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คํานํา
สงครามเย็ น ที่ เ ป น ความขั ด แย ง อั น ยาวนาน
ระหวางประเทศคายตะวันตกกับคายตะวันออก
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมาทําให
ประเทศจี น กั บ ประเทศไทยอยู กั น คนละค า ย
และไมคบหาสมาคกัน เพราะตางฝายตางมีความ
ระแวงลัทธิของคายที่อีกฝายสังกัดอยู มาบัดนี้ แม
สงครามเย็นจะเลิกราไปแลว และ 2 ประเทศกลับ
มามีความสัมพันธที่ดีตอกัน แตการไมคบหากันใน
อดีตยังคงสงผลมาถึงทุุกวันนี้ กลาวคือ การรับรูู
เรือ่ งราวเกี่ยวกับประเทศจีนในดานตางๆๆ ในสังคมไทยยังอยููในลักษณะผิว
เผิน กอปรกับนักวิชาการไทยนอยคนที่รูภาษาจีน และสื่อสารมวลชนไทย
ใหนําหนักกับขาวตางประเทศไมมาก ดังนั้น องคความรูของสังคมไทย
เกี่ยวกับจีนจึงมีขอจํากัดมาก
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ตระหนักถึงขอจํากัดขางตน จึงไดดําริจัดทําหนังสือรวมบทความ คัดสรร
2 ภาษา ในชื่อ “จีน 3 มิติ” ซึ่งคัดเลือกจากบทความที่เคยตีพิมพในจุุลสาร
จีนศึกษาเพื่อนําเสนอและเผยแพรบทวิเคราะหขาวสารขอมููลที่นาสนใจ
เกี่ยวกับประเทศจีนในดานการเมือง เศรษฐกิ
ฐ จ และสังคม อันจะชวยเติม
เต็มดานองคความรููสวนที่สังคมไทยยังขาดอยูู โดยเชื้อเชิญนักวิชาการ
ผูู ท รงคุุ ณ วุุ ฒิ ด า นจี น ศึ ก ษาทั้ ง ชาวไทยและชาวจี น เขี ย นบทวิ เ คราะห
ขาวสารในประเด็นที่อยููในความสนใจของสังคมตามยุุคสมัยใหแกหนังสือ
ฉบับนี้ โดยเผยแพรเปนภาษาไทยและจีน สองภาษา เพื่อสงเสริมการ
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศจีนในแวดวงของนักวิชาการไทย
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หวัง
วาหนังสือรวมบทความคัดสรร 2 ภาษา ในชื่อ “จีน 3 มิติ”นี้ จะมีสวน
ชวยเสริมสรางองคความรูดานจีนศึกษาแกสังคมไทย และเสริมสรางความ
เขาใจอันดีระหวางกันตอไป
รองศาสตราจารย ดร. นิยม รัฐอมฤต
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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发刊词
二战后，东西方国家之间长期持续的冷战现象拉远了中
泰两国的距离，使其中断了来往，因为双方都互相抵制对方的
政治意识形态。如今，尽管冷战已结束，两国也建立了友好关
系，然而由历史上长期关系中断所带来的影响至今尚存，换言
之，泰国民众对中国各方面的了解还存在片面性，加之泰国学
者很少懂汉语，以及媒体对国际新闻的重视度不够，致使泰国
知识库中有关中国的知识还非常有限。

法政大学比里·帕侬荣国际学院意识到上述局限，便创
办了《中国研究报告》一刊，旨在就中国政治、经济和社会方
面值得关注的重大问题发表分析文稿，以弥补泰国知识库中这
方面的缺以弥补泰国知识库中这方面的缺口。本刊从中泰两国
聘本刊从中泰两国聘请资深中国问题学者，本着严肃，客观和
科学的态度，撰写高质量的学术研究报告，不定期以泰中双语
出版，以期推动泰国学术界的中国问题研究 。

法政大学比里·帕侬荣国际学院期望《中国研究报告》
的创刊将会对学术界、政府机构、企业机构和社会公众有些许
贡献，能够加强泰国社会各界对中国研究的了解，以及促进两
国人民之间的相互信任和理解 。

高振华
法政大学比里·帕 侬荣国际学院院长
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เกี่ยวกับผูเขียน และผูแปล
ศาสตราจารย จาง ซีเจิ้น
- ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศ
แหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
- อาจารยที่ปรึกษานักศึกษา ปริญญาเอก
- ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษา ของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศาสตราจารย หยาง เปายฺหวิน
- ศาสตราจารยและอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก
คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิง่
- ปจจุบันเปนศาสตราจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารย ดร.หลิน ยี่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
- ปจจุบันเปนอาจารยประจําหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ศึกษาวิจยั ดานการแบงชัน้ ทางสังคมของจีน และการศึกษาขามวัฒนธรรม
อาจารย หยาง จาวฮุุย
- อาจารยอาวุุโส คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
- ผูเชี่ยวชาญดานรัฐศาสตร
อาจารย ยี่ หยวน
- อาจารยประจําศููนยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
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ดร. หลี่ เหรินเหลียง
- อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ดร. วิภาวี อนุจาผัด
- อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดร. อภิสรา พรรัตนานุกูล
- สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
ดร. คมกฤช ธาราวิวัฒน
- อาจารยประจําสํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาแมฟาหลวง
อาจารย รณชัย แซยวน
- สาขาวิชาภาษาจีน สานักวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อาจารย อุษณีษ เลิศรัตนานนท
- อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นางสาว ดุจุ เนตร อาจหาญศิริ
- นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
อาจารย กําพล ปยะศิริกุล
- อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมของประเทศจีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น1
ประเทศจีน อางวาตนใชระบอบ “ประชาธิปไตยประชาชน” หรือ
“ประชาธิปไตยสังคมนิยม” แตหากพิเคราะหถึงแกนแทแลวจะเกิดคําถาม
วา นี่คือประชาธิปไตยแบบไหนกันแน และแตกตางกับประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยมที่แพรหลายในชาติตะวันตกอยางไร มีขอดีขอเสียอะไรบาง เหลา
นี้เปนคําถามที่จะตอบในบทความนี้
1. ลักษณะพิเศษของระบบการเมืองการปกครองของประเทศจีน
1.1) การปกครองแบบรวมอํานาจเบ็ดเสร็จโดยพรรค
คอมมิวนิสตจีนเปนผูนําระบอบประชาธิปไตยใน ความหมายทั่วไปนั้น
จะยอมรับในเรือ่ งความเปนเอกภาพของ 3 องคกรปกครองสูงสุดของประเทศ
อีกทั้งใหมีการถวงดุลอํานาจระหวางกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมศูนยอํานาจ
จนเกิดการใชอํานาจเกินขอบเขต สําหรับประเทศจีนได ประกาศวาจะ
ไมใชระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก แตจะใชระบอบ “ประชาธิปไตย
ประชาชน” ทีอ่ ยูภ ายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตซึง่ แททจ่ี ริงแลวก็เปน
ระบบการรวบอํานาจแบบเบ็ดเสร็จอยางหนึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไววา
ประเทศจีนมีองคกรปกครองสูงสุดอยู 3 องคกรดวยกัน คือองคกรนิตบิ ญ
ั ญัติ
สูงสุด(สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ) องคกรบริหารสูงสุด (สภารัฐมนตรี)
และองคกรตุลาการสูงสุด(ศาลฎีกาและอัยการสูงสุด) ทั้ง 3 องคกรแบง
อํานาจหนาที่กันอยางชัดเจน ซึ่งมีท้งั ความเปนอิสระและถูกจํากัดตามขอ
กําหนด อาทิเชน
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งอาจารย
ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ผูนําคนสําคัญในคณะรัฐมนตรีและในศาลตุลาการตองมาจากการเลือกตั้ง
ของสภาผูแทนประชาชน และตองถูกควบคุมตรวจสอบโดยสภาผูแทน
ประชาชนดวย แตคณะรัฐมนตรีและศาลตุลาการจะไมสามารถควบคุม
กํากับการทํางานของสภาผูแทนประชาชนได และเมื่อพิเคราะหจากแกน
แทแลว ทั้ง 3 องคกรนี้ลวนไมมีอิสระในตัวเอง หากแตจะตองอยูภาย
ใตอาํ นาจของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตซึ่งมีอํานาจสูงสุดของ
ประเทศผานหนวยงานที่ช่อื กรมการเมือง
หากถามวาพรรคคอมมิวนิสตจนี ควบคุมกํากับ 3 องคกรนีไ้ ดอยางไร
คําตอบคือควบคุมโดย 3 รูปแบบ ดังนี้
1. บัญญัตใิ นรัฐธรรมนูญวา ทัง้ ประเทศลวนตองอยูภ ายใตการนําของ

