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บทนำ 
 - หากจีนยังสามารถรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ในอัตราที่สูงและมั่นคงอย่างต่อเนื่องในอีก 20 ปี 
จีนจะสามารถเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนที่สหรัฐฯ โดยนำความมั่งคั่งมาพัฒนาศักยภาพ
ทางทหาร (militarization) นวัตกรรมและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม อัตรา GDP ต่อประชากรของจีนยังคงน้อยมาก
เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว (จีน 6,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ 53,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจจีนที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยากจน ย่ิงไปกว่านั้น การก้าวขึ้น
มาของชนชั้นกลางจีน (rising middle-class) จำนวน 630 ล้านคนภายในปี 2022  จะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้ง 
(profound implications) ต่ออำนาจอันชอบธรรมของผู้นำจีนและเศรษฐกิจโลก เนื่องจากชนชั้นกลางแสวงหาการ  
มีส่วนร่วมทางการเมือง (political liberalization) เป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและวิวัฒนาการ  
ทางการเมืองและนโยบายต่างประเทศของจีน  
 - มูลค่าทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนที่มีมากถึงร้อยละ 40 ของ GDP ซึ่งถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจาก
รัฐบาลกลางจีน ส่วนใหญ่เป็นการสะสมตราสารหนี้สหรัฐฯ และเงินสกุลดอลลาร์ที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างย่ิงจากภาวะ
เงินเฟ้อและการถดถอยของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  รัฐบาลจีนจึงสนับสนุนการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศ (China’s 
outward foreign direct investment: ODI) เพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุน ODI ของจีนมีการขยาย
ตัวถึง 80 เท่าภายในเวลา 10 ปี มีจำนวนถึง 8.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2012  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐานและแสวงหาทรัพยากรทางธรรมชาติของจีนในทุกภูมิภาคทั่วโลก เพ่ือเป็นการตอบสนองต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของจีน  
 - การแสดงออกของนโยบายระหว่างประเทศของจีนนั้น เป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน
ประเทศ (internal political dynamics) โดยปัญหาทางการเมืองภายในได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบาย
ระหว่างประเทศของจีน  นายสี จิ้นผิงมีความทะเยอะทะยานที่จะเทียบเคียงรัศมีผู้นำในอดีตอย่างเหมา เจ๋อตง  
และเติ้ง เสี่ยวผิง โดยควบรวมตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทางทหาร (central military commission)  
จัดตั้งคณะกลุ่มย่อยดูแลกำกับนโยบายด้านการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและนโยบายระหว่างประเทศอยู่เบื้อง
หลัง ซึ่งมีอำนาจมากกว่าคณะรัฐมนตรี 25 กระทรวง ทับซ้อนการดำเนินงานของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี 
รวมถึงทำให้นายหวัง อี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ส่งสารของผู้นำระดับสูง และไม่มี
อำนาจตัดสินใจในเชิงรุก   

- ย่ิงไปกว่านั้น การที่นายสี จิ้นผิงปฏิบัติการปราบปรามคอร์รัปชันของผู้นำจีน โดยดำเนินคดีกับนายโจว 
หย่งคัง (Zhou Yongkang) อดีตสมาชิกคณะกรรมการถาวรกรมการเมือง (1 ใน 7 นักการเมืองผู้มีอำนาจมากที่สุด
ของจีน) รวมไปถึงการปรามปรามคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในคณะกรรมาธิการทหารของจีน อาทิ นายกัว โปสง (Guo 
Boxiong) รองประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง ซึ่งพัวพันกับการทุจริตจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และมีส่วนรู้เห็น
