ไม่ว ่าจะเป็นการขนส่งทางบกหรือทางน�้า	 ดังนั้น	 

การเปลี่ยนแปลงของอ�าเภอเหม่ิงล่า	 ภายใต้การด�าเนินการสร้าง 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 จึงเป็นเรื่องที่เราควรติดตามความ

เคลือ่นไหวเพือ่น�ามาขยายให้เกดิประโยชนกบัประเทศไทยกล่าวคอื	

“การสร้างความร่วมมอืระหว่างกนั”	ของเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ	

อ�าเภอเหม่ิงล่าและเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ	จังหวัดเชียงราย	บนสองปลายทาง

ของเส้นทาง	R3A	ทัง้ในอตุสาหกรรมทีไ่ทย

ช�านาญ	เช่น	การแปรรูปสินค้าเกษตรและ

การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมที่จีนถนัด	

เช่น	 คมนาคมและโลจิสติกสก็น่าจะท�าให้

ถนนเส้นดังกล่าวเกิดความสมดุลและ	

“เกื้อกูลซึ่งกันและกัน”	 ได้	 ในขณะที่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมของเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ	 อ�าเภอเหมิ่งล่า	 จะเน้น

พัฒนา	๔	อุตสาหกรรมส�าคัญ	 ได้แก่	 (๑)	

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

โดยยกระดบัอตุสาหกรรมเกษตรดัง้เดมิ	เช่น	ธญัพชื	ยางพารา	ใบชา

และอ้อย	 ฯลฯ	 สร้างความแข็งแกร่งต่ออุตสาหกรรมเกษตรใหม่ 

ที่โดดเด่น	เช่น	ยาสมุนไพร	ไทลื้อ	ดาวอินคา	แมคคาเดเมียและวัสดุ

ไม้	ฯลฯ	สนบัสนนุการสร้างนิคมอตุสาหกรรมเกษตรอนัทนัสมยัและ

พัฒนาการแปรรูปเชิงลึก	 (๒)	 การพัฒนาด้านการแปรรูปเพ่ือการ 

ส่งออก	โดยพฒันาอตุสาหกรรมแปรรปู	เช่น	ยางพาราและใบชา	แร่	

การแปรรูปไม้	 อุปกรณเคร่ืองจักรกล	 เคร่ืองใช้ไฟฟา	 เครื่องนุ่งห่ม	

ชิน้ส่วนประกอบรถยนต	ฯลฯ	ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านการแปรรปู

สินค้าเกษตรกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 ข้าว	 ข้าวโพด	 ผัก	 ผลไม	้

ผลิตภัณฑสัตวและสัตวน�้า	 ฯลฯ	 (๓)	 การพัฒนาด้านการค้าและ 

โลจสิตกิส	โดยสร้างตลาดและศูนยขนส่งสนิค้าโดยเฉพาะ	เช่น	สนิค้า

เกษตรวัสดุ	 ไม้	ผลิตภัณฑแร่	อุปกรณเครื่องจักรกล	ของใช้ในชีวิต

ประจ�าวัน	อุปกรณและชิ้นส่วนรถยนต	และของที่ระลึก	ฯลฯ	สร้าง

ศูนยโลจิสติกสที่ทันสมัยเพื่อเช่ือมจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตามแนวเส้นทางจิ่งหง-บ่อหาน-หลวงน�้าทา-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ	

และเส้นทางคุนหมิง-บ่อหาน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน	 ฯลฯ	 

(๔)	 การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยส่งเสริมความ

ร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ	อาทิ	 เส้นทาง

ท่องเที่ยวจิ่งหง	(เชียงรุ้ง)-หลวงพระบาง-เชียงใหม่-เชียงตุง	ฯลฯ	จะ

ท�าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 อ�าเภอเหมิ่งล่า	 และเขตปกครอง

ตนเองสบิสองปนนา	ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่จดุหมายปลายทางท่องเทีย่ว

ที่ส�าคัญแต่กลายเป็นแหล่งนัดพบและจุดพักสินค้าที่ส�าคัญระหว่าง

จีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
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	 มื่อวันที่	 ๑๗	 กรกฎาคม	 พ.ศ.๒๕๖๒	 ได้มีการจัดประชุมฟอรั่ม 

	 วัฒนธรรมชนเผ่าจีน-อาเซียน	 ครั้งที่	 ๔	 ขึ้นที่เมืองกุ้ยหลิน	 

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง	(Guangxi		Zhuang	Autonomous	

Region)	 หรือเขตกวางสี	 ภายใต้หัวข้อ	 “ความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคและการพัฒนาร ่วมกันของวัฒนธรรมจีน-อาเซียน”	 

ซึง่ฟอรัม่นีไ้ด้ดงึดดู	๑๕๐	ประเทศ	รวมถงึจนี	กมัพชูา	ลาว	มาเลเซยี	

พม่า	ไทย	ฟิลิปปินส์	เวียดนาม	อินโดนีเซีย	บรูไน	อินเดีย	และญี่ปุ่น	

นักวิชาการและแขกจ�านวนมากเข้าร่วมโดย	 นายหลิว	 อวิ๋นจง	 

นกัวชิาการจากศนูย์วจิยัการพฒันาจนีของคณะรัฐมนตรีจนีกล่าวว่า	

“ควรขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับอาเซียน”	

ขณะเดียวกันต้องเน้นการสร้างหนทางทางบกและทางทะเลเพื่อ

ขยายระบบโลจิสติกส์

แนวคิดในการด�าเนินการ

เขตกวางสี	 เป็นเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มีทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมและการท่องเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์ของตน	มปีระวตัศิาสตร์

อันยาวนานในการแลกเปลี่ยนกับประเทศอาเซียน	 ด้วยโอกาสใหม่

จากการสร้างช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลและพร้อมไปกบัการ

เตบิโตทางเศรษฐกจิ	การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างเขตกวางสี

และอาเซียนย่อมจะก่อให้เกิดความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น	 ซ่ึงแผน

ระยะ	๕	ปี	ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน	ตั้งแต่

ฉบับที่	๑๐	-	๑๓	ระหว่างปี	ค.ศ.๒๐๐๑	–	๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๔๔	-	

๒๕๖๓)	มุ่งใช้ศักยภาพของเขตกวางสีซึ่งอยู่ระหว่างมณฑลยูนนาน	

ด่านหน้าในการเปิดความสมัพนัธ์กบัประเทศในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้

โขง	 (GMS)	 และมณฑลกว่างตง	 (กวางตุ้ง)	 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ

ค้าขายระหว่างประเทศ	 นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดให้นครหนานหนิง	

ซึง่เป็นเมอืงเอกของเขตกวางส	ีเป็นศนูย์กลางคมนาคมขนส่งระหว่าง

จีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ	“ประตูสู่อาเซียน” โดยการ

พฒันาเครอืข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกให้เข้าถงึประเทศในกลุม่

อาเซียนผ่านแนวคิดการสร้าง	 “ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง	 -	

กรุงเทพฯ”	(Nanning	-	Bangkok	Economic	Corridor)	รวมทั้ง

การจัดตั้ง	“ระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง	-	สิงคโปร์”	(Nanning	-	

Singapore	Economic	Corridor)	ตลอดจนโครงการก่อสร้างระบบ

เ

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ข้อคิดในการพัฒนาประเทศจีน
ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
(ตอนที่ ๑๑ ประตูสู่อาเซียนผ่านเขตกวางสี)
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การขนส่งต่อสินค้า	 (Transshipment	Port	 System)	และระบบ

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์	 ส�าหรับสินค้าประเภทน�้ามันดิบ	 ก๊าซ

ธรรมชาติและแร่เหล็กน�าเข้า	 รวมทั้งถ่านหินตามท่าเรือริมทะเลใน

เมืองต่างๆ	 เพ่ือเชื่อมแนวพื้นที่เศรษฐกิจเส้นทางสายไหมระหว่าง

เส้นทางสายไหมทางบกกับเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วยอาศัย

ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งในการพัฒนาบทบาทการเป็น	

“ข้อต่อ”	 ที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ในกรอบข้อริเริ่ม	 “แถบและ 

เส้นทาง”	หรือ	BRI

ความเกี่ยวพันกับกรอบข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

ภายใต้กรอบข้อริเริ่ม	“แถบและเส้นทาง”	หรือ	BRI	ว่าด้วย

ระบบขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิจนี-คาบสมทุรอนิโดจนี”	(A	proposal	

on	developing	a	China-Indochina	Peninsular	Economic	

Corridor)	 ซ่ึงเป็น	 ๑	 ใน	 ๖	 ของระเบียงเศรษฐกิจตามข้อริเริ่ม	 

“หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 โดยรัฐบาลระดับท้องถ่ินของเขต 

กวางสีมุ่งพัฒนาให้นครหนานหนิง	 เมืองชินโจว	 เมืองฝางเฉิง	 และ

เมืองเป๋ยไห่	 เป็น	 “เขตพัฒนาเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้”	 (Guangxi	 

Beibu	Gulf	Economic	Zone	:	BGEZ)	โดยเฉพาะการประกาศ

แผนงานเพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้ากับกลุ่ม

ประเทศอาเซียนด้วยการสร้าง	 “เขตธุรกิจระหว่างประเทศจีน-	

อาเซียน”	(China-ASEAN	International	Business	District)	เช่น	

การจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน	(China-ASEAN	Expo	: 

CAEXPO)	 ณ	 นครหนานหนิง	 เป็นประจ�าทุกปี	 รวมทั้งด�าเนิน

โครงการรถไฟความเร็วสูง	 “สถานีรถไฟหนานหนิงฝั่งตะวันออก”	

ตัง้อยูด้่านเหนอืของเขตเฟ่ิงหลิง่	มเีส้นทางรถไฟความเรว็สงูสายนคร

หนานหนิง	-	เมืองหลิ่วโจว	-	เมืองกุ้ยหลิน	ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปถึง

กรงุปักก่ิง	และการจัดต้ังศูนย์โลจสิติกส์คลงัสนิค้าทณัฑ์บนแห่งนคร

หนานหนิง	 (Nanning	Bonded	Logistic	Center)	ตลอดจนการ

สร้างเขตคลงัสนิค้าทณัฑ์บนในเขตอ่าวเป่ยปู	้ให้เป็นระบบโครงข่าย

เชื่อมโยงกันผ่านความร่วมมือเมืองท่าจีน-อาเซียน	(China-ASEAN	

Port	Cities	Network)	เพื่อกระชับความร่วมมือทางทะเลระหว่าง

จีนกับอาเซียน	และในเวลาต่อมาเครือข่ายความร่วมมือดังกล่าวได้

รับการก�าหนดให้เป็นโครงการสนับสนุนจากกองทุนความร่วมมือ

ทางทะเลจีน-อาเซียน	 (China-ASEAN	Maritime	 Cooperation	

Fund)

การใช้เมอืงรมิชายฝ่ังทะเลและเมอืงด่านชายแดนเป็นจดุเชือ่ม

ต่อผ่านศนูย์โลจสิตกิส์คลงัสนิค้าทณัฑ์บนแห่งนครหนานหนิง	ซ่ึงเป็น

ศนูย์กลางเครอืข่ายเพือ่ให้บรกิารด้านโลจสิตกิส์คลงัสนิค้าทณัฑ์บน

โดยตรงแก่กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีนและพืน้ทีภ่าคตะวนัตกเฉยีงใต้

ของจนี	โดยนครหนานหนิงอาศัย	๓	เมืองชายฝ่ังทะเลคอืเมอืงเป๋ยไห่ 

เมืองชินโจว	 และเมืองฝางเฉิงก่าง	 กับเมืองด่านชายแดนคือ 

ด่านโหย่วอ้ี	เมืองผงิเสยีงและด่านตงซงิ	นอกจากนีย้งัได้ส่งเสรมิการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโดยรัฐบาลระดับท้องถ่ินของเขตกวางสี 

ได้ผลกัดันให้เมืองฉงจัว่	(Chongzuo	City)	เป็นศนูย์กลางการขนส่ง

ทางถนนสู่อาเซียนและเป็นเมืองหน้าด่านที่ส�าคัญ	 ที่ติดต่อกับ

เวียดนาม	 อีกทั้งยังได้สนับสนุนโครงการความร่วมมือต้นแบบผ่าน

นคิมอุตสาหกรรมจนี-ไทย	ซึง่ต้ังอยูท่ีเ่มืองฉงจัว่	โดยมีบรษัิทน�า้ตาล

มิตรผลของไทยได้ไปตั้งโรงงานผลิตน�้าตาลอยู ่ภายในเขตนิคม

อุตสาหกรรมนี้	ซึ่งมุ่งหวังสู่การเป็นฐานการผลิตและแปรรูปน�้าตาล

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน	

ระบบแร่เหล็กและธำตุหิน

เอกสารอ้างอิง
ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล,	 พลตรี	 ดร.	 (๒๕๖๑).	 ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลกเล่ม	 ๒.	 
	 กรุงเทพฯ	:	อรุณการพิมพ์.
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน),	(๒๕๕๘).	
	 พลวตัของจนีในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงและนยัต่อประเทศไทย.	กรงุเทพฯ	 
	 :	บริษัทสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับบิสซิ่ง	จ�ากัด.

ระบบขนส่งน�้ำมันดิบ

ระบบขนส่งก๊ำซธรรมชำติ
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	 ฐบาลจีนได้ก�าหนดแผนห้าปี	 ฉบับที่	 ๑๔	 ส�าหรับการพัฒนา 

	 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี	 ค.ศ.๒๐๒๑	 -	 ๒๐๒๕	 (พ.ศ.

๒๕๖๔	 -	 ๒๕๖๘)	 และเป้าหมายระยะยาวส�าหรับปี	 ค.ศ.๒๐๓๕	

(พ.ศ.๒๕๗๘)	 ซ่ึงเป็นข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสต์จีน	จากการวิเคราะห์สถานการณ์ระหว่างประเทศและ

ภายในประเทศ	ในการประชุมสมัชชาครั้งที่	๕	ของคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมวินสิต์จนีชุดที	่๑๙	ระหว่างวนัที	่๒๖	-	๒๙	ตลุาคม	

พ.ศ.๒๕๖๓	มีจ�านวน	๑๕	เรื่อง	(ดังรายละเอียดในภาพที่	๒)

เรื่องที่ ๑	 การสร้างสังคมที่น่าอยู่อย่างรอบด้านและเร่ิมการ

เดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่	

๑. “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔”	 คือ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาตริะยะ	๕	ปี	เป็นช่วงห้าปีแรกทีจ่นีได้สร้างสงัคมท่ีเจริญ

รุ ่งเรืองในระดับปานกลางอย่างรอบด้าน	 และบรรลุเป้าหมาย	 

๑๐๐	ปีแรก	โดยเกดิข้ึนได้จากการสร้างสงัคมทีน่่าอยูอ่ย่างรอบด้าน	

ในช่วงระยะเวลา	“แผนห้าปี	ฉบับที่	๑๓”	ซึ่งเป็นขั้นตอนชี้ขาดใน

การสร้างสงัคมทีอ่ยูด่มีสีขุทกุประการ	ซึง่คณะกรรมการกลางพรรคฯ	

ที่มีเลขาธิการฯ	คือ	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	 เป็นแกนกลาง	ไม่ลืม

ปณธิานดัง้เดมิและมุง่น�าพาทัง้พรรคและผูค้นจากทกุกลุม่ชาตพินัธ์ุ

ให้ก้าวไปข้างหน้า	

รั

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๑)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ แผนที่ทำงภูมิศำสตร์ของประเทศจีน

ที่มำ : https://th.maps-china-cn.com/
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	 ๑.๑		ความก้าวหน้าครัง้ส�าคญัเกดิขึน้ในการปฏริปูทีล่กึซึง้

ยิง่ขึน้	ในการปกครองประเทศอย่างครอบคลมุตามกฎหมาย	จากการ

ก�ากับดูแลที่ครอบคลุมและเข้มงวดของพรรคฯ	 ความสามารถ 

ในการก�ากับดูแลได้เร็วขึ้น	 รวมทั้งความเป็นผู ้น�าของพรรค

คอมมวินสิต์จนี	และความได้เปรยีบของระบบสงัคมนิยมของจนีทีม่ี

ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย	ีอันเป็นความเข้มแข็งของประเทศทีค่รอบคลมุได้ก้าว

ขึ้นสู่ขั้นตอนใหม่	 การด�าเนินงานทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ

โครงสร้างทางเศรษฐกจิยงัคงได้รบัการปรบัให้เหมาะสม	โดยคาดว่า	

GDP	จะเกิน	๑	ล้านล้านหยวนในปี	ค.ศ.๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๓)	

ระบบขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ภำพที่ ๒ ข้อเสนอจ�ำนวน ๑๕ เรื่องของคณะกรรมกำรกลำง
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	 ๑.๒	 ผลของการบรรเทาความยากจนได้รับความสนใจ

จากทั่วโลก	คนยากจนในชนบทจ�านวน	๕๕.๗๕	ล้านคน	ได้รับการ

บรรเทาจากความยากจนผลผลิตข้าวต่อปีมีเสถียรภาพที่มากกว่า	

๑๓	 ล้านล้านกิโลกรัม	 เป็นระยะเวลา	 ๕	 ปีติดต่อกัน	 การป้องกัน

มลพิษเพิ่มขึ้นและสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาดีขึ้นอย่างมาก	 

การเปิดสูโ่ลกภายนอกยงัคงด�าเนนิต่อไป	การขยายตวัและการก่อสร้าง

ร่วมกันของ	“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”	ประสบผลส�าเร็จ	มาตรฐาน

การด�ารงชีวิตของผู ้คนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	 การศึกษาระดับ

อุดมศึกษาเข้าสู่ขั้นตอนของความนิยมมีการสร้างงานใหม่มากกว่า	

๖๐	 ล้านต�าแหน่งในเขตเมือง	 และมีการจัดตั้งระบบประกันสังคม 

ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุม

มากกว่า	๑.๓	พนัล้านคน	มกีารประกนับ�านาญขัน้พืน้ฐานครอบคลมุ

ประชากรจ�านวน	 ๑	พันล้านคนประสบความส�าเร็จในการป้องกัน

และควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙	 การด�าเนินงานด้าน

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมมีความเจริญรุ่งเรือง	

ระดับการป้องกันประเทศและการสร้างความเข้มแข็งทางทหาร 

ได้รับการปรับปรุงอย่างมาก	 รวมทั้งองค์กรของกองทัพได้รับการ

เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่	ความมัน่คงของชาตไิด้รบัการเสรมิสร้างอย่าง

ครอบคลุม	สังคมยังคงมีความสามัคคีและมั่นคง	

๒. การพฒันาของจนีในปัจจบุนัและอนาคตยงัอยูใ่นช่วงของ

โอกาสทางยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	 การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีรอบใหม่และการปฏิรูปอุตสาหกรรมก�าลังพัฒนาใน 

เชงิลกึ	ความสมดลุของกองก�าลงัระหว่างประเทศได้รบัการปรบัอย่าง

ลกึซึง้	สนัตภิาพและการพฒันายงัคงเป็นประเดน็ส�าคญัของยคุสมยั	

แนวคิดของชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติฝังรากลึกใน

จิตใจของผู้คน	 ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศก็มี

ความซับซ้อนข้ึนอย่างต่อเน่ือง	เสถียรภาพและความไม่แน่นอนเพิม่ขึน้

อย่างเห็นได้ชัด	 จากผลกระทบของโรคโควิด-๑๙	 โลกาภิวัตน์ทาง

เศรษฐกจิได้เผชญิกบัช่วงแห่งการเปลีย่นแปลง	ลทัธอิ�านาจนิยมเป็น

ภยัคกุคามต่อสนัตภิาพและการพฒันาโลก	จนีได้เปลีย่นไปสูข่ัน้ตอน

ของการพฒันาทีม่คีณุภาพสงู	โดยมข้ีอได้เปรยีบด้านสถาบนัทีส่�าคญั

มีประสิทธิภาพในการก�ากับดูแล	 มีพื้นที่ตลาดที่กว้างขวางและ 

มคีวามยดืหยุน่ในการพฒันา	ทัง้นี	้ปัญหาของการพฒันาทีไ่ม่เพยีงพอ

ในประเทศจีนยังคงมีอยู ่	 งานปฏิรูปในประเด็นส�าคัญและการ 

เชื่อมโยงที่ส�าคัญต้องประสานยุทธศาสตร์โดยรวมของการฟื้นฟู

ประเทศจีนครั้งใหญ่	 โดยต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

ลกัษณะและข้อก�าหนดใหม่ทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลง	ความขดัแย้ง

หลักในสังคม	 รวมทั้งความท้าทายใหม่ๆ	 ที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและเพิ่มโอกาส	 ตระหนักถึงความเสี่ยง

ตามเงื่อนไขพื้นฐานระดับชาติของขั้นตอนหลักของสังคมนิยม	
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เอกสารอ้างอิง 
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจัดท�าแผนห้าปี	ฉบับที่	๑๔		
	 ส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจนีและเป้าหมายระยะยาว
	 ส�าหรับปี	พ.ศ.๒๕๗๘	
จาก เว็บ ไซต ์ 	 h t tps : / /finance . s ina . cn/2020-11 -04/deta i l - 
	 iiznctkc9361778.d.html?from=wap

๓. ภายในปี ค.ศ.๒๐๓๕	 (พ.ศ.๒๕๗๘)	เป้าหมายระยะยาว

ของการสร้างสรรค์สงัคมนยิมจะบรรลผุลโดยพืน้ฐาน	ซึง่การประชมุ

แห่งชาติครั้งที่	๑๙	ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	ได้จัดท�าข้อตกลงเชิง

ยทุธศาสตร์	๒	ขัน้ตอน	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการสร้างประเทศจนี

ให้เป็นสังคมที่เจริญรุ่งเรือง	 เป็นประชาธิปไตย	 มีอารยะกลมกลืน

และสวยงามภายในกลางศตวรรษน้ี	 รวมทั้งเป็นประเทศที่ทันสมัย

และทรงพลัง	 มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ	 ความแข็งแกร่งทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และปริมาณทางเศรษฐกิจโดยรวม 

และรายได้ต่อหัวของชาวเมืองและในชนบทจะ

ไปถึงระดับใหม่	เทคโนโลยจีะก้าวเข้าสู่แถวหน้า

ของประเทศนวัตกรรม	 มีรูปแบบใหม่ของ

อุตสาหกรรม	 มีความทันสมัยทางการเกษตร	

และสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย	 มีความทัน

สมัยของระบบการปกครองแห่งชาติในการ

ก�ากบัดแูลหลกัประกนัการมส่ีวนร่วมท่ีเท่าเทียม

กันของประชาชนและสิทธิในการพัฒนาที่ 

เท่าเทยีมกนั	เป็นประเทศทีป่กครองด้วยกฎหมาย 

รัฐบาลที่ปกครองโดยกฎหมายและสังคมที่

ปกครองโดยกฎหมาย	 มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	 

มรีะบบการศกึษา	มคีวามสามารถทางกฬีาและ

มีสุขภาพที่ดี	 คุณภาพของชาติและอารยธรรม

ทางสังคมได้ก้าวข้ึนสู่จุดสูงสุดใหม่	 และพลังทางวัฒนธรรมของ

ประเทศได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยส�าคัญ	 มีการผลิตและวิถีชีวิต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาได้รับ 

การปรบัปรงุ	และบรรลเุป้าหมายในการสร้างประเทศจนีทีส่วยงาม	

รูปแบบการเปิดใหม่ได้ก่อตัวขึ้น	รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศและการแข่งขนัได้รบัการปรบัปรงุอย่างมนียัส�าคญั	

GDP	 ต่อหัวได้ถึงระดับของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 กลุ่มท่ีมีรายได้ 

ปานกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน	 มีการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานอย่าง

เท่าเทยีมกนั	ช่องว่างการพฒันาระหว่างพืน้ทีใ่นเมอืงและชนบทและ

ช่องว่างในมาตรฐานการครองชีพของประชาชนลดลงอย่างมี 

นัยส�าคัญ	 ความมั่นคงของประเทศจีนได้ก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจาก

ความทันสมัยของการป้องกันประเทศและการทหาร

บทสรุป : เป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ	 “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๓”	 ของจีน	 ซึ่งได้เสร็จส้ินลงใน 

ปี	ค.ศ.๒๐๒๐	(พ.ศ.๒๕๖๓)	โดยท�าให้บรรลุการสร้างสังคมที่น่าอยู่

อย่างรอบด้าน	ส�าหรบัการฟ้ืนฟทูีย่ิง่ใหญ่ของประเทศจีน	ซ่ึงท้ังพรรค

และผู ้คนจากทุกกลุ ่มชาติพันธุ ์ต ้องร่วมมือกันและเพิ่มความ 

พยายามเป็น	๒	เท่า	เพื่อให้แน่ใจว่าการต่อสู้กับความยากจนได้รับ

ชยัชนะตามก�าหนดเวลา	อกีทัง้บรรลเุป้าหมายในวาระ	๑๐๐	ปีแรก	

และวางรากฐานที่มั่นคงส�าหรับการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในการ 

สร้างประเทศสงัคมนยิมสมยัใหม่	ตามแนวทางและวตัถปุระสงค์หลกั

ของการพฒันาในช่วง	“แผนห้าปีฉบบัที ่๑๔”	ทีจ่ะน�าเสนอต่อเป็น

ตอนที่	๒	
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   นวทางและวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาฯ ในช่วง  

  “แผนห้าปีฉบับที่ ๑๔”  

๑. ยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน 

ในช่วง “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” โดยด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของ

การประชุมแห่งชาติครั้งที่ ๑๙ ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและการ

ประชุมเต็มคณะครั้งที่ ๒ - ๕ ของคณะกรรมการกลางชุดที่ ๑๙ รวมทั้ง

ยึดมั่นในความส�าคัญของลัทธิมากซ์-เลนิน ความคิดเหมา เจ๋อตง 

ทฤษฎีเติ้ง เสี่ยวผิง และ “สามตัวแทน” น�าโดยอุดมการณ์แนวคิด

การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และความคิดของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง 

เกีย่วกบัสงัคมนยิมทีม่ลีกัษณะจนีส�าหรบัยคุใหม่ ตลอดจนพฒันารปู

แบบยุทธศาสตร์ของการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่าง

ครอบคลุม มีการปฏิรูปที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การปกครองประเทศอย่าง 

ทัว่ถงึตามกฎหมาย ใช้แนวคดิการพฒันานวตักรรมใหม่เป็นมติรกบั

สิ่งแวดล้อม เปิดกว้างและแบ่งปันอย่างไม่หยุดยั้ง แสวงหา 

แ

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๒)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ ประตูเทียนอันเหมิน ใจกลำงเมืองของกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีน
ที่มำ : www.palanla.com



47

หลักเมือง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
19

ความก้าวหน้าในขณะทีร่กัษาเสถยีรภาพ เน้นการพฒันาท่ีมคีณุภาพสงู 

การปฏิรูปโครงสร้างด้านอุปทานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตอบสนองความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชาชนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น เร่งสร้างระบบ

เศรษฐกิจสมัยใหม่และรูปแบบการพัฒนาใหม่ โดยมีวัฏจักรใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นตัวหลัก 

๒. ยึดหลักการที่ต้องปฏิบัติตามในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมในช่วง “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔”

  ๒.๑ ยืนยันความเป็นผู้น�าโดยรวมของพรรค ปฏิบัติตาม

และปรบัปรงุกลไกเชงิสถาบนัของพรรคในการพฒันาเศรษฐกจิและ

ระบบสงัคมนยิมทีม่ลีกัษณะแบบจนี และสร้างรปูแบบการพฒันาใหม่

ระบบขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

ภำพที่ ๒ แผนพัฒนำฯ ของจีน
ที่มำ : https://www.thansettakij.com/content/columnist/456870
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เพื่อให้เป็นหลักประกันขั้นพื้นฐาน

  ๒.๒ ยืนยันที่จะให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยปกป้อง

ผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชน ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม

และเพิ่มความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของประชาชน 

  ๒.๓ วางแนวคดิการพฒันาใหม่ตลอดกระบวนการพฒันา

ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภาพ

สูงขึ้น มีความยุติธรรมมากขึ้น มีความยั่งยืนมากขึ้น และมาก 

ยิ่งๆ ขึ้น 

  ๒.๔ คงอยู่ในการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและเปิดกว้าง ขยาย

การเปิดกว้างอย่างไม่หยุดย้ัง เสริมสร้างความทันสมัยของระบบ 

ธรรมาภิบาล กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนทั้งสังคม เพิ่มแรง

ผลักดันและความมีชีวิตชีวาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  ๒.๕ เป็นไปตามแนวคิดของระบบเสริมสร้างความคิดที่

มองไปข้างหน้า การวางแผนโดยรวมให้สอดคล้องสถานการณ์ทัง้ใน

และต่างประเทศ จดัการประเดน็ส�าคญัสองประการของการพฒันา

และความมั่นคง มุ่งเน้นไปที่รากฐานที่มั่นคง ให้ความส�าคัญกับ 

การป้องกนัและแก้ไขความเสีย่งและความท้าทาย และบรรลคุวามเป็น

เอกภาพของคุณภาพการพัฒนา

๓. เป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง

แผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔ และยดึเป้าหมายระยะยาวของปี ๒๐๓๕ (พ.ศ.

๒๕๗๘) โดยพจิารณาแนวโน้มการพฒันาในประเทศและต่างประเทศ 

เง่ือนไขการพัฒนาของจีนอย่างครอบคลุม ยึดมั่นในการบูรณาการ

ความซื่อสัตย์และนวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักส�าหรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในห้าปีข้างหน้า

  ๓.๑ การพฒันาเศรษฐกจิได้รบัผลลพัธ์ใหม่ การพัฒนาเป็น

รากฐานและกญุแจส�าคญัในการแก้ไขปัญหาทัง้หมดต้องเป็นไปตาม

แนวคิดการพัฒนาใหม่ บรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

และประชาชนมีสขุภาพดีบนพืน้ฐานของคณุภาพและประสิทธภิาพ

ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ สร้างความแข็งแกร่งของตลาดในประเทศ       

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เหมาะสมและมีความสามารถด้าน

นวัตกรรมที่ส�าคัญ ยกระดับฐานอุตสาหกรรมเป็นขั้นสูง ยกระดับ

ของความทนัสมยัของห่วงโซ่อตุสาหกรรมได้รบัการปรบัปรงุอย่างมี

นัยส�าคัญ ฐานเกษตรกรรมมีเสถียรภาพมากขึ้น การประสานงาน
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  ๓.๖ ประสิทธิผลของการปกครองแห่งชาติได้รับการ

ปรบัปรงุใหม่ ระบอบสงัคมนยิมและหลกันติิธรรมได้รบัการปรบัปรงุ

ให้ดีขึ้น ความเป็นธรรมทางสังคมและความยุติธรรมโดยเฉพาะการ

ปกครองระดับรากหญ้าได้รับการปรับปรุงความสามารถในการ 

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินสาธารณะได้รับการปรับปรุงอย่างมี 

นัยส�าคัญ หลักประกันด้านความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

รวมทั้งความทันสมัยของการป้องกันประเทศและการทหารได้

ด�าเนินการตามขั้นตอนส�าคัญ

บทสรุป การด�าเนินตามแนวทางและวัตถุประสงค์หลักในการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีน ช่วง “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔”  

ซึ่งนอกจากยืนหยัดแนวทางสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน  

ยึดหลักการที่ต้องปฏิบัติและเป้าหมายหลักของการพัฒนาดังกล่าว

ในข้างต้นแล้ว ยังต้องด�ารงอยู ่ในการพัฒนาที่ขับเคล่ือนด้วย

นวัตกรรมและก�าหนดข้อได้เปรียบในการพัฒนาใหม่ ๆ อย่าง

ครอบคลุม ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็นตอนที่ ๓ 

ของการพฒันาภูมภิาคในเมอืงและชนบทได้รบัการปรบัปรงุอย่างมี

นยัส�าคญั และการก่อสร้างระบบเศรษฐกจิสมัยใหม่มีความก้าวหน้า

อย่างมาก

  ๓.๒ มีการด�าเนินการขั้นตอนใหม่ในการปฏิรูปและ 

เปิดกว้าง ระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมได้รับการปรับปรุง 

มีการปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินและการปฏิรูปการจัดสรร 

ปัจจัยที่มุ่งเน้นตลาดมีความก้าวหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ ระบบการ

แข่งขันที่เป็นธรรมมีความสมบูรณ์มากขึ้น และระบบเศรษฐกิจ 

แบบเปิดใหม่ในระดับที่สูงขึ้นได้เริ่มมีรูปร่าง

  ๓.๓ ระดบัของอารยธรรมทางสงัคมได้รบัการปรบัปรงุใหม่ 

ค่านิยมหลักของสังคมนิยมฝังรากลึกในจิตใจของผู้คน คุณภาพ 

ทางอุดมการณ์และศีลธรรม จิตวิญญาณและวัฒนธรรมของผู้คน 

ได้รับการเสริมแต่งมากขึ้น อิทธิพลของวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้น

  ๓.๔ มีความก้าวหน้าในการสร้างอารยธรรมระบบนิเวศ 

รูปแบบการพัฒนาและการปกป้องที่ดินและพื้นที่ได้รับการปรับ 

ให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงสีเขียวของการผลิตและวิถีชีวิตได้รับ

ผลลัพธ์ที่โดดเด่น การจัดสรรพลังงานและทรัพยากรมีความสมเหตุ

สมผลมากขึ้น การปล่อยมลพิษที่ส�าคัญทั้งหมดลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สภาพแวดล้อมทางนเิวศวทิยาได้รบัการปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง การ

ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมืองและชนบทมีสภาพแวดล้อมดีข้ึนอย่าง

เห็นได้ชัด

  ๓.๕ การด�ารงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนได้ก้าวสู่

ระดับใหม่ บรรลกุารจ้างงานทีส่มบรูณ์และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ได้รับการปรับปรุง ระดับความเท่าเทียมกันของบริการสาธารณะ 

ข้ันพืน้ฐานดขีึน้อย่างมนียัส�าคญั ระดบัการศกึษาของประชาชนทัง้หมด

ดีขึ้น ระบบประกันสังคมหลายระดับสมบูรณ์มากขึ้นและระบบ

สุขภาพดีขึ้น มากขึ้น การบรรเทาความยากจนได้รับการรวม 

เข้าด้วยกันและขยายออกไป และยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบท 

ได้รับการส่งเสริมอย่างครอบคลุม

เอกสารอ้างอิง 
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔  
 ส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจนีและเป้าหมายระยะยาว 
 ส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘ 
จาก เว็บ ไซต ์  h t tps : / /finance . s ina . cn/2020 -11 -04/deta i l - 
 iiznctkc9361778.d.html?from=wap
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ภาพที่ ๑ การใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน
ที่มา : http://www.vijaichina.com/articles/1264

	 	 อจากฉบับที่แล้ว	 เรื่องที่	 ๓	 การด�ารงอยู่ในการพัฒนาที ่

	 	 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและก�าหนดข้อได้เปรียบในการ

พัฒนาใหม่ๆ	อย่างครอบคลุม 

๑.	เสรมิสร้างความเข้มแข็งทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เชิงยุทธศาสตร์ของชาต	ิก�ำหนดแผนปฏบิตักิำรเพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็

ให้กับประเทศด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงระบบใหม่

ท่ัวประเทศภำยใต้เงื่อนไขของเศรษฐกิจตลำดสังคมนิยม ต่อสู้เพื่อ

เทคโนโลยีหลกัทีส่�ำคญัและปรับปรุงประสทิธผิลโดยรวมของห่วงโซ่

นวตักรรม เสรมิสร้ำงกำรวจิยัขัน้พืน้ฐำนมุง่เน้นไปทีน่วตักรรมดัง้เดมิ

ปรบัรปูแบบของสำขำวชิำกำรวจิยั และพฒันำให้เหมำะสมส่งเสรมิ

กำรบรูณำกำรสหวทิยำกำรและปรบัปรงุระบบกำรจดัหำเทคโนโลยี

พื้นฐำนทั่วไป มุ่งเป้ำไปที่เขตแดนของปัญญำประดิษฐ์ ข้อมูล 

ควอนตัม วงจรรวมชีวิตและสุขภำพ วิทยำศำสตร์ด้ำนสมอง กำร

เพำะพันธุ์ทำงชีวภำพ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรบิน และ

อวกำศทะเลน�ำ้ลกึและน�ำ้ลกึ ฯลฯ ด�ำเนนิโครงกำรทำงวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญระดับชำติที่คำดกำรณ์ล่วงหน้ำและเชิง

ยุทธศำสตร์ ก�ำหนดและด�ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ทำง

วทิยำศำสตร์และโครงกำรทำงวทิยำศำสตร์ เพือ่ส่งเสรมิกำรจดัสรร

ต่

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๓)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘
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และกำรแบ่งปันทรัพยำกรที่เหมำะสมที่สุดของพลังวิจัยทำง

วิทยำศำสตร์ในสถำบันวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยและ

องค์กรต่ำงๆ ส่งเสริมกำรสร้ำงห้องปฏิบัติกำรระดับชำติและ 

จัดระบบห้องปฏิบัติกำรหลักแห่งชำติใหม่ วำงผังและสร้ำงศูนย์

วิทยำศำสตร์แห่งชำติที่ครอบคลุมและพื้นที่สูงนวัตกรรมระดับ

ภูมิภำค สนับสนุนกรุงปักก่ิง มหำนครเซ่ียงไฮ้และเขตอ่ำวกวำงตุ้ง 

- ฮ่องกง - มำเก๊ำ เพื่อจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทำงวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีระดับนำนำชำติ สร้ำงแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับ 

ไฮเอนด์ ส�ำหรับเอกสำรกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ระดับชำติและ

ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

 ๒.	 ปรับปรุงความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีของ

องค์กร เสริมสร้ำงต�ำแหน่งที่โดดเด่นขององค์กรในด้ำนนวัตกรรม

และส่งเสรมิควำมเข้มข้นขององค์ประกอบนวัตกรรมต่ำงๆ ในองค์กร 

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรเชิงลึกของกำรผลิตกำรศึกษำและกำรวิจัย 

และสนบัสนนุองค์กรต่ำงๆ เพือ่เป็นผูน้�ำในกำรจดัตัง้กลุม่นวตักรรม

และด�ำเนินโครงกำรทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่ส�ำคัญระดับ

ชำติ ให้บทบำทส�ำคัญของผู้ประกอบกำรในนวัตกรรมเทคโนโลยี

อย่ำงเต็มที่ ส ่งเสริมให้องค์กรเพิ่มกำรลงทุนในกำรวิจัยและ 

พัฒนำและใช้มำตรกำรจูงใจทำงภำษีส�ำหรับกำรลงทุนขององค์กร

ในกำรวิจัยข้ันพื้นฐำน ให้กำรเล่นอย่ำงเต็มที่แก่ผู้น�ำและบทบำท

สนบัสนนุขององค์กรขนำดใหญ่ สนบัสนนุกำรเตบิโตของนวัตกรรม

ขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่ ในฐำนะแหล่งนวัตกรรม 

ที่ส�ำคัญ เสริมสร้ำงกำรสร้ำงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทั่วไป รวมทั้ง 

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรและนวัตกรรมของห่วงโซ่อุตสำหกรรม 

ระดับบน กลำง และล่ำง ตลอดจนองค์กรขนำดใหญ่และขนำดเล็ก

๓.	 กระตุ้นพลังสร้างสรรค์ของพรสวรรค์ ปฏิบัติตำมหลัก 

กำรเคำรพแรงงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

พัฒนำระบบและกลไกกำรพัฒนำคนเก่งให้ลึกซึ้ง ปลูกฝัง แนะน�ำ

และใช้ประโยชน์จำกควำมสำมำรถในทกุทศิทำง สร้ำงผูมี้ควำมสำมำรถ

ภาพที่ ๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของจีน โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่มา : http://www.vijaichina.com/articles/1136
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ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีช้ันน�ำระดับโลกและทีมนวัตกรรม 

ปลูกฝังกำรแข่งขันในระดับสำกล รวมทั้งพลังส�ำรองของผู้มีควำม

สำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีรุ่นเยำว์ ปรับปรุง

ระบบกำรประเมินควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่

มุ ่งเน้นโดยควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพของผลงำน  

เสรมิสร้ำงรปูแบบกำรศกึษำและยดึมัน่ในควำมซือ่สตัย์ทำงวชิำกำร 

ปฏริปูระบบวิชำกำรให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ปรบัปรงุกลไกกำรสร้ำงแรงจงูใจ

ด้ำนนวัตกรรมและกำรรับประกันสร้ำงกลไกกำรกระจำยผลก�ำไรที่

สะท้อนคุณค่ำขององค์ประกอบของนวัตกรรม เช่น ควำมรู้และ

เทคโนโลยีอย่ำงเต็มที่ รวมทั้งปรับปรุงกลไกกำรแบ่งปันสิทธิและ 

ผลประโยชน์ของควำมส�ำเร็จในกำรประดิษฐ์งำนของบุคลำกร 

ด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เสริมสร้ำงกำรฝึกอบรมผู้มีควำม

สำมำรถด้ำนนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรประยุกต์ใช้และมีทักษะด�ำเนิน

โครงกำรต่ออำยคุวำมรู ้ตลอดจนกำรด�ำเนนิกำรยกระดับทกัษะและ

ขยำยทีมวิศวกรระดับสูง ผู้มีควำมสำมำรถที่มีทักษะสูง สนับสนุน

กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยระดับสูง และเสริมสร้ำงกำรฝึกอบรม 

ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนกำรวิจัยขั้นพื้นฐำน ใช้นโยบำยควำม

สำมำรถทีเ่ปิดกว้ำงมำกขึน้ รวมถงึกำรสร้ำงกำรวจิยัทำงวทิยำศำสตร์

และนวัตกรรมในระดับสูงที่รวบรวมผู้มีควำมสำมำรถที่โดดเด่น 

ทั้งในและต่ำงประเทศ

๔.	ปรบัปรงุระบบและกลไกนวตักรรมทางวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	ปรับปรุงกำรปฏิรูประบบวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ให ้ลึกซึ้งยิ่ ง ข้ึน ปรับปรุงระบบกำรก�ำกับดูแลวิทยำศำสตร  ์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ เพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรวำงแผน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ รวมทั้งกลไกกำรด�ำเนินงำน

และส่งเสรมิกำรจดัสรรโครงกำรฐำนควำมสำมำรถและเงนิทนุแบบ

บูรณำกำรในประเด็นส�ำคัญ ปรับปรุงองค์กรและกำรจัดกำร

โครงกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและใช้ระบบต่ำงๆ เช่น กำร

เปิดเผยกำรจัดอันดับ ปรับปรุงกลไกกำรประเมินด้ำนวิทยำศำสตร์
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แห่งวิทยำศำสตร์และงำนฝีมือ เสริมสร้ำงงำนวิทยำศำสตร์ที่เป็น 

ที่นิยมและสร้ำงบรรยำกำศทำงสังคม ที่สนับสนุนนวัตกรรม 

ปรับปรุงระบบจริยธรรมทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม

ควำมร่วมมืออย่ำงเปิดกว้ำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

กำรวิจัย และจัดตั้งกองทุนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ระดับโลก

บทสรุป กำรยึดมั่นในนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนควำมทันสมัย

ของจนี ใช้กำรพึง่พำตนเองทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีเป็นส่วน

สนับสนุนเชิงยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำประเทศ ในกำรเผชิญกับ

สนำมรบทำงเศรษฐกจิ เผชญิกบัควำมต้องกำรทีส่�ำคญัของประเทศ 

เผชญิกับชวีติและสขุภำพของผูค้น รวมทัง้ใช้ยทุธศำสตร์ในกำรฟ้ืนฟู

ประเทศด้วยวิทยำศำสตร์และกำรศึกษำตลอดจนควำมสำมำรถ 

เสรมิสร้ำงยทุธศำสตร์กำรพฒันำทีขั่บเคลือ่นด้วยนวตักรรม โดยกำร

ปรบัปรงุระบบนวตักรรมแห่งชำตแิละเร่งสร้ำงพลงัทำงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อกำรด�ำรงอยู่ในกำรพัฒนำที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและก�ำหนดข้อได้เปรียบในกำรพัฒนำใหม่ๆ อย่ำง

ครอบคลุมดังกล่ำวนั้น จะน�ำไปสู่กำรเร่งรัดในกำรพัฒนำระบบ

อตุสำหกรรมทีท่นัสมยั รวมทัง้ส่งเสรมิกำรเพิม่ประสทิธภิำพและกำร

ยกระดับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะน�ำเสนอต่อเป็นตอนที่ ๔ 

และเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภำพโครงกำรรำงวัลด ้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีเร่งปฏริปูสถำบนัวจิยัทำงวทิยำศำสตร์

และขยำยควำมเป็นอิสระในกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ เสริมสร้ำง

กำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำและปรับปรุงกำรถ่ำยโอน

และกำรเปลี่ยนแปลงควำมส�ำเร็จทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อย่ำงมำก เพิ่มกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำปรับปรุงกลไกกำร

ลงทุนของรัฐบำลและกลไกกำรลงทุนหลำยช่องทำงจำกสังคมและ

เพิ่มกำรสนับสนุนส�ำหรับกำรวิจัยชำยแดนขั้นพื้นฐำน ปรับปรุง

ระบบนวตักรรม กำรสนับสนุนทำงกำรเงนิและส่งเสริมอตุสำหกรรม

และกำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ในวงกว้ำง สบืสำน จติวญิญำณ

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมกำรกลำงในกำรจดัท�ำแผนห้ำปี ฉบบัที ่๑๔  
 ส�ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของจีนและเป้ำหมำย 
 ระยะยำวส�ำหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘ 
จำก เว็บ ไซต ์  h t tps : / /finance . s ina . cn/2020 -11 -04/deta i l - 
 iiznctkc9361778.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๔	 การเร่งรัดในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย 

	 รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับระบบ

เศรษฐกิจ	

๑.	ปรับปรุงระดับความทันสมัยของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

และห่วงโซ่อุปทาน รักษาสัดส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตโดย 

พื้นฐานให้มั่นคงและเสริมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจที่แท้จริง 

	 ๑.๑	ยึดมั่นในการออกแบบเชิงยุทธศาสตร์ห่วงโซ่อุปทาน

ที่เป็นอิสระ	ควบคุมได้	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	รวมทั้งการ

ด�าเนินนโยบายที่แม่นย�าตามอุตสาหกรรม	

	 ๑.๒	 ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับ 

ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทัง้หมด	การสร้างห่วงโซ่อตุสาหกรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่

เ

ภาพที่ ๑ การพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของจีน
ที่มา : http://thewindustry.com/worldwide/detail/8424w223

เพือ่ส่งเสรมิอุตสาหกรรมด้ังเดิมระดับไฮเอนด์อัจฉรยิะและเป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนพัฒนาการผลิตที่มุ่งเน้นการบริการ	

	 ๑.๓	การปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานคณุภาพแห่งชาต	ิการ

เสริมสร้างมาตรฐานการวัดสิทธิบัตรและระบบอ่ืนๆ	 และการเสริม

สร้างขีดความสามารถโดยด�าเนินการปรับปรุงคุณภาพในเชิงลึก	

	 ๑.๔	 การส่งเสริมการถ่ายโอนอุตสาหกรรมอย่างเป็น

ระเบียบในประเทศ	 การปรับโครงร่างของห่วงโซ่อุตสาหกรรมใน

ภมูภิาคให้เหมาะสมและสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงและพฒันาฐาน

อุตสาหกรรมเก่า	 ชดเชยข้อบกพร่องในห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่

อุตสาหกรรม	

	 ๑.๕	 เพิ่มการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญและ

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๔)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘



55

หลักเมือง พฤษภาคม ๒๕๖๔
21

เทคโนโลยีหลักที่ส�าคัญ	 พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้งานได้ขั้นสูงและ 

ส่งเสรมิความหลากหลายของห่วงโซ่อปุทานของห่วงโซ่อตุสาหกรรม	

	 ๑.๖	 ปรับสภาพแวดล้อมการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทาน

อุตสาหกรรมให้เหมาะสมและเสริมสร้างปัจจัยสนับสนุน	

	 ๑.๗	 เสริมสร ้างความร ่วมมือด ้านความมั่นคงทาง

อุตสาหกรรมระหว่างประเทศและสร้างห่วงโซ่อุปทานห่วงโซ่

อุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสูงข้ึนให้มีความปลอดภัยและ

เชื่อถือได้มากขึ้น

๒.	พฒันาอตุสาหกรรมเกดิใหม่เชงิยทุธศาสตร์ เร่งการเตบิโต

ของเทคโนโลยีสารสนเทศรุ่นใหม่	 เทคโนโลยีชีวภาพพลังงานใหม	่

วัสดุใหม่	 อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์	 รถยนต์พลังงานใหม่	 การปกป้อง 

สิ่งแวดล้อมสีเขียว	 การบินและอวกาศ	 อุปกรณ์ทางทะเลและ 
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อุตสาหกรรมอ่ืนๆ	 ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของอุตสาหกรรม

ต่างๆ	 เช่น	 อินเทอร์เน็ต	 ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ	์ 

ส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์การผลิตขั้นสูง	 สร้างกลไกการเติบโต

ของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เชิงยุทธศาสตร์	 เทคโนโลยีใหม	่

ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบธุรกิจใหม่	 ส่งเสริมการพัฒนาท่ีดีของ

เศรษฐกิจแพลตฟอร์มและเศรษฐกิจแบ่งปัน	 ส่งเสริมการควบรวม

กิจการและการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อป้องกันความซ�้าซ้อน

๓.	เร่งพฒันาอุตสาหกรรมบรกิารสมยัใหม่	ส่งเสรมิการขยาย

อุตสาหกรรมบริการที่มีประสิทธิผลไปสู่ความเช่ียวชาญและห่วงโซ่

คุณค่าระดับสูง	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานตลาดต่างๆ	 

ในการจดัหาบรกิารเร่งการพฒันาอตุสาหกรรมบรกิาร เช่น	การวจิยั

และพัฒนา	และการออกแบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย	การบริการด้าน

กฎหมายและส่งเสริมการผสมผสานอย่างลึกซ้ึงของอุตสาหกรรม

บริการสมัยใหม่กับการผลิตขั้นสูงและการเกษตรสมัยใหม่	 เพื่อเร่ง

การเปลีย่นผ่านดจิิทลัของอตุสาหกรรมบรกิาร	ส่งเสรมิการยกระดบั

อุตสาหกรรมบริการเพื่อชีวิตให้มีคุณภาพและกระจายความเสี่ยง 

เร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ	 เช่น	 สุขภาพ	 การดูแลผู้สูงอายุ	

การดแูลเดก็	วฒันธรรมการท่องเทีย่ว	กฬีา	การดูแลท�าความสะอาด	

และอสังหาริมทรัพย์	 รวมทั้งเสริมสร้างการจัดหาสวัสดิการ

สาธารณะและอุตสาหกรรมบริการขั้นพื้นฐาน	 ส่งเสริมการสร้าง

มาตรฐานและการสร้างตราสินค้าของอุตสาหกรรมบริการ

๔.	 ประสานงานและส่งเสริมการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน	

สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสมบูรณ์มีประสิทธิภาพใช้งานได้

จริง	 ฉลาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ปลอดภัยและเชื่อถือได้	 การจัดวาง

ระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่	 เร่งสร้างการสื่อสารเคลื่อนท่ียุคท่ีห้า

อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่	 ฯลฯ	 เร่งการสร้าง

ประเทศทีมี่ประสทิธภิาพด้านการขนส่ง	ปรบัปรงุช่องทางการขนส่ง

ทีค่รอบคลมุศนูย์กลางการขนส่งทีค่รอบคลมุและเครอืข่ายโลจสิตกิส์

ภาพที่ ๒ โมเดล “เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”
ที่มา : http://cbgc.scol.com.cn/sz/city/cd1/201602/t20160225_24330.html
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ทีแ่ท้จรงิและสร้างคลสัเตอร์อุตสาหกรรมดิจทิลัทีส่ามารถแข่งขนัได้

ในระดับสากล	 เสริมสร้างการสร้างสังคมดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัล	

รวมทั้งปรับปรุงระดับข่าวกรองดิจิทัลในการบริการสาธารณะและ

การก�ากับดูแลสังคม	สร้างระบบและมาตรฐานพื้นฐานส�าหรับสิทธิ์

ในทรัพย์สินของทรัพยากรข้อมูลการหมุนเวียนธุรกรรมการส่ง 

ข้ามพรมแดน	ตลอดจนการป้องกันความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาและการใช้ทรัพยากรข้อมูล	 ขยายการเปิดข้อมูลและข้อมูล

สาธารณะขัน้พืน้ฐานอย่างเป็นระเบยีบ	สร้างการแบ่งปันข้อมูลระดบั

ชาติและแพลตฟอร์มแบบเปิดที่เป็นหนึ่งเดียว

บทสรุป	 การเร่งรัดการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

และส่งเสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพและการยกระดับระบบเศรษฐกจิ	

โดยยดึมัน่ในการมุง่เน้นการพฒันาเศรษฐกจิด้วยเศรษฐกจิทีแ่ท้จรงิ	

เพื่อสร้างพลังการผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง	 เป็นพลังท่ีมีคุณภาพ	 

อนัเป็นการพฒันาฐานอตุสาหกรรมขัน้สงู	รวมทัง้การปรบัปรงุห่วงโซ่

อุตสาหกรรมให้ทันสมัยและปรับปรุงคุณภาพทางเศรษฐกิจท่ีมี

ประสิทธิภาพ	 ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันหลัก	 และ

จะน�าไปสู่การสร้างตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งและสร้างรูปแบบ

การพัฒนาใหม่	ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็นตอนที่	๕	

เร่งเครอืข่ายการรวมตวักนัในเมอืงและปรมิณฑล	และเพิม่ความลกึ

ของการเข้าถึงการขนส่งในพื้นที่ชนบทและชายแดน	ส่งเสริมการ

ปฏิวัติพลังงาน	 ปรับปรุงการผลิตพลังงานระบบจัดหาและจัดเก็บ

เสริมสร้างการส�ารวจและพัฒนาน�้ามันและก๊าซในประเทศ	เร่งการ

ก่อสร้างโรงเก็บน�า้มนัและก๊าซ	เร่งการก่อสร้างท่อส่งน�า้มันและก๊าซ

ของประเทศสร้างระบบพลงังานอจัฉริยะ	ปรับรูปแบบการผลติไฟฟ้า

และช่องทางการส่ง	 ปรับปรุงการบริโภคและการใช้พลังงานใหม่	

ความสามารถในการจดัเกบ็เพือ่ปรบัปรงุความสามารถในการส่งและ

กระจายไปยังพื้นที่ห่างไกล	 เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

อนุรักษ์น�้าและปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรน�้าที่เหมาะสมและ

ความสามารถในการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

๕.	 เร่งการพัฒนาดิจิทัล	 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัลและการแปลงเป็นดิจิทัลทางอุตสาหกรรม 

ส่งเสรมิการบูรณาการอย่างลกึซึง้ของเศรษฐกจิดจิทิลัและเศรษฐกจิ

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี	ฉบบัที	่๑๔	 
	 ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนและเป้าหมายระยะ 
	 ยาวส�าหรับปี	พ.ศ.๒๕๗๘	
จากเว็บไซต์	 https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc	 
	 9361778.d.html?from=wap
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	 รือ่งที	่๕	การสร้างตลาดในประเทศทีแ่ขง็แกร่งและสร้างรปูแบบ 

	 การพัฒนาใหม่	 

๑. ท�ำให้กำรไหลเวียนภำยในประเทศรำบรื่น อำศัยตลำดใน

ประเทศทีแ่ขง็แกร่งเชือ่มโยงกำรผลติ กำรกระจำยกำรไหลเวยีนและ

กำรบรโิภค ท�ำลำยกำรผกูขำดของอตุสำหกรรม รวมทัง้กำรปกป้อง

ในท้องถิน่และก่อให้เกดิวงจรทีด่งีำมของเศรษฐกจิของประเทศ ปรบั

โครงสร้ำงอปุทำนให้เหมำะสม ปรบัปรงุคณุภำพของอุปทำน และเพิม่

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของระบบอุปทำนให้เข้ำกับอุปสงค์ใน

ประเทศ ส่งเสรมิกำรพัฒนำกำรเงนิและอสงัหำรมิทรพัย์อย่ำงสมดลุ

กบัเศรษฐกิจทีแ่ท้จรงิ ตระหนกัถงึกำรเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิำพของ

ต้นน�้ำและปลำยน�้ำ กำรผลิต กำรจัดหำ และกำรตลำด 

เ

ภาพตลาดในประเทศที่แข็งแกร่งของจีน
ที่มา : https://brandinside.asia/avg-4-trends-china-market/

๒. ส่งเสริมกำรหมุนเวียนสองวงทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

จำกวฏัจกัรภำยในประเทศให้ใช้ข้อได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบส่งเสรมิ

กำรสร้ำงตลำดในประเทศที่แข็งแกร่ง และใช้ประโยชน์จำกตลำด 

ทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงเต็มที่ ส่งเสริมอุปสงค์ในประเทศและ

ภำยนอก กำรน�ำเข้ำและส่งออก กำรแนะน�ำกำรพัฒนำที่ประสำน

กันของเงินทุนต่ำงประเทศ กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศช่วยส่งเสริม

ดุลกำรช�ำระเงินระหว่ำงประเทศ ปรับปรุงระบบกำรควบคุมแบบ

บูรณำกำรส�ำหรับกำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำร 

บรูณำกำรกฎหมำยและข้อบงัคบักำรค้ำในประเทศและต่ำงประเทศ 

๓. ส่งเสริมกำรบริโภคอย่ำงทั่วถึง เสริมสร้ำงบทบำทพื้นฐำน

ของกำรบริโภคในกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมกระแสกำรยกระดับ 

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๕)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘
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กำรบรโิภค เพิม่กำรบรโิภคแบบเดมิ ปลกูฝังกำรบรโิภครปูแบบใหม่และ

เพิ่มกำรบริโภคของประชำชนอย่ำงเหมำะสม มุ่งเน้นไปที่แบรนด์ 

ทีม่คีณุภำพ ส่งเสรมิกำรพฒันำกำรบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อสขุภำพและ

ปลอดภัย สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริโภคใหม่และ 

รปูแบบใหม่ๆ ส่งเสรมิกำรเปลีย่นแปลงของสนิค้ำอปุโภคบรโิภค เช่น 

รถยนต์จำกกำรจดักำรกำรซือ้ไปสูก่ำรจดักำร กำรใช้งำน และส่งเสรมิ

กำรพัฒนำกำรบริโภคที่อยู่อำศัยที่ดีต่อสุขภำพ ปรับปรุงระบบ

หมุนเวียนที่ทันสมัย พัฒนำบริกำรธุรกรรมแบบไม่สัมผัส ลดต้นทุน             

กำรหมนุเวยีนขององค์กร ส่งเสริมกำรพฒันำแบบบรูณำกำรของกำร

บริโภคออนไลน์และออฟไลน์ พัฒนำตลำดผู้บริโภคในเมืองและ

ชนบท พัฒนำกำรใช้บริกำรและผ่อนคลำยกำรเข้ำถึงตลำดในด้ำน

กำรบรโิภคบรกิำร ปรับปรุงระบบวันหยุด ใช้ระบบวันหยุดแบบช�ำระ

เงิน และขยำยกำรใช้วันหยุด สร้ำงเมืองศูนย์กลำงกำรบริโภคระดับ

นำนำชำติ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมกำรบริโภคและเสริมสร้ำงกำร

คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

๔. ขยำยพืน้ทีก่ำรลงทนุ ปรบัโครงสร้ำงกำรลงทนุให้เหมำะสม

รกัษำกำรเตบิโตของกำรลงทนุทีเ่หมำะสมและให้บทบำทส�ำคญัของ

กำรลงทุนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงอุปทำน เร่งแก้ไข 

ข้อบกพร่องในโครงสร้ำงพืน้ฐำนวิศวกรรมเทศบำล เกษตรกรรมและ

พื้นที่ชนบทควำมปลอดภัยสำธำรณะ กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมทำง

นิเวศวิทยำสำธำรณสุข กำรส�ำรองวัสดุกำรป้องกันและบรรเทำ

สำธำรณภัย กำรคุ้มครองกำรด�ำรงชีวิตของประชำชน ส่งเสริมกำร

ยกระดับอุปกรณ์ขององค์กรและกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี

และขยำยกำรลงทนุในอตุสำหกรรมเกดิใหม่เชงิยทุธศำสตร์ ส่งเสรมิ

กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนใหม่ กำรขยำยตัวของเมืองใหม่ กำร

คมนำคมและกำรอนุรักษ์น�้ำ รวมทั้งโครงกำรส�ำคัญอื่นๆ และ

สนบัสนนุกำรก่อสร้ำงโครงกำรส�ำคญัทีเ่อือ้ต่อกำรพฒันำพืน้ทีเ่มอืง

และชนบทที่ประสำนกัน ด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญ เช่น ทำงรถไฟ

เสฉวน - ทิเบตช่องทำงบก – ทะเลทำงตะวันตกแห่งใหม่เครือข่ำย

น�้ำแห่งชำติ กำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำท้ำยน�้ำของแม่น�้ำหย่ำลู่ 

และแม่น�ำ้ฉำงปู ้  กำรส�ำรวจระหว่ำงดวงดำวและอตุสำหกรรม

ดำวเทียม กำรส่งเสริมสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกกำรวิจัยทำง

วิทยำศำสตร์ที่ส�ำคัญ กำรปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่ส�ำคัญ  

กำรรับประกันภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข กำรผันน�้ำครั้งใหญ ่
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และกำรควบคมุน�ำ้ท่วม กำรก่อสร้ำงโครงกำรส�ำคญัหลำยโครงกำร

ที่มีรำกฐำนที่แข็งแกร่ง เพิ่มฟังก์ชันและผลประโยชน์ระยะยำว เช่น  

กำรลดภัยพิบัติ กำรส่งก�ำลัง กำรส่งก๊ำซและกำรขนส่งชำยฝั่งตำม

แนวชำยแดนและแม่น�้ำ ให้บทบำทอย่ำงเต็มที่ในกำรใช้ประโยชน์

จำกกำรลงทุนของภำครัฐกระตุ้นควำมมีชีวิตชีวำของกำรลงทุน 

ภำคเอกชน และสร้ำงกลไกกำรเติบโตของกำรลงทุนจำกภำยนอก 

ที่น�ำโดยกำรตลำด

เรื่องที่	 ๖	 การปรับปรุงการปฏิรูปให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึนและสร้าง

ระบบเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมระดับสูง		

๑. กระตุ้นควำมมีชีวิตชีวำของหน่วยงำนในตลำดต่ำงๆ โดย

พัฒนำเศรษฐกิจสำธำรณะอย่ำงไม่ลดละ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน

และชีน้�ำกำรพฒันำเศรษฐกจิทีไ่ม่เป็นสำธำรณะ ปฏริปูทรพัย์สนิของ

รัฐและรัฐวิสำหกิจให ้ลึกซึ้ งยิ่ งขึ้น และเสริมสร ้ำงและเพิ่ม

ประสิทธิภำพทุนของรัฐและรัฐวิสำหกิจ เร่งกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 

กำรปรับโครงสร้ำงของเศรษฐกิจของรัฐและให้บทบำทสนับสนุน

เชิงกลยุทธ์ของเศรษฐกิจของรัฐ เร่งปรับปรุงระบบองค์กรสมัยใหม่

ที่มีลักษณะเฉพำะของจีนและปรับปรุงกำรปฏิรูปกำรเป็นเจ้ำของ

แบบผสมของรัฐวิสำหกิจ ปรับปรุงระบบกำรก�ำกับดูแลทรัพย์สิน

ของรัฐตำมกำรจัดกำรเงินทุน และปรับปรุงกำรปฏิรูปกำรลงทุน 

ของรัฐและบริษัทที่ด�ำเนินงำน ส่งเสริมกำรปฏิรูปที่มุ่งเน้นตลำดใน

ภำคกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมพลังงำนรถไฟโทรคมนำคมและ

สำธำรณูปโภค ปรบัสภำพแวดล้อมกำรพฒันำของเศรษฐกจิเอกชน

ให้เหมำะสมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทำงกำรเมืองและธรุกจิ ส่งเสรมิกำร

พฒันำทีด่ขีองเศรษฐกจินอกภำครัฐและกำรเติบโตทีดี่ของประชำชน

ในระบบเศรษฐกิจทีไ่ม่ใช่ภำครฐั ปกป้องสทิธใินทรพัย์สนิขององค์กร

เอกชนและสิทธิของผู้ประกอบกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำย 

๒. ปรบัปรงุกำรก�ำกบัดแูลเศรษฐกจิมหภำค จะปรบัปรงุระบบ

กำรก�ำกับดูแลเศรษฐกิจมหภำคโดยมีกำรวำงแผนพัฒนำประเทศ

เป็นทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรคลังและนโยบำยกำรเงิน

เป็นแนวทำงหลัก กำรจ้ำงงำนอุตสำหกรรม กำรลงทุน กำรบริโภค 

กำรปกป้องสิ่งแวดล้อมและนโยบำยระดับภูมิภำค โดยประสำนกัน

อย่ำงใกล้ชดิ โดยมวีตัถปุระสงค์ทีเ่หมำะสม กำรแบ่งงำนทีเ่หมำะสม

และกำรประสำนงำนทีมี่ประสทิธภิำพ ปรบัปรงุกำรก�ำหนดนโยบำย

เศรษฐกิจมหภำคและกลไกกำรด�ำเนินกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำร

จดักำรทีค่ำดกำรณ์ล่วงหน้ำ ปรบัปรงุกฎระเบยีบและเสรมิสร้ำงกำร

ประสำนงำนนโยบำยเศรษฐกิจมหภำคระหว่ำงประเทศให้ท�ำงำน 

ได้ดีในกำรออกแบบนโยบำยข้ำมวัฏจักร ปรับปรุงควำมสำมำรถ 

ในกำรปรับตัวและส่งเสริมควำมสมดุลรวมทำงเศรษฐกิจ กำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพโครงสร้ำงและควำมสมดุลทั้งภำยในและภำยนอก 

เสริมสร้ำงกำรสร้ำงฐำนข้อมูลกำรก�ำกับดูแลเศรษฐกิจมหภำคและ

เพิ่มควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือกำรก�ำกับดูแลด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เช่น ข้อมูลขนำดใหญ่ส่งเสริมกำรปฏิรูปควำมทันสมัยทำง

สถิติ ฯลฯ

๓. สร้ำงระบบกำรคลังภำษีและกำรเงินที่ทันสมัย เสริมสร้ำง

กำรวำงแผนทรัพยำกรทำงกำรเงินโดยรวม เสริมสร้ำงกำรจัดกำร

กำรวำงแผนกำรเงินระยะกลำงและเสริมสร้ำงหลักประกันทำงกำร

เงินส�ำหรับงำนยุทธศำสตร์ระดับชำติที่ส�ำคัญ ปรับปรุงกำรปฏิรูป

ระบบกำรจดักำรงบประมำณและเสรมิสร้ำงแนวทำงมหภำคส�ำหรบั
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ผ่อนคลำยข้อจ�ำกัด ปรับปรุงกลไกกำรทบทวนกำรแข่งขันที่เป็น

ธรรมเสรมิสร้ำงกำรบงัคบัใช้กฎหมำยต่อต้ำนกำรผกูขำดและต่อต้ำน

กำรแข่งขันทีไ่ม่เป็นธรรมและเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรก�ำกบัดแูล

ตลำดที่ครอบคลุม ปฏิรูประบบกำรจัดกำรที่ดินให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

ส่งเสรมิกำรปฏริปูทีด่นิ แรงงำน ทนุเทคโนโลยแีละข้อมลูท่ีมุ่งเน้นตลำด 

ปรับปรุงกลไกกำรด�ำเนินงำนของตลำดปัจจัยและปรับปรุงกฎกำร

ซื้อขำยปัจจัยและระบบบริกำร

๕. เร่งกำรเปลี่ยนแปลงหน้ำที่ของรัฐบำล สร้ำงระบบกำร

ปกครองที่มีควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรที่ชัดเจนตำมกฎหมำย 

ปรับปรุงกำรปฏิรูปกำรบริหำรที่คล่องตัว กำรมอบอ�ำนำจ กำรรวม

อ�ำนำจ กำรกระจำยอ�ำนำจและกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริกำร 

และควำมรับผิดชอบของรัฐบำลอย่ำงเต็มที่ ด�ำเนินกำรจัดกำร

รำยกำรใบอนญุำตประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัวสิำหกจิ เสรมิสร้ำง

กำรก�ำกับดูแลระหว่ำงงำนและหลังงำน รวมทั้งด�ำเนินกำรก�ำกับ

ดูแลอุตสำหกรรมใหม่และรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมและรอบคอบ 

ปรับปรุงระบบก่อนกำรประเมินและหลังกำรประเมินผลของ

นโยบำยทีส่�ำคญั ปลดบลอ็กช่องทำงในกำรมส่ีวนร่วมในกำรก�ำหนด

นโยบำยและปรับปรุงระดับกำรตัดสินใจ ส่งเสริมกำรก�ำหนด

มำตรฐำนและกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบรกิำรของรัฐ กำรเปิด

กว้ำงของกิจกำรของรัฐ ปฏิรูปสมำคมอุตสำหกรรมหอกำรค้ำ 

และหน่วยงำนตัวกลำงให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

บทสรุป กำรสร้ำงตลำดในประเทศท่ีแข็งแกร่งและสร้ำงรปูแบบ

กำรพฒันำใหม่ เป็นไปตำมพืน้ฐำนเชงิกลยทุธ์ของกำรขยำยอุปสงค์

ภำยในประเทศ เร่งกำรบ่มเพำะระบบอุปสงค์ภำยในประเทศที่

สมบรูณ์ บรูณำกำรกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์กำรขยำยอปุสงค์

ภำยในประเทศด้วยกำรปฏิรูปโครงสร้ำงด้ำนอุปทำนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

และน�ำไปสู ่กำรสร้ำงอุปสงค์ใหม่ด้วยอุปทำนที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรมและมีคุณภำพสูง โดยปรับปรุงกำรปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

และสร้ำงระบบเศรษฐกิจตลำดแบบสังคมนิยมระดับสูง สนับสนุน

และปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมพื้นฐำนให้มีบทบำทชี้ขำด

ของตลำดในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเต็มที่ ท�ำให้บทบำทของ

รัฐบำลดีขึ้นและส่งเสริมกำรบูรณำกำรที่ดีขึ้นของตลำดที่มี

ประสทิธผิลและรฐับำลทีมี่ประสทิธผิล อันเกีย่วข้องกับกำรจดัล�ำดบั

ควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท รวมทั้ง 

กำรส่งเสริมกำรฟื ้นฟูชนบทอย่ำงทั่วถึง ซึ่งจะน�ำเสนอต่อไป 

ในตอนที่ ๖ 

กำรจัดท�ำงบประมำณ ส่งเสริมกำรก�ำหนดมำตรฐำนของรำยจ่ำย

ทำงกำรคลัง เพิ่มควำมสำมำรถในกำรรับประกันบริกำรสำธำรณะ

ระดับรำกหญ้ำ ปรับปรุงระบบภำษีให้ทันสมัยปฏิรูประบบกำรจัด

เกบ็และจัดกำรภำษีให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ปรับปรุงระบบบริหำรหนีภ้ำครฐั 

สร้ำงระบบธนำคำรกลำงที่ทันสมัย ปรับปรุงกลไกกำรควบคุม

ปริมำณเงิน พัฒนำกำรวิจัยและพัฒนำสกุลเงินดิจิทัลอย่ำงต่อเนื่อง 

และปรบัปรงุกลไกกำรสร้ำงและกำรส่งผ่ำนอตัรำดอกเบีย้ตำมตลำด 

สร้ำงสถำบันกำรเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่ำงมี

ประสิทธิภำพปรับปรุงระดับเทคโนโลยีทำงกำรเงินและเพิ่มควำม

ครอบคลมุทำงกำรเงนิ ปฏริปูธนำคำรพำณชิย์ของรฐัให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ 

สนบัสนนุกำรพฒันำทีย่ัง่ยนืของธนำคำรขนำดกลำง ขนำดเลก็และ

สหกรณ์เครดิตในชนบท ปฏิรูปเพิ่มประสิทธิภำพกำรเงินตำม

นโยบำย ใช้ระบบกำรลงทะเบียนอย่ำงเต็มที่ส�ำหรับกำรออกหุ้น 

สร้ำงกลไกกำรเพิกถอนหุ้นตำมปกติและเพิ่มสัดส่วนกำรจัดหำเงิน

ทนุโดยตรง ส่งเสรมิกำรเปิดทำงกำรเงนิสองทำง ปรับปรุงระบบกำร

ก�ำกับดูแลทำงกำรเงินที่ทันสมัย ปรับปรุงระบบประกันเงินฝำก

ปรับปรุงระบบกำรป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและกำรเตือน 

ล่วงหน้ำ 

๔. สร้ำงระบบตลำดที่มีมำตรฐำนสูง ปรับปรุงระบบพื้นฐำน

ของระบบตลำดยึดมั่นในกำรเข้ำถึงที่เท่ำเทียมกัน สร้ำงตลำดใน

ประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวที่มีมำตรฐำน มีประสิทธิภำพสูง มีระเบียบ

และมีกำรแข่งขันที่เป็นธรรม ปรับปรุงระบบกำรคุ ้มครองทำง

ตุลำกำรส�ำหรับกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน  

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมกำรกลำงในกำรจัดท�ำแผนห้ำปี ฉบับที่ ๑๔  
 ส�ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติของจีนและเป้ำหมำย 
 ระยะยำวส�ำหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จำกเวบ็ไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc 9361778.  
 d.html?from=wap
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	 ารจัดล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม 

	 และชนบทรวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นฟูชนบทอย่างทั่วถึง	

๑.	ปรบัปรงุคณุภาพการเกษตร ให้มปีระสทิธภิาพและความ

สามารถในการแข่งขัน การปรับให้เข้ากับข้อก�าหนดในการประกัน

เศรษฐกิจของประเทศและการด�ารงชีวิตของประชาชน โดยมีหลัก

ประกนัความมัน่คงด้านอาหารของชาตเิป็นหลกัส�าคญัและปรบัปรงุ

ระบบสนับสนุนและคุ้มครองทางการเกษตร ปฏิบัติตามระบบการ

ปกป้องที่ดินท�ากินที่เข้มงวดที่สุดใช้กลยุทธ์การจัดเก็บเมล็ดพืชบน

พื้นดินและการจัดเก็บเมล็ดพืชด้วยเทคโนโลยี เพิ่มการก่อสร้าง 

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการอนุรักษ์น�้าเพื่อการเกษตร ด�าเนิน

โครงการก่อสร้างพื้นที่เพาะปลูกที่มีมาตรฐานสูง เสริมสร้างการ

สนบัสนนุเทคโนโลยีการเกษตรและอปุกรณ์และปรบัปรงุระดบัพนัธุ์

เกษตรทีด่ขีึน้ การป้องกนัโรคระบาดสตัว์และระบบควบคมุโรคและ

ก แมลงศัตรูพืชเพื่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะ เสริมสร้างการวาง

แนวทางสีเขียว ค�าแนะน�ามาตรฐานและการก�ากับดูแลคุณภาพ 

และความปลอดภยัและสร้างพืน้ทีส่าธติความทนัสมยัทางการเกษตร  

ส ่งเสริมการปฏิ รูปโครงสร ้างด ้านอุปทานการเกษตร เ พ่ิม

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๖)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพเกษตรกรรมที่ทันสมัยของจีน
ที่มำ : https://www.smartsme.co.th/content/230046
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ประสิทธิภาพโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรและการกระจาย

สินค้าในภูมิภาค เสริมสร้างการสร้างพื้นที่ท�างานส�าหรับการผลิต

ธัญพืชพ้ืนที่คุ้มครองส�าหรับการผลิตทางการเกษตรที่ส�าคัญและ

พื้นที่ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผลผลิตทางการเกษตรที่มีลักษณะ

เฉพาะ และส่งเสริมโครงการธัญพืชคุณภาพสูง ปรับปรุงกลไกการ

ชดเชยผลประโยชน์ส�าหรับพืน้ทีผ่ลติธัญพชืทีส่�าคัญ ตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรที่ส�าคัญ เช่น เมล็ดพืช ฝ้าย น�้ามัน 

น�้าตาล และเนื้อสัตว์ และปรับปรุงความ

สามารถในการควบคมุการจดัซ้ือและการ

จัดเก็บ ด�าเนินการอนุรักษ์อาหาร พัฒนา

เศรษฐกิจของมณฑล ส่งเสริมการพัฒนา

แบบบูรณาการของอุตสาหกรรมหลัก 

ทุติ ยภูมิ และตติยภูมิ ในพื้ นที่ ชนบท  

เสรมิสร้างรปูแบบเศรษฐกจิในชนบท และ

ขยายการเติบโตของรายได้ของเกษตรกร

๒.	ด�าเนินกิจกรรมการก่อสร้างใน

ชนบท วางสิ่งก่อสร้างในชนบทไว้ใน

ต�าแหน่งส�าคัญของความทันสมัยของ

สังคมนิยม  เสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการให้บรกิารทีค่รอบคลมุของมณฑล สร้างเมืองและหมูบ้่านให้เป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคที่ให้บริการเกษตรกร ประสานงานการ

วางแผนและการก่อสร้างเมอืงและหมูบ้่านในเขตเพือ่ปกป้องหมูบ้่าน

ดัง้เดมิและลกัษณะชนบท ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานในชนบท เช่น 

น�า้ ไฟฟ้า ถนน แก๊ส การสือ่สารวทิยแุละโทรทศัน์ รวมทัง้โลจสิตกิส์ 

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชนบท ส่งเสริมการ

กำรพัฒนำกำรเกษตรและหมู่บ้ำนในชนบทของจีน
ที่มำ : https://www.thansettakij.com/content/normal_news/443402
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ปรบัปรงุห้องน�า้ในชนบท การบ�าบดัขยะในบ้านและการบ�าบดัน�า้เสยี

ให้สอดคล้องกบัสภาพท้องถิน่ ด�าเนนิการปรับปรุงระบบน�า้ในแม่น�า้

และทะเลสาบอย่างครอบคลมุ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบท 

ปรับปรุงคุณภาพทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของเกษตรกร  

ส่งเสริมการฟื้นฟูความสามารถในชนบท

๓.	 ปฏิรูปชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับปรุงกลไกการพัฒนา 

บูรณาการเมือง - ชนบท ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันและ

การไหลเวียนสองทศิทางขององค์ประกอบของเมอืงและชนบท รวม

ทัง้เพิม่ความมชีวิีตชวีาของการพฒันาการเกษตรและชนบท ด�าเนนิ

นโยบายขยายสญัญาทีด่นิรอบสองออกไปอกี ๓๐ ปีหลงัจากวนัหมด

อายุ เร่งการเพาะปลูกของหน่วยงานธุรกิจการเกษตรใหม่ๆ เช่น 

สหกรณ์เกษตรกร และฟาร์มครอบครัว 

ปรับปรุงระบบบริการสังคมเกษตร

เฉพาะทาง พัฒนารูปแบบการด�าเนิน

งานขนาดใหญ ่ ในระดับปานกลาง 

และตระหนักถึงเกษตรกรรายย ่อย 

การเกษตรสมัยใหม่มีการเชื่อมต่อแบบ

อินทรีย์ ปรับปรุงตลาดที่ดินส�าหรับการ

ก่อสร้างในเมืองและในชนบทที่เป็นหนึ่ง

เดียว ส�ารวจและใช้ระบบการเข้าสู่ตลาด

ส�าหรับพื้นที่ก ่อสร ้างที่ด� า เนินการ 

โดยรวมในชนบท สร้างกลไกการรับรู ้

ผลประโยชน์สาธารณะในการเวนคนืทีด่นิ

และลดขอบเขตการเวนคืนที่ดิน ส�ารวจ

รูปแบบการท�าให ้ เป ็นจริงของการ 

แยกการเป็นเจ้าของคุณสมบัติและสิทธิ์การใช้งานของที่อยู่อาศัย  

รับประกันสิทธิในการท�าสัญญาที่ดิน สิทธิ์ในการใช้ที่อยู่อาศัย และ

สทิธใินการกระจายรายได้ร่วมกนัของเกษตรกรทีต่ัง้ถิน่ฐานในเมือง

และสนบัสนนุให้มกีารโอนเงินโดยสมคัรใจและจ่ายเงินตามกฎหมาย 

ปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินส่วนรวมในชนบทให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

และพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมในชนบทรูปแบบใหม่ ปรับปรุงระบบ

บริการทางการเงินในชนบทและพัฒนาประกันการเกษตร

๔.	ความส�าเร็จของการรวมและการขยายผลของการบรรเทา

ความยากจน โดยการเชือ่มต่อทีม่ปีระสทิธภิาพของการฟ้ืนฟชูนบท 

สร้างกลไกความช่วยเหลอืส�าหรบัประชากรทีมี่รายได้น้อยในชนบท

และพ้ืนท่ีด้อยพัฒนารกัษาเสถยีรภาพโดยรวมของการลงทุนทางการเงิน 
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ปรบัปรงุระบบประกนัสงัคมและความช่วยเหลอืในชนบท ในเขตการ

บรรเทาความยากจนในภาคตะวันตกโดยมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน

กลุม่ของมณฑลทีส่�าคญัส�าหรบัการฟ้ืนฟชูนบท การเสริมสร้างความ

สามารถในการรวบรวมผลการบรรเทาความยากจนและการพฒันา

จากภายนอก ยืนยันและปรับปรุงความร่วมมือและการสนับสนุน

แบบคู่กันระหว่างตะวันออกและตะวันตก ตลอดจนกลไกการม ี

ส่วนร่วมและความช่วยเหลือของพลังทางสังคม

บทสรุป	 การจัดล�าดับความส�าคัญของการพัฒนาพื้นที่

เกษตรกรรมและชนบทและส่งเสรมิการฟ้ืนฟชูนบทอย่างทัว่ถงึ ท้ังน้ี 

เนือ่งจากคงอยูใ่นการแก้ปัญหา “สามชนบท” ซึง่เป็นประเดน็ส�าคญั

สูงสุดของงานของพรรคเดินตามแนวทางของการฟื ้นฟูชนบท

สังคมนิยมด้วยลักษณะของจีนใช้ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูชนบทอย่าง

เต็มที่ เสริมสร้างการใช้อุตสาหกรรมเพื่อเสริมการเกษตร ใช้เมือง 

เพื่อน�าไปสู่ชนบท และส่งเสริมการสร้างการส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ระหว่างคนงานและเกษตรกร รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์แบบ

อุตสาหกรรม - เกษตรกรรม - ในเมือง - ชนบท ที่มีการพัฒนาที่

เกือ้กลูประสานกนั และความเจรญิร่วมกนัระหว่างพืน้ทีใ่นเมอืงและ

ชนบท จะช่วยเร่งความทันสมัยของเกษตรกรรมและพื้นที่ชนบท  

อันน�าไปสู่การปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสม ส่งเสริม 

การพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกันและการขยายตัวของเมืองใหม่  

ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็น ตอนที่ ๗ 

รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บรรเทาความยากจนอย่างต่อเนื่อง 

ปรับปรุงกลไกการติดตามและความช ่วยเหลือเพื่อป ้องกัน 

การกลับสู่ความยากจน การติดตามความช่วยเหลือส�าหรับการ

บรรเทาความยากจนและการย้ายถิน่ฐานเสรมิสร้างการจดัการ การ

ก�ากับดูแลกองทุนและทรัพย์สินของโครงการบรรเทาความยากจน

และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ 

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔
  ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนและเป้าหมาย 
 ระยะยาวส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘ 
จากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detailiiznctkc9361778
.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๘	 การปรับรูปแบบที่ดินและพ้ืนที่ให้เหมาะสมส่งเสริม 

	 การพฒันาภมูภิาคทีป่ระสานกันและการขยายตวัของเมืองใหม่	

๑. สร้างรูปแบบใหม่ของการพัฒนาพื้นที่และการป้องกัน  

ขึน้อยู่กบัขีดความสามารถในการรองรบัของทรพัยากรและสิง่แวดล้อม 

ท�าให้เกดิข้อได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของภมูภิาคต่างๆ มกีารสร้าง

รปูแบบเชงิพืน้ทีส่ามแบบของพืน้ทีท่ีเ่ป็นเมอืง พืน้ทีก่ารผลติทางการ

เกษตรหลัก และพื้นที่การท�างานของระบบนิเวศ นอกจากนี้  

การปรับรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ผลผลิตที่ส�าคัญ และ

ทรพัยากรสาธารณะให้เหมาะสม สนบัสนุนพืน้ทีใ่นเมืองเพือ่รวบรวม

เศรษฐกจิและประชากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ปกป้องพืน้ทีเ่พาะปลกู

พืน้ฐานและพืน้ทีร่ะบบนเิวศ สนับสนุนพืน้ทีก่ารผลติทางการเกษตร

ที่ส�าคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทางการเกษตร 

เ สนับสนุนเขตการท�างานของระบบนิเวศและมุ่งเน้นการพัฒนา 

ในการปกป้องสภาพแวดล้อมทางนเิวศวทิยา รวมทัง้จดัหาผลิตภัณฑ์

ทางนิเวศวิทยาและสนับสนุนการพัฒนาเขตการท�างานของระบบ

นเิวศ ประชากรค่อยๆ เปลีย่นไปอย่างมีระเบยีบ ก่อให้เกดิรปูแบบใหม่

ของการพัฒนาพื้นที่และการป้องกัน โดยมีหน้าที่หลักที่ชัดเจน 

ตลอดจนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

๒. ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน 

 ๒.๑ ส่งเสริมการพัฒนาภาคตะวันตกในรูปแบบใหม ่

ส่งเสริมการฟื ้นฟูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดความ 

ก้าวหน้าใหม่ๆ 

 ๒.๒ ส่งเสริมการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของภาคกลางและ

กระตุ้นให้ภาคตะวันออกเร่งปรับปรุงให้ทันสมัย สนับสนุนการเร่ง

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๗)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ กำรปรับรูปแบบกำรพัฒนำพื้นที่ของจีน
ที่มำ : https://www.xinhuathai.com/china/109076_20200526
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พัฒนาพื้นที่ปฏิวัติเก่าและพื้นที่ชาติพันธุ์ 

 ๒.๓ เสริมสร้างการก่อสร้างพื้นที่ชายแดนและส่งเสริม

ความเจริญรุ่งเรืองของชายแดนและความมั่นคงของชายแดน 

 ๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาที่ประสานกันระหว่างปักกิ่ง - 

เทียนจิน - เหอเป่ย การพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น�้าแยงซี การสร้าง

เขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า และการพัฒนาแบบบูรณาการ

ของสามเหลี่ยมปากแม่น�้าแยงซี เพื่อสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรม

และขั้วการเติบโตใหม่ 

 ๒ .๕  ส ่ ง เ ส ริ มก า ร

ปกป ้องระบบนิ เวศและการ

พัฒนาคุณภาพสูงของลุ่มแม่น�้า

ฮวงโห สร ้างเขตใหม ่สงอัน   

ด้วยมาตรฐานระดับ

สูงและคุณภาพสูง 

 ๒ .๖  ยึ ดมั่ น ในการ

ประสานงานทางบก - ทางทะเล

พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและ

สร้างอ�านาจทางทะเล 

 ๒ .๗  ปรั บปรุ ง การ

ประสานงานเชงิยทุธศาสตร์ระดับ

ภูมิภาค การพัฒนาแบบบูรณาการของตลาด ความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งกลไกการชดเชย

ผลประโยชน์ระหว่างภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันของ

ภูมิภาคที่พัฒนาแล้วและด้อยพัฒนาภาคตะวันออก ภาคกลาง  

ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๒.๘ ปรับปรุงระบบการช�าระเงินด้วยการโอนเพิ่มการ

สนับสนุนทางการเงินส�าหรับพื้นที่ด้อยพัฒนาและค่อยๆ ตระหนัก

ถึงความเท่าเทียมกันของบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน

ภำพที่ ๒ กำรพัฒนำภูมิภำคที่ประสำนกัน
ที่มำ : https://www.xinhuathai.com/china/109076_20200526
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๓. ส่งเสริมความเป็นเมืองรูปแบบใหม่ที่ เน ้นผู ้คนเป็น

ศูนย์กลาง ด�าเนนิการฟ้ืนฟเูมอืงส่งเสรมิการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศในเมือง 

รวมทั้งโครงการปรับปรุงการท�างาน การประสานงาน การวาง

ผงัเมอืง การก่อสร้างและการจดัการก�าหนดขนาดเมอืง ความหนาแน่น

ของประชากรและโครงสร้างเชิงพื้นที่อย่างสมเหตุสมผล ส่งเสริม 

การพฒันาที่ประสานกันของเมืองขนาดใหญข่นาดกลาง

และขนาดเลก็และเมอืงขนาดเลก็ เสรมิสร้างการปกป้อง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมก�าหนดรูปแบบของเมือง 

เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเก่าในเมืองและ

การสร้างชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการควบคุม 

น�า้ท่วมและการระบายน�า้ในเมอืง การสร้างเมอืงทีย่ดืหยุน่ 

ปรับปรุงระดับการปกครองของเมืองและเสริมสร้าง 

การป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการปกครอง 

ของเมืองใหญ่ ยึดม่ันในจุดยืนที่ว่าบ้านใช้เพื่อการอยู่

อาศัยไม่ใช่เพื่อเก็งก�าไร เช่าและซื้อพร้อมกันและใช้

นโยบายตามเมืองต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ม่ันคง

และมีสขุภาพดีของตลาดอสงัหารมิทรพัย์ เพิม่การจดัหา

ที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกการ 

กระจายรายได้จากการโอนที่ดินส�ารวจ การสนับสนุนการใช้ท่ีดิน

ก่อสร้างรวม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าตามแผนปรับปรุงนโยบาย

การเช่าระยะยาวและขยายการจัดหาที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาไม่แพง 

ปฏริปูระบบทะเบยีนบ้านให้ลกึซึง้ยิง่ขึน้ ปรบัปรงุนโยบายการเช่ือมโยง

การช�าระเงนิโอนทางการคลงัและขนาดของพืน้ทีก่่อสร้างในเมืองใหม่

ภำพที่ ๓ กำรสร้ำงเมืองใหม่ของจีน
ที่มำ : https://www.clipmass.com/story/53442
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สร้างความเป็นเมืองโดยมีมณฑลเป็นผู้ขนส่งที่ส�าคัญ

บทสรุป การปรับรูปแบบที่ดินและพื้นที่ให้เหมาะสมส่งเสริม

การพัฒนาภูมิภาคที่ประสานกัน และการขยายตัวของเมืองใหม ่

ดงักล่าว ซึง่อยูใ่นการด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ระดบัภมูภิาคทีส่�าคญั 

ยทุธศาสตร์การพฒันาทีป่ระสานกนัในระดบัภมูภิาคและยทุธศาสตร์

ด้านการท�างานที่ส�าคัญ โดยปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาที่

ประสานกันในระดับภูมิภาค ปรับปรุงยุทธศาสตร์การขยายตัวของ

เมืองใหม่และสร้างการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของรูปแบบท่ีดินและ

พื้นที่ รวมทั้งระบบสนับสนุนนั้น ได้มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา

กิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมอย่างมั่งคั่ง

และเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็น 

ตอนที่ ๘ 

กับการขยายตัวของประชากรกลุ่มเกษตรกรรม เสริมสร้างหลัก

ประกันการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและเร่งการขยายตัวของ

ประชากรที่โอนย้ายทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งเขต

การปกครองให้บทบาทน�าของเมืองศูนย์กลางและการรวมตัวกัน

ของเมืองอย่างเต็มที่ การสร้างเขตเมืองที่ทันสมัย ส่งเสริมการสร้าง

วงกลมเศรษฐกิจสองเมืองในภูมิภาคเฉิงตู - ฉงชิ่ง การส่งเสริมการ

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔  
 ส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจนีและเป้าหมายระยะยาว 
 ส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จากเว็บ ไซต ์  h t tps : / /finance . s ina . cn/2020 -11 -04/deta i l - 
 iiznctkc9361778.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๙	 พัฒนากิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมทาง 

	 วฒันธรรมอย่างม่ังคัง่และเพิม่พลงัทางวฒันธรรมของประเทศ	

๑.	ปรบัปรงุระดับของอารยธรรมทางสงัคม ส่งเสริมการก่อตวั

ของแนวคิดทางอุดมการณ์ ทัศนคติทางจิตวิญญาณ ประเพณีที่มี

อารยะและบรรทดัฐานทางพฤติกรรมท่ีตรงตามข้อก�าหนดของยคุใหม่ 

ส่งเสรมิการศกึษาและการศกึษาสงัคมนยิมยคุใหม่ของประธานาธบิดี 

สี จ้ินผิง ด้วยลกัษณะแบบจนีและส่งเสริมการวจิยัและการสร้างทฤษฎี

มาร์กซิสต์ ส่งเสริมการท�าให้เป็นมาตรฐานและการท�าให้เป็นสถาบัน

ของการศึกษาเกี่ยวกับอุดมคติและความเชื่อเสริมสร้างการศึกษา

ประวัติศาสตร์ของพรรคประวัติศาสตร์จีนใหม่ ประวัติศาสตร์การ

เ ปฏิรูปและการเปิดกว้าง ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคมนิยม  

เสริมสร้างการศึกษา ความรักชาติ การรวมกลุ่ม การส่งเสริมการ 

ก่อตัวของพรรคและประชาชนในช่วงเวลาต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ 

จิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการสร้างศีลธรรมของพลเมือง ด�าเนิน

โครงการสร้างอารยธรรมและขยายการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติทาง

อารยธรรมในยุคใหม่ 

๒.	 ปรับปรุงระดับการบริการสาธารณะทางวัฒนธรรม  

ความเจรญิรุง่เรอืงอย่างเตม็ทีใ่นส่ือและส่ิงพมิพ์วทิยุภาพยนตร์และโทรทศัน์ 

วรรณกรรม ศลิปะ ปรชัญาและสงัคมศาสตร์ ด�าเนนิโครงการปรบัปรงุ

คณุภาพของงานวรรณกรรมและศลิปะ เสรมิสร้างการสร้างสรรค์และ

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๘)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ พลังทำงศิลปวัฒนธรรมของจีน
ที่มำ : https://sites.google.com/site/sciencemath5012559/silpa-wathnthrrm-cin
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การผลิตในรูปแบบท่ีเหมือนจริงและยังคงแนะน�าผลงานวรรณกรรม

และศิลปะที่สะท้อนถึงบรรยากาศใหม่ๆ ของยุคสมัยและการสร้าง

สรรค์ใหม่ๆ ส่งเสรมิการบูรณาการสือ่ในเชงิลกึ ด�าเนนิโครงการสือ่สาร

ทกุสือ่เสรมิสร้างสือ่กระแสหลกัใหม่ และสร้างศูนย์สือ่บูรณาการระดบั

มณฑลท่ีเข้มแข็ง ส่งเสริมการสร้างระบบบริการทางวัฒนธรรม

สาธารณะในเมืองและชนบทแบบบูรณาการ ใช้ประโยชน์ทาง

วัฒนธรรมส�าหรับประชาชนอย่างสร้างสรรค์ ด�าเนินกิจกรรมทาง

วฒันธรรมจ�านวนมากและส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมสาธารณะแบบ

ดิจิทัล เสริมสร้างการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกทางวัฒนธรรมที่

ส�าคญัของชาตโิครงการทางวฒันธรรมและส่งเสริมโครงการต่างๆ เช่น 

ห้องสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดจัดเก็บเอกสารแห่งชาติและวิทยุและ

โทรทัศน์อัจฉริยะ สืบทอดและส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที ่

ยอดเยีย่ม เสรมิสร้างการปกป้องการวจิยั การใช้ประโยชน์จากโบราณ

วัตถุทางวัฒนธรรมและหนังสือโบราณ เสริมสร้างการปกป้องมรดก

ทางวัฒนธรรม รวมทั้งธรรมชาติที่ส�าคัญอย่างเป็นระบบ มรดกทาง

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เสริมสร้างการปกป้องและสืบทอดงาน

หัตถกรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ สร้างก�าแพง 

เมืองใหญ่ และแม่น�้าเหลือง อุทยานวัฒนธรรมแห่งชาติ ด�าเนินการ

ออกก�าลังกายในระดับชาติอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ 

ทางกายของผู ้คน รวมทั้งเตรียมพร้อมส�าหรับโอลิมปิกฤดูหนาว 

ที่กรุงปักกิ่งและพาราลิมปิก

๓.	ปรบัปรงุระบบอุตสาหกรรมวฒันธรรมสมยัใหม่	ยนืยนัทีจ่ะ

ให้ผลประโยชน์ทางสังคมเป็นอันดับแรกและท�าให้ผลประโยชน์ทาง

สงัคมและเศรษฐกจิเป็นหนึง่เดยีวกนั พฒันาระบบวฒันธรรมให้ลกึซ้ึง

ย่ิงขึ้น ปรับปรุงการวางแผนและนโยบายอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 

เสรมิสร้างการสร้างระบบตลาดวฒันธรรมและขยายการจดัหาผลติภณัฑ์

ภำพที่ ๒ ระบบนิเวศของจีน
ที่มำ : https://www.ryt9.com/s/anpi/3039863



72

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล
54

ทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูง ใช้กลยุทธ์ดิจิทัลของอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมและเร่งการพัฒนาวิสาหกิจทางวัฒนธรรมใหม่รูปแบบทาง

วฒันธรรมรวมท้ังรปูแบบการบริโภคทางวฒันธรรม ก�าหนดมาตรฐาน

การพฒันาสวนอุตสาหกรรมวฒันธรรมและส่งเสริมการสร้างสายพาน

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมในภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและ

การท่องเท่ียวแบบบูรณาการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกและ

รสีอร์ททีม่มีรดกทางวฒันธรรมท่ีหลากหลาย สร้างเมอืงท่องเท่ียวและ

พักผ่อนระดับชาติจ�านวนมาก รวมทั้งที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที ่

โดดเด่นและพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท เน้นการเล่าเรื่องภาษาจีน

ได้ดีเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง 

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศและการสนทนาระหว่าง

อารยธรรมหลายระดับ

เรื่องที่	 ๑๐	 ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน

อย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติ	

๑.	 เร่งส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต�่า เสริมสร้าง 

การวางแผนและควบคมุการใช้ท่ีดินและพ้ืนท่ีด�าเนนิการปกป้องระบบ

นิเวศพื้นที่เพาะปลูกขั้นพื้นฐานการพัฒนาเมืองและขอบเขตการ

ควบคุมพืน้ทีอ่ืน่ๆ และลดการยึดครองพ้ืนท่ีธรรมชาติโดยกจิกรรมของ

มนุษย์ เสริมสร้างหลักประกันทางกฎหมายและนโยบายส�าหรับ 

การพัฒนาพื้นที่สีเขียว พัฒนาการเงินสีเขียว สนับสนุนนวัตกรรม

เทคโนโลยีสีเขียว ส่งเสริมการผลิตที่สะอาด พัฒนาอุตสาหกรรม

คุ ้มครองส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียวของ

อตุสาหกรรมหลกัรวมถงึสาขาทีส่�าคญั ส่งเสรมิการใช้พลงังานทีส่ะอาด

คาร์บอนต�า่ปลอดภยัและมีประสทิธภิาพ พฒันาอาคารสเีขยีว ด�าเนนิ

กิจกรรมสร้างชีวิตสีเขียว ลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอน 

และก�าหนดแผนปฏิบัติการส�าหรับการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูงสุดก่อน

ปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓)

๒.	 ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความ

ตระหนกัของสงัคมเกีย่วกบัการปกป้องระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมและ

เพิม่ความเข้มข้นในการต่อสูก้บัมลพษิ ด�าเนนิการป้องกนัและควบคมุ

มลพิษอย่างต่อเนื่อง และสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทาง

นิเวศวิทยาที่รวมทั้งด้านบนและด้านล่างพื้นดินทางบกและทางทะเล 

เสริมสร ้ างการควบคุมที่ประสานกันของมลพิษหลายชนิด  

การก�ากบัดแูลทีป่ระสานกนัในระดบัภมูภิาค เสรมิสร้างการควบคมุที่

ประสานงานกนัของฝุน่ละอองและโอโซนทีด่ ีปรบัปรงุสภาพแวดล้อม

ในเมอืงและชนบท ส่งเสรมิการครอบคลมุเครอืข่ายท่อน�า้เสยีในเมอืง

และโดยทั่วไปก�าจัดแหล่งน�้าที่มีสีด�าและมีกลิ่นในเมือง ส่งเสริม 

การลดปุ๋ยและยาฆ่าแมลงและควบคุมมลพิษในดิน เสริมสร้างการ

ควบคุมมลพิษสีขาว เสริมสร้างการรวบรวม บ�าบัดของเสียอันตราย

และของเสยีทางการแพทย์ ด�าเนนิการย้ายทีต่ัง้และเปลีย่นแปลงสถาน

ประกอบการผลิตสารเคมีอันตรายในพื้นที่ส�าคัญ ให้ความสนใจกับ 

การบ�าบดัมลพษิใหม่ๆ ใช้ระบบใบอนญุาตปล่อยมลพษิอย่างเตม็ที ่ส่งเสรมิ

การซื้อขายสิทธิการปล่อยมลพิษตามตลาด สิทธิการใช้พลังงานสิทธิ์

ในน�้าและสิทธิการปล่อยก๊าซคาร์บอน ปรับปรุงการจัดการตัวบ่งชี้ 

ที่มีผลผูกพันส�าหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน 

และการลดการปล่อย ปรับปรุงระบบการตรวจสอบระบบนิเวศ 
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๔.	 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช ้

ทรัพยากรอย่างครอบคลุม ปรับปรุงระบบ

ทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งกฎหมายและ 

กฎระ เบี ยบ เสริ มสร ้ า งการตรวจสอบ

ทรัพยากรธรรมชาติ การประเมินผลการตรวจ

สอบและการยืนยันการจดทะเบียนสิทธิ  

สร้างกลไกการตระหนกัถงึคณุค่าของผลติภณัฑ์

ในระบบนเิวศปรบัปรงุการตลาดและการชดเชย

ระบบนิ เวศที่ หลากหลายและส ่ ง เ ส ริ ม 

การจัดการทรัพยากรโดยรวมการ จัดสรรทาง

วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์และการรีไซเคิลที่

ครอบคลมุ ด�าเนนิการประหยดัน�า้ในระดบัชาติ

และสร้างระบบควบคุมทรัพยากรน�้าที่เข ้มงวด ปรับปรุงระดับ 

การพัฒนาและการปกป้องทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งทรัพยากรธรณี 

ปรับปรุงกลไกการสร้างราคาทรัพยากร ส่งเสริมการแยกประเภท 

การลดและการใช้ทรัพยากร เร่งสร้างระบบรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

บทสรุป การพัฒนากิจการทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

ทางวัฒนธรรมอย่างมั่งคั่งและเพิ่มพลังทางวัฒนธรรมของประเทศ  

โดยการยึดม่ันในจุดยืนแนวทางของลัทธิมาร์กซ์ในด้านอุดมการณ์ 

เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองทางวัฒนธรรม ยืนหยัดในการสร้าง

วัฒนธรรมชั้นน�าด้วยค่านิยมหลักสังคมนิยม เสริมสร้างการสร้าง

อารยธรรมทางจิตวิญญาณสังคมนิยมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี 

ในการตอบสนองความต้องการทางวัฒนธรรมของผู้คน โดยเกี่ยวข้อง

กบัการส่งเสรมิการพฒันาสเีขยีว ส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัอย่างกลมกลนื

ของมนุษย์และธรรมชาติ ยึดมั่นในการฟื้นฟูธรรมชาติและการรักษา

ขอบเขตของความมั่นคงของระบบนิเวศตามธรรมชาติ เพิ่มความลึก

ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับปรุงกลไก

การประสานงานโดยรวมในด้านอารยธรรมระบบนิเวศ สร้างระบบ

อารยธรรมในระบบนเิวศ ส่งเสรมิการเปลีย่นแปลงสเีขยีวทีค่รอบคลมุ

ของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้สร้างความทนัสมยัของการ

อยู ่ร ่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติดังกล่าว  

อนัจะน�าไปสูก่ารด�าเนนิการระดบัสงูเปิดสูโ่ลกภายนอกและเปิดโอกาส

ใหม่ ส�าหรับความร่วมมือแบบ win-win ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็น 

ตอนที่ ๙ 

และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

และเป็นผู้น�าความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการปกป้องระบบ

นิเวศและสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ๓.	ปรับปรุงคณุภาพและเสถียรภาพของระบบนเิวศ คงอยูใ่น

การจดัการภมูทิศัน์ป่าไม้ ทุง่นา ทะเลสาบและหญ้า สร้างระบบอนรุกัษ์

ธรรมชาติโดยมีอุทยานแห่งชาติเป็นตัวหลัก ด�าเนินโครงการส�าคัญ 

เพือ่การอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ เสรมิสร้างการควบคุมสิง่มี

ชวิีตต่างดาว เสรมิสร้างระบบแม่น�า้และทะเลสาบทีย่าวนาน เสรมิสร้าง

การปกป้องและการจดัการระบบนเิวศของแม่น�า้ขนาดใหญ่ ทะเลสาบ

และพ้ืนทีชุ่ม่น�า้ทีส่�าคญั ด�าเนนิการห้ามจบัปลาในแม่น�า้แยงซเีป็นเวลา 

๑๐ ปี ส่งเสริมการจัดการที่ครอบคลุมของการท�าให้เป็นทะเลทราย

และการพังทลายของดิน ด�าเนินการในพื้นที่ขนาดใหญ่และใช้ 

ระบบหัวป่า ส่งเสริมการฟื้นตัวของทุ่งหญ้าป่าไม้แม่น�้าและทะเลสาบ

เสริมสร้างการปกป้องดินด�าและปรับปรุงระบบการหมุนเวียนของ 

พืชผล เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสังเกตผลกระทบของสภาพ

อากาศโลกร้อนในภูมิภาคที่ เปราะบางของจีนปรับปรุงระบบ 

การดแูลเขตสงวนธรรมชาตแิละเส้นสแีดงเพือ่การปกป้องระบบนเิวศ  

รวมท้ังด�าเนินการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการปกป้อง

ระบบนิเวศ

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจัดท�าแผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔  
 ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนและเป้าหมาย 
 ระยะยาวส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc  
 9361778.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๑๑	 การด�าเนินการระดับสูงเปิดสู่โลกภายนอกและเปิด 

	 โอกาสใหม่ส�าหรับความร่วมมือแบบ	win-win 

๑. สร้างระบบใหม่ส�าหรับเศรษฐกิจเปิดในระดับที่สูงขึ้น 

ปรบัปรงุระดบัการเปิดสูโ่ลกภายนอกอย่างครอบคลมุ ส่งเสริมการเปิด

เสรี การอ�านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ส่งเสริม

นวัตกรรมและการพัฒนาทางการค้าเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขนัโดยรวมของการค้าต่างประเทศ ปรบัปรงุการปฏบิตัใินระดบัชาติ

รวมถงึระบบการจดัการรายชือ่เชงิลบส�าหรบัการลงทนุจากต่างประเทศ 

ขยายการเปิดอุตสาหกรรมบริการอย่างเป็นระเบียบ ปกป้องสิทธิ 

และผลประโยชน์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายขององค์กรที่ได้รับทุนจาก 

ต่างประเทศตามกฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายรวมถึงนโยบาย ระบบ

บริการที่ส่งเสริมและปกป้องการลงทุนในต่างประเทศ ปกป้องสิทธิ

และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของวิสาหกิจจีนในต่าง

ประเทศ เพื่อให้เกิดการแนะน�าที่มีคุณภาพสูง ยกระดับการออกไปสู่

เ ภายนอก ปรับปรุงรูปแบบของเขตน�าร่องการค้าเสรีให้มีอิสระใน 

การปฏิรูปมากขึ้น ส่งเสริมการสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนานอย่าง 

ต่อเนือ่ง ส่งเสรมิความเป็นสากลของเงนิหยวนอย่างต่อเนือ่งและรอบคอบ 

ยึดมั่นกับทางเลือกขององค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดและเป็นอิสระ 

สร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐาน

ของการใช้เงินหยวน รวมทั้งเน้นบทบาทของแพลตฟอร์มนิทรรศการ

ที่ส�าคัญอย่างเต็มที่ เช่น China International Import Expo ฯลฯ

๒. ส่งเสรมิการพฒันาทีม่คีุณภาพสงูของการร่วมกนัสร้างสรรค์

ตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง” ยึดม่ันในหลักการของ 

การปรกึษาหารอือย่างกว้างขวาง การมส่ีวนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกนั

รกัษาแนวคดิของความร่วมมอืในทางปฏบิตัทิีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

เปิดกว้างและโปร่งใส เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการพัฒนา

ร่วมกัน ส่งเสริมการเชื่อมต่อโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานและขยาย

ความร่วมมือทางการตลาดของฝ่ายที่สาม สร้างระบบความร่วมมือ 

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๙)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของจีน
ที่มำ : http://acnews.net/detailnews.php?news_id=N255808808
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ห่วงโซ่อปุทาน ห่วงโซ่อตุสาหกรรมทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์

ร่วมกนั เพ่ิมขีดความสามารถความร่วมมอืระหว่างประเทศและขยาย

การค้า รวมทั้งการลงทุนแบบสองทาง ยึดมั่นในองค์กรหลัก มุ่งเน้น

ตลาด ปฏิบัติตามหลักการแนวปฏิบัติสากล ปรับปรุงระบบการลงทุน

และการจดัหาเงนิทนุทีห่ลากหลาย ส่งเสริมการบูรณาการแผนยทุธศาสตร์

และกลไกการเสริมสร้างความเชื่อมโยงของนโยบาย กฎระเบียบและ

มาตรฐาน เพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 

การพัฒนาสีเขียว การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง 

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

๓. มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูประบบการก�ากับดูแล

เศรษฐกิจโลก ยึดมั่นในการปรึกษาหารือท่ีเท่าเทียมกัน และ 

ผลประโยชน์ร่วมกนั ส่งเสริม G20 และประเทศอืน่ๆ ให้มบีทบาทของ

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ รกัษาระบบการค้าพหภุาคี 

การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก ส่งเสริม

การปรบัปรงุระบบการก�ากบัดูแลเศรษฐกจิโลกท่ีเป็นธรรมและสมเหตุ

สมผลมากข้ึน มส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัในการลงทนุในภมูภิาคทัง้ระดบั

พหุภาคีและทวิภาคี รวมท้ังกลไกความร่วมมือทางการค้า ส่งเสริม 

การก�าหนดกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลเศรษฐกิจในสาขาท่ีเกิดขึ้นใหม่

และปรบัปรงุความสามารถในการมส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลการเงนิ

ระหว่างประเทศ ด�าเนินยุทธศาสตร์การส่งเสริมเขตการค้าเสรีและ

สร้างเครือข่ายเขตการค้าเสรีมาตรฐานสูงระดับโลก

เรื่องที่	 ๑๒	 การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 

ยกระดับการสร้างสังคม	

๑. ปรับปรุงระดับรายได้ของผู้คน ยึดการกระจายตามผลงาน

เป็นตัวหลักและการด�าเนินการร่วมกันของวิธีการกระจายหลายๆ วิธี 

เพือ่เพิม่รายได้ปัจจัยของกลุม่ผูมี้รายได้น้อยและปานกลาง เพิม่รายได้

ทรัพย์สินของชาวเมืองและชนบทผ่านหลายช่องทาง ปรับปรุงกลไก

การแจกจ่ายเพิ่มความเข้มข้นและความถูกต้องของการจัดเก็บภาษี

ประกันสังคม

๒. เสรมิสร้างนโยบายล�าดบัความส�าคญัในการจ้างงาน ส่งเสรมิ

การจ้างงานอย่างเตม็ทีแ่ละปกป้องการปฏบิตัต่ิอและสทิธขิองคนงาน 

ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะด้านการจ้างงานกลไกการประสาน

งานแรงงานสัมพันธ์และระบบฝึกอบรมทักษะอาชีพตลอดชีวิต  
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ให้ความส�าคัญกบัการบรรเทาความขดัแย้งในการจ้างงานเชงิโครงสร้าง

เร่งการปรับปรุงทักษะและคุณภาพของคนงาน ประสานงานระบบ

นโยบายการจ้างงานในเมืองและชนบท สร้างมาตรฐานการพัฒนา 

รปูแบบการจ้างงานใหม่และปรับปรุงการส�ารวจความต้องการจ้างงาน 

การติดตามการว่างงานและกลไกการเตือนภัยล่วงหน้า

๓. สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ปฏิบัติตามนโยบาย 

การศกึษาของพรรคอย่างเตม็ท่ี ยึดมัน่ในคุณธรรม เสริมสร้างการสร้าง

คณุธรรมและรปูแบบของครู ปลกูฝังผูส้ร้างและผูส้บืทอดสงัคมนยิมที่

มีการพัฒนาด้านคุณธรรม สติปัญญา พลศึกษาและศิลปะอย่าง

ครอบคลุม ปรับปรุงกลไกการศึกษาร่วมกันในโรงเรียน - ครอบครัว - 

สังคม ปรับปรุงความสามารถของครูในการสอนและให้ความรู้แก ่

ผู้คน เพิ่มการรู้หนังสือแบบอารยะ ความตระหนักในความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและทักษะ การปฏิบัติและให้ความส�าคัญกับการศึกษาด้าน

สุขภาพกายและจิตของเยาวชน ยึดหลักสวัสดิการสาธารณะด้าน 

การศึกษา ปฏริปูการศกึษาให้ลกึซึง้ย่ิงข้ึน ส่งเสริมความเสมอภาคด้าน

การศึกษาส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับและการบูรณาการ

ในเมอืง - ชนบทอย่างสมดลุ ปรับปรุงการศกึษาก่อนวยัเรียนแบบรวม

การศึกษาพิเศษและกลไกการรับประกันการศึกษาพิเศษ ส่งเสริมให้

โรงเรียนมัธยมมีการพัฒนาที่หลากหลาย เพิ่มการลงทุนในทุนมนุษย์ 

เพิ่มความสามารถในการปรับตัวของการศึกษาสายอาชีพและเทคนิค

การบูรณาการสายอาชีพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การบูรณาการการผลิตและ 

การศึกษาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กร ส�ารวจการฝึกงาน 

ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของจีน ปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

เร ่งการฝึกอบรมผู ้มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์

วศิวกรรมศาสตร์ เกษตรและการแพทย์ทีข่าดแคลน ปรบัปรงุคณุภาพ

และระดับการศึกษาในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยและเพิ่มการส่งเสริมภาษา

กลางประจ�าชาติ สนับสนุนและสร้างมาตรฐานการพัฒนาการศึกษา

เอกชน สร้างมาตรฐานสถาบนัฝึกอบรมนอกมหาวิทยาลยั ใช้ประโยชน์

จากการศกึษาออนไลน์อย่างเตม็ที ่ปรบัปรงุระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๔. ปรบัปรงุระบบประกนัสงัคมหลายระดบัให้ทัว่ถงึทัง้ประชาชน

ทกุระดบัประสานงานในพืน้ทีใ่นเมืองและชนบทและมีความเป็นธรรม

เป็นหนึง่เดยีวและยัง่ยนื ตระหนกัถงึการวางแผนโดยรวมของประเทศ

ในการประกนับ�านาญขัน้พืน้ฐานและด�าเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ของอายเุกษยีณตามกฎหมาย พฒันาระบบประกนับ�านาญแบบหลาย

ชัน้และหลายเสา ส่งเสรมิการประสานงานระดบัจังหวดัในการประกัน

สุขภาพขั้นพื้นฐาน การประกันการว่างงานและการประกันการ 

บาดเจบ็จากการท�างาน มรีะบบค�า้ประกนัส�าหรบัทหารผ่านศกึ ปรับปรุง

ระบบความช่วยเหลอืทางสงัคมตามล�าดบัชัน้และประเภท ปฏบิตัติาม

นโยบายพืน้ฐานแห่งชาตใินเรือ่งความเสมอภาคระหว่างชายและหญงิ 

และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของสตรีและเด็ก 

ปรับปรุงระบบการดูแลและบริการ สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ 

ผูส้งูอายแุละคนพกิาร ปรบัปรงุระบบสวสัดกิารสงัคมส�าหรบัคนพกิาร

และเด็กก�าพร้า ปรับปรุงแพลตฟอร์มบริการสาธารณะประกันสังคม

แห่งชาติแบบครบวงจร

๕. ส่งเสรมิการสร้างประเทศจนี

ที่ มี สุ ข ภ า พ ดี อ ย ่ า ง ค ร อ บ ค ลุ ม   

ปรับปรุงนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ

แห่งชาติ สานเครือข่ายการคุ้มครอง

ด้านสาธารณสุขของประเทศและให้

บริการด ้านสุขภาพครบวงจรแก ่

ประชาชน ปฏิรูประบบการป้องกัน

และควบคุมโรคและเสริมสร ้ าง 

การท�างานของการเฝ้าระวังและการ

เตือนภัยล่วงหน้า การประเมินความ

เสีย่งการสอบสวนทางระบาดวทิยาและ

การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน พัฒนา
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ปรบัปรงุระบบการปรกึษาหารอืประชาธิปไตยระดับรากหญ้า 

สร้างความรับผิดชอบของทุกคนและชุมชนแห่งการก�ากับ

ดูแล ก�าหนดมาตรฐานนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร 

มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลสังคม เสริมสร้างและสร้างสรรค์

การก�ากับดูแลสังคมของเทศบาล และส่งเสริมความทันสมัย

ของธรรมาภิบาลสังคมของเทศบาล

บทสรุป การด�าเนินการระดับสูงเปิดสู่โลกภายนอก

และเปิดโอกาสใหม่ส�าหรับความร่วมมือแบบ win-win  

ดงักล่าว เป็นการเปิดพืน้ทีก่ว้างขึน้และระดบัลกึขึน้ โดยอาศัย

ข้อได้เปรียบของตลาดขนาดใหญ่ของจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ระหว่างประเทศและบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันและผลลัพธ์ที่เป็น

ประโยชน์ อันส่งผลต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและ

ยกระดบัการสร้างสงัคม โดยยดึม่ันในการส�านกึบ�ารงุรกัษาและพฒันา

ผลประโยชน์พื้นฐานของคนส่วนใหญ่เป็นจุดเริ่มต้น รวมทั้งเป้าหมาย

ของการพัฒนาด้วยความพยายามอย่างเต็มที่และท�าในสิ่งที่ท�าได้ 

ปรบัปรงุระบบบรกิารสาธารณะขัน้พืน้ฐาน ปรบัปรงุระบบธรรมาภบิาล

ทางสงัคม การก�ากบัดแูลและการแบ่งปัน ตลอดจนสร้างความก้าวหน้า

ที่ม่ันคง การมีความเจริญรุ ่งเรืองร่วมกันและการได้รับความสุข 

ของผู้คนอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพัฒนาคนอย่างรอบด้านและ