“พรรคคอมมิวนิสต” ซึ่งรวม 3 องคกรขางตนดวยโดยปริยาย
2. จัดตั้งคณะกรรมการพรรคอยูภายในองคกรทั้ง 3 และใหเปน
ผูบริหารหลัก ทําใหคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตสามารถควบคุม
กํากับ องคกรทั้ง 3 ผานคณะกรรมการพรรคภายในองคกรดังกลาว
3. ใหกรรมการประจํากรมการเมืองกําหนดรายชือ่ บุคคลทีจ่ ะดํารง
ตําแหนงสําคัญของ 3 องคกรนีไ้ วลว งหนา กอนทีจ่ ะใหสภาผูแ ทนประชาชน
ทําการเลือกตั้ง ดังนั้น การเลือกตั้งนีจ้ ึงเปนเพียงการรวมกันออกเสียงเพื่อ
ใหผานมติเทานั้น ทายที่สุดแลว องคกรทั้ง 3 จึงอยูภายใตการนําและถูก
ควบคุมโดยตรงของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต อํานาจใหญจะ
อยูในมือของผูนําคนสําคัญในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
1.2) สิทธิความเปนประชาธิปไตยของประชาชนถูกจํากัด
ถึงแมรัฐธรรมนูญจะบัญญัติไววาประชาชนมีสิทธิในความเปน
ประชาธิปไตยอยางเต็มที่ แตแทที่จริงแลว สิทธิดังกลาวกลับถูกจํากัดเปน
อันมาก เห็นไดจากประการตอไปนี้
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ประการที่ 1 สิทธิการเลือกตั้งถูกจํากัด กลาวคือ
1. การเลือกตัง้ ในสภาผูแ ทนประชาชนมิไดมกี ารแขงขันอยางเสรีการ
เลือกตั้งในตําแหนงสําคัญของรัฐบาลก็มีผสู มัครเพียงคนเดียวทําใหสมาชิก
สภาผูแทนประชาชนไมมีทางเลือกอื่น มีแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ประชาชนเทานั้นที่มีจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งมากกวาจํานวนผูท่จี ะไดรับ
การเลือกตัง้ และบอยครัง้ ทีผ่ ลู งคะแนนเสียงก็ไมรจู กั ผูส มัครดีพอ ดังนัน้ การ
ลงคะแนนเสียงจึงทําในลักษณะหลับหูหลับตา
2. ใหสมาชิกสภาผูแ ทนประชาชนสมัยทีแ่ ลวและคณะกรรมการพรรค
ภายในองคกรรวมกันกําหนดรายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ ทําใหผแู ทนทีป่ ระชาชน
จะเลือกลงคะแนนใหมีขอบเขตจํากัด
3. การเลือกตัง้ ผูแ ทนตัง้ แตระดับอําเภอขึน้ ไปจนถึงระดับชาติลว น
เปนการเลือกตั้งทางออม กลาวคือ ผูแทนระดับลางเลือกผูแทนระดับบน
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ผูแทนระดับอําเภอเลือกตัวแทนจากสมาชิกเพื่อขึ้นไป
เปนผูแทนระดับมณฑล และผูแทนระดับมณฑลก็เลือกผูแทนจากสมาชิก
เพือ่ ขึน้ ไปเปนผูแ ทนระดับชาติ การเลือกตัง้ ทางออมในลักษณะนี้ จะทําใหผู
สมัครทีถ่ งึ แมจะตองการทํางานเพือ่ ผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง
แตไมเปนที่ตอนรับของพรรคคอมมิวนิสต ถูกกําจัดออกไปไดโดยงายทําให
พวกเขาไมสามารถขึน้ มาเปนผูแ ทนระดับชาติได นีจ่ งึ ไมใชการเลือกตัง้ อยาง
เสรี ไมมคี วามโปรงใสและยุตธิ รรม เปนการเลือกตัง้ ทีถ่ กู ควบคุมโดยพรรค
คอมมิวนิสต ดังนั้น การเลือกตั้งลักษณะนี้จึงเปนการเลือกตั้งโดยรูปแบบ
เทานั้น และผูคนมักจะรูผลตั้งแตกอนที่จะมีการเลือกตั้งแลว
ประการที่ 2 เสรีภาพในการนําเสนอขอมูลขาวสารและแสดงความ
คิดเห็นของสื่อมวลชนถูกจํากัดเปนอันมาก จวบจนปจจุบัน ประเทศจีน
ยังไมไดออกกฎหมายวาดวยเรือ่ งสือ่ และสิง่ พิมพ ดังนัน้ ไมวา จะเปนสือ่ ของ
ทางการหรือสื่อสังคมอื่นๆ ลวนตองรับการตรวจสอบและควบคุมจาก
กรมประชาสัมพันธสวนกลางพรรคคอมมิวนิสต และสํานักงานสื่อสิ่งพิมพ
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กิจการวิทยุกระจายเสียง ภาพยนตรและโทรทัศนแหงชาติจีน ซึ่งมีขอตอง
หามอยูหลากหลายประการ อาทิเชน หามตอตานผูนําพรรคคอมมิวนิสต
หามวิพากษวิจารณระบอบการปกครองและนโยบายที่กําลังดําเนินการอยู
หามเปดเผยขอมูลดานลบของผูนําประเทศ และหามเผยแพรประเด็นที่
ออนไหวอื่นๆ เปนตน
ประการที่ 3 สิทธิเสรีภาพของประชาชนในดานอื่นๆ ที่ใหไวใน
รัฐธรรมนูญ เชน สิทธิการจัดตั้งสมาคม การเดินขบวน การชุมนุมและการ
ประทวงเปนตน มีความเปนไปไดยากมาก เพราะตองขออนุมตั กิ อ นถึง
จะจัดได แตการยืน่ ขออนุญาตดําเนินกิจกรรมเหลานีม้ กั จะถูกปฏิเสธจาก
รัฐบาลดวยเหตุผลนานัปการ และองคกรเอ็นจีโอที่เกี่ยวของกับการเมือง
ก็ยากที่จะดํารงอยูได
1.3) การปกครองแบบผูน าํ รวม (Collective leadership) และ
ประชาธิปไตยในหมูอภิชน คําวา “การปกครองแบบผูนํารวม” คือการ
พิจารณาและกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญของชาติรวมกันของ
สมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสตจีน (มีสมาชิก 25 คน) ซึ่งเปน
องคกรที่มีอํานาจสูงสุดในการกําหนดยุทธศาสตรของชาติ ขอนี้เปนหลัก
การบริหารที่พรรคคอมมิวนิสตจีนยึดถือมาโดยตลอด แตในสมัยของเหมา
เจอตงนัน้ หลักการนีก้ ลับถูกเหยียบยํยาและแทนทีโ่ ดยเผด็จการอํานาจเด็ดขาด
ของเหมา ตอมาในสมัยของเติ้ง เสี่ยวผิง จึงไดฟนฟูหลักการนี้และยึดถือ
ปฏิบัติตอเนื่องมาตลอด 30 กวาป โดยสมาชิกกรมการเมืองทุกคนจะมีสทิ ธิ
ทางการเมืองเทาเทียมกัน คือหนึง่ คนหนึง่ เสียงไมเวนแมแตเลขาธิการพรรค
เพือ่ ธํารงไวซง่ึ การปกครองแบบผูน าํ รวมอยางแทจริง ทุกคนจะมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นตอการพิจารณาวาระสําคัญตางๆ ของชาติอยางเต็มที่ จึง
ถือไดวานี่เปนประชาธิปไตยแบบสมบูรณ การพิจารณาปญหาสําคัญของ
ชาตินั้นโดยทั่วไปจะสามารถหาขอสรุปไดดวยการปรึกษาหารือรวมกัน
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หากมีความเห็นที่ตางกัน ก็จะตัดสินดวยการลงคะแนนเสียง จะเห็นวา
ภายในองคกรที่มีอํานาจสูงสุดนั้น สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความ
เปนประชาธิปไตยอยางเต็มที่ มีกระบวนการหาขอสรุปทีย่ ดึ หลักเคารพใน
เสียงขางมาก กระบวกการนีเ้ รียกวา “ประชาธิปไตยในหมูอ ภิชน”
ระบอบประชาธิปไตยแบบจีนที่กลาวมาขางตนตางจากระบอบ
ประชาธิปไตยแบบเสรีของชาติตะวันตก และไมใชระบบเผด็จการแต
ระบอบนี้จะทําใหอํานาจอยูในมือของแกนนําพรรคคอมมิวนิสตจีนโดย
สมบูรณ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย แตก็มีขอจํากัด ใน
ขณะเดียวกัน ภายในองคกรที่มีอํานาจสูงสุดจะใชระบบผูนํารวมที่มีความ
เปนประชาธิปไตยอยางสมบูรณ นักวิชาการบางทานเรียกระบอบนี้วา
“ระบอบกึ่งประชาธิปไตย” และบางทานเรียกวา “ประชาธิปไตยแบบ
เอเชีย” แตผูเขียนเห็นวาควรจะเรียกระบอบนี้วา “ประชาธิปไตยแบบ
อํานาจนิยม” มากกวา
2. ขอดีและขอเสียของระบอบประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยม
2.1) ขอดีของระบอบประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมประการแรก
ระบบพรรคเดียวเปนหลักประกันตอยุทธศาสตรและแผนพัฒนาระยะ
ยาวของรัฐบาล รัฐบาลมีหนาทีก่ าํ หนดและปฏิบตั ติ ามยุทธศาสตรและแผน
พัฒนาทีส่ อดคลองกับผลประโยชนระยะยาวของประเทศชาติ เพือ่ เปนหลัก
ประกันในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและของชาติอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน ปองกันสภาพความไมตอ เนือ่ งของโครงการและแผนพัฒนาของ
รัฐบาลทีม่ พี รรคการเมืองแบบหลายพรรค ทําใหสงั คมพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ประเทศจีนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป และมี
แผนพัฒนาระยะยาว อาทิเชน แผนการสรางสังคมพออยูพอกินที่ดําเนิน
การในชวง 2 ทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนแผนที่มีระยะเวลา 20
ป นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีแผนพัฒนาเฉพาะทางที่มีระยะยาวนานอีก
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ดวย อาทิเชน แผนระยะยาววาดวยการสรางทางรถไฟความเร็วสูงใหได
5 หมื่นกิโลเมตรภายในป 2020 และแผนระยะยาวหลายสิบป อาทิเชน
โครงการ “ผันนําใตขึ้นเหนือ” ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการนาน 50 ป ความ
สําเร็จของโครงการเหลานี้ลวนตองอาศัยรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมั่นคง
ประการทีส่ อง การรวบอํานาจเบ็ดเสร็จทําใหรฐั บาลมีความเขมแข็ง
ความเข ม แข็ ง ของรั ฐ บาลและการควบคุ ม เสรี ภ าพของประชาชนจะ
สามารถดํารงไวซึ่งความมั่นคงของสังคม และความมั่นคงของสังคมก็เปน
เงื่อนไขสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมที่ขาดความมั่นคง ยอมไมมี
การพัฒนา นี่ถือเปนกฎเหล็กขอหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจตอเนื่อง
30 ป กับการเมืองทีม่ เี สถียรภาพของประเทศจีนจึงไมอาจแยกออกจากกันได
ประการที่สาม ความเขมแข็งของรัฐบาลจะเอื้อตอการระดมกําลัง
สังคมและทรัพยากรทางสังคมอื่นๆ เพื่อรวมกันดําเนินการตามแผนพัฒนา
ได อีกทั้งรวมกันผนึกกําลังความคิดในการแกไขปญหาโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจขนาดใหญได ขอนี้เห็นไดชัดจากโครงการกอสรางสาธารณูปโภค
พื้นฐานตางๆ ในระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา รัฐบาลระดับตางๆ ได
ระดมกําลังเรงกอสรางสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน อาทิเชน การกอสรางโครง
ขายทางพิเศษทั่วประเทศ การกอสรางโครงขายรางรถไฟความเร็วสูง การ
กอสรางโครงการชลประทาน “เขื่อนสามผา” เปนตน นอกจากนี้ ยัง
เห็นไดชัดจากการรับมือกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงอีกดวย ยกตัวอยาง
เชน ในแผนดินไหวครั้งรุนแรงในเขตอําเภอเหวินชวนของมณฑลเสฉวน
เมื่อป 2008 ไดคราชีวิตผูคนไปเกือบ 9 หมื่นคน มีพื้นที่ประสบภัยถึง
1 แสนตารางกิโลเมตร แตแลว ภายใตมาตรการพิเศษของรัฐบาลกลาง
(มาตรการ “หนึ่งมณฑลรับผิดชอบฟนฟูหนึ่งอําเภอภัยพิบัติ) สามารถ
กอสรางฟนฟูพื้นที่จนแลวเสร็จภายในเวลาเพียง 3 ป เรื่องนี้จึงนับเปน
อานิสงสจากการมีรฐั บาลที่เขมแข็ง
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ประการสุดทาย กระบวนการทางประชาธิปไตยในกลุมอภิชน
เปนเครื่องยืนยันความถูกตองของนโยบายสําคัญ เนื่องจากสติปญญา
ของตัวบุคคลยอมไมอาจเทียบไดกับสติปญญาของสวนรวม ดังนั้น การ
ระดมสมอง ปรึกษาหารือ และรับฟงความเห็นอยางเปดกวางจึงสามารถ
ปองกันการตัดสินใจที่อาจหละหลวมและเปนอัตวิสัยได อีกทั้งสามารถ
ลดความผิดพลาดดานนโยบายใหเหลือนอยที่สุด ดวยเหตุนี้ กระบวนการ
ทางประชาธิปไตรในกลุมอภิชนจึงเปนเครื่องยืนยันไดวานโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดําเนินตอเนื่องมา 30 กวาปนั้น โดยพื้นฐานแลว
ถือวามาถูกทาง
2.2) ขอเสียของประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยม ขอเสียของ
ประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมนั้นเปนที่ประจักษชัดเจน ดังนี้
ประการที่ 1 ภายใตการไรการแขงขันระหวางพรรคการเมือง
และไรการตรวจสอบจากพรรคการเมืองอื่น ทําใหพรรคคอมมิวนิสตจีนที่
บริหารประเทศตอเนือ่ งยาวนาน มีโอกาสเกิดการทุจริตคอรัปชัน่ ไดโดยงาย
แมประเทศจีนจะมีพรรคการเมืองขนาดเล็กอยูถึง 8 พรรคซึ่งสามารถมี
สวนรวมทางการเมืองผานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง (CPPCC) ได แต
พรรคการเมืองเหลานี้ก็ตองอยูภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมอาจเปนคูแขงขันเรื่องอํานาจทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสตจีน
ได ทําไดเพียงเสนอขอคิดเห็นเชิงสรางสรรคเทานั้น สภาพไรการแขงขัน
ทางการเมืองและการครองอํานาจแบบผูกขาดมาเปนเวลานาน ทําให
พรรคคอมมิวนิสตจีนขาดความตระหนักตอวิกฤตการณที่เกิดขึ้น จึงกอให
เกิดกลุมผูไมแสวงหาความกาวหนา ใชอํานาจในทางมิชอบและมีแนวโนม
เสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ การเดินหนาระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดในชวง
30 กวาปท่ผี านมา ปญหาคอรัปชั่นภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต
จีนนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นพรรคคอมมิวนิสตจีนยังไดจํากัดสื่อมวลชนมิใหมี
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การตรวจสอบรัฐบาล การกระทําเชนนี้เทากับปกปองพฤติกรรมการทุจริต
คอรัปชั่นทางการเมือง ถึงแมพรรคคอมมิวนิสตจีนจะมีองคกรตรวจสอบ
ของตนเอง (คือ คณะกรรมการตรวจสอบวินัย) แตการตรวจสอบตัว
เองยอมไมเกิดผล โดยมักจะมีการปกปองกันและกันระหวางขาราชการ
ทําใหระบบการตรวจสอบเปนการตั้งขึ้นลอยๆ เทานั้นจนประเทศจีนถูก
องคกร “ความโปรงใสระหวางประเทศ” จัดรายชื่อใหอยูในกลุมประเทศที่
มีการทุจริตคอรัปชั่นรายแรง
ประการที่ 2 การปกครองแบบพรรคเดียวเปนเวลานานจะงายตอ
การทีบ่ คุ คลจะใชตาํ แหนงสรางอภิสทิ ธิใ์ หตนเองในสังคม การปฏิบตั ริ าชการ
ที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววาผูนําแตละระดับในพรรคคอมมิวนิสตจีนได
อาศัยอํานาจกําหนดกฎเกณฑและขอบังคับตางๆ มากมายที่เอื้อตอการ
แสวงหาผลประโยชนและการเสวยสุขของตนเอง จะเห็นไดจากการใชรถหรู
เปนรถประจําตําแหนง การสรางอาคารสํานักงานทีใ่ หญโตหรูหรา การเขา
ใชบริการโรงแรมหรู การใชงบหลวงเดินทางไปตางประเทศ เปนตน เมือ่ เวลา
นานไปจะทําใหเกิดชนชั้นอภิสิทธิ์ขึ้นในสังคม ซึง่ คนเหลานีย้ ากทีจ่ ะทํางาน
รับใชประชาชนอยางแทจริงได
ประการที่ 3 สิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยของประชาชนถูก
จํากัด อีกทั้งเพิ่มความขัดแยงในสังคม เนื่องจากผูดํารงตําแหนงทาง
ราชการตางๆ ไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงและโดยเสรี
ดังนั้นพวกเขาเหลานี้ (โดยเฉพาะตําแหนงระดับกลางและลาง) ไมไดใสใจ
ที่จะรับผิดชอบตอประชาชน และไมสนใจทุกขยากของประชาชน สิ่งที่
พวกเขาสนใจคือการทําใหหัวหนาพอใจมากกวา ซึ่งจะทําใหตนมีความ
มัน่ คงในตําแหนงหรือไดเลือ่ นตําแหนง เมือ่ เปนเชนนี้ ความขัดแยงระหวาง
รัฐกับประชาชนก็เพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากประชาชนขาดชองทางแสดง
ความคิดเห็นหรือระบายความไมพอใจตอระบบประชาธิปไตย และถูกจํากัด
8
SW 9855-A-P294-PC8.indd 8

22/2/2560 16:24:34

สิทธิเสรีภาพ ดังนั้น จึงเกิดเหตุการณลุกฮือของมวลชนที่มีตนเหตุมาจาก
ความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนเรือ่ ยมา อาทิเชน เมือ่ เจาหนาทีเ่ ทศกิจ
ใชกําลังปฏิบัติหนาที่ ก็มักจะเกิดเหตุการณชาวบานลอมสํานักงานรัฐบาล
หรือลอมเจาหนาที่รัฐอยูเปนประจํา
ประการที่ 4 การสรางผลงานทางการเมืองขนานใหญ ทําลายสิง่
แวดลอม สรางความเดือดรอนแกประชาชน ทําใหการพัฒนาไมยง่ั ยืน เนือ่ งจาก
ผูด าํ รงตําแหนงทางราชการตางๆ ไมไดมาจากการเลือกตัง้ ของประชาชน ดังนัน้
อนาคตทางการเมืองของพวกเขาจึงไมไดขึ้นอยูกับประชาชน แตขึ้นอยู
กับหัวหนาของตน ซึ่งตองมีความสัมพันธสว นตัวทีด่ กี บั หัวหนา และตองมี
ผลงานดีอีกดวย เพราะตัวชี้วัดผลงานของหัวหนาขึ้นอยูกับอัตราการเพิม่
ของ GDP ซึ่งเปนตัวเลขที่สามารถมองเห็นไดอยางเปดเผย และขึ้นอยูกับ
การมีโครงการกอสรางขนาดใหญเปนตน ทําใหขาราชการระดับทองถิ่น
ตองสรางผลงานทางการเมืองขนานใหญ โดยไมสนใจผลกระทบตอระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษรายแรงตอสิ่งแวดลอม และสงผล
รายแรงตอความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
3. สรุป
โลกนี้ไมมีระบอบอะไรที่สมบูรณแบบ ทุกระบอบยอมมี 2 ดาน
เหมือนเหรียญที่มีดานหัวและดานกอย สิ่งที่เราทําไดคือการสงเสริมปจจัย
ดานบวกและขจัดปจจัยดานลบ พยายามใหปจจัย ดานบวกเกิดผลมาก
ที่สุด และลดผลดานลบใหเหลือนอยที่สุด หลังจากที่ ฯพณฯ สี จิ้นผิง ขึน้
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีประเทศจีน ก็ไดดําริใหมีการปฏิรูปในเชิงลึก
พยายามลดผลกระทบดานลบของระบอบ อาทิเชน เขาไดปลุกกระแส
ต อ ต า นคอร รั ป ชั น ครั้ ง ใหญ อ ย า งที่ ไ ม เ คยมี ม าก อ นในประวั ติ ศ าสตร
ทําลายกฎเกณฑเดิมที่เรียกวา “โทษยอมลวงไมถึงกรรมการประจํากรม
การเมือง” เสนอให “ปราบเสือและแมลงวันไปพรอมกัน” ทําใหตั้งแต
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การประชุมสมัชชาใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 18 เปนตนมา มี
ขาราชการระดับสูงถูกปลดออกจากตําแหนงหลายระลอก และ “เสือ”
ตัวใหญที่สุดก็คือนายโจว หยงคัง อดีตกรรมการประจํากรมการเมือง ซึ่ง
ถู ก กรรมการกรมการเมื อ งพรรคคอมมิ ว นิ ส ต สั่ ง ตั้ ง สํานวนสอบสวน
อยางเปนทางการแลว อีกไมนานก็จะตองถูกลงโทษตามกฎหมายอยาง
แนนอน หากเปนเชนนั้น โจว จะกลายเปนผูนําที่ตองคดีคอรรัปชันที่มี
ตําแหนงสูงที่สุดนับตั้งแตสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตนมา
ระบอบจะดี ห รื อ ไม นั้ น มิ ไ ด ขึ้ น อยู กั บ ความเป น ประชาธิ ป ไตย
มากนอยเพียงใด หรือใหเสรีภาพแคไหน แตขึ้นอยูกับความเหมาะสมตอ
สภาพการณของประเทศนั้นๆ คํากลาวที่วา “สิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือสิ่งที่
ดีที่สุด” นั้น ถือเปนหลักการขอแรกของการเลือกระบอบ การประเมิน
วาระบอบอะไรจะดีหรือไมนั้นมีตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียว คือระบอบนั้น
สามารถสงเสริมการพัฒนาของเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดหรือไม สามารถ
ยกระดับความมีอารยะทั้งทางวัตถุและทางจิตใจของประชาชนไดหรือ
ไม และสามารถนําความสงบสุข ความยุติธรรม และความปรองดองมา
สูสังคมไดหรือไม กลาวโดยสรุปแลวดวยสภาพของประเทศจีนที่เปน
ประเทศขนาดใหญ มีประชากรมหาศาล และมีความขัดแยงทางสังคม
สูง ระบอบที่ใชอยูในปจจุบันนี้ถือวามีความเหมาะสมแลว หากปลอยใหมี
ประชาธิปไตยอยางเสรี ประเทศจีนอาจไมมีวันสงบสุข
ประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยมของประเทศจีนกําลังเผชิญกับบท
ทดสอบและความทาทาย ซึ่งกําลังปรากฏผลดานบวกและเผยผลดานลบ
ไปพรอมๆ กัน ดังนัน้ จึงเปนภารกิจใหญหลวงของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ที่ตองเผชิญกับ “เสือ” เพื่อยับยั้งผลดานลบ สีจะตองทําการปฏิรูปอยาง
รอบดาน แตทวา การปฏิรูปนี้จะไปไดไกลแคไหนและจะมีประสิทธิผล
มากนอยเพียงใดเปนสิ่งที่ตอ งเฝาติดตามตอไป แตมี ขอหนึ่งที่ตอ งยืนยัน
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คือการปฏิรูปนั้นควรจะทําใหการเมืองจีนมีประชาธิปไตยมากขึ้น ปกครอง
ตามตัวบทกฎหมายมากขึน้ และทําใหประเทศชาติมคี วามเจริญรุง เรืองยิง่ ขึน้
ผูแปล
อาจารยรณชัย แซยวน
สาขาวิชาภาษาจีน สํานักวิชาศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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中国的权威主义民主
张锡镇1
中国自称实行“人民民主”或“社会主义民主”。从本
质上看，这究竟是怎样的一种民主，它同西方普遍实行的自由
民主究竟有何区别，它的优劣势究竟何在？本文力图回答这些
问题。
一、中国政治制度的主要特点
1. 共产党领导下的高度集权
普遍意义上的民主制，一般都承认三权分立，相互制
衡，避免权力集中，以防权力滥用。但中国公开宣称，不搞西
方式的三权分立，而实行共产党领导下的人民民主。这种制度
实际上是一种高度集权的制度。宪法规定，国家有三大权力机
构，即最高立法机构（全国人民代表大会，简称“人大”）、
最高行政机构（国务院）和最高司法机构（最高法院和最高检
察院。这三大权力机构在职能上有明确的分工，有一定的独立
性，也有一定的制约性，例如国务院和法院主要领导人须由人
大选举并受其监督。但这种独立性和制约性并不是相互的。人
大可以制约国务院和法院，而国务院和法院却不能制约人大。
从本质上看，这三大权力机构都不是独立的，都要服从于一个
最高领导——共产党中央委员会，以及代表它的中央政治局。
这三大权力机构是如何由共产党领导和控制呢？是通
过三种方式，一是国家宪法规定，全国必须接受“共产党的领
导”，当然包括这三大权力机构；二是三大权力机关内部都设
有党组，三大机构的主要负责人都是党组成员。党中央通过党
组来领导和控制三大机构；三是这三大机构的主要领导人的提

