MFU Connexion, 7(2) || page 198

การวิเคราะห์ นโยบายด้ านยุทธศาสตร์ “ยุคสมัยใหม่ ”
ของประธานาธิบดีสีจิน้ ผิง
Policy Analysis on the Xi Jinping’s New Era and China’s Strategy
เจี ้ยน กวอ1* และนรชาติ วัง1
Guo Jian and Weimin Wang
Received Aug 16, 2018
Revised Sep 26, 2018
Accepted Oct 1, 2018

บทคัดย่ อ
ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 19 ประธานาธิ บดี
สีจิ น้ ผิ ง ได้ กาหนดภาพอนาคตด้ านยุทธศาสตร์ ใหม่ของจี น คื อ “สองร้ อยปี ในสอง
ช่วงเวลา” กับการฟื ้นฟูอันยิ่งใหญ่ ของประชาชาติจีน แต่ความขัดแย้ งที่สาคัญของ
สังคมจีนในปั จจุบนั คือ ความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลและไม่เต็มที่ การวางแผนยุทธศาสตร์ ใน
ยุคสมัยใหม่ของจี น ในด้ านการเมือง ยืนหยัดต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และการนาของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เป็ นอานาจนิยมแบบใหม่ ในด้ านเศรษฐกิจต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับ
บรรทัดฐานใหม่ ผ่ านการปฏิ รู ปโครงสร้ างด้ านอุปทานเพื่ อให้ เศรษฐกิ จจี นบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคณ
ุ ภาพ ในด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศปฏิบตั ิตาม
แผน “หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง” และ “ประชาคมร่วมชะตากรรมเดียวกันแห่งมนุษยชาติ”
คาสาคัญ: ยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิง / ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ / ความขัดแย้ งที่
สาคัญของสังคมจีน / หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง
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Abstract
President Xi Jinping mapped out China’s new strategic vision at the 19th
National Congress of the Communist Party of China: “Two Centenary Goals”
and to achieve the great rejuvenation of the Chinese nation. However there is
still the significant contradiction in Chinese society between unbalanced and
inadequate development and the people’s need for a well-being life. China’s
new era is carrying on the strategic layout. Political aspect: Adhere to anticorruption and led by the Communist Party of China with new authoritarianism.
Economic aspect: adapting to the new normal through the supply chain reform
for economic supremacy. International aspect: implementation of the “One Belt
One Road” and “Community with Shared Future for Mankind”
Keywords: Xi Jinping’s New Era / Strategic Vision / Significant Social
Contradiction / One Belt One Road
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
รายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 เป็ นเอกสาร
หลักชี ้นาในการกาหนดนโยบายทางการเมืองสูงสุดของรัฐบาลจีน ดังนันบทความวิ
้
จยั
เรื่ องนี ้จะศึกษาวิเคราะห์แนวคิดยุคสมัยใหม่ของประธานาธิ บดีสีจิ ้นผิง เพื่อสืบค้ นให้
เห็นถึงแนวโน้ มการพัฒนายุทธศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่ของจีน ความขัดแย้ งที่สาคัญที่มี
ในสังคมจี นปั จจุบัน และเป้าหมายหลักของการวางแผนด้ านยุทธศาสตร์ ของจี น
ช่วงหลายปี มานี ้ประเทศไทยและประเทศจี นมีความร่ วมมือด้ านการค้ าเพิ่มมากขึน้
อีกทังไทยยั
้
งเป็ นประเทศสาคัญตามเส้ นทาง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” ของจีน เพราะ
ไทยเป็ นสะพานเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียนกับจีน ซึ่งไทยได้ เข้ าร่ วมโครงการ
สร้ างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่ งเส้ นทาง” อย่างกระตื อรื อร้ นถ้ าหากโครงการ “ระเบี ยง
เศรษฐกิ จทิศตะวันออก” ของไทย สามารถเชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่ง
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เส้ นทาง” ของจีนอย่างมีประสิทธิ ภาพ จะทาให้ ไทยและจีนพัฒนาความสัมพันธ์ เป็ น
พันธมิตรทางยุทธศาตร์ ร่วมกัน
บทนา
การประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ จีนสมัยที่ 19 ของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น จัดขึน้ ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2017 นันเป็
้ นที่จับตามองเป็ นอย่างยิ่งของ
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก นานาประเทศต่างพากันกล่าวถึงแนวคิด “สังคมนิยมแบบจีน”
ของประธานาธิบดีสจี ิ ้นผิงในยุคสมัยใหม่เป็ นวงกว้ าง ผู้เขียนจะศึกษาวิเคราะห์รายงาน
การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 และที่สาคัญคือแนวโน้ ม
การพัฒนายุทธศาสตร์ ในยุคสมัยใหม่ของประเทศจีน ความขัดแย้ งที่สาคัญที่มีอยู่ใน
สังคมจี นปั จจุบัน และนาการวางแผนด้ านยุทธศาสตร์ ทงั ้ 3 ด้ านนี ้ มาศึกษาค้ นคว้ า
ตรรกะการพัฒนาของจีนยุคสมัยใหม่ รวมทังทฤษฎี
้
และแผนการพัฒนาทัง้ ทางด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ และการทูตระหว่างประเทศในยุคสมัยใหม่ของจีน เพื่อบ่งบอกถึง
ผลประโยชน์ที่จีนยุคสมัยใหม่จะนามาให้ แก่ประชาคมโลก
ตังแต่
้ ปี ค.ศ.2012 ที่มีการจัดการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สมัยที่ 18 เป็ นต้ นมา ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีความสนใจสีจิน้ ผิง ผู้นารุ่ นใหม่ของจี น
มากยิ่งขึ ้น การศึกษาเกี่ยวกับสีจิ ้นผิงจึงกลายเป็ นจุดที่ได้ รับความสนใจของนักวิชาการ
นักสังเกตการณ์ และนักวิ จัยของจี นเริ่ มให้ ความสาคัญในการสาธกค าพูด และ
ความคิดที่เป็ นรูปธรรมของสีจิ ้นผิง หนังสือสองเล่มที่เกี่ยวกับสีจิ ้นผิงกลายเป็ นหนังสือ
ยอดฮิต คือ “สีจิน้ ผิงพูดคุยเรื่ องการเมือง การปกครองประเทศ (บรรพ 1)” (Xi, 2014)
กับหนังสือ “สีจิ ้นผิงพูดคุยเรื่ องการเมือง การปกครอง (บรรพ 2)” (Xi, 2017) ซึ่งเป็ นการ
รวบรวมการกล่าวปาฐกถา การให้ สมั ภาษณ์ การให้ คาชี ้แนะ และหนังสือจดหมายของ
สีจิน้ ผิง ตังแต่
้ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2012 จนถึง วันที่ 29 กันยายน ค.ศ.
2017 หนังสือสองเล่มนี ้ได้ ให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านการทางาน และการใช้ ชีวิตเป็ นอย่าง
มากของสีจิ ้นผิง นักวิชาการจีนอีกส่วนหนึง่ มีความสนใจความคิดของสีจิ ้นผิงที่เกี่ยวกับ
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งานสร้ างสรรค์พรรคคอมมิวนิสต์จีน (Yue, 2015) การปกครองโดยอาศัยระบบกฎหมาย
(Zhang, 2016) การศึกษาด้ านการเมือง (Gu, 2014) ลัทธิ มาร์ กซ์และสังคมนิยมที่มี
เอกลักษณ์พิเศษแบบจีน (Wang, 2015) เป็ นต้ น
นักสังเกตการณ์ และนักวิจัยต่างชาติ มีความสนใจเกี่ยวกับสีจิน้ ผิงที่มีลกั ษณะ
จาเพาะว่าเป็ นนักปฏิวัติการเมืองแบบเหมาเจ๋อตง หรื อเป็ นนักปฏิรูปเศรษฐกิ จแบบ
เติ ้งเสีย่ วผิง หรื อไม่อย่างไร Kerry Brown ได้ เขียนหนังสือเรื่ อง “CEO ของจีน: การผงาด
ขึ ้นของสีจิน้ ผิง” (Brown, 2016) ซึ่งได้ มีการอรรถาธิ บายถึงภาพอนาคตของสีจิน้ ผิง
เจตนารมณ์ ที่ แน่วแน่ รวมทัง้ การวางแผนออกแบบส าหรั บจี นและโลกในอนาคต
ข้ างหน้ า
การวิจัยดังกล่าวที่สาคัญ คือ ศึกษาลักษณะความเป็ นผู้นา และความคิดส่วน
บุคคลของสีจิ ้นผิง แต่ไม่ได้ ศกึ ษาถึงความคิดยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิง ขณะเดียวกันการ
วิจยั ดังกล่าวยังไม่ค่อยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของจีน และศึกษาความคิด
ยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิงจากประวัติศาสตร์ การพัฒนาของจีน เพราะฉะนันบทวิ
้
จยั เรื่ อง
นี ้จึงเป็ นการ ศึกษาแนวคิดยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิง เพื่อทาความเข้ าใจกับนโยบายด้ าน
ยุทธศาสตร์ ของจีนจากรายงานการประชุมสมา ชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน
สมัยที่ 19
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. การศึกษารายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19
เพื่อทาความเข้ าใจกับภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ ของจีนภายใต้ ภมู ิหลังยุคสมัยใหม่
2. เพื่อทาความเข้ าใจกับความขัดแย้ งที่สาคัญที่มีอยู่ของสังคมจีนภายใต้ ภมู ิหลัง
ยุคสมัยใหม่
3. เพื่อทาความเข้ าใจกับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และนโยบาย
การต่างประเทศของจีนภายใต้ ภมู ิหลังยุคสมัยใหม่
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วิธีการวิจัย
บทความวิ จั ยเรื่ อ งนี เ้ ป็ นการวิ จัย เอกสาร โดยวิ เ คราะห์ รายงานการประชุ ม
สมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ในประเด็นเกี่ยวกับภาพอนาคตของ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ความขัดแย้ งที่ สาคัญที่ มี อยู่ของสังคมจี น รวมทัง้
การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และนโยบายการต่างประเทศภายใต้
การชี ้นาของความคิดยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์รายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์
จี นสมัยที่ 19 ทาให้ เห็นภาพอนาคตของยุทธศาสตร์ การพัฒนาภายใต้ ภูมิหลังยุค
สมัยใหม่ของจีน นัน่ ก็คือ “สองร้ อยปี ในสองช่วงเวลา” กับแผนการฟื น้ ฟูอนั ยิ่งใหญ่ของ
จี น หากภาพอนาคตทางยุท ธศาสตร์ นี ส้ ามารถกลายเป็ นจริ งได้ จี นจะกลายเป็ น
ประเทศที่เข้ มแข็งเกรี ยงไกร และทันสมัยอันดับหนึง่ ของโลกในปี ค.ศ.2050 แต่สงั คมจีน
ในปั จจุบนั นี ้ ยังมีความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีงามของ
ประชาชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลและไม่เต็มที่ ต่อหน้ าความขัดแย้ งทาง
สังคมที่สาคัญนี ้ ความคิดยุคสมัยใหม่ของสีจิ ้นผิงนาเสนอว่า ต้ องระดมกาลังทางสังคม
ในการช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน ต้ องขจัดช่วงความต่างระหว่างความร่ ารวยกับความ
ยากจน เพื่อให้ เศรษฐกิจของจีนสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อีกทังวางแผน
้
และดาเนินการปรั บปรุ งโครงสร้ างเศรษฐกิจแบบขนานใหญ่ โดยเน้ นการสร้ างระบบ
พลังงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง และต้ องปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมนิเวศวิทยา
ให้ ดีขึ ้นในทุกด้ านภายในเวลา 20 ปี ส่วนการกาหนดยุทธศาสตร์ ในอนาคตของจีนนัน้
ในด้ านการเมืองจีนจะยืนหยัดต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในขณะเดียวกันก็ยืนหยัดการนาของ
พรรคคอมมิวนิสต์ จีนในทุกด้ านที่เป็ นอานาจนิยมแบบใหม่ ในด้ านเศรษฐกิ จให้ การ
ผลิตทางอุตสาหกรรมปรับตัวเข้ ากับบรรทัดฐานใหม่และผ่านการปฏิรูป ด้ านอุปทานจะ
ทาให้ เศรษฐกิ จจี นพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่วนในด้ านนโยบายต่างประเทศ จี นจะ
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ดาเนินการตามแผนการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” กับทฤษฎีสร้ างสรรค์ “ประชาคมร่ วม
ชะตากรรมเดียวกันแห่งมนุษยชาติ” ในการวิเคราะห์ผลครัง้ นี ้ สามารถจาแนกออกเป็ น
3 ด้ านที่สาคัญ ดังนี ้
ด้ านที่ 1 แนวโน้ มด้ านยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาของประเทศจีน: เป้ าหมาย 200 ปี
ใน 2 ช่ วงเวลา กับการฟื ้ นฟูอันยิ่งใหญ่ ของประชาชาติจีน
หลังการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิ วนิสต์ จี นสมัยที่ 18 เป็ นต้ นมา
ประเทศจีนภายใต้ การนาของสีจิ ้นผิงได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ดังคาพูด
ที่ว่า “เหมาเจ๋อตุงได้ ทาให้ คนจี นยืนขึน้ มาในสังคมจี น ส่วนเติง้ เสี่ยวผิงทาให้ คนจี น
ร่ ารวย และสีจิน้ ผิงทาให้ คนจีนเข้ มแข็งขึ ้นมา” คาพูดเหล่านี ้ถูกสื่อต่างประเทศเอาไป
เผยแพร่ อย่างกระตือรื อร้ น การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่
19 ที่จดั ขึ ้นในระหว่างตุลาคม ค.ศ.2017 นัน้ สาหรับประเทศจีนแล้ วถือเป็ นเหตุการณ์
สาคัญแบบก้ าวลา้ ยุคสมัยที เดี ยว ซึ่ง จะมี ผลกระทบอันยิ่ งใหญ่ ต่อนานาประเทศ
การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ได้ กาหนดทิศทางการ
พัฒนาสาหรับประเทศจีนที่เข้ าสู่ยคุ สมัยใหม่ และเป็ นการปูทางแห่งการผงาดขึ ้นเป็ น
ประเทศมหาอานาจ ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา 30 กว่าปี ประเทศจีนกาลังอยู่ใน
จุดเริ่ มต้ นของยุคสมัยใหม่ นัน่ ก็ คือ “ทิศทางประวัติศาสตร์ ยุคใหม่” ของการพัฒนา
ประเทศ กล่าวคือ จีนกาลังเข้ าสูก่ ารผงาดเข้ าสูย่ คุ 4.0 ซึ่งในการพัฒนาภายในประเทศ
นัน้ จีนที่อยูใ่ น “ยุคสมัยใหม่” จะกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาครัง้ ใหม่ของประเทศตน
ดาเนินการปฏิรูปแบบเป็ นเอกลักษณ์ จีนอย่างต่อเนื่อง และในด้ านสังคมสากลโลก
จีนที่อยูใ่ นยุคสมัยใหม่จะระดมกาลังจัดเสนอโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ รวมทัง้
แผนการและทฤษฎีการบริ หารจัดการกิจการสาหรับสากลโลก
1. ยุทธศาสตร์ เดินสามก้ าวกับเป้ าหมาย 200 ปี ใน 2 ช่ วงเวลา
ในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 19 ได้ ระบุไว้
ว่าแนวโน้ มด้ านยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาของประเทศจี น คือ เมื่อถึง ค.ศ.2020 จะ
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สร้ างสรรค์ สังคมจี นให้ เป็ นสังคมมั่งมี ศรี สุขในทุกด้ าน และเมื่ อถึ งปี ค.ศ.2050 จะ
สร้ างสรรค์สงั คมจีนให้ เป็ นประเทศสังคมนิยมที่เข้ มแข็ง มีคณ
ุ ภาพสูง ทันสมัย มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีประชาธิ ปไตย มีอารยะธรรม มีความกลมกลืน และมีความสวยงาม
(“Xi Jinping’s Report”, 2017) ซึ่งเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะตรง
กั บ เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ 200 ปี ใน 2 ช่ ว งเวลาที่ ก าหนดในการประชุ ม
สมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 18 กล่าวคือ ในปี ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ก่อตังขึ
้ ้นครบรอบ 100 ปี (ค.ศ.2021) จะสร้ างสรรค์สงั คมจีนเป็ นสังคมที่มี ความมัง่ มี
ศรี สขุ ทุกด้ าน และเมื่อถึงเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาขึ ้นครบรอบ 100 ปี
(ปี ค.ศ.2049) จะสร้ างสรรค์สงั คมจีนให้ เป็ นประเทศสังคมนิยมที่เข้ มแข็งเกรี ยงไกร และ
ทันสมัย ซึ่งคือเป้าหมาย “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” แต่เดิมมาจากยุทธศาสตร์ การเดิน
สามก้ าวเพื่อความทันสมัยของสังคมจีน ที่นาเสนอโดยเติ ้งเสี่ยวผิง เมื่อทศวรรษที่ 80
ของศตวรรษที่ 20 ซึ่ งมี ความหมายว่ า จากก้ าวแรกจนถึ งปลายทศวรรษ 80 ของ
ศตวรรษที่ 20 จีนบรรลุเป้าหมาย มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) เมื่อเทียบกับ ค.ศ.1980 เพิ่มมากขึ ้นหนึง่ เท่าตัว แก้ ไขปั ญหา
ปากท้ องของประชาชนทัว่ ทังประเทศ
้
ทาให้ พวกเขามีข้าวกิน และมีเสื ้อผ้ าใส่ ก้ าวที่สอง
คือ ถึงปลายศตวรรษที่ 20 ทาให้ ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึน้ อีกหนึ่ง
เท่าตัว ทาให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชนบรรลุถึงเป้าหมายมัง่ มีศรี สขุ ก้ าวที่สาม
คือถึงช่วงกลางของศตวรรษที่ 21 ทาให้ มลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเฉลี่ย
ต่อคนบรรลุถึงเป้าหมายเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วระดับกลาง ทาให้ ชีวิตความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนค่อนข้ างร่ ารวย และทาให้ สงั คมจีนกลายเป็ นสังคมที่ทนั สมัยในขันพื
้ ้นฐาน
(He, 2017) หลังจากเติ ง้ เสี่ยวผิ ง น าเสนอยุทธศาสตร์ การเดิ นสามก้ าวของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนแล้ ว ในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุก
ยุคทุกสมัยล้ วนได้ ทาให้ ยทุ ธศาสตร์ การเดินสามก้ าวของเติ ้งเสีย่ วผิง สาเร็ จเป็ นรู ปธรรม
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในการประชุมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 18 จึงได้
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ประกาศเป้าหมายดาเนินเป้าหมายยุทธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” อย่างเป็ น
ทางการ
2. เป้ าหมายระยะกลางของ “200 ปี ใน 2 ช่ วงเวลา” จีนจะบรรลุถึงสังคมนิยม
ที่ทนั สมัยในขัน้ พืน้ ฐาน
ในรายงานการประชุ ม สมาชิ ก สภาผู้ แทนพรรคคอมมิ ว นิ สต์ จี น สมัย ที่ 19
ประธานาธิบดีสีจิ ้นผิง ได้ ออกแบบเป้าหมายระยะกลาง อย่างมีลกั ษณะสร้ างสรรค์บน
พื ้นฐานเป้าหมายยุทธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” กล่าวคือ เมื่อถึงปี ค.ศ.2035
ประเทศจี นจะบรรลุถึ งสังคมนิยมที่ทันสมัยในขัน้ พืน้ ฐาน ซึ่งเป้าหมายข้ อนี ต้ รงกับ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ การเดินสามก้ าวของเติ ้งเสี่ยวผิง และในบริ บททางการเมืองของ
จีนนัน้ ทังนี
้ ้หมายความว่า เมื่อถึงปี ค.ศ.2035 ทังเศรษฐกิ
้
จและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ของจีน จะยกระดับมีมาตรฐานเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว รายรับ GDP เฉลี่ยต่อคนของ
ชาวจีน จากมาตรฐานปั จจุบนั ที่มีอยู่ จะยกระดับเฉลี่ยเพิ่มขึ ้น 2.5–3 เท่า คิดเป็ นเงิน
30,000 US$ และถ้ าหากเศรษฐกิ จ ของจี น จะพั ฒ นาเติ บ โตแบบนี ต้ ่ อ ไป นั่ น ก็
หมายความว่า เศรษฐกิจจี นจะมีค วามหวังก้ าวล ้าหน้ าสหรั ฐอเมริ กาก่อนถึงปี ค.ศ.