เก่ียวกับการซื้อตำแหน่งภายในกองทัพ ทั้งนี้ การปราบปรามคอร์รัปชันได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศษฐกิจและ
ความมั่นคงทางการเมืองของจีนในวงกว้าง รวมไปถึงการก่อหวอดความไม่พอใจภายในผู้นำระดับสูงของกองทัพ  
ดังจะเห็นได้จากความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างหน่วยงานในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ (uncertainty 
behavior) และความก้าวร้าวต่อกรณีพิพาททะเลจีนใต้ (increasing assertiveness) 
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 - จีนได้จัดตั้งกองทุนเพ่ือความมั่นคั่งแห่งชาติ (sovereign wealth fund) โดยกองทุน China Investment 
Corporation ซึ่งมีทรัพย์สินมากถึง 7.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือที่จะระบายปริมาณเงินทุนสำรองระหว่าง
ประเทศไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วโลก และธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งประเทศจีน 
(China development bank) จัดตั้งกองทุนให้บริษัทเอกชนของจีนไปลงทุนในต่างประเทศจำนวน 4.5 หมื่นล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐฯ  ย่ิงไปกว่านั้น เป้าหมายของจีนในการจัดตั้งธนาคารโครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian 
Infrastructure Investment Bank: AIIB) เพ่ือเพ่ิมอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับธนาคารโลก (world bank) และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งต่างถูกควบคุมและสร้างเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมโดยชาติตะวันตก 
  - จีนพยายามสร้างฐานทางการเมืองของตนกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผ่านความช่วยเหลือในระดับ  
ทวิภาคีและพหุภาคี และเร่งแผ่ขยายอิทธิพลผ่านนโยบายระหว่างประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองและ
เศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้า  อาทิ  การสร้างท่าเรือในพม่า บังคลาเทศ ศรีลังกาและปากีสถานเพ่ือย่นระยะทางในการ
ขนส่งพลังงาน (string of pearl)  และเป็นเส้นทางเชื่อมโยงจีนกับทางออกสู่มหาสมุทรอินเดีย เร่งส่งเสริมยุทธศาสตร์
เส้นทางสายไหมใหม่ (the new silk road) เพ่ือแสวงหาวัตถุดิบในภูมิภาคเอเชียกลางเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ด้อยพัฒนา
ทางด้านตะวันตกของจีน (go west policy) ผ่านมณฑลซินเจียงอุยกูร์ และเชื่อมโยงอัฟกานิสถาน คาซัคสถาน และ
อิหร่านผ่านยุทธศาสตร์ท่อน้ำมันข้ามชาติ (transnational pipelines)    
  - การส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศกำลังพัฒนา อาทิ การลงทุนในกัมพูชาจำนวนถึง  
9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระหว่างปี 1994-2012 โดยจีนได้กลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการแผ่อิทธิพลในองค์กรอาเซียน หรือการลงทุนด้านทรัพยากรแร่ดีบุกในอัฟกานิสถานโดยรัฐวิสาหกิจจีน 
China Metallurgical Group จำนวน 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือการเข้าถึงทรัพยากรและสร้างฐานอำนาจ
ทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียกลางผ่านองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Dialogue) การลงทุน  
7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปากีสถานเพ่ือสร้างท่าเรือกวาดาร์และท่าลำเลียงน้ำมันเชื่อมโยงเมืองอุลุมมูชีด้าน
ตะวันตกของจีน  ตลอดรวมไปถึงการเพ่ิมความร่วมมือในประเทศกลุ่มแอฟริกาและประเทศในแถบแคริบเบียน
จำนวน 6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือแสวงหาตลาดใหม่และสร้างฐานทางการเมืองในองค์กรสหประชาชาติ   
