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ค�าน�า
หนังสือ กำรเมืองและกำรปกครองจีน	 1921-2021	 หนึ่งศตวรรษ	 พรรค

คอมมิวนิสต์จีน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากการที่ผู ้เขียนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนรายวิชา สส. 334 การเมืองและ 

การปกครองจีน หนังสือ การเมืองและการปกครองจีน เล่มนี้จะท�าหน้าท่ีเพื่ออ่าน

ประกอบค�าบรรยายส�าหรับนักศึกษา และส�าหรับผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

ดังนั้นผู้เขียนจึงได้จัดท�าเนื้อหาของหนังสือเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้รับความ

สะดวกในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และท�าความเข้าใจ และสามารถอ่านหนังสือเพื่อ

น�าไปสู่การอภิปราย การซักถาม การวิพากษ์วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้มาก

ขึ้น อีกท้ังเป็นเป้าประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการใช้นักศึกษา นักวิชาการ เป็น

ศนูย์กลางของการเรียนรูท้ีเ่ท่าทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางประวตัศิาสตร์ การเมอืง การ

ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมจีน 

ทั้งนี้ การเขียนหนังสือ กำรเมืองและกำรปกครองจีน	 1921-2021	 

หนึง่ศตวรรษ	พรรคคอมมวินสิต์จีน เล่มนี ้ผูเ้ขยีนขอขอบคณุมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ที่ให้ทุนสนับสนุนการเขียนต�าราทางวิชาการ และขอขอบคุณนักวิชาการทั้งไทยและ

ต่างประเทศ ที่ผู้เขียนได้อ้างอิงประกอบการเขียน รวมทั้งนักวิชาการ นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไปที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในประเด็นการเมืองและการปกครองจีน 

รวมทั้งเศรษฐกิจจีน ผู้เขียนถือว่าบุคคลเหล่านั้นได้ช่วยเปิดพรมแดนแห่งความคิดต่อ

ผู้เขียนให้ก้าวไกลออกไป

ผู้เขียนขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ที่เป็นแรง

บันดาลใจต่อการศึกษาในระดับปริญญาเอก และการท�างานท่ีเป็นแบบอย่างในการ

ด�าเนินชีวิต ความประทับใจในความทุ่มเท ความอดทน และความเสียสละในการ

ท�างาน จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้เขียนทุ่มเทในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเป็นการระลึก

ถึงพระคุณของท่านอาจารย์มาจนกระทั่งทุกวันนี้

พิทยา สุวคันธ์
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18 ที่กล่าวมาแล้วพบว่า จากแนวคิดคาร์ลมาร์กซ์และชัยชนะของเลนิน ได้มี

อิทธิพลต่อปัญญาชนและหนุ่มสาวชาวจีนตลอดจนผู้น�าพรรคคอมมิวนิสต์จีน เช่น  

เหมาเจ๋อตง6 โจวเอินไหล หลิวเส้าฉี และเติ้งเสี่ยวผิง เป็นอย่างมาก ผู้น�าเหล่านี้เกิด

ในช่วงปลายของระบบการเมืองเก่า เติบโตภายใต้สถานการณ์ปฏิวัติและบรรยากาศ

ชาตินิยม อีกทั้งถูกหล่อหลอมด้วยความคิดของคาร์ลมาร์กซ์และเลนิน จนกลายเป็น

พลังส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสังคมจีนในกาลต่อมา

การก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์จนี ค.ศ. 1921-1927
เหตุผลทางการเมืองระหว่างประเทศและความระส�่าระสายความขัดแย้ง

ทางการเมอืงภายในจีนได้ช่วยให้ลทัธิคอมมวินสิต์ในจนีดงึดดูใจปัญญาชนยิง่ขึน้และมี

ความส�านึกทางการเมืองดังจะเห็นได้จาก “ขบวนการ 4 พฤษภาคม” (May Fourth 

Movement) เมื่อ ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นการเดินขบวนของนักศึกษา ปัญญาชน และ

