
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที่ 14 ของจนี
ทีม่ีกบัความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

2 2 1

นายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอคัรราชทูต
สถานทูตจนีประจ าประเทศไทย

วนัที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
อียิปตโ์บราณ

บาบโิลน

อินเดยีโบราณ

จนี



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี

ยุคโบราณ

ราชวงศ์เซ่ีย (2100-1600 ปีก่อนคริสต์ศักราช)ราชวงศ์ซาง (1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช)ราชวงศ์โจว (1046-256 ปีก่อนคริสต์ศักราช)



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
สมัยราชวงศ์และจกัรพรรดิ



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
สมัยราชวงศ์และจกัรพรรดิ



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
สมัยราชวงศ์และจกัรพรรดิ



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
สมัยราชวงศ์และจกัรพรรดิ



อารยธรรมจนียาวนานกว่า 5000 ปี
สมัยราชวงศ์และจกัรพรรดิ



ประวตัิศาสตร์สมัยใหม่ของจนี
⚫สงครามฝ่ินคร้ังที ่๑ ปีค.ศ.1840-1842



ประวตัิศาสตร์สมัยใหม่ของจนี
⚫สงครามฝ่ินคร้ังที ่๒ ปีค.ศ.1856-1860



ประวตัิศาสตร์สมัยใหม่ของจนี
⚫สงครามเจ๋ียอู่ ปีค.ศ.1894-1895



ประวตัิศาสตร์สมัยใหม่ของจนี
⚫สงครามพนัธมติรแปดชาติ ปีค.ศ.1900



การปฏิรูปร้อยวนั

ปรับปรุงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ขบวนการสร้างตนเองให้เข้มแขง็

ปีค.ศ.1898
ระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษตัริย์เป็นประมุข

การปฏิวตัิซินไฮ่
ปีค.ศ. 1911

ระบอบทุนนิยม

ปีค.ศ. 1861—1895

ประวตัิศาสตร์สมัยใหม่ของจนี



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี

พรรคคอมมิวนิสต์จนี

วนัที ่23 ก.ค. ปีค.ศ. 1921

การก่อตั้งพรรค



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
เจตนารมณ์เดมิและพนัธกจิของพรรค

⚫ สร้างความสุขให้แก่ประชาชนจีน

⚫ ฟ้ืนฟูประชาชาตจิีนให้กลบัมายิง่ใหญ่อกีคร้ัง



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การฟันฝ่าต่อสู้ของพรรค

การเดินทัพทางไกลเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เซ่ียงไฮ้ ความสัมพนัธ์กบัองค์การคอมมิวนิสต์สากล



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การก่อตั้งประเทศจีนใหม่

สาธารณรัฐประชาชนจนี

วนัที ่1 ต.ค. ปีค.ศ. 1949



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การปฏิวตัิและสร้างสรรค์สังคมนิยม(ปีค.ศ.1949-1978)

➢ระบอบการประชุมสภาผู้แทนประชาชน
➢ระบอบการปรึกษาทางการเมืองและความ
ร่วมมือกนัหลายพรรคภายใต้การน าของพรรค
คอมมวินิสต์จีน 
➢ระบอบการปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย

การเมือง

➢ระบบอตุสาหกรรมและระบบเศรษฐกจิที่
สมบูรณ์โดยพึง่ตนเอง

เศรษฐกจิ

➢“ท าความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนเชิญแขก”
➢สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตกบั 180 กว่าประเทศ
ทัว่โลก
➢ฟ้ืนฟูทีน่ั่งทีช่อบด้วยกฎหมายในสหประชาชาติ

การต่างประเทศ

➢ระเบิดปรมาณูและระเบิดไฮโดรเจนลูกแรก
➢ ดาวเทยีมดวงแรก
➢เรือด าน า้พลงังานนิวเคลยีร์ล าแรก

การป้องกนัประเทศ



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การปฏิรูปและเปิดประเทศ ปีค.ศ.1978



