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 เม่ือวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ ที่ผ่านมาจีนได้จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นที่
จตุรัสเทียนอันเหมิน ในงานนี้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร และ
ด้านเทคโนโลยีที่ทั่วโลกจะต้องจับตามอง เนื่องจากเป็นการกล่าวถึงทิศทางของจีนในอนาคต อาเซียน ไทย และกองทัพใน
ฐานะที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและมีความร่วมมือกับจีนผ่านข้อริเร่ิมสายแถบและเส้นทาง (The Belt and Road         
Initiative: BRI) จ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการรับมือกับการด าเนินทิศทางในอนาคตของจีน... 

 
เมื่อวันท่ี ๑ ต.ค.๖๒ ท่ีผ่านมา จีนได้จัดพิธีเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่ท่ีจัตุรัสเทียนอันเหมิน ในพิธีนี้มีประธานาธิบดีสี จ้ินผิงได้
แต่งกายในชุดสีเทาซึ่งคล้ายกับการแต่งกายของเหมาเจ๋อตุง        
ผู้ก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จีน เขาได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการ
พัฒนาประเทศจีนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การทหาร 
และด้านเทคโนโลยี สุนทรพจน์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงนโยบาย
การพัฒนาประเทศในอนาคต ในการบรรลุเป้าหมายนั่นก็คือความ
ฝันของจีน (Chinese Dream) ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้ 

๑.๑ ด้านการเมือง 
สุนทรพจน์ดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นท่ีจะ

รวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียว โดยยึดมั่นในแผนการรวมชาติอย่างสันติ 
และหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยเฉพาะสองเขต
บริหารพิเศษท้ังฮ่องกงและมาเก๊าท่ีอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีน เพื่อ
รักษาความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพไว้ ส่วนนโยบายต่อไต้หวัน 
จีนจะพัฒนาความสัมพันธ์ในแนวทางสันติวิธี และจะเดินหน้ารวม
ชาติจีนเป็นหนึ่งเดียวให้ส าเร็จ 

 
 

๑.๒ ด้านการทหาร 
ในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีในครั้งนี้ จีนได้ใช้ทหาร

มากถึง ๑๕,๐๐๐ นาย ในการสวนสนาม รวมถึงได้แสดงอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ทางการทหารท่ีทันสมัยอย่างเต็มท่ี เช่น ขีปนาวุธชนิด
ยิงจากเรือด าน้ าเจแอล-๒ ขีปนาวุธดีเอฟ-๑๗ จรวดต่อต้านเรือรบ
วายเจ-๑๘/๑๘ เอ ติดเครื่องร่อนความเร็วเสียง โดรนความเร็ว
เหนือเสียง และขีปนาวุธข้ามทวีปดีเอฟ-๔๑ พิสัยการยิงไกลถึง 
๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้ ล้วนผลิตเองใน
ประเทศ ถือเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารและประกาศ
ความเป็นประเทศมหาอ านาจของโลกอย่างเต็มท่ี 

๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
ถือได้ว่าเป็นมิติท่ีเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับจีน 

เนื่องมาจากเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด ๔๐ ปี 
นับต้ังแต่อดีตประธานาธิบดี “เต้ิง เส่ียวผิง” ประกาศนโยบาย
ปฏิรูปและเปิดประเทศในปี ๒๕๒๑ ท าให้จีนพัฒนาจากประเทศ
ด้อยพัฒนาท่ียากจนกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 
๒ ของโลก มีเงินส ารองระหว่างประเทศขนาดใหญ่ท่ีสุด และเป็น
ประเทศท่ีมีการลงทุนในต่างประเทศขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของ
โลกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ไม่มีอ านาจใดสามารถสั่นคลอนชาติจีนอัน

ยิ่งใหญ่ และไม่มีอ านาจใดสามารถหยดุยั้ง   

ความเจริญก้าวหน้าของชาวจีนและชาติจีนได้” 



ส าหรับการส่งเสริมการลงทุนจีน ได้สร้างสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจท่ีเอื้อและเปิดกว้างส าหรับต่างชาติ เพื่อดึงดูดนักลงทุน
เข้ามาลงทุน ส่งผลให้การลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เฉล่ีย ร้อยละ ๑๖.๙ ต่อปีในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ สอดคล้องกับ
ธนาคารโลก ท่ีรายงานว่าจีนรั้งอันดับ ๔๖ ของโลกในบรรดา
ประเทศท่ีเอื้อต่อการท าธุรกิจในปี ๒๕๖๑ ขยับขึ้นมา ๓๒ อันดับ
จากปีก่อนหน้า  

