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จัดท าโดยฝ่ายวิชาการ 

ศูนย์วจัิยยุทธศาสตร์ไทย-จีน 

สานักงานการวจิัยแห่งชาติ (วช) 



1. สถานการณ์ภาพรวมในจนี 

จีนเร่ิมมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ท่ีเมืองอู่ฮัน่ ภายหลงัจากนั้นมีการแพร่
ระบาดไปทัว่ประเทศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนในปลายเดือนมกราคม ซ่ึงนบัเป็นวิกฤตการณ์ทา้ทายต่อความ
มัน่คงแห่งชาติของจีน เพราะมีชาวจีนเดินทางท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม จีน
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโดยใชเ้วลาประมาณ 2 เดือน ถึงแมจ้ะมีผูติ้ดเช้ือไวรัสโควิด-19จะมีจ านวน
มาก แต่อตัราการเสียชีวิตในจีนค่อนขา้งต่าซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 2.1 ซ่ึงต ่าว่าโรคติดต่อหลายชนิดรวมไปถึงโรค    
อีโบลา (Ebola virus disease – EVD) โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) และโรค
เมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) 

ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ภายหลงัส้ินสุดวนัหยุดเทศกาลตรุษจีนท่ีขยายเวลา เน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 พื้นท่ีต่างๆของจีนกไ็ดเ้ร่ิมตน้กลบัมาท างานในฐานะท่ีเป็นส่วนส าคญั
ของห่วงโซ่อุตสาหกรรมของโลก อนัเป็นการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยงัคงมีความเส่ียงจาก
ต่างประเทศ ปัจจุบนัจีนไดป้รับนโยบายจากการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดภายในประเทศมาเป็นการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดจากต่างประเทศ 

2. วิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จในการรับมือโควิด-19 ของจีน 

1) ระบบการปกครองและบริหารประเทศ จีนมีระบบการปกครองท่ีแขง็แกร่งโดยพื้นฐานเพราะเป็น
ประชาธิปไตยแบบรวมศูนยอ์  านาจ โดยพรรคคอมมิวนิสตจี์นเป็นพรรคการเมืองเดียวท่ีเป็นศูนยก์ลางอ านาจ
ทางการเมืองและการปกครองของประเทศ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นชดัว่า
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลทั้งในส่วนกลางและระดบัทอ้งถ่ินมีเอกภาพและมีความ
ชดัเจนในนโยบายแกไ้ขปัญหาร่วมกนั โดยให้ความส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข เศรษฐกิจ และ
การต่างประเทศตามล าดบั 

ขณะเดียวกนั กองทพัปลดปล่อยประชาชชนจีน(People's Liberation Army : PLA) ยงัมีบทบาท
ส าคญัต่อการแกไ้ขปัญหา โดยหน่วยแพทยแ์ละพยาบาลจากสามเหล่าทพัจ านวนกว่า 4,000 นาย ไดเ้ดินทาง
ไปนครอู่ฮัน่เพื่อแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2563 ซ่ึง
ก าลงัพลเหล่าน้ีมีความสามารถดา้นการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ และส่วนหน่ึงมีประสบการณ์ดา้นการ
รักษาการระบาดของโรคซาร์สในปี พ.ศ.2546 และเคยเดินทางไปเซียร์ราลีโอน(Sierra Leone)และไลบีเลีย 

(Liberia)เพื่อแกไ้ขปัญหาการระบาดของโรคอีโบลา  

นอกจากนั้น ในกรณีท่ีมีผูท่ี้กระท าผดิกฎหมาย เช่น จ าหน่ายหนา้กากอนามยัเกินราคา ผลิตหนา้กาก
อนามยัเถ่ือน   ไม่ใส่หนา้กากอนามยัในท่ีสาธารณะ  ทางการจีนจะลงโทษสถานหนกั  ดว้ยการปรับเงินหรือ
เขา้ควบคุมตวั เพื่อยบัย ั้งการแพร่ระบาดอยา่งเดด็ขาด 



