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f   S S C c u s 
 การประชมุใหญพ่รรคคอมมวินสิตจ์นีจะจดัขึน้เปน็ครัง้ที ่ ๒๐ ในวนัที ่๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กรุงปกักิง่ การประชมุในครัง้
นี้มีนยัยะทีม่ีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ การลงมติให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ ๓ และเลขาธิการ
พรรคคอมิวนิสต์จีนอีกสมัย ซึ่งจะท าให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงด ารงฐานะผู้น าที่ทรงอิทธิพลที่สุดนับตั้งแต่ประธานเหมา เจ๋อตง          
แต่อยา่งไรกต็ามจนียงัไดเ้ผชญิกบัความทา้ทายทีเ่ขา้มาทดสอบความเปน็ผูน้ าทีย่ิง่ใหญข่องส ีจิ้นผงิ ทั้งภาวะเศรษฐกจิตกต่ า ปัญหาการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 สถานการณใ์นไตห้วนั และความสมัพนัธก์บัสหรฐัฯ  และชาตพินัธมติร ดังนั้นการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นที่
น่าจับตามมองอย่างยิ่งว่าจีนจะก าหนดนโยบายเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร... 

 การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist 
Party: CCP) ครั้งท่ี ๒๐ จะจัดข้ึนในวันท่ี ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ี
หอประชุมใหญ่ประชาชนจีน บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง 
โดยจะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์๑  การประชุมครั้ง น้ีถือได้ว่ า         
“มีความส าคัญอย่างยิ่ง” เน่ืองจากเป็นการก าหนดทิศทางของจีนในอีก 
๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการของพรรคอีกด้วย 
โดยจะมีผู้แทนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ประมาณ ๒,๓๐๐ คน จากท่ัว
ประเทศจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับชาติในครั้งน้ี จะท า
การคัดเลือกคณะกรรมการกลาง (Central Committee) ซึ่งมีสมาชิก
ประมาณ ๒๐๐ คน รวมถึงคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการกรม 
การเมือง (Politburo) ๒๕ คน และคณะกรรมการประจ ากรมการเมือง 
(Politburo Standing Committee: PSC) อีก ๗ คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ท่ีมี
อ านาจในการก าหนดทิศทางการบริหารประเทศจีนในอนาคต ๒ 
นอกจากน้ีจะมีการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีท่ีจะเข้ามารับต าแหน่ง
แทนนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง (Li Keqiang) ซึ่งจะเกษียณอายุใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 และยิ่งไปกว่าน้ันจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีน
และการลงมติรับรองประธานาธิบดีสี  จิ้นผิงให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานาธิบดีในสมัยท่ี ๓ ซึ่งก่อนหน้าน้ีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับวาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีท่ีจาก
เดิมก าหนดให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระ วาระละ ๕ ปี โดยการ
ยกเลิกการจ ากัดวาระการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีและรอง
ประธานาธิบดีอย่างไม่มีก าหนด ซึ่งเดิมเต้ิง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) 
อดีตผู้น าในช่วงทศวรรษ ๑๙๘๐ ได้ก าหนดไว้ เพื่อป้องกันการปกครอง 

“แบบผู้น าท่ีมีอ านาจเบ็ดเสร็จ” แบบในยุคประธานเหมา เจ๋อตง 
(Chairman Mao Zedong)๓ ซึ่ง น่ันจะเป็นการตอกย้ าสถานะของ
ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในฐานะผู้น าท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดของประเทศใน
รอบหลายทศวรรษนับต้ังแต่การปกครองของประธานเหมาท่ีเคยเป็น
ผู้น าจีนท่ีครองอ านาจมาอย่างยาวนานกว่า ๒๗ ปี๔  

  
ความท้าทายท่ีประธานาธิบดีสี จ้ินผงิจะต้องเผชิญ 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันจีนได้เผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ ไม่