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี

ปี 1978 $ 149,500 ล้าน 1.7%
ปี 2020 $ 14.7ล้านล้าน 17% เศรษฐกจิใหญ่

อนัดบัสอง

ประเทศการค้าสินค้า
อนัดบัหน่ึง

เงินส ารองระหว่างประเทศ
มากท่ีสุดรายได้เฉลีย่ต่อหัว

ทะลุ $ 10,000 ตดิต่อกนั 2 ปี



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี

ระยะทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุด

ให้บริการแล้ว 38,000 กโิลเมตร

จ านวนซูเปอร์คอมพวิเตอร์

มากที่สุด

5G อนิเตอร์เน็ตเชิงอุตสาหกรรม

และปัญญาประดษิฐ์

ระบบเป่ยโต้ว ประสบความส าเร็จใน

การเปิดตวัดาวเทียม 30 ดวง

จ านวนค าขอสิทธิบัตรการ

ประดษิฐ์มากที่สุด

สิทธิบัตรการประดษิฐ์ที่ยงัมผีล

อยู่มากกว่า 1 ล้านรายการ



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
ยุทธศาสตร์ 3 ก้าว

ปี ค.ศ.1990 เศรษฐกจิจีนจะโตเป็น 2 เท่าของปี 1980 สังคมพ้นจากสภาพความยากจน

กลางศตวรรษที ่21 จีนจะเจริญรุ่งเรืองระดบัโลก สังคมโดยรวมมคีวามมัง่คัง่ ร ่ารวย
ถ้วนหน้า

ปี ค.ศ.2000 เศรษฐกจิจีนจะโตเป็น 2 เท่าของปี 1990 ประชาชนกนิดอียู่ดโีดยพืน้ฐาน



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
เป้าหมาย “สองศตวรรษ”

การสร้างสังคมกนิดอียู่ดถ้ีวนหน้า (Moderately Prosperous Society)
ปี ค.ศ. 2021 ซ่ึงเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมวินิสต์จีน

การสร้างชาตสัิงคมนิยมสมยัใหม่ (Modern Socialist China)

ปี ค.ศ. 2049 ซ่ึงเป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การขจัดความยากจน

● คนจนในชนบททั้งหมดหลุดพ้นจากความยากจนตาม
มาตรฐานปัจจุบนั 

● อ าเภอยากจน 832 แห่งหลุดพ้นจากความยากจนทั้งหมด

● ประชากรมากถึง 100 ล้าน คนได้พ้นจากความยากจน

● ขจัดความยากจนขั้นสูงสุด(absolute poverty)
และความยากจนระดบัภูมภิาค( regional poverty)

2012

2020

---



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การขจัดความยากจน
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100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การขจัดความยากจน

หลกัประกนับ้านพกัที่ปลอดภัย

เร่ืองปากท้อง1

2

หลกัประกนั 3 ประการ

2

3

ความสบายใจ 2 ประการ

เคร่ืองนุ่งห่ม

การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน

การศึกษาภาคบงัคบั1



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การสร้างสังคมกนิดอียู่ดถ้ีวนหน้า



100 ปีแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จนี
การพฒันา 2 ระยะ

2020 – 2035 การสร้างประเทศสังคมนิยมให้ทันสมยัโดยส่วนใหญ่
(socialist modernization is basically realized)
2035 – กลางคริสต์ศตวรรษนี ้การสร้างประเทศให้เข้มแขง็และทนัสมยัแบบสังคม
นิยมมคีวามมัง่คัง่พร่ังพร้อมด้วยประชาธิปไตยและอารยธรรมตลอดจนมีความ
สมานฉันท์และความสวยงาม(a great modern socialist country that is 
prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious, and 
beautiful)



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

แผน 5 ปี
ฉบับที ่1

ปีค.ศ.1953-1957

แผน 5 ปี
ฉบับที ่13

ปีค.ศ.2016-2020

แผน 5 ปี
ฉบับที ่14

ปีค.ศ.2021-2025



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

การศึกษาวจัิยและจัดท า
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ
และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

การรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทุกภาคส่วน

ข้อเสนอของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน
เร่ืองการจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
5 ปีฉบับท่ี 14 และเป้าหมายการพฒันาปี 2035

การประชุมเต็มคณะคร้ังท่ี 5 ของคณะกรรมการ
กลางพรรคฯ สมัยที่ 19

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
ชุดท่ี 13 คร้ังท่ี 4

ร่างแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ5 ปี
ฉบับที่ 14 และเป้าหมายการพฒันาปี 2035



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

⚫ขั้นตอนการพฒันาใหม่

⚫แนวคดิการพฒันาใหม่

⚫รูปแบบการพฒันาใหม่



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

ขั้นตอนการพฒันาใหม่

ครบรอบ 100 ปี
การก่อตั้งพรรค
คอมมวินิสต์จีน

ครบรอบ 100 ปี
การสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

แนวคดิการพฒันาใหม่
◆นวตักรรม สมดุล เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม การเปิดกว้างและการแบ่งปัน

◆เน้นการพฒันาที่มคุีณภาพสูง

◆สร้างประเทศให้มีความเข้มแข็งด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

รูปแบบการพฒันาใหม่
ยุทธศาสตร์สองหมุนเวยีน (dual circulation)

⚫อาศัยการหมุนเวยีนภายในประเทศเป็นแกนหลกั

⚫การหมุนเวยีนภายในและภายนอกประเทศเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั



แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี

◆ รายการห้ามต่างชาติลงทุนลดลงจาก 40 ข้อเป็น 33 ข้อ

◆ เขตน าร่องการค้าเสรีเพิม่ขึน้จาก 18 แห่งเป็น 21 แห่ง 

◆ China International Import Expoคร้ังที่สามจัดขึน้ที่       
เซ่ียงไฮ้

◆ จีนลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี RCEP

◆ จีนจะพจิารณาอย่างแข็งขันในการเข้าร่วม CPTPP



ประชาคมท่ีมอีนาคตร่วมกนัของมวลมนุษยชาติ



ทเิบต

ซินเจียง

หัวเว่ย

ฮ่องกง

สิทธิมนุษยชน
สงครามเยน็รอบใหม่

ความปลอดภยัด้านไซเบอร์

ไวรัส
TikTok

สงครามการค้า

วซ่ีา

ทะเลจีนใต้

แม่น า้โขง

ไต้หวนั

ส่ือมวลชน
ทรัพย์สินทางปัญญา



การหารือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเจ้าหน้าทีร่ะดบัสูงจีน-สหรัฐฯ



◆ ความร่วมมือจะเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ความขัดแย้งจะท าให้
เสียหายทั้งคู่

◆ ไม่ขัดแย้ง ไม่เผชิญหน้า เคารพซ่ึงกนัและกนั ความร่วมมือแบบwin-
win

◆ ตกลงที่จะพฒันาความสัมพนัธ์จีน-สหรัฐฯบนพ้ืนฐานของการ
ประสานงาน ความร่วมมือและความมัน่คง



จุดยืนของจนีในการแก้ปัญหาเมียนมา

➢จีนสนับสนุนให้ทุกฝ่ายในเมียนมาหารือ
แก้ปัญหาความแตกต่างอย่างปรองดองภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
➢จีนสนับสนุนให้อาเซียนยดึมั่นในหลกั“ฉันทา
มติ”และ“ไม่แทรกแซงกจิการภายใน” 
➢จีนสนับสนุนจัดการประชุมพเิศษระดับผู้น า
อาเซียน 

การสนับสนุน 3 ประการ

➢หลกีเลีย่งความขดัแย้งที่จะน าไปสู่ความ
รุนแรงและการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือน  
➢หลกีเลีย่งการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสมโดย
คณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ  
➢หลกีเลีย่งก าลงัภายนอกที่จะท าให้สถานการณ์
เมียนมาย า่แย่ลง เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว

การหลกีเลีย่ง 3 ประการ



30 ปีการสถาปนาความสัมพนัธ์คู่เจรจาจีน –อาเซียน

➢จีนเป็นประเทศแรกท่ีเข้าร่วม 
"สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ "
➢เป็นประเทศแรกท่ีเจรจาจัดต้ังเขต
การค้าเสรีกับอาเซียน
➢เป็นประเทศแรกท่ีสนับสนุน
บทบาทศูนย์กลางของอาเซียนในความ
ร่วมมือภูมิภาค

➢มูลค่าการค้าปี 2020 ทะลุ 684,600 ล้าน เพิม่ขึน้ 80 เท่า
➢จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของอาเซียนติดต่อกัน12 ปี อาเซียนแซงหน้า
สหภาพยุโรปกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ท่ีสุดของจีน  
➢ท้ังสองฝ่ายลงนามใน RCEP เขตการค้าเสรีใหญ่ท่ีสุดในโลกก าลังจะเกิดขึน้

➢บ้านพีเ่มืองน้องกว่า 200 คู่ 
➢นักเรียนแลกเปลี่ยนกว่า 200,000 คน 
➢มหาวทิยาลัยจีนเปิดสอนภาษาราชการของ 10 ประเทศอาเซียน 
➢ประเทศอาเซียนก่อตั้งสถาบันขงจ๊ือกว่า 38 แห่ง

ในบรรดาประเทศคู่เจรจา
เศรษฐกจิ

สังคมวฒันธรรม



⚫ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามในแถลงการณ์ร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 กบัจีน
⚫เป็นประเทศแรกที่สร้างความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์กบัจีน 
⚫เป็นประเทศแรกที่ตกลงลดภาษีผกัและผลไม้
เป็น 0 กบัจีน
⚫เป็นประเทศแรกที่ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมจีน
⚫เป็นประเทศแรกที่ก่อตั้งกลไกการหารือด้าน
ความมั่นคงและการป้องกนัประเทศกบัจีน และมี
การฝึกซ้อมร่วมกนั
⚫เป็นประเทศที่มีสถานกงสุลมากที่สุดในจนี

ไทยแสดงบทบาทส าคญัใน
ความสัมพนัธ์จีน-อาเซียน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน











วคัซีนซิโนแวค 200,000 โดสมาถึงประเทศไทย
⚫วัคซีนโควิด-19 ลอ็ตแรกที่จีนส่งออก
มายงัไทย 

⚫วคัซีนโควดิ-19 ชนิดแรกที่ไทยน าเข้ามา

⚫ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ส่ังซ้ือ
วัคซีนจีนผ่านช่องทางพาณิชย์และน าไปใช้
อย่างทั่วไป



วนัที ่24 ก.พ. ลอ็ตแรก 200,000 โดส

วนัที ่20 ม.ค. ลอ็ตทีส่อง 800,000 โดส

วนัที่ 10 ม.ย ลอ็ตทีส่าม 1,000,000 โดส

ก าลงัเจรจาจัดซ้ือเพิม่อกี 



➢ มูลค่าการค้าจีน-ไทย 98,600 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ 7.5%

➢ ค าขอรับการส่งเสริมลงทุนจากจีนมี
จ านวน 164 โครงการ เงินลงทุน
31,500 ล้าน บาท 

➢ จีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของไทย

➢ ไทยเป็นคู่ค้าใหญ่อนัดบัที่ 3 ของจีนใน
อาเซียนปี 2563



เม่ือวนัที ่14 ก.ค. ปี 2563
ฯพณฯ สี จิน้ผงิ ประธานาธิบดจีีนหารือทางโทรศัพท์กบั

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย



อนาคตสดใสความสัมพนัธ์จีน-ไทย



THANK YOU FOR LISTENING
ขอบคุณครับ
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