ความก้าวหน้าในทุกด้านของสังคม อันจะน�าไปสู ่การประสาน 

การพัฒนาและความมั่นคง รวมทั้งสร้างประเทศจีนที่มั่นคงในระดับ 

ที่สูงขึ้น ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็นตอนที่ ๙ 

ระบบการแพทย์และสุขภาพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เร่งขยายทรัพยากรทาง 

การแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและการกระจายสู ่ภูมิภาคอย่างสมดุล  

เร่งสร้างระบบการวินิจฉัยและการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้ง 

ส่งเสริมการแพทย์ทางไกล ปฏิบัติตามทั้งการแพทย์แผนจีนและแผน

ตะวันตก รณรงค์ส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตที่มีอารยะและมีสุขภาพดี 

ปรับปรุงระบบบริการสาธารณะส�าหรับฟิตเนสแห่งชาติ เร่งพัฒนา

อุตสาหกรรมสุขภาพ

๖. ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อตอบสนองต่อประชากร

สูงวัย ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประชากรในระยะยาวเพิ่ม

ประสทิธภิาพนโยบายการเจริญพันธุ ์เพ่ิมความครอบคลมุของนโยบาย

การเจริญพันธุ์ ปรับปรุงระดับการบริการก่อนคลอดและหลังคลอด

พัฒนาระบบบริการดูแลเด็ก ส่งเสริมการพัฒนาประชากรที่สมดุล 

ในระยะยาวและปรับปรุงคุณภาพประชากร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทีช่ราภาพอย่างแข็งขัน และสร้างสถาบนัในบ้าน - ชมุชนเพือ่ประสาน

งานและบรูณาการการรักษาพยาบาล ระบบบริการดูแลผูส้งูอายแุบบ

ครบวงจรและระบบการดูแลที่ครอบคลุมส�าหรับบริการดูแลผู้สูงอายุ

๗. เสริมสร้างและสร้างสรรค์การก�ากับดูแลสังคม ปรับปรุง

ระบบการปกครองทางสังคมโดยหลักนิติธรรมและหลักศีลธรรม 

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔ 
 ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนและเป้าหมายระยะ 
 ยาวส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จากเว็บไซต์ https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc  
 9361778.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๑๓	การประสานการพัฒนากับความมั่นคงและการสร้าง 

	 ประเทศจีนที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้น	

๑. เสริมสร้างระบบความมั่นคงแห่งชาติและการเสริมสร้าง 

ขดีความสามารถ ปรบัปรงุระบบความเป็นผูน้�าด้านความมัน่คงแห่งชาติ

ที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ปรับปรุง

ระบบหลักนิติธรรมให้รองรับต่อความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย

ยุทธศาสตร์และกลไกการด�าเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมาย

และนโยบายด้านความมั่นคงแห่งชาติในส่วนที่ส�าคัญ ปรับปรุงระบบ

การตรวจสอบและก�ากับดแูลความมัน่คงแห่งชาต ิเสรมิสร้างการบงัคบั

ใช้กฎหมายความมัน่คงแห่งชาติ เสริมสร้างการประชาสมัพันธ์และการ

ศกึษาด้านความมัน่คงแห่งชาติ ส่งเสริมความตระหนกัด้านความม่ันคง

แห่งชาตขิองประชาชนทัง้ระบบและรวมความมัน่คงแห่งชาติและแนว

ป้องกันพลเรือน รักษาความมั่นคงของอ�านาจรัฐและอุดมการณ์อย่าง

เคร่งครดั เสรมิสร้างระบบรับประกนัความปลอดภัยเครือข่ายและการ

เ เสรมิสร้างขดีความสามารถอย่างทัว่ถงึในการป้องกนัและปราบปราม

การแทรกซมึ การก่อวนิาศกรรม การโค่นล้มและการแบ่งแยกดนิแดน

ของกองก�าลังศัตรูอย่างเคร่งครัด

๒. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างการ

เตือนภัยล่วงหน้า ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กลไกการ

ป้องกนัและควบคมุในการเสรมิสร้างขดีความสามารถ เพือ่ความมัน่คง

ในการควบคุมอุตสาหกรรมหลัก โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากร 

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนที่ ๑๐)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ กำรประสำนกำรพัฒนำกับควำมมั่นคง
ที่มำ : http://www.chanchaivision.com/2019/08/China-National-Defense-2019.html
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เชิงยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีส�าคัญ ด�าเนินโครงการส�ารวจและ

ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิม

ความต้านทานต่อผลกระทบของระบบอุตสาหกรรม การรับประกัน

ต่อความมัน่คงด้านอาหาร การรับประกนัความมัน่คงด้านพลงังานและ

ทรัพยากรแร่เชิงยุทธศาสตร์ การรักษาความปลอดภัยของโครงสร้าง

พื้นฐานที่ส�าคัญ เช่น การอนุรักษ์น�้า ไฟฟ้า ประปา น�้ามันและก๊าซ 

การขนส่ง การสื่อสาร เครือข่ายและการเงิน ปรับปรุงระดับการใช้

ทรัพยากรน�้าอย่างเข้มข้นเพ่ือความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย

ทางการเงนิโดยถอืเป็นส่วนส�าคัญในการหลกีเลีย่งความเสีย่งอย่างเป็น

ระบบ การประกันความปลอดภัยของระบบนิเวศ การเสริมสร้างการ

ก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ การสร้างระบบป้องกัน 

ผลประโยชน์ในต่างประเทศรวมทั้งระบบเตือนและการป้องกัน 

ความเสี่ยงล่วงหน้า

๓. รบัประกันความปลอดภยัในชวีติของประชาชนโดยให้ความ

คุ้มครองชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก ปรับปรุงขีดความสามารถ

ในการรับประกันความปลอดภัยของประชาชนอย่างครอบคลุม 

ปรบัปรงุและใช้ระบบความรับผดิชอบในการเสริมสร้างการก�ากบัดแูล

ด้านความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุด้านความ

ปลอดภัยที่ร้ายแรง เช่น สารเคมีอันตราย การท�าเหมือง การก่อสร้าง

และการขนส่ง เสรมิสร้างการคุ้มครองความปลอดภยัทางชวีภาพ ฯลฯ 

การปรับปรุงระดับการประกันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ของประชาชน เช่น อาหารและยา ฯลฯ ยกระดับมาตรฐานส�าหรับ

โครงการป้องกันภัยจากธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า รวมทั้ง

ภยัพบิตัทิางธรณวีทิยาและแผ่นดนิไหว ฯลฯ เร่งการก่อสร้างโครงการ

ควบคมุแม่น�า้ เร่งการเสรมิสร้างอ่างเกบ็น�้าทีเ่ป็นอนัตราย และส่งเสรมิ

การสร้างเขื่อน รวมทั้งพื้นที่กักเก็บน�้าอย่างทั่วถึง ปรับปรุงระบบการ

จัดการเหตฉุกุเฉนิแห่งชาต ิเสรมิสร้างระบบการรบัประกันวสัดฉุกุเฉนิ  

ปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย

๔. รักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางสังคม บริหารจัดการ

ความขัดแย้งระหว่างผู ้คนอย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์ใหม่  
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โดยสร้างมาตรฐานช่องทางในการอทุธรณ์ การประสานประโยชน์และ

การปกป้องสทิธขิองมวลชน ปรับปรุงระบบค�าร้อง ปรับปรุงระบบงาน

เช่ือมโยง การไกล่เกลี่ยต่างๆ รวมท้ังสร้างการป้องกันและควบคุม

แหล่งทีม่า กลไกการจดัการท่ีครอบคลมุส�าหรับความขัดแย้งทางสงัคม 

การระงับข้อพิพาทและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน ปรับปรุงระบบ

บริการทางจิตวิทยาสังคมและกลไกการแทรกแซงวิกฤต เสริมสร้าง

การสร้างระบบป้องกนัและควบคมุการประกนัสงัคม การป้องกนัและ

ต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และอาชญากรรม

ข้ามชาติรูปแบบใหม่ โดยเน้นการรักษาความสามัคคีและเสถียรภาพ

ทางสังคม

เรือ่งที	่๑๔	การเร่งปรบัปรงุการป้องกันประเทศและการทหาร

ให้ทันสมยั	รวมทัง้การตระหนกัถึงเอกภาพของประเทศทีม่ัง่คัง่และ

กองทัพที่เข้มแข็ง	 

๑. ปรบัปรงุคณุภาพและประสทิธภิาพของการป้องกนัประเทศ

และความทันสมัยทางทหาร 

 ๑.๑ เร่งความทันสมัยของทฤษฎีการทหารก้าวไปตาม 

ยคุสมัย สร้างสรรค์แนวทางเชงิยทุธศาสตร์ โดยปรบัปรงุระบบยทุธศาสตร์

ทางทหารในยุคใหม่และพัฒนาทฤษฎีการต่อสู้ขั้นสูง 

 ๑.๒ เร่งความทันสมัยขององค์กรทางทหาร การปฏิรูปการ

ป้องกนัประเทศและการทหารให้ลกึซึง้ย่ิงข้ึน ก้าวไปสูก่ารปฏิวตัใินการ

จัดการทางทหาร เร่งการเปลี่ยนแปลงและการสร้างกองก�าลังต�ารวจ

ติดอาวุธ 

 ๑.๓ เสรมิสร้างกองก�าลงัทางยทุธศาสตร์และกองก�าลงัรบใหม่ 

สร้างระบบการป้องกนัเชงิยทุธศาสตร์ระดบัสงูและระบบการต่อสูร่้วม

หรือการยุทธ์ร่วม

 ๑.๔ เสริมสร้างการฝึกอบรมร่วมและเร่งรัดความทันสมัย

ของบุคลากรทางทหาร โดยด�าเนินนโยบายการศึกษาทางทหารในยคุใหม่ 

ปรับปรุงระบบการฝึกก�าลังพลใหม่แบบสามในหนึ่งเดียว และสร้าง

กลุ่มบุคลากรทางทหารที่มีคุณภาพสูง 

 ๑.๕ เร่งการปรับปรุงอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย  

มุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมอิสระและนวัตกรรมดั้งเดิมในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีก่อกวนแนว

ภำพที่ ๒ กำรปรับปรุงและพัฒนำกองทัพของจีนให้มีควำมทันสมัย
ที่มำ : http://www.vijaichina.com/articles/1462
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ต่อกระบวนการปรบัปรงุประเทศจนีให้ทนัสมัย และสร้างระบบรกัษา

ความม่ันคงของชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเร่งปรับปรุงการ

ป้องกันประเทศและการทหารให้ทันสมัย รวมทั้งการตระหนักถึง

เอกภาพของประเทศทีม่ั่นคง ม่ังคัง่และกองทพัทีเ่ข้มแขง็ โดยใช้ความ

คิดของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง ในการเสริมสร้างกองทัพ ใช้ยุทธศาสตร์

ทางทหารในยคุใหม่ ยดึม่ันในความเป็นผูน้�าทีส่มบรูณ์ของพรรคเหนอื

กองทัพประชาชน ยึดมั่นในการสร้างกองทัพทางการเมือง การปฏิรูป

และการเสรมิสร้างกองทพัด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเสรมิสร้าง

กองทัพและความสามารถในการเสริมสร้างกองทัพ การปกครอง

กองทพัตามกฎหมายและการเร่งบรูณาการการใช้เครือ่งจกัรกลในการ

ให้ข้อมูลและข่าวกรอง พัฒนาเสริมสร้างการฝึกและการเตรียมการ

ทางทหารอย่างครอบคลุม ปรับปรุงความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ใน

การปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนา 

ของชาติ รวมทั้งท�าให้มั่นใจว่าเป้าหมายของกองทัพที่มีอายุครบ ๑ 

ศตวรรษจะบรรลผุลในปี ๒๐๒๗ (พ.ศ.๒๕๗๐) โดยจะน�าไปสูก่ารทีท่ัง้

พรรคและประชาชนทกุกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศรวมตวักนัและมุง่มัน่

เพื่อให้เกิด “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” และเป้าหมายระยะยาวปี ๒๐๓๕ 

(พ.ศ.๒๕๗๘) ซึ่งจะน�าเสนอต่อเป็นตอนจบ 

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเร่งการยกระดับการพัฒนาอาวุธและอุปกรณ์

อัจฉริยะ

๒. ส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและ

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน โดยประสานงานกับการ

พัฒนาความทันสมัยของประเทศ เพื่อการด�าเนินการที่ดีในการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มความลึกในการแบ่งปันองค์ประกอบของ

ทรพัยากร เสรมิสร้างการประสานนโยบายและระบบ สร้างระบบและ

ขดีความสามารถเชงิยทุธศาสตร์ระดับชาติแบบบูรณาการ ส่งเสรมิการ

พัฒนาร่วมกันของภูมิภาคส�าคัญพื้นที่ส�าคัญและสาขาท่ีเกิดขึ้นใหม่ 

รวมท้ังมุ่งเน้นท่ีจะด�าเนินโครงการส�าคัญในด้านการป้องกันประเทศ 

ปรับรูปแบบของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศให้เหมาะสม เร่งกระบวนการสร้างมาตรฐานและลักษณะ

ทั่วไป ปรับปรุงระบบการระดมก�าลังป้องกันประเทศ ปรับปรุงการ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของกลไกการป้องกนัชายแดน เสรมิสร้างการ

ศกึษาด้านการป้องกนัประเทศของประชาชนทัง้ระบบ  และผนกึก�าลงั

ความสามัคคีของทหารตลอดจนรัฐบาลทหารและพลเรือน

บทสรุป การประสานการพัฒนากับความมั่นคงและการสร้าง

ประเทศจีนที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้น โดยยึดมั่นในแนวคิดความมั่นคง

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ การก�าหนดรูปแบบความ

มั่นคงของชาติโดยประสานความมั่นคงแบบดั้งเดิมและความมั่นคงที่

ไม่ใช่แบบดั้งเดิมหรือรูปแบบใหม่ ด้วยการบูรณาการในการพัฒนา

ความมั่นคงอย่างครอบคลุมในทุกด้าน และกระบวนการทั้งหมด 

ของการพฒันาประเทศ การป้องกนัและแก้ไขความเสีย่งต่างๆ ทีส่่งผล

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔  
 ส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตขิองจนีและเป้าหมายระยะยาว 
 ส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จากเว็บ ไซต ์  h t tps : / /finance . s ina . cn/2020 -11 -04/deta i l - 
 iiznctkc9361778.d.html?from=wap
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	 รื่องที่	 ๑๕	 ทั้งพรรคและประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ 

	 รวมตัวกันและมุ่งมั่นเพื่อให้เกิด	 “แผนห้าปี	 ฉบับที่	 ๑๔”	 และ 

เป้าหมายระยะยาวปี	๒๐๓๕	หรือ	พ.ศ.๒๕๗๘  

๑. เสริมสร้างความเป็นผู้น�าท่ีรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของ

คณะกรรมการกลางพรรค ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของพรรคส�าหรับ

ทิศทางสถานการณ์โดยรวม นโยบายและการปฏิรูป รวมทั้งส่งเสริม

การศึกษาเชิงลึก และการน�าความคิดของเลขาธิการฯ สี จิ้นผิง เกี่ยวกับ

สังคมนิยมไปใช้กับลักษณะของจีนในยุคใหม่ โดยท้ังพรรครักษา 

และปรับปรุงระบบองค์กรที่เชื่อมต่อจากบนลงล่างและด�าเนินการ

เ อย่างเข้มแข็งเพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินการตามการตัดสินใจและการ

ปรับใช้ของคณะกรรมการกลางพรรคจะมีประสิทธิผล ด�าเนินความ 

รับผิดชอบหลักในการก�ากับดูแลที่เข้มงวดของพรรค ปรับปรุงระบบ

การท�างานและเสรมิสร้างความสามารถของพรรคอย่างต่อเนือ่งในการ

ปรับปรุงปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของกฎระเบียบกลาง ๘ ประการ 

ปรับปรุงระบบการก�ากับดูแลพรรคและรัฐ เสริมสร้างการก�ากับดูแล

ทางการเมือง ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของอ�านาจสาธารณะ รวมทั้ง

สร้างระบบนิเวศทางการเมืองที่สะอาดและตรงไปตรงมา

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล  
ผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม

ทิศทางยุทธศาสตร์ของจีน (ตอนจบ)
ในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) 
และระยะยาวถึงปี พ.ศ.๒๕๗๘

ภำพที่ ๑ กำรรวมพลังกันทุกภำคส่วนของจีนในกำรเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี แห่งกำรสถำปนำประเทศ
ที่มำ : http://www.vijaichina.com/articles/1935
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๒. ส่งเสรมิการก่อสร้างทางการเมอืงแบบสงัคมนยิมให้ด�ารงอยู่

ในเอกภาพของผูน้�าพรรค โดยประชาชนเป็นเจ้านายของประเทศและ

ใช้หลักนิติธรรมเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตนเองและพัฒนาระบบ

การเมอืงแบบสงัคมนยิมทีม่ลีกัษณะแบบจนี เสรมิสร้างการก�ากับดแูล

ของ “หนึง่รฐับาลหนึง่คณะสองบ้าน”  โดยสภา

ประชาชน เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนบริหารกิจการของรัฐ จัดการ

กิจการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและจัดการกิจการทางสังคมผ่าน

ช่องทางและรปูแบบต่าง ๆ  ตามกฎหมาย สนบัสนนุและปรบัปรงุความ

ร่วมมือหลายฝ่ายและระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองภายใต้

การน�าของพรรคคอมมวินสิต์จนี เสรมิสร้างการสร้างสถาบนัทีป่รกึษา

เฉพาะทางส�าหรบัการประชมุทีป่รกึษาทางการเมอืง

ของประชาชน ปรับปรุงระบบการปกครองตนเอง

ของภูมิภาคชาติพันธุ์ สร้างความรู้สึกเป็นชุมชนของ

ประเทศจนีและส่งเสรมิความสามคัครีวมทัง้การต่อสู้

ของกลุม่ชาติพันธุท้ั์งหมด ปฏบิตัติามนโยบายพืน้ฐาน

ของพรรคในเร่ืองงานศาสนาและน�าศาสนาเข้าสู ่

สังคมนิยมอย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบการปกครอง

ตนเองของมวลชนในระดับรากหญ้าและเพิ่ม

ประสิทธิผลของการศึกษาด้วยตนเองและการดูแล

ตนเองของมวลชน เช่น สหภาพแรงงาน สันนิบาต

เยาวชนคอมมวินสิต์และสหพนัธ์สตร ีฯลฯ  ปรบัปรงุ

รูปแบบการท�างานของแนวร่วม ส่งเสริมความสามัคคีและความ

สัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ทางศาสนา ทางชนชั้นและเพื่อนร่วมชาติทั้งใน

และต่างประเทศ รวมทั้งกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ตลอดจนส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน

 ๓. รกัษาความมัง่คัง่และเสถยีรภาพในระยะยาวของฮ่องกง

และมาเก๊า ใช้หลกัการของ “หนึง่ประเทศสองระบบ” 

“คนฮ่องกงบรหิารฮ่องกง”  “คนมาเก๊าบรหิารมาเก๊า” 

 โดยยึดหลักนิติธรรมของเขตบริหารพิเศษตามที่

ก�าหนดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน รวมทั้งด�าเนินการแบบ

เบด็เสรจ็ของรฐับาลกลางในเขตบรหิารพเิศษในอ�านาจก�ากบัดแูลและ
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๒. ส่งเสรมิการก่อสร้างทางการเมอืงแบบสงัคมนยิมให้ด�ารงอยู่

ในเอกภาพของผู้น�าพรรค โดยประชาชนเป็นเจ้านายของประเทศและ

ใช้หลักนิติธรรมเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงตนเองและพัฒนาระบบ

การเมอืงแบบสงัคมนยิมท่ีมลีกัษณะแบบจนี เสริมสร้างการก�ากบัดแูล

ของ “หนึง่รัฐบาลหนึง่คณะสองบ้าน”  โดยสภา

ประชาชน เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนบริหารกิจการของรัฐ จัดการ

กิจการทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและจัดการกิจการทางสังคมผ่าน

ช่องทางและรปูแบบต่าง ๆ  ตามกฎหมาย สนบัสนนุและปรับปรงุความ

ร่วมมือหลายฝ่ายและระบบการปรึกษาหารือทางการเมืองภายใต้

การน�าของพรรคคอมมวินสิต์จนี เสริมสร้างการสร้างสถาบนัทีป่รกึษา

เฉพาะทางส�าหรบัการประชมุทีป่รกึษาทางการเมอืง

ของประชาชน ปรับปรุงระบบการปกครองตนเอง

ของภูมิภาคชาติพันธุ์ สร้างความรู้สึกเป็นชุมชนของ

ประเทศจีนและส่งเสรมิความสามัคครีวมทัง้การต่อสู้

ของกลุม่ชาตพินัธุท์ัง้หมด ปฏบิตัติามนโยบายพ้ืนฐาน

ของพรรคในเรื่องงานศาสนาและน�าศาสนาเข้าสู ่

สังคมนิยมอย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบการปกครอง

ตนเองของมวลชนในระดับรากหญ้าและเพิ่ม

ประสิทธิผลของการศึกษาด้วยตนเองและการดูแล

ตนเองของมวลชน เช่น สหภาพแรงงาน สันนิบาต

เยาวชนคอมมิวนสิต์และสหพนัธ์สตร ีฯลฯ  ปรบัปรงุ

รูปแบบการท�างานของแนวร่วม ส่งเสริมความสามัคคีและความ

สัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ทางศาสนา ทางชนชั้นและเพื่อนร่วมชาติทั้งใน

และต่างประเทศ รวมทั้งกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ตลอดจนส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน

 ๓. รกัษาความม่ังคัง่และเสถยีรภาพในระยะยาวของฮ่องกง

และมาเก๊า ใช้หลกัการของ “หนึง่ประเทศสองระบบ” 

“คนฮ่องกงบรหิารฮ่องกง”  “คนมาเก๊าบรหิารมาเก๊า” 

 โดยยึดหลักนิติธรรมของเขตบริหารพิเศษตามที่

ก�าหนดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายพื้นฐาน รวมทั้งด�าเนินการแบบ

เบด็เสรจ็ของรฐับาลกลางในเขตบรหิารพเิศษในอ�านาจก�ากับดแูลและ
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กลไกการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติ ปกป้อง

อธิปไตยของชาติ ผลประโยชน์ การพัฒนาและเสถียรภาพทางสังคม

โดยรวมของเขตบรหิารพเิศษ สนบัสนนุเขตบริหารพิเศษเพ่ือเพ่ิมความ

ได้เปรยีบในการแข่งขัน การสร้างศนูย์นวตักรรมและเทคโนโลยรีะดบั

นานาชาติ การสร้างแพลตฟอร์มการท�างานแบบ “หนึ่งแถบหนึ่ง 

เส้นทาง”  และตระหนักถึงการพัฒนาท่ีย่ังยืนทาง

เศรษฐกิจที่หลากหลาย สนับสนุนฮ่องกงและมาเก๊าให้รวมเข้ากับการ

พัฒนาโดยรวมของประเทศได้ดีขึ้น โดยสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - 

มาเก๊า ที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงนโยบายและมาตรการเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกในการพัฒนา รวมท้ังเสริมสร้างจิตส�านึกแห่งชาติและ

ความรกัชาตขิองเพือ่นร่วมชาติชาวฮ่องกงและมาเก๊า สนบัสนนุฮ่องกง

และมาเก๊าเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับประเทศ

และภูมิภาคอ่ืน ๆ ตลอดจนป้องกันและควบคุมไม่ให้กองก�าลัง

ภายนอกแทรกแซงกิจการของฮ่องกงและมาเก๊าอย่างเด็ดขาด 

 ๔. ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติ

และการรวมชาติมาตุภูมิ โดยยึดมั่นในหลักการจีนเดียวและ  

“92	Consensus”  และบูรณาการบนพืน้ฐานของความ 

เป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝ่าย เสริมสร้างความร่วมมือทาง

อุตสาหกรรมข้ามช่องแคบ สร้างตลาดร่วมข้ามช่องแคบ เสริมสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศจีนและร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมจีน ปรับปรุง

ระบบและนโยบายทีร่บัประกนัความเป็นอยู่ทีดี่ของเพ่ือนร่วมชาตชิาว

ไต้หวันและได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในแผ่นดินใหญ่ สนับสนุน

นักธุรกิจไต้หวันและวิสาหกิจไต้หวันให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้าง  

“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ประสานกัน 

ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้าม

ช่องแคบระหว่างคนรากหญ้าและคนหนุม่สาว โดยแน่วแน่ในการยบัยัง้

กิจกรรมแบ่งแยกดินแดนของ “เอกราชไต้หวัน” 

 ๕. สร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่ดีอย่างแข็งขัน ยืนหยัดใน

สันติภาพและการพัฒนาความร่วมมือ ยึดมั่นในการด�าเนินนโยบาย

ต่างประเทศที่เป็นอิสระ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศใน

ทกุสาขาและทกุระดบั ส่งเสรมิการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ

รูปแบบใหม่และชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันส�าหรับมนุษยชาติ ส่งเสริม

การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศมหาอ�านาจ กระชบั

ภำพที่ ๒ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจีน-อำเซียนกับกำรสร้ำงประชำคมที่มีอนำคตร่วมกัน
ที่มำ : http://www.vijaichina.com/articles/2020
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เพือ่สร้างระบบการวางแผนระดบัชาต ิปรบัปรงุกลไกการประสานงาน

ด้านนโยบาย การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อให้แน่ใจว่า 

การตดัสนิใจของคณะกรรมการกลางพรรคจะถกูน�าไปใช้ในการพฒันา 

“แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔” และเป้าหมายระยะยาวส�าหรับปี ๒๐๓๕ 

(พ.ศ.๒๕๗๘) โดยทัง้พรรคและประชาชนทกุกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศ

ต้องรวมตัวกันอย ่างใกล ้ชิดกับคณะกรรมการกลางพรรคที่มี

เลขาธิการฯ สี จิ้นผิง เป็นแกนกลาง และท�างานด้วยใจเป็นหนึ่งเดียว 

เพื่อชัยชนะครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ 

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและ

ความร่วมมือกับประเทศก�าลังพัฒนาและพัฒนาความร่วมมือระดับ

โลกอย่างแขง็ขนั ยดึมัน่ในหลกัการพหุภาคีและการปรึกษาหารอือย่าง

กว้างขวาง การมีส่วนร่วมและผลประโยชน์ร่วมกันในการปฏิรูปและ

สร้างระบบการปกครองโลก เสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง

ประเทศ รักษาระบบระหว่างประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นแกน

กลาง รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อท่ีส�าคัญและส่งเสริมการสร้าง

ชุมชนสุขภาพของมนุษย์

บทสรุป	 การปรับปรุงกลไกการวางแผนและการด�าเนินการ 

ตามเจตนารมณ์ของการประชุมฯ ที่ได้ก�าหนดโครงร่าง “แผนห้าปี 

ฉบับที่ ๑๔” ในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน รวมท้ังแผนพิเศษ  

เอกสารอ้างอิง	
ข้อมลูเกีย่วกบัข้อเสนอของคณะกรรมการกลางในการจดัท�าแผนห้าปี ฉบบัที ่๑๔ 
ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนและเป้าหมายระยะยาว
ส�าหรับปี พ.ศ.๒๕๗๘
จากเว็บ ไซต ์  h t tps : / /finance . s ina . cn/2020 -11 -04/deta i l -
iiznctkc9361778.d.html?from=wap
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บทน�า 
เมื่อวันที่	 ๒๖	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

รัฐบาลจีนได้ประกาศสมุดปกขาวว่าด้วยการ
ป้องกันประเทศ	(Defense	White	Paper)	ภายใต้
ชื่อ	 “ยุทธศาสตร์การทหารของจีน”	 โดยย�้าว่า	
กองทพัจนีด�าเนินยทุธศาสตร์การทหารทีเ่น้นการ
ป้องกันประเทศเป็นหลัก	 โดยเร่งส่งเสริมความ 
ทันสมัยด้านการป้องกันประเทศและพัฒนา 
กองก�าลังทหาร	เพื่อรักษาอธิปไตย	ความมั่นคง
และผลประโยชน์แห่งชาติของจีน	

พันเอกอาวุโสหยาง	อวี่จุน	โฆษกกระทรวง
กลาโหมจนีกล่าวว่า	สมดุปกขาว	“ยทุธศาสตร์การ
ทหารของจีน”	 เน้นชี้แจงแนวทางการพัฒนา
ยทุธศาสตร์การทหารจีนในปัจจุบนัและช่วงเวลา
หนึ่งในอนาคต	เป็นสมุดปกขาวที่มองการณ์ไกล	
โดยเฉพาะมส่ีวนหน่ึงบรรยายอย่างละเอยีดเกีย่วกบั
ยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศอย่างแขง็ขนัของ
จีน	 ตลอดจนแนวคิดการยืนหยัดและพัฒนา
ยุทธศาสตร์นี้	พันเอกอาวุโสจาง	อวี้กั๋ว	จากฝ่าย
ยุทธการ	 กรมเสนาธิการทหารใหญ่	 กองทัพ 
ปลดปล่อยประชาชนจีน	ระบุว่า	จีนก�าลังเผชิญ

กับสถานการณ์ความมั่นคงที่แปรปรวนและสลับ
ซับซ้อน	 จ�าเป็นต้องพัฒนายุทธศาสตร์ใหม	่
นอกจากนีส้มดุปกขาวฉบับนีย้งัมเีนือ้หาเกีย่วกบั
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของ 
กองทัพบก	กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศ	โดย
กองทพับกจะเพิม่ศกัยภาพการสูร้บในทกุด้านให้
สูงขึ้น	 กองทัพเรือจะขยายขอบเขตการป้องกัน
ประเทศสู่ทะเลไกล	 ส่วนกองทัพอากาศจะเพิ่ม
ศักยภาพการรุกให้สูงขึ้น

ทั้งนี้	 รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวว่าด้วย
การป้องกันประเทศฉบับแรกเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๙๕	
(พ.ศ.	๒๕๓๘)	ฉบบันีถ้อืเป็นฉบบัท่ี	๑๐	สมดุปกขาว
ฉบับเล่มนี้	มีทั้งหมด	๙,๐๐๐	ค�า	ประกอบด้วย
ค�าน�า	 สถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ	
ภารกิจและหน้าที่ทางยุทธศาสตร์ของกองทหาร	
ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ	 การพัฒนากองทัพ	
การเตรยีมต่อสูแ้ละความร่วมมอืด้านความมัน่คง
ทางทหาร	 และนับเป็นคร้ังแรกที่ได้มีการช้ีแจง
ยุทธศาสตร์ทหารของจีนในสมุดปกขาว

สมุดปกขาวด้านการป้องกนัประเทศ
ของจีนในรอบ ๒๐ ปี

พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

๓



87

ฉบับที่ 

๑ 

ปีที่ ๖๖

32

ว า ร ส า ร เ ส น า ธิ ปั ต ย์  

ความเป็นมาของสมุดปกขาวด้านการ
ป้องกันประเทศของจีน

วัตถุประสงค์ในการจัดท�าสมุดปกขาวด้าน
การป้องกันประเทศของจีน	 (เอกสารด้านการ
ป้องกันประเทศ)	 คือ	 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่
โปร่งใสในการด�าเนินนโยบายป้องกันประเทศ
และการต่างประเทศ	 รวมทั้งแนวทางในการ
พัฒนากองทัพที่จะน�าไปสู ่การสร ้างความ 
ไว้วางใจระหว่างประเทศ	โดยปกตจิะจดัท�าขึน้ทุกๆ 
๒	ปี	ซึ่งสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของ
จนี	ได้จดัพมิพ์เผยแพร่มาแล้วรวม	๑๐	ฉบบั	ดงันี้
	 ๑.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๑๙๙๕	(พ.ศ.	๒๕๓๘)
	 ๒.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๑๙๙๘	(พ.ศ.	๒๕๔๑)
	 ๓.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๐๐		(พ.ศ.	๒๕๔๓)
	 ๔.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๐๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕)
	 ๕.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๐๔	(พ.ศ.	๒๕๔๗)
	 ๖.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๐๖		(พ.ศ.	๒๕๔๙)
	 ๗.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๐๘	(พ.ศ.	๒๕๕๑)
	 ๘.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๑๐		(พ.ศ.	๒๕๕๓)
	 ๙.	 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๑๒		(พ.ศ.	๒๕๕๕)
	 ๑๐.		 ฉบับปี		 ค.ศ.	๒๐๑๕		(พ.ศ.	๒๕๕๘)

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘

 นับเป็นสมุดปกขาวด้านการป้องฉบับ
แรกของจีน	ซึ่งจัดพิมพ์ในโอกาสที่ครบรอบ	๕๐	ปี
ในการท�าสงครามโลก	เพื่อต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์
และฝ่ายอักษะ	 ผู้รุกรานต่อสันติภาพของโลก	 
ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของจีน	โดยเฉพาะการ
รุกรานของญี่ปุ่นต่อแผ่นดินจีน	ดังนั้นสมุดปกขาว
ของจีนฉบับนี้ จึ ง เน ้นการมีส ่ วนร ่ วมของ 
ประชาคมระหว่างประเทศที่ต้องสร้างความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจกันและร่วมมือกันต่อต้านแนวคิด 
ทีแ่สวงหาอ�านาจเพือ่ครองความเป็นเจ้า	(Hege-
mony)	ทีเ่ป็นภยัคกุคามต่อสนัตภิาพ	เสถยีรภาพ
และการพัฒนาประเทศของทุกประเทศ	โดยการ
แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันประเทศอย่าง
เปิดเผยท้ังในด้านแนวคิดในทางยทุธศาสตร์	และ
การใช้งบประมาณ	 ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์
เพื่อการป้องกันประเทศ	 อันจะน�าไปสู่การสร้าง
ความไว้เนือ้เช่ือใจของประชาคมระหว่างประเทศ	
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระส�าคัญ	๕	ส่วน	ได้แก่

 ส่วนแรก	 แนวทางในการเสริมสร้าง
สันติภาพและการพัฒนาประเทศของจีน

การแถลงข่าวของโฆษกกระทรวงกลาโหมจีนเกี่ยวกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน (ภาพจาก  

Chinanews.com)
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 ส่วนทีส่อง	แนวทางในการปรบัลดก�าลงั
ทหารของจีน

 ส่วนที่สาม	 การลดค่าใช้จ่ายทางทหาร
ของจีน	

 ส่วนทีส่ี ่การใช้เทคโนโลยีด้านอตุสาหกรรม
ทางทหารเพื่อการพัฒนาประเทศของจีน

 ส่วนที่ห้า การควบคุมและป้องกันการ
แพร่กระจายของอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
ของจีน

 ส่วนที่หก การป้องกันการขัดแย้งกัน
และควบคุมการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ระหว่างประเทศ

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๑

 เน้นถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่าง
ประเทศภายหลังจากการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น	
ซึง่เป็นผลมาจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต	
ท�าให้ความขัดแย้งด้วยลัทธิการเมืองที่น�าไปสู ่
การเผชิญหน้าทางการทหารมีแนวโน้มลดลง	
ท�าให้ประเทศต่างๆ	 มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลัก	 โดยเฉพาะมีการรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคต่างๆ	และมีข้อตกลงทางด้านเขตการค้า
เสรีมากขึ้น	แต่ภัยคุกคามต่อการพัฒนาประเทศ	
โดยเฉพาะภยัคกุคามในรปูแบบใหม่จากรากเหง้า
ทางประวัติศาสตร์	 ชาติพันธุ ์และวัฒนธรรม
ประเพณี	 ท�าให ้เป ็นอุปสรรคต่อสันติภาพ	
เสถียรภาพและการพัฒนาประเทศ	 ดังนั้นใน 
สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนีฉบบันี้	
จึงมุ ่งเน้นในการก�าหนดยุทธศาสตร์และการ
ด�าเนนินโยบายความมัน่คงให้มคีวามชดัเจน	เพือ่
ตอกย�้าว่า	 จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและ
เสถียรภาพของโลกและภูมิภาค	 โดยกล่าวถึง
เนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�าคัญใน	 ๕	 ส่วน	
ได้แก่

 ส่วนที่หนึ่ง	 กล่าวถึงสถานการณ์ความ
มั่นคงระหว่างประเทศ

 ส่วนทีส่อง กล่าวถงึนโยบายการป้องกนั
ประเทศว่า	 จีนจะใช้ก�าลังทหารเพื่อการป้องกัน
อ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของ
จีน	โดยจะไม่ใช้ก�าลังทหารรุกรานประเทศอื่น

 ส่วนที่สาม	 กล่าวถึงโครงสร้างการ
บริหารจัดการในการป้องกันประเทศ

 ส่วนทีส่ี ่กล่าวถงึความร่วมมอืด้านความ
มั่นคงระหว่างประเทศ

 ส่วนที่ห้า	 กล่าวถึงการควบคุมและการ
ป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธร้ายแรงและ
อาวุธขนาดเล็ก

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๓

	 เน้นถึงสถานการณ์ความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ	โดยเฉพาะภยัคุกคามในรูปแบบใหม่จาก
การก่อการร้าย	 และอาชญากรรมข้ามชาติ	 อัน
เป็นผลมาจากความก้าวหน้าในการพัฒนา
เทคโนโลยี	 ท�าให้โลกเสมือนไร้พรมแดน	 ดังนั้น	
ในสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศของจีน
ฉบับนี้		จึงมุ่งเน้นในการก�าหนดยุทธศาสตร์และ
การด�าเนนินโยบายความมัน่คงให้มคีวามชัดเจน	
เพื่อตอกย�้าว่า	 จีนไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพ
และเสถยีรภาพของโลกและภมูภิาค	โดยกล่าวถงึ
เนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นส�าคัญใน	๕	ส่วน	โดย
มีประเด็นทั้งห้าส่วนเหมือนกับสมุดปกขาวด้าน
การป้องกันประเทศฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	แต่เน้น
ในเรื่องของการแสดงรายละเอียดของโครงสร้าง
กองทัพ	 และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น	
ตลอดจนกจิกรรมความร่วมมอืทางทหารระหว่าง
กองทัพจีนกับกองทัพมิตรประเทศ
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สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

  สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
ของจีนฉบับนี้ 	 จึ งมุ ่ ง เน ้นในการก� าหนด
ยุทธศาสตร์และการด�าเนินนโยบายความมั่นคง
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	 และยังคงตอกย�้าว่า	 จีน
ไม่ใช่ภัยคุกคามต่อสันติภาพและเสถียรภาพของ
โลกและภูมิภาค	 โดยกล่าวถึงเนื้อหาสาระที่เป็น
ประเดน็ส�าคญัใน	๕	ส่วน	เหมอืนกบัสมดุปกขาว
ด้านการป้องกันประเทศฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	แต่
เน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของกองทัพเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น	 โดยเน้นถึงการมี
กองก�าลงัเคลือ่นทีเ่รว็ทีม่ขีดีความสามารถในการ
ปฏิบัติการท�าการรบได้ในทุกมิติ	และการเตรียม
ความพร้อมในด้านการส่งก�าลังบ�ารุง	

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗

 สมุดปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของ
จนีฉบบันี	้มุง่เน้นการเสรมิสร้างขดีความสามารถ
กองทัพให้รองรับกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่างรวดเร็ว	 โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันประเทศ	 รวมทั้งการ
พฒันาเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมทหารเพือ่การ
ป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะความร่วมมือในการ
ต่อสูก้บัภยัคกุคามในรปูแบบใหม่	เช่น	การต่อต้าน
การก่อการร้าย	 การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และการบรรเทาภยัพบิตั	ิเป็นต้น	โดยได้แบ่งออก
เป็นบท	๙	บท	ดังนี้

	 บทที่	๑	การวิเคราะห์สถานการณ์ความ
มั่นคงระหว่างประเทศ

	 บทที่	๒	นโยบายการป้องกันประเทศ
	 บทที	่๓		การปรบัตวัของจีนให้สอดคล้อง

กับการปฏิวัติกิจการทางทหาร	 (Revolution	 in	
Military	Affairs)	

	 บทที่	๔		การประเมินด้านยุทธศาสตร์
และค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศ

	 บทที่	๕		ระบบสวัสดิการทางทหาร
	 บทที่	 ๖	 การเสริมสร้างก�าลังกองหนุน

เพื่อการป้องกันประเทศ
	 บทที่	๗	 การพฒันาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ทางทหารเพื่อการป้องกันประเทศ
	 บทที่	๘	 ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ

กับประชาชน
	 บทที่	๙	 ความร่วมมือด้านความมั่นคง

ระหว่างประเทศ

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

	 สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของ
จีนฉบับนี้	 มีประเด็นน�าเสนอโดยมีเค้าโครง
เหมือนกับสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
ของจีน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ขดีความสามารถกองทพัให้รองรบักบัภยัคกุคาม
ที่เปลี่ยนแปลงไป	 โดยเน้นถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันประเทศ	 รวมทั้งการ
พฒันาเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมทหารเพือ่การ
ป้องกันประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะความร่วมมือในการ
ต่อสู ้กับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	 เช่น	 การ 
ต่อต้านการก่อการร้าย	 การช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ	เป็นต้น	แต่
ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มขึ้นอีก	๑	บท	เป็น	๑๐	บท	
โดยเฉพาะการป้องกันชายฝั่งและแนวพรมแดน	
เพือ่การสร้างความไว้วางใจต่อประเทศเพือ่นบ้าน	
โดยการน�าเสนอแนวคิดการเป็นหุ ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์และความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี
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สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี
ฉบับนี้	 ยังคงต้ังประเด็นเนื้อหาในการวิเคราะห์
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	 โดย
เฉพาะการเน้นถึงความร่วมมือระหว่างประเทศ	
เนื่องจากไม่มีประเทศใดสามารถแก้ไขปัญหา 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ได้ตามล�าพังเพียง
ประเทศเดียว	แต่ได้ปรับลดเนื้อหาลงเหลือเพียง	
๕	ส่วน	(ไม่ได้เรียกเป็นบท)	ดังนี้

๑. ส่วนที่หนึ่ง	 กล่าวถึงสถานการณ์ใหม่ที่
เป ็นความท้าทายต่อภารกิจในการป้องกัน
ประเทศ	 โดยเฉพาะภัยคุกคามจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ	 ท่ีกองทัพจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายพลเรือนทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น	 ในขณะที่
สถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	 ยังก่อ
ให้เกิดความจนอาจถึงขั้นใช้ก�าลังเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของประเทศ	ด้วยการป้องกันรักษา
แนวเขตแดน

๒. ส่วนที่สอง กล่าวถึงการเสริมสร้างและ
พัฒนากองทัพ	 โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษา
ของกองทัพและการพัฒนาระบบการส่งก�าลัง
บ�ารุง

๓. ส่วนที่สาม กล่าวถึงเจตนารมณ์ในการ
ใช้ก�าลังทหารเพื่อการป้องกันอ�านาจอธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดนิแดนของจนี	โดยเฉพาะการ
รักษาความสมดุลในการบริหารจัดการกองทัพ
เพื่อรักษาความมั่นคงทั้งจากภายนอกประเทศ	
และความมั่นคงภายในประเทศ	ซึ่งจีนเน้นย�้าถึง
ปัญหาช่องแคบไต้หวัน	 และเขตปกครองตนเอง
ซินเจียง	 ตลอดจนเขตปกครองตนเองซีจ้าง	
(ทิเบต)	ว่าเป็นปัญหาภายในของประเทศจีน	ซึ่ง
จีนจะใช้ความเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหา

เหล่านี้	 โดยเฉพาะกรณีของไต้หวัน	หากไต้หวัน
ประกาศเอกราชหรือยอมให ้ชาติอ่ืนมาต้ัง
ฐานทัพในดินแดน	 ซึ่งจีนถือว่าไต้หวันเป็น 
ดินแดนในอ�านาจอ�านาจอธิปไตยของจีน

๔. ส่วนทีส่ี	่กล่าวถงึการพฒันากองทพัโดย
สอดคล้องและสนับสนุนต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของจีน	 โดยเน้นถึงการ
ก�าหนดนโยบายการป้องกันประเทศที่ต ้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติของจีน	

๕. ส่วนที่ห้า กล่าวถึงการรักษาสันติภาพ
ของโลกและเสถียรภาพของภูมิภาค	 โดยเน้นถึง
การพัฒนากองทัพให้มีขีดความสามารถในการ
เข้าร่วมกับสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพ	
และการป้องกันปราบปรามการกระท�าอันเป็น
โจรสลัด	 รวมทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายร่วม
กบันานาชาต	ิอนัจะส่งเสรมิต่อบทบาทของจนีใน
เวทีการเมืองระหว่างประเทศ

สมุดปกขาวการป ้ องกั นปร ะ เทศ 
ของจีน (ฉบับพฤษภาคม ๒๕๕๘) 
“ยุทธศาสตร์ทหารของจีน” 

ในรูปเล่ม	 แบ่งออกเป็นบทน�าและเนื้อหา	
ได้แก่

บทน�า	 เน้นถึงความจ�าเป็นของการปฏิรูป
และพัฒนาเพื่อรองรับต ่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้	 ซึ่งจีนได้
ก�าหนดแนวทางทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลถุงึความฝัน
ของจีน	 (Chinese	Dream	ซึ่งจีนตั้งเป้าหมายว่า	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	สังคมจีนจะเป็นสังคมที่เจริญ
ก้าวหน้า	 ประชาชนกินดีอยู ่ดีโดยถ้วนทั่ว)	
ประชาชนชาวจีนมีความร่วมมือต่อการรักษา 
ผลประโยชน์ของจีน	 โดยด�ารงรักษาไว้ซ่ึงความ
สงบ	 รวมทั้งผลักดันการพัฒนาและกระจาย 
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สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี
ฉบับนี้	 แบ่งออกเป็น	 ๑๔	 บท	 แต่โครงร่างของ
การน�าเสนอเหมือนกับสมุดปกขาวด้านการ
ป้องกันประเทศของจีน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	แต่เพิ่ม
รายละเอียดของการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี	โดยจ�าแนก
เป็นการเสรมิสร้างกองก�าลงัทางบก	ทางเรอื	ทาง
อากาศ	 และกองก�าลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์	
(ซึ่งจีนใช้ค�าว่า	หน่วยทหารปืนใหญ่ที่	๒)

สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ 
ของจีน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

สมดุปกขาวด้านการป้องกนัประเทศของจนี	
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อ
เดือนมีนาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีประเด็นที่ส�าคัญ
สรุปได้ดังนี้

 ๑. ประเด็นแรก	ในเอกสารฯ	ประกอบ
ด้วย	 ๑๐	 เรื่อง	 (ไม่ได้เรียกเป็นบท	 เหมือนฉบับ
ก่อนหน้านี้)	 ได้แก่	 สถานการณ์ความมั่นคงโดย
ทั่วไป,	นโยบายการป้องกันประเทศ,	ความทันสมัย
ของกองทัพ,	 การพัฒนากองทัพ,	 กองก�าลัง
เคลื่อนที่เพื่อการป้องกันประเทศและก�าลัง
ส�ารอง,	 ระบบกฎหมายทหาร,	 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเพื่อ
การป้องกันประเทศ,	 งบประมาณการป้องกัน
ประเทศ		และการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธ

 ๒. ประเด็นที่สอง จุดยืนในการด�าเนิน
นโยบายการป้องกนัประเทศและการต่างประเทศ
ของจีน	 ได้แก่	 	 จุดยืนที่เน้นระบบโลกที่มีหลาย 
ขั้วอ�านาจ	 จุดยืนที่เน้นบทบาทน�าของภูมิภาค
เอเชียในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน	 	 จุดยืนที่เน้นการเตรียมความพร้อม 

ในการเผชญิหน้ากบัความมัน่คงทีม่คีวามซบัซ้อน
ท้ังจากปัญหาภายในและแรงกดดันจากภายนอก
ประเทศ	 	 โดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐฯ	 และ
พันธมิตรทางการทหารของสหรัฐฯ	 ที่ยังคง
เกีย่วข้องกบัความมัน่คงในภมูภิาค	ตลอดจนการ
สร ้างความสัมพันธ ์และกลไกความเชื่อมั่น
ทางการทหารระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะ
ไต้หวันเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านความมั่นคง	
นอกจากจุดยืนที่กล่าวไปนั้น	ยังมีจุดยืนที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ		จุดยืนในการ
สร ้างขีดความสามารถทางการทหารเ พ่ือ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกจิในการป้องกนั
ประเทศ	ได้แก่		การป้องกนัรกัษาอ�านาจอธปิไตย	
ผลประโยชน์แห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน,	
การรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางสังคม,	 
การพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย,	การรักษา
ความสงบและสนัตภิาพของโลก,	การแลกเปล่ียน
ทางการทหารและการฝ ึกร ่วมฝ ึกผสมกับ 
ต่างประเทศ	 	 รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงกับประเทศต่างๆ	

 ๓. ประเด็นที่สาม	จุดมุ่งเน้นส�าคัญ	๒	
ประการในการพฒันากองทพั	คือ	จดุมุง่เน้นเพือ่
การสร ้างความสมดุลในการพัฒนากองทัพ
ระหว่างกองก�าลังทางบก	 ทางเรือ	 ทางอากาศ
และกองก�าลงัอาวุธทางยทุธศาสตร์ในการเตรยีม
ความพร้อมส�าหรับสงครามท่ีจ�ากดัพืน้ที	่	รวมทัง้
จดุมุง่เน้นในการพฒันากองทัพเพือ่ร่วมปฏบิตักิาร
ในการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติและ
การเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชน
ชาวจีนให้รอดพ้นจากภัยคุกคามในพื้นที่ต่างๆ	
เช่น	ในประเทศลิเบีย	ฯลฯ	รวมทั้งการเผชิญกับ
ความท้าทายจากปัญหาความมั่นคงในรูปแบบ
ใหม่	เช่น	การก่อการร้าย		อาชญากรรมข้ามชาติ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	เป็นต้น



92

ว า ร ส า ร เ ส น า ธิ ปั ต ย์  

ฉบับที่ 

๑ 

ปีที่ ๖๖

37

ความมั่งคั่ง	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของจีนคือ	 
การสร้างโอกาสเพือ่น�าไปสูก่ารมเีสถยีรภาพและ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติ	โดยจีนมีจุดยืน
ที่ชัดเจนในการที่จะไม่แสวงหาอ�านาจเพื่อครอง
ความเป็นเจ้าหรือขยายอ�านาจเพื่อครอบง�าโลก
แต่อย่างใด	 และมุ่งเน้นในการด�าเนินนโยบาย 
ต่างประเทศอย่างเป็นอสิระ	นอกจากนีเ้น้นการสร้าง
ความเข้มแขง็ของกองทพัอย่างมแีบบแผน	โดยมี
ยุทธศาสตร์ทหารที่ชัดเจน	 เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการรกัษาความมัน่คงและสนบัสนุนความเจรญิ
ก้าวหน้าของประเทศดังกล่าวในข้างต้นได้อย่าง
สันติ	 ส�าหรับการพัฒนากองทัพต้องสอดคล้อง
กับแนวนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ซึ่ง
รองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว	 โดยที่กองทัพมีความทันสมัยและม ี
ขีดความสามารถในการรักษาอ�านาจอธิปไตย	
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน	โดยมี 
เป้าหมายในระยะยาว	๒๐๐	ปี	 เพื่อให้ความฝัน
ของจนีปรากฏผลเป็นจรงิและฟ้ืนฟปูระเทศคนืสู่
ความยิ่งใหญ่	

เนื้อหา	แบ่งออกเป็น	๖	ส่วน	ได้แก่
๑.	สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ	ซึ่ง

ระบบโลกก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู ่ระบบหลาย 
ขัว้อ�านาจ	และทกุประเทศให้ความส�าคญักบัการ
พฒันาทางเศรษฐกจิ	มกีารรวมกนัเป็นประชาคม
โดยมคีวามร่วมมอื	และการพฒันาเพือ่การรักษา
ผลประโยชน์ร ่วมกัน	 รวมทั้งรองรับต่อการ
เปลีย่นแปลงในเชงิโครงสร้างด้วยการรกัษาความ
สมดุลระหว่างภัยคุกคามต่อความมั่นคงภายใน
ประเทศกับภยัคกุคามจากภายนอกประเทศ	โดย
เฉพาะจากนโยบายปรับสมดุลในภูมิภาคเอเชีย
ของสหรฐัฯ	อนัก่อให้เกดิความขดัแย้งในจดุพืน้ที่
พพิาทต่างๆ	ทีอ่าจจะขยายตวัเป็นสงครามจ�ากดั
เขตได้	 ซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของจีน	
นอกจากนี้จีนได ้ก�าหนดแนวทางเพื่อรักษา 

ความมั่นคงอย่างรอบด้านทั้งทางการเมือง	
เศรษฐกจิและสงัคม	เพือ่การเผชญิกบัภยัคุกคาม
ในรปูแบบต่างๆ	โดยเฉพาะภยัคกุคามในรปูแบบใหม่ 

 ๑.๑		จีนจะมุ่งด�ารงรกัษาสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศให้เกิดเสถียรภาพ	ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ
ของจีน

	 ๑.๒		ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศ	 จีน
มุ ่งเน้นท่ีจะสร้างความมั่นคงทางสังคมให้มี
เสถียรภาพ	 และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ดี

	 ๑.๓	 จีนจะปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศให้รอดพ้นจากการถูกแทรกแซงจาก
มหาอ�านาจภายนอกภูมิภาค	 โดยเฉพาะปัญหา
ช่องแคบไต้หวัน	 และปัญหาในเขตการปกครอง
ตนเองอย่างทิเบต	 หรือเขตการปกครองตนเอง
ซินเจียง	ซึ่งจีนถือว่าเป็นกิจการภายในของจีน

	 ๑.๔		จีนจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอันเกิดจากการ
ปฏิวัติทางการทหาร	 (Revolution	 in	 Military	 
Affairs	 :	 RMA)	 การพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
ทหารทีน่�าไปสูก่ารท�าสงครามข้อมลูข่าวสารและ
สงครามอวกาศ	รวมทั้งการเผชิญหน้ากับปัญหา
ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์
ในพื้นที่ต่างๆ	 โดยเฉพาะทางทะเลและเส้นทาง
คมนาคมทางทะเล			

๒.	 ภารกิจทางยุทธศาสตร์ของกองทัพจีน		
โดยกองทัพจะต้องสนับสนุนต่อภารกิจที่ส�าคัญ
ของประเทศ	ตามแนวทางของพรรคคอมมวินสิต์
จีนและผู้น�าจีน	ในการพัฒนาความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศ	 โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ปี	 พ.ศ.
๒๕๖๔	 ที่สังคมจีนจะมีความเจริญทัดเทียมกับ
สังคมโลกและเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท	์
(Harmonious)	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๙๒	 อันเป็นปีที่ 
ครบรอบ	๑๐๐	ปี	แห่งการสถาปนาประเทศเป็น
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สาธารณรฐัประชาชนจนี	นอกจากนีก้องทพัต้อง
มีความเข้มแข็ง	 หากมีความจ�าเป็นต้องแสดง
แสนยานภุาพเพือ่เป็นหลกัประกนัต่อการน�าไปสู่
การได้รับชัยชนะในการท�าสงครามได้

	 ๒.๑	 โดยเน้นการรักษาความสมดุล
ระหว่างองค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดปัจจัยความ
มั่นคงภายในประเทศกับความมั่นคงจาก
ภายนอกประเทศ	 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ความมั่นคงของโลก		

	 ๒.๒	 โดยเน้นถึงความร่วมมือระหว่าง
พลเรือนกับทหารในการท�างานร่วมกันเพื่อการ
รักษาอ�านาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน

	 ๒.๓		กองทัพต้องมีขีดความสามารถ 
ในการบรรลุภารกิจหลัก

  ๒.๓.๑	 การเผชญิหน้ากับสถานการณ์ 
ฉุกเฉินและภัยคุกคามทางทหาร	 รวมทั้งปกป้อง
อ�านาจอธิปไตยและความมั่นคงแห่งดินแดนทั้ง
ทางบก	ทางทะเลและทางอากาศ

	 	 ๒.๓.๒	การปกป้องบูรณภาพแห่ง
ดินแดน

	 	 ๒.๓.๓	 การคุ้มครองความมั่นคง
และผลประโยชน์ของจีน

	 	 ๒.๓.๔	 การคุม้ครองผลประโยชน์
ความมั่นคงของจีนโพ้นทะเล

	 	 ๒.๓.๕	 มีความเข ้มแข็งในการ
ป้องกนัการแทรกซมึและการบ่อนท�าลายจากการ
ก่อการร้าย

 	 ๒.๓.๖	 การปฏบิตังิานในสถานการณ์
ฉุกเฉินเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ตลอดจนการสนบัสนนุการพฒันาทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ	

๓.	 การด�าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก	 	 แนวคิด 
ในการด�าเนินยุทธศาสตร ์ เชิงรุกของพรรค
คอมมวินิสต์จนี	คอื	การบรูณาการในการปฏิบตักิาร
ระยะยาวได้อย่างมีเอกภาพ	ด้วยการปฏิบัติการ

เพือ่การป้องกนัและการปฏิบัติการรุกท้ังในระดบั
ยทุธการและยทุธวธิ	ีโดยเฉพาะขดีความสามารถ
ในการโจมตีตอบโต้	 รวมทั้งการปรับตัวเพื่อ
รองรับต่อสภาวะแวดล้อมทางภูมิยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป	นอกจากนี้กองทัพยังต้องยึดถือ
แนวทางพื้ นฐานในการปฏิบัติ การตั้ งแต ่ 
การสถาปนาประเทศ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๙๒	ในการ
ท�าสงครามเป็นพื้นที่ให้ได้รับชัยชนะ	 โดยให้
สอดคล้องกับเง่ือนไขการพัฒนาเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ที่มุ่งเน้นให้มี
การเตรียมการปฏิบัติการทางทหารภายใต้
เงือ่นไขของข้อมลูข่าวสารและข้อจ�ากดัของระยะ
เวลาที่ต้องใช้ความรวดเร็วมากขึ้น	ในการบริหาร
จัดการต่อโครงสร้างของกองทัพในสภาวะวิกฤติ
ต่างๆ	ตั้งแต่ยามปกติจนถึงยามสงคราม	รวมทั้ง
มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติการได้ในสภาวะ
ต่างๆ	ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยเฉพาะการเคลือ่นที่
อย่างรวดเรว็ในการเข้าสูพ่ืน้ทีป่ฏบิตักิาร	ตลอดจน
การมขีีดความสามารถในการชดเชยข้ออ่อนด้อย
ของกองก�าลงัส่วนอืน่ๆ	เพือ่การปฏบิตัร่ิวมกนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมขีีดความสามารถพืน้ฐาน	
ประกอบด้วย

	 ๓.๑	 การควบคุมบังคับบัญชาเพื่อให้
บรรลุต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ของชาติ	 มีการ 
เตรยีมการทางทหารทีเ่ข้มแขง็เพือ่ป้องกนัสภาวะ
วกิฤตต่ิางๆ	ในการป้องกนัรกัษาความมัน่คงโดย
รวม	และครองความได้เปรียบในการท�าสงคราม

 ๓.๒	 การพฒันาโครงสร้างทางยทุธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาอย่างสันติ	 โดยสอดคล้องกับ
สภาวะทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ

	 ๓.๓		มุ ่งเน้นการสร้างความสมดุลใน 
การป้องกันและด�ารงรักษาเสถียรภาพความ
มั่นคงของอ�านาจอธิปไตย	 และขอบเขต 
ผลประโยชน์ของประเทศ
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	 ๓.๔		มี ขน าดและความพร ้ อม ใน 
ขดีความสามารถโจมตตีอบโต้และการครองความ
ริเริ่มทางยุทธศาสตร์

	 ๓.๕		มคีวามอ่อนตวัและการเคลือ่นทีใ่น
ทางยทุธศาสตร์และยทุธวธิ	ีรวมทัง้การปฏิบตักิาร
ร่วมและการบูรณาการระหว่างเครื่องมือและวิธี
ปฏิบัติการ

	 ๓.๖	 มีการเตรียมความพร้อมในการ
เผชญิสถานการณ์ทัง้ทีง่่ายและซบัซ้อนยุง่ยากได้
ตลอดเวลา

	 ๓.๗	 ยืนหยัดในแนวทางของผู้น�าพรรค
คอมมิวนิสต์จีนอย่างมีเอกภาพ	 โดยเฉพาะ 
ในทางการเมือง	 และมีความร่วมมือที่ใกล้ชิด
ระหว่างรัฐบาล	กองทัพและประชาชน

	 ๓.๘	 มีขีดความสามารถปฏิบัติการท�า
สงครามประชาชนในการผนึกก�าลังพล	 อาวุธ
ยุทโธปกรณ์และวิธีการต่างๆ	ให้สามารถน�าไปสู่
การท�าสงครามแบบเคลื่อนที่ภายใต ้ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

				๓.๙		ขยายความร่วมมอืด้านความมัน่คง
และการทหารกบัประเทศเพือ่นบ้านและประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว	 ในกรอบความร่วมมือเพื่อความ
มั่นคงในภูมิภาค	

๔.	 การสร้างและพัฒนากองทัพจีน	 ซึ่ง 
คณะกรรมาธกิารทหารกลางของพรรคคอมมวินสิต์จนี
จะท�างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกองทัพภายใต้
สถานการณ์ใหม่	 โดยเฉพาะการสงครามข้อมูล
ข่าวสาร	

	 ๔.๑	 การเตรียมการเพื่อพัฒนาความ
พร้อมรบในการท�าสงครามได้ทุกมิติ	 ทั้งทางบก	
ทางทะเล	 ทางอากาศและในอวกาศ	 ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพกองก�าลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร	์
(อาวุธนิวเคลียร์)	ในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม
ในหลากหลายมิติ

	 	 ๔.๑.๑	 พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองก�าลังทางบกและกองก�าลังต�ารวจ	 
ในการปฏิบัติการต้ังแต่หน่วยขนาดเล็กจนถึง 
ขนาดใหญ่	โดยเฉพาะการปฏบัิติการร่วมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

	 	 ๔.๑.๒	 พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองก�าลังทางทะเลให้สามารถปฏิบัติการได้
อย่างมปีระสทิธภิาพตัง้แต่ชายฝ่ังถงึการปฏบิตักิาร
ในทะเลลึก

	 	 ๔.๑.๓	 พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองก�าลังทางอากาศทั้งในการป้องกันและ
เชิงรุก	 โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีขีดความ
สามารถในการแจ้งเตือนภัยคุกคามล่วงหน้า

	 	 ๔.๑.๔	 พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองก�าลังขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์	 โดยมี
ศักยภาพทางนิวเคลียร์ในการโจมตีตอบโต้ด้วย
ขีปนาวุธทั้งระยะกลางและระยะไกล

	 ๔.๒	 การพัฒนากองทัพแบบเป ็น 
เครือข่าย		

	 	 ๔.๒.๑	 ทางทะเลและมหาสมุทร	
ต ้องมีการสร ้างเครือข ่ายเช่ือมโยงกันเพื่อ 
การรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงและผลประโยชน์
ของประเทศ	 โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทาง
ทะเล

	 	 ๔.๒.๒	การใช้ศกัยภาพทางอากาศ
อย่างเป็นเครอืข่ายระหว่างกองก�าลงัทางอากาศ
กับเคร่ืองมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อ
ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

	 	 ๔.๒.๓	การใช้ศักยภาพด้านอวกาศ
ซึ่ ง เป ็นพื้นที่ ใหม ่ เพื่อการพัฒนาทางด ้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 ซึ่งจีนได้ทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านนี้	 โดย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ	
การพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งการมีขีดความ
สามารถในการแจ้งเตือน
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	 	 ๔.๒.๔	 การพัฒนากองก�าลัง
นวิเคลยีร์	เพือ่ปกป้องอ�านาจอธปิไตยและความ
มั่นคง	 โดยเน ้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ 
การพึ่งพาตนเอง	 และมีศักยภาพในการโจมตี
ตอบโต้	 โดยจีนจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตี
ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์	 และจีนจะไม่เป็น
ฝ่ายโจมตีก่อน

	 ๔.๓	มาตรการในการสร้างกองทัพ
	 	 ๔.๓.๑	 เสริมสร ้างกองทัพให ้

สอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิบัติงานด้าน
การเมอืงของกองทพั	โดยการก�ากบัดูแลของคณะ
กรรมาธิการทหารกลาง	พรรคคอมมิวนิสต์จีน

	 	 ๔.๓.๒		พัฒนาระบบการส่งก�าลัง
บ�ารุงให้ทันสมัยและมีความพอเพียง

 	 ๔.๓.๓	 พัฒนาระบบอาวุธยทุโธปกรณ์
และเครื่องมือทางการทหารให้มีความทันสมัย
และความพร้อม

				 	 ๔.๓.๔	พัฒนาระบบก�าลังพลและ
ทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัย

	 	 ๔.๓.๕	 ยึดถือการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบวินัยของกองทัพตามกฎหมายทหารที่
บัญญัติไว้

	 	 ๔.๓.๖	 พั ฒน า ง า น วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมทางการทหารเพื่อรองรับต่อสงคราม 
ในอนาคต

	 	 ๔.๓.๗	 พัฒนากลไกส�าหรับการ
ประเมินยุทธศาสตร์	 ภายใต้การควบคุมและ
ก�ากับดูแลของคณะกรรมาธิการทหารกลาง

	 	 ๔.๓.๘	 การพัฒนาร่วมในเชิงลึก
ระหว่างทหารกับพลเรือน	 เพื่อการใช้ขีดความ
สามารถของสถาบนัทางทหารร่วมกบัสถาบนัทาง
พลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะการ
พัฒนาด้านการศึกษา

๕.		การเตรยีมการทางทหาร		ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ทีส่�าคัญในการเป็นหลกัประกนัในการรักษาความ
สงบ	การควบคุมปิดล้อมวิกฤติการณ์ต่างๆ	และ
การได้รับชัยชนะเมื่อท�าสงคราม	 รวมทั้งการ
สนับสนุนต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการป้องปรามและการท�าสงคราม	 ตลอดจน
การด�าเนินการเพื่อการรักษาความสงบและ 
การปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม	 (Mootwar) 
ได้ตั้งแต่ยามปกติจนกระทั่งสถานการณ์พัฒนา
เข้าสู่สถานการณ์สงคราม	รวมทั้งการปฏิบัติการ
เพือ่การรักษาสนัติภาพ	ตลอดจนการใช้ก�าลงัพล	
อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการ 
ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทา
ภัยพิบัติ

	 ๕.๑		เสริมสร้างขีดความสามารถด้วย
การจดัระบบปฏบิตักิารต่อสูบ้นพืน้ฐานของระบบ
ข้อมูลข่าวสารที่มีความพร้อม	 โดยเฉพาะระบบ
การควบคุมบังคับบัญชาและระบบการปฏิบัติการ 
ร่วม

	 ๕.๒		ผลักดันให้มีการเตรียมการทาง
ทหารโดยตรงและเป็นเครือข่าย	 เพื่อรองรับต่อ
สภาวะทางภูมิยุทธศาสตร์ที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น

	 ๕.๓		ด�ารงรกัษาขดีความสามารถพร้อมรบ 
โดยการบรูณาการระบบการเตรยีมความพร้อมรบ
ด้านต่างๆ	เพือ่ให้ตอบสนองต่อการปฏบิตักิารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๕.๔	 เสริมสร้างระบบการฝึกศึกษาทาง
ทหารทีร่องรบัต่อสถานการณ์จรงิ	ด้วยการบรหิาร
จัดการทั้งมาตรฐานการฝึกศึกษา	 กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ	 วิธีการฝึกศึกษา	 และเครื่องมือการ
จ�าลองยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่ 
เป็นจริงในการรบ
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	 ๕.๕		การเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม	 (Mootwar)	 
โดยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการให้
รองรับต่อการปฏิบัติในสภาวการณ์ฉุกเฉิน	 เช่น	
การต่อต้านการก่อการร้ายและการปกป้อง 
ผลประโยชน์ของประเทศ	 ฯลฯ	 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการ
รักษาสันติภาพ	 และการใช้ก�าลังพล	 ตลอดจน
อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารในการปฏิบัติการให้
ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการ
บรรเทาภัยพิบัติ	

๖.	 ความร่วมมือทางทหารและความมั่นคง	
โดยผลกัดนัแนวคดิเกีย่วกบัความมัน่คงร่วม	และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน	 ซึ่ง
กองทัพต้องสามารถด�าเนินการสร้างความ
สัมพันธ์กับกองทัพประเทศอื่นๆ	 ถึงแม้ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นพันธมิตรก็ตาม	
ตลอดจนสามารถลดความตึงเครียดในการ 
เผชิญหน้าต ่อฝ ่ายข ้าม	 โดยเน้นการสร ้าง
มาตรการเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจ	 (CBM)	 และ
ความร่วมมือในกรอบต่างๆ	

	 ๖.๑	 พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหาร
อย่างรอบด้านกับรัสเซีย	 บนพื้นฐานของกรอบ
ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	
โดยมีความร่วมมือทางทหารในทุกระดับกับ
รัสเซีย	 รวมทั้งจะแสวงหาแนวทางในการด�าเนิน
ความสมัพนัธ์ทางทหารกบัสหรฐัฯ	ในรปูแบบของ
ประเทศใหญ่ต่อประเทศใหญ่	ด้วยการแลกเปลี่ยน
การหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือ	 ซึ่งจะ
พัฒนาไปสู ่การมีกลไกเพื่อสร้างความไว้เนื้อ 
เชื่อใจ	บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน

	 ๖.๒	เสรมิสร้างความสมัพันธ์กบัประเทศ
เพื่อนบ้านด้วยมิตรภาพและความจริงใจ	 โดยมี
กรอบความร่วมมือ	เช่น	กรอบความร่วมมือของ

องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 (SCO)	 การประชุม
เพื่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (ARF)	การแลกเปลี่ยน
การหารือด้านความมั่นคง	(Shangri-La	Dialogue	: 
SLD)	 และกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซยีนกบัประเทศคูเ่จรจา	(ADMM	Plus)	ตลอดจน
กรอบความร่วมมือของสหประชาชาติในการ 
มีส่วนร่วมส่งกองก�าลังเพื่อปฏิบัติการรักษา
สันติภาพ	 รวมทั้งการปฏิบัติการเพื่อการปราบ
ปรามโจรสลัดในอ่าวเอเดนและพื้นที่ที่ส�าคัญ 
ในการรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล	เป็นต้น	

	 ๖.๓	 เสริมสร ้างการมีส ่วนร ่วมของ 
กองทพัในภมูภิาคและภารกจิความมัน่คงระหว่าง
ประเทศ	 โดยสนับสนุนให้มีกลไกเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้ง	เพื่อการรักษาสภาวะแวดล้อมของ
ภูมิภาคให้เกิดเสถียรภาพ	 อันจะส่งเสริมและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศของจีนได้ตาม
แผนที่วางไว้

เป้าหมายส�าคัญทางยุทธศาสตร์
เป ้าหมายส�าคัญทางยุทธศาสตร ์ของ

ประธานาธิบดี	ส	ีจิน้ผงิ	ซ่ึงเป็นผูน้�าจนีรุ่นที	่๕ ได้
ก�าหนดนโยบายเพื่อให้รองรับต่อเป้าหมาย
ส�าคัญทางยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด	ประกอบด้วย

เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ	ตั้งเป้าหมาย
การพฒันาเศรษฐกจิให้เข้าถงึการสร้างสงัคมแบบ
กินดีอยู่ดีอย่างทั่วถึง	 หรือในภาษาจีนเรียกว่า	
“เสี่ยวคัง”	ภายในปี	ค.ศ.	๒๐๒๐	(พ.ศ.	๒๕๖๓)	
โดยจนีจะเร่งปฏิรูปเชิงเศรษฐกจิและเปิดประเทศ
ต่อไปอย่างรอบด้าน	ด้วยการส่งเสริมการพฒันา
อย่างเท่าเทียมกัน	มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ความต้องการภายในประเทศ	 และการพัฒนาที่
เป็นมติรต่อธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	รวมทัง้การ
สร้างระบบความเท่าเทยีมกนัของสวสัดกิารสงัคม
เมืองและชนบทอย่างทั่วถึง
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 เป้าหมายทางด้านการเมือง	 ยืนหยัด
แนวทางสังคมนิยมแบบจีนต่อไป	โดยย�้าว่า	เป็น
แนวทางการพฒันาทีแ่ตกต่างจากระบบตะวันตก	
โดยมีภารกิ จหลั ก 	 คื อ 	 การสร ้ า ง ระบบ
ประชาธิปไตยผ่านกลไกสภาที่ปรึกษาการเมือง
ภายใต้ระบบสังคมนิยมให้สมบูรณ์	 	 ส่งเสริม
การเมืองภาคประชาชนผ่านระบบผู้แทนสภา
ประชาชนแห่งชาติ	 (the	 Nation	 People’s	 
Congress)	 ส่งเสริมให้ชนชั้นล่างมีส่วนร่วมกับ
ประชาธิปไตย	 และการปฏิรูปทางการเมืองของ
พรรคคอมมิวนิสต์โดยเรียกร้องให้สมาชิกพรรค
ทุกคนมีความโปร่งใส	 ต่อต้านการคอร์รัปชัน
อย่างแข็งขัน

 เป้าหมายทางด้านความมั่นคงและ
การทหาร	 โดยพัฒนาศักยภาพทางการทหาร 
ไปสูค่วามสมยัใหม่	เพือ่ตอบสนองต่อการพฒันา
ยทุธศาสตร์ความมัน่คง	มุง่มัน่ให้บรรลภุารกจิเชิง
ประวัติศาสตร์ของกองทัพ	 มุ ่งเน้นการน�าไป
ปฏบิตัขิองยทุธศาสตร์ทางทหารในยคุใหม่	เสรมิ
สร้างความเข้มแข็งทางทะเล	 อากาศ	 และความ
มั่นคงทางไซเบอร์	 เพิ่มศักยภาพในการบุกเบิก
ทรัพยากรทางทะเล	 และมุ ่งเน ้นการสร ้าง
แสนยานุภาพทางทะเล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 จีน
จะไม่ยอมก้มหวัให้กบัแรงกดดนัจากอ�านาจภายนอก
ใดๆ	โดยจดุยนืและการตดัสนิใจเชงินโยบายของ
จีนจะตั้งอยู่บนความถูกผิดตามความเป็นจริง

 เป้าหมายทางด้านการต่างประเทศ	จนี
จะยืนหยัดพัฒนาความสัมพันธ์อย่างฉันมิตร 
กับทุกประเทศบนหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ห้าประการ	 (ได้แก่	 การเคารพอธิปไตยและ
บูรณภาพเหนือดินแดนซึ่งกันและกัน	 การไม่
รุกรานต่อกัน	 การไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
ซ่ึงกันและกนั	ความเสมอภาคและอ�านวยประโยชน์
แก่กัน	และอยู่ร่วมกันอย่างสงบ)	 	 โดยย�้าจุดยืน
การด�าเนินยุทธศาสตร ์การปฏิสัมพันธ ์กับ

ประชาคมโลกโดยค�านงึถงึหลกัการเอือ้ประโยชน์
ซึ่งกันและกัน	 โดยร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เข้มแข็ง	 สนับสนุน
ประเทศก�าลังพัฒนาให้พัฒนาด้วยตนเอง	 แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าอย่างเหมาะสม
โดยการเจรจา	และใช้หลักการ	“เป็นมิตรที่ดีและ
หุ้นส่วนที่ดีของประเทศเพื่อนบ้าน”	

รองศาสตราจารย์	ดร.	You	Ji		นกัวจิยัอาวโุส	
(Senior	 Visiting	 Fellow)	 ประจ�าสถาบันเอเชีย
ตะวันออกศึกษา	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	
และคณะสงัคมศาสตร์	University	of	New	South	
Wales	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของจีน	
และบทบาทของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจนี	
(People’s	Liberation	Army	:	PLA)	ต่อนโยบาย
ต่างประเทศของจีน	 โดยเฉพาะกรณีพิพาทใน
ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้	ซึ่ง	ดร.	You	Ji 
ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความริเริ่มของผู้น�าจีน 
ในการด�าเนินนโยบายการต่างประเทศ	 ในการ
อภิปรายเรื่อง	“Understanding	China’s	Foreign	
policy”	กล่าวคือ

ประเด็นแรก	 นโยบายการต่างประเทศของ
จีนต้องเป็นนโยบายเชิงรุกเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีพัฒนาการไปสู่ระบบ
หลายขั้วอ�านาจ	ซึ่งผู้น�าจีนรุ่นที่	๕	ยังคงด�าเนิน
นโยบายการเจรญิเตบิโตขึน้อย่างสนัต	ิแต่ในขณะ
เดียวกันก็จะเร่งเพิ่มงบประมาณทางการทหาร
และพัฒนาขีดความสามารถทางทะเล	 ด้วยการ
ประกาศเป้าหมายเป็นมหาอ�านาจทางทะเลของ
จีน	 อันสืบเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งต่อ
อ�านาจอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออกและ
ทะเลจีนใต้	 	 โดยการเจริญเติบโตขึ้นมาของจีน
ไม่ใช่เป็นการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก	 หรือ
ประเทศมหาอ�านาจทางก�าลังทหาร	 แต่เป็น
หนทางการสร้างประเทศที่มีตลาดอันยิ่งใหญ่							
มีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่	 และเป็นประเทศที่ 
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รับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมระหว่าง
ประเทศที่ยิ่งใหญ่

	 ประเด็นที่สอง	 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอย่างแข็งขันของจีนกับประเทศต่างๆ	
โดยเฉพาะสหรัฐฯ	 ในการจัดการปัญหาของ
ภมูภิาคและด�ารงไว้ซึง่ความเป็นระเบยีบระหว่าง
ประเทศ	 ซึ่งจีนกับสหรัฐฯ	 ต้องเผชิญกับภารกิจ
ทางประวัติศาสตร์ที่จะต้องก�าจัดสิ่งที่เป็นมรดก
ตกทอดจากสงครามเย็นและเผชิญกับความ
ท้าทายในการหลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม	 หากมี
วิสัยทัศน์เช่นนี้ก็จะสามารถขจัดความกังวลที่ว่า
จนีก�าลงัจะก�าจดัผลประโยชน์ของสหรฐัฯ	ให้ออก
ไปจากภูมิภาคนี้ได้	บนหลักการนี้	จีนกับสหรัฐฯ	
ก็สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งและหันมา
จัดการป ัญหาโดยตั้ งอยู ่ บนพื้ นฐานของ 
ผลประโยชน์ซึ่งกันและกันในการแสวงหาการ		
อยู่ร่วมกันและพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	
โดยต้องเปิดใจกว้างเพือ่แสวงหากลไกใหม่ในการ
ก�ากับความมัน่คงทางการเมอืง	การเงนิ	เศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศ	เพือ่ธ�ารงไว้ซึง่ความมเีสถยีรภาพ
ของระเบียบสังคมโลกและร่วมกันผลักดันให้มี
การปฏิรูประเบียบสังคมโลกไปในทางที่ทุกฝ่าย
อยู ่ร ่วมกันอย่างสันติและได้รับผลประโยชน์ 
ร่วมกัน

	 ประเดน็ทีส่าม	นโยบายการต่างประเทศ
ของจนีได้ให้ความส�าคญัต่อประเทศไทยในฐานะ
ประเทศผู้มีบทบาทหลักในการเชื่อมโยง	 (con-
nectivity)	ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่
เป็นดินแดนที่จีนมีผลประโยชน์อยู่เป็นจ�านวน
มากท้ังทางด้านเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม		
วทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ี	พลงังานและสิง่แวดล้อม		
โดยในปัจจบุนัจนียงัคงเน้นการเป็นเพือ่นบ้านท่ีดี
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ลดการเผชิญหน้า
และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพื่อที่ตนเองจะได้
สามารถพัฒนาประเทศไปได้อย่างไม่มีอุปสรรค	

หากแต่ปัญหาส�าคัญกคื็อ	ในอนาคตเมือ่จนีบรรลุ
เป้าหมายในการพฒันาประเทศแล้ว	ท่าทีของจนี
ต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนแปลงไป
หรือไม่	 ซึ่งมีแนวโน้มว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวนั้น	
จีนจะกลายเป็นประเทศที่เรียกร้องและยืนยัน
อย ่างแข็ งขัน	 (asser t i ve ) 	 ในจุดยืนและ 
ผลประโยชน์ของตนเองมากขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเรื่องของกรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้	 
จนอาจน�ามาซึ่งความตึงเครียดในความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับกลุ ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	หรืออาเซียน	(ASEAN)

บทบาททางการทหารของจีน
บทบาททางการทหารของจีน	เมื่อวิเคราะห์

จากเอกสารการป้องกันประเทศของกระทรวง
กลาโหมจีน	 ซึ่ งรองรับต ่อเป ้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	โดยสามารถวิเคราะห์ได้	๓	
บทบาทใหญ่ๆ	คือ

๑.	 บทบาทในการเสริมสร ้างขีดความ
สามารถทางทหารของจีน	 จะเป็นไปในลักษณะ
การเสริมสร้างหลักประกันในความเป็นอิสระ	
ความสามารถในการพึ่งตนเองและสามารถ
ปฏิบัติการทางทหารในเชิงป้องกัน	 เพื่อให้
ประเทศสามารถด�ารงความเป็นเอกราชและ
รักษาอ�านาจอธิปไตย	 มีความเป็นอิสรภาพและ
บูรณภาพแห่งดินแดน	 รวมทั้งผลประโยชน์ของ
ประเทศ	 โดยยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ห้าประการ	 (The	 Five	 Principles	 of	 Peaceful	
Coexistence)	ได้แก่	การเคารพในอ�านาจอธปิไตย
ของกนัและกนั	การไม่รกุรานกนั	การไม่แทรกแซง
กจิการภายในของกนัและกนั	ความเสมอภาคกนั	
และการอยูร่่วมกนัอย่างสนัติ	ซึง่จนีพจิารณาแล้ว
เหน็ว่ามคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามแนวทาง
ที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรของสหประชาชาติ
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๒.	 บทบาทในการสนับสนุนต่อการสร้าง 
ค่านยิมทีถ่กูต้องและมคีวามเข้าใจในความแตกต่าง
ของระบบอดุมการณ์ทางสงัคม	เพือ่ลดการเผชิญหน้า
ในการแย่งชิงผลประโยชน์ในลักษณะที่ฝ่ายหนึ่ง
ได้ประโยชน์และอกีฝ่ายหนึง่เสยีประโยชน์	อนัจะ
น�าไปสู ่ความร่วมมือเพื่อรักษาผลประโยชน  ์
ร่วมกันบนพื้นฐานของความเชื่อใจ	 (Mutual	 Trust)  
เช่ือม่ันในผลประโยชน์	 (Mutual	 Benefit)	 
มีความเท่าเทียมกัน	 (Equality)	 และมีความร่วมมือกัน 
(Cooperation)	

๓.	 บทบาทในการผลักดันแนวคิดความ
มั่นคงใหม่ให้บังเกิดผลในการปฏิบัติ	 ด้วยการมี
กจิกรรมทางการทหารและความมัน่คงในรูปแบบ
ความร่วมมอืทีเ่ป็นแบบพหภุาค	ี(Multilateralism)	
เช่น	 การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการเมอืงและความมัน่คงแห่งเอเชยีแปซฟิิก	
(ASEAN	Regional	 Forum	 :	 ARF)	 การประชุม 
ว่าด้วยการแสวงหามาตรการเพือ่สร้างความไว้เนือ้
เชื่อใจ	(ด้านความมั่นคง)	ในเอเชีย	(Conference	
on	 Interaction	 and	 Confidence-Building	 
Measures	 in	Asia	 :	CICA)	กิจกรรมของชมรม 
ความมั่นคงและความร่วมมือในเอเชียแปซิฟิก
(Council	of	Security	Cooperation	in	the	Asia	
Pacific	:	CSCAP)	กจิกรรมในกรอบความสมัพนัธ์
อาเซยีนกบัจนี	ASEAN-China	:	ASEAN+1)	และ
กรอบความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน	 ญี่ปุ ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี	 (เกาหลีใต้)	 (ASEAN-China,	
Japan	and	the	Republic	of	Korea	Relationship	: 
ASEAN+3)	เป็นต้น

บทสรุป
ตามทีร่ฐับาลจนีประกาศสมดุปกขาวว่าด้วย

ยุทธศาสตร์การทหารของจีน	 เมื่อวันที่	 ๒๖	
พฤษภาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงเป็นสมุดปกขาว 
ว่าด้วยการป้องกันประเทศฉบับล่าสุด	 รวมทั้ง	 

ถือเป็นสมุดปกขาวฉบับแรกท่ีสะท้อนให้เห็น
แนวคิดทีจ่ะมุง่สูส่นัติภาพและสนบัสนนุการสร้าง
กลไกแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ	จึงได้รับความสนใจ
จากประชาคมโลกอย่างมาก	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘ 
เป็นต้นมา	ทุกๆ	๒	ปี	รัฐบาลจีนจะประกาศสมุด
ปกขาวว่าด้วยการป้องกันประเทศ	 ปีนี้เป็น 
ฉบบัที	่๑๐	แล้ว	สมดุปกขาวทัง้	๑๐	ฉบบันี	้สะท้อน
ให้เห็นว่านโยบายด้านการป้องกันประเทศของ
จีนมีความโปร่งใสมากข้ึน	 โดยเร่ิมจากการเผย
ยุทธศาสตร์สงครามนิวเคลียร์เป็นคร้ังแรกเมื่อปี	
พ.ศ.	๒๕๔๙	และต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีการ
เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงของงบประมาณด้าน
การป้องกนัประเทศในช่วง	๓๐	ปี	ตัง้แต่จนีด�าเนิน
นโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา	 
ตลอดจนภารกิจของกองทหารขีปนาวุธจีน	 และ
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ยังมีการเผยชื่อประจ�ากองพล	
๑๘	กองพล	และจ�านวนทหารของกองทัพบกด้วย	
โดยเฉพาะสมดุปกขาวทีป่ระกาศฉบบัล่าสดุ	เน้น
ยุทธศาสตร์การทหารที่ถือการป้องกันเป็นหลัก	
เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของกองทพัจนีทีเ่ปิดเผย	
โปร่งใสและมีความมั่นใจสู่สายตาชาวโลก	

	 นอกจากนี้	 สมุดปกขาวฉบับนี้ได้แสดง
ท่าทีทางการทหารในเชิงรุกมากกว่าเดิม	 และ
กล่าวถงึสงครามสารสนเทศว่าเป็นจดุส�าคญัของ
การต่อสูใ้นอนาคต	โดยเฉพาะการต่อสูท้างทะเล	
ซึ่งระบุว่า	 กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน	(People’s	Liberation	Army	:	PLA)	
จะขยายกลยุทธ์ในการป้องกันทางทะเลเพิ่ม 
มากขึน้จากเดมิ	เพือ่ให้ครอบคลมุการป้องกนัน่านน�า้
นอกประเทศ	 ตลอดจนป้องกันทะเลเปิดด้วย	
ขณะที่จะเร่งพัฒนาภาคเทคโนโลยีไซเบอร์	 เพื่อ
ป้องกนัภยัคกุคามความมัน่คงในโลกอนิเทอร์เน็ต	
และแม้ว่ากองทัพจีนได้ให้ค�ามั่นว่าจะไม่ใช้อาวุธ
ในพื้นที่นอกโลก	 โดยให ้ค�ามั่นว ่าจะรักษา 
ชั้นอวกาศ	 เช่นเดียวกับที่ไม่ยอมเข้าสู่สงคราม
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นิวเคลียร์กับชาติใดๆ	ทั้งสิ้น	และย�้าว่าจะรักษา
ความปลอดภยัสาธารณะมากขึน้	มส่ีวนร่วมมากข้ึน
เพื่อสันติภาพของโลก	 โดยที่จีนจะไม่รุกราน
ประเทศอืน่	แต่จะตอบโต้กลบัหากจนีถกูโจมตีก่อน 

	 เมือ่วนัที	่๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	หลงั
จากที่รัฐบาลจีนประกาศสมุดปกขาวฉบับนี้ได้
เพยีงหนึง่เดอืน	สภาผูแ้ทนประชาชนของจนีกไ็ด้
เห็นชอบกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม	่
ซึ่งระบุด้วยว่า	 เป็นหน้าที่ของกองทัพในการ
ปกป้องผลประโยชน์ในต่างแดนด้วยปฏิบัติการ
ทางทหารในกรณจี�าเป็น	ซึง่เป็นบทบาทเพิม่เข้ามา 
นอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพ	ปฏิบัติการ
กู ้ภัยระหว่างประเทศ	 และภารกิจการคุ้มกัน	 
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ด้วยการมอบหมายภารกจิ	ทีท้่าทายในระยะยาว
แก่กองทัพเรือ	 ในการพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถ
ออกปฏิบัติการในน่านน�้าสากลได้ในอนาคต	
นอกจากนั้นในวรรคหนึ่งของกฎหมายยังระบุให้
จีนพิทักษ์แหล่งทรัพยากรทางยุทธศาสตร์	 และ
แหล่งพลังงาน	 ตลอดจนเส้นทางขนส่งทางบก
และทางทะเล	เพือ่รกัษาการพฒันาด้านเศรษฐกจิ
และสงัคมของประเทศ	ซึง่จนีได้แสดงเจตนารมณ์	
ท่ีจะปกป้องเส้นทางขนส่งน�้ามัน	 อันมีนัยถึง
แผนการสร้างเครือข่ายสถานีคลังเสบียงของ 
กองทัพนอกประเทศบนท่าเรือ	ซึ่งมีความส�าคัญ
ทางยุทธศาสตร์	

เ อ ก ส า ร อ ้ า ง อิ ง
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พ.อ.ดร.ไชยสทิธิ	์ตนัตยกลุ	เหล่าทหารสารบรรณ	ส�าเรจ็การศกึษา	ศลิปศาสตรบณัฑติ	(รฐัศาสตร์) 
เกียรตินยิมอนัดบัสอง	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	–	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบณัฑติ	(การปกครอง)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		–	ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
–	หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	–	หลักสูตรหลักประจ�า	โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก	ชุดที่	๗๒		–	หลักสูตรการรบร่วม	ศูนย์ศึกษาการสงคราม	ประเทศออสเตรเลีย	
–	 หลักสูตรเสนาธิการทหาร	 รุ่นที่	 ๔๑	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	 –	 หลักสูตรยุทธศาสตร์และการ
ป้องกันประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน		ท่านเคยด�ารงต�าแหน่ง	
อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 
–	ผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ	สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบญัชาการทหารสงูสดุ	และผู้อ�านวยการกองภมูภิาคศกึษา	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการ
ป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 นายทหารปฏิบัติการ	 ประจ�า
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย
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๓
	พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล

ยุทธศาสตร์ของจีนในยุคของผู้น�ารุ่นที่	 ๕	
จากการที่ประธานาธิบดีสี	 จิ้นผิง	 ได้ประกาศ
ภารกิจหลักในการน�าพาประชาชาติจีนบรรลุถึง	
“ความฝันของจีน”	 (Chinese	 Dream)	 โดยการ 
ผลักดันการฟื ้นฟูครั้งใหญ่แห่งประชาชาติจีน	
ได้แก่	การฟื้นฟูประเทศ	ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน	สร้างความมัง่คัง่	สรรค์สร้างสงัคม
ที่ดีขึ้น	และขยายก�าลังกองทัพ	พร้อมกับได้ปลุกคน
หนุม่สาวให้กล้าทีจ่ะฝัน	และท�างานหนกัเพือ่ทีจ่ะ
บรรลุความฝัน	โดยเฉพาะได้ตัง้เป้าหมายว่า	ในปี 
พ.ศ.	๒๕๖๓	ประเทศจนีจะเป็นสงัคมทีป่ระชาชน
มฐีานะพออยูพ่อกินอย่างท่ัวถึงในวาระครบรอบ	
๑๐๐	 ปี	 ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	
(พรรคฯ	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 ค.ศ.
๑๙๒๑	หรือ	พ.ศ.	๒๔๖๔)	ท�าให้จีนได้ทุ่มเทกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการปฏิรูป
ประเทศอย่างต่อเนื่อง	

	 ความมัน่คงด้านพลงังานจงึกลายเป็นปัญหา
เชงิยทุธศาสตร์ของจนี	และเกีย่วข้องกบัเป้าหมาย
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่ความเจรญิ
รุ่งเรืองของประเทศ	 เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่
ผลติพลงังานและใช้พลงังานมากทีส่ดุในโลกเพือ่
สนองต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	โดยผู้น�า
จีนได้เล็งเห็นแหล่งพลังงาน	 อันได้แก่	 แก๊สและ

แนวคิดทางยุทธศาสตร์
ตามโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่ง

เส้นทางของจีนกบัผลประโยชน์ของไทย

น�า้มนัในภมูภิาคเอเชยีกลาง	ซึง่นอกจากจะท�าให้
สามารถรักษาการเติบโตเศรษฐกิจแล้ว	 ยังจะ
เป็นการขยายอิทธิพลการเมืองในอาณาบริเวณน้ี
ด้วย	จงึได้มกี�าหนดการเดนิทางของ	ประธานาธบิดี
จีนไปเยือน	 ๔	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง	
(เติร์กเมนิสถาน,	คาซัคสถาน,	คีร์กีซสถาน	และ
อุซเบกิสถาน)	ระหว่างวันที่		๓	–	๑๓	กันยายน	
พ.ศ.	๒๕๕๖	เพือ่ส่งเสริมการพฒันาความร่วมมือ
ระหว่างจีนกับเอเชียกลาง	 โดยเฉพาะความ 
ร่วมมือด้านพลังงาน

	 ขณะท่ี	ประธานาธิบดสี	ีจ้ินผงิ	เดนิทางเยือน
ประเทศคาซัคสถาน	 และได้ไปกล่าวค�าปราศรัย
ที่มหาวิทยาลัยนาซาร์บาเยฟ	 ในกรุงอัสตานา	
เมืองหลวงของคาซัคสถาน	 เมื่อวันเสาร์ที่	 ๗	
กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 โดยได้เรียกร้องให้มี 
การสร้าง	“ถนนสายไหมทางเศรษฐกจิ”	ในอาณา
บริเวณ	 รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ส�าหรับการเดินเรือจากมหาสมุทรแปซิฟิกไปยัง
ทะเลบอลติก	 และสร้างเครือข่ายการขนส่งเพ่ือ
เชื่อมตะวันออก	ตะวันตก	ไปยังเอเชียใต้	โดยจีน
จะไม่สร้างบทบาทครอบง�าในอาณาบริเวณ 
ดังกล่าว	 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นที่มาของ
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

“หลกัการทีส่�าคญัของความคดิรเิริม่แถบหนึง่แถบเส้นทางของจนี	เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และ
หลักการอยู่ร่วมกันของกฎบัตรสหประชาชาติ”



103

ว า ร ส า ร เ ส น า ธิ ปั ต ย์  

ฉบับที่ 

๒
ปีที่ ๖๖

29

ความส�าคัญของโครงการริเริม่หนึง่แถบ
หนึง่เส้นทางของจีน

 ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	หรือ	“The	
Belt	and	Road	Initiative”	(One	Belt,	One	Road	: 
OBOR)	 เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ
กระแสของยุคสมัยแห่งความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาค	 กล่าวคือ	 เมื่อ	 ๒,๐๐๐	 กว่าปีก่อน	 
การค้นพบเส้นทางการค้าหลายสายที่เชื่อมโยง
อารยธรรมทวปีเอเชยี	ยโุรป	และ
แอฟริกา	 ซึ่ งก็คือ	 “เส ้นทาง
สายไหม”	ท�าให้เกดิการแลกเปลีย่น
ทางด ้านสินค ้า 	 เทคโนโลยี	
บคุลากรและความคดิ	ขบัเคลือ่น
ให้เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรมและ
สังคมก้าวหน้าไป	 ทั้งนี้เพราะ	
โครงการรเิริม่ฯ	ดังกล่าวได้เชือ่มต่อ
เอเชียกลาง	 เอเชียใต้	 เอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้	เอเชยีตะวนัตก 
แอฟริกาเหนือ	 และยุโรปเข้า 
ด้วยกนั	ซึง่ในบรเิวณน้ีมปีระชากร
ประมาณ	 ๔,๔๐๐	 ล ้านคน	 
คิดเป็น	 ๖๓%	 ของโลก	 และมี
ปริมาณรวมของเศรษฐกิจอยู่ท่ี
ประมาณ	๒๑	 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ	คิดเป็น	๒๙%	ของโลก	

	 โครงการความริเริ่มฯ	 นี้	 จะประกอบด้วย	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 และการปฏิรูป
ระบบและกลไก	 อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการค้าของ
ประเทศต่างๆ	 ภายในและระหว่างภูมิภาคให้ดี 
ยิ่งขึ้น	 เป็นประโยชน์ท�าให้ปัจจัยส�าคัญภายใน
ภมูภิาคสามารถหมนุเวยีนอย่างเสรี	เป็นระเบยีบ
และได้รับการจัดสรรอย่างมีประสิทธิผล	 เป็น
ประโยชน์ส�าหรับการพัฒนาของประเทศที่ไม่มี
ทางออกทะเลและพื้นท่ีทุรกันดารของประเทศ
ต่างๆ	เป็นประโยชน์ในการช่วยลดต้นทุนการค้า

การลงทุนและขจัดการกีดกันการค้าระหว่าง
ประเทศต่างๆ	และกเ็ป็นประโยชน์ในการเพิม่พนูพลงั
ขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาของประเทศ
ต่างๆ	อกีด้วย	โดยทีป่ระเทศจนีกบัประเทศ	ตาม
เส้นทางดังกล่าว	 มีพื้นฐานความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างดีเยี่ยม	ประเทศ
จีนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุด	 แหล่งการ
ลงทนุทีใ่หญ่ทีส่ดุ	และกย่็อมเป็นตลาดของการส่งออก

ที่ใหญ่ที่สุด	 โดยประเทศจีนได้สร้างเขตความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจการค้านอกประเทศจ�านวนมาก 
ใน	๒๓	ประเทศตามเส้นทางฯ	ซึ่งเขตความร่วมมือ
เหล่านี้ได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส�าคัญส�าหรับ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

 โดยจดุเชือ่มโยงทางเศรษฐกจิการค้าทางบก	
(เส้นทางสายไหมทางบก	หรือ	 land-based	 silk	
road)	 จะเริ่มต้นที่เมืองซีอาน	 เมืองเก่าท่ีมี
ประวตัศิาสตร์ยาวนาน	เป็นเมอืงหลวงของหลาย
ราชวงศ์ในอดตี	ณ	ตอนกลางของประเทศจีน	จาก
เมืองซีอาน	 มณฑลส่านซี	 เส้นทางสายไหม 
ทางบกจะมุง่หน้าไปทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืตดัผ่าน

ภาพที่	๑	เส้นทางสายไหมทางบกเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางทะเล

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์	 http://www.newagebd.com/files/records/
news/201610/675_110.jpg
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เมืองหลานโจว	มณฑลกานซู่,	 เมืองอุรุมชี	 และ
คอร์กาส	(Khorgas)	เขตปกครองตนเองซินเจียง
อยุกร์ู	ก่อนจะตดัเข้าสู่คาซัคสถาน	และการเชือ่มโยง
ระหว่างกันในกรอบเส้นทางสายไหมทางบก 
ดังกล่าว	 เมื่อพิจารณาร่วมกับการพัฒนาระบบ
คมนาคมทางถนนช่วงก่อนหน้าภายใต้โครงการ
ทางด่วน	 G30	 โดยเฉพาะทางด่วนซีอาน–เป่าจ ี 
ที่มีความกว้าง	๘	เลน	และเส้นทางรถไฟขุยเป่ย
แล้ว	 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบก	 ก็จะ
เป็นตัวขับเคลื่อน	ให้มณฑลส่านซีเป็นศูนย์กลาง
ด้านโลจิสติกส์ฝั ่งตะวันตกท่ีโดดเด่นมากขึ้น	 
รวมทัง้หนนุเสรมิให้เขตพฒันาเศรษฐกจิแคชการ์	
(Kashgar)	 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจคอร์กาส	
(Khorgas)	ในพืน้ทีซ่นิเจยีงอยุกร์ู	กลายเป็นเมอืง
หน้าด่านชายแดนตะวนัตกสดุทีม่คีวามส�าคญัยิง่
ขึน้ส�าหรบัจนี	เลยออกมาจากซนิเจยีงและคาซคัสถาน 
ซึ่ ง เส ้นทางสายไหมทางบกจะเบี่ยงลงมา 
ทางตะวันตกเฉียงใต้ทอดผ่านแถบเอเชียกลาง 
เข้าสู่ตอนเหนือของอิหร่าน	ก่อนจะสวิงขึ้นมายัง
อริกั	ซเีรยี	และตรุก	ีแล้วกจ็ะตดัข้ามช่องแคบบอส
ฟอรสัและมุง่หน้าขึน้ทางตะวนัตกเฉยีงเหนอืเข้า
สูย่โุรป	ผ่านหลายประเทศพอสมควร	ท้ังบลัแกเรยี	
โรมาเนีย	 เช็ก	 และเยอรมนี	 และเมื่อไปถึงเมือง 
ดุยส์บวร์ก	 เยอรมนีแล้ว	 เส้นทางน้ีก็จะสวิงขึ้น
เหนือสู่รอตเทอร์ดาม	 เนเธอร์แลนด์	 จากนั้นจึง
วิ่งลงใต้เข้าสู่เวนิช	 อิตาลี	 ท่ีซึ่งจะมาบรรจบกับ 
เส้นทางสายไหมทางทะเลในที่สุด

	 ส่วนจุดเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าทาง
ทะเล	 (เส้นทางสายไหมทางทะเล	 หรือ	 sea-
based	silk	road/maritime	silk	road)	เริ่มต้นจาก
เมืองฉวนโจว	มณฑลฝูเจี้ยน	ทางตะวันออกของ
จีน	 เมืองนี้เป็นเมืองท่า	 ท่ีมีความส�าคัญที่สุด 
แห่งหนึง่ในยคุรุง่เรืองของเส้นทางสายไหมทางทะเล
สมยัโบราณ	เช่ือมมายงัเมอืงเป่ยไห่	เขตปกครอง
ตนเองกวางสี	 และลากผ่านเมืองไหโข่ว	 มณฑล
ไห่หนาน	 หรือที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่า	

มณฑลไหหล�า	ซึง่มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะอยู่
ทางตอนใต้สุดของจีน	 ก่อนที่เส้นทางสายนี้จะ 
มุ่งใต้เข้าสู่ช่องแคบมะละกา	 ผ่านกัวลาลัมเปอร์	
มาเลเซีย	 และไปยังโกลกัตตา	 อินเดีย	 โดยผ่าน 
ศรีลังกา	 จากนั้นจึงตัดข้ามมหาสมุทรอินเดีย 
ไปยังเมืองไนโรบี	 เคนยาแล้วเคลื่อนขึ้นเหนือวน
รอบจะงอยแอฟรกิาหรอืเรยีกอกีช่ือว่า	คาบสมทุร 
โซมาล	ีตดัผ่านทะเลแดงเข้าสูท่ะเลเมดเิตอร์เรเนยีน	
ซึง่มจีดุพกัอยูท่ีเ่อเธนส์	ประเทศกรซี	ก่อนทีจ่ะไป
สิ้นสุดลงตรงจุดบรรจบ	กับเส้นทางสายไหมทาง
บกที่เวนิช	อิตาลี

	 ส�าหรับหลักการและแนวคิดของโครงการ
ความริ เริ่มฯ	 นี้ เป ็นข ้อริ เริ่มความร ่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิทีเ่ปิดกว้าง	โดยจะยดึถอืความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานและเป็นแกนหลัก	
ยึดถือการแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรม 
เป็นตัวหนุนที่ส�าคัญ	ยืนหยัดไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศในภมูภิาค	ไม่แสวงหาอ�านาจ
ครอบง�าในกิจกรรมภูมิภาค	 และเขตอิทธิพล	 
ดงันัน้	โครงการความรเิริม่ฯ	นีจ้ะไม่ทดแทนข้อรเิริม่
หรือกลไกความร่วมมือภูมิภาคที่มีอยู่ในปัจจุบัน	
หากแต่จะขบัเคลือ่นให้บรรลซุึง่ความเชือ่มต่อกนั
ของยทุธศาสตร์การพฒันาและเสรมิข้อได้เปรยีบ
ซึ่งกันและกันส�าหรับประเทศตามเส้นทางฯ	โดย
บนพื้นฐานที่มีอยู ่แล้ว	 ฝ่ายจีนจะปฏิบัติตาม 
หลักการ	ร่วมหารือ	ร่วมพัฒนา	และร่วมแบ่งปัน	
ส ่งเสริมการปรึกษาหารือกับประเทศตาม 
เส้นทางฯ	ร่วมกนัระดมความคดิและใช้ความสามารถ 
ผลกัดนัโครงการความร่วมมือส�าคญัท่ีได้รบัความ
เห็นชอบด้วยกันและมีความจ�าเป็นจ�านวนหนึ่ง	
เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง	 ๆ	 ตามเส้นทางฯ	
ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง	โดยรัฐบาลจีนได้
จัดท�าเป็นเอกสารปกขาวชี้แจงถึงวิสัยทัศน์และ
การปฏิบัติการร่วมตามโครงการความริเริ่มฯ	 
ดังกล่าว	 เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
ประเทศจีนและชุมชนระหว่างประเทศ	
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วิสัยทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วม
สร ้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส ้นทาง
สายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที ่๒๑

	 เอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน	 เรื่อง	 “วิสัย
ทัศน์และปฏิบัติการว่าด้วยการร่วมสร้างแนวเขต
เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	๒๑”	(Vision	and	
Actions	 on	 Jointly	 Building	 Silk	 Road	 Eco-
nomic	 Belt	 and	 21st-Century	 Maritime	 Silk	
Road)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคิดของ
ประธานาธิบดีจีนสี	 จิ้นผิง	 เก่ียวกับแนวเขต
เศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและเส้นทาง

สายไหมทางทะเล	 หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	
(One	Belt,	One	Road	หรือ	The	Belt	and	Road	
Initiative)	ขณะท่ีได้ไปเยอืนเอเชยีกลาง	เมือ่เดอืน	
กันยายน	 ๒๕๕๖	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๖

	 เอกสารปกขาวเรื่องดังกล่าว	 ได้จัดพิมพ์ 
เผยแพร่เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ประกอบด้วยหัวข้อหลกั
ใน	๘	ประเด็น	สรุปได้ดังนี้	

	 ๑.		ความเป็นมา	 สืบเนื่องมาจากภูมิทัศน์
ทางเศรษฐกจิของโลก	มกีารเปลีย่นแปลงท่ีซบัซ้อน
มากขึ้นจนก่อให้เกิดความไม่สมดุลในภูมิภาค
ต่างๆ	 ของโลก	 ซึ่งควรมีการส่งเสริมให้เกิดการ
ประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจและความ
ร่วมมอืท่ีกว้างขวางและเชิงลึกมากขึน้	โดยร่วมกนั
สร้างแนวเขตเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมและ
เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 ๒๑	
(ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง)	 ที่จะเป็น 
รูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศ 
สู่สันติภาพและการพัฒนาของโลก

	 ๒.	หลกัการ	ความรเิริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง	
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการอยู่ร่วมกัน

ของกฎบัตรสหประชาชาติ	 ใน 
ห้าประการ	ได้แก่	(๑)	ความเคารพ
ซึ่งกันและกันในอ�านาจอธิปไตย
และบูรณภาพแห่งดินแดนของ
กนัและกนั	(๒)	ร่วมกนัท่ีไม่รกุราน
ซึ่งกันและกัน	 (๓)	 ไม่แทรกแซง
กิจการภายในของกันและกัน	 
(๔)	 ความเสมอภาคและผล
ประโยชน์ร่วมกนัและ	(๕)	การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ

	 ๓.	 กรอบ	 แนวคิดความริเริ่ม
หนึง่แถบหนึง่เส้นทางเป็นวธิกีาร
ทีจ่ะน�าไปสูค่วามร่วมมอืท่ีส่งเสริม
การพัฒนาร ่วมกันและความ
เจริญรุ่งเรืองและเป็นเส้นทางไป

สู่ความสงบสุขและมิตรภาพ	 โดยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันและความไว้วางใจ	 รวมทั้ง 
การเสรมิสร้างการแลกเปลีย่นอย่างรอบด้าน	ผ่าน
ทวีปเอเชีย	 ยุโรปและแอฟริกาโดยเชื่อมโยงกัน
เป็นวงกลมเศรษฐกิจ	 ด้วยเหตุผลส�าคัญ	 ๒	
ประการ	คือ

 ประการแรก	 การเช่ือมโยงเอเชียกลาง	
เอเชยีใต้	เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	เอเชยีตะวนัตก 

ภาพที่	๒	เส้นทางสายไหมทางทะเลที่พาดผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีม่าของภาพจากเวบ็ไซต์	http://m.chinadaily.com.cn/en/img/attachement/jpg/
site1/20150217/0013729e3c90164cc3ef02.jpg
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แอฟริกาเหนือ	 และยุโรปเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้
ภูมิภาคเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์
ร่วมกัน	 ในการสร้างห่วงโซ่อุปทาน	 ห่วงโซ่ธุรกิจ	
ห่วงโซ่คุณค่า	 และการพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	
ด้วยการสร้างระเบยีงเศรษฐกจิระหว่างประเทศใหม่ 
และช ่องทางการขนส ่งคมนาคมท่ีสะดวก	
ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพสูง	 เพื่อประโยชน์
ส�าหรับการพัฒนาประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล
และพืน้ทีท่รุกนัดาร	อกีทัง้เป็นการช่วยลดต้นทนุ
การค้าการลงทุนและขจัดการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศ	 อันเป็นการผลักดันให้การรวม
กลุม่เศรษฐกจิ	ความเสรทีางการค้าและการลงทุน	
ตลอดจนการเปิดตลาดซ่ึงกันและกัน	ของประเทศ
ทีม่คีวามประสงค์ตามเส้นทางสายน้ีให้มรีะดับสงู
ยิ่งขึ้น	โดยข้อเสนอดังกล่าวเป็นเหตุผลทางการเมือง
และเศรษฐกิจ	 ถือเป็นการส่งสัญญาณว่า	 จีน
ต้องการสนัตภิาพ	เปิดกว้าง	และต้องการหยบิยืน่
โอกาสการพัฒนาให้กับเอเชียและโลก

 ประการที่สอง ยึดถือความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิเป็นพืน้ฐานและเป็นแกนหลกั	พร้อมท้ัง
ยึดถือการแลกเปลี่ยนบุคคลและวัฒนธรรมเป็น
ตัวหนุนส�าคัญ	 โดยไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการ
ภายในของประเทศในภูมิภาค	 ซึ่ งฝ ่ายจีน 
จะปฏบิตัติามหลกัการร่วมหารอืกบัประเทศตาม
เส้นทางสายนี้	 ร่วมกันระดมความคิดเห็นและ
อาศัยความร่วมมือระหว่างกันผลักดันให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง	 โดยข้อเสนอดังกล่าวถือ
เป็นเหตผุลทางด้านสงัคมและวฒันธรรม	และถอื
เป็นการส่งสัญญาณว่า	 จีนจะช่วยส่งเสริมการ
แลกเปลีย่นทางวฒันธรรมในระดบัประชาชนตาม
เส้นทางสายไหม			

	 ๔.	ล�าดบัความส�าคญัของความร่วมมอื	ด้วย
การด�าเนนิการท่ีประกอบด้วย	(๑)	การประสานงาน
ด้านนโยบาย	 (๒)	 การสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อ	(๓)	การขจัดข้อจ�ากัดและ
อุปสรรคทางการค้า	 (๔)	 การเสริมสร้างความ 

ร่วมมอืการควบคมุทางการเงนิแบบบรูณาการ	(๕) 
การสร้างความสมัพนัธ์จากประชาชนสูป่ระชาชน

	 ๕.	 กลไกของความร่วมมือ	 โดยเสริมสร้าง
ความร่วมมือท้ังในระดบัทวภิาคแีละพหภุาค	ีผ่าน
กลไกท่ีมีอยู่	 เช่น	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	
(SCO)	อาเซียนกับจีน	(๑๐+๑)	ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (APEC)	และ
การประชุมเอเชียกับยุโรป	(ASEM	หรือ	อาเซม	)	
เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังต้องส่งเสริมบทบาทที่ 
สร้างสรรค์ของฟอรมัระหว่างประเทศและการจดั
นิทรรศการในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค	 เช่น	
Boao	ฟอรัม	เป็นต้น

	 ๖.	การเปิดสู่ภูมิภาคของจีน	โดยการปลุกฟื้น
คืนชีพเส้นทางสายไหมเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	เพื่อใช้เป็น
ยทุธศาสตร์ส�าคญัในการแผ่อทิธพิลและแสวงหา
ผลประโยชน์ของจนีด้วยการเชือ่มโยงกบัภมูภิาค
ต่างๆ	ประกอบด้วย	๒	ส่วน	ได้แก่	

 ส่วนที่ ๑	การเชื่อมโยงทางบก	(Silk	Road	
Economic	Belt)	เป็นการเช่ือมโยงประเทศท่ีต้ังอยู่
ในภูมิภาคเส้นทางสายไหมเดิม	 โดยเป็นการ 
บูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 ผ่านการ
พัฒนาโครงสร ้างพื้นฐาน	 การแลกเปลี่ยน
วฒันธรรม	และการขยายการค้าในระดบัภมูภิาค	
ด้วยการสร้าง	 Eurasian	 Land	 Bridge	 อันเป็น 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ	 จีน-มองโกเลีย-
รสัเซยี,	ระเบยีงเศรษฐกจิ	จนี-เอเชยีกลาง-เอเชยี
ตะวันตก	 และระเบียงเศรษฐกิจ	 จีน-อินโดจีน	
เป็นต้น	 ประกอบด้วย	 ๓	 เส้นทาง	 ได้แก่	 (๑)	 
เส้นทางที่	๑	เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลาง	รัสเซีย	
และยุโรป	 (๒)	 เส้นทางที่	 ๒	 เชื่อมโยงจีนกับ 
อ่าวเปอร์เซีย	และทะเลเมดเิตอร์เรเนยีน	ผ่านทาง
เอเชียกลาง	และตะวันออกกลาง	(๓)	เส้นทางที่	
๓	เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และ
เอเชียใต้
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 ส่วนที่ ๒	การเชื่อมโยงทางทะเล	(Maritime	
Silk	 Road)	 ถือเป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ	 รวมถึงด้านการ
ลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาค
มหาสมทุร	ได้แก่	อาเซยีน	โอเชยีเนยี	แอฟรกิาเหนอื 
แปซฟิิก	และมหาสมทุรอนิเดยี	โดยจะมกีารสร้าง
ระเบียงเศรษฐกิจ	 จีน-ปากีสถาน	 และระเบียง
เศรษฐกิจ	จีน-บังกลาเทศ-อินเดีย	เป็นต้น

	 ๗.	 การด�าเนินการของจีน	 นอกจาก 
การเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ	กว่า	๒๐	ประเทศ
ของประธานาธิบดีสี				จิน้ผงิ	และนายกรฐัมนตรี
หลี่	เค่อเฉียง	เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว	ยังมีการ
ลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ	เพื่อเพิ่มความร่วมมือ

	 ๘.	 การร่วมกันประคับประคองอนาคต 
ทีส่ดใส	โดยเน้นการให้ความเคารพซึง่กนัและกนั	
และความไว้วางใจกันบนผลประโยชน์ร่วมกัน	
รวมทั้งสร้างความร่วมมือแบบ	 win-win	 และ 
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มีความ
แตกต่างกัน	 ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กัน 
และกนัในการน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาร่วมกนั
ในที่สุด

	 จึงอาจกล่าวได ้ว ่า	 แนวเขตเศรษฐกิจบน 
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล 
ในศตวรรษที่	๒๑	ของจีน	นับเป็นความพยายาม
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพล
ทางการเมืองไปสู่ประเทศต่างๆ	 บนเส้นทาง
สายไหมทั้งทางบกและทางทะเล	 ซ่ึงจะเป็น 
ช่องทางที่ส�าคัญของจีนในการก้าวสู ่การเป็น
อภิมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่าง 
สนัตวิธิแีละมบีทบาทในเวทกีารเมอืงโลกทีแ่ขง็แกร่ง 
แต่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรค	 ทั้งที่มาจากระบบ
การเมอืงของแต่ละประเทศ	ทีม่คีวามหลากหลาย	
จ น บ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่ ต ้ อ ง พึ่ ง พ า จี น ก็ เ กิ ด 
ความหวาดระแวงว่าจะถกูจนีครอบง�า	โดยเฉพาะ
ความหวาดระแวงต่อการสูญเสียผลประโยชน์

และอ�านาจอทิธพิลของอภมิหาอ�านาจโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกา	 เช่น	 ในบริเวณทะเลจีนใต้และ
ทะเลจีนตะวันออก	เป็นต้น

ความคืบหน้าของโครงการความริเริ่ม
หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

	 ส�าหรับความคืบหน้าในรอบสามปี	 (พ.ศ.	
๒๕๕๗	 –	 ๒๕๕๙	 และเดือนมกราคม	 พ.ศ.	
๒๕๖๐)	 ของความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	
หรือ	The	Belt	and	Road	Initiative	(หรือเดิมชื่อ	
One	 Belt,	 One	 Road)	 เริ่มเห็นผลในเชิงบวก 
ที่ชัดเจนมากขึ้น	กล่าวคือ