2035 และจะกลายเป็ นเศรษฐกิ จที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก (Li, 2017) ในระบบบริ บทของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีนนัน้ เป้าหมายยุทธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” มีคณ
ุ ค่าสาคัญ
ซึ่งถือเป็ นคามัน่ สัญญาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ให้ ไว้ กับประชาชนจีนอย่างหนักแน่น
และเป็ นการสะท้ อนให้ เห็ น ถึ ง หลัก ประกั น “ลัก ษณะความถู ก ต้ อง” ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนในการเข้ ามาเป็ นรัฐบาลบริ หารราชการแผ่นดิน ตามแผนการของการ
ประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิ วนิสต์ จีนสมัยที่ 19 เป้าหมาย 100 ปี ในช่วง
ระยะเวลาแรกของ “สังคมที่ มั่งมี ศรี สุขในทุกด้ าน” จะอยู่ใน ปี ค.ศ.2020 หมายถึ ง
อยู่ในช่ วงเวลาการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ จีนที่ ประธานาธิ บดี
สีจิ ้นผิงดารงตาแหน่งอยูส่ มัยที่สองจะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว และเป้าหมาย 100 ปี
ในช่ วงเวลาที่ สอง ที่ “สร้ างสรรค์ ประเทศจี นให้ เป็ นประเทศสังคมนิ ยมที่ เข้ มแข็ ง
เกรี ยงไกรและทันสมัยสมบูรณ์แบบ” ซึง่ เป้าหมายนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบกับยุทธศาสตร์ การ
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เดินสามก้ าวของเติง้ เสี่ยวผิงแล้ ว ยิ่งเปี่ ยมไปด้ วยจิ ตใจที่มุ่งแสวงหาความก้ าวหน้ า
ซึ่งหมายความว่าในปี ค.ศ.2050 จี นจะกลายเป็ นประเทศที่เข้ มแข็ งเกรี ยงไกร และ
ทันสมัยอันดับหนึง่ ของโลก
3. “200 ปี ใน 2 ช่ วงเวลา” กับการฟื ้ นฟูอันยิ่งใหญ่ ของประชาชาติจีน
ในรายงานการประชุ ม สมาชิ ก สภาผู้ แทนพรรคคอมมิ ว นิ สต์ จี น สมัย ที่ 19
เป้าหมายยุทธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” กับแนวโน้ มยุทธศาสตร์ การฟื ้นฟูอัน
ยิ่งใหญ่ ของประชาชาติจีน เกี่ ยวข้ องกันอย่างใกล้ ชิด ภาพอนาคตของการฟื ้นฟูอัน
ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนแสดงออกเป็ นรู ปธรรม อันหมายถึง ประเทศเข้ มแข็งอุดม
สมบูรณ์ ประชาชาติจีนมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง และประชาชนมีความผาสุก เป้าหมาย
ยุ ท ธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่ ว งเวลา” ประกอบเป็ นเนื อ้ หาส าคั ญ ของแนวโน้ ม
ยุทธศาสตร์ การฟื น้ ฟูอนั ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ซึ่งมีความหมายว่า ถ้ าหากประเทศ
จีนกลายเป็ นประเทศสังคมนิยมที่เข้ มแข็ง และทันสมัย นัน่ ก็หมายความว่า ได้ ทาให้
การฟื ้นฟูอนั ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนได้ เป็ นความจริ ง เพราะฉะนัน้ ถ้ าจีนต้ องการ
บรรลุถึ งเป้าหมายยุทธศาสตร์ “200 ปี ใน 2 ช่วงเวลา” ก็ ต้องมี การเพิ่ มการเติ บโต
ทางด้ านเศรษฐกิ จในระดับหนึ่ง การเปรี ยบเทียบชั่งดูสงั คมแบบมัง่ มีศรี สขุ อาจจะมี
ดัชนีชี ้วัดหลายอย่าง แต่วา่ สภาพทางเศรษฐกิจเป็ นตัวเลขพื ้นฐาน และเป็ นส่วนสาคัญ
เมื่อประเทศจีนในการกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ปี ฉบับที่ 13 (ค.ศ.2016–
2020) นัน้ ได้ ประมาณการล่วงหน้ าว่า ในอนาคต 5 ปี ข้ างหน้ า ถ้ าหากเศรษฐกิจจีนมี
การเจริ ญเติบโตเฉลี่ย ปี ละ 6.5% จีนก็สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้ างสรรค์สงั คมที่
มัง่ มีศรี สขุ ในทุกด้ าน แต่วา่ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกกาลังมีแนวโน้ มถดถอย ดังนันการที
้
่
จีนคาดหวังเศรษฐกิจจะมีการเจริ ญเติบโตจึงเป็ นเรื่ องที่มีความท้ าทาย และความกดดัน
เป็ นอย่างมาก ในอนาคตข้ างหน้ าการดาเนินการปฏิรูปและการบุกเบิกพัฒนาเศรษฐกิจ
จะกลายเป็ นงานหลักของประเทศจีน
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ด้ านที่ 2 ความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจีนในยุคปั จจุบัน: ความขัดแย้ งระหว่ าง
ความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ ีดีงามของประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ไม่ เต็มที่
1. การกาหนดความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจีน: จากการต่ อสู้ทางชนชัน้
ถึงความขัดแย้ งระหว่ างกาลังการผลิต กับความสัมพันธ์ การผลิต
ในยุคสมัยของเหมาเจ๋ อตุ ง ภายใต้ ค วามกดดันสถานการณ์ ทัง้ ภายใน และ
ภายนอกประเทศอันร้ ายแรง พรรคคอมมิวนิสต์จีนประเมินสถานการณ์ การต่อสู้ทาง
ชนชันเกิ
้ ดการผิดพลาด ซึง่ ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางสังคมที่สาคัญของสังคมจีน เป็ น
ความขัดแย้ งระหว่างชนชัน้ กรรมาชี พ กับชนชัน้ นายทุน เพราะฉะนัน้ ในยุคสมัยนัน้
ประเทศจีนถือเอาการต่อสู้ทางชนชันเป็
้ นศูนย์กลาง และมองข้ ามการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การประเมินสถานการณ์ ทางการเมืองผิดพลาดเช่นนี ้ จึงทาให้ ประเทศจีนเกิ ด
“การปฏิวตั ิใหญ่ทางวัฒนธรรม” ซึง่ เป็ นมหันตภัยทางประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึน้ ในประเทศ
จี น จนกระทั่งท าให้ เศรษฐกิ จสังคมของประเทศจี น ตกอยู่ในภาวะใกล้ จะพังทลาย
แต่เมื่อถึงยุคสมัยของเติ ้งเสี่ยวผิง ตามสภาพความล้ าหลังของพลังการผลิตของสังคม
จีนที่เป็ นอยู่ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ กาหนดความขัดแย้ งทางสังคมที่สาคัญของสังคม
จี นใหม่ นั่นก็ คื อความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการชี วิ ตทางด้ านวัฒนธรรมและ
ทางด้ านวัตถุที่เพิ่มมากขึ ้น กับความล้ าหลังทางด้ านการผลิตของสังคม (“Report of
the 13th CPC, 1987) ภายใต้ การวินิจฉัยทางประวัติศาสตร์ ที่ถูกต้ องนี ้ ประเทศจีน
ยืนหยัดในการสร้ างสรรค์ เศรษฐกิ จเป็ นศูนย์ กลาง ยืนหยัดในการเปิ ดประเทศ และ
ดาเนินการปฏิรูป และเศรษฐกิจสังคมจีนมีการพัฒนาและประสบผลสาเร็ จอย่างใหญ่
หลวง โดย 30 กว่าปี มานี ้ GDP ของจีนมีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้ อยละ 9.9%
และในปี ค.ศ.2010 เศรษฐกิจของจีนล ้าหน้ าญี่ ปนุ่ และได้ กลายเป็ นเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ อนั ดับ 2 ของโลก ธนาคารโลกได้ คาดการณ์ ว่าในปี ค.ศ.2011 ประเทศจีน ในปี
ค.ศ.2030 หรื อเป็ นช่วงเวลาก่อนหน้ านี ้ จะกลายเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ที่สุดของโลก ซึ่งในระหว่างปี ค.ศ.2000-2009 ประเทศจี นกลายเป็ นประเทศที่สร้ าง
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คุณูปการมากที่สุดประเทศหนึ่ง ที่มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ มีการเจริ ญเติบโต
(Lin, 2014)
2. ความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจีนในยุคปั จจุบัน: ความขัดแย้ งระหว่ าง
ความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ ดี ีงามของประชาชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ไม่ เต็มที่
ถึงแม้ วา่ มาตรฐานเศรษฐกิจสังคมของจีนในยุคปั จจุบนั มีการพัฒนา และยกระดับ
สูงขึ ้นอย่างเด่นชัด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว การพัฒนากาลังการ
ผลิตของประเทศจีน ในภาพรวมยังอยู่ในมาตรฐานระดับกลาง สภาพการพัฒนาที่ไม่
สมดุลและไม่เต็มที่ของเศรษฐกิจสังคมจีนยังไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงจากรากฐานอย่าง
สิ น้ เชิ ง ซึ่ ง สภาพความไม่ สมดุ ลนี ไ้ ด้ แสดงออกเป็ นความไม่ สมดุ ลระหว่ า งภาค
ตะวันออกกับภาคกลาง และภาคตะวันตกของจีน ระหว่างเมืองกับชนบท และระหว่าง
ความร่ ารวยกับความยากจน ส่วนการพัฒนาที่ไม่เต็มที่นนได้
ั ้ แสดงออกเป็ นความไม่
เต็มที่ของการตอบสนองความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีงามของประชาชนจีนใน
หลายด้ าน หลายระดับชัน้ และหลายมุม ถ้ าหากเปรี ยบเทียบกับความต้ องการทางด้ าน
วัตถุ และวัฒนธรรมแล้ ว ความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีงามของประชาชนจะมี
ขอบเขตเนื ้อหาที่กว้ างกว่า ซึ่งไม่เพียงแต่รวมถึงความต้ องการทางด้ านวัตถุ หากยัง
รวมถึงความต้ องการทางด้ านจิ ตใจ เช่น ความรู้ สึกการได้ รั บ ความรู้ สึกมี ความสุข
ความรู้ สึกมี ความปลอดภัย ความมี ศักดิ์ ศรี มี สิทธิ ประโยชน์ และยังรวมถึ งความ
ต้ องการความมีประชาธิปไตย การปกครองโดยใช้ กฎหมาย มีความยุติธรรม ความเที่ยง
ธรรม มีสภาพแวดล้ อมที่ดี และรวมถึงความต้ องการพัฒนารอบด้ านของมนุษย์ และ
ความก้ าวหน้ ารอบด้ านของสังคม (Xin, 2017) ตามสถานการณ์ ใหม่ของยุคปั จจุบนั
พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีประธานาธิบดีสีจิ ้นผิงเป็ นศูนย์กลาง ได้ ระบุไว้ ในรายงานการ
ประชุมสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ว่า “ความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจีน
เป็ นความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีงามที่เพิ่มมากขึ ้นของ
ประชาชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีสภาพไม่สมดุลและไม่เต็มที่” ซึ่งการวินิจฉัยทาง
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การเมืองที่สาคัญนี ้ ได้ กลายเป็ นข้ อคิดที่สาคัญข้ อหนึ่งในการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่
สาคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
3. ความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจีนยุคร่ วมสมัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่ างต่ อเนื่อง
ในรายงานการประชุ ม สมาชิ ก สภาผู้ แทนพรรคคอมมิ ว นิ สต์ จี น สมัย ที่ 19
ประธานาธิ บดีสีจิน้ ผิง ได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า “ความขัดแย้ งที่สาคัญของสังคมจี น
จากความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการทางด้ านวัตถุ และวัฒนธรรมที่นบั วันจะเพิ่ม
มากขึ น้ ของประชาชน กั บ ความล้ าหลัง ทางด้ านก าลัง การผลิ ต ของสัง คม” ได้
เปลี่ยนแปลงมาเป็ น “ความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการมี ชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีงาม
ของประชาชน กับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล” ซึ่งประธานาธิ บดีสีจิน้ ผิงได้ เสนอ
รายงานการประชุมว่า จี นต้ องระดมกาลังให้ การช่วยเหลือชาวนาที่ยากจน ต้ องลด
ช่องว่างของความเหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยกับคนจน อันเป็ นผลมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิ จสังคมอย่างรวดเร็ ว และต้ องมี หลักประกันในการพยายามรั กษาสภาพ
เศรษฐกิ จให้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรค
คอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 18 ภายในเวลา 5 ปี รัฐบาลจีนสามารถทาให้ ชาวนาจีนจานวน
60 ล้ านคน หลุดพ้ นจากความยากจน และได้ ช่วยเหลือพวกเขาให้ มีชีวิตความเป็ นอยู่
แบบมั่งมี ศรี สุขในขัน้ พื น้ ฐาน รั ฐบาลจี นได้ ประกาศว่ าจะใช้ ความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทาให้ ประชาชนจีนที่ยงั ยากจนจานวนหลายสิบล้ านคนหลุดพ้ นจากความ
ยากจนภายในปี ค.ศ.2020 แต่ปัญหาเรื่ องสิง่ แวดล้ อมยังคงเป็ นภัยคุกคามอีกเรื่ องหนึ่ง
ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน เพราะฉะนันประธานาธิ
้
บดีสีจิ ้นผิงได้ นาเสนอใน
รายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 ว่า จีนจะวางแผน
และดาเนินการปรับปรุ งโครงสร้ างเศรษฐกิจแบบขนานใหญ่ โดยเน้ นในการสร้ างระบบ
พลังงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึง่ ประธานาธิบดีสีจิ ้นผิง กล่าวว่าจีนจะเพิ่ม
กาลังในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และในเวลา 20 ปี จะปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม
นิเวศวิทยาไปในทางที่ดีในทุกๆ ด้ าน (Li, 2017)

MFU Connexion, 7(2) || page 210

ด้ านที่ 3 การวางแผนทางด้ านยุทธศาสตร์ ในอนาคตข้ างหน้ าของจีน
1. ในด้ านการเมือง: การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่นกับการยืนหยัดการนาของพรรค
คอมมิวนิสต์ จีนในรอบด้ าน ซึ่งเป็ นอานาจนิยมแบบใหม่
ตังแต่
้ ประเทศจีนดาเนินนโยบายเปิ ดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจเป็ นต้ นมา สังคม
เศรษฐกิ จของจีนพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ขณะเดียวกันก็ ได้ นามาซึ่งปั ญหาคอร์ รัปชั่นที่
รุ นแรง หลังการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 18 เป็ นต้ นมา
ประธานาธิบดีสจี ิ ้นผิงได้ เปิ ดฉากขบวนการการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในจีน กล่าวคือ “การตี
เสือ”, “ตบแมลงวัน” และ “การล่าจิ ง้ จอก” ที่ คอร์ รัปชั่นเป็ นการดาเนินการต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่นที่มีเอกลักษณ์ แบบจี น ซึ่งในระหว่างการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรค
คอมมิวนิสต์จีนครั ง้ ที่ 18 การต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของจีนได้ ประสบผลสาเร็ จอย่างใหญ่
หลวง แนวโน้ มการต่ อต้ านคอร์ รั ปชั่นของจี นมี การเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดี ขึ น้
กล่าวคือ ตังแต่
้ ช่วงต้ นปี ค.ศ.2015 เป็ นต้ นมา สถานการณ์การปราบปรามคอร์ รัปชั่น
ของจี นยังตกอยู่ในสภาพแน่นิ่งอยู่ แต่จนถึงช่วงปลายปี ค.ศ.2016 การปราบปราม
คอร์ รัปชั่นเริ่ มมีแนวโน้ มดี แบบพลิกความคาดหมาย (“Interpretation of the New
Era”, 2017) เพราะฉะนัน้ ในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์