ทั้งนี้ จีนมีความชาญฉลาดในการร่วมมือกับนักการเมืองประเทศกำลังพัฒนาเพ่ือให้ได้มาซึ่งเป้าหมายทางการเมือง 
อาทิ การจ่ายเงินใต้โต๊ะเป็นจำนวนมากเพ่ือให้ได้รับสัมปทานรถไฟความเร็วสูงในเม็กซิโก การขายเรือดำน้ำให้กับ
นักการเมืองปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพ่ือคานอำนาจอินเดียในภูมิภาคเอเชียใต้ หรือการยึดนโยบายไม่แทรกแซง
กิจการภายใน (non-interference) และพร้อมร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ (non-state actors) อาทิ  
การส่งตัวแทนทางการทูตเพ่ือเจรจากับผู้นำทาลิบันเพ่ือผลประโยชน์ของจีนในอัฟกานิสถาน     
  - ประชาชนจีนโดยทั่วไปมีความอ่อนไหวอย่างสูงเก่ียวกับประเด็นอำนาจอธิปไตยและเขตแดนสืบเนื่อง  
จากการถูกรุกรานโดยชาติตะวันตกและญ่ีปุ่นในอดีต (the hundred years of humiliation) ซึ่งความขัดแย้งเชิง
ประวัติศาสตร์ ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องแสดงบทบาทที่เข้มแข็งและก้าวร้าวต่อกรณีข้อพิพาททางดินแดน  
เพ่ือรักษาฐานทางการเมือง และมีเป้าหมายสำคัญที่จะจำกัดมหาอำนาจอื่นไม่ให้เข้ามามีบทบาทในเขตอิทธิพลเดิม
ของจีน (traditional sphere of influence)  จีนพยายามหลีกเลี่ยงการปะทะทางการทหาร (avoid direct 
confrontation) ในพ้ืนที่พิพาท อธิปไตยทะเลจีนใต้ และหมู่เกาะเตี้ยวหยู/เซนกากุ เนื่องจากมีความกังวลต่อการถูก
ปิดล้อมจากสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร อย่างไรก็ดี  ในระยะยาว  จีนได้เร่งเพ่ิมงบประมาณและการพัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีทางการทหารเพ่ือให้ทัดเทียมสหรัฐฯ  โดยมีงบประมาณ ทางการทหารถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ปี 2015  ทั้งนี้ นโยบายชาตินิยมที่พรรคคอมมิวนิสต์สร้างขึ้นเพ่ือสร้างอำนาจอันชอบธรรมทางการเมือง (political 
legitimacy) ได้กลายมาเป็นปัจจัยคุกคามต่อพรรคฯ เองในประเด็นความขัดแย้งดังกล่าว  

  2



 - อย่างไรก็ดี อิทธิพลมหาศาลทางเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองภายในของสหรัฐฯ และการที่สหรัฐฯ ไม่ได้
แสดงออกถึงมาตรการเชิงรุกจากกรณีวิกฤตยูเครนและซีเรีย  เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จีนขาดความยับย้ังชั่งใจและ  
เริ่มดำเนินนโยบายทางความมั่นคงซึ่งไม่เป็นผลดีต่อความสงบสุขในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิง การก่อสร้างเกาะ  
ในพ้ืนที่ข้อพิพาทและการขุดเจาะน้ำมันในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเวียดนาม (exclusive economic zone) ซึ่ง
เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และการจัดตั้งอาณาเขตป้องกันทางอากาศ (ADIZ – Air Defense 
Identification Zone) โดยมีมาตรการให้เครื่องบินทุกลำที่บินผ่านในพ้ืนที่พิพาทนี้ต้องรายงานแก่ทางการจีน ทำให้
ญ่ีปุ่นต้องส่งเครื่องบินขับไล่ในพ้ืนที่ ADIZ จำนวน 207 ครั้ง เพ่ือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งสุ่มเสี่ยงอย่างย่ิงต่อการ
การขยายขอบเขตความขัดแย้ง (conflict escalation)  ไปสู่การเผชิญหน้าทางการทหาร  
  - การเข้าครอบครองพ้ืนที่ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของจีนต่อความมั่นคงด้าน
พลังงานและความต้องการที่จะเพ่ิมขีดจำกัดในการควบคุมเส้นทางการขนส่งทางทะเล  โดยจีนเป็นประเทศที่นำเข้า
น้ำมันมากที่สุดในโลก ในปี 2015 จำนวน 7.4 ล้านบาร์เรล/วัน  ทั้งนี้ จีนดำเนินนโยบายพลังงานน้ำมันในหลาก
หลายภูมิภาคเพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง (geopolitical uncertainties) โดยแสดงออกใน
การแสวงหาสัมปทานและนำเข้าพลังงานจากแองโกลา เวเนซุเอลาและรัสเซียและการยึดครองแหล่งน้ำมันในพ้ืนที่
พิพาททะเลจีนใต ้