ประชาชน ทีต่่อต้านการลงนามของรฐับาลจีนในสนธสิญัญาแวร์ซาย ซึง่เท่ากบัเป็นการ

ยอมรับที่ประเทศมหาอ�านาจตกลงให้ญ่ีปุ่นเข้ารับช่วงอิทธิพลของเยอรมนีในมณฑล

ชานตุง รวมทั้งเรียกร้องให้ยกเลิกข้อก�าหนดนโยบายของประเทศ และเหมาเจ๋อตง

ถือว่า ค.ศ. 1919 เป็นปีที่จีนเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติจากประชาธิปไตยแบบเก่า (คือ

การน�าโดยชนชั้นกระฎุมพี) มาเป็นประชาธิปไตยแบบใหม่ (คือ โดยการน�าของชนชั้น

ปราศจากทรัพย์สิน)

6เทอด ประชาธรรม, เหมำเจ๋อตง	 และกำรปฏิวัติจีน	 ชีวิตในวัยเด็ก..ก่อตั้งพรรค.. 

จนปลดแอกส�ำเร็จ, (กรุงเทพฯ: ชมรมหนังสือแสงตะวัน ส�านักพิมพ์เจได, 2541). เหมาเจ๋อตงเกิด

ในมณฑลหูหนาน ในครอบครวัชาวนาทีเ่ดมิยากจน แต่ได้ปรบัปรงุฐานะของตนขึน้มาจนอยูใ่นระดบั

ที่ร�่ารวย เหมาเจ๋อตงจบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประจ�ามณฑลหูหนานที่เมืองฉางซา ใน 

ค.ศ. 1918 เขาได้ท�างานในปักกิ่งโดยเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง บรรณารักษ์

นายของเขาคอืหลีต้่าเจา ผูซ้ึง่เป็น Marxist จนีรุน่แรกทีส่�าคญัคนหนึง่ทีปั่กกิง่ เหมาเจ๋อตงได้ศกึษา

และเริ่มนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ ก่อนที่จะเป็นผู้น�าคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก
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32 บทที ่3
ภาพรวมการเมือง การปกครอง  
และเศรษฐกิจจีน ค.ศ. 1921-2021

สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น 1 ใน 5 ประเทศคอมมิวนิสต์ที่เหลืออยู ่

ในโลก ฉะนั้นระบอบการเมืองจะไม่เหมือนกับระบบประชาธิปไตย คือการรวมศูนย์

อ�านาจอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อเหมาเจ๋อตงก้าวข้ึนมามีอ�านาจในการปกครอง 

และสถาปณาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ ค.ศ. 1949 ระบบเศรษฐกิจต่างๆ  

มีการวางแผนและควบคุมจากส่วนกลาง (Centrally Control Economy) ต่อมา 

เติ้งเสี่ยวผิง ก้าวขึ้นมามีบทบาทได้มีการปฏิรูป ท�าให้จีนมีระบบเศรษฐกิจแบบผสม 

หรือแบบกึ่งคอมมิวนิสต์ เพราะได้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยการน�าเข้ากลไกตลาด 

เข้ามาผสมผสานเป็นสังคมที่ใช้กลไกการตลาด (Socialism Market Economy)  

หรือที่จีนใช้ค�าว่าสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน (Socialism with Chinese 

Characteristics) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China: PRC) มี 

กรุงปักกิ่ง (ในภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง” – 北京 – Beijing) เป็นเมืองหลวง 

ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพ้ืนสีแดง ดาวดวงใหญ่ หมายถึง พรรค

คอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้น�าผู้ปกครอง ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้นที่ประกอบ

ขึ้นเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้น

นายทุนแห่งชาติ มีความหมายโดยรวมถึงเอกภาพของประชาชนจีนทุกชนชั้น  

ภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันชาติตัว
อย่
าง



43พรรคคอมมิวนิสต์จนี
พรรคคอมมิวนิสต์จีน (Chinese Communist Party) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

1 กรกฎาคม ค.ศ. 1921 ที่นครเซี่ยงไฮ้ และมีอ�านาจปกครองสาธารณรัฐประชาชน

จนีเมือ่ ค.ศ. 1949 มาจนกระทัง่ปัจจบุนั เป็นสถาบนัทางการเมอืงทีม่อี�านาจปกครอง

จีนแบบเบ็ดเสร็จที่แท้จริง รัฐบาลและรัฐสภา มีหน้าที่ปฏิบัติตามมติและนโยบายที่

พรรคก�าหนดโดยยึดหลักประชาธิปไตยรวมศูนย์ (Democratic Centralism) ล�าดับ

อาวุโสในพรรคคอมมวินสิต์มคีวามส�าคัญเหนอืต�าแหน่งอืน่ และเป็นตัวบ่งชีอ้�านาจของ

ผู้น�าแต่ละคน

ตามธรรมนูญพรรค ก�าหนดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคแห่งชาติ (Party 

Congress) ทกุ 5 ปี นบัต้ังแต่ได้มกีารจดัต้ังพรรคข้ึนใน ค.ศ. 1921 พรรคคอมมวินสิต์

จีนได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาพรรคมาแล้ว 19 ครั้ง เมื่อ ค.ศ. 2017 โดยครั้ง 

ต่อไปจะจัดขึ้นในปลาย ค.ศ. 2022

คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Central Committee) เป็น 

ตวัแทนสมชัชาพรรคแห่งชาติในการน�านโยบายของพรรคไปปฏบิตั ิโดยคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการประชุมเต็มคณะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมากกว่า

นั้น ตามค�าสั่งของกรมการเมือง (Politburo) ส่วนสมาชิกกรมการเมืองมีการประชุม

เป็นประจ�าทกุเดือน และสมาชกิถาวรกรมการเมอืงมีการประชมุเป็นประจ�าทกุสปัดาห์

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีสมาชิกประมาณ 91.91 ล้านคน (สถิติ ค.ศ. 2019) 

กระจายอยู่ทั่วประเทศและจะคัดเลือกผู้แทนระดับชาติจากมณฑลต่างๆ จากกองทัพ 

และจากองค์กรของรัฐรวมกว่า 2,000 คน เข้าร่วมการประชุมสมัชชาพรรค และใน

จ�านวนน้ีจะได้รบัเลอืกต้ังให้เป็นสมาชกิคณะกรรมการกลางพรรค ชดุปัจจบัุนมสีมาชกิ 

198 คน และสมาชกิส�ารองอกี 166 คน จากจ�านวนสมาชกิคณะกรรมการกลางพรรค 

198 คน จะได้รบัเลอืกให้เป็นสมาชกิกรมการเมอืงจ�านวน 25 คน โดยแบ่งเป็นสมาชกิ 

24 คน และสมาชิกส�ารอง 1 คน และจากจ�านวนสมาชิก 24 คน จะได้รับคัดเลือก

ให้เป็นสมาชิกถาวรประจ�ากรมการเมืองจ�านวน 9 คน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความส�าคัญ

ทางการเมืองระดับสูงสุดของจีน และหนึ่งในจ�านวน 9 คน จะได้รับเลือกตั้งให้เป็น

เลขาธิการพรรค ซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุด และจะได้รับต�าแหน่งประธานาธิบดีโดย

อัตโนมัติ
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116 ผลักดันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (ค.ศ. 1976-1980) มุ่งเน้น

การเยียวยาและปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจรวมท้ังการประกาศนโยบายปฏิรูป

เศรษฐกิจและการเปิดประเทศ และใน ค.ศ. 1979 จึงได้น�าเสนอแนวคิด “นโยบาย

สี่ทันสมัย” ในการพัฒนาประเทศ อันประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการทหาร ซึ่งน�าไปสู่การเปิดประเทศเพื่อลดความขัดแย้ง

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งยังเป็นการก�าหนดจุดยืนในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศเพื่อเป็นกรอบ 

ในการพัฒนาประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและการป้องกันประเทศ15 

การเตรยีมพร้อมในการเปิดประเทศและถอืเป็นการพลกิโฉมหน้าของจนีอีก

ครั้งหนึ่ง เนื่องมาจากเติ้งเสี่ยวผิงเห็นว่า การพึ่งตนเองยังคงเป็นหลักยึดถือปฏิบัติท่ี 

ไม่เปลี่ยนแปลง จีนยังคงสร้างมิตรภาพและความร่วมมือกับต่างประเทศ และ

ทะนุถนอมสิทธิผลประโยชน์แห่งความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง โดยยังระบุว่า

จีนยังคงด�าเนินนโยบายเปิดประตูอย่างโดดเด่ียวไม่โลเล ขยายการแลกเปล่ียนกับ

ภายนอกอย่างแข็งขันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค และอ�านวยประโยชน์แก่กัน16 

และยังคงเดินหน้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (ค.ศ. 1981-

1985) ที่เน้นการเดินหน้าสู่การเปิดประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยตั้งเป้าหมาย

ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศเพิม่ข้ึนสองเท่าภายใน 

20 ปี โดยใช้หลกัการพืน้ฐานความคดิของเหมาเจ๋อตงประสานเข้ากบัสภาพความเป็น

จริงของสังคมจีน

เติ้งเสี่ยวผิง ได้ปรับแนวทางการสร้างสรรค์สังคมนิยมจากเน้นการต่อสู้ทาง

ชนชั้น (ความสัมพันธ์ทางการผลิต) มาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือพลังการผลิตทั่ว

ทั้งสังคม ประชาชนได้ก้าวสู่ยุคของการ “มีอยู่มีกิน” และ “อยู่ดีกินดี” ตามล�าดับ  

 
15ไชยสทิธ ิตนัตยกลุ, รปูแบบกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมของจนีกบัควำมสอดคล้อง

ในกำรป้องกันประเทศ, (กรุงเทพฯ: กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 

ม.ป.ป.), 78-79.
16มาดามเติ้งหยง, เติ้งเส่ียวผิง:	 ว่ำด้วยกำรปฏิวัติวัฒนธรรมและเค้ำโครงควำมคิด	

เศรษฐกิจจีนใหม่, แปลโดย สุขสันต์ วิเวกเมธากร (กรุงเทพฯ: เฮลท์แคร์ พลับบลิชชิ่ง, 2546), 

197.

ตัว
อย่
าง



124 บทที ่6
ยุคเจียงเจ๋อหมิน  
(ค.ศ. 1992-2002)

การล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวยีตในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 ได้ท�าให้

กระบวนการโลกาภิวัตน์ และความเป็นหนึ่งเดียวกันของเศรษฐกิจโลกปรากฏเป็น 

รปูร่างอย่างชดัเจนทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน กระแสคลืน่ทนุนยิม ทัง้ในรปูของเศรษฐกจิ

การค้า การลงทุน และการเมืองแบบประชาธิปไตย ที่ทุนข้ามชาติเป็นผู้ทรงอิทธิพล

ได้แผ่ครอบคลุมไปทั้งโลกอย่างรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัตน์ในรูปของ “ตลาดเสรี”  

โดยองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นผู้ควบคุมได้กลายเป็นกระแสหลักของสังคมโลก 

ทุกประเทศต้องเร่งปรับตนเองให้เข้ากับกระแสเหล่านี้ ยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านของผู้น�า

สาธารณรัฐประชาชนจีน เจียงเจ๋อหมิน (Jiang Zemin) ได้พยายามเสริมสร้างการ

ยอมรับกับกระแสโลกาภิวัตน์และเพื่อการสืบทอดอ�านาจทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ 

โดยการสร้างหลักการและแนวคิดของตน ในท�านองเดียวกับความคิดของเหมาเจ๋อตง 

(Mao Zedong Thought) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติสังคมเป็นผล

พวงของการใช้หลกัการพืน้ฐานของลทัธมิาร์กซ์ ลทัธเิลนนิ ประสานเข้ากบัสภาพความ

เป็นจรงิของจนี ทีไ่ด้ปลดปล่อยประเทศจีนและประชาชนจนีหลดุพ้นจากการครอบง�า

ของ “ภูเขาสามลูก” คือ ศักดินานิยม ทุนนิยมขุนนาง และจักรวรรดินิยม

และแนวคิดทฤษฎีของเติ้งเสี่ยวผิง “ระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมที่มี

ลักษณะเฉพาะของจีน” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนิยมจากนโยบาย 4 ทันสมัย 

(Four Modernizations) ซึ่งหลักการของเจียงเจ๋อหมินจะเป็นแนวทางจริยธรรม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมของสังคมจีน หรือเรียกรวมๆ ว่า อารยธรรมทางจิตใจ 

(Spiritual Civilization) ซึ่งจะมีเนื้อหาเน้นชาตินิยมและศีลธรรม เพื่อให้ชาวจีน

ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ โดยไม่ตกอยู่ใต้ความ

ต้องการส่วนตัวด้านวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ผู้น�าจีนรุ่นท่ี 3 ต้องการท่ีจะสร้าง

ดุลยภาพระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาทางจิตใจ ระหว่างผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและจิตส�านึกต่อสังคมควบคู่กันไป
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195ท�าให้ในยุคของสีจ้ินผิง จึงเป็นที่น่าจับตามองว่าในอนาคตสีจิ้นผิงจะน�าพาจีนไปใน

ทิศทางใด เพื่อให้จีนกลายเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลก และจะมี

วิธีการแก้ปัญหาภายในประเทศอย่างไร 

การด�าเนินนโยบายความฝันของจนี
ภายใต้การน�าของสีจิ้นผิง ผู้น�ารุ่นที่ 5 ได้แสดงวิสัยทัศน์เนื่องในโอกาสเปิด

ประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนไว้ว่า “ความฝันของจีน” (Chinese Dream) คือ 

การเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิจีนในอกี 10 ปีข้างหน้าจะต้องเตบิโตเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ 

มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจจีนในอดีต และคาดว่าจะต้องเป็น

อันดับหนึ่งของโลก แนวคิดที่ว่านี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่นักลงทุนท้ัง

ในประเทศและต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในจีน 

จนกระทัง่การปกครองภายใต้การน�าของสจีิน้ผงิ ได้มกีารด�าเนินนโยบายที่

เน้นการปฏิรูปโครงสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการ

ผลิกโฉมและสร้างจีนในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ยังคงเน้นการบริโภคภายในประเทศ เน้น

การสร้างความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศ มนีโยบายการปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชัน่ 

อย่างชัดเจน เดินหน้ายุทธศาสตร์ไห่หยางต่อไปอีกด้วย ภายใต้การน�าของสีจิ้นผิงนั้น 

ถือได้ว่ามีการด�าเนินนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่โดดเด่นต่อเนื่องจากผู้น�ารุ่นก่อน และ

ได้มกีารประยุกต์ให้เข้ากบัสถานการณ์ของปัจจุบนั น�าสิง่ท่ีดแีละความผดิพลาดในอดตี

มาเป็นบทเรียน ทั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้น ก็คงต้องรอดูวิสัยทัศน์ของสีจ้ินผิง ท่ี

กล่าวไว้ว่า “จะท�าให้จีนเป็นผู้น�าอันดับหนึ่งของโลก” ว่าจะใช้วิธีใดและจะท�าได้หรือ

ไม่นั้นก็คงต้องรอดูในอนาคตอันใกล้

จากท่ีประชุมสมัชชาประชาชนครั้งที่ 18 สีจิ้นผิงได้กล่าวถึง “ร่างแผน

แม่บทขนาดใหญ่ในการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างท่ัวถึงกับการเร่งรัดผลักดัน

สังคมนิยมที่ทันสมัย และได้ประกาศเคลื่อนพลสู่การบรรลุเป้าหมาย “ครบรอบ 100 

ปี สองวาระ” การเสนอภารกจิบรรลคุวามฝันของจนีสูก่ารฟ้ืนฟคูวามเจรญิรุง่เรอืงแห่ง

ประชาชาติจีน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ “สมัชชา 18” มีการกล่าวถึงความ

ฝันของจีน ที่ก�าลังขบคิดถึงความเกี่ยวพันระหว่างตนกับความฝันของจีน ตลอดจน 
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207มะเขือเทศ ถั่วเหลือง หมู และปลา จีนเป็นผู้ส่งออกส�าคัญโดยส่งออกสินค้าทางการ

เกษตรคือ ผัก ผลไม้ ปลา ผลิตภัณฑ์จากแป้งและเนื้อ โดยได้ส่งออกผ่านทางฮ่องกง 

ผลผลิตต่อไร่ค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบใช้พื้นที่ต่อไร่แบบเข้มข้น 

(Intensive Cultivation) โดยจีนมีพื้นที่ทางการเกษตรคิดเป็นเพียงร้อยละ 3 ใน 4 

ของสหรัฐอเมริกา แต่จีนสามารถมีผลผลิตทางการเกษตร (ทั้งพืชและสัตว์) มากกว่า

สหรัฐอเมริการ้อยละ 30 และรัฐบาลจีนคาดว่าสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

โดยใช้เทคโนโลยี ปุ๋ย และสินค้าทุนอื่นๆ มากขึ้น

จนีกับการเปลีย่นแปลงเป็นประเทศมหาอ�านาจ
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกจิจนี ซึง่เกดิจากภาคส่งออกเป็นปัจจัย

ส�าคญัในการขบัเคลือ่นนัน้ ส่งผลให้จนีเป็นประเทศท่ีมทีนุส�ารองระหว่างประเทศมาก

ที่สุดของโลก บทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจโลก หากเศรษฐกิจของ

จีนยังขยายตัวในระดับสูงเหมือนกับที่เคยเป็นมา จะท�าให้จีนกลายเป็นประเทศท่ีมี

ขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทีส่ดุของโลก แต่ไม่ได้หมายความว่า จีนจะเข้ามามบีทบาทแทนที่

สหรัฐอมริกาได้อย่างสมบูรณ์ เงินหยวนของจีนยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเท่าที่

ควร ระดับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี รวมทั้งแสนยานุภาพทางการทหารยังเป็นรองสหรัฐอเมริกา ตลอดจน 

ภาคธรุกจิการเงนิทีย่งัไม่ได้เปิดเสรทีางการเงนิและมตีราสารอนพุนัธ์ทีเ่ป็นแหล่งระดม

เงินทุนที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศและธุรกิจได้อย่างเต็มที่ การเป็นมหาอ�านาจทาง

เศรษฐกจิของจีนทีท่รงอทิธพิลต่อเศรษฐกจิโลก (เหมอืนกบัท่ีองักฤษและสหรฐัอเมรกิา

เคยเป็นมาในอดีต) อาจจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควร อย่างไรก็ตามประสบการณ ์

การพัฒนาของจีนในอดีตก็แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจจีนที่พร้อมจะเป็นมหาอ�านาจ

ทางเศรษฐกิจของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ ดังนี้

1. เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้ง

การสร้างนวัตกรรมที่ส�าคัญที่มีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ประเทศผู้ที่มาทีหลังในการปฏิวัติอุตสาหกรรม (เช่น 

สหรัฐอเมริกากับจีน) สามารถเรียนรู้ความผิดพลาดในการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

ของประเทศที่เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมมาก่อน รวมทั้งประเทศผู้มา
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