จีนสมัยที่ 19 จึงได้ กาหนดเป้าหมาย การปราบปรามคอร์ รัปชั่น ของจี นต้ องได้ รับ
ชัยชนะแบบชนะเด็ดขาด (“Xi Jinping’s Report”, 2017) และการปราบปรามคอร์ รัปชัน่
ของจีนได้ ยา่ งก้ าวเข้ าสู่ “ยุคสมัยใหม่” เพื่อเป็ นหลักประกันในการปราบปรามคอร์ รัปชัน่
ให้ ได้ รับชัยชนะ ในรายงานการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัย
ที่ 19 จึ งได้ เสนอว่า “ต้ องด าเนิ นนโยบายการปราบปรามคอร์ รั ปชั่นอย่างเข้ มงวด
ไม่มีขอบเขตหวงห้ ามและเป็ นเวลาระยะยาว สาหรับคนที่ให้ สินบนกับคนที่รับสินบน
ต้ องโทษสถานเดียวกัน และต้ องป้องกันการเกิ ดเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ ภายในพรรค
คอมมิ วนิ สต์ จี น ” ทัง้ นี จ้ ะเห็ น ได้ ว่ า รั ฐ บาลพรรคคอมมิ ว นิ สต์ จี น ที่ มี สี จิ น้ ผิ ง เป็ น
ศูนย์ กลางจะด าเนิ นนโยบายการปราบปรามคอร์ รั ปชั่นอย่างเข้ มงวดและเด็ดขาด
ซึง่ ต้ องการรวบอานาจอยูท่ ี่ศนู ย์กลาง เสริ มสร้ างอานาจนิยมแบบใหม่ของรัฐบาลกลาง
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การเมืองจีนในอนาคตต่อไปจะเน้ นหนักฐานะที่เป็ นศูนย์กลางในการนาของรั ฐบาล
พรรคคอมมิวนิสต์จีน
ประเทศจี นเป็ นประเทศสังคมนิ ย มภายใต้ การน าของพรรคคอมมิ วนิ สต์ จี น
กฎหมายรัฐธรรมนูญของจีนได้ มอบหมายอานาจ ฐานะการนาในโครงสร้ างการเมือง
ของประเทศจี นให้ แก่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเริ่ มตัง้ แต่ยุคสมัยของเหมาเจ๋อตุงกับ
ยุคสมัยของเติง้ เสี่ยวผิ ง สาหรั บฐานะการนาของพรรคคอมมิ วนิ สต์ จี นจะเน้ นที่ ตัว
บุคคล เช่น เหมาเจ๋อตุง และเติง้ เสี่ยวผิง เพราะฉะนันความคิ
้
ดในการชีน้ าของพรรค
คอมมิ วนิ สต์ จี นที่ ขนานนามโดยใช้ ชื่ อของ เหมาเจ๋ อตุง และเติ ง้ เสี่ ยวผิ งนัน้ เช่ น
ความคิด Mao Zedong และ ทฤษฎี Deng Xiaoping จึงถูกบันทึกเข้ าไปในระเบียบ
ข้ อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และในระเบียบข้ อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ฉบับแก้ ไขของปี ค.ศ.2017 ก็ได้ บนั ทึกความคิดสังคมนิยมเอกลักษณ์พิเศษแบบจีนของ
สีจิ ้นผิงในยุคสมัยใหม่เข้ าไปในระเบียบข้ อบังคับของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทังนี
้ ้แสดง
ให้ เห็นว่าฐานะที่เป็ นศูนย์กลางในการนาในพรรคคอมมิวนิสต์จีนของสีจิ ้นผิงได้ ตงขึ
ั ้ ้น
อย่างมั่นคง และสีจิ น้ ผิ งได้ กลายเป็ นผู้น าทางของประเทศจี นในยุคสมัยใหม่ (“Xi
Jinping: the Leader”, 2017) ในรายงานการประชุ มสมาชิ กสภาผู้แทนพรรค
คอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 สีจิ ้นผิงได้ เน้ นหนักถึงฐานะการนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ซึง่ เสนอว่าการงานทุกอย่างต้ องยืนหยัดการนาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ขณะเดียวกัน
เรี ยกร้ องสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทัว่ ทังประเทศต้
้
องปฏิบตั ิตามศู นย์กลางพรรค
และการรวมศูนย์การนาเป็ นเอกภาพ (“Xi Jinping’s Report”, 2017) ทังนี
้ ้จะเห็นได้ ว่า
การเมืองของจี นในระดับรั ฐบาลกลางในอนาคตต่อไปจะเน้ นหนักบทบาทการนาที่
ประธานาธิ บดีสีจิน้ ผิ งเป็ นศูนย์ กลาง และจะสะท้ อนให้ เห็ นถึ งสีสนั เอกลักษณ์ การ
บริ หารจัดการด้ านการเมืองการปกครองของสีจิ ้นผิงให้ มากยิ่งขึ ้น ซึ่งหมายความว่าใน
อนาคตข้ างหน้ าการเมืองจีนจะก่อรู ปเป็ นอานาจนิยมแบบใหม่ขึ ้นมา (Xiao, 2016)
รู ปแบบลัทธิ อ านาจนิ ยมแบบใหม่ของจี นสามารถรั กษาความเป็ นระเบียบของการ
ปฏิรูปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมัน่ คง ซึง่ สามารถขจัดและหลีกเลี่ยงปั ญหาการ
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ที่ประเทศรวบอานาจเบ็ดเสร็ จตามประเพณีนิยมในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านที่มกั จะตก
อยูใ่ น “สภาพผลกระทบทางการเมืองลักษณะคล้ ายเปลือกนอกแข็งแต่เปราะบาง” ทังนี
้ ้
เป็ นหลักประกันความมี เสถี ยรภาพทางการเมื องให้ กับการปฏิ รู ปและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศจีน
2. ในด้ านเศรษฐกิจ: บรรทัดฐานใหม่ ของเศรษฐกิจกับการปฏิรูปโครงสร้ าง
ด้ านอุปทานเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบจีน
ตังแต่
้ การดาเนินนโยบายเปิ ดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจ 30 กว่าปี เป็ นต้ นมา
เศรษฐกิจจีนเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง ได้ ย่างก้ าวเข้ าสูป่ ระเทศที่มีรายรับ
ระดับกลาง และกลายเป็ นประเทศใหญ่ด้านเศรษฐกิ จอย่างแท้ จริ ง แต่ว่าคล้ อยตาม
ด้ วยเงื่ อนไขข้ อได้ เปรี ยบที่มีแรงงานจานวนมาก และค่าแรงงานต่ากาลังลดน้ อยลง
กลับเผชิ ญหน้ ากับความเสี่ยงที่ ภาวะเศรษฐกิ จ “กาลังติ ดกับดักรายได้ ปานกลาง”
(Middle Income Trap) รวมทังบทบาทของการปรั
้
บแก้ ไขใหญ่ของรู ปแบบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศที่เป็ นปั จจัยทังภายในและภายนอก
้
มีสว่ นผลักดันทาให้ เศรษฐกิจจีน
กาลังเข้ าสู่ “บรรทัดฐานใหม่” ซึ่งสีจิ ้นผิง ชี ้ให้ เห็นว่าลักษณะพิเศษที่สาคัญของบรรทัด
ฐานใหม่ ข องเศรษฐกิ จ จี น คื อ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ จากความเร็ ว สู ง
ปรั บเปลี่ยนมาเป็ นความเร็ วระดับกลาง ส่วนรู ปแบบการพัฒนาจากการเน้ นระดับ
ความเร็ วแบบขอบข่ายใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็ นรู ปแบบของประสิทธิภาพด้ านคุณภาพ
และโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จต้ องปรั บจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ ้นเป็ นหลักมาเป็ นการ
ปรับปรุ งสินค้ าคงคลัง ให้ เพิ่มขึ ้นอย่างมีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมที่สดุ ในด้ านพลังแห่ง
การพัฒนาต้ องปรับเปลี่ยนจากการอาศัยปั จจัยด้ านทรัพยากรและแรงงานต้ นทุ นต่า
ปรั บเปลี่ยนมาเป็ นการขับเคลื่อนการผลิตโดยการสร้ างนวัตกรรม (“Xi Jinping’s
Speech”, 2016) เมื่อเศรษฐกิจจีนเข้ าสูบ่ รรทัดฐานใหม่แล้ ว เนื่องจากเศรษฐกิจจีนเป็ น
เศรษฐกิจที่มีปริ มาณขนาดใหญ่ จึงมีบทบาทการผลักดันเศรษฐกิจโลกก้ าวไปข้ างหน้ า
ขณะเดียวกันความต้ องการและพึ่งพาอาศัยตลาดโลกของประเทศจีนจะไม่มีการลด
น้ อยลง เพราะฉะนัน้ เมื่ อเศรษฐกิ จจี นเข้ าสู่บรรทัดฐานใหม่แล้ ว จึ งหมายความว่า
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โครงสร้ างเศรษฐกิ จของจี นได้ ปรั บปรุ งเพิ่มประสิทธิ ภาพอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นีจ้ ะเป็ น
ผลบวกอย่างใหญ่หลวงต่อความสมดุลและวิวฒ
ั นาการอย่างถูกทิศทางของเศรษฐกิจ
โลก ต่อหน้ าความท้ าทายของบรรทัดฐานใหม่ทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจีนเริ่ มดาเนินการ
ปฏิรูปเศรษฐกิจในเชิงลึกทุกด้ าน
ถ้ าจะดาเนินการปฏิรูปเศรษฐกิ จในทิศทางที่ถูกต้ อง ก็ ต้องวินิจฉัยสถานการณ์
เศรษฐกิ จเป็ นแบบวิทยาศาสตร์ และในรายงานการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรค
คอมมิวนิสต์จีน สมัยที่ 19 สีจิน้ ผิงได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่า เศรษฐกิจได้ เปลี่ยนจากขันตอนการ
้
เจริ ญเติบโตในความเร็ วสูง มาเป็ นขันตอนการเจริ
้
ญเติบโตที่มีคณ
ุ ภาพสูง และปั จจัย
เหล่านี ้ได้ กลายเป็ นลักษณะพื ้นฐานของวิวฒ
ั นาการของเศรษฐกิจจีนในยุคสมัยใหม่
หลังจากการดาเนินนโยบายเปิ ดประเทศ และปฏิรูปเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจีนมีการ
เจริ ญเติบโตในความเร็ วสูงมาเป็ นเวลา 30 กว่าปี ซึ่งการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
จีนถูกนานาประเทศยกย่องว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ของการเจริ ญเติบโตในประวัติศาสตร์
วิวัฒนาการของเศรษฐกิ จโลก แต่ว่าการเจริ ญเติ บโตด้ วยความเร็ วสูงในอดี ตของ
เศรษฐกิจจีน สร้ างอยู่บนพื ้นฐานรู ปแบบการพัฒนาที่มีคุณภาพต่า ดังนันจี
้ นได้ ชดใช้
ความเสียหายในส่วนนี ้อย่างหนักหน่วง ทังทางด้
้
านทรัพยากรและด้ านสิ่งแวดล้ อมทาง
นิเวศวิทยา เศรษฐกิจจีนสามารถจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องได้ หรื อไม่นนั ้ จึงเป็ นสิ่งที่
น่าเป็ นห่วง การผลักดันเศรษฐกิ จจี นจากการพัฒนาในความเร็ วสู งมาเป็ นเป็ นการ
พัฒนาในคุณภาพสูง ก็ต้องมีการยกระดับปั จจัยต่างๆ เพื่อการผลิตให้ สงู ขึ ้น และการ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ โดยใช้ เทคโนโลยีสงู ทัง้ นี ้ก็เพื่อปรับปรุ งองค์ประกอบทังหมดของ
้
อัตราการผลิตให้ สงู ขึ ้น ซึ่งในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์
จีนสมัยที่ 19 ของสีจิน้ ผิง ได้ มีการเสนอว่า การพัฒนาเศรษฐกิ จของจีนในปั จจุบนั ที่
สาคัญคือ ต้ องถือเอาการดาเนินการปฏิรูปโครงสร้ างด้ านอุปทานเป็ นหลัก การส่งเสริ ม
การเปลีย่ นแปลงคุณภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ และ
การเปลีย่ นแปลงพลังการขับเคลือ่ นการพัฒนา
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ปั จจุบนั ความสัมพันธ์ ด้านอุปสงค์และอุปทาน (Demand and Supply) ของ
เศรษฐกิ จจี นก าลังเผชิ ญหน้ ากับปั ญหาความไม่ สมดุ ล ของโครงสร้ างเศรษฐกิ จ
ซึ่ง “ความคลาดเคลื่อนของอุปสงค์และอุปทาน” นันได้
้ กลายเป็ นอุปสรรคสาคัญที่จะ
กีดขวางเศรษฐกิ จจี นเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้ านหนึ่งกาลังการผลิตส่วนเกิ นได้
กลายเป็ นอุปสรรคสาคัญในการจากัดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจจี น อีกด้ านหนึ่งใน
ระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) นัน้ ภาพรวมของตลาดจีนคือ การจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระดับกลางและต่าสุดมีอุปทานส่วนเกิน แต่การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีระดับ
เทคโนโลยี สูง กลับไม่ เ พี ยงพอ เพราะฉะนัน้ การที่ รั ฐบาลจี นเน้ นหนักการปฏิ รู ป
โครงสร้ างด้ านอุปทาน จึงหมายความว่าจะเริ่ มดาเนินการจากด้ านการผลิต และด้ าน
อุ ป ทานมาปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างด้ านอุ ป ทาน กระตุ้ นความต้ องการของตลาด
ภายในประเทศอย่างแท้ จริ ง และแสวงหาลูท่ างการเสริ มสร้ างเครื่ องยนต์เพื่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ สีจิน้ ผิงชีใ้ ห้ เห็นว่าจุดหลักการทางานของการปฏิรูป
โครงสร้ างด้ านอุปทานของจีน คือ การตัดกาลังการผลิตของอุตสาหกรรมในส่วนเกิน
การระบายสินค้ าคงคลัง การลดระดับการก่อหนี ้ การลดราคาต้ นทุนการผลิต และการ
ปรับปรุงการรักษาสิ่งแวดล้ อมที่อ่อนแอ (“Xi Jinping’s Speech”, 2016) ในการประชุม
ด้ านเศรษฐกิจครัง้ ที่ 1 ของรัฐบาลกลางของจีน หลังการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรค
คอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 มีการเน้ นย ้าว่าจะดาเนินการปฏิรูปโครงสร้ างด้ านอุปทาน
อย่างมัน่ คง ในส่วนของการตัดกาลังการผลิตส่วนเกินนัน้ เป็ นการตัดกาลังการผลิตที่
ทังคุ
้ ณภาพต่า และทังไร้
้ ประสิทธิภาพ ในส่วนของการระบายสินค้ าคงคลังนัน้ หมายถึง
ปั ญหาอาคารและอสังหาริ มทรัพย์ที่คงคลังจะได้ รับการแก้ ไข และควบคุมมากขึ ้นโดย
กลไกการตลาด ในส่วนของการลดระดับการก่อหนี ้นัน้ เน้ นหนักการให้ ความสาคัญกับ
การป้องกันความเสี่ยงด้ านการเงิ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ องเพิ่ม การควบคุมบริ หาร
จัดการหนี ส้ ิ นของรั ฐบาลท้ องถิ่ นในทุกระดับชัน้ ในส่วนของการลดต้ นทุนนัน้ ให้
ความสาคัญกับการลดต้ นทุนของเศรษฐกิจที่แท้ จริ ง ในส่วนของการปรับปรุ งกิจการที่
อ่อนแอนัน้ ผ่านโครงการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชนบท ปรับปรุ ง
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การพัฒนาชนบทในส่ ว นที่ อ่ อ นแอ ผ่ านการสร้ างความมั่น ใจ และการปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการดารงชีวิตของประชาชน มาปรับปรุ งพัฒนาสังคมในส่วนที่อ่อนแอ และ
ผ่านการส่งเสริ มการสร้ างอารยธรรมนิเวศวิทยา ปรับปรุงการรักษาสิ่งแวดล้ อมในส่วนที่
อ่อนแอ (“Communique for the Central”, 2017)
3. ในด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ: ทฤษฎีและแผนการ “หนึ่ งแถบ
หนึ่งเส้ นทาง” กับ “ประชาคมร่ วมชะตากรรมเดียวกันแห่ งมนุษยชาติ” ของจีน
เมื่อสังคมจีนกลายเป็ นสังคมที่มงั่ มีศรี สุขในรอบด้ านขึ ้นมาแล้ ว ในยุคสมัยแห่ง
เติ ง้ เสี่ ย วผิ ง ก าลั ง จะปิ ดฉากลงอย่ า งมี ชั ย นโยบายการต่ า งประเทศที่ ซ่ อ น
ขีดความสามารถของประเทศตัวเองไว้ อย่างมิดชิ ดของรั ฐบาลจี นก็ ค่อยๆ สิ ้นสุดลง
บทบาทของจี นในระบบการเมืองสากลโลกจะ “ยิ่งโดดเด่นและแสดงบทบาทของจี น
อย่างกระตือรื อร้ น” ในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัย
ที่ 19 สีจิน้ ผิ งเสนอว่า “ประเทศจี นควรจะแสดงบทบาทเป็ นประเทศใหญ่ ที่ มี ความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เข้ าร่ วมการปฏิรูปและการเสริ มสร้ างระบบการกากับดูแลทัว่
โลกอย่างกระตือรื อร้ น และอุทิศปั ญญากับกาลังของประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง” (“Xi
Jinping’s Report”, 2017) หลังจากดาเนินนโยบายปฏิรูปและเปิ ดประเทศเป็ นต้ นมา
ผลสาเร็ จทางด้ านเศรษฐกิจของจีนที่ได้ มาขึ ้นอยูก่ บั ความเป็ นโลกาภิวตั น์ของเศรษฐกิจ
โลก ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ ว่าประเทศจีนเป็ นผู้รับผลประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศที่มีอยู่ในปั จจุบนั และขณะนี ้จีนกาลังมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้สร้ างและปฏิรูประบบ
ระหว่างประเทศ แต่ว่าทุกวันนี ท้ ั่วทุกมุมโลกล้ วนประสบปั ญหาที่ แก้ ไขยากมาเป็ น
เวลานาน ขณะเดียวกันในระหว่างประเทศตะวันตกยังมี แนวโน้ มการต่อต้ านกระแส
โลกาภิวตั น์ เพราะฉะนันประเทศจี
้
นมีทงเหตุ
ั ้ ผลและทังโอกาสที
้
่จะต้ องแสดงบทบาทที่
สาคัญในด้ านการก ากับดูแลทั่วโลก และเสนอแผนการการกากับดูแลทั่วโลก และ
โครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์สากลให้ มากยิ่งขึ ้น
ในรายงานการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19 แผนการ
และทฤษฏี ที่ค่อนข้ างเด่นชัดของจี น ข้ อเสนอแผนการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” กับ
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“ประชาคมร่ วมชะตากรรมเดียวกันแห่งมนุษยชาติ ” และสีจิน้ ผิงได้ เน้ นย ้าในรายงาน
การประชุมดังกล่าวว่า จีนจะยืนหยัดการดาเนินนโยบายการเปิ ดประเทศ และภายใต้
นโยบายพื ้นฐานนี ้ จีนจะดาเนินการสร้ างสรรค์ประเทศ ส่งเสริ มโครงการความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศตามนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” อย่างแข็งขันกับประเทศต่างๆ
ตามเส้ นทางสายไหมทัง้ ทางบกและทางทะเล และพยายามที่จะมีการเชื่ อมโยงด้ าน
นโยบาย การเชื่ อมโยงสาธารณูปโภคพื น้ ฐานในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก
การติดต่อการค้ าให้ มีความคล่องตัว มีการระดมเงินทุนเพื่อการไหลเวียน และส่งเสริ ม
การเชื่อมโยงจิตใจของประชาชนในประเทศต่างๆ ทังนี
้ ้ก็เพื่อจะสร้ างเวทีใหม่สาหรั บ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเพื่อเพิ่มพลังใหม่ในการพัฒนาร่ วมกัน ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ประเทศจีนสามารถเสนอประสบการณ์การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน และกาลังการผลิต
ที่มีอยู่สาหรั บการก่อสร้ างโครงสร้ างพื ้นฐานผ่านโครงการสร้ างสรรค์ “หนึ่งแถบหนึ่ง
เส้ นทาง” ให้ กับประเทศกาลังพัฒนาและประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว อีกด้ านหนึ่งโครงการ
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” ของจี นเน้ น “หลักการของการพัฒนาร่ วมกัน” อนาคตของ
โครงการ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้ นทาง” จึงอยู่ที่ สามารถจะบรรลุพหุภาคี อย่างแท้ จริ งได้
หรื อไม่ เพราะฉะนันประเทศจี
้
นจึงจาเป็ นต้ องผลักดันการเสริ มสร้ างโครงการ “หนึ่งแถบ
หนึง่ เส้ นทาง” ที่เป็ นพหุภาคีให้ มากยิ่งขึ ้น และต้ องแสดงบทบาทสาคัญในการสร้ างกฎ
ระหว่างประเทศใหม่ขึ ้นมา
การผงาดขึ น้ มาของประเทศจี นไม่ เ พี ยงแต่ สอดคล้ องกับ แนวโน้ ม ใหญ่ แห่ ง
ประวัติ ศาสตร์ โลก หากยังสอดคล้ องกั บอนาคตของมนุษยชาติ ที่ ประชาชนผู้รั ก
สันติภาพที่เฝ้ารอคอย แต่ว่านโยบายการต่างประเทศเชิงรุ กของประเทศจีนกับรู ปแบบ
การส่งออกระบบการปกครองของประเทศตะวันตกเมื่อ 25 ปี ก่อน มีความแตกต่างกัน
อย่างสิ ้นเชิง จีนไม่มีทางที่จะทาเหมือนประเทศตะวันตกที่ถือเอามาตรฐานของตนเป็ น
มาตรฐานของโลก ซึ่ งจี น จะไม่ คิ ดว่ าสรรพสิ่ งที่ ตนมี อยู่จะเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุดในโลก
ประสบการณ์ การพัฒนาของจี นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ทงั ้ หมด แต่จะพอเป็ น
แนวทางในการพัฒนาของประเทศอื่นๆ ได้ และจีนจะไม่เหมือนประเทศตะวันตกที่มี
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อเมริ กาเป็ นผู้นา ที่มงุ่ แสวงหากฎทางเศรษฐกิจ และการเมืองแบบเสรี นิยมใหม่ รวมทัง้
มุ่ ง ที่ จ ะใช้ กฎดั ง กล่ า วนี ้ และค่ า นิ ย มของตนมาปกครองทั่ ว โลก ถ้ ามองจาก
ประวัติศาสตร์ แล้ ว การผงาดขึ ้นของอเมริ กามีสาเหตุมาจากความขัดแย้ งทางระบบของ
ประเทศยุโรป ซึง่ เป็ นความขัดแย้ งทางโครงสร้ าง และหนึ่งในแรงบันดาลใจในการผงาด
ขึ ้นของอเมริ กา คือการสิ ้นสุดวิธีการปกครองแบบอาณานิคมของประเทศจักรวรรดินิยม
แบบประเพณี นิยม และหลังจากนันเป็
้ นต้ นมาการปกครองแบบจักรวรรดินิยมแบบ
อเมริ กามิได้ ถือเอาการยึดครองดินแดนของประเทศอื่นเป็ นเป้าหมาย หากแต่ว่ามีการ
อาศัยระบบพันธมิตร และระบบเงินตราสากลที่ยึดถือเงินดอลลาร์ สหรัฐเป็ นศูนย์กลาง
เป็ นต้ นมา เป็ นวิธีใหม่ในการดาเนินการเป็ นผู้นาที่มีต่อประเทศต่างๆ ในโลก ถ้ าหาก
มองว่าการสิ ้นสุดสงครามเย็นมีสาเหตุมาจากการเกิดปั ญหาของระบบการปกครองของ
สหภาพโซเวียตแล้ ว ภายหลังจากการสิ ้นสุดสงครามเย็นมา 20 กว่าปี ได้ เผยให้ เห็นถึง
ข้ อเสียของการครองความเป็ นเจ้ าในทางระบบของอเมริ กา และการใช้ อานาจอย่าง
พร่ าเพรื่ อในทางยุทธศาสตร์ ของอเมริ กาอีกด้ วย การครองความเป็ นเจ้ าแบบอเมริ กาใน
ที่สดุ แล้ ว ได้ ทาให้ เกิดความขัดแย้ งกับประเทศอื่นๆ ที่ไม่สามารถจะหาทางแก้ ไขได้ และ
เนื่ องจากว่าอเมริ กาเองตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิ จถดถอย แต่ก็ ยังพยายามมุ่งที่ จะ
แสวงหาผลประโยชน์ของประเทศตนให้ มากที่สดุ อย่างต่อเนื่องเท่าที่จะมากได้ จึงทาให้
อเมริ กากับอีกหลายประเทศเป็ นปฏิ ปักษ์ ต่อกัน ขณะนีเ้ ศรษฐกิ จของอเมริ กากาลัง
ถดถอยและไร้ ประสิทธิภาพ การครองความเป็ นเจ้ าทางระบบของอเมริ กากาลังตกอยู่
ในสภาพอับจน และอเมริ การู้ สึกหวาดผวาสาหรั บการสูญ เสียการครองความเป็ น
เจ้ าแบบประวัติศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ อเมริ กานับวันจะกลายเป็ นประเทศที่มี
ความเห็ นแก่ ตัวมากยิ่ งขึน้ มี ความตระหนี่ ในการน าเสนอโครงการเพื่ อสาธารณะ
ประโยชน์สากลมากยิ่งขึ ้น ขณะเดียวกันอเมริ กามักจะกล่าวหาประเทศอื่นๆ ว่าชอบ
เลียนแบบการพัฒนาของอเมริ กาไปอยู่บ่อยๆ แต่ไม่เคยพูดถึ งเลยที่ อเมริ กาได้ รั บ
ผลกาไรมหาศาลจากโครงการสาธารณะประโยชน์ทวั่ โลก
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ยุ ท ธศาสตร์ ของประเทศจี น แตกต่ า งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ของอเมริ กาก็ คื อ
ประธานาธิ บดี สีจิน้ ผิงได้ เสนอยุทธศาสตร์ ยุคโลกาภิวัตน์ สมัยใหม่ ที่ ยึดหลัก “การ
เชื่อมโยงซึง่ กันและกันทางด้ านโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ” และไม่ทาลายอานาจอธิปไตย
ของประเทศอื่นๆ เป็ นเงื่อนไขอันดับแรก ซึ่งเขาเรี ยกแผนยุทธศาสตร์ นี ้ว่า “ประชาคม
ร่ วมชะตากรรมเดี ย วกั น แห่ ง มนุ ษ ยชาติ ” และในรายงานการประชุ ม ของ
สมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ จี น สมัยที่ 19 สีจิน้ ผิง ได้ “เรี ยกร้ องประชาชน
ประเทศต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้ างสรรค์ประชาคมร่วมชะตากรรมเดียวกันแห่ง
มนุษยชาติ สร้ างสรรค์ โลกที่ มี สันติ ภาพอันยาวนาน ที่ มี ความปลอดภัยโดยทั่วไป
มีความเจริ ญรุ่ งเรื องร่ วมกัน ดาเนินนโยบายเปิ ดประเทศ และมีการเปิ ดใจกว้ าง และ
สร้ างสรรค์โลกเราให้ มีความสะอาด และสวยงาม” ในระหว่างการดาเนินการสร้ างสรรค์
ประชาคมร่ วมชะตากรรมเดียวกันแห่งมนุษยชาติจีนไม่เพียงแต่ต้องผลักดันให้ มีการ
ปฏิรูประเบียบสากลที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อเพิ่มลักษณะเปิ ดใจกว้ าง และการเป็ นตัวแทน
ของระเบียบใหม่ดงั กล่าว แต่จีนก็ยงั ต้ องการสร้ างองค์กรสากลใหม่ (เช่น ธนาคารลงทุน
เพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานแห่งเอเชีย) ตามข้ อกาหนดของกฎบัตรองค์กรสหประชาชาติ เพื่อ
ผลักดันการสร้ างสรรค์ และการกากับดูแลทัว่ โลกแบบใหม่ กล่าวโดยสรุ ปแล้ วการที่จีน
เข้ าร่ วมกิจกรรมระหว่างประเทศอย่างกระตือรื อร้ น และนาเสนอแผนการของประเทศ
จีน จะมีประโยชน์ทาให้ เกิด “กฎระเบียบสากลใหม่ที่มีประสิทธิภาพ” (Jin, 2017) ซึ่งจะ
เป็ นการน าเสนอแนวทางใหม่ในการสร้ างระเบี ยบระหว่ างประเทศใหม่ ที่ มี ความ
สมเหตุสมผลและมีความเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ ้น
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์ จีนสมัยที่ 19 และการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ยุคสมัยใหม่ของจี น นักวิชาการและผู้สงั เกตการณ์ ประเทศตะวันตกให้
ความสนใจเป็ นอย่างมาก และได้ เสนอความเห็นกันหลากหลาย ในที่นี ้ Heike Holbing
ชี ้ให้ เห็นว่า “สีจิ ้นผิง มีปณิธานอันยิ่งใหญ่ ที่อาศัยอานาจของตน และผลประโยชน์ของ
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ประเทศจี น ในการสร้ างระเบี ย บของโลก” Jean Christopher Mittelstaedt เห็ น ว่ า
“ความคิดของยุคสมัยใหม่ คือ ให้ ความสาคัญกับความคิดเหมาเจ๋อตุง และความคิด
หลังการปฏิรูปเปิ ดประเทศ เมื่อ ค.ศ.1978 ฉะนันความคิ
้
ดยุคสมัยใหม่จะมีผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงต่อการกาหนดนโยบายของจีนในยุคปั จจุบนั ” ส่วน Yevgen Sautin ได้
ศึกษาถึงผลกระทบของการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 19
ที่มีผลต่อทิศทางการกาหนดนโยบายการต่างประเทศของจีน และชี ้ให้ เห็นว่านโยบาย
การทูตของจีนจากเดิมที่เป็ นการทูตตามกรอบประเพณีนิยม ได้ เปลี่ยนเป็ นนโยบายการ
ทูตที่มีความเชื่อมัน่ มากยิ่งขึ ้น (European Council on Foreign Relations, 2018)
เมื่อศึกษาวิเคราะห์ รายงานการประชุมสมาชิ กสภาผู้แทนพรรคคอมมิว นิสต์จีน
สมัยที่ 19 แล้ ว เราสามารถมองเห็นภาพอนาคตของยุทธศาสตร์ การพัฒนาภายใต้
ภูมิหลังยุคสมัยใหม่ของจีน นัน่ ก็คือ “สองร้ อยปี ในสองช่วงเวลา” กับแผนการฟื น้ ฟูอนั
ยิ่งใหญ่ของจีน ถ้ าหากภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ นี ้สามารถกลายเป็ นความจริ งได้
ประเทศจีนก็มีหวังกลายเป็ นประเทศที่เข้ มแข็งเกรี ยงไกรและทันสมัยอันดับหนึ่งของ
โลกในปี ค.ศ.2050 แต่ปัจจุบนั นีส้ งั คมจี นยังมีความขัดแย้ งอยู่หลายด้ าน และความ
ขัดแย้ งทางสังคมที่สาคัญที่สุดคือ ความขัดแย้ งระหว่างความต้ องการมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ที่ ดีงามของประชาชนกับการพัฒนาเศรษฐกิ จที่ ไม่สมดุลและไม่เต็ มที่ เมื่ อ
เผชิญหน้ ากับความขัดแย้ งทางสังคมที่สาคัญนี ้ ความคิดยุคสมัยใหม่ของสีจิน้ ผิงได้
ชี ้ให้ เห็นว่าต้ องระดมกาลังทาสงครามกับความยากจนในสังคมจีน โดยการช่วยเหลือ
ชาวนาที่ยากจน และต้ องลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน เพื่อให้ เศรษฐกิจของจีน
สามารถพัฒนาอย่างต่อ เนื่ องและยาวนาน อีกทัง้ วางแผนและดาเนินการปรั บปรุ ง
โครงสร้ างเศรษฐกิจแบบขนานใหญ่ โดยเน้ นการสร้ างระบบพลังงานที่ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพสูงและเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้ อมให้ ดีภายในเวลา 20 ปี
ส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์ จี นในอนาคต ในด้ านการเมื องจี นจะยื นหยัด
ต่อต้ านคอร์ รัปชั่น และยืนหยัดการนาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแบบรอบด้ านที่เป็ น
อานาจนิยมแบบใหม่ ในด้ านเศรษฐกิจให้ ระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมปรับตัวเข้ า
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กับบรรทัดฐานใหม่และผ่านการปฏิรูปด้ านอุปทานเพื่อให้ เศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ สาหรับนโยบายการต่างประเทศนันจี
้ นจะดาเนินการตามแผนการ “หนึ่งแถบ
หนึง่ เส้ นทาง” กับทฤษฎีสร้ างสรรค์ “ประชาคมร่วมชะตากรรมเดียวกันแห่งมนุษยชาติ”
ยุคสมัยใหม่และยุทธศาสตร์ ใหม่ของจีน ไทยควรจะตอบสนองแผนยุทธศาสตร์
ของจี นอย่างกระตื อรื อร้ น ประการแรกในด้ านการเมื อง ความมี เสถี ยรภาพด้ าน
การเมืองมีผลสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จ ลัทธิ อานาจนิยมแบบใหม่ที่เน้ นการนา
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ สร้ างพื ้นฐานอันมัน่ คงด้ านการเมืองสาหรั บการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีน ทังนี
้ ้ไทยคงต้ องศึกษาวิวฒ
ั นาการทางการเมืองของจีน ส่วนในด้ าน
เศรษฐกิจ จีนกาลังดาเนินการปฏิรูปโครงสร้ างด้ านอุปทาน และได้ กาหนดเป้าหมาย
การลดการผลิตที่มีคุณภาพต่า ซึ่งไทยสามารถเชื่อมโยงกับการปฏิรูปโครงสร้ างด้ าน
อุปทานของจี น โดยรั บเอาก าลังการผลิ ตส่วนเกิ นที่ มี คุณภาพสูง เพื่ อเสริ มสร้ าง
อุตสาหกรรมของไทย และในด้ านความร่ วมมือระหว่างประเทศนัน้ รัฐบาลไทยกาลัง
ผลักดันยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” และ “โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”
ทังนี
้ ้เป็ นการเพิ่มโอกาสความร่วมมือด้ านการผลิตที่ใช้ เทคโนโลยีชนสู
ั ้ งให้ กบั ธุรกิจไทยจีน นอกจากนี ้โครงการ “หนึง่ แถบหนึง่ เส้ นทาง” ของจีน กับโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจ
ทิศตะวันออก” ของไทย หากเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิ ภาพจะสามารถผลักดันให้
ความสัมพันธ์ไทย-จีน พัฒนาก้ าวไกลยิ่งขึ ้น
การพัฒนาของจี นภายใต้ การชี น้ าของแนวคิดยุคสมัยใหม่ของประธานาธิ บดี
สีจิน้ ผิงได้ เสนอโอกาสการพัฒนามากมายสาหรับนานาประเทศทั่วโลก ประเทศไทย
เป็ นประเทศเพื่อนบ้ านของจีน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในการทาความเข้ าใจกับภาพ
อนาคตทางยุทธศาสตร์ ของจีน ทังนี
้ ้หากรัฐบาลและวงการวิชาการของทังสองประเทศ
้
ได้ ติ ดต่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล และความคิ ดเห็ นซึ่งกันและกัน ก็ จะสามารถเชื่ อมโยง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของทัง้ สองประเทศ และแสวงหาผลประโยชน์ ร่ วมกันเพื่ อ
ดาเนินการให้ เศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถพัฒนาก้ าวหน้ าสืบต่อไป
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