  - ในด้านเศษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศนั้น จีนจะยังคงผลักดันเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินหลักของโลก 
(internationalization of the Yuan) อย่างไรก็ดี เงินสกุลดอลลาร์ยังคงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมระหว่าง
ประเทศถึงร้อยละ 90 ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ท่ามกลางสงครามการอ่อนค่าเงินและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (quantitative easing) เนื่องจากสหรัฐฯ  
มีความได้เปรียบจากความโปร่งใสของตลาดการเงิน ความเข้มแข็งของระบบกฎหมายในสหรัฐฯ โอกาสในการลงทุน
และตลาดที่เปิดกว้าง ซึ่งต่างจากจีนที่เงินหยวนยังไม่สามารถตอบสนองได้อย่างอิสระต่อตลาดการเงิน ต่างจากเงิน
ดอลลาร์ เงินปอนด์และเงินเยน อีกทั้งยังมีระบบเศรษฐกิจที่ขาดความโปร่งใสและถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจาก
รัฐบาลกลาง ย่ิงไปกว่านั้นการที่จีนมีปริมาณหนี้ต่อ GDP สูงถึงร้อยละ300 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากปัญหาฟองสบู่ใน
ภาคอสังหาริมทรัพย์ (asset bubble) และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของรัฐวิสาหกิจจีน ตลอดจนการที่จีนยังไม่
สามารถก้าวข้ามกับดักชนชั้นกลาง (middle income trap) ดังนั้น การจัดตั้งธนาคาร AIIB ของจีน จึงนับเป็นอีก
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยของเงินหยวน  

แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อไทย 
   (1) สหรัฐฯ จะยังคงเน้นนโยบายการกลับเข้ามาสู่ภูมิภาคเอเชียต่อไป (Asia pivot) เนื่องจากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจซึ่งสหรัฐฯ ค้าขายกับภูมิภาคเอเชียมากกว่าสหภาพยุโรปถึงสองเท่า และการที่ภูมิภาคเอเชียมี  
ประชากรถึงร้อยละ 60 ของโลก อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ นั้นไม่สามารถจะหยุดย้ังการก้าวขึ้นมาของจีนได้ โดยจะเลือก
นโยบายการคงไว้ซึ่งสภาพเดิม (maintain status quo) เนื่องจากบริษัทชั้นนำและธนาคารของสหรัฐฯ ต่างมีผล
ประโยชน์มหาศาลจากการเข้ามาลงทุนในจีน ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ ต่างเป็นผู้ชักใยและให้การสนับสนุนทาง 
การเงินแก่ผู้ท้าชิงประธานาธิบดีและนักการเมืองในทุกระดับ  ตลอดรวมไปถึงการที่จีนเองได้รับประโยชน์โดยตรง  
จากโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สหรัฐฯ เป็นผู้สร้างขึ้นผ่านองค์กรการค้าระหว่างประเทศ
โดยที่จีนไม่ต้องลงทุนลงแรง (free-ride) และการที่จีนร่ำรวยมากขึ้นจากการพ่ึงพาตลาดผู้บริโภคของสหรัฐฯ  
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก (export-led growth strategy) ผลประโยชน์มหาศาลทาง
เศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหลักที่ลดความขัดแย้งและการเผชิญหน้าทางการทหาร (perceived mutual vulnerabilities)  
การที่จีนก้าวขึ้นมาท้าทายอิสรภาพในการเดินเรือ (freedom of navigation) ซึ่งสหรัฐฯ ถือว่าตนเองเป็นมหาอำนาจ
ทางการขนส่งทางทะเล (dominant naval power status) และมองว่าการที่จีนเร่งพัฒนาศักยภาพทางการทหารและ
การสร้างเกาะในพ้ืนที่พิพาททะเลจีนใต้ ได้บั่นทอนความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค และท้าทายความเป็นจ้าว
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ของสหรัฐฯ  อย่างไรก็ดี ภาวะถดถอยของสหภาพยุโรปจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระ
หว่างพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกัน ตลอดจนการผนวกรัฐไครเมียจากวิกฤตยูเครนโดยรัสเซีย (Russia’s 
annexation of Crimea) ได้บั่นทอนภาวะผู้นำของสหรัฐฯ จากการที่ทำเนียบขาวไม่สามารถคาดการณ์และควบคุม
พฤติกรรมก้าวร้าวของรัสเซียหรือดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในกรณีความไม่สงบในตะวันออกกลางจากวิกฤติซีเรีย