	 ประการทีห่นึง่	ความเคล่ือนไหวของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในการเริ่มด�าเนินงานเชื่อมต่อ	
“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”	ตามแผนยทุธศาสตร์แถบ
เศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรปใหม่	 โดยจะบรรจบกันที่ 
ท่าเรือรอตเทอร ์ดาม	 (Rotterdam)	 ของ
เนเธอร์แลนด์	 ซ่ึงเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทาง
สายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมทางบกจะบรรจบกันท่ีแห่งนี้	 ซึ่งเป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป	กล่าวคือ	 เมื่อเดือน
ตลุาคมปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	สมเดจ็พระ
ราชาธบิดวีลิเลมิ	อเลก็ซานเดอร์	กษตัรย์ิพระองค์ใหม่
ของเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ	 เยือนจีนและตรัสว่า	
ความริ เริ่ มของจีน เกี่ ยวกับแผนหนึ่ งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง	 และธนาคารเพื่อการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเอเชีย	 มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	
โดยเนเธอร์แลนด์ยินดีเข้าร่วมความร่วมมือ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่	 และสนับสนุนให้แผน	
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	 เชื่อมต่อกับโครงการ
ลงทนุของยโุรป	นอกจากนี	้ตัง้แต่ครึง่หลงัปี	พ.ศ.
๒๕๕๘	คลงัสมองและรฐับาลเนเธอร์แลนด์ได้เริม่
ด�าเนินงานสร้างเวทีเชื่อมต่อ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	
ที่มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์	 รัฐบาลและ 
นักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม	 เพื่อแสวงหาวิธีการ
เชือ่มต่อ	บนพืน้ฐานทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของตน 
และพิจารณาจากแง่มุมของเนเธอร์แลนด์และ
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 ส่วนที่ ๒	การเชื่อมโยงทางทะเล	(Maritime	
Silk	 Road)	 ถือเป็นข้อริเริ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ	 รวมถึงด้านการ
ลงทุนระหว่างจีนกับประเทศในแถบภูมิภาค
มหาสมทุร	ได้แก่	อาเซียน	โอเชยีเนยี	แอฟรกิาเหนอื 
แปซฟิิก	และมหาสมทุรอินเดีย	โดยจะมกีารสร้าง
ระเบียงเศรษฐกิจ	 จีน-ปากีสถาน	 และระเบียง
เศรษฐกิจ	จีน-บังกลาเทศ-อินเดีย	เป็นต้น

	 ๗.	 การด�าเนินการของจีน	 นอกจาก 
การเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆ	กว่า	๒๐	ประเทศ
ของประธานาธิบดีสี				จิน้ผงิ	และนายกรฐัมนตรี
หลี่	เค่อเฉียง	เพื่อสร้างความเข้าใจแล้ว	ยังมีการ
ลงนามในกรอบความร่วมมือระหว่างจีนกับ
ประเทศต่างๆ	เพื่อเพิ่มความร่วมมือ

	 ๘.	 การร่วมกันประคับประคองอนาคต 
ทีส่ดใส	โดยเน้นการให้ความเคารพซึง่กนัและกนั	
และความไว้วางใจกันบนผลประโยชน์ร่วมกัน	
รวมทั้งสร้างความร่วมมือแบบ	 win-win	 และ 
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมที่มีความ
แตกต่างกัน	 ซึ่งจะเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่กัน 
และกนัในการน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาร่วมกนั
ในที่สุด

	 จึงอาจกล่าวได ้ว ่า	 แนวเขตเศรษฐกิจบน 
เส้นทางสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเล 
ในศตวรรษที่	๒๑	ของจีน	นับเป็นความพยายาม
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการแผ่ขยายอิทธิพล
ทางการเมืองไปสู่ประเทศต่างๆ	 บนเส้นทาง
สายไหมทั้งทางบกและทางทะเล	 ซ่ึงจะเป็น 
ช่องทางที่ส�าคัญของจีนในการก้าวสู ่การเป็น
อภิมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่าง 
สนัตวิธิแีละมบีทบาทในเวทกีารเมอืงโลกทีแ่ขง็แกร่ง 
แต่ยังต้องเผชิญกับอุปสรรค	 ท้ังท่ีมาจากระบบ
การเมอืงของแต่ละประเทศ	ทีม่คีวามหลากหลาย	
จ น บ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ต ้ อ ง พึ่ ง พ า จี น ก็ เ กิ ด 
ความหวาดระแวงว่าจะถกูจนีครอบง�า	โดยเฉพาะ
ความหวาดระแวงต่อการสูญเสียผลประโยชน์

และอ�านาจอทิธพิลของอภมิหาอ�านาจโลกอย่าง
สหรัฐอเมริกา	 เช่น	 ในบริเวณทะเลจีนใต้และ
ทะเลจีนตะวันออก	เป็นต้น

ความคืบหน้าของโครงการความริเริ่ม
หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

	 ส�าหรับความคืบหน้าในรอบสามปี	 (พ.ศ.	
๒๕๕๗	 –	 ๒๕๕๙	 และเดือนมกราคม	 พ.ศ.	
๒๕๖๐)	 ของความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	
หรือ	The	Belt	and	Road	Initiative	(หรือเดิมชื่อ	
One	 Belt,	 One	 Road)	 เริ่มเห็นผลในเชิงบวก 
ที่ชัดเจนมากขึ้น	กล่าวคือ

	 ประการทีห่นึง่	ความเคลือ่นไหวของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ในการเริ่มด�าเนินงานเช่ือมต่อ	
“หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง”	ตามแผนยุทธศาสตร์แถบ
เศรษฐกิจเอเชีย–ยุโรปใหม่	 โดยจะบรรจบกันท่ี 
ท่าเรือรอตเทอร ์ดาม	 (Rotterdam)	 ของ
เนเธอร์แลนด์	 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทาง
สายไหมทางทะเลและแถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมทางบกจะบรรจบกันที่แห่งนี้	 ซึ่งเป็น
ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป	กล่าวคือ	 เมื่อเดือน
ตลุาคมปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	สมเดจ็พระ
ราชาธิบดวีลิเลมิ	อเลก็ซานเดอร์	กษัตรย์ิพระองค์ใหม่
ของเนเธอร์แลนด์เสด็จฯ	 เยือนจีนและตรัสว่า	
ความริ เริ่ มของ จีนเกี่ ยวกับแผนหน่ึงแถบ 
หนึ่งเส้นทาง	 และธนาคารเพื่อการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเอเชีย	 มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	
โดยเนเธอร์แลนด์ยินดีเข้าร่วมความร่วมมือ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่	 และสนับสนุนให้แผน	
“หน่ึงแถบหน่ึงเส้นทาง”	 เช่ือมต่อกับโครงการ
ลงทนุของยโุรป	นอกจากนี	้ตัง้แต่ครึง่หลงัปี	พ.ศ.
๒๕๕๘	คลงัสมองและรฐับาลเนเธอร์แลนด์ได้เริม่
ด�าเนินงานสร้างเวทีเชื่อมต่อ	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	
ที่มีหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์	 รัฐบาลและ 
นักธุรกิจหลายฝ่ายเข้าร่วม	 เพื่อแสวงหาวิธีการ
เชือ่มต่อ	บนพืน้ฐานทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของตน 
และพิจารณาจากแง่มุมของเนเธอร์แลนด์และ
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ยุโรปด้วย	 ดังที่	 ดร.แวนเตอร์	 ปูตเตน	 (Vander	
P u t t e n ) 	 นั ก วิ จั ย ร ะ ดั บสู ง ส ถ าบั น วิ จั ย 
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์	ผูเ้สนอ
และผูร้บัผดิชอบการสร้างเวทีเชือ่มต่อ	“หน่ึงแถบ
หนึ่งเส้นทาง”	 กล่าวกับสื่อมวลชนว่า	 ได้เริ่ม
ด�าเนนิงานในช่วงแรก	๒	เรือ่ง	คือ	(๑)	ช่วยรฐับาล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจ	 เพิ่มความ
เข้าใจ	 “หนึ่งแถบหน่ึงเส้นทาง”	 (๒)	 ช่วยรัฐบาล
แสวงหาวิธีเชื่อมต่อ	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	 ที่
ท�าได้ในทั่วประเทศ	 (ซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม	พ.ศ.
๒๕๕๘	ดร.แวนเตอร์	ปตูเตนได้เขยีนรายงานวิจัย
หัวข้อ	 “จีน	 ยุโรปกับเส้นทางสายไหมทางทะเล”	
โดยเห็นว่า	ยุทธศาสตร์	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	
จะส ่งเสริมกระบวนการเป ็นหน่ึงเ ดียวกัน 
ทางเศรษฐกิจระหว่างเอเชีย	 ยุโรปและแอฟริกา	
จนีก�าลงัปรับเปลีย่นโครงสร้างการค้าข้ามภมูภิาค	
เส้นทางสายไหมทางทะเลจะเชื่อมต่อท่าเรือ
รายทาง	 ส่วนแถบเศรษฐกิจทางบกจะเชื่อมต่อ
ทางรถไฟรายทาง	 ดังนั้น	 โครงการส�าคัญ 
บางโครงการที่ไม่ได้ท�าในยุโรป	 แต่ก็จะส่งผล 
กระทบโดยตรงต่อยโุรปในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	โดย
เนเธอร์แลนด์	 ควรพยายามเข้าร่วมโครงการนี้
อย่างเต็มที่)

	 ก่อนหน้านี	้เมือ่วนัที	่๑๘	พฤศจกิายน	พ.ศ.
๒๕๕๗	ถือเป็นวนัส�าคญัในประวตัศิาสตร์อกีวนัหน่ึง 
ที่ต้องบันทึกว่า	 ที่เมืองอี้อู	 (Yiwu)	 ในมณฑล 
เจ้อเจียงของจีน	 ซึ่งอยู ่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ 
ไปทางใต้ราว	 ๓๐๐	 กิโลเมตร	 รถไฟขบวนแรก 
ทีบ่รรทกุตูค้อนเทนเนอร์	๘๒	ตู	้บรรจสิุนค้าส่งออก
น�า้หนกัรวมกนัมากกว่า	๑,๐๐๐	ตนั	เดินทางออก
จากกลุม่อาคารคลงัสนิค้าขนาดมหมึาของเมอืงนี ้
มุง่หน้าไปยงักรุงมาดรดิ	ประเทศสเปน	บนเส้นทาง
รถไฟทรานส์ยูเรเชีย	 (trans-Eurasia)	 สายใหม	่
และไปถงึจุดหมายปลายทางในอกี	๒๑	วนัต่อมา
คอื	วนัที	่๙	ธ.ค.	๕๗	ซึง่สนิค้าทีล่�าเลยีงในเส้นทาง
สายนี้	 เดินทางข้ามประเทศจีนจากภาคตะวัน

ออกสู่ภาคตะวันตก	 จากนั้นก็ผ่านคาซัคสถาน,	
รัสเซีย,	 เบลารุส,	 โปแลนด์,	 เยอรมนี,	 ฝรั่งเศส,	
และไปถึงสเปนในท้ายที่สุด			

	 เส้นทางรถไฟสายดังกล่าว	 ข้ามดินแดน 
ยูเรเชีย	 ซึ่งเช่ือมต่อระหว่าง	 อี้อู-มาดริด	 สายนี	้
ได้กลายเป็นตัวแทนการเริ่มต้นของโครงการ 
การพฒันาขนาดใหญ่และกลายเป็นช่องทางโลจสิตกิส์
ทรงประสทิธภิาพทีม่รีะยะยาว	ในเชงิภมูริฐัศาสตร์	
ท่ีเช่ือมตลาดขนาดใหญ่ข ้ามผืนแผ่นดินอัน 
กว้างใหญ่ไพศาล	 นอกจากนั้น	 ทางรถไฟสายนี้
ยังกลายเป็นตัวอย่างรูปธรรมของกระบวนการ 
บูรณาการดินแดนยูเรเชียเข ้าเป ็นอันหน่ึง 
อันเดยีวกนั	ซึง่เป็นกระบวนการท่ีก�าลงัด�าเนินอยู่
อย่างคึกคักในเวลานี้	 และสิ่งส�าคัญที่สุดยิ่งกว่า
อื่นใด	 ทางรถไฟสายนี้คือส่วนประกอบส่วนแรก
ใน	“เส้นทางสายไหมใหม่”	(New	Silk	Road)	ของจีน 
ซึง่มองเหน็กนัว่าเป็นโครงการแห่งครสิต์ศตวรรษ
ที่	๒๑

 ประการทีส่อง	ประธานาธบิดสีี	จิน้ผงิ	ของ
จีนได้เดินทางไปเยือนโปแลนด์ในช่วงเดือน
มิถุนายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และได้ประชุมร่วมกับ 
นาย	 Andrzej	 Duda	 ประธานาธิบดีโปแลนด์	 
ในโครงการความร่วมมือ	 The	 Belt	 and	 Road	
Initiative	ซึง่ผลการเยอืนโปแลนด์ของประธานาธบิดี
สี 	 จิ้นผิงครั้ งนี้ 	 ท�าให ้ยกระดับการพัฒนา 
ความสัมพันธ์โปแลนด์-จีนให้สูงขึ้น	 ในฐานะที่
โปแลนด์เป็นประเทศสมาชิกในการริเริ่มก่อตั้ง
ธนาคารเพือ่การลงทนุโครงสร้างสิง่อ�านวยความ
สะดวกพืน้ฐานแห่งเอเชยี	(The	Asian	Infrastruc-
ture	Investment	Bank	:	AIIB)	โดยโปแลนด์ยินดี
ที่จะเข้าร่วมโครงการ	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 
รวมท้ังกระชับความร่วมมือในการสร้างสิง่อ�านวย
ความสะดวกพื้นฐาน	 ทางรถไฟและโลจิสติกส์	
ทัง้นี	้เนือ่งจากโปแลนด์มจีดุแขง็ทางด้านภมูศิาสตร์ 
ในการเป็นชมุทางคมนาคมทีเ่ชือ่มต่อตะวนัออก
กับตะวันตก	 โดยปัจจุบันขบวนรถไฟจีน–ยุโรป 
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มีกว ่า	 ๒๐	 เส ้นทาง	 และต ้องผ ่านโปแลนด์ 
เกือบหมด	 ในจ�านวนนี้	 จุดหมายปลายทางของ	 
๒	 เส้นทางอยู่ในโปแลนด์	 ต่างเป็นขบวนรถไฟ	 
“ซูหม่านโอว”	 เริ่มต้นจากเมืองซูโจวทางภาค 
ตะวนัออกของจนี	สิน้สดุทีก่รงุวอร์ซอ	อกีเส้นทางหนึง่
คือ	 ขบวนรถไฟหรงโอว	 เริ่มต้นจากเมืองเฉิงตู
เมอืงเอกมณฑลซือ่ชวน	(เสฉวน)	ทางภาคตะวนัตก
เฉียงใต้ของจีน	 สิ้นสุดที่ เมืองโรดส์	 (Lodz)	 
ของโปแลนด์	 ซึ่งสถานีรถไฟในเมืองโรดส์มีช่ือ
สถานีรถไฟนานาชาติกูตโน	 (Kutno)	 เป็นหนึ่ง 
ของชุมทางโลจิสติกส์ท่ีส�าคัญของทวีปยุโรป	
คอนเทนเนอร์จากยุโรปและเอเชียจ�านวนมาก	 
ที่มาจากทางรถไฟหรือทางหลวง	จะมารวมกันที่
นี่และกระจายต่อไป	นอกจากนี้	เมื่อช่วงกลางปี	
พ.ศ.	๒๕๕๙	มณฑลซ่ือชวน	(เสฉวน)	กบัเมอืงโรดส์
ของ โปแลนด ์ 	 ได ้ ลงนามข ้อตกลงสร ้ า ง 
ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง	 เพื่อส่งเสริม 
ความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระหว่างสองฝ่าย	 ซึ่งในปี 
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ได้มีการเดินขบวนรถไฟเส้นทาง 
หรงโอวเพิ่มขึ้นเป็น	๔๐๐	ขบวน	โดย	นายเฉิน	จ้งเหวย 
ผู้อ�านวยการส�านักงานโลจิสติกส์ด่านชายแดน
เมืองเฉิงตู	 มณฑลซื่อชวน	 (เสฉวน)	 กล่าวว่า	 
เมืองเฉิงตูมีแผนที่จะขยายทางรถไฟหรงโอว	 
โดยจะสร้างขยายต่อไปยงัเมอืงชมุทางส�าคญัของ
ประเทศยุโรปหลายประเทศ	 อาทิ	 ฝรั่งเศส	
เบลเยียม	และเนเธอร์แลนด์	เป็นต้น	ส่วนช่วงที่
อยู ่ภายในจีนจะสร ้างและขยายเส ้นทางนี ้
ให้สามารถเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจส�าคัญภายใน
ประเทศ	 อาทิ	 ดินดอนสามเหลี่ยมแม่น�้าแยงซี	
ดนิดอนสามเหลีย่มแม่น�า้จเูจยีงและเขตเศรษฐกจิ
รอบทะเลโป๋ไห่	จงึกลายเป็นโครงสร้างความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศขนาดใหญ่โต	 
ทีม่ญีีปุ่น่และเกาหลใีต้อยูท่างตะวนัออก	อาเซยีน
อยู่ทางใต้	เอเชียกลางและยุโรปอยู่ทางตะวันตก

	 ความเคลือ่นไหวท่ีส�าคัญอีกประเด็นหนึง่คอื	
ได้มีผลของการสัมมนาแนวความคิดเส้นทาง

สายไหมแห่งศตวรรษที	่๒๑	ซึง่จดัขึน้ในนครซอีาน 
เมอืงเอกของมณฑลส่านซ	ี(อยูท่างตะวนัตกเฉยีง
เหนือของจีน)	 เม่ือช่วงเดือนกันยายน	 พ.ศ.
๒๕๕๙	 ช้ีให้เห็นว่า	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 –	
สงิหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	จนีได้ลงทนุไปมลูค่าเกอืบ	
๑	หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ	ในประเทศที่อยู่แถบ
เส้นทางสายไหม	 ผ่านสถาบันทางการเงินต่างๆ	
รวมไปถงึ	ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงการพ้ืนฐาน
แห่งเอเชีย	 (AIIB)	 และกองทุนเส้นทางสายไหม	
(Silk	Road	Fund)	อกีทัง้	บรษิทัจนียงัได้จดัตัง้เขต
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้านอก
ชายฝ่ัง	ในประเทศแถบเส้นทางสายไหมมากกว่า	
๕๐	 แห่ง	 ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด	๑.๖	หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 ก่อให้เกิดรายได้จากภาษี	 ๙๐๐	
ล้านดอลลาร ์สหรัฐ	 และสร ้างอาชีพให้กับ
ประชาชนถึง	 ๗๐,๐๐๐	 ราย	 (ซึ่งแนวความคิด 
เส้นทางสายไหมใหม่ดังกล่าวนี้	 หมายถึง	 “แนว
ความคดิเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจและเส้นทาง
สายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี	 ๒๑”	 หรือ	 Silk	
Road	 Economic	 Belt	 and	 the	 21st-Century	
Maritime	 Silk	 Road	 initiative	 ท่ีเสนอโดย
ประธานาธิบดีสี	จิ้นผิง	เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๑๓	หรือ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เพ่ือมุ่งเช่ือมโยงประเทศในเอเชีย	
ยุโรป	และแอฟริกาผ่านช่องทางบนบก	และทาง
ทะเล)	 โดยเฉพาะเม่ือวันท่ี	 ๒๖	 ก.ย.	 ๕๙	 ที่ 
นายฝาง	อ้ายชิง	รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์
ของจีนกล่าวว่า	การค้าระหว่างจีนกับประเทศใน
แถบเส้นทางสายไหมใหม่ได้พุง่สงูถงึ	๖	แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ	 (ประมาณ	 ๒๑	 ล้านล้านบาท)	 
ซึ่งมีสัดส่วนเป็นร้อยละ	 ๒๖	 ของมูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วง	๘	 เดือน
แรกของปี	ค.ศ.	๒๐๑๖	หรือ	พ.ศ.	๒๕๕๙

	 ล่าสุด	 จากข่าวสารความส�าเร็จของจีน 
ในการเริ่ม เดินขบวนรถไฟขนส ่งสินค ้าไป 
กรงุลอนดอนเป็นขบวนแรก	เมือ่วนัที	่๑	มกราคม	
พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยรถไฟขนส่งสินค้าดังกล่าว	ออก
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เดนิทางจากสถานรีถไฟในเมอืงอีอ้	ูมณฑลเจ้อเจยีง 
ซึ่งอยู ่ทางตะวันออกของจีน	 ใช้เวลาเดินทาง	 
๑๘	วันในระยะทางมากกว่า	๑๒,๐๐๐	กิโลเมตร	
จึงจะถึงเป้าหมายปลายทางในอังกฤษ	 ส�าหรับ
เมืองอี้อู	เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่ผลิตสินค้า
ต่างๆ	เช่น	ของใช้ในบ้าน	สิ่งทอผ้า	กระเป๋าและ
กระเป๋าเดินทาง	 ซึ่งรถไฟจะขนส่งสินค้าเหล่านี้
ผ ่านคาซัคสถาน	 รัสเซีย	 เบลารุส	 โปแลนด	์
เยอรมนี 	 เบลเยียม	 และฝรั่ ง เศส	 จึ งถึ ง 
กรุงลอนดอนในที่สุด	ทั้งนี้	การขนส่งสินค้าผ่านรถไฟนี้
จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้า
ระหว่างจนีกบัองักฤษ	ตลอดจนส่งเสรมิการเชือ่มต่อ
กับยุโรปตะวันตก	 รวมถึงโครงการเส้นทาง
สายไหม	ที่เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการค้าและ
โครงสร้างพื้นฐานระหว่างเอเชียกับยุโรปและ
แอฟริกาผ่านเส้นทางการค้าโบราณ	อันจะท�าให้
อตุสาหกรรมรถไฟของจนี	ยกระดบัเป็นผูส่้งออก
เทคโนโลยรีถไฟท้ังด้านการผลติและขายตัว๋รถไฟ	
รวมถึ ง เทคโนโลยีการควบคุมการวิ่ งและ 
การสื่อสารระบบรถรางอีกด้วย

	 ประเดน็ข้อสงัเกตท่ีส�าคัญของการเดินขบวน
รถไฟจากจีนไปยุโรป	 ซึ่งต้องผ่านดินแดนท่ีเรียก
ว่า	 “ยูเรเชีย”	 ซึ่งดินแดนยูเรเชีย	 มีความส�าคัญ 
ในเชงิทฤษฎทีางภมูริฐัศาสตร์ทีว่่าด้วยทฤษฎหีวัใจ 

(Heartland	 Theory)	 ซึ่งทฤษฎีหัวใจนี้ได้รับ 
การพฒันาโดยนกัภมูศิาสตร์ชาวองักฤษชือ่	เซอร์ฮลัฟอร์ด 
เจ.	แมคคินเดอร์	(Sir	Halford	John	Mackinder	
ค.ศ.	 ๑๘๖๙	 -	๑๙๔๗)	 ในบทความของเขาชื่อ	
“หัวใจทางภูมิศาสตร์ของประวัติศาสตร์”	 เมื่อปี	
ค.ศ.	 ๑๙๐๔	 (พ.ศ.	 ๒๔๔๗)	 และในงานเขียนที่
โด่งดังของเขา	 คือ	 อุดมคติประชาธิปไตยและ
ความเป็นจรงิ	:	การศกึษารฐัศาสตร์ของการฟ้ืนฟ	ู
เมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๑๙	(พ.ศ.	๒๔๖๒)	โดยทฤษฎีหัวใจนี้
เกิดขึ้นมาได้	 ก็เพราะผลจากการท่ีแมคคินเดอร์
ได้ท�าการศกึษาสมัพนัธภาพในระดบัโลกระหว่าง
มหาอ�านาจทางบกกับมหาอ�านาจทางทะเล	
กล่าวคือ	 มีข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์บางอย่าง 
มอีทิธพิลอย่างยิง่ยวดต่อแนวทางของการเมอืงโลก 
ข้อเท็จจริงที่แมคคินเดอร์พูดถึงนี้	 ได้แก่	 (๑)	 มี	
“เกาะโลก”	(ยุโรป,	เอเชีย	และแอฟริกา)	อยู่ล้อม
รอบ	 “ดินแดนหัวใจ”	 หรือ	 “พ้ืนที่หัวใจ”	 ที่ไม่
สามารถเข้าถึงได้จากทางทะเล	 (๒)	 มีดินแดน
ชายฝ่ังทะเลของเกาะโลกนี	้คอื	“ดนิแดนภายใน”	
หรอื	“ดนิแดนเกอืบเป็นรปูวงเดอืน”	ประกอบกนั
เป็นมหาอ�านาจทางทะเล	และ	(๓)	มฐีานอ�านาจ
ของเกาะ	ประกอบด้วย	อเมรกิาเหนอืและใต้	กบั
ออสเตรเลีย	เรียกว่า	“อินซูลาร์”	หรือ	“วงเดือน
รอบนอก”

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์	http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/files/2012/04/Heartland.png
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 แมคคนิเดอร์	มสีมมตฐิานว่า	มหาอ�านาจทางบก
จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 จนเข ้าครอบง�า
มหาอ�านาจทางทะเล	 เขาจึงได้เตือนไว้ว่า	 “(๑)	
ใ ค รครอบครองยุ โรปตะวั นออก ได ้ ก็ จ ะ 
ครอบครองดินแดนหัวใจ	(๒)	ใครครอบครองดินแดน
หวัใจได้กจ็ะครอบครองเกาะโลก	(๓)	ใครครอบครอง
เกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก”	 (Who	 rules	 
East	Europe	commands	the	Heartland;	Who	
rules	the	Heartland	commands	the	World-Is-
land;	Who	rules	the	World-Island	commands	
the	World.)	โดยแมคคนิเดอร์ได้ประกาศสนบัสนนุ
นโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพแห่ง
อ�านาจระหว่างมหาอ�านาจทางบกกบัมหาอ�านาจ
ทางทะเล	ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่
อยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบง�าดินแดนหัวใจนั้นได้

		 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 แมคคินเดอร ์
ได้ปรบัปรงุทฤษฎขีองเขาเพือ่ให้สามารถน�าไปใช้
ศึกษาการพัฒนาอานุภาพทางทะเลและ 
การเติบโตทางอ�านาจชาติของสหรัฐฯ	 ที่ตั้งอยู่
ภายนอกเกาะโลกนั้น	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๑๙	 (พ.ศ.	
๒๔๖๒)	 แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลที่จะตามมา
หากเยอรมนสีามารถครอบครองสหภาพโซเวยีตได้ 
และเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๔๓	(พ.ศ.	๒๔๘๖)	แมคคินเดอร์
ก็ได้เตือนถึงผลที่จะตามมา	หากสหภาพโซเวียต
สามารถครอบครองเยอรมนีได้	ซึ่งแนววิเคราะห์
ของแมคคินเดอร์นี้	 ก็ยังสามารถน�ามาใช้กับ 
การอธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมสหรัฐฯ	 จึงต้อง
ด�าเนินนโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ในช่วง
สงครามเย็น

	 อาจกล่าวได้ว่า	 แนวคิดที่ประธานาธิบด ี
สี	จิ้นผิง	ประกาศเปิดตัว	“แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมใหม่”	 กับ	 “เส้นทางสายไหมทางทะเล
แห่งศตวรรษที	่๒๑”	ทีม่โีครงการทัง้การวางระบบ
รางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น	 ย่อมก�าลัง
ด�าเนินไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแมคคินเดอร์	
ที่มุ ่งน�าเสนอการเมืองระหว่างประเทศภายใต้
อิทธิพลของภูมิศาสตร์	และชี้ให้เห็นความส�าคัญ
ของพืน้ทีท่ีเ่ป็นหวัใจโลก	ซึง่กคื็อ	“ดนิแดนยเูรเชีย”

ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการด�าเนิน
โครงการริเริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

	 ยุทธศาสตร์	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  
ดั งกล ่ าวของจีนมีความส� าคัญอย ่ างมาก	 
ต่ออนาคตของจีน	กล่าวคือ

		 ข้อหนึ่ง	 จีนได้กลายมาเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลท้ังด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ	 จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและ 
การลงทนุ	ระหว่างจนีกบัหลายประเทศในภมูภิาค	
ท�าให้จนีมบีทบาทและความเกีย่วข้องกบัภมูภิาค
มากขึ้น	 ขณะที่ประเทศต่างๆ	 ต้องการรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้	 โดยจีนพยายามใช้
นโยบายที่เป็นมิตรเช่นกัน	 รวมทั้งหลีกเลี่ยง 
การใช้มาตรการทางทหาร		

ท่ีมาของภาพจากเว็บไซต์	 http://www.ca-c.org/jour-
nal/2005/journal_eng/cac-04/Image44.jpg

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์	 http://ghy.com/images/up-
loads/default/Silk_Road_Map.jpg
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 แมคคนิเดอร์	มสีมมตฐิานว่า	มหาอ�านาจทางบก
จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 จนเข ้าครอบง�า
มหาอ�านาจทางทะเล	 เขาจึงได้เตือนไว้ว่า	 “(๑)	
ใ ค รครอบครองยุ โรปตะวั นออก ได ้ ก็ จ ะ 
ครอบครองดนิแดนหวัใจ	(๒)	ใครครอบครองดนิแดน
หวัใจได้กจ็ะครอบครองเกาะโลก	(๓)	ใครครอบครอง
เกาะโลกได้ก็จะครอบครองโลก”	 (Who	 rules	 
East	Europe	commands	the	Heartland;	Who	
rules	the	Heartland	commands	the	World-Is-
land;	Who	rules	the	World-Island	commands	
the	World.)	โดยแมคคินเดอร์ได้ประกาศสนบัสนนุ
นโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างดุลยภาพแห่ง
อ�านาจระหว่างมหาอ�านาจทางบกกบัมหาอ�านาจ
ทางทะเล	ทัง้นีก้เ็พือ่ทีจ่ะไม่ให้ประเทศใดประเทศหนึง่
อยู่ในฐานะที่จะเข้าครอบง�าดินแดนหัวใจนั้นได้

		 ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	 ๒	 แมคคินเดอร ์
ได้ปรับปรุงทฤษฎขีองเขาเพือ่ให้สามารถน�าไปใช้
ศึกษาการพัฒนาอานุภาพทางทะเลและ 
การเติบโตทางอ�านาจชาติของสหรัฐฯ	 ที่ตั้งอยู่
ภายนอกเกาะโลกนั้น	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๑๙	 (พ.ศ.	
๒๔๖๒)	 แมคคินเดอร์ได้เตือนถึงผลท่ีจะตามมา
หากเยอรมนสีามารถครอบครองสหภาพโซเวียตได้ 
และเมื่อปี	ค.ศ.	๑๙๔๓	(พ.ศ.	๒๔๘๖)	แมคคินเดอร์
ก็ได้เตือนถึงผลที่จะตามมา	หากสหภาพโซเวียต
สามารถครอบครองเยอรมนีได้	ซึ่งแนววิเคราะห์
ของแมคคินเดอร์นี้	 ก็ยังสามารถน�ามาใช้กับ 
การอธิบายถึงเหตุผลว่าท�าไมสหรัฐฯ	 จึงต้อง
ด�าเนินนโยบายปิดล้อมคอมมิวนิสต์ในช่วง
สงครามเย็น

	 อาจกล่าวได้ว่า	 แนวคิดที่ประธานาธิบด ี
สี	จิ้นผิง	ประกาศเปิดตัว	“แถบเศรษฐกิจเส้นทาง
สายไหมใหม่”	 กับ	 “เส้นทางสายไหมทางทะเล
แห่งศตวรรษที	่๒๑”	ทีม่โีครงการทัง้การวางระบบ
รางรถไฟและการพัฒนาท่าเรือนั้น	 ย่อมก�าลัง
ด�าเนินไปตามทฤษฎีหัวใจโลกของแมคคินเดอร์	
ที่มุ ่งน�าเสนอการเมืองระหว่างประเทศภายใต้
อิทธิพลของภูมิศาสตร์	และชี้ให้เห็นความส�าคัญ
ของพืน้ทีท่ีเ่ป็นหวัใจโลก	ซึง่กค็อื	“ดนิแดนยเูรเชยี”

ผลประโยชน์ที่จีนจะได้รับจากการด�าเนิน
โครงการริเริม่หนึง่แถบหนึง่เส้นทาง

	 ยุทธศาสตร์	 “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  
ดั งกล ่ าวของจีนมีความส� าคัญอย ่ างมาก	 
ต่ออนาคตของจีน	กล่าวคือ

		 ข้อหน่ึง	 จีนได้กลายมาเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง
ประเทศ	 จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและ 
การลงทนุ	ระหว่างจีนกบัหลายประเทศในภมูภิาค	
ท�าให้จนีมบีทบาทและความเกีย่วข้องกบัภมูภิาค
มากขึ้น	 ขณะที่ประเทศต่างๆ	 ต้องการรักษา 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้	 โดยจีนพยายามใช้
นโยบายท่ีเป็นมิตรเช่นกัน	 รวมท้ังหลีกเล่ียง 
การใช้มาตรการทางทหาร		

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

ที่มาของภาพจากเว็บไซต์	 http://ghy.com/images/up-
loads/default/Silk_Road_Map.jpg
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	 ข้อสอง	รัฐบาลจีนมีความสามารถในการใช้
เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศมากขึ้น	
โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือในการ
ก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อ
ออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ	 ซึ่ง
การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน	 จะเป็น
ปัจจัยที่เปิดโอกาสให้เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนกับประเทศต่างๆ	แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	

 ข้อสาม	ในระยะยาวเส้นทางการส่งก�าลงับ�ารงุ
และการคมนาคมจะค ่อยๆ	 ด�าเนินไปใน 
ลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น	 ในขณะ
เดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน 
ในประเทศต่างๆ	จะเป็นการกระตุน้ทางเศรษฐกจิ	
น�ามาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค	 
อันจะสนับสนุนต่อความม่ันคง	 โดยที่กองทัพเรือ
จีนจะปรากฏตัวด้วยการไปเยี่ยมเยือนท่าเรือ
ต ่ า งๆ	 เพื่ อแสดงความสัมพันธ ์ ที่ ดี และ 
ความส�าเร็จของจีน	 ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู ้
มากขึ้น	

	 นอกจากนี้	 โครงการเส้นทางสายไหมนี้	จะ
ช่วยลดปัญหาของจีนท่ีก�าลังเผชิญกับแรงกดดัน
จากสหรัฐฯ	ซึง่ท�าให้จีนหวาดกลวัว่าความต้องการ
ด้านพลังงานของจีนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จะได้รับผลกระทบ	 ในการที่ต้องน�าเข้าพลังงาน
ดังกล่าวมาจากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก 
และพ่ึงพาอาศัยการล�าเลียงขนส่งทางทะเลเป็น
ส�าคัญ	 อาจจะถูกคุกคามได้	 ดังนั้น	 จีนจึงต้อง
ทุ ่มเทการลงทุนอย่างมโหฬารเพื่อช่วยเหลือ 
การก่อสร้างเครือข่ายสายท่อส่งน�้ามันและก๊าซ 
ในประเทศทีมี่ความเป็นมติรกบัจนีบรเิวณดนิแดน
ยูเรเชีย	 ไล่ตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงไซบีเรีย	 
รวมทั้งการหันไปหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ	 เช่น	
แหล่งน�้ามันในแอฟริกาและอเมริกาใต้	ตลอดจนการรุก
ไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวในการอ้างกรรมสิทธิ์
เหนือบริเวณท่ีคาดว่าจะเป็นพลังงานที่ส�าคัญ 
ทั้งในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้	เป็นต้น

ผลประโยชน์ของไทยจากการด�าเนิน
โครงการหนึง่แถบหนึง่เส้นทางของจีน

	 หากพิจารณาในด้านปัจจัยทางภูมิรฐัศาสตร์	
จะเห็นได้ว่า	 ขอบเขตพื้นที่ในการด�าเนินการ
โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 หรือ	
“The	Belt	and	Road	Initiative”	นั้น	ไม่ได้อยู่ห่างไกล
จากประเทศไทย	และประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
ที่ส�าคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลตั้งแต่สมัยโบราณ	ส�าหรับเส้นทางสายไหม
ทางทะเลในศตวรรษที่	๒๑	นั้น	ประเทศไทยเป็น
จดุเชือ่มต่อของอาเซยีน	ทัง้ทางบกและทางทะเล	
และเป็นศูนย์กลางโดยธรรมชาติ	 ส�าหรับตลาด
ใหญ่อาเซียน	 ที่มีประชากร	 ๖๐๐	 กว่าล้านคน	 
มข้ีอได้เปรยีบ	โดยเฉพาะด้านทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์
ที่ประเทศอื่นๆ	 ไม่มี	 รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ	 เช่น	 ทางหลวง	 ทางรถไฟ	 สายการบิน	
ท่าเรือ	 การสื่อสาร	 การไฟฟ้า	 ฯลฯ	 ค่อนข้าง 
มีความสมบูรณ์และมีศักยภาพอันย่ิงใหญ  ่
ในการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลใน
ศตวรรษที่	๒๑	ได้	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน	 ซึ่งม ี
ความใกล้ชดิมาเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน	และทีผ่่านมา
ประเทศจนีและประเทศไทย	ได้มคีวามช่วยเหลอื
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน	ให้ก้าวหน้าไปด้วยกัน
ในกระบวนการการพฒันาของตนเองมาโดยตลอด 
โดยจีนคาดหวังว ่า 	 ประเทศไทยซึ่ งก�าลั ง 
ทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น	
พัฒนาเครือข่ายรถไฟและทางหลวงภายใน
ประเทศ	ก่อสร้างและขยายท่าเรือ	เพิ่มเที่ยวบิน
ใหม ่ๆ 	 เพื่ อ ยก ระดั บตน เอ ง ในฐานะที ่
เป็นศูนย์กลาง	แห่งความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคนี้	
การพฒันาความเชือ่มโยงกนัทางโครงสร้างพืน้ฐาน
อยู่ในระดับต้นๆ	 ส�าหรับการพัฒนาโครงการ
ความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 ดังนั้น	 จึงเป็น
โอกาสท่ีดทีีจี่นและไทยจะเสรมิสร้างความร่วมมือ
ในปรมิณฑลนี	้อนัเป็นการแสดงออกซึง่มติรภาพ	
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และการมองการณ์ไกลท่ีจะร่วมพัฒนาเส้นทาง
สายไหมทางทะเล	ในศตวรรษที่	๒๑	ของทั้งสอง
ประเทศ	 ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าให้ประเทศไทย 
กลายเป็นศูนย์กลางทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มี
ความส�าคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น	แต่ยังสร้างบทบาทน�า

ให้กบัประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศอกีด้วย	
โดยเฉพาะการส่งเสรมิความเชือ่มโยงของภมูภิาค
ซึง่จะสนบัสนนุต่อวสิยัทศัน์ของอาเซยีนในการก้าว
ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 
ต่อไป

 
 สรุป
  โครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	 เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของจีนในการกระจาย 
ความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีน	ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล	และสามารถ
สร้างความมัน่คงทางพลงังาน	และการเข้าถงึทรพัยากรผ่านการเชือ่มโยงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 
และเส้นทางออกสู่ทะเล		โครงการนี้เป็นความริเริ่มของรัฐบาลจีนที่มีวัตถุประสงค์	เพื่อรื้อฟื้นเส้นทาง
สายไหมในอดีต	 ซ่ึงเชื่อมโยงทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 และแอฟริกา	 เส้นทางสายไหมประกอบด้วย	 ๒	 
เส้นทาง	 คือ	 เส้นทางบก	 (the	 Silk	 Road	 Economic	 Belt)	 และเส้นทางทะเล	 (the	 Maritime	 
silk	 road)	 โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคล่ือนโครงการความริเริ่มนี้ผ่าน	๓	 แผนงาน	 คือ	 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	 การจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน	 และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 และการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
	 	 อาจกล่าวได้ว่า	 โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว	 เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมือง	 อันจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ	 และเสถียรภาพ 
ในภูมิภาค	ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างจนีกบัอาเซยีน	และสามารถเชือ่มต่อไปยงัภมูภิาคส่วนอืน่ๆ	ได้	อนัจะสนบัสนนุให้โครงการ
นี้ประสบความส�าเร็จ	
	 	 นอกจากนี้	ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนในด้านต่างๆ	รวมถึงวิสัยทัศน์
ทีย่าวไกลของ	พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	
ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทย 
พร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย	จากการเดินทางไปเยือนจีนเมื่อวันที่	๑๒	–	๑๓	ธันวาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	อนัจะท�าให้ประเทศไทยได้รบัผลประโยชน์ในระยะยาว	มากกว่าการทีจ่ะเป็นเพยีงแค่
จุดเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น	 ประกอบกับประเทศไทยได้มีการลงนามเป็นหุ ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้าน 
ความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการด�าเนินความสัมพันธ์
กับจีนต่อไป
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และการมองการณ์ไกลที่จะร่วมพัฒนาเส้นทาง
สายไหมทางทะเล	ในศตวรรษที่	๒๑	ของทั้งสอง
ประเทศ	 ซ่ึงไม่เพียงแต่จะท�าให้ประเทศไทย 
กลายเป็นศูนย์กลางทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มี
ความส�าคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น	แต่ยังสร้างบทบาทน�า

ให้กบัประเทศไทยในเวทรีะหว่างประเทศอกีด้วย	
โดยเฉพาะการส่งเสรมิความเช่ือมโยงของภูมิภาค
ซึง่จะสนบัสนนุต่อวิสยัทัศน์ของอาเซยีนในการก้าว
ไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ 
ต่อไป

 
 สรุป
  โครงการความริเริ่มหน่ึงแถบหนึ่งเส้นทาง	 เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของจีนในการกระจาย 
ความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ภาคใต้และภาคตะวันตกของจีน	ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล	และสามารถ
สร้างความมัน่คงทางพลงังาน	และการเข้าถงึทรพัยากรผ่านการเชือ่มโยงเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ 
และเส้นทางออกสู่ทะเล		โครงการนี้เป็นความริเริ่มของรัฐบาลจีนที่มีวัตถุประสงค์	เพื่อรื้อฟื้นเส้นทาง
สายไหมในอดีต	 ซึ่งเชื่อมโยงทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 และแอฟริกา	 เส้นทางสายไหมประกอบด้วย	 ๒	 
เส้นทาง	 คือ	 เส้นทางบก	 (the	 Silk	 Road	 Economic	 Belt)	 และเส้นทางทะเล	 (the	 Maritime	 
silk	 road)	 โดยรัฐบาลปักกิ่งได้ขับเคลื่อนโครงการความริเริ่มนี้ผ่าน	๓	 แผนงาน	 คือ	 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศ	 การจัดสรรแหล่งเงินทุนเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน	 และการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	 การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 และการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
	 	 อาจกล่าวได้ว่า	 โครงการเส้นทางสายไหมดังกล่าว	 เป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมือง	 อันจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ	 และเสถียรภาพ 
ในภูมิภาค	ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง
ระหว่างจีนกบัอาเซยีน	และสามารถเชือ่มต่อไปยงัภมูภิาคส่วนอืน่ๆ	ได้	อนัจะสนบัสนนุให้โครงการ
นี้ประสบความส�าเร็จ	
	 	 นอกจากนี้	ประเทศไทยควรเร่งศึกษาถึงแนวทางที่จะแสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวทั้งใน
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีจีนในด้านต่างๆ	รวมถึงวิสัยทัศน์
ทีย่าวไกลของ	พลเอก	ประวติร	วงษ์สวุรรณ	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม	
ที่เสนอให้จีนสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหารในประเทศไทย 
พร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทย	จากการเดินทางไปเยือนจีนเมื่อวันที่	๑๒	–	๑๓	ธันวาคม	 
พ.ศ.	๒๕๕๙	อนัจะท�าให้ประเทศไทยได้รบัผลประโยชน์ในระยะยาว	มากกว่าการทีจ่ะเป็นเพยีงแค่
จุดเชื่อมต่อทางภูมิรัฐศาสตร์เท่าน้ัน	 ประกอบกับประเทศไทยได้มีการลงนามเป็นหุ ้นส่วน 
เชิงยุทธศาสตร์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจถึงแนวคิดด้าน 
ความมั่นคงและการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการด�าเนินความสัมพันธ์
กับจีนต่อไป
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วชิาการป้องกนัประเทศ	กองบญัชาการกองทพัไทย	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	นายทหารปฏบิตักิาร	ประจ�าสถาบนั
วิชาการ
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เอเชีย-แปซิฟิก	 เป็นภูมิภาคที่มีอาณา
บริ เวณกว ้างใหญ ่ 	 คิด เป ็นพื้นที่ประมาณ	 
๒๒	เปอร์เซน็ต์ของพืน้ดนิบนโลก	ครอบคลมุประเทศ
ต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 โดยมีประชากรรวมกัน 
คิดเป็นเกือบ	 ๖๐	 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก	 
จึงเป็นจุดที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ของโลก	
ขณะทีส่ถานการณ์ปัจจบุนัของภมูภิาค	เอเชยี-แปซฟิิก 
ในภาพรวมถือได้ว่า	 มีเสถียรภาพทางการเมือง
และเศรษฐกจิ	อนัเกดิจากการกระตุน้อย่างเข้มแขง็
ต่อการรกัษาสนัตภิาพและการพฒันา	แม้ว่าจะยงั
คงเผชญิต่อปัญหาความท้าทายจากความร่วมมอื

๙
นโยบายของจีนต่อความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก

           พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ด้านความมั่นคงอยู่ก็ตาม	 ดังนั้น	 เนื้อหาสาระใน
เอกสารสมุดปกขาวของ	 The	 State	 Council	 
Information	Office	of	the	People’s	Republic	of	
China	 เรื่อง	 “China’s	 Policies	 on	 Asia-Pacific	
Security	Cooperation”	(January	2017)	ท่ีทางการ
จีนได ้แจกจ ่ายเผยแพร ่ เ ม่ือเดือนมกราคม	 
พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยกล่าวถึงการด�าเนินนโยบายของ
จีนต่อความร่วมมือด้านความม่ันคงในเอเชีย-
แปซฟิิก	อนัเป็นแนวนโยบายทางยทุธศาสตร์ทีจ่นี
ได้ประกาศ	 (Statement	 Policy)	 ต่อนานาชาติ	 
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนินนโยบาย 

ภาพทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของเอเชยี-แปซฟิิกและประเทศต่างๆ ทีต่ัง้อยูโ่ดยรอบประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจะท�าให้เกิดความแข็งแกร่งอันสนับสนุนต่อการเชื่อมโยงของ
ภูมิภาคการจัดตั้งการค้าเสรี อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือทางสังคมในการท�ามาหากินและอยู่ร่วมกัน
ของประชาชน ส่วนความมัน่คงทางการเมอืง จะสนบัสนนุต่อกรอบแนวคดิความมัน่คงใหม่ ความ
มัน่คงอย่างยัง่ยนืจะสนบัสนนุต่อความร่วมมอือย่างแขง็แกร่งและในกรอบความมัน่คงของภมูภิาค
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ต่างประเทศ	ย่อมจะกระทบต่อทศิทางความมัน่คง
ของภูมิภาคและประเทศต่างๆ	ในภูมิภาค	ซึ่งควรค่า
แก่การให้ความสนใจศึกษาในรายละเอียดของ
เอกสารสมุดปกขาวดังกล่าว

เจตนารมณ์ของจีนที่เป็นประเด็น 
ข้อเสนอในทางยุทธศาสตร์

ในเอกสารสมดุปกขาวดงักล่าวของรฐับาลจีน	
ได้กล่าวถึงเจตนารมณ์ของจนีทีม่ต่ีอความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก	กล่าวคือ	

ประเด็นแรก	 การส่งเสริมพ้ืนฐานในการ
พัฒนาร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้านเศรษฐกิจ	
เพ่ือสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก	 โดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการ 
รวมกันทางเศรษฐกจิ	ด้วยการสร้างเขตเสรทีางการค้า
และการเชือ่มโยงกนัอย่างรอบด้าน	ในการพฒันา
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 โดยด�าเนินการ 
ตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาต ิ
ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่าง 
จากการพัฒนาในภูมิภาคนี้	 อันเป็นผลประโยชน์
ของประเทศต่างๆ	ด้วยการประสานสอดคล้องใน
การปฏิบัติ	 ซึ่งจีนได้ผลักดันกิจกรรมส่งเสริม 
เรื่องดังกล่าว	 โดยด�าเนินการโครงการริเริ่มหนึ่ง
แถบหนึ่งเส้นทาง	(the	Belt	and	Road	Initiative)	รวมทั้ง 
ได้จัดตั้งธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน
แห่งเอเชีย	(the	Asian	Infrastructure	Investment	
Bank	 :	 AIIB)	 และกองทุนเส้นทางสายไหม	 (the	
Silk	Road	Fund)

ประเด็นที่สอง	 การร ่วมกันส ่งเสริม 
การสร้างการเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์	และความ 
เข้มแข็งบนพื้นฐานทางการเมืองเพ่ือการรักษา
สนัตภิาพและเสถียรภาพ	ซ่ึงกญุแจทีม่คีวามส�าคญั
คอื	การด�ารงไว้ซึง่การปฏบัิตต่ิอกนัอย่างเสมอภาคกนั
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือกัน	
โดยจีนจะท�างานร่วมกบัสหรฐัฯ	เพือ่สร้างรปูแบบ
ความสัมพันธ์ของประเทศใหญ่ในการลดความ 

ขัดแย้งและไม่เผชิญหน้ากัน	มีความเคารพต่อกัน
และร่วมมือกัน	 นอกจากนี้	 จีนเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ที่รอบด้านและมีความร่วมมืออย่างลึกซึ้ง
กับรัสเซีย	 และได้สถาปนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 
กับอินเดีย	 รวมทั้ งมีการผลักดันเพื่อฟ ื ้นฟ ู
ความสมัพนัธ์กบัญีปุ่น่	ทัง้นี	้ผูน้�าจนีมคีวามมุง่มัน่ 
ต่อแนวคิดของการเป ็นประชาคมที่มีความ 
แตกต่างกันในอนาคตดังท่ีจีนได้สร้างการเป็น
ประชาคมร่วมกับประเทศต่างๆ	 ในกลุ่มอาเซียน	
เช่น	ความร่วมมือลุ่มแม่น�้าหลันชาง	 (ล้านช้าง)	 -
แม่น�้าโขง	 เป็นต้น	 เช่นเดียวกับความร่วมมือ 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวม

ประเด็นที่สาม	 การร่วมกันเพื่อท�าให้มี
ทางออกที่ดีขึ้นของภูมิภาคโดยมีกลไกพหุภาคี	
รวมทัง้กรอบความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิความเข้มแขง็
ส�าหรับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค 
เอเชยี-แปซฟิิก	ด้วยการมรีะบบความมัน่คงร่วมกนั
หลายฝ่าย	 และต่อต้านการมีอ�านาจแต่เพียง 
ฝ่ายเดียว	 ซึ่งจีนสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิด
เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและขยายความ 
ร่วมมือในการเจรจาหารือด้านความมั่นคงผ่าน
กลไกต่างๆ	 เช่น	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ	้
(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	นอกจากนี	้จนีสนบัสนนุการประชมุว่าด้วย
การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความ 
ไว้เน้ือเช่ือใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 
(the	Conference	on	Interaction	and	Confidence-
Building	Measures	in	Asia	:	CICA)	เพือ่เป็นกลไก
ในการเจรจาหารือและความร่วมมือ

ประเด็นที่สี่	 การร่วมกันสร้างกฎระเบียบ
เพื่อพัฒนาความเป ็นสถาบันของการรักษา
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สันติภาพ	 และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก	 ยึดมั่นในการปกครองโดยกฎหมายเป็น
บรรทัดฐาน	และการยึดถือกฎบัตรสหประชาชาติ
เป็นพื้นฐานด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 โดยจีน
สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมบนพ้ืนฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ	 ดังที่จีนร่วมกับอินเดีย
และเมียนมาในการริเริ่มหลักการพื้นฐานของการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ	 (the	 Five	 Prin-
ciples	of	Peaceful	Coexistence)	ในปี	ค.ศ.	๑๙๕๔	
เป็นต้น	นอกจากนี้	จีนและอาเซียนได้ร่วมมือกัน
ในการจัดท�าปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต้	(the	Declaration	on	the	Conduct	
of	 Parties	 in	 the	 South	 China	 Sea	 :	 DOC)	 
อันเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ	 การเจรจาโดยถือเป็น
ระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการ	 (Code	 of	 
Conduct	:	COC)	ต่อไป

ประเด็นที่ห้า	 การร่วมกันแลกเปลี่ยน
ทางการทหารและความร่วมมอืทีจ่ะเป็นหลกัประกนั
ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก	 โดยจีนเข้ามีส่วนร่วมในความร่วมมือ 
ด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ	และยึดหลกัพืน้ฐาน
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ	 รวมทั้ง
การด�าเนินการเพ่ือความร่วมมือในการลดการ
เผชิญหน้าทางทหาร	 โดยเฉพาะส่งเสริมการมี
กลไกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางทหารบนพื้นฐาน
ของการเคารพซึ่งกันและกัน	 ความเสมอภาคกัน	
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน	 และความร่วมมือ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยจีนยึดมั่น
ในการเจรจาหารือเพ่ือความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทางทะเล	 ความร่วมมือในภารกิจการรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ	 ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ	การปฏิบัติการ
เพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ	 ตลอดจนการฝึกและ
ศึกษาทางทหารร่วมกับประเทศต่างๆ	

ประเด็นท่ีหก	 การร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความแตกต ่างและข ้อพิพาทอย ่างถูกต ้อง	 

เพื่อด�ารงรักษาสภาพแวดล้อมของสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 โดยร่วมกัน
หาทางออกของปัญหาอย่างสันติ	 มีการเจรจา
หารือ	 รวมทั้งปรึกษากันด้วยความเคารพและ
เข้าใจในความแตกต่างซึ่งกันและกัน	 โดยเฉพาะ
หลักพื้นฐานและกระบวนการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข ้องกับกฎหมายระหว ่างประเทศและ
กฎหมายเพื่อความมั่นคงทางทะเลใหม่	ตลอดจน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล	
เป็นต้น

วิสัยทัศน์ด้านความมัน่คงของจีน
จีนให ้ความส�าคัญต ่อการด�าเนินการ 

ด้านความมั่นคงอย่างมีวิสัยทัศน์	 และถือเป็นสิ่งที่มี
ความจ�าเป ็นส�าหรับการแก ้ไขป ัญหาใหม่ๆ	 
โดยเฉพาะแนวคิดด้านความมั่นคงใหม่หลังจาก 
ยุคสงครามเย็น	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการ 
รวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อการพัฒนาประเทศ	 
ซึง่ทกุประเทศต้องเข้ามาผนกึก�าลงัร่วมมอืกนัสร้าง
นวัตกรรมใหม่ด้านความมั่นคง	 โดยการท�างาน
ร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบความม่ันคงของภูมิภาค	
และค้นหาแนวทางใหม่ส�าหรับความมั่นคงของ
เอเชีย	 ทั้งนี้	 การท�างานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบ
ความมั่นคงของภูมิภาค	 และค้นหาแนวทางใหม่
ส�าหรับความม่ันคงของเอเชีย	 อันเกิดจากกระแส
โลกาภิวัตน ์	 ที่มีความเกี่ยวข ้องกับรากฐาน 
ทางประวตัศิาสตร์	และความคาดหวงัต่อความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงในภูมิภาค	อันประกอบด้วย

ประการแรก	แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง
ในลักษณะต่างๆ	 อันได้แก่	 ความมั่นคงร่วม	 
ความมัน่คงอย่างรอบด้าน	ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั 
และความม่ันคงแบบยั่งยืน	 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ประชุมสุดยอดครั้งที่	 ๔	 ว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศในภมูภิาคเอเชยี	(the	Conference	
on	 Interaction	 and	 Confidence-Building	 
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Measures	in	Asia	:	CICA)	เมื่อเดือนพฤษภาคม	
ค.ศ.	 ๒๐๑๔	 ณ	 มหานครเซี่ยงไฮ้	 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ซึ่งประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ของจีน	
ได้เรียกร้องให้มีแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงร่วม	
ความมั่นคงอย่างรอบด้าน	 ความมั่นคงแบบ 
ร่วมมือกัน	 และความมั่นคงแบบยั่งยืน	 อันจะ
เป ็นการสร ้างแนวทางส�าหรับความมั่นคง	 
ในลักษณะที่เปิดกว้างให้มีการปรึกษาหารือกัน 
รวมท้ังการสนับสนุนให้ร่วมมือกันและแบ่งปัน 
ผลประโยชน์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ซึ่งจีนได้
นิยามแนวคิดแต่ละลักษณะดังกล่าวไว้ดังนี้

นยิามความหมายของ	“ความมัน่คงร่วม” 
หมายถึง	การสร้างความเคารพ	และความเชื่อมั่น
ซึ่งกันและกันของทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในด้าน
ความมัน่คง	เนือ่งจากไม่มปีระเทศใดประเทศหน่ึง
ท่ีจะมีความม่ันคงอย่างสมบูรณ์ได้โดยล�าพัง	 
ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมกันค�านึงถึงการอ�านวยความ
สะดวก	ในการสร้างความมั่นคงร่วมกันด้วยความ
ชอบธรรม

นยิามความหมายของ	“ความมัน่คงอย่าง
รอบด้าน”	 หมายถึง	 การส่งเสริมความมั่นคง 
ทัง้ทีเ่ป็นความมัน่คงแบบดัง้เดมิ	(ทีเ่ป็นภยัคกุคาม
อันเกิดจากการเผชิญหน้าทางทหาร)	 และความ
ม่ันคงในรูปแบบใหม่	 (ที่รองรับต่อภัยคุกคาม 
ทกุรปูแบบ	เช่น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาติ 
และภัยพบิตัทิางธรรมชาต	ิเป็นต้น)	ซึง่ต้องร่วมกนั
สนับสนุนความมั่นคงในภูมิภาคโดยให้รัฐบาล 
ของทุกประเทศใช้แนวทางของความร่วมมือ	 
ด้วยการพจิารณาถงึแนวทางในภาพรวมทีเ่กีย่วข้อง
กับทุกๆ	เรื่อง	จากพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และ
ความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจริง

นิยามความหมายของ	“ความมั่นคงแบบ
ร่วมมือกัน”	 หมายถึง	 การส่งเสริมความมั่นคง 
ท้ังท่ีเป็นรายประเทศและของภูมิภาคในภาพรวม	
โดยมีการปรกึษาหารอืและมคีวามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์	มคีวามจรงิใจ

ท่ีจะเจรจาหารือกันอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อสร้างความ 
ไว้เน้ือเช่ือใจต่อกันในทางยุทธศาสตร์	รวมทัง้มีความ
สมานฉันท์	เพื่อลดความเข้าใจผิดอันอาจเกิดจาก
การแสวงหาแนวทางท่ีมีความแตกต่างกันส�าหรับ
แก้ไขปัญหา	โดยร่วมมือกันอย่างเปิดกว้างในการ
เผชญิหน้าต่อสิง่ท้าทายด้านความมัน่คง	ตลอดจน
มีการขยายขอบเขตความร่วมมือและค้นหา
แนวทางใหม่ทีจ่ะร่วมมอืกนัส่งเสรมิสนัตภิาพและ
ความมั่นคง

นิยามความหมายของ	 “ความมั่นคง 
อย่างยัง่ยนื”	หมายถงึ	ทกุประเทศท่ีเกีย่วข้องต้อง
มีความมุ ่งมั่นในการพัฒนาและความมั่นคง 
ควบคู่กัน	 โดยเฉพาะการลดช่องว่างจากความมั่งคั่ง 
ที่แตกต่างกันและการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของความ
ม่ันคง	ด้วยการร่วมมือกนัพฒันาให้เกดิการรวมตัว
กันในภูมิภาค	มีการประสานความสอดคล้องของ
กระบวนการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
กับกระบวนการด ้านความมั่นคงในภูมิภาค	 
เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนืรวมทัง้ความมัน่คง
อย่างยั่งยืน

ประการที่สอง	การปรับปรุงกรอบแนวคิด
ความมั่นคงของภูมิภาค	 ซึ่งจะเป็นกุญแจที่จะ 
ด�ารงรักษาเสถียรภาพในระยะยาวของภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	 ได้แก่	 กรอบแนวคิดความมั่นคง 
ในอนาคต	 ซึ่งควรจะมีความหลากหลายและ 
ครอบคลุมทุกๆ	 ด้าน	 และในทุกระดับ	 ทั้งนี ้
เพราะประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความ
แตกต่างทางประวัติศาสตร์	 ระบบการเมืองและ
ระดับของการพัฒนา	 จึงต้องมีกลไกแบบพหุภาคี
ที่มีความก้าวหน้า	 เป็นกรอบแนวคิดส�าหรับ 
รองรับต่อพัฒนาการของความม่ันคงในภูมิภาค	
ส�าหรับการสร ้างกรอบแนวคิดความมั่นคง 
ในอนาคต	 โดยควรจะยอมรับสาเหตุปัญหาของ 
ทุกประเทศในภูมิภาคร ่วมกัน	 และพัฒนา 
กรอบแนวคดิความม่ันคงในภมิูภาคท่ีเกีย่วข้องกบั
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ผลประโยชน์ของทุกประเทศร่วมกัน	 และทุกฝ่าย
ได้มีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะการมีความโปร่งใส 
และลดการเผชิญหน้ากันจากความเกี่ยวข้องกับ
การ เป ็ นพันธมิ ต รทางทหารแบบทวิ ภาคี	 
ด้วยการสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อสันติภาพ
และเสถียรภาพของภูมิภาค	 ทั้งนี้	 กรอบแนวคิด
ความมั่นคงในภูมิภาคควรจะอยู ่บนพื้นฐาน 
ของการเห็นพ้องกันเป็นฉันทามติ	 โดยเฉพาะ
สถานการณ์ปัจจุบันที่ต ้องมีความร่วมมือกัน 
ด้านความม่ันคงในรูปแบบใหม่	ซึง่เร่ิมจากงานทีง่่าย
ไปสู่งานท่ียาก	 ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน
และมีการร่วมด�าเนินการอย่างเคียงข้างกัน	 เป็น 
พืน้ฐานของกรอบแนวคดิ	นอกจากนี	้การพฒันา 
กรอบแนวคดิความมัน่คงของภมูภิาคควรจะมคีวาม 
ก้าวหน้าในการด�าเนนิการแบบคูข่นานกบัแนวคดิ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาค	 ซึ่งความ
มั่นคงกับการพัฒนาน้ันมีความเกื้อกูลต่อกัน 
อย่างใกล ้ชิด	 รวมทั้งความเสมอภาคกันใน
กระบวนการตัดสินใจทั้งกรอบความมั่นคงและ
กรอบเศรษฐกจิ	โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกจิ
ที่รวดเร็วภายใต้โครงสร้างโดยรวมของภูมิภาค	 
จะก่อให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจและสังคม	
อันจะสนับสนุนต่อการพัฒนากรอบแนวคิดความมั่นคง

ความสัมพันธ ์ ของจีนต ่ อปร ะ เทศ 
ขนาดใหญ่ในเอเชีย-แปซิฟิก

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ 
นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 ความสัมพันธ์

ระหว ่างจีนกับสหรัฐฯ	 ในภาพรวมยังคงมี
เสถียรภาพและมีความก้าวหน้าใหม่ๆ	 จากการ
กระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในระดับผู้น�าและ 
ทุกระดับ	 กล่าวคือ	 ในการเดินทางเยือนสหรัฐฯ	
ของประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ตามค�าเชิญของ
ประธานาธิบดี	บารัค	โอบามา	ในเดือนกันยายน										
ค.ศ.	๒๐๑๕	รวมทั้งการร่วมพบปะในการประชุม
สหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ 

ที่กรุงปารีส	 ในเดือนพฤศจิกายน	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 
และในป ี ถั ดมาก็ ได ้พบปะกัน ในระหว ่ า ง 
การประชุมสุดยอดความมั่นคงด้านนิวเคลียร์ท่ี 
กรุงวอชิงตัน	ในเดือนมีนาคม	ค.ศ.	๒๐๑๖	ตลอดจน
การพบปะหารือกันระหว่างผู ้น�าทั้งสองในการ
ประชุมสุดยอดกลุ ่มประเทศ	 G20	 ในเดือน
กันยายน	ค.ศ.	๒๐๑๖	ที่เมืองหางโจว	สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	ท�าให้ผู้น�าทัง้สองเหน็พ้องทีจ่ะร่วมกัน
สร้างรูปแบบใหม่ในความสัมพันธ์ของประเทศ
ใหญ่	 นอกจากนี้	 นายกรัฐมนตรี	 หลี่	 เค่อเฉียง	 
ได้พบกับประธานาธิบดี	 บารัค	 โอบามา	 ในการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	 สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 ๗๑	 
เมื่อปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 รวมทั้งการประชุมหารือ 
ทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ	ครั้งที่	๘	และการประชุมปรึกษาระดับสูง
ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	 ครั้งที่	 ๗	 ว่าด้วยการ 
แลกเปลี่ยนระดับประชาชนสู่ประชาชน	ตลอดจน
การประชุมหารือร่วมระดับสูงระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ	ครั้งที่	๒	ว่าด้วยอาชญากรรมทางไซเบอร์	
เป็นต้น	ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น					

ทั้งนี้	 ทั้งสองประเทศยังด�ารงการติดต่อ
สื่อสารและความร่วมมือในกิจกรรมของเอเชีย-
แปซิฟิก	 รวมท้ังกลไกการแลกเปล่ียนทวิภาคีและ
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวก	
อันส่งให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ	 เช่น	 
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ	 การต่อต้าน 
การก่อการร้าย	 การปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล	
และการป้องกันภัยพิบัติ	ฯลฯ	รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือแบบพหุภาคี	เช่น	Asia-Pacific	Economic	
Cooperation	:		(APEC),	East	Asia	Summit	(EAS)	
และ	ASEAN	Regional	Forum	(ARF)	เป็นต้น	

	 ส�าหรบัความสมัพนัธ์ทางทหารระหว่าง
จนีกบัสหรฐัฯ	เป็นไปด้วยความมัน่คงและก้าวหน้า	
นับตั้งแต่ปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	ทั้งสองประเทศได้มีการ
ปรับปรุงกลไกของมาตรการในการสร้างความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	 เช่น	 การแจ้งเตือน 
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ในกิจกรรมทางทหาร	รวมทัง้กฎของความปลอดภัย
ทางอากาศและทางทะเล	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังมี 
การประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ
ทั้งสองประเทศ	ตลอดจนการประชุมผ่านวีดิทัศน์
ระหว่างประธานเสนาธิการทหารร่วมของจีน	 
กับประธานเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ	และมีการฝึก
ร่วมทางทหารในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติที่ฮาวาย	
เป็นต้น	

อาจกล่าวได้ว ่า	 จีนมีเจตนารมณ์ที่จะ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แบบ
ทวิภาคกัีบสหรฐัฯ	อย่างยัง่ยนื	และจะท�างานร่วมกบั
สหรัฐฯ	 เพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือแบบทวิภาคี	 
บนพืน้ฐานของการขจดัความขดัแย้ง	การไม่เผชิญ
หน้ากนั	และเคารพซึง่กนัและกนัและความร่วมมอื
กันในการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน	 ทั้งในระดับ
ทวภิาค	ีระดบัภมูภิาคและระดบัโลก	เพือ่ประชาชน
ของทั้งสองประเทศและประชาชนทั่วโลก

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย 
โดยท้ังสองประเทศต่างก็เป็นประเทศ 

เพือ่นบ้านทีใ่หญ่ทีส่ดุ	และเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์
ของความร่วมมือ	เพือ่การบรรลถุงึความพยายาม
ร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ	ดังนี้	

ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๑	ทัง้สองประเทศได้ลงนาม
ในสนธสัิญญามิตรภาพและความร่วมมอืในความ
เป็นเพื่อนบ้านที่ดี	(the	Good		Neighborly	Treaty	
of	Friendship	and	Cooperation)	ซึ่งตอกย�้าความ
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์	และในปี	ค.ศ.	๒๐๑๑	
ได้ยกระดับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีสู่การเป็น 
หุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์อย่างรอบด้านบนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค	ความเชือ่มัน่ต่อกนั	การสนบัสนนุ
ซึง่กนัและกนั	ความเจรญิร่วมกนัและเป็นมติรภาพ	
นอกจากนี้	 ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๔	 ทั้งสองประเทศ 
ก็ยกระดับการเป ็นหุ ้นส ่วนทางยุทธศาสตร ์ 
ความร่วมมือแบบรอบด้านสู่ระยะใหม่ที่มีความ
ใกล้ชดิมากขึน้ในการปกป้องพ้ืนทีท่างยทุธศาสตร์

และหลีกเล่ียงความกดดนัจากภายนอก	(ซ่ึงหมายถงึ
สหรัฐฯ)	

ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม
ความตกลง	๓	ฉบบั	ได้แก่	ความตกลงร่วมระหว่าง
จนีกบัรสัเซยี	ความตกลงร่วมระหว่างจนีกบัรสัเซยี
ว่าด้วยการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของเสถยีรภาพ
ทางยุทธศาสตร์	 และความตกลงระหว่างจีนกับ
รัสเซียว ่าด ้วยความร ่วมมือพัฒนาข ่าวสาร 
ด้านไซเบอร์	 นอกจากนี้	 ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยัน 
ความร่วมมือที่ใกล้ชิดในการสนับสนุนต่อสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือในความเป็นเพือ่นบ้าน
ที่ดี	 ในระหว่างการประชุม	 G20	 ที่เมืองหางโจว	
โดยเฉพาะความร่วมมอืในโครงการรเิริม่หนึง่แถบ
หนึ่งเส้นทาง	(the	Belt	and	Road	Initiative)

อาจกล่าวได้ว่า	 ความสัมพันธ์ทางทหาร
ระหว่างจีนกับรัสเซียมีความก้าวหน้ามากขึ้น	 
โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ทั้งสองประเทศร่วมกัน 
สวนสนามในโอกาสครบรอบ	๗๐	ปี	แห่งชัยชนะ
ในสงครามการต่อต้านฟาสซิสต์ที่จีนได้จัดขึ้น	 
รวมทั้งมีการฝึกซ้อมรบทางทะเลร่วมกัน	 ๒	 ครั้ง 
ในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 และในปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 มีการฝึก 
ต่อต้านขีปนาวุธร่วมกัน	 และการซ้อมรบทางทะเล	
นอกเหนือจากความร่วมมือทางทหารและความ
มั่นคงในกรอบขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดีย 
นับต้ังแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 ยุทธศาสตร์และ

ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองระหว่างจีนกับอินเดียได้เพิ่ม 
ในเชงิลกึมากขึน้	จากการทีท่ัง้สองประเทศได้หลอมรวม
เป้าหมายให้มีความใกล้ชิดกัน	 เพื่อความร่วมมือ 
ท่ีหลากหลายรวมท้ังการด�ารงการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกันอย่างใกล้ชิด	ทั้งในประเด็นความร่วมมือ
ในภมูภิาคและระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะจากการ
พบปะระหว่างประธานาธบิด	ีส	ีจิน้ผงิ	กบันายกรฐัมนตรี
นเรนทระ	 โมที	 ในการประชุมสุดยอดครั้งที่	 ๗	 
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กลุ่มประเทศ	BRICS	เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	นอกจากนี้ 
ยังมีกลไกในกรอบความร่วมมือต่างๆ	 ที่ท�าให้ 
ทั้งสองฝ่ายมีการติดต่อสื่อสารกัน	เช่น	UN,	G20	
รวมทั้งความร่วมมือระหว่างจีน-อินเดีย-รัสเซีย	
เพ่ือช่วยเหลอืและป้องกนัรกัษาผลประโยชน์ร่วมกนั	
ส�าหรับความร่วมมือทางทหารน้ันทั้งสองฝ่าย 
มีการปรึกษาหารือเพ่ือความมั่นคงทางทหาร 
และการฝึกร่วมเพือ่ต่อต้านการก่อการร้าย	โดยเฉพาะ 
การปฏิ บัติ ในการรั กษาสันติภาพระหว ่ าง 
แนวพรมแดนของทั้งสองประเทศ	 เพื่อให้เกิด
เสถียรภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญีปุ่่น 
นับตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 ทั้งสองฝ่าย

พยายามฟ้ืนฟคูวามสัมพนัธ์ผ่านกรอบความร่วมมอื
ต่างๆ	 เช่น	 APEC,	 Asian-Africa	 Summit	 และ	 
การประชุมสุดยอดระหว่างสามฝ่าย	 จีน-ญี่ปุ่น-
เกาหลีใต้	แม้ว่าจะมีปัจจัยทางประวัติศาสตร์และ
ประเด็นความขัดแย้งทางด้านอาณาเขตจะเป็น
อุปสรรคต่อความสัมพันธ์แบบทวิภาคีของทั้งสอง
ประเทศก็ตาม	 แต่จีนได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นยึดถือ
เอกสารการเมือง	 ๔	 ฉบับ	 และหลักพื้นฐาน 
สี่ประเด็นของข้อตกลงทวิภาคี	 เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างถูกต้อง	 การควบคุมกรณีพิพาท	 
การควบคมุความขดัแย้ง	และหลกีเลีย่งสิง่ทีจ่ะเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี								

จุดยืนของจีนและมุมมองต่อปัญหาที่
เป็นประเดน็ร้อนในภมูภิาค	ซึง่มปีระเดน็ปัญหา
ที่ส�าคัญดังนี้

ปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทร
เกาหลี

จุ ดยื นของจี นต ่ อป ัญหานิ ว เ ค ลีย ร  ์
บนคาบสมุทรเกาหล	ีซึง่มคีวามชัดเจนและมีความ
เสมอต้นเสมอปลายที่มุ่งมั่นจะท�าให้คาบสมุทร

เกาหลีเป็นเขตปลอดจากนิวเคลียร์	 เพื่อให้เกิด
สันติภาพและเสถยีรภาพ	และเหน็ว่าทางออกของ
การแก้ไขปัญหานี้จะต้องใช้การเจรจาและการ
ปรึกษาหารือเท่านั้น	และหลายปีที่ผ่านมา	จีนได้
ท�าหน้าท่ีเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเจรจา
หกฝ่าย	 (สหรัฐฯ	 เกาหลีเหนือ	 รัสเซีย	 ญี่ปุ ่น	
เกาหลีใต้	 และจีน)	 นอกจากนี้	 จีนยังคงท�างาน 
ร่วมกับชุมชนระหว่างประเทศที่มุ ่งมั่นจะท�าให้
คาบสมทุรเกาหลเีป็นเขตปลอดจากนวิเคลยีร์	ทัง้นี้	
เนื่องจากจีนเห็นว่าจะท�าให้คาบสมุทรเกาหลีของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมีสันติภาพ
และเสถียรภาพในระยะยาว	ซึ่งจีนขอให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องให้เดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะต้องใช้ความ
พยายามมากขึ้นสักเพียงใดก็ตาม

ปัญหาการติดตั้งระบบต่อต้าน
ขีปนาวุธ

เนือ่งจากระบบต่อต้านขปีนาวธุเป็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับการมีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม	 และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างประเทศขนาดใหญ่	โดยจนียึดม่ันอยูเ่สมอ
เกี่ยวกับการต่อต้านขีปนาวุธอย่างมีทิศทาง 
ตามสนธิสัญญา	 ที่ทุกประเทศควรปฏิบัติตาม 
เพือ่ด�ารงไว้ซึง่ผลประโยชน์ด้านความมัน่คงร่วมกนั 
ในการปกป้องรกัษาสภาพแวดล้อมด้านความม่ันคง
ระหว่างประเทศให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ	 
ด้วยความเสมอภาค	มคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั 
และมีความร ่วมมือเพื่อผลประโยชน ์ร ่วมกัน  
ดงันัน้	จนีไม่เหน็ด้วยกบักรณทีีส่หรฐัฯ	และเกาหลใีต้
จะด�าเนนิการตดิตัง้ระบบป้องกนัขปีนาวธุ	THAAD	
(Terminal	High	Altitude	Area	Defense	System	
คือระบบยิงสกัดขีปนาวุธในบริเวณพิกัดต�าแหน่ง
สูง	 ขณะที่ขีปนาวุธโจมตีก�าลังเข้าสู ่วิถีเดินทาง
ระยะสุดท้ายก่อนตกสู่เป้าหมาย	 โดยมากใช้ยิง
สกัดขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยปานกลาง)	 ซ่ึงจะ
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ท�าลายความสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี	้
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของจีนและ
ประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	โดยรวม	
นอกจากนี้	 ยังส่งผลกระทบต่อความพยายาม 
ในการแก้ไขปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย	 
ดงันัน้	จนีจงึขอยนืยนัทีจ่ะให้สหรฐัฯ	และเกาหลใีต้
ยุติกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องนี้

ปัญหาอัฟกานิสถาน 
จนีสนบัสนนุสนัตภิาพและการฟ้ืนฟปูระเทศ

อัฟกานิสถาน	 โดยหวังว่าจะเห็นอัฟกานิสถาน 
เป็นประเทศทีส่ามารถรวมตัวกนั	มเีสถยีรภาพ	มคีวาม
เจรญิรุง่เรอืง	และมสีนัตภิาพ	พร้อมๆ	กบัประเทศ
เพือ่นบ้าน	ซึง่ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	จนีได้เพิม่ความ
ช่วยเหลือแก่อัฟกานิสถาน	 โดยเฉพาะการ
สนับสนุนให้รัฐบาลอัฟกานิสถาน	 มีขีดความ
สามารถในการฟื ้นฟูประเทศจากการที่ได้รับ 
ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือน
ตุลาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 โดยจีนมีความเชื่อมั่น 
ต่อกระบวนการประนปีระนอมกนัโดยการน�าของ
ชาวอัฟกานิสถานเอง	 จะสามารถแก้ไขปัญหาใน
อัฟกานสิถานให้ลลุ่วงไปได้	ดงันัน้	จนีจงึด�ารงรกัษา
บทบาทท่ีสร ้ างสรรค ์ต ่อการสนับสนุนให ้
กระบวนการประนีประนอมในอัฟกานิสถาน
ด�าเนินการได้ด้วยตนเอง

ปัญหาการก่อการร้าย
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ยังคงมีปัญหา 

การก่อการร้ายจากกลุม่หวัรนุแรง	ซึง่มกีารปฏบิตักิาร
ที่ใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น	 และได้ขยายตัวเป็น
ภัยคุกคามที่มี อันตรายมากขึ้น	 โดยเฉพาะ 
การก่อการร้ายทางไซเบอร์	 อันส่งผลกระทบต่อ 
ความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค	 ทั้งนี้	 
การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อชุมชนระหว่าง
ประเทศและมวลมนุษยชาตโิดยรวม	ซึง่รฐับาลจนี
ต่อต้านการก่อการร้ายในทกุรปูแบบ	และจะร่วมมอื

กับชุมชนระหว่างประเทศในการต่อสู ้กับการ
ก่อการร้ายภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติและ
บรรทัดฐานระหว่างประเทศท่ีเป็นหลกัสากล	ซึง่จีน
มีความเช่ือว่า	การแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายต้อง
ด�าเนินการอย่างมีมาตรฐานระดับเดียวกัน	โดยมี
การพิจารณาทั้งในภาพรวมและในรายละเอียด 
ถึงรากเหง้าของปัญหาที่อาจเกิดจากปัญหา
การเมือง	เศรษฐกจิ	และผลกระทบจากการด�าเนนิ
นโยบายต่างๆ	เป็นต้น

ปัญหาที่ต้องมีความร่วมมือกัน 
ทางทะเล

สถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับทาง
ทะเลในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	ยงัคงมเีสถยีรภาพ	
ทั้งนี้	 เพราะทุกฝ่ายยังคงมีผลประโยชน์ร่วมกัน	
และมฉีนัทามตทิีจ่ะด�ารงรกัษาสนัตภิาพ	ความมัน่คง
และเสรภีาพในการเดนิเรอื	รวมทัง้การใช้เส้นทางบิน 
แต ่อย ่ า ง ไรก็ตาม	 ป ัญหาจากภัยคุกคาม 
ต่อความมัน่คงทางทะเลในรปูแบบใหม่	เช่น	ปัญหา
โจรสลัด	 ปัญหาการลักลอบน�าเข้าสิ่งผิดกฎหมาย
ต่างๆ	 และปัญหาการค้ามนุษย์	 ฯลฯ	 ได้ส่งผล 
กระทบต่อความมั่นคงทางทะเล	โดยจีนเรียกร้องให้มี
ความร่วมมอืให้มคีวามช่วยเหลอืระหว่างประเทศ	
เพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงทางทะเล
ร่วมกัน	โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติของกฎบัตร
สหประชาชาต	ิและหลกัการพืน้ฐานของกฎหมาย
ทางทะเล	ทัง้ทีเ่ป็นกฎหมายระหว่างประเทศ	และ
กฎหมายใหม ่ทางทะเล	 รวมถึงอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒	
(United	Nations	Convention	on	the	Law	of	the	
Sea,	1982	:	UNCLOS)	และหลักการพื้นฐานของ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ

จีนยังคงอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะหนานชา	
(หรอืหมูเ่กาะสแปรตล)ี	และน่านน�า้บรเิวณใกล้เคียง 
แม้จะมีความขัดแย้งกับชาติอื่นที่อ้างสิทธิ์เช่นกัน	
ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู ่ในอ�านาจอธิปไตยของจีน	 
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ที่จีนจะต้องปกป้องดินแดนและน่านน�้าของจีน
ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติ	แต่จนีมีความมุง่มัน่
ท่ีจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวโดยสันติ	
และยอมรับการเจรจาปรึกษาหารือ	 เพื่อน�ามาซึ่ง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	 เช่น	 จีนกับ
อาเซียนมีการติดต่อสื่อสารและเจรจาหารือกัน
อย่างใกล้ชดิเกีย่วกบัปัญหาในทะเลจนีใต้	ซึง่ก�าลงั
มคีวามก้าวหน้ามากขึน้จากการร่วมมอืกนัด�าเนนิการ
ตามปฏิญญาว ่าด ้วยแนวปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้	 (Declaration	 on	 the	 Conduct	 of	 
Parties	in	the	South	China	Sea	:	DOC)	ซึ่งริเริ่มขึ้น
ตั้งแต่	ค.ศ.	๒๐๐๒	ให้สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ
เป็นระเบียบปฏิบัติ	 (Code	 of	 Conduct–COC)	
อย่างเป็นทางการต่อไป	เพือ่การมเีสถยีรภาพและ
การรักษาความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคน้ี	 
โดยเฉพาะปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี	 (Diaoyu)	และ
การแบ่งเขตทางทะเลในทะเลจนีตะวนัออก	ซึง่จนีกบั
ญี่ปุ่นยังคงมีการเจรจาหารือในระดับสูงตลอดมา	
โดยจีนยืนยันว่า	 หมู่เกาะเตี้ยวหวีอยู่ในอ�านาจ
อธิปไตยของจีนจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
และความชอบธรรมพ้ืนฐาน	 แต่ทั้งจีนและญี่ปุ่น
ต ่างเห็นพ ้องในการด�ารงการติดต ่อสื่อสาร 
เพื่อบริหารจัดการกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น 
โดยฉันทามติร่วมกัน	เช่น	การควบคุมทางอากาศ
และทางทะเล	การบงัคบัใช้กฎหมายทางทะเล	การวจัิย
ทางวิทยาศาสตร์	 การค้นหาแหล่งน�้ามันและ 
ก๊าซธรรมชาติ	 รวมทั้งการประมง	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	
จนีแสดงเจตนารมณ์ทีจ่ะใช้การเจรจาปรกึษาหารอืกนั
เพื่อแก้ไขปัญหากับญี่ปุ่น	 นอกจากนี้	 ในเดือน
ธันวาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 จีนกับเกาหลีใต้ก็ได้บรรลุ
ข้อตกลงในการแบ่งเขตทางทะเลและเรื่องอ่ืนๆ	 
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย						

การมีส่วนร่วมของจีนในกลไกหลัก
เพื่อความร ่วมมือแบบพหุภาคีของ
ภูมิภาค

กลไกหลักแบบพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก	ที่จีนเข้าไปมีส่วนร่วมในความร่วมมือนั้น	
อาจแบ่งออกตามกรอบความร่วมมือต่างๆ	ดังนี้

กรอบความร ่ วมมื อจี น -อา เซี ยน  
ซึง่จนีค�านึงถงึอาเซยีนเป็นเพือ่นบ้านในล�าดบัแรก	
และสนับสนุนการรวมตัวกันของอาเซียน 
เป็นประชาคมเดียวกัน	 เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ความร่วมมอืในภมูภิาค	ทัง้นี	้ด้วยหลกัการพืน้ฐาน
ของการเคารพซึ่งกันและกัน	 ความเสมอภาคกัน	
การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 และมีความร่วมมือเพ่ือ 
ผลประโยชน์ร่วมกนั	ท�าให้จนีและอาเซยีนมคีวาม
แข็งแกร่งในการเจรจาหารือทางยุทธศาสตร์	 ที่จะ
ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันทาง 
การเมอืง	มคีวามร่วมมอืเชงิลกึทัง้ในทางด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการค้า	 ด้านการเช่ือมโยง	 ด้านการลงทุน	 
ด้านความมัน่คง	ด้านกจิการทางทะเล	ด้านวฒันธรรม 
และการแลกเปลีย่นในระดบัประชาชนสูป่ระชาชน	
ซึ่งจะท�าให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียน
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 และในระหว่างการ 
เดินทางเยือน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ
ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	เมื่อปี	ค.ศ.	๒๐๑๓	ผู้น�า
จีนได้ตอกย�้าถึงความใกล้ชิดของจีนกับประชาคม
อาเซียน	 ด้วยการร่วมเป็นหุ ้นส่วนในอนาคต	 
โดยในปี	 ค.ศ.	๒๐๑๖	อันเป็นปีครบรอบ	๒๕	ปี
ของความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีนกับอาเซียน	
ซึ่งนอกเหนือจากการที่นายกรัฐมนตรี	หลี่	เค่อเฉียง 
ของจนีได้ไปร่วมการประชมุสุดยอดระหว่างจนีกบั
อาเซยีนทีก่รงุเวยีงจนัทน์	สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	 เพื่อกระชับความร่วมมือในการ
ก�าหนดทิศทางในอนาคตแล้ว	 ท้ังสองฝ่ายก็ได้มี
การพบปะหารอืในระดบัรฐัมนตรกีารต่างประเทศ	
รัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจและการค้า	 อันท�าให้
ความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศคู่เจรจา (๑๐+๓)	ซึ่งความร่วมมือ	๑๐+๓	
เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซยีนกบักลุ่มประเทศ
ในเอเชียตะวันออก	ภายใต้แผนงานความร่วมมือ
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ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๓–๒๐๑๗	 	 อันเป็นความก้าวหน้า 
มาจากความรเิร่ิมเชียงใหม่	(Chiang	Mai	Initiative)	
อันเป ็นกระบวนการแบบพหุภาคีที่ จะเพิ่ม
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ	ซึง่จนีมุง่ผลกัดนัการเจรจา
ต่อรองทางการค้า	การลงทนุและการบรกิารให้ยกระดบั
ไปสู่รูปแบบความร่วมมือในการขยายการค้าและ
การลงทุน	ภายใต้กรอบความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค	 (the	 Regional	
Comprehensive	Economic	Partnership	:	RCEP)	
หรอื	๑๐+๖	ส�าหรบัในการประชุมสดุยอดอาเซยีน
บวกสาม	 หรือ	 ๑๐+๓	 ครั้งที่	 ๑๙	 เมื่อวันที่	 ๗	
กนัยายน	ค.ศ.	๒๐๑๖	ณ	กรุงเวยีงจนัทน์	สปป.ลาว	
นายหลี	่เค่อเฉยีง	นายกรฐัมนตรจีนี	ได้เสนอกรอบ
ความร่วมมือ	๖	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	ส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านความมั่นคงทางการเงิน	 (๒)	 ขยายความ 
ร่วมมอืทางการค้าและการลงทนุ	(๓)	ส่งเสรมิความ
ร่วมมือด้านการเกษตรและการลดความยากจน	
(๔)	 การเพิ่มระดับของการเชื่อมโยง	 (๕)	 สร้าง 
รปูแบบใหม่ส�าหรบัความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรม	
และ	 (๖)	 ขยายด้านวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยน
ระดับประชาชนสู่ประชาชน

กรอบความร่วมมือจีน-ญ่ีปุ่น-เกาหลีใต้ 
ซึ่งเมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	ค.ศ.	๒๐๑๕	จีน	ญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้	 ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือ
สามฝ ่ายขึ้นที่ กรุ ง โซล	 ประเทศเกาหลี ใต ้	 
เพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์สามฝ่าย	และแลกเปลีย่น
ความร่วมมือด้านต่างๆ	 ในอนาคต	 ซึ่งภายหลัง 
การประชมุฯ	ผู้น�าของประเทศทัง้สาม	ได้แถลงข่าวร่วม 
และออกปฏิญญาทีจ่ะร่วมกนัเสรมิสร้างสนัตภิาพ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ	(Joint	Declaration	
for	Peace	and	Cooperation	in	Northeast	Asia)	
นอกจากนี้	ยังมีการแถลงการณ์ร่วมในด้านต่าง	ๆ 	
อีก	๕	ฉบับ	ได้แก่	(๑)	สิ่งแวดล้อม	(๒)	เศรษฐกิจ
และการค้า	 (๓)	 ความร่วมมือด้านศุลกากร 
เพื่อความราบรื่นในการค้า	 (๔)	 ความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร	และ	(๕)	ความร่วมมือด้านการศกึษา 

ซึ่งต่อมาหลังจากปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๕	 เป็นต้นมา	 
โดยท้ังสามประเทศก็มีการพบปะหารือในระดับ
รฐัมนตรหีลายกระทรวง	โดยเฉพาะมกีารเจรจาต่อรอง
หลายรอบเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี

กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวัน
ออก  ( Ea s t  A s i a  Summ i t  :  EAS )  
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเป็นการ
ประชุมระดบัผูน้�าประเทศ	โดยในการประชุม	EAS	 
ครั้งที่ 	 ๑๑	 ณ	 กรุงเวียงจันทน์	 สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว	เมือ่วนัที	่๘	กนัยายน	
ค.ศ.	 ๒๐๑๗	 ท่ีประชุมได้หารือถึงประเด็นส�าคัญ	
๖	 ประเด็นตามปฏิญญาพนมเปญว่าด้วยความ
ริเริ่มเพื่อพัฒนาการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
(Phnom	 Penh	 Declaration	 on	 the	 East	 Asia	
Summit	 Development	 Initiative)	 ระหว่างปี	 
ค.ศ.	๒๐๑๕–๒๐๑๗	ได้แก่	พลงังาน	การศึกษา	การเงนิ 
สาธารณสขุโลก	สิง่แวดล้อม	และการจดัการภยัพิบตัิ 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการร่วมมือและ 
แบ่งปันข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากการ
ก่อการร้ายที่ก�าลังแพร่กระจายไปทั่วโลก	นอกจากนี ้
ที่ประชุมยังได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุถึงความ
ส�าคญัของการปลดอาวธุนวิเคลยีร์	การไม่แพร่ขยาย
อาวุธนิวเคลียร ์	 (non-proliferation)	 การใช  ้
พลังงานนิวเคลียร์สันติ	 และความส�าคัญของ 
การใช้นิวเคลียร์ด้านความม่ันคงเพื่อตอบโต้กับ 
ภัยก่อการร้าย	ทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
นอกจากน้ี	 นายกรัฐมนตรีหล่ี	 เค่อเฉียง	 ของจีน	 
ได้น�าเสนอในท่ีประชุม	 EAS	 ครั้งที่	 ๑๑	 ว่า	 
ความร่วมมอืในการพฒันาด้านเศรษฐกจิ	และความร่วมมอื
ด้านความมั่นคงทางการเมือง	 ซึ่งเป็น	๒	 จักรกล 
ที่มีแรงขับก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างประสาน
สอดคล้องกันของทุกฝ่าย	 กล่าวคือ	 การพัฒนา
ด ้านเศรษฐกิจจะท�าให ้ เกิดความแข็งแกร ่ง 
อันสนับสนุนต่อการเชื่อมโยงของภูมิภาคการจัดตั้ง
เขตการค้าเสรี	 อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือทาง
สังคมในการท�ามาหากินและอยู ่ร ่วมกันของ
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ประชาชน	ส่วนความมั่นคงทางการเมือง	จะสนับสนุน
ต ่อกรอบแนวคิดความมั่นคงใหม ่ 	 ในรูปแบบ 
ความมั่นคงร่วม	 ความมั่นคงอย่างรอบด้าน	 
ความมัน่คงแบบร่วมมอืกนั	ความมัน่คงอย่างยัง่ยนื 
ซ่ึงจะสนบัสนุนต่อความร่วมมอือย่างแขง็แกร่งและ
ในกรอบความมั่นคงของภูมิภาคต่อการแก้ไข
ปัญหาความมัน่คงในรปูแบบใหม่	รวมทัง้ปัญหาที่
เป็นประเด็นร้อนและอ่อนไหวในแนวทางทีถ่กูต้อง													

กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร ่วมมือด ้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional 
Forum : ARF)	เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คง	ระดบั
พหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 และพัฒนา
แนวทางการด�าเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน	
(Preventive	Diplomacy)	ที่มุ่งป้องกันการเกิดและ
ขยายตัวของความขัดแย้ง	 โดยใช้มาตรการสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 (Confidence	 Building	Mea-
sures-CBMs)	 ระหว่างกัน	 โดยเฉพาะเพื่อความ
ร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงใน 
รูปแบบใหม่	((Non-Traditional	Security)	ซึ่งจีนได้
เข้ามีส่วนร่วมในกลไกความร่วมมือของ	 ARF	 
อย่างต่อเนือ่ง	เช่น	ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	จนีได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุม	Workshop	เรื่อง	“Cyber	Security	
Capacity	Building”	และ	ARF	Seminar	on	Mari-
time	Risk	Management	and	Cooperation	เป็นต้น

กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting Plus : ADMM-Plus)  
เป็นกลไกในระดับสูงที่จะสนับสนุนต่อความร่วมมือ
ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	 
รวมท้ังส่งเสรมิความร่วมมอืด้านกลาโหม	เพือ่การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล	 การปรึกษาหารือกันในระดับ
รัฐมนตรี	 เกี่ยวกับสันติภาพ	 ความมั่นคง	 และ
เสถียรภาพภายในภูมิภาค	 ซึ่งในการประชุม	 
ADMM-Plus	ครั้งที่	๓	 เมื่อวันที่	๔	พฤศจิกายน	

ค.ศ.	๒๐๑๕	ท่ีกรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	
โดยเห็นร ่วมกันว ่า	 ภัยคุกคามจากไซเบอร	์ 
การก่อการร้าย	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความ
มั่นคงทางทะเล	 เป็นความท้าทายที่ส�าคัญของ
ภูมิภาคท่ีต้องให้ความร่วมมือกันใกล้ชิดมากข้ึน	
การประชมุ	รฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน	กบัรฐัมนตรี
กลาโหมประเทศคูเ่จรจา	เป็นกลไกท่ีมปีระสทิธภิาพ
ในการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น	 การสร้าง
ความเข ้าใจร ่วมกัน	 ความไว ้ เนื้อเชื่อใจกัน	 
ตลอดจนการฝึกร่วมกนัมีความส�าคญัต่อการสร้าง
เสถยีรภาพของภมูภิาค	นอกจากนี	้ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๖ 
กองทัพจีนก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกร่วมการรักษา
สันติภาพและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่อินเดีย	รวมทั้ง 
ในระหว่างปี	ค.ศ.	๒๐๑๗–๒๐๒๐	จนีกบัประเทศไทย
จะเป็นประธานร่วมของคณะท�างานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในกรอบ	ADMM-
Plus	เป็นต้น

กรอบการประชุมกรอบความร่วมมือ
แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง (Lancang-Mekong 
Cooperation : LMC)	 ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย 
ที่ต้องการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน	
โดยครอบคลมุความร่วมมอืระหว่างกนัอย่างรอบด้าน 
ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน	
โดยเน้นความรับผิดชอบร่วมกัน	 การพัฒนา 
อย ่างยั่ งยืน 	 และการเสริมสร ้ างความเป ็น 
อันหน่ึงอันเดียวกันทางสังคมและวัฒนธรรม	 
เพื่อลดช่องว่างของการพัฒนา	 และส่งเสริม 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	 ทั้งนี้	 นับเป็น 
ครั้งแรกที่จีนแสดงท่าทีเป็นผู้น�าในการเป็นเจ้าภาพ
การประชมุผูน้�าความร่วมมอืแม่น�า้ล้านช้าง-แม่น�า้โขง 
ครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 มีนาคม	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 
โดยจัดขึ้นท่ีเมืองซานย่า	 มณฑลไห่หนานของจีน	
ผู้น�า	๕	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	กัมพูชา	ลาว	เมียนมา
และเวียดนาม	 เข้าร่วมประชุมตามค�าเชิญของ 
นายหลี่	เค่อเฉียง	นายกรัฐมนตรีจีน	และมีหัวข้อหลัก
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ของการประชุมฯ	 คือ	 “Shared	 River,	 Shared	
Future”	 กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง	 
โดยได้เรยีกว่า	กลไกของความร่วมมอื	๓+๕	กล่าว
คือ	 ได้เน้นถึงความร่วมมือที่สอดคล้องกับ	 ๓	 
เสาหลักของอาเซียน	 ได้แก่	 (๑)	 การเมืองและ 
ความมั่นคง	 (๒)	 เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน	 (๓)	 สังคม-วัฒนธรรม	 และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชน	 ซ่ึงได้ครอบคลุมความร่วมมือ	
๕	สาขา	ได้แก่	(๑)	การส่งเสริมความเชื่อมโยง	(๒)	
ความร่วมมอืทางด้านอตุสาหกรรม	(๓)	ความร่วมมอื
ทางด้านเศรษฐกิจข้ามพรมแดน	 (๔)	 การบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า	 และ	 (๕)	 การเกษตรและ 
การลดความยากจน

กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ 
(Shanghai Cooperation Organization : SCO) 
เป ็นองค ์การท่ีรวมตัวกันเพ่ือความร ่วมมือ 
ทางการเมือง	ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	
ประกอบด้วยสมาชิก	๖	ประเทศ	คือ	จีน	รัสเซีย	
คาซคัสถาน	คร์ีกซีสถาน	ทาจกิสิถาน	และอซุเบกสิถาน 
รวมทั้ง	 มีประเทศผู ้สังเกตการณ์	 (observer)	 
๕	 ประเทศ	 คือ	 อัฟกานิสถาน	 อินเดีย	 อิหร่าน	
มองโกเลีย	และปากีสถาน	โดยมีประเทศหุ้นส่วน
ในการเจรจา	(dialogue	partner)	๓	ประเทศ	คือ	
เบลารุส	ศรีลังกา	และตุรกี	โดยในปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	
ประธานาธิบดี	 สี 	 จิ้นผิง	 ของจีน	 ได ้กล ่าว 
แสดงความยินดต้ีอนรบัการขยายตวัขององค์การ	SCO 
โดยจะรับรองให้อินเดียกับปากีสถาน	 เป็นชาติ
สมาชิกสมบูรณ์ขององค์การ	 นอกจากนั้น	 ยังให้
เลื่อน	 เบลารุสจากการเป็นหุ้นส่วนในการเจรจา	 
(dialogue	partner)	 ขึ้นสู่สถานะ	 “ผู้สังเกตการณ์”	
(observer)	 และให้รับประเทศ	 อาเซอร์ไบจาน,	 
อาร์มีเนีย,	กัมพูชา,	และเนปาล	เข้าเป็น	“หุ้นส่วน 
การเจรจา”	 รายใหม่	 ต่อมาในการประชุม	 SCO	
ครั้งที่	๑๖	ที่กรุงทาชเคนต์	อุซเบกิสถาน	ระหว่าง
วันที่	๒๓	–	๒๔	มิถุนายน	ค.ศ.	๒๐๑๖	 เน้นถึง 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การความร่วมมือ

เซี่ยงไฮ้ถึงปี	ค.ศ.	๒๐๒๕	แผนปฏิบัติการระหว่าง
ปี	ค.ศ.	๒๐๑๖–๒๐๒๐	ซึ่งเกี่ยวพันถึงความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ	ทั้งการเมือง	ความมั่นคง	เศรษฐกิจ	
วฒันธรรม	การสือ่สาร	เป็นต้น	ล้วนเป็นสญัลกัษณ์
ท่ีแสดงให้เห็นว่า	 องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ ้
ได้ก้าวเข้าสู่ขั้นที่สมบูรณ์แล้ว

กรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เน้ือ 
เชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Confer-
ence on Interaction and Confidence-Building 
Measures in Asia : CICA)	ซึ่งในการประชุม	CICA 
ระดับรัฐมนตรี	ครั้งที่	๕	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ	“การส่งเสริม
สันติภาพ	ความม่ันคง	เสถยีรภาพ	และการพฒันา
อย่างยั่งยืนในเอเชียด้วยการเสวนา”	 (Promoting	
Peace,	 Security,	 Stability	 and	 Sustainable	 
Development	 in	 Asia	 through	 Dialogue)	 
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านการเมืองและความมั่นคง	 ความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกจิและการพฒันา	ตลอดจนการรบัมอื
กับภัยคุกคามและความท้าทายรูปแบบใหม่ของ
ภูมิภาค	 ในระหว่างปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖–๒๐๑๘	 และ 
ท่ีประชุมร่วมกันรับรองปฏิญญาเพื่อสะท้อน
เจตนารมณ์ทางการเมอืงของประเทศสมาชกิทีจ่ะ
สร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจกนัผ่านกรอบความร่วมมอื
ใน	 ๕	 มิติ	 ได้แก่	 (๑)	 การเมืองและการทหาร	 
(๒)	เศรษฐกจิ	(๓)	ภยัคุกคามและความท้าทายรปูแบบใหม่ 
(๔)	สิ่งแวดล้อม	และ	(๕)	มิติด้านมนุษย์	หรือด้าน
สังคมวัฒนธรรม

กิจกรรมส�าหรับความร่วมมือด้านความ
มัน่คงในรปูแบบใหม่ของภมูภิาค	ซึง่จนีได้เข้ามา
มีส่วนร่วม	ได้แก่

๑. การบรรเทาภัยพิบัติ 
	 รัฐบาลจีนได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการ
บรรเทาภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งเป็น
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ความร่วมมือในกรอบต่างๆ	 เช่น	 กรอบองค์การ
ความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 (SCO)	 กรอบความร่วมมือ
สามฝ่าย	ระหว่างจีน-ญีปุ่น่-เกาหลใีต้	และการประชมุ 
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (ASEAN	
Regional	Forum	:	ARF)	เป็นต้น	โดยรฐับาลจนีจะ
ท�างานร่วมกบัฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพ่ือพัฒนาให้ดย่ิีงขึน้ 
ในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที	่
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 การฝึกบุคลากร	 
การแลกเปลีย่นเทคโนโลย	ีการฝึกจ�าลองสถานการณ์ 
ความร่วมมือในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์	 วัสดุ
อุปกรณ์ส�ารอง	 และเครื่องช่วยเหลือฉุกเฉิน	 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติทั้งที่เป็นความร่วมมือ
แบบทวภิาคแีละแบบพหภุาคใีนการบรรเทาภยัพบิตัิ 
รวมทั้งเพิ่มพูนขีดความสามารถในการบรรเทา 
ภัยพิบัติในพื้นที่เอเชีย-แปซิฟิก

๒. ความร่วมมือในการต่อต้านการ
ก่อการร้าย 

	 จนีมคีวามร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน
ในการต่อต้านการก่อการร้ายและการกระท�า 
ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ของบุคคลหรือผู้อพยพ	 โดยจับกุมผู้ต้องสงสัยท่ี
เกีย่วข้องกบักรณดีงักล่าว	โดยเฉพาะทีเ่ป็นเครอืข่าย
ของกลุม่ขบวนการอสิลามเตอร์กสิถานตะวนัออก	
(Eastern	Turkistan	 Islamic	Movement	 :	ETIM)	
ซึ่งมีการจัดหาสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มก่อการร้าย
ได้หลายกลุ่ม	 โดยจีนมีความร่วมมือแบบทวิภาคี
กับประเทศต่างๆ	 ในการต่อต้านการก่อการร้าย	
เช่น	 สหรัฐฯ	 รัสเซีย	 แคนาดา	 สหราชอาณาจักร	
อินเดีย	 ปากีสถาน	 เกาหลีใต้	 และอินโดนีเซีย	
เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 จีนยังมีความร่วมมือกับ
อาเซียนในการต่อสู ้กับอาชญากรรมข้ามชาติ	 
รวมทั้งความร่วมมือระหว่างจีน	 อัฟกานิสถาน	
ปากีสถาน	 และทาจิกิสถาน	 ได้จัดตั้งกลไกความ 
ร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่าง 
กองก�าลังทหารของทั้งสี่ประเทศ	 โดยมีเป้าหมาย

ในการวเิคราะห์สถานการณ์	การตรวจสอบในสิง่ที่
เป็นเงื่อนไข	การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	การสร้าง
ศักยภาพขีดความสามารถ	 การฝึกร่วมและการ
อบรมบุคลากร	 และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน

๓. ค ว ามร ่ วมมื อ ในกา รต ่ อสู ้ กั บ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

	 ๓.๑		รฐับาลจนีให้ความส�าคญัขัน้สงูใน
การต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ	โดยยึดถือตาม
อนุ สัญญาสหประชาชาติ เพื่ อการต ่อต ้ าน
อาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองค์กร
หรือ	United	Nations	Convention	against	Trans-
national	Organized	Crime	 (UNTOC)	โดยจีนจะ
ให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ

	 ๓.๒		รัฐบาลจีนมุ่งเน้นในการบังคับใช้
กฎหมายและความร ่วมมือด ้านความมั่นคง	 
โดยเฉพาะความร่วมมือในการปฏิบัติการเพ่ือ
ความปลอดภัยในแม่น�้าโขง	 และการร่วมปฏิบัติ
การแบบพหุภาคีกับประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	

	 ๓.๓		จีนมีความพร้อมในความร่วมมือ
เพื่อสนับสนุนต ่อกระบวนการยุติธรรมและ 
การบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม
ข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรม	

๔. ความมั่นคงทางไซเบอร์
 ๔.๑		จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน 

ต่อการสร้างความม่ันใจในความม่ันคงทางไซเบอร์	
เพื่อการน�าไปใช ้ ในการส ่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม	 การรักษาสันติภาพและ
เสถียรภาพระหว่างประเทศ	 รวมทั้งปรับปรุง 
ชีวิตความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ	 
ซึ่งทุกประเทศต้องมีการปรึกษาหารือกัน	 มีความ
เคารพซึ่งกันและกัน	 ในการรักษาผลประโยชน์ 
ร่วมกัน	 โดยยอมรับกฎระเบียบตามกรอบของ
สหประชาชาติ
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	 ๔.๒		จีนให้ความส�าคัญต่อการยึดถือ
การปฏิบัติตามกลไกที่เป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค	
เช่น	ARF	BRICS	และ	SCO	เป็นต้น	ในการพฒันา
เครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์

๕. ความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคง 
ทางทะเล

	 ๕.๑		ปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	 เป็นปีแห่งความ
ร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับอาเซียน	 ทั้งนี้
เพราะความร่วมมือทางทะเลจะเป็นกุญแจส�าคัญ
ของการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง
ศตวรรษที	่๒๑	โดยจนีมกีารแลกเปลีย่นและร่วมมือ
กับประเทศต่างๆ	 ในการรักษาความมั่นคง 
ทางทะเล	 และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเล	 เช่น	ร่วมมือกับ
ประเทศไทยในทะเลอนัดามนั	เป็นต้น	นอกจากนี้	
จีนยังคงร่วมมือกับออสเตรเลียและมาเลเซีย 
ในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย
แอร์ไลน์	MH370	ที่สูญหายไปในทะเล

	 ๕.๒	 จีนให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน
ในการพฒันาศกัยภาพของศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลู
ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืระดบัภมูภิาค
เพื่อการต่อต้านการกระท�าอันเป็นโจรสลัดและ 
การปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย	 (Regional	 
Cooperation	Agreement	on	Combating	Piracy	
and	 Armed	 Robbery	 against	 Ships	 in	 Asia	 
Information	Sharing	Centre	หรือ	ReCAAP	ISC)

๖. ความร่วมมือในการลดและไม่แพร่
ขยายอาวุธ

	 จีนสนับสนุนต ่อกิจกรรมระหว ่าง
ประเทศในการควบคุมอาวุธ	 และลดการแพร่
กระจายของอาวธุทีม่อีานภุาพในการท�าลายล้างสงู 
โดยยึดถือตามสนธิสัญญาการไม่แพร ่ขยาย 
อาวุธนิวเคลียร์	 (Nuclear	 Non-Proliferation	
Treaty	 :	 NPT)	 และจีนสนับสนุนต่อการจัดต้ัง 
ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตที่ปลอดจาก
อาวุธนิวเคลียร์ตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	
Asian	 Nuclear-Weapon-Free	 Zone	 Treaty	 :	 
SEANWFZ)	โดยจนีสนบัสนนุในการปฏบิตัเิพือ่การลด 
ควบคุมและจ�ากัดอาวุธเคมี	 ซึ่งมีองค์การห้าม
อาวุธเคมี	 (Organization	For	 the	Prohibition	of	
Chemical	Weapons	:	OPCW)	ก�ากบัดแูลประเทศ
ต่างๆ	 ซึ่งเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี 
ซึ่งห้ามใช้อาวุธเคมีและก�าหนดให้ต้องท�าลาย
อาวุธเคมีที่ภาคีมีในครอบครอง

บทบาทของไทยกับการเกื้อกูลต ่อ
นโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สัมพันธภาพระหว่างจีนกับประเทศใน
ภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกมคีวามซบัซ้อน	และคาบเกีย่ว
พัวพันกับประเด็นทางการเมืองและสังคม
วัฒนธรรม	 รวมทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของจีน	 โดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งจีนเล็งเห็น
ถึงผลประโยชน ์ที่จะได ้รับจากประเทศไทย 
อย่างน้อย	๒	ประการ	คือ	ประการแรก	ไทยเป็น
เส้นทางเช่ือมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์	 อันจะ
ท�าให้จีนสามารถเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับ
มหาสมุทรอินเดียได้	และประการที่สอง	ไทยเป็น
กลัยาณมติรทางการเมอืงทีม่นี�า้หนกัความน่าเชือ่ถอื 
ในการช่วยเหลือจีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ได้	 นอกจากนี้	 ไทยมีศักยภาพที่เป็น 
กลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับจีน	 ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีน
ในเวทีประชาคมโลกได้	 อันจะเกื้อกูลต่อการ
ด�าเนินนโยบายของจีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
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 สรุป

 จีนเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ซึ่งได้ตระหนักต่อความส�าคัญของการพัฒนา	

อย่างมีสันติภาพของภูมิภาคน้ีในอนาคต	 และแสดงความพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความมั่นคง	 

ผ่านการหารือร่วมกันในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ	รวมทั้งมีความร่วมมือกันเพื่อการรักษา 

ผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค	ซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวของจีนได้ชี้แจงไว้ในเอกสารปกขาวของรัฐบาลจีน	

เรื่อง	 นโยบายของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก	 (China’s	 Policies	 on	 

Asia-Pacific	Security	Cooperation)	จดัพมิพ์และเผยแพร่โดย	The	State	Council	Information	Office	

of	the	People’s	Republic	of	China	เมื่อเดือนมกราคม	ค.ศ.	๒๐๑๗	โดยจีนน�าเสนอว่า	ทุกประเทศ

ในภูมิภาคนี้	 ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์	 ในการมุ่งส่งเสริมสันติภาพ	 การแสวงหา

เสถียรภาพและการพัฒนา	รวมทัง้มคีวามไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนัในทางการเมอืงระหว่างประเทศ	

แม้ว่าจะมข้ีอกรณพิีพาททีเ่ป็นจดุประเดน็ร้อนในภมิูภาค	ซึง่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ		ต่อเสถยีรภาพ	

เช่น	 ปัญหานิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี	 ปัญหาในอัฟกานิสถาน	 และข้อพิพาทเกี่ยวกับอ�านาจ

อธิปไตยทั้งทางบกและทางทะเล	เป็นต้น	ตลอดจนการเผชิญกับสิ่งท้าทายต่อความมั่นคง	อันเกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่มีความซับซ้อนทั้งทางการเมืองและสังคม	 โดยเฉพาะภัยคุกคาม													

ต่อความมัน่คงในรปูแบบใหม่	เช่น	การก่อการร้าย	อาชญากรรมข้ามชาต	ิและภยัพบิตัทิางธรรมชาต	ิ

เป็นต้น	โดยให้ความส�าคญักบัการมส่ีวนร่วมในกลไกหลกัเพือ่ความร่วมมอืแบบพหภุาคขีองภมูภิาค	

รวมทั้งกิจกรรมส�าหรับความร่วมมือด้านความม่ันคงในรูปแบบใหม่	 อันจะท�าให้ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิกมีเสถียรภาพและสันติภาพที่มั่นคง	 ซึ่งจะส่งผลให้จีนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้

เ อ ก ส า ร อ ้ า ง อิ ง

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.

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของผู้จัดการออนไลน์ใน	 http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.
aspx?NewsID=9600000040698	

สืบค้นเมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	ค.ศ.	๒๐๑๗
ข้อมลูจากเว็บไซต์ของสถานีวิทย	ุCRI	ของจนีใน	http://thai.cri.cn/247/2017/04/17/223s252946.htm	
สืบค้นเมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	ค.ศ.	๒๐๑๗	
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๔
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล

 “...การด�าเนินแผนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาด้วยการขับเคลื่อนจากการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็น

โครงการทีเ่ป็นระบบ ผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีะต้องสอดคล้องกบัความต้องการของ

ประเทศ ความต้องการของประชาชน และความต้องการของตลาด แล้วยังต้องประสบความส�าเร็จ

ใน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ การทดลองและปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์  

การประยุกต์ใช้จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้านการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้

อย่างแท้จริงและมีคุณค่า...”