๑.๔ ด้านสังคม 
จีนได้พัฒนาทางด้านสังคมมาตลอด ๗๐ ปีท่ีผ่านมา โดย

จีนประสบความส าเร็จอย่างดีในการพัฒนาชนบท จนสามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกว่า ๘๐๐ ล้านคนในชนบท
ให้หลุดพ้นจากความยากจน และต้ังเป้าว่าจะท าให้ผู้ยากไร้   
ร้อยละ ๙๕ หลุดพ้นจากความยากจนภายในส้ินปีนี้ รวมท้ังจะ
ขจัดความยากจนให้หมดส้ินไปภายในส้ินปี ๒๕๖๓   

๑.๕ ด้านเทคโนโลยี 
แม้ในระยะแรกจีนให้ความส าคัญกับการเติบโตอย่าง

รวดเร็ว โดยมีการเร่งสร้างถนน สะพาน และตึกระฟ้ามากมาย 
แต่ในระยะหลังจีนเน้นการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย 5G รวมถึงการให้
ความส าคัญกับการเติบโตท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมมากกว่าเดิม 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาประเทศในทุกด้านแต่
จีนก็ยังมีความท้าทายมากมายท่ีต้องเผชิญ เช่น สงครามการค้า
กับสหรัฐฯ ประเด็นฮ่องกงและไต้หวัน ข้อริเริ่มสายแถบและ
เส้นทาง (The Belt and Road Initiative: BRI) ท่ีปัจจุบันมี
หลาย ๆ ประเทศได้ต่อต้านเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับกับดัก
หนี้สินกับจีน เป็นต้น จึงเป็นท่ีน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจีนสามารถ
ก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้ตามท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ประกาศ
ในวาระครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า 
“ไม่มีอ านาจใดสามารถส่ันคลอนชาติจีนอันยิ่งใหญ่ และไม่มี
อ านาจใดสามารถหยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของชาวจีนและชาติ
จีนได้” ได้หรือไม่ 

 
ผลกระทบต่ออาเซียน 
จากค ากล่าวสุนทรพจน์และการแสดงแสนยานุภาพทาง

การทหารของจีน แสดงให้เห็นถึงนโยบายการพัฒนาประเทศของ
จีนท่ีมีเสถียรภาพและความต่อเนื่องในทุกด้าน อาเซียนเป็น
ภูมิภาคท่ีมีพรมแดนติดกับจีน ซึ่งในปัจจุบันประเทศในอาเซียนได้

มีความสัมพันธ์ท้ังด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหารกับ
จีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (The Belt 
and Road Initiative: BRI) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นกลไกส าคัญ
ของนโยบายการต่างประเทศ และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไปสู่
ความฝันของจีน (Chinese Dream) ของประธานาธิบดีสี จ้ินผิง 
ซึ่งอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีต้ังอยู่ในข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง 
ดังกล่าว จึงต้องได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของจีนโดยตรง 
ดังนั้นอาเซียนจึงควรท าความเข้าใจและแสวงประโยชน์จาก
นโยบายต่าง ๆ ของจีน รวมถึงควรมีความร่วมมือกับจีนและ
ประเทศมหาอ านาจอื่น ๆ โดยต้ังอยู่บนหลักการเคารพอธิปไตย 
การไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน ยึดมั่นกฎบัตรอาเซียน ข้อตกลง
ต่าง ๆ ของอาเซียน ภายใต้สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and  
Cooperation in Southeast Asia: TAC) ซึ่ ง ส น ธิ สั ญ ญ า
ดังกล่าวได้ช่วยในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผ่านกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แล้วท้ังในภูมิภาคและอนุภูมิภาค และ
สร้างผลประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมร่วมกัน  

 
ท่าทีของไทยและกองทัพ 

(๑) ไทยและกองทัพควรรักษาทิศทางและระยะของการ
ด าเนนิความสัมพนัธท้ั์งต่อจีนและมหาอ านาจอืน่ ๆ อยา่งสมดุล บน
พื้นฐานการมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ตลอดจนความ
ร่วมมอืทางทหาร เช่น การฝึก และการปฏิบัติงานร่วมกันในกรอบ 
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ของประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting 
Plus: ADMM-Plus) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) หน่วยงานความมั่นคงและกองทัพ ควรมีการส่งเสริม
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางทหาร การฝึกร่วม และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ พร้อมท้ังสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของ
ประ เทศท่ีร่ วมกันกับจีน และ จับตา ดูสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงของจีนอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน 

(๓) กองทัพควรใช้การทูตโดยฝ่ายทหาร เพื่อให้มีความ
ร่วมมือทางทหารแบบสมดุลกับพันธมิตรและมหาอ านาจต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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