
 

การปฏิรูปประเทศของจีน 
 นับต้ังแต่ผู้น าจีนชุดปัจจุบันคือ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง      
(Xi Jinping) และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อะเฉียง (Li Keqiang) ได้ข้ึนมา
ด ารงต าแหน่ง ท่ัวโลกต่างก็จับตามองเป็นอย่างมากว่า ผู้น าชุดใหม่   
จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเพื่อน าประเทศจีนไปสู่ทิศทางใด 
เน่ืองจากก่อนท่ีจะข้ึนมาด ารงต าแหน่งอย่างเป็นทางการ ได้มีการเน้น
ย้ าถึงการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีนโยบายท่ีส าคัญคือ การเน้นการกระจายความเจริญใน
ประเทศ (Urbanization) จากเดิมท่ีกระจุกตัวอยู่บริเวณเมืองใหญ่ๆ
ชายฝั่งตะวันออก ให้เข้ามาอยู่ในบริเวณใจกลางประเทศ (inland) มาก
ข้ึน โดยยอมท่ีจะปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากท่ีเคย
เติบโตเฉลี่ยกว่าร้อยละ ๑๐ ตลอดช่วงหลายปีท่ีผ่านมาลงเหลือแค่          

ร้อยละ ๗.๕ เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตช้าๆ อย่างยั่งยืนจากในประเทศ 
แทนท่ีจะเน้นการส่งออกให้เติบโตได้สูงๆเหมือนในอดีต 
 ท้ั ง น้ี  แนวทา งก ารปฏิ รู ป ฯ น้ี  มี ค วา ม ชัด เ จนมา ก ข้ึ น       
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครั้ง ท่ี ๓ ของคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสต์ ชุดท่ี ๑๘ (Third Plenum) ซึ่งได้มีการประกาศแผนการ
ปฏิรูปฉบับสมบูรณ์ท่ีสุดในรอบเกือบ ๓๐ ปี มีภารกิจท่ีรัฐบาลจีน   
ต้ังเป้าไว้ท้ังสิ้น ๖๐ ภารกิจ แบ่งเป็น ๑๕ เร่ืองใหญ่ๆ ครอบคลุมท้ังใน
ด้านของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ       
ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสร้างความสนใจให้กับนักลงทุน และนักวิเคราะห์ต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีจีนมุ่งให้ความส าคัญ คือ  
การผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว การยกเลิกค่ายแรงงาน และ
นโยบายด้านการป้องกันประเทศ ท่ีอาจมีนัยยะส าคัญต่อ ระบบโลก 
และภูมิภาคได้ .... 

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคงของประเทศรายสัปดาห์        ฉบบัที่  ๑๔/๕๗          ๓๐ ธ.ค.๕๖  - ๕ ม.ค.๕๗ 

การปฏริูปจีนยุคใหม ่: นโยบายหลักสูน่ัยยะส าคัญต่อโลกและภมูิภาค 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

 “ภายใต้สถานการณ์โลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การพัฒนาของจีนจะแยกออกจากโลกไม่ได้ ในทางกลับกันความเจริญรุ่งเรือง และความ
มั่นคงของโลกก็ไม่สามารถท่ีจะแยกออกจากจีนได้เช่นกัน”... จึงเป็นท่ีมาของการพิจารณาและติดตามถึงแผนการปฏิรูปของจีนในยุคปัจจุบัน
ท่ีมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบอบสังคมนิยม ท าให้ระบบการปกครองมีความทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถมากข้ึน แผนน้ี
เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงลึกเต็มรูปแบบ โดยข้ันตอนส าคัญคือ สร้างความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องระหว่างรัฐบาลกับตลาด เพื่อให้ตลาดเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยจะสร้างตลาดเสรีเป็นตลาดเดียวกัน มีการแข่งขันอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็จะปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร, สร้างกติกาควบคุมตลาดเสรีท่ีเป็นธรรม เปิดกว้าง และโปร่งใส รวมถึงปรับปรุง
กลไกราคาตลาดด้วย นอกจากน้ี ยังได้ประกาศความพร้อมในการดูแลความมั่นคงภายในประเทศ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคตอีกด้วย ..... 
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การผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว  
 แผนการผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียวเกิดข้ึนท่ามกลางความวิตก
กังวลเก่ียวกับปัญหาสัดส่วนประชากรภายในประเทศที่มีแนวโน้มว่า ชาว
จีนวัยท างานจะมีจ านวนลดลงจนสวนทางกับประชากรผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว 
 ส าหรับประเด็นการผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียวที่ถูกบังคับใช้มา
นานกว่า ๓๐ ปี จะท าให้ครอบครัวชาวจีนสามารถมีลูกได้ ๒ คน ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่า พ่อหรือแม่ของเด็กจะต้องเป็นลูกคนเดียว โดยจะเริ่มบังคับ
ใช้ในบางพ้ืนที่ภายใน ไตรมาสแรกของปี ๒๐๑๔ โดยมุ่งหมายไปที่การ
แก้ไขปัญหาสัดส่วนประชากรที่เริ่มปรากฏเค้าลางความรุนแรงข้ึนมา 
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยท างานในจีนที่มีอยู่ราว ๙๔๐ ล้านคนซึ่ง
ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ชาวจีนวัยท างานลดลง ๓.๔๕ ล้านคนต่อปี และ
ประเมินว่าจะลดลงอีก ๒๙ ล้านคนในทศวรรษน้ี ตลอดจนจ านวน
ผู้สูงอายุจ านวน ๑๙๔ ล้านคนที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจนคาดการณ์
กันว่าจะมีสัดส่วนถึง ๑ ใน ๓ ของประชากรจีนในปี ๒๕๙๓ ซึ่งอาจส่งผล
เสียต่อระบบเศรษฐกิจแดนมังกรอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง  

การผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวน้ี ท าให้นักลงทุนพากันเข้า
ลงทุนซื้อหุ้นในกิจการที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโยบายเพ่ิม
ทายาท อาทิ ธุรกิจผลิตผ้าอ้อมเด็กและนมผงส าหรับทารก พร้อมกับที่
ครอบครัวต่างๆ เตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวด้วยการ
ขยับขยายบ้านและรถยนต์ให้มีเน้ือที่มากข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลจีนกล่าวว่า ได้มี
การเตรียมมาตรการหลากหลายมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาทารกแรก
เกิดปริมาณมหาศาลในเวลาอันสั้น ซึ่งหน่ึงในน้ันอาจมีมาตรการด้าน
การเงินอยู่ด้วย ทั้งยังพบว่าครอบครัวในเมืองใหญ่จ านวนมากต่างมี
ความสามารถในการแบกรับภาระเลี้ยงดูทารกตัวน้อยที่ต้องลืมตามาดูโลก
ได้เช่นกัน 
 นอกจากน้ี รัฐบาลจีนยังได้พยายามผลักดันภาคเอกชนให้เข้ามามี
บทบาทในการตัดสินใจเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพ่ิม
มากข้ึน ซึ่งบรรดาผู้ก าหนดนโยบายหลังม่านไม้ไผ่ มองว่า การยกเลิกกฎ
การมีลูกคนเดียวในครอบครัวจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการกระตุ้นให้
เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอย่างร้อนแรงอีกครั้ง  
การรับรองกฎหมายยกเลิกระบบค่ายแรงงาน 
 การยกเลิกค่ายแรงงาน ถือเป็นส่วนหน่ึงของการปรับปรุงสิทธิ
มนุษยชนและกระบวนการศาลยุติธรรม ซึ่งจะรวมทั้งการลดจ านวนกรณี
อาชญากรรม ท่ีจะถูกตัดสินโทษประหารชีวิต  
 ที่ผ่านมาจีนเริ่มใช้ “ระบบค่ายแรงงาน เพ่ืออบรมการศึกษา
ใหม่ ” (re-education through labour) ในปี  ๒๕๐๐ ซึ่ ง เป็นสิ่ งที่
ประเทศมหาอ านาจและนักสิทธิมนุษยชนให้ความสนใจมาโดยตลอด   
โดยเป็นระบบจัดการลงโทษเหล่าผู้กระท าความผิดเล็กน้อย แต่ทว่ากลับ
มีช่องโหว่อยู่ที่การอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถจับกุมและสั่ง
ลงโทษคุมขังผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดไว้ในค่ายแรงงานได้นานถึง ๔ ปี 
ไม่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากส านักงานศาลยุติธรรม  ซึ่งมีผล
บังคับใช้แล้วต้ังแต่วันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๖ เป็นต้นมา และแม้ทางการจีนจะสั่ง
ยกเลิกระบบค่ายแรงงานลงไปแล้ว แต่ก็พบระบบการตัดสินลงโทษใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น “คุกมืด”,“การใช้ยาเพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู” และ “ศูนย์
ล้างสมอง” มาใช้ทดแทน ทั้งน้ีผู้ที่ยังคงถูกลงโทษในค่ายดังกล่าวจะได้รับ
การปล่อยตัวเป็นอิสระ เน่ืองจากก่อนหน้าน้ีบรรดานักกฎหมายของจีน
ต่างยอมรับว่าระบบค่ายแรงงานน้ัน ด าเนินบทบาทหลักในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคม ตลอดจนลงโทษและ

ปรับปรุงพฤติกรรมของผู้กระท าผิดให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีย่ิงข้ึน 
อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เห็นด้วยว่าปัจจุบันน้ีน่าจะมีระเบียบแบบแผน ข้อ
กฎหมาย และวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมผู้กระท าผิดลักษณะอื่นๆ ที่
สามารถมาใช้แทนได้อย่างเหมาะสมมากกว่า  
นโยบายด้านการป้องกันประเทศ 
 นอกจากการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว จีนยังให้ความส าคัญในด้าน
การป้องกันประเทศควบคู่ไปอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้เป็นประเทศที่มีความ
มั่งคั่งและมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการประกาศเขตแสดงตนเพ่ือการ
ป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone หรือ  ADIZ)  
ของจีนเหนือน่านฟ้าทะเลจีนตะวันออก นอกจากจะเกี่ยวพันกับประเทศ
ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันโดยตรงแล้ว ยังคาบเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ 
โดยเฉพาะอาเซียน และมีความเป็นไปได้ว่าอาจน าไปสู่การเผชิญหน้าทาง
ทหารที่จะรุนแรงมากข้ึนในอนาคต 
 ทั้งน้ี การที่จีนประกาศป้องกันภัยทางอากาศเหนือทะเลจีน
ตะวันออกต่างจากเขตของประเทศอื่นๆ เพราะนอกจากจะอยู่ในน่านฟ้า
ระหว่างประเทศแล้ว จีนก าหนดให้เครื่องบินที่เพียงจะบินผ่านเขตน้ีต้อง
ระบุแจ้งตนเอง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ก าหนดให้มีการระบุแจ้งตน
เฉพาะส าหรับเครื่องบินที่จะบินมุ่งเข้ามาในน่านฟ้าอาณาเขตของตน
เท่าน้ัน และเพ่ือเป็นการแสดงจุดยืนเรียกร้องสิทธิการครอบครองด้าน
การปฏิบัติเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันประเทศของจีน และอาจเป็นสัญญาณว่าจีนจะมีบทบาทในเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากข้ึน 
ทิศทางในอนาคตจากการปฏิรูปประเทศของจีน 
 การปฏิรูปประเทศของจีนน ามาสู่การเปลี่ยนโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ  จากเศรษฐกิจการเกษตรเป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม         
มากข้ึน ระบบทุนนิยมมีพลังมากข้ึน แม้ว่ารัฐยังควบคุมกรรมสิทธ์ิเหนือ
ปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ คือ ที่ดิน อยู่ก็ตาม แต่ก็มีการปรับนโยบาย
ต่างๆ โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศและเน้นการเปิดประเทศมากข้ึน มี
การใช้ยุทธศาสตร์การทูตรอบทิศทาง ท าให้จีนก้าวข้ึนเป็นมหาอ านาจ
ของโลกได้อย่างรวดเร็วข้ึนและสามารถด ารงสถานะดังกล่าวได้ การปรับ
เปิดประเทศด้วยนโยบายการทูตได้น าไปสู่การลดน้อยถอยลงของ
อุดมการณ์สังคมนิยม และท าให้จีนต้องพ่ึงพาทุนและเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและการสร้างความทันสมัยทางการทหารจากนานา
ประเทศมากข้ึน  รวมทั้งต้องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลก เพ่ือให้จีนสามารถ
ด ารงความย่ิงใหญ่ทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป  เพราะจีนเป็น
แหล่งของการลงทุน  การค้า  และแหล่งอุปทานทางเศรษฐกิจที่
ย่ิงใหญ่ และมีเศรษฐกิจที่สามารถท าให้อยู่ได้ด้วยตนเอง คือ ธัญพืชและ
พลังงาน ดังน้ันความเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจึงถือเป็นการสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโลก  
 ส่วนในระดับภูมิภาค มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเหตุให้ชาติ
สมาชิกอาเซียนบางประเทศต้องอิงและยอมให้สหรัฐฯ มีบทบาทมากข้ึน 
และอาจเป็นข้ออ้างอย่างดีให้กับสหรัฐฯ เพ่ือขยายบทบาททางการเมือง
ระหว่างประเทศ และทางทหารในภูมิภาคน้ี ที่รัฐบาลจีนต้องตระหนัก 
รวมทั้งต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับอาเซียนโดยรวม  นอกจากน้ี ไทยเอง
ในฐานะหน่ึงในชาติสมาชิกอาเซียนคงหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ...   ๛ 
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