ว่าจะเป็นปัญหาภายในประเทศท้ังภาวะเศรษฐกิจตกต่ า เห็นได้จาก
ตัวเลขผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
ไตรมาส ๒/ ๖๕ ของจีนอยู่ท่ีเพียงร้อยละ ๐.๔ ต่ ากว่าระดับเป้าหมาย
ร้อยละ ๕.๕ ท่ีรัฐบาลจีนต้ังเอาไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย “โควิด
เป็นศูนย์ (Dynamic COVID-Zero Policy)” ท่ีรัฐบาลจีนน ามาควบคุม
การแพร่ระบาดของ COVID-19 การด าเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตได้อย่างไม่เต็มท่ีและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก เน่ืองจากการล็อกดาวน์ในเมืองส าคัญหลาย ๆ เมือง เช่น 
เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง จนน าไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่ (Supply Chain 
Disruption) โลกและเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีผลักให้ระดับเงินเฟ้อท้ังใน
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปสูงข้ึนอีกด้วย นอกจากน้ียังมีอีกปัจจัยท่ีอาจ
ท าให้เศรษฐกิจจีนเติบโตชะลอตัวลงไปอีกหรือถึงข้ันหดตัว คือ “วิกฤติ
อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งนับเป็นภาคเศรษฐกิจส าคัญของจีนท่ีสร้างปัญหา
มาต้ังแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มระดับความ
รุนแรงของวิกฤติข้ึนไปอีกในปีน้ี จนอาจกลายเป็นปัจจัยผลักดันให้
เศรษฐกิจโลกเผชิญกับการถดถอยท่ีรุนแรงย่ิงข้ึนไปอีกก็เป็นได้๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thailand  

การประชมุใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน คร้ังท่ี ๒๐:  
ก้าวย่างประวัติศาสตร์ท่ามกลางความท้าทายของพญามังกร  



 ในขณะเดียวกันจีนยังเผชิญกับความตึงเครียดบริเวณช่องแคบ
ไต้หวัน เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมาสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในไต้หวันท้ังใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดือน
สิงหาคมท่ีผ่านมานางแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่ง
สหรัฐฯ ได้เดินทางเยือนไต้หวัน ถือเป็นเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของสหรัฐฯ ท่ี
เดินทางเยือนไต้หวันในรอบ ๒๕ ปี นับต้ังแต่ท่ีนายนิวท์ กิงริช อดีต
ประธานสภาผู้แทนฯ สหรัฐ เคยไปเยือนครั้งหลังสุดเมื่อ ๒๕ ปีที่แล้ว๖ 
ส่งผลให้จีนไม่พอใจและได้ด าเนินการตอบโต้ไต้หวันท้ังด้านการทหาร
และด้านเศรษฐกิจ โดยหลังจากการเยือนของนางเพโลซี จีนได้เผยแพร่
สมุดปกขาวช่ือ “ปัญหาไต้หวันและการรวมชาติในยุคใหม่ของจีน (The    
Taiwan Question and China's Reunification in the New Era)”๗  

ท่ีเปรียบเสมือนแนวทางการรวมชาติของจีน นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยัง
สนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอีกด้วย โดยล่าสุดเมื่อวันท่ี       
๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้อนุมัติการ
ขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารมูลค่ากว่า ๑.๑ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ให้แก่ไต้หวัน ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ (Anti-ship Missile) 
จ านวน ๖๐ ลูก และขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ (Air-to-Air Missile) อีก
กว่า ๑๐๐ ลูก๘ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
จีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหน่ึงของจีนและการกระท าดังกล่าวของสหรัฐฯ 
ถือได้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน  
 ในส่วนของความท้าทายภายนอกประเทศน้ัน จีนได้เผชิญกับการ
แข่งขันทางยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ และพันธมิตร โดยสหรัฐฯ ภายใต้การ
น าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีความกังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพล
ของจีนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เห็นได้จากการระบุในยุทธศาสตร์อินโด-
แปซิฟิกของสหรัฐอเมริกา ( Indo-Pacific Strategy of the United 
States) ว่า “ภูมิภาคน้ีเผชิญความท้าทายท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากจีน ขณะน้ีจีนก าลังผสานพลังอ านาจทางเศรษฐกิจ การทูต 
การทหาร และเทคโนโลยีของตนโดยมุ่งหวังสร้างเขตอิทธิพลในภูมิภาค
อินโด-แปซิฟิก และพยายามจะเป็นมหาอ านาจท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุด      
ในโลก”๙ ด้วยเหตุน้ีสหรัฐฯ จึงด าเนินยุทธศาสตร์ในการปิดล้อมการ
ขยายอิทธิพลของจีน (Contain China) โดยมุ่งเน้นการแสวงหาพันธมิตร
ในภูมิภาคและการรวมกลุ่มแบบพหุภาคีกลุ่มย่อย (Minilateral) เช่น 
การรวมกลุ่ม Quad และ AUKUS รวมถึงกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจ
อินโด -แปซิฟิก ( Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ซึ่งจะ
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ของสหรัฐฯ และจีนถดถอยลงไปอีก  