    ความตอนหนึ่งในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ (สี จิ้นผิง, ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๔)

วิสยัทศัน์ของผู้น�จีนในการวิจยัเพื่อพฒันา
ประเทศกบัทิศทางของโครงการสมัมนาวิจยั

ยุทธศาสตร์ไทย–จีน 

	 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ผู้น�าของจีนได้
เน้นย�้าวิสัยทัศน์ว่า	 การพัฒนาประเทศจะต้อง
ให้ความส�าคญักับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก	 จะต้องเร่ง
ด�าเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ	
ที่ขับเคล่ือนด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยเร็ว	
ภารกิจส�าคัญดังกล่าวต้องมีโรดแมป	(road	map)	
และตารางเวลา	 จะต้องด�าเนินการปฏิรูประบบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู ่กันไปกับ
การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและสังคม	 ปฏิรูปแผน
สร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
กลไกระบบการจัดสรรทรัพยากร	ปรับปรุงระบบ
การพิจารณาผลงานของรัฐบาลและนโยบาย

การส่งเสริมเพ่ิมความร่วมมือด้านการศึกษาการ
วิจัยและการผลติให้ลกึซ้ึงมากขึน้	เร่งแก้ไขปัญหา
ส�าคญัทีข่ดัขวางการผลติผลงานทางวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 จะต้องเพิ่มความแข็งแกร่งด้าน
การติดต่อประสานงาน	(สี	จิ้นผิง,	๒๕๕๙,	หน้า	
๑๔๖)

การผลักดันวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ

	 จีนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอีย่างมาก	จนประสบ
ความส�าเร็จในการยกระดับความก้าวหน้าด้าน
วทิยาการ	ท�าให้จนีก้าวขึน้มาเป็นหนึง่ในประเทศ
ผู้น�าด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน	 โดยมี
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การผลักดันในการด�าเนินการ	 (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	กระทรวง,	๒๕๕๙	ข.,	หน้า	๓)	ดังนี้

	 ๑.	 ปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายด ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรมไปสูก่ารสร้างขดีความ
สามารถในการผลิตเชิงพาณิชย์

	 ๒.	มีความร ่วมมือหรือลงทุนร ่วมกับ 
ต่างชาติ	 เพื่อรับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและวิชาการ	 ส่งผลให้จีน
สามารถพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีตนเองได้

	 ๓.	 รัฐบาลสนับสนุนให ้ มีการก ่อตั้ ง 
หน่วยงานวิจัยในระดับต่างๆ	 และส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัย
รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง

	 ๔.	 รัฐบาลจีนส่งเสริมค่านิยมของประชาชน
ให ้พึ่ งพาตนเองทางด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี

การจดัต้ังหน่วยงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

	 จนีได้จดัตัง้หน่วยงานวจิยัด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้าน
วิทยาการต่างๆ	 รวมทั้งท�าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
คลังสมองในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่
รัฐบาลโดยผ่าน	 ๔	 องค์กร	 (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	กระทรวง,	๒๕๕๙	ข.,	หน้า	๓)	ได้แก่

	 ๑.	 สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (Chinese	
Academy	of	Sciences	:	CAS)	มีหน้าที่ท�าการ
วิจัยเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน	(Basic	Research)

	 ๒. 	 สถาบันวิจัยสั งกัดมหาวิทยาลัย	 
มบีทบาทด้านการฝึกอบรมและผลติบคุลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 ๓.	สถาบนัวจิยัสงักดักระทรวงอตุสาหกรรม

และรัฐบาลระดับท้องถิ่น	 เน้นการท�าวิจัยเพิ่ม
ผลผลิตและประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรม

	 ๔.	 สถาบันวิจัยทางทหารสังกัดกระทรวง
กลาโหม	 สนับสนุนการวิจัยเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ

นโยบายของรัฐบาลจีนด้านการวิจัย
พัฒนา

	 นโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนในการวิจัย 
พฒันา	โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
รอบด้าน	โดยได้ประกาศใช้ยทุธศาสตร์และนโยบาย
ที่ส�าคัญ	๒	 ฉบับ	 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,	
กระทรวง,	๒๕๕๙	ข.,	หน้า	๔–๓๑)	คือ

	 ๑.		เค้าโครงแผนพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระยะกลางและระยะยาว	ปี		พ.ศ.
๒๕๔๙–๒๕๖๓

	 ๒.		เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ	 ซึ่งประกาศในปี	
พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 โดยก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา	 
๓	ขั้น	แบ่งเป็นปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	ปี	พ.ศ.	๒๕๗๓	 
และ	ปี	พ.ศ.	๒๕๙๓

 ส�าหรบัเค้าโครงแผนพัฒนาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติระยะกลางและระยะยาว 
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙-๒๕๖๓	 ได้ก�าหนดสาขาการ
พัฒนา	 ๑๑	 ด้าน	 โครงการรองรับจ�านวน	 ๑๓	
โครงการ	และการพัฒนาเทคโนโลยี	ล�า้ยุค	๘	ด้าน 
ประกอบด้วย

		 ๑.		การพัฒนา	 ๑๑	 สาขา	 ได ้แก ่ 	 (๑)	
พลงังาน	(๒)	ทรพัยากรน�้าและแร่	(๓)	สิง่แวดล้อม	 
(๔)	 เกษตรกรรม	 (๕)	 อุตสาหกรรมการผลิต	 
(๖)	การขนส่ง	(๗)	อตุสาหกรรมบรกิารข้อมลูข่าวสาร 
(๘)	 สาธารณสุข	 (๙)	 การบริหารจัดการพัฒนา
เมือง	 (๑๐)	ความปลอดภัยสาธารณะ	 (๑๑)	การ
ป้องกันประเทศ

ว า ร ส า ร เ ส น า ธิ ปั ต ย์  
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		 ๒.	 โครงการรองรับ	จ�านวน	๑๓	โครงการ	
ได้แก่	 (1)	Core	Electronic	Devices,	High-end	
Generic	Chips	Basic	Software	(2)	Super	Large-
scale	 Integrated	Circuit	 (3)	Next	Generation	
Broadband	 Mobile	 Telecommunication	 
(4)	High-end	Numerically	Controlled	Machine	
Tools	(5)	Development	of	large	Oil-gas	Fields	
&	 Coal-bed	 Methane	 (6)	 Large	 Advanced	
Reactor	 Nuclear	 Power	 Station	 (7)	 Water	
Body	Contamination	Control	 and	Treatment	
(8)	 New	 Grnetrically	 Modified	 Varieties	 
(9)	Major	New	Drugs	Discovery	(10)	Prevention	
and	Treatment	of	Major	 Infectious	Diseases	
(11)	 Large	 Passenger	 Aircrafts	 (12)	 High	
Resolution	 Earth	 Observation	 Systems	 
(13)	Manned	Space	Flights	&	Moon	Probe

			 ๓.	 การพัฒนาเทคโนโลยีล�้ายุค	 ๘	 ด้าน	
เพื่ออนาคตของจีน	ได้แก่	(๑)	เทคโนโลยีชีวภาพ	
(๒)	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 (๓)	 เทคโนโลยีด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย	 (๔)	 เทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย	 (๕)	 เทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย	 
(๖)	เทคโนโลยีการเดนิเรอื	(๗)	เทคโนโลยด้ีานเลเซอร์ 
(๘)	เทคโนโลยีด้านอวกาศ

	 ส่วนเค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติ	 ซึ่งประกาศใช้เมื่อ
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ออกเป็น	๓	ขั้น	ได้แก่

		 ๑.	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 มีเป้าหมายที่จะเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 ซึ่งมุ่งเน้น
การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต�่าไปสู่การผลิตสินค้าที่
มมีลูค่าสงู	โดยอาศยัการใช้นวตักรรมในการผลติ	
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัส่วนงบประมาณด้าน	
R&D	เป็น	๒.๕	ของ	GDP	การน�าวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาต้องมากกว่า
ร ้อยละ	 ๖๐	 และภาคบริการท่ีมีนวัตกรรม 

สมัยใหม่จะมีสัดส่วนร้อยละ	๒๐	ของ	GDP	และ
ต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่คิดค้นด้วยตนเอง

		 ๒.	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๗๓	 มีเป้าหมายที่จะ
เป็นผู้น�านวัตกรรมโลก	 โดยอุตสาหกรรมการ
ผลิตหลักของประเทศ	 จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง	 เปลี่ยนจากประเทศ	 
“ผู้ตาม”	ไปสู่ประเทศ	“ผู้น�า”	ด้านนวัตกรรม	และ
เพ่ิมสดัส่วนงบประมาณด้าน	R&D	เป็นร้อยละ	๒.๘ 
ของ	GDP

		 ๓.		ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๙๓	 มีเป้าหมายที่จะ
เป็นชาติมหาอ�านาจทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโลก	 ซ่ึงมุ ่งเน้นการเป็นผู ้น�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการป้องกัน
ประเทศ	 และมีหน่วยงานชั้นแนวหน้าระดับโลก
ทั้งมหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัย	 และบริษัทด้าน
นวัตกรรม

	 อาจกล่าวได้ว ่า	 เค้าโครงแผนพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระยะ
กลางและระยะยาว	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙-๒๕๖๓	
รวมทั้ง	 เค้าโครงยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับ
เคลื่อนนวัตกรรมแห่งชาติดังกล่าว	 ในข้างต้น 
ได้ผลกัดนัให้จนีมคีวามก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับโลก	 โดยมีหน่วยงานท้ัง 
ในระดับชาติและระดับมณฑลด�าเนินการ	 ส�าหรับ
ระดับชาติมีคณะท�างานระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และการศึกษา,	 มีกระทรวงวิทยาศาสตร ์และ 
เทคโนโลยี,	ส�านกังานก�ากบักจิการด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี	และอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ 
(SASTIND)	 รวมทั้งองค์กรเทียบเท่าระดับ
กระทรวง	 คือ	 สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน	
(Chinese	 Academy	 of	 Sciences	 :	 CAS)	 
เป็นหน่วยงานคลังสมองที่จะให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายแก่รัฐบาลจีน	 และมีบทบาทอยู่ใน
กระบวนการตัดสินใจในการก�าหนดยุทธศาสตร์
ของประเทศ	 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในระดับ
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มณฑลที่ลงมือปฏิบัติโดยมีห้องปฏิบัติการทดลอง
และศูนย ์ศึกษาวิจัยต ่างๆ	 ท่ีมีความพร้อม	 
โดยจีนมีนักวิจัยด้าน	R&D	 (แบบเต็มเวลา)	มาก
ที่สุดของโลก	(จ�านวน	๑.๕๒	ล้านคน)	และจีนยัง
เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนวัตกรรมใหม่ๆ	 รวมทั้งมี
ผลงานอยู่ในฐานข้อมูล	Science	Citation	Index	
(SCI)	มากเป็นอนัดบั	๒	ของโลก	โดยผลงานได้ถกู 
อ้างอิงมากเป็นอันดับ	๔	ของโลก	ซึ่งน่าจะน�ามา
เป็นต้นแบบในการพฒันา		ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยได้แนวทางหนึ่ง

การแสวงหาความร่วมมอืระหว่างประเทศ

 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ได้กล่าวว่า	 
“...วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องประสานกับ
การพฒันาสงัคม	แม้ได้เรียนมาก	แต่วางไว้บนหิง้ 
เป็นแค่เพียงความแปลกใหม่อย่างหนึ่ง	 เป็นแค่
เพียงความสนใจถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจ
อย่างหนึ่ง	 ก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้...”	
(สี	จิ้นผิง,	๒๕๕๙,	หน้า	๑๔๕)

	 ดังนั้น	 รัฐบาลจีนจึงได้ให้ความส�าคัญ
ในการพัฒนาความร่วมมือกับนานาประเทศ	 
โดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียน	
ทัง้นี	้เนือ่งจากสภาพภมูริฐัศาสตร์ของประเทศใน
กลุม่อาเซยีนมทีีต่ัง้อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 
เฉยีงใต้	ซึง่มคีวามส�าคญัต่อจนีในการเป็นเพือ่นบ้าน 
ที่อยู ่ใกล้ชิดกับจีนและเป็นดินแดนเช่ือมต่อ 
ติดกับมหาสมุทรท้ังแปซิฟ ิกและมหาสมุทร
อินเดีย	 อันมีความส�าคัญต่อจีนในการลงสู่ด้าน
ใต้เพื่อออกสู่มหาสมุทรดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง	 
โดยจะส่งผลให้ดินแดนในภาคตะวันตกของจีนม ี
เส้นทางที่เชื่อมต่อออกสู่มหาสมุทรได้และเป็น
ช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจีนที่ส�าคัญ	
ตามนโยบายความรเิริม่	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง” 
(Belt	 and	 Road	 Initiative)	 เพื่อเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน	 ๕	 ด้าน	 (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,	 กระทรวง,	 ๒๕๕๙	 ก.,	 หน้า	 ๑๓)	

ได้แก่	 (๑)	 การเมือง	 (๒)	 เส้นทาง	 (๓)	 การค้า 
(๔)	เงนิตรา	และ	(๕)	ประชาชน	ซึง่เป็นปัจจยัพ้ืนฐาน 
เพือ่น�าไปสูก่ารขยายความร่วมมอืท้ังด้านเศรษฐกจิ 
การเมอืง	ความมัน่คง	สงัคมและวฒันธรรมทีล่กึซึง้ 
ยิ่งขึ้น	 จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนให้มีการ
จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

โครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย–จีน  

	 การจดัการสมัมนาวจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จนี	
ครั้งล่าสุด	 เป็นการจัดสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์
ไทย–จีน		ครั้งที่	๖	ภายใต้หัวข้อ	“The	Belt	and	
Road”	and	“Thailand	4.0”:	Towards	Common	
Prosperity		
4.0”	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	และ	“ประเทศไทย	
๔.๐”	:		สูค่วามมัน่คง	มัง่คัง่ร่วม	จดัโดย	ส�านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 ร ่วมกับ	
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จีน	(Huaqiao	University,	HQU)	สถาบัน	China	
Society	for	Southeast	Asian	Studies	(CSSAS)	
และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย–จีน	
ระหว่างวนัที	่๗	–	๑๑	พ.ย.	๖๐	ณ	เมอืงเซีย่เหมนิ	
มณฑลฝเูจ้ียน	สาธารณรฐัประชาชนจีน	(ศนูย์วจิยั
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ส�านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ,	๒๕๖๐	และ	Huaqiao	University,	
2017a.)

หลักการและเหตุผล

	 ประเทศไทยและจีนได ้พัฒนาความ
สัมพันธ์ไปสู ่ระดับของการเป็นหุ ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์	 โดยมีความร่วมมือกันทั้งในมิติ
ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านความมั่นคง	 และด้านสังคม
วัฒนธรรม	 ฯลฯ	 ก้าวไปสู่การเป็นมิตรประเทศ
ที่ใกล้ชิดและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	 และที่ส�าคัญ
ความร่วมมือระหว่างไทยและจีน	 ยังได้น�าไปสู่ 
การท�าคุณประโยชน์ต่อภูมิภาคร่วมกันอีกด้วย 
โดยเฉพาะนโยบาย	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง” 
( One 	 Be l t 	 One 	 Road 	 Po l i c y 	 หรื อ	 
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The	Belt	and	Road	Initiative)	ซึ่งประธานาธิบดี	 
ส	ีจิน้ผิง	ให้ความส�าคญันัน้	สอดคล้องกบันโยบาย 
และยุทธศาสตร์ของไทยในด้านการเช่ือมโยง
ภูมิภาค	 (Connectivity)	 ขณะที่รัฐบาลไทยมุ่งผลักดัน
โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก	
(Eastern	 Economic	 Corridor	 :	 EEC)	 ให้ขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวสู่	 “ประเทศไทย	 ๔.๐”		
นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังมีความส�าคัญในเชิง
ภูมิรัฐศาสตร์	และเป็นศูนย์กลางที่ส�าคัญส�าหรับ
การพัฒนาภูมิภาค	

	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 เป็นต้นมา	 
ได้มกีารจดังาน	“สมัมนาวจิยัยทุธศาสตร์ไทย–จนี”	
ขึน้เป็นประจ�าทกุปี	เพือ่เป็นเวทใีห้กบันกัวชิาการ
ไทยและจีนได้มีโอกาสมาพบปะและแลกเปลี่ยน
ผลงานวชิาการระหว่างกนั	รวมทัง้น�าเสนอผลงาน 
การศึกษาวิ จัยและบทความที่ เกี่ยวข ้องกับ
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 โดยในแต่ละปีจะมีการ
ก�าหนดหัวข้อหลักที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต	ซ่ึงจะสามารถน�ามา
ประมวลเป็นแนวคดิทางยุทธศาสตร์ประกอบการ
จดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายไทย–จนี	เสนอต่อ
รฐับาลของทัง้สองประเทศ	และในปีนีฝ่้ายจนีเป็น
เจ้าภาพในการจัดการสัมมนา	

วัตถุประสงค์ของโครงการ

	 เพื่อให้นักวิชาการไทยและนักวิชาการจีน	
ได้น�าเสนอผลงานทางวชิาการ	การวจิยัเพือ่สร้าง
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ไทย-จนี	โดยสนบัสนนุให้มีการศกึษาวจิยัร่วมกนั
ระหว่างนักวิชาการไทย-จีน	 หรือการศึกษาวิจัย 
ในประเด็นคล้ายคลึงกันหรือเชื่อมโยงกันต่อไป	
รวมทั้งมีการประสานงานส่งเสริมให้มีการน�า
ความรู/้องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศกึษาวจิยัมาเป็น 
ข้อมลูในการจดัท�านโยบาย	และ/หรือยุทธศาสตร์
ของรฐับาลต่อไป	ตลอดจนส่งเสริมการผลกัดนัให้
มีการน�านโยบาย	 และ/หรือยุทธศาสตร์ดังกล่าว	
ไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ
และแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

รูปแบบการจัดสัมมนา

	 การสมัมนาฯ	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิ	 
และการน�าเสนอผลงานวิจัย	ภายใต้ขอบข่าย	๖	
หัวข้อย่อย	 ได้แก่	 (๑)	 ความร่วมมือทางการทูต	
ความมั่นคง	 และการป้องกันประเทศ	 (๒)	 การ
ลงทนุ	การค้า	การเงนิ	และพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์		
(๓)	 การท่องเที่ยว	 วัฒนธรรม	 และการศึกษา	 
(๔)	 การคมนาคม	 พลังงาน	 เกษตรกรรม	 และ
ความร่วมมอืทางเทคโนโลยี		(๕)	พลงัอ�านาจของ	 
“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	กบัความสมัพันธ์ระหว่าง 
ประเทศและภมูภิาค	และ	(๖)	ชาวจนีโพ้นทะเลใน
ความสัมพันธ์จีน-ไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาฯ 

	 การสัมมนาฯ	 ในครั้งนี้	 นอกจากจะได้
ผลงานทางวิชาการ	 และการวิจัยเพื่อสร้าง 
องค์ความรูใ้นด้านต่างๆ	ประเดน็ไทย-จนีแล้ว	ยงัน�า 
ไปสู ่การผลักดันให้มีการวิจัยร่วมกันระหว่าง 
นกัวิชาการไทย-จีน	อันจะท�าให้มกีารน�าความรูท่ี้

ภาพในพิธีเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  
ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ได้รบัจากการศกึษาวจิยัมาเป็นข้อมูลในการจดัท�า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 และ/หรือยุทธศาสตร์
ให้กับรัฐบาลได้พิจารณาน�าไปใช้ในการก�าหนด
แนวทางการพัฒนาประเทศและแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม

 ผลจากการร่วมสมัมนาวจิยัยทุธศาสตร์
ไทย–จีน ครั้งที ่๖

 ข้อคิดจากสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการ 
สมัมนาฯ โดยผูท้รงคณุวฒุทิัง้ฝ่ายจนีและฝ่ายไทย
ได้ร่วมกล่าวสนุทรพจน์	ตามล�าดบัเหตกุารณ์	ดงันี้

 	 ศาสตราจารย์สวี่	 สีเผิง	 (Xu	 Xipeng)	
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	 กล่าวให้การต้อนรับ	 โดยหวังว่า
เวทสีมัมนานีจ้ะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน	ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	

		 รองศาสตราจารย์	ดร.โภคิน	พลกุล	นายก
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-จนี	กล่าวถงึ 
ผลส�าเร็จของจีนจากการประชุมสมัชชาใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมของจีน	 ท่ีสามารถ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ	 เป็นสมบัติ
อนัล�า้ค่าของทุกประเทศท่ีต้องประสานประโยชน์
อย่างฉันมิตร	 รวมท้ังเป็นยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติ
ได้จริงในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและ
ได้ทุ ่มเทเงินทุนก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย	หรือ	AIIB	นอกจากนี ้
ยังได้เชื่อมโยงการพัฒนาทั้งทางบกและทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาของ
สหประชาชาติ

		 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สริิฤกษ์	ทรงศวิไิล 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 กล่าวถึง	
วัตถุประสงค์ส�าคัญของโครงการสัมมนาท่ีจะ
เสริมสร้างองค์ความรูแ้ละพฒันาการวจิยัต่อยอด
ในเชิงลึก	 อันจะช่วยในการวางแผนและก�าหนด
นโยบายของรัฐบาลของทั้งสองประเทศต่อไป

		 นายพิริยะ	 เข็มพล	 เอกอัครราชทูตไทย	
ณ	กรุงปักกิ่ง	กล่าวถึง	การเปลี่ยนแปลงของโลก
ที่มีความซับซ้อนและก�าลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้น
นวัตกรรม	 ซึ่งท้าทายต่อความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ	 โดยเฉพาะความสอดคล้องในการ
เชื่อมโยงเส้นทางสายไหมของจีนกับการปฏิรูป
ประเทศไทย	 ๔.๐	 ที่เน้นเศรษฐกิจดิจิทัล	 และ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 หรือ	
EEC		ซึง่จนีสามารถสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร	
เทคโนโลยีและวิศวกรรมแก่ไทยได้

		 นายหาน	 จิงอี้	 (Han	 Jingyi)	 รองนายก
เทศมนตรีเมืองเซี่ยเหมิน	 กล่าวถึง	 ความส�าเร็จ
ในการพฒันาเมอืงเซีย่เหมนิในการช่วยขบัเคลือ่น
ความร่วมมอืกบัไทย	โดยเฉพาะเมือ่เดือน	พ.ค.๖๐ 
เมืองเซี่ยเหมินได้ลงนามเป็นเมืองพ่ีเมืองน้อง 
กับจังหวัดภูเก็ต

		 พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายก
รัฐมนตรี	 ในฐานะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
สัมมนาฯ	 กล่าวถึง	 ความสัมพันธ์ไทย-จีนใน
ทุกมิติจากการเยี่ยมเยือนในทุกระดับ	 และยก
ระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร	์ 
โดยเฉพาะการเชือ่มโยงอย่างรอบด้านในภมิูภาค
ต่างๆ	ของยุทธศาสตร์	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง” 
ซ่ึ งจะเ อ้ืออ�านวยประโยชน ์ต ่อการพัฒนา
ประเทศไทย	๔.๐	ในการปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ
ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

		 นายสว่ี	โย่วเซิง	(Xu	Yousheng)	เลขาธกิาร
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และ
รัฐมนตรีช ่วยส�านักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล
แห่งคณะรัฐมนตรี	 ในฐานะเป็นประธานร่วม
ในพิธีเปิดสัมมนาฯ	 กล่าวถึง	 ความส�าคัญของ
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการสัมมนา 
ครั้งนี้ต่อความร่วมมือระหว่างไทย-จีน	 ผ่าน 
เส้นทางสายไหมซึ่งจะเป็นสะพานเชื่อมโยงจีน
กับอาเซียน	 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		
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สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชน
จนีด้วย	นอกจากนีก้ารประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ	
ครัง้ที	่๑๙	ทีไ่ด้เน้นการวางแผนให้ครอบคลมุการ
เป็นประชาคมการเมืองยุคใหม่ท่ีมีชะตากรรมร่วม
กันเพื่อสร้างโลกใหม่ให้สวยงาม

ปาฐกถาพิเศษ

 	 ศาสตราจารย์เหอ	 ย่าเฟย	 (He	 Yafei)	
คณบดีสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	
และอดีตรัฐมนตรีช่วยส�านักกิจการชาวจีนโพ้น
ทะเลแห่งคณะรฐัมนตร	ีกล่าวถงึ	ความสอดคล้อง
ของความริเริ่ม	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	กับการ
พฒันาประเทศไทย	๔.๐	โดยเฉพาะการบูรณาการ 
ให้เกิดความสมบูรณ์	 โดยยืนหยัดการพัฒนา 
อย่างสันติ	และการสร้างความยุติธรรม

		 ศาสตราจารย์	ดร.สรุชัย	ศริไิกร	กรีตยาจารย์ 
แห ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 	 กล ่าวถึ ง	 
การเสรมิสร้างความร่วมมือในการเชือ่มโยงโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และ
การพัฒนาประเทศสู่ยุคดิจิทัล	 มีการลงทุนด้าน
นวตักรรมเทคโนโลย	ีรวมทัง้การใช้ประโยชน์จาก
กรอบความร่วมมือต่างๆ	

  นางปัทมา	 เธียรวิศิษฏ์สกุล	 รองเลขาธิการ
คณะกรรมการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิกล่าวถงึ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ของไทย	 (Eastern	Economic	Corridor	 :	 EEC)	 
ว่าจะเชือ่มโยงทัง้พ้ืนทีภ่ายในประเทศและภายนอก
ประเทศสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	 อันจะก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมและ
อุตสาหกรรมใหม่	 เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่	 เช่น	
หุ่นยนต์	และดิจิทัล	เป็นต้น

การเจรจาหารือระหว่างหัวหน้าคณะของ
ทั้งสองฝ่าย

	 หลงัพธิเีปิดการสมัมนาฯ	ทางเจ้าภาพฝ่าย

จีนได้จัดให้มีการพบปะหารือระหว่างหัวหน้า
คณะของทั้งสองฝ่าย	 โดยหัวหน้าคณะฝ่ายไทย 
คือ	 พลอากาศเอก	 ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายก
รัฐมนตรี	 ส ่วนฝ่ายจีนคือ	 นายสวี่ 	 โย ่วเซิง	
เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์
จีนและรัฐมนตรีช ่วยส�านักกิจการชาวจีน 
โพ้นทะเล		

	 โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่สอดคล้อง
กันต่อโครงการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 
จะเป็นพื้นฐานส�าคัญในการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยน 
ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน	 ซึ่งจะ 
ขบัเคลือ่นความร่วมมอืในทกุๆ	มติ	ิโดยเฉพาะจนี
จะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยในการ
วิจัยพัฒนา	 ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะได้มี
การปรึกษาหารอืในรายละเอยีดโดยคณะท�างาน
ของทั้งสองประเทศต่อไป

ข้อสรุปจากผลการสัมมนาในหัวข้อย่อย 
๖ หัวข้อ (Huaqiao University, 2017b.)  

	 ๑.	 กลุ ่มที่	 ๑	 ความร่วมมือทางการทูต	
ความมั่นคง	และการป้องกันประเทศ	

	 Prof.	Zhang	Xizhen,	Peking	University,	
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็น 
ผู้สรุปและให้ความเห็นของการสัมมนาในกลุ่ม
นี้ว่า	 ประกอบด้วย	 ๖	 บทความมีรายละเอียด	
กล่าวคือ

	 Prof.	Zhu	Zhenming,	Yunnan	Academy	
of	 Social	 Sciences	 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
ทางการทหารของประเทศไทยกับจีน	ในระยะไม่
กีปี่ทีผ่่านมา	มจีดุเด่น	๔	ประการ	ได้แก่	(๑)	ความ
ร่วมมอืทางการทหารของท้ังสองไม่มกีารพาดพิง
ถึงประเทศท่ีสาม	 (๒)	 การร่วมมือมีการเพ่ิมขึ้น
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง	(๓)	การปรับโครงสร้าง
ทางทหารในระดับสูงมีส่วนเสริมให้ความร่วมมือ
ทางด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศมีความ 
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เข้มแข็งมากข้ึน	 และ	 (๔)	 การร่วมมือทางด้าน
ความมั่นคงกับความสัมพันธ์ไทย-จีนนั้น	 มีส่วน
เสริมเติมซึ่งกันและกัน	

	 รองศาสตราจารย์วิพร	เกตุแก้ว	จากคณะ 
รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ได้กล่าวถึง
บทบาทของจีนในมุมมองของคนไทยในด้าน
ต่างๆ	และได้ให้ข้อเสนอแนะหลายประการ	เช่น 
ต ้องสร ้างความร ่วมมือด ้านความมั่นคง,	 
ความไว้วางใจและความศรัทธาจะช่วยลดระดับ
ความรนุแรงและภยัคกุคาม,	ต้องอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
สร้างความเป็นอยู ่ที่ดี	 แบ่งปันผลประโยชน	์ 
โดยยึดตามธรรมชาติและความเป็นจริง	

	 Prof.	Duan	Lisheng,	Yunnan	University	 
ได้ศกึษาเปรยีบเทยีบนโยบายหน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง 
กับระบบบรรณาการ	 (จิ้มก้อง)	 พบว่า	 จ้ิมก้อง	
เป็นการผูกสัมพันธไมตรีในลักษณะที่ประเทศ
เล็กเข้าหาประเทศใหญ่	 โดยประเทศใหญ่ให้
ค�ามั่นว่าจะไม่รังแกประเทศเล็ก	 ส่วนหนึ่งแถบ
หนึ่งเส้นทางไม่มีการมองว่าประเทศไหนใหญ่
หรือเล็ก	 แต่เป็นการเจริญสัมพันธไมตรีบน
ความเสมอภาค	ดังนั้น	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	 
จะน�ามาซึง่กตกิาใหม่ท่ีมคีวามทันสมยั	Mr.	Chang	
Xiang	 ได้รวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับความ 
ร่วมมอืในอนาคตของไทย-จนีภายใต้แผนพฒันา 
ประเทศไทย	๔.๐	กบันโยบายหนึง่แถบหนึง่เส้นทาง 
ของจีน	ได้น�าเสนอสามประเดน็หลกั	คอื	(๑)	แผน
ยทุธศาสตร์	๒๐	ปีของประเทศไทย	พร้อมกบัแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑๒	
(๒)	แผนยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศจะน�ามา
บรูณาการกบัแผนพฒันาประเทศฉบบัที	่๑๓	ของ
จีนอย่างไร	และ	(๓)	แผนปฏบิตักิารหรอืโครงการ
ร่วมระหว่างไทยกบัจนี	โดยบรูณาการแผนพัฒนา
ของสองประเทศ	 เข้าด้วยกันถือเป็นมิติใหม่ของ
การร่วมมือในอนาคต	

	 Dr.	Yi	Yuan,	Xiamen	University	กล่าวถึง 
การทูตเชิงวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน	 ภายใต้

มุมมอง	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 ว่าเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว	โดยจะ
ท�าให้ประชาชนของทัง้สองประเทศมคีวามเข้าใจ
ซ่ึงกนัและกนั	ในขณะเดียวกนัการพัฒนาโดยการ 
หารือกัน	 จะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามนโยบาย	
“หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน
และท�าให้การทูตเชิงวัฒนธรรมนั้น	มีคุณค่า	และ
เกดิแรงกระตุน้ท่ีจะผลกัดันการพัฒนาให้ก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น

 ๒. กลุ่ม ๒ การลงทุน การค้า  
การเงิน และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ 

 รองศาสตราจารย์	ดร.สมศักดิ์	แต้มบุญเลิศชัย 
จากคณะ เศ รษฐศาสตร ์ 	 มหา วิทยาลั ย
ธรรมศาสตร์	 ได้ให้ข้อคิดเห็นในการสัมมนา
กลุ ่มนี้ว่า	 ประกอบด้วย	 ๘	 บทความ	 มีการ
วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาค
ของประเทศไทยเรือ่งการค้าการลงทนุ	จนกระทัง่
ถึงความสัมพันธ์ไทย-จีนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทางและประเทศไทย	 ๔.๐	
และได้มีการวิเคราะห์ถึงสินค้าเฉพาะอย่าง	 เช่น	 
ผลไม้	 ยางพารา	 ข้อสรุปส�าคัญในกลุ่มน้ีโดย
เฉพาะนโยบายหนึ่งแถบ	 หนึ่งเส ้นทางของ
จีนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและมีส ่วน
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจไทย	 เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายประเทศไทย	 ๔.๐	 และสถานการณ์
ทางเศรษฐกจิมหภาคของประเทศไทย	อัตราการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
การชะลอตัวลงและมีการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงมาก	 
ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๔	 เป็นต้นมา	 ได้มีการเจริญ
เติบโตในอัตราร้อยละ	 ๓	 ต่อปี	 นโยบายของ
รัฐบาลปัจจุบันได้ด�าเนินตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและให ้ความสนใจในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยมี
การก�าหนดยุทธศาสตร์ประเทศไทย	 ๔.๐	 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว	๒๐	 ปี	
เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ
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ท่ีมีรายได้ปานกลาง	 เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	
และได้มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ	
ท�าให้มีการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนเพ่ิม
มากขึ้น	

	 เศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจไทยมีความ 
เชือ่มโยงกนั	ผลไม้ไทยหลายอย่างได้มกีารส่งออกไป 
จีน	 ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป ็นแหล่ง 
ท่องเทีย่วทีส่�าคญัทีส่ดุของจนี	การพฒันาเศรษฐกจิ 
ของไทยได้รับผลกระทบจากนโยบายของจีนใน
หลายด้าน	ท�าให้ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิของ
ไทยและจีนมีความลึกซึ้งมากขึ้น	ปัจจุบันจีนเป็น
ประเทศที่น�าเข้ายางพาราจากไทยเป็นปริมาณ 
มาก	นโยบายหนึง่แถบ	หนึง่เส้นทางจะส่งเสรมิให้
จีนน�าเข้ายางพาราจากไทยมากขึ้น	และสามารถ
ยกระดับการพัฒนายางพาราในประเทศไทย	
นโยบายประเทศไทย	๔.๐	เน้นการพฒันาท่ีมัน่คง	
มั่งคั่งและยั่งยืน	 มีการก�าหนดกลุ่มอุตสาหกรรม
สิบกลุ่มที่จะให้การส่งเสริม	 มีมาตรการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ส่งเสริมการลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศ	 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ	 แต่ประเทศไทยยังประสบปัญหาบาง
ประการที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย	 โดยเฉพาะ
ข้อจ�ากัดทางด้านเทคโนโลยแีละทรพัยากรมนุษย์	
อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ไทย-จีนจะช่วย 
ส่งเสริม	 ในด้านการค้า	 การลงทุนและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมความเชื่อมโยง

	 นโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	ของจีน 
จะมีประโยชน์ต่อประเทศจีนและประเทศที่อยู่ตาม 
แถบเส้นทางสายไหม	 ซึ่งคล้ายคลึงกับนโยบาย
แผนมาร์แชลล์	(Marshall	Plan)	หลังสงครามโลก
ครัง้ทีส่อง	ซึง่สหรฐัฯ	ได้ให้ความช่วยเหลอืประเทศ 
ในยุโรป	 และเมื่อยุโรปมีการพัฒนามากขึ้นก็หัน
มาซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้น	 มีส่วนช่วยสหรัฐฯ	
นโยบาย	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	กเ็ช่นกนั	ดงันัน้ 
นโยบายนี้จะท�าให้จีนได้รับประโยชน์ในระยะ

ยาว	 ดังนั้น	 จึงถือเป็นการร่วมมือที่ท�าให้ได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน	 ความร่วมมือไทย-จีนจะมี
ผลต่อความส�าเร็จ	 	 ตามนโยบายประเทศไทย	
๔.๐	 และประเทศไทยควรเรียนรู้ประสบการณ์
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีน	 และควรส่งเสริม 
ผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องประเทศจีนมากขึ้น		 		

 ๓. กลุม่ ๓ การท่องเทีย่ว วฒันธรรม 
และการศึกษา

	 Prof.	Zhu	Zhenming,	Yunnan	Academy	
of	Social	Sciences	ได้สรุปและให้ข้อคิดเห็นใน
การสัมมนาของกลุ่มนี้ว่า	ในกลุ่มนี้มี	๖	บทความ	
กล่าวคอื		Prof.	Zhang	Xizhen	Peking	University,	
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	กล่าวว่า
โครงการความร่วมมือรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน	 
มอีปุสรรคไม่ค่อยราบรืน่	เนือ่งจากมปัีญหาทัง้ใน
ส่วนของประเทศไทยและประเทศจนี	ในส่วนของ
ประเทศไทย	 ได้แก่	 แผนของไทยยังไม่สมบูรณ ์
เท่าทีค่วร,	อปุสรรคทางด้านกฎหมายและเรือ่งการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 ส่วนปัญหา 
ของทางจีน	 คือ	 การบริหารจัดการข้อมูลและ
เอกสารที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและการ
ประชาสัมพันธ์ถึงผลประโยชน์ร่วมที่จะได้รับนั้น	
ยังท�าได้ไม่ดีพอ	

	 Assoc.	 Prof.	 Zhao	 Shulan,	 Yunnan	
Academy	of	Social	Sciences	กล่าวว่า	ปัจจุบัน
ประเทศไทย	 ให้ความส�าคัญต่อการก�าหนด
ยุทธศาสตร์ทางทะเลเป็นอย่างมาก	 ซึ่งมีความ
เกีย่วข้องโดยตรงกบัความมัน่คงของประเทศไทย	
โดยจะเน้นการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางทะเล
อย่างสันติ	 อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องสร้าง
ความมัน่ใจในเรือ่งความปลอดภยัให้กบัการขนส่ง
สินค้าทางทะเล	 เพราะสินค้าไทยท่ีส่งไปจีนทาง
ทะเลนั้น	 มีจ�านวนมาก	 ประเทศไทยควรมีการ
พัฒนากองทัพเรือให้ทันสมัยมากขึ้น	
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	 ผูช่้วยศาสตราจารย์อรสา	รัตนาอมรภริมย์ 
นักวิจัยจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์	 กล่าวถึง
พิมพ์เขียวเทคโนโลยีส�าหรับประเทศไทย	 ๔.๐	
กับแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของจีน	 ซึ่งได้น�าเสนอในแง่มุมต่างๆ	
ของการพัฒนาการทางเทคโนโลยีแหล่งทุน
ส�าหรบัการศกึษาวจิยั	โครงการวจิยัและปฏบิตักิาร
เก่ียวกับทรพัยากรและเทคโนโลยขีองจนี	ทัง้หมด
นี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อทาง 
การไทย	 หากประเทศไทยเห็นว่าการขับเคลื่อน 
ประเทศด้วยนโยบายประเทศไทย	๔.๐	ในส่วนใด 
ที่ต้องการ	 พึ่งเทคโนโลยีของจีนนั้น	 ข้อมูลจาก
งานวิจัยนี้จะได้ตอบโจทย์เป็นอย่างดี		

	 นายวรรณเกียรติ	ทับทิมแสง	นักวิจัยจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กล่าวถึงประเทศไทยว่ายังไม่มีแผนส�าหรับการ
บรหิารจดัการทรัพยากรและสิง่แวดล้อมทางทะเล
ที่ดีพอ	 การคมนาคมทางทะเล	 การจัดกิจกรรม
บันเทิงต่างๆ	 ให้กับนักท่องเท่ียวในทะเลล้วนมี
ส่วนท�าลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ทั้งสิ้น	รัฐบาลไทยควรให้ความสนใจและก�าหนด
มาตรการในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน	

	 ดร.ณรงค์ศักดิ์	 บุณยมาลิก	 นักวิจัยจาก
สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกจิไทย-จนี	กล่าวถงึ	
โครงการขุดคอคอดกระว่าได้มีการศึกษาวิจัยมา
เป็นระยะเวลายาวนาน	 แต่ยังไม่สามารถด�าเนิน
การได้	ซึง่อปุสรรคมหีลายประการ	เช่น	ผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 การวิพากษ์วิจารณ์ของคนใน
สงัคม	ความปลอดภยัของสงัคม	ความสมดลุของ
สิ่งมีชีวิต	งบประมาณ	เทคโนโลยี	เป็นต้น	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรีะ	วงศ์ค�า	นกัวจิยั 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 เสนอว่าประเทศไทย
กับจีน	 	มีสมุนไพรอยู่มากมาย	แต่จะมีแนวทาง
การร่วมมือในเรื่องนี้อย่างไร	 ซึ่งเป็นประเด็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง	

 ๔. กลุ่ม ๔ การคมนาคม พลังงาน 
เกษตรกรรม และความร ่วมมือทาง
เทคโนโลยี

	 ศาสตราจารย์	ดร.สชัุย	ศริไิกร	กรีตยาจารย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ให้ข ้อคิดเห็นใน 
ภาพรวม	การสมัมนาของกลุม่นีว่้า	ในหวัข้อเรือ่ง
ของการท่องเทีย่ว	วฒันธรรมและการแลกเปลีย่น
ทางการศึกษามีวิทยากรรวม	๗	 บทความ	 เดิม
ปัญหานักท่องเที่ยวจีนเคยเป็นปัญหาใหญแ่ต่ใน
ปัจจุบันนี้จีนและไทยได้ร่วมกันแก้ไข	ซึ่งวิทยากร
ทั้งหลายก็ได้เสนอแนะแนวทางที่ดีและท�าให้
ปัญหาได้ลดลงแล้วท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยว
ของจนีในประเทศไทยมจี�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ	แต่
จะขอวิจารณ์งานวิจัยของ	 Assoc.	 Prof.	Wang	
Yunhui,	 National	 Defense	 University	 ที่ได้
กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศไทย
กับประเทศสหรัฐอเมริกานั้น	 ยังไม่ครอบคลุม
ประเด็นส�าคัญในเรื่องจุดเปลี่ยน	 ๔	 ประการ	
ได้แก่	(๑)	ในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนาม	สหรัฐฯ	
ได้ส่งทหารเข้าไปเวียดนามเป็นจ�านวนมากแต่
ไม่สามารถรบชนะเวียดนาม	 จึงได้ถอนก�าลัง
กลับประเทศในขณะเดียวกันกองก�าลังของ
เวียดนามได้ทะลักเข้าสู่ประเทศลาว	 ซึ่งลาวเป็น
หนึง่ในสามประเทศตามทีส่นธสิญัญา	SEATO	ที่
สหรฐัฯ	จะต้องให้การปกป้อง	แต่สหรฐัฯ	ไม่ได้ส่ง
ทหารมาปกป้องลาวท�าให้ประเทศไทยเกิดความ 
ไม่มัน่ใจ	ในสหรฐัฯ	(๒)	สหรฐัฯ	โดยนายคสิซงิเจอร์	
(Henry	Kissinger)	ได้ลกัลอบเจรจากบัประเทศจนี 
(๓)	 เวียดนามได้เข้ายึดกรุงพนมเปญภายในสอง
สัปดาห์	 ประเทศไทยเกรงว่าเวียดนามจะเข้า
รุกรานไทย	ได้ขอความช่วยเหลือทางทหารไปยัง
สหรัฐฯ	แต่สหรัฐฯ	ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ	และ	
(๔)	สหรัฐฯ	ไม่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยใน
วกิฤตการเงนิในปี	ค.ศ.	๑๙๙๗	จงึท�าให้ไทยต้อง
หันมาสร้างความสัมพันธ์กับจีนและญ่ีปุ่นเพื่อให้
เกิดการถ่วงดุล
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 ๕. กลุม่ ๕ พลงัอ�านาจของ “หนึง่แถบ 
หนึง่เส้นทาง” กับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและภูมิภาค

	 Prof.	 Yang	Baoyun,	 Peking	University	
ได้สรุปและให้ข้อคิดเห็นในการสัมมนาของกลุ่ม
นี้ว่า	ในกลุ่มนี้มีผู้บรรยาย	๖	ท่าน	กล่าวคือ

	 Assoc.	 Prof.	 Wang	 Yinghui, National 
Defense	 Un i ve rs i t y 	 กล ่ าวถึ งนโยบาย
ความมั่นคงที่สหรัฐฯ	 มีต ่อไทยท้ังในอดีต 
และปัจจุบัน	 โดยเห็นว่าความสัมพันธ์ทางความ
มั่นคงของประเทศไทยมักจะได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยบุคคลท่ีสาม	 แต่อย่างไรก็ตาม	 หากมอง
จากรูปการในปัจจุบัน	 ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ	 จะไม่ให้
ความส�าคัญกับประเทศไทยเท่าท่ีควร	 แต่ก็ไม่มี
ทางจะทิ้งไทยอย่างแน่นอน	 เนื่องจากไทยเป็น
ส่วนส�าคัญของอาเซียน	

	 รองศาสตราจารย์	 ดร.กิตติ	 ประเสริฐสุข 
ผู ้อ�านวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	กล่าวถึงการที่คนไทย 
ซึ่งเป็นต่างชาติมองเร่ืองอ�านาจละมุน	 (Soft	
Power)	 ของจีน	 น่าสนใจมากกว่าที่คนจีนมอง 
จีนเอง	 โดยเฉพาะผู้วิจัยได้น�าเสนอและมองว่า
เรื่องฮวงจุ้ย	 เรื่องก�าลังภายในต่างๆ	 ของจีนนั้น
เป็นอ�านาจละมุนอย่างหนึ่ง		

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นนท์	น้าประทานสขุ	
นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ได้น�าเสนอเรื่องการ
ถ่วงดุลอ�านาจของประเทศจีนกับอาเซียน	 โดย
มองว่าหากประเทศไทยต้องการจะถ่วงดลุอ�านาจ
ของจีน	 อาจจะต้องผนึกก�าลังกับอาเซียนและ 
รวมกบัญีปุ่น่หรอืสหรฐัฯ	จงึจะสามารถถ่วงดลุได้	

	 Distinguished	Prof.	Chen	Peixiu,	Taiwan	
Chi	 Nan	 University	 ได้น�าเสนอความสัมพันธ์
ไทยกับกลุ่มประเทศ	CLMV	หลังจากมีการจัดตั้ง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ซึ่งการจับกลุ ่ม
ระหว่างไทยกับ	 ๔	 ประเทศดังกล่าว	 เป็นการ

รวมกลุ่มย่อยจากกลุ่มใหญ่	 ผู้วิจัยต้องการจะให้
แง่คิดว่าการรวมกลุ่มแบบนี้	AEC	จะด�าเนินการ
ไปอย่างไร	 และประเทศจีนจะต้องด�าเนินการ
อย่างไร	ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ	

	 Assoc.	 Prof.	 Pan	 Yanxian,	 Guangxi	
University	กล่าวเสนอมมุมองนโยบาย	“หนึง่แถบ
หนึง่เส้นทาง”	ของประเทศจีนท่ีไม่ใช่หน่วยงานรฐั
หรอืประชาชนท่ัวไป	แต่เป็นวงการสือ่สารมวลชน
ของไทย	 โดยเห็นว่าในกลุ่มสื่อสารมวลชนของ
ไทยมบีางส่วนทีม่ปีฏกิริยิาไม่สูด้นีกั	มคีวามคดิว่า 
นโยบายของจีนจะมีนัยแอบแฝงซ ่อนเร ้น 
บางอย่างอยู่	 ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้	 วันหนึ่งอาจจะ 
บ่มเพาะแล้วกลายเป็นการต่อต้านนโยบายของจนีได้	 
ดังนั้น	ประเทศจีนจึงไม่ควรมองข้าม	

	 Asst.	 Prof.	 Chen	 Cheng,	 Huaqiao	
University	 ได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลสถิติ
ที่มีอยู่	 แล้วท�าการวิเคราะห์การยอมรับความ
เป็นจีนกับความเป็นอเมริกัน	 จากนั้นน�าข้อมูล
ที่ได้มาสะท้อนให้เห็นว่านโยบาย	 “หนึ่งแถบ	 
หนึง่เส้นทาง”	ของจนีนัน้เป็นทีย่อมรบัของประชาชน
ไทยและทีน่่าสนใจยิง่กว่านัน้	คอื	ผลส�ารวจพบว่า
ประชาชนไทยให้การยอมรบัจีนมากกว่าประเทศ
สหรัฐฯ

 ๖. กลุม่ ๖ ชาวจนีโพ้นทะเลในความ
สัมพันธ์จีน-ไทย

 รองศาสตราจารย์พรพรรณ	 จันทโรนานนท์ 
คณบดีคณะภาษาและวฒันธรรมจนี	มหาวทิยาลยั	
หวัเฉยีว	ได้ให้ข้อคดิเหน็ในการสมัมนาของกลุม่นี้
ว่า	 ในกลุ่มนี้มีผู้บรรยายอยู่	๕	ท่าน	ได้กล่าวถึง
การมีความส�านึกร่วมหรือการผสมผสานทาง
ชาติพันธุ์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง	กล่าวคือ	

	 บทความของ	Prof.	Yang	Baoyan,	Peking	
University	 ได้กล่าวถึง	 ความเป็นจริงของคนจีน
ที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยรุ่นเก่ายังมีแนวคิด
เกี่ยวกับความเป็นคนจีนอยู่	แต่คนจีนรุ่นใหม่นั้น 
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เปลีย่นแปลงไป	แม้จะได้เรียนภาษาจนีหรอืรูเ้รือ่ง
เกี่ยวกับจีนก็ตาม	 ซ่ึงต้องวิเคราะห์ในเรื่องการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานของคนจีนรุ่นใหม่ด้วย	

	 บทความของ	Assoc.	Prof.	Song	Qingrun,	
China	Institutes	of	Contemporary	International	
Relations	ได้ให้ความตระหนักแก่คนจีนรุ่นใหม่ที่
เข้ามาประเทศไทยเป็นอย่างดี	ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
มีมากมายหลายรูปแบบ	กลุ่มคนจีนที่เข้ามาและ
สร้างความวุ่นวายนั้น	 ท�าให้รัฐบาลไทยจ�าเป็น
ต้องสร้างมาตรการที่เข้มงวด	 ซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ	

จันท โรนานนท ์ 	 นั ก วิ จั ยสถาบั นบัณฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ณัฐวุฒิ	สุวรรณช่าง	นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี	ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า	คนจีนรุ่นเก่าที่เข้า
มาประเทศไทยได้มีการผสมผสานวัฒนธรรม
ไทย-จีน	 อย่างผสมกลมกลืน	 และได้สร ้าง
ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มาก	ดังนั้น	ประเทศไทยและ
จีนต้องให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	 ซึ่งถือว่า
เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่จะต้องร่วมกันพัฒนา	
เนือ่งจากสิง่เหล่านีส้ามารถสร้างความปรองดอง 
ให้กับสังคม	 และท�าให้เกิดการพัฒนาสังคมใน
ที่สุด

ข้อคิดในพิธีปิดการสัมมนาฯ

	 ๑.	 ฝ่ายเจ้าภาพจีนโดย	 Prof.	 Zeng	 Lu	
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว	 กล่าวว่า	 
การสัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	 ๖	มีการ 
น�าเสนอผลงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้กัน
อย่างเข้มข้น	 ทั้งนี้	 นับตั้งแต่การสถาปนาความ
สัมพันธ์ไทย-จีน	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๗๕	 เป็นต้นมา	
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีพัฒนาการ 
ท่ีดมีาโดยตลอด	และในเดอืนเมษายน	ค.ศ.	๒๐๑๒ 
ได้มีการยกระดับความสัมพันธ์เป็นพันธมิตร
ทางด้านความร่วมมือยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 การ
สัมมนายุทธศาสตร์ไทย-จีนได้ด�าเนินการและ
ประสบความส�าเรจ็ไปแล้ว	๕	ครัง้	และเมือ่ไม่นาน
มานี้	 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศจีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 ที่ได้ปิดฉากลงไป	
ซึ่งในการประชุมดังกล่าวนั้น	 ประธานาธิบด	ี 
ส	ีจ้ินผงิ	ได้กล่าวรายงานผลงานเกีย่วกบันโยบาย	
“หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 ด้วยเหตุนี้การสัมมนา
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	๖	ก็เน้นถึงการศึกษา
วิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ที่มีความ
สัมพันธ์กับ	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 เช่นกัน	
และโครงการสมัมนาครัง้นีไ้ด้กลายเป็นเวทรีะดม
สมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-จีน	 ในด้าน
ต่างๆ	 เช่น	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 ประวัติศาสตร	์

ภาพในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๖  
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

	 บทความของ	Assoc.	Prof.	ZOU	Yong-
guang,	 Huaqiao	 University	 ได้แสดงให้เห็น
ถึงบทบาทท่ีส�าคัญของชาวจีนโพ้นทะเลใน
ประเทศไทย	 ส�าหรับอีกสองบทความเป็นเรื่อง
ความเชื่อทางศาสนา	 ทั้งของ	 ดร.พัชรินรุจา 
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วัฒนธรรม	การค้า	การลงทุน	เป็นต้น	นอกจากนี้	
ยงัมกีารเปิดตวัหนงัสอืปกน�า้เงนิเล่มใหม่	ซ่ึงเป็น
หนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทย
จ�านวนมาก		

	 ยุทธศาสตร์	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะน�าพาประเทศจีนไปสู่ความ
มั่งคั่ง	 และเช่นเดียวกันแผนประเทศไทย	 ๔.๐	
ก็เป็นแผนพัฒนาท่ีต้องการน�าพาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่งคั่งเช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 การสัมมนา
ยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 ในครั้งนี้	 จึงได้ก�าหนด
หัวข้อสัมมนาเป็น	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	และ	
“ประเทศไทย	๔.๐”	สู่ความมั่นคง	มั่งคั่งร่วม	

	 ๒.	ฝ่ายไทยโดย	พลเอก	สุรสิทธิ์	ถนัดทาง 
ผู ้อ�านวยการศูนย ์วิจัยยุทธศาสตร ์ไทย-จีน	
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 กล่าวถึง 
งานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	๖	นี้ 
เป ็นเวทีที่ส�าคัญ	 เนื่องจากเป ็นเวทีที่ รวม 
นกัวชิาการ	นกัปฏบัิตแิละนกัวชิาการรุ่นใหม่	และ
เป็นเวทแีห่งการพบผองเพือ่นจ�านวนมาก	หวัข้อ
ที่ได้มีการบรรยายในเวทีวิชาการครั้งนี้	 และบท
สรุปของผู้บรรยายท่ีได้วิพากษ์วิจารณ์	 ท�าให้
เห็นได้ว่า	 ยังมีช่องว่างของการสื่อสาร	 รวมทั้ง
ความสามารถของบุคคลและองค์กรผู้ปฏิบัติงาน 

ในเรื่องนั้นๆ		ในปี	ค.ศ.	๒๐๑๘	การจัดสัมมนา 
ในลักษณะนี้	 ยังจะถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร	
ในหัวข้อส�าคัญ	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 (๑)	 ยุทธศาสตร์	 
(๒)	ความมัน่คงร่วมในด้านเศรษฐกจิและเทคโนโลยี 
และ	 (๓)	 อ�านาจละมุน	 (soft	 power)	 และ
วัฒนธรรม

	 ๓.	ดร.กษิต	 พิสิษฐ์กุล	 ได้กล่าวในนาม
ของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีนว่า 
สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน	 ซึ่งเป็น 
หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการจัดสัมมนาครั้งนี้มา
ตัง้แต่เริม่แรก	มคีวามภาคภมูใิจอย่างย่ิงต่อผลสรปุ 
ของการวิจัยครั้งนี้	 ที่จะเป็นข้อสรุปใหม่ๆ	 และ
จะมีการน�าข้อมูลวิจัยของทั้งสองฝ่ายเสนอต่อ
รัฐบาลทั้งสองประเทศต่อไป	เพื่อน�าไปพิจารณา
และประสานยุทธศาสตร์ระหว่างกัน	 และเพื่อ
อ�านวยความสะดวกร่วมกันแก่ประเทศทั้งสอง	 
ในลักษณะเช่นเดียวกันกับท่ีได้ด�าเนินงานมา
ตลอดระยะเวลา	๕	ปี	โดยเฉพาะผลสรปุในครัง้นี้ 
มีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการประสานงานทาง
ด้านยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมระหว่างไทย-จีน	
ซึง่ย่อมส่งผลต่อความร่วมมือระหว่างอาเซยีน-จนี 
และต่อภูมิภาคนี้อย่างลึกซึ้ง
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 สรุป

 การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	ครั้งที่	๖	ณ	เมืองเซี่ยเหมิน	มณฑลฝูเจี้ยน	สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	นอกจากจะท�าให้ได้รับความรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทางยทุธศาสตร์ของจนีและข้อคดิเห็น 
ของนักวิชาการฝ่ายจีน	 ซึ่งฝ่ายจีนเห็นความส�าคัญของการสร้างความสัมพันธ์แบบเป็น 
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในทุกระดับ	 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่ประชาชน	 
ทีจ่ะน�าไปสูก่ารขยายผลความสมัพนัธ์เชงิโครงสร้างขององค์กรระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว	 
ยังท�าให้เข้าใจถึงการด�าเนินงานหน่วยงานคลังสมองของจีนท่ีเข้าร่วมการสัมมนาฯ	 ในการจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่รายงานต่อรฐับาลจนี	ส�าหรบัใช้เป็นกรอบในการเจรจาหารอืและสร้าง
ความร่วมมือกับรัฐบาลไทย	โดยเฉพาะความร่วมมือในการท�าโครงการวิจัยร่วมระหว่างประเทศ	
เพื่อการพัฒนาประเทศ	อันเป็นการสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของผู้น�าจีน	ซึ่งประสบการณ์จากการ
เข้าร่วมสัมมนาฯ	 ดังกล่าว	 ท�าให้คณะผู้บริหารและนักวิจัยฝ่ายไทยตระหนักถึงความส�าคัญของ
การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ	รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากความร่วมมือกับจีนแบบหุ้นส่วน 
ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านจากการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน		
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๕
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

นโยบายการบริหารประเทศของจีนกบั
ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย

รัฐบาลจนีประเมนิว่าความส�าเรจ็ในช่วง	๕	ปี	
ที่ผ่านมา	(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐)	เป็นผลมาจาก
กลุ่มการน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีความ
แขง็แกร่ง	โดยเฉพาะความร่วมมือ	ร่วมแรงร่วมใจ 
ของพรรคฯ	และประชาชน	และช่วงเวลานีเ้ป็นช่วง 
เวลาทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศท่ีเป็นขัน้ตอน
ของการชีว้ดัความส�าเรจ็ต่อการบรรลสุูเ่ป้าหมาย
ในการสร้างสังคมกนิดอียู่ดถ้ีวนหน้า	และเป็นช่วง
ที่การพัฒนาลัทธิสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีน
ก�าลังเข้าสู่ยคุใหม่	ซึง่เงือ่นไขท้ังหมดนีเ้ป็นพืน้ฐาน 
ทีส่�าคญัในการบรรลสุองความฝันแห่งรอบ	๑๐๐	ปี 
ของจีน	(Chinese	Dream)	ได้แก่	

	ประการแรก	การบรรลฝัุนในวาระครบรอบ	
๑๐๐	 ปี	 การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ในป	ี 
ค.ศ.	2020	หรอืปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	(พรรคฯ	ก่อต้ังเมือ่ปี 
ค.ศ.	1921)	คอืการสร้างสงัคมกนิดอียูด่ถ้ีวนหน้า	
โดยหมายถึงคนในสงัคมจนีจะพ้นจากภาวะความ
ยากจน

ประการท่ีสอง	การบรรลฝัุนครบรอบ	๑๐๐	ปี 
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ในปี	 
ค.ศ.	 2048	 (สถาบันประเทศเมื่อปี	 ค.ศ.	 1949)	 
คือ	จีนจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย

“ ...ยกระดับความสามารถในการบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ด้วยระบอบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน...”

ค�ากล่าวของ สี จิ้นผิง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานาธบิด ีส ีจิน้ผิง (ภาพของส�านกัข่าวซนิหวา 
สืบค้นจากเว็บไซต์ www.google.com)

แผนการสองขั้นตอนเพื่ อมุ ่ งสู ่ 
เป้าหมายการบรรลุฝันแห่งรอบ ๑๐๐ ปี
ของจีน

	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ได้อธิบายเกี่ยวกับ 
แผนการของสองขั้นตอนในการน�าประเทศสู	่
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“ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย”	ว่า
 ขั้นตอนแรกประเทศจีนก�าลังเข้าสู่ยุคใหม่ 

ของการพัฒนาลัทธิสังคมนิยมอัตลักษณ์จีน	
โดยการผลักดันการพัฒนาประเทศ	 จนถึงป	ี 
ค.ศ.	2020	ซึง่จะตดัสนิว่าสามารถบรรลกุารสร้าง
สังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าได้หรือไม่

 ขั้นตอนที่สองเป ็นแผนการเพื่อสร ้าง	
“ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย”	ในกลางศตวรรษ
ที่	๒๑	ตามแผนการใหม่นี้	พรรคคอมมิวนิสต์จีน 
จะต้องบรรลุการสร้างพื้นฐานความทันสมัย 
แก่ระบอบสังคมนิยมในข้ันตอนแรก	 จากปี	 
ค.ศ.	2020	ถึงปี	ค.ศ.	2035	หลงัจากนัน้กจ็ะผลกัดนั 
การพัฒนาเพื่อสร้าง	 “ประเทศสังคมนิยมที่
ทันสมัย”	 ที่ รุ ่งโรจน์	 แข็งแกร่ง	 มีความเป็น
ประชาธิปไตย	 รวมท้ังเปี ่ยมด้วยวัฒนธรรมที่
กลมกลืนและสวยงามในช่วง	๑๕	ปีดังกล่าว

	แผนการสองขัน้ตอนดงักล่าวนัน้อยูภ่ายใต้
กรอบการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน	 ซึ่งได้ก�าหนดนโยบายในด้านต่างๆ	 ทั้ง
ทางด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร	 และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

นโยบายทัว่ไปด้านการเมือง 
 ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์

จนี	ครัง้ที่	๑๙	เมือ่วนัที่	๑๘	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ได้มีการขยายบทบาทท่ีสืบทอดจากอดีตและ 
มุ่งสู่อนาคต	 ในการส่งเสริมให้งานการบริหาร
พรรคคอมมิวนิสต์จีนลงสู่ระดับลึก	 โดยเฉพาะ
การมีนโยบายการแก้ไขถึงรากเหง้าในการปฏิรูป
ระบบตรวจสอบของรัฐ	 และการปฏิรูปในครั้งนี ้
จะยงัคงรวมก�าลงัต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัให้มี 
ประสิทธิภาพ	 รวมทั้งเน้นจุดยืนที่จะไม่ครอบง�า
โลก	 โดยจีนยืนหยัดนโยบายท่ีเป็นอิสรเสรี
และทางการทูตอย ่างสันติมาโดยตลอดใน 
ยคุใหม่เคารพประชาชน	ประเทศต่าง	ๆ 	ใช้อ�านาจ
เองเพื่อเลือกหนทางการพัฒนารักษาความ 

เที่ยงธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ
คดัค้านการแทรกแซงกจิการภายในของประเทศอืน่ๆ

นโยบายทัว่ไปด้านเศรษฐกิจ
หลังจากช่วง	๕	ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	๒๕๕๖	–	

๒๕๖๐)	 จีนเริ่มด�าเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติระยะเวลา	๕	ปี	 ฉบับที่	 ๑๓	นั้น	 
นบัเป็นช่วงปีแห่งการพฒันาอย่างแท้จรงิทัง้ในส่วน 
ของพรรคฯ	และประเทศชาติ	 ในขณะที่ประเทศ
ต่างๆ	 ทั่วโลกเผชิญกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลก
อย่างซบเซา	อีกท้ังความขดัแย้งและความวุ่นวาย
ในภมูภิาคบางแห่งปะทุร้อนแรงขึน้นัน้	ประเทศจีน 
ได้มกีารปฏริปูเปลีย่นแปลงอย่างลกึซึง้	และเข้าสู่ 
มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจจีน	 (New	 Normal 
of	China’s	Economy)	กล่าวคือ

	ประการที่หนึ่ง	 เศรษฐกิจจีนรักษาอัตรา
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงปานกลาง	โดย
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 หรือ	
GDP	 ขยายตัวจากระดับ	 ๕๔	 ล้านล้านหยวน	
สูงขึ้นเป็น	 ๘๐	 ล้านล้านหยวน	 จีนยังคงรักษา
ขนาดเศรษฐกจิใหญ่อันดับสองของโลก	และช่วย
กระตุ้นอัตราเติบโตเศรษฐกิจโลกมากกว่า	 ๓๐	
เปอร์เซ็นต์	 ขณะท่ีการปฏิรูปเชิงอุปทานก้าวรุด
หน้าไปด้วยดี	(Supply-Side	Structural	Reform)	
อุตสาหกรรมเกิดใหม่	อย่างเช่น	เศรษฐกิจดิจิทัล
ได้เจริญก้าวหน้า	 ได้แก่	 เส้นทางรถไฟความเร็ว
สงู	ถนนทางหลวง	สะพาน	ท่าเรอื	สนามบนิ	และ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	ก�าลังเกิดขึ้นมากมาย	

	ประการที่สอง	การพัฒนาความทันสมัยใน
ภาคการเกษตรได้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	ผลผลิต
ธัญพืชในแต่ละปีสูงถึง	๖๐๐	ล้านเมตริกตัน	

	ประการท่ีสาม	 อัตราขยายตัวเขตเมือง
โดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีระดับ	 ๑.๒	 เปอร์เซ็นต์	 โดย
ประชาชนมากกว่า	๘๐	ล้านคน	 ในเขตชนบทที่
โยกย้ายไปอาศยัในเขตเมอืง	ได้กลายเป็นผูอ้าศยั
ในเขตเมืองอย่างถาวร	 ส่วนในด้านการพัฒนา
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มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน	 มีความ
คืบหน้าโดยเฉพาะปฏิบัติการขจัดความยากจน	
ท�าให้ประชาชนมากกว่า	 ๖๐	 ล้านคน	 หลุดพ้น
จากความยากจน	

	ประการที่สี่	 การพัฒนาภายในภูมิภาค	
ก้าวหน้าสู ่ความสมดุลมากขึ้น	 ทั้งความริเริ่ม	
“หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส ้นทาง	 (Belt	 and	 Road	 
Initiative)”	 ความร่วมมือเศรษฐกิจ	 ปักกิ่ง- 
เทียนจิน-เหอเป่ย	 และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
แยงซีเกียง	 (Yangtze	 Economic	 Belt)	 เป็นต้น	
นอกจากนี้	 จีนยังได้ทุ่มเทผลักดันยุทธศาสตร ์
การพัฒนาเชิงนวัตกรรม	 และได้บรรลุความ
ก้าวหน้าใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	ประการที่ห้า	 ภายใต้มาตรฐานใหม่ของ
เศรษฐกิจจีน	 ท่ีให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 
สีเขยีว	การปกป้องสิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ	แต่
ถูกละเลยในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจกว่า	๓๐	ปี 
ที่ผ่านมา	โดยในช่วง	๕	ปีที่ผ่านมา	(พ.ศ.	๒๕๕๖	– 
๒๕๖๐)	 จีนได้ปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญใน
การเผชิญหน้ากับความเสี่ยง	 และบททดสอบที่
พรรคฯ	 เผชิญหน้าอยู่	 โดยจีนได้แก้ปัญหาใหญ่
ภายในพรรคฯ	 คุมเข้มด้านวินัย	 และปรับปรุง
แนวปฏิบัติของพรรคฯ	 ต่อสู ้คอร์รัปชัน	 และ
ลงโทษกลุม่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีพฤตกิรรมมิชอบ	ขจดัภยั
อันตรายที่อาจคุกคามพรรคฯ	 และประเทศชาติ 
ซึ่งเป็นปัญหาจากความท้าทายในการพัฒนา	 
อนัเกดิจากความไม่สมดลุ	และการขจดัความยากจน 
ซึ่งแม้ว ่าการพัฒนาจะก้าวรุดหน้ามากมาย	 
แต่ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่ายังมีอุปสรรค	 และ
ปัญหาท้าทายมากมาย	 ที่ต้องเผชิญหน้าอยู่	 
โดยเฉพาะปัญหาท่ีหนกัหน่วง	อนัได้แก่	การพัฒนา
ที่ไม่สมดุล	และไม่เพียงพอ	ซึ่งยังคงรอมาตรการ 
แก้ไขฯ	 นอกจากนี้	 การขจัดความยากจนก็ยัง
เป็นความท้าทายที่น่ากลัวยิ่ง	จากความไม่เสมอ
ภาคในการพัฒนาระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท	 
รวมทั้งช่องว่างความแตกต่างระหว่างภูมิภาค	

และการกระจายรายได้ที่ยังไม่ทั่วถึง	
	ประการทีห่ก	ประเทศจนีจะช่วยผูป้ระกอบ 

การฯ	ให้มศีกัยภาพ	จีนจะมุง่เปิดตลาดเศรษฐกจิ
โลกต่อไป	ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	(Belt	and	Road 
Initiative	 หรือ	 BRI)	 โดยมุ่งผู้ประกอบการฯ	 ให้มี
ศกัยภาพป้อนกลุม่ผลติภณัฑ์ระดับกลาง	และระดบั 
ไฮเอนด์	 (High	 end	 หรือผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยม)	 
ของห่วงโซ่คณุค่าระดับโลก	(Value	Chain)	พร้อมกบั 
ดูแลผู้ผลิตระดับโลก	 ซึ่งเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง
ขึ้นจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนา	 ในขณะที่
เศรษฐกิจแบบปิดจะถูกท้ิงล้าหลัง	 โดยจีนจะมุ่ง
เปิดตลาดเศรษฐกิจโลกต่อไปตามยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่ง 
เส้นทาง”	หรอื	BRI	ซ่ึงจะเป็นแกนหลกัในการพัฒนา 
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 ควบคู่กับการ
ลงทุนในต่างประเทศ	 ปฏิบัติตามหลักการของ 
การให้ค�าปรกึษาเตม็รปูแบบการพฒันา	และการ
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน	อีกทั้งเพิ่มความสามารถ
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ทั้งนี้	 นโยบาย
ระดับสูงจะได้รับการปรับใช้เพ่ือให้เกิดความ
ยดืหยุน่มากขึน้ส�าหรบัภาคการค้า	และการลงทนุ
อย่างเตม็ที	่เพิม่การเข้าถงึตลาดอย่างมนียัส�าคญั	
ตลอดจนเปิดภาคบริการ	 และปกป้องสิทธิตาม 
กฎหมายของนักลงทุนต่างชาติอันหมายถึง	 
จนีจะเพิม่อ�านาจในการบรหิารจดัการเขตการค้า
เสรมีากขึ้น	และส�ารวจโอกาสในการจดัตัง้ท่าเรอื
การค้าเสรี	 ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
บริษัทท้องถิ่นในประเทศกับกิจการต่างชาติ	และ 
ค่อยๆ	สร้างเครอืข่ายระหว่างประเทศ	เพ่ือการค้า 
การลงทุน	 การระดมทุน	 ภาคการผลิตและ
บรกิาร	โดยภาคอตุสาหกรรมแบบดัง้เดมิจะได้รบั 
การสนับสนุนยกระดับอุตสาหกรรม	 และเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่	 เพื่อให้
บรรลุมาตรฐานสากล	ซึ่งรัฐบาลจีนจะช่วยผู้ผลิต
ของจีนเข้าสู่กลุ่มระดับกลางและระดับไฮเอนด์
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ของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก	 พร้อมกับดูแลกลุ่ม 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระดับโลก

นโยบายทัว่ไปด้านการทหาร 
	ประธานาธิบดี	สี	 จิ้นผิง	 ในฐานะประธาน

กรรมาธิการทหารกลาง	 ได้ประกาศกฎส�าหรับ
กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	 (People’s	
Liberation	 Army	 :	 PLA)	 โดยนับเป็นผู ้น�า 
คนที่	๒	ของจีน	ที่ท�าเช่นนี้	หลังจากการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 (วันที่	๑	ต.ค.	ค.ศ.	1949 
หรือ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๒)	 เป็นต้นมา	 โดยนับตั้งแต่
ที่ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง	 (Central	 Military	 
Commission	 :	 CMC)	 ได ้สรุปทิศทางของ 
กองทัพในการกล่าวปราศรัยอย่างเป็นทางการ	
ที่เรียกกันว่า	 “ซวิ่นฉือ”	 หรือ	 “การประกาศข้อ
บญัญตั”ิ	เมือ่วนัที	่๓๑	ธ.ค.	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยมกีาร 
จัดตัง้หน่วยงานของกองทพัใหม่	และปรบัเปล่ียน
เขตภาคทหารใหม่ให้เหลือเพียง	 ๕	 ภาค	 ซึ่งใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้	 อ�านาจ
จ�านวนมากที่ก ่อนหน้านี้ เคยมอบหมายให้
แก่ระดับภาค	 จะถูกดึงออกมารวมศูนย์อยู ่ที ่
กรุงปักกิ่ง	อันเป็นพื้นที่เขตภาคทหารกลาง	และ
เป็นการปฏิรูปกองทัพปลดปล่อยประชาชน
จีน	 (PLA)	 คร้ังใหญ่ในประวัติศาสตร์	 ๖๘	 ปี
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมีผู้น�าเพียง
คนเดียวที่ประกาศกฎ	 หรือข้อบัญญัติส�าหรับ
กองทพั	คอื	เหมา	เจ๋อตง	ซึง่เคยประกาศไว้เมือ่ปี	 
พ.ศ.	๒๔๙๕	และในปี	พ.ศ.	๒๔๙๖	นอกจากนี้	 
ค�าปราศรัยคร้ังนี้ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ยังได้
แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพ	 โดยท่ีไม่ยอมให้
เกิดการแข็งข้อต่อต้านจากคนในกองทัพ	เพื่อมุ่ง
สู่การสร้างสรรค์กองทัพจีนให้เป็นกองทัพช้ันน�า
ของโลกให้ส�าเร็จ	 โดยงานการป้องกันประเทศ
และการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนอง

แนวโน้มการพฒันาของการปฏวิตัด้ิานการทหาร
ใหม่ของโลก	และความต้องการด้านความมั่นคง
ของประเทศ	ก่อนสิน้ปี	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	๒๕๖๓)	
ต้องประกันให้ได้รับผลคืบหน้าท่ีส�าคัญยิ่งในการ
บรรลุการใช้เครื่องยนต์	 (Mechanization)	 และ
ความเป็นสารสนเทศในขัน้พ้ืนฐาน	เพ่ิมศกัยภาพ
ด้านยุทธศาสตร์อย่างขนานใหญ่	 ผลักดันทฤษฎี
ด้านการทหาร	 รูปแบบการจัดตั้งกองทัพและ
การพัฒนาบุคลากรด้านการทหาร	 และการ
พัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ทุกด้าน	 พยายามบรรลุความทันสมัยท้ังในด้าน
การป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อน
ปี	 ค.ศ.	 2035	 (พ.ศ.	 ๒๕๗๘)	 และสร้างสรรค์
กองทัพระดับน�าของโลกให้ส�าเร็จในช่วงกลาง
ศตวรรษที่	๒๑

	ตามหลักการจัดโครงสร้างองค์กรแบบ
คอมมิวนิสต์นั้น	 ถือหลักการว่ากองทัพต้องเดิน
ตามพรรค	 แต่ทุกๆ	 คนก็ตระหนักเป็นอันดีถึง 
หลักการอีกอย่างหนึ่งซ่ึง	 เหมา	 เจ๋อตง	 เคย
ประกาศไว้ว่าอ�านาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน	
ด้วยเหตุนี้	 การควบคุมกองทัพได้อย่างสมบูรณ์
และการด�าเนนิการปฏริปูกองทพั	จงึเป็นช่องทาง 
ส�าคัญยิ่งส�าหรับการด�าเนินการปฏิรูปส่วนอ่ืนๆ 
ที่เหลือ	โดยที่การปฏิรูปกองทัพระลอกนี้ก�าหนด
กันไว ้ว ่าควรท่ีจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในปี	 
ค.ศ.	2020	 (พ.ศ.	๒๕๖๓)	 โดยในอดีตที่ผ่านมา 
ภมูภิาคทหารต่างๆ	ของจนีมกีารแบ่งแยกอ�านาจ
กันอย่างชัดเจนจริงจัง	 เรื่องนี้มีต้นตอมาจาก
ความห่วงกังวลรวม	 ๒	 ประการด้วยกัน	 ได้แก่	 
(๑)	ประการแรกคอื	การสูร้บในอนาคตของจนีคงจะ
ต้องเกิดขึ้นในดินแดนของตนเอง	 ถ้าไม่ใช่เพ่ือ
ต่อต้านการรุกรานจากภายนอกก็ต้องเป็นการ
ปราบปรามการลุกฮือภายในตามประวัติศาสตร์
แล้ว	 ทั้งสองสิ่งนี้เองเป็นตัวดึงลากราชวงศ์
ต่างๆ	ให้ล่มสลายลง	และ	(๒)	ประการที่สองคือ	 
เมื่ออ�านาจทางทหารระหว่างภูมิภาคต่างๆ	 เกิด
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ความสมดุลขึ้นมาแล้ว	 ก็ย่อมสามารถป้องกัน
การก่อรัฐประหารยึดอ�านาจรัฐโดยฝ่ายทหาร	
หรอืท�าให้มโีอกาสเกดิข้ึนได้น้อยท่ีสดุ	นอกจากนี้ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ	 ซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากเดิม	
โดยเฉพาะจากปัญหาความท้าทายต่อความ
มั่นคงรูปแบบใหม่	 ที่ไม่ใช่ด้านการทหารโดยตรง	
เช่น	 ภัยคุกคามต่อค่าเงิน	 และภัยคุกคามในโลก
ไซเบอร์	 เป็นต้น	 ย่อมจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงที่ท�าให้ต้องมีการปฏิรูปกองทัพ

นโยบายทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

	จีนได้น�าความส�าเร็จของเทคโนโลยีการ
บินอวกาศจีนไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ประชาชน	 ภายใต้สภาพแวดล้อมอันประกอบ
ด้วยสรรพส่ิงต่างๆ	ท่ีสามารถสือ่สารและเชือ่มต่อ 
กันผ ่ านอิน เทอร ์ เน็ต ไปสู ่ นวั ตกรรมและ 
บริการใหม่อีกจ�านวนมาก	 โดยในช่วง	 ๕	 ปีที่
ผ่านมา	 จีนประสบผลส�าเร็จในการบุกเบิกและ 
ใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศเป็นอย่างมาก	 จาก
ยานอวกาศ	 “เสินโจว	 ๑๑”	 ถึง	 “เทียนโจว	 ๑”	
จากดาวเทียม	 “เป๋ยโต่ว”	 ถึงจรวด	 “ลองมาร์ช”	
โดยเฉพาะระบบดาวเทียมน�าทาง	 “เป๋ยโต่ว”	 ที่
ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 โครงการ
ห้องทดลองอวกาศก็ประสบความส�าเร็จตาม
ล�าดับ	 มีการน�าไปประยุกต์ใช้ในแวดวงสังคม 
มากขึน้	เช่น	ดาวเทียม	“เป๋ยโต่ว”	ท�าหน้าทีน่�าทาง
ได้อย่างแม่นย�า	ส่วนดาวเทยีมส�ารวจระยะไกลท่ี
มีความละเอียดสูง	 ก็ท�าหน้าที่ทั้งป้องกันและ
บรรเทาภัย	 ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม	 วางผังเมือง	
ตลอดจนส�ารวจทรัพยากรและภาคการเกษตร	
เป็นต้น	 นอกจากนี้	 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การบินอวกาศพร้อมมนุษย์และห้วงอวกาศนั้น 
ก็มีส ่ วนค�้ าจุนและส ่ง เส ริมกิจการวัสดุ ใหม  ่
การผลติอจัฉริยะ	สารสนเทศอเิลก็ทรอนกิส์	ฯลฯ 

โดยในอนาคตจีนจะหลอมรวมสารสนเทศอวกาศ
เข้ากับ	 บิ๊ก	 ดาต้า	 (Big	 Data)	 การประมวลผล 
แบบกลุม่เมฆ	(Cloud)	การทีอ่ปุกรณ์ทางเทคโนโลยี 
สามารถเชือ่มโยงระหว่างกนัผ่านทางอนิเทอร์เนต็ 
หรืออินเทอร์เน็ตออฟธิงส์	(Internet	of	Things	:	
IoT)	และการเชือ่มโยงเทคโนโลยอีืน่ๆ	เข้าด้วยกนั 
ตามเป้าหมายการประยุกต์ใช้	 “อินเทอร์เน็ต 
เข้ากับดาวเทียม”	เพื่อบริการสังคมได้มากขึ้น

	การขยายและยกระดับการอุปโภคบริโภค
สารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของความ
ต้องการภายในประเทศ	 และรองรับต่อความ
ก้าวหน้าที่จีนก�าลังจะกลายเป็นผู้น�ายุค	5G	โดย
คณะรัฐมนตรีจีน	 ได้ออกค�าชี้แนะเกี่ยวกับการ
ขยายและยกระดบัการอปุโภคบรโิภคสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของความต้องการภายใน
ประเทศ	 โดยตั้งเป้าหมายที่จะให้การอุปโภค
บริโภคสารสนเทศบรรลุ	 ๖	 ล้านล้านหยวน 
ในปี	 ค.ศ.	 2020	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๓)	 เติบโตเฉลี่ย 
ปีละ	๑๑%	โดยค�าช้ีแนะดังกล่าวออกมาตรการ	๓	
ประการ	 ได้แก่	 (๑)	ยกระดับอุปทานการอุปโภค
บริโภคสารสนเทศ	 (๒)	 ขยายขอบเขตการเข้าถึง
การอุปโภคบริโภคสารสนเทศ	และ	(๓)	ปรับปรุง
บรรยากาศการพัฒนาของการอุปโภคบริโภค
สารสนเทศให้ดีขึ้น	 ส่วนผลิตภัณฑ์สารสนเทศ
แบบใหม่	 ประกอบด้วย	 ๓	 ประเภท	 ได้แก	่
ประเภทชีวิตความเป็นอยู่	 ประเภทการบริการ
สาธารณะ	และประเภทวิชาชีพ

 
วิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย
นโยบายโดยทัว่ไปของจนีต่อประเทศไทย
	ในการจัดงานครบรอบ	 ๖๘	 ปีแห่งการ

สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (ซึ่งสถาปนา
ประเทศ	 เมื่อวันที่	 ๑	 ตุลาคม	ค.ศ.	 1949	หรือ	 
พ.ศ.	๒๔๙๒)	โดยนายหลูย์่	เจีย้น	เอกอคัรราชทตู
จีน	 ณ	 กรุงเทพฯ	 ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน 
ดังกล่าว	 เมื่อวันที่	 ๒๘	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๐	 
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ณ	โรงแรมแชงกรีล่า	กรุงเทพฯ	ว่า
	นบัเป็นเวลา	๖๘	ปี	ทีอ่ยูภ่ายใต้การปกครอง 

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ประเทศจีนได้เจริญ
ก้าวหน้ามีเศรษฐกิจที่โตเป็นอันดับที่สองของ
โลกและมบีทบาทท่ีส�าคญัในเวทีระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะในการประชมุสมชัชาพรรคคอมมวินสิต์ 
ครัง้ที	่๑๘	เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ยิง่ท�าให้ 
จีนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองวัฒนธรรมสังคมและการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศอันเกิดจากการท�างานอย่างหนักโดย 
ไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในรอบ	
๑๐๐	ปี	จ�านวนสองครัง้	(ในโอกาสครบรอบ	๑๐๐	ปี 
แห่งการก่อตัง้พรรคคอมมวินสิต์จนีและครบรอบ	
๑๐๐	ปี	ของการสถาปนาประเทศ)	ซ่ึงเป็นความฝัน 
ของจีนในการฟื้นกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่

	ในรอบ	๕	ปีท่ีผ่านมา	พรรคคอมมวินสิต์จนี 
ได้ใช้ศกัยภาพในการปรบัปรงุตนเองอย่างรอบด้าน 
ด้วยการปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและการผลักดัน
โครงสร้างเศรษฐกจิใหม่จนท�าให้เศรษฐกจิของจีน 
มีอัตราการเจริญเติบโตร ้อยละ	 ๗.๒	 และ
สนับสนุนต ่ออัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโลกถึงร้อยละ	๓๑.๖	ท�าให้จีนเป็น
จักรกลขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลกโดยมียุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมที่ก้าวหน้าจาก
การวิจัยทั้งในอวกาศ	 บนพื้นผิวโลก	 และใต้
มหาสมุทร	 สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ความเร็ว
สูงสุด	 เครื่องบินขนาดใหญ่	 รถไฟความเร็วสูง 
ยานพาหนะพลังงานแบบใหม่และมีการเกษตร
แบบใหม่	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวม	ท�าให้สามารถยกระดับรายได้ของประชากร
ให้พ้นสถานะความยากจนและมีมาตรฐานในการ
ด�ารงชีวิต

	จีนพยายามแสวงหาความร่วมมือจากมิตร
ประเทศทั่วโลก	 ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน
เพื่อความสงบของโลกและความเจริญเติบโต
ร่วมกัน	 อาทิ	 รูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศด้วยความร่วมมือเพื่อสร้าง
ชัยชนะไปด้วยกัน	 เป็นประชาคมในอนาคต 
ร่วมกันโดยเฉพาะความริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่ง 
เส้นทาง”	(Belt	and	Road	Initiative)	โดยมีระบบ
ธรรมาภิบาลและสามารถสร้างความสมดุลซึ่งใน 
วนัที	่๑๘	ตลุาคม	พ.ศ.	๒๕๖๐	มกีารประชมุสมชัชา
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 ที่กรุงปักกิ่ง 
อันเป็นห้วงเวลาที่มีความส�าคัญยิ่งของแนวทาง
การพัฒนาสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีนที่
จะสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นในวิถีทางการ
พัฒนาของจีนตามแนวคิดทฤษฎีและระบบ
การเมืองรวมทั้งวัฒนธรรม	 ตลอดจนท�าให้จีน
สามารถสร้างสรรค์การพัฒนาไปสู ่สันติภาพ 
ของโลก

	ประเทศไทยกับจีนเป ็นเพื่อนบ้านที่มี
มิตรไมตรีต่อกันดังค�ากล่าวท่ีว่า	 “จีนกับไทยมิใช่
อื่นไกลพี่น้องกัน”	 จึงท�าให้ความร่วมมือแบบ
ทวิภาคีระหว่างไทยกับจีนมีความยั่งยืนและมี
ความก้าวหน้าในการติดต่อไปมาหาสู่กันมาก
ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายการ
พัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์	 ๔.๐	 โดยเฉพาะ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของ
ไทย	 (Eastern	 Economic	 Corridor	 :	 EEC)	 มี
ความสอดคล้องกับความริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่ง 
เส้นทาง”	 ของจีนทั้งในแง่แนวคิดการพัฒนาวิธี
การและเป้าหมาย	 อันจะเป็นเง่ือนไขท่ีส�าคัญใน
การท�าให้ประเทศไทยกับจีนมีการสอดประสาน
ทางยุทธศาสตร์อันจะส่งเสริมต่อการพัฒนา
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท้ังทางด้านการ
ลงทุน	 การสร้างทางรถไฟเศรษฐกิจดิจิทัลและ
อีคอมเมิร์ซซึ่งเมื่อต้นเดือน	 ก.ย.	 ๖๐	 พลเอก
ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้เดนิทางไป 
ร่วมการประชุมที่จีนได้มีการหารือทวิภาคีกับ
ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	โดยผู้น�าทั้งสองประเทศ 
ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน	 อันน�ามาซึ่งความเข้มแข็ง
และไว้เน้ือเชื่อใจกันทางการเมือง	 การเพ่ิมพูน
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ทางเศรษฐกิจและการสนับสนุนความร่วมมือที ่
หลากหลายสาขาซึ่งผู ้น�าทั้งสองประเทศได้เป็น 
สักขีพยานการลงนามความร่วมมือในแผนปฏิบัติ
การร่วมกันระหว่างไทยกับจีนเอกสารความร่วมมือ 
ในความรเิร่ิม	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	และความ
ร่วมมือในการสร้างทางรถไฟท�าให้ความสัมพันธ์
ทวภิาคไีทยกบัจนีมีการพฒันาท่ีต่อเนือ่งและเป็น
ไปด้วยความใกล้ชิด	อนัจะน�ามาซ่ึงสนัตภิาพและ
ความมั่งคั่ง	 รวมทั้งความผาสุกสู่ประชาชนของ 
ทั้งสองประเทศ

 ประโยชน์ที่จีนคาดหวังว่าจะได้รับจาก
ประเทศไทยโดยจีนเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจากประเทศไทยอย่างน้อย	๒	ประการคือ

	ประการท่ีหนึ่งไทยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อ
สู่มาเลเซียและสิงคโปร์	 อันจะท�าให้จีนสามารถ
เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้

	ประการท่ีสองไทยเป็นกลัยาณมติรทางการ
เมอืงทีม่นี�า้หนกัความน่าเชือ่ถอืในการช่วยเหลอื 
จีนแก ้ไขป ัญหาข ้อพิพาทในทะเลจีนใต ้ได ้
นอกจากนี้	 ไทยมีศักยภาพท่ีเป็นกลางต่อการ
สร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน
ซึง่จะช่วยยกระดบัสถานะของจนีในเวทปีระชาคม
โลกได้	 อันจะเกื้อกูลต่อการด�าเนินนโยบายของ
จีนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทย
ในการเช่ือมโยงระหว ่างจีนกับอาเซียน 
หลังจากปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 จีนได้เข้ามามีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนมากขึ้น
ผ่านนโยบาย	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	ในขณะที่ 
อาเซียนหันมาให้ความส�าคัญกับพิมพ์เขียว
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	พ.ศ.	๒๕๖๘	โดยหวงั 
ให้เป็นแนวทางในการเพิ่มศักยภาพให้อาเซียน
เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	ซึง่จนีได้แบ่งการด�าเนนิ
นโยบายออกเป็น	๒	ระดับ	ได้แก่

หนึ่ ง 	 ระดับภูมิภาคจีนได ้ ใช ้นโยบาย	 

“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	ในการสนบัสนนุวสิยัทศัน์ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีเป้าหมาย 
เพื่อเชื่อมโยงใน	๕	ประเด็น	ได้แก่	การประสาน
ความร่วมมือเชิงนโยบาย	 การร่วมก่อสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 การลดการกีดกัน
ทางการค้า	การบูรณาการทางการเงินและความ
สัมพันธ์ระหว่างประชาชน

สอง	 ระดับประเทศโดยจีนมุ ่งเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นราย
ประเทศ	 หวังให้แต่ละประเทศมีความสามารถ
ในการผลิตเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ประเทศ	 CLMV	 ผ่านการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ	 เช่น	 โครงการรถไฟ
ระหว่างจีน-ลาว	(Sino-Laos	railways	projects)	
และจีน-ไทย	(Sino-Thai	railways	projects)	รวมถงึ 
การขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรมร่วมกันระหว่าง 
จีน-มาเลเซีย	 จีน-ไทย	 จีน-กัมพูชา	 และจีน-
เวียดนาม	เป็นต้น

 ผลในเชิงบวกต่อประเทศไทยโดยเฉพาะ
จากการเดินหน้าพัฒนาความเป็นหุ ้นส ่วน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนในช่วง
การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า 
การลงทนุและความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่าง
ไทย-จนี	(Joint	Committee	on	Trade,	Investment	
and	Economic	Cooperation)	หรอื	JC	เศรษฐกจิ
ครั้งที่	 ๕	 เมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	
ได้บรรลุข้อตกลงการค้า	 การลงทุน	 ๕	 ฉบับ	 
เน้นความเชือ่มโยงระดบัภูมภิาคตอกย�า้ทัง้สองฝ่าย 
จะมีมูลค่าการค้าระหว่างกันภายใน	๕	ปี	คิดเป็น	
๑.๒	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ	พร้อมบันทึกความ
ร่วมมือรถไฟฟ้าไทย-จีนอย่างเป็นทางการ	ได้แก่

	หนึ่ง	 เอกสารผลลัพธ ์การประชุม	 JC	
เศรษฐกิจครั้งที่	 ๕	 โดยมีสาระครอบคลุมความ
ร่วมมือด้านต่างๆ	 คือความสอดคล้องของ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและจีนมีแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและของจีน
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ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม
	สอง	พิธีสารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนา

เศรษฐกิจระยะ	 ๕	 ปี	 และการจัดท�าแผนปฏิบัติ
การร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลจนีระหว่าง
นางอภริด	ีตนัตราภรณ์	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณิชย์	 และนางเกาเยี่ยน	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์	 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เพื่อต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ	 ๕	 ปี	 
(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ซึง่ครอบคลมุสาขาความ 
ร่วมมือ	๑๔	สาขา	 เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสาร
หลักในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับจีนท่ีมีสารัตถะครอบคลุมสาขา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

	สาม	บันทกึความร่วมมอืระหว่างรฐับาลไทย
และรัฐบาลจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ 
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต ้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่งของไทยปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	–	๒๕๖๕	
ระหว่างนายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม	และนายหวงั	เสีย่วเทา 
รองผูอ้�านวยการคณะกรรมการพฒันาและปฏิรปู
แห่งชาติจีน

	สี่	 ความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบ 
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรระหว่างไทยและจีน	โดย	พลเอก	ฉัตรชัย
สาริกัลยะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์	มอบหมายให้นางสาวดจุเดือน	ศศะนาวนิ
เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมลงนามกบั	Mr.	Chen	Gang	รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบ
และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

	ห้า	 พิธีสารว่าด้วยการต่ออายุแผนพัฒนา
เศรษฐกิจระยะ	๕	ปี	และการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร
ร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนนอกจาก
จะต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ	 ๕	 ปี	 ที่

ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ	 ๑๔	 สาขาแล้วยัง
มกีารพฒันาความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีม่คีวาม
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของสอง
ประเทศและสะท้อนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน	 โดยทั้งสองฝ่าย
เห็นพ้องให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการร่วมที่
มุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจที่
สอดคล้องกับนโยบาย	 One	 Belt	 One	 Road	
ของจีน	 และนโยบายไทยแลนด์	 ๔.๐	 ของไทย 
โดยเน้นสาขาความร่วมมือน�าร่องภายใต้แผนฯ	๕	ปี 
จ�านวน	 ๕	 สาขา	 ได้แก่	 (๑)	 โครงสร้างพื้นฐาน 
(๒ ) 	 การ พัฒนาคลั ส เตอร ์ อุ ตสาหกรรม	 
(๓)	เทคโนโลยสีารสนเทศ/ดจิทิลั	(๔)	วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	และ	(๕)	พลังงานโดยแผนปฏิบัติ
การร่วมจะถูกผนวกเข้ากับพิธีสารว่าด้วยการ
ต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ	 ๕	 ปี	 และ
เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน 
ระยะ	๕	ปี	ด้วย

	นอกจากนี	้ผลจากการประชมุความร่วมมอื 
ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน	 ครั้งที่	 ๕	 เมื่อ 
วันที่	๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ณ	กรุงปักกิ่ง	โดย
ไทยและจีนมยีทุธศาสตร์ความเช่ือมโยงท่ีสอดรบั 
กันกับของจีน	คือ	One	Belt,	One	Road	คู่ไปกับ	
One	 Belt,	 One	 Ray	 ภายใต้นโยบาย	 Internet	
Plus	ส่วนของไทย	คอื	ยทุธศาสตร์ระบบราง	EEC	
ควบคูก่บัยทุธศาสตร์	Digital	Economy	Transfor-
mation	 รวมถึงการพัฒนาให้ไทยก้าวสู่การเป็น	
Leading	Digital	Hub	หรือ	E	Hub.	ของ	ASEAN	
ที่จะช่วยขับเคลื่อน	Thailand	4.0	ทั้งสองฝ่ายจึง
มีเจตนารมณ์ในการพัฒนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจร่วมกันตามระเบียงเศรษฐกิจตะวัน
ออก-ตะวันตก	 และระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
นอกจากนี้	ยังมีความร่วมมือในด้านต่างๆ	ได้แก่

 การขยายการค้าสนิค้าเกษตรเร่งรดัและ
ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ภายใต้บันทึกความ
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เข้าใจว่าด้วยการค้าสนิค้าเกษตรตลอดจนกระชบั
ความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ 
สุขอนามยัและสขุอนามยัพชื	อาท	ิการเร่งรดัการ
อนญุาตน�าเข้ารงันกและการอ�านวยความสะดวก
การค้าสินค้าเกษตรด้วย	e-Certificate	เป็นต้น

 ความร่วมมือด้านรถไฟผลักดันการ
ด�าเนินความร่วมมือด้านรางรถไฟให้เป็นไป
ตามข้อตกลงความร่วมมือระบบรางระหว่าง
รฐับาลไทยกบัจนี	ซึง่จะครอบคลมุเส้นทางเดินรถ
กรุงเทพฯ-หนองคาย

ไทย/จีน	 เพื่อให้มี	 digital	 skills	 รองรับ	 digital	 
economy	และสามารถเข้าถงึ	global	E	-	commerce	 
systems	ได้

 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความร่วมมือด้าน
อวกาศส่งเสริมให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
(Science,	 Technology	 and	 Innovation	 :	 STI)
ของไทย	ได้แก่	การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ	Startup 
ในสถาบันการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและ
โมเดลธุรกิจ	 ตลอดจนการหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 และความร่วมมือด้านอวกาศ
และดาวเทียม	ความร่วมมอืด้านการเงิน	ส่งเสรมิ
สนบัสนนุและอ�านวยความสะดวกการท�าธรุกรรม
ด้วยสกุลเงินหยวน	 ตลอดจนการสนับสนุนเงิน
ทุนจากสถาบันการเงินของจีนในโครงการความ 
ร่วมมือต่างๆ	 นอกจากนี้	 ฝ่ายไทยยังยินดีที่ 
หน่วยงานของทัง้สองฝ่ายจะหารอืถงึความเป็นไปได้ 
ในการให้มกี�าหนดอตัราแลกเปลีย่น	(หยวน-บาท)	
ได้โดยตรง	(Direct	Quotation)	เพิม่จากทีม่อียูแ่ล้ว
ในมณฑลยูนนาน

 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกระชับ
ความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยไทยเน้น
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและการดูแลความ
ปลอดภยัของนกัท่องเทีย่ว	เหน็ควรร่วมกนัพฒันา
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ตลาดใหม่	สินค้าและบริการใหม่	เพื่อตอบโจทย์ 
แนวโน้มการท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 โดยใช้
ดิจิทัลเข้ามาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ไทย-จนี	อาท	ิการสร้างฐานข้อมลูด้วย	Big	Data/
Cloud	 e-visa	 Tax	 Refund	 ควรมีความร่วมมือ
ด้านการช�าระเงินที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อาทิ	E-Payment	ผ่าน	AliPay	และ	WechatPay	
เป็นต้น	 และด้านพลังงานผลักดันความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมและการลงทุนจากจีนในธุรกิจ 

 ความร่วมมือด้านดิจิทัลไทยกับจีนโดย
จะร่วมมือกันพัฒนาระบบการสื่อสารระบบ
การเชื่อมโยงเคเบิลใต้น�้า	 เคเบิลภาคพ้ืนดิน 
ทัง้ภายในและระหว่างประเทศเพือ่เชือ่มต่อกบัจีน 
เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและ
ดิจิทัลให้เติบโตแข็งแรงและผลักดันเศรษฐกิจ
ดิจิทัล	เช่น	พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	อินเทอร์เน็ต
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย
ที่มั่นคงปลอดภัย	 ในด้านเกี่ยวข้องกับ	 Internet	
Plus	 และ	 Digital	 Economy	 ท่ีจีนกับไทยจะ 
ร่วมมือกันประกอบด้วยการร่วมลงทุนยกระดับ
โครงข่ายเช่ือมโยง	 Internet	 ความเร็วสูงที่จะ
ช่วยเชื่อมโยงจีน-ไทย-CLMV-ASEAN	 และ 
ภูมิภาคอื่นๆ	 เพื่อรองรับสนับสนุนการค้าขาย 
การลงทุนและความเชื่อมโยงต่างๆ	 ในโลกยุค
ดิจิทัล	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงความร่วมมืออ่ืนๆ	
เช่น	การเชื่อมโยง	e-commerce	platforms	การ
พัฒนาด้านบุคลากร	 เช่น	 SME	 และ	 startups	
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พลงังานหมนุเวยีน	อาทิ	พลงังานขยะ	พลงังานลม 
และพลังงานชีวมวล	เป็นต้น	 	

 ความร่วมมือในระดับท้องถิ่นผลักดัน
การใช้ประโยชน์จากกลไกการหารอืระหว่างไทย-
มณฑลส�าคญัของจนี	และการด�าเนนิความร่วมมอื 
๕	 สาขา	 ภายใต้	 Joint	 Action	 Plan	 ในระดับ
มณฑลการรวมกลุ ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

ผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค	 (Regional	 Comprehensive	 
Economic	 Partnership	 :	 RCEP)	 ให้สามารถ
สรุปผลการเจรจาได้โดยเร็วและเร่งรัดการเจรจา
ประเด็นคงค้างภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน-จีน	 อาทิ	 การเปิดตลาดสินค้าเพ่ิมเติม
เป็นต้น

 
 บทสรุป

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งนี้มีบทบาทส�าคัญต่อประเทศต่างๆ	ทั่วโลกด้วย
นั้น	ไม่เพียงเป็นเพราะว่าจีนเป็นประเทศมหาอ�านาจ	หากยังเป็นเพราะว่าจีนได้ตั้งเป้าหมายการ
พัฒนาใหม่จากการทบทวนประวัติศาสตร์จะพบได้ว่าการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ครั้งที่ผ่านๆ	 มา	 ได้ส่งสัญญาณการปฏิรูปเสมอและจีนได้ปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ทุกครั้ง
กล่าวคอื	ในการประชุมคร้ังนีป้ระธานาธบิด	ีส	ีจิน้ผงิ	ในฐานะเลขาธกิารใหญ่พรรคคอมมวินสิต์จนี 
ได้กล่าวถงึเรือ่งความใหม่	๔	ประการ	ได้แก่	หนึง่ยคุใหม่	สองแนวคดิใหม่	สามความขดัแย้งใหม่	และ 
สี่เป้าหมายใหม่	ซึ่งมีนัยส�าคัญที่แสดงว่าจีนก�าลังจะก้าวไปข้างหน้าและเปิดประเทศออกไปสู่โลก
ภายนอกกว้างขึน้กว้างขึน้ทกุทกีว่าทีผ่่านมา	อาจกล่าวได้ว่าจีนก�าลงัมุง่มัน่ในการพัฒนาประเทศท่ี
มคีวามสมดลุและจนีเน้นการพฒันาอย่างรอบด้าน	เช่น	การบรหิารประเทศภายใต้ระบบกฎหมาย
การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและศลิปวฒันธรรมจะไม่ใช่มุง่พฒันาเศรษฐกจิแต่เพยีงอย่างเดยีว	แม้ว่าจะ
ตั้งเป้าหมายที่จะท�าให้ประชาชนจีนกินดีอยู่ดีถ้วนหน้าภายในปี	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	๒๕๖๓)	ก็ตาม

ส�าหรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้น�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะแนวคิดของ
ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่ย่อมมีความหมาย
ส�าคญัยิง่ต่อทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทยในการเตรยีมการท่ีจะต้องปรบัเปลีย่นบางสิง่ท่ีจ�าเป็นเพ่ือ
ที่จะสามารถเดินไปได้ในเส้นทางหรือทิศทางท�านองเดียวกัน	โดย	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา
นายกรฐัมนตรีได้เคยกล่าวถงึเร่ืองนีว่้าประเทศไทยจะต้องศกึษาประสบการณ์ของจนีในการปฏริปู
และพัฒนาบ้านเมืองอย่างจริงจัง	เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยมีการวางแผน
ยทุธศาสตร์ด้วยวสิยัทัศน์ท่ียาวไกลและก�าหนดเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยมมีาตรการป้องกนั
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนา	 เช่น	 การสร้างเขื่อนของจีนในแม่น�้าโขง	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 
เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้	 อันจะท�าให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการด�าเนินความสัมพันธ์
กับจีน
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หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารสารบรรณประเทศสหรัฐอเมริกา-หลักสูตรหลักประจ�าโรงเรียน
เสนาธิการทหารบกชุดที่	 ๗๒-หลักสูตรการรบร่วมศูนย์ศึกษาการสงครามประเทศออสเตรเลีย-
หลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่	 ๔๑	 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร-หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกัน
ประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า-ผู้อ�านวยการ 
กองกจิการป้องกนัประเทศ	สถาบนัวิจยัทางยทุธศาสตร์	สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ	กองบัญชาการ
ทหารสูงสุดและผู้อ�านวยการกองภูมภิาคศกึษา	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ
กองบญัชาการกองทพัไทย	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งนายทหารปฏบิติัการประจ�าสถาบนัวิชาการป้องกัน
ประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย
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	 ประเทศจีนให้ความส�าคัญกับการก�าหนด
เป้าหมาย	 วิธีการและเครื่องมือเพื่อด�าเนินการ
ให้บรรลผุลท่ีเรยีกว่า	การก�าหนดยทุธศาสตร์	โดย
จัดให้มกีารประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมวินสิต์
จีน	 หรือ	 CPC	 (Communist	 Party	 of	 China)	 
ขึ้น	 ๑	 ครั้งในทุกๆ	 ๕	 ปีเพื่อที่จะทบทวนผล
การด�าเนินการในช่วง	 ๕	 ปีท่ีผ่านมา	 รวมทั้งจะ
วางกรอบนโยบายท่ีมีความส�าคัญของพรรค
คอมมิวนิสต์ในช่วง	 ๕	 ปี	 ข้างหน้า	 รวมทั้งจะมี 
การแต ่งตั้ งผู ้น�าพรรคคอมมิวนิสต ์ส�าหรับ 
ช่วงเวลา	๕	ปี	ต่อไป
	 นอกจากนี้	ในระหว่างการด�าเนินการตาม
กรอบนโยบายดังกล่าวภายในระยะเวลาปีต่อปี	
ก็จะจัดให้มีการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่ง
ประชาชนจีนหรือ	CPPCC	 (Chinese	 People’s	
Political	Consultative	Conference)	แบบเตม็คณะ
ปีละ	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อพิจารณาหามติในเรื่องต่างๆ	
และการส�ารวจตรวจสอบการปฏิบัติการตาม
หลักนโยบายอันส�าคัญๆ	 ตลอดจนการท�างาน

ขององค์กรรัฐและเจ้าหน้าที่ด้วย	 รวมทั้งจัดให้
มีการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือ	 NPC	
(National	People’s	Congress)	เพือ่พจิารณาออก 
กฎหมาย	การแก้ไขรฐัธรรมนูญการให้ความเหน็ชอบ
ต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
งบประมาณของรฐัปีละ	๑	ครัง้	ซ่ึงการประชุมของ	
CPPCC	และ	NPC	จะประชุมในระยะเวลาที่ใกล้
เคียงกัน	 จึงเรียกว่า	 การประชุมสองสภา	 (Two	
Sessions)	 อันเป็นการทบทวนและถกเถียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	 รวมท้ังการเมืองและประกาศ
นโยบายส�าคัญๆ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า ใ ห ญ ่ พ ร ร ค
คอมมิวนิสต์จีน ครั้งที ่๑๙
	 การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนสิต์จนี 
ครั้งที่	 ๑๙	 ระหว่างวันที่	 ๑๘	 –	 ๒๔	 ตุลาคม	
๒๕๖๐	 ณ	 หอประชุมมหาศาลาประชาคม	 
กรุงปักกิ่ง	โดย	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ในฐานะ
เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 (ซึ่งเป็น

๓
พ.อ.ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 

การประชุมครั้งสำ�คญัของจีนเพื่อ
ก�หนดยุทธศาสำตร์
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ประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลางอกีต�าแหน่ง
หนึง่)	กล่าวค�ารายงานในนามคณะกรรมการกลาง
ของพรรคฯ	 ขณะท่ี	 นายหลี่	 เค่อเฉียง	 (นายก
รัฐมนตรี)	 ท�าหน้าที่ด�าเนินการประชุมโดยมี 
ผู ้แทนของพรรคฯ	 เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
จ�านวน	๒,๒๘๐	 คน	 (เป็นตัวแทนสมาชิกพรรค
จ�านวน	๘๙	ล้านคน)	และผูแ้ทนรบัเชญิพเิศษอีก	
๗๔	คน	รวมทั้งหมดเป็น	๒,๓๕๔	คน

๑. เป้าหมายของการประชุม
	 การประชุมฯ	 ครั้งนี้	 ได้ก�าหนดหัวข้อหลัก
คือ	 “ไม่ลืมจิตใจดั่งเดิมจดจ�ามั่นในภาระหน้าที ่
ชธูงอนัยิง่ใหญ่แห่งสงัคมนยิมท่ีเป็นอตัลกัษณ์จนี
ชัยชนะชี้ขาดของการสร้างสังคม	 มีกินมีใช้อย่าง
ถ้วนหน้า	ช่วงชงิชัยชนะอนัย่ิงใหญ่แห่งสงัคมนยิม
ที่เป็นอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ต่อสู้อย่างไม่ลดละ
เพื่อบรรลุความฝันชาติจีนที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นใหม่
อันยิ่งใหญ่แห่งประชาชาติจีน”	 โดยมีเป้าหมาย
ที่ส�าคัญ	๒	ประการ	คือ	
	 ประการแรก	 การก�าหนดทิศทางนโยบาย
การเมืองของจีน	(ยุทธศาสตร์)	ในช่วง	๕	ปีต่อไป
ข้างหน้า	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๕)	
	 ประการทีส่อง	เลอืกตัง้คณะกรรมการกลาง
พรรคฯ	และคณะกรรมการตรวจวินัยชุดใหม่

๒. การก�าหนดทศิทางนโยบายการเมอืง
ของจีน
	 เพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์ของประเทศในช่วง	
๕	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๖๕)	โดยการพิจารณา
รายงานของเลขาธิการใหญ่พรรคฯ	 ในหัวข้อ
เรื่อง	“ชัยชนะชี้ขาดของการสร้างสังคม	มีกินมีใช้ 
อย่างถ้วนหน้า	 ช่วงชิงชัยชนะอันยิ่งใหญ่แห่ง
สังคมนิยมที่เป็นอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่”	โดยใน
รายงานแบ่งออกเป็น	 ๑๓	 ส่วน	 ได้แก่	 (๑)	 งาน
ในระยะ	 ๕	 ปีที่ผ่านมา	 และการเปลี่ยนแปลงที่
มีลักษณะประวัติศาสตร์	 (๒)	 ภาระหน้าที่ทาง
ประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในยุคใหม่ 
(๓)	 ความคิด	 และแผนงานยุทธวิธีพื้นฐาน
ของสังคมนิยมที่เป็นอัตลักษณ์จีนในยุคใหม	่ 
(๔)	 ชัยชนะชี้ขาดของการสร้างสังคมมีกินมีใช้ 
อย่างถ้วนหน้า	เร่ิมการเดนิทางไกลแห่งการสร้างรัฐ
สงัคมนยิมแบบทนัสมยัอย่างถ้วนหน้า	(๕)	ปฏบิตัิ
ให้บรรลุแนวคิดพัฒนาใหม่สร้างระบบเศรษฐกิจ
แบบทนัสมยั	(๖)	บรูณาการระบบทีป่ระชาชนเป็น
เจ้าของประเทศ	 พัฒนาการเมืองประชาธิปไตย
สังคมนิยม	 (๗)	 เสริมความเช่ือมั่นในวัฒนธรรม		
ผลักดันวัฒนธรรมสังคมนิยมให้เจริญรุ ่งเรือง	
(๘)	ยกระดับหลักประกันและปรับปรุงชีวิตความ 
เป็นอยู่ของประชาชน	เสริมและสร้างนวตักรรมการ 
บรหิารจดัการสงัคม	(๙)	เร่งการปฏริปูระบบนเิวศ
ศิวิไลซ์	 สร้างสรรค์ประเทศจีนที่สวยสดงดงาม	
(๑๐)	ยนืหยดัเดนิหนทางสร้างกองทพัให้แขง็แกร่ง
ที่เป็นอัตลักษณ์จีน	ผลักดันกลาโหมและกองทัพ
ให้เป็นแบบทันสมัยอย่างถ้วนหน้า	(๑๑)	ยืนหยัด 
หนึ่งประเทศ	 สองระบบ	 ผลักดันการรวมปิตุภูมิ
เป็นหนึ่งเดียว	 (๑๒)	 ยืนหยัดหนทางการพัฒนา
อย่างสันติ	ผลักดันการสร้างประชาคมแห่งชะตา
กรรมของมวลมนุษยชาติ	 (๑๓)	 ยืนหยัดการ
ปกครองพรรคอย่างเข้มงวดกวดขันถ้วนหน้า
ไม่หวั่นไหว	 ยกระดับสมรรถภาพการบริหาร
ประเทศและระดับการน�าของพรรคอย่างไม่ 
หยุดยั้ง

ภาพที่ ๑ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ครั้งที่ ๑๙
(ภาพจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th)
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๓. การเลือกตั้งคณะกรรมการกลาง
พรรคฯ และคณะกรรมการตรวจวนิยัชดุใหม่ 
	 โดยเม่ือวันท่ี	 ๒๕	 ตุลาคม	 ๒๕๖๐	 คณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จนี	(CPC)	ชดุที่ 
๑๙	ได้ประชมุกนัเป็นครัง้แรก	และได้เลอืกนายสี 
จิน้ผงิ	เป็นเลขาธกิารใหญ่แห่งคณะกรรมการกลาง
พรรคฯ	หลงัจากนัน้	ท่ีประชุมฯ	อนัประกอบด้วย 
ผู ้น�าชุดใหม่ของคณะกรรมการกลางพรรคฯ	
๒๐๔	คน	และคณะกรรมการหมุนเวียนของคณะ
กรรมการกลางพรรคฯ	๑๗๒	คน	ได้เลอืกตัง้คณะ
กรรมาธิการหมุนเวียนกรมการเมือง	 และคณะ
กรรมาธิการประจ�ากรมการเมืองฯ	ประกอบด้วย

(๕)	 ผูอ้�านวยการส�านกังานวิจัยนโยบายแห่งพรรคฯ	
นายหวงั	หูห้นงิ	(王沪宁)	อาย	ุ๖๒	ปี	(๖)	หัวหน้า
ฝ่ายการจัดตั้งองค์กรกลางแห่งพรรคฯ	 นายจ้าว	
เล่อจี	้(赵乐际)	อาย	ุ๖๒	ปี	และ	(๗)	เลขาธกิาร
พรรคคอมมวินสิต์จนีประจ�านครเซีย่งไฮ้	นายหนั	
เจิง้	(韩正)	อาย	ุ๖๔	ปี
	 	 ๓.๒	 ท่ีประชุมเต็มคณะกรรมการ
กลาง	CPC	ชุดที่	๑๙	ยังได้เลือก	นายสี	จิ้นผิง 
เป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารแห่ง
คณะกรรมาธิการกลางพรรคฯ	(ต่ออีกสมัย)	และ
เลือกรองประธานฯ	๒	คน	คอื	พลอากาศเอก	สวี์	 
ฉีเลี่ยง	 (许其亮)	และ	พลเอก	จาง	 โย่วซย่า	 
(张又侠)

ภาพที ่๒ กลุม่ผูน้�าสงูสดุแห่งคณะกรรมาธิการประจ�ากรมการเมืองฯ ๗ คน
(ภาพจากเวบ็ไซต์ https://www.google.co.th)

	 	 ๓.๓	 ที่ประชุมฯ	 ได้เลือก	 นายจ้าว 
เล ่อจ้ี	 (赵乐际 )	 เป ็นประธานของคณะ
กรรมาธิการตรวจสอบวินยัแห่งคณะกรรมาธกิาร
กลางพรรคฯ	(Central	Commission	for	Discipline	
Inspection/CCDI)	ซึ่งมีบทบาทใหญ่ในการก�ากับ
ดูแลวินัย	และปราบปรามคอร์รัปชัน

	 	 ๓.๑	 กลุ ่ มผู ้ น� าสู งสุ ดแห ่ งคณะ
กรรมาธิการประจ�ากรมการเมืองฯ	๗	คน	ได้แก่																									
(๑)	 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 (习近平)	 อายุ	
๖๔	ปี	 (๒)	นายกรฐัมนตร	ีหลี	่เค่อเฉยีง	(李克
强)	อาย	ุ๖๒	ปี	(๓)	ผูอ้�านวยการส�านกังานกลางแห่ง
พรรคฯ	นายลี	่จ้านซู	(栗战书)	อายุ	๖๗	ปี	(๔)	รอง
นายกรัฐมนตร	ีนายวงั	หยาง	(汪洋)	อาย	ุ๖๒	ปี 
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๔. ระยะเวลาทีส่�าคัญในการด�าเนินการ
	 ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ในฐานะเลขาธิการ
ใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และประธานกรรมาธิการ
ทหารกลาง	 ได้แถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มผู้น�าสูงสุดชุดใหม่ 
พร้อมทั้งแถลงแนวนโยบายท่ีมุ่งสู่เป้าหมายการ
สร้างสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่
ในกลางศตวรรษนี้	 นอกจากนี้	 ได้กล่าวถึงความ
ท้าทายใน	๕	ปีข้างหน้าท่ีจนีจะต้องเผชิญกบัช่วง
หัวเล้ียวหัวต่อในการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญหลาย
ประการ	อาทิ	
	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	ในโอกาสครบวาระ	๔๐	ปี 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศ	 โดยจีน 
จะต้องผลักดันการปฏิรูปท่ีลงลึกและรอบด้าน
เพื่อเปิดกว้างสู่โลก
	 	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เป็นปีครบรอบ	 ๗๐	
แห่งการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี	โดยจีน 
จะต้องบรรลคุวามส�าเรจ็ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติระยะเวลา	 ๕	 ปี	 ฉบับที่	 ๑๓	
และพัฒนาพิมพ์เขียวใหม่ส�าหรับอนาคตของจีน 
ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ียิ่งใหญ่	 ในการสร้างสังคม 
กินดีอยู่ดีถ้วนหน้าในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้น�าไปสู่การเตรียมการต่อการ
บรรลุเป้าหมาย	๑๐๐	ปีสองครัง้	อนัเป็นความฝัน 
ของจีน	 (Chinese	 Dream)	 โดยเป้าหมายแห่ง
การบรรลุความฝันในวาระครบรอบ	๑๐๐	ปีแรก 
ในโอกาสครบรอบ	 ๑๐๐	 ปีการก่อตั้งพรรค
คอมมิวนิสต์จีน	ในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	คือการสร้าง
สังคมกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า	และการบรรลุความฝัน
ครบรอบ	๑๐๐	ปี	ครั้งที่สอง	ในโอกาสครบรอบ	
๑๐๐	 ปี	 แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชน
จีนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๙๒	 คือ	 การสร้างสังคมนิยม
สมัยใหม่	

๕. ข้อวิเคราะห์ผลจากการประชุม
	 ผลจากการประชมุท่ีส�าคญั	โดยเฉพาะการ
ก�าหนดแนวคดิสงัคมนยิมอนัมีเอกลกัษณ์แบบจนี

ส�าหรับยุคใหม่	 ซึ่งนายสี	 จิ้นผิง	 ได้วางแนวทาง
ไว้	 ๑๔	 ข้อ	 ได้แก่	 (๑)	 ยืนหยัดการน�าของพรรค
คอมมิวนิสต์ในทุกมิติ	 (๒)	 พรรคคอมมิวนิสต์
ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	(๓)	ยืนหยัดการ
ปฏิรูปให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น	 (๔)	 ใช้แนวคิดการพัฒนา
ใหม่ที่เน้นวิทยาศาสตร์	 นวัตกรรม	 เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม	 โปร่งใส	 และกระจายประโยชน	์ 
(๕)	 ยืนหยัดสังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน	 
ซึง่มปีระชาชนเป็นเจ้าของประเทศ	(๖)	ปกครองจนี 
ด้วยการยึดมั่นในกฎหมาย	 (๗)	 ปลูกฝังค่านิยม
สังคมนิยมอันมีเอกลักษณ์แบบจีน	 (๘)	 การ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็น 
เป้าหมายของการพฒันา	(๙)	การพฒันาต้องเป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม	(๑๐)	เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ทางการทหาร	 (๑๑)	 กองทัพต้องอยู่ภายใต้ 
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 (๑๒)	ยืนหยัดแนวคิดหนึ่ง
ประเทศ	 สองระบบ	 และเดินหน้ารวมชาติกับ
ไต้หวันในอนาคต	(๑๓)	ร่วมสร้างสงัคมโลกท่ีสนัติ
และมีจุดหมายร่วมกัน	 และ	 (๑๔)	 บังคับใช้วินัย
พรรคอย่างเคร่งครัด

๖. ทิศทางที่รัฐบาลจีนจะด�าเนินการ 
ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 ประการแรก การยึดถือแนวคิดสังคมนิยม 
ที่มีเอกลักษณ์ของจีนในยุคใหม่ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ก�าหนดทิศทางการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
และประชาชนจีนในการบรรลุซ่ึงความเจริญ
รุง่เรอืงอนัยิง่ใหญ่ของประชาชาตจินี	โดยแนวคดิ
ดังกล่าวได้สร้างการรับรู ้และความเข้าใจต่อ 
กฎเกณฑ์การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต	์ 
บนพืน้ฐานการบรรลสุงัคมพอกนิพอใช้อย่างรอบ
ด้านในปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	และประเทศจีนจะพัฒนา
เป็นประเทศสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยท่ี 
ทันสมัย	 เข้มแข็ง	 มั่งคั่ง	 กลมกลืน	 และสวยงาม
ในกลางศตวรรษนี้
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 ประการที่สองรัฐบาลจีนต้องยึดมั่นการ
พัฒนาที่ถือประชาชนเป็นที่ตั้ง โดยส่งเสริม
การพัฒนาในทุกด้าน	 ให้ประชาชนทั้งปวงมี
ชีวิตมั่งคั่งเพื่อให้บรรลุการเป็นประเทศเข้มแข็ง
ทางสังคมนิยมที่ทันสมัยในช่วงกลางศตวรรษที	่
๒๑	 บนพื้นฐานการสร้างสังคมพอกินพอใช้ใน
ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	และจนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๗๘	จีน
จะบรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศสังคมนิยมที่
มีความทันสมัย	 ซ่ึงเศรษฐกิจของประเทศ	 พลัง
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 และวัฒนธรรมต่าง
จะมีการพัฒนาอย่างมาก	 การปกครองประเทศ	 
การบริหารรัฐบาลและสังคมด้วยกฎหมายจะ
ส�าเร็จเสร็จสิ้น	 ระบบการบริหารและความ
สามารถด้านการบริหารจะเป็นแบบทันสมัย	
นอกจากนี้	 ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชน
มีความมั่งคั่งมากขึ้น	 อัตรากลุ่มคนที่มีรายได ้
ปานกลางเพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั	ช่องว่างระหว่าง
ตัวเมืองกับชนบทและชีวิตความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนลดลงอย่างมาก	 บรรลุซ่ึงการบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐาน	ภาวะนเิวศปรับเปลีย่นดขีึน้ 
และเป้าหมายท่ีดีงามของจีนบรรลุเป ็นจริง	 
ถึงช่วงกลางศตวรรษที่	 ๒๑	 อันท�าให้จีนจะกลายเป็น
ประเทศที่ทรงอิทธิพลในโลก	 โดยประชาชนจีน 
มีชีวิตที่มีความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน	
 ประการทีส่ามมกีารยทุธศาสตร์สร้างสรรค์
เขตชนบทให้เจรญิรุง่เรือง ซ่ึงครอบคลมุถงึการ
สร้างกลไก	 และนโยบายที่ผสมผสานการพัฒนา
เมอืงและชนบทให้มคีวามสมบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้	
เร่งผลกัดนัความทนัสมยั		ด้านการเกษตร	ตอกย�า้
ระบอบการบรหิารจดัการขัน้พืน้ฐานในเขตชนบท
ให้สมบรูณ์ยิง่ข้ึน	ขยายเวลาการรับเหมาเช่าทีด่นิ 
นานต่ออีก	 ๓๐	 ปีเมื่อครบก�าหนดเวลาเดิม	 
ลงลึกในการปฏิรูประบอบกรรมสิทธิ์รวมหมู่ใน
ชนบทประกันสิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินของ
เกษตรกร	 ขยายตัวเศรษฐกิจรวมหมู่	 สร้างสรรค์
ระบบอตุสาหกรรมการเกษตร	ระบบการผลติ	และ
ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย	 ปรับระบบการ

สนบัสนนุและคุ้มครองเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
สนบัสนนุและส่งเสรมิเกษตรกรหารายได้เสรมิหรอื
ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 เพ่ิมช่องทางการมีรายได้ 
ของเกษตรกร	และพฒันาระบบบรหิารจดัการเขต
ชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
 ประการท่ีสี่มีการปรับแก้และยกเลิก
ข้อก�าหนด และปฏิบัติการต่างๆ ท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการรวมตลาดให้เป็นเอกภาพ
และอ�านวยให้เกิดการแข่งขันอย่างเสมอภาค 
โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจเอกชนพัฒนาตนเอง	
กระตุ ้นความคึกคักขององค์กรตลาดต่างๆ	
แก้ไขการผูกขาดทางการตลาด	 และผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการเข้าตลาดของธุรกิจการ
บริการ
 ประการที่ห้าจะต้องยึดถือการสร้างสรรค์
โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
(One Belt, One Road หรือ Belt and Road 
Initiative) เป็นงานส�าคัญ โดยปฏิบัติตามหลัก
การร่วมหารือสร้างสรรค์และแบ่งปันกัน	ส่งเสริม
การเปิดประเทศและความร่วมมอื	เสรมิขดีความ
สามารถทางนวัตกรรม	 สร้างโครงสร้างการเปิด
สู ่ภายนอกที่เชื่อมต่อทั้งทางบกและทางทะเล
ระหว่างจีนกับต่างประเทศ	 อ�านวยผลประโยชน์
แบบทวิภาคีระหว่างประเทศตะวันออกกับ
ประเทศตะวันตก	 ส่งเสริมการสร้างประเทศที ่
เข้มแข็งทางการค้า	 ใช้นโยบายการค้าระดับสูง
และอ�านวยความสะดวกให้กบัการลงทุนแบบเสร	ี
 ประการที่หกพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย โดยส่งเสริมการ
ปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู	เพือ่ผลกัดนั 
งานพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามและรกัษา
อ�านาจของรัฐธรรมนูญ	 นอกจากนี้	 องค์การ
พรรคคอมมิวนิสต์ระดับต่างๆ	และสมาชิกพรรค
คอมมวินสิต์ทุกคนเป็นแบบอย่างในการให้ความ
เคารพ	ศึกษา	รักษา	และใช้กฎหมาย	ไม่ว่าบุคคล
หรอืองค์กรใดๆ	มิอาจมีอ�านาจเหนือรฐัธรรมนญูได้
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 ประการที่เจ็ดการสร้างสรรค์ประเทศให้
มรีะบบการศกึษาทีเ่จรญิเข้มแขง็เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานส�าหรับการฟื ้นฟูความเจริญรุ ่งเรือง
ของประชาชาติจีน ซึ่งจ�าเป็นต้องยกภารกิจ
ด้านการศึกษาให้มีความส�าคัญ	 เป็นอันดับแรก 
ผลักดันการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับทั้งใน
เมืองและชนบทเป็นแบบแผนเดียวกัน	 ให้ความ
ส�าคัญระดับสูงต่อการพัฒนาการศึกษาภาค
บังคับในเขตชนบท	จัดท�าการศึกษาก่อนวัยเรียน	
การศึกษาส�าหรับผู ้พิการ	 และการศึกษาทาง
อินเทอร์เน็ตให้ดี	 ส่งเสริมการศึกษามัธยมปลาย
ให้ทั่วถึง	 เร่งพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและ 
หลกัสตูรชัน้น�า	ปรับปรุงระบบการให้ความช่วยเหลอื 
แก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์แบบมาก
ยิ่งขึ้น	ท�าให้แรงงานที่เพิ่มขึ้นใหม่ทั้งในเมืองและ
ชนบทส่วนใหญ่ได้รับการศกึษาระดบัมัธยมปลาย	
พร้อมเพิ่มจ�านวนคนท่ีได้รับการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาให้มากขึ้น
 ประการที่แปดต้องท�าให้ประชากรใน
ชนบทพ้นจากสภาพความยากจนให้หมด 
โดยอ�าเภอยากจนในขณะนี้ก็ต้องหลุดพ้นจาก
ความยากจนได้หมด	 แก้ปัญหาในภาพรวมจน
พ้นจากความยากจนอย่างแท้จริง	 เพื่อการนี้	
พรรคคอมมวินสิต์จนีจะรณรงค์ให้สมาชกิพรรคฯ	 
ทุกคนยืนหยัดการช่วยเหลือผู้ยากจนให้ตรงเป้า	
ยืนหยัดกลไกการท�างานที่คณะกรรมการกลาง
พรรคฯ	ก�าหนดไว้	โดยให้ระดบัมณฑลรับผดิชอบ
โดยรวม	ระดบัเมืองและอ�าเภอลงมือปฏบิตั	ิให้ผู้
อ�านวยการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก	 กระตุ้นให้เกิด
ความตั้งใจและการใช้สติปัญญา
 ประการที่ เก ้ าจะต ้องสร ้ างระบบ
สาธารณสุขและการรกัษาพยาบาลขัน้พืน้ฐาน 
ที่มีเอกลักษณ์ของจีน โดยมีระบบประกัน
สุขภาพและระบบให้บริการการรักษาพยาบาล
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง	
ส่งเสริมการสร้างระบบบรกิารการรกัษาพยาบาล
และสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	 และสร้างทีมแพทย์

สามัญประจ�าบ้าน	 ยกเลิกการขายยาในราคาสูง
เพ่ือเพ่ิมรายได้ของโรงพยาบาล	 ปรับปรุงระบบ
ประกันยารักษาโรคให้สมบูรณ์แบบ	ป้องกันและ
ควบคุมโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง	 ใช้ยุทธศาสตร์การ
รักษาความปลอดภัยของอาหาร	 ส่งเสริมการ
เชื่อมต่อนโยบายการให้ก�าเนิดบุตรกับนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง	 รับมือกับสังคม 
ผูส้งูอายอุย่างแขง็ขนั	สร้างบรรยากาศสงัคมและ
ระบบการดูแลผูช้ราภาพ	เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม
ผู้สูงอายุ
 ประการที่สิบเน้นแนวนโยบายด้าน
การผลิตและบริโภคสีเขียว โดยการจัดตั้ง
ระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาการใช้พลังงาน
หมุนเวียนแบบคาร์บอนต�่าและเป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม	ส่งเสรมิการเงนิสเีขยีว	การบ�าบัดรกัษา
มลพิษ	เช่น	อากาศ	น�้า	และที่ดิน	ยกมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยมลพิษ	 การเข้าร่วมแก้ไขภาวะ
แวดล้อมโลก	 ลงมือแก้ปัญหาภาวะแวดล้อม
อย่างจรงิจงั	ด�าเนนิโครงการรกัษาและฟ้ืนฟรูะบบ
นิเวศวิทยา	จัดตั้งกลไกส่งเสริมระบบนิเวศวิทยา
ที่ดีอย่างด้าน	 จัดตั้งองค์การบริหารและก�ากับ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศวิทยาของรัฐ 
จัดตั้งระบบบุกเบิกและรักษาดินแดนแห่งชาติ	
จัดตั้งระบบรักษาธรรมชาติ	 โดยมุ ่งเน้นที่ไป 
สวนสาธารณะต่างๆ	ของรัฐเป็นหลัก

การประชุมสองสภา
	 การประชุมสองสภา	 ได้แก่	 สภาที่ปรึกษา
การเมืองแห่งประชาชนจีน	 (Chinese	 People’s	
Political	 Consultative	 Conference	 :	 CPPCC)	
ระหว่างวันที่	๓	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๑	และการ
ประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ	 (National	
People’s	Congress	 :	NPC)	ระหว่างวันที่	๕	 -	
๒๐	 มีนาคม	๒๕๖๑	 เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
เดินทางของจีนสู่ยุคใหม่	 หลังจากที่ได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ของประเทศในการประชุมสมัชชา
พรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 ระหว่างวันที่	
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๑๘	–	๒๔	ตุลาคม	๒๕๖๐	และการปฏิบัติภารกิจ
คร้ังประวติัศาสตร์จากการทีส่ภาผูแ้ทนประชาชน
แห่งชาต	ิคอืให้การรบัรองการปรบัแก้รฐัธรรมนญู	
โดยยกเลิกมาตราจ�ากัดวาระด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไม่เกิน 
สองสมยั	อนัเป็นการเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดี	
สี	จิ้นผิง	สามารถอยู่ในต�าแหน่งได้ไม่จ�ากัดเวลา 
ซึง่ขึน้อยูก่บัผลงานในการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ 
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในประเทศและ
การยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	

ทิศทางการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ
ของจีน
	 ทิศทางการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ
ของจีนเป็นหนึ่งในหัวข้อส�าคัญที่ถูกกล่าวถึง 
ในระหว่างการประชุมสองสภาของจีน	 และเป็น
หัวข้อที่นานาชาติต่างให้ความสนใจ	 รวมทั้ง 
คาดหวังให้จีนเป็นเครื่องจักรกลขับเคลื่อนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพให้กับ 
ความสงบสุขของโลก	 ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจ
ประกอบด้วย
 ประเด็นแรก การทบทวนการด�าเนิน
นโยบายต่างประเทศในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ทีจ่นี 
มุ ่งเน้นการสร้างครอบครัวใหญ่ของชาวโลก 

โดยจีนได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ทางการทูตในยุคใหม่ขึ้น 
เพ่ือมส่ีวนร่วมในการปฏริปูระบบการจัดระเบยีบ
โลกตลอดจนสันติภาพและการพัฒนาของ
โลกโดยเป็นปีที่มีความส�าคัญในเชิงสัญลักษณ์
ของทั้งทั่วโลกและจีนเองนับตั้งแต่การประชุม
เศรษฐกิจระดับโลก	 (WEF)	 ในเมืองดาวอส	 
สวิตเซอร์แลนด์	 การประชุมสมัชชาใหญ่ประจ�า
ปีของสหประชาชาติ	 ณ	 ส�านักงานใหญ่ในกรุง
เจนีวาการประชุมสุดยอด	G20	 ในเมืองฮัมบูร์ก 
ประเทศเยอรมนี	จนถึงการประชมุผูน้�าเขตเศรษฐกจิ 
เอเปคในเวียดนาม	 ซึ่งประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 
เคยกล่าวย�า้ในสนุทรพจน์ว่าจนีจะผลกัดนัโลกาภวิตัน์
ทางเศรษฐกจิสร้างเศรษฐกจิระดบัโลกทีเ่ปิดกว้าง
และเสรมิสร้างการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก	 และในเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๐ 
จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเส้นทางสายไหม
และเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 ๒๑ 
(Belt	 and	 Road	 Forum	 for	 International	 
Cooperation)	 เพ่ือให้ได้รับความเห็นที่เป็น
เอกฉันท์จากผู้เข้าร่วมประชุมในการร่วมงานกัน
ภายใต้โครงการริเริ่ม	 Belt	 and	 Road	 ของจีน
นอกจากนี	้จีนยงัเป็นเจ้าภาพการประชุมสดุยอด
ผูน้�ากลุม่เศรษฐกจิบรคิส์	(BRICS)	ทีจ่ดัขึน้ทีเ่มอืง
เซีย่เหมนิในเดอืนกนัยายน	๒๕๖๐	เพือ่สร้างเวท ี

ภาพที่ ๓ การประชุมสองสภา (ภาพจากเว็บไซต์ https://www.google.co.th)
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ใหม่ให้กับความร่วมมือแบบใต้	 -	 ใต้	 (South- 
South	Cooperation)	อกีด้วย	รวมท้ังจนีได้ผลกัดนั
การปรับปรุงความสัมพันธ์กับประเทศท่ีส�าคัญๆ
เช่น	 สหรัฐฯ	 และรัสเซีย	 โดยประธานาธิบดี	 
สี	จิ้นผิง	ได้พบกับประธานาธิบดีดอนัลด์	ทรัมป์
แห่งสหรัฐฯ	 ถึงสามครั้งในเวลาภายในหนึ่งป	ี 
เพื่ อกระชับความสัมพันธ ์ทวิภาคีส� าหรับ
เสถียรภาพในภูมิภาคจีนก็ได้ท�างานอย่างหนัก
เพือ่ยตุปัิญหาอนัเร่งด่วน	เช่น	ความตงึเครียดบน
คาบสมุทรเกาหลี	เป็นต้น
 ประเด็นที่สอง ทิศทางการด�าเนิน
นโยบายต ่ างประเทศของจีนในรอบป ี  
พ.ศ.๒๕๖๑ จากการแถลงข่าวของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศจีนในระหว่างการ
ประชุมสองสภา	ได้แก่
 - ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกับสหรฐัฯ 
ในฐานะที่สหรัฐฯ	 เป็นประเทศเศรษฐกิจที่
ใหญ่ที่สุดในขณะท่ีจีนเป็นอันดับสองของโลก	 
ดงันัน้ทัง้สองประเทศควรแบกรบัความรบัผดิชอบ
ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและประเทศอื่นๆ	 
ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องเป็นคู่แข่งแต่ควรเป็นคู่ค้าแทน
และบทเรยีนในประวตัศิาสตร์แสดงให้เหน็ว่าการท�า 
สงครามการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ 
นี้เป็น	 “วิธีการที่ไม่ถูกต้อง”	 และจะท�าให้เกิดผล
ย้อนสะท้อนกลับเช่นเดียวกับการท�าร้ายผู้อื่นซึ่ง
จนีย่อมมปีฏกิริยิาตอบโต้เท่าท่ีจ�าเป็นและถกูต้อง
 - ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างจนีกบัสหภาพ
ยุโรป ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตลอดปีนี้ 
ทัง้นีจี้นและสหภาพยโุรปมส่ีวนรบัผดิชอบในการ
ปกป้องระบบการค้าเสรีของโลกและจ�าเป็นที ่
จะต้องเร่งเจรจาเพ่ือสรปุข้อตกลงการลงทนุของจนี 
และสหภาพยุโรป
 - ความสัมพนัธ์ระหว่างจนีกบัญีปุ่น่ โดย
เป็นพันธมิตรไม่ใช่ภัยคุกคามโดยจีนยินดีที่จะ
ท�างานร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กับ
การเติบโตที่มั่นคงยอมรับและยินดีต้อนรับการ
พัฒนาของจีน	ซึ่งปีนี้นับเป็นวันครบรอบ	๔๐	ปี

ของการลงนามในสนธสิญัญาสนัตภิาพและความ
ร่วมมือจีน	–	ญี่ปุ่น
 -  จดุยนืของจนี จนีมคีวามมุง่มัน่อย่างยิง่
ท่ีจะรกัษาสนัตภิาพและความมัน่คงในทะเลจีนใต้
ซึ่ งจุดยืนของจีนนี้มีความมั่นคงไม ่ เปลี่ยน 
โดยค�านึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของ
ประชาชนจีนตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์
สันติภาพในภูมิภาคและหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	 นอกจากนี้	 จีนจะยกระดับการเป็นหุ้น
ส่วนทางยุทธศาสตร์และสร้างอนาคตร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับประชาคมอาเซียน
 ประการที่สาม “๖ เรื่องส�าคัญ” ที่
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เน้นย�้า ในพิธีปิดการ
ประชมุสมชัชาใหญ่สภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาติ 
ชุดที่	 ๑๓	 ณ	 มหาศาลาประชาคม	 กรุงปักกิ่ง 
เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๖๑	ประกอบด้วย
 - ไต้หวัน ซ่ึงประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง
ได้เตือนว่าความเคลื่อนไหวใดๆ	 ที่จะน�าไปสู่
อิสรภาพไต้หวันหรอืแบ่งแยกดินแดนจะล้มเหลว
อย่างแน่นอน	 โดยรัฐบาลยังคงส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีกับไต้หวันขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
 - ฮ่องกง โดยเรยีกร้องประชาชนในฮ่องกง
ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของมาตุภูมิและ
ความรู ้สึกรักชาติพร้อมกับย�้าว่ารัฐบาลกลาง 
จะด�าเนินสูตรการปกครอง	 “หนึ่งประเทศ 
สองระบบ”	 อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเพ่ือ
ปกครองดินแดนแห่งนี้
 - บทบาทต่อโลก ซึ่งจีนไม่เคยมีนโยบาย
ขยายอ�านาจครอบครองดินแดนอื่นและจะยังคง
ปกป้องความเป็นเท่าเทียมและยุติธรรมระหว่าง
ประเทศโดยจีนยังคงเข้าร่วมการปฏิรูปธรรมา- 
ภิบาลโลกสร้างโลกที่ปลอดภัยหลอมรวมและ
สะอาดขึ้น
 - การเมืองภายในประเทศ ประธานาธิบดี
สี	 จิ้นผิง	 ย�้าถึง	 “บทบาทสูงสุด”	 ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนในการปกครองประเทศและ 
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เรยีกร้องให้ประชาชน	๑,๓๐๐	ล้านคน	เป็นอนัหนึง่
อันเดยีวกันในการสนบัสนนุพรรคคอมมวินสิต์จนี
 - นโยบายสังคม โดยเน้นว่าจีนจะพัฒนา
ประเทศทีเ่ป่ียมด้วยวฒันธรรมรกัษาค�ามัน่สญัญา
ในการขจดัความยากจน	ดแูลผูส้งูอายแุละผูเ้จ็บไข้ 
ได้ป่วย	สร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - การปกป้องดินแดน โดยจีนจะเคารพ
อ�านาจการน�าท่ีเดด็ขาดของพรรคคอมมิวนสิต์จนี
เหนือกองก�าลังทุกหน่วยเหล่าเพื่อสร้างกองทัพ
ที่แข็งแกร่งและจีนจะเดินหน้าสร้างกองทัพ
ด้วยแนวคิดการเมืองการปกครองการปฏิรูป
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมท้ังเร่งก่อร่าง
สร้างกองก�าลังต่อสู้ระดับโลกส�าหรับยุคใหม่

บทสรุป
 แม้ว่าจนีได้พบเส้นทางการพฒันาประเทศ
ในรูปแบบเฉพาะของตนเองแล้วก็ตาม	 แต่ก็ยัง
ต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งหลักในสังคม
ด้วยการพัฒนาสังคมนิยมแบบอัตลักษณ์จีน
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามทิศทางจากการประชุม
สมัชชาใหญ่พรรคฯ	 ครั้งที่	 ๑๙	 เม่ือปลายปี 
ที่แล้ว	 โดยจีนจะร่วมแบ่งปันความรุ่งโรจน์แก่
โลกด้วยการเปิดกว้างภาคการผลิตทั่วไปอย่าง
สมบูรณ์ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ	 โดยเฉพาะการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามโครงการ
ความริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	 ที่จะขยาย 
เส้นทางถนนและรถไฟ	เพือ่กระตุน้การแลกเปลีย่น 
ระหว่างพรมแดนในหลากหลายด้านมากขึ้น 
ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ด้วยและเกี่ยวข้องกับประเทศไทยผ่าน
กรอบความร่วมมือต่างๆ	เช่น	กรอบความร่วมมือ
แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง		เป็นต้น
	 ส�าหรับกระบวนการพัฒนาแนวคิดชี้น�า
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 โดยเฉพาะแนวคิด
ของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	เกี่ยวกับสังคมนิยม
ที่มีลักษณะพิเศษของจีนในยุคใหม่	 ย ่อมม ี
ความหมายส�าคญัยิง่ต่อทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศไทย
ในการเตรียมตัว	 หรือเตรียมการที่จะต้องปรับ
เปลีย่นบางสิง่บางอย่างทีจ่�าเป็นเพือ่ทีจ่ะสามารถ
เดินไปได้ในเส้นทางหรอืทิศทางท�านองเดียวกนันี ้
ซึ่งการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จัด
ขึ้นทุกๆ	๕	ปี	และการประชุมสองสภาในทุกๆ	ปี 
จึงถือเป็นการประชุมครั้งส�าคัญของจีนในการ
ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีไ่ด้ระบถุงึทศิทางการพฒันา
ประเทศ	 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างชัดเจน	 และได้
สร้างการยอมรับเพื่อน�าไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อนานาชาติ
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 ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ซึ่งก�ากับดูแลทิศทางการพัฒนาประเทศของจีน	จากการด�าเนินนโยบาย
และแผนพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มี	 นายหลี่	 เค่อเฉียง	 เป็นนายกรัฐมนตรี	 รวมทั้งยังด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ก�ากับดูการบริหารงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และประธาน
กรรมาธิการทหารกลางที่ก�ากับดูแลภารกิจทางด้านการทหารท้ังปวงภายใต้การก�ากับดูแลของกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชนจีน	โดยประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	 ได้แสดงวิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการ
เป็นผู้น�าที่แข็งแกร่งมีความจริงจังในการแก้ปัญหาชาติโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน	
รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน	 และเน้นการผลักดันนโยบายให้
ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี	 ๒๐๒๐	 และสร้างความโดดเด่นต่อบทบาทของจีนในเวที
โลกด้วยการเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

๘
พล.ต. ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ของจีนในยุคของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ภำพที่ ๑ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ที่มำ : https://www.gotoknow.org/posts/623023

ภาพจาก	https://sites.google.com/site/karcadkarsuksa3/yellowpages

“การให้ความส�าคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

และเน้นการผลักดันนโยบายให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี ๒๐๒๐”
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สรุปการพัฒนาประเทศของจีนในรอบปี 
๒๐๑๘
	 เนื่องจากปี	 ๒๐๑๘	 เป็นปีเริ่มต้นการ
ด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของการประชุม
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 ๑๙	 โดย 
เน้นย�้าแผนการพัฒนาประเทศชาติอันดีงามใน
ช่วง	 ๓๐	 ปีข้างหน้า	 ซึ่งมีค�ากล่าวเปรียบเทียบ
ว่าการสร้างฐานสงูเก้าชัน้เริม่ต้นทีด่นิกองแรกนัน่
คือหากจะให้แผนการพัฒนาประเทศชาตินี ้
กลายเป็นจริงขึน้ต้องอย่ามวัแต่เพ้อฝัน	มวัแต่พูด	
ต้องลงมือท�าอย่างจริงจัง	 นอกจากนี้	 ยังเป็นปี
ครบรอบ	๔๐	 ปี	 การด�าเนินนโยบายปฏิรูปและ
เปิดประเทศการปฏิรูปและเปิดประเทศ	 เป็น
หนทางท่ีต้องเป็นไปในการพัฒนาจีนในยุคปัจจุบัน
เป็นหนทางทีต้่องเป็นไปเพ่ือบรรลเุป้าหมายความฝัน
ของจีนโดยต้องถือโอกาสการฉลองครบรอบ	 
๔๐	ปี	การด�าเนนินโยบายปฏริปูและเปิดประเทศ
แก้ไขปัญหาและขจดัอปุสรรคต่าง	ๆ 		เพือ่ด�าเนนิ
การปฏิรูปให้ถึงที่สุด

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
	 ประธานาธิบด	ีส	ีจ้ินผิง	ได้ประกาศเป้าหมาย
ทางยทุธศาสตร์ว่าสงัคมนยิมท่ีมเีอกลกัษณ์พเิศษ
ของจีนได้ย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่	ทั้งนี้จะเป็นทิศทาง
ประวตัศิาสตร์ใหม่ของการพฒันาจนีด้วยการชีน้�า
ของความคิดสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนใน
ยคุสมยัใหม่	พรรคคอมมวินสิต์จนีจะน�าประชาชน
จีนสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้านสร้างจีนให้
เป ็นประเทศสังคมนิยมทันสมัยที่ เข ้มแข็ง
ประชาธิปไตยอารยธรรมสมานฉันท์ในกลาง
ศตวรรษนี้	 เพื่อบรรลุความฝันจีนท่ีเฟื่องฟูอัน 
ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน
	 ก า ร เน ้ นถึ ง แนวความคิ ด เ กี่ ย วกั บ
สงัคมนยิมทีม่เีอกลกัษณ์ของจนีในยุคสมัยใหม่ได้
ก�าหนดแนวทางอย่างชดัเจนในหลาย	ๆ 	ด้าน	เช่น
การจดัวางโครงงานทัว่ไปและการจดัวางโครงงาน

ยุทธศาสตร์ของกิจการสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์
ของจนี	เป้าหมายทัว่ไปของการด�าเนนิการปฏริปู
ทุกด้านอย่างลึกซ้ึง	 เป้าหมายท่ัวไปของการ 
ผลักดันการปกครองประเทศตามกฎหมายใน 
ทุกด้านและเป้าหมายสร้างกองทหารชั้นน�าของ
โลก	เป็นต้น	โดยระบุว่าการด�าเนินการต่างประเทศ
ทีม่เีอกลกัษณ์ของจนีต้องผลกัดนัการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และผลักดัน
ให้สร้างประชาคมร่วมทกุข์ร่วมสขุกนั	การน�าของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นลักษณะพิเศษท่ีม ี
เนือ้แท้ของสงัคมนยิมในแบบฉบบัทีม่เีอกลกัษณ์
ของจีน	เป็นความได้เปรียบมากที่สุดของระบอบ
สั ง คมนิ ย มที่ มี เ อ กลั ก ษณ ์ ข อ ง จี นพ ร รค
คอมมิวนิสต์	อันเป็นก�าลังน�าทางการเมืองสูงสุด
ได้เสนอข้อเรียกร้องทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนา
พรรคในยุคสมัยใหม่และได้เน ้นการพัฒนา
ทางการเมอืง	ซ่ึงมคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาของ
พรรคคอมมวินสิต์จนี	โดยเฉพาะต้องไม่ลมืความ
ตั้งใจแรกเริ่มด้วยการจดจ�าภารกิจส�าคัญ	รวมทั้ง 
ชูธงอันยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของ
จีนเพ่ือสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน	 และ
ช่วงชิงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสังคมนิยมที่มี
เอกลกัษณ์ของจนีในยคุสมยัใหม่	มคีวามบากบัน่
ต่อสู ้โดยไม่ท้อถอยเพื่อบรรลุความฝันจีนที่ 
เฟื่องฟูอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน
	 นอกจากนี้	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	 เน้น
ย�้าว่า	 ในการด�าเนินการให้ประชากรยากจนใน
ชนบทพ้นจากสภาพยากจนก่อนปี	 ๒๐๒๐	 นั้น	 
ถือเป็นค�ามั่นสัญญาหนักแน่นที่ได้ให้ไว้	 เป็น
ค�ามั่นสัญญาท่ีเป็นมั่นเป็นเหมาะเชื่อถือได้เมื่อ
ถึงปี	๒๐๒๐	ทั่วสังคมจะต้องร่วมกันลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหาต่างๆ	 อย่างตรงจุด	 เพื่อให้ประสบ
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	การบรรลุเป้าหมาย
ให้ประชาชนที่ยากจนทั้งหมดพ้นจากภาวะ
ยากจนภายในช่วงเวลา	๓	ปี	ข้างหน้านั้นจะเป็น
ปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีนที่
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ยาวนานหลายพันปี	 ขอให้ประชาชนร่วมกันท�า
ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีความหมายส�าคัญยิ่งต่อ
ประชาชาตจินีและมวลมนษุยชาตนิี	้ทัง้นี	้ทกุฝ่าย
มีทั้งความปรารถนาและความกังวลต่อสันติภาพ
และการพัฒนาของมวลมนุษยชาติรอคอยจีน 
แสดงจุดยืนและท่าทีของตน	 ประชาชนใต้หล้า
เป็นครอบครัวเดียวกันจีน	ในฐานะประเทศใหญ่
ที่มีความรับผิดชอบโดยจีนจะพิทักษ์อ�านาจและ
ฐานะอันศกัดิส์ทิธิข์องสหประชาชาตปิฏบิตั	ิตาม
พนัธกรณแีละภาระหน้าท่ีระหว่างประเทศอนัพงึ
มีอย่างแข็งขัน	ยึดมั่นในค�ามั่นสัญญาของตนต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก	 พยายาม 
ผลักดันการร่วมสร้าง	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 
(Belt	and	Road	Initiative	:	BRI)	ซ่ึงได้ส่งผลให้จนี
สามารถแสดงบทบาทการเป็นผู้รักษาสันติภาพ 
ผูส้นบัสนนุการพัฒนาของโลกและผู้รกัษาระเบียบ
ของโลกตลอดไป

กลไกในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ
ของจีน
	 โดยในเดือนมีนาคมของทุกปี	 จะมีการ
จัดการประชุมสภาท่ีปรึกษาการเมืองแห่งชาติ
หรือประชาชนจีนและการประชุมสภาผู ้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีน	 และเนื่องจากทั้งสอง
การประชมุจัดในช่วงเวลาเดยีวกนั	รวมท้ังมคีวาม
ส�าคัญยิ่งต่อทิศทางการบริหารบ้านเมืองจึงมี 
ชื่อเรียกรวมสั้นๆ	 ว่าการประชุมสองสภาหรือ 
เหล่ียงหุ้ย	 (两会)เพื่อเป็นการทบทวนแนวคิด
และพจิารณายทุธศาสตร์ของจนีอนัเป็นหลกัชีน้�า
การบริหารประเทศในอนาคต
 
การประชุมสภาที่ป รึกษาการเมือง 
แห่งชาติจีน หรือแห่งประชาชนจีน	 (Chinese	
People’s	 Political	 Consultative	 Conference	 :	
CPPCC)	สมัยที่	๑๓	ครั้งที่	๑	ที่จัดขึ้น	เมื่อวันที่	
๓	มีนาคม	๒๐๑๘

	 การประชมุสภาทีป่รกึษาการเมอืงแห่งชาตจินี
ถอืเป็นองค์การแนวร่วมรกัชาตแิห่งประชาชนจนี
เป็นองค์กรส�าคัญด้านความร่วมมือหลายพรรค
และปรึกษาการเมืองภายใต้การน�าของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน	 เป็นรูปแบบส�าคัญอย่างหนึ่ง 
ในการเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทาง 
การเมืองของจีน	 ส�าหรับส่วนประกอบของการ
ประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองแห ่งชาติจีน
ประกอบด้วยผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
คณะกรรมการการปฏิวัติพรรคก๊กมินตั๋ง	(กั๋วหมินตั่ง) 
แห่งประเทศจีน	 สันนิบาตประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศจีน	 สมาคมสร้างชาติประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศจีน	 สมาคมส่งเสริมประชาธิปไตยแห่ง
ประเทศจีน	 พรรคประชาธิปไตยชาวนากรรมกร
แห่งประเทศจีน	 พรรคจื้อกงจีน	 สมาคมจิ่วซาน
สันนิบาตปกครองตนเองประชาธิปไตยไต้หวัน
ตลอดจนผู ้แทนของบุคคลประชาธิปไตยที่ไม่
สังกัดพรรค	กลุ่มประชาชนชนชาติส่วนน้อยต่าง	ๆ 
และผู้แทนของวงการต่าง	ๆ 		พี่น้องร่วมชาติชาว
ไต้หวนั	พีน้่องร่วมชาตขิองฮ่องกง	พีน้่องร่วมชาติ
ของมาเก๊า	 และชาวต่างชาติเชื้อสายจีนที่คืนสู่
มาตภุมู	ิตลอดจนผูม้เีกยีรตพิเิศษบางส่วนอกีด้วย
ส�าหรับวาระของการประชุมสภาที่ปรึกษา

ภำพที่ ๒ มหาศาลาประชาชน ณ กรุงปักกิ่ง สถานที่
ส�าหรับการประชุมสองสภา
ที่มำ : https://www.google.co.th/search?q=ภาพการ
ประชุมสองสภาของจีน
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การเมืองแห่งชาติจีนมีวาระ	๕	ปี	และจะจัดการ
ประชุมเต็มคณะหนึ่งปีละครั้งในปีนี้ก�าหนดการ
ประชุมระหว่างวันท่ี	 ๓	 –	 ๑๕	 มีนาคม	๒๐๑๘	
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	 ๒,๑๔๙	 คน	 โดยภารกิจ
ส�าคัญของการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมือง 
แห่งชาติจีน	 คือปรึกษาการเมือง	 ส�ารวจตรวจสอบ
ตามวิถีประชาธิปไตย	 เข้าร่วมกิจการการเมืองและ
เป็นที่ปรึกษากิจการการเมืองต่าง	ๆ	
	 การปรกึษากจิการการเมอืง	หมายถงึ	ก่อน
ด�าเนินการพิจารณาหามติในเรื่องต่างๆ	 จะ
ปรึกษาหารือด้านหลักนโยบายทางการเมืองที่
ส�าคัญๆ	ของรัฐและส่วนท้องถิ่น	ซึ่งรวมทั้งด้าน
การเมือง	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรมและปัญหาส�าคัญ	ๆ 	
ในชีวิตประจ�าวัน	 และด�าเนินการปรึกษาหารือ
ด้านปัญหาส�าคัญในกระบวนการปฏิบัติการ	 ถ้า
กล่าวในขั้นตอนนั้นตามข้อเสนอของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนคณะกรรมการประจ�าสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีน	 รัฐบาลประชาชนจีน
พรรคและกลุ่มประชาธิปไตย	 กลุ ่มประชาชน
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องของพรรคและของ
รัฐบาลองค์การระดับต่างๆ	 ของสภาที่ปรึกษา
การเมืองจะจัดการประชุมท่ีมีผู้รับผิดชอบของ
พรรคและกลุ่มต่างๆ	ตลอดจนผูแ้ทนของชนชาติ
ส่วนน้อยต่างๆ	และผู้แทนของวงการต่างๆ	เข้าร่วม
เพื่อด�าเนินการปรึกษาหารือและก็สามารถ 
เสนอให้หน่วยงานดังกล่าว	 มอบส่งปัญหาอัน
ส�าคญัทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ด�าเนนิการปรกึษาหารอืกนั
รูปแบบส�าคัญของการปรึกษากิจการการเมือง 
มีการประชุมเต็มคณะของสภาปรึกษาการเมือง
การประชุมของคณะกรรมการประจ�าสภา 
ที่ปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน	การประชุม
ประธานการประชุมสัมมนาว่าด้วยปัญหาเฉพาะ
กิจของกรรมการประจ�า	 การประชุมของคณะ
กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ	 ตลอดจนการประชุม
สัมมนาที่มีผู ้แทนของพรรคฝ่ายต่างๆ	 บุคคล 
ผู ้ ไม ่ สังกัดพรรคกลุ ่มประชาชนชาวชนชาต ิ

ส่วนน้อยตลอดจนบุคคลผู ้รักชาติจากวงการ
ต่างๆ	เข้าร่วมตามที่ต้องการ
	 การส�ารวจตรวจสอบตามวถิปีระชาธปิไตย
คือ	 น�าวิธีการเสนอข้อคิดเห็น	 หรือวิจารณ์มา
ด�าเนินการส�ารวจตรวจสอบการปฏิบัติการของ
รัฐธรรมนูญ	 กฎหมาย	 และกฎข้อบังคับต่างๆ	
ของรัฐส�ารวจตรวจสอบการปฏิบัติตามหลัก
นโยบายอันส�าคญัๆ	ส�ารวจตรวจสอบการท�างาน
ขององค์การของรฐั	และเจ้าหน้าทีด้่วยการส�ารวจ
ตรวจสอบตามวิถีประชาธิปไตย	มีรูปแบบส�าคัญ
ได้แก่	 การประชุมเต็มคณะของสภาที่ปรึกษา
การเมืองแห่งประชาชนจีน	 และการประชุมของ
คณะกรรมการประจ�าสภาท่ีปรกึษาการเมอืงแห่ง
ประชาชนจนี	รวมทัง้ข้อเสนอหรอืรายงานต่าง	ๆ 	
ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยคณะกรรมการของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน	 หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของ
รัฐบาลด้วย
	 ส่วนการเข้าร ่วมกิจการการเมืองและ
ปรึกษากิจการการเมือง	 เป็นการพัฒนาและการ
ขยายวงของการปรึกษากิจการการเมืองและ
ด�าเนนิการส�ารวจตรวจสอบตามวถิปีระชาธปิไตย
รวมถึงการพิจารณาปัญหาส�าคัญที่มวลชนให้
ความสนใจ	โดยประเด็นส�าคญัท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ด�าเนนิงานของสภาทีป่รกึษาการเมอืงแห่งชาตใิน
ปีนี้	 ได้แก่	 สถานการณ์เศรษฐกิจการแก้ปัญหา
ความยากจน	 การพัฒนาชนบทการปฏิรูป
เศรษฐกจิ	และเปิดประเทศการปฏริปูรฐัวสิาหกจิ
การปฏริปูระบบการรกัษาพยาบาล	ปัญหามลพษิ
ทางอากาศ	การปราบปรามอทิธพิลเถือ่น	ตลอดจน
ความสัมพันธ์จีน	 -	ญี่ปุ่น	 และการที่สื่อมวลชน
ตะวนัตกโจมตจีนีว่าจนีใช้วฒันธรรมเป็นเครือ่งมอื
ในการซึมซับเข้าสู่ประเทศตะวันตก	เป็นต้น

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
ของจีน (National People’s Congress : 
NPC) 
	 เป็นองค์กรอ�านาจสูงสุดของรฐัประกอบด้วย
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หน่วยผู้แทนท่ีมาจากมณฑลเขตปกครองตนเอง
ชนชาติส่วนน้อยเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 
ต่างๆ	 	 และกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
เป ็นต ้น	 โดยในป ีนี้การประชุมสภาผู ้แทน
ประชาชนแห่งชาตจินีชุดท่ี	๑๓	ครัง้ที	่๑	ได้จดัขึน้
ในวนัที	่๕	มนีาคม	๒๐๑๘	และมผีูเ้ข้าร่วมประชุม	
๒,๙๘๐	คน
	 ส�าหรับการประชุมสภาผู้แทนประชาชน
แห่งชาติของจีน	 จะมีวาระ	๕	ปี	 และจะจัดการ
ประชุมเต็มคณะขึ้นปีละครั้ง	 ซึ่งจัดโดยคณะ
กรรมการประจ�าสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
ของจีน	 ถ้าหากคณะกรรมการประจ�าสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีน	 เห็นว่ามีความจ�าเป็น
หรือมีสมาชิกของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
ของจีนจ�านวนกว่าหนึ่งในห้ามีข้อเสนอยื่นญัตติ
ที่น่าสนใจจะเรียกประชุมสมาชิกของสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีนเป็นการชั่วคราวได้
	 ส�าหรับอ�านาจและหน้าที่ของสภาผู้แทน
ประชาชนแห่งชาติของจีน	ได้แก่
	 แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตรวจตราการ
ปฏบิตัติามรัฐธรรมนญูก�าหนดและแก้ไขเพิม่เตมิ
กฎหมายอาญา	 กฎหมายแพ่ง	 กฎหมายของ 
องค์กรของรัฐ	 และกฎหมายขั้นพื้นฐานอื่นๆ		
เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกมติของคณะกรรมการ
ประจ�าสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาตขิองจนีทีเ่หน็
ว่าไม่เหมาะสม
	 การส�ารวจพิจารณาและอนุมัติโครงการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจประชาชาติและสังคม
รายงานสภาพการปฏิบัติตามโครงการส�ารวจ
พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของรัฐและ
รายงานสภาพการปฏิบัติตามงบประมาณ
	 การเลือกตั้ งประธาน	 รองประธาน
เลขาธิการ	 และกรรมการของคณะกรรมการ
ประจ�าสภาผู ้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน 
เลอืกตัง้ประธานาธบิดแีละรองประธานาธบิดขีอง
สาธารณรฐัประชาชนจนี	รายช่ือท่ีได้รับการเสนอ
จากประธานาธบิดสีาธารณรฐัประชาชนจนีจะน�า

ไปพจิารณาเลอืกผูท่ี้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
และรายชือ่ทีไ่ด้รบัการเสนอจากนายกรฐัมนตรจีนี
ก็จะน�าไปพิจารณาเลือกผู ้ที่จะเป็นรองนายก
รั ฐมนตรี 	 รั ฐมนตรี ก ระทรวงการต ่ า งๆ	 
ผู้อ�านวยการของคณะกรรมการต่างๆ	 ประธาน
ของกรมตรวจสอบบัญชี	 เลขาธิการเลือกตั้ง
ประธานของคณะกรรมการการทหารส่วนกลาง
ของจีน	 ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธาน
คณะกรรมการการทหารส่วนกลาง	 มาพิจารณา 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกอื่นๆ	 ของคณะกรรมการการ
ทหารส่วนกลาง	 เลือกตั้งประธานศาลประชาชน
สูงสุด	 เลือกตั้งประธานอัยการประชาชนสูงสุด	
และมสีทิธิพ์จิารณาแต่งตัง้หรอืปลดต�าแหน่งของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง	ๆ	ดังกล่าว	รวมทั้งการอนุมัติ
จดัตัง้ต�าแหน่งของผูร้บัผดิชอบฝ่ายบรหิารมณฑล
เขตปกครองเอง	และเมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง
พิจารณาการจัดตั้งและระบบของเขตบริหาร
พิเศษและพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับการก่อ
สงครามและสันติภาพ

การประเมินผลการพัฒนาประเทศ
	 ในรายงานผลการด�าเนนิงานของรฐับาลจนี 
ในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน 
ชุดที่	 ๑๓	ครั้งที่	 ๑	 โดยนายหลี่เค่อเฉียง	นายก
รัฐมนตรีจีนได้รายงานว่าช่วง	 ๕	 ปีที่ผ่านมา 
ได้ด�าเนินงานตามแผน	ได้แก่
	 การยืนหยัดหลักการท�างานที่รักษาความ
มัน่คงและมุง่ความก้าวหน้าโดยพยายามเน้นการ
สร้างสรรค์และปรับปรุงการควบคุมเชิงมหภาค
ท�าให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาในขอบเขตที่เหมาะสม
และรักษาความมั่นคงและมุ่งในทิศทางที่ดี
	 การยนืหยดัแนวทางการท�างานหลกัทีเ่น้น
การปฏริปูโครงสร้างด้านอปุทานพยายามพฒันา
แรงกระตุ ้นใหม่และเร ่งยกระดับโครงสร ้าง
เศรษฐกิจแก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ขาดดุลด้านโครงสร้างโดยใช้มาตรการการปฏิรูป
เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองใหม่	 ปรับปรุง
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อุตสาหกรรมแบบเก่า	 ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพด้านระบบอุปทาน
	 การยืนหยัดแนวทางความสร้างสรรค  ์
น�าการพัฒนากระตุ ้นความสร ้างสรรค์ของ 
สังคม	 ความสามารถด้านการสร้างสรรค์และ
ประสทิธภิาพการสร้างสรรค์	โดยรวมยกระดบัขึน้
อย ่างเห็นได ้ ชัด	 ด�าเนินยุทธศาสตร ์ความ
สร้างสรรค์กระตุน้การพฒันาปรับปรุงระบบนเิวศ
แห่งความสร้างสรรค์	สร้างสภาพความสร้างสรรค์
ใหม่ที่มีหลายฝ่าย	 ประสานงานร่วมกันและ 
ผลักดันในทุกๆ	ด้าน
	 การยืนหยัดการปฏิรูปอย่างลุ ่มลึกใน 
ทุกด้าน	 ขจัดข้อเสียด้านกลไกกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
	 การยืนหยัดนโยบายประเทศพื้นฐานแห่ง
การปฏิรูปและเปิดประเทศ	 เน้นให้บรรลุความ
ร่วมมือแบบชัยชนะ	 ร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจ
แบบเปิดกว้างอย่างเห็นได้ชัด	 ริเริ่มและผลักดัน
นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส ้นทาง	 ริเริ่มก ่อตั้ง
ธนาคารเอไอไอบ	ีก่อตัง้กองทนุเส้นทางสายไหม
โครงการเชื่อมต่อถึงกัน	 และความร่วมมือด้าน
เศรษฐกจิการค้าต่างๆ	เร่ิมลงมือปฏบัิตอิย่างเป็น
ทางการเพิ่มก�าลังในการดึงดูดผู้เช่ียวชาญโดยม ี
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาท�างานท่ีจีนเพิ่มขึ้น	
๔๐%
	 การยืนหยัดในการด�าเนินยุทธศาสตร์ให้
พื้นที่ต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศพัฒนาอย่างประสานกัน
และยุทธศาสตร์เร่งกระบวนการความเป็นเมือง
ในรูปแบบใหม่	โดยผลักดัน	ให้กิจการด้านต่างๆ	
พฒันาอย่างสมดลุกนั	และให้สาขาเศรษฐกจิและ
เขตพืน้ทีท่ีเ่จรญิขึน้ใหม่เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ยิง่ข้ึน
ผลักดันให้กรุงปักกิ่ง	 นครเทียนจิน	 และมณฑล 
เหอเป่ย	 สามพื้นที่พัฒนาอย่างประสานกัน 
เร่งพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิตามบรเิวณลุม่แม่น�า้
ฉางเจียงให้เจริญข้ึน	 ท้ังนี้ต้องเร่งวางแผนและ

ด�าเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเร่งด�าเนิน
โครงการส�าคัญจ�านวนหนึ่ง
	 การยึดแนวคิดท�าทุกอย่างเพื่อประชาชน
ทุ่มเทก�าลังเต็มที่	สร้างหลักประกันและปรับปรุง
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
ท�าให ้ประชาชนได ้ประโยชน์มากขึ้นอย ่าง 
ต่อเนื่องจากการพัฒนาประเทศ
	 การยดึแนวทางทีใ่ห้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับธรรมชาติมีความกลมกลืนกันโดยต้อง
ทุ่มเทก�าลังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ไข
ปัญหามลภาวะเพ่ือให้การพัฒนาระบบนิเวศ
ประสบความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัด
	 ทั้งนี้	 รัฐบาลจีนจะปฏิบัติภารกิจบริหาร
ประเทศโดยยึดหลกักฎหมายอย่างรอบด้านทุ่มเท
ก�าลังในการบริหารสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการ
มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น	และให้สังคมมีความสงบ
เรียบร้อย	ความกลมกลืนมากขึ้น	เพื่อให้น�าไปสู่
เป้าหมายการพฒันาทีค่าดการณ์ไว้ส�าหรบัปีนีค้อื
ผลิตภัณฑ ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
ประมาณ	 ๖.๕%	 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคจะ
ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ	๓%	 ต�าแหน่งงานท่ีเพ่ิม
ขึน้ใหม่ในเมอืงไม่ต�า่กว่า	๑๑	ล้าน	ต�าแหน่งอตัรา
ว่างงานในเมืองตามตัวเลขส�ารวจไม่เกิน	๕.๕%	
อตัราว่างงานในเมอืงทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนต่อหน่วยงาน
ราชการไม่เกนิ	๔.๕%	รายได้ของประชาชนเพิม่ขึน้
โดยมีอัตราเพ่ิมใกล้เคียงกับอัตราเติบโตของ
เศรษฐกจิการน�าเข้าและส่งออกมเีสถยีรภาพ	และ
มีแนวโน้มการขยายตัวที่ดี	 รายรับและรายจ่าย
ของการบริการระหว่างประเทศ	 มีความสมดุล 
การสิ้นเปลืองพลังงานต่อหน่วยจีดีพีลดลงกว่า	
๓%	 ปริมาณการปล่อยมลพิษชนิดหลักลดลง 
ต่อไปการปฏริปูโครงสร้างภาคอุปทานประสบผล 
คืบหน้าเชิงเนื้อแท้	 อัตราส่วนความสามารถใน
การช�าระหนี้ทางมหภาคมีความมั่นคง	 ความ
สามารถในการป้องกนัความเสีย่งทางเศรษฐกจิมี
ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
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	 ส� า ห รั บก ร อ บ แ น ว ค ว า ม คิ ด ข อ ง
ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ว่าด้วยการพัฒนา
เศรษฐกจิสงัคมนยิมท่ีมีเอกลกัษณ์ของจนี	เพือ่ให้
งานทุกด้านเป็นไปอย่างม่ันคงและประสบ 
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยต้องเน้นการ
ด�าเนินงานหลัก	๓	ประการ	ได้แก่	ประการแรก
ทุ่มก�าลังเต็มท่ีในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่มี
คุณภาพสูง	เร่งแก้ไขปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล
และไม่เต็มที่ต้องถือคุณภาพของการพัฒนาเป็น
สิ่งส�าคัญอันดับแรก	 และค�านึงถึงประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาก่อนสิ่งใดอื่น	 ต้องสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ	 เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจประกันให้อัตรา
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู ่ในระดับที่เหมาะสม
ประการที่สอง เร่งด�าเนินการปฏิรูปและเปิด
ประเทศสนับสนุนความตั้งใจในการประดิษฐ์
คดิค้นของประชาชนสนบัสนนุให้พืน้ท่ีต่างๆ	กล้า
บกุเบกิพฒันา	กล้าเผชิญกบัปัญหาท่ีแก้ไขได้ยาก
โดยพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงของพื้นที่
นั้น	 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปเปิดประเทศให้มี
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและ	ประการที่สาม
จะต้องคว้าชัยชนะในการป้องกันและขจัดความ
เสี่ยงด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะทางด้านการเงิน 
การแก ้ไขป ัญหาความยากจนอย่างตรงจุด 
และการป้องกันมลภาวะเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมาย 
การสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน	 ต้อง
ควบคมุความเสีย่งและปัญหาด้านต่างๆ	ทีแ่ฝงอยู ่
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ต้องบรรลุเป้าหมายการ
แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างรอบด้าน	ต้องให้สภาพ
แวดล้อมระบบนิเวศโดยรวมมีคุณภาพที่สูงขึ้น
ต้องยึดแนวความคิดท�าทุกอย่างเพื่อประชาชน
ต้องใช้ความพยายามเต็มท่ี	 เพื่อแก้ไขปัญหาที่
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างมาก
โดยการด�าเนินงานทุกอย่างจะต้องพจิารณาจาก
สภาพความเป็นจริงของจีนต้องส่งเสริมความ
ยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมอย่าง 

รอบด้าน	เพือ่ให้ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
นับวันมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมไปกับการพัฒนาของ
ประเทศชาติ	ทั้งนี้	พบว่า	ในช่วง	๕	ปี	ที่ผ่านมานี้
เศรษฐกิจจีนขึ้นสู่ขั้นบันไดใหม่ยอดผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีเพ่ิมขึ้นจาก	 
๕๔	ล้านล้านหยวนเป็น	๘๒.๗	ล้านล้านหยวน
เฉลีย่แล้วเพ่ิมขึน้	๗.๑%	ต่อปี	เศรษฐกจิจีนเตบิโต
จาก	๑๑.๔%	เป็นประมาณ	๑๕%	ของเศรษฐกิจ
โลกมีส่วนช่วยต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
มากกว่า	๓๐%	รายได้การคลังเพิ่มขึ้นจาก	๑๑.๗	
ล้านล้านหยวน	 เป็น	 ๑๗.๓	 ล้านล้านหยวน 
ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอเฉลี่ยแล้วเพิ่มข้ึน	
๑.๙%	 ต่อปีอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า	 ต�าแหน่ง 
งานที่เพิ่มขึ้นในเมืองและชนบทเพิ่มขึ้นกว่า 
๖๖	ล้านคน

จุดเน้นย�้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
รัฐบาลจีนในด้านเศรษฐกิจ
	 ๑.	 ลงลึกการปฏิรูปโครงสร้างอุปทาน	
(Supp l y ) 	 โดย เน ้นภาคบริ การและภาค
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า	รวมทัง้ยดึ
หลักพัฒนาเศรษฐกิจภาคจริงเกี่ยวกับการผลิต 
ทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม	 ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ	 การลงทุนและการ
บริโภคภาคเอกชน	ราคาสินค้าขายส่งและสินค้า
อุปโภคบริโภค	อัตราเงินเฟ้อ	 และภาวะการจ้าง
งานตลอดจนมกีารปรบัลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานราชการปรับลดภาษีอากรและ 
ค่าธรรมเนยีมประเภทต่าง	ๆ 	สนบัสนนุให้การตลาด
มคีวามคกึคกัและมชีีวิตชีวาเพ่ือท�าให้เศรษฐกจิมี
คุณภาพที่สูงขึ้นรวมถึงสนับสนุนการวิจัยค้นคว้า
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	
เพื่อเร่งพัฒนาจีนให้เป็นประเทศผู้ผลิตที่เข้มแข็ง
และผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมหลากหลาย
สาขาเช่นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ	 5G	 และ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า	เป็นต้น
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	 ๒.	 เร ่งพัฒนาประเทศแบบนวัตกรรม
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร ์ที่ ให ้การนวัตกรรม 
ขบัเคลือ่นการพฒันาเสรมิสร้างขดีความสามารถ
ด้านนวัตกรรมทางเศรษฐกิจและก�าลังแข่งขัน 
ต่อไปการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของรัฐ	จะเน้นด้านการปรบัปรงุชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชน	 เสริมความเข้มงวดในการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันมลพิษ	 และป้องกันรักษาโรค
ร้ายแรง	 เช่น	มะเร็ง	 เพื่อสร้างความผาสุกให้กับ
ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น	 รวมทั้งสนับสนุนให้
บุคลากรทีศ่กึษาในต่างประเทศกลบัมาสร้างสรรค์
พัฒนาประเทศขยายช่องทางดึงดูดบุคลากร 
ชาวต่างชาติมายังจีน
	 ๓.	ด�าเนินการปฏิรูปในปริมณฑลพื้นฐาน
ทีส่�าคญัให้ลงลกึย่ิงข้ึน	ผลกัดนัการปฏรูิปให้ได้รบั
ผลคืบหน้าใหม่ปลดปล่อยและพัฒนาก�าลังการ
ผลิตทางสังคมอย่างต่อเนื่อง	 มุ่งผลักดันการ
ปฏริปูรฐัวสิาหกจิและกจิการของรฐัสนบัสนนุการ
พัฒนาของวิสาหกิจภาคเอกชน	ปรับปรุงระบอบ
กรรมสทิธิแ์ละกลไกราคาของปัจจัยทางเทคโนโลย ี
และที่ดินให้เป็นแบบการตลาดใช้การคุ้มครอง
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและการหมุนเวียนของ
ปัจจัยส�าคัญที่คล่องตัวมากระตุ้นตลาดให้มีพลัง
ชีวิตมากขึ้น
	 ๔.	 มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาส�าคัญ	๓	 ประการ
ได้แก่	ป้องกนัแก้ไขความเสีย่งทีส่�าคญั	ขจดัความ
ยากจนอย่างตรงจุด	 และป้องกันควบคุมมลพิษ
บรรลุซึ่ งหน ้าที่หลักประจ�าป ีก�าหนดความ 
รบัผดิชอบของฝ่ายต่างๆ	และส่งเสรมิการประกนั
ทางนโยบาย
	 ๕.	 ต ้องเพิ่มก�าลังในการปฏิบัติตาม
นโยบายพัฒนาชนบทปรับปรุงกลไกพัฒนาท่ี
ประสานเมืองกับชนบท	 เข้าด้วยกันให้สมบูรณ์
แบบอาศยัการปฏริปูและการนวตักรรมเพิม่ก�าลงั
พฒันาใหม่ของชนบท	รวมท้ังผลกัดนัการพฒันา
กิจการต่างๆ	ในชนบทอย่างรอบด้าน

	 ๖.		ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างกลมกลืนในภูมิภาคอย่างจริงจัง	 ปรับปรุง
นโยบายการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบ 
ส่งเสริมให้การบริการสาธารณะพื้นฐานมีความ
เท่าเทียมกัน	ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างเมืองกับ
ชนบทให้น้อยลง	 บุกเบิกพัฒนาความได้เปรียบ
และศักยภาพของท้องที่ต่างๆ	 ปรับยกคุณภาพ
การเป็นแบบเมอืงใหม่ให้สงูขึน้	รวมทัง้พฒันาการ
สร้างสาธารณูปโภค	ขั้นพื้นฐานในเมือง
	 ๗.		ขยายการบริโภคให้มีวงกว้างขึ้นและ
ส่งเสรมิการลงทนุทีม่ปีระสทิธผิลจะขยายบทบาท
พื้นฐานของการบริ โภคที่มีต ่อการพัฒนา
เศรษฐกจิการสร้างสรรค์โครงสร้างพืน้ฐานส�าคญั	ๆ  
จะเบนสู่เขตภาคกลางและภาคตะวันตกต่อไป
	 ๘.		ผลักดันให้กลายเป็นโครงสร้างและ 
รูปแบบใหม่ที่เปิดเผยในทุกด้าน	 ผลักดันความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	
ยนืหยดัร่วมกนัหารอื	ร่วมกนัพฒันา	และร่วมกนั
ได้รบัประโยชน์	กระชับความร่วมมอืตามรายทาง
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 ขยายความร่วมมือด้านก�าลัง
การผลิตระหว่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
กระตุน้การผลติและการบรกิารของจีนให้ก้าวออก
ไปยงัต่างประเทศ	ส่งเสรมิการลงทุนของนกัธุรกจิ
ต่างชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและส่งเสริมการ
เชื่อมโยงกับกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
ระหว่างประเทศ
	 ๙.		ยกระดับการคุ ้มครองและปรับปรุง
ชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้น 
ใช้ความพยายามในการส่งเสรมิการมงีานท�าและ
พัฒนากจิการ	ยกระดับรายได้ของชาวเมอืงอย่าง
มั่นคง	พัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและยุติธรรม
ผลกัดนัให้การศกึษาภาคบงัคบัในเมอืงและชนบท
พัฒนาเป็นองค์เดียวกัน	 การจัดสรรงบประมาณ
ทางการศึกษามุ ่งไปยังเขตยากจนและส่วนที่
อ่อนแอต่อไป	รวมทัง้เพิม่มาตรฐานเงนิช่วยเหลอื
ทางการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน
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จุดเน้นย�้าในประเด็นส�าคัญ ๖ เรื่อง ซึ่ง
ประธานาธิบดี	 สี	 จิ้นผิง	 ได้กล่าวในพิธีปิดการ
ประชมุสมชัชาใหญ่สภาผูแ้ทนประชาชนแห่งชาติ
ชุดที่	 ๑๓	 ณ	 มหาศาลาประชาคมกรุงปักกิ่ง 
เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๐๑๘	ได้แก่	(๑) ประเด็น
เรื่องไต้หวัน ซึ่งประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ได้เตือน
ความเคลื่อนไหวใดๆ	 ที่จะน�าไปสู ่อิสรภาพ
ไต้หวันหรือ	“แบ่งแยกดินแดน”	จะล้มเหลวอย่าง
แน่นอนโดยรัฐบาลยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีกับไต้หวันขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม	(๒) ประเด็น
เรื่องฮ่องกงโดยเรียกร้องประชาชนในฮ่องกง
ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของมาตุภูมิและ
ความรู้สึกรักชาติพร้อมกับย�้าว่ารัฐบาลกลางจะ
ด�าเนนิสูตรการปกครอง	“หนึง่ประเทศสองระบบ”	
อย่างสมบูรณ์และถูกต้องเพื่อปกครองดินแดน
แห่งนี้	 (๓) ประเด็นเร่ืองบทบาทโลก ซึ่งจีนไม่
เคยมีนโยบายขยายอ�านาจครอบครองดินแดน
อ่ืนและจะยังคงปกป้องความเท่าเทียมและ
ยุติธรรมระหว่างประเทศ	 โดยจีนยังคงเข้าร่วม 
การปฏิรูปธรรมาภิบาลโลกสร้างโลกที่ปลอดภัย
หลอมรวมและสะอาดขึ้น	 (๔) ประเด็นเรื่อง
การเมืองภายในประเทศ ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง
ย�้าถึง	“บทบาทสูงสุด”	ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ในการปกครองประเทศและเรียกร้องให้ประชาชน	
๑,๓๐๐	 ล้านคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
สนบัสนนุพรรคคอมมวินสิต์จนี	(๕) ประเดน็เรือ่ง
นโยบายสังคมโดยเน้นว่าจนีจะพฒันาประเทศที่
เปี่ยมด้วยวัฒนธรรม	 รักษาค�าม่ันสัญญาในการ
ขจัดความยากจน	 ดูแลผู้สูงอายุและผู้เจ็บไข้ได้
ป่วยสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(๖) 
ประเด็นเรื่องการปกป้องดินแดน โดยจีนจะ
เคารพอ�านาจการน�าที่ เด็ดขาดของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนเหนือกองก�าลังทุกหน่วยเหล่า
เพื่อสร้างกองทัพท่ีแข็งแกร่งและจีนจะเดินหน้า
สร้างกองทัพด้วยแนวคิดการเมืองการปกครอง
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 รวมทั้ง 

เร่งก่อร่างสร้างกองก�าลังต่อสู้ระดับโลกส�าหรับ 
ยุคใหม่

ทิศทางการพัฒนาประเทศของจีนใน
อนาคต
	 เนื่องจากปี	 ๒๐๑๙	 เป็นปีที่ครบรอบ	 
๗๐	ปี	แห่งการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี	 
โดยต้องบรรลผุลส�าเรจ็ตามแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่	 ๑๓	 ระยะ	 ๕	 ปี	 
(ค.ศ.	2016	-	2020)	และพัฒนาพิมพ์เขยีวส�าหรบั
การพฒันาประเทศในอนาคต	ซึง่จนีจะมุง่เน้นใน
ประเด็นเรื่องส�าคัญต่อไปนี้
	 ประเด็นที่หนึ่ง	 การยึดถือแนวทางการ
พัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมนยิมทีม่เีอกลักษณ์
ของจีนยุคใหม่
	 ประเด็นที่สอง	 การยึดมั่นต่อการพัฒนา 
ที่มีประชาชนเป็นส�าคัญ
	 ประเด็นท่ีสาม	มุง่สูย่ทุธศาสตร์การพัฒนา
ชนบท
	 ประเดน็ทีส่ี	่มุง่สร้างเอกภาพในการพฒันา
โดยปรบัแก้และยกเลกิข้อก�าหนดการปฏบิตัทิีเ่ป็น
อุปสรรค
	 ประเด็นที่ห้า	 ต้องยึดถือการสร้างสรรค์
โครงการความริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 
(Belt	and	Road	Initiative	:	BRI)	
	 ประเด็นที่หก	 การยึดถือแนวทางการ
ปกครองประเทศโดยหลักกฎหมาย	หรือนิติรัฐ
	 ประเด็นท่ีเจ็ด	 การสร้างสรรค์การพัฒนา
ประเทศโดยมีระบบการศึกษาที่เข้มแข็ง
	 ประเดน็ทีแ่ปด	มุง่ท�าให้ประชาชนหลดุพ้น
จากความยากจน	โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
	 ประเด็นท่ีเก้า	มุง่จัดระบบการสาธารณสขุ
และการรกัษาพยาบาลทีม่คุีณภาพและประสทิธภิาพ
	 ประเด็นที่สิบ	มุ่งด�าเนินนโยบายด้านการ
ผลิตและบริโภคสีเขียว	 โดยเฉพาะการพัฒนา 
การใช้พลังงานหมุนเวียน	 และส่งเสริมระบบ
นิเวศวิทยาทางธรรมชาติ
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สรุป
	 ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	เน้นว่า	ประชาชนจีนยินดีที่จะร่วมกับประชาชนประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก
เพื่อสร้างอนาคตของมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขมากขึ้น	 ผลส�าเร็จด้านการพัฒนา 
อันยิ่งใหญ่ของจีนสร้างขึ้นโดยประชาชน	 จึงควรให้ประชาชนแบ่งปันผลประโยชน์จากผลส�าเร็จเหล่านี้
ทั้งนี้ท�าให้ต้องค�านึงถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนให้มากขึ้น	 ท�าในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนให้เป็นรปูธรรมอย่างจรงิจงั	โดยคณะกรรมการพรรครฐับาลและแกนน�าทกุระดบั
จะต้องค�านงึถึงความทกุข์สขุของประชาชนเสมอ	ถอืการสร้างความสขุแก่ประชาชนเป็นผลงานท่ีส�าคญั
ที่สุดต้องคิดสิ่งที่ประชาชนคิด	 เดือดร้อนในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อน	 เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น
	 นอกจากนี	้ประธานาธบิด	ีส	ีจิน้ผงิ	ได้เปรยีบเทยีบนเิวศวทิยาทางธรรมชาตกิบันเิวศวทิยาทางการ
เมืองว่า	 นิเวศวิทยาทางการเมืองท่ีสะอาดและซื่อตรงเป็นสิ่งส�าคัญในการคุ้มครองรักษาอ�านาจและ
เอกภาพในกลุ่มการน�าในคณะกรรมาธิการกลางพรรคฯ	อีกทั้งเป็นสิ่งจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ตลอดจนเป็นหลักประกันส�าคัญที่สุดในการบรรลุการปฏิรูปและ
เป้าหมายการพัฒนา
	 ในปีนี้รัฐบาลจีนจึงมุ่งปรับปรุงวิธีการควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคด้วยนวัตกรรมเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 และให้การควบคุมเศรษฐกิจทางมหภาคอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	ต้องรักษาให้
นโยบายเศรษฐกิจทางมหภาคมีความต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ	 ต้องให้นโยบายด้านการคลังการเงิน
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเขตพื้นท่ีต่างๆ	 มีการประสานกันมากขึ้น	 รวมทั้งจะยังคงด�าเนินนโยบาย
การคลังเชิงรุกต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	โครงสร้างรายจ่ายด้านการคลังจะได้รับการปรับปรุง
ดขีึน้	โดยจะเน้นสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะและครอบคลมุกลุม่ชนมากขึน้	เน้นสนบัสนนุการป้องกนั
และขจัดความเสี่ยงด้านต่างๆ	โดยเฉพาะทางด้านการเงินการแก้ไขปัญหายากจนอย่างตรงจุดและการ
ป้องกันมลภาวะ	 เน้นสนับสนุนสาขาเศรษฐกิจที่พัฒนาเจริญขึ้นด้วยนวัตกรรมและเป็นพลังขับเคลื่อน
ใหม่ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เน้นสนับสนุนเขตชนบทเกษตรกรรมเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน

ไทยรัฐออนไลน์.	(๒๕๖๑).	ข้อมูลจากเว็บไซต์	https://www.thairath.co.th/content/1323275	.
ผู ้จัดการออนไลน์.	 (๒๕๖๑).	 ข ้อมูลจากเว็บไซต์	 https://mgronl ine.com/china/detai l/ 

9610000023887		https://mgronline.com/china/detail/9610000023398	.	
มตชิน,	ส�านกัพมิพ์.	(๒๕๕๙).	สจีิน้ผงิยุทธศาสตร์การบรหิารประเทศ.	นนทบรุ	ี:	โรงพมิพ์มตชินปากเกรด็.
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน	 สถานเอกอัครราชทูต	ณ	 กรุงปักกิ่ง	 (๒๕๖๑).	 ข้อมูลจากเว็บไซต์	 

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-info/politics-advisory-council	.

เ อ ก ส า ร อ ้ า ง อิ ง
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ส�านักข่าว	 CRI	 ของจีน.	 (๒๕๖๑).	 ข้อมูลจากเว็บไซต์	 http://thai.cri.cn/247/2018/03/05/242s264949.htm 

ht tp: / / tha i .c r i .cn/247/2018/03/20/225s265457.htm	 ht tp: / / tha i .c r i .cn/247/	
2018/03/20/223s265461.htmhttp://thai.cri.cn/247/2018/03/20/233s265452.htmhttp://thai.
cri.cn/247/2018/02/28/121s264792.htm.

ส�านักข่าวซินหัวของจีน.	 (๒๕๖๑).	 ข้อมูลจากเว็บไซต์	 https://www.facebook.com/XinhuaNewsA-
gency.th/posts/1723312291218119/.

ประวัติผู้เขียน
	 พล.ต.	 ดร.ไชยสิทธิ์	 ตันตยกุล	 เหล่าทหารสารบรรณ	 ส�าเร็จการศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	
(รัฐศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	
(การปกครอง)	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		-	ปรญิญาเอก	ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ	(รฐัศาสตร์)	มหาวทิยาลยั
รามค�าแหง	-	หลกัสตูรช้ันนายพนั	เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	-	หลกัสตูรหลกัประจ�า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	 ชุดที่	 ๗๒	 -	 หลักสูตรการรบร่วมศูนย์ศึกษาการสงคราม	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	-	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	๔๑	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	-	หลักสูตรยุทธศาสตร์ 
และการป้องกนัประเทศ	ณ	มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เคยด�ารงต�าแหน่ง
อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 -	 
ผู้อ�านวยการกองกจิการป้องกนัประเทศ	สถาบนัวิจัยทางยทุธศาสตร์	สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด	และผู้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชา 
การป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ส�านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม 
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2 ทิศทางของจีนต่อแนวคิด
เกี่ยวกับอินโด-แปซิฟิก

 การเกดิขึน้ของแนวคดิอนิโด-แปซฟิิก ท�าให้จนีมองว่า สหรฐัฯ ก�าลังร่วมมอืกบัญีปุ่น่ อนิเดยี และออสเตรเลีย 
เพื่อต้องการปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของจีน

พล.ต.ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

	 การแข่งขนัในการแผ่ขยายอทิธพิลระหว่าง
จีนกับสหรัฐฯ	 จนน�าไปสู่สงครามการค้าและมี
แนวโน้มที่จะขยายไปสู่สงครามอย่างรอบด้าน
ภายใต้แนวคิดเรื่อง	 “อินโด-แปซิฟิก	 (Free	 and	
Open	 Indo-Pacific)”	 อันส่งผลกระทบต่อของ 
สถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน
และอินโด-แปซิฟิกโดยรวม	 ทั้งนี้	 เนื่องจาก
ประธานาธิบดี	 โดนัลด์	 ทรัมป์	 ของสหรัฐฯ	 ได้
กล่าวสุนทรพจน์ในช่วงการประชุม	APEC	ที่นคร
ดานงั	เวยีดนาม	เมือ่เดอืน	พ.ย.60	โดยเน้นความ
ร่วมมืออย่างจริงจังในด้านการค้าและเศรษฐกิจ
กับประเทศในอนิโด-แปซฟิิก	ซึง่มคีวามสอดคล้อง
กับแนวคิดและท่าทีทางยุทธศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศของญีปุ่น่	อนิเดยี	และออสเตรเลีย
กล่าวคือ
							 ท่าทขีองญีปุ่่น	ท่ีต้องการเช่ือมโยงภมิูภาค
เอเชียตะวันออกเข้ากบัอนิเดยีและแอฟรกิามากขึน้
ในด้านเศรษฐกิจ	 และเน้นส่งเสริมความร่วมมือ

กบัสหรฐัฯ	ในด้านการเมือง	ดงัท่ีนายชินโซ	อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ ่น	 ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง	
“Confluence	of	the	Two	Seas”	ที่รัฐสภาอินเดีย	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2550	 และเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีอีกครั้งเป็นสมัยท่ี	 2	 เมื่อปี	 พ.ศ.
2555	 ซึ่งเป็นช่วงที่บทบาทของจีนเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเรว็และต่อเนือ่งในขณะท่ีบทบาทของสหรฐัฯ	
ในภูมิภาคเอเชียเริ่มลดลง	
							 ท่าทีของอินเดีย	 ซึ่งมีความกังวลต่อการ
ขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรอินเดียผ่าน
การสร ้างท่าเรือและท่าอากาศยานของจีน 
ในภูมิภาคเอเชียใต้	 อาทิ	 บังกลาเทศ	 ศรีลังกา	
มัลดีฟส์	และปากีสถาน	ภายใต้แนวคิด	Belt	and	
Road	Initiative	(BRI)	ซึง่อนิเดยีมองว่าส่งผลกระทบ
ต่อการเมืองและความมั่นคงของอินเดียโดยตรง	
							 ท่าทีของออสเตรเลีย	 ที่กังวลต่อสภาวะ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้จาก
บทบาทของจีน	 จึงได้เผยแพร่เอกสาร	 Foreign	

21ฉบับที่ 2 ปีที่ 68วารสารเสนาธิปัตย์ 
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Policy	White	 Paper	 2017	 เมื่อเดือน	 พ.ย.60	 
โดยก� าหนดทิ ศทางการด� า เนิ นน โยบาย 
ต่างประเทศของออสเตรเลียใน	 10	 ปีข้างหน้า	 
ที่มุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาคอินโด	–	แปซิฟิก

ประเทศ	 มหาวิทยาลัยมิชิแกน	 ชื่อ	 ออแกนสก	ี
(A.F.K.	Organski)	ท่ีได้กล่าวถงึ	ปรากฏการณ์ของ
สงครามอนัเกดิจากการทีม่หาอ�านาจเก่าต้องการ
รักษาความเป็นมหาอ�านาจไว้	 โดยการท�าลาย

มหาอ�านาจใหม่ที่ก�าลังก้าวข้ึน
มามีอ�านาจ

เป้าหมายของจีน
		 	 	 	 จีนซึ่งมีความหวาดระแวง
ต่อการถูกปิดล้อมโดยสหรัฐฯ	
และพนัธมติร	จงึได้ออกเอกสาร
สมุดปกขาว	 เรื่อง	 “China’s	
Policies	on	Asia-Pacific	Security 
Cooperation”	 และได้แจกจ่าย
เผยแพร่เมื่อเดือน	ม.ค.60	โดย
กล่าวถงึการด�าเนนินโยบายของ
จีนต่อความร่วมมือด้านความ
มัน่คงในเอเชยี-แปซฟิิก	อนัเป็น
แนวนโยบายทางยุทธศาสตร์ที่
จีนได ้ประกาศ	 (Statement	 

Policy)	ต่อนานาชาต	ิเพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการ
ด�าเนนินโยบายต่างประเทศ	ซ่ึงย่อมจะกระทบต่อ
ทิศทางความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียนและ 
อนิโด-แปซฟิกิ	โดยเฉพาะการทีส่หรฐัฯ	ไดก้ลา่วถงึ
ยทุธศาสตร์อนิโด-แปซฟิิก	ในเอกสารยทุธศาสตร์
ความมัน่คงแห่งชาต	ิ(National	Security	Strategy)	
เมื่อเดือน	 ธ.ค.60	 และได้วิเคราะห์ภูมิภาคนี้ใน
ภาพใหญ่ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ขยายจากเอเชีย-
แปซิฟิก	 เป็นอินโด-แปซิฟิก	 อันเป็นผลจาก
แนวคิดยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร	จากการเชือ่มต่อ
ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก		
	 ความกงัวลในสถานการณ์ความมัน่คงของ
ภูมิภาคท่ีอาจส ่งผลกระทบต ่อการด�าเนิน
โครงการความรเิริม่	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	และ
จะกระทบต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน	 
ดังนั้น	 รัฐบาลจีนจึงได้แสดงเจตนารมณ์ของจีน 

	 ในขณะท่ี	 ศาสตราจารย์ไมเคิล	 แคลร	์ 
(Michael	T.	Klare)	ผู้เชี่ยวชาญด้านสันติภาพและ
ความมั่นคงของโลก	จากวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์	
เห็นว่า	 มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดสงคราม
ระหว่างสหรัฐฯ	กบัจนีในทกุๆ	ด้าน	โดยวเิคราะห์
ความเคล่ือนไหวของสหรัฐฯ	 ท่ีมีการประกาศ
เปล่ียนชื่อ	 “กองบัญชาการทหารภาคแปซิฟิก	
(PACOM)”	ซึง่ท�าหน้าทีด่แูลก�าลงัทหารของสหรฐั
ทั้งหมดในเอเชีย	เปลี่ยนมาเป็น	“กองบัญชาการ
ทหารภาคอินโด-แปซิฟิก	 (INDOPACOM)	 โดย
สหรัฐฯ	 ต้องการคงความเป็นมหาอ�านาจท้ังใน
มหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก	 ในขณะ
ทีจ่นีก�าลงัมีความก้าวหน้าในการด�าเนนิโครงการ
ความริเร่ิม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 (Belt	 and	
Road	Initiative	:	BRI)	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ
อดีตศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาพที ่1 แสดงถงึการเปรียบเทยีบระหว่างอาณาบรเิวณของเอเชยี-แปซฟิิก (เส้น
ประรอบใน) กับอินโด-แปซิฟิก (เส้นประรอบนอก) 
ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ https://www.chinausfocus.com/peace-security/
the-shifting-balance-of-power-in-the-indo-pacific
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ที่มีต่อความร่วมมือด้านความม่ันคงในภูมิภาค 
เอเชีย-แปซิฟิกไว้ในเอกสารสมุดปกขาวด้านการ
ป้องกันประเทศของจีนเรื่อง	 “China’s	 Policies	
on	Asia-Pacific	Security	Cooperation”	โดยได้
แจกจ่ายเผยแพร่เมื่อเดือน	ม.ค.60	โดยได้กล่าว
ถึงเจตนารมณ์ของจีนไว้ว่า	
							 1.	 เพื่อส่งเสริมพื้นฐานในการพัฒนา 
ร่วมกันและเคียงข้างกันทางด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อ
สันติภาพและเสถียรภาพ	 ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก	 โดยเฉพาะการเร่งกระบวนการในการ
รวมกันทางเศรษฐกิจ	 ด้วยการสร้างเขตเสรี
ทางการค้าและการเชือ่มโยงกนัอย่างรอบด้าน	ใน
การพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคม	โดยด�าเนนิ
การตามแนวทางการพัฒนา	 อย่างย่ังยืนของ
สหประชาชาติ	 ค.ศ.	 2030	 เพื่อลดช่องว่างของ
ความแตกต่างจากการพฒันาในภมิูภาคนี	้อนัเป็น
ผลประโยชน์ของประเทศต่างๆ	ด้วยการประสาน
สอดคล้องในการปฏบิตั	ิซึง่จนีได้ผลกัดนักจิกรรม
ส่งเสริมเร่ืองดังกล่าว	 โดยด�าเนินการโครงการ
ริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 รวมท้ังได้จัดตั้ง
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย	(Asian	Infrastructure	Investment	Bank	:	
AIIB)	 และกองทุนเส้นทางสายไหม	 (Silk	 Road	
Fund)
							 2.	 ส่งเสริมการสร้างการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์	 และความเข้มแข็งบนพื้นฐานทาง 
การเมืองเพื่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ	
ซึ่งกุญแจที่มีความส�าคัญคือ	 การด�ารงไว้ซ่ึงการ
ปฏบัิติต่อกันอย่างเสมอภาคกนัและผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากความร่วมมือกัน	โดยจีนจะท�างาน
ร่วมกับสหรัฐฯ	 เพื่อสร้างรูปแบบความสัมพันธ์
ของประเทศใหญ่ในการลดความขัดแย้งและไม่
เผชิญหน้ากัน	 มีความเคารพต่อกันและร่วมมือ
กัน	 นอกจากนี้	 จีนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที ่
รอบด้านและมคีวามร่วมมืออย่างลกึซ้ึงกบัรัสเซยี	
และได้สถาปนาความสมัพนัธ์ทีใ่กล้ชดิกบัอนิเดีย	
รวมท้ังมีการผลกัดนัเพือ่ฟ้ืนฟคูวามสัมพนัธ์กบัญีปุ่น่ 

ทัง้นี	้ผูน้�าจีนมคีวามมุง่มัน่ต่อแนวคดิของการเป็น
ประชาคมท่ีมีความแตกต่างกัน	 ดังท่ีจีนได้สร้าง
การเป็นประชาคมร่วมกับประเทศต่างๆ	ในกลุ่ม
อาเซียน	 เช่น	 ความร่วมมือลุ่มแม่น�้าล้านช้าง-
แม่น�้าโขง	เป็นต้น	
							 3.	ความร่วมมอืกนัท�าให้มทีางออกทีด่ขีึน้
ของภูมิภาคโดยมีกลไกพหุภาคี	 รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งส�าหรับ
สันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย- 
แปซฟิิก	ด้วยการมรีะบบความมัน่คงร่วมกนัหลายฝ่าย 
และต่อต้านการมีอ�านาจแต่เพียงฝ่ายเดียว	 
ซึ่งจีนสนับสนุนความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจและขยายความร่วมมือในการ
เจรจาหารอืด้านความมัน่คงผ่านกลไกต่างๆ	เช่น	
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	 (Shanghai	 Coo 
peration	Organization	:	SCO)	และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในการปรึกษาหารือระดับรัฐมนตรี
ระหว่างจีน-อาเซียนและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างรอบด้านของกรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง	 (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	 จีนสนับสนุนการ
ประชุมว ่าด ้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ ์และ
มาตรการสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างประเทศ
ในภมูภิาคเอเชยี	(the	Conference	on	Interaction	
and	Confidence-Building	Measures	in	Asia	:	CICA)	
เพือ่เป็นกลไกในการเจรจาหารอืและความร่วมมอื
							 4.	โดยร่วมกนัสร้างกฎระเบยีบเพือ่พฒันา
ความเป็นสถาบันของการรักษาสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 ยึดมั่นใน
การปกครองโดยกฎหมายเป็นบรรทัดฐาน	 และ
การยดึถอืกฎบตัรสหประชาชาตเิป็นพืน้ฐานด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม	 โดยจีนสนับสนุนการ
ด�าเนินกิจกรรมบนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ	 ดังที่จีนร่วมกับอินเดียและเมียนมาใน
การริเร่ิมหลกัการพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัอย่าง
สันติ	5	ประการ	(the	Five	Principles	of	Peaceful 
Coexistence)	ในปี	ค.ศ.	1954	เป็นต้น	นอกจากนี้ 
จีนและอาเซียนได ้ร ่วมมือกันในการจัดท�า
ปฏญิญาว่าด้วยแนวปฏบิตัขิองภาคใีนทะเลจีนใต้	
(Declaration	on	the	Conduct	of	Parties	in	the	
South	China	Sea	:	DOC)	อนัเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั
การเจรจาโดยถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการ	(Code	of	Conduct	:	COC)	ต่อไป
							 5.	 การร่วมกันแลกเปลี่ยนทางการทหาร
และความร ่วมมือที่จะเป ็นหลักประกันต ่อ
สันติภาพและเสถียรภาพ	 ในภูมิภาคเอเชีย-
แปซฟิิก	โดยจนีเข้ามส่ีวนร่วมในความร่วมมอืด้าน
ความมัน่คงระหว่างประเทศ	และยดึหลกัพืน้ฐาน					
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติห้าประการ	รวมทั้ง
การด�าเนินการเพื่อความร ่วมมือในการลด 
การเผชิญหน้าทางทหาร	โดยเฉพาะส่งเสริม
การมีกลไกเพื่อสร ้างความเชื่อมั่น 
ทางทหารบนพื้นฐานของการเคารพ 
ซึ่งกันและกัน	ความเสมอภาคกัน	การมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน	 และความร่วมมือ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน	โดย
จีนยึดมั่นในการเจรจาหารือเพื่อความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล	ความ
ร่วมมอืในภารกจิการรักษาสนัตภิาพของ
สหประชาชาติ	 ความร่วมมือในการ 
ต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ	
การปฏิบัติการเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติ	
ตลอดจนการฝึกและศกึษาทางทหารร่วม
กับประเทศต่างๆ	
							 6.	 การร่วมกันแก้ไขปัญหาความแตกต่าง
และข้อพพิาทอย่างถกูต้อง	เพือ่ด�ารงรักษาสภาพ
แวดล้อมของสนัตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาค
เอเชีย-แปซิฟิก	 โดยร่วมกันหาทางออกของ
ปัญหาอย่างสันติ	 มีการเจรจาหารือ	 รวมทั้ง

ปรึกษากันด้วยความเคารพและเข้าใจในความ
แตกต่างซึ่งกันและกัน	 โดยเฉพาะหลักพื้นฐาน
และกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเพือ่ความ
มั่นคงทางทะเลใหม ่ 	 ตลอดจนอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 ในเอกสารสมุดปกขาวฯ	 ของ
จีนดังกล่าว	 ได้ระบุว่า	 จีนมีเจตนารมณ์ที่จะ 
ส่งเสริมความก้าวหน้าของความสัมพันธ์แบบ
ทวิภาคีกับสหรัฐฯ	 อย่างยั่งยืน	 และจะท�างาน 
ร่วมกับสหรัฐฯ	 เพ่ือเพ่ิมพูนความร่วมมือแบบ
ทวิภาคี	 บนพ้ืนฐานของการขจัดความขัดแย้ง	 
การไม่เผชิญหน้ากัน	 และเคารพซึ่งกันและกัน	
และความร่วมมือกันในการรักษาผลประโยชน์
ร่วมกัน	 ทั้งในระดับทวิภาคี	 ระดับภูมิภาคและ
ระดบัโลก	เพือ่ประชาชนของทัง้สองประเทศและ
ประชาชน	ทั่วโลก

ภาพที่ 2 แสดงถึงบริบทการเป็นหุ้นส่วนกรอบต่างๆ  
ในภูมิภาคของอาเซียน
ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ https://slideplayer.com/
slide/8805902/
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แนวทางการด�าเนินการของจีน
	 การมีส่วนร่วมของจีนในกลไกหลักเพื่อ
ความร่วมมือแบบพหุภาคีของภูมิภาค	 โดยอาจ
แบ่งออกตามกรอบความร่วมมือต่างๆ	ที่ระบุไว้
ในเอกสารสมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศ
ของจีนเรื่อง	“China’s	Policies	on	Asia-Pacific	
Security	Cooperation”	อันได้แก่
							 1.		 กรอบความร่วมมือจนี-อาเซียน	ซึง่จนี
ค�านงึถึงอาเซยีนเป็นเพือ่นบ้านในล�าดบัแรก	และ
สนับสนุนการรวมตัวกันของอาเซียนเป ็น
ประชาคมเดียวกัน	เพื่อเป็นศูนย์กลางของความ
ร่วมมอืในภมูภิาค	ทัง้นี	้ด้วยหลกัการพืน้ฐานของ
การเคารพซึ่งกันและกัน	 ความเสมอภาคกัน	 
การเป็นเพื่อนบ้านที่ดี	 และมีความร่วมมือเพ่ือ 
ผลประโยชน์ร่วมกัน	
							 2.		 กรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา	หรือ	ASEAN+3	 (10+3)	ซึ่ง
ความร่วมมือ	 10+3	 เป็นความร่วมมือระหว่าง
อาเซยีนกบักลุม่ประเทศในเอเชยีตะวันออก	ภายใต้
แผนงานความร่วมมือปี	 ค.ศ.	 2013	 –	 2017		 
อนัเป็นความก้าวหน้ามาจากความริเร่ิมเชียงใหม่	
(Chiang	Mai	Initiative)	อันเป็นกระบวนการแบบ
พหภุาคทีีจ่ะเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิ	ซ่ึงจนีมุง่
ผลักดันการเจรจาต่อรองทางการค้า	 การลงทุน
และการบรกิาร	ให้ยกระดบัไปสูร่ปูแบบความร่วมมือ
ในการขยายการค้าและการลงทุน	 ภายใต  ้
กรอบความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาค	 (Regional	 Comprehensive	
Economic	Partnership	:	RCEP)	หรือ	10+6
							 3.	กรอบความร่วมมอืจนี-ญีปุ่น่-เกาหลใีต้	
ซึ่งเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2015	จีน	ญี่ปุ่น
และเกาหลใีต้	ได้จดัให้มีการประชุมความร่วมมอื
สามฝ่ายขึ้นที่กรุงโซล	 ประเทศเกาหลีใต้	 เพื่อ
พัฒนาความสัมพันธ์สามฝ่าย	 และแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือด้านต่างๆ	ในอนาคต
							 4.	กรอบการประชุมสดุยอดเอเชียตะวนัออก	
(East	Asia	Summit	:	EAS)	การประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออกเป็นการประชุมระดับผู ้น�า
ประเทศ	 เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ	 และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทางการเมือง	ซึ่งเป็น	 2	 จักรกลที่มีแรงขับก่อให้
เกดิความร่วมมอือย่างประสานสอดคล้องกนัของ
ทุกฝ่าย	
							 5.	กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum	:	ARF)	
เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงระดับพหุภาคี	 
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 และพัฒนาแนวทาง
การด�าเนนิการทางการทูตเชิงป้องกนั	(Preventive	
Diplomacy)	ท่ีมุง่ป้องกนัการเกดิและขยายตวัของ
ความขัดแย้ง	 โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจ	(Confidence	Building	Measures-CBMs)	
ระหว่างกัน	 โดยเฉพาะเพ่ือความร่วมมือใน
ประเด็นท่ีเกีย่วข้องกบัความมัน่คงในรปูแบบใหม่						
(Non-Traditional	Security)
							 6.	 กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา	 (ASEAN	 Defence	
Ministers’	 Meeting	 Plus	 :	 ADMM-Plus)	 เป็น
กลไกในระดับสูงที่จะสนับสนุนต่อความร่วมมือ
ในการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนั	รวมทัง้
ส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหม
							 7.	 กรอบการประชุมกรอบความร่วมมือ
แม่น�้าล้านช้าง-แม่น�้าโขง	 (Lancang-Mekong	
Cooperation	 :	 LMC)	 ซ่ึงเป็นข้อริเริ่มของไทยที่
ต้องการส่งเสริมให้อนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงมีการ
เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและพัฒนาอย่างยัง่ยนื	
โดยครอบคลุมความร ่วมมือระหว ่างกันอย่าง 
รอบด้าน
							 8.	 กรอบองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้	
(Shanghai	Cooperation	Organization	 :	 SCO)	
เป ็นองค์การท่ีรวมตัวกันเพ่ือความร ่วมมือ
ทางการเมือง	 ความมั่นคง	 เศรษฐกิจ	 และ
วัฒนธรรม	ประกอบด้วย	สมาชิก	8	ประเทศ	คือ	
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จีน	รัสเซีย	คาซัคสถาน	คีร์กิซสถาน	ทาจิกิสถาน	
อุซเบกิสถาน	อินเดีย	และปากีสถาน
							 9.	 กรอบการประชุมว่าด้วยการส่งเสริม
ปฏสิมัพนัธ์และมาตรการสร้างความไว้เนือ้เชือ่ใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 (Conference	
on	 Interaction	 and	 Confidence-Building	 
Measures	in	Asia	:	CICA)	เพื่อแลกเปลี่ยนความ
เห็นเก่ียวกับสถานการณ์ด ้านการเมืองและ 
ความมั่นคง	ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการ
พัฒนา	 ตลอดจนการรับมือกับภัยคุกคามและ
ความท้าทายรูปแบบใหม่ของภูมิภาค

รูปแบบทีจ่ีนใช้เป็นเครือ่งมือ
	 ส�าหรับกิจกรรมส�าหรับความร่วมมือ 
ด้านความมัน่คงโดยเฉพาะความมัน่คงในรปูแบบใหม่
ของภูมิภาค	ซึ่งจีนได้เข้ามีส่วนร่วม	ได้แก่	(1)	การ
บรรเทาภัยพิบัติ	(2)	ความร่วมมือในการต่อต้าน
การก่อการร้าย	 (3)	 ความร่วมมือในการต่อสู้กับ
อาชญากรรมข้ามชาต	ิ(4)	ความมัน่คงทางไซเบอร์	
(5)	 ความร่วมมือเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล	 
(6)	ความร่วมมอืในการลดและไม่แพร่ขยายอาวธุ	
เป็นต้น

แนวโน้มของสถานการณ์ด้านความ
มัน่คงในภูมิภาค
	 การปรับเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ในทาง
ยุทธศาสตร์คร้ังใหม่ของสหรัฐฯ	 เกิดจากการที่
สหรัฐฯ,	 ญี่ปุ ่น,	 อินเดีย	 รวมท้ังออสเตรเลีย	 
ทีก่�าลงัเปลีย่นการเรยีกขานภูมภิาคแถบนีจ้ากทีเ่คย
ใช้ว่า	“เอเชีย-แปซิฟิก”	ไปเป็น	“อินเดีย-แปซิฟิก”	
โดยระบุว่าศูนย์กลางแรงดึงดูดของโลกก�าลัง
เคลื่อนย้ายไปสู ่ดินแดนหัวใจของมหาสมุทร
อินเดยีและมหาสมทุรแปซฟิิก	ท�าให้นกัวิเคราะห์
สถานการณ์ความมั่นคงมองว่า	นี่คือยุทธศาสตร์	
“ปักหมุดหวนคืนสู่เอเชีย”	ของสหรัฐฯ	ที่ขยายให้
ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียด้วย

						 ทั้ งนี้ 	 ในบริบทของการต ่อสู ้ช ่ วงชิ ง 
ผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ในอาณา
บริเวณยูเรเชีย	 โครงการเส้นทางสายไหมใหม	่
(New	Silk	Roads)	ซ่ึงมคีวามเกีย่วข้องสมัพันธ์กบั
แถบเศรษฐกิจ	 (Economic	 Belt)	 หรือระเบียง
เศรษฐกิจ	(Economic	Corridor)	ที่จีนเสนอขึ้นมา	
และเป็นทีรู่จ้กัเรยีกขานกนัในชือ่ว่า	แผนการรเิริม่	
“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	หรอื	BRI	คอืการบรูณาการ
เครื่องมือของอ�านาจแห่งชาติ	 (ทั้งทางการเมือง,	
เศรษฐกิจ,	 การทูต,	 การเงิน,	 ทางปัญญา	 และ
วัฒนธรรม)	 ของจีน	 มาจัดท�าเป็นวาระทาง
ภมูริฐัศาสตร์/ภมูเิศรษฐกจิ	แห่งศตวรรษที	่21	ขึน้	
โดย	 BRI	 ถือเป็นแนวความคิดเพ่ือการด�าเนิน
นโยบายการต่างประเทศของจีนในอนาคตช่วง 
ต่อไปข้างหน้า	และกเ็ป็นหวัใจของกรอบความคดิ
เกี่ยวกับ	“การก้าวผงาดขึ้นมาอย่างสันติของจีน”	
(China’s	Peaceful	Rise)
						 ดังนัน้	นยัส�าคญัของการใช้ค�าว่า	“อินเดยี-
แปซิฟิก”	นั้น	ท�าให้มีความหมายครอบคลุมรวม
เอาเอเชียใต้และมหาสมุทรอินเดียเข้ามาด้วย	
และเมื่อพิจารณาจากทัศนะมุมมองของสหรัฐฯ	
แล้ว	 นี่คือการบ่งบอกเป็นนัยถึงการยกระดับ
อนิเดยีให้ขึน้สูส่ถานะของการเป็นอภมิหาอ�านาจ
ระดบัโลก	ผูก้�าลงัก้าวผงาดขึน้มาใหม่	ซึง่สามารถ
ที่จะ	 “ปิดล้อมจ�ากัดวง”	 จีนได้	 ซึ่งรัฐมนตรี 
ต่างประเทศ	เรก็ซ์	ทิลเลอร์สนั	ของสหรฐัฯ	ได้เคย
กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า	 ศูนย์กลางแห่ง
แรงดึงดูดของโลกก�าลงัเคลือ่นย้ายไปยงัหวัใจของ
ภมูภิาคอินเดีย-แปซิฟิก	ทัง้นี	้สหรฐัฯ	และอินเดยี	
มีเป้าหมายต่างๆ	 ร่วมกันทั้งในเรื่องสันติภาพ,	
ความมั่นคง,	 เสรีภาพในการเดินเรือ	 และ
สถาปัตยกรรมแห่งความเสรีและการเปิดกว้าง	
โดยจะต้องท�าหน้าที่ในฐานะเป็นสัญญาณไฟ
บอกต�าแหน่งและเตอืนภยัอยูท่างด้านตะวนัออก
และทางด ้านตะวันตกของภูมิภาคอินเดีย- 
แปซฟิิก	ความพยายามทีจ่ะวาดภาพข้อเสนอนีว่้า  
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เป็นแนวทางเข้าถึงปัญหาแบบมองภาพองค์รวม	
เหมือนกับการทบทวนยุทธศาสตร์	 “การหวน 
กลับคืนสู ่ เอเชีย”	 (p ivot	 to	 Asia)	 ในยุค
ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 เพียงแต่ขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมรวมถึงอินเดียด้วย
							 ส�าหรับในส่วนของอนิเดยีแล้ว	การขานรบั
ต่อแนวความคิดว่าด้วย	 อินเดีย-แปซิฟิก	 ท�าให้
อนิเดยีต้องแสดงบทบาทเสมอืนเป็นนกักายกรรม
ที่ก�าลังไต่เส้นลวดด้วยความระมัดระวังอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่พ้น	ทั้งนี้	เมื่อเดือน	มิ.ย.60	ทั้งอินเดีย
และปากีสถานต่างกลายเป็นสมาชิกอย่างเป็น
ทางการขององค ์การความร ่วมมือเซ่ียงไฮ ้	
(Shanghai	Cooperation	Organization	 :	 SCO)	
ซึ่งเป็นส่วนประกอบส�าคัญอย่างหนึ่งของความ
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ระหว่างรสัเซยีกบัจีน	
นอกจากนี	้ทัง้อนิเดยี,	จนี	และรสัเซยี	ยงัต่างเป็น
สมาชิกของกลุ่มบริกส์	 (BRICS	 กลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่	 5	 ประเทศ	
ได้แก่	บราซลิ,	รสัเซยี,	อนิเดยี,	จนี	และแอฟรกิาใต้)	
โดยทีป่ระธานบรหิารของธนาคารการพฒันาใหม่	
(New	Development	Bank	:	NDB)	ของกลุม่บรกิส์
ซึ่งตั้งส�านักงานใหญ่อยู่ในนครเซี่ยงไฮ้นั้น	 ก็เป็น
ชาวอนิเดยี	ไม่เพียงเท่านัน้อนิเดยียังเป็นสมาชกิ
รายหนึ่งของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้าง 
พื้นฐานเอเชีย	 (Asia	 Infrastructure	 Investment	
Bank	:	AIIB)	ซึ่งน�าโดยจีน	และเมื่อเร็วๆ	นี้เอง	
อินเดียยังเข้าร่วมกิจกรรมใน	BRI	อีกด้วย
							 แต ่ ความพลิ กผัน เกิ ดขึ้ น เมื่ อ เดื อน
พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	 เมื่อนายกรัฐมนตรี 
นเรนทระ	โมท	ีของอนิเดยี	ปฏเิสธไม่ยอมเข้าร่วม
การประชมุซมัมติของ	BRI	ท่ีกรุงปักกิง่	เนือ่งจาก
ไม่พอใจโครงการระเบยีงเศรษฐกจิจนี-ปากสีถาน	
(China-Pakistan	Economic	Corridor	 :	CPEC)	
ส่วนเชื่อมโยงหลักส่วนหนึ่งของ	 BRI	 ซึ่งตัดผ่าน
ทั้ง	 กิลกิต-บัลติสถาน	 (Gilgit-Baltistan	 ดินแดน
ตอนเหนอืสดุท่ีอยูใ่ต้การบรหิารของรฐับาลส่วนกลาง

ปากีสถาน)	 และภูมิภาคแสนอ่อนไหว	 ซึ่ง
ปากีสถานเรียกว่า	 อาซัด	 แคชเมียร์	 (Azad	 
Kashmir)	 ส่วนอินเดียเรียกว่า	 แคว้นแคชเมียร์
ส่วนที่ปากีสถานยึดครองอยู่	 ท�าให้อินเดียได้
โครงการทีเ่สมอืนเป็นคูแ่ข่งของ	BRI	โดยเรยีกชือ่
ว่า	ระเบียงแห่งการเติบโตเอเชีย-แอฟริกา	(Asia-
Africa	Growth	Corridor	 :	 AAGC)	 และมีญี่ปุ่น
เป็นหุ้นส่วนส�าคัญอีกรายหนึ่ง	 โครงการ	 AAGC	
ซึ่งได้เงินทุนอุดหนุนจากญี่ปุ่น	 และใช้โนว์ฮาว
เกี่ยวกับแอฟริกาของอินเดีย	
	 ในขณะที่ระเบียงแห่งการเติบโตเอเชีย-
แอฟริกา	หรือ	AAGC	ยังเป็นเพียงเอกสารแสดง
วสิยัทศัน์ซึง่ประกาศรบัรองโดยอนิเดยี	และญีปุ่น่	
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ	และ
การติดต่อเชื่อมโยงในระบบดิจิทัลคล้ายๆ	 กับ	
ความริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 หรือ	 BRI	
ของจีน	รวมท้ังความเคลือ่นไหวของกลุม่จตรุภาคี	
(Quadrilateral)	 ที่ประกอบด้วย	 สหรัฐฯ,	ญี่ปุ่น,	
อินเดีย	รวมทั้งออสเตรเลีย	ซึ่งมีการเน้นย�้าเรื่อง
การสร้าง	 “เสถียรภาพของภูมิภาคอินเดีย-
แปซิฟิก”	 เพื่อต่อต้านคัดค้านนโยบายการ 
ต่างประเทศแบบก้าวร้าวของจนี	โดยเฉพาะปัญหา
ในทะเลจีนใต้ท่ีกระทบต่อกองทัพเรือสหรัฐฯ	 
ในขณะที่ญี่ปุ่นก�าลังหวาดระแวงภัยคุกคามจาก
เกาหลเีหนอื	รวมทัง้การทีจ่นีเร่งปรบัปรงุกองทพั
ให้ทันสมัยอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ญ่ีปุ่นก�าลังจะซ้ือ
อาวุธจากสหรัฐฯ	 เพิ่มมากขึ้น	 ในเวลาเดียวกัน	
อินเดียกับออสเตรเลียก็ก�าลังแสดงความกังวล
เกี่ยวกับการรุกโจมตีทางเศรษฐกิจและการทหาร
ของจีน	 จึงท�าให้เนื้อหาสาระของ	 AAGC	 กับ	
Quadrilateral	 เป็นการเชื่อมโยง	“นโยบายลงมือ
ท�าเพื่อมุ่งตะวันออก”	 (Act	 East	 Policy)	 ของ
อินเดียเข้ากับ	 “ยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินเดีย-
แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง”	 (Free	 and	 Open	
Indo-Pacific	 strategy)	 ของญ่ีปุ่น	 จนอาจระบ ุ
ได้ว่ายทุธศาสตร์ของอนิเดยี-ญีปุ่น่นีม้จีดุมุง่หมาย
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ทีจ่ะครอบคลมุภมูภิาค	“ยรูาซฟิรกิา”	(Eurasifrica	
นั่นคือ	ยุโรป+เอเชีย+แอฟริกา)	อันท�าให้ท้าทาย
ต่อยทุธศาสตร์	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	(Belt	and	
Road	Initiative	:	BRI)	ของจีน

ผลกระทบต่อภูมิภาคและบทบาทท่าทีที่
เหมาะสมของประเทศไทย
 แนวคิดเกี่ยวกับอินโด-แปซิฟิก	 น่าจะส่ง
ผลกระทบต่อความม่ันคงในภมิูภาคอาเซยีนและ
ประเทศไทย	ทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ	โดยในเชิงบวก
จะกระตุน้ให้มีการเช่ือมโยงด้านการค้า	การลงทนุ	
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานใน
ภูมิภาคมากขึ้น	 ภายใต้กรอบความร่วมมือ
โครงการความริเร่ิม	“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	หรอื	
BRI	ที่น�าเสนอโดยจีน	ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
เชื่อมโยงของอาเซียน	 ท่ีมุ่งจะด�ารงจุดมุ่งหมาย
ของความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 (ASEAN	
Centrality)	
	 ส�าหรับในเชิงลบ	 อาจจะท�าให้เกิดความ
แตกแยกขึ้นในภูมิภาค	 จากการท่ีสหรัฐฯ	ญี่ปุ่น	
ออสเตรเลีย	 และบางประเทศในอาเซียน	 โดย
เฉพาะประเทศท่ีมีข ้อพิพาทในปัญหาเรื่อง
ทะเลจนีใต้กบัจนี	เช่น	เวยีดนาม	ฟิลปิปินส์	บรไูน
และมาเลเซีย	 อาจจะเกิดการจับกลุ ่มสร ้าง
พันธมิตรขึ้นมาใหม่เพื่อการเจรจาต่อรองกับจีน	
เมื่อพิจารณาถึงทิศทางในอนาคต	 และแนวโน้ม
ของภยัคุกคามด้านความมัน่คงในอกี	5	ปี	ข้างหน้า
ของภูมิภาคแล้ว	จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวพันกัน
ทั้งในเรื่องการเมือง	การทหาร	 เศรษฐกิจ	สังคม	
และโดยเฉพาะในยคุของข้อมลูข่าวสารเทคโนโลยี
ทีม่คีวามรวดเร็ว	ย่ิงจะท�าให้ปัญหาความมัน่คงมี
ความซับซ้อนมากย่ิงข้ึน	 เนื่องจากการขยาย
อิทธิพลของมหาอ�านาจในหลากหลายรูปแบบ	 
มีการกระตุ้นให้เกิดการสะสมอาวุธ	 เพื่อน�าไปสู่
การเจรจาต่อรองและการแย่งชงิทรพัยากร	มกีาร
กีดกันทางการค้า	รวมทั้งการก่อการร้าย	การก่อ

อาชญากรรมข้ามชาต	ิการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ	
และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 ซ่ึงไม ่มี
ประเทศใดประเทศหนึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงดังกล่าวได้โดยล�าพัง	
	 ดังนั้น	 ประเทศไทยในฐานะประธาน
อาเซียนในปี	 พ.ศ.	 2562	 จึงควรจะมีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันโครงสร้างความมั่นคงและ
กรอบความร่วมมือต่างๆ	ที่มีอาเซียนเป็นแกนหลัก
ให้เป็นรูปธรรม	 เช่น	 กรอบความร่วมมือจีน-
อาเซียน	 กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก	(ASEAN	Regional	Forum	:	ARF)	
และกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจา	(ASEAN	Defence	Minister’s	
Meeting-Plus	:	ADMM-Plus)	เป็นต้น	เพือ่ถ่วงดลุ
และมปีฏสิมัพนัธ์กบัมหาอ�านาจ	(Balancing	and	
Engagement)	โดยควรเร่งสร้างความเป็นเอกภาพ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น	 รวมทั้งสร้างบทบาทน�าของอาเซียน 
ต่อภูมิภาค	 อาทิ	 บทบาทในการช่วยเหลือด้าน
มนษุยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัต	ิ(Humanitarian	
Assistance	and	Disaster	Relief	:	HADR)	อันจะ
ท�าให้ไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติยิ่งขึ้น		
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สรุป
 สถานการณ์ด้านความม่ันคงในภมิูภาคยงัคงมคีวามผนัแปรอยูต่ลอดเวลา	โดยจนีได้แสดงจดุยนื
ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัทิศทางการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงไว้ในเอกสารปกขาวด้านการป้องกนัประเทศ
ว่า	 จีนมุ่งให้ความส�าคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ีมีอาณาบริเวณกว้างใหญ	่ 
คิดเป็นพื้นที่ประมาณ	22	 เปอร์เซ็นต์ของพื้นดินบนโลก	ครอบคลุมประเทศต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 โดยมี
ประชากรรวมกนัคดิเป็นเกอืบ	60	เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก	จงึเป็นจดุทีม่คีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์
ของโลก	แต่การเกิดขึ้นของแนวคิดอินโด-แปซิฟิก	จึงย่อมจะท�าให้จีนมองว่า	สหรัฐฯ	ก�าลังร่วมมือกับ
ญี่ปุ่น	 อินเดีย	 และออสเตรเลีย	 เพื่อต้องการปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของจีน	 ในขณะที่จีนก�าลัง 
เดินหน้าโครงการ	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง	หรือ	BRI”	ซึ่งจะท�าให้จีนสามารถเชื่อมโยงทวีปเอเชีย	ยุโรปและ
แอฟริกา	รวมท้ังเช่ือมมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิิกด้วยเช่นกนั	โดยจนีน�าเสนอว่า	ทกุประเทศ
ในภูมิภาคนี้	 ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์	 ในการมุ่งส่งเสริมสันติภาพ	 การแสวงหา
เสถียรภาพและการพัฒนา	 รวมทั้งมีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ	
แม้ว่าจะมข้ีอกรณพีพิาททีเ่ป็นจดุประเดน็ร้อนในภมูภิาค	เช่น	ข้อพิพาทเก่ียวกับอ�านาจอธปิไตยท้ังทางบก
และทางทะเล	เป็นต้น	โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคี
ของภูมิภาค
		 อาจกล่าวได้ว่า	สมัพนัธภาพระหว่างจนีกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกดเูหมอืนจะมคีวาม
ซบัซ้อน	และคาบเกีย่วพวัพนักบัประเดน็ทางการเมอืงและสงัคมวัฒนธรรม	รวมท้ังการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจของจีน	โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้	โดยจีนน่าจะเล็งเห็น
ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศไทย	 อย่างน้อย	 2	 ประการ	 คือ	 ประการแรก	 ไทยเป็นเส้นทาง 
เชื่อมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์	 อันเกื้อกูลต่อจีนในการเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย
เพื่อป้องกันการถูกปิดล้อมจากมหาอ�านาจนอกภูมิภาคได้	 และประการที่สอง	 ไทยเป็นกัลยาณมิตร
ทางการเมืองที่มีน�้าหนักความน่าเชื่อถือ	 ในการช่วยเหลือจีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได	้
นอกจากนี้	 ประเทศไทยมีศักยภาพที่เป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน	 
ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้	 ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการด�าเนินนโยบายของจีน 
ในภูมิภาค	 และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของแนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วย	“อินโด-แปซิฟิก”	ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

สรุป
สถานการณ์ด้านความม่ันคงในภมิูภาคยงัคงมคีวามผนัแปรอยูต่ลอดเวลาสถานการณ์ด้านความม่ันคงในภมิูภาคยงัคงมคีวามผนัแปรอยูต่ลอดเวลา โดยจนีได้แสดงจดุยนืโดยจนีได้แสดงจดุยนื

ทีช่ดัเจนเกีย่วกบัทศิทางการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงไว้ในเอกสารปกขาวด้านการป้องกนัประเทศทีช่ดัเจนเกีย่วกบัทศิทางการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงไว้ในเอกสารปกขาวด้านการป้องกนัประเทศ
ว่าว่า จีนมุ่งให้ความส�จีนมุ่งให้ความส�าาคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกคัญกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ีมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เนื่องจากเป็นภูมิภาคท่ีมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่
คิดเป็นพื้นที่ประมาณคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2222 เปอร์เซ็นต์ของพื้นดินบนโลกเปอร์เซ็นต์ของพื้นดินบนโลก ครอบคลุมประเทศต่างๆครอบคลุมประเทศต่างๆ เป็นจ�เป็นจ�าานวนมากนวนมาก โดยมีโดยมี
ประชากรรวมกนัคดิเป็นเกอืบประชากรรวมกนัคดิเป็นเกอืบ 6060 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกเปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก จงึเป็นจดุทีม่คีวามส�จงึเป็นจดุทีม่คีวามส�าาคญัทางยทุธศาสตร์คญัทางยทุธศาสตร์
ของโลกของโลก แต่การเกิดขึ้นของแนวคิดอินโด-แปซิฟิกแต่การเกิดขึ้นของแนวคิดอินโด-แปซิฟิก จึงย่อมจะท�จึงย่อมจะท�าาให้จีนมองว่าให้จีนมองว่า สหรัฐฯสหรัฐฯ ก�ก�าาลังร่วมมือกับลังร่วมมือกับ
ญี่ปุ่นญี่ปุ่น อินเดียอินเดีย และออสเตรเลียและออสเตรเลีย เพื่อต้องการปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของจีนเพื่อต้องการปิดล้อมและสกัดกั้นอิทธิพลของจีน ในขณะที่จีนก�ในขณะที่จีนก�าาลังลัง
เดินหน้าโครงการเดินหน้าโครงการ “หนึ่งแถบ“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทางหนึ่งเส้นทาง หรือหรือ BRI”BRI” ซึ่งจะท�ซึ่งจะท�าาให้จีนสามารถเชื่อมโยงทวีปเอเชียให้จีนสามารถเชื่อมโยงทวีปเอเชีย ยุโรปและยุโรปและ
แอฟริกาแอฟริกา รวมท้ังเชือ่มมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิิกด้วยเช่นกนัรวมท้ังเชือ่มมหาสมทุรอนิเดยีกบัมหาสมทุรแปซฟิิกด้วยเช่นกนั โดยจนีน�โดยจนีน�าาเสนอว่าเสนอว่า ทกุประเทศทกุประเทศ
ในภูมิภาคนี้ในภูมิภาคนี้ ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์ควรจะมีเป้าหมายร่วมกันทางยุทธศาสตร์ ในการมุ่งส่งเสริมสันติภาพในการมุ่งส่งเสริมสันติภาพ การแสวงหาการแสวงหา
เสถียรภาพและการพัฒนาเสถียรภาพและการพัฒนา รวมทั้งมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในทางการเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในทางการเมืองระหว่างประเทศ
แม้ว่าจะมข้ีอกรณพีพิาททีเ่ป็นจดุประเดน็ร้อนในภมูภิาคแม้ว่าจะมข้ีอกรณพีพิาททีเ่ป็นจดุประเดน็ร้อนในภมูภิาค เช่นเช่น ข้อพิพาทเก่ียวกับอ�ข้อพิพาทเก่ียวกับอ�าานาจอธปิไตยท้ังทางบกนาจอธปิไตยท้ังทางบก
และทางทะเลและทางทะเล เป็นต้นเป็นต้น โดยให้ความส�โดยให้ความส�าาคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคีคัญกับการมีส่วนร่วมในกลไกหลักเพื่อความร่วมมือแบบพหุภาคี
ของภูมิภาคของภูมิภาค
	 อาจกล่าวได้ว่า	 อาจกล่าวได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างจนีกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกดเูหมอืนจะมคีวามสมัพนัธภาพระหว่างจนีกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิกดเูหมอืนจะมคีวาม
ซบัซ้อนซบัซ้อน และคาบเกีย่วพวัพนักบัประเดน็ทางการเมอืงและสงัคมวัฒนธรรมและคาบเกีย่วพวัพนักบัประเดน็ทางการเมอืงและสงัคมวัฒนธรรม รวมท้ังการเจรญิเตบิโตทางรวมท้ังการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ โดยจีนน่าจะเล็งเห็นโดยจีนน่าจะเล็งเห็น
ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศไทยถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศไทย อย่างน้อยอย่างน้อย 22 ประการประการ คือคือ ประการแรกประการแรก ไทยเป็นเส้นทางไทยเป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์เชื่อมต่อสู่มาเลเซียและสิงคโปร์ อันเกื้อกูลต่อจีนในการเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียอันเกื้อกูลต่อจีนในการเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย
เพื่อป้องกันการถูกปิดล้อมจากมหาอ�เพื่อป้องกันการถูกปิดล้อมจากมหาอ�าานาจนอกภูมิภาคได้นาจนอกภูมิภาคได้ และประการที่สองและประการที่สอง ไทยเป็นกัลยาณมิตรไทยเป็นกัลยาณมิตร
ทางการเมืองที่มีน�้ทางการเมืองที่มีน�้าาหนักความน่าเชื่อถือหนักความน่าเชื่อถือ ในการช่วยเหลือจีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้ในการช่วยเหลือจีนแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้
นอกจากนี้นอกจากนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพที่เป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนประเทศไทยมีศักยภาพที่เป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน
ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ซึ่งจะช่วยยกระดับสถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้ ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการด�ซึ่งจะเกื้อกูลต่อการด�าาเนินนโยบายของจีนเนินนโยบายของจีน
ในภูมิภาคในภูมิภาค และสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของแนวคิดทางและสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของแนวคิดทาง
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยยุทธศาสตร์ว่าด้วย “อินโด-แปซิฟิก”“อินโด-แปซิฟิก” ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

    

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.

ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล,	พลตรี	ดร.	2561.	ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก	เล่ม	2.	กรุงเทพฯ	:	อรุณการพิมพ์.
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.	2561.	เอกสารประกอบการประชุมเชิงสัมมนา

ทางวิชาการ		ศูนย์อาเซียนศึกษา	ครั้งที่	1	เรื่อง	สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนและ
อินโด-แปซิฟิก	 :	 ผลกระทบต่อไทยและอาเซียน	 ระหว่างวันที่	 17	 –	 19	 ธันวาคม	 2561	 
ณ	โรงแรมอิงธารรีสอร์ท	จังหวัดนครนายก.
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ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.	 2561.	 รายงานสรุปผลการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน	 
ครั้งที่	7.	กรุงเทพฯ	:	ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน.

ข้อมูลจากการสืบค้นในเว็บไซต์ต่างๆ	ในเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2561	ได้แก่
http://www.tomdispatch.com/post/176438/tomgram:_michael_klare,_is_a_war_with_china_on_

the_horizon/https://www.prachachat.net/world-news/news-181950	
http://www.vijaichina.com/…/อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างจีน...	
http://www.eastasiawatch.in.th/th/articles/politics-and-economy/683/	
https://prachatai.com/journal/2018/05/76821	
https://www.the101.world/who-rules-the-world/	
https://prachatai.com/journal/2018/05/76821	
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1068065	
https://mgronline.com/around/detail/9600000126485	
https://mgronline.com/around/detail/960000012733
https://mgronline.com/around/detail/9600000126640
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=960000040698	
http://thai.cri.cn/247/2017/04/17/223s252946.htm	
https://themomentum.co/us-mike-pompeo-is-advancing-a-free-and-open-indo-pacific/
https://www.chinausfocus.com/peace-security/the-shifting-balance-of-power-in-the-indo-pacific
https://interestingengineering.com/china-funding-900-billion-modern-silk-road-trading-route
https://slideplayer.com/slide/8805902/	

	 พล.ต.ดร.	 ไชยสิทธ์ิ	 ตันตยกุล	 เหล่าทหารสารบรรณ	 ส�าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต	 (รัฐศาสตร์)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์–ปริญญาโท	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 (การปกครอง)	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย-ปริญญาเอก	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (รัฐศาสตร์)	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง-หลกัสตูรชัน้นายพนั	เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรฐัอเมริกา-

หลักสูตรหลกัประจ�า	โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก	ชดุที	่72-หลกัสตูรการรบร่วม	ศนูย์ศกึษาการสงคราม	
ประเทศออสเตรเลยี-หลกัสตูรเสนาธกิารทหาร	รุน่ที	่41	วทิยาลยัเสนาธกิารทหาร-หลกัสตูรยทุธศาสตร์ 
และการป้องกันประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 	 โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่งอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์	 ส ่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร ้อย	 
พระจลุจอมเกล้า-ผูอ้�านวยการกองกจิการป้องกนัประเทศ	สถาบนัวจิยัทางยทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการ
ป้องกนัประเทศ	กองบัญชาการทหารสงูสดุ	และผูอ้�านวยการกองภมูภิาคศกึษา	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล

ทิ ศทางการด�าเนินยุทธศาสตร์ของจีน
กับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของไทย
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 ...ข้อรเิริม่ “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง (Belt and 
Road Initiative: BRI)” ของจีน จะเป็นทั้ง
โอกาสและความท้าทายของไทยกับจีนที่จะ
เสรมิสร้างความร่วมมอืในบริบทนี ้ซึง่ไมเ่พยีง
แต่จะท�าให้ประเทศไทย กลายเป็นศูนย์กลาง
การคมนาคมขนส่งในภมูภิาคทีม่คีวามส�าคญั
ยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังสร้างบทบาทน�าให้กับ 
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกด้วย... 
  ความเคลื่อนไหวของจีนในการซ้อมรบร่วม

ทางทะเลประจ�าปี	2018	(พ.ศ.	2561)	 ระหว่าง

จีน-อาเซียน	ระหว่างวันที่	22	-	28	ตุลาคม	พ.ศ.	

2561	 นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือ

ของกองทัพจีนกับกองทัพของประเทศสมาชิก

อาเซียนทั้ง	10	 ประเทศ	 อันเป็นผลสืบเนื่องมา

จากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมจีน-อาเซียน

อย่างไม่เป็นทางการ	 ครั้งที่	8	 ที่สิงคโปร์	 เมื่อ 

วันที่	6	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	เพื่อเพิ่มพูนการ

สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทางยุทธศาสตร ์

โดยเฉพาะการปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงใน

ทะเลจีนใต้	ขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันนี้	กองทัพเรือ 

จีน	 มาเลเซีย	 และไทย	 ได้เข้าร่วมการซ้อมรบ

ทางทะเลร่วมกันในบริเวณช่องแคบมะละกา	 

นอกชายฝั่งประเทศมาเลเซีย	 ในระหว่างวันท่ี	 

20	-	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2561	ซึ่งนับเป็นครั้งแรก 

เช่นกันที่ทั้ง	3	ประเทศ	ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมรบ 

ร่วมกนั	ณ	บรเิวณประตสููม่หาสมทุรอนิเดยี	โดยจนี 

ได้แถลงว่า	เพื่อธ�ารงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ 

รวมทั้งยกระดับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ

ในทางปฏิบัติ	และเสริมสร้างขีดความสามารถที่

จะร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบ

ต่อความมั่นคง	แต่ไม่ได้มีเป้าหมายที่ประเทศใด 

ประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ	 ทั้งนี้	จีนมุ่งพัฒนา

ความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศระหว่าง 

จนี-อาเซยีน	ตลอดจนการส่งเสรมิการแลกเปลีย่น 

และการติดต่อ	 เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่เป็น 

รูปธรรมอย่างลึกซึ้ง	และสนับสนุนความสัมพันธ ์

เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียน	

ให้ยกระดับสูงยิ่งขึ้น	 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว 

เป็นผลมาจากการก�าหนดยุทธศาสตร์ของจีน	

ภายใต้ยุคการน�าของนายสี	 จิ้นผิง	 ที่ก ้าวขึ้น 

รับต�าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน	เมื่อ

ปลายปี	2012	(พ.ศ.	2555)	พร้อมทั้งรับต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการ

ทหารกลางของจีน	เมื่อต้นปี	2013	(พ.ศ.	2556)

1 .  ส ภ า ว ะ แ ว ด ล ้ อ ม ท า ง

ยทุธศาสตร์ของจนีนบัตัง้แต่ปี 2012 

(พ.ศ. 2555) เป็นต้นมา

	 1.1	 ปัจจัยภายใน	

		 	 1.1.1	 พรรคคอมมวินสิต์จีนแสดง 

จุดยืน	 โดยยืนหยัดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาของ

ตน	 และปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา	 ท�าให้

เศรษฐกิจจีนพ้นจากความยากล�าบากและประสบ

ผลส�าเร็จที่ส�าคัญหลายประการ	GDP	เพิ่มขึ้นเป็น 

80	 ล้านล้านหยวน	 ซึ่งนับเป็นคุณูปการต่อการ 

เติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวตามสูงขึ้น

กว่า	30%	 นอกจากนี้	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

ยงัได้รับการปรับปรุงให้ดขีึน้เร่ือย	ๆ 	อุตสาหกรรม

เกิดใหม่	เช่น	เศรษฐกิจดิจิทัลมีการพัฒนาอย่าง

คึกคัก	เกษตรกรรมพัฒนาเป็นแบบทันสมัยอย่าง

ต่อเน่ือง	 การสร้างสรรค์	 “หน่ึงแถบ	 หน่ึงเส้น

ทาง”	 ประสบผลส�าเร็จอย่างเห็นได้ชัด	 และมี

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68 49วารสารเสนาธิปัตย์ 
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การเปิดตัวผลงานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

เด่น	ๆ 	มากมาย	อาท	ิห้องทดลองอวกาศ	“เทยีนกง” 

ยานด�าน�า้ส�ารวจทะเลลกึพร้อมมนษุย์	“เจยีวหลง”	

กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์	 ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด

ในโลก	จนได้สมญานามว่า	“ดวงตาแห่งจักรวาล”	

ดาวเทียม	 “อู้คง”	 ที่ค้นหาอนุภาคของสสารมืด	

ดาวเทยีมทดลองควอนตมั	“ม่อจือ่”	ดวงแรกของ 

โลก	การผลติเครือ่งบนิขนาดใหญ่	และการก่อสร้าง 

ตามแนวหนิโสโครกในทะเลจีนใต้	นอกจากนี	้การค้า 

ต่างประเทศ	 การลงทุนในต่างประเทศ	 และการ

ส�ารองเงนิตราต่างประเทศของจนีล้วนอยูแ่นวหน้า 

ของโลก

	 	 1.1.2	 การที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นที่ตั้ง 

โดยเฉพาะโครงการช่วยเหลือผู ้ยากจนประสบ

ผลส�าเร็จที่น่ายินดี	ท�าให้ประชากรกว่า	60	ล้านคน 

พ้นขีดความยากจน	เฉล่ียแล้วมีประชากรพ้นจาก 

ความยากจนมากกว่า	10	ล้านคนต่อปี	จนอัตรา

ความยากจนของจนีลดลงจาก	10.2%	เป็นน้อยกว่า 

4%	โดยจีนเร่ิมโครงการช่วยเหลือผู้ยากจนขนาด 

ใหญ่ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1986	(พ.ศ.	2529)	เป็นต้นมา	

แต่หลังเร่ิมศตวรรษนี้เป็นต้นมา	เฉลี่ยแล้วแต่ละ

จ�านวนประชากรจีนยากจนลดจ�านวนลงกว่า	6	

ล้านคน	และในช่วง	5	ปี	ที่ผ่านมา	ลดลงปีละกว่า 

10	ล้านคน	นับเป็นผลงานโดดเด่นอย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อน

	 1.2		ปัจจัยภายนอก

  นโยบายการต่างประเทศของจีน 

ซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ ได้พัฒนา

อย่างรอบด้าน	ครบวงจร	มีระดับที่หลากหลาย	

และเป็นแบบสามมิติ	เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อริเริ่ม	

“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	มีการเปิดธนาคารเพื่อ

ภาพความเคลื่อนไหวจากการซ้อมรบทางทะเลของจีนเมื่อปลายปี 2018 (พ.ศ. 2561) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
(จากการบรรยายของ พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส  
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68วารสารเสนาธิปัตย์ 50



191

การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย	(AIIB)	

โดยมุ่งหวังให้เกิดประชาคมที่มีความสมานฉันท์	

ขณะเดียวกันยังขยายอิทธิพล	 ช่ือเสียง	 และ

ภาพพจน์ทางสากลของจีนให้ดียิ่งขึ้น	 นับได้ว่า

เป็นการสร้างคุณูปการใหม่เพื่อสันติภาพและ

การพัฒนาของโลก	 โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ยืนหยัดแก้ป ัญหาการควบคุมบริหารพรรคฯ 

ที่หย่อนยาน	มุ่งหวังให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด 

อย่างจริงจัง	และยึดมั่นแนวคิดของพรรคฯ	โดยม ี

การปรับปรุงระบบกฎข้อบังคับของพรรคฯ	 ให้ 

สมบูรณ์แบบอย่างต่อเนื่อง	แก้ปัญหาที่ประชาชน 

ส่งเสียงสะท้อนมา	 และส่ิงที่เป็นการคุกคามต่อ

พื้นฐานการบริหารประเทศของพรรคฯ	มากที่สุด

ตลอด	5	ปีที่ผ่านมา	นอกจากนี้	ยังทุ่มเทก�าลัง

และใช้มาตรการต่าง	ๆ 	ในการปราบปรามทุจริต

คอร์รัปชันอย่างเต็มที่	 ท�าให้พรรคฯ	 ได้รับผล

ส�าเร็จด้านนี้อย่างมาก

	 1.3	 ผลกระทบที่เกิดขึ้น

	 	 1.3.1	 หลังจากใช้ความพยายาม

เป็นเวลายาวนาน	สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของ

จีนย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เป็นทิศทางและต�าแหน่ง

การพัฒนาใหม่เชิงประวัติการณ์ของการพัฒนา

ประเทศ	 หมายความว่า	จีนบรรลุซึ่งการพัฒนา

แบบก้าวกระโดดอันยิ่งใหญ่	หลังจากประชาชาติ

ลุกขึ้นหยัดยืนสถาปนาประเทศเป็นต้นมา	สร้าง

ความมั่งคั่งจนเข้มแข็ง	 แม้จีนจะเป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนา	แต่ก็ได้ขยายช่องทางการพัฒนาสู่

ความทันสมัยต่าง	ๆ 	จนเกิดทางเลือกใหม่ส�าหรับ

ประเทศและชนชาติที่ปรารถนา	 ทั้งการพัฒนา

และด�ารงเอกราชของตนเองไว้ได้	พร้อมน�าเสนอ

วิธีคิดและแผนปฏิบัติงานของจีนในการแก้ปัญหา

ของมนุษยชาติ

	 	 1.3.2	 ยคุสมยัใหม่ของการพฒันา 

สังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน	 เป็นยุคสมัย 

แห่งการช่วงชงิชยัชนะอนัยิง่ใหญ่	เป็นยคุสมยัแห่ง 

การสร้างสรรค์สังคมพอกินพอใช้ให้เสร็จสมบูรณ ์

อย่างรอบด้าน	จนกระท่ังประเทศมีความเข้มแข็ง

ท่ีทันสมยัในแบบสังคมนิยม	เป็นยคุสมยัท่ีประชาชน

จนีท่ัวท้ังประเทศบรรลคุวามมัง่คัง่	ไปพร้อม	ๆ 	กนั 

เป็นยคุสมยัทีค่วามฝันของจนีเป็นทีป่ระจกัษ์	และ

มีการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน	

เป็นยุคสมัยท่ีจีนเดินเข้าไปยืนกลางเวที โลก 

เพื่อสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ 

อย่างต่อเนื่อง

	 	 1.3.3	 ความขัดแย้งหลักในสังคม 

จนียุคใหม่คือ	ความต้องการท่ีจะด�ารงชีวิตอย่าง

สุขสบายของประชาชนกับการพัฒนาที่ไม่สมดุล	

ซึ่งอีกไม่นาน	จีนจะสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่าง

รอบด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้	ประชาชนมี

ความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและ

จิตใจที่มีระดับสูงขึ้น	และต้องการประชาธิปไตย	

การปกครองตามกฎหมาย	ความยุติธรรม	ความ

เที่ยงธรรม	 ความมั่นคง	 และการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมมากยิ่งขึ้น

	 	 1.3.4	 ปัญหาโดดเด่นของจีนคือ	

การพัฒนาไม่สมดุลและไม่เต็มที่	 ซึ่งกลายเป็น

ปัจจัยจ�ากัดต่อความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ 

ท่ีสุขสบายของประชาชน	 สภาพความเป็นจริง

ในขณะนี้ของจีนอยู ่ ในช่วงขั้นตอนการพัฒนา

สังคมนิยมขั้นแรกและยังมีหนทางอีกยาวไกล	

และสถานะในประชาคมโลกท่ีเป ็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดของโลกนั้นยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง

2. ปัจจยัพืน้ฐานทางยทุธศาสตร์ 

ของจีน

	 ป ัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมี

ประชากรประมาณ	1,400	ล้านคน	นบัเป็นประเทศ 

ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก	 และมีขนาดพื้นที ่

กว้างใหญ่เป็นอันดับสามของโลก	 คือ	 มีพื้นที่ 

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68 51วารสารเสนาธิปัตย์ 
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9.6	ล้านตารางกิโลเมตร	โดยมีพรมแดนติดต่อ

กับประเทศต่าง	 ๆ	 ทั้งทางบกและทางทะเลรวม 

17	ประเทศ	ได้แก่	เกาหลเีหนอื	รสัเซยี	มองโกเลยี 

คาซคัสถาน	คร์ีกซีสถาน	ทาจกิสิถาน	อัฟกานสิถาน 

ปากีสถาน	อินเดีย	เนปาล	สิกขิม	ภูฏาน	เมียนมา 

ลาว	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	และญี่ปุ่น	นอกจากนี้ 

จีนเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างรวดเร็ว	 โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็น

อันดับสองของโลก	แต่มีมูลค่าเงินส�ารองระหว่าง

ประเทศมากที่สุดในโลก	 รวมทั้งมีสถานะเป็น

ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง

แห่งสหประชาชาติ	 ทั้งนี้	 ยังถูกจัดให้เป็นรัฐท่ีมี 

อาวุธนิวเคลียร์และมีกองทัพขนาดใหญ่ท่ีสุด 

ในโลกโดยมีค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศ

เป็นอันดับสองของโลก	ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าว 

ท�าให้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความพร้อมท่ีจะ 

ก้าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอ�านาจของโลก	ดังนั้น	การ

เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ตลอดจนการด�าเนินนโยบาย

ยุทธศาสตร์และการต่างประเทศของจีน	ย่อมจะ 

ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง	ๆ	ทุกภูมิภาคของ

โลก	

3. แนวคิดทางยุทธศาสตร์ของ

จีนภายใต้การน�าของประธานาธิบดีสี 

จิ้นผิง

 3.1	 ช่วงแรกของการด�ารงต�าแหน่ง	

ระหว่างปี	2012	-	2016	(พ.ศ.	2555	-	2559)

	 	 ยทุธศาสตร์ของจนีในยคุของผูน้�า

จีนรุ่นที่	5	นับตั้งแต่ที่นายสี	จิ้นผิง	ได้ขึ้นมาด�ารง

ต�าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน	จาก

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	

18	 เมื่อปลายปี	2012	(พ.ศ.	2555)	 และต่อมา 

ได้เข้ารับต�าแหน่งเป็นประธานาธิบดีในเดือน

มีนาคม	2013	(พ.ศ.	2556)	ประธานาธิบดีสี	จิ้นผิง 

ได้ประกาศภารกิจหลักของกลุ ่มผู ้น�ารุ ่นใหม่	

คือ	 การน�าพาประชาชาติจีนหรือสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนบรรลุถึง	 “ความฝันของจีน”	(中
国梦/China	Dream	 ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษร

แบบพินอิน	หรือตัวอักษรแทนการออกเสียงได้ว่า	

Zhóngguó mèn	ออกเสียงว่า	จงกั๋วเมิ้ง)	โดยการ 
ผลักดันการฟื ้นฟูครั้งใหญ่แห่งประชาชาติจีน	

ได้แก่	การฟ้ืนฟปูระเทศ	ยกระดบัชวีติความเป็นอยู ่

ของประชาชน	สร้างความมัง่คัง่	สรรค์สร้างสังคม 

ที่ดีขึ้น	และขยายก�าลังกองทัพ	พร้อมกับได้ปลุก

คนหนุ่มสาวให้กล้าที่จะฝัน	ท�างานหนักเพื่อที่จะ

บรรลุฝันไปพร้อม	ๆ	กับอุทิศให้แก่ประเทศชาติ	

กล่าวคือ		

	 ประการแรก ได้ตัง้เป้าหมาย	(ENDs)	ว่า 

ในปี	2020	(พ.ศ.	2563)	ประเทศจีนจะเป็นสังคม 

ท่ีประชาชนมีฐานะพออยู ่พอกินอย ่างท่ัวถึง 

ในวาระครบรอบ	100	ปี	ของการสถาปนาพรรค 

คอมมิวนิสต์จีน	 (พรรคฯ	 ก่อตั้งขึ้น	 เมื่อวันที ่

1	กรกฎาคม	ค.ศ.1921	หรือ	พ.ศ.	2464)	รวมทั้ง 

ในปี	 2049	 (พ.ศ.	 2592)	จะบรรลุเป้าหมาย 

ในการสร้างสังคมนิยมสมัยใหม่ท่ีมั่งคั่งเข้มแข็ง 

มปีระชาธปิไตย	มอีารยธรรมและมคีวามปรองดอง

ในวาระครบรอบ	 100	 ปี	 แห่งการสถาปนา

สาธารณรฐัประชาชนจนี	(ประเทศจนีใหม่สถาปนา

เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	ค.ศ.	1949	หรือ	พ.ศ.	2492)	

	 ประการที่สอง ได้ก�าหนดวิธีการ	หรือ	

แนวทาง	(WAYs)	ทีจ่ะด�าเนนิการไปสูเ่ป้าหมายทาง 

ยุทธศาสตร์ภายใต้การยืนหยัดและพัฒนาสังคม 

นิยมแบบมีอัตลักษณ์จีน	ได้แก่	(1)	องค์ประกอบ

แรก	 เป็นการสร้างประเทศให้เข้มแข็งมั่งคั่ง

ด้วยการบูรณาการงานด้านความมั่นคงและการ 

ต่างประเทศ	(2)	 องค์ประกอบที่สอง	 เป็นการ

น�าพาประชาชาติให้เจริญรุ่งโรจน์ด้วยการปฏิรูป

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68วารสารเสนาธิปัตย์ 52



193

อย่างถงึแก่นและรอบด้าน	มรีะบบการปราบปราม 

การคอร์รัปชันที่ทันสมัย	(3)	องค์ประกอบที่สาม

เป็นการท�าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขโดยได้รับการ

ศึกษาในวัยเรียน	มีรายได้จากงานที่มั่นคง	ได้รับ

การรักษายามเจ็บป่วย	ได้รับการดูแลยามแก่ชรา	

มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง

	 ประการทีส่าม	การพจิารณาใช้เครือ่งมือ 

หรือทรัพยากร	(MEANs)	 ในการปฏิรูปประเทศ 

ทั้งทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 ความมั่นคงและ 

การทหาร	 รวมทั้งด้านการต่างประเทศท่ีจะต้อง 

บูรณาการในการน�าประเทศจีนให้ไปสู่เป้าหมาย

ทางยุทธศาสตร์ดังที่กล่าว	 โดยต้องอาศัยปัจจัย

สองประการ	 ได้แก่	 (1)	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ภายในประเทศ	 ซึ่งต้องมีเสถียรภาพ	

โดยเฉพาะการปราศจากความขัดแย ้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม	(2)	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณ์ภายนอกประเทศ	 ซึ่งต้องมีสันติภาพ

และเสถียรภาพ	 เพื่อลดอุปสรรคจากการท่ีต้อง

เข้าไปวุ่นวายกับการแก้ ไขปัญหาภายนอกที่จะ

สร้างความร�าคาญ	 เช่น	 ปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหวี	

(ซึง่ญ่ีปุน่เรียกว่า	“เซนกาก”ุ)	ระหว่างจนีกบัญีปุ่น่	

และปัญหาหมู่เกาะในทะเลจีนใต้	เป็นต้น

	 3.2	 ช่วงที่สองของการด�ารงต�าแหน่ง	

ตั้งแต่ปี	2017	(พ.ศ.	2560)	เป็นต้นไป

  จากการประชมุสมชัชาใหญ่พรรค

คอมมิวนิสต์จีน	ครั้งที่	19	ระหว่างวันที่	18	-	24 

ตุลาคม	ค.ศ.	2017	(พ.ศ.	2560)	ซึ่งประธานาธิบดี	

สี	จิ้นผิง	 ได้ประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 

ในการพัฒนาในอนาคต	30	ปีของจีน	(ค.ศ.	2020	

-	2050)	โดยแบ่งเป็น	2	ช่วงเวลา	ดังนี้	(1)	ช่วง	

15	ปีแรก	(ค.ศ.	2020	-	2035	หรือ	พ.ศ.	2563	- 

2578)	 ซึ่งภายในปี	2035	 (พ.ศ.	2578)	 มุ่งสู่

เป้าหมายในการท�าให้จีนก้าวขึ้นเป็น	 “ประเทศ

นวัตกรรมชั้นน�าของโลก”	ด้วยการเสริมสร้างพลัง

อ�านาจทางเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์	 พัฒนา

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น	และลดช่องว่าง 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
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รายได้ระหว่างประชาชนในเขตเมอืงและเขตชนบท 

ให้ลดลง	รวมทัง้การพฒันารกัษาสภาพสิง่แวดล้อม 

ให้ดีขึ้น	และ	(2)	ช่วง	15	ปีถัดมา	(ค.ศ.	2035	- 

2050	 หรือ	 พ.ศ.	 2578	 -	 2593)	 ภายในปี	 

2050	(พ.ศ.	2593)	 มุ่งสู่เป้าหมายให้จีนก้าวขึ้น 

เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัย	 มีความมั่งคั่ง 

มีอ�านาจ	 มีความสงบสุข	 มีความสวยงาม	 และ

จีนจะเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลของโลก	ด้วยการ 

พัฒนาทางเศรษฐกิจ	การเมือง	วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีรวมทัง้วฒันธรรมทีก้่าวหน้าในระดบัสงู

	 ดังนั้น	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทาง

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 รัฐบาลจีนได้วางแนวทาง

การพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี	

2017	-	2020	(พ.ศ.	2560	-	2563)	ซึ่งเป็นช่วงเวลา 

ส�าคัญในการพัฒนาให้ประชาชนในสังคมจีน 

มคีวามกนิดอียูด่ีโดยถ้วนหน้าทีเ่รยีกว่า	“เสีย่วคงั” 

(Xiao	Kang)	 ภายในปี	 2020	 (พ.ศ.	 2563)	

ทั้งนี้	 ได้เน้นการผลักดันการปฏิรูปด้านอุปทาน 

(supply	side	reform)	โดยยกระดับอุตสาหกรรม

การผลิตภายใต้ยุทธศาสตร์	Made	 in	China	

2025	 เพื่อผลิตสินค้าจีนที่มีคุณภาพและสร้าง

แบรนด์จีนให้เป็นที่ยอมรับของโลก	 รวมทั้งการ

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือขับเคลือ่นทาง

เศรษฐกิจในยุคใหม่	 โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์		

จาก	Big	Data	 และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ	์

(Artificial	Intelligence:	AI)	 เพ่ือการก้าวสู่การ

เป็นศูนย์กลาง	AI	ของโลกภายในปี	2030	(พ.ศ.	

2573)	 ตลอดจนการลดความเหลื่อมล�้าโดยเร่ง

พฒันาให้แต่ละภูมภิาคของจนีมคีวามสมดลุ	สร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเป็นเมืองให้

ชนบท	(Urbanization)	 โดยเร่งฟื้นฟูชนบทเพื่อ

แก้ ไขปัญหา	 “สามเกษตร”	 ได้แก่	 การเกษตร	

ชนบท	และเกษตรกร	เป็นต้น	นอกจากนี้	จะเร่ง

แก้ไขปัญหาทีค่ัง่ค้าง	เช่น	เร่งปฏริปูรฐัวสิาหกจิจนี 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และสนับสนุนการ

พัฒนาของบริษัทภาคเอกชนให้มีความสามารถ

ทางการแข่งขันในระดับสากล	 รวมถึงการก�ากับ

ดแูลด้านการเงนิการธนาคารเพือ่รกัษาเสถยีรภาพ

และป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบต่อเศรษฐกิจ	

ฯลฯ	 แต่ท่ีส�าคัญคือ	 ความมุ ่งมั่นในการเปิด

ประเทศและมีบทบาทในเวทีโลก	 โดยใช้ข้อริเริ่ม	 

“หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 หรือ	BRI	 เป็นกรอบ

แนวทางในการสร้างความร่วมมือกับประเทศ

ต่าง	ๆ

4. กลไกในการขับเคลื่อนการ

ด�าเนินยุทธศาสตร์ของจีน

	 4.1	 การก�าหนดเป้าหมายในช่วงระยะ

เวลา	5	ปี	(ค.ศ.	2018	-	2022	หรือ	พ.ศ.	2561	-	2565)

	 	 4.1.1	 นั บ ตั้ ง แ ต ่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม 

สมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ครั้งที่	 18 

เป็นต้นมา	ได้เกดิแนวคดิสงัคมนยิมทีม่เีอกลกัษณ์ 

ของจีนในยุคใหม่	 ซึ่งเป ็นแนวคิดท่ีก�าหนด 

ทิศทางการปฏิบัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

และประชาชนจีนในการบรรลุซึ่งความเจริญ 

รุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน	โดยจะต้อง 

ยืนหยัดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 

โดยแนวคิดดังกล่าวมีการรับรู ้และความเข้าใจ 

ต่อกฎเกณฑ์การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ 

กฎเกณฑ์การสร้างสรรค์ของสังคมนิยม	 และ 

กฎเกณฑ์การพฒันาของสงัคมมนษุย์ในทศันวสิยัใหม่ 

โดยเสนอว่าบนพืน้ฐานการบรรลสุงัคมพอกนิพอใช้ 

อย่างรอบด้านในปี	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	2563)	นั้น 

จีนจะพัฒนาเป ็นประเทศสั งคมนิยมแบบ

ประชาธิปไตยที่ทันสมัย	เข้มแข็ง	มั่งคั่ง	กลมกลืน	

และสวยงามในกลางศตวรรษนี้

	 	 4.1.2	แนวคิดดังกล่าวยังเรียกร้อง 

ให ้พรรครัฐบาลต ้องยึดมั่นการพัฒนาที่ถือ

ประชาชนเป็นท่ีตั้ง	ส่งเสริมการพัฒนาในทุกด้าน 

ให้ประชาชนท้ังปวงมีชีวิตมั่งคั่งด้วยกัน	นอกจาก

นี้ยังก�าหนดรายละเอียดของโครงสร้างภาครวม 

ของกิจการสังคมนิยม	ยุทธศาสตร์	และทิศทาง
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การพัฒนา	 หลักประกันทางการเมืองที่ มี

เอกลักษณ์ของจีน

	 	 4 .1 .3	 จีนต ้องบรรลุการเป ็น

ประเทศเข้มแข็งทางสังคมนิยมที่ทันสมัยในช่วง

กลางศตวรรษที่	21	 บนพ้ืนฐานการสร้างสังคม 

พอกินพอใช้ในปี	ค.ศ.	2020	(พ.ศ.	2563)	และ 

จนถึงปี	ค.ศ.	2035	(พ.ศ.	2578)	จนีจะบรรลซุึง่การ 

เป็นประเทศสังคมนิยมที่มีความทันสมัย	 ซึ่ง 

เศรษฐกจิของชาติ	พลงัทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และวัฒนธรรมต่าง	ๆ	จะมีการพัฒนาอย่างมาก	

การปกครองประเทศ	 การบริหารรัฐบาลและ

สังคมด้วยกฎหมายจะส�าเร็จเสร็จสิ้น	ระบบการ

บริหารและความสามารถด้านการบริหารจะเป็น

แบบทันสมัย	 นอกจากนี้	 ชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนมีความมั่งคั่งมากขึ้น	อัตรากลุ่มคนท่ีมี 

รายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	ช่องว่าง 

ระหว่างตัวเมืองกับชนบท	และชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนลดลงอย่างมาก	บรรลซุึง่การบรกิาร

สาธารณะข้ันพ้ืนฐาน	 ภาวะนิเวศปรับเปลี่ยน 

ดีขึ้น	และเป้าหมายที่ดีงามของจีนบรรลุเป็นจริง 

ถึงช่วงกลางศตวรรษที่	 21	 จีนจะกลายเป็น

ประเทศสังคมนิยมที่มีความเข้มแข็ง	 ทันสมัย 

มีอารยธรรมสมบูรณ์และกลมเกลียวกัน	 กลาย

เป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลในโลก	ประชาชนต่างมี 

ชีวิตที่มีความสุขและมั่งคั่งร่วมกัน	ประชาชาติจีน 

จะมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงและเจริญรุ่งเรืองมาก

ยิ่งขึ้นในเวทีโลก

	 	 4.1.4	 ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์เขต

ชนบทให้เจริญรุ่งเรือง	ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้าง

กลไก	และนโยบายที่ผสมผสานการพัฒนาเมือง

และชนบทให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น	 เร่ง

ผลักดันความทันสมัยด้านการเกษตร	 ตอกย�้า

ระบอบการบริหารจัดการข้ันพ้ืนฐานในเขตชนบท

ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ขยายเวลาการรับเหมาเช่าที่ดิน

นานต่ออีก	30	ปี	เมื่อครบก�าหนดเวลาเดิม	ลงลึก

ในการปฏิรูประบอบกรรมสิทธิ์รวมหมู่ในชนบท

ประกันสิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินของเกษตรกร	

ขยายตัวเศรษฐกิจรวมหมู ่	 สร้างสรรค์ระบบ

อุตสาหกรรมการเกษตร	 ระบบการผลิต	 และ

ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย	ปรับระบบการ

สนับสนุนและคุ้มครองเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ 

ยิ่งขึ้น	 สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรหารายได้

เสริมหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว	เพิ่มช่องทางการ

มีรายได้ของเกษตรกร	 และพัฒนาระบบบริหาร

จดัการเขตชนบทให้มคีวามสมบรูณ์แบบมากยิง่ขึน้

	 	 4.1.5	 การประกาศใช้ระบบบัญชี 

รายชือ่ต้องห้ามเข้าสูต่ลาดอย่างรอบด้าน	ปรบัแก้
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	 	 4.1.6	 จนีจะยดึถอืการสร้างสรรค์	
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เสรี	 ใช้ระบบให้นักลงทุนต่างชาติมีสิทธิเท่าเทียม

กับพลเมืองจีนในช่วงจัดตั้งและขยายตัวของ
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การบริการ	คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนักลงทุน

ต่างชาติ	 วิสาหกิจที่ลงทะเบียนในดินแดนจีน

ทั้งหมดจะต้องใช้นโยบายเดียวกัน	และให้ความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน	 ให้เขตน�าร่องการค้าเสร ี

มีเสรีภาพมากขึ้น	 ในการปฏิรูปสร้างท่าเรือ 

การค้าเสรี	 ส่งเสริมความร่วมมือด้านศักยภาพ 

การผลิตระหว่างประเทศ	สร้างเครือข่ายการค้า 

การสมทบทุน	การผลิต	และการบริการที่มุ่งต่อ

ทั่วโลก

	 	 4.1.7	 พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะ

จัดตั้งทีมน�าที่ปกครองประเทศตามกฎหมาย

ทุกด้าน	 ส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ	เพื่อผลักดันงานพิจารณาตรวจสอบ

การปฏิบัติตามและรักษาอ�านาจของรัฐธรรมนูญ	

นอกจากนี	้องค์การพรรคคอมมวินสิต์ระดบัต่าง	ๆ  

และสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต ์ทุกคนเป ็น 

แบบอย่างในการให้ความเคารพ	ศกึษา	รกัษา	และ

ใช้กฎหมาย	ไม่ว่าบุคคลหรือองค์กรใด	ๆ 	มิอาจมี 

อ�านาจเหนือรัฐธรรมนูญได้

	 	 4.1.8	 การสร้างสรรค์ประเทศ 

ให้มีระบบการศึกษาที่เจริญเข้มแข็งนั้น	 เป็น

โครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการฟื้นฟูความเจริญ

รุ่งเรืองของประชาชาติจีน	 จึงจ�าเป็นต้องยก

ภารกิจด้านการศึกษาให้มีความส�าคัญเป็นอันดับ

แรก	 ผลักดันการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 

ทั้งในเมืองและชนบทเป็นแบบแผนเดียวกัน	 ให้

ความส�าคัญระดับสูงต่อการพัฒนาการศึกษา 

ภาคบังคับในเขตชนบท	จัดท�าการศึกษาก่อน 

วัยเรียน	การศึกษาส�าหรับผู้พิการ	และการศึกษา 

ทางอินเทอร์เน็ตให้ดี	 ส่งเสริมการศึกษามัธยม 

ปลายให้ทั่วถึง	เร่งพัฒนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย

และหลักสูตรชั้นน�า	 ปรับปรุงระบบการให ้ 

ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักศึกษาให้มีความ 

สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น	 ท�าให้แรงงานท่ีเพิ่มขึ้น 

ใหม่ทั้งในเมืองและชนบทส่วนใหญ่ได้รับการ

ศึกษาระดับมัธยมปลาย	พร้อมเพิ่มจ�านวนคนที่

ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มากขึ้น

  4.1.9	 ต้องท�าให้ประชากรในชนบท 

พ้นจากสภาพความยากจนให้หมด	อ�าเภอยากจน

ในขณะนี้	ก็ต้องหลุดพ้นจากความยากจนได้หมด	

แก้ปัญหาในภาพรวมจนพ้นจากความยากจน

อย่างแท้จริง	 เพื่อการนี้	 พรรคคอมมิวนิสต์จีน

จะรณรงค์ให ้สมาชิกพรรคฯ	 ทุกคนยืนหยัด 

การช่วยเหลือผู้ยากจนให้ตรงเป้า	ยืนหยัดกลไก

การท�างานท่ีคณะกรรมการกลางพรรคฯ	ก�าหนด

ไว้	โดยให้ระดับมณฑลรับผิดชอบโดยรวมระดับ

เมืองและอ�าเภอลงมือปฏิบัติ	ให้ผู้อ�านวยการเป็น

ผู้รับผิดชอบหลัก	กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจและ

การใช้สติปัญญา

  4.1.10		จีนมุ่งสร้างระบบสาธารณสุข 

และการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานท่ีมีเอกลักษณ ์

ของจีน	 ให้มีระบบประกันสุขภาพและระบบให้ 

บริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุขที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพสูง	 ส่งเสริมการสร้าง

ระบบบริการการรักษาพยาบาลและสาธารณสุข

ขั้นพื้นฐาน	 และสร้างทีมแพทย์สามัญประจ�า

บ้าน	ยกเลิกการขายยาในราคาสูงเพื่อเพิ่มรายได้ 

ของโรงพยาบาล	ปรบัปรงุระบบประกนัยารกัษาโรค 

ให้สมบูรณ์แบบ	 ป้องกันและควบคุมโรคภัย 

ไข้เจ็บร้ายแรง	 ใช้ยุทธศาสตร์การรักษาความ

ปลอดภัยของอาหาร	 ส ่งเสริมการเชื่อมต่อ

นโยบายการให้ก�าเนิดบุตรกับนโยบายเศรษฐกิจ 

และสังคมท่ีเก่ียวข้อง	 รับมือกับสังคมผู้สูงอาย ุ

อย่างแข็งขัน	 สร้างบรรยากาศสังคมและระบบ

การดูแลผู ้ชราภาพ	 เร่งพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผู้สูงอายุ
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	 	 4.1.11	 จีนจะเร่งรัดจัดตั้งระบบ

กฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลิตและ

บริโภคสีเขียว	 จัดตั้งระบบเศรษฐกิจที่มีการ

พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอน

ต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการเงิน 

สเีขยีว	การบ�าบดัรกัษามลพิษ	เช่น	อากาศ	น�า้	และ 

ที่ดิน	ยกมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ	การ

เข้าร่วมแก้ไขภาวะแวดล้อมโลก	ลงมือแก้ปัญหา

ภาวะแวดล้อมอย่างจริงจัง	ด�าเนินโครงการรักษา

และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา	 จัดตั้งกลไกส่งเสริม

ระบบนิเวศวิทยาที่ดีรอบด้าน	 จัดตั้งองค์การ

บริหารและก�ากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

นิเวศวิทยาของรัฐ	จัดตั้งระบบบุกเบิกและรักษา

ดินแดนแห่งชาติ	จัดตั้งระบบรักษาธรรมชาติโดย

มุ่งเน้นไปที่สวนสาธารณะต่าง	ๆ 	ของรัฐเป็นหลัก

 4.2 การก�าหนดแนวทางในการด�าเนิน

การ

	 	 4.2.1	 งานการป้องกันประเทศ 

และการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนอง

แนวโน ้มการพัฒนาของการปฏิวัติด ้านการ

ทหารใหม่ของโลก	 และความต้องการด้าน

ความม่ันคงของประเทศ	 ก่อนสิ้นปี	 ค.ศ.	2020 

(พ.ศ.	2563)	 โดยต้องมีผลคืบหน้าที่ส�าคัญยิ่ง 

ในการบรรลุการเคลื่อนที่	 (Mechanization) 

และความเป็นสารสนเทศในข้ันพ้ืนฐาน	 เพิ่ม 

ศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	 ผลักดัน 

ทฤษฎีด้านการทหาร	 รูปแบบการจัดตั้งกองทัพ 

และการพัฒนาบุคลากรด้านการทหาร	 และ 

การพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ ์

ทุกด้าน	 พยายามบรรลุความทันสมัยท้ังในด้าน

การป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อน

ปี	 ค.ศ.	2035	 (พ.ศ.	2578)	 และสร้างสรรค์

กองทัพระดับชั้นน�าของโลกให้ส�าเร็จในช่วงกลาง

ศตวรรษที่	21

	 	 4.2.2	 ยึดถือระบอบหน่ึงประเทศ 

สองระบบ	 ซึ่งเป็นระบอบที่ดีที่สุดที่รักษาความ 

มั่นคงและความรุ่งเรืองระยะยาวของฮ่องกงและ 

มาเก๊า	 สนับสนุนให้ทางการเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงและมาเก๊า	และผู้ว่าฯ	บริหารงานตามหลัก 

รัฐธรรมนูญ	 สร้างผลการท�างานอย่างแข็งขัน	

ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	ผลักดัน

ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	รักษาความมั่นคง

ของสังคม	 มีความรับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญ 

ในการพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน	ความมั่นคง	

และการพัฒนาของประเทศ	 ก�าหนดนโยบาย

และมาตรฐานให้ชาวฮ่องกงและมาเก๊า	มีโอกาส

พัฒนาท่ีจีนแผ่นดินใหญ่	 ต้องยืนหยัดหลักการ 

ให้ชาวฮ่องกงทีรั่กชาตบิริหารฮ่องกง	และชาวมาเก๊า 

ที่รักชาติบริหารมาเก๊า	 เพิ่มก�าลังการรักชาติ	 

ส่งเสริมให้พี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊ามีจิตส�านึกรัก 

ในความเป็นชาติบ้านเมือง

	 	 4.2.3	 ยึดถือ	“หลักการจีนเดียว”	

เป ็นพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ ์

ระหว่างสองฝั่ง	ช่องแคบไต้หวัน	ส่วน	“ฉันทามติ

ปี	1992	(พ.ศ.	2535)”	สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ

จีนเดียวเป็นจุดส�าคัญในการประกันการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั ่งช่องแคบอย่าง

Jiamusi University เมืองเฮยหลงเจียง

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68 57วารสารเสนาธิปัตย์ 

	 	 4.1.11	 จีนจะเร่งรัดจัดตั้งระบบ

กฎหมายและแนวนโยบายด้านการผลิตและ

บริโภคสีเขียว	 จัดต้ังระบบเศรษฐกิจที่มีการ

พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบคาร์บอน

ต�่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการเงิน 

สเีขยีว	การบ�าบัดรักษามลพษิ	เช่น	อากาศ	น�า้	และ 

ที่ดิน	ยกมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษ	การ

เข้าร่วมแก้ไขภาวะแวดล้อมโลก	ลงมือแก้ปัญหา

ภาวะแวดล้อมอย่างจริงจัง	ด�าเนินโครงการรักษา

และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา	 จัดต้ังกลไกส่งเสริม

ระบบนิเวศวิทยาที่ดีรอบด้าน	 จัดตั้งองค์การ

บริหารและก�ากับดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

นิเวศวิทยาของรัฐ	จัดตั้งระบบบุกเบิกและรักษา

ดินแดนแห่งชาติ	จัดต้ังระบบรักษาธรรมชาติโดย

มุ่งเน้นไปที่สวนสาธารณะต่าง	ๆ 	ของรัฐเป็นหลัก

 4.2 การก�าหนดแนวทางในการด�าเนิน

การ

	 	 4.2.1	 งานการป้องกันประเทศ 

และการพัฒนากองทัพของจีนต้องตอบสนอง

แนวโน ้มการพัฒนาของการปฏิวัติด ้านการ

ทหารใหม่ของโลก	 และความต้องการด้าน

ความมั่นคงของประเทศ	 ก่อนสิ้นปี	 ค.ศ.	2020 

(พ.ศ.	2563)	 โดยต้องมีผลคืบหน้าที่ส�าคัญยิ่ง 

ในการบรรลุการเคลื่อนที่	 (Mechanization) 

และความเป็นสารสนเทศในขั้นพื้นฐาน	 เพิ่ม 

ศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ขนาดใหญ่	 ผลักดัน 

ทฤษฎีด้านการทหาร	 รูปแบบการจัดต้ังกองทัพ 

และการพัฒนาบุคลากรด้านการทหาร	 และ 

การพัฒนาความทันสมัยของอาวุธยุทโธปกรณ ์

ทุกด้าน	 พยายามบรรลุความทันสมัยทั้งในด้าน

การป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพก่อน

ปี	 ค.ศ.	2035	 (พ.ศ.	2578)	 และสร้างสรรค์

กองทัพระดับชั้นน�าของโลกให้ส�าเร็จในช่วงกลาง

ศตวรรษที่	21

	 	 4.2.2	 ยึดถือระบอบหนึ่งประเทศ 

สองระบบ	 ซ่ึงเป็นระบอบที่ดีที่สุดที่รักษาความ 

ม่ันคงและความรุ่งเรืองระยะยาวของฮ่องกงและ 

มาเก๊า	 สนับสนุนให้ทางการเขตบริหารพิเศษ

ฮ่องกงและมาเก๊า	และผู้ว่าฯ	บริหารงานตามหลัก 

รัฐธรรมนูญ	 สร้างผลการท�างานอย่างแข็งขัน	

ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	ผลักดัน

ประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ	รักษาความมั่นคง

ของสังคม	 มีความรับผิดชอบด้านรัฐธรรมนูญ 

ในการพิทักษ์อธิปไตยเหนือดินแดน	ความม่ันคง	

และการพัฒนาของประเทศ	 ก�าหนดนโยบาย

และมาตรฐานให้ชาวฮ่องกงและมาเก๊า	มีโอกาส

พัฒนาที่จีนแผ่นดินใหญ่	 ต้องยืนหยัดหลักการ 

ให้ชาวฮ่องกงทีร่กัชาตบิรหิารฮ่องกง	และชาวมาเก๊า 

ที่รักชาติบริหารมาเก๊า	 เพิ่มก�าลังการรักชาติ	 

ส่งเสริมให้พี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊ามีจิตส�านึกรัก 

ในความเป็นชาติบ้านเมือง

	 	 4.2.3	 ยึดถือ	“หลักการจีนเดียว”	

เป ็นพื้นฐานทางการเมืองของความสัมพันธ ์

ระหว่างสองฝั่ง	ช่องแคบไต้หวัน	ส่วน	“ฉันทามติ

ปี	1992	(พ.ศ.	2535)”	สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ

จีนเดียวเป็นจุดส�าคัญในการประกันการพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั ่งช่องแคบอย่าง

Jiamusi University เมืองเฮยหลงเจียง

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68 57วารสารเสนาธิปัตย์ 
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สันติ	เพียงยอมรับ	“ฉันทามติปี	1992”	ว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เท่านั้น	

ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุยเจรจากันได้	และการไปมาหาสู่กันระหว่าง

พรรคการเมืองหรือองค์การต่าง	 ๆ	 ของไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ก็จะไม่มีอุปสรรค

ด้วย	รายงานเน้นว่า	แผ่นดินใหญ่มีเจตนารมณ์ที่หนักแน่น	มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ 

และมีขีดความสามารถอันเพียงพอในการท�าลายแผนแบ่งแยก	 และ	 “ให้ ไต้หวัน

เป็นเอกราช”	ไม่ว่าในรูปแบบใด

	 	 4.2.4	 ยืนหยัดนโยบายท่ีเป็นอิสระเสรีและวิธีทางการทูตอย่างสันต ิ

มาโดยตลอดในยุคใหม่	 เคารพประชาชนประเทศต่าง	 ๆ	 ในการเลือกหนทางการ 

พัฒนา	 รักษาความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ	 คัดค้านการ 

ยัดเยียดความคิดตนให้ผู้อื่น	คัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น	ๆ  

และใช้อ�านาจแข็งแกร่งของตนข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอ	 โดยจีนจะไม่ท�าลายผลประโยชน์

ของประเทศอื่น	ๆ 	เพื่อน�ามาพัฒนาประเทศจีน	แต่จะไม่สละสิทธิ์และผลประโยชน ์

ของจีนที่พึงได้รับอย่างเที่ยงธรรม	นอกจากนี้	จีนจะยืนหยัดในนโยบายการป้องกัน

ประเทศที่เน้นป้องกันตนเอง	 ดังนั้น	 การพัฒนาของจีนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อ

ประเทศใด	 ๆ	 โดยจีนจะไม่คิดครองโลกและจะไม่แทรกแซงประเทศอื่นใดอย่าง

เด็ดเดี่ยวแน่วแน่

	 	 4.2.5	 ประชาชนเกลียดชังโกรธแค้นการทุจริตคอร์รัปชันมากท่ีสุด	

เพราะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุดที่พรรคคอมมิวนิสต์ก�าลัง 

เผชญิหน้าอยู่	ดังนัน้	การปราบปรามทจุรติคอร์รปัชนันี	้พรรคคอมมวินสิต์จนีจะยดึมัน่ 

หลักการที่ไม่มีพื้นที่ยกเว้น	 ต้องครอบคลุมทั่วถึงหมด	 และไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตใด	ๆ 	แม้เพียงน้อยนิด	โดยจะยืนหยัดการตรวจสอบสืบสวนทั้งผู้ให้และผู้รับ

สินบน	ป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มคณะท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันภายในพรรคคอมมิวนิสต์

อย่างเด็ดขาด	นอกจากนี้	จะจัดตั้งระบอบการตระเวนตรวจสอบ	ในคณะกรรมการ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับเมืองและอ�าเภอ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปราบ

ปรามและปรับบทลงโทษปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ใกล้ตัวประชาชน	ไม่ว่าผู้ทุจริต

คอร์รัปชันจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหน	 ก็ต้องไล่จับกลับมาด�าเนินคดีและลงโทษตาม 

กฎหมาย	 รวมทั้งผลักดันให้บัญญัติกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ	 

และสร้างสรรค์เวทีแจ้งเบาะแสที่ครอบคลุมระบบการตรวจสอบระเบียบวินัยและ

การตรวจการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างทั่วถึง

	 	 4.2.6	 จีนจะสร ้างและปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมพรรค

และประเทศให้สมบูรณ์	 ก�าหนดกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบควบคุม	จัดตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมระดับประเทศ	มณฑล	เมือง	และอ�าเภอ	ให้ท�างาน 

ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจวินัยระดับนั้น	ๆ 	เพื่อให้การตรวจสอบควบคุมครอบคลุม 

ถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ�านาจทั้งหมด	 มอบหมายอ�านาจและวิธีการตรวจสอบให้กับ
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สันติ	เพียงยอมรับ	“ฉันทามติปี	1992”	ว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์เท่านั้น	

ทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถจัดการพูดคุยเจรจากันได้	และการไปมาหาสู่กันระหว่าง

พรรคการเมืองหรือองค์การต่าง	 ๆ	 ของไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ก็จะไม่มีอุปสรรค

ด้วย	รายงานเน้นว่า	แผ่นดินใหญ่มีเจตนารมณ์ที่หนักแน่น	มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ 

และมีขีดความสามารถอันเพียงพอในการท�าลายแผนแบ่งแยก	 และ	 “ให้ ไต้หวัน

เป็นเอกราช”	ไม่ว่าในรูปแบบใด

	 	 4.2.4	 ยืนหยัดนโยบายที่เป็นอิสระเสรีและวิธีทางการทูตอย่างสันต ิ

มาโดยตลอดในยุคใหม่	 เคารพประชาชนประเทศต่าง	 ๆ	 ในการเลือกหนทางการ 

พัฒนา	 รักษาความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ	 คัดค้านการ 

ยัดเยียดความคิดตนให้ผู้อื่น	คัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่น	ๆ  

และใช้อ�านาจแข็งแกร่งของตนข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอ	 โดยจีนจะไม่ท�าลายผลประโยชน์

ของประเทศอื่น	ๆ 	เพื่อน�ามาพัฒนาประเทศจีน	แต่จะไม่สละสิทธิ์และผลประโยชน ์

ของจีนที่พึงได้รับอย่างเที่ยงธรรม	นอกจากนี้	จีนจะยืนหยัดในนโยบายการป้องกัน

ประเทศที่เน้นป้องกันตนเอง	 ดังนั้น	 การพัฒนาของจีนจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อ

ประเทศใด	 ๆ	 โดยจีนจะไม่คิดครองโลกและจะไม่แทรกแซงประเทศอื่นใดอย่าง

เด็ดเดี่ยวแน่วแน่

	 	 4.2.5	 ประชาชนเกลียดชังโกรธแค้นการทุจริตคอร์รัปชันมากท่ีสุด	

เพราะการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงสุดที่พรรคคอมมิวนิสต์ก�าลัง 

เผชญิหน้าอยู	่ดงันัน้	การปราบปรามทจุรติคอร์รปัชนันี	้พรรคคอมมวินสิต์จนีจะยดึมัน่ 

หลักการที่ไม่มีพื้นที่ยกเว้น	 ต้องครอบคลุมทั่วถึงหมด	 และไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตใด	ๆ 	แม้เพียงน้อยนิด	โดยจะยืนหยัดการตรวจสอบสืบสวนทั้งผู้ให้และผู้รับ

สินบน	ป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มคณะที่มีผลประโยชน์ร่วมกันภายในพรรคคอมมิวนิสต์

อย่างเด็ดขาด	นอกจากนี้	จะจัดตั้งระบอบการตระเวนตรวจสอบ	ในคณะกรรมการ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับเมืองและอ�าเภอ	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปราบ

ปรามและปรับบทลงโทษปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ใกล้ตัวประชาชน	ไม่ว่าผู้ทุจริต

คอร์รัปชันจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหน	 ก็ต้องไล่จับกลับมาด�าเนินคดีและลงโทษตาม 

กฎหมาย	 รวมทั้งผลักดันให้บัญญัติกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติ	 

และสร้างสรรค์เวทีแจ้งเบาะแสที่ครอบคลุมระบบการตรวจสอบระเบียบวินัยและ

การตรวจการท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างทั่วถึง

	 	 4.2.6	 จีนจะสร ้างและปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมพรรค

และประเทศให้สมบูรณ์	 ก�าหนดกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบควบคุม	จัดตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมระดับประเทศ	มณฑล	เมือง	และอ�าเภอ	ให้ท�างาน 

ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจวินัยระดับนั้น	ๆ 	เพื่อให้การตรวจสอบควบคุมครอบคลุม 

ถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอ�านาจทั้งหมด	 มอบหมายอ�านาจและวิธีการตรวจสอบให้กับ

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68วารสารเสนาธิปัตย์ 58
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คณะกรรมการควบคุมส่งเสริมการควบคุม	โดย

องค์การพรรคฯ	 ส่งเสริมการตรวจสอบควบคุม 

ตามหลักประชาธิปไตยส่งเสริมให้หน่วยงาน

ระดับเดียวกันควบคุมซึ่งกันและกัน	 ส่งเสริม 

การตรวจสอบควบคุมเป็นประจ�า	 และส่งเสริม

การตรวจสอบทางการเมืองในระดับเชิงลึก

	 	 4.2.7	 จนีจะเพ่ิมการจดัตัง้องค์กร

ก�ากับดูแลด้านกฎหมาย	 ภาวะนิเวศ	 การตรวจ

สอบ	 และการทหาร	 รวมถึงจะจัดตั้งหน่วยงาน

น�าการปกครองประเทศตามกฎหมายของคณะ

กรรมการกลาง		พรรคคอมมวินสิต์จนีเพ่ิมก�าลงัใน

การชี้น�าการสร้างสรรค์ประเทศจีนตามกฎหมาย	

จัด ต้ังองค ์กรบริหารทรัพยากรธรรมชาติ

และการก�ากับดูแลภาวะนิเวศของรัฐ	 ปฏิบัติ

หน ้ าที่ ก� ากับดูแลประชาชนที่ เป ็น เจ ้ าของ

ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด	 ก�ากับดูแลการใช้ 

ผืนดินทั้งหมด	 และการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาวะนิเวศ	

ก�ากับดูแลการปล่อยมลภาวะประเภทต่าง	 ๆ	

ในเมืองและชนบท	 และการบริหารจัดการตาม

กฎหมาย	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ระดับ 

คือ	 รัฐ	 มณฑล	 เมือง	 และอ�าเภอ	 ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด	ใช้ระบบตระเวนตรวจสอบ

ของคณะกรรมการพรรคระดับเมืองและอ�าเภอ	

เพิ่มก�าลังในการจัดการปัญหาคอร์รัปชัน	จัดตั้ง

องค์กรบริหาร	 และสร้างหลักประกันให้ทหาร

ที่ปลดประจ�าการ	 เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์

ที่ชอบด้วยกฎหมายของทหาร	 และสมาชิก

ครอบครัว

	 	 4.2.8	 พรรคคอมมิ วนิ สต ์ จี น

น�าประเทศจีนภายใต ้ระบอบสังคมนิยมที่มี

ประชากรกว่า	1,300	 ล้านคน	 ดังนั้น	 พรรค

คอมมิวนิสต์จีนต้องเพ่ิมความสามารถด้านการ 

บรหิารต่าง	ๆ 	รวมทัง้ความสามารถด้านการน�าทาง 

การศึกษา	การเมือง	การปฏิรูป	นวัตกรรมใหม	่

วิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 การปกครอง

ประเทศตามกฎหมาย	 การน�าประชาชน	 การ

ปฏิบัติด้านต่าง	 ๆ	 และการแก้ ไขความเสี่ยง	

โดยเน้นย�้าว่าพรรคการเมืองต้องมีความคิดทาง

กลยุทธ์นวัตกรรม	วิภาษวิธี	การปกครองประเทศ

ตามกฎหมาย	และแนวคิดนอกกรอบ

	 4.3	 การใช้เครื่องมือหรือทรัพยากร 

ในการด�าเนินการ โดยการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

อย่างลึกซึ้ง	ให้เข้าสู่มาตรฐานใหม่ของเศรษฐกิจ

จนี	(New	Normal	of	China’s	Economy)	กล่าวคอื	

(1)	รักษาอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง

ปานกลาง	 โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ	หรือ	GDP	ขยายตัวจากระดับ	54	ล้าน

ล้านหยวน	สูงขึ้นเป็น	80	ล้านล้านหยวน	จีนยังคง 

รักษาขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลก 

และช่วยกระตุน้อตัราเตบิโตเศรษฐกจิโลก	มากกว่า 

30	 เปอร์เซ็นต์	 ขณะท่ีการปฏิรูปเชิงอุปทาน

ก้าวรุดหน้าไปด้วยดี	(Supply-Side	Structural 

Reform)	อตุสาหกรรมเกดิใหม่อย่างเช่นเศรษฐกจิ 

ดิจิทัลได้เจริญก้าวหน้า	 ได้แก่	 เส้นทางรถไฟ 

ความเร็วสูง	 ถนนทางหลวง	 สะพาน	 ท่าเรือ	

สนามบนิ	และโครงสร้างพืน้ฐานอืน่	ๆ 	ก�าลงัเกดิขึน้ 

มากมาย	(2)	การพัฒนาความทันสมัยในภาคการ 

เกษตรได้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	 ผลผลิตธัญพืช

ในแต่ละปีสูงถึง	 600	 ล้านเมตริกตัน	 (3)	 อัตรา

ขยายตัวเขตเมืองโดยเฉลี่ยต่อปีอยู่ท่ีระดับ	 1.2	

เปอร์เซ็นต์	 โดยประชาชนมากกว่า	 80	 ล้านคน 

ในเขตชนบทที่โยกย้ายไปอาศัยในเขตเมือง	 

ได้กลายเป็นผู้อาศัยในเขตเมืองอย่างถาวร	 ส่วน

ในด้านการพัฒนามาตรฐานชีวิตความเป็นอยู ่

ประชาชน	 มีความคืบหน้าโดยเฉพาะปฏิบัติ

การขจัดความยากจน	 ท�าให้ประชาชนมากกว่า 

60	ล้านคน	หลุดพ้นจากความยากจน		

ฉบับที่ 3 ปีที่ 68 59วารสารเสนาธิปัตย์ 
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5. ผลกระทบจากการด�าเนิน

ยุทธศาสตร์ของจีน

	 5.1	 ผลจากการด�าเนนินโยบายข้อรเิริม่	

“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง”	ของจนี	ในระดบัโลกและ

ภูมิภาค

	 	 5.1.1	 จีนได้กลายมาเป็นประเทศ

ทีม่อีทิธพิลทัง้ด้านเศรษฐกจิและการเมอืงระหว่าง

ประเทศ	 จากความสัมพันธ์ด้านการค้าและการ

ลงทุน	 ระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมิภาค	

ท�าให้จีนมีบทบาทและความเกี่ยวข้องกับภูมิภาค

มากขึน้	ขณะทีป่ระเทศต่าง	ๆ 	ต้องการรกัษาความ

สัมพันธ์ที่ดีกับจีนไว้	โดยจีนพยายามใช้นโยบายที่

เป็นมิตรเช่นกนั	รวมทัง้	หลกีเลีย่งการใช้มาตรการ

ทางทหาร	

	 	 5.1.2	 รัฐบาลจีนมีความสามารถ

ในการใช้เส้นทางการคมนาคมระหว่างประเทศ

มากขึ้น	 โดยจีนอาศัยการให้ความช่วยเหลือใน

การก่อสร้างท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐาน	 เพื่อ

ออกแบบเส้นทางให้ได้ตามที่ตนเองต้องการ	 ซึ่ง

การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีน	 จะเป็น

ปัจจัยทีเ่ปิดโอกาสให้เพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างจนี

กับประเทศต่างๆ	แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

	 	 5.1.3	 ในระยะยาวเส้นทางการส่ง

ก�าลังบ�ารุงและการคมนาคมจะค่อย	ๆ	ด�าเนินไป 

ในลักษณะที่จีนเป็นศูนย์กลางมากข้ึน	 ในขณะ

เดียวกันการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของจีนใน

ประเทศต่าง	 ๆ	 จะเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ 

น�ามาซึ่งความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค 

อันจะสนับสนุนต่อความมั่นคง	 โดยที่กองทัพเรือ

จนีจะปรากฏตวัด้วยการไปเยีย่มเยอืนท่าเรอืต่าง	ๆ  

เพือ่แสดงความสมัพนัธ์ทีด่แีละความส�าเรจ็ของจนี	

ให้เปิดออกสู่โลกภายนอกได้รับรู้มากขึ้น

 5.2	 ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั บ

ประเทศไทย	 โดยจีนเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ 

ได้รับจากประเทศไทยอย่างน้อย	 2	 ประการ	 คือ	

(1)	 ไทยเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู ่มาเลเซียและ

สิงคโปร์	 อันจะท�าให้จีนสามารถเชื่อมมหาสมุทร

แปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้	และ	(2)	ไทยเป็น 

กัลยาณมิตรทางการเมืองท่ีมีน�้ าหนักความ 

น ่าเชื่อถือในการช ่วยเหลือจีนแก ้ ไขป ัญหา

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ได้	 นอกจากนี้	 ไทยมี 

ศักยภาพท่ีเป็นกลางต่อการสร้างสรรค์ความ 

ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน	ซึ่งจะช่วยยกระดับ 

สถานะของจีนในเวทีประชาคมโลกได้	 อันจะ

เกื้อกูลต่อการด�าเนินนโยบายของจีนในภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก

6. ข้อเสนอแนะเชงินโยบายของ

ไทย

	 การสร ้างองค ์ความรู ้ เพื่อการรู ้จัก

ประเทศจีน	จึงนับว่ามีความส�าคัญและมีความ

จ�าเป็นอย่างยิง่	ทัง้นี	้เพือ่การก�าหนดทิศทางในการ 

ก�าหนดนโยบายของไทย	ซึ่งเมื่อวันที่	4	 เมษายน	

พ.ศ.	 2562	 ศูนย ์วิจัยยุทธศาสตร ์ ไทย-จีน	

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	จึงได้ 

จัดโครงการประชุมกลุ่มเฉพาะ	(Focus	Group)	

โดยมีผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ผู ้แทนจากส่วนราชการ	

นักวิชาการ	 ผู้บริหารสมาคมฯ	 ได้ร่วมสัมมนา

ระดมความคิดเห็นเพื่อหาข ้อเสนอแนะเชิง

นโยบาย	 ณ	 ห้องแคนนา	 โรงแรมรามาการ์เด้น 

กรุงเทพมหานคร	 ในประเด็นหลักด้านความ 

เชื่อมโยง	(Connectivity)	ด้านเศรษฐกิจ	การค้า	

การลงทุนและการท่องเที่ยว	(Economic,	Trade,	

Investment,	and	Tourism)	 และด้านความ

สมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรม	(Social	and	Cultural	 

Relations)	 ภายใต้บริบทการด�าเนินโครงการ 

ตามข้อริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่งเส้นทาง”	 ของจีน	 

จะเป็นท้ังโอกาสและความท้าทายของไทยกับ

จีนที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในบริบทนี้ ใน

อนาคต	ซึ่งไม่เพียงแต่จะท�าให้ประเทศไทยกลาย
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เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคที่มี 

ความส�าคัญยิ่งขึ้นเท่านั้น	 แต่ยังสร้างบทบาท 

น�าให้กับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ 

อีกด้วย

	 6.1	ประเด็นการพัฒนา

	 	 6.1.1	 ข้อริเริ่ม	 “หนึ่งแถบ	 หนึ่ง 

เส้นทาง”	 ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน	 รวมทั้ง 

การแลกเปลี่ยนอย่างรอบด้านโดยการเชื่อมโยง

ภมูภิาคจากจนีไปสูป่ระเทศในเอเชยีกลาง	เอเชยีใต้ 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 	 เอเชียตะวันตก 

แอฟริกาเหนือ	และยุโรป	ท�าให้ภูมิภาคเหล่านี้ได้

แลกเปลี่ยนและสร้างประโยชน์ร่วมกัน	 ด้วยการ 

สร้างระเบียงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 และ 

ช่องทางการขนส่งคมนาคมที่สะดวก	 ปลอดภัย	

และมีประสิทธิภาพสูง	 อันเป็นการผลักดันให้

เกิดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ	 การเปิดเสรีทางการ

ค้าและการลงทุน	 ตลอดจนการเปิดตลาดซึ่งกัน

และกัน	 ซึ่งจีนให้ความส�าคัญต่อประเทศไทย 

ที่มีสภาพภูมิรัฐศาสตร์เป็นศูนย์กลาง	 (Hub) 

ในการเชือ่มโยงกบัประเทศต่าง	ๆ 	ในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้	 ทั้งที่อยู่ในภาคพื้นทวีปและ 

ทางทะเล	นอกจากการที	่“หนึง่แถบ	หนึง่เส้นทาง” 

จะยึดถือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน

และเป็นแกนหลกัแล้ว	ยงัได้มกีารแลกเปลีย่นทาง

ด้านวัฒนธรรมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส�าคัญในการ

ด�าเนินการ	 โดยการปฏิบัติตามหลักการร่วมคิด	

ร่วมสร้างสรรค์	 และร่วมแบ่งปันกันกับประเทศ

ต่าง	 ๆ	 อันจะน�ามาซึ่งการสร้างความร่วมมือใน

ด้านต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะความมั่นคงและการเมือง	

ด้วยการผลักดันการด�าเนินการที่ประกอบด้วย	

(1)	การประสานงานด้านนโยบาย	(2)	การสร้าง

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ	(3)	 การ

ขจัดข้อจ�ากัดและอุปสรรคทางการค้า	(4)	 การ

เสริมสร้างความร่วมมือการควบคุมทางการเงิน

แบบบูรณาการ	และ	(5)	การสร้างความสัมพันธ์

จากประชาชนสู่ประชาชน

	 	 6.1.2	ประเดน็ปัญหาด้านเศรษฐกจิ	

การค้า	 การลงทุนและการท่องเท่ียวโดยมีสาระ

ส�าคัญ	อันได้แก่	ด้านเศรษฐกิจการค้า	ซึ่งคนไทย 

ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอแก่การท�าการค้าร่วมกับจีน 

อาทิ	 ช่องทางที่คนจีนนิยมในการรับทราบข้อมูล

และประเภทของสินค้า	ระหว่างภาคธุรกิจต่อภาค 

ธรุกจิ	หรอืภาคธรุกิจกบัผูบ้ริโภค	ด้านก�าลงัการซือ้ 

ของผู้บริโภคชาวจีนน้ัน	 พบว่าประเทศไทยยังม ี

ข้อมูลไม่เพียงพอต่อทิศทางแนวโน้มและประเภท 

ของการบริ โภคของคนชั้นกลางในอนาคต 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของจีนที่อาจจะเพิ่มขึ้น 

ถึง	40%	ประมาณ	520	ล้านคน	 ในอีกประมาณ

สิบปีข้างหน้า	 (ค.ศ.	2035	 หรือ	 พ.ศ.	2578)	

นอกจากน้ี	 ในด้านการลงทุน	 พบว่ากฎหมาย

ไทยยังไม่เอื้ออ�านวยให้กับการลงทุนระหว่าง

ประเทศที่เป็นมาตรฐานสากล	รวมถึงการบังคับ

ใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของชุมชน

และความสมดุลกับการเอื้ออ�านวยความสะดวก

ให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยตรง	(Foreign	Direct 

Investment:	FDI)	 กฎหมายการคุ้มครองการ

ลงทุนกับสถาบันการลงทุนต่างชาติยังมีช่องว่าง 

จนอาจเกิดปัญหากับดักหนี้	(Debt	Trap)	ระหว่าง

ชาติได้	ส�าหรับในด้านการท่องเที่ยวก็ยังมีความ 

ไม่สมดุลระหว่างการอ�านวยความสะดวกการ 

ท่องเที่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความ

มั่นคงของคนและชุมชน	 รวมถึงวัฒนธรรม 

การจัดการด้านข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิด

ความยุ ่งยากในการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

อาทิ	 การออกข่าวพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ 

ไม ่ เหมาะสมกับการออกข ่าวความผิดด ้าน

อาชญากรรม

	 	 6.1.3	 ประเด็นปัญหาด้านสังคม

วัฒนธรรม	 แม้จะมีค�ากล่าวที่ว่า	 “ไทย	-	จีน 
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ใช่อื่นไกล	เป็นพี่น้องกัน”	และคนจีนได้เข้ามาอยู่อาศัย	ปรับตัวเข้ากับบริบท

สังคมไทยมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัยแล้ว	 แต่การขยายอิทธิพล

ของจีนในปัจจุบัน	 ได้สร้างความหวาดระแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	

ปัญหาเร่ืองภาพลักษณ์ที่คนจีนบางกลุ่มมุ่งหาประโยชน์ผ่านกิจการต่าง	ๆ  

เช่น	 ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ	 การประกอบกิจการและการครอบครอง

ทรัพย์สินแบบนอมินี	 ปัญหาผสมกลมกลืนชาวจีนอพยพรุ่นใหม่เข้าสู ่

สังคมไทยที่ท�าได้ยาก	เพราะสภาพแวดล้อมแตกต่างจากอดีตที่รัฐบาลไทย 

เคยประสบความส�าเร็จในการเปลี่ยนคนจีนมาเป็นไทย	 การด�าเนินงาน 

ในรูปแบบการก่อตั้งสมาคมของชาวจีนกลุ่มใหม่มีความแตกต่างจากวิถี

ปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งรกรากในประเทศไทยมาแต่เดิม

	 6.2	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 6.2.1	 ควรมีการศึกษาวิจัยแนวนโยบายและรูปแบบการ

เชื่อมโยงของ	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	ของจีน	และการจัดท�าข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายของไทยให้เป็นรูปธรรม	โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลย	ี

ทั้งในแง่ของการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่	รวมทั้งผลักดันการ

ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	อันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งของไทยและจีน	เพื่ออ�านวยประโยชน์ต่อโครงการ	EEC	ของไทย	ให้เป็น

ศูนย์กลางการค้าและบริการในภูมิภาค	 อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและ	

ขีดความสามารถของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง 

ด้วยการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาคน

	 	 6.2.2	 ควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือผลิตงาน

วิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ	 การค้า	 การลงทุนและการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ	

โดยผ่านการด�าเนินการในด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 (1)	 ด้านเศรษฐกิจการค้า

โดยการสร้างผลผลิตงานวิจัยด้าน	Demand	and	Supply	 ในเชิงลึก 

ทั้งภาคอุตสาหกรรมพืชผลการเกษตร	 องค์ความรู ้ด ้าน	 Knowhow 

ช่องทางการค้าทั้ง	Online	และ	Offline	(O2O)	ที่หลากหลาย	โดยผลผลิต 

งานวิจัยต้องมีทั้ง	Passive	และ	Active	Researches	การศึกษาผลกระทบ 

ของสงครามการค้าทั้งในระยะส้ัน	 ระยะกลาง	 และระยะยาวในอนาคต	

เป็นต้น	(2)	 ด้านการค้าการลงทุน	 โดยการสร้างผลผลิตงานวิจัย	 เพื่อ

หยุดทุนนิยมสามานย์	 และเชิญชวนนักลงทุนระดับแนวหน้า	 (Elite)	

เข้ามาลงทุน	 การท�าสัญญาการค้าต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชน	(Public	Hearing)	 ร่วมมือกับคลังสมองของจีนให้รู้จักทิศทาง

การพัฒนาไทยแลนด์	 4.0	 ให้สิทธิพิเศษกับการค้าการลงทุนที่มีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสอดคล้องชุมชนท้องถิ่น	 รวมถึงเทคโนโลยีการเพิ่ม
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มูลค่าทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 (Corporate	

Social	Responsibility:	CSR)	ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการโฆษณา	(3)	ด้านการ

ท่องเที่ยว	 โดยการสร้างผลผลิตงานวิจัยที่มีกลไกการบูรณาการข้อมูล 

การท่องเที่ยวสู่การค้าการลงทุน	นวัตกรรม	และวัฒนธรรม	การบูรณาการ

ภาคการสื่อสารกับมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งไทยและจีน	 ตัวอย่างเช่น	ศูนย์

ทดสอบ	5G	ระหว่าง	กสทช.	กับ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การจัดการ	

Big	DATA,	IoT,	Responsibility	Artificial	Intelligence	 หรือ	RAI	 การ

ปรับ	Mindset	เข้ากับ	Connectivity	ให้สอดประสานมากขึ้น	โดยเฉพาะ

ในเรื่องการผลิตเนื้อหาร่วมทางโทรทัศน์	 รวมทั้งสื่อในรูปแบบวิดีโอ	 การ	

Broadcasting	 การจัดกลุ่มการท่องเท่ียวเป็นระดับ	Mass	and	cluster	

tourism	เป็นต้น

 6.3	 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้เรื่อง

ประเทศจีนอย่างถ่องแท้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางสังคมวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืน	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมการค้า	 สมาคม

บ้านเกิด	สมาคมกลุ่มภาษา	สมาคมตระกูลแซ่	โดยศึกษาการด�าเนินงาน

ของสมาคม	“รุ่นเก่า”	กับแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ร่วมกัน	และพยายามใช้แนวทางสร้างให้เกิด	“การเชื่อมใจ”	กับกลุ่มคนจีน 

ที่เข้ามาใหม่	รวมท้ังควรส่งเสริมให้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง 

ไทย-จีน	 เป็นไปอย่างสมดุล	 ส่งเสริมให้มีสถานที่เพื่อเป็นสัญลักษณ์และ 

ศูนย์กลางในการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่แผนงานกิจกรรมความ 

ร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน	โดยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม

ไทยในประเทศจีนตามข้อตกลง	 เพื่อด�าเนินงานในลักษณะเช่นเดียวกับ 

ท่ีรัฐบาลจีนได้จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรมจีนในประเทศไทย	เมื่อ	6	ปีที่ผ่านมา   
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สรุป
 หากพิจารณาในด้านปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์	จะเห็นได้ว่า	ขอบเขตพื้นที่ในการด�าเนิน

การตามข้อริเริ่ม	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	(Belt	and	Road	Initiative:	BRI)	นั้น	ไม่ได้อยู่ห่าง

ไกลจากประเทศไทย	และประเทศไทยเป็นศนูย์กลางท่ีส�าคญัในการเชือ่มโยงเส้นทางสายไหม

ทางทะเลมาตั้งแต่สมัยโบราณ	 ส�าหรับเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่	 21	 นั้น	

ประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อของอาเซียน	 ท้ังทางบกและทางทะเล	 และเป็นศูนย์กลางโดย

ธรรมชาติ	 ส�าหรับตลาดใหญ่อาเซียนท่ีมีประชากร	600	 กว่าล้านคน	 อันเป็นข้อได้เปรียบ 

โดยเฉพาะด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศอื่น	ๆ	ไม่มี	รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่าง	ๆ	เช่น	

ทางหลวง	ทางรถไฟ	สายการบิน	ท่าเรือ	การสื่อสาร	การไฟฟ้า	ฯลฯ	ค่อนข้างมีความสมบูรณ์

และมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษท่ี	 21	 ได้	 

นอกจากนี้	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน	 ซึ่งมีความใกล้ชิดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน	 

และที่ผ่านมาประเทศจีนและประเทศไทย	 ได้มีความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ให้ก้าวหน้าไปด้วยกันในกระบวนการการพัฒนาของตนเองมาโดยตลอด	 โดยจีนคาดหวังว่า	

ประเทศไทยซ่ึงก�าลังทุ่มเทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	จะพัฒนาเครือข่าย 

รถไฟและทางหลวงภายในประเทศ	ก่อสร้างและขยายท่าเรอื	เพิม่เทีย่วบนิใหม่	ๆ 	เพือ่ยกระดบั

ตนเองในฐานะทีเ่ป็นศนูย์กลางแห่งความเชือ่มโยงกนัในภมูภิาคนี	้ภายใต้การแลกเปลีย่นทาง

วัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน	อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการ

เชื่อมโยงทางด้านจิตใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย
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พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เหล่าทหารสารบรรณ

ส�ำเร็จกำรศึกษำ

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 72

- หลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย

- หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร

- หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต�ำแหน่ง

- อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

- ผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประทศ 

กองบัญชาการทหารสูงสุด

- ผู้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ 

กองทัพไทย

- ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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ข้อคิดจากการเดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง
จีนกับอาเซียน

พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล

7
 “การร่วมกิจกรรมกันในครัง้นี้	เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน	เพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน	อันจะน�าไปสู่
การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 อันจะเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญของความร่วมมือในการท�างานร่วมกันด้วย
ความราบรื่นในอนาคต”

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 44
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	 ผู้เขียนได้รับหมายให้เป็นหัวหน้าคณะของนายทหารไทยจ�านวน	5	นาย	ที่ได้รับเชิญจากส�านักงานกิจการความร่วมมือ

ทางทหารระหว่างประเทศ	(Office	for	International	Military	Cooperation	:	OIMC)	คณะกรรมาธิการกลางการทหาร

กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี	ให้เดนิทางไปร่วมกจิกรรมพฒันาความสมัพนัธ์	และแลกเปลีย่นความร่วมมอืทางทหารระหว่าง

จีนกับอาเซียน	ครั้งที่	1	ณ	เขตยุทธบริเวณภาคใต้ของจีน	(นครกว่างโจว	เมืองเซินเจิ้น	และเมืองโฝซาน)	และกรุงปักกิ่ง

ระหว่างวันที่	20	-	27	ตุลาคม	2562

ภาพที่ 1 พลโท หลิว ย่าหย่ง รองผู้บัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ กับคณะนายทหารไทย

ภาพที่ 2 และ 3 ความเป็นมาและการจัดหน่วยบัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ (STC)

 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางทหารของจีนกับประเทศต่าง	ๆ	

ในอาเซียน	ซึ่งรวมถึงประเทศไทย	โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	จ�านวน	43	คน	จาก	9	ประเทศ	(เว้นประเทศมาเลเซีย) 

ซึ่งล้วนเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน	 โดยส�านักงานความร่วมมือด้านการทหารระหว่างประเทศ	(OIMC)	คณะกรรมาธิการ

ทหารกลาง	(Central	Military	Commission	:	CMC)	กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	(Chinese	People’s	Liberation	Army	

:	PLA)	 เป็นเจ้าภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายและหน่วยบัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้	(Southern	Theater	Command	:	STC)	

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ภาพที่ 4 และ 5 ขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ (STC)

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69 45วารสารเสนาธิปัตย์ 
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 เป้าหมายของการจดักจิกรรมในครัง้นี ้เพือ่สร้างความเข้าใจและไว้เนือ้เชือ่ใจ	ระหว่างผูแ้ทนประเทศต่าง	ๆ 	ทีเ่ข้าร่วม

กิจกรรมต่อกองทัพจีน	และยุทธศาสตร์ของจีน	จะได้มีโอกาสพบปะสนทนา	เพื่อสร้างความคุ้นเคยกัน	อันจะยังประโยชน์

ต่อการติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดต่อไป	โดยในพิธีเปดเมื่อวันที่	21	ตุลาคม	2562	ผู้เขียนได้รับเกียรติจากเจ้าภาพ

ให้ร่วมกล่าวเปดงานในนามของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจากประเทศสมาชกิอาเซยีน	โดยได้กล่าวเป็นภาษาจีนและมีประโยคที่ได้

สร้างความประทับใจแก่ฝ่ายจีนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ	“กิจกรรมนี้จะสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน	เพื่อความเข้าใจกัน	อันจะ

น�าไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

ภาพที่ 6 และ 7 พิธีเปิดกิจกรรมสัมพันธ์ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ (STC)

ภาพที่ 8 และ 9 งานเลี้ยงรับรองโดยหน่วยบัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้ ณ นครกว่างโจว

 นอกจากนี้	ผู้เขียนยังได้รับเกียรติให้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรอง

เมื่อวันจันทร์ที่	21	ตุลาคม	2562	ณ	โรงแรม	Crown	Plaza	ในเมืองกว่างโจว	ซึ่งเป็น

เมืองเอกของมณฑลกว่างตง	 โดยในค�ากล่าวตอนหนึ่งที่ได้รับค�าชื่นชมจากประธาน

ฝ่ายจีนคือ	พลตรี	เต๋า	กวง	ผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตยุทธบริเวณภาคใต้	ได้แก่ประโยค

ท่ีว่า	 “การร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้	จะท�าให้เกิดความร่วมมือและการท�างานร่วมกัน 

เป็นไปด้วยความราบรืน่ในอนาคต	อนัจะเป็นก้าวย่างทีส่�าคญัของการร่วมมือกนัสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน”

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 46
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 กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญในนครกว่างโจว 

ซึ่งตั้งอยู ่บนที่ราบลุ่มแห่งแม่น�้าจูเจียงหรือแม่น�้าไข่มุก 

ทีเ่รยีกว่าแม่น�า้ไข่มกุนัน้	คนจนีเชือ่ว่าเกดิจากหนิก้อนใหญ่

ก้อนหน่ึงใต้แม่น�า้ลกัษณะกลมมนผวิเรยีบเนยีนส่องประกาย

ออกมาคล้ายไข่มุก	 แม่น�้าจูเจียงเป็นแม่น�้าสายหลักของ

มณฑลกว่างตง	(กวางตุ้ง)	ไหลผ่านกลางเมืองมีความยาว

ประมาณ	2,000	กิโลเมตร	ยาวเป็นอันดับสามของประเทศจีน 

โดยนครกว่างโจวน้ันต้ังอยู่ตรงปากแม่น�้าจูเจียงใกล้เกาะ

ไหหล�า	 มาเก๊า	 และฮ่องกง	 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า	

2,800	 ปี	 เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมทางทะเล 

ในครัง้อดตี	และยงัเคยเป็นเมอืงท่าเสรแีห่งแรกและแห่งเดยีว

ที่เปดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย	กว่างโจว 

กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลก	 มีการค้ากับ 

ต่างประเทศอย่างมั่งคั่ง	ผลิตภัณฑ์ของนครกว่างโจว	อาทิ

ผ้าไหม	 ใบชา	 เป็นสินค้าส�าคัญส่งออกจากที่นี่	 ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางการคมนาคมและประตกูารค้าทีส่�าคญัในปัจจุบนั

จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีน		

(South	Gate	of	China)	ปัจจุบัน	นครกว่างโจวไม่เพียงแต่

มีการจราจรทางน�้าที่เฟื่องฟูมั่งคั่ง	ยังมีสายการบินนานาชาติ

บินเข้าออกจ�านวนมาก		จึงเป็นฐานการค้ากับต่างประเทศ

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งของประเทศจีน	(ข้อมูลและภาพบางส่วน

จากเว็บไซต์	http://www.nunnies.com)
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 กิจกรรมส�าคัญในวันที่ 22 ตุลาคม  

2562 ช่วงเช้าคณะได้เดินทางไปเมืองเซินเจิ้น	 

ซึง่ใช้เวลาเดนิทางโดยรถยนต์จากนครกว่างโจว	

ประมาณ	1	 ชั่วโมง	 เพื่อเยี่ยมชมการด�าเนิน

กิจการของบริษัท	Tencent	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ	

Tencent	เป็นทีรู่จ้กัในไทยมานาน	เช่น	แอปแชท	

WeChat,	แอปแชท	QQ,	เว็บไซต์	Sanook	และ

แอปฟังเพลง	JOOX	 เป็นต้น	ท�าให้ยอดรายได้

ของ	Tencent	 สูงถึงปีละหลักแสนล้านหยวน	

(ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	https://brandin-

side.asia/tencent-bigger-than-alibaba/)

ภาพที่ 14 คณะถ่ายรูปหน้าบริษัท Tencent ณ เมืองเซินเจิ้น ก่อนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

ภาพที่ 15 และ 16 หน้าพิพิธภัณฑ์ 40 ปีแห่งการเปิดประเทศและปฏิรูป ณ เมืองเซินเจิ้น

 ในช ่ ว งบ ่ าย ได ้ เดิ นทางไปชม

พิพิธภัณฑ์	40	 ปีแห่งการเปดประเทศและ

ปฏิรูป	ณ	เมืองเซินเจิ้น	โดยแสดงให้เห็นถึง	

ปี	พ.ศ.	2521	ที่ผู้น�าจีนรุ่นที่	2	เติ้ง	เสี่ยวผิง 

ได ้ประกาศใช ้ 	 “นโยบายสี่ทันสมัย”	 

(Four	Modernization)	 คือ	 การเกษตร

อุตสาหกรรม	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และการทหาร	 โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ ไข

ปัญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศ

อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบ 

พึง่ตนเองอย่างเคร่งครดั	และจากการปฏวิตัิ

วัฒนธรรมและเพื่อพัฒนาจีนให้ทัดเทียม

กับประเทศตะวันตกภายในปี	พ.ศ.	2542

40
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 ส�าหรับในช่วงค�่าคณะได้เข้าพักที่ โรงแรม	

Foshan	Crown	Plaza	ในเมืองโฝซาน	เป็นโรงแรม

ระดับ	5	 ดาว	(ผู้เขียนได้รับเกียรติเป็นพิเศษจาก 

เจ้าภาพทีจ่ดัให้พกัทีห้่องสทูของโรงแรม	ซึง่มห้ีองอาหาร

บนชั้นที่พัก)

 กจิกรรมส�าคญัในวนัที ่23 ตลุาคม 2562 คณะ

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฝูงบิน	J-11	ณ	กองพลบินที่	4	

ณ	 เมืองโฝซาน	 มณฑลกว่างตง	(กวางตุ้ง)	 ซึ่งใช ้

เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเซินเจิ้น	ประมาณ	

2	ชั่วโมง	เครื่องบินรบแบบ	J-11	ของจีนซึ่งก้าวไกล

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเองอันเป็นการลบล้าง 

ค�าสบประมาทของโลกภายนอก	โดยสถาบันวิจัยเพื่อ

ความมั่นคงและเศรษฐกิจฮัดสันของสหรัฐฯ	 ได้มี

รายงานว่าเครื่องบินขับไล่แบบ	 J-11	 ของจีนนั้น 

มคีวาม	“เหนอืกว่า”	เครือ่งบนิขบัไล่แบบ	F/A-18E/F	

Super	Hornet	 และเครื่องบินขับไล่ล่องหนประจ�า 

เรือบรรทุกเครื่องบินแบบ	“F-35C	Lightning	II	ของ 

กองทัพเป็นอย่างมาก	 กล่าวคือ	F/A-18E/F	 ก�าลัง

เผชิญกับข้อเสียเปรียบด้าน	“ความเร็ว”	ที่แตกต่างกัน

อย่างมากกับเครื่องบิน	 J-11	(F-18	E/F	 บินเร็ว	 

1.8	มัค,	ส่วน	J-11	บินเร็ว	2.35	มัค)	ซึ่งสามารถ 

ยิงขีปนาวุธระยะไกลได้เช่นกัน	 แต่จรวดของจีนจะมี

ข้อได้เปรียบทางด้าน		“พลังงานจลน์ที่สูงขึ้น”	ท�าให้

จรวดมีระยะยิงได้ ไกลกว่าจรวด	AIM-120D	 ของ

สหรัฐฯ	 ที่ติดตั้งกับเครื่อง	F/A-18E/F	(ข้อมูลและ

ภาพจากเว็บไซต์	https://mgronline.com/indo-

china/detail/9540000126466	 และเว็บไซต์	

ht tps ://www.facebook.com/Kr ingsak-

Tao160760/posts/525601014472930/)

ภาพที่ 20 - 22 พิพิธภัณฑ์จูเมี่ยว เมืองโฝซาน

ภาพที่ 17 - 19 เยี่ยมชมฝูงบิน J-11 ณ กองพลบินที่ 4 ณ เมืองโฝซาน 
มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)

 ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 ตุลาคม 2562	 เดินทางไปชม

พิพิธภัณฑ์จูเมี่ยว	 ณ	 เมืองโฝซาน	 ซึ่งภายในแสดงถึงประวัต ิ

และวีรกรรมของปรมาจารย์กังฟูผู้กู้ชาติท่ีชื่อ	 “หวง	 เฟยหง”	 

โดยเฉพาะกระบวนท่า	 “ฝ่าเท้าไร้เงา”	 ที่มีความครบเครื่องทั้ง

ความเร็วจิตความแม่นย�าและพลังที่ใช้	ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

จากเว็บไซต์	https://www.komchadluek.net/news/today-

in-history/366860	)

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69 49วารสารเสนาธิปัตย์ 
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 ส�าหรับในช่วงค�่าคณะได้เข้าพักท่ีโรงแรม	

Foshan	Crown	Plaza	ในเมืองโฝซาน	เป็นโรงแรม

ระดับ	5	 ดาว	(ผู้เขียนได้รับเกียรติเป็นพิเศษจาก 

เจ้าภาพทีจ่ดัให้พักท่ีห้องสูทของโรงแรม	ซึง่มห้ีองอาหาร

บนชั้นที่พัก)

 กจิกรรมส�าคญัในวนัที ่23 ตลุาคม 2562 คณะ

ได้เดินทางไปเยี่ยมชมฝูงบิน	J-11	ณ	กองพลบินที่	4	

ณ	 เมืองโฝซาน	 มณฑลกว่างตง	(กวางตุ้ง)	 ซึ่งใช ้

เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองเซินเจิ้น	ประมาณ	

2	ชั่วโมง	เครื่องบินรบแบบ	J-11	ของจีนซึ่งก้าวไกล

ด้วยเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนเองอันเป็นการลบล้าง 

ค�าสบประมาทของโลกภายนอก	โดยสถาบันวิจัยเพื่อ

ความม่ันคงและเศรษฐกิจฮัดสันของสหรัฐฯ	 ได้มี

รายงานว่าเคร่ืองบินขับไล่แบบ	 J-11	 ของจีนนั้น 

มคีวาม	“เหนอืกว่า”	เครือ่งบนิขบัไล่แบบ	F/A-18E/F	

Super	Hornet	 และเคร่ืองบินขับไล่ล่องหนประจ�า 

เรือบรรทุกเครื่องบินแบบ	“F-35C	Lightning	II	ของ 

กองทัพเป็นอย่างมาก	 กล่าวคือ	F/A-18E/F	 ก�าลัง

เผชิญกับข้อเสียเปรียบด้าน	“ความเร็ว”	ที่แตกต่างกัน

อย่างมากกับเครื่องบิน	 J-11	(F-18	E/F	 บินเร็ว	 

1.8	มัค,	ส่วน	J-11	บินเร็ว	2.35	มัค)	ซึ่งสามารถ 

ยิงขีปนาวุธระยะไกลได้เช่นกัน	 แต่จรวดของจีนจะมี

ข้อได้เปรียบทางด้าน		“พลังงานจลน์ที่สูงขึ้น”	ท�าให้

จรวดมีระยะยิงได้ ไกลกว่าจรวด	AIM-120D	 ของ

สหรัฐฯ	 ที่ติดตั้งกับเคร่ือง	F/A-18E/F	(ข้อมูลและ

ภาพจากเว็บไซต์	https://mgronline.com/indo-

china/detail/9540000126466	 และเว็บไซต์	

ht tps ://www.facebook.com/Kr ingsak-

Tao160760/posts/525601014472930/)

ภาพที่ 20 - 22 พิพิธภัณฑ์จูเมี่ยว เมืองโฝซาน

ภาพที่ 17 - 19 เยี่ยมชมฝูงบิน J-11 ณ กองพลบินที่ 4 ณ เมืองโฝซาน 
มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)

 ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 ตุลาคม 2562	 เดินทางไปชม

พิพิธภัณฑ์จูเมี่ยว	 ณ	 เมืองโฝซาน	 ซึ่งภายในแสดงถึงประวัต ิ

และวีรกรรมของปรมาจารย์กังฟูผู้กู้ชาติที่ชื่อ	 “หวง	 เฟยหง”	 

โดยเฉพาะกระบวนท่า	 “ฝ่าเท้าไร้เงา”	 ที่มีความครบเครื่องทั้ง

ความเร็วจิตความแม่นย�าและพลังที่ใช้	ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

จากเว็บไซต์	https://www.komchadluek.net/news/today-

in-history/366860	)

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69 49วารสารเสนาธิปัตย์ 



212

 ต่อจากนั้น	 คณะได้เดินทางไปที่ท่าอากาศยาน 

นครกว่างโจว	 เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินไปร่วมกิจกรรมต่อที่

กรุงปักกิ่ง	โดยใช้เวลาเดินทาง	3	ชั่วโมง	หลังจากเดินทาง

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้ว	คณะได้เดินทาง

เข้าพักที่โรงแรม	Beijing	New	Century	Nikko	ซึ่งตั้งอยู่ใน

เขตไห่เตี้ยน	ของกรุงปักกิ่ง	เป็นโรงแรมระดับ	5	ดาว

 เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2562	 คณะได้เดินทางไป 

เยี่ยมชมพระราชวังกู้กง	หรือพระราชวังต้องห้าม	ซึ่งตั้งอยู่

ทางทศิเหนอืของจตัรุสัเทยีนอันเหมิน	กรงุปักก่ิง	ที่ใช้ระยะ

ก่อสร้างประมาณ	14	ปีตั้งแต่	ค.ศ.	1406	จนถึง	ค.ศ.	1420	 

มีพื้นที่	720,000	ตารางเมตร	หรือ	450	ไร	่มีห้องทั้งหมด	

9,999	ห้อง	โดยเป็นพระราชวังหลวง	มาตั้งแต่สมัยกลาง 

ราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง	 (ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บไซต์	

http://www.manager.co.th/china/ViewNews.

aspx?newsID=4623400246500	 และเว็บไซต์	http://

www.school.net.th/library/create-web/10000/gener-

ality/10000-2658.html)

ภาพที่ 25 - 27 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน

ภาพที่ 23 และ 24 พระราชวังกู้กง

	 ช่วงบ่ายวันที่	24	ตุลาคม	2562	ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน	ณ	จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 50
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ภาพที่ 28 และ 29 งานเลี้ยงภายในบ้านพักของผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ปักกิ่ง

 ในช่วงค�่าวันที่ 24 ตุลาคม 

2562	 คณะของฝ่ายไทยได้รับเชิญ

จาก	พันเอก	อาทิตย์	ม่วงเล็ก	ผู้ช่วย

ทูตทหารบกไทย/ปักก่ิง	 ให้ ไปร่วม

งานเลี้ยง	เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

ในการเดินทางคร้ัง น้ี	 และร ่วม 

รับประทานอาหารค�่า	ณ	บ้านพัก

ภาพที่ 30 - 33 ชมการสาธิตของหน่วยต�ารวจพิเศษติดอาวุธ

 กจิกรรมส�าคญัในเช้าวนัที ่25 ตลุาคม 2562 

คณะเดินทางไปเยี่ยมชมหน่วยต�ารวจพิเศษติดอาวุธ 

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	ณ	กรุงปักกิง่	และ

ชมการสาธิตการปฏิบัติภารกิจ	 ในการต่อต้าน 

การก่อการร้าย	 รวมทั้งการฝึกบุคคลในการต่อสู	้

และร่วมรบัประทานอาหารเทีย่งในโรงเลีย้งของหน่วย

 ในช่วงบ่ายของวันที่ 25 ตุลาคม 2562  

รับฟังการบรรยายสรุป	3	 เรื่อง	ณ	 โรงแรมที่พัก	

จ�านวน	3	เรือ่ง	เรือ่งที	่1	ศลิปะในการเป็นผูน้�าทหาร

โดย	ศาสตราจารย์	พันเอก	เหอ	ชงเหนียน	จาก

มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	 เรื่องที่	2	 นโยบาย

การต่างประเทศของจีน	โดย	ผู้แทนจากกระทรวง

การต่างประเทศจีน	 และเรื่องที่	 3	 นโยบาย 

การป้องกันประเทศของจีน	 โดย	 ผู ้แทนจาก

ส�านักงานความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ	

(OIMC)	คณะกรรมการกลาง	(CMC)	กองทพัปลดปล่อย

ประชาชนจีน	(PLA)	

ภาพที่ 34 - 38 ฟังการบรรยายสรุป ณ โรงแรม Beijing New Century Nikko กรุงปักกิ่ง
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 สาระส�าคัญของนโยบายต่างประเทศของจีน	มุ่งสนับสนุนระเบียบระหว่างประเทศ	และบทบาทของสหประชาชาติ	

และระบบระหว่างประเทศภายใต้การด�าเนินการของสหประชาชาติ	โดยจีนสนับสนุนเศรษฐกิจโลกที่เปดกว้าง	และระบอบ

การค้าพหุภาคี	 ซึ่งมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนกลางส�าหรับการทูตต่อประเทศเพื่อนบ้านของจีน	 ได้เน้นในเรื่อง	 “ไมตรี	

(Amity)	ความจริงใจ	(Sincerity)	ประโยชน์ร่วมกัน	(Mutual	benefit)	และการมีส่วนร่วม	(Inclusiveness)”	โดยจีนมีความ

มุ่งหวังที่จะสร้างสันติภาพ	เสถียรภาพ	และการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก	รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในภูมิภาค

ด้วยคุณลักษณะของเอเชีย	(Create	regionalism	with	Asian	characteristics)

 ส่วนนโยบายการป้องกันประเทศของจีน และความร่วมมอืทางทหารระดบันานาชาต ิได้เน้นย�า้แนวคดิการไม่แสวงหา

ครอบครองความเป็นเจ้า	(Hegemony)		การไม่ขยายอ�านาจหรือการสร้างเขตอิทธิพล	โดยที่จีนมีแผนในการบรรลุการชี้น�า

ทศิทางเชิงยทุธศาสตร์ในยคุใหม่	และสร้างความเข้มแขง็ให้กบักองทพัในวถิทีางของจนี	โดยการสนบัสนนุวตัถปุระสงค์และ

หลักการของสหประชาชาติ	 การสร้างโมเดลใหม่ของหุ้นส่วนทางความมั่นคง	 และความร่วมมือแบบ	win-win	 การสร้าง 

สถาปัตยกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค	รวมทั้งการรับมือกับข้อพิพาททางเขตแดน	และทางทะเลอย่าง

เหมาะสม

ภาพที่ 39 ภาพในงานเลี้ยง ณ โรงแรม Beijing New Century Nikko กรุงปักกิ่ง

 ในช ่วงค�่าของวันท่ี 25 

ตุลาคม 2562 เป็นการจัดเลี้ยง

โดย	พลตรี	สือ	กั๋วเหวย	ผู้อ�านวยการ

ด้านเอเชยี	ส�านกังานความร่วมมอื

ด้านการทหารระหว่างประเทศ	

(OIMC)	 คณะกรรมการกลาง	

(CMC)	 กองทัพปลดปล ่อย

ประชาชนจีน	(PLA)	ณ	 โรงแรม	

Beijing	New	Century	Nikko	 

กรุงปักกิ่ง

 ผู ้ เขียนได้รับเกียรติจาก 

เจ้าภาพให้เป็นผู ้กล่าวขอบคุณ 

ในนามของผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม

สัมพันธ์ในครั้งนี้	 โดยได้กล่าวว่า	

การเรียนรู ้ร ่วมกัน	จะท�าให้เกิด

ความเข้าใจและร่วมมือกัน	 เพื่อ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 อันเป็น 

พื้นฐานที่ ส� าคัญต ่อการสร ้ าง 

ความไว้เนื้อเช่ือใจกันต่อการเป็นหุ้นส่วน

เชิงยุทธศาสตร์อย ่างรอบด้าน	 

ซึง่จะสนับสนุนต่อการท�างานร่วมกนั

เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน	

และเพือ่สร้างประชาคมทีม่ชีะตากรรม

ร่วมกันในอนาคต	

ภาพที่ 40 - 45 งานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยมิตรภาพที่แนบแน่น

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 52
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 ช่วงเช้าวันท่ี 26 ตุลาคม 2562 

คณะไปเยีย่มชมก�าแพงเมืองจนีท่ีด่านจยีง	

ปัจจุบันอยู่ในเขตชางผิง	 ชานกรุงปักกิ่ง 

ซึ่งเป็นด่านตรวจการผ่านแดนในสมัย

โบราณ

 ช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2562  

เป็นล�าดบัสดุท้ายของกจิกรรมโดยผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจากทุกชาติสมาชิกอาเซียน	 

ร่วมถกแถลงและแลกเปลีย่นความคิดเห็น

กับฝ่ายจีน	 เพื่อให้ข้อเสนอแนะส�าหรับ 

การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์

ในปีต่อ	 ๆ	 ไป	ณ	 โรงแรม	Beijing	New	 

Century	Nikko	กรงุปักกิง่	ก่อนจะแยกย้ายกนั

เดินทางกลับประเทศของตนในวันที่	 

27	ตุลาคม	2562
ภาพที่ 46 ก�าแพงเมืองจีนที่ด่านจียง ชานกรุงปักกิ่ง

ภาพที่ 47 การสัมมนาถกแถลงก่อนปิดกิจกรรม

สรุป
 แม้กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับอาเซียน	 ครั้งที่	 1	จะจบสิ้นลงไปแล้วก็ตาม	 

แต่ส�าหรับผู้เขียนแล้ว	 ยังคงมีความประทับใจไม่มีที่สิ้นสุด	 ด้วยมิตรภาพการต้อนรับที่อบอุ่นของเจ้าภาพจีน	 

และมติรไมตรีของเพือ่น	จากประเทศในอาเซยีนทีเ่ข้าร่วมในกจิกรรมครัง้นี	้ท�าให้กจิกรรมดงักล่าว	มคีวามหมายยิง่ 

ซึ่งผู้เขียนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ	 ความไว้เนื้อเชื่อใจ	 และการแลกเปล่ียนความร่วมมือ 

ด้านการป้องกันประเทศแบบทวิภาคี	(ระหว่างไทยกับจีน)	และพหุภาคี	(ระหว่างอาเซียนกับจีน)	เป็นไปด้วยความ 

ราบรื่นและยังประโยชน์มากยิ่งขึ้น	 โดยควรจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการจัดชุดประสานงาน 

การแลกเปลีย่นทางทหาร	เพือ่ตดิตามผลและทบทวนกจิกรรมในปีทีผ่่านมากบัจีน	และประเทศในอาเซียน	รวมทัง้เตรยีม

แผนงานในปีถัดไป	อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในลักษณะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในทุก	ๆ	 

กลางปี	ตลอดจนควรมกีารจดักจิกรรมแลกเปล่ียนความร่วมมือ	ทีก่องทพัจีนรวมถึงกองทพัของประเทศในอาเซยีน

สนใจ	 และกองทัพไทยจะได้รับประโยชน์	 เช่น	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม	 และ 

การบรรเทาภัยพิบัติ	หรือ	HADR	เป็นต้น

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69 53วารสารเสนาธิปัตย์ 
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เว็บไซต์	http://www.nunnies.com	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	2562

เว็บไซต์	https://brandinside.asia/tencent-bigger-than-alibaba/	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	2562

เว็บไซต์	https://mgronline.com/indochina/detail/9540000126466	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	2562

เว็บไซต์	https://www.facebook.com/KringsakTao160760/posts/525601014472930/	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	2562

เว็บไซต์	http://www.manager.co.th/china/ViewNews.aspx?newsID=4623400246500	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	2562

เว็บไซต์	http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-2658.html	สืบค้นวันที่	19	ตุลาคม	

2562

เอกสารอ้างอิง

พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล เหล่าทหารสารบรรณ ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง - หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจ�า โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 

ชุดที่ 72 - หลักสูตรการรบร่วม ศูนย์ศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร – 

หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเคยด�ารงต�าแหน่ง อาจารย์กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า - ผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ 

สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการทหารสงูสดุ และผูอ้�านวยการกองภมูภิาคศกึษา ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์ สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 

กองบัญชาการกองทัพไทย ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ฉบับที่ 1 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 54
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ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของจีน	ตอ่การบรหิารจดัการในสถานการณ์	
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
 การที่ผูน้�าจนีน�าขบวนทพัภายใตโ้ครงสรา้งอ�านาจและการสั่งการที่มเีอกภาพ โดยมุง่ใหค้วามส�าคญั
ตอ่ชีวติของประชาชนเป็นอันดับแรก ด้วยการใช้มาตรการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตามหลกั
วิทยาศาสตร์ ได้ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและการร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนชาวจีนทั่วประเทศ 

	 พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล5
ฉบับที่ 2 ปีที่ 69 37วารสารเสนาธิปัตย์ 
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	 ในช่วงต้นเดือนมกราคม	2563	ได้มีผู้เชี่ยวชาญบางคน

ของจีนให้ความเห็นว่า	 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่	หรือ	โควิด-19	ที่เกิดขึ้นในนครอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ยของจีน

โดยคาดว่าอาจเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม	2562	 

และยังคงอยู่ในระยะแรก	 โดยใช้เพียงมาตรการสาธารณสุขที่ 

เหมาะสม	 ก็จะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ก็ตาม	 

แต่คณะกรรมการสาธารณสุขและสุขภาพแห่งชาติจีน	 ก็ได้ให้

ความส�าคัญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 (ซึ่งเดิม 

เรยีกชือ่ว่าไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	ต่อมาองค์การอนามยัโลก

ได้เรียกชื่อว่า	COVID-19	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2563	โดยมี

ที่มาจาก	“coronavirus	disease	starting	in	2019”	หมายถึง 

โรคไวรัสโคโรนาที่เริ่มต้นในปี	ค.ศ.	2019)	ด้วยการบรรจุโรค

ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสดังกล่าวเข้าสู่บัญชีรายชื่อโรคระบาด 

กลุ่ม	B	(เป็นกลุ่มของไวรัสตับอักเสบ	วัณโรค	ซิฟิลิส	หนองใน	

และโรคบิด)	ตามกฎหมายของจีน	โดยให้ใช้มาตรการป้องกัน

และรักษาโรคระบาดแบบกลุ่ม	A	(เป็นกลุ่มของอหิวาตกโรค

และกาฬโรค	ซึง่จดัอยูป่ระเภทรนุแรงทีส่ดุ)	และให้ความส�าคญั

กับการรายงานติดตามสถานการณ์โรคระบาดอย่างจริงจัง	 

นับตั้งแต่วันที่	20	 มกราคม	2563	 เป็นต้นมา	 ก็ได้เริ่มระบบ

รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19	 

ได้ทั่วประเทศจีน	 และได้เพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย 

เชือ้ไวรสั	รวมทัง้สบืหาแหล่งตดิเชือ้	ตลอดจนวธิกีารแพร่ระบาด

อย่างจริงจัง	 อีกทั้งได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไวรัสท้ังใน

ด้านความรนุแรงและการแพร่ระบาด	นอกจากนี	้ยงัได้ส่งเสรมิ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมหารือและปรับปรุง

มาตรการป้องกันและรักษาโรค

	 ดงันัน้	จงึน่าสนใจศกึษาถึงวธิกีารบรหิารจดัการของจนี

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 เพื่อเป็น 

บทเรยีนการบรหิารจดัการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กบัประเทศ

ต่างๆ	ดังที่องค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization:	

WHO)	 ได้กล่าวชื่นชมจีนในการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค

การบริหารจัดการที่มีเอกภาพ
	 ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ต่อความส�าเรจ็ของจนีในการ

บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 

โควิด-19	คือ	การบริหารจัดการที่มีเอกภาพ	โดยเฉพาะในเชิง

โครงสร้างอ�านาจของจีนซึ่งจะเห็นได้ว่า	 ภายหลังจากการมี

ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19	

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์	 และคณะรัฐมนตรีจีน	

ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองนี้ในระดบัสงู	กล่าวคอื	ประธานาธบิดี

สี	จิ้นผิง	 ในฐานะเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง 

ของจีน	 ได้สั่งการให้เร่งควบคุมโรคติดต่อดังกล่าว	 โดยทุ่มเท

ก�าลงัอย่างเตม็ที่ในการป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรค

ดงักล่าว	และช่วงเทศกาลตรษุจนีปี	พ.ศ.	2563		ได้มปีระชาชน

จ�านวนมากที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ	ทั่วประเทศ	การควบคุม

การแพร่ระบาดของโรคนีจ้งึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องท�าอย่างเร่งด่วน 

ดังนั้น	 หน่วยงานพรรค	 ตลอดจนรัฐบาลในทุกระดับต้องถือ

ความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่ง

ส�าคญัอนัดบัแรก	มกีารก�าหนดแผนการแก้ไขปัญหาอย่างสขุมุ

รอบคอบ	 มีการระดมก�าลังจากทุกฝ่ายและใช้มาตรการที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค	

นอกจากนี้	 ยังต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษา 

ผูป่้วย	เร่งค้นหาแหล่งทีม่าของไวรสัสายพนัธุ์ใหม่นี	้และสาเหตุ

ของการระบาด	เฝ้าระวงัผูต้ดิเชือ้อย่างใกล้ชดิ	ต้องด�าเนนิการ

ทกุอย่างตามระเบยีบแบบแผน	น�าเสนอข้อมลูส�าคญัสู่ภายนอก

ให้รับทราบอย่างทันท่วงที	 และกระชับความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ		

	 ขณะที่	นายกรัฐมนตรี	หลี่	เค่อเฉียง	ในฐานะกรรมการ

ประจ�ากรมการเมอืงคณะกรรมการกลางพรรคคอมมวินสิต์จนี	

ได้กล่าวว่า	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นทุกพื้นที	่

ต้องมคีวามรับผดิชอบอย่างสูงต่อประชาชน	ปรับปรุงแผนแก้ไข

ปัญหาให้มคีวามสมบรูณ์	ทุม่เทก�าลงัอย่างเตม็ที่ในการป้องกนั

และควบคุมโรค	 ขณะเดียวกัน	 ต้องแลกเปลี่ยนและประสาน

กับองค์การอนามัยโลก	 ประเทศที่เกี่ยวข้อง	 และเขตบริหาร

พิเศษฮ่องกง	 เขตบริหารพิเศษมาเก๊า	 และไต้หวันของจีน	 

เพื่อสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการป้องกันการ 

แพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง

	 กระทรวงการต่างประเทศจนี	ได้มอบหมายให้	นายเกิง่	

ส่วง	โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน	แถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่	21	 มกราคม	2563	ว่า	จีนจะเข้าร่วมการประชุมกับ

คณะกรรมการเหตุฉุกเฉินแห่งกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 

(International	Health	Regulations)	ตามค�าเชิญขององคก์าร

อนามยัโลก	เพือ่ร่วมวนิจิฉยัการแพร่ระบาดของโรคปอดอกัเสบ

จากไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่	พร้อมกบัแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจาก

ประเทศต่างๆ	และองค์การอนามัยโลก	ทั้งนี้	ภายหลังเกิดการ

แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม	่

ซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและควบคุมเป็น

อย่างยิง่	อกีทัง้ยงัได้วางแผนงานเบด็เสรจ็	รวมถงึได้แจ้งข้อมลู

ข่าวสารเกีย่วกบัการแพร่ระบาดของโรค	และล�าดบัพนัธกุรรมของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่	ไปยังองค์การอนามัยโลก	ประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง	 เขตบริหาร	 

พเิศษมาเก๊า	และไต้หวนัของจนี	อย่างทนัท	ีด้วยความรบัผดิชอบ 

ฉบับที่ 2 ปีที่ 69วารสารเสนาธิปัตย์ 38

ดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของดบัพนัธกุรรมของ

ไปยังองค์การอนามัยโลกไปยังองค์การอนามัยโลกไปยังองค์การอนามัยโลกไปยังองค์การอนามัยโลก ประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศประเทศ

ตลอดจนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตลอดจนเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เขตบริหารเขตบริหารเขตบริหารเขตบริหารเขตบริหารเขตบริหารเขตบริหารเขตบริหาร

ด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบด้วยความรบัผดิชอบ
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ความเป็นธรรม	และความโปร่งใสในการรกัษา	ความปลอดภยั

ด้านสาธารณสุขโลก

	 รูปธรรมของการบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพในเชิง

โครงสร้างอ�านาจของจนี	ได้ปรากฏอย่างเด่นชดัในเรือ่งของการ

สั่งการเพื่อควบคุมการบริหารจัดการ	 โดยประธานาธิบดี	 สี	 

จิ้นผิง	 ได้กล่าวในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของจีนในวันหยุด

ราชการเทศกาลปีใหม่จนี	(ตรษุจนี)	เมือ่วนัที	่25	มกราคม	2563		

ว่าประเทศจีนก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ร้ายแรงและเตือนว่า

ไวรัสโคโรนานั้นมีการระบาดอย่างรวดเร็วจนท�าให้ทางการจีน

ต้องประกาศให้ภูมิภาคระดับมณฑล	30	แห่งในจีนที่มีรายงาน

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19	 ซึ่งในขณะนั้นยัง

เรยีกว่า	ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่และได้ประกาศภาวะฉกุเฉนิ

ด้านสาธารณสขุระดบัสงูสดุเพือ่ยบัยัง้การระบาดของเชือ้ไวรสั

ยกเว้นเขตปกครองตนเองทิเบตซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวที่ยังไม่มี

รายงานผู้ป่วยติดเชื้อชนิดนี้ในขณะนั้น	

	 ผู้น�าจีนได้สั่งการให้เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาล

พิเศษแห่งที	่2	ในเมอืงอูฮ่ัน่	เพือ่รองรบัการรกัษาผูป่้วยไวรสัทีม่จี�านวน

เตียงที่รองรับผู้ป่วยได้	1,300	คน	และสร้างเสร็จภายในเวลา	

10	วัน	โดยก่อนหน้านี้จีนได้ก่อสร้างโรงพยาบาลพิเศษไปแล้ว

หนึ่งแห่งซึ่งรองรับผู้ป่วยได้	1,000	 คน	 ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านนโยบายและสาธารณสุขระหว่างประเทศในสหรัฐฯ	เตือน

องค์การอนามัยโลก	 เพื่อประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ	เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในประเทศอื่นๆ 

และด�าเนินมาตรการต่างๆ	เพื่อท�าลายอุปสรรคในการควบคุม

โรคของจีน	นอกจากนั้น	ได้มีค�าสั่งของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง

ในฐานะประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลางของจนีให้กองทพั

ปลดปล่อยประชาชนจีน	 (Chinese	People’s	Liberation	 

Army:	PLA)	 รับผิดชอบในการจัดสรรเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาล 

จ�านวน	1,400	 คน	 เพื่อการรักษาดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ในโรงพยาบาลหัว่เสนิซาน	(Huoshenshan	

Hospital)	 ในเมืองอู่ฮั่น	 นับตั้งแต่วันที่	3	 กุมภาพันธ์	2563		

เป็นต้นไป	โดยทีมแพทย์ที่คัดเลือกจาก	PLA	ในครั้งนี้ประกอบ

ด้วยเจ้าหน้าที่การแพทย์จากหน่วยงานการแพทย์ของ	PLA	 

ทัว่ประเทศจนีโดยมเีจ้าหน้าทีจ่�านวน	950	คน	จากโรงพยาบาล

สังกัดกองก�าลังสนับสนุนร่วมเจ้าหน้าที่	 450	 คน	 จาก

มหาวิทยาลัยการแพทย์กองทัพบก	กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศ

ซึง่ได้เดนิทางมาถึงนครอู่ฮัน่แล้ว	ตัง้แต่วนัที	่24	มกราคม	2563	

นอกจากนี้	 ยังมีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญ	15	 คน	จากศูนย์

ป้องกันและควบคุมโรคของ	PLA	 เพื่อรับหน้าที่ในการบริหาร 

การด�าเนินงานปกป้องและควบคุมในโรงพยาบาลหั่วเสินซาน	 

นครอู่ฮั่น	

การใช้มาตรการป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ของโรค
 การใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ของโรค	 

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

ของจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	กล่าวคือ	นายก

รัฐมนตรี	 หลี่	 เค่อเฉียง	 ในฐานะกรรมการกรมการเมืองคณะ

กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 และหัวหน้าทีมงาน 

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 

สายพนัธุ์ใหม่ได้เดนิทางมาถงึเมอืงอูฮ่ัน่	เมือ่วนัที	่27	มกราคม	2563	

เพื่อก�ากับดูแลงานป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

และปลอบขวัญผู้ป่วยรวมถึงบรรดาบุคลากรด้านการแพทย์ 

โดยได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาด

ของไวรัสในขั้นต่อไปตามส่ังการของประธานาธิบดี	 สี	จิ้นผิง	 

ซึง่คณะกรรมการพรรคคอมมวินสิต์จนีและรฐับาลท้องถิน่ในระดบั

ต่างๆ	จะต้องควบคุมการแพร่ระบาดโดยถือชีวิตและสุขภาพ

ของประชาชนเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีสดุ	รวมท้ังใช้มาตรการทีแ่น่วแน่

มพีลงัเป็นระเบยีบและใช้วทิยาศาสตร์มคีวามถีถ้่วน	เพือ่ยบัยัง้

การแพร่ระบาดของไวรัสและได้มีการสั่งให้ปิดเมืองอู่ฮั่นจาก

การเดนิทางตดิต่อกบัภายนอกมาตัง้แต่วนัที	่23	มกราคม	2563	

เพ่ือตัดช่องทางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่	รวมทัง้ป้องกนัความปลอดภยัของชวีติประชาชนและความ

ปลอดภัยด้านสาธารณสุข

	 โดยที่ประชุมทีมงานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนสิต์

จีนได้เน้นย�้าว่ารัฐบาลระดับต่างๆ	 ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น 

จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและทันท่วงที	 ผู้ที่รายงาน

สถานการณ์ล่าช้าบดิเบอืนหรอืขาดรายงานจะได้รบัการลงโทษ

อย่างเด็ดขาด	 ทั้งนี้	 เพ่ือส่งเสริมให้ตอบสนองต่อความสนใจ

ของประชาชนโดยต้องเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคฯ	รวมทั้งเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ

องค์การอนามัยโลกตลอดจนประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง	

นอกจากนั้น	 ต้องเพิ่มก�าลังในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วย

เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเท่าที่จะท�าได้อีกทั้งมีการวิจัยจาก 

ผู้ป่วยที่หายป่วยเป็นปกติ	 ตลอดจนปรับมาตรการวินิจฉัย 

และรักษาโรคให้ดีขึ้น	 โดยเฉพาะการเพิ่มการอบรมต่อบรรดา

นายแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์การให้ผู ้เชี่ยวชาญ 

และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันด�าเนินการวิจัยเพื่อบรรล ุ

เป้าหมายในการผลิตวัคซีนป้องกันให้ได้โดยเร็วที่สุด

	 ในช่วงเวลานั้น	นายหวัง	อี้	มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนีได้พบเจรจากบั	ดร.ทีโดรส	อดัฮานอม 

กีบรีเยซุส	(Dr.	Tedros	Adhanom	Ghebreyesus)	ผู้อ�านวยการ

ฉบับที่ 2 ปีที่ 69 39วารสารเสนาธิปัตย์ 
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ใหญ่องค์การอนามัยโลก	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	2563	 ที่ 

กรุงปักกิ่งโดย	ดร.	กีบรีเยซุส	กล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่นครอู่ฮั่น

เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางการจีนได้ใช้

ระยะเวลาอนัส้ันท�าลายสถิติในการจ�าแนกพาหะน�าโรคออกได้

เป็นผลส�าเรจ็	และแบ่งปันข้อมลูข่าวสารการถอดรหสัพนัธกุรรม

ของไวรสัโคโรนาชดุสมบรูณ์กับองค์การอนามัยโลกและประเทศ	

อื่นๆ	ทั้งนี้	เนื่องจากประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	และรัฐบาลจีนให้

ความส�าคญัระดบัสงูต่อการป้องกันและควบคมุการระบาดของ

เชื้อไวรัสในครั้งนี้	 โดยใช้มาตรการที่ทรงพลังอย่างเป็นระบบ

เพื่อยับยั้งสถานการณ์ความเข้มแข็งทางการบริหารปกครอง

และความส�าเร็จของมาตรการรับมือของจีนเป็นสิ่งที่หายากใน

ทัว่โลกสมควรได้รบัความเคารพและการชืน่ชม	องค์การอนามัยโลก

กบัประชาคมโลกขอชืน่ชมและยอมรบัมาตรการทีเ่ฉียบขาดของ

รัฐบาลจีน	 ขอบคุณจีนที่ใช้ความพยายามอย่างมากในการ 

สกดักัน้การระบาดของโรค	องค์การอนามยัโลกหวงัทีจ่ะกระชบั

ความร่วมมือกับจีนและยินดีจะให้ความช่วยเหลือที่จ�าเป็น 

ทุกอย่างกับจีน

	 ต่อมาเมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2563	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง

ได้เน้นย�้าที่กรุงปักกิ่งว่าภายใต้การน�าของคณะกรรมการกลาง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องถือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งส�าคัญ

อันดับแรก	 รวมทั้งให้ความส�าคัญกับนิติบัญญัติการบริหาร

จัดการประเทศและการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มศักยภาพใน

การป้องกนัและควบคมุโรค	โดยในวนัเดยีวกันนัน้ประธานาธบิดี

ส	ีจิน้ผงิ	ได้เป็นประธานการประชมุ	ครัง้ที	่3	ของคณะกรรมการ

กลางบริหารประเทศตามกฎหมายอย่างรอบด้านแห่งพรรค

คอมมิวนิสต์จีน	 และเน้นว่าในช่วงส�าคัญของการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้น	การ

ป้องกันและควบคุมโรคตามหลักวิทยาศาสตร์และกฎหมายมี

ความส�าคญัย่ิงต้องผลกัดนังานป้องกนัและควบคมุโรคภายใต้

หลักกฎหมายในการรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส	โดยทางการจนีก�าลงัด�าเนนิมาตรการ

หลายด้านพร้อมกันโดยเฉพาะการประกันการจัดหาสิ่งของที่

จ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั	เพือ่การสนบัสนนุการผลติของวสิาหกจิ

และการรักษาความเป็นระเบียบทางสังคม	กล่าวคือ

	 1.	กระทรวงการคมนาคมและขนส่งแห่งชาตจินี	ได้เปิด

ช่องทางสเีขยีวส�าหรบัการขนส่งสิง่ของจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนและ

นับถึงวันที่	5	 กุมภาพันธ์	2563	 ทางการจีนได้ขนส่งสิ่งของที่

จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและ

ส่ิงของที่ใช้ในชวีติประจ�าวนัไปยงัมณฑลหเูป่ย	รวม	106,000	ตนั

ผ่านช่องทางการขนส่งต่างๆ	 เช่น	 ทางรถไฟ	 ทางบก	 ทางน�้า

ทางอากาศ	และทางไปรษณีย์	ฯลฯ	รวมถงึการขนส่งวัตถดุบิส�าหรบั

การผลติ	เช่น	ถ่านหนิส�าหรบัการผลิตไฟฟ้า	น�า้มันเช้ือเพลิง	ฯลฯ 

รวมแล้ว	515,000	 ตัน	 นอกจากนี้	 กลุ่มบริษัทการรถไฟจีน 

ได้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 

การฟื้นฟูการท�างานอีกด้วย

	 2.	บริษัทต่างๆ	ที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีจีนได้เร่งด�าเนิน

การผลติหน้ากากอนามยัชดุป้องกนัแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ทางการ

แพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ	อย่างเตม็ก�าลงั	ในขณะ

ที่ธนาคารพัฒนาการเกษตรจีนอ�านวยความสะดวกโดยการ

อนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินกว่า	5,000	ล้านหยวนของจีนต่อบริษัทกว่า 

60	แห่ง	 ในการสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ส�าหรับการป้องกัน

และควบคุมโรคระบาด

	 3.	ธนาคารเพือ่การก่อสร้างของจนี	(China	Construction 

Bank:	CCB)	 ก็ได้เปิดช่องทางโดยเฉพาะโดยเสนอบริการ 

การเลือ่นเวลาช�าระหนีก้ารต่ออายเุงนิกูผ่้านทางออนไลน์ประกัน

ไม่ให้กระทบต่อสินเชื่อเครดิตของบริษัทนั้นๆ	 หลังจากเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่นีท้าง

ธนาคารเพือ่การก่อสร้างของจนีได้เสนอเงนิกูต่้อธรุกจิขนาดเลก็

และขนาดย่อมต่างๆ	รวมแล้วจ�านวน	21,300	ล้านหยวน

	 4.	กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีน

เรยีกร้องให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของท้องทีต่่าง	ๆ 	เปลีย่นรปูแบบ

การด�าเนินงานใช้บริการสาธารณะ	 เช่น	 การรับสมัคร 

การใช้บริการเฉพาะด้าน	การจดทะเบียนการว่างงาน	เป็นต้น	 

จากออฟไลน์เป็นออนไลน์

	 ขณะที	่นายหลี	่เค่อเฉยีง	กรรมการประจ�ากรมการเมอืง

กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและนายกรัฐมนตรีจีนในฐานะ

หวัหน้าหน่วยชีแ้นะการป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ ใหม่ได้เดินทางไปถึงสถาบันวิจัย

ชีวภาพวิทยาแห่งสภาแพทย์ศาสตร์ของจีนเมื่อวันที่	 9	

กุมภาพันธ์	2563	เพื่อตรวจสอบดูงานการวิจัยการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และ

ให้ก�าลังใจกับบรรดานักวิจัย	 โดยเจ้าหน้าที่สภาแพทย์ศาสตร์

ของจีนได้รายงานผลการวิจัยให้นายกรัฐมนตรี	 หลี่	 เค่อเฉียง

ทราบ	 และนายกรัฐมนตรีจีนได้ชื่นชมการท�างานอย่างอดทน

ต่อสูข้องบรรดานกัวจิยัทัง้หลายและกล่าวว่าต้องยนืหยดัค�าว่า	

“โดยเร็ว”	 สี่ค�าได้แก่	 (1)	 พบโดยเร็ว	(2)	 รายงานโดยเร็ว	 

(3)	กักบริเวณโดยเร็ว	และ	(4)	รักษาโดยเร็ว	ซึ่งต้องรวบรวม 

ผู้ป่วยรวมกันกักบริเวณและรักษาผู้ต้องสงสัยติดเชื้อผู้มีไข้สูง

ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วย	รวมทั้งพยายามเพิ่มอัตราการรองรับผู้ป่วย

และอตัราคนทีห่ายป่วยให้สงูขึน้	ตลอดจนลดอตัราการตดิเชือ้

ไวรสัและอตัราผูเ้สยีชวีติให้น้อยลง	ทัง้นีก้ารต่อต้านโรคระบาดนัน้

ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้

โดยจีนจะรวบรวมก�าลังวิจัยที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

ที่สุด	 	
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ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้ต้องอาศยัประชาชนและต้องพฒันาการวจิยัเทคโนโลยีให้มากขึน้
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	 ต่อมาเมื่อวันที่	2	มีนาคม	2563		ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง

ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะ

กรรมาธิการทหารกลางของจีน	 ได้กล่าวเน้นขณะตรวจเยี่ยม

งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกรงุปักกิง่เพือ่ป้องกนั

และควบคุมโควิด-19	(ดังภาพที่	1)	ได้แก่

	 1.	ต้องจัดให้ความปลอดภัยด้านสิ่งมีชีวิตเป็นส่วน

ประกอบส�าคญัส่วนหนึง่ของความปลอดภัยแห่งชาต	ิในภาพรวม

มีการพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี	 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดและท�าให้

งานสาธารณสุขเข้มแข็งยิ่งขึ้น

	 2.	ต้องปรบัปรงุระบบเตอืนภัย	เพ่ือป้องกันและควบคมุ

โรคระบาดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ด�าเนินการศึกษาวิจัยเพื่อก่อต้ัง

ระบบบัญชาการปฏิบัติการและหลักประกันหลังจากเข้าสู่

ภาวะฉุกเฉินในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

	 3.	วัคซีนมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและ

ควบคุมโรคระบาด	 ดังนั้น	จีนต้องเร่งวิจัยพัฒนาวัคซีนด้วย

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่อียู่ในปัจจบุนั	ขณะเดยีวกนัต้อง

ตดิตามผลคบืหน้าด้านการวจิยัและการพัฒนาของต่างประเทศ

อย่างใกล้ชิด	มีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้วัคซีนเข้าสู่ช่วง

ทดสอบทางคลินิกและการใช้งานในการตลาดโดยเร็ว	 โดยจีน

ต้องพัฒนาระบบส�ารองวัคซีนแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อม

ต่องานป้องกนัและควบคมุโรคระบาด	ซึง่มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ

กลายเป็นเรื่องที่จะพบบ่อยครั้งมากขึ้น

	 4.	ต้องจัดการวิจัยเกี่ยวกับแหล่งที่มาและวิถีการแพร่

ระบาดของไวรัสอย่างประสานกัน	 เพื่อเรียนรู ้ ให้แน่ชัดว่า 

แหล่งท่ีมาของไวรัสมาจากไหนและจะไปทางไหน	 อีกทั้งเพิ่ม

ประสิทธิภาพความถูกต้องแม่นย�าของการตรวจตราอีกด้วย

	 5.	ต้องสร้างระบบใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีที่เป็นแก่นแท้ของชาติ	 โดยเพิ่มการลงทุนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	รวมทั้ง

ส่งเสริมงานวิจัยขั้นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเพื่อให้

เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและสุขภาพมีผล

คืบหน้าเชิงรุก

	 6.	ต้องเร่งพฒันาและส่งเสรมิทกัษะและความสามารถ

ด้านการส�ารองทางยุทธศาสตร์และพลังทางวิทยาศาสตร์ 

รวมถึงเทคโนโลยีด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ

สาธารณสุขขจดัข้อกดีขวางด้านเทคโนโลยแีละอุปกรณ์	เพือ่ให้

สามารถถือครองลขิสิทธิแ์ละทรัพย์สินทางปัญญาของอปุกรณ์

ชั้นสูงในการรักษาพยาบาล

	 7.	ในกระบวนการต่อสู ้โควิด-19	จีนต้องถือครอง

ทรพัย์สินทางปัญญาทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ	

ให้มากยิง่ขึน้	ประดษิฐ์คดิค้นผลติภณัฑ์ทีม่คีวามเข้มแข็งให้มาก

ยิ่งขึ้น	 เพื่อปกป้องความปลอดภัยทางชีวิตและสุขภาพของ

ประชาชนและมส่ีวนช่วยเหลอืในการปกป้องความปลอดภยัทาง

ยุทธศาสตร์แห่งชาติ

ภาพที่	1	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ตรวจเยี่ยมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์	
และเทคโนโลยีในกรุงปักกิ่ง	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2563	

แหล่งที่มาของภาพจากเว็บไซต์	:	http://english.www.gov.cn/news/
topnews/202003/03/content_WS5e5d-

d349c6d0c201c2cbd6d9.html

ความเช่ือม่ันและการรว่มแรงรว่มใจจาก
ประชาชนชาวจีน
	 ความเชื่อมั่นและการร่วมแรงร่วมใจจากประชาชน 

ชาวจีน	 ถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จในการ

บริหารจัดการของจีนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	

โดยเฉพาะการส่ังปิดเมืองอู่ฮั่น	 แต่ไม่ได้ท�าให้เมืองอู่ฮั่นกลายเป็น	

“เมืองที่ถูกปล่อยเกาะ”	 ทั้งนี้	 เนื่องจากมีทีมแพทย์พยาบาล 

จากท้องที่ต่างๆ	 ได้ ไปช่วยงานที่เมืองอู่ฮั่นเป็นจ�านวนมาก 

โดยพลเมืองอู่ฮั่นจ�านวนมากต่างกล่าวขานกันว่า	แม้มาตรการที่

เกีย่วข้องจะท�าให้เกดิความไม่สะดวกในระดบัหนึง่แต่ไม่ใช่เรือ่ง

ส�าคัญเมื่อเทียบกับชีวิตและสุขภาพของส่วนรวม	 ความเข้าใจ

และการสนบัสนนุเช่นนีแ้สดงให้เหน็ถงึความสามคัคีและความ

รบัผดิชอบของประชาชนจนีในการรบัมอืกบัโรคระบาดร้ายแรง

ในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมณฑลหูเป่ยและเมืองอู่ฮั่น	 ได้จัดตั้ง 

ทีมงานชี้น�าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและให้ผู้บริหารสูงสุด

ในท้องถิน่เป็นหวัหน้าเพือ่รบัผดิชอบเรือ่งดงักล่าว	โดยการเลือ่น

เวลาหรือลดการจัดการประชุมและกิจกรรมขนาดใหญ่ให้ใช้

มาตรการตรวจสอบและฆ่าเชื้อในสถานที่สาธารณะและ 

ยานพาหนะต่างๆ	รวมทัง้ให้ความส�าคญัต่อเขตชนบทขยายวันหยดุ

ช่วงเทศกาลตรุษจีนและปรับเวลาเปิดเรียนของโรงเรียนและ

ฉบับที่ 2 ปีที่ 69 41วารสารเสนาธิปัตย์ 
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มหาวิทยาลัย	ตลอดจนสนับสนุนการท�างานที่บ้านและลดการ

เดนิทางของผูค้น	นอกจากนี	้ได้ให้มกีารเพิม่ก�าลงัในการรกัษา

และป้องกนัการตดิต่อในมณฑลหเูป่ยและเมอืงอูฮ่ัน่	โดยจดัสรร

ทรัพยากรทั่วประเทศอย่างมีระเบียบ	จัดส่งทีมแพทย์และ

หน้ากากอนามัยตลอดจนเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นไปให้มณฑลหูเป่ย

ท่ีต้องการอย่างเร่งด่วน		จดัสิง่ของทีจ่�าเป็นในการใช้ชวีติประจ�าวนั

ของชาวเมือง	จัดการขนส่งอุปกรณ์เครื่องใช้อ�านวยความ

สะดวกให้ชาวเมือง	รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนบุคลากรการแพทย์

การผ่อนคลายความเครียดของแพทย์และเจ้าหน้าที่พยาบาล

	 ต่อมาเม่ือวันที	่11	กมุภาพนัธ์	2563	คณะกรรมการพฒันา

และปฏิรูปแห่งชาติจีน	(National	Development	and	Reform	

Commission	:	NDRC)	ซึ่งเป็นหน่วยงานการต่อสู้กับการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ของสภาประชาชนของ

จีนได้จัดงานแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่ง	 โดย	 นายฉง	 เลี่ยง	 สมาชิกกลุ่ม

พรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการของ	NDRC	กล่าวว่างานที่

เกีย่วข้องกบัเศรษฐกิจและความเป็นอยูข่องประชาชนต้องกลบั

มาท�างานทันที	 รวมทั้งธุรกิจที่ส�าคัญก็ควรกลับมาท�างานตาม

ก�าหนดเวลาและเริ่มโดยเร็วที่สุด	 ส�าหรับพื้นที่ที่มีการระบาด

ของโรคและงานที่ท�าได้จากทางไกลให้ดูตามความเหมาะสม

ขณะที่พื้นที่ต่างๆ	 ในจีนยกเว้นมณฑลหูเป่ยได้เริ่มกลับเข้า

ท�างานโดยเฉพาะธุรกิจส�าคัญ	เช่น	เวชภัณฑ์	พลังงาน	อาหาร

การขนส่ง	และโลจสิตกิส์	ฯลฯ	ได้เริม่ด�าเนนิการแล้ว	ทัง้นี	้ต้ังแต่

วันที่	10	กุมภาพันธ์	2563	หลังสิ้นสุดวันหยุดเทศกาลตรุษจีน

ท่ีขยายเวลาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

สายพันธุ์ใหม่พื้นที่ต่างๆ	 ของจีนก็ได้เริ่มต้นกลับมาท�างาน 

ในฐานะที่เป็นส่วนส�าคัญของห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลกและ

เป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ขอ้คดิที่จะเป็นบทเรยีนใหก้บันานาชาตไิด้
ศึกษาเรียนรู้
 1.	 ประธานาธิบดี	 สี	จิ้นผิง	 ในฐานะเลขาธิการใหญ่ 

คณะกรรมการกลาง	 พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานกรรมาธิการ

ทหารกลาง	ได้บญัชาการเพือ่แก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาด

ด้วยตนเองตั้งแต่ต้น	โดยมีนายกรัฐมนตรี	หลี่	เค่อเฉียง	เป็น

หัวหน้าทีมงานในการก�ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติ 

อย่างใกล้ชิด	โดยผู้น�าจีนได้ให้ความส�าคัญกับเขตชุมชน	ซึ่งเป็น 

กองหน้าส�าคัญของงานป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดโรค

ในครั้งนี้ 	 และเป ็นแนวก�าแพงป้องกันและควบคุมการ 

แพร่ระบาดจากภายนอกสูภ่ายในและจากภายในสูภ่ายนอกทีม่ี

ประสิทธิภาพท่ีสุดด้วย	 ดังนั้น	 ทุกพื้นที่ทั่วประเทศของจีน 

ต่างต้องเสริมบทบาทการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

เขตชมุชนให้มากขึน้	เพือ่ให้เขตชมุชนกลายเป็นก�าแพงทีเ่ข้มแขง็

ของงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด	 ซึ่งในการประชุม 

คณะกรรมการประจ�ากรมการเมอืง	คณะกรรมการกลางพรรค

คอมมิวนิสต์จีน	เมื่อวันที่	12	กุมภาพันธ์	2563	ประธานาธิบดี 

สี	จิ้นผิง	ได้ส่งสัญญาณส�าคัญ	2	ประการ	คือ	(1)	สถานการณ์การ

แพร่ระบาดมกีารเปลีย่นแปลงในเชงิบวก	โดยมาตรการป้องกนั

และควบคุมของจีนนั้นมีความแม่นย�าและมีประสิทธิภาพและ	

(2)	จนีจะจดัท�าแผนการโดยรวมส�าหรับการป้องกนัและควบคมุ

โรคระบาด	รวมถงึการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม	โดยพยายาม

ลดผลกระทบจากการระบาดให้น้อยที่สุด	 อีกทั้งยังบรรลุ 

เป้าหมายและภารกิจการพัฒนาในปี	พ.ศ.	2563		นี้	ซึ่งผลที่จะ

เกดิขึน้จากสญัญาณดงักล่าวได้ท�าให้เกดิก�าลงัใจแก่ชาวจนีและ 

ชาวโลก	เนือ่งจากประเทศจนีมรีะบบเศรษฐกจิใหญ่อนัดบัสอง

ของโลก	 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีอัตราการมี

ส่วนร่วมเฉลี่ยของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกราวร้อยละ	30	

ดังนั้น	หากประเทศจีนดีขึ้น	โลกก็จะดีขึ้นด้วย	ต่อมาเมื่อวันที่	

10	 มีนาคม	2563	 ประธานาธิบดี	 สี	จิ้นผิง	 ก็ได้เดินทางถึง 

นครอู ่ฮั่นโดยเคร่ืองบิน	 ซึ่งเป็นก�าหนดการที่ ไม่ได้แจ้งให้

สาธารณชนทราบล่วงหน้า	 เพื่อตรวจงานการป้องกันและ

ควบคุมโรคระบาดในนครอู่ฮั่นและพบปะให้ก�าลังใจกับบุคลากร 

ที่ท�างานเป็นแนวหน้าในการรับมือกับไวรัสโควิด-19	 อันได้แก่

เจ้าหน้าทีแ่พทย์	แพทย์ทหาร	เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล	เจ้าหน้าทีช่มุชน

ต�ารวจ	ผู้ป่วย	และชาวบ้าน	ท�าให้ได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง

ด้วยตนเอง	รวมทัง้เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจแก่เจ้าหน้าที่

ตลอดจนประชาชนในพื้นที่	(ดังภาพที่	2)

	 2.	การด�าเนินมาตรการควบคุมป้องกันอย่างเคร่งครัด	

ซึง่นอกเหนอืจากการปิดเมอืงแล้ว	จนียงัได้ก�าหนดแนวป้องกนั	

3	 ขั้น	 เพื่อรับมือกับความเสี่ยงมีผู ้ป ่วยเดินทางมาจาก 

ต่างประเทศ	ซึง่สามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรสั	ได้แก่		

(1)	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	เช่น	ที่สนามบินจะเป็นแนวก�าแพงขั้นแรก

ของงานป้องกัน	ฯลฯ	โดยหลังผ่านการคัดกรองและหากมีการ

ตรวจพบผูป่้วยจะถกูส่งตรงไปยงัโรงพยาบาลทีก่�าหนด	เพือ่รบั

การรักษาทันที	(2)	 แนวป้องกันข้ันที่	2	 คือ	 แม้ผู้โดยสารที่ไม่มีไข้ 

เจ็บป่วยใดๆ	 แต่เมื่อเดินทางเข้าประเทศมาก็จะต้องมีการกักตัว

ก่อนเป็นเวลา	14	วนั	เพราะอาจเป็นผูท้ี่ได้รบัเชือ้แต่ยงัไม่แสดง

อาการ	ซึ่งเชื้อจะมีระยะฟักตัวเป็นเวลา	14	วัน	(3)	แนวป้องกัน

ขั้นที่	3	ถ้ายังมีผู้ป่วยหลุดจาก	2	ขั้น	ดังกล่าวในข้างต้นจะต้อง

น�าส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา

	 3.	 ทุกภาคส่วนของจีนได้ผนึกก�าลังกันต้ังแต่เกิดการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	เป็นต้นมา	ซึ่งทั่วประเทศของจีน

นับตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงท้องถิ่นต่างๆ	ได้ให้ความส�าคัญอย่างมาก
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กับบทบาทของเขตชุมชน	 โดยเขตชุมชนได้ใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 

เพ่ือประชาสัมพนัธ์ให้ความรูด้้านการป้องกนั	ตรวจวดัอณุหภมูิ

ชาวบ้านในเขตชมุชน	ลงทะเบยีนผูท้ีเ่ข้าออก	และบรหิารจดัการ

ทีแ่ม่นย�ากบัผูท้ีถู่กคดัแยก	เพื่อเฝ้าตดิตามอาการในบ้านขณะใช้

มาตรการป้องกนัควบคมุอย่างเข้มงวด	เขตชมุชนทัง้หลายก็ใช้

มาตรการต่าง	ๆ 	เพือ่คุม้ครองชวีติความเป็นอยูข่ัน้พืน้ฐานของ

ชาวบ้านด้วย	 เช่น	 เจ้าหน้าที่เขตชุมชนรับหน้าที่ไปช่วยจัดซื้อ

และขนส่งสิง่ของจ�าเป็นต่อชีวติ	ความเป็นอยู่ของกลุม่คนพิเศษ, 

ครอบครัวที่ยากล�าบากและผู้ที่ต้องถูกแยกเฝ้าติดตามอาการ

ในบ้าน	นอกจากนี้	ให้มีการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ป่วยและ

ประชาชนทีเ่ฝ้าระวงัอาการทีบ้่านเป็นเวลานานอันอาจมปัีญหา

สขุภาพจติ	ส่วนคนในครอบครวัของผูป่้วยทีเ่สยีชวีติกจ็ะได้รบั

การเยียวยาสภาพจิตใจเช่นกัน	 ส่วนในกรณีที่มีผู้ที่กระท�าผิด

กฎหมาย	เช่น	จ�าหน่ายหน้ากากอนามยัเกนิราคา	ผลติหน้ากาก

อนามัยเถื่อน	 การไม่ใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ	 ฯลฯ

ทางการจนีจะลงโทษสถานหนกัด้วยการปรบัเงินก้อนใหญ่หรอื

การเข้าควบคุมตัว	 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเด็ดขาด	 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ยึดถือประชาชนเป็นหลัก

	 4.	นครอู่ฮั่นได้ใช้โรงพยาบาลชั่วคราวในการรับมือกับ 

ผู้ป่วย	จ�านวน	7	แห่ง	โดยมีแพทย์และพยาบาล	จ�านวน	4,966	คน

และหน่วยงานทีรั่กษาผูป่้วยโควดิ-19	กว่า	40	แห่ง	ในการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิผล	 โดย

สามารถตรวจประชาชนได้จ�านวนมากกว่า	8,000	 คนต่อวัน	 

จนกระทั่งประสบผลส�าเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสและได้ส่งแพทย์และพยาบาลกลับออกจากนครอู ่ฮั่น 

เมื่อวันที่	24	 มีนาคม	2563	 ก่อนจะประกาศยกเลิกข้อบังคับ 

ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่	 ตั้งแต่วันที่	 8	 เมษายน	2563	 

หลังจากประกาศปิดเมืองเป็นเวลากว่า	2	เดือน

ภาพที่	2	ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในนครอู่ฮั่น	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2563	โดยไม่แจ้งก�าหนดการล่วงหน้า
แหล่งที่มาของภาพจากเว็บไซต์	https://www.chinadaily.com.cn/a/202003/10/WS5e670785a31012821727dd19_3.html
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สรุป
	 ประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ได้เน้นย�้าถึง	“การป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามหลักวิทยาศาสตร์”	หลายครั้ง

ซึ่งนับเป็นค�าชี้แนะที่ส�าคัญยิ่งต่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในคร้ังนี้	 พร้อมทั้งได้บัญชาการ

เพื่อควบคุมและออกค�าสั่งในการบริหารจัดการ	 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคด้วยตนเองตั้งแต่เริ่มต้น 

โดยจัดวางงานการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาด	ทั้งนี้	เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นอาวุธทรงพลังที่สุด

ทีม่นษุย์ใช้เพ่ือเอาชนะกับโรคร้ายทกุชนดิมาโดยตลอด	รวมทัง้การก�าหนดมาตรการต่างๆ	ภายใต้การบรหิารจัดการ

ที่เป็นเอกภาพ	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

	 การทีร่ฐับาลจนีได้แสดงความมุ่งม่ันในการปกป้องสขุภาพของประชาชน	โดยเฉพาะการใช้เวลาอย่างรวดเรว็

ในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่เพ่ือรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิด-19	 รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่แพทย์

พยาบาลจากพืน้ทีต่่างๆ	ทัว่ประเทศจนีได้เดนิทางมายังนครอู่ฮัน่	มณฑลหเูป่ย	เพ่ือช่วยกนัรักษาผูป่้วยจนอาจกล่าว

ได้ว่าทุกมณฑลของจีนทั่วทั้งประเทศมีความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันอย่างยิ่ง	 อันแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีอันน่าท่ึง

ของจีน	จนท�าให้ทีมงานผู้เช่ียวชาญจากองค์การอนามัยโลกต้องส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อ

เรียนรู้ประสบการณ์ในการต่อต้านโรคระบาดจากเจ้าหน้าท่ีการแพทย์ของจีน	 ซ่ึงการระดมความร่วมมือร่วมใจของ

ประชาชนได้อย่างพร้อมเพรียงดังกล่าวก็เป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างย่ิงอีกประการหนึ่งต่อความส�าเร็จในการ

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

	 วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 ในครั้งนี้	จึงถือเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ต่อระบบและ 

ความสามารถในการบริหารประเทศของจนี	โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้วยท่าททีีเ่ปิดเผยมคีวามโปร่งใส

และมีความรับผิดชอบท�าให้ ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากประชาคมโลก	 นอกจากนี้	 บทเรียนซึ่งเป็นปัจจัย 

แห่งความส�าเรจ็ของจนีทีป่ระชาคมโลกควรน�าไปเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการเพือ่การป้องกนัและควบคมุการ

แพร่ระบาดของโรค	 อันได้แก่	 การมีเอกภาพในการบริหารจัดการท้ังในเชิงโครงสร้างและการสั่งการ	 พร้อมกับการมี

มาตรการทีช่ดัเจน	ภายใต้ผูน้�าท่ียดึหลกัคดิพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จนน�าไปสูก่ารสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัประชาชน	

และการระดมพลังความร่วมมือจากประชาชน	เป็นต้น
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พลตรี ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล	เหล่าทหารสารบรรณ	ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	-	ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	-	หลักสูตรชั้นนายพัน	เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	หลักสูตรหลักประจ�า	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ชุดที่	72	-	หลักสูตรการรบร่วมศูนย์ศึกษาการสงคราม	ประเทศออสเตรเลีย	-	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	41	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	-

หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ	ณ	มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	โดยเคยด�ารงต�าแหน่งอาจารย์กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	-	 ผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ	 สถาบันวิจัยทาง

ยุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 และผู้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบัน

วิชาการป้องกันประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ฉบับที่ 2 ปีที่ 69 45วารสารเสนาธิปัตย์ 
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¡Åä¡¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÍÒà«ÕÂ¹
¡Ñº¨Õ¹ ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´

¢Í§âÃ¤â¤ÇÔ´-19
พลีต้รี ด้ร.ไชยสิทธ์ิิ  ตั้นต้ยกุลี 

 “...ควิามมุ่งม่ันและเจติจํานงภายใต้ิแนวิคิดอาเซียนท่ีแน่นแฟ�นและติอบสันองในการร่วิมมือและดําเนิน
การร่วิมกันอย่างแน่วิแน่ในการควิบคุมการแพร่ระบาด...โดยควิามร่วิมมือกับภาคีภายนอกของอาเซียน 
และประช้าคมระหว่ิางประเทศ ในการป� องกัน ติรวิจสัอบ ควิบคุม และติอบสันองต่ิอการแพร่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”

ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19

6
โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”โรคโควิิด-19 ติลอดจนจัดการกับควิามท้าทายท่ีรุนแรงและหลากหลายแง่มุมอันเกิดจากโรคดังกล่าวิ...”

ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19ติามบทบัญญัติิข้อ 4 และข้อ 5 ในปฏิญญาของการประชุ้มสุัดยอดอาเซียนว่ิาด้วิยโควิิด-19
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ประเทศตาง ๆ ลวนใหการยอมรับวา ไมมีประเทศใด

ประเทศหน่ึงท่ีจะแกไขปญหาในการควบคุม การแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ไดโดยลําพัง โดยจําเปนตองใหความชวยเหลือ

และความรวมมือกันในรูปแบบตาง ๆ ภายใตกลไกการ

ประสานความรวมมือระหวางกัน ดังน้ัน จึงนาสนใจในการหา

คําตอบวากลไกการประสานความรวมมือระหวางกันน้ัน มีรูปแบบ

เชนใด และจะนําไปสูความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีน

ในการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดอยางไร

จุดเร่ิมต้ินของการติระหนักรู้ร่วิมกันถึง
ภัยคุกคามจากการระบาดของโรค
โควิิด-19

ซ่ึงเม่ือยอนไปพิจารณาถึงความเคล่ือนไหวจากการ

ประชุมวิสามัญรัฐมนตรีตางประเทศจีน-อาเซียน วาดวย

สถานการณโควิด-19 ท่ีไดจัดใหมีข้ึน ณ กรุงเวียงจันทน 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหวาง

วันท่ี 19 - 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยในการประชุมในคร้ังน้ัน

ไดสงเสริมใหจีนกับประเทศในกลุมอาเซียนหันหนามารวมกัน

รับมือกับการแพรระบาดของโควิด-19 ตลอดจนการรักษา

สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนประเทศตาง ๆ 

ในภูมิภาค และเพ่ือกิจการสาธารณสุขของโลก โดยนายหวัง อ้ี 

(Wang Yi) มนตรีแหงรัฐและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

ตางประเทศจีน ไดช้ีแจงมาตรการของจีนในการยับย้ังโรคระบาด 

ในท่ีประชุมฯ รวมท้ังไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับรัฐมนตรี

ตางประเทศของทุกประเทศของอาเซียนเก่ียวกับการรับมือกับ

การแพรระบาด เพ่ือรวมกันปองกันและควบคุมการแพรระบาด 

ตลอดจนรักษาการไปมาหาสูกันทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปน

ปกติ รวมถึงการต้ังกลไกความรวมมือทางสาธารณสุขท่ีมีผล

ย่ังยืน

นอกจากน้ัน นายหวัง อ้ี ไดพบปะกับนายดอน ปรมัตถวินัย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศไทย เม่ือวันท่ี 19 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ท่ีกรุงเวียงจันทน สปป.ลาว และได

แลกเปล่ียนขอคิดเห็นกัน โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกลไก

การประสานงานระหวางไทยกับจีนเพ่ือรับมือกับการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 รวมท้ังการขยายความรวมมือระหวางอาเซียน

กับจีนตอกรณีดังกลาวดวย กลาวคือ

ÀÒ¾·Õ่ 1 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÑ°Á¹µÃÕµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹-¨Õ¹ ÊÁÑÂ¾ÔàÈÉ Ç‹Ò´ŒÇÂâÃ¤»Í´ÍÑ¡àÊº¨Ò¡àª×้ÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 ·Õ่¡ÃØ§àÇÕÂ§ Ñ̈¹·¹� Ê»».ÅÒÇ
·Õ่ÁÒ¢Í§ÀÒ¾¨Ò¡àÇ็ºä«µ� http://www.voicetv.co.th/read/SC-CZaIsK
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ÀÒ¾·Õ่ 2 ¹ÒÂËÇÑ§ ÍÕ้ Á¹µÃÕáË‹§ÃÑ°áÅÐÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ
µ‹Ò§»ÃÐà·È¨Õ¹ ¾ºËÒÃ×Í¡Ñº¹ÒÂ´Í¹ »ÃÁÑµ¶�ÇÔ¹ÑÂ  ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·Èä·Â àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2563 ³ ¡ÃØ§àÇÕÂ§ Ñ̈¹·¹� 
Ê»».ÅÒÇ 

·Õ่ÁÒ¢Í§ÀÒ¾¨Ò¡àÇ็ºä«µ� https://www.fmprc.gov.cn/mfa_
eng/zxxx_662805/t1747441.shtml

 นายหวัง อ้ี ไดกลาววา จีน-ไทยใชอ่ืนไกลพ่ีนองกัน ซ่ึง

หลังเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สถาบันพระมหา

กษัตริย รัฐบาล และวงการตาง ๆ  ของไทยตางไดย่ืนมือใหความ

ชวยเหลือแกจีนอยางดีย่ิง สะทอนใหเห็นถึงมิตรภาพไมธรรมดา

ท่ีเปยมดวยความจริงใจระหวางประชาชนจีนกับประชาชนไทย 

โดยเฉพาะอยางย่ิง พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

ไทยไดถายคลิปใหกําลังใจแกเมืองอูฮ่ันดวย นอกจากน้ี ไทยยัง

ไดเคารพขอเสนอขององคการอนามัยโลก ใชมาตรการรับมือ

กับสถานการณท่ีเหมาะสม โดยจีนขอช่ืนชมตอการน้ี ซ่ึงความ

จริงใจจะแสดงออกใหเห็นในยามท่ีเพ่ือนตกทุกข ไดยาก ซ่ึง

เช่ือม่ันวา การติดตอไปมาหาสูกันระหวางประชาชนจีนและไทย 

จะมีความใกลชิดแนนแฟนมากย่ิงข้ึนหลังผานพนวิกฤตการ

แพรระบาดของโควิด-19 รวมท้ังมิตรภาพท่ีมีมาชานานระหวาง

จีน-ไทย จะลงลึกและยกระดับสูงย่ิงข้ึนตอเน่ือง

 สวนนายดอน ปรมัตถวินัย ไดกลาววา การสกัดการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนกําลังประสบ

ความคืบหนาท่ีดี ประเทศไทยขอแสดงความยินดีตอการน้ี 

สําหรับผูปวยติดเช้ือโควิด-19 ในไทยกําลังมีอาการดีข้ึนตอเน่ือง

เชนกัน ท้ังน้ี การระบาดของโควิด-19 เปนความทาทายรวมกัน

ของประเทศตาง ๆ  ในภูมิภาค ซ่ึงเช่ือม่ันวา การประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศระหวางจีน-อาเซียนสมัยวิสามัญวาดวยการสกัด

การแพรระบาดของเช้ือโควิด-19 จะประสบความสําเร็จอยาง

แนนอน อีกท้ังจะเพ่ิมพูนและเสริมสรางความสามัคคีและความ

รวมมือระหวางจีน-อาเซียนใหเขมแข็งมากข้ึน รวมท้ังสราง

คุณูปการตอภารกิจสาธารณสุขของภูมิภาคและโลก

ÀÒ¾·Õ่ 3 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÅÒâËÁÍÒà«ÕÂ¹·Õ่¡ÃØ§ÎÒ¹ÍÂ »ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 19 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2563 
·Õ่ÁÒ¢Í§ÀÒ¾¨Ò¡àÇ็ºä«µ� http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/19/c_138799418.htm

ในขณะวันเดียวกันน้ัน ยังมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2563 ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียนไดประกาศแถลงการณรวม โดยแสดงความช่ืนชมจีนท่ีใช

ความพยายามเพ่ือตอสูกับการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมท้ังแสดงความเสียใจตอประเทศ เขตแควน และประชาชนผูประสบภัย

ท้ังหลาย นอกจากน้ี ไดเห็นพองกันในการรวมกันรับมือกับสถานการณแพรระบาดคร้ังน้ีอยางแข็งขัน และใหคําสัญญาท่ีจะเสริม

ความรวมมือดานการปองกันประเทศ รวมถึงการใหความรวมมือทางการแพทยทหารและการรวมกันใชขอมูลท่ีเก่ียวของ เปนตน
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การติระหนักถึงควิามร่วิมมือกันเพ่ือ
ต่ิอต้ิานการระบาดของโรคโควิิด-19

เม่ือวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ.  2563 ไดมีการประชุมสุดยอด

อาเซียน และผูนําอาเซียนบวกสาม (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) 

สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีปกติ

แลวจะประชุมเปนประจําทุกป ปละ 2 คร้ัง แตเน่ืองดวยขณะน้ี

มีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดสงผลกระทบท่ัวโลกและ

ทุกประเทศในอาเซียน ดังน้ัน ผูนําอาเซียนจึงเห็นพองใหจัดการ

ประชุมผานระบบทางไกลแทน โดยในชวงเชาเปนการ

ประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน 10 ประเทศ และชวงบายเปนการ

ประชุมรวมระหวางผูนําอาเซียนกับประเทศคูเจรจาบวกสาม 

(จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) ซ่ึงเกิดจากขอเสนอของจีนในการ

ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ วาดวย

สถานการณโควิด-19 ระหวางวันท่ี 19 - 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

ณ กรุงเวียงจันทน สปป.ลาว ท่ีจะใหมีการจัดการประชุมสุดยอด

อาเซียนสมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชวง

เวลาท่ีเหมาะสม

ขอเสนอดังกลาวของจีน ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก

ประการแรก คือ การเสริมสรางการเช่ือมตอ การปองกัน

และควบคุมรวมกัน สงเสริมการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ

และความรวมมือระหวางหนวยงานดานสาธารณสุข กักกันโรค 

การขนสง และการเขาและออกของท้ังสองฝาย การประชุมสมัย

พิเศษถูกจัดข้ึนในเวลาท่ีถูกตองเหมาะสม มีการวางแผนและ

ทิศทางของความรวมมือในระดับท่ีสูงข้ึน

ประการท่ีสอง คือ การมองในระยะยาวและสรางกลไก

ความรวมมือระยะยาว จัดต้ังกลไกการประสานงานกรณีฉุกเฉิน

ดานสาธารณสุขจีน-อาเซียน เพ่ือปรับปรุงความเร็วในการรับมือ

ตอเหตุการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข จัดต้ังศูนยสํารองสารพิษ

ท่ีใชในการปองกันการแพรระบาดของโรค

ประการท่ีสาม คือ การรับมืออยางมีเหตุผลและเอาชนะ

ความต่ืนตระหนก เคารพคําแนะนําของผูเช่ียวชาญของ

องคการอนามัยโลก รวมมือกันฟนฟูการแลกเปล่ียนทาง

เศรษฐกิจและบุคลากรใหเปนปกติโดยเร็ววัน

ประการท่ีส่ี คือ การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการ

บมเพาะความรวมมือใหม ๆ  ใหเติบโตข้ึน เพ่ือสงเสริมการฟนฟู

ทางเศรษฐกิจ ดวยการ เรงสรางเครือขาย ระบบดิจิทัล สงเสริม

ความรวมมือดานอีคอมเมิรซและความรวมมือในดานตาง ๆ 

เชน การชําระเงินผานทางมือถือ ฯลฯ รวมท้ังการยกระดับการ

บริหารการจัดการของเมือง และการรับมือตอเหตุฉุกเฉิน

สาธารณะท่ีสําคัญ รวมไปถึงความสามารถในการตัดสินใจและ

การประมวลผล เปนตน

ควิามก้าวิหน้าจากการหารือเก่ียวิกับ
กลไกควิามร่วิมมือ

ทาทีทางยุทธศาสตรของจีนจากถอยแถลงของ นายหล่ี

เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ตอท่ีประชุมอาเซียนกับประเทศ

คูเจรจาบวกสาม (จีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต) วาระพิเศษ วาดวย

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เม่ือชวงบายวันท่ี 14 

เมษายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงในชวงตนของถอยแถลง นายกรัฐมนตรี

จีนไดกลาวถึงสถานการณโดยภาพรวมวา ประธานาธิบดี สี จ้ินผิง 

ไดเนนย้ําถึงความจําเปนสําหรับประชาคมระหวางประเทศ 

เพ่ือเสริมสรางความเช่ือม่ันในการดําเนินการอยางเปนเอกภาพ

และตอบสนองโดยรวม เพ่ือการแกไขปญหาวิกฤติรวมกันและ

การวางกลไกการเตรียมความพรอมสําหรับกรณีฉุกเฉินในการ

ตอสูกับโรคระบาด รวมท้ังการเช่ือมโยงกันอยางใกลชิด เพ่ือ

การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน โดยในการตอสูกับโควิด-19

ทําใหตระหนักถึงชุมชนท่ีมีอนาคตรวมกัน ซ่ึงตองทํางาน

รวมกัน ประสานงานกันและมีความรวมมือท่ีใกลชิดย่ิงข้ึน แบบ

เปนหุนสวนท่ีมีความเปนปกแผนและใหความชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก ท้ังน้ี รัฐบาลจีนได

ยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางอยูเสมอ และปฏิบัติตามวิธีการทาง

วิทยาศาสตรในการกําหนดเปาหมายตาง ๆ อยางเปดกวางและ

โปรงใส นอกจากน้ี ยังขอขอบคุณประชาชนชาวจีนท้ังประเทศ

ท่ีใชความพยายามอยางหนัก ทําใหประสบความสําเร็จอยาง

ย่ิงใหญในการควบคุมการระบาดของโรค รวมท้ังการฟนฟูชีวิต

และการทํางานใหกลับสูปกติอยางรวดเร็ว ซ่ึงจีนไดใชมาตรการ

ลดภาษีและคาธรรมเนียมจํานวนมาก เพ่ือลดภาระขององคกร 

ตลอดจนเพ่ิมการเติบโตของการบริ โภคและสนับสนุน

อุตสาหกรรมรูปแบบใหม ภายใตการปฏิรูปและการเปดกวาง 

อีกท้ังดําเนินนโยบายการคลังและการเงิน โดยการสงเสริมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากน้ี นายกรัฐมนตรีจีน ยังไดเนนย้ําขอเสนอใน

การสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรควา ไมมี

ประเทศใดสามารถตอสูกับโรคน้ีไดโดยลําพัง กลาวคือ

ประการแรก อาเซียนบวกสาม (ASE AN Plus Three: APT) 

จําเปนตองเพ่ิมพูนความรวมมืออยางรอบดานในการสราง

ขีดความสามารถดานสาธารณสุข เพ่ือการปกปองและรักษา

ชีวิตเปนส่ิงสําคัญอันดับแรก โดยเฉพาะตองปกปองความปลอดภัย

และสุขภาพของชาวตางชาติเชนเดียวกับท่ีปกปองพลเมืองของ

ตนเอง ควรกระชับความรวมมือระหวางหนวยงานดานสุขภาพ 

ศุลกากร การขนสงและการเขาเมืองของประเทศสมาชิก โดย

มีกลไกการประสานงาน เพ่ือการส่ือสารท่ีราบร่ืน รวมท้ัง

มาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคจากการผานเขาออก
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ดินแดน ตลอดจนตองแบงปนประสบการณการวินิจฉัย

และการรักษา ขอมูลการวิจัย และมีการวิจัยรวมกันเพ่ือ

การพัฒนายาและวัคซีน มีการประสานงานในการผลิต การ

จัดหาเวชภัณฑและการอํานวยความสะดวกในการซ้ือเวชภัณฑ

ในเชิงพาณิชย โดยจีนสนับสนุนอาเซียนในการจัดต้ังกองทุน

โควิด-19 และจะใหการสนับสนุนท่ีจําเปนผานกองทุนความรวมมือ

อาเซียน-จีน และกองทุนความรวมมือของกลุมอาเซียน

บวกสาม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถท้ังในปจจุบันและในระยะยาว 

นอกจากน้ี จีนขอแนะนําใหมีการจัดต้ังคลังสํารองเวชภัณฑ 

เพ่ือใหมีความพรอมในการตอบสนองอุปกรณฉุกเฉิน และ

ตองดําเนินการฝกซอมแผนสําหรับสถานการณฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข อีกท้ังใชประโยชนจากกองทุนความรวมมือกลุม

อาเซียนบวกสาม เพ่ือดําเนินโครงการฝกอบรมดานสาธารณสุข 

โดยควรสนับสนุนองคการอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) ในการประสานงานและทํางานรวมกัน 

เพ่ือปกปองความม่ันคงดานสุขภาพของประชาชนในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก

ประการท่ีสอง อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three: APT) 

จําเปนตองฟนฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจและบูรณาการ

ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคใหลึกซ้ึงย่ิงข้ึน รวมท้ังกําจัดอุปสรรค

ตอการคาและการลงทุน โดยการเปดตลาดเพ่ือฟนฟู

การเติบโตในเอเชียตะวันออกโดยเร็วท่ีสุด ดวยมาตรการ

ควบคุมท่ีจําเปน ซ่ึงควรพิจารณาเปด “ชองทางท่ีรวดเร็ว” 

สําหรับการพาณิชย การขนสงและการบริการดานเทคโนโลยี 

อันจะเอ้ือตอการไหลเวียนของผูคนและสินคาท่ีจําเปน ท่ีจะ

ทําใหอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทานมีเสถียรภาพ โดยไม

กระทบตอการควบคุมการระบาดของโรค นอกจากน้ี ตองมีการ

วิจัยรวมกันเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและหวงโซอุปทาน 

เพ่ือสรางความเช่ือมโยง รวมท้ังควรพัฒนาความรวมมือดานการ

ดูแลสุขภาพและการแพทย การผลิต บ๊ิกดาตา และ 5G 

เพ่ือสงเสริมการเติบโตใหม โดยตองทํางานเพ่ือนําไปสูการ

ลงนามในขอตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 

ภายในกรอบเวลาท่ีตกลงกันและเรงการเจรจาเขตการคาเสรี 

(Free Trade Area: FTA) ระดับไตรภาคีเพ่ือเรงการรวมกลุม

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

ประการท่ีสาม อาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three:

APT) ตองกระชับการประสานงานเชิงนโยบายเพ่ือปองกันความ

เส่ียงและความทาทายทุกประเภทท่ีจะมาจากโควิด-19 เพ่ือเปน

จุดศูนยกลางของความม่ันคงสําหรับภูมิภาค โดยควรขยายการ

ใชสกุลเงินทองถ่ินในการคาและการลงทุนในภูมิภาคและ

ปรับปรุงเครือขายการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ตามความตกลง

มาตรการริเร่ิมเชียงใหมไปสูการเปนพหุภาคี (Chiang Mai 

Initiative Multilateralisation: CMIM) และสํานักงานวิจัย

เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (ASEAN+3 

Macroeconomic Research Office: AMRO) เพ่ือเพ่ิมความ

พรอมสําหรับวิกฤต และควรสนับสนุนธนาคารโลก ธนาคาร

เพ่ือการพัฒนาเอเชีย (Asi an Development Bank: ADB) 

ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหงเอเชีย (Asi an 

Infrastructure Investment Bank: AIIB) และสถาบันการเงิน

พหุภาคีอ่ืน ๆ ในการดําเนินการอยางรวดเร็วเพ่ือใหมีสภาพ

คลองเพียงพอ โดยจีนจะจัดสรรเงิน 10 ลานดอลลารสหรัฐใน

กองทุนลดความยากจนและความรวมมือระดับภูมิภาคภายใต 

ADB เพ่ือสนับสนุนโครงการควบคุมการระบาดในภูมิภาค 

นอกจากน้ี จีนยินดีรับขอเสนอของ AIIB สําหรับการฟนฟูจาก

โควิด-19 ดวยเงินทุนเร่ิมตนจํานวน 5 พันลานเหรียญสหรัฐ

ในชวงทายของการแถลงตอท่ีประชุม นายกรัฐมนตรีจีน

ไดกลาวเนนวา ภูมิภาคน้ีเปนหน่ึงในผูผลิตธัญพืชรายใหญของ

โลก และเปนท่ีต้ังของประชากรกวาหน่ึงในส่ีของโลก ซ่ึงสวนใหญ

เปนประเทศกําลังพัฒนา ดังน้ัน การสรางความม่ันคงดาน

อาหารเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง โดยตองใชประโยชนอยางเต็มท่ี

จากองคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (AS EAN Plus 

Three Emergency Rice Reserve: APTERR) เพ่ือปองกันวิกฤต

ดานอาหาร นอกจากน้ี อาเซียนบวกสาม (APT) จะทํางานรวมกัน

เปนหุนสวนดวยความสามัคคี โดยจีนจะยืนเคียงขางกับ

ประชาชนในเอเชียตะวันออกและท่ัวโลก เพ่ือผานพนชวงเวลา

ท่ียากลําบากจากผลกระทบของโรคระบาด โดยเช่ือม่ันวา 

จะทําใหเศรษฐกิจในภูมิภาคไดรับการฟนฟู อันจะนําไปสูความเจริญ

รุงเรืองและเสถียรภาพของโลก

 โดยจีนไดแสดงทาทีท่ีมีความพอใจตอผลการประชุม

คร้ังน้ี โดยยินดีท่ีจะรวมมืออยางใกลชิดกับทุกฝาย และจะใช

ปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือเอาชนะการตอสูกับ

การระบาดของโรค โดยการยกระดับสาธารณสุข และฟนฟู

เศรษฐกิจในภูมิภาคโดยเร็ว ท้ังน้ี การประชุมอาเซียนบวกสาม 

(ASEAN Plus Three: APT) วาระพิเศษคร้ังน้ี นับเปนการประชุม

ท่ีสําคัญอีกคร้ังหน่ึง ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

นอกจากน้ี ขอริเร่ิมของประธานาธิบดี สี จ้ินผิง ท่ีเสนอให

ประชาคมโลกรวมแรงรวมใจกันในการรับมือกับการระบาดของ

โรค และกระชับความรวมมือระหวางประเทศในทุกดานน้ัน 

ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) 

อธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาว

ถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรค

ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) ไดรับการตอบรับท่ีดีย่ิงข้ึน ซ่ึงนายอู เจียงหาว (Wu Jianghao) 

อธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาวอธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาวอธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาวอธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาวอธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดกลาว

ถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคถึงการประชุมอาเซียนบวกสาม (APT) วาระพิเศษ วาดวยโรค
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ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เม่ือ

วันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563 วาทําใหทุกฝาย

มีความม่ันใจมากข้ึนในการดําเนินความ

รวมมือและยังทําใหแนวทางความรวมมือ

ในภูมิภาคมีความชัดเจนมากข้ึน กลาวคือ

1. เปนกรณีท่ีทุกฝายมีความม่ันใจ

มากข้ึนในการดําเนินความรวมมือ โดย

ขอเสนอและขอริเร่ิมของจีนไดรับการตอบรับ

ท่ีดีและการสนับสนุนจากทุกฝาย ซ่ึงนายก

รัฐมนตรีหล่ี เคอเฉียง ของจีนไดบรรยาย

สรุปประสบการณของจีนในการประสาน

การปองกัน การควบคุมการระบาดของโรค

กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม อีกท้ังยังได

มีขอเสนอและขอริเร่ิมท่ีสําคัญเก่ียวกับ

การกระชับความรวมมือในการปองกันและ

ควบคุมการระบาดของโรค การยกระดับ

สาธารณสุข การฟนฟูการพัฒนาเศรษฐกิจ 

รวมท้ังการรับมือกับความเส่ียงและการ

ทาทายในดานตาง ๆ 

 2.  ผูนําทุกประเทศท่ีเขารวมการ

ประชุมคร้ังน้ี เห็นเปนเอกฉันทวา การจัด

ประชุมคร้ังน้ีมีความสําคัญอยางย่ิงยวด

ในยามท่ีทุกฝายกําลังรับมือกับการระบาด

ของโรค โดย 10 ประเทศในอาเซียนกับ จีน 

ญ่ีปุน และเกาหลีใต ตองกระชับความรวมมือ

รวมกันปองกันและควบคุมการระบาด

ของโรค ในขณะเดียวกัน ยังตองรักษาความ

คลองตัวของหวงโซการผลิตและหวงโซ

อุปทาน พยายามฟนฟูการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม

 3.  ผู นําประเทศท่ี เข าร วมการ

ประชุมคร้ังน้ีมีความเห็นรวมกันในหลาย

ดานท่ีสําคัญ เชน การยับย้ังการแพรระบาด

ของโรค และการยกระดับการบริหารดาน

สาธารณสุขใหสูงข้ึน นอกจากน้ี ยังเห็นเปน

เอกฉันทวา ตองไมใหมีการทําลายช่ือเสียง

ของประเทศอ่ืน และตองไมเลือกปฏิบัติตอ

ประเทศอ่ืน ตองรวมมือกับองคการอนามัย

โลกและประชาคมระหวางประเทศอยาง

ใกลชิด เพ่ือรวมกันรักษาความปลอดภัย

ดานสาธารณสุขของโลก 

อธิบดีกรมกิจการเอเชีย กระทรวงการตางประเทศจีน ไดใหทัศนะเพ่ิมเติม

ตอเร่ืองน้ีวา การท่ีทุกฝายเห็นดวยท่ีจะแบงปนขอมูลขาวสาร การแลกเปล่ียน

ประสบการณ และกระชับความรวมมือในการวิจัย พัฒนายารักษาโรคและวัคซีน 

รวมท้ังจะใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกันดานเทคโนโลยี เพ่ือใหหลักประกันตอ

อุปทานดานยารักษาโรค เคร่ืองมือ และอุปกรณทางการแพทย และเวชภัณฑชนิดอ่ืน

ซ่ึงทุกฝายเห็นดวยท่ีจะหารือเร่ืองการนําเงินทุนสวนหน่ึงจากกองทุนความรวมมือ

อาเซียน-จีน และกองทุนความรวมมืออาเซียนกับจีน ญ่ีปุน เกาหลีใต 

ไปจัดต้ังกองทุนพิเศษ เพ่ือสนับสนุนประเทศอาเซียนรับมือกับการระบาดของโรค

และการท่ีทุกฝายเห็นพองตองกันวา ตองพิจารณาถึงสภาพความเปนจริงของ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกท่ีมีความหลากหลายในดานตาง ๆ และแตละประเทศ

มีระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกันคอนขางมาก โดยตองเสริมบทบาทในการรับมือ

กับภัยคุกคามดานสาธารณสุขของกลไกท่ีมีอยูแลวของ 10 ประเทศในอาเซียน

กับ จีน ญ่ีปุน เกาหลีใต และของ 10 ประเทศในอาเซียนเอง นอกจากน้ี ทุกฝาย

ยังไดหารือในการจัดต้ังกลไกสํารองเคร่ืองมือและอุปกรณทางการแพทยและ

เวชภัณฑชนิดตาง ๆ  เพ่ือแกไขปญหาอุปกรณทางการแพทยท่ีสํารองไวไมเพียงพอ

รวมท้ังการท่ีทุกฝายเห็นดวยท่ีจะพยายามลดผลกระทบจากโรคระบาด

ท่ีมีตอเศรษฐกิจ และสังคม โดยจะรักษาการติดตอไปมาหาสูกันดานการคา 

การลงทุน และการเปดตลาด รวมท้ังความคลองตัวของหวงโซอุปทาน อีกท้ังจะใช

นโยบายการคลังในการกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากน้ี ยังจะใหการ

สนับสนุนมากข้ึนแกวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และประชาชนกลุม

ดอยโอกาส และจะระมัดระวังตอความเส่ียงทางการเงินท่ีแฝงอยู ท้ังน้ี ทุกฝายยินดี

ท่ีจะใหองคกรการเงิน พหุภาคีตาง ๆ เชน ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

(Asian Development Bank: ADB) ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานแหง

เอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) ใชมาตรการสนับสนุน

ทางการเงินตอการรับมือกับการระบาดของโรค และการลดความเส่ียงดานตาง ๆ

ÀÒ¾·Õ่ 4 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ·Ò§ä¡ÅÍÒà«ÕÂ¹¡Ñº»ÃÐà·È¤Ù‹à¨Ã¨ÒºÇ¡ÊÒÁ ÊÁÑÂ¾ÔàÈÉ Ç‹Ò´ŒÇÂâ¤ÇÔ´-19 
àÁ×่ÍÇÑ¹·Õ่ 14 àÁÉÒÂ¹ ¾.È. 2563 

·Õ่ÁÒ¢Í§ÀÒ¾¨Ò¡àÇ็ºä«µ� http://www.china.org.cn/world/2020-04/15/
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ในทายท่ีสุด ความกาวหนาจากการหารือเก่ียวกับกลไก

ความรวมมือก็ไดไปปรากฏอยูในบทบัญญัติปฏิญญาของการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563

สัาระสํัาคัญบทบัญญัติิในปฏิญญาของ
การประชุ้มสุัดยอดอาเซียน สัมัยพิเศษ 
ว่ิาด้วิยโรคติิดเชื้� อไวิรัสัโคโรนา 2019
(โควิิด-19) เม่ือวัินท่ี 14 เมษายน 2563

ในสวนท่ีเปนเจตนารมณ 

 1. เราประมุขแหงรัฐหรือหัวหนารัฐบาลของประเทศ

สมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) 

ไดจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ ผานระบบการ

ประชุมทางไกล เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563 โดยมีนายเหวียน 

ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปน

ประธานการประชุมในฐานะประธานอาเซียน

2.  เราแสดงความกังวลอยางย่ิงตอการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซ่ึงองคการอนามัยโลก

(ดับเบิลยูเอชโอ) ไดประกาศใหเปนการระบาดใหญ เม่ือ

วันท่ี 11 มีนาคม 2563 รวมท้ังผลกระทบทางลบของโรคระบาด

ดังกลาวตอความเปนอยูอันดีของประชาชนและการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและสังคมระดับโลก 

3. เรารูสึกเสียใจอยางสุดซ้ึงตอการสูญเสียชีวิตและ

ความยากลําบากอันเกิดจากการระบาดใหญระดับโลก เรา

ยกยองบุคลากรทางการแพทย เจาหนาท่ีดานสาธารณสุข และ

บุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงปฏิบัติงานอยูในแนวหนา

 4. ดวยระลึกถึงถอยแถลงของประธานอาเซียนวาดวย

การรับมือรวมกันของอาเซียนตอโรคโควิด-19 เม่ือวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2563 เรายืนยันความมุงม่ันและเจตจํานงภายใต

แนวคิดอาเซียนท่ีแนนแฟนและตอบสนองในการรวมมือและ

ดําเนินการรวมกันอยางแนวแนในการควบคุมการแพรระบาด

ของโรคดังกลาว ในขณะท่ีมุงบรรเทาผลกระทบทางลบตอความ

เปนอยูของประชาชน และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเรา

 5. เราช่ืนชมมาตรการท่ีครอบคลุมของแตละประเทศ

สมาชิกอาเซียน และความพยายามท่ีทันทวงทีของสาขา

สาธารณสุขอาเซียนและองคกรรายสาขาอ่ืน ๆ ของอาเซียน 

โดยความรวมมือกับภาคีภายนอกของอาเซียน และประชาคม

ระหวางประเทศ ในการปองกัน ตรวจสอบ ควบคุม และตอบสนอง

ตอการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนจัดการกับความ

ทาทายท่ี รุนแรงและหลากหลายแง มุมอันเกิดจากโรค

ดังกลาว

6. ดวยตระหนักถึงความเช่ือมโยงและความเปราะบาง

เม่ือเผชิญกับโรคระบาดน้ี เราเนนย้ําความสําคัญของแนวทาง

ท่ีสอดคลองกันและเก่ียวของกับทุกสาขา ผูมีสวนไดเสีย และ

ทุกภาคสวนของประชาคมอาเ ซียนในการยืนยันการ

ตอบสนองของอาเซียนตอการระบาดใหญน้ีอยางทันทวงทีและ

มีประสิทธิภาพ

7. เราตระหนักถึงบทบาทท่ีสําคัญขององคการอนามัยโลก

และมุงม่ันท่ีจะทํางานอยางใกลชิดกับองคการอนามัยโลก 

องคการอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ และประชาคมระหวางประเทศ เพ่ือ

เสริมสรางความพรอมและความสามารถในการรับมือรวมกัน

ตอการระบาดใหญน้ี เราเนนย้ําถึงคุณคาของการแลกเปล่ียน

ขอมูลและการแบงปนแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศอยางสม่ําเสมอและ

ทันทวงทีระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและกับภาคีภายนอก

ของอาเซียนในการรับมือกับโรคโควิด -19 อยางมีประสิทธิภาพ

8. เราเรียกรองใหมีการสงเสริมประชาคมอาเซียนท่ี

หวงใยและแบงปนกัน โดยประเทศสมาชิกอาเซียนควรใหความ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในชวงเวลาท่ีทาทายเชนน้ี

ในสวนท่ีเปนแนวทางการดําเนินการ (มาตรการและ

กลไกการปฏิบัติ)

9. เพ่ือตอยอดความพยายามท่ีดําเนินอยูของแตละ

ประเทศสมาชิกอาเซียนและของประชาคมอาเซียน เราจึง 

ตกลงรวมกันท่ีจะ :

(หน่ึง) เสริมสรางมาตรการความรวมมือดานสาธารณสุข

ใหเขมแข็งย่ิงข้ึน เพ่ือจํากัดการระบาดใหญและปกปอง

ประชาชน ซ่ึงรวมถึงผานการแลกเปล่ียนขอมูลสถานการณตาม

เวลาจริงและมาตรการรับมือกับการระบาดใหญท่ีดําเนินการ

โดยประเทศสมาชิกอยางทันทวงทีและโปรงใส แบงปน

ประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศดานการวิจัยและการ

พัฒนาทางระบาดวิทยา การรักษาทางคลินิก การวิจัยรวม และ

การพัฒนาวัคซีนและยาตานไวรัส เสริมสรางขีดความสามารถ

ของระบบสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะท่ี

ปกปองและรับประกันความปลอดภัยของบุคลากรดานสาธารณสุข

ในการน้ี เราช่ืนชมความพยายามในการเสริมสราง

ความรวมมือท่ีเปนรูปธรรมของภาคสวนกลาโหมของอาเซียน

ในการจัดกิจกรรมแบงปนขอมูลและแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ

ระหวางกันและกับภาคีภายนอกท้ังทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงรวม

ถึงการจัดการฝกซอมวางแผนรับมือกับสถานการณฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข โดยศูนยแพทยทหารอาเซียน (เอซีเอ็มเอ็ม) และ

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เสริมสรางเครือขายท่ีเปนมืออาชีพตามท่ีรัฐมนตรีกลาโหม

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ

เครือขายผูเช่ียวชาญกลาโหมของอาเซียนในดานเคมี ชีววิทยา 

และรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและและรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและและรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและและรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและและรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและและรังสีวิทยา เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตรและ
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อาเซียนไดเห็นพองรวมกันในถอยแถลงรวมวาดวยความรวมมือ

ดานกลาโหม เพ่ือรับมือกับการแพรระบาดของโรค เม่ือวันท่ี 

19 กุมภาพันธ 2563

- เพ่ิมพูนความรวมมือเพ่ือจัดหายา เคร่ืองมือ และ

อุปกรณทางการแพทยท่ีจําเปนอยางเพียงพอ ซ่ึงรวมถึง แตไม

จํากัดเพียง เคร่ืองมือสําหรับการวินิจฉัยโรค อุปกรณปองกัน

สวนบุคคล ฯลฯ และสงเสริมการจัดต้ังคลังสํารองอุปกรณ

ทางการแพทยระดับภูมิภาค รวมท้ังใชประโยชนจากคลังเก็บ

ส่ิงของของอาเซียนท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยเหลือประเทศสมาชิก

อาเซียนในภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข

- สงเสริมการดําเนินการตามกฎอนามัยระหวาง

ประเทศขององคการอนามัยโลก (ไอเอชอาร) (พ.ศ. 2558) 

และพิจารณาจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (เอสโอพี) 

ของอาเซียนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

- เสริมสรางความพรอมและการตอบสนองตอการ 

แพรระบาดท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค ซ่ึงรวมถึงผานการ

จัดต้ังเครือขายผูเช่ียวชาญดานภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

เพ่ือรองรับความจําเปนในอนาคต การเสริมสรางขีดความสามารถ

ของเครือขายดานการรับมือกับภาวะฉุกเฉินของอาเซียนท่ีมีอยู 

กลาวคือ เครือขายศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอาเซียน (อีโอซี) 

ศูนยประเมินและส่ือสารความเส่ียงอาเซียน ศูนยขอมูลชีวภาพ

เสมือนอาเซียน (เอบีวีซี) และศูนยประสานงานอาเซียนเพ่ือ

ความชวยเหลือดานมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (อาฮา 

เซ็นเตอร) เพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุขในอนาคต

(สอง) ใหความสําคัญกับความเปนอยู อันดีของ

ประชาชนเปนลําดับแรกในการตอสูรวมกันของอาเซียนตอ

โรคโควิด-19 และใหความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางเหมาะสม

แกคน ชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีไดรับผลกระทบจาก

การระบาดใหญในประเทศสมาชิกอาเซียนหรือในประเทศท่ีสาม

 - สงเสริมการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแนว

ปฏิบัติอาเซียนวาดวยการใหความชวยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

โดยคณะทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศท่ีสาม

แกคนชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนในสถานการณวิกฤต

(สาม) สงเสริมการส่ือสารสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ

และโปรงใส ซ่ึงรวมท้ังส่ือในหลากหลายรูปแบบ โดยการ

รายงานขอมูลท่ีเปนปจจุบันอยางทันทวงทีของนโยบายรัฐบาล

ท่ีเก่ียวของ ขอมูลดานสาธารณสุขและความปลอดภัย การให

ความกระจางตอขอมูลท่ีไมถูกตอง และความพยายามเพ่ือลด

การทําลายช่ือเสียง และการเลือกปฏิบัติ สงเสริมใหสาขา

สารนิเทศของอาเซียนเพ่ิมพูนความรวมมือในการตอตานการ

เผยแพรขอมูลท่ีไมถูกตองและขาวปลอม ตลอดจนจัดทําแนว

ปฏิบัติและเวทีรวมท่ีเปนไปไดเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

แบงปนขอมูลระหวางกันอยางทันทวงทีในอาเซียน

(ส่ี) ยืนยันความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการรวมกันและ

ประสานนโยบายในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากการระบาดใหญ ปกปองความเปนอยูอันดีของ

ประชาชน และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

- มอบหมายใหรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีของเราดําเนินการ

ตามแถลงการณรวมของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนวาดวย

การสงเสริมความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจของอาเซียนในการรับมือ

กับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2563 

ซ่ึงรวมถึง :

ยังคงมุงม่ันในการดํารงไวซ่ึงตลาดท่ีเปดกวางตอการคา

และการลงทุน และขยายความรวมมือระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนและกับภาคีภายนอกของอาเซียนเพ่ือรับประกัน

ความม่ันคงทางอาหาร อาทิ การใชประโยชนจากองคกรสํารอง

ขาวฉุกเฉินอาเซียนบวกสาม (แอพเตอร) และการเสริมสราง

ความยืดหยุนและความย่ังยืนของหวงโซอุปทานระดับภูมิภาค 

โดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับอาหาร สินคาโภคภัณฑ ยารักษาโรค 

เวชภัณฑ และสินคาท่ีจําเปน

ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมในการเสริมสรางความ

เช่ือม่ันและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค รวมถึงผาน

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจ การชวยเหลือประชาชนและภาค

ธุรกิจท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอยางย่ิง

วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย (เอ็มเอสเอ็มอี) 

และกลุมเปราะบางตาง ๆ

- รวมมือกันในการรับประกันโครงขายความคุมครอง

ทางสังคมสําหรับประชาชนของเรา ปองกันความพลิกผันและ

ความไรเสถียรภาพทางสังคม ซ่ึงเกิดจากผลกระทบทางลบ

ของการระบาดใหญ สานตอความพยายามในการออกแบบและ

ดําเนินการตามระบบการคุมครองทางสังคมท่ีรับรูความเส่ียง

และพรอมรับมือกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด เพ่ือลดความเปราะบาง

ของประชากรท่ีมีความเส่ียง และปรับปรุงความยืดหยุนใน

ภาพรวมของกลุมน้ี

- สงเสริมการจัดทําแผนฟนฟูภายหลังการระบาดใหญ 

เพ่ือแบงปนการถอดถอนบทเรียน ฟนฟูความเช่ือมโยง การ

ทองเท่ียว ธุรกิจ และกิจกรรมทางสังคมท่ีเปนปกติของอาเซียน 

และปองกันการถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีอาจเกิดข้ึนได

(หา) เนนย้ําความสําคัญของแนวทางของอาเซียนท่ี

ครอบคลุมและเก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย และสาขาความ

รวมมือตาง ๆ เพ่ือรับมือกับโรคโควิด-19 และสถานการณ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุขในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ ช่ืนชม

บทบาทท่ีแข็งขันของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (เอซีซี) 
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และผลงานท่ีดีของคณะทํางานภายใตคณะมนตรีประสานงาน

อาเซียนวาดวยสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข (เอซีซี 

ดับเบิลยูจี-พีเอชอี)  และองคกรเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ 

ของอาเซียน ตลอดจนส่ังการใหคณะมนตรีประสานงาน

อาเซียนวาดวยสถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข สนับสนุน

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเวทีหลักใน

การประสานการรับมือในภาพรวมของอาเซียนตอสถานการณ

ฉุกเฉินดานสาธารณสุข

 (หก) มอบหมายใหรัฐมนตรีและเจาหนาท่ีอาวุโสดาน

เศรษฐกิจหาแนวทาง เพ่ือรักษาความเช่ือมโยงของหวงโซ

อุปทาน โดยเฉพาะระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะทําให

การคาเดินหนาตอไปได เพ่ือการเคล่ือนยายสินคาท่ีจําเปน รวมถึง

ยารักษาโรค อาหาร และส่ิงของท่ีจําเปน เปนไปไดอยางราบร่ืน

ตลอดจนรับประกันวาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการคาและ

เสนทางการคา ท้ังทางอากาศ บก และทาเรือ ยังเปดทําการ 

และละเวนจากการวางขอจํากัดท่ีไมจําเปนตอกับการเคล่ือนยาย

ยารักษาโรค อาหาร และส่ิงของท่ีจําเปน โดยสอดคลองกับ

สิทธิและพันธกรณีภายใตความตกลงขององคการการคาโลก 

(ดับเบิลยูทีโอ) ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (อาติกา) 

และหลักการภายใตกฎหมายระหวางประเทศ

 (เจ็ด) สนับสนุนการจัดสรรเงินท่ีคงเหลือของกองทุน

ท่ีมีอยู และสงเสริมการสนับสนุนทางเทคนิค และทางการเงิน

จากหุนสวนตาง ๆ  ของอาเซียน เพ่ือสนับสนุนความรวมมือใน

การตอสูกับโรคโควิด-19 ซ่ึงรวมถึงขอเสนอการจัดต้ังกองทุน

อาเซียนเพ่ือรับมือกับโควิด-19

 เรามอบหมายใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซ่ึง

สนับสนุนโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนวาดวย

สถานการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข กํากับดูแลความพยายาม

รวมกันของอาเซียนในการรับมือกับโรคโควิด-19 และแกไข

ปญหาความทาทายทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนจัดทํา

รายงานพรอมขอเสนอแนะท่ีเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือ

เสนอตอผูนําอาเซียนเพ่ือใหแนวทางและส่ังการตอไป ในการน้ี 

เราเรียกรองใหองคกรรายสาขาท่ีเก่ียวของท้ังหมดของอาเซียน

รวมมืออยางเต็มท่ีและใกลชิดกับคณะมนตรีประสานงาน

อาเซียนเพ่ือดําเนินการใหบรรลุตามพันธกรณีและความตกลง

ของผูนําท่ีระบุในปฏิญญาฉบับน้ี

เราสัญญาท่ีจะคงความเปนเอกภาพและการเฝาระวัง

ในการรับมือกับโรคโควิด-19 และมุงม่ันท่ีจะทํางานอยางใกลชิด

กับองคการอนามัยโลก ภาคีภายนอกของอาเซียน และ

ประชาคมระหวางประเทศ เพ่ือยับย้ังการระบาดใหญ ปกปอง

ชีวิตและความเปนอยูของประชาชน รักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกัน รักษาความตอเน่ือง

ของการสรางประชาคมอาเซียนเพ่ือบรรลุการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

การเติบโตอยางครอบคลุม และไมท้ิงใครไวขางหลัง

รูปธรรมประการหน่ึงจากขอเสนอของจีนตอการผลักดัน

กลไกความรวมมือระหวางอาเซียน-จีน

จากบทบัญญัติในปฏิญญาของการประชุมสุดยอด

อาเซียน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) เม่ือวันท่ี 14 เมษายน 2563 ในขอ 9 (4) ท่ีระบุถึง

แนวทางขยายความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนกับ

ภาคีภายนอกของอาเซียน โดยเฉพาะการมีคลังสํารองอาหาร 

ซ่ึงสอดคลองกับการท่ีจีนเสนอใหใชประโยชนจากองคกรสํารอง

ขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emer-

gency Rice Reserve: APTERR) เน่ืองจากเปนองคกรท่ีเกิดข้ึน

จากความรวมมือของ 13 ประเทศ ประกอบไปดวยประเทศ

สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมกับจีน ญ่ีปุน และเกาหลีใต 

เพ่ือสํารองขาวสําหรับบริโภคในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินทาง

ธรรมชาติ ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินงานเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

โดยประเทศไทยไดรับความไววางใจใหจัดต้ังสํานักเลขานุการ

องคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) 

ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานงาน

ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท้ังน้ี ความตกลง APTERR เปน

เอกสารความตกลงท่ีมีผลตามกฎหมาย (Legally Binding 

Document) และสอดคลองกับกฎระเบียบขององคการการคาโลก

(World Trade Organization: WTO) และขอตกลงระหวาง

ประเทศอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในการประชุมคณะมนตรีองคกร

สํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) คร้ังท่ี 8 

ระหวางวันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ณ เมืองพุกาม 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยผูแทนคณะฯ ของไทย 

นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอให 

APTERR พิจารณาเพ่ิมปริมาณขาวสํารองในประเทศสมาชิก

อาเซียนบวกสามในรูปสัญญา (Earmarked Stock) ให

สอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคในคน พืช และ

สัตว ท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน เชน การติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) การระบาดของหนอนกระทูขาวโพด

ลายจุด (Fall Army worm) ต๊ักแตนทะเลทราย (Desert Locust) 

และการระบาดของโรคอหิวาตอัฟริกาในสุกร (African 

Swine Fever) รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน ของสภาพภูมิอากาศ เชน ภัยแลง พายุไตฝุน เปนตน 
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การท่ีประเทศตาง ๆ  ลวนตระหนักและใหการยอมรับวา ไมมีประเทศใดประเทศหน่ึงท่ีจะแกไขปญหาในการควบคุม

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดโดยลําพัง โดยจําเปนตองใหความชวยเหลือและความรวมมือกันในรูปแบบตาง ๆ 

ภายใตกลไกการประสานความรวมมือระหวางกัน ไดแก การเสริมสรางการเช่ือมตอเพ่ือการปองกันและควบคุมโรครวมกัน

การจัดต้ังกลไกความรวมมือในระยะยาวเพ่ือรับมือตอเหตุการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข อาทิ การจัดต้ังศูนยสํารองสารพิษ

ท่ีใชในการปองกันการแพรระบาดของโรค ฯลฯ รวมท้ังการเคารพคําแนะนําของผูเช่ียวชาญขององคการอนามัยโลก และ

การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส โดยการบมเพาะความรวมมือใหม ๆ ใหเติบโตข้ึน เพ่ือสงเสริมการฟนฟูทางเศรษฐกิจ เชน 

การเรงสรางเครือขายระบบดิจิทัล และการสงเสริมความรวมมือดานอีคอมเมิรซ เปนตน ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือระหวาง

อาเซียนกับจีนในการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ไดอยางเปนเอกภาพและตอบสนองโดยรวม เพ่ือการแกไข

ปญหาวิกฤติรวมกัน โดยเฉพาะการทําใหตระหนักถึงการเปนชุมชนท่ีมีอนาคตรวมกัน ซ่ึงตองทํางานรวมกันอยางใกลชิด

ย่ิงข้ึน แบบเปนหุนสวนท่ีมีความเปนปกแผนและใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

สําหรับขอคิดท่ีนายกรัฐมนตรีจีนกลาวเนนในชวงทายของการแถลงตอท่ีประชุมอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus 

Three: APT) วาระพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เม่ือวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ความวา 

ภูมิภาคน้ีเปนหน่ึงในผูผลิตธัญพืชรายใหญของโลก และเปนท่ีต้ังของประชากรกวาหน่ึงในส่ีของโลก และสวนใหญเปน

ประเทศกําลังพัฒนา ดังน้ัน การสรางความม่ันคงดานอาหารจึงเปนส่ิงสําคัญอยางย่ิง โดยตองใชประโยชนอยางเต็มท่ี

จากองคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือ APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) เพ่ือ

ปองกันวิกฤตดานอาหาร ในขณะท่ีประเทศไทยไดรับความไววางใจใหจัดต้ังสํานักเลขานุการองคกรสํารองขาวฉุกเฉินของ

อาเซียนบวกสาม (APTERR) ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีประสานงานในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  จึงนา

จะทําใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการสรางบทบาทนําในเร่ืองน้ีท้ังทางดานการวิจัย การผลิต และการกระจายผลผลิต 

ภายใตกลไกการประสานความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีนดังกลาว และยังสามารถขยายผลไปสูประเทศภายนอกอาเซียน

และองคกรความรวมมือระหวางประเทศอ่ืน ๆ ไดอีกดวย
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พลตรี ดร.ไชยสิทธ์ิ ตันตยกุล เหลาทหารสารบรรณ สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง - หลักสูตรช้ันนายพัน เหลาทหารสารบรรณ ประเทศสหรัฐอเมริกา - หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ชุดท่ี 72 - หลักสูตรการรบรวม ศูนยศึกษาการสงคราม ประเทศออสเตรเลีย - หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุนท่ี 41 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 

- หลักสูตรยุทธศาสตรและการปองกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยปองกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเคยดํารงตําแหนง 

อาจารยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา - ผูอํานวยการกองกิจการปองกันประเทศ 

สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด และผูอํานวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษา

ยุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บทความจีนศึกษาในเว็บไซตของศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน สํานักงานวิจัยแหงชาติ. http://www.vijaichina.com/articles/5.

สืบคนเม่ือวันท่ี 19 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และ วันท่ี 14 - 16 เมษายน พ.ศ. 2563.

บทค วามจีนศึกษาในเว็บไซตของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน . https://www.thaizhong.org/th/content/interesting.

html. สืบคนเม่ือวันท่ี 19 - 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และ วันท่ี 14 - 16 เมษายน พ.ศ. 2563.

ปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ วาดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  สืบคนจากเว็บไซต http://

www.asean-thailand.org/asean/view.php?id=176 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Xi Jinping. 2020. Xi jinping: The Governance of China III. Beijing: Foreign Language Press Co., Ltd.

เอกสัารอ้างอิง
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การบูรณาการระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง
กับทิศทางการพัฒนาของกองทัพ 

ปลดปล่อยประชาชนจีน (ตอนที่ 1)
พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล

	 “สาธารณรัฐประชาชนจีนด�าเนินนโยบายป้องกันประเทศเชิงป้องกัน”	 และจะด�าเนินการระดมก�าลังทางทหารเพื่อ	

“ประโยชน์จากการพัฒนา”	ในอนาคต	ภายใต้แนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่	และมุ่งเน้น	“การท�าให้ทหารเป็น

วิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม”	

1
ฉบับที่ 1 ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ปีที่ 70 11วารสารเสนาธิปัตย์ วารสารเสนาธิปัตย์ 10



238

ฉบับที่ 1 ปีที่ 70 ฉบับที่ 1 ปีที่ 70 11วารสารเสนาธิปัตย์ วารสารเสนาธิปัตย์ 10

กล่าวน�า
	 ความจ�าเป็นของการบูรณาการระหว่างงานด้านการ

พฒันาและงานด้านความมัน่คง	เป็นพืน้ฐานส�าคญัทีจ่ะน�าไปสู่

การมีเอกภาพในการสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งของ

ประเทศ	ดังนั้น	ในแผนพัฒนาระยะ	5	ปี	ฉบับที่	14	ของจีน	

ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระหว่างปี	 

ค.ศ.	2021	-	2025	(พ.ศ.	2564	-	2568)	และเป้าหมายระยะยาว

ส�าหรับปี	ค.ศ.	2035	(พ.ศ.	2578)	จึงได้ก�าหนดประเด็นส�าคัญ

เก่ียวกับการประสานการพัฒนากับความมั่นคงและการสร้าง

ประเทศจีนที่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้น	โดยจ�าแนกได้ดังนี้

	 1.	ต้องเสริมสร้างระบบความมั่นคงแห่งชาติ	โดยการ

เสรมิสร้างขดีความสามารถในการปรบัปรงุระบบความเป็นผูน้�า

ที่รวมศูนย์เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้	 

รวมทั้งปรับปรุงระบบหลักนิติธรรม	(กฎหมาย)	 ให้รองรับต่อ

นโยบายยุทธศาสตร์และกลไกการด�าเนินงานเพื่อความมั่นคง

ของชาติ	 ตลอดจนระบบการตรวจสอบและก�ากับดูแล	 

การประชาสมัพนัธ์และการศกึษา	เพ่ือเสรมิสร้างความตระหนกั

ของประชาชนในการมีส่วนร่วมรักษาความมั่นคงของชาติ	

	 2.	 ต้องเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ	 โดยสร้างการเตือนภัยล่วงหน้าภายใต้กลไกการ

ป้องกันและควบคุมในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 รวมทั้งด�าเนินโครงการส�ารวจและ

ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม	 

การรบัประกนัต่อความมัน่คงด้านอาหาร	การรบัประกนัความมัน่คง

ด้านพลังงานและทรัพยากรในเชิงยุทธศาสตร์	การรักษาความ

ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส�าคัญ	 เช่น	 การอนุรักษ์น�้า	

ไฟฟ้า	ประปา	น�้ามันและก๊าซ	การขนส่ง	การสื่อสาร	เครือข่าย

และการเงิน	 การประกันความปลอดภัยของระบบนิเวศ	 

การเสริมสร้างการก�ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์	 

การสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ในต่างประเทศ	 ตลอดจน

ระบบแจ้งเตือนและการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า

	 3.	 ต้องสามารถรับประกันความปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชน	มุ่งให้ความคุ้มครองชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรก 

โดยปรบัปรงุขดีความสามารถในการรบัประกนัความปลอดภยั

ของประชาชนอย่างครอบคลุม	 ปรับปรุงและใช้ระบบความ 

รับผดิชอบในการก�ากบัดแูลด้านความปลอดภยั	อาท	ิการบงัคบั

ใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง	เช่น	

สารเคมีอันตราย	 การท�าเหมือง	 การก่อสร้างและการขนส่ง	

เสรมิสร้างการคุม้ครองความปลอดภยัทางชวีภาพ	ฯลฯ	รวมทัง้

ปรับปรุงระดับการประกันความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ 

ภาพที่ 1 แสดงการเตรียมความพร้อมรบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
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สุขภาพของประชาชน	เช่น	อาหารและยา	ฯลฯ	และยกระดับ

มาตรฐานส�าหรับโครงการป้องกันภัยจากธรรมชาติ	 เช่น	 

น�้าท่วม	ภัยแล้ง	ไฟป่า	ภัยพิบัติทางธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว	

ฯลฯ	เร่งการก่อสร้างโครงการควบคุมแม่น�้า	เร่งการเสริมสร้าง

อ่างเก็บน�้าที่เป็นอันตราย	และส่งเสริมการสร้างเขื่อน	รวมถึง

พื้นที่กักเก็บน�้าอย่างทั่วถึง	 การปรับปรุงระบบการจัดการเหตุ

ฉกุเฉนิแห่งชาต	ิการเสรมิสร้างระบบการรบัประกนัวสัดฉุกุเฉนิ	

การปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกันและการบรรเทา

สาธารณภัย

	 4.	 ต้องรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางสังคม	

โดยบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างผู ้คนอย่างถูกต้อง 

ภายใต้สถานการณ์ใหม่	และสร้างมาตรฐานช่องทางในการอทุธรณ์	

การประสานประโยชน์และการปกป้องสิทธิของมวลชน	 

ปรบัปรงุระบบค�าร้อง	ปรบัปรงุระบบงานเชือ่มโยง	การไกล่เกลี่ย	

ต่าง	 ๆ	 รวมทั้งสร้างการป้องกันและควบคุมแหล่งที่มา	 กลไก

การจดัการท่ีครอบคลมุส�าหรบัความขดัแย้งทางสงัคม	การระงบั

ข้อพิพาทและการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน	 ปรับปรุงระบบ

บริการทางจิตวิทยาสังคมและกลไกการแทรกแซงวิกฤต	 

เสรมิสร้างการสร้างระบบป้องกนัและควบคมุการประกนัสงัคม	

การป้องกนัและต่อต้านการก่อการร้าย	อาชญากรรมทางไซเบอร์	

และอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่	 โดยเน้นการรักษา 

ความสามัคคีและเสถียรภาพทางสังคม

	 นอกจากนี้	ในแผนพัฒนาฯ	ระยะ	5	ปี	ฉบับที่	14	และ

เป้าหมายระยะยาว	 ดังกล่าวของจีน	 ยังได้กล่าวถึงการเร่ง

ปรับปรุงการป้องกันประเทศและการทหารให้ทันสมัย	 รวมทั้ง

การตระหนักถึงเอกภาพของประเทศที่มั่งคั่งและกองทัพที่ 

เข้มแขง็	โดยการปรบัปรงุคณุภาพและประสิทธภิาพของการป้องกนั

ประเทศและความทนัสมยัทางทหาร	เช่น	เร่งความทนัสมยัของ

ทฤษฎีทางทหารก้าวไปตามยุคสมัย	 เร่งความทันสมัยของ

องค์กรทางทหารให้ก้าวไปสู่การปฏิวัติในการจัดการทางทหาร

และกองก�าลังต�ารวจติดอาวุธ	 การเสริมสร้างกองก�าลังทาง

ยุทธศาสตร์และกองก�าลังรบใหม่	 เพื่อสร้างระบบการป้องกัน 

เชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงและระบบการต่อสู้ร่วมหรือการยุทธร่วม  

การเสริมสร้างการฝึกอบรมร่วมและเร่งรัดความทันสมัยของ

บุคลากรทางทหาร	 โดยด�าเนินนโยบายการศึกษาทางทหาร 

ในยุคใหม่	 ปรับปรุงระบบการฝึกก�าลังพลใหม่และสร้างกลุ่ม

บุคลากรทางทหารที่มีคุณภาพสูง	 เร่งการปรับปรุงอาวุธและ

ยุทโธปกรณ์ให้ทันสมยั	รวมทัง้เร่งการยกระดบัการพฒันาอาวธุ

และอปุกรณ์อจัฉรยิะ	ฯลฯ	นอกจากนี	้ยงัได้ส่งเสรมิการพฒันา

ความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศและความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 โดยการประสานงานในการพัฒนา

ความทันสมัยของประเทศ	 เช่น	 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร	์

การเสรมิสร้างการประสานนโยบายและระบบ	รวมทัง้การสร้าง

ระบบและขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติแบบบูรณาการ	

การส่งเสรมิการพฒันาร่วมกนัของภมูภิาคทีส่�าคญั	การด�าเนนิ

โครงการส�าคัญในด้านการป้องกันประเทศ	 ปรับรูปแบบของ

อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ให้เหมาะสม	การปรบัปรงุระบบการระดมก�าลงัป้องกนัประเทศ	

การปรบัปรงุการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของกลไกการป้องกนั

ชายแดน	การเสรมิสร้างการศกึษาด้านการป้องกนัประเทศของ

ประชาชนทั้งระบบ	และการผนึกก�าลังความสามัคคีของทหาร

ตลอดจนรัฐบาลและพลเรือน

เป้าหมายของการบูรณาการระหว่างการ
พัฒนาและความมั่นคง
	 การบูรณาการระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง	 

โดยเฉพาะการก�าหนดทิศทางการพัฒนาของกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างกองทัพที่มีอายุ

ครบหนึ่งศตวรรษภายในปี	ค.ศ.	2027	หรือ	พ.ศ.	2570	ตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ	5	ปี	ฉบับที่	14	

ของจีน	โดยก่อให้เกิดผลดังนี้

 

	 1.	 สามารถก�าหนดเป้าหมายการพัฒนากองทัพ 

ปลดปล่อยประชาชนจีน	(中国人民解放军	หรือ	People’s	

Liberation	Army:	PLA)	ที่ชัดเจน	ในการมุ่งสู่ความเหนือกว่า

ทางทหารและการมีเทคโนโลยีที่ครอบคลุม	จากการปรับปรุง

ความเข้มแข็งภายใน	ซึ่งเน้นที่นวัตกรรมรวมทั้งการเสริมสร้าง

การฝึกอบรมและการเตรียมการอย่างครอบคลุม	ทั้งนี้	ในข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเร่ืองการ 

ก�าหนดแผน	5	ปี	ฉบับที่	14	ส�าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและเป้าหมายระยะยาวส�าหรับปี	 ค.ศ.	2035	

(พ.ศ.	2578)	 อันสืบเนื่องมาจากการประชุมใหญ่	 ครั้งที่	5	 

ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ชุดที่	19	 ที่ได้

กล่าวถึงเป้าหมายในการสร้างกองทัพส�าหรับศตวรรษ	 และ 

เสรมิสร้างการฝึกและการเตรยีมการทางทหารอย่างครอบคลุม	

ซึง่ข้อเสนอดงักล่าวชี้ให้เหน็ว่าจ�าเป็นต้องเสรมิสร้างกองก�าลงัทาง

ยทุธศาสตร์และกองก�าลงัรบด้วยคณุสมบตัิใหม่	เร่งการพฒันา

เทคโนโลยีในเชิงยุทธศาสตร์และเร่งการยกระดับพัฒนาอาวุธ

ยุทโธปกรณ์อัจฉริยะ	 โดยเฉพาะก�าหนดทิศทางของการ 

ยกระดับกองทัพ	PLA	
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		 2.	สามารถก�ากับดูแลการเร่งความทันสมัย

ของอาวุธและยุทโธปกรณ์	 โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม 

ที่เป็นอิสระและนวัตกรรมดั้งเดิมในวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการป้องกันประเทศ	 และการยกระดับ

การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์อัจฉริยะ	 นอกจากน้ี	 

ยังได้กล่าวถึงการป้องกันประเทศและการทหารโดยใช้

ค�าว่า	 “disruptive	technology	(颠覆性技术)” 

เป็นครั้งแรก	 ซึ่งเป็นผลมาจากแผนพัฒนาระยะ 

5	ปี	ฉบับที่	13	ที่ผ่านมา	(ปี	ค.ศ.	2016	-	2020	หรือ	

พ.ศ.	2559	-	2563)	 คือ	 การผนึกก�าลังทหารกับ

พลเรอืนและการพฒันากองก�าลงัรบให้ทันสมัย	โดย

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่	6	การติดตั้ง

ปืนรางแม่เหล็กไฟฟ้าบนเรือ	 การทดสอบระบบ

เรดาร์ควอนตมัทีส่ามารถตรวจจบัเครือ่งบนิล่องหน	

และความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

เก่ียวกับยานอวกาศ	 โดยเฉพาะการน�าขีปนาวุธ

ความเรว็เหนอืเสยีง	“Dongfeng-17”	(“东风-17”)	

และ เค รื่ อ งบิ นทิ้ ง ร ะ เ บิ ดท า งยุ ท ธศาสตร 	์ 

H-6N	(而轰-6N战略轰炸机)	 ที่ได้รับการ

กล่าวขานว่าติดตั้งขีปนาวุธปล่อยที่มีความเร็ว 

เหนือเสียง	 ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนา

ระบบขปีนาวธุความเรว็เหนอืเสยีงแบบเตม็รปูแบบ	

เป็นต้น

แนวทางหรอืวธิกีารในการบูรณาการ
ระห ว่างการพัฒนาและความ 
มั่นคงโดยการออกกฎหมายการ
ป้องกันประเทศ 
	 กฎหมายก า รป ้ อ ง กั น ป ร ะ เ ทศขอ ง

สาธารณรฐัประชาชนจนี	(中华人民共和国
国防法)	ที่ได้รบัการแก้ไขและประกาศใช้ในการ

ประชุม	 ครั้งที่	24	 ของคณะกรรมการประจ�าสภา

ประชาชนแห่งชาติ	 ชุดที่	 13	 ของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 เมื่อวันที่	26	 ธันวาคม	 พ.ศ.	2563	 

โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2564	

มี	12	บทบัญญัติ	จ�านวน	73	มาตรา	ประกอบด้วย	

(1)	บทบัญญัติทั่วไป	(2)	บทบัญญัติว่าด้วยอ�านาจ

ในการป ้องกันประเทศของสถาบันแห ่งชาติ	 

(3)	บทบญัญตัิว่าดว้ยกองก�าลงั	(4)	บทบญัญตัิว่าดว้ย

การป้องกนัชายแดน	การป้องกันชายฝ่ัง	การป้องกัน

ทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่น	 ๆ	 

ภาพที่ 2 กฎหมายการป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน

(5)	บทบญัญตัว่ิาด้วยการวจิยัและการผลติเพือ่การป้องกนัประเทศและ

การจดัหาทางทหาร	(6)	บทบญัญตัว่ิาด้วยงบประมาณในการป้องกนัประเทศ 

(7)	บทบญัญตัว่ิาด้วยการศกึษาด้านการป้องกนัประเทศ	(8)	บทบญัญตัิ

ว่าด้วยการระดมก�าลงัป้องกนัประเทศในสภาวะสงคราม	(9)	บทบญัญตัิ

ว่าด้วยภาระผูกพัน	 (หน้าที่)	 และสิทธิในการป้องกันประเทศของ

ประชาชนและองค์กร	(10)	 บทบัญญัติว่าด้วยภาระหน้าที่และสิทธิของ

บุคลากรทางทหาร	(11)	 บทบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทหารกับ

ต่างประเทศ	และ	(12)	บทบัญญัติเพิ่มเติม	กล่าวคือ

บทบัญญัติทั่วไป (มาตรา 1 - มาตรา 11) 
	 มาตรา	1	เพื่อสร้างและรวบรวมการป้องกันประเทศให้ด�าเนินไป

อย่างราบรื่นในการปฏิรูปและการเปิดกว้าง	 รวมทั้งการสร้างสรรค์

สงัคมนยิมให้ทนัสมยัและตระหนกัถงึการฟ้ืนฟทูีย่ิง่ใหญ่ของประเทศจนี	

กฎหมายนี้ได้รับการก�าหนดขึ้นตามรัฐธรรมนูญ

	 มาตรา	2	 กิจกรรมทางทหารที่ด�าเนินการโดยรัฐ	 เพื่อป้องกัน 

และต่อต้านการรุกราน	หยุดการบ่อนท�าลาย	รวมทั้งการแบ่งส่วนอาวุธ

ในการปกป้องอธิปไตยของชาติ	 เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน	 
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ผลประโยชน์ด้านความม่ันคงและการพัฒนา	 ตลอดจนการ

ทหารที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	เศรษฐกิจ	การทูต	วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	การศกึษา	ฯลฯ	กฎหมายนีบ้งัคบัใช้กบักจิกรรม

ทุกด้าน

	 มาตรา	3	การป้องกันประเทศ	คือ	หลักประกันความ

มั่นคงเพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศ	 ประเทศ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการสร้างกองก�าลงั	เสรมิสร้างความ

เข้มแขง็ในการป้องกนัชายแดน	การป้องกนัชายฝ่ัง	การป้องกนั

ทางอากาศ	และสาขาความมัน่คงหลกัอืน่	ๆ 	พฒันาการวจิยัและ

การผลิตด้านการป้องกันประเทศ	 เผยแพร่การศึกษาด้านการ

ป้องกันประเทศให้เป็นที่นิยม	 ปรับปรุงระบบการระดมก�าลัง

ป้องกันประเทศและตระหนักถึงความทันสมัยด้านการป้องกัน

ประเทศ

 มาตรา	4	 กิจกรรมการป้องกันประเทศเป็นไปตาม

แนวทางของลัทธิมาร์กซ์	-	เลนิน	ความคิดเหมาเจ๋อตง	ทฤษฎี

เติ้งเสี่ยวผิง	แนวความคิดที่ส�าคัญของ	“สามตัวแทน”	(“三
个代表”)	มุมมองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและ

ความคิด	 สี	จิ้นผิง	 เกี่ยวกับสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนส�าหรับ

ยคุใหม่	การใช้ความคดิ	ส	ีจิน้ผงิ	ในการเสรมิสร้างกองทพัและ

ยึดมั่นในความมั่นคงของชาติโดยรวม	 การใช้ยุทธศาสตร์ทาง

ทหารในยุคใหม่	การสร้างการป้องกนัประเทศแบบรวมการและ

กองก�าลังติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับสถานะ

ระหว่างประเทศของจีน	ตลอดจนความสอดคล้องกับผลประโยชน์

ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของชาติ

 มาตรา	5	 รัฐแสดงความเป็นผู้น�าท่ีเป็นหน่ึงเดียวใน

กิจกรรมการป้องกันประเทศ	

 	 มาตรา	6	 สาธารณรัฐประชาชนจีนด�าเนินนโยบาย

ป้องกันประเทศ	 การสร้างและรวบรวมการป้องกันประเทศใน

ลักษณะที่เป็นอิสระ	 รวมท้ังพ่ึงพาตนเองด�าเนินการป้องกัน

อย่างแข็งขันและสนับสนุนการป้องกันประเทศ	ทั้งนี้	ประเทศ

ยึดมั่นในการพัฒนาที่ประสานกันอย่างสมดุล	 การบูรณาการ

ของการด�าเนินการทางเศรษฐกิจและการป้องกันประเทศ	 

การด�าเนินกิจกรรมการป้องกนัประเทศตามกฎหมาย	เร่งความ

ทนัสมยัของการป้องกนัประเทศและการทหาร	ตลอดจนตระหนกั

ถงึเอกภาพของประเทศทีเ่จรญิรุง่เรอืงและการทหารทีเ่ข้มแขง็

	 มาตรา	7	 เป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพลเมืองทุกคน 

ของสาธารณรฐัประชาชนจนีในการปกป้องมาตภุมูแิละต่อต้าน 

การรกุราน	พลเมืองของสาธารณรฐัประชาชนจนีจะต้องปฏบิตัิ

หน้าที่ในการป้องกันประเทศของตนตามกฎหมาย	 หน่วยงาน

ของรัฐและกองก�าลังติดอาวุธ	พรรคการเมือง	และองค์กรของ

ประชาชน	 สถานประกอบการและสถาบันองค์กรทางสังคม 

และองค์กรอื่น	 ๆ	 ควรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ประเทศตามกฎหมาย	และปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศให้ส�าเร็จ	

 มาตรา	8	 รัฐและสังคมให้ความเคารพ	 รวมทั้งให้การ

ปฏิบัติตามสิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทหารปกป้องสถานะ	 สิทธิ

และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย	ด�าเนินการสนับสนุน

บุคลากรทางทหารในรูปแบบต่าง	ๆ	และท�าให้บุคลากรทางทหาร

เป็นวิชาชีพที่ ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม	 กองทัพ 

ปลดปล่อยประชาชนจนีและกองก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุประชาชนจนี 

ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลและให้ความรักประชาชน

เพื่อรวมความสามัคคีของทหาร	รัฐบาลและกองทัพ

 มาตรา	 9	 สาธารณรัฐประชาชนจีนส่งเสริมการ 

แลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน 

การปกป้องสันติภาพของโลกและต่อต้านการรุกรานและการ

ขยายตัว	

	 มาตรา	10	 องค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ป้องกนัประเทศ	จะได้รบัการยกย่องและให้รางวลัตามกฎหมาย

และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	

 มาตรา	11	องค์กรหรือบุคคลใดที่ละเมิดกฎหมายนี้	และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีในการ

ป้องกนัประเทศหรือเป็นอนัตรายต่อผลประโยชน์ในการป้องกนั

ประเทศ	จะต้องถกูสอบสวนเพือ่ความรบัผดิชอบทางกฎหมาย

ตามกฎหมาย	ในกิจกรรมการป้องกันประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ใช้อ�านาจในทางที่ผิด	 ละเลยต่อหน้าที่หรือมีส่วนร่วมในการ

ทุจริตต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะถูกสอบสวนเพื่อความ

รับผิดชอบทางกฎหมายตามกฎหมาย

 

บทบัญญัติว่าด้วยอ�านาจในการป้องกัน
ประเทศของสถาบันแห่งชาติ (มาตรา 12 - 
มาตรา 19) 
 มาตรา	12	สภาประชาชนแห่งชาติต้องตัดสินใจเกี่ยวกับ

สงครามและสันติภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	รวมทั้ง

จะใช้หน้าที่และอ�านาจอื่น	 ๆ	 ในการป้องกันประเทศที่ก�าหนด

ไว้ในรฐัธรรมนญู	คณะกรรมการประจ�าสภาประชาชนแห่งชาติ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ประกาศสภาวะสงคราม	 การตัดสินใจเกี่ยวกับการระดมพล 

โดยทั่วไปหรือบางส่วนของประเทศ	ตลอดจนใช้อ�านาจและหน้าที่

อื่น	ๆ	ในการป้องกันประเทศที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

 มาตรา	13	ตามการตดัสินใจของสภาประชาชนแห่งชาติ

และคณะกรรมการประจ�าสภาประชาชนแห่งชาติ	ประธานาธบิดี

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศภาวะสงคราม	 การออก

ค�าสัง่ระดมพล	รวมทัง้ใช้หน้าทีแ่ละอ�านาจอืน่	ๆ 	ในการป้องกนั

ประเทศที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ		
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	 มาตรา	14	 คณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้น�าในการจัดการ

ป้องกนัประเทศและจะใช้อ�านาจ	ดงัต่อไปนี	้(1)	การจดัท�าแผน

พัฒนาท่ีเก่ียวข้องและแผนการป้องกันประเทศ	(2)	 ก�าหนด

นโยบายและระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้องในการป้องกันประเทศ	

(3)	เป็นผูน้�าในการจดัการการวจิยัและการผลติเพือ่การป้องกนั

ประเทศ	(4)	จดัการงบประมาณในการป้องกนัประเทศ	(5)	เป็น

ผู้น�าในการจัดการการระดมเศรษฐกิจของประเทศ	รวมทั้งการ

จัดระเบียบการป้องกันภัยทางอากาศ	 และการขนส่งเพ่ือการ

ป้องกันประเทศ	ฯลฯ	(6)	เป็นผู้น�าในการจัดการการสนับสนุน

การทหารและการคุ้มครองทหารผ่านศึก	(7)	 เป็นผู้น�าในการ

สร้างกองก�าลังอาสาสมัคร	 การเกณฑ์ทหาร	 การป้องกัน

ชายแดน	 การป้องกันชายฝั่ง	 การป้องกันทางอากาศและ 

การจดัการด้านความมัน่คงทีส่�าคญัอ่ืน	ๆ 	กบัคณะกรรมาธกิาร

การทหารกลาง	(8)	 หน้าที่และอ�านาจอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การป้องกันประเทศตามที่กฎหมายบัญญัติ	

	 มาตรา	15	 คณะกรรมาธิการการทหารกลางเป็นผู้น�า

กองทัพแห่งชาติและใช้อ�านาจหน้าท่ีและอ�านาจต่อไปน้ี	(1)	 การ

บังคับบัญชากองก�าลังแห่งชาติแบบรวมการ	 (2)	 ตัดสินใจ 

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทหารและนโยบายการปฏิบัติงาน

ของกองก�าลัง	(3)	 เป็นผู้น�าในการจัดการกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีนและกองก�าลังต�ารวจติดอาวุธของประชาชนจีน	

การก�าหนดแผนและจัดระเบียบปฏิบัติ	 (4)	 ส่งร่างพระราช

บญัญตัิไปยังสภาประชาชนแห่งชาตหิรอืคณะกรรมการประจ�า

สภาประชาชนแห่งชาติ	 (5)	 ก�าหนดกฎเกณฑ์ทางทหารและ 

ออกค�าวินิจฉัยและค�าสัง่ตามรัฐธรรมนญูและกฎหมาย	(6)	ก�าหนด

ระบบและการจัดระเบียบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	

รวมทั้งกองก�าลังต�ารวจติดอาวุธของประชาชนจีน	การก�าหนด

ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานบริการของคณะ

กรรมาธิการทหารกลาง	 และกองก�าลังต�ารวจติดอาวุธของ

ประชาชนจีน	(7)	 ตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับ

ทางทหารในการแต่งตั้ง	การปลด	การฝึกอบรม	การประเมิน

ให้รางวลัและลงโทษสมาชกิของกองก�าลงั	(8)	ตดัสนิใจเกีย่วกบั

ระบบอาวุธและยุทโธปกรณ์ของกองทัพ	 การก�าหนดแผนและ

แผนการพัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์	รวมทั้งการประสานงาน

กับคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้น�าและจัดการการวิจัยและการ 

ผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ	(9)	จัดการงบประมาณเพื่อการ

ป้องกันประเทศร่วมกับคณะรัฐมนตรี	 (10)	 เป็นผู้น�าในการ

จัดการการระดมก�าลังติดอาวุธและก�าลังส�ารองของประชาชน	

(11)	จัดระเบียบและด�าเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ 

ทางทหารระหว่างประเทศ	(12)	อ�านาจอ่ืน	ๆ 	ตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ

	 มาตรา	16	 คณะกรรมาธิการทหารกลางด�าเนินการ

ระบบความรับผิดชอบของประธานฯ

 	 มาตรา	 17	คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการ 

การทหารกลางต้องจดัตัง้กลไกประสานงานเพือ่แก้ไขปัญหาส�าคญั

ในกิจการป้องกันประเทศ	หน่วยงานของรฐัส่วนกลางและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมาธิการการทหารกลางอาจเรียก

ประชุมตามสถานการณ์เพื่อประสานงานและแก้ ไขปัญหาที่

เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศ

 	 มาตรา	18	การประชมุของประชาชนในพืน้ที่ในทกุระดบั

และคณะกรรมการประจ�าการประชุมของประชาชนในท้องถิ่น	

ในระดับมณฑลหรือสูงกว่า	จะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัประเทศในเขต

ปกครอง	 รัฐบาลของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับจะต้อง

จัดการการเกณฑ์ทหาร	 การอาสาสมัคร	 การระดมก�าลังทาง

เศรษฐกจิ	การป้องกนัภยัทางอากาศ	การขนส่งเพือ่การป้องกนั

ประเทศ	 การป้องกันสิ่งอ�านวยความสะดวกในการป้องกัน

ประเทศ	การคุ้มครองทหารผ่านศึก	และการสนับสนุนผู้บังคับ

บญัชาทหารในพืน้ทีก่ารปกครองของตน	ตามอ�านาจทีก่ฎหมาย

ก�าหนด

  	 มาตรา	19	 รัฐบาลของประชาชนในพื้นที่ทุกระดับและ

หน่วยงานทางทหารในพื้นที่จัดการประชุมร ่วมระหว่าง 

ทหาร	-	พลเรือนตามความจ�าเป็น	เพื่อประสานงานและแก้ไขปัญหา

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการป้องกันประเทศภายในเขตปกครอง 

ของตน	การประชมุร่วมทางทหารและท้องถิน่จะประชมุร่วมกนั

โดยหวัหน้ารฐับาลของประชาชนในพืน้ทีแ่ละหวัหน้าหน่วยงาน

ทหารประจ�าถิ่น	 ผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างทหาร	-

พลเรือนจะถูกก�าหนดโดยที่ประชุม	 เรื่องที่ตกลงกันโดยการ

ประชมุร่วมทางทหารและท้องถิน่	จะได้รบัการจดัการโดยรฐับาล

ของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานทางทหารในพื้นที่ตาม

ความรบัผดิชอบ	รวมทัง้ภารกจิทีเ่กีย่วข้อง	และจะต้องรายงาน

เรื่องส�าคัญต่อผู้บังคับบัญชา

บทบัญญัติว่าด้วยกองก�าลัง (มาตรา 20 - 
มาตรา 29)
	 มาตรา	20	กองก�าลังของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น

ของประชาชน	 ภารกิจคือรวบรวมการป้องกันประเทศต่อต้าน

การรุกรานปกป้องมาตุภูมิ	 ปกป้องแรงงานอย่างสันติของ

ประชาชน	 มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดการสร้างชาติและรับใช้

ประชาชนด้วยใจจริง

	 มาตรา	21	 กองก�าลังของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อยู่ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 องค์กรของพรรค
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คอมมวินสิต์จนีในกองทพัด�าเนนิกจิกรรมตามรฐัธรรมนญูของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน

 มาตรา	22	 กองก�าลังของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกอบด้วย	กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี	กองก�าลงัต�ารวจ

ติดอาวุธของประชาชนจีน	และกองก�าลังอาสาสมัคร	กองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนจนีประกอบด้วย	กองก�าลงัประจ�าการและ

กองก�าลังส�ารอง	 ภารกิจในยุคใหม่คือการรวบรวมผู้น�าของ

พรรคคอมมิวนิสต์จนีและระบบสงัคมนยิมเพ่ือปกป้องอธปิไตย

ของชาติ	 เอกภาพและบูรณภาพแห่งดินแดน	 เพื่อปกป้อง 

ผลประโยชน์ในต่างแดนของประเทศและเพือ่ส่งเสรมิสนัตภิาพ

และการพัฒนาของโลก	 ให้การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร	์ 

กองก�าลังประจ�าการเป็นกองทัพประจ�าของประเทศ	 โดยมี 

หน้าทีห่ลกัในการรบป้องกนัและปฏบิตัภิารกจิทางทหารที่ไม่ใช่

สงครามตามกฎข้อบงัคบั	กองก�าลงัส�ารองด�าเนนิการฝึกทหาร	

ปฏิบัติภารกิจการรบป้องกันและภารกิจปฏิบัติการทางทหาร 

ที่ไม่ใช่สงครามตามกฎระเบียบ	ตามค�าสั่งระดมพลที่ออกโดย

คณะกรรมาธิการการทหารกลาง	กองก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุของ

ประชาชนจีนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่จัดการ

เหตุการณ์ด้านความมั่นคงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน	

การป้องกันและจัดการกิจกรรมของผู้ก่อการร้าย	การบังคับใช้

สิทธิทางทะเล	การช่วยเหลือและการป้องกันและงานอื่น	ๆ	ที่ได้

รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการทหารกลาง	 ภายใต ้

การบงัคบับญัชาของหน่วยงานทางทหาร	กองทหารอาสาสมคัร

มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการรบการปฏิบัติการทาง

ทหารที่ไม่ใช่สงครามและการปฏิบัติการป้องกัน

	 มาตรา	23		กองก�าลังตดิอาวธุของสาธารณรฐัประชาชนจนี

ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 มาตรา	24	การสร้างกองก�าลังของสาธารณรฐัประชาชนจนี

เป็นไปตามแนวทางของการเสริมสร้างกองทัพด้วยลักษณะ 

ของจีน	 ยืนกรานที่จะสร้างกองทัพด้วยการเมือง	 การปฏิรูป

กองทัพ	 เสริมสร้างกองทัพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เสริมสร้างการบริหารกองทัพตามกฎหมาย	เสริมสร้างการฝึก

ทหารด�าเนินงานทางการเมืองและปรับปรุง	 เพ่ือให้แน่ใจใน

ระดับการสนับสนุนส่งเสริมความทันสมัยของทฤษฎีทางทหาร	

องค์กรทางทหาร	 บุคลากรทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ให้ทันสมัย	สร้างระบบการต่อสู้ที่ทันสมัยโดยมีลักษณะเฉพาะ

ของจีน	ปรับปรุงประสิทธิภาพการรบอย่างครอบคลุม	และมุ่งมั่น 

ที่จะบรรลุเป้าหมายของพรรคในเรื่องกองทัพที่แข็งแกร่งใน 

ยุคใหม่		

  มาตรา	 25	 ขนาดของกองก�าลังของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนีจะต้องสอดคล้องกบัความต้องการในการปกป้อง

อธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของชาติ	

 	 มาตรา	 26	 การรับราชการทหารของสาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	แบ่งออกเป็นประจ�าการและส�ารอง	ระบบบรกิาร

ส�าหรับทหารและก�าลังพลส�ารองถูกก�าหนดโดยกฎหมาย	

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองก�าลังต�ารวจติดอาวุธ

ของจีนใช้ระบบยศตามกฎหมาย

  	 มาตรา	 27	 กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและ 

กองก�าลงัต�ารวจตดิอาวธุประชาชนจนีใช้ระบบก�าลงัพลพลเรอืน

ตามต�าแหน่งที่ก�าหนด	

	 มาตรา	28	ธงและตราสัญลกัษณ์ของกองทพัปลดปล่อย

ประชาชนจนีเป็นสญัลกัษณ์ของกองทพัปลดปล่อยประชาชนจีน 

ธงและตราสัญลักษณ์ของกองก�าลังต�ารวจประชาชนจีน 

เป็นสญัลกัษณ์ของกองก�าลงัต�ารวจประชาชนจนี	พลเมอืงและ

องค์กรต่าง	 ๆ	 ควรเคารพธงชาติและสัญลักษณ์ของกองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนจนี	รวมถงึธงและสัญลกัษณ์ของกองก�าลัง

ต�ารวจติดอาวุธของประชาชนจีน	 รูปแบบลักษณะและการใช้ 

วิธีการจัดการธงและตราสัญลักษณ์ของกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีน	 รวมทั้งธงและสัญลักษณ์ของกองก�าลังต�ารวจ 

ติดอาวุธ	ก�าหนดโดยคณะกรรมาธิการทหารกลาง	

	 มาตรา	29	รัฐห้ามไม่ให้องค์กรหรือบุคคลใด	ๆ	จัดตั้ง

องค์กรติดอาวุธอย่างผิดกฎหมาย	 ห้ามกิจกรรมติดอาวุธที ่

ผิดกฎหมาย	และห้ามแอบอ้างเป็นทหารหรือองค์กรติดอาวุธ	

บทบัญญัติว่าด้วยการป้องกันชายแดน 
การป้องกนัชายฝ่ัง การป้องกนัทางอากาศ
และพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่น ๆ (มาตรา 30 – 
มาตรา 32)
	 มาตรา	30	ดินแดน	น่านน�้าและน่านฟ้าของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมีความศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจละเมิดได้	 ประเทศ

สร้างการป้องกันชายแดนที่ทันสมัยและมั่นคง	 การป้องกัน

ชายฝั่งและการป้องกันทางอากาศ	รวมทั้งใช้มาตรการป้องกัน

และการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	เพือ่รกัษาความปลอดภยัของ

ดินแดน	 น่านน�้าและน่านฟ้า	 ตลอดจนปกป้องสิทธิและ 

ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ	 รัฐใช้มาตรการที่จ�าเป็น 

เพือ่รกัษาความปลอดภยัของกจิกรรมทรพัย์สนิและผลประโยชน์

อื่น	ๆ 	ในด้านความปลอดภัยหลักอื่น	ๆ 	เช่น	อวกาศ	แม่เหล็กไฟฟ้า 

และไซเบอร์สเปซ

 มาตรา	31	 คณะกรรมาธิการทหารกลาง	 เป็นผู้น�าใน

การป้องกนัชายแดน	การป้องกนัชายฝ่ัง	การป้องกนัทางอากาศ

และด้านความมัน่คงหลกัอืน่	ๆ 	อย่างสม�า่เสมอ	หน่วยงานของ

รัฐส่วนกลาง	รัฐบาลท้องถิ่นในระดับต่าง	ๆ 	และหน่วยงานทาง
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ทหารทีเ่กีย่วข้องตามขอบเขตอ�านาจทีก่�าหนด	มหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการจัดการและการป้องกันชายแดน	 การป้องกันชายฝั่ง	 

การป้องกันทางอากาศและพื้นที่ความมั่นคงหลักอื่น	ๆ 	รวมทั้ง

ร่วมกันรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ

	 มาตรา	32	ตามความต้องการด้านการป้องกันของการ

ป้องกันชายแดน	 การป้องกันชายฝั่ง	 การป้องกันทางอากาศ

และพื้นท่ีความม่ันคงหลักอื่น	 ๆ	 รัฐเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ในการสร้างกองก�าลังป้องกันและสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวก

ในการป้องกนั	เช่น	การบงัคบับญัชา	การสือ่สาร	และการควบคมุ

ป้องกนั	การขนส่งและการสนบัสนนุ	ฯลฯ	รฐับาลประชาชนและ

หน่วยงานทางทหารในทุกระดับจะต้องรับประกันการสร้างสิ่ง

อ�านวยความสะดวกเพื่อการป้องกันประเทศ	 และความ

ปลอดภยัของส่ิงอ�านวยความสะดวกในการป้องกนัประเทศตาม

บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับ 

สรุป
 การประสานงานด้านการพัฒนากบังานด้านความมัน่คงอย่างครอบคลมุและมคีวามสมดลุ	ภายใต้ความสอดคล้อง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ	5	ปี	ฉบับที่	14	ของจีน	(ปี	ค.ศ.	2021	-	2025	หรือ	พ.ศ.	2564	-	2568)	

และเป้าหมายระยะยาวส�าหรับปี	ค.ศ.	2035	(พ.ศ.	2578)	กับการออกกฎหมายการป้องกันประเทศ	ส่งผลท�าให้ประเทศจีน

ให้มีความเข้มแข็งในระดับที่สูงขึ้น	 รวมทั้งเกิดความมั่นคงและมั่งคั่ง	จากการมีความเป็นเอกภาพและกองทัพที่ทันสมัย	

ด้วยการยึดถือแนวคิดของประธานาธิบดี	สี	จิ้นผิง	ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการ

ทหารกลาง	 โดยการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่	 ซึ่งยึดมั่นในความเป็นผู้น�าที่สมบูรณ์ของ 

พรรคเหนือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	 หรือ	PLA	(People’s	Liberation	Army)	 รวมทั้งยึดมั่นในการสร้างกองทัพ

ทางการเมือง	การปฏริปูและเสรมิสร้างขดีความสามารถของกองทพัด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีการปกครองกองทพั

ตามกฎหมาย	ตลอดจนการฝึกและการเตรียมการทางทหารอย่างครอบคลุม	เพื่อปรับปรุงความสามารถเชิงยุทธศาสตร์

ในการปกป้องอธิปไตย	 ความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาของชาติ	 อันท�าให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายของ 

กองทพัปลดปล่อยประชาชนจนีทีม่อีายคุรบ	1	ศตวรรษ	ในปี	ค.ศ.	2027	(พ.ศ.	2570)	ทัง้นี	้ในกฎหมายการป้องกนัประเทศ

ฉบับใหม่ของจีน	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.	2564)	นั้น	ได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนา

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจนีทีช่ดัเจน	โดยเฉพาะการเน้นย�า้ว่า	“สาธารณรฐัประชาชนจนีด�าเนนินโยบายป้องกนัประเทศ

เชงิป้องกัน” และจะด�าเนนิการระดมก�าลงัทางทหาร เพือ่ “ประโยชน์จากการพฒันา” ในอนาคต ภายใต้แนวคดิสงัคมนยิม

ที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ และมุ่งเน้น “การท�าให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม”	 ซึ่งอาจน�าไป

เป็นต้นแบบการสร้างแนวคดิในการพัฒนากองทพัไทย	ด้วยการพจิารณาประยกุต์ใช้แนวคดิของจนีในการบรูณาการระหว่าง

งานด้านการพัฒนาและงานด้านความมั่นคงที่มีความเป็นเอกภาพ	รวมทั้งมีความสมดุลกับทิศทางการเสริมสร้างกองทัพ

ให้มีความทันสมยั	อันเกิดจากการออกแบบกลไกในการประสานงานอย่างครอบคลมุ	โดยจะได้มกีารน�าเสนอการขบัเคลือ่น

กลไกดังกล่าวในรายละเอียดเป็นตอนที่	2	ต่อไป	
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ข้อมูลจากเอกสารของรัฐบาลจีน	ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น	เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใหม่	โดยได้ค้นคว้าเมื่อวันที่	

1	มกราคม	พ.ศ.	2564	อันประกอบด้วย	

	 https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap	

	 https://dzrb.dzng.com/articleContent/3494_824406.html	

	 http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.

	 html	https://www.sohu.com/a/429947414_594189	

	 http://www.mod.gov.cn/intl/2015-01/12/content_4564235.htm	

	 https://mil.news.sina.com.cn/china/2020-03-25/doc-iimxyqwa3013723.shtml	

	 http://www.mod.gov.cn/shouye/2020-12/23/content_4875952.htm	

	 http://theory.people.com.cn/n1/2019/0722/c40531-31246901.html		

 http://theory.people.com.cn/n1/2018/0822/c413700-30244032.html

เอกสารอ้างอิง

พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล	 เหล่าทหารสารบรรณ	ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	-	ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		-	ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	-	หลักสูตร	ชั้นนายพัน	 เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	หลักสูตร	หลักประจ�า	 โรงเรียนเสนาธิการ

ทหารบก	ชุดที่	72		-	หลักสูตรการรบร่วม	ศูนย์ศึกษาการสงคราม	ประเทศออสเตรเลีย	-	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	41	วิทยาลัยเสนาธิการ

ทหาร	-	หลกัสตูรยทุธศาสตร์และการป้องกนัประเทศ	ณ	มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ	สาธารณรฐัประชาชนจนี		โดยเคยด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์	 ส่วนการศึกษา	 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	-	 ผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ	 สถาบัน 

วิจัยทางยุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการทหารสูงสุด	 และผู้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา	ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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การบูรณาการระหว่างการพัฒนาและความมั่นคง
กับทิศทางการพัฒนาของกองทัพปลดปล่อย

ประชาชนจีน (ตอนที่ 2 - จบ)
พลตรี	ดร.ไชยสิทธิ์	ตันตยกุล	

2
	 “การปฏิรูปและเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
การปกครองกองทัพตามกฎหมาย	ตลอดจนการฝึกและการเตรียมการทางทหารอย่างครอบคลุม	
เพื่อปรับปรุงความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องอธิปไตย	 ความมั่นคงและผลประโยชน์ 
ด้านการพัฒนาของชาติ	 อันท�าให้มั่นใจได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	
(People’s	Liberation	Army:	PLA)	ที่จะมีอายุ	1	ศตวรรษ	ในปี	ค.ศ.	2027	(พ.ศ.	2570)”
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กล่าวน�า
ในบทความ	 “การบูรณาการระหว่างการพัฒนาและ

ความม่ันคงกับทิศทางการพัฒนาของกองทัพปลดปล่อย
ประชาชนจีน”	 ตอนที่	1	 นั้น	 มุ่งน�าเสนอถึงความจ�าเป็นของ 
การบูรณาการระหว่างงานด้านการพัฒนาและงานด้านความ
มั่นคง	 ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การมีเอกภาพในการ
สร้างความมัน่คงและความม่ังคัง่ของประเทศจนี	ดงันัน้	ในตอน
ที	่2	นี	้จงึขอน�าเสนอแนวทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของจนี
โดยเฉพาะในการประสานงานด้านการพัฒนากับงานด้าน 
ความม่ันคงอย่างครอบคลุมและมีความสมดุล	 ภายใต้ความ
สอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 
5	ปี	ฉบับที่	14	ของจีน	(ปี	ค.ศ.	2021	-	2025	หรือ	พ.ศ.	2564	
-	2568)	 และเป้าหมายระยะยาวส�าหรับปี	 ค.ศ.	2035	(พ.ศ.
2578)	กบัการออกกฎหมายการป้องกนัประเทศ	จะส่งผลท�าให้
ประเทศจนีให้มีความเข้มแขง็ในระดบัทีส่งูขึน้	รวมทัง้เกดิความ
มั่นคงและมั่งคั่ง	 ทั้งนี้	 นอกจากการที่จีนมีความเป็นเอกภาพ
และกองทัพท่ีทันสมยั	ด้วยการยดึถือแนวคดิของประธานาธบิดี
สี	จิ้นผิง	ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธาน
คณะกรรมาธิการทหารกลาง	 โดยการเสริมสร้างกองทัพด้วย
ยุทธศาสตร์ทางทหารในยุคใหม่	 ซึ่งยึดมั่นในความเป็นผู้น�าที่

ภาพที่ 1 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน
(ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://www.vijaichina.com/articles/2016)

สมบูรณ์ของพรรคเหนือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน	 หรือ	
PLA	(People’s	Liberation	Army)	 รวมทั้งยึดมั่นในการสร้าง
กองทัพทางการเมืองโดยเน้นย�้าถึงการเสริมสร้างการพัฒนา
กองทพัภายใต้การน�าของพรรคคอมมวินสิต์จนี	การปฏริปูและ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีการปกครองกองทพัตามกฎหมาย	ตลอดจนการฝึก
และการเตรียมการทางทหารอย่างครอบคลุม	 เพื่อปรับปรุง
ความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ในการปกป้องอธิปไตย	 ความ
มัน่คงและผลประโยชน์ด้านการพฒันาของชาต	ิอนัท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนท่ี
จะมีอายุครบ	1	ศตวรรษ	ในปี	ค.ศ.	2027	(พ.ศ.	2570)	

การเน้นย�า้ว่า	“สาธารณรัฐประชาชนจนีด�าเนนินโยบาย
ป้องกนัประเทศเชงิป้องกนั”	และจะด�าเนนิการระดมก�าลงัทาง
ทหารเพื่อ	 “ประโยชน์จากการพัฒนา”	 ในอนาคต	 ภายใต้
แนวคดิสงัคมนยิมทีม่อีตัลกัษณ์จนีในยคุใหม่	และมุง่เน้น	“การ
ท�าให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม”	
โดยได้ระบุไว้ในกฎหมายการป้องกันประเทศฉบับใหม่ของจีน	
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.
2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้าง

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.
2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย2564)	นัน้	ถอืเป็นการก�าหนดทศิทางการพฒันากองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้างประชาชนจีนที่ชัดเจน	 ซึ่งอาจน�าไปเป็นต้นแบบการสร้าง
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แนวคดิในการพัฒนากองทพัไทย	ด้วยการพจิารณาประยกุต์ใช้
แนวคดิของจนีในการบรูณาการระหว่างงานด้านการพัฒนาและ
งานด้านความมัน่คงทีม่คีวามเป็นเอกภาพ	รวมทัง้ความสมดลุ
กับทิศทางในการเสริมสร้างกองทัพให้มีความทันสมัย	อันเกิด
จากการออกแบบกลไกในการประสานงานอย่างครอบคลุม	
กล่าวคือ		

1. กลไกว่าด้วยการวิจัยและการผลิตเพื่อ
การป้องกนัประเทศและการจดัหาทางทหาร 
(มาตรา 33 - 38)

 มาตรา 33	รัฐก�าหนดและท�าให้ระบบอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศสมบูรณ์แบบ	
พัฒนาการวิจัยและการผลิตด้านการป้องกันประเทศ	 และ 
จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพข้ันสูงคุณภาพเชื่อถือได	้
สิ่งอ�านวยความสะดวกสนับสนุนที่สมบูรณ์	ใช้งานง่าย	รวมทั้ง
บ�ารงุรกัษาและวสัดทุางทหารอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการในการป้องกันประเทศ

มาตรา 34 อุตสาหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ	 ด�าเนินนโยบายการบูรณาการทหารกับ
พลเรือน	 การบูรณาการในยามสงบและยามสงคราม	 การจัด
ล�าดับความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ทางทหาร	 การขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมเป็นอิสระและสามารถควบคุมได้	รัฐจัดท�าแผน
โดยรวมส�าหรบัการสร้างอตุสาหกรรมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ	ยดึมัน่ในความเป็นผูน้�าของประเทศ	การแบ่งงาน
และการประสานงาน	การสนับสนุนทางวิชาชีพ	การบูรณาการ
แบบเปิดและรักษาความสามารถในการวิจัย	 รวมทั้งการผลิต
ด้านการป้องกันประเทศในระดับปานกลางและเหมาะสม

มาตรา 35 รัฐใช้ทรัพยากรที่เหนือกว่าของทั้งสังคม
อย่างเต็มที่	 ส่งเสริมความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 เร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เป็นอิสระ	 ให้บทบาทน�าของเทคโนโลยีขั้นสูงและใหม่ในการ
พัฒนาอาวุธและยุทโธปกรณ์อย่างเต็มที่	 เพิ่มทุนส�ารองทาง
เทคนคิ	ปรบัปรงุระบบทรพัย์สนิทางปัญญาการป้องกันประเทศ	
รวมทั้งส่งเสริมความส�าเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกนัประเทศ	เปลีย่นแปลงการส่งเสรมิการแบ่งปันทรัพยากร
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 การท�างาน 
ร่วมกันและปรบัปรงุความสามารถในการวจิยัทางวทิยาศาสตร์
การป้องกันประเทศและระดับเทคนิคอาวุธ

มาตรา 36 รัฐสร้างสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขที่ 
เอื้ออ�านวย	 เสริมสร้างการฝึกอบรมผู้มีความสามารถด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ	ส่งเสริมและดงึดดู
ผู้มีความสามารถที่โดดเด่น	 เพื่อเข้าสู่สาขาการวิจัยและการ
ผลติเพือ่การป้องกนัประเทศ	รวมทัง้กระตุน้พลงัเชงินวัตกรรม
ของผู้มีความสามารถ	 ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 ควรได้รับความเคารพจากคน 
ทั้งสังคม	 รัฐค่อย	 ๆ	 ปรับปรุงการปฏิบัติต่อผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและเทคโนโลยี	 ตลอดจน
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรา 37	รัฐด�าเนนิระบบการจดัซือ้จดัจ้างทางทหาร
ตามกฎหมาย	 เพื่อรับประกันการจัดหาและจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์วัสดุวิศวกรรมและบริการที่กองทัพต้องการ

มาตรา 38	รฐัใช้ความเป็นผูน้�าทีเ่ป็นเอกภาพและการ
ควบคมุตามแผนส�าหรบัการวจิยัและการผลติทางวทิยาศาสตร์
ป้องกันประเทศ	 เน้นบทบาทของกลไกตลาดและส่งเสริมการ
แข่งขนัทีเ่ป็นธรรมระหว่างการวจิยัทางวทิยาศาสตร์การป้องกนั
ประเทศและการผลิต	 รวมทั้งกิจกรรมการจัดหาทางทหาร	 
รฐัจดัให้มเีงือ่นไขการรบัประกนัทีจ่�าเป็นและนโยบายสทิธิพเิศษ
ส�าหรับองค์กรและบุคคลที่ด�าเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
การป้องกนัประเทศ	รวมทัง้งานการผลติและยอมรบัการจัดซือ้
ทางทหารตามกฎหมาย	รฐับาลของประชาชนในพืน้ทีท่กุระดบั
จะต้องให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุองค์กรและบคุคลทีท่�าวจิยั
ด้านการป้องกันประเทศ	รวมทั้งงานด้านการผลิตและยอมรับ
การจัดหาทางทหารตามกฎหมาย	องค์กรและบุคคลที่ด�าเนินการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและงานด้านการ 
ผลิตและยอมรับการจัดซื้อจัดจ้างทางทหาร	ควรรักษาความลับ
ท�างานให้เสร็จในเวลาที่เหมาะสมตลอดจนมีประสิทธิภาพ 

รบัประกนัคณุภาพและให้การรบัประกนับรกิารทีเ่กีย่วข้อง	รฐัใช้
ระบบความรับผิดชอบที่มีคุณภาพตามกฎหมายส�าหรับการ
จัดหาอาวุธอุปกรณ์วัสดุวิศวกรรมและบริการให้กับกองก�าลัง

2. กลไกว่าด้วยงบประมาณในการป้องกัน
ประเทศ (มาตรา 39 - 42)

มาตรา 39 รัฐรับประกันเงินทุนที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ป้องกนัประเทศ	การเตบิโตของค่าใช้จ่ายในการป้องกนัประเทศ
ควรสอดคล้องกับความต้องการในการป้องกันประเทศและ
ระดบัการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	กองทนุป้องกนัประเทศ
อยู่ภายใต้การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย	
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ภาพที่ 2 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลางของจีน
ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเรือรบหลักจ�านวน 3 ล�า ซึ่งลอยล�าอยู่ที่ท่าเรือของกองทัพเรือในเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 

(ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://thai.cri.cn/20210426/34897f8e-2740-a294-ec4d-176f88c53682.html) 

มาตรา 40 รฐัลงทนุโดยตรงในการวจิยัและการผลติ
ทางวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและกองทุนเพื่อการ
ป้องกันประเทศอื่น	ๆ	รวมทั้งจัดสรรที่ดินและทรัพยากรอื่น	ๆ	
ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์และสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่ป็นผล
มาจากความส�าเรจ็ทางเทคนคิ	เพือ่วตัถุประสงค์ในการป้องกนั
ประเทศ	 เป็นต้น	 เป็นทรัพย์สินในการป้องกันประเทศ	 ทั้งนี้	
ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศเป็นของรัฐ

มาตรา 41	 รัฐจะต้องก�าหนดขนาดโครงสร้างและ 
รูปแบบของทรัพย์สินเพื่อการป้องกันประเทศ	 และปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการในการป้องกันประเทศและการ
สร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ	 สถาบันบริหารทรัพย์สินด้านการ
ป้องกนัประเทศและหน่วยงานทีค่รอบครองและใช้ทรพัย์สนิใน
การป้องกันประเทศ	จะต้องจัดการทรัพย์สินในการป้องกัน
ประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันประเทศอย่างเต็มที่

มาตรา 42	รฐัปกป้องทรพัย์สนิในการป้องกนัประเทศ
จากการละเมิด	 และรับประกันความปลอดภัยความสมบูรณ์	
ห้ามมิให้องค์กรหรือบุคคลใด	ๆ	ท�าลายหรือยักยอกทรัพย์สิน
หากไม่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร	ีคณะกรรมาธกิาร

ทหารกลาง	 หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรี
หรือคณะกรรมาธิการทหารกลาง	 หน่วยที่ครอบครองหรือใช้
ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศจะไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ
การใช้ทรัพย์สิน	 ความส�าเร็จทางเทคโนโลยีในทรัพย์สิน
สามารถน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น	 ๆ	 ได้ตามข้อบังคับที่
เกีย่วข้องโดยมกีารจดัล�าดบัความส�าคญั	หน่วยงานหรอืหน่วย
จัดการทรัพย์สินด้านการป้องกันประเทศที่ครอบครองหรือใช้
ทรัพย์สินในการป้องกันประเทศที่ไม่ได้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การป้องกนัประเทศอกีต่อไป	จะต้องรายงานเพือ่ขออนมุตัติาม
ข้อบงัคบัและใช้เพือ่วตัถปุระสงค์อืน่หรือก�าจดัทิง้ตามกฎหมาย

3. กลไกว่าด้วยการศึกษาด้านการป้องกัน
ประเทศ (มาตรา 43 - 46)

มาตรา 43 การผ่านการศึกษาด้านการป้องกัน
ประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความ
ตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึง
อันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนา
ทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติ

ประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความประเทศ	รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนทกุคนสามารถเพิม่พนูความ
ตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึงตระหนักในการป้องกันประเทศ	 เสริมสร้างความตระหนักถึง
อันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนาอันตราย	การเชี่ยวชาญความรู้ในการป้องกันประเทศ	พัฒนา
ทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติทักษะการป้องกันประเทศ	 ส่งเสริมความรักชาติและปฏิบัติ
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หน้าท่ีในการป้องกันประเทศตามกฎหมาย	 การส่งเสริมและ
เสรมิสร้างการศกึษาด้านการป้องกนัประเทศเป็นความรบัผดิชอบ
ร่วมกันของคนทั้งสังคม

มาตรา 44 การศึกษาเพื่อการป้องกันประเทศ	 
ด�าเนินนโยบายการมีส่วนร่วม	การยึดมั่นในระยะยาว	รวมทั้ง
การเน้นผลการปฏิบัติและใช้หลักการของการผสมผสาน 
การศึกษาปกติกับการศึกษาแบบรวมศูนย์	 การรวมการศึกษา
ที่เป็นที่นิยมกับการศึกษาที่ส�าคัญ	 และรวมการศึกษาเชิงทฤษฎี
เข้ากับการศึกษาเชิงพฤติกรรม

มาตรา 45	หน่วยงานทีม่คีวามสามารถทางการศกึษา
ในด้านการป้องกันประเทศ	 ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรในการจัดการศึกษาด้านการป้องกันประเทศ	 และ 
หน่วยงานอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องจะต้องท�างานด้านการศกึษาป้องกนั
ประเทศให้ดีตามหน้าที่ที่ก�าหนด	 หน่วยงานทหารจะต้อง
สนับสนุนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน
ด้านการศึกษาป้องกันประเทศและอ�านวยความสะดวกที่
เก่ียวข้องตามกฎหมาย	หน่วยงานของรฐัและกองก�าลงัทัง้หมด	
พรรคการเมืองและองค์กรของประชาชน	 สถานประกอบการ
และสถาบนัองค์กรทางสงัคมตลอดจนองค์กรอืน่	ๆ 	ควรจดัพืน้ที่
หน่วยงานของตนเองเพื่อด�าเนินการศึกษาด้านการป้องกัน
ประเทศ	 การศึกษาวิชาการป้องกันประเทศในโรงเรียนเป็น
รากฐานของการศกึษาวชิาการป้องกันประเทศส�าหรบัประชาชน

ภาพที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของกองทัพ
(ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ https://mil.news.sina.com.cn/china/2020-11-04/doc-iiznctkc9412207.shtml)

ทุกคน	 โรงเรียนทุกระดับและทุกประเภทควรจัดหลักสูตร 
การศึกษาวิชาการป้องกันประเทศที่เหมาะสมหรือเพิ่มเน้ือหา
การศึกษาวิชาการป้องกันประเทศในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	วิทยาลัย
และมหาวทิยาลยัปกตแิละโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย
จะต้องจัดการฝึกทหารให้กับนักเรียนตามข้อบังคับ	เจ้าหน้าที่
ของรัฐควรมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการศึกษาด้านการ
ป้องกันประเทศ	 ปรับปรุงการรู้หนังสือในการป้องกันประเทศ
รวมทัง้มบีทบาททีเ่ป็นแบบอย่างและเป็นผูน้�าในการศกึษาด้าน
การป้องกันประเทศ	

มาตรา 46 รัฐบาลประชาชนทุกระดับ	จะรวมการศึกษา 
ด้านการป้องกันประเทศไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ	 รวมทั้งประกันเงินทุนที่จ�าเป็นส�าหรับการศึกษาด้าน
การป้องกันประเทศ

4. กลไกว่าด้วยการระดมก�าลังป้องกัน
ประเทศในสภาวะสงคราม (มาตรา 47 - 52) 

 มาตรา 47 เมื่ออ�านาจอธิปไตย	เอกภาพบูรณภาพ
แห่งดินแดน	 ความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของ
สาธารณรฐัประชาชนจนีถกูคกุคาม	รฐัจะต้องด�าเนนิการระดมพล
ในระดับชาติหรือบางส่วนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมาย
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มาตรา 48 รัฐรวมการเตรียมการระดมก�าลังป้องกัน
ประเทศไว้ ในแผน	 และแผนพัฒนาโดยรวมของประเทศ	
ปรับปรุงระบบการระดมก�าลังป้องกันประเทศ	 เพิ่มศักยภาพ 

ในการระดมก�าลังป้องกันประเทศ	 และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการระดมป้องกันประเทศ

มาตรา 49 รฐัก�าหนดระบบส�ารองวสัดเุชงิยุทธศาสตร์	
การส�ารองวัสดุเชิงยุทธศาสตร์ควรมีขนาดปานกลางปลอดภัย
ในการจัดเก็บ	 สะดวกในการใช้งาน	 และเปลี่ยนเป็นประจ�า	 
เพื่อให้ตรงกับความต้องการในช่วงสงคราม

มาตรา 50	หน่วยงานชั้นน�าในการระดมการป้องกัน
ประเทศ	หน่วยงานกลางของรัฐ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมาธกิารการทหารกลาง	จะต้องจดัเตรยีมและด�าเนนิการ
ระดมป้องกันประเทศตามการแบ่งส่วนความรับผิดชอบ	 
หน่วยงานของรัฐและกองก�าลังติดอาวุธ	พรรคการเมือง	และ
องค์กรของประชาชน	สถานประกอบการ	และสถาบันองค์กร
ทางสงัคมองค์กรอืน่	ๆ 	และประชาชน	จะต้องด�าเนนิการเตรยีม

ภาพที่ 4 แนวคิดในการเตรียมความพร้อมรบเพื่อการป้องกันประเทศของจีน
(ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ http://www.knowfar.org.cn/html/zhanlue/201909/16/901.htm)

การส�าหรับการระดมก�าลังป้องกันประเทศให้เสร็จสิ้นตาม
กฎหมายหลังจากที่รัฐออกค�าสั่งระดมพลแล้ว	การระดมก�าลัง
ป้องกันประเทศที่จ�าเป็นจะต้องเสร็จสิ้น	

มาตรา 51	รฐัด�าเนนิตามความต้องการของการระดม
ก�าลังป้องกันประเทศในการเวนคืนและขออุปกรณ์ส่ิงอ�านวย
ความสะดวก	ยานพาหนะ	สถานที่	และทรัพย์สินอื่น	ๆ	ของ
องค์กรและบุคคลตามกฎหมาย	รัฐบาลของประชาชนในระดับ
มณฑลหรือสูงกว่าจะต้องให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุ
สมผลแก่ผู้ถูกเวนคืน	 ส�าหรับความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรง 
ทีเ่กดิจากการเวนคนืและการเวนคนืตามข้อบงัคบัของประเทศ
จีนที่เกี่ยวข้อง

 มาตรา 52	รัฐประกาศภาวะสงครามตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ	 ใช้มาตรการต่าง	 ๆ	 เพื่อรวบรวมทรัพยากร	
มนุษย์	วัสดุและการเงิน	 เพื่อน�าพาประชาชนทุกคนปกป้อง
มาตุภูมิและต่อต้านการรุกราน
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5. กลไกว่าด้วยภาระผูกพัน (หน้าที่) และ
สิทธิในการป้องกันประเทศของประชาชน
และองค์กร (มาตรา 53 - 58)

มาตรา 53	 เป็นหน้าที่อันรุ่งโรจน์ของพลเมืองของ
สาธารณรฐัประชาชนจนีในการรบัราชการทหารและมส่ีวนร่วม
ในองค์กรอาสาสมัครตามกฎหมาย	หน่วยงานบรกิารทางทหาร
ในทุกระดับและองค์กรติดอาวุธของประชาชนระดับฐานราก 
จะต้องจดัการงานรบัราชการทหารตามกฎหมายปฏบิตัภิารกจิ
การเกณฑ์ทหารให้สมบูรณ์ตามค�าสั่งของคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง	 รวมทั้งรับรองคุณภาพ
ของก�าลังพล	 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของ
ประชาชน	 สถานประกอบการ	 และสถาบันองค์กรทางสังคม	
ตลอดจนองค์กรอื่น	 ๆ	จะต้องท�างานของอาสาสมัครให้เสร็จ
สมบูรณ์และท่ีสงวนไว้ให้เป็นไปตามกฎหมายและช่วยให้งาน
เกณฑ์ทหารเสร็จสมบูรณ์

มาตรา 54	องค์กร	สถาบันและบุคคลที่ท�าวิจัยด้าน
การป้องกันประเทศ	 และงานผลิตหรือรับซื้อทางทหารจะต้อง
จัดหาอาวุธและอุปกรณ์หรือวัสดุโครงการและบริการที่ ได้
มาตรฐานคุณภาพตามที่ก�าหนด	 องค์กรสถาบันและบุคคล 
ต่าง	ๆ 	จะต้องด�าเนนิการตามข้อก�าหนดในการป้องกนัประเทศ
ในโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการป้องกัน
ประเทศตามข้อบังคับของประเทศ	 และรับประกันความ
ต้องการของการก่อสร้างในการป้องกนัประเทศและการปฏบิตัิ
การทางทหารตามกฎหมาย	 หน่วยการจัดการและปฏิบัติการ
ของสิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนส่ง	 เช่น	 สถานีท่าเรือ	
สนามบิน	 และถนน	จะต้องให้บริการท่ีมีล�าดับความส�าคัญ	
ส�าหรับการส่งผ่านของเจ้าหน้าที่ทหาร	 ยานพาหนะทางทหาร	
รวมทั้งเรือ	และให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติตามข้อบังคับ

มาตรา 55	 ประชาชนต้องได้รับการศึกษาในการ
ป้องกันประเทศ	 พลเมืองและองค์กรควรปกป้องสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในการป้องกันประเทศ	 และต้องไม่สร้างความ 
เสียหายหรือเป็นอันตรายต่อสิ่งอ�านวยความสะดวกในการ
ป้องกันประเทศ	พลเมืองและองค์กรต่าง	ๆ 	จะต้องปฏิบัติตามกฎ
การรักษาความลับ	จะต้องไม่เปิดเผยความลับในการป้องกัน
ประเทศ	 และจะต้องไม่ครอบครองเอกสารความลับด้านการ
ป้องกันประเทศ	วัสดุและสิ่งของที่มีความลับชั้นอื่น	 ๆ	 อย่าง 
ผิดกฎหมาย

มาตรา 56 พลเมืองและองค์กรต่าง	 ๆ	จะต้อง
สนบัสนนุการสร้างเพ่ือการป้องกันประเทศและจดัหาสิง่อ�านวย
ความสะดวกหรือความช่วยเหลืออื่น	 ๆ	 ส�าหรับการฝึกทหาร	

บรกิารเตรยีมความพร้อมในการรบ	การปฏบิตักิารป้องกนัและ
การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามของกองก�าลัง	รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนพลเมืองและวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการลงทุนในการป้องกันประเทศ	ปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของนักลงทุนและให้นโยบาย
สิทธิพิเศษตามกฎหมาย

มาตรา 57	 พลเมืองและองค์กรมีสิทธิเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศและมีสิทธิหยุด 
หรือรายงานการกระท�าที่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์การป้องกัน
ประเทศ	

มาตรา 58 กองก�าลังทหารกองหนุนและพลเมือง 
อื่น	 ๆ	 ที่เข้าร่วมการฝึกทางทหารตามกฎหมายและปฏิบัติ
ภารกจิต่าง	ๆ 	เช่น	การเตรยีมความพร้อมในการรบ	การปฏิบตัิ
การป้องกัน	 การปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม	 ฯลฯ	 
จะต้องปฏบิตัหิน้าทีแ่ละพนัธกรณขีองตน	รฐัและสงัคมจะต้อง
มั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
พวกเขาจะได้รับเงินบ�านาญและการปฏิบัติตามสิทธิพิเศษ	
พลเมืองและองค์กรที่ประสบความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
โดยตรง	 เนื่องจากการสร้างสรรค์การป้องกันประเทศและ
กจิกรรมทางทหารอาจได้รบัค่าตอบแทนตามกฎระเบยีบของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

6. กลไกว่าด้วยภาระหน้าที่และสิทธิของ
บุคลากรทางทหาร (มาตรา 59 - 66)

มาตรา 59	 ทหารต้องจงรักภักดีต่อมาตุภูมิ	 ภักดี 
ต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีน	 ปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้อย่างกล้าหาญ	 
เสียสละและปกป้องความมั่นคง	 เกียรติยศและผลประโยชน์
ของมาตุภูมิ

มาตรา 60	 ทหารต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย	ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของทหาร	ปฏิบัติตามค�าสั่ง
และปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

มาตรา 61 ทหารต้องสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของกองทัพ	 และปกป้องประชาชนที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 

ในการสร้างสรรค์สังคมนิยมให้ทันสมัยและปฏิบัติภารกิจ 
ช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติ

มาตรา 62 ทหารควรได้รับความเคารพจากคน 

ทั้งสังคม	รัฐก�าหนดระบบการให้เกียรติทหาร	รัฐใช้มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล 
ของบุคลากรทางทหาร	 รวมทั้งการคุ้มครองพิเศษส�าหรับ 
การแต่งงานของเจ้าหน้าที่ทหารจะด�าเนินการตามกฎหมาย	
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พฤติกรรมของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย

 มาตรา 63 รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษแก่ทหาร	
ประเทศจัดตั้งระบบการรับประกัน	การรักษาสถานะทางทหาร
ที่เข้ากันได้กับวิชาชีพทหารและประสานงานกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

 มาตรา 64	รฐัก�าหนดระบบการรกัษาความปลอดภยั
ส�าหรับทหารผ่านศึก	จัดทหารผ่านศึกอย่างเหมาะสมและ
ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายของทหารผ่านศึก

มาตรา 65	รฐัและสงัคมให้เงนิบ�านาญและสทิธพิเิศษ
ในการปฏบิตัแิก่ทหารพิการ	รวมทัง้ให้หลกัประกันพิเศษส�าหรบั
ชีวิตและการรักษาพยาบาลของทหารพิการตามกฎหมาย	 
หลงัจากทหารพกิารทีเ่จบ็ป่วยและได้ออกจากราชการในระดบั
มณฑลหรอืสูงกว่า	จะยอมรบัและตัง้ถ่ินฐานใหม่ทนัทตีลอดจน
ดแูลให้มาตรฐานการด�ารงชวีติของพวกเขาไม่ต�า่กว่ามาตรฐาน
การครองชีพโดยเฉลี่ยของท้องถิ่น

 มาตรา 66	รัฐและสังคมให้สิทธิพิเศษในการปฏิบัติ
ต่อครอบครัวของทหาร	 รวมทั้งให้เงินบ�านาญและการปฏิบัติ
ตามสิทธิพิเศษแก่ครอบครัวของผู้พลีชีพและครอบครัวของ
ทหารที่เสียชีวิตหรือเสียชีวิตในงาน

7. กลไกว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทหารกับ
ต่างประเทศ (มาตรา 67 - 70)

มาตรา 67	สาธารณรฐัประชาชนจนียดึมัน่ในหลกัการ	
5	ประการ	ในการเคารพซึ่งกันและกันต่ออ�านาจอธิปไตยและ
บูรณภาพแห่งดินแดน	 การไม่รุกรานซึ่งกันและกัน	 การไม่
แทรกแซงในกิจการภายในของกนัและกนั	ความเสมอภาคและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั	และการอยูร่่วมกนัอย่างสนัต	ิโดยปกป้อง
ระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและ
ระเบียบระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ	ยึดมั่น
ในแนวคดิความร่วมมือด้านความม่ันคงร่วมกันอย่างครอบคลมุ
และยั่งยืน	 ส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันส�าหรับ
มนุษยชาติ	จัดการความสมัพนัธ์ทางทหารกับต่างประเทศอย่าง
อสิระ	รวมทัง้ด�าเนนิการแลกเปลีย่นและความร่วมมอืทางทหาร

มาตรา 68 สาธารณรัฐประชาชนจีนจะปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตาม
วัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ	 ใช้กอง
ก�าลังตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องความ

ปลอดภัยของพลเมืองจีนโพ้นทะเล	 องค์กร	 สถาบันและ 
สิง่อ�านวยความสะดวก	รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการรักษาสนัตภิาพ
และการช่วยเหลือระหว่างประเทศของสหประชาชาติ	การคุ้มกัน
ทางทะเล	 การฝึกร่วม	 การต่อต้านการก่อการร้าย	 และ 
กิจกรรมอื่น	 ๆ	 ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและปกป้องผลประโยชน์ของจีนในต่างประเทศ

มาตรา 69 สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทหารที่ด�าเนินการโดยประชาคม
ระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการธ�ารงสันติภาพความมั่นคงและ
เสถียรภาพของโลกและภูมิภาค	 และสนับสนุนประชาคม
ระหว่างประเทศในการยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่าง
ยตุธิรรมและสมเหตสุมผล	การควบคมุอาวธุ	การลดอาวธุและ
การไม่แพร่กระจายอาวุธ	 ความพยายามดังกล่าวโดยการมี 
ส่วนร่วมในการสนทนาและการเจรจาแบบพหภุาคีในด้านความ
มั่นคง	 รวมทั้งส่งเสริมการก�าหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ 

ที่ยอมรับในระดับสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล
มาตรา 70	ในความสมัพนัธ์ทางทหารกบัต่างประเทศ	

สาธารณรฐัประชาชนจนีปฏบิตัติามสนธสิญัญาและข้อตกลงที่
เกีย่วข้อง	ซึง่ได้ผลสรปุหรอืเข้าร่วมกบัต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ	

8. บทบัญญัติเพิ่มเติม (มาตรา 71 - 73) 
เพื่อการด�าเนินการขับเคลื่อนกลไกของ
กฎหมายป้องกันประเทศ

มาตรา 71 ค�าว่า	 “ทหาร”	 ตามที่ใช้ในกฎหมายน้ี	
หมายถึง	นายทหาร	นายสิบ	ทหารเกณฑ์และบุคลากรอื่น	 ๆ	 
ทีร่บัราชการในกองทพัปลดปล่อยประชาชนจนี	บทบญัญตัขิอง
กฎหมายเกีย่วกบับคุลากรทางทหารนีจ้ะใช้บงัคบักบักองก�าลงั
ต�ารวจติดอาวุธของประชาชนจีน

มาตรา 72	 การป้องกันเขตปกครองพิเศษของ
สาธารณรฐัประชาชนจนี	จะอยูภ่ายใต้การควบคมุของกฎหมาย
พื้นฐานของเขตปกครองพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 73	 กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	
มกราคม	ปี	ค.ศ.	2021	(พ.ศ.	2564)	
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สรุป
 จุดเด่นของกฎหมายป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนฉบับนี้	 ได้เน้นจุดยืนแนวคิดของประธานาธิบดี 
สี	จิ้นผิง	ในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานกรรมาธิการทหารกลาง	เกี่ยวกับสังคมนิยมกับลักษณะของ
จีนในยุคใหม่	 ในกิจกรรมการป้องกันประเทศ	การปรับหน้าที่การป้องกันประเทศและอ�านาจของสถาบันของรัฐ	 โดยการ
เพ่ิมเนือ้หาและระบบความรบัผดิชอบของประธานคณะกรรมาธกิารทหารกลาง	รวมถงึภารกจิและเป้าหมายของกองก�าลงั	
ตลอดจนความต้องการในการป้องกันประเทศและผลประโยชน์ด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่	 โดยเฉพาะการปฏิรูป 

การศึกษาด้านการป้องกนัประเทศ	การจดัระบบบรหิารจดัการความเป็นผูน้�า	ระบบการระดมพลเพือ่ป้องกนัประเทศ	โดยมุง่เน้น	 
“การท�าให้ทหารเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งสังคม”	 รวมทั้งการเพิ่มความเข้มแข็งในการปกป้องสถานะ 
และสิทธิของทหาร	 และการเสริมสร้างนโยบายความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ	 ทั้งนี้	 ได้มีการประมวลแนวคิด 
ดงักล่าวผ่านกลไกต่าง	ๆ 	ในการบรูณาการระหว่างการพฒันาและความมัน่คงกบัทศิทางการพฒันาของกองทพัปลดปล่อย
ประชาชนจีนไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวในข้างต้น	ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการเป็นแนวคิดต้นแบบส�าหรับการก�าหนด
แนวทางในการพัฒนากองทัพของไทยต่อไป

ที่มา : จากเว็บไซต์ Asia Insight (https://www.asiainsight.com)
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1.	 เอกสารต้นฉบับของรัฐบาลจีน	 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์เท่านั้น	 เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ใหม่	 โดยได้ค้นคว้า 
เมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2564	อันประกอบด้วย	

https://finance.sina.cn/2020-11-04/detail-iiznctkc9361778.d.html?from=wap	https://dzrb.dzng.com/article 
Content/3494_824406.html	

http://npc.people.com.cn/n1/2020/1227/c14576-31980018.html	https://www.sohu.com/a/429947414_594189	
http://www.mod.gov.cn/intl/2015-01/12/content_4564235.htm	
https://mil.news.sina.com.cn/china/2020-03-25/doc-iimxyqwa3013723.shtml	 http://www.mod.gov.cn/

shouye/2020-12/23/content_4875952.htm	http://theory.people.com.cn/n1/2019/0722/c40531-31246901.html	
http://theory.people.com.cn/n1/2018/0822/c413700-30244032.html
2.	หนังสือภาษาไทย
จุลชีพ	 ชินวรรโณ.	(2560).	 กรงเล็บมังกร	:	 แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน.	 กรุงเทพฯ	:	 โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.
อุดม	รัฐอมฤต	และนิยม	รัฐอมฤต.	(2558)	กฎหมายรัฐธรรมนูญจีน.	กรุงเทพฯ	:	วิญญูชน.		

เอกสารอ้างอิง

พลตรี ดร.ไชยสิทธ์ิ ตันตยกุล	 เหล่าทหารสารบรรณ	 ส�าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	 เกียรตินิยมอันดับสอง	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		-	ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	
(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	-	หลักสูตรชั้นนายพัน	 เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	-	หลักสูตรหลักประจ�า	 โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก	ชุดที่	72		-	หลักสูตรการรบร่วม	ศูนย์ศึกษาการสงคราม	ประเทศออสเตรเลีย	-	หลักสูตรเสนาธิการทหาร	รุ่นที่	41	วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร	-	 หลักสูตรยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ	 ณ	 มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยเคยด�ารง
ต�าแหน่ง	อาจารย์กองวชิากฎหมายและสงัคมศาสตร์	ส่วนการศกึษาโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	-	ผูอ้�านวยการกองกจิการป้องกนัประเทศ	
สถาบนัวจัิยทางยทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	กองบญัชาการทหารสงูสดุ	และผูอ้�านวยการกองภมูภิาคศกึษา	ศนูย์ศกึษายทุธศาสตร์	
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	กองบัญชาการกองทัพไทย	

ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ผู้ทรงคุณวุฒิส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
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ความเคลื่่�อนไหวของจีีนในทะเลื่จีีนใต้้ 
กัับนัยสำำคัญต้่อดุุลื่อำนาจีระหว่าง 

จีีนแลื่ะสำหรัฐอเมริกัา 
พุลตรัี	ดีรั.ไชิย์สิท่ธิิ�	ตันตย์กุล

2
	 ยุุทธศาสตร์์ทางเร์ือของจีีนโดยุ	 “การ์ป้้องกันนอกชายุฝั่่�งและการ์คุุ้�มกันทางทะเล

ร์ะยุะไกล”	อนัเป้น็การ์ขยุายุคุ้วามลกึของการ์ป้อ้งกันทางทะเลจีะสง่ผลกร์ะทบตอ่ดลุอำานาจี

ร์ะหว่างจีีนและสหร์ัฐอเมร์ิกา
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ปัรัะธิานาธิิบดีีสี	จัิ�นผู้ิง	ขอ่งจัีนไดี�เสนอ่แนวัคิดีเกี�ย์วักับ

ควัามมั�นคงขอ่งเอ่เชีิย์ท่ี�มีรั่วัมกันอ่ย์่างรัอ่บดี�าน	 เม่�อ่เดี่อ่น

พุฤษภาคม	ปีั	ค.ศั.	2014	(พุ.ศั.	2557)	โดีย์การัให�ควัามรั่วัมม่อ่

และการัพุัฒนาอ่ย์่างย์ั�งย์่น	ท่ำาให�แนวัคิดีดี�านควัามมั�นคงใหม่นี�

เปัน็ท่ี�ย์อ่มรับัในวังกวั�างมากขึ�น	แตแ่นวัคดิีดี�านควัามมั�นคงใหม่

ดีังกล่าวันั�น	 ไม่อ่าจัหลีกเลี�ย์งต่อ่การัเผู้ชิิญหน�ากับปัรัะเท่ศั

มหาอ่ำานาจัอ่่�น	ๆ 	โดีย์เฉพุาะสหรััฐฯ	ท่ี�พุย์าย์ามดีำารังควัามเปั็น

อ่ภิมหาอ่ำานาจัเพุีย์งหนึ�งเดีีย์วัขอ่งโลก	ในขณะท่ี�จัีนเห็นวั่าโลก

กำาลังพุัฒนาไปัส้่รัะบบหลาย์ขั�วัอ่ำานาจั	 ดีังนั�น	 ในสมุดีปักขาวั

ขอ่งจัีนดี�านการัปั้อ่งกันปัรัะเท่ศัฉบับล่าสุดี	 เม่�อ่ปัี	 ค.ศั.	2019	 

(พุ.ศั.	2562)	จัึงไดี�รัะบุวั่า	ยุ์ท่ธิศัาสตรั์การัพุัฒนาขอ่งกอ่งท่ัพุบก

ต�อ่งใชิ�ปัฏิิบัติการัเคล่�อ่นท่ี�และปัฏิิบัติการัเชิิงรุัก	 ในขณะท่ี�

กอ่งท่พัุเรัอ่่มีไวั�สำาหรับัการัปัอ้่งกนันอ่กชิาย์ฝ้ั�งและการัคุ�มกนัใน

ท่ะเลไกล	สว่ันกอ่งท่พัุอ่ากาศัซีึ�งรัวัมการัปัฏิบิตักิารัท่างอ่ากาศั

และอ่วักาศั	 อ่ีกท่ั�งเพุิ�มขีดีควัามสามารัถึในเชิิงรัุกและเชิิงรัับ	

เพุ่�อ่การัรัักษาเสถึีย์รัภาพุควัามมั�นคงและผู้ลปัรัะโย์ชิน์ขอ่ง

ปัรัะเท่ศัไดี�อ่ย์่างมีปัรัะสิท่ธิิภาพุ	

ในสมุดีปักขาวัดีังกล่าวัไดี�กล่าวัถึึงปััญหาท่างท่ะเล	 

ซีึ�งเป็ันครัั�งแรักท่ี�จันีเสนอ่แนวัคิดีเกี�ย์วักับ	“พุ่�นท่ี�สำาหรัับผู้้�มีสว่ัน

ไดี�ส่วันเสีย์	(stakeholder)	ในต่างปัรัะเท่ศั”	อ่ย์่างชิัดีเจัน	โดีย์ชิี�

ให�เห็นวั่า	จัำาเปั็นต�อ่งมีการัเสริัมสรั�างควัามร่ัวัมม่อ่ดี�านควัาม

มั�นคงรัะหวั่างปัรัะเท่ศัในพุ่�นท่ี�ผู้้�มีส่วันไดี�เสีย์ในต่างปัรัะเท่ศั 

(อ่นัเปัน็ควัามรั้�สกึและการัแสดีงอ่อ่กถึงึควัามเปัน็เจั�าขอ่ง)	รัวัมท่ั�ง

การัปักปั้อ่งควัามมั�นคงและผู้ลปัรัะโย์ชิน์ขอ่งชิาติท่ี�มีอ่ย์้่ใน 

ต่างปัรัะเท่ศัดี�วัย์	 โดีย์ให�ควัามสำาคัญอ่ย์่างย์ิ�งต่อ่การัจััดีการั

มหาสมทุ่รัและการัปักปัอ้่งพุลงัอ่ำานาจัท่างท่ะเล	การัเสรัมิสรั�าง

ศัักย์ภาพุท่างท่หารัท่ี�เกี�ย์วัข�อ่งกับท่ะเล	 ซีึ�งเหมาะสมกับ 

ผู้ลปัรัะโย์ชินด์ี�านควัามมั�นคงและการัพุฒันาขอ่งชิาต	ิการัปักปัอ้่ง

อ่ธิิปัไตย์ขอ่งปัรัะเท่ศั	 รัวัมถึึงสิท่ธิิและผู้ลปัรัะโย์ชิน์ท่างท่ะเล	

ดี�วัย์การัปักปั้อ่งควัามมั�นคงขอ่งชิ่อ่งท่างย์ุท่ธิศัาสตรั์และ 

ผู้ลปัรัะโย์ชิน์ในต่างปัรัะเท่ศั	 ตลอ่ดีจันการัเข�าร่ัวัมในกรัอ่บ

ควัามรั่วัมม่อ่รัะหวั่างปัรัะเท่ศัท่างท่ะเล	โดีย์เชิ่�อ่วั่าการัปั้อ่งกัน

นอ่กชิาย์ฝ้ั�งในปัจััจับุนัเพุยี์งอ่ย์า่งเดียี์วันั�น	ไมส่ามารัถึตอ่บสนอ่ง

ตอ่่ควัามต�อ่งการัในดี�านควัามมั�นคงแห่งชิาติและดี�านผู้ลปัรัะโย์ชิน์

ในการัพุัฒนาปัรัะเท่ศัขอ่งจัีนไดี�	

ดีังนั�น	จัึงน่าสนใจัติดีตามควัามเคล่�อ่นไหวักอ่งท่ัพุ 

ปัลดีปัล่อ่ย์ปัรัะชิาชินจีันท่ี�ไดี�กำาหนดียุ์ท่ธิศัาสตร์ัท่างเรั่อ่ให�นำาไปัส้ ่

“การัป้ัอ่งกันนอ่กชิาย์ฝ้ั�งและการัคุ�มกันท่างท่ะเลรัะย์ะไกล”	 

อ่ันเปั็นการัขย์าย์ควัามลึกขอ่งการัปั้อ่งกันท่างท่ะเล	

การเปลัี�ยน้แปลังของปัจัจัยัทางภูมูุ่ริฐัศาสติร์ 
ที�ส�งผลัติ�อดล่ัอำาน้าจัระหว�างจันี้กบัีสหรฐัฯ
สภูาวะแวดลั้อมุ่ที�มุ่ีน้ัยสำาคัญ

สภาพุท่างภ้มิศัาสตรั์ท่ี�เปั็นปััจัจััย์สำาคัญในการักำาหนดี

ท่ิศัท่างการัดีำาเนินนโย์บาย์ท่างการัเม่อ่งขอ่งจัีนนั�น	 ส่บเน่�อ่ง 

มาจัากการัท่ี�ปัรัะเท่ศัจันีมที่างอ่อ่กท่ะเลเพีุย์งดี�านเดียี์วั	คอ่่	ดี�าน

ตะวัันอ่อ่กท่ี�ติดีกับมหาสมุท่รัแปัซีิฟื้ิก	 ซีึ�งเปั็นข�อ่จัำากัดีต่อ่การั

พุัฒนาเศัรัษฐกิจั	 ในขณะท่ี�นักวัิชิาการัช่ิ�อ่	 Robert	Kaplan	 

ไดี�เขีย์นบท่วัิเครัาะห์เรั่�อ่ง	“The	Geography	of	Chinese	Power” 

โดีย์ไดี�วิัเครัาะห์ย์ุท่ธิศัาสตร์ัท่างดี�านภ้มิรััฐศัาสตร์ัขอ่งจีันว่ัา	 

จันีกำาลังจัะเป็ันศัน้ย์ก์ลางท่างดี�านภมิ้รัฐัศัาสตร์ัในภมิ้ภาค	และจีัน

กำาลังมีควัามท่ะเย์อ่ท่ะย์านรัวัมท่ั�งนโย์บาย์ท่ี�แข็งกรั�าวั	เหม่อ่น

กบัท่ี�สหรัฐัฯ	เคย์เปัน็เม่�อ่ศัตวัรัรัษท่ี�แล�วั	ซีึ�งควัามแขง็กรั�าวัขอ่ง

จันีดีงักลา่วั	เกดิีจัากควัามต�อ่งการัพุลังงานและแร่ัธิาตทุ่ี�สำาคญั

เพุ่�อ่การัพุฒันาเศัรัษฐกจิัขอ่งปัรัะเท่ศั	โดีย์เฉพุาะการัแผู้อ่่ทิ่ธิพิุล

ขอ่งจีันในเอ่เชีิย์ตะวัันอ่อ่กเฉีย์งใต�ท่ี�ไดี�เพุิ�มมากขึ�นเป็ันลำาดีับ	

ท่ั�งนี�	 เปั็นเพุรัาะภ้มิภาคเอ่เชิีย์ตะวัันอ่อ่กเฉีย์งใต�หรั่อ่อ่าเซีีย์น	 

ท่ี�ปัรัะกอ่บไปัดี�วัย์รััฐเล็ก	ๆ	ซีึ�งย์ังมีควัามอ่่อ่นแอ่	จัึงไม่สามารัถึ

ต�านท่านการัขย์าย์อ่ิท่ธิิพุลขอ่งจัีนไดี�	ขณะท่ี�จัีนก็ไดี�ใชิ�อ่าเซีีย์น

เปั็นตลาดีในการัส่งอ่อ่กสินค�าอุ่ตสาหกรัรัมขอ่งจัีน	 รัวัมท่ั�งไดี�

นำาเข�าสินค�าเกษตรัรัาคาถึ้กจัากอ่าเซีีย์น	

ในขณะเดีีย์วักันจัีนไดี�เห็นวั่า	 ตนเอ่งกำาลังถึ้กปัิดีล�อ่ม

ท่างท่ะเลจัากสหรัฐัฯ	และพัุนธิมิตรัขอ่งสหรัฐัฯ	จึังท่ำาให�จีันต�อ่ง

แขง็กรั�าวัมากขึ�นเรั่�อ่ย์	ๆ 	และเปัน็เหตใุห�เรัอ่่รับขอ่งจันีต�อ่งเผู้ชิญิ

หน�ากบัเร่ัอ่รับขอ่งสหรััฐฯ	ในท่ะเลจันีใต�บอ่่ย์ครัั�งขึ�น	ซีึ�ง	Kaplan	

เสนอ่วัา่	สหรัฐัฯ	ควัรัสรั�างแสนย์านภุาพุท่ั�งท่างอ่ากาศัและท่าง

ท่ะเลในภ้มิภาค	 โดีย์เห็นวั่าการัผู้งาดีขึ�นมาขอ่งจีันท่ั�งท่าง

เศัรัษฐกิจัและท่างท่หารั	จัะท่ำาให�ควัามขัดีแย์�งรัะหว่ัางจีันกับ

สหรััฐฯ	 ย์ิ�งเพุิ�มมากขึ�นในอ่นาคต	 และสหรััฐฯ	 ต�อ่งพุย์าย์าม

อ่ย์า่งเต็มท่ี�ในการัป้ัอ่งกันเพุ่�อ่ไม่ให�จีันผู้งาดีก�าวัขึ�นมามีอ่ำานาจั

มากขึ�นในภ้มิภาคและท่ัดีเท่ีย์มกับสหรััฐฯ	 ซีึ�งสอ่ดีคล�อ่งกับ

แนวัคิดีขอ่ง	อ่อ่แกนสกี�	(A.F.K.	Organski)	อ่ดีีตศัาสตรัาจัารัย์์

ดี�านควัามสัมพุันธิ์รัะหวั่างปัรัะเท่ศัจัากมหาวัิท่ย์าลัย์มิชิิแกน	 

ท่ี�ไดี�นำาเสนอ่ท่ฤษฎีการัเปัลี�ย์นแปัลงขอ่งกำาลังอ่ำานาจั	(Power	

transition	theory)	 ไวั�ในหนังส่อ่เร่ั�อ่งการัเม่อ่งโลก	(World	

Politics)	เม่�อ่ปัี	ค.ศั.	1958	(พุ.ศั.	2501)	ท่ี�มีเน่�อ่หาเกี�ย์วักับกำาลัง

อ่ำานาจัในควัามสมัพุนัธิร์ัะหวัา่งปัรัะเท่ศัและวังจัรัตามธิรัรัมชิาติ

ขอ่งสงครัาม	 โดีย์จััดีรัะดีับควัามสัมพุันธิ์ขอ่งกำาลังอ่ำานาจั
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รัะหวัา่งรัฐัหรัอ่่ปัรัะเท่ศัต่าง	ๆ 	ในการัเมอ่่งรัะหว่ัางปัรัะเท่ศัเป็ัน	

4	ปัรัะเภท่	ไดี�แก	่รัฐัท่ี�มกีำาลงัอ่ำานาจัครัอ่บงำา	(Dominant	state)	

รััฐท่ี�มีกำาลังอ่ำานาจัขนาดีใหญ่	(Great	powers)	 รััฐท่ี�มีกำาลัง

อ่ำานาจัขนาดีกลาง	(Middle	powers)	 และรััฐท่ี�มีกำาลังอ่ำานาจั

ขนาดีเลก็	(Small	powers)	นอ่กจัากนี�	ไดี�กลา่วัถึึง	ปัรัากฏิการัณ์

ขอ่งสงครัามอ่ันเกิดีจัากการัท่ี�มหาอ่ำานาจัเก่าต�อ่งการัรัักษา

ควัามเปั็นมหาอ่ำานาจัไวั�โดีย์การัท่ำาลาย์มหาอ่ำานาจัใหม่ท่ี�กำาลัง

ก�าวัขึ�นมามีอ่ำานาจั	

มุ่หาสมุ่่ทรแปซิิฟิิกกับีน้ัยสำาคัญติ�อ
ด่ลัอำาน้าจัระหว�างจัีน้กับีสหรัฐฯ

ภาพที� 1 แสำดุงแนวเสำ้นยุทธศาสำต้ร์ของกัองทัพเร่อจีีน
ในกัารป้้องกัันชายฝั่่�งแลื่ะมุ่งส่่ำทะเลื่ลื่ึกั   

ข้อความภาษาจีีนบนลื่่กัศรสำั�น (ชายฝั่่�ง) ลื่่กัศรยาว 
(ทะเลื่ระยะไกัลื่)

ที�มาของภาพจีากัเว็บไซต้์ https://m.sohu.
com/n/492748469/

สำ่บค้นเม่�อวันที� 18 มิถุุนายน พ.ศ. 2564  

การัจั้่โจัมในรัะย์ะไกล	การัต่อ่ต�านเรั่อ่ดีำานำ�าในมหาสมุท่รั	และ

การัคุ�มกันมหาสมุท่รั	 ซีึ�งในภาวัะสงครัาม	 ปััญหาฐานนอ่ก

ชิาย์ฝ้ั�งจัะเป็ันเร่ั�อ่งท่ี�มีควัามสำาคัญและส่งผู้ลกรัะท่บต่อ่การั

ปัฏิิบัติการัท่างท่หารั	 โดีย์ฐานนอ่กชิาย์ฝ้ั�งดีังกล่าวัต�อ่งไม่มี

วัันจัม	 เพุ่�อ่เป็ันหลักปัรัะกันท่ี�มั�นคง	 อั่นมีสถึานะเที่ย์บเท่่ากับ

กอ่งเรั่อ่บรัรัทุ่กเคร่ั�อ่งบินท่ี�ไม่สามารัถึถึ้กท่ำาลาย์	 ท่ั�งนี�	 เม่�อ่

พุิจัารัณาสภาพุท่างภ้มิศัาสตรั์แล�วัจัะพุบวั่า	 บรัิเวัณท่ี�ตั�งขอ่ง

ท่ะเลจัีนใต�นั�นมีควัามพุิเศัษ	โดีย์เปั็นพุ่�นท่ี�รั่วัม	“นอ่กชิาย์ฝ้ั�ง”	

สำาหรัับกอ่งท่ัพุเร่ัอ่จัีน	 เพุ่�อ่ไปัย์ังมหาสมุท่รัแปัซีิฟื้ิกและ

มหาสมุท่รัอ่ินเดีีย์	 หร่ัอ่จัุดีสำาคัญสอ่งจัุดีในมหาสมุท่รั	 

ซีึ�งกอ่งท่ัพุเร่ัอ่จีันต�อ่งมีฐานทั่พุนอ่กชิาย์ฝ้ั�งรัะดัีบยุ์ท่ธิศัาสตร์ั

มากกวั่าหนึ�งแห่ง	ดัีงนั�น	ท่ะเลจัีนใต�จัึงมีควัามสำาคัญต่อ่จัีนใน

ลักษณะเดีีย์วักับท่ี�ท่ะเลแคริับเบีย์นและอ่่าวัเม็กซิีโกมีควัาม

สำาคัญต่อ่สหรััฐฯ	

นอ่กจัากนี�	กอ่งทั่พุปัลดีปัล่อ่ย์ปัรัะชิาชินจัีน	(People’s	

Liberation	 Army	 :	 PLA)	 ย์ังไดี�วัางแนวัคิดีโครังรั่าง 

เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์เกี�ย์วักับ	 “ย์ุท่ธิศัาสตรั์ห่วังโซี่	3	 แนวัเกาะ”	 

(“三岛链 战略”)	ในพุ่�นท่ี�มหาสมุท่รัแปัซิีฟื้กิ	กลา่วัคอ่่

“แนวัเกาะแรัก”	(“第一岛链”)	เรัิ�มต�นจัากเกาะ

ควิัชิใ้นญี�ปัุน่ท่างตอ่นเหนอ่่ไปัยั์งแหลมปันัย์ท้่อ่ร์ัปัในคาบสมทุ่รั

มาเลย์์ท่างตอ่นใต�	 บนเกาะมีเกาหลีใต�	 ญี�ปัุ่น	 ฟิื้ลิปัปัินส์	

อ่ินโดีนีเซีีย์	บรั้ไน	มาเลเซีีย์	และสิงคโปัรั์	เครั่อ่เกาะท่ั�งหมดีซีึ�ง

มีเกาะมากกวั่า	20,000	 เกาะ	 มีควัามย์าวัรัวัมกวั่า	5,700	

กิโลเมตรั	มีฐานทั่พุท่หารั	สนามบิน	และกำาลงัท่หารัจัำานวันมาก	

เน่�อ่งจัากสาย์โซ่ีเกาะอ่ย์้่ห่างจัากจีันเพีุย์ง	160	 กิโลเมตรั 

เท่่านั�น

ภาพที� 2 แสำดุงโครงร่างเชิงยุทธศาสำต้ร์ “ยุทธศาสำต้ร์ห่วงโซ่ 3 แนวเกัาะ”  
ในพ่�นที�มหาสำมุทรแป้ซิฟิิกั

ที�มาของภาพจีากัเว็บไซต้์  https://www.chinatimes.com/cn/
realtimenews/20191211000114-261701?chdtv

สำ่บค้นเม่�อวันที� 18 มิถุุนายน พ.ศ. 2564

มหาสมุท่รัแปัซิีฟื้ิกมีควัามย์าวัจัากเหน่อ่จัรัดีใต�

ปัรัะมาณ	15,900	 กิโลเมตรั	 กวั�างจัากตะวัันอ่อ่กไปัตะวัันตก	

19,900	กิโลเมตรั	และครัอ่บคลุมพุ่�นท่ี�ปัรัะมาณ	166	ล�านตารัาง

กิโลเมตรั	ควัามลึกเฉลี�ย์	4189	 เมตรั	และควัามลึกส้งสุดีอ่ย์้่ 

ในรั่อ่งลึกบาดีาลมาเรัีย์นา	ซีึ�งลึกถึึง	11,033	เมตรั	

ปัจัจัยัทางภูมิูุ่ศาสติร์ของมุ่หาสมุ่่ทรแปซิิฟิิก
กับีการกำาหน้ดย่ทธศาสติร์กองทัพื่เร่อจัีน้

ในเอ่กสารัสมุดีปักขาวัดี�านการัปั้อ่งกันปัรัะเท่ศัขอ่งจัีน	

ไดี�แสดีงให�เห็นถึงึการัสำารัวัจัเชิงิยุ์ท่ธิศัาสตร์ัขอ่งกอ่งทั่พุเรัอ่่จีัน

วั่าดี�วัย์การั	“อ่อ่กไปั”	ในท่ะเลท่ี�มีรัะย์ะไกลขึ�น	ซีึ�งเกี�ย์วัข�อ่งกับ

การัมฐีานท่พัุนอ่กชิาย์ฝ้ั�ง	อั่นเปัน็ชิอ่่งท่างย์ทุ่ธิศัาสตรัท์่างท่ะเล	

การัปัฏิบิตักิารัเคล่�อ่นย์�าย์ในท่ะเลเปิัดี	การัเตอ่่นลว่ังหน�ารัะย์ะไกล

และการัควับคมุแบบบร้ัณาการั	รัวัมท่ั�งการัสกดัีกั�นในท่ะเลเปัดิี	
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“แนวัเกาะท่ี�สอ่ง”	(“第二岛链”)	 เรัิ�มต�นจัาก

ชิาย์ฝ้ั�งตะวัันอ่อ่กเฉยี์งใต�ขอ่งเกาะฮอ่นชิใ้นญี�ปัุน่ท่างตอ่นเหนอ่่

และไปัถึงึหม้เ่กาะมาลก้ใ้นอ่นิโดีนเีซียี์ท่างใต�	เครัอ่่เกาะท่ั�งหมดี

ปัรัะกอ่บดี�วัย์เกาะมากกวัา่	1,000	เกาะและท่อ่ดีย์าวักวัา่	4,400	

กิโลเมตรั

“แนวัเกาะท่ี�สาม”	(“第三岛链”)	มีศัน้ย์ก์ลางอ่ย์้่

ท่ี�เกาะฮาวัาย์	ขอ่งสหรััฐฯ	โดีย์เรัิ�มแนวัปั้อ่งกันจัากหม้่เกาะอ่ะล้เชิีย์น

ในคาบสมุท่รัอ่ลาสก�าท่างตอ่นเหน่อ่ถึึงเกาะในโอ่เชิีย์เนีย์ 

ท่างตอ่นใต�	 หม้่เกาะแห่งนี�เปั็นฐานย์ุท่ธิศัาสตรั์ท่ี�สำาคัญขอ่ง

สหรััฐฯ	

โครังรัา่งเชิงิย์ทุ่ธิศัาสตรัด์ีงักลา่วั	ชิี�ให�เหน็วัา่ภยั์คกุคาม

ดี�านควัามมั�นคงท่างท่ะเลท่ี�จัำาเปั็นต�อ่งเตรัีย์มการัให�ลึก 

ซีึ�งย์ิ�งขึ�นสำาหรัับสงครัามท่างท่ะเล	 โดีย์ต�อ่งเรั่งให�เกิดีการั

ตรัะหนกัถึงึเรัอ่่บรัรัท่กุเครั่�อ่งบนิท่ี�ใชิ�พุลงังานนวิัเคลยี์รั	์เรัอ่่ดีำานำ�า

นวิัเคลีย์รั์ใหม่	เรัอ่่ดีำานำ�าแบบล่อ่งหน	รัะบบเผู้ชิญิหน�าอั่จัฉริัย์ะ

ใต�นำ�าแบบไรั�คนขบั	รัวัมท่ั�งรัะบบปัอ้่งกนัและโจัมตสีามมติิใต�นำ�า	

ตลอ่ดีจันรัะบบข�อ่ม้ลอิ่เล็กท่รัอ่นิกส์แบบบ้รัณาการัขอ่ง

สนามรับท่างเรัอ่่	ในการันำากอ่งท่พัุเรัอ่่จันีอ่อ่กไปัส้ท่่ะเลลกึและ

ท่ะเลเปัิดีภาย์ในปัี	ค.ศั.	2025	หรั่อ่	พุ.ศั.	2568

การเกิดข้�น้ของ “สงครามุ่ลัับีใติ้น้ำ�า” 
ใน้ทะเลัจัีน้ใติ ้

ควัามเคล่�อ่นไหวัขอ่งกอ่งท่ัพุปัลดีปัล่อ่ย์ปัรัะชิาชินจัีน	

(PLA)	และกอ่งท่ัพุสหรััฐฯ	ในท่ะเลจัีนใต�ท่ี�เรัิ�มท่วัีควัามรัุนแรัง

มากขึ�น	จันมีแนวัโน�มท่ี�จัะนำาไปัส้่สนามรับใหม่จัากการัต่อ่ส้� 

ใต�นำ�า	หรั่อ่	“สงครัามลับใต�นำ�า”	ในท่ะเลจัีนใต�	ซีึ�งไดี�เรัิ�มต�นขึ�น

จัากการัท่ี�ย์านใต�นำ�าไรั�คนขับขอ่งสหรััฐฯ	 ซีึ�งถึ้กกอ่งท่ัพุเรั่อ่จัีน

จัับและย์ึดีไดี�ในท่ะเลจัีนใต�	เม่�อ่เดี่อ่นธิันวัาคม	พุ.ศั.	2559	โดีย์

ต่อ่มาไดี�รัับการัย์่นยั์นว่ัาเป็ันเรั่อ่ดีำานำ�าไรั�คนขับขอ่งสหรััฐฯ	 

ท่ี�ปัรัะจัำาการัในท่ะเลจัีนใต�	 นอ่กจัากนี�	 ตั�งแต่เดี่อ่นตุลาคม	 

พุ.ศั.	2563	ท่ั�งเครั่�อ่งบินท่หารัขอ่งจัีนและเครั่�อ่งบินท่หารัขอ่ง

สหรัฐัฯ	ไดี�ปัรัากฏิตวััในท่ะเลจันีใต�บอ่่ย์ครัั�ง	โดีย์	PLA	มกัจัะสง่

เครั่�อ่งบินต่อ่ต�านเรั่อ่ดีำานำ�า	 Y-8	 เพุ่�อ่ค�นหาเรั่อ่ดีำานำ�าขอ่ง 

กอ่งท่พัุสหรัฐัฯ	ในเวัลาเดียี์วักนัเครั่�อ่งบนิตอ่่ต�านเรัอ่่ดีำานำ�า	P-8	

และ	P-3C	ขอ่งกอ่งท่ัพุสหรััฐฯ	ก็ปัรัากฏิตัวัขึ�นบ่อ่ย์ครัั�งในน่านนำ�า 

ซีึ�งท่ั�งสอ่งฝ้่าย์กำาลังดีำาเนินการัค�นหาเรั่อ่ดีำานำ�า	 อ่ันบ่งชิี�ไดี�วั่า 

เรั่อ่ดีำานำ�าจัำานวันมากไดี�ถึ้กส่งไปัปัรัะจัำาการัอ่ย่์างเงีย์บๆ	 ใน

ท่ะเลจัีนใต�	และการัเผู้ชิิญหน�าก็ท่วัีควัามรัุนแรังขึ�นอ่ีก	เรั่อ่ดีำา

นำ�ามักถึ้กเรีัย์กว่ัา	 “นักฆ่่าใต�ท่ะเล”	 เน่�อ่งจัากการัซ่ีอ่นตัวัท่ี� 

ก�นท่ะเลนั�นหาย์ากมาก	ปัรัะกอ่บกบัการัพุฒันาและการัปัรัะย์กุต์

ใชิ�เท่คโนโลย์ีการัพุรัางตัวัและเท่คโนโลย์ีพุลังงานนิวัเคลีย์รั์ 

ในชิว่ังไมก่ี�ปัที่ี�ผู้า่นมา	เรัอ่่ดีำานำ�าสามารัถึซีอ่่นอ่ย์้่ใต�ท่�อ่งท่ะเลไดี�

นาน	ท่ำาให�การัตามรัอ่ย์เร่ัอ่ดีำานำ�าย์ากขึ�น	จัะพุบเม่�อ่มกีารัใชิ�อ่าวัธุิ

โจัมตีแล�วั	จัึงเปั็นภัย์คุกคามท่ี�สรั�างควัามเสีย์หาย์ไดี�อ่ย์่าง

มหาศัาล

ปััจัจัุบัน	จัีนมีเร่ัอ่ดีำานำ�าพุลังงานนิวัเคลีย์รั์	18	 ลำา	 ท่ี�

ปัรัะจัำาการัอ่ย์้่	 รัวัมถึึงเรั่อ่ดีำานำ�าพุลังงานนิวัเคลีย์รั์ติดีขีปันาวัุธิ

เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์	Type	094A	จัำานวัน	4	ลำา	เรั่อ่ดีำานำ�าพุลังงาน

นิวัเคลีย์รั์เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์	Type	094	จัำานวัน	2	ลำา	และเรั่อ่ดีำานำ�า

พุลังงานนิวัเคลีย์รั์ติดีขีปันาวัุธินำาวัิถึีเชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์	Type	092	

จัำานวัน	 1	 ลำา	 ดีังนั�น	 ในการัเผู้ชิิญกับเกมจัีน-สหรััฐฯ	 

ท่ี�ดีเุดีอ่่ดีขึ�นเร่ั�อ่ย์	ๆ 	กอ่งทั่พุเรัอ่่จีันย์งัคงต�อ่งพัุฒนาและเติบโต

ในอ่นาคต	แม�วัา่จันีจัะย์งัมหีนท่างอ่กีย์าวัไกลในการัจัำากดัีชิอ่่งวัา่ง

อ่ำานาจักับสหรััฐฯ	 (สหรััฐฯ	 มีเร่ัอ่ดีำานำ�าพุลังงานนิวัเคลีย์ร์ั	 

68	ลำา)	โดีย์เฉพุาะในเกมใหมท่่ี�ต�อ่งใชิ�การัปัฏิบิตักิารัใต�นำ�ากต็าม	

ท่ั�งนี�	 การัวัางกำาลังท่หารัใต�นำ�า	 หร่ัอ่	 “สงครัามลับใต�นำ�า”	 

ในท่ะเลจัีนใต�ย์ังคงดีำาเนินต่อ่ไปั	โดีย์สหรััฐฯ	ปัรัะเมินวั่า	จัีนมี

ขดีีควัามสามารัถึในการัใชิ�ขปีันาวัธุิ	Julang-2	ท่ี�ตดิีตั�งในเรัอ่่ดีำานำ�า

ขปีันาวัธุิขบัเคล่�อ่นดี�วัย์นวิัเคลยี์รั	์ซีึ�งมรีัะย์ะย์งิ	7,200	กิโลเมตรั	

ท่ำาให�สามารัถึโจัมตีมลรััฐ	 อ่ลาสก�าและมลรััฐฮาวัาย์จัาก

ท่ะเลจัีนใต�	รัวัมท่ั�งอ่ีก	50	มลรััฐในปัรัะเท่ศัสหรััฐฯ	ไดี�ท่ั�งหมดี		

การประเมุ่ิน้ศักยภูาพื่ทางทหารของจัีน้
จัากมุ่่มุ่มุ่องของสหรัฐฯ

กอ่งท่พัุเรั่อ่สหรััฐฯ	และกอ่งบญัชิาการัย์ุท่ธิศัาสตรัข์อ่ง

สหรััฐฯ	 ไดี�นำาเสนอ่ชิุดีรัาย์งานและการัวัิเครัาะห์เพุ่�อ่ใชิ�อ่�างอ่ิง

ในการัตดัีสนิใจัเกี�ย์วักบัวัธิิที่ี�สหรัฐัฯ	จัะปัอ้่งกนัภยั์คกุคามท่างท่หารั

ขอ่งพุรัรัคคอ่มมิวันิสต์จัีน	(Chinese	Communist	Party	:	CCP)	

ในอ่นาคต	 ซีึ�งเปั็นปัรัะเดี็นสำาคัญท่ี�เกี�ย์วัข�อ่งกับผู้ลปัรัะโย์ชิน์

ควัามมั�นคงแห่งชิาติขอ่งสหรัฐัฯ	รัวัมท่ั�งควัามมั�นคงเอ่เชีิย์ตะวัันอ่อ่ก 

โดีย์เม่�อ่วัันท่ี�		11	กุมภาพุันธิ์	ค.ศั.	2021	(พุ.ศั.	2564)	ไดี�มีการั

รัะบวุัา่ย์ทุ่ธิศัาสตร์ัท่างท่หารัขอ่ง	CCP	ไดี�เปัลี�ย์นนยิ์ามแนวัหน�า

ขอ่งสงครัามเย์น็จันี	-	สหรัฐัฯ	โดีย์สิ�นเชิงิ	แนวัหน�าขอ่งสงครัาม

เย์น็จันี-สหรัฐัฯ	ไม่ไดี�อ่ย์้บ่นพุ่�นดีนิ	หรัอ่่ในนำ�า	แตอ่่ย์้่ใต�นำ�า	นา่นนำ�า

ท่ี�เปั็นท่ี�ตั�งขอ่งกิจักรัรัมเร่ัอ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์ 

ขอ่ง	 CCP	 ซีึ�งหมาย์ควัามวั่าสหรััฐฯ	 ต�อ่งเผู้ชิิญกับภัย์คุกคาม

นิวัเคลีย์ร์ัขอ่ง	 CCP	 จัากท่ี� ใดีท่ี�หนึ�งในมหาสมุท่รั	 ดีังนั�น	

ท่ะเลจัีนใต�และน่านนำ�าท่างตะวัันตกเฉีย์งใต�ขอ่งเกาะไต�หวััน	 

จัึงมีควัามสำาคัญอ่ย์่างย์ิ�งต่อ่	CCP	และสหรััฐฯ	เน่�อ่งจัากน่านนำ�า

เหล่านี�เปั็น	“ปั้อ่มปัรัาการัใต�ท่ะเลลึก”	และเปั็นท่างเดีินใต�นำ�า

สำาหรัับเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์ขอ่งจัีน
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ฉบับที่ 3 ปีที่ 70 15วารสารเสนาธิปัตย์ 

ปัจััจับุนั	CCP	จึังพุย์าย์ามควับคุมนา่นนำ�าลกึท่างตะวันัอ่อ่ก

และตะวัันอ่อ่กเฉีย์งใต�ขอ่งท่ะเลจัีนใต� ใกล�ฟื้ิลิปัปัินส์	 

มาเลเซีีย์	 และอ่ินโดีนีเซีีย์อ่ย์่างสมบ้รัณ์	 เพุ่�อ่ให�เรั่อ่ดีำานำ�า

นิวัเคลีย์รั์เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์ขอ่งจัีนสามารัถึซี่อ่นตัวัไดี�อ่ย์่าง

ปัลอ่ดีภัย์และโจัมตีอ่ย์่างเงีย์บ	ๆ	สิ�งนี�ท่ำาให�สหรััฐฯ	ต�อ่งเผู้ชิิญ

กบัภยั์คกุคามจัากการัโจัมตดีี�วัย์นวิัเคลยี์รัด์ี�วัย์ขปีันาวัธุิข�ามท่วัปีั

พุิสัย์ไกลจัากเรั่อ่ดีำานำ�าไดี�ทุ่กเม่�อ่	 อี่กท่ั�งควัามหมาย์ใหม่ขอ่ง

สงครัามเย์็นในย์ุคขอ่งภัย์คุกคามจัากเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์ 

ค่อ่	 ขีปันาวัุธินิวัเคลีย์รั์พุิสัย์ไกลขอ่งเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั ์

เชิงิย์ทุ่ธิศัาสตรัข์อ่ง	CCP	ท่ี�มพีุสิยั์ไกลถึึง	7,000	กิโลเมตรั	(และ

กำาลังพุัฒนาขีปันาวัุธิรัุ่นใหม่ท่ี�มีพุิสัย์ไกลถึึง	10,000	กิโลเมตรั)	

และสามารัถึท่ำาการัโจัมตีนิวัเคลีย์รั์เต็มรั้ปัแบบต่อ่สหรััฐฯ	 

ไดี�จัากทุ่กท่ี�ในแปัซีิฟื้ิกตะวัันอ่อ่ก	ดัีงนั�น	เพุ่�อ่ปัรัะโย์ชิน์ในการั

ปั้อ่งกันปัรัะเท่ศัและควัามมั�นคงสหรััฐฯ	 จึังต�อ่งพัุฒนาพุ่�นท่ี�

สำาคัญขอ่งกิจักรัรัมเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์ร์ัเชิิงยุ์ท่ธิศัาสตร์ัจัาก

พุรัรัคคอ่มมิวันิสต์จัีนในดี�านการัลาดีตรัะเวันและการัป้ัอ่งกัน

การัอุ่ดีตนัในนา่นนำ�ารัอ่บเกาะท่ี�เรัีย์กวัา่	“เกาะแรัก”	ขย์าย์จัาก

ญี�ปัุ่นไปัไต�หวััน	ฟื้ิลิปัปัินส์	และอ่ินโดีนีเซีีย์	ซีึ�งกอ่งท่ัพุสหรััฐฯ	

ท่ำาไดี�เพีุย์งเท่า่นี�	เพุรัาะหม้เ่กาะในหม้เ่กาะท่ี�สอ่งอ่ย์้่ไกลอ่อ่กไปั	

พุ่�นท่ี�ท่ะเลกวั�าง	และภมิ้ปัรัะเท่ศัใต�นำ�าเอ่่�อ่ต่อ่การัซ่ีอ่นเรัอ่่ดีำานำ�า	

เม่�อ่เรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์ท่างย์ุท่ธิศัาสตรั์ขอ่ง	 CCP	 ท่ะลุผู้่าน 

หม้่เกาะแรัก	 และเข�าส้่น่านนำ�าลึกขอ่งแปัซีิฟื้ิกกลาง	จัะท่ำาให�

กอ่งท่พัุสหรัฐัฯ	ไมส่ามารัถึปัอ้่งกนัการัปัดิีกั�นไดี�อ่ย์า่งมปีัรัะสทิ่ธิภิาพุ

ความุ่เคลั่�อน้ไหวลั�าส่ดของกองทัพื่จัีน้ที�จัะ
เป็น้จ่ัดเปลัี�ยน้ด่ลัแห�งอำาน้าจัระหว�างจัีน้กับี
สหรัฐฯ

ปัรัะธิานาธิบิดีีส	ีจัิ�นผู้งิ	ในฐานะเลขาธิกิารัคณะกรัรัมการั

กลางพุรัรัคคอ่มมวิันสิตจ์ันี	และปัรัะธิานคณะกรัรัมธิกิารัท่หารั

กลางขอ่งจันี	ไดี�เข�ารัว่ัมพุธิิรีับัมอ่บเรัอ่่รับหลกั	จัำานวัน	3	ปัรัะเภท่

เข�าปัรัะจัำาการัในวัันเดีีย์วักัน	ท่ั�งเรั่อ่ดีำานำ�าและเรั่อ่รับผู้ิวันำ�ารัวัม

ท่ั�งเรั่อ่ท่ี�มีขีดีควัามสามารัถึในการัย์กพุลขึ�นบก	โดีย์ท่ี�ย์ังไม่เคย์

มีปัรัะเท่ศัใดีสามารัถึกรัะท่ำาไดี�มาก่อ่น	 ซีึ�งลอ่ย์ลำาอ่ย์้่ท่ี�ท่่าเรั่อ่

ขอ่งกอ่งท่ัพุเรั่อ่ในเม่อ่งซีานย์่า	 มณฑ์ลไห่หนาน	 เม่�อ่วัันท่ี�	23	

เมษาย์น	พุ.ศั.	2564	ซึี�งข�อ่ม้ลท่ี�น่าสนใจัขอ่งเรั่อ่รับหลักท่ั�ง	3	ลำา

ดีังกล่าวั	ปัรัะกอ่บดี�วัย์

เรัอ่่ฉางเจังิ-18	หมาย์เลข	421	ซีึ�งเปัน็เรัอ่่ดีำานำ�านวิัเคลยี์รั์

เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์รัุ่นล่าสุดีขอ่งจัีน	โดีย์เฉพุาะมีการัปัรัับปัรัุงและ

เพุิ�มปัรัะสิท่ธิิภาพุท่างเท่คนิคให�มีควัามสามารัถึในการัล่อ่งหน

และมคีวัามเงยี์บมากขึ�น	รัวัมท่ั�งมีควัามแมน่ย์ำาในการัโจัมตขีอ่ง

ขีปันาวัุธิและเพุิ�มพุลังขีดีควัามสามารัถึในการัตอ่บโต�ศััตรั้	

เรั่อ่ต�าเหลีย์น		หมาย์เลข	105	ซีึ�งเปั็นเรั่อ่พุิฆ่าตขอ่งจัีน	

ท่ี�ไดี�ก�าวักรัะโดีดีจัากรัุ่นท่ี�	3	 ไปัส้่รัุ่นท่ี�	4	 โดีย์การัติดีตั�งรัะบบ

การัปั้อ่งกันท่างอ่ากาศัรั้ปัแบบใหม่	การัติดีตั�งขีปันาวุัธิต่อ่ต�าน

เรั่อ่	 การัต่อ่ต�านเรั่อ่ดีำานำ�าและอ่าวัุธิโจัมตีฝ้ั�ง	 ตลอ่ดีจันอ่าวัุธิท่ี�

ท่ันสมัย์ท่ี�สุดี	 ตลอ่ดีจันมีอุ่ปักรัณ์อ่ิเล็กท่รัอ่นิกส์การัส่�อ่สารั

เรัดีาร์ัขั�นส้ง	จันกล่าวักันวั่า	 เปั็นเร่ัอ่ปัรัะจััญบานลำาแรักขอ่ง 

กอ่งท่ัพุเรั่อ่จัีนท่ี�ก�าวัขึ�นส้่รัะดีับแนวัหน�ารัะดีับโลก

เรั่อ่ไห่หนาน	 หมาย์เลข	31	 เปั็นเรั่อ่โจัมตีสะเท่ินนำ�า

สะเท่ินบก	ขนาดี	40,000	ตัน	สามารัถึบรัรัทุ่กเฮลิคอ่ปัเตอ่รั์ไดี�

ถึึง	30	ลำา	โดีย์มีท่ี�พุักสำาหรัับกำาลังพุลมากถึึง	900	นาย์	รัวัมท่ั�ง

มีพุ่�นท่ี�สำาหรัับอุ่ปักรัณ์หนักและย์านลงจัอ่ดี	 ซีึ�งนอ่กจัากจัะใชิ�

เฮลิคอ่ปัเตอ่รั์	(Z-8CJ)	ในการัลงจัากเรั่อ่แล�วั	ย์ังมีโฮเวัอ่รั์ครัาฟื้ต์

และย์านเกรัาะสะเท่ินนำ�าสะเท่ินบกอ่ีกดี�วัย์	จัึงสามารัถึลำาเลีย์ง

นาวัิกโย์ธิินจัีนไดี�อ่ย์่างเต็มกำาลัง

กอ่่นหน�านี�	จันีไดี�แสดีงศักัย์ภาพุขอ่งเร่ัอ่ดีำานำ�านวิัเคลยี์รั์	

Type	096	(096型核潜艇โดีย์มีชิ่�อ่รัหัส	NATO:	Tang	class)	

ซีึ�งเป็ันเรั่อ่ดีำานำ�ารัุ่นใหม่	(เรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์ร์ัขีปันาวุัธิรัุ่นท่ี�	3	 

ต่อ่จัากเร่ัอ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์	 Type	094)	 ท่ี�รัอ่งรัับการัติดีตั�ง

ขีปันาวัุธิข�ามท่วัีปั	(Submarine	Launched	Ballistic	Missiles	:	

SLBM)	ไดี�ถึึง	24	ล้ก	สำาหรัับตัวัเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์รัุ่นนี�	มีควัามย์าวั 

150	เมตรั	กวั�าง	20	เมตรั	และมีนำ�าหนักบรัรัทุ่กส้งสุดี	16,000	ตัน 

รั้ปัรั่างขอ่งเรั่อ่เปั็นรั้ปัหย์ดีนำ�าย์าวัโดีย์มีการัอ่อ่กแบบตัวัถึัง 

สอ่งชิั�นและขับเคล่�อ่นดี�วัย์เคร่ั�อ่งปัฏิิกรัณ์นิวัเคลีย์ร์ัแบบใชิ�นำ�า

แรังดัีนในตัวั	 2	 ตัวัและกังหันไอ่นำ�า	2	 ตัวั	 มีควัามเร็ัวัส้งสุดี	 

32	นอ่ต	นอ่กจัากนี�	ผู้ิวัขอ่งตัวัถึังเรั่อ่ดีำานำ�าใชิ�เหล็กอ่ัลลอ่ย์ดี์ท่ี�มี

ควัามแข็งแรังส้งจัึงสามารัถึดีำานำ�าลึกไดี�ถึึง	600	 เมตรั	 แต่ท่ี�

สำาคัญค่อ่	 รัะบบอ่าวัุธิขอ่งเรั่อ่ดีำานำ�านิวัเคลีย์รั์รัุ่นนี�	 ติดีตั�ง

ตอ่รั์ปัิโดีและขีปันาวัุธิข�ามท่วัีปั	JL-3	หรั่อ่	jù làng		(จั้�ล่าง
巨浪 แปัลวั่า	 คล่�นย์ักษ์)	 ซีึ�งเปั็นขีปันาวัุธิข�ามท่วัีปัรัุ่นท่ี�	3	 
ขอ่งจันีท่ี�มรีัะย์ะย์งิไกลกวัา่	10,000	กิโลเมตรั	(6,200	ไมล)์	และ

มีขีดีควัามสามารัถึในการัโจัมตีไดี�ครัอ่บคลุมท่ั�งท่วัีปัอ่เมรัิกา	

รัวัมท่ั�งสามารัถึหลบหลีกรัะบบป้ัอ่งกนัขปีันาวุัธิท่างยุ์ท่ธิศัาสตร์ั

ขอ่งสหรัฐัฯ	ไดี�	แม�วัา่จันีย์งัจัะต�อ่งใชิ�เวัลาในการัพุฒันาขปีันาวัธุิ

ข�ามท่วัีปั	JL-3		จันถึึงปัี	ค.ศั.2028	(พุ.ศั.	2571)	ก็ตาม		

นอ่กจัากการัท่ี�	 PLA	 โดีย์กอ่งท่ัพุเรั่อ่จัะไดี�แสดีง

ศักัย์ภาพุขอ่งควัามพุรั�อ่มในการัท่ำาสงครัามใต�นำ�าดี�วัย์เร่ัอ่ดีำานำ�า

และการัท่ำาสงครัามบนผู้ิวันำ�าดี�วัย์เรั่อ่รับบนผู้ิวันำ�าดีังกล่าวัแล�วั

นั�น	กอ่งท่พัุอ่ากาศัขอ่งจันีก็ไดี�เตรัยี์มศักัย์ภาพุควัามพุรั�อ่มโดีย์

ใชิ�เครั่�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดีล่อ่งหนรัุ่นใหม่	H-20	ขอ่งจัีน	(中国新
型隐形轰炸机H-20)	ท่ี�จัะเปัลี�ย์นควัามสมดุีลท่างยุ์ท่ธิศัาสตร์ั

ขอ่งสหรััฐฯ	 ในภ้มิภาคเอ่เชิีย์แปัซีิฟื้ิกและย์ังสามารัถึโจัมตี

ฐานท่พัุสหรัฐัฯ	ไดี�อ่ย์า่งรันุแรัง	ท่ั�งนี�	ในรัาย์งานขอ่งจันีเกี�ย์วักบั
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เครั่�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดี	H-20	ดัีงกล่าวั	ไดี�ปัรัากฏิขึ�นเปั็นครัั�งแรัก

ในต�นปัี	2010	(พุ.ศั.	2553)	 โดีย์คาดีวั่า	 เครั่�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดี 

เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์รัุ่นใหม่นี�	จัะมีรััศัมีการัรับส้งสุดี	 ไดี�มากกวั่า	

5,000	ไมล์โดีย์ไมต่�อ่งเตมิเชิ่�อ่เพุลงิ	และมนีำ�าหนกับรัรัท่กุหลาย์

สิบตันเชิ่นเดีีย์วักับเครั่�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดี	H-6	ขอ่งจัีน	และเครั่�อ่งบิน

ท่ิ�งรัะเบิดี	B-2	ขอ่งสหรััฐฯ	ซีึ�งมีนำ�าหนักบรัรัทุ่ก	23	ตัน	ท่ั�งนี�	

เครั่�อ่งบนิท่ิ�งรัะเบดิี	H-20	ไดี�รัับการัอ่อ่กแบบมาเพุ่�อ่โจัมตเีปัา้หมาย์

ในท่ะเลลึกจันถึึงแนวัเกาะท่ี�สอ่ง	 “Second	Island	Chain”	 

(“第二岛链”)	รัวัมถึึงฐานท่ัพุสหรััฐฯ	ในญี�ปัุ่น	กวัมและ

ฟื้ิลิปัปัินส์	 โดีย์เคร่ั�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดีล่อ่งหนนี�จัะบินอ่อ่กจัาก

ฐานท่ัพุในจัีนแผู้่นดีินใหญ่	 ท่ี�สามารัถึเข�าใกล�กลุ่มเรั่อ่บรัรัทุ่ก

เครั่�อ่งบินและฐานท่ัพุอ่ากาศัขอ่งสหรััฐฯ	 รัวัมท่ั�งโจัมตีก่อ่นท่ี�

สหรััฐฯ	จัะตอ่บโต�ต่อ่การัโจัมตี	 ซีึ�งนักวิัเครัาะห์คาดีการัณ์วั่า	

เครั่�อ่งบนิท่ิ�งรัะเบดิี	H-20	ที่�ไดี�ท่ำาการับนิครัั�งแรักในปั	ีค.ศั.	2020	

(พุ.ศั.	2563)	นั�น	 อ่าจัจัะเรัิ�มการัผู้ลิตไดี�ในรัาวัปัี	 ค.ศั.	2025	

(พุ.ศั.	2568)	โดีย์พุบวั่า	เบ่�อ่งหลังควัามสำาเรั็จัขอ่งการัพุัฒนา

เครั่�อ่งบนิท่ิ�งรัะเบดิีลอ่่งหนรัุน่ใหม	่H-20	สบ่เน่�อ่งมาจัากหลาย์

ปัีท่ี�ผู้่านมา	จีันไดี�สะสมอ่งค์ควัามรั้�ท่างเท่คนิคและการัท่ดีลอ่ง

วัิจััย์ท่างวัิท่ย์าศัาสตรั์เท่คโนโลย์ี	จันสามารัถึพุัฒนาเครั่�อ่งบินรับ

ล่อ่งหน	 เชิ่น	 J-20	 และการัพุัฒนาเครั่�อ่งบินขนาดีใหญ่	 เชิ่น	

Yun-20	 และ	C919	 ไดี�เอ่ง	ท่ำาให�เกิดีควัามเชิี�ย์วัชิาญในดี�าน

เท่คโนโลย์ีการัอ่อ่กแบบตามหลักอ่ากาศัพุลศัาสตรั์และการั

ผู้ลติเครั่�อ่งบนิขนาดีใหญ	่อั่นเปัน็พุ่�นฐานท่ี�สำาคญัในการัพัุฒนา

เครั่�อ่งบินท่ิ�งรัะเบิดีล่อ่งหน

กองทัพื่ไทยควรปรับีติัวรองรับีติ�อการ
เปลัี�ยน้แปลังด่ลัแห�งอำาน้าจัระหว�างจัีน้กับี
สหรัฐฯ อย�างไร

ควัามก�าวัหน�าจัากการัพุัฒนาเท่คโนโลย์ีท่างการัท่หารั

ท่ี�ท่ันสมัย์ขอ่งกอ่งท่ัพุปัลดีปัล่อ่ย์ปัรัะชิาชินจัีน	(PLA)	 ท่ำาให�

กอ่งทั่พุไท่ย์ต�อ่งให�ควัามสนใจัในการัเรีัย์นร้ั�พุฒันาการัท่างการั

ท่หารัขอ่งจีันอ่ย์า่งละเอี่ย์ดี	ภาย์ใต�สภาวัะแวัดีล�อ่มท่ี�เก่�อ่กล้จัาก

ควัามสัมพุันธิ์ท่ี�ใกล�ชิิดีรัะหวั่างกอ่งท่ัพุไท่ย์กับ	 PLA	 ขอ่งจัีน	 

ซีึ�งปััจัจัุบันปัรัะเท่ศัไท่ย์ไดี�มีควัามรั่วัมม่อ่กับจัีนท่ี�สำาคัญในดี�าน

อ่ตุสาหกรัรัมปัอ้่งกนัปัรัะเท่ศัรัวัมท่ั�งการัจัดัีหาอ่าวัธุิจัากจันี	แต่

ก็มีอุ่ปัสรัรัคจัากข�อ่จัำากัดีขอ่งสภาวัะแวัดีล�อ่มท่ี�	 PLA	 มีควัาม 

ขดัีแย์�งกบักอ่งท่พัุสหรัฐัฯ	ขณะท่ี�กอ่งท่พัุไท่ย์ย์งัคงเปัน็พุนัธิมิตรั

ท่ี�ใกล�ชิิดีกับกอ่งทั่พุสหรััฐฯ	 มานาน	 โดีย์เฉพุาะนับตั�งแต่การั

เข�ารัว่ัมรับในสงครัามเกาหลี	เม่�อ่ปัี	พุ.ศั.	2495	ดีงันั�น	จังึเปัน็ควัาม

ท่�าท่าย์ท่ี�กอ่งทั่พุไท่ย์ต�อ่งแสดีงบท่บาท่ในการัปัรับัควัามสมดุีล

รัะหวัา่งจันีกบัสหรััฐฯ	ดี�วัย์จัดุีย่์นท่ี�ไม่ใกล�ชิดิีกบัฝ้า่ย์ใดีฝ้า่ย์หนึ�ง

หรั่อ่ห่ างจันเกินไปั	 อ่ันจัะท่ำาให�ปัรัะเท่ศัไท่ย์ต�อ่งเสีย์ 

ผู้ลปัรัะโย์ชิน์ไปั

โดีย์เฉพุาะจัากกรัณีการัปัรัะลอ่งกำาลังดี�วัย์การักดีดัีน

ต่อ่ไท่ย์	 ในการัท่ี�สหรััฐฯ	 เสนอ่วั่า	 อ่งค์การันาซี่าจัะขอ่ใชิ�พุ่�นท่ี�

สนามบนิอ่้ต่ะเภาเปัน็ฐานปัฏิบิตักิารัสำารัวัจัสภาพุอ่ากาศัเม่�อ่ปัี	

พุ.ศั.	2555	 ในขณะท่ี�จัีนส่งผู้้�บัญชิาการัหน่วัย์ขีปันาวุัธิท่าง

ย์ุท่ธิศัาสตรั์	(ในขณะนั�นค่อ่	พุลเอ่ก	เวั่ย์	เฟื้ิ�งเหอ่	ปััจัจัุบันดีำารัง

ตำาแหนง่มนตรัแีหง่รัฐั	และรัฐัมนตรักีลาโหมขอ่งจันี)	มาเจัรัจัา

กับไท่ย์ไม่ให�รัับข�อ่เสนอ่ดัีงกล่าวัขอ่งสหรััฐฯ	 ในท่ี�สุดี	 คณะ

รััฐมนตรัีไดี�เสนอ่เรั่�อ่งนี� ให�รััฐสภาพุิจัารัณาตามกลไกขอ่ง

รััฐธิรัรัมน้ญ	จันในท่ี�สุดีสหรััฐฯ	 ก็ปัรัะกาศัย์กเลิกโครังการั 

ดีังกล่าวัโดีย์อ่�างวั่า	อ่งค์การันาซี่าไม่สามารัถึติดีตั�งอุ่ปักรัณ์ไดี�

ตามกำาหนดี	จัึงท่ำาให�ท่ั�งจัีนและสหรััฐฯ	 ไม่เสีย์หน�าจัากกรัณีท่ี�

ไท่ย์ไม่ไดี�ตอ่บรับัหรัอ่่ปัฏิเิสธิต่อ่เรั่�อ่งนี�	เปัน็ต�น	แตส่ำาหรับัเร่ั�อ่ง

ท่ะเลจีันใต�นั�นมีควัามซัีบซี�อ่นมากกว่ัา	 เน่�อ่งจัากเดิีมจัีนจัะ

เจัรัจัากับภาคีค้ข่ดัีแย์�งแบบท่วิัภาคี	โดีย์อ่�างว่ัา	พุ่�นท่ี�การัอ่�างใน

ข�อ่พุพิุาท่ขอ่งแต่ละปัรัะเท่ศัและข�อ่กฎหมาย์ท่ี�ใชิ�มคีวัามแตกต่างกนั

ซีึ�งย์ากท่ี�จัะหาข�อ่ย์ุติหากใชิ�กรัะบวันการัเจัรัจัาแบบพุหุภาคี	 

แต่ปัรัะเท่ศัค้่พุิพุาท่ในอ่าเซีีย์น	เชิ่น	เวัีย์ดีนาม	ฯลฯ	เห็นวั่าการั

เจัรัจัาแบบท่วิัภาคีจัะเสีย์เปัรีัย์บจีัน	 และต�อ่งการัดึีงให�สหรััฐฯ	

เข�ามาคานอ่ำานาจั	 เปั็นต�น	 แต่ต่อ่มาจัีนก็เปัลี�ย์นท่่าท่ีย์อ่มรัับ

การัเจัรัจัาปััญหาท่ะเลจัีนใต�ในกรัอ่บขอ่งพุหุภาคี	 เน่�อ่งจัาก

กำาลงันำาเสนอ่แนวัคิดีเกี�ย์วักบัพุหุภาคีในกรัอ่บการัเจัรัจัาการัค�า

และควัามรั่วัมม่อ่ท่างเศัรัษฐกิจั	 แต่ขอ่ให�อ่าเซีีย์นไม่นำาเรั่�อ่ง

ท่ะเลจีันใต�ไปัส้่เวัที่การัเจัรัจัานอ่กอ่าเซีีย์น-จีัน	 เน่�อ่งจัากไม่

ต�อ่งการัให�มหาอ่ำานาจันอ่กภ้มิภาคโดีย์เฉพุาะสหรััฐฯ	 เข�ามา 

ย์ุ่งเกี�ย์วัอ่ันจัะท่ำาให�ปััญหาสลับซีับซี�อ่นมากขึ�น

แต่ภาย์ใต�การัแข่งขันในการัชิ่วังชิิงอ่ำานาจัอ่ิท่ธิิพุลใน

ภ้มิภาครัะหวั่างจัีนกับสหรััฐฯ	 ก็ย์ังมีพุ่�นท่ี�ขอ่งควัามรั่วัมม่อ่	 

ดีังจัะเห็นไดี�จัากเม่�อ่เกิดีเหตุการัณ์แผู้่นดีินไหวัท่ี�นครัเฉิงต้	

มณฑ์ลซ่ี�อ่ชิวัน	(เสฉวัน)	เม่�อ่ปัรัะมาณ	10	กวัา่ปีัท่ี�ผู้า่นมา	ท่ำาให�

กอ่งท่ัพุสหรััฐฯ	เสนอ่ควัามชิ่วัย์เหล่อ่กอ่งท่ัพุจัีนในการัฝ้ึกรั่วัม

เพุ่�อ่ชิ่วัย์เหล่อ่ดี�านมนุษย์ธิรัรัมและการับรัรัเท่าภัย์พุิบัติ	 

(Humanitarian	Assistance	and	Disaster	Relief	:	HADR)	โดีย์

กอ่งทั่พุขอ่งท่ั�งสอ่งปัรัะเท่ศัไดี�มีการัฝึ้กรัว่ัมกันอ่ย่์างน�อ่ย์	4	ครัั�ง	

(ท่ี�เฉิงต้	2	ครัั�ง	ท่ี�	ฮาวัาย์	1	ครัั�ง	และท่ี�มลรััฐนอ่รั์ท่แคโรัไลน่า	

1	ครัั�ง)	ดีังนั�น	กอ่งท่ัพุไท่ย์ซีึ�งมีแนวัคิดีรัิเรัิ�มท่ี�จัะย์กรัะดีับพุ่�น

การัฝึ้ก	HADR	ท่ี�จังัหวัดัีฉะเชิงิเท่รัาให�เป็ันศัน้ย์ฝึ์้ก	HADR	รัะดัีบ

อ่าเซียี์น	จึังควัรัเป็ันแกนกลางในการัเช่ิ�อ่มเวัที่แห่งควัามร่ัวัมมอ่่

รัะหวัา่งกอ่งท่พัุจันีและกอ่งท่พัุสหรัฐัฯ	ในเรั่�อ่งนี�	เพุ่�อ่รักัษาควัาม

สมดีุลรัะหวั่างสอ่งมหาอ่ำานาจัและดีำารังไวั�ซีึ�งผู้ลปัรัะโย์ชิน์ท่ี�

ปัรัะเท่ศัไท่ย์ควัรัจัะไดี�รัับจัากท่ั�งสหรััฐฯ	และจัีน
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สำรุป้
ปัจััจัยั์ท่างภม้ริัฐัศัาสตรัข์อ่งมหาสมทุ่รัแปัซีิฟื้กิโดีย์เฉพุาะท่ะเลจันีใต�เปัน็ย์ทุ่ธิบรัเิวัณท่ี�มนียั์สำาคญั	ต่อ่ควัามมั�นคง

ต่อ่ท่ั�งจีันและสหรััฐฯ	 รัวัมท่ั�งส่งผู้ลกรัะท่บต่อ่ดุีลอ่ำานาจัรัะหว่ัางจีันกับสหรััฐฯ	 โดีย์จีันมุ่งท่ี�จัะใชิ�ท่ะเลจีันใต�ในการัเช่ิ�อ่ม 

เส�นท่างท่ะเลต่อ่ไปัย์ังมหาสมุท่รัอ่ินเดีีย์เพุ่�อ่ขย์าย์อ่ิท่ธิิพุลท่ั�งท่างเศัรัษฐกิจัและการัเม่อ่ง	 ตามข�อ่รัิเรัิ�ม	 “หนึ�งแถึบ	 หนึ�งเส�นท่าง” 

(Belt	and	Road	Initiative	:	BRI)	

ดีังนั�น	กอ่งท่ัพุปัลดีปัล่อ่ย์ปัรัะชิาชินจัีนจัึงไดี�กำาหนดีย์ุท่ธิศัาสตรั์ท่างเรั่อ่ให�นำาไปัส้่	“การัปั้อ่งกัน	นอ่กชิาย์ฝ้ั�งและ

การัคุ�มกันท่างท่ะเลรัะย์ะไกล”	 อั่นเป็ันการัขย์าย์ควัามลึกขอ่งการัป้ัอ่งกันท่างท่ะเล	 โดีย์เฉพุาะการัวัางแนวัคิดีโครังร่ัาง 

เชิิงย์ุท่ธิศัาสตรั์เกี�ย์วักับ	“ย์ุท่ธิศัาสตรั์ห่วังโซี่	3	แนวัเกาะ”	ในพุ่�นท่ี�มหาสมุท่รัแปัซีิฟื้ิก	เพุ่�อ่การัวัางกำาลังท่หารัใต�นำ�า	หรั่อ่	

“สงครัามลับใต�นำ�า”	ในท่ะเลจัีนใต�	ซีึ�งสหรััฐฯ	ไดี�ปัรัะเมินวั่า	จัีนมีขีดีควัามสามารัถึในการัใชิ�ขีปันาวัุธิ	Julang-2	ท่ี�ติดีตั�ง

ในเรั่อ่ดีำานำ�าขีปันาวัุธิขับเคล่�อ่นดี�วัย์นิวัเคลีย์รั์	ซีึ�งมีรัะย์ะย์ิง	7,200	กิโลเมตรั	ท่ำาให�สามารัถึโจัมตีมลรััฐอ่ลาสก�าและมลรััฐ

ฮาวัาย์จัากท่ะเลจัีนใต�	รัวัมท่ั�งอ่ีก	50	มลรััฐในปัรัะเท่ศัสหรััฐฯ	ไดี�ท่ั�งหมดี	จัึงเปั็นเหตุให�เครั่�อ่งบินต่อ่ต�านเรั่อ่ดีำานำ�า	P-8	

และ	 P-3C	 ขอ่งกอ่งท่ัพุสหรััฐฯ	 และกอ่งเรั่อ่รับขอ่งสหรััฐฯ	 ต�อ่งปัรัากฏิตัวัในภ้มิภาคนี�	 ซีึ�งนำาไปัส้่การัเผู้ชิิญหน�าและ 

ควัามขัดีแย์�งกับจัีนมากขึ�น			

ซีึ�งท่ั�งจัีนและสหรััฐฯ	 ต่างก็ย์อ่มรัับในบท่บาท่การัปัรัะนีปัรัะนอ่มขอ่งไท่ย์เพุ่�อ่ไม่ให�ฝ้่าย์ใดีฝ้่าย์หนึ�งต�อ่งส้ญเสีย์ 

ผู้ลปัรัะโย์ชิน์ไปั	 โดีย์เฉพุาะกรัณีท่ี�ปัรัะเท่ศัไท่ย์จัะไดี�ปัรัะโย์ชิน์จัากฝ้่าย์ใดีฝ้่าย์หนึ�งดี�วัย์การัดีำาเนินการัผู้่านกลไกท่วัิภาคี	

แต่หากปัรัะเท่ศัไท่ย์ตกอ่ย์้่ในสภาวัะลำาบากก็ควัรัใชิ�กลไกพุหุภาคีภาย์ใต�กรัอ่บ	ASEAN+	เพุ่�อ่ปัรัับสมดีุลต่อ่ไปั	ท่ั�งนี�เพุรัาะ	

“การัเม่อ่งไม่มีมิตรัแท่�ศััตรั้ท่ี�ถึาวัรั	การัเม่อ่งมีแต่ผู้ลปัรัะโย์ชิน์อ่ันสำาคัญเท่่านั�น”

ภาษาไที่ย

จัุลชิีพุ	 ชิินวัรัรัโณ.	(2560).	 กรึงเล็บมังกรึ : แสำนยานุภาพัและบที่บาที่ของกองที่ัพัจ่น.	 กรัุงเท่พุฯ	:	 โรังพุิมพุ์แห่งจัุฬาลงกรัณ์

มหาวัิท่ย์าลัย์.

ไชิย์สิท่ธิิ�	ตันตย์กุล.	(2561).	ยทุี่ธิศิาสำตร์ึจน่บนเวที่่โลก เล่ม 2 ความเคล่�อนไหวในปี พั.ศิ.2560-2561.	กรังุเท่พุฯ	:	หจัก.อ่รุัณการัพิุมพ์ุ

ไชิย์สิท่ธิิ�	ตันตย์กุล.	(2559).	ยุที่ธิศิาสำตรึ์จ่นบนเวที่่โลก, กรึุงเที่พัฯ	:	บรัิษัท่	โอ่.	เอ่ส.	พุรัิ�นติ�ง	เฮาส์	จัำากัดี.

ไชิย์สิท่ธิิ�	 ตันตย์กุล.	(2559).	 “เบ่�องหลังของความสำัมพัันธิ์รึะหว่างไที่ยกับจ่นและจุดย่นของจ่นที่่�ม่ต่อปรึะเที่ศิไที่ย”	 	 ในวัารัสารั 

เสนาธิิปััตย์์	ปัีท่ี�	65	ฉบับท่ี�	3	เดี่อ่นกันย์าย์น-ธิันวัาคม	2559,	หน�า	21-31.

ไชิย์สิท่ธิิ�	 ตันตย์กุล.	(2554).	 ความรึ่วมม่อด�านความมั�นคงรึะหว่างไที่ยกับสำาธิารึณรัึฐปรึะช่าช่นจ่น :ศึิกษาเฉพัาะกรึณ่ความร่ึวมม่อ

ที่างการึที่หารึ.	ดีุษฎีนิพุนธิ์ขอ่งมหาวัิท่ย์าลัย์รัามคำาแหง	หลักส้ตรัปัรััชิญาดีุษฎีบัณฑ์ิต	(รััฐศัาสตรั์)	ปัีการัศัึกษา	2554.

ภาษาต่างปรึะเที่ศิ

Benjamin,	L.	(2016).	The dragon’s teeth: The Chinese People’s Liberation Army-it history, traditions, and air, sea and 

land capabilities in 21st  Century.	Philadelphia:	Casemate.		

Information	Office	of	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China.	(2019).	Defense white paper : China’s National 

Defense in the New Era .		Beijing	:	Information	Office	of	the	State	Council	of	the	People’s	Republic	of	China.

Kaplan,	R.	(2010).	The Geography of Chinese Power: How Far Can Beijing Reach on Land and at Sea? in  Foreign  

AffairsVol.	89,	No.	3	(May/June	2010),	pp.	22-41.

เอกสารอ้างอิง



263

ฉบับที่ 3 ปีที่ 70วารสารเสนาธิปัตย์ 18

Kenneth	W.	and	Cristina	L.	(2020).	70 Years of the PLA Air Force.	Montgomery	:	Air	University.

Department	of	Defense.	(2020).	Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2020.	 

Annual	Report	to	Congress.

Phillip	C.	and	Kevin	M.	(2020).	The Changing Balance of Military Power in the Indo-Pacific Region.	Hoover	

Institution,	Stanford	University	October	12-29,	2020.

พัลตรึ่ ดรึ.ไช่ยสิำที่ธิิ� ตันตยกุล	 เหล่าท่หารัสารับรัรัณ	 สำาเร็ัจัการัศึักษาศิัลปัศัาสตรับัณฑิ์ต	(รััฐศัาสตร์ั)	 เกีย์รัตินิย์มอั่นดัีบสอ่ง	
มหาวัิท่ย์าลัย์เกษตรัศัาสตรั์	-	ปัรัิญญาโท่	รััฐศัาสตรัมหาบัณฑ์ิต	(การัปักครัอ่ง)	จัุฬาลงกรัณ์มหาวัิท่ย์าลัย์		-	ปัรัิญญาเอ่ก	ปัรััชิญา
ดีุษฎีบัณฑ์ิต	(รััฐศัาสตรั์)	มหาวัิท่ย์าลัย์รัามคำาแหง	-	หลักส้ตรั		ชิั�นนาย์พุันเหล่าท่หารัสารับรัรัณ	ปัรัะเท่ศัสหรััฐอ่เมรัิกา	-	หลักส้ตรั	
หลักปัรัะจัำา	โรังเรัีย์นเสนาธิิการัท่หารับก	ชุิดีท่ี�	72		-	หลักส้ตรัการัรับรั่วัม	ศั้นย์์ศัึกษาการัสงครัาม	ปัรัะเท่ศัอ่อ่สเตรัเลีย์	-	หลักส้ตรั
เสนาธิิการัท่หารั	รัุ่นท่ี�	41	วิัท่ย์าลัย์เสนาธิิการัท่หารั	-	หลักส้ตรัย์ุท่ธิศัาสตรั์และการัปั้อ่งกันปัรัะเท่ศั		ณ	มหาวัิท่ย์าลัย์ปั้อ่งกันปัรัะเท่ศั	
สาธิารัณรััฐปัรัะชิาชินจีัน	 โดีย์เคย์ดีำารังตำาแหน่ง	 อ่าจัารัย์์กอ่งวัิชิากฎหมาย์และสังคมศัาสตร์ั	 ส่วันการัศัึกษา	 โรังเรีัย์นนาย์รั�อ่ย์ 
พุรัะจัลุจัอ่มเกล�า	-	ผู้้�อ่ำานวัย์การั	กอ่งกจิัการัปัอ้่งกนัปัรัะเท่ศั	สถึาบนัวัจิัยั์ท่างย์ทุ่ธิศัาสตรั	์สถึาบนัวัชิิาการัปัอ้่งกนัปัรัะท่ศั	กอ่งบญัชิาการั
ท่หารัส้งสุดี	และผู้้�อ่ำานวัย์การักอ่งภ้มิภาคศัึกษา	ศั้นย์์ศัึกษาย์ุท่ธิศัาสตรั์	สถึาบันวัิชิาการัปั้อ่งกันปัรัะเท่ศั	กอ่งบัญชิาการักอ่งท่ัพุไท่ย์	
และเปั็นผู้้�ท่รังคุณวัุฒิสำานักงานปัลัดีกรัะท่รัวังกลาโหม	(ตั�งแต่วัันท่ี�	1	ตุลาคม	พุ.ศั.2561	-	วัันท่ี�	1	ตุลาคม	พุ.ศั.	2564)





เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ จังหวัดสงขลำ 

กำรศึกษำก่อนขั้นอุดมศึกษำ

	 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	

กำรศึกษำพลเรือน 

	 -		ปรญิญาตร	ี	ศลิปศาสตรบณัฑติ	(รฐัศาสตร์)	เกยีรตนิยิมอนัดบั	๒	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ปีการศกึษา	๒๕๒๖

		 -		ปริญญาโท	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การปกครอง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	๒๕๒๘

	 -		ปริญญาเอก	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ปีการศึกษา	๒๕๕๔

กำรศึกษำทหำร  

	 -		ประกาศนยีบัตรหลกัสตูรชัน้นายพนั	เหล่าทหารสารบรรณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	โดยทนุกองทพับก	ปี	พ.ศ.๒๕๓๓					

	 -		ประกาศนียบัตรหลักสูตรหลักประจ�า	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก	ปี	พ.ศ.๒๕๓๗			

	 -		ประกาศนียบัตรหลักสูตรการรบร่วม	 ศูนย์ศึกษาการสงคราม	 ประเทศออสเตรเลีย	 โดยทุนกองบัญชาการ

ทหารสงูสดุ	ปี	พ.ศ.๒๕๔๐					

	 -		วุฒิบัตรหลักสูตรเสนาธิการทหาร	วิทยาลัยเสนาธิการทหาร	ปี	พ.ศ.๒๕๔๓	

	 -		ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาจีนกลาง	กรมยุทธศึกษาทหารบก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๖

	 -	 ประกาศนียบัตรการใช้ภาษาจีนขั้นพ้ืนฐาน	 คณะกรรมการทดสอบการใช้ภาษาจีนระดับประเทศ	 กรุงปักก่ิง	

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ประจ�าปี	พ.ศ.๒๕๔๘

	 -		ปรญิญาบัตรหลกัสตูรยทุธศาสตร์และการป้องกนัประเทศ	มหาวทิยาลยัป้องกนัประเทศ	สาธารณรฐัประชาชนจนี	

โดยทุนกองบัญชาการทหารสูงสุด	ปี	พ.ศ.๒๕๔๘

ประวัติยอ พลโท ดร.ไชยสิทธิ์  ตันตยกุล



	 -	 ประกาศนียบัตรการสัมมนาระหว่างประเทศ	ณ	 มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 

โดยทุนกองบัญชาการกองทัพไทย	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓

ด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์โรงเรียนทหารสารบรรณ	กรมสารบรรณทหารบก	ปี	พ.ศ.๒๕๒๘

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	อาจารย์กองวิชากฎหมายและสงัคมศาสตร์	ส่วนการศกึษา	โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า	

ระหว่างปี	พ.ศ.๒๕๒๙	-	๒๕๓๔

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	ฝ่ายเสนาธิการประจ�ากรมก�าลังพลทหารบก	อัตราพันโท	ปี	พ.ศ.๒๕๓๗

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	ผูช่้วยผูอ้�านวยการกองวจิยัและพฒันาการศกึษา	กองบญัชาการ	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	

อัตราพันเอก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๐

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง		รองผูอ้�านวยการศกึษา	กองบญัชาการ	สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ	อตัราพันเอก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๕

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	 รองผู้อ�านวยการกองกิจการป้องกันประเทศ	 สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์	 สถาบันวิชา 

การป้องกันประเทศ	กองบัญชาการทหารสูงสุด	อัตราพันเอก	ปี	พ.ศ.๒๕๔๖			

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	ผูอ้�านวยการกองกจิการป้องกนัประเทศ	สถาบนัวจิยัทางยทุธศาสตร์	สถาบนัวชิาการป้องกัน

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

	 -		เคยด�ารงต�าแหน่ง	 ผู้อ�านวยการกองภูมิภาคศึกษา	 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์	 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 

กองบัญชาการกองทัพไทย	อัตราพันเอก	(พิเศษ)	ปี	พ.ศ.๒๕๕๔	

	 -	 เคยด�ารงต�าแหน่ง	 นายทหารปฏิบัติการประจ�าสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 

อัตราพันเอก	(พิเศษ)	ปี	พ.ศ.๒๕๕๖	

	 -		ต�าแหน่งสุดท้ายเป็น	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 (อัตราพลตรี)	 ต้ังแต่วันที่	 ๑	 ตุลาคม	 

พ.ศ.๒๕๖๑		-	วนัที	่๑	ตลุาคม	พ.ศ.๒๕๖๔	ก่อนทีจ่ะลาออกจากราชการในโครงการเกษยีณอายกุ่อนก�าหนด	ตามมตสิภากลาโหม	 

เพื่อขอรับพระราชทานยศสูงขึ้นอีกหนึ่งชั้นยศ	(พลโท)	เป็นกรณีพิเศษ	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๒	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๔		

ผลงำนที่ส�ำคัญ 

	 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๔๓	รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจากวิทยาลัยเสนาธิการทหาร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

								 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๕๓	 เป็นผู้ประสานงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในการจัดท�าบันทึกความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	(โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่	๙	มีนาคม	พ.ศ.๒๕๕๓)

								 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๕๖	 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ให้น�าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัย

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

พ.ศ.๒๕๕๖

										 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๕๘	 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 ให้น�าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิจัย

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

พ.ศ.๒๕๕๘



	 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	 ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ	 วุฒิสภา 

ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 รวมทั้ง 

การรักษาความมั่นคงและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล	 ในคณะกรรมาธิการการทหารและ 

ความมั่นคงของรัฐ	วุฒิสภา	(ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.๒๕๖๕)	

	 -		ปี	 พ.ศ.๒๕๖๒	 ได้รับอนุมัติให้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย	 ในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา 

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะนายทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนกับคณะนายทหารของกลุ ่มประเทศในอาเซียน	 

ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	๒๐	-	๒๗	ตุลาคม	พ.ศ.๒๕๖๒

	 -	ปี	พ.ศ.๒๕๖๓	ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี	สาขาความมั่นคงแห่งชาติ	จากโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี

ตอบแทนคุณแผ่นดิน	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๓	เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	พ.ศ.๒๕๖๓

	 -	 ปี	 พ.ศ.๒๕๖๓	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ปรึกษาหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ	 ของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 ตั้งแต่ 

วันที่	๒๖	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๖๓	และยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจวบจนปัจจุบัน

	 -		ปี			พ.ศ.๒๕๖๕		ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาวชิาการ	หลกัสตูรของสมาคมวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

ความมั่นคงชั้นสูง	SML	รุ่นที่	๓

เครื่องรำชอิสริยำภรณ์

	 เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย	ชัน้ประถมาภรณ์มงกฎุไทย	(ป.ม.)	ราชกจิจานเุบกษา	เล่ม	๑๒๖	

(เล่ม	๑)	ตอนที่	๑๖	ข	หน้า	๘๓	ล�าดับที่	๓๓๑	ประกาศ	ณ	วันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๕๒

	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก	(ป.ช.)	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๘	

(เล่ม	๑)	ตอนพิเศษ	๑	ข	หน้า	๖๐	ล�าดับที่	๖๕	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๖๔
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