ดังนั้ น การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนคือบททดสอบประสิทธิภาพของระบบการ
ปกครองคร้ังสาคญัของจีนนบัตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี พ.ศ. 2492 เพราะจีนจะตอ้งระดม
สรรพก าลงัของพลงัอ านาจชาติทุกมิติมาแก้ไขปัญหาความมัน่คงมิติใหม่  อาจกล่าวได้ว่าเป็นสงคราม
รูปแบบใหม่ท่ีจีนตอ้งเอาชนะให้ได ้   เพราะหากประสบความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาย่อมหมายถึง
ความลม้เหลวของระบบการปกครองของประเทศท่ีมีพรรคอมมิวนิสต์จีนเป็นศูนยก์ลางในการบริหารท่ีมี
ประธานาธิบดีสี จ้ินผงิ เป็นผูน้ า ซ่ึงไดพ้ิสูจน์แลว้วา่สามารถต่อสูก้บัปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ภาวะผู้น า ผูน้ าจีนมีความเป็นผูน้ าสูง โดยมีทั้งความชัดเจนและเด็ดขาดในการตดัสินใจทาง
นโยบาย มีการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ข โดยให้ความสาคญักบัผลกระทบดา้น
สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศตามล าดบั ขณะเดียวกนั ยงัมีความพยายามและทุ่มเทใน
การแกไ้ขปัญหาให้ทนัสถานการณ์ซ่ึงส่งผลให้การบริหารงานเต็มไปดว้ยประสิทธิภาพ พิจารณาไดจ้าก
ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง และนายกรัฐมนตรีหล่ี เค่อเฉียง มีความพยายามและทุ่มเทในการแกไ้ขปัญหาตั้งแต่
การวางแผน การลงพื้นท่ีควบคุมสั่งการดว้ยตนเอง รวมถึงการให้ก าลงัใจเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน สร้างความ
เช่ือมัน่ต่อทั้งชาวจีนและต่างประเทศ  

3) ความสามัคคีของคนในชาติ  คนจีนมีความเป็นชาตินิยมสูงและสามคัคี โดยให้ความร่วมมือกบั
รัฐบาลจีนในการแกไ้ขปัญหา เช่น การสวมใส่หน้ากาก การกกับริเวณตวัเอง การปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ี
รัฐบาลประกาศ ซ่ึงจีนไดป้ระกาศปิดเมืองอู่ฮัน่มาตั้งแต่วนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2563 ส่งผลให้เกิดความไม่
สะดวกต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประชาชนไดใ้ห้ความร่วมมือกบัรัฐบาลเพื่อแกไ้ข
ปัญหาส่งผลใหจี้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4) บทบาทส่ือมวลชน บทบาทของส่ือมวลชนจีนมีความส าคญัและสามารถช่วยให้รัฐบาลและ
ประชาชนชาวจีนมีความเขา้ใจร่วมกนัและสามารถร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน าเสนอข่าวในด้านบวกต่อการสถานการณ์เพื่อสร้างความเช่ือมัน่
ร่วมกนัในสังคมจีน ขณะะเดียวกนั ยงัช่วยสร้างความเช่ือมัน่ต่อประชาคมระหว่างประเทศต่อการแกไ้ข
ปัญหาของรัฐบาลจีน นอกจากนั้น ส่ือมวลชนจีนยงัหลีกเล่ียงการน าเสนอข่าวดา้นลบต่อการแกไ้ขปัญหา
ของรัฐบาลซ่ึงช่วยแกไ้ขปัญหาการแตกแยกทางความคิดของประชาชนจีนและส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานของรัฐบาลจีน 

5) การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คือความทา้ทายและโอกาส
ของจีนในการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาช่วยแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารระบบ 
5G เพื่อการวินิจฉยัผูป่้วย ผสมผสานกบัการใชเ้ทคโนโลยสีมองกลและหุ่นยนตเ์พื่อตรวจสอบสถานการณ์
จากระยะไกล รวมไปถึงการปฏิบัติการท่ีลดความเส่ียงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ความส าเร็จน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยขีองจีนมีขีดความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในมิติใหม่ 



ขณะเดียวกนั ยงัเป็นการส่งเสริมความพร้อมและแรงจูงใจในการพฒันาอุตสากรรมเทคโนโลยี
ระดบัสูงของจีนตามนโยบาย “Made in China 2025” ให้ส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป ขณะเดียวกนั ยงัเป็น
โอกาสส าคญัของจีนในการพฒันาระบบสังคมและเศรษฐกิจไปสู่ความเป็นดิจิตลัมากข้ึน โดยมีรัฐบาลเป็น
ผูดู้แลและอ านวยความสะดวก เช่น การใชแ้พลตฟอร์มอีคอมเมิร์สในการระบบการคา้ออนไลน์เพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของไวรัส 

6) ความร่วมมือกับต่างประเทศ  รัฐบาลจีนไดเ้ปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 ระหวา่งจีนกบัประเทศต่างๆ โดยเฉพาะกบัองคก์ารอนามยัโลก ซ่ึงช่วยใหจี้นสามารถจดัการแกไ้ข
ปัญหาภายในประเทศไดดี้มากข้ึน ขณะเดียวกนั ยงัเป็นประโยชน์ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่
ระบาดในต่างประเทศ โดย ดร.ทีโดรส อดัฮานอม กีบรีเยซุส (Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus) 
ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WTO) ไดเ้คยกล่าวแสดงความช่ืนชม
และเช่ือมัน่ต่อจีนในการแกไ้ขและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโครวิด-19 ซ่ึงส่งผลดีต่อการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาในระดบันานาชาติตามมา 

ขณะเดียวกนั รัฐบาลจีนยงัเปิดกวา้งต่อการร่วมมือกบัองคก์รเอกชนต่างชาติเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
เช่น นายบิล เกตส์ ประธานร่วมมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ (The Bill & Melinda Gates Foundation – 
BMGF) ท่ีก่อนหนา้น้ีไดป้ระกาศบริจาคเงินจานวน 5 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2563 
เพื่อสนบัสนุนจีนในการป้องกนัและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะบริจาคจ านวน 100 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯวิจยัและพฒันายารักษาโรค วัคซีน และวิธีการวินิจฉัยโรค โดยจ านวนเงินส่วนหน่ึงจะ
สนบัสนุนการท างานของจีนความส าเร็จในดา้นน้ีแตกต่างจากการแกไ้ขปัญหา SARs ในปี พ.ศ.2546 ท่ีจีน
เคยปกปิดขอ้มูลต่อต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการแกไ้ขปัญหา การท่ีจีนให้ความส าคญักบั
ต่างประเทศมากข้ึนเพราะจีนมีความเช่ือมโยงกบัต่างประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศท่ีอาศยัอยู่
ในจีนจ านวนมาก ซ่ึงเมืองอู่ฮัน่คือหน่ึงในศูนยก์ลางการศึกษาของจีนและมีชาวต่างประเทศเขา้มาศึกษาอยู่
จ  านวนมาก  

นอกจากนั้น รัฐบาลจีนไดจ้ดัตั้งหน่วยงานให้ค  าปรึกษาส าหรับบุคคล นักเรียน และนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติในจีน พร้อมทั้ งให้ขอ้มูลสภาพการแพร่ระบาดของไวรัสและความรู้ป้องกันโรคผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ทและเครือข่ายมือถืออยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัในจีนไดมี้บทบาทสาคญัต่อการสร้าง
ความเขา้ใจและแนะน าขอ้มูลท่ีส าคญัต่อนกัศึกษาชาวต่างชาติท่ีมีอยู่จานวนมากในจีน ซ่ึงช่วยให้การแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีความสัมพนัธ์กับไทยนั้ น
ภายหลงัเกิดการแพร่ระบาดของไวรัส รัฐบาลจีนไดดู้แลนกัศึกษาและประชาชนไทยในจีน โดยอนุญาตให้
ไทยส่งเคร่ืองบินไปรับคนไทยจ านวน 138 คน ท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองอู่ฮัน่เดินทางกลบัไทย 

 



3. บทวิเคราะห์ความท้าทายของจีน 

การแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลจีนคือแบบอย่างความส าเร็จของการบริหารจดัการ
สถานการณ์ท่ีเป็นวิกฤตการณ์ของชาติ อยา่งไรกต็าม ความส าเร็จดงักล่าวยงัเกิดข้ึนในระดบัเบ้ืองตน้ รัฐบาล
จีนยงัคงตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีทา้ทายต่อการบริหารสถานการณ์ดงักล่าวต่อเน่ือง ซ่ึงมีประเดน็ดงัน้ี 

1) ปัญหาเร่ืองหนีเ้สีย การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหกิ้จกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของจีนตอ้งหยุดด าเนินการชั่วคราว แมว้่ารัฐบาลจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แลว้ อย่างไรก็ตาม 
กิจกรรมทางสงัคมและเศรษฐกิจของจีนยงัไม่สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และธุรกิจบางส่วนตอ้งไดรั้บ
การฟ้ืนฟูจากความเสียหายทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาท่ีผา่นมา โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มขนาดกลางและขนาด
เลก็ (Small and Medium Enterprises-SMEs) ขณะเดียวกนั สถานการณ์หน้ีครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึนในช่วงท่ี
ประชาชนตอ้งหยดุการท างานในช่วงท่ีผา่นมาตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ ซ่ึงรัฐบาลจีนไดต้ระหนกัและพยายาม
แกไ้ขปัญหา เช่น ความพยายามช่วย SMEs ประมาณ 76 เปอร์เซ็นต ์ในการฟ้ืนฟูธุรกิจ เปรียบเสมือน “การ
ปล่อยน ้ าเล้ียงปลา” อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยงัคงเกิดข้ึนต่อเน่ือง 
ประเด็นเร่ืองหน้ีในภาคธุรกิจและครัวเรือนจะยงัคงทา้ทายต่อจีนต่อไป ซ่ึงรัฐบาลจะตอ้งระมดัไม่ให้เกิด
ปัญหาจนส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ 