 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ  
จะเห็นได้ว่าการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในครั้งน้ีมีวาระท่ี

ส าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการลงมติรับรองประธานาธิบดี สี จิ้นผิง     
ให้เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ต่อและด ารงแหน่งประธานาธิบดีต่อ
อย่างไม่จ ากัดวาระ รวมถึงผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจาก
นายหลี่ เค่อเฉียง และมีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งต่าง ๆ ในพรรค
คอมมิวนิสต์ ในขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับความท้าทายท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ ดังน้ันการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในครั้ง
น้ีจึงเป็นท่ีน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าจีนจะมีแนวทางในการรับมือกับ
ความท้าทายเหล่าน้ี โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีจะต้อง
ก าหนดนโนบายแก้ไขอย่างเร่งด่วนในการประชุมครั้ง น้ี ท้ังวิกฤติ

อสังหาริมทรัพย์และนโยบายการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไปท่ัวโลกน้ัน การประชุมในครั้งน้ีอาจมีการ
ผ่อนคลายนโยบายโควิดเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถด าเนินการป้องกันการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกับการด าเนินการทางเศรษฐกิจได้  
 ส่วนสถานการณ์ไต้หวัน สหรัฐฯ ยังเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
ปัจจุบันท้ังการเยือนของเจ้าหน้าท่ีระดับสูง การขายอาวุธทางการทหาร
ให้กับไต้หวัน รวมถึงการส่งเรือรบเข้าสู่ช่องแคบไต้หวัน ซึ่งจีนมองว่าการ
กระท าดังกล่าวของสหรัฐฯ เปรียบเสมือนการเข้าไปยั่วยุและแทรกแซง
กิจการภายในของจีน ด้วยเหตุน้ีจีนจึงได้ตอบโต้โดยการคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกิจและการซ้อมรบทางการทหารรอบเกาะไต้หวัน รวมท้ังยัง
เผยแพร่สมุดปกขาวเกี่ยวกับการรวมชาติ ท าให้แนวทางในการรวมชาติมี
ความชัดเจนมาก เน่ืองจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเองอาจต้องการให้เกิด
การรวมชาติในยุคของตน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายท่ีส าคัญอีกเป้าหมายหน่ึงท่ี
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงต้องการท าให้ส าเร็จ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ประชาชนและรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของตนให้มีความมั่นคงให้
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุความฝันของจีน (Chinese Dream) 
ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้   
 ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ก็อยู่ในจุดท่ี
ไม่สู้ดีนัก เน่ืองจากในปัจจุบันชาติมหาอ านาจท้ัง ๒ ชาติ มีการแข่งขันกัน
ในทุกมิติ โดยสหรัฐฯ เองพยายามท่ีจะปิดล้อมและลดทอนการขยาย
อิทธิพลของจีนในภูมิภาคต่าง ๆ ลง โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 
ดังน้ันแนวโน้มในอนาคตการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ จะเพิ่มมากข้ึนในทุกมิติ ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่งว่าจีนจะก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจีนกับ
สหรัฐฯ และชาติตะวันตกไปในทิศทางใด 
 ด้วยเหตุน้ีอาเซียนและไทยจึงควรเตรียมพร้อมและส่งเสริมความ
ร่วมมือกับจีนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมท้ังรักษา
ความสัมพันธ์และการวางตัวเป็นกลางกับประเทศมหาอ านาจท่ีเข้ามา
ขยายอิทธิพลในภูมิภาคโดยยึดหลักความเป็นแกนกลางของอาเซียน 
ส าหรับห น่วยงานความมั่ นคงและกอง ทัพ ควรมีการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กับจีนและประเทศมหาอ านาจอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางทหาร การฝึกร่วม ผ่าน
กลไกความร่วมมือท่ีมีอยู่  เช่น ADMM-Plus และท าความเข้าใจกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของจีนอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน  
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