1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里 帕侬荣国际
学院教授，中国研究专业主任。
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名都是在人大选举之前由中央政治局决定的，最后只是由人大
表决通过而已。因此，三大权力机构最终都是受党中央直接领
导和控制，主要权力都集中在共产党中央的领导核心。
2. 人民的民主权利受到限制
宪法规定人民享有充分的民主权利，但实际上这种权利
受到很大的限制。这种限制表现在，第一，选举权受到限制。
首先，人大选举不存在自由竞选和竞争，在主要政府领导人的
选举中，只有唯一的候选人，人大代表无法选择，只是在人大
代表的选举中，才是差额选举（即候选人多于实际当选名额）
。选民一般不了解侯选人，因此投票比较盲目。其次，候选人
的名单是由上届人大领导和党组确定的，限制了人民选择候选
人的范围。其三，从县级以上人大到全国人大的代表选举实行
的是间接选举，即逐级选出高一级的人大代表，也就是说，由
县人大代表从他们中间选出省人大代表，省人大代表再从他们
自己中间选出全国人大代表。这种间接选举很容易把那些真正
代表人民利益但又不受共产党欢迎的人淘汰出去，使他们不能
进入最高层的全国人大。这种选举并不是自由、透明、公正的
选举，是在共产党控制下的选举。因此这种选举很大程度上流
于形式，往往是在选举之前，人们就料到选举的结果。
第二，言论自由和新闻自由受到很大限制。中国至今没
有出台新闻出版法。不论官方媒体和其他社会媒体所涉及的内
容都必须接受党中央宣传部和出版总署的管辖。在新闻和出版
领域有许多禁区不得触及，如反对共产党的领导，批评现行制
度和政策，披露国家领导人的负面信息，以及其他敏感话题等。
第三，公民的其他自由，如宪法规定的结社、游行、集
会和示威等人权基本上难以实现。这种活动的申请一般因种种
理由得不到政府的批准。涉及政治领域的非政府组织也很难有
生存的空间。
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3. 集体领导和精英民主
所谓“集体领导”就是中国最高决策机构——党中央
政治局（25个成员）集体决定有关国家的重大战略、方针、政
策。这是中国共产党的一贯领导原则，但在毛泽东时代，这一
原则被践踏了，毛的绝对权威取代了集体领导，成了一人独
裁。在邓小平时代，这一原则得到了恢复。在过去的30多年，
这一原则基本上得到了实行。为了保证真正的集体领导，政治
局的成员在政治上一律平等，包括总书记也只是一票，在讨论
重大问题时，他们享有完全的发言权，实行充分的民主。重大
问题一般可以通过集体协商讨论达成一致。如果出现分歧，则
通过少数服从多数的原则进行票决，最后，根据多数票形成决
议或决定。在最高决策机构，所有成员享有最充分的民主和自
由，通过少数服从多数的原则，形成决议的过程，可以称作“
精英民主”。
中国的这种民主制不同于西方的自由民主，也不同于个
人独裁。在这种制度下，权力高度集中于共产党的领导核心；
人民享有民主权利和自由，但受到一定限制；同时在最高决策
机构内部实行充分的民主的集体领导。有些学者将这种制度称
作“半民主制”，有的称“亚洲式民主”，笔者倾向于称作“
权威主义民主”。
二、权威主义民主的优势和劣势
1. 权威主义民主的优势
首先，一党制保证政府实施政府长远发展战略和规划。
政府有责任制定和实施符合国家长远利益的发展战略和规划，
这样才能保证国家社会经济的持续稳定发展。这一制度可以避
免在多党制下政府的短期行为和发展计划的朝令夕改，从而保
证社会发展的连续性。中国每五年都要制定社会经济发展的“
五年计划”。也有长远规划，如在本世纪头20年建设小康社会
的20年规划。在一些具体领域也有长远的发展规划，例如中国
高速铁路到2020年达到5万公里的长远规划。甚至还有长达几
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十年的具体工程计划，例如长达50年的“南水北调”工程。这
些规划的实现都有赖于一个持续稳定的政府。
其次，权力的高度集中使政府变得强大而有力。政府的
强大和对人民民主权利的限制可以有效地维持社会的稳定，而
社会稳定是经济发展的前提条件。没有稳定就没有发展，这是
一条铁律。中国经济持续发展30多年同中国政治长期稳定分不
开。
其三，政府的强大有利于进行社会动员和调动一切可以
调动的社会资源实施国家发展战略，集中力量解决有利于经济
发展的重大项目。这在基础设施建设方面尤为突出，在过去几
十年，各级政府集中力量加速基础设施建设，例如全国高速公
路网建设、高速铁路网建设、三峡工程建设等。这也表现在应
对巨大自然灾害方面，例如2008年四川汶川大地震后夺去了近
9万人的生命，受灾面积达10万平方公里，然而由于中央政府
采取了特别措施（一个省包一个县的重建任务），仅用了3年
完成了恢复重建工作。这都得益于有强大的政府。
其四，最高决策层的精英民主基本上保证了重大决策的
正确性。个人的智慧总是有限的，集体的智慧是伟大的。通过
集体讨论，集思广益，可以避免决策的片面性和主观性，最大
限度地减少决策失误。这种精英民主决策保证了过去30多年所
实行的发展战略和政策基本上是正确的。
2. 权威主义民主的劣势
这种民主的弊端是显而易见的。首先，在缺乏政党竞争
和其他政治力量有效监督的情况下，长期执政的共产党很容易
走向腐败。中国虽然有其他八个小党，它们也可以通过人民政
治协商会议参政，但他们必须接受共产党的领导，不得同共产
党竞争政治权力，只能发挥建设性辅助作用。由于没有竞争，
长期垄断权力，就使共产党缺乏危机感，滋生不求进取，滥用
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权力，腐化堕落的倾向。在过去走向市场经济的30多年，共产
党领导的腐败问题越来越严重。共产党也限制媒体对政府的监
督，实际上保护了政治腐败。共产党主要靠自身的检查机构（
纪律检查委员会）来监督，但自我监督很难奏效，往往形成官
官相护，使监督体系形同虚设。中国已经被“透明国际”列入
严重腐败的国家名单。
其次，一党长期执政很容易利用执政地位培植特权阶
层。过去的实践证明，共产党各级领导利用职权制定和设置了
许多为他们牟取利益和追求享受的制度和规定。这主要表现
在，配豪华车，盖豪华办公楼，住豪华酒店，公费出国旅游
等，久而久之，一个享有既得利益的特权阶层就形成了。这个
阶层很难再全心全意为人民服务。
其三，人民的民主自由权利受到限制，激化社会矛盾。
由于大多数官员不是通过人民自由、直接选举的，因而这些官
员，特别是中下层政府官员，不是对人民负责，不关心人民疾
苦；他关心的只是保证他的上司的满意，从而保住甚至提升自
己的职位。这样，官民之间的矛盾就越来越尖锐。又由于民众
缺乏发泄和表达自己不满的民主渠道，民主权利受到限制，所
以由官民矛盾激发的群体事件不断发生。例如城管暴力执法常
常引起民众围攻当地政府和执法当局的事件。
最后，大搞政绩工程，破坏环境，危害百姓，导
致不可持续发展。由于各级官员不是真正由人民选举的，
决定他们升迁的不是民意，而是上司。上司看重的除了私
人关系，还要看其政绩。而考核领导的政绩指标又往往是
看得见的GDP增长率，某些大项目、大工程等等。地方官
员为了追求这些政绩工程，就不惜牺牲生态环境。环境
的严重污染和破坏严重危及了当地民众的生命安全。
三、结论
世界上不存在尽善尽美的制度。任何制度都有其两面
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性，正如硬币的正反两面。我们所能做的只是趋利除弊，尽可
能发挥积极的一面，最大限度地减少其消极影响。习近平上台
后，倡导全面深化改革，试图减少这种制度负面影响。例如他
掀起了一场前所未有的反腐风暴，打破了“刑不上常委”的惯
例，主张“苍蝇老虎一起打”。党的十八大以来，大批高官落
马，最大的老虎——前政治局常委周永康已由党中央政治局正
式宣布立案审查，不久的将来，肯定也会对其绳之以法。这将
是中华人民共和国建国以来因腐败而被法办的最高官员。
制度的优劣不在于它多么民主、多么自由，而在于这种
制度是否适合本国国情。“适者最佳”，这是选择制度的第一
原则。衡量制度的好坏的唯一标准是，它能否促进经济的持续
发展，是否使人民的物质和精神文明大幅度提升，是否给社会
带来稳定、公平与和谐。客观地讲，鉴于中国国家之大，人口
之多，社会矛盾之尖锐，这种制度基本上是适宜的，如果实行
完全的自由民主，中国可能永无宁日。
中国的权威主义民主正在面临考验和挑战。该制度在发
挥积极作用的同时，其消极作用在日益上升。如何遏制这种消
极作用，是摆在习近平面前的艰巨任务。他要进行全面改革，
但这种改革能走多远，究竟有多大成效，我们拭目以待。有一
点必须肯定，改革应该使中国的政治制度越来越民主、法治和
昌明。
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พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนใชวิธีอยางไร
ในการปกครองประเทศ
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น 1
การวิจัยเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนและระบบ
พรรคการเมื อ งของจี น เป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ในการทํ า ความเข า ใจระบบ
การเมืองจีน จีนเปนหนึง่ ในประเทศสังคมนิยมทีเ่ หลือเพียงไมกป่ี ระเทศ ใน
โลกปจจุบนั นี้ หนึง่ ในลักษณะเฉพาะทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ ของประเทศสังคมนิยมคือ
การปกครองภายใตพรรคคอมมิวนิสตพรรคเดียวทําไมพรรคคอมมิวนิสตจงึ
สามารถปกครองดวยระบบพรรคเดียวในประเทศจีนได และพรรคคอมมิวนิสต
ใชวิธีอยางไรในการปกครองประเทศ เหลานี้เปนคําถามสําคัญที่จะตอบใน
บทความนี้
1. ทําความรูจักพรรคคอมมิวนิสตจีน
หากจะวิเคราะหเคล็ดลับความสําเร็จในการปกครองประเทศ
ของพรรคคอมมิวนิสต กอนอื่นตองทําความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศจีนเปนอยางแรก ชวงปลายศตวรรษที่ 19 การคุกคามของ
ลัทธิอาณานิคมของชาติตะวันตกทําใหประเทศจีนตองเผชิญชะตากรรม
แหงการลมสลายประเทศ บรรดาผูร จู ากทุกภาคสวนของสังคมจีนในขณะ
นั้นลวนแลวแตพยายามแสวงหาหนทางในการชวยเหลือประเทศ เริ่ม
จากสมเด็จพระจักรพรรดิกวังซวี่ (Guangxu Emperor) แหงราชวงศชิงได
สนับสนุนเหลียงฉีเชา (Liang qichao) และคังโหยวเหวย (Kang Youwei) ขุนนางสําคัญในการทําการปฏิรูปรอยวัน แตก็ ตองพายแพไปดวย
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งอาจารย
ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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แรงกดดันจากพลังฝายอนุรักษนิยม ตอจากนั้นซุนยัตเซ็น (Sun Zhongshan) ใชแนวคิดชาตินิยมเปนอาวุธในการกอการปฏิวัติซินไฮ (Xinhai
Revolution) เพื่อลมลางราชวงศชิง แตผลจากการปฏิวัติกลับถูกขุนพล
ฝายตอตานหยวนซือขายแยงชิงไปเสีย การปฏิวัติซินไฮจึงไมประสบผล
สําเร็จอยางสมบูรณ ตอมาไดมีฝายกาวหนาอีกกลุมของประเทศจีนไดแก
เฉินตูซ่วิ (Chen Duxiu) หลี่ตาเจา (Li Dazhao) และเหมาเจอตง ได
ทําการจัดตั้งพรรคการเมืองรูปแบบใหมขึ้นในป ค.ศ.1921 ซึ่งก็คือพรรค
คอมมิวนิสตจีน พวกเขาตัดสินใจเดินตามเสนทางแหงการปฏิวัติของชาว
รัสเซีย ใชลัทธิมารกซในการชวยเหลือประเทศจีน
ในเวลาต อ มาพรรคก ก มิ น ตั๋ ง ที่ นํ า โดยซุ น ยั ต เซ็ น ได ร ว มมื อ กั บ
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น ในการเป ด สงครามโค น ล ม รั ฐ บาลขุ น พลฝ า ยต อ
ตานจนสําเร็จ แตทวาปรัชญาทางการเมืองและความตองการของสอง
พรรคนั้นชางหางไกลกันเหลือเกิน พรรคกกมินตั๋งตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของลัทธิชาตินิยม ตองการสรางประเทศสาธารณรัฐชนชั้นนายทุน แต
พรรคคอมมิวนิสตตั้งอยูบนพื้นฐานของลัทธิคอมมิวนิสต ตองการสราง
สาธารณรัฐประชาชนที่มีกรรมกรและชาวนาเปนหลัก ในป ค.ศ. 1925
หลังจากมรณกรรมของซุนยัตเซ็น เจียงไคเชคผูนําคนใหมของพรรคกก
มินตั๋งไดเริ่มกดดันและปราบปรามพรรคคอมมิวนิสตอยางเปดเผย ทําให
การร ว มมื อ ของสองพรรคขาดสะบั้ น แต นั้ น เป น ต น มาและได เ กิ ด เป น
สงครามภายในระหวางสองพรรค ถึงแมวาในชวงสงครามตอตานญี่ปนุ
ทั้งสองพรรคไดมีการรวมมือกันในระดับหนึ่ง แตภายหลังจากที่สงคราม
ตอตานญี่ปุนไดจบลง สงครามกลางเมืองระหวางสองพรรคไดกลับมาเปด
ตัวเต็มรูปแบบอีกครั้ง พรรคกกมินตั๋ง เปนตัวแทนของชนชัน้ สูงจํานวนนอย
ในสังคมจีน แตพรรคคอมมิวนิสตเปนตัวแทนของชนชั้นลางจํานวนมาก
อยางกรรมกรและชาวนา ดวยเหตุนี้ทําใหพรรคกกมินตั๋งตองพายแพและ
ลาถอยไปที่ไตหวัน พรรคคอมมิวนิสตไดรับชัยชนะบนแผนดินใหญ และ
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ไดจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ชัยชนะจากการปฏิวัติทําใหพรรค
คอมมิวนิสตไดมาซึ่งสถานะที่ถูกตองตามครรลองของกฎหมายอยางยิ่ง
และเปนจุดเริ่มตนของการปกครองโดยพรรคเดียว
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศจี น จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามทฤษฎี
พรรคการเมื อ งของลั ท ธิ เ ลนิ น ซึ ่ ง มี ห ลั ก การทางการเมื อ งที ่ ช ั ด เจน
มี โ ครงสรางองคกรและกลไกทีส่ มบูรณแบบ มีวนิ ยั องคกรทีเ่ ขมงวด และมี
รากฐานทางสังคมทีล่ กึ ซึง้ และแข็งแกรง พรรคฯ มีหลักการพืน้ ฐานคืออาศัย
พันธมิตรซึง่ ประกอบดวยกรรมกรและชาวนาเปนพืน้ ฐานในการกําจัดชนชัน้
ขูดรีด บรรลุซึ่งความเทาเทียมกันของทุกผูทุกคนสรางสังคมคอมมิวนิสต
ในอุดมคติทไ่ี มมรี ะบบกรรมสิทธิข์ องเอกชน เปาหมายทางการเมืองนี้ หาก
ไมใชเพียงแคการคิดลมๆ แลงๆ แลวละก็ จะตองใชเวลาเปนรอยปหรือแม
กระทัง่ หลายศตวรรษจึงจะบรรลุไดแตผนู าํ พรรคคอมมิวนิสตจนี ไดพยายาม
สรรหาหนทางทีจ่ ะสรางลัทธิคอมมิวนิสตใหสาํ เร็จภายในเวลาแคไมกป่ี ห รือ
สิบกวาปใหได ดวยเหตุน้ี พรรคฯ จึงไดเปดฉากการตอสูระหวางชนชั้นครั้ง
ใหญ เกิดการทําลายชนชั้นนายทุนและลัทธิทุนนิยม ซึ่งในที่สุดนําไปสูการ
เสื่อมถอยอยางใหญหลวงในทางสังคมและเศรษฐกิจ และการสูญเสียอีก
หลายแสนชีวิต ในป ค.ศ. 1978 พรรคฯ ไดสรุปบทเรียนทางประวัติศาสตร
ที่เกิดขึ้น และตัดสินใจลมเลิกแนวทางการตอสูระหวางชนชั้น หันมาให
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอันดับแรก ดําเนินการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด สรางสังคมนิยมแบบมี
อัตลักษณของจีน หรือที่เรียกวา “ลัทธิทุนนิยมภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสต” สิง่ เหลานีถ้ อื เปนการปรับเปลีย่ นครัง้ ใหญของหลักการแหง
พรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น มี โ ครงสร า งองค ก รที่ ส มบู ร ณ เริ่ ม ตั้ ง แต
ศูนยกลางไปจนถึงระดับพื้นฐาน ศูนยกลางพรรคมีหนวยงานผูนําที่ยิ่ง
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ใหญคือ “คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต” (มีสมาชิก 200 กวาคน)
และตัวแทนของคณะกรรมการกลางซึ่งสูงขึ้นไปอีกไดแก “คณะกรรมการ
กรมการเมือง” (มีสมาชิก 25 คน) และ “คณะกรรมการประจํากรม
การเมือง” (มีสมาชิก 7 คน) นอกจากนี้รัฐบาลทองถิ่นในทุกระดับตั้งแต
ระดับมณฑล เมือง อําเภอ ไปจนถึงตําบล ลวนแลวแตมีคณะกรรมการ
พรรคทองถิ่นอยูทั้งสิ้น รัฐบาลทองถิ่นทุกระดับจะตองอยูภายใตการนํา
ของกรรมการพรรคที่อยูในหนวยปกครองระดับเดียวกัน ในทุกโรงงาน
กิจการ สถานศึกษา หมูบาน และหนวยงานอื่นๆ เพียงแคมีสมาชิกพรรค
มากกวา 3 คน ก็สามารถจัดตั้งคณะกรรมการพรรคหรือสาขาพรรคได
ปจจุบันพรรคคอมมิวนิสตมีสมาชิกกวา 80 ลานคน ครอบคลุมทุกซอกมุม
ของประเทศ เปรียบเสมือนรากไมขนาดใหญของตนไมที่ไดแผรากฝงลึกใน
สังคมจีน ตามวินัยของพรรค องคกรระดับตํากวาจะตองเชื่อฟงการนําของ
ผูบังคับบัญชาที่สูงกวาตนอยางไมมีเงื่อนไข ทุกคนในพรรคจะตองเชื่อฟง
ศูนยกลางพรรค สมาชิกจะตองจายคาธรรมเนียมในการเปนสมาชิกพรรค
และตองทํางานอยางหนักเพื่อพรรค ธรรมนูญพรรคฉบับที่ผานๆ มาเนน
หลักการปราศจากชนชั้นของพรรค แตทวาในปจจุบันเนนวาพรรคเปน
ตัวแทนผลประโยชนของปวงประชาชน พรรคคอมมิวนิสตถือเปนสถาบัน
ที่มีอํานาจทางการเมืองมากที่สุดของจีน
2. ระบบพรรคเดียวและหลายพรรคแนวรวม
ตามแนวทางของลัทธิมารกซ - เลนิน ประเทศสังคมนิยมคือ
ประเทศที่พรรคคอมมิวนิสตเปนผูนําประเทศเพียงพรรคเดียวและตอง
เปนแบบนี้เทานั้นเหตุเพราะมีเพียงพรรคการเมืองที่ปราศจากการแบง
แยกชนชั้ น ซึ่ ง ก็ คื อ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ ท า นั้ น ที่ ส ามารถนํ า ประชาชน
กํ า จั ด ระบบกรรมสิ ท ธ ข องเอกชนและสร า งสั ง คมคอมมิ ว นิ ส ต ใ ห
เกิ ด ขึ้ น ได ธ รรมนู ญ พรรคกํ า หนดว า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ ป น แกนกลาง
ซึ่ ง นํ า ปวงประชาชนทั้ ง ชาติ รั ฐ ธรรมนู ญ ยั ง กํ า หนดว า ทั้ ง ประเทศ
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จะต อ งยอมรั บ การนํ า ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต สิ ่ ง เหล า นี ้ เ ป น เครื ่ อ ง
รับรองวาการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตเพียงพรรคเดียวนั้นชอบ
ดวยกฎหมาย ทามกลางสงครามกลางเมืองที่ยาวนานระหวางพรรค
กกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต พรรคและองคกรการเมืองเล็กๆ นอยๆ
ที่สนับสนุนประชาธิปไตยเลือกที่จะยืนฝายเดียวกับพรรคคอมมิวนิสต
และรวมตัวเปนพันธมิตรกันเพื่อตอตานการปกครองของพรรคกกมินตั๋ง
เนือ่ งจากพรรคและองคกรการเมืองเล็กๆ เหลานีม้ คี ณ
ุ ปู การตอการปฏิวตั ิ
ของพรรคคอมมิวนิสต หลังจากพรรคคอมมิวนิสตประกาศสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีนแลว พรรคคอมมิวนิสตยังคงอนุญาตใหพรรค
และองค ก รการเมื อ งเหล า นี้ ค งอยู เ พื่ อ เป น พรรคแนวร ว มกั บ พรรค
คอมมิวนิสต ซึ่งพรรคและองคกรการเมืองเหลานี้ไดถูกขนานนามวา
“8 พรรคประชาธิปไตย”2 แตพรรคและองคกรการเมืองเหลานีจ้ ะไม
สามารถมีสถานะทางการเมืองเทียบเทากับพรรคคอมมิวนิสตได พวกเขา
ตองยอมรับความเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตดวย และไม
สามารถจะขึ้นมาเทียบเทาเพื่อแยงชิงอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตได
แตอยางไรก็ตาม พรรคและองคกรการเมืองเหลานี้มีสิทธิที่จะมีสวนรวม
ในการเมืองและแสดงความเห็นทางการเมือง โดยสวนใหญผานทางการ
ประชุมของสภาทีป่ รึกษาทางการเมืองประชาชนจีน (CPPCC) โดยทุกตน
ปจะมีการจัดประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ (NPC) และการ
ประชุมของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีน (ที่เรียกวา “การ
ประชุม 2 สภา”) เพือ่ หารือเกีย่ วกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายทีส่ าํ คัญ
2

(1) The Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang (2) The
China Democratic League (3) The China Democratic National Construction
Association (4) The China Association for the Promoting Democracy (5) The
China Peasants and Workers Democratic Party (6) The China Zhigong dang
(7) The Jiu San Society (8) The Taiwan Democratic Self-Government League
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ของประเทศ พรรคและองคกรการเมืองเล็กๆ เหลานี้ รวมไปถึงองคกร
อืน่ ๆ ในสังคม และตัวแทนบุคคลสําคัญทีม่ ชี อ่ื เสียงในสังคม จะไดเขารวม
การประชุมของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนจีนประจําปทุกป
เพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานของ
รัฐบาล สามารถใหขอ คิดเห็นหรือเสนอคําแนะนําได สามารถเสนอรายงาน
ทีม่ ขี อ เสนอแนะในแนวสรางสรรคได พรรคและองคกรการเมืองเหลานีย้ งั
สามารถเสนอบุคคลที่มีความสามารถโดดเดนใหเขารับตําแหนงในรัฐบาล
ได ถือเปนเจาหนาทีร่ ฐั จํานวนนอยทีไ่ มสงั กัดพรรคคอมมิวนิสต และผูน าํ
ของพรรคและองคกรการเมืองเหลานี้ ก็ ส ามารถดํ า รงตํ า แหน ง หนึ่ ง ใน
ผูนําประเทศได เชน ตําแหนงรองประธานสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติ
อยางไรก็ตาม จํานวนสมาชิกของพรรคและองคกรการเมืองเหลานี้จะถูก
จํากัดไวที่จํานวนหนึ่งเทานั้น และมีสถานะเปนพรรคแนวรวม ไมใชพรรค
ปกครองประเทศแตอยางไร
จะเห็นไดวาระบบพรรคการเมืองของจีนเรียกไดวาเปนระบบ
พรรคเดียว ซึง่ ก็คอื พรรคคอมมิวนิสตปกครองประเทศเพียงพรรคเดียวหาก
ใชถอยแถลงการณอยางเปนทางการของจีนจะเรียกวา “ระบบความรวม
มือหลายพรรคแนวรวมภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต”
3. การดําเนินการปกครองประเทศของพรรคคอมมิวนิสต
รัฐธรรมนูญของจีนและธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสตไดกําหนด
สถานะการเปนผูนําที่ถูกตองตามกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสตไวอยาง
ชัดเจน เมือ่ เปนเชนนัน้ แลว พรรคคอมมิวนิสตใชวธิ อี ยางไรในการบรรลุ
ความเปนผูน าํ ประเทศ
ประการที่ 1 แผนในการดําเนินประเทศทีส่ าํ คัญ ไดแกการรางและ
แกไขรัฐธรรมนูญ การออกกฎหมายสําคัญ การรางและปรับแผนเพื่อการ
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พัฒนาระยะยาวของชาติและกลยุทธในการพัฒนา การเสนอรายชือ่ ผูน าํ
ระดับประเทศ และการดําเนินนโยบายทีส่ าํ คัญอืน่ ๆ ใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองนํามาอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการกรมการเมือง
ของพรรคคอมมิวนิสต แตหากจําเปนก็สามารถอภิปรายในทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการกลางและลงมติใหเปนขอเสนอแนะของพรรคสงไปยังสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติเพื่ออภิปรายและลงมติ และสุดทายถือเปนกฎหมาย
กลยุทธ หรือนโยบายอยางเปนทางการเพือ่ ใหรฐั บาลปฏิบตั กิ ารตอไป ซึ่งใน
ความเปนจริงก็คือรัฐบาลบริหารประเทศตามความประสงคของพรรค
คอมมิวนิสต นี่เปนหนึ่งในหลายวิธหี ลักทีจ่ ะสะทอนใหเห็นถึงการปกครอง
ประเทศของพรรคคอมมิวนิสต
ประการที่ 2 ผูนําสําคัญระดับประเทศทุกตําแหนงลวนแลว
แตดํารงตําแหนงควบโดยผูนําระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตท้ังสิ้นใน
ประเทศจีน ประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมการสภาผูแ ทนประชาชน
แหงชาติ นายกรัฐมนตรี และประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองประชาชน
จีน ลวนเปนตําแหนงผูนําสําคัญของประเทศดวย ประธานาธิบดีและ
ผูควบคุมกองทัพอยางประธานคณะกรรมาธิการกลางการทหารแหงรัฐรับ
ตําแหนงโดยเลขานุการของพรรค ซึ่งปจจุบันรับตําแหนงโดยสี จิ้นผิง
(Xi Jinping) ประธานคณะกรรมการสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติรบั ตําแหนง
โดยกรรมการประจํากรมการเมือง ซึง่ ปจจุบนั คือจาง เตอเจียง (Zhang Dejiang) นายกรัฐมนตรีรบั ตําแหนงโดยกรรมการประจํากรมการเมืองอีกทาน
ซึง่ ปจจุบนั คือหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) และเชนเดียวกับตําแหนงประธาน
สภาทีป่ รึกษาการเมืองประชาชนจีน ก็รบั ตําแหนงโดยกรรมการประจํากรม
การเมือง ซึง่ ปจจุบนั คือยวี๋ เจิง้ เซิง (ดูภาพที่ 1) รัฐบาลทองถิน่ ในทุกระดับก็เปน
เชนนี้ ผูน าํ หลักของรัฐบาลทองถิน่ ในแตละทีก่ ค็ อื ผูน าํ ของพรรคระดับทองถิน่
นัน้ ตําแหนงผูน าํ ระดับชาติทส่ี าํ คัญเหลานีร้ วมถึงตําแหนงผูน าํ สําคัญในรัฐบาล
ทุกระดับลวนแลวแตดํารงตําแหนงควบโดยผูนําระดับสูงของพรรคทั้งสิ้น
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ทั้งนีเ้ พือ่ เปนการประกันสถานะการเปนผูน าํ ประเทศของพรรคคอมมิวนิสต
ประการที่ 3 ทุกหนวยงานของรัฐมีการตัง้ กลุม ผูน าํ ของพรรคหรือ
ตัง้ คณะกรรมการพรรคขึน้ ซึง่ หนวยงานของรัฐจะถูกควบคุมโดยกลุมผูนํา
ของพรรคหรือคณะกรรมการพรรคเหลานี้ ซึ่งอันที่จริงผูนําของหนวยงาน
รัฐก็คือสมาชิกคนสําคัญในกลุมผูนําของพรรคหรือคณะกรรมการพรรค
นัน่ เอง ตัวอยางเชน ในกระทรวงการตางประเทศ ไดกาํ หนดใหมกี ลุม ผูน าํ
ของพรรคประจําอยูใ นกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
การตางประเทศและรัฐมนตรีชวยก็คือสมาชิกกลุมผูนําของพรรคนั่นเอง
อยางไรก็ตามกลุมผูนําของพรรคหรือคณะกรรมการพรรคจะตองยอมรับ
การเปนผูนําขององคกรพรรคที่สูงกวาตน ซึ่งพรรคสวนกลางก็ไดอาศัย
กลุมผูนําของพรรคหรือคณะกรรมการพรรคที่ประจําอยูในหนวยงานรัฐ
ทุกระดับนีเ้ องในการนําและควบคุมหนวยงานภาครัฐทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อ
เปนการประกันสถานะการเปนผูน าํ ประเทศของพรรคคอมมิวนิสต

ภาพที่ 1:
เลขาธิการ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
ประธานคณะ
นายกรัฐมนตรี กรรมาธิการกลาง
หลี่ เคอเฉียง การทหารแหงรัฐ
สี จิ้นผิง

ประธานคณะผู
แทนประชาชน
แหงชาติ
จาง เตอเจียง

คณะมุขมนตรี

สภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติ

ประธานสภาที่
ปรึกษาการเมือง
ประชาชนจีน
ยวี่ เจิ้งเชิง

สภาที่ปรึกษาการเมือง
ประชาชนจีน

คณะกรรมาธิ คณะกรรมการ ศาลประชาชน
การกลางการ ประจําสภาผูแทน
สูงสุด
ประชาชน
ทหารแหงรัฐ
“ตุลาการ”
“นิติบัญญัติ

อัยการ
ประชาชน
สูงสุด

คณะกรรมการประจํา
กรมการเมือง (7 คน)
คณะกรรมการกรมการ
เมือง (25 คน)
คณะกรรมการกลาง
(200 คน)

สมัชชาใหญ

25
SW 9855-A-P294-PC8.indd 25

22/2/2560 16:24:35

ประการที่ 4 ตามทีก่ ลาวไวกอ นหนานี้ พรรคคอมมิวนิสตมรี ะบบ
การนําองคกรแบบกระจายอํานาจจากสวนกลางไปถึงระดับพืน้ ฐาน หลัก
การขององคกรกําหนดไววา “ผูใ ตบงั คับบัญชาจะตองเชือ่ ฟงผูบังคับบัญชา
สมาชิกพรรคทั้งหมดจะตองเชื่อฟงผูนําพรรคสวนกลาง” ดังนัน้ พรรค
คอมมิวนิสตสวนกลางสามารถอาศัยองคกรแตละระดับของพรรคใหเปน
ผูนําคําสั่ง ขอกําหนด และนโยบายตางๆ สงไปใหถึงทุกระดับของสังคม
จนไปถึงแตละสาขาพื้นฐานได พรรคสวนกลางใชเครือขายองคกรแบบนี้
ในการขับเคลือ่ นสังคม และผลักดันใหหมูป ระชาชนทีไ่ มใชสมาชิกพรรคได
กระตือรือรนในการดําเนินตามนโยบายพรรค
ประการที่ 5 พรรคคอมมิวนิสตยังใชอํานาจของตนผานองคกร
เยาวชนที่พรรคดูแลอยู ซึ่งก็คือสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตแหงประเทศ
จีนในการเปนผูเริ่มตนเผยแพรและดําเนินการตามนโยบายของพรรค
กลุ ม เยาวชนนี้ เ ป น ประหนึ่ ง ผู ช ว ยและกํ า ลั ง ทหารสํ า รองของพรรค
ซึ่งก็มีองคกรผูนําสวนกลางและองคกรพื้นฐานสวนทองถิ่นเชนเดียวกับ
พรรคคอมมิวนิสต ซึ่งหากมองจากโครงสรางองคกรแลว สันนิบาตเยาวชน
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีนกับพรรคคอมมิวนิสตนั้นมีโครงสรางองคกร
ที่ลอกัน เมื่อใดก็ตามที่สวนกลางของพรรคคอมมิวนิสตมีการรองเรียก
ครั้งสําคัญ สวนกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตและกลุมเยาวชนอื่นๆ
ทั่วประเทศตางตอบรับโดยเร็วและพยายามบรรลุเปาหมายใหสาํ เร็จจงได
นอกจากนี้แลว ประเทศจีนยังมีองคกรกึ่งรัฐอีก เช น “ปวง
สหพันธเยาวชนแหงประเทศจีน” “ปวงสหพันธสตรีแหงประเทศจีน”
องคกรเหลานี้ลวนตองยอมรับการนําของพรรคคอมมิวนิสต และมีความ
รับผิดชอบในการสนับสนุนและใหความชวยเหลือในการเปนผูน าํ ของพรรค
คอมมิวนิสต
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4. บทสรุป
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง ประเทศจี น ถื อ กํ า เนิ ด ขึ้ น มาได นั บ ว า
เปนการเลือกสรรของประวัติศาสตร ขณะเดียวกันก็เปนผลพวงจาก
อิทธิพลของการปฏิวัติรัสเซีย หากไมมีพรรคคอมมิวนิสตแหงรัสเซียนํา
รัสเซียไปสูชัยชนะในการปฏิวัติรัสเซีย พรรคคอมมิวนิสตจนี ก็ไมสามารถ
กําเนิดขึ้นได พรรคคอมมิวนิสตเปนตัวแทนของกรรมกรและชาวนา
จํานวนมากที่ถูกกดขี่และถูกขูดรีดผลประโยชน ดังนั้นจึง ชนะใจคน
สวนใหญและไดรับชัยชนะในสงครามกลางเมืองในที่สุด ชัยชนะจากการ
ปฏิวัติทําใหพรรคคอมมิวนิสตไดมาซึ่งสถานะที่ถูกต อ งตามครรลองของ
กฎหมาย และจึงเปนพรรคการเมืองเดียวในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ทีเ่ ปนพรรคปกครองประเทศ ในขณะเดียวกัน ตามทฤษฎีการสรางพรรค
และหลักการทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตของลัทธิเลนิน หลัง
จากพรรคคอมมิวนิสตไดรับชัยชนะจากการปฏิวัติแลว จะสามารถ
จัดตั้งไดเพียงรัฐบาลเผด็จการปราศจากชนชั้นภายใตการนําของพรรค
คอมมิวนิสต เพื่อที่จะนําพาประเทศเดินไปบนเสนทางของสังคมนิยม ซึง่
ตามทฤษฏีและตามหลักกฎหมายนั้นไดถือเปนการวางรากฐานใหพรรค
คอมมิวนิสตเปนพรรคเดียวในการปกครองประเทศไปแลว และเนือ่ งจาก
พรรคคอมมิวนิสตไมไดลืมพรรคเล็กและองคกรการเมืองทั้งหลายที่ใหการ
สนับสนุนตลอดชวงสงครามกลางเมือง หลังจากพรรคคอมมิวนิสตได
ประกาศสถาปนาประเทศแลวก็ไดอนุญาตใหพรรคและองคกรการเมือง
เล็กๆ เหลานีด้ ํารงอยูตอไปได พรอมทั้งยังไดรับโอกาสในการมีสวนรวม
ทางการเมืองอีกดวย เพียงแตพวกเขาตองยอมรับความเปนผูนําของพรรค
คอมมิวนิสต
ชวงป 50-70 ของศตวรรษที่แลว จากการปกครองแบบเผด็จการ
ของเหมา เจอตง และขอผิดพลาดจากการเปนคอมมิวนิสตแบบสุดโตง
ของเขา ไดนํามาซึ่งหายนะอยางรายแรงตอการพัฒนาของประเทศจีน
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หลังจากที่เติ้ง เสี่ยวผิงขึ้นมามีอํานาจ เขาไดแกไขขอผิดพลาดของเหมา
ลมเลิกเสนทางการเมืองแหงการตอสูทางชนชั้นของเหมา เปลี่ยนทิศทาง
มาสูก ารปฏิรปู และเปดประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและบรรลุซง่ึ
เปาหมายเชิงกลยุทธของนโยบาย 4 ทันสมัย ดวยเหตุนท้ี าํ ใหประเทศจีนใน
ชวง 30 ปทผ่ี า นมาเปนชวงเวลาทีร่ งุ โรจนจากการพัฒนาความเจริญอยาง
เต็มรูปแบบ
จากโครงสร า งองค ก รจะเห็ น ได ว า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ ป น
พรรคการเมืองอันยิ่งใหญที่มีหลักการทางการเมืองที่ชัดเจน มีองคกรที่มี
ระบบและรัดกุม มีสมาชิกจํานวนมากและมีอิทธิพลในวงกวาง ในประเทศ
จีนไมมอี าํ นาจทางการเมืองใดๆ ทีจ่ ะสามารถแขงขันกับพรรคคอมมิวนิสตได
พรรคไดรับเอาบุคลากรที่มีความสามารถที่สุดในสังคมจีน พรรคมีความ
สามารถในการบริหารและความสามารถในการขับเคลื่อนที่สูงมากและมี
กลไกหลายชัน้ ในการควบคุมหนวยงานรัฐผานองคกรพรรคในทุกลําดับชัน้ เพือ่
กุมอํานาจในการบริหารประเทศและการนํารัฐบาล ไมมีพรรคการเมือง
ใดบนโลกนี้ที่จะเปนผูนําและควบคุมอํานาจของรัฐบาลไวไดอยางที่พรรค
คอมมิวนิสตทําได
การที่ พ รรคคอมมิ ว นิ ส ต กุ ม อํ า นาจไว ทั้ ง หมดทํ า ให เ กิ ด ผล
2 อยางที่ตรงขามกันอยางสิ้นเชิง อยางแรกคือการพัฒนาสังคมอยางมี
ประสิทธิภาพสูง พรรคคอมมิวนิสตไดสรางความมหัศจรรยของการ
พัฒนาสังคมในแบบที่พรรคการเมืองใดๆ ก็ไดแตหวังแตไมมีทางทําสําเร็จ
แตในอีกทางหนึ่งการผูกขาดอํานาจไดกําลังกัดกินโครงสรางของพรรคอยู
ผู ป ฏิ บั ติ ก ารในระดั บ ผู นํ า ของพรรคจํ า นวนมากกํ า ลั ง โกงกิ น
พวกเขากําลังทําลายความชอบธรรมในการปกครองประเทศของพรรค
คอมมิ ว นิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดตระหนั ก ถึ ง ความร า ยแรงของ
ปญหานี ้แลว และมีก ารใชมาตรการเข ม งวดที่ จะเปลี่ ย นแนวโน ม นี้
28
SW 9855-A-P294-PC8.indd 28

22/2/2560 16:24:35

แต พ รรคจะสามารถแก ไขที่ ต น เหตุ ข องป ญ หาการทุ จ ริ ต ทางการเมื อ ง
ได ห รื อ ไม ถื อ เป น บททดสอบที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ของพรรคคอมมิ ว นิ ส ต แ ห ง
ประเทศจีน
ผูแ ปล
นางสาวอุษณีษ เลิศรัตนานนท
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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中国共产党如何实施对国家的领导
张锡镇1
研究中国共产党和中国的政党制度是了解中国政治制度
的钥匙。中国是目前世界上为数不多的社会主义国家之一。社
会主义国家最明显的特征之一是共产党一党执政。共产党为何
能在中国实行一党制，它又是如何执政的，这是本文要回答的
重要问题。
一、认识中国共产党
要研究共产党的执政秘诀，就要首先认识中国共产
党。19世纪末，西方的殖民入侵使中国面临亡国的命运。社会
各阶层有识之士都在寻找救国的方法。先是清王朝的光绪皇帝
重用梁启超、康有为等进行变法，但由于保守势力的打压，失
败了。之后，孙中山以民族主义为武器，发动了辛亥革命，推
翻了清王朝，但革命的成果被反动军阀袁世凯篡夺了，革命并
未完全成功。中国的另一批先进分子陈独秀、李大钊、毛泽东
等，于1921年成立了新型政党——中国共产党，决心走俄国人
的革命道路，用马克思主义来救中国。后来，孙中山的国民党
同共产党合作，发动了推翻反动军阀政府的战争，但这两个党
在政治理念和诉求方面毕竟大相径庭。国民党基于民族主义，
是要建立一个资产阶级共和国，而共产党则基于共产主义，建
立一个以工农为主导的人民共和国。1925年，孙中山去世后，
国民党的新领袖蒋介石就公开镇压共产党，导致两党合作破
裂。从此，开始了国共两党的内战，尽管在抗日战争期间，两
党实现了某种程度的合作，但抗战结束后，内战又全面展开
了。由于国民党代表的是少数社会上层阶级，而共产党代表的
是广大工人农民的下层阶级，国民党败退到了台湾，共产党赢

1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里 帕侬荣国际
学院教授，中国研究 专业主任。
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得了在大陆的胜利，建立了中华人民共和国。革命的胜利为共
产党赢得了最大的合法性，从此开始了一党执政。
中国共产党是按照列宁政党学说建立起来的。该党有
明确的政治纲领、完善的组织机构、严格的组织纪律、深厚的
社会基础。该党的基本纲领就是以工农联盟为基础，消灭一切
剥削阶级，实现人人平等，建立一个没有私有制的理想的共产
主义社会。这个政治目标，如果不是空想的话，那也是需要上
百年乃至数百年才能实现，但是中共的领导人企图在几年或十
几年的时间内就想建成共产主义。于是，该党大搞阶级斗争，
消灭资产阶级和资本主义，最终导致社会经济的大倒退，数十
万人死于非命。1978年，党总结了历史教训，放弃了阶级斗争
的纲领，把发展经济放在了首位，实行经济改革，发展市场经
济，建设有中国特色的社会主义。所谓中国特色的社会主义就
是“共产党领导下的资本主义”。这是共产党纲领的大调整。
中国共产党有一整套从中央到基层的组织体系。在中
央，有 有庞大的领导机构“中央委员会”（200多人）以及代
表它的“中央政治局”（25人）和“政治局常委”（7人）。
在省、市、县、乡各级政府都有党的委员会（党委），各级地
方政府受同级党委的领导。在所有工厂、企业、学校、乡村以
及其他单位，只要有超过3名党员，都建立有党委或支部。共
产党现有8000多万党员，覆盖全国各个角落，就像一棵树的庞
大根系，深扎于整个中国社会。根据党的纪律，党的下级组织
要无条件地服从上级的领导，全党要服从中央。每个党员要缴
纳党费，为党的事业努力工作。以前党章强调共产党的无产阶
级性质，今天强调党代表最广大人民利益。共产党是中国最强
大的一支政治力量。
二、 一党制与多党合作
根据马宁主义，社会主义国家必须是共产党一党领
导的国家，因为只有无产阶级政党——共产党可以领导人
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民，消灭私有制，建立共产主义社会。党章规定，共产党
是全国人民的领导核心。宪法也规定，全国要接受共产党
的领导。这就是共产党一党执政的法律依据。在长期的国
共两党的内战中，一些主张民主主义的小党占到了共产党
一边，同共产党结成了联盟，反对国民党统治。由于这些
小党为共产党的革命做出了贡献，所以共产党建国之后，
仍然允许这些小党作为共产党的朋友继续存在。这些小党
就 是 所 谓 的 “ 八 个 民 主 党 派 ”2 。 但 是 这 些 党 不 能 享 有 同
但是这些党不能享有同共产党同等政治地位。它们必须接受共
产党的领导，不得同共产党平等竞争权力，不过，它们享有参
政、议政的权利。它们参政的方式主要是通过全国政治协商会
议（简称政协）。每年年初，都会举行全国人大会议和全国政
协会议（被称作两会）讨论国家的大政方针。这些小党和其他
社会团体和社会名流的代表每年参加政协会议，讨论和评论政
府的工作报告，提出批评和建议，提交各种有建设性的议案。
这些党可以推荐优秀人才进入政府，成为少数非共产党的政府
官员。这些党的领导人也可以成为国家领导人之一，如全国人
大的副委员长。不过这些党在党员数量上的发展受到限制，只
能保持在固定的数目上。这些党被称作参政党，而不是执政党。
由此看来，中国的政党制度可以称作一党制，即共产党一党执
政。但用中国官方的说法，叫“共产党领导下的多党合作制”。
三、 共产党对国家的领导
中国的宪法和共产党的党章都明确规定了共产党领导的
合法地位。那么，该党是通过何种方式实现对国家的领导呢？
首先，所有国家的大政方针，包括宪法的制定和修订、重大
”1
法律的出台、国家长远发展规划和发展战略的制定和调整、
2

The Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang, The China Democratic League, The China Democratic National Construction Association, The China
Association for the Promotion of Democracy, The China Peasants and Workers
Democratic Party, The China Zhigongdang, The Jiusan
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国家领导人的提名，以及其他重要政策的实施等，都要首先
在共产党的中央政治局讨论，必要时在党的中央委员会讨
论通过，然后，作为党的建议提交给全国人大讨论通过，
最后作为国家的正式法律、战略、政策，由政府实施。这实际
上，就是政府依照共产党的意志施政，这就是体现党对国家领
导的主要途径之一。
其次，国家的所有主要领导人都由党的领导人兼
任。在中国，国家主席、全国人大委员长、国务院总理和
全国政协主席等均为国家领导人。国家主席和控制军队的
中央军事委员主席都由党的总书记兼任，现由习近平兼
任。全国人大委员长由另外政治局常委兼任，现由政治局
常委张德江兼任。政府总理也由党的政治局常委兼任，现
由政治局常委李克强兼任。全国政协主席同样由政治局常
委兼任，现由政治局常委俞正声兼任。（见下图）在地方
各级政府也同样如此，地方政府的主要领导人同时也是当
地党的领导人。这些重要的国家领导人职位和各级政府主
要领导岗位由党的领导人兼任，保证了党对国家的领导。

”1

Society, The Taiwan Democratic Self-government League

33
SW 9855-A-P294-PC8.indd 33

22/2/2560 16:24:36

其三，政府各部门均设有党组或党委，这些政府部门受控于
这些党组或党委，因为这些政府部门的主要领导人就是党组或
党委的主要成员。例如在外交部设有外交部党组，部长和副部
长基本上是该党组成员。这些党组或党委要接受上级党的组织
的领导，而党中央通过各级政府部门里的党组和党委来领导和
控制各级政府，从而保证党对政府的领导。
其四，如前所述，共产党有从中央到基层的组织领导系
统。组织原则规定：下级要服从上级，全党要服从中央领导，
由此，共产党中央可以通过层层党的组织，将命令、指示或政
策传达到社会各阶层，直到每个基层支部。党中央通过这样的
组织网络进行社会动员，发动非党民众积极贯彻党的方针政策。
最后，共产党还可以通过它领导的青年组织——中国共
产主义青年团（简称共青团）来带头宣传和实施党的政策。共
青团是党的助手和后备军，也有类似共产党的中央领导机构和
地方基层组织，从组织机构上看，基本上是同共产党的组织机
构是平行的。每当党中央发出什么重大号召，团中央及全国的
青年团则积极响应，为实现这一号召而努力。
除此以外，中国还有许多半官方的社会组织，如“全国
青年联合会”、“全国妇女联合会”等，这些组织也都必须接
受共产党的领导，也有责任支持和协助共产党对国家的领导。
四、 结论
中国共产党在中国的诞生是历史的选择，同时也是俄
国革命影响的结果，没有俄国共产党领导俄国革命的胜利，不
可能有中国共产党的诞生。由于共产党代表了大多数受压迫和
被剥削的下层工农阶级的利益，所以赢得了广大人民的支持，
从而取得了国内战争的胜利。这一胜利使共产党获得了一党执
政的合法性，成为中华人民共和国的唯一的执政党。同时根据
列宁的建党学说，以及共产党的纲领，共产党革命胜利后，只
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能建立由共产党领导下的无产阶级专政，引导国家走社会主义
道路，这就在理论上和法律上奠定了共产党一党执政的基础。
由于没有忘记其他小党在内战时期对共产党的支持，所以建国
后，共产党允许这些小党继续存在，并得到参政议政的机会，
但他们必须接受共产党的领导。
在上世纪50-70年代，由于毛泽东的独裁统治和他的极
左错误，给中国的发展带来了巨大灾难。邓小平上台后，纠正
了毛泽东的错误，抛弃了毛的大搞阶级斗争的政治路线，转向
改革开放，发展国民经济，实现四个现代化的战略目标。这才
使中国有了过去30多年全面发展的繁荣时期。
从共产党的组织结构可以看出，该党是一个纲领明确，
组织严密，党员众多，影响广泛的强大政党。在中国，没有任
何其他政治力量与其竞争。它吸纳了中国社会最优秀的人才，
具有强大的行政能力的和推动能力。该党通过其各级组织对相
应政府部门的多重控制，牢牢掌握着政权和领导着政府。世界
上没有哪一个政党能像共产党那样领导和控制着政府权力。
共产党控制着一切权力，带来了截然相反的两种后果。
一是，社会发展的高效率，中国共产党创造了任何其他政党都
望尘莫及的发展奇迹。但另一方面，权力的垄断正在腐蚀着这
个党的机体。一大批党的领导干部正在走向腐败，他们正在削
弱共产党的执政合法性。中国共产党已经意识到该问题的严重
性，正在采取严厉措施扭转这一势头。但能否从制度上根治政
治腐败是对该党的一大考验。
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การปราบคอรรัปชันของสี จิ้นผิง
ผูเขียน หลิน ยี่ 1
นับตั้งแตสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ขึ้นดํารงตําแหนงเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสตจีนเมื่อป พ.ศ. 2555 เขาไดเดินหนากวาดลางการ
ทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น อย า งหนั ก หน ว งและกว า งขวางที่ สุ ด เท า ที่ เ คยมี ม าใน
ประวัติศาสตรจีน ในชวงเวลาดังกลาว มีผูนําตั้งแตระดับมณฑลหรือ
กรมขึ้นไปจํานวนมากถูกปลดออกจากตําแหนง ซึ่งรวมไปถึงเลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสตประจําเทศบาลนคร “ฉงชิ่ง” และอดีตรองประธาน
คณะกรรมาธิการกลางการทหารแหงรัฐดวย ปลายเดือนกรกฎาคม ป 2557
นายโจว หยงคัง (Zhou Yongkang) อดีตคณะกรรมการประจํากรม
การเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสตจีนถูกคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัย
แหงพรรคฯ สั่งสอบสวนความผิดเรื่องการละเมิดวินัยพรรคฯ และการ
ทุจริตคอรรัปชัน ทําใหโจวกลายเปนผูนําที่มีตําแหนงสูงสุดที่ถูกสอบสวน
นับตั้งแตมีการปฏิรูปและเปดประเทศของจีนเปนตนมา บทความนี้
ตองการวิเคราะหและวิจารณเกี่ยวกับการปราบปรามคอรรัปชันของสี
จิ้นผิง
1. เบื้องหลังการกวาดลางการทุจริตคอรรัปชัน
นับตั้งแตมีการปฏิรูปและเปดประเทศเปนตนมา ภายใตการนํา
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เศรษฐกิจของประเทศจีนไดพัฒนาขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ประชาชนอยูดีกินดีข้นึ จึงเปนที่ประจักษวาพรรคคอมมิวนิสต
จีนสอบผานและไดคะแนนเปนที่นาพอใจในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ
แตในขณะเดียวกัน ปญหาการทุจริตคอรรัปชันกลับมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
1

หลิน ยี่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยามหาวิทยาลัยปกกิ่ง ปจจุบนั
เปนอาจารยประจําหลักสููตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศึกษาวิจัยดานการแบงชั้นทางสังคมของจีน และการศึกษาขามวัฒนธรรม
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แมพรรคฯ จะนํามาตรการตางๆ มาปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันอยาง
จริงจัง แตก็ยังไมไดผลเทาที่ควร ปญหาการทุจริตคอรรัปชันกลับทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
จากสถิติพบวา ชวงระยะเวลา 30 ปหลังการปฏิรูปและเปด
ประเทศของจีน (พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2554) มีบุคลากรทางการเมืองและ
ของพรรคฯ ถูกลงโทษในคดีละเมิดวินัยพรรคฯ และวินัยการเมืองมากกวา
4.2 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้ มี 465 คนเปนขาราชการระดับมณฑล
หรือระดับกรมขึ้นไปถูกลงโทษในคดีละเมิดวินัยพรรคฯ วินัยการเมือง
และมากกว า 90 คนถูก ตัดสินว ามี ความผิ ด ฐานทุจริ ต คอรร ั ปชัน
นายเฮอ กั๋วเฉียง (He Guoqiang) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางตรวจ
สอบวินัยแหงพรรคฯ ไดกลาวยอมรับเมื่อป พ.ศ. 2555 วา สถานการณ
การทุจริตคอรรัปชันมีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะในองคกรที่มีการรวม
ศูนยอํานาจและในกลุมผูนําองคกร บางคดีมีเม็ดเงินการทุจริตสูงมาก
สวนคดีที่สามารถสืบสาวถึงผูรวมกระบวนการไดก็มีเพิ่มมากขึ้นอยาง
ชัดเจน จากขอมูลขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) พบวา ป พ.ศ. 2555 ประเทศจีนไดคะแนนความ
โปรงใส 39 คะแนน อยูอันดับที่ 80 จากทั้งหมด 176 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งจัดเปนหนึ่งในประเทศที่มีปญหาการทุจริตคอรรัปชันขั้นรุนแรงถึงแม
จะมีการจับกุมและลงโทษเจาหนาที่รัฐที่ทุจริตเปนจํานวนนับลานคน แต
แนวโนมการกระทําผิดกลับมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และตําแหนง
ของผูที่ทุจริตคอรรัปชัน ก็มีตําแหนงสูงกวาในอดีต สวนจํานวนเงินที่
ทุจริตก็พบวาเปนจํานวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากอดีต ตัวอยางเชน ในป พ.ศ.
2543 ตําแหนงสูงสุดของนักการเมืองที่ถูกลงโทษในคดีทุจริตคอรรัปชัน
คือตําแหนง “รองประธานคณะกรรมการสภาผูแทนประชาชน” ของ
นายเฉิง เคอเจี๋ย (Cheng Kejie) โดยจํานวนเงินที่เฉิงทุจริตนั้นมีเพียง
40 ลานหยวน แตลาสุด คือตําแหนง “คณะกรรมการประจํากรม
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การเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสต” ของนายโจว หยงคัง ซึ่งจํานวนเงินที่
โจวทุจริตนั้น สื่อฮองกงไดรายงานวาสูงถึงหลักหมื่นลานหยวนเลยที
เดียว ที่นาสังเกตคือ คลื่นการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันลูกนี้
ไดซัดเขาไปถึงศูนยกลางอํานาจของพรรคคอมมิวนิสตจีนแลว แมแต
กรรมการกรมการเมืองฯ และกรรมการประจํากรมการเมืองฯ อยางเชน
นายปอ ซีไหล (Bo Xilai) นายสู ไฉโฮว (Xu Caihou) และนายโจว หยง
คัง ยังมีสวนพัวพันกับการทุจริตคอรรัปชัน ดังนั้น หากยังมีการทุจริต
คอรรัปชันเชนนี้อยางตอเนื่อง พรรคคอมมิวนิสตจีนจะตองพังทะลายลง
อยางแนนอน
การทุจริตคอรรปั ชันทางการเมืองสรางความเหลือ่ มลลาํ ในสังคมอยาง
รุนแรง ความคับแคนในใจของประชาชนมีเพิม่ สูงขึน้ จากตัวเลขใน “รายงาน
การสํารวจรายไดและทรัพยสนิ ครัวเรือนของนักการเมืองและสมาชิกพรรคฯ
รวมทัง้ ขาราชการระดับตางๆ ” ของรัฐบาลเมือ่ เดือนเมษายน ป พ.ศ.2553 พบ
วา ขาราชการระดับตําบลหรือกองขึน้ ไปพรอมครอบครัวซึง่ มีอยูร าว 1.31 ลาน
คนนัน้ ถือครองทรัพยสนิ รอยละ 80 ของทรัพยสนิ ประชาชาติ เมือ่ ผูก ระทํา
ผิดเกีย่ วกับการทุจริตคอรรปั ชันยังลอยนวลอยูเ หนือกฎหมาย ก็ทาํ ใหอาํ นาจรัฐ
และอานุภาพของกฎหมายลดลง การทุจริตคอรรปั ชันของขาราชการและความ
อยุตธิ รรมของการใชกฎหมายทําใหประชาชนคับแคนใจจนนําไปสูเ หตุการณ
ฝูงชนใชกําลังกับเจาหนาที่รัฐในทองถิ่นบอยครั้ง สิ่งนี้สะทอนชัดวา การ
ปกครองอันชอบดวยกฎหมายของพรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังเขาขั้นวิกฤต
อดีตประธานาธิบดีหู จิ่นเทา (Hu Jintao) เคยกลาวอยางเปดใจในที่
ประชุม “สมัชชา 18”2 วา “หากไมแ1 กไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยาง
จริงจัง พรรคฯ จะตองไดรับความบอบชชํา หรืออาจถึงขั้นสิ้นพรรคฯ สิ้น
ชาติได” ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงตระหนักดีวาคําวา “สิ้นพรรค” นั้นไมได
2

ชื่อยอของ “การประชุุมสมัชชาใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 18” จัดประชุมเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2555 ที่ปกกิ่ง (ผูแปล)
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เปนเพียงคําเตือนอีกตอไป แตเปนภยันตรายที่ตองแกไขอยางเรงดวนที่สุด
2. สี จิ้นผิงเดินเครื่องกวาดลางการทุจริตคอรรัปชัน
ป พ.ศ. 2555 ในขณะทีผ่ คู นเริม่ หมดหวังกับระบบตอตานคอรรปั ชัน
ของประเทศ นายสี จิน้ ผิงก็กา วขึน้ มาดํารงตําแหนงประธานาธิบดี บิดาของสี
จิน้ ผิงชือ่ สี ชงซุน (Xi Chongxun) ซึง่ เปนหนึง่ ในผูอ าวุโสทีม่ บี ทบาทรวมในการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนผูท ข่ี น้ึ ชือ่ ในดานความซือ่ สัตยสจุ ริต สี จิน้ ผิง
จึงไดรบั อิทธิพลทีด่ จี ากบิดา สียงั เคยผานการทํางานระดับลางมามากมาย จึง
เขาใจปญหาภายในพรรคฯ เปนอยางดี ขณะเดียวกันก็รบั รู อารมณความคับ
แคนใจของประชาชนที่มีอยูอยางลึกซึ้ง ดังนั้น เมื่อเขารับตําแหนงฯ เขาจึง
ประกาศสงครามกับพฤติกรรมอันไมพึงประสงคและการทุจริตคอรรัปชัน
ของบุคลากรของพรรคฯ ทันที ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2555 คณะ
กรรมการพรรคคอมมิวนิสตจีนไดออกบัญญัติ 8 ประการเรียกรองใหเหลา
ผูนําระดับสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานที่ไมเหมาะสม และใหเขา
ใกลประชาชนมากขึ้น หามทําสิ่งที่เนนแตรูปแบบพิธีกรรมและเปนความ
ฟุม เฟอย ใน“การประชุมการจัดกิจกรรมใหความรูเ ชิงปฏิบตั กิ ารวาดวยเสน
ทางสูมหาชนของพรรคฯ” เมื่อเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2556 สีไดประกาศ
สงครามกับพฤติกรรม 4 อยางที่ไมพึงประสงคของสมาชิกพรรคฯ ไดแก
“พฤติกรรมรูปแบบนิยม” “พฤติกรรมเจาขุนมูลนาย”
“พฤติกรรมการแสวงหาความสุข” และ “พฤติกรรมฟุมเฟอย”
อาจกลาวไดวา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกพรรคฯ
เปนการตัดโอกาสการทุจริตอยางหนึ่ง เพื่อเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่
โปรงใส สียังไดประกาศวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่อง “ยอมไมได” จึง
มีประกาศจากสวนกลางวา “ไมวาใคร มีตําแหนงสูงแคไหน หรือมีอํานาจ
มากเพียงไร หากละเมิดระเบียบพรรคฯ หรือกฎหมายบานเมืองแลว
ตองถูกลงโทษโดยไมละเวน” ประกาศขอนี้มีขอสังเกตอยู 2 ประการคือ
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1) ความกลาในการจับ “เสือตัวใหญ” ที่มีตําแหนงสูงและเรืองอํานาจ
2) การจับโดยไมละเวนแมแต “เสือแกคอรรัปชัน” ที่เกษียณอายุหรือลง
จากตําแหนงแลว หรือแมกระทั่งเสือคอรรัปชันที่หนีไปอยูตางประเทศ
แลว จะเห็นวาสิ่งเหลานี้ลวนเปนการทําลายธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่เรียก
วา “โทษยอมลวงไมถึงกรรมการประจํากรมการเมือง” และ “ธรรมเนียม
นอกรีต” (Unwritten rules) ตางๆ ซึ่งทะทอนการตัดสินใจที่กลาหาญ
อยางยิ่ง ในเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. 2557 สี จิ้นผิงไดกลาวอีกวา การปราบ
ปรามการทุจริตคอรรัปชันตองจับไมปลอยและจับอยางตอเนื่อง คําสําคัญ
2 คําคือ “ทําเปนประจํา” และ “ทําอยางตอเนื่อง” แสดงใหเห็นวาสี จิ้น
ผิงเขาใจความสําคัญของการปราบปรามอยางตอเนื่อง และเขาใจความซับ
ซอนของปญหาเปนอยางดี
เจตนารมณที่แนวแนเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
ของสี จิ้นผิง ยังเห็นไดจากการที่เขาเลือกหวัง ฉีซาน (Wang Qishan) มา
นั่งเกาอี้เลขาธิการคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแหงพรรคฯ หวังเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินและเศรษฐกิจ มีบิดาของภรรยาเปนถึงอดีตรอง
นายกรัฐมนตรีที่ชื่อเหยา ยีหลิน (Yao Yilin) หวังไมมีทายาท จึงไมตอง
พะวงวาการเมืองจะมาเกี่ยวโยงกับธุรกิจของทายาท รูปแบบการทํางาน
ของหวังแข็งกราวและเด็ดขาด ไมมีความปรานีตอผูที่ทุจริตคอรรัปชัน
และหวังยังมีความถนัดในเรื่องการแกไขปญหาฉุกเฉิน ซึ่งถาเปรียบกับ
นักดับเพลิงแลว หวังนับไดวาเปนนักดับเพลิงที่ดีระดับหัวหนาเลยทีเดียว
การแตงตั้งหวัง ฉีซานมานั่งเกาอี้เลขาธิการคณะกรรมการกลางตรวจสอบ
วินัยแหงพรรคฯ เพื่อปราบการทุจริตคอรรัปชันอยางหนัก สะทอนถึงการ
ตัดสินใจที่แนวแนของสี จิ้นผิง
หลักการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของสี จิ้นผิงคือแก
ปญหาเฉพาะหนากอน แลวคอยแกที่ตนตอ เนื่องจากปญหาเฉพาะหนา
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ในขณะนี้มีความรายแรง สีจึงใชไมแข็งเพื่อสยบกลุมผูกระทําผิดใหไมกลา
ทุจริตคอรรัปชัน เมื่อตรวจสอบและลงโทษผูกระทําผิดแลว สีหวังจะปฏิรปู
และสรางระบบที่มีกลไกการปองกันการทุจริตคอรรัปชันที่ดีขึ้น และจะ
จํากัดขอบเขตอํานาจและพัฒนาระบบตรวจสอบ เพื่อตัดชองทางการ
ทุจริตคอรรัปชันของเจาพนักงาน ปจจุบันมีการสรางระบบใหมในหนวย
งานตรวจสอบวินัยภายในของพรรคอยูแลว หนวยงานตรวจสอบวินัย
สวนกลางดังกลาวเปนกําลังหลักเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
แตที่ผานมา เจาพนักงานผูตรวจสอบวินัยระดับทองถิ่นถูกคัดเลือกมาจาก
ผูมีตําแหนงระดับเดียวกัน จึงเปนเรื่องยากที่จะใหตรวจสอบบุคลากรที่มี
ตําแหนงระดับเดียวกันได ตั้งแตสีขึ้นดํารงตําแหนง ก็ไดเพิ่มบทบาทของ
การตรวจสอบในแนวดิ่ง กลาวคือ เมื่อตรวจพบความไมโปรงใส ผูถูกตรวจ
สอบก็จะถูกตรวจสอบโดยผูที่มีตําแหนงสูงกวานั่นเอง สีกับหวังยังไดเพิ่ม
ความเขมขนและปรับปรุงระบบเฝาระวังและตรวจตรา อาทิ ตําแหนงของ
หัวหนาทีมเฝาระวังและตรวจตราของสวนกลางจะถูกแตงตั้งขึ้นเปนครั้งๆ
ไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบแลวพบปญหาใหมเพิ่ม ผูตรวจสอบตองรับผิดชอบ
ในงานนั้นตอ ปจจุบัน ระบบเฝาระวังและตรวจตราดังกลาวไดกลายเปน
เครื่องมือสําคัญที่สีกับหวังใชปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันแลว ยังมี
ระบบอื่นๆ ที่อยูระหวางการรางระเบียบขึ้นอยางเรงดวน เชน หนวยงาน
ที่เกี่ยวของกําลังเรงมือรางระเบียบวาดวยระบบทะเบียนอสังหาริมทรัพย
คาดวาจะประกาศใชอยางเต็มรูปแบบไดในป พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเปนการ
ปดชองทางการทุจริตคอรรัปชันของเจาพนักงานที่ทุจริตได
จากการปราบปรามการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั น ที่ ผ า นมาจะเห็ น ว า
มีลักษณะพิเศษดังนี้
ประการที่ 1 คือเริ่มจากตัวเอง เริ่มจากเจาหนาที่ระดับสูง
และเริ่มจากสวนกลาง ดังคํากลาวที่วา “รางกายที่แข็งแกรงเทานั้น
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จึงจะตีเหล็กได” กลาวคือ หากจะบังคับผูอื่น ก็ตองบังคับตนเองกอน
สีไดตั้งบัญญัติ 8 ประการไวตั้งแตตนเพื่อใหคณะกรรมการกรมการเมือง
ปฏิบัติตามและตองปฏิบัติใหได สีจึงตองปฏิบัติใหไดดวย เชน สีสั่งไม
ใหมีการปดถนนในขณะที่เขาเดินทางตรวจงานในกวางเจา และการ
เขาแถวซื้อซาลาเปาในรานแฟรนไชสอาหารจานดวนของจีนแหงหนึ่ง
สิ่ ง เหล า นี้ ล ว นเป น การส ง สั ญ ญาณความโปร ง ใสและความใกล ชิ ด กั บ
ประชาชนของเจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้ นโยบายและขอกําหนดเกี่ยวกับ
การปองกันการทุจริตคอรรัปชันก็ใหเริ่มปฏิบัติจากสวนกลางกอน อาทิ
สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกกฎการทํางานเมื่อป พ.ศ. 2556 วาดวยการ
สรางความโปรงใสและปรับพฤติกรรมใหม และการปฏิรูปรถโดยสาร
สาธารณะในเดือนกรกฎาคมป พ.ศ. 2557 ก็เริ่มจากสวนกลางและ
หนวยงานของรัฐเชนกัน
ประการที่ 2 คือเริ่มลงมือกับเรื่องเล็กกอน จับปญหาที่เฉพาะ
เจาะจงกอน และจับปญหาทีเ่ ปนเสียงสะทอนจากประชาชนสวนมากกอน
เนื่องจากมาตรการปองกันการทุจริตคอรรัปชันในอดีตคอนขางคลุมเครือ
ครั้งนี้จึงไดใหความสําคัญกับรายละเอียดเปนอยางมาก โดยจะรับฟง
ปญหาจากประชาชนเปนสําคัญ เมื่อป พ.ศ. 2556 ไดมีประกาศจากคณะ
กรรมการกลางตรวจสอบวินยั แหงพรรคฯ เรียกรองใหเจาพนักงานระดับตางๆ
ถอนชื่อออกจากสถานบันเทิงที่ตนเปนสมาชิกอยู หามมิใหใชงบหลวง
ซื้อของขวัญในเทศกาลตางๆ โดยเด็ดขาด รวมทั้งหามใชงบหลวงจัดซื้อ
จัดพิมพ หรือจัดสงบัตรอวยพรหรือสิ่งของใดๆ ทั้งสิ้น ปญหาอีกประการ
หนึ่งที่ประชาชนรองเรียนคอนขางมากคือปญหาการเกิด “หลั่วกวน”
(เจาพนักงานตัวเปลา ผูแปล) กลาวคือ มีเจาหนาที่รัฐที่ทุจริตบางสวนได
สงลูกและภรรยาไปอยูตางประเทศ และนําเงินที่ไดจากการทุจริตไปฝาก
ไวในตางประเทศ เมื่อมีเหตุใหตองหลบหนี ก็จะเดินทางออกนอกประเทศ
ทันที ในป พ.ศ. 2557 รัฐบาลจีนไดออกกฎวาจะไมคัดเลือกผูที่อยูตัวคน
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เดียวในประเทศอยางเชน “หลั่วกวน” มาปฏิบัติงานอีก คณะกรรมการ
กลางตรวจสอบวินัยแหงพรรคฯ ยังไดเปดเว็บไซตเพื่อเปดโปงรายชื่อผู
กระทําผิด รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนชวยกันแจงเบาะแสการทุจริตผาน
เว็บไซตน้ไี ด มาตรการเหลานี้เหมือนจะเปนเรื่องยิบยอย แตสะทอนชัดวา
รัฐบาลกลางมีความจริงจังกับการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันในครั้งนี้
เปนอยางมาก
ประการที่ 3 ในดานการดําเนินคดีจะตองมีการขยายผล โดยจับ
ผูกระทําผิดรายยอยกอน เมื่อไดหลักฐานเพียงพอแลวจึงสาวไปถึงตัวการ
ใหญไดแบบถอนรากถอนโคน ที่ผานมา ผูทุจริตจํานวนหนึ่งทํางานอยู
ในพื้นที่เดิมหรือวงการเดิมเปนเวลานาน ทําใหพวกเขามีประสบการณ
มากและมีเครือขายอํานาจที่สลับซับซอน เมื่อสี จิ้นผิงขึ้นดํารงตําแหนง
ก็ไดเพงเล็งไปที่บุคคล ประเด็น และวงการที่สําคัญๆ เพื่อตรวจสอบและ
จัดการตั้งแตบุคคลระดับลางถึงระดับผูบริหาร และขยายผลจากรายยอย
ไปจนถึงตัวการใหญ อาทิ ในคดีของโจว หยงคัง คณะกรรมการกลางตรวจ
สอบวินัยแหงพรรคฯ ไดใชเวลากวา 2 ปในการสอบสวนผูรวมกระบวนการ
ที่อยูในมณฑลเสฉวน และในบริษัทปโตรไชนา (Petro China) รวมทั้งที่
อยูในหนวยงานดานความยุติธรรม วิธีการขยายผลจากตัวการเล็กไปถึง
ตัวการใหญขางตนทําใหสามารถหาตัวผูกระทําผิดไดอยางถูกตองและไมมี
เล็ดรอด ทําใหจัดการไดอยางถอนรากถอนโคน
3. ผลสั มฤทธิ์แ ละการประเมิ น ผลการกวาดล า งการทุ จ ริ ต
คอร ร ัปชั นในปจจุ บัน
บัดนี้ การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันของสี จิ้นผิงเห็นผลได
อยางเดนชัด ประการแรก จากการปรับพฤติกรรมการทํางานใหม ทําให
กระแสนิยมความฟุมเฟอยถูกหยุดยั้ง เจาหนาที่รัฐไมกลาใชจายอยาง
ฟุมเฟอย และไมกลารับหรือใหของขวัญ สถานบริการเอกชนตางๆ ที่ให
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บริการความฟุมเฟอยแกผูนําหรือเจาหนาที่รัฐถูกสั่งหาม หากเจาหนาที่รัฐ
มีบัตรสมาชิกของสถานบริการเหลานี้จะตองถอนชื่อออก โครงการใชงบ
หลวงเพื่อหวังทองเที่ยวถูกปฏิเสธเกือบทั้งหมด ผลของการปรับพฤติกรรม
ยังเห็นไดจากสภาพตลาดสินคาในป พ.ศ. 2557 เปนตนมา ราคาสุราขาว
ระดับพรีเมี่ยมในจีนปรับลดลง สินคาฟุมเฟอยจากตางประเทศที่วางขาย
ในประเทศจีนก็ลดจํานวนลง นอกจากนี้สินคาประเภทของฝากของกํานัล
ระดับพรีเมี่ยมก็มียอดขายลดลงอยางมาก
ประการที่ 2 ผูถูกลงโทษในคดีทุจริตคอรรัปชันมีจํานวนมาก
นับตั้งแตสี จิ้นผิงขึ้นดํารงตําแหนง ผูกระทําผิดที่ถูกตัดสินและลงโทษ
โดยคณะกรรมการกลางตรวจสอบวินัยแหงพรรคฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว เฉพาะ 5 เดือนแรกของป พ.ศ. 2557 มีคดีที่อยูในกระบวนการ
สืบสวนสอบสวนมากถึง 6 หมื่นกวาคดี เพิ่มขึ้นจากชวงเวลาเดียวกันของ
ปที่แลวถึงรอยละ 34.7 ในป 2556 มีเจาหนาที่รัฐอาวุโสระดับมณฑลหรือ
กรมถูกตรวจสอบไป 15 คน แตในป 2557 เพียงแค 7 เดือนแรกก็มีมากถึง
20 คน ซึ่งสูงกวาป 2556 ตลอดทั้งป สรุปคือ นับตั้งแตการประชุม “สมัชชา
18” จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมป 2557 มีเจาหนาที่รฐั ระดับมณฑลหรือ
ระดับกรมขึ้นไปถูกตรวจสอบและลงโทษไปแลวเกือบ 40 คน ในจํานวนนี้
มีตําแหนงระดับประเทศ 1 คน (กรรมการประจํากรมการเมือง) ตําแหนง
รองระดับประเทศ 2 คน ตําแหนงกรรมการกลางพรรคฯ 2 คน และหนวย
งานอื่นๆ อีกหลายภาคสวน อาทิ “3 สถาบันสําคัญ”(พรรคคอมมิวนิสต
รัฐบาล และกองทัพ)“สมาชิกสภาผูแทนประชาชน” “สมาชิกสภาที่
ปรึกษาทางการเมือง” เปนตน
ในบรรดาผูนําระดับสูงที่ถูกตรวจสอบและลงโทษนั้น ผูที่อยู
ในความสนใจของประชาชนมากที่สุดคือนายโจว หยงคัง ซึ่งเปนอดีต
กรรมการประจํากรมการเมือง และควบตําแหนงเลขาธิการสํานักการเมือง
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และกฎหมายกลาง นายโจวเริ่มกอรางสรางตัวจากสายงานดานปโตรเลียม
เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรแผนดิน ตําแหนงเลขาธิการ
พรรคฯ ประจํามณฑลเสฉวน และตอมาไดดํารงตําแหนงกรรมการประจํา
กรมการเมือง และตําแหนงเลขาธิการสํานักการเมืองและกฎหมายกลาง
จึงมีอํานาจครอบคลุมหลายวงการที่สําคัญทั่วประเทศ หลังจากคณะ
กรรมการกลางตรวจสอบวินัยแหงพรรคฯ ไดทําการสืบสวนญาติและผู
ใตบังคับบัญชา รวมทั้งผูใกลชิดแลว ก็สั่งสอบสวนโจวในเรื่องการละเมิด
ระเบียบวินัยพรรคฯ รายแรงอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2557 ตอจากนายสู ไฉโฮว (อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการกลางการ
ทหารแหงรัฐ) และนายซู หรง (อดีตรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ทางการเมืองแหงชาติ) ที่ถูกสั่งสอบสวนไปกอนหนานั้น
การปราบคอรรัปชันของสี จิ้นผิงในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงรูป
แบบบุคลิกภาพที่โดดเดนไมเหมือนใครของเขา กลาวคือ
1) มีบุคลิกที่กลาทํางาน กลาพลิกฟาคววําแผนดินอยางไมมีใคร
เทียบได
2) มีบุคลิกที่ภายนอกออนโยน แตภายในแข็งแกรง มีความเด็ด
ขาดและมีพลัง
3) มีบุคลิกที่รักษาคําพูด พูดจริงทําจริง และทําใหถึงที่สุด เพือ่
ขจัดเรื่องไมดีออกไปใหหมด
โดยสรุปแลว ประชาชนมีความชื่นชมกับผลงานการปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชันของสี จิ้น ผิงเปนอยางยิ่ง และมีความสุขอยางมาก
ที่เขาสามารถจับ “เสือตัวใหญ” ได ชื่อเสียงทางการเมืองของสีก็ยิ่งใหญ
ขึ้นทุกวัน ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน “คณะผูนําใหมหลังการประชุม
สมัชชา 18” มากขึ้น อยางไรก็ตาม เริ่มมีเสียงวิพากษวิจารณและเคลือบ
แคลงสงสัยวา “กระแสตานคอรรัปชัน” ดังกลาวจะสามารถยกระดับขึ้น
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เปน “ระบบตานคอรรัปชัน” ที่สามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชันระยะ
ยาวและเปนการแกปญหาที่ตนตอไดหรือไม เนื่องจากการจะสรางระบบ
ที่สามารถปองกันการทุจริตคอรรัปชันไดนั้น สิ่งสําคัญขึ้นอยูกับการทําให
ศาลมีความยุติธรรมและเปนเอกเทศ การเมืองมีความโปรงใส รวมทั้ง
อนุญาตใหสื่อและสังคมสามารถวิจารณและเขาตรวจสอบรัฐได
ผูแปล
อาจารย ดร.วิภาวี อนุจาผัด
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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习近平的反腐风暴
林易1
中共总书记习近平2012年上台后，便发动了新一轮的反
腐败运动，其范围之广，强度之大，为有史以来所罕见。这期
间，包括重庆市委书记、原中央军委副主席在内的大量省部级
以上高官落马。2014年7月底，因涉嫌违纪、腐败，原政治局
常委周永康被中纪委宣布立案审查，成为改革开放以来被调查
的最高级别的官员。本文将对当前习近平掀起的反腐败风暴进
行分析与评述。
掀起反腐风暴的背景
自改革开放以来，在中共的领导下，中国经济持续发展，人民
生活水平不断提高，中共在经济发展上交出了一份令人满意的
答卷。但与此同时，官员的政治腐败，却呈泛滥的趋势。虽然
中共也一直声称要严厉打击腐败，并采取了一些措施，但未见
明显效果，腐败越反越严重。
据统计，改革开放后，在1982 年至2011 年的30 年
中，因违反党纪政纪受到处分的党政人员达420 余万人，其中
省部级官员465 人；因贪腐被追究司法责任的省部级官员90
余人。前中央纪委书记贺国强在2012年承认腐败的严重程度，
指出在权力集中的部门，在领导干部中，腐败现象比较严重，
一些腐败案件涉案金额巨大，窝案串案明显增多。根据2012年
《透明国际》（Transparency International）的数据，在176个
国家和地区中，中国的廉洁度为39分，全球排名80，被列为严
重腐败国家之一。

1

林易，北京大学社会学博士，现任职于泰国法政大学比里•帕侬荣国际学
院，研究领域为中国的社会分层与流动、跨文化研究等。
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尽管查处了数以百万计的党政腐败官员，但政治腐败的
势头愈演愈烈。腐败官员的职位越来越高，贪污的金额越来越
大。例如，2000年，职位最高的腐败官员是全国人大副委员长
成克杰，受贿金额也只有4000万人民币，而最近，最高的腐败
官员是政治局常委周永康，受贿金额据香港媒体披露达数百亿
人民币。
尤其值得注意的是，这股政治腐败的恶浪已经波及到共
产党的权力中枢，包括薄熙来、徐才厚、周永康等政治局委员
和政治局常委的领导官员均成了顶级的腐败分子。以这种势头
发展下去，共产党政权将不打自垮。
政治腐败导致社会严重不公，民怨沸腾。据2010年4月
官方公布的《全国地方党政部门、国家机关公职人员薪酬和家
庭财产调查报告》，131万中国县团级以上官员及其家人占有
全民财富的80%。由于很多腐败的官员逍遥法外，导致政府失
去权威，法律失去威严。官员腐败和司法不公致使民怨鼎沸，
常常导致针对基层政府的社会群体暴力事件。这充分暴露了共
产党的执政合法性岌岌可危。胡锦涛在十八大报告中坦言：
“腐败问题解决不好，就会对党造成致命伤害，甚至亡党亡国”
。习近平深切感到亡党已不是一句警示，而是迫在眉睫的现实
危险。
习近平刮起反腐风暴
就在人民对反腐失去信心的时候，2012年习近平上台执政。习
近平父亲是洁身自好的开国元老之一习仲勋，对其有良好的政
治影响。习本人则有丰富的基层工作经验，对党内的一些问题
有清醒的认识和了解，同时也深切体察到怨声载道的民情。因
此，习近平上台伊始，就向党内官员的作风问题和腐败问题宣
战。2012年12月，党中央出台八项规定，要求高级领导干部改
进工作作风、密切联系群众，反对形式主义和讲排场。2013年
6月，党的群众路线教育实践活动工作会议召开，向党内脱离
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群众的“形式主义”、“官僚主义”、“享乐主义”和“奢靡
之风”这“四风”宣战。
改善党员作风可以看作是在铲除滋生腐败的土壤，形
成党内的正气；而对于腐败，习近平更是表示“零容忍”。中
央强调：“不管涉及什么人，不论权力大小、职位高低，只要
触犯党纪国法，都要严惩不贷。”这首先意味着敢于打位高权
重的“大老虎”，此外，反腐败的大网撒的很广，不放过一些
已经退休或退居二线的腐败分子（“老老虎”），以及逃亡国
外的腐败分子。这些都打破以往诸如“刑不上常委”的“潜规
则”和惯例，表现出壮士断腕的勇气和决心。2014年6月，习
近平进一步指出，反腐败要常抓不懈，关键就在“常”、“
长”二字，一个是要经常抓，一个是要长期抓，体现出习对反
腐败斗争的长期性和复杂性有充分的认识。
习近平的反腐决心还体现在他启用王岐山来抓反腐。
王岐山是金融经济方面的专家，岳父是原副总理姚依林，而他
又无子嗣，与商场毫无瓜葛，工作作风强硬果断，因此在反腐
败上非常坚决，毫不手软。王善于处理紧急问题，是“救火队
长”，委派王任中纪委书记，狠抓反腐，可见习近平反腐的决
心。
习近平的反腐总策略是先治标，再治本。由于当前腐败
的严重性，习近平首先通过一些严厉的措施来对腐败分子形成
威慑，使其“不敢腐”。“重拳之后再织网”，在严肃查处腐
败分子之后，习近平希望通过体制机制创新和改革来完善反腐
败制度，增强对权力的制约和监督机制，让干部“不能腐”。
当前的机制创新主要在党内的纪律检察机关中开展。中共的纪
律检查机关在反腐败上发挥着核心的作用，但以往，地方纪委
从属于同级党委领导，因此纪检部门难以对同级的领导班子进
行监督。习近平上台以后，纪检系统加强了垂直管理的力度，
查处腐败案件要以接受上级纪委领导为主。习王还加强和完善
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了纪检部门的巡视制度，例如，中央巡视组长一次一授权，如
巡视后又暴露新问题，那么也要对巡视者问责。目前，巡视制
度已经成为习王反腐的最有力武器。此外，一些制度也在加紧
制定，例如，不动产登记制度条例在加紧制定之中，预计在
2016年全面实施，这将堵住贪官隐匿非法财产的漏洞。
在反腐的具体操作上，明显有几个特点：第一，从自己
做起，从高级干部做起，从中央做起。“打铁还需自身硬”，
律人先律己，习近平上台伊始的八项规定，首先要求政治局委
员们做到和执行。当然，习近平本人也身体力行，他到广东考
察不封路，在一家中式连锁快餐店排队买包子，释放出强烈的
廉政亲民信号。一些反腐败的政策和规定，也首先从中央部门
开始，例如，2013年国务院出台工作规则，强调自身廉政和作
风建设；2014年7月，公车改革首先从中央和国家机关开始。
第二，从小事入手，从具体事情抓起，从群众反映多
的问题抓起。以往的反腐败措施一般比较空泛，而此次的党风
廉政建设和反腐败运动则非常注重细节，注意倾听群众的声
音。2013年，中纪委发文要求官员清退关于各种娱乐享受的会
员卡，严禁节假日公款送礼，以及公款购买、印制、寄送贺年
卡等物品。群众反映比较强烈的另一个问题是“裸官”现象。
一些腐败的官员早早就把妻子儿女送到国外，把非法财产也都
转移出去，一有风吹草动就迅速离开中国。对这样的孤身一人
在国内做官的“裸官”，2014年初，政府出台明确规定，在干
部选拔任用上不再考虑“裸官”。中纪委还在网站上建立“曝
光台”，对违法违纪案件点名曝光，并鼓励群众积极举报。这些举
措看似视细枝末节，但反映了中央此次反腐脚踏实地，真抓实干。
第三，在案件处理上层层剥茧，先扫外围，取得足够
证据，最后一网打尽。以往，一些腐败高官在一个领域或地区
长期工作，经营多年，形成盘根错节的复杂权力网络。习近平
上台以后，瞄准一些重点领域、重点问题，重点人物，从下到
上，由外到内进行彻底的清查和处理。例如，在周永康案件的
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处理上，中纪委用两年多的时间分别彻底调查其在四川、中石
油、政法系统的党羽，从下盘底部突破，然后四面合围。这
样，可以做到稳扎稳打，不漏死角，除恶务尽。
当前反腐成果以及评估
迄今为止，习近平的反腐风暴，成果显著。首先，通过狠抓党
风建设，官场奢靡风气得到遏制。官员们不敢公开大吃大喝，
接受礼品。许多为领导干部和政府官员提供各种奢靡消费的私
人会所被取缔。官员们所持有的各种“会员卡”也得以清退。
变相的公款出国旅游基本被禁止。这一积极效果也在消费市场
上得到验证。2013 年以来，中国高档白酒的价格出现了下降
的趋势，而国外奢侈品在华销量也呈减少趋势。2014年春节，
高档礼品销售大幅度下滑。
其次，大量的腐败分子被查处。自习近平上台以来，
中纪委结案和惩处人数每年都呈两位数加速增长。2014年全国
1到5月查办案件的数量更是达到了6万多起，比上年同期提高
了34.7%。2013年，省部级高官被查了15人，而2014年1到7月
份已经查了近20人，超过了去年全年。自中共十八大至2014年
7月底，近40名副省部级以上官员被查处，其中政治局常委级
（国家级）1人，副国级2人，中央委员2人，涉及党政军、人
大、政协等多个领域。
在被调查和处理的高官中，最引人注目的是前政治局
常委，政法委书记周永康。周永康从石油系统起步，曾任国土
资源部部长，四川省委书记，后任政治局常委，中央政法委书
记，权倾朝野，势力延伸到全国政治经济多个要害领域。在对
周永康在各个领域的亲属、下属、亲信经过长期调查之后，中
纪委于7月29日宣布周永康因涉嫌严重违纪而对其立案审查。
而此前，前中央军委副主席徐才厚，前中国政协副主席苏荣也
被宣布接受调查。
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习近平此次反腐，显示了其鲜明的个性风格。首先，他
表现出超人的胆略，气魄，大有扭转乾坤之气势。二是外柔内
刚，绵里藏针，果断强硬，雷厉风行。三是说到做到，干净彻
底，不留死角，力求除恶务尽。
总的来说，民众对习近平的反腐风暴以及所取得的成
就给予高度评价，对揪出大老虎大快人心，习近平的政治声望
日隆，人们对十八大以来的新的领导集体增强了信心。不过，
也有些舆论，怀疑这种风暴式反腐是否真正能转化为制度性反
腐，能否建立起防止腐败的长效机制，做到真正的治本。能否
做到真正的制度性反腐，关键取决于是否能做到司法公正和独
立，政务公开，以及允许媒体和社会舆论监督。
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บทวิเคราะหระบบสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น1ี่
องคกรนิตบิ ญ
ั ญัตสิ งู สุดของประเทศจีน คือ“สภาผูแ ทนประชาชน
แหงชาติ” (National People’s Congress) รัฐธรรมนูญจีนกําหนดให
จัดการเลือกตัง้ ผูแ ทนประชาชนแหงชาติทกุ ๆ 5 ป โดยเลือกจํานวนผูแ ทน
ทัง้ สิน้ 2,900 คน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป สภาผูแ ทนประชาชนแหง
ชาติจะมีกาํ หนดจัดการประชุมทุกๆ ป โดยการประชุมจะใชเวลาประมาณ
10 วัน “คณะกรรมการประจําสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติ” