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“พญามงักร” กับการก้าวสู่สังคมนิยมสมยัใหม่  
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 ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคงของโลก นั่นคือการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ 
คร้ังที่ ๑๙ ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง ที่ถือเป็นการก าหนดทิศทางและวางทายาทผู้น าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในอีก ๕ ปี 
ข้างหน้า รวมทั้งยังเป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้ร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนจากหลายภาคส่วน รวมกว่า ๒,๒๘๗ 
คน ซ่ึงถูกคัดเลือกจากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กว่า ๘๙ คนทั่วประเทศ ผลที่ได้จากการประชุม คือ ๑) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และ  
นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยที่ ๒ ร่วมกับสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองอีก ๕ คน ที่ทรง
อิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดของจีน ๒) บรรจหุลกัการของนายส ีจิน้ผิงไวใ้นรัฐธรรมนญูของพรรค การกระท าเชน่นีเ้ปน็การรับรองวา่นายส ี
จิ้นผิง ได้ขึ้นครองอ านาจเป็นผู้น าท่ีมีอิทธิพลสูงสุดของจีน เทียบเท่ากับประธานเหมา เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ ๓) ด าเนินการตาม
หลกัการสงัคมนยิมแบบจนีสมยัใหม ่๔) สานต่อนโยบายหนึง่แถบ หนึง่เสน้ทาง ๕) พัฒนาการปอ้งกนัประเทศและกองทพัใหท้นัสมยั อาจกลา่ว
ได้วา่ในอนาคตจนีอาจกา้วขึน้มาเปน็มหาอ านาจอนัดับหนึง่แทนทีส่หรัฐฯ กเ็ปน็ได้ ซ่ึงจะสง่ผลกระทบต่อไทยและอาเซียนในอนาคต 

จีนได้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ.๒๔๖๔ ที่นครเซี่ยงไฮ้ และมีวาระการประชุมทุกๆ ๕ ปี 
ส าหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่
ผ่านมา ณ มหาศาลาประชาคม กรุงปักก่ิง มีผู้ร่วมประชุมที่เป็นตัวแทน
จากหลายภาคส่วน ทั้งนักการเมืองระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น 
กองทัพ รัฐวิสาหกิจ นักกีฬา นักบินอวกาศ ชนชั้นแรงงาน ชาวนา และ
กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ รวมกว่า ๒,๒๘๗ คน ซึ่งถูกคัดเลือกจากสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์กว่า ๘๙ คนทั่วประเทศ  

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทางและอนาคต
ของพรรคทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบรหิารพรรคทัง้เลขาธกิาร
พรรคคอมมิวนิสต์ สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองหรือที่เรียกว่า      
“โปลิตบูโร” (Politburo) แทนผู้บริหารพรรคคนเก่าที่ได้เกษียณไป 
รวมถึงการพิจารณาและรับรองการแก้ไขธรรมนูญของพรรค และการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทั้งการเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญยังเป็นประเพณี
ของการประชุมที่จะวางตัวทายาทผู้น ารุ่นต่อไปของจีนอีกด้วย 

ผลที่ได้จากการประชุม 
การประชุมเริ่มต้นด้วยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ใน

ฐานะผู้แทนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวถึง
ความส าเร็จของรัฐบาลจีนในการพัฒนาประเทศในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ในอีก ๕ ปีข้างหน้า 
นอกจากนี้ ในการประชุมตลอด ๑ สัปดาห์ สมัชชาใหญ่พรรค
คอมมิวนิสต์ได้มีการลงมติเลือกผู้น าและคณะกรรมการบริหารพรรคอีก
ด้วย ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญจากการประชุมได้ ๕ ประเด็น ดังนี้ 

 ๑. การแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองหรือ      
โปลิตบูโร (Politburo) ที่ทรงอิทธิพลทางการเมืองมากที่สุดของจีน 
จ านวน ๗ คน ประกอบด้วยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นายหลี่ เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรี ทั้งสองได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นสมัยที่  ๒     
นายหวาง หยาง รองนายกรัฐมนตรี นายหาน เจิ้ง เลขาธิการพรรค
ประจ านครเซ่ียงไฮ้ นายเจ้า เล่อจี้ หัวหน้าคณะกรรมาธิการปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชันของพรรค รวมทั้งนักการเมืองอาวุโสอย่างนายหลี่  
จ้านชู และนายหวาง ฮู่หนิง อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
โปลิตบูโรชุดใหม่ของจีนในครั้งนี้ยังถือเป็นการปฏิบัติที่แตกต่างจากการ

 สรุปผลการประชุมสมัชชาใหญ่ 
พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งท่ี ๑๙ 



ประชุมครั้งก่อนๆ เนื่องจากไม่มีการประกาศชัดเจนถึงบุคคลที่จะมา
ด ารงต าแหน่งผู้น าประเทศต่อจากสี จิ้นผิง ซึ่งจะด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีต่อไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปได้ว่านายสี จิ้นผิง 
อาจจะด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีจีนอีกสมัย เพื่อสานต่อนโยบาย
ตา่งๆ ใหส้ าเรจ็ 

๒. การบรรจหุลกัการของนายส ีจิน้ผงิไว้ในรฐัธรรมนญูของ
พรรค ทีป่ระชมุสมชัชาใหญพ่รรคคอมมวินสิต ์มมีตเิปน็เอกฉนัทใ์หบ้รรจ ุ
"หลกัการของส ีจิน้ผงิ วา่ดว้ยสงัคมนยิมแบบจนีสมยัใหม"่ ทีเ่ปน็หลกัปฏบิตัิ
เพือ่น าจนีไปสูก่ารเปน็ประเทศสงัคมนยิมสมยัใหมท่ีเ่จรญิรุง่เรอืง แขง็แกรง่ 
และมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม
วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีและการทหาร ลงเปน็หลกัการส าคญัใน
รฐัธรรมนญูฉบับใหม่ของพรรคซึ่งถือได้ว่าเทียบเท่ากับ "แนวคิดของ
ประธานเหมา เจ๋อตุง" และ"ทฤษฎี" ของนายเติ้ง เสี่ยวผิง โดยทฤษฎี
ทางการเมืองของนายเติ้งได้รับการบรรจุในธรรมนูญของพรรค
หลังจากเขาถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว การกระท าเช่นนี้เป็นการรับรอง
ว่านายสี จิ้นผิง ได้ขึ้นครองอ านาจเป็นผู้น าที่มีอิทธิพลสูงสุดของจีน 
เทียบเท่ากับประธานเหมา เจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อีกด้วย 

๓. การด าเนินการตามหลักการสังคมนิยมแบบจีน
สมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักการที่ก าหนดทิศทางและอนาคตของพรรค
คอมมิวนิสต์และประชาชนจีนในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
หลักการดังกล่าวประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์การปกครองของพรรค
คอมมิวนิสต์ กฎเกณฑ์การสร้างสรรค์ของสังคมนิยม และกฎเกณฑ์
การพัฒนาของสังคมมนุษย์ในทัศนวิสัยใหม่ เพื่อให้บรรลุซึ่งความ
เจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของจีนในการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมนิยม
ที่ทันสมัย เข้มแข็ง มั่งคั่ง และสวยงามภายในปีพ.ศ.๒๕๙๓  

๔. การสานต่อนโยบายหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (The Belt 
and Road Initiative) เน้นการด าเนินนโยบายอย่างสร้างสรรค์ 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการค้า 
พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกในการลงทุนอย่างเสรี ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตระหว่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เปิดประเทศและสร้างโครงสร้างการเปิดประเทศสู่ภายนอกที่เชื่อมต่อ
ทั้งทางบกและทางทะเลสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

๕. การมุ่งสู่การป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพให้
ทันสมัย นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการ
ทหารกลางแห่งชาติ (Central Military Commission: CMC) ได้
วางเป้าหมายของการป้องกันประเทศและกองทัพไว้ ๓ ช่วง คือ     
๑) ภายในปีพ.ศ.๒๕๖๓ การพัฒนากองทัพต้องมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนากลไกเคร่ืองจักรกล (Mechanization) อาวุธยุทโธปกรณ์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน รวมทั้งต้องมีรูปแบบการจัดตั้ง
กองทัพที่ทันสมัยตอบสนองต่อแนวโน้มการพัฒนาด้านการทหารใหม่
ของโลก และต้องการพัฒนาบุคลากรด้านการทหารควบคู่ไปด้วย    

๒) ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ จีนต้องมีการป้องกันประเทศและมีกองทัพที่
ทันสมัย และ ๓) ในปีพ.ศ.๒๕๙๓ กองทัพจีนจะต้องเป็นกองทัพชั้น
น าของโลก 

 
โอกาสของอาเซียนและไทย  
จีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในเวทีโลกทั้งด้าน

การเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร นอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่มีการ
ลงทุนด้านเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือการพัฒนาประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย จากการประชุมดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศของจีนในระยะยาว โดยเฉพาะ
หลักการของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงที่ถือเป็นธรรมนูญของพรรค 

 ดังนั้นอาเซียนและไทยจึงควรเรียนรู้และแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านนโยบายหนึ่ง
แถบ หนึ่งเส้นทางที่ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจีน โดยการท าความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และ
การพัฒนาโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศร่วมกับจีน และควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของอาเซียนและไทยกับจีนให้แน่น
แฟ้นมากข้ึน  

 นอกจากนั้นจากการที่จีนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการป้องกัน
ประเทศและพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นกองทัพชั้นน าของโลก 
ท าให้กองทัพไทยสามารถที่จะแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาดังกล่าว
ได้ โดยการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรของกองทัพไปเรียนรู้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศจากจีน เพื่อน ามาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ
ไทย สามารถพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์เองได้ และ
เพื่อลดการน าเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศในอนาคต  

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและการทหารจากจีน แต่โดยธรรมชาติแล้ว เมื่อ
ประเทศใดที่มีอ านาจมากเกินไป ย่อมจะเน้นผลประโยชน์ของ
ประเทศตนเองเป็นหลัก ดังนั้นไทยควรจะรักษาความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอ านาจอื่นๆ ให้สมดุลด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจของจีนที่จะมีอ านาจเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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