นอกจากนั้น อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2563 พบว่าไตรมาสท่ี 
1/2563 ติดลบ 6.8 เปอร์เซ็นต์ เ ม่ือเทียบกับช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ.2562 และดัชนีการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมของจีนติดลบ 1.1 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีดชันียอดคา้ปลีกลดลงถึง 15.8 เปอร์เซ็นต ์เม่ือเทียบ
กบัไตรมาสเดียวกนัในปี พ.ศ. 2562 รวมถึงตวัเลขการลงทุนในสินทรัพยถ์าวรท่ีลดลง 16.1  เปอร์เซ็นต ์
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นปัจจยัท่ีทา้ทายต่อรัฐบาลจีนในปัจจุบนั 

2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมจีนเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่เพราะมีประชากรกว่า 1,400 ลา้น
คน ขณะเดียวกนั ยงัมีการเช่ือมโยงกบัชาวจีนโพน้ทะเลทัว่โลก ซ่ึงท่ีผ่านมาสังคมชาวจีนมีอิทธิพลสูงต่อ
พลวตัของสังคมโลก อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการ์ไวรัสโควิด-9 ส่งผลให้สังคมจีนทั้ งใน
แผน่ดินใหญ่และทัว่โลกไดรั้บผลกระทบ เช่น การอาศยัอยูร่่วมกนั การเวน้ระยะห่างทางสังคม การเดินทาง
และการติดต่อทางกายภาพ การให้ความสาคญัต่อสุขภาพมากข้ึน การเปล่ียนแปลงน้ีกาลงัส่งผลต่อเน่ืองใน
ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองตามมา ประเด็นน้ีจึงทา้ทายต่อรัฐบาลจีนในการจดัการระบบสังคมใหม่ของจีน
โดยเฉพาะ ภายหลงัปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จบลง เช่น การใชเ้ทคโนโลยีเช่ือมโยงกบั
รูปแบบทางสงัคมใหม่ของจีนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายทางยทุธศาสตช์าติของจีน 

 



4. บทสัมภาษณ์ของพลเอกสุรสิทธ์ิ ถนัดทาง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ค าถาม: ท่านมีมุมมองต่อการถอดบทเรียนของจีนในการแกไ้ขปัญหาไวรัส “โควิด 19” อยา่งไร 

ค าตอบ: จีนสามารถสร้างความส าเร็จเพื่อบรรลุเป้าหมายทางยทุธศาสตร์ไดดี้ โดยเฉพาะการเลือกใชว้ิธีการ
จดัระดบัความความส าคญัของปัญหาในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการปิดบางเมืองและผ่อนคลาย
บางเมือง ขณะเดียวกนั รัฐบาลกลางได้ให้อ  านาจของรัฐบาลทอ้งถ่ินจดัการแกไ้ขปัญหาและให้การสนับ
สนบัสนุนทางยทุธศาสตร์ในภาพรวมทั้งประเทศ นอกจากนั้น จีนให้ความส าคญัต่อความมัน่คงของมนุษย์
มาก่อนความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวน้ีอาจน าไปใชก้บัประเทศอ่ืนไม่ไดเ้พราะมี
ขนาดพื้นท่ีของประเทศและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างจากจีน 

5. โอกาสของไทยและอาเซียนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 

1) การร่วมมือพฒันาระบบการผลติและกระจายสินค้า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
เกิดปัญหาต่อระบบห่วงโซ่อุปทานสินคา้ของโลก ดงันั้น จึงเป็นโอกาสท่ีดีของไทยและจีนในการพฒันา
ความร่วมมือทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคีผา่นกรอบอาเซียนในการช่วยเหลือแก่วิสาหกิจในอุตสาหกรรม
สาคญั และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยเฉพาะดา้นผลิตผลทางการเกษตร การแพทย ์เครือข่าย 5G 
และอินเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรมใหเ้กิดข้ึนรวดเร็วยิง่ข้ึน   

2) การร่วมมือพฒันางานวจิัยด้าน “ความมั่นคงใหม่” การก าเนิดและแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
แสดงใหเ้ห็นถึงอนัตรายของเช้ือโรคท่ีสามารถสร้างอนัตรายต่อชีวิตของมนุษย ์ความเสียหายต่อระบบสังคม 
และเศรษฐกิจของโลกอยา่งท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ผลกระทบดงักล่าวน้ีมีสภาพไม่แตกต่างจากความเสียหาย
จากสงคราม ดั้งนั้น เช้ือโรคไวรัสโควิด 19 จึงถือเป็นภยัคุกคามต่อความมัน่คงของโลกและเป็นปัญหาภยั
คุกคามใหม่ท่ีทุกประเทศจะตอ้งร่วมมือกนั สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นโอกาสท่ีดีของไทย จีน และอาเซียน
ในการร่วมมือกันเพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้านความมัน่คงใหม่ทั้งในเชิงของทฤษฎีและเชิงนโยบาย เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างความมัน่คงของภูมิภาคและโลกในอนาคตต่อไป 
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