และไอซิส  ทำให้มีแนวโน้มที่สหรัฐฯ ไม่สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขและสนธิสัญญาที่รักษาไว้กับพันธมิตรในภูมิภาค
เอเชียได้ อาทิ สนธิสัญญาป้องกันทางการทหารสหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2557  
   (2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจสหรัฐฯ-จีน ได้แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคและมีผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการที่จีนนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศ
มหาอำนาจที่ขาดพันธมิตร (the loneliest superpower) โดยจีนมีพันธมิตรที่ขาดความเข็มแข็งและต่างเป็นประเทศ
ที่มีปัญหาทางการเมือง อาทิ เกาหลีเหนือ กัมพูชา พม่าและอิหร่าน และมีปัญหาเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทุก
ประเทศ อาทิ กรณีข้อพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินเดีย รวมไปถึงการที่สหรัฐฯ มีฐานทัพใน
ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ อาทิ เกาหลีใต้และญ่ีปุ่น  ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การก้าวขึ้นมาของจีนเต็มไป
ด้วยความยากลำบาก และผลักดันให้จีนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับไทย ในฐานะประเทศที่ไม่มีความขัดแย้งทางดินแดน  
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูง มีความสัมพันธ์เชิงชาติพันธ์กับจีนและเป็นพันธมิตรที่ยาวนานที่สุดของสหรัฐฯ  
ในภูมิภาค ทำให้ไทยสามารถใช้ประโยชน์ในการช่วงชิงพ้ืนที่ในการตอบสนองต่อการแข่งขันของมหาอำนาจในหลาก
หลายมิติ (testing ground of great power competitions)  
   (3) ประเทศไทยสามารถการแสดงบทบาทเชิงรุกในการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในระดับภูมิภาค (regional 
conciliator) ในการแก้ไขปัญหาระดับภูมิภาคและการแสวงหาผลประโยชน์ด้านความมั่นคง อาทิ การจัดตั้งศูนย์
ความร่วมมือทางด้านมนุษยธรรมและภัยพิบัติโดยไทยเป็นศูนย์กลางร่วมกับสหรัฐฯ (Humanitarian assistance 
and disaster relief) การผลักดันการแก้ไขปัญหาโรฮิงญาโดยสร้างพ้ืนที่ให้จีนแสดงบทบาทผู้นำด้านมนุษยธรรม 
การเร่งดึงดูดการลงทุนของจีนในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูง การจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและ
การสร้างเขตเศษฐกิจพิเศษ ซึ่งจีนเองต้องการกระจายความเสี่ยงจากการถือเงินสกุลดอลลาร์  การสนับสนุน
อุตสาหกรรมหนักและการแปรรูปทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และการเข้าร่วมการจัดตั้งความร่วมมือ
ทางการเงินที่จีนผลักดัน ตลอดรวมไปถึงการหาความร่วมมือกับเลขาธิการพรรคฯ/ผู้ว่าการมณฑลทางตอนใต้ของจีน
ที่มีความใกล้ชิดทางทางภูมิศาสตร์กับไทยซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของผู้นำจีนเหล่านี้ที่ต้องการแข่งขันกันเอง
เพ่ือแสดงผลงานทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแสวงหาร่วมมือในระยะยาวกับ (1) นายหู ชุนหัว (Hu 
Chunhua) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง (2) นายซุน เจิ้งฉาย (Sun Zhengcai) เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์นครฉงชิ่ง (3) นายซู ชู่หลิน (Su Shulin) ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยน  (4) นายลู่ เฮ้า (Lu Hao) ผู้ว่าการ
มณฑลเฮยหลงเจียง (5) นายจาง ชิ่งเวย (Zhang Qingwei) ผู้ว่าการมณฑลเหอเป่ย ซึ่งทั้ง 5 คน จะก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้นำสูงสุงของจีนเมื่อนายสี จิ้นผิงหมดวาระในปี 2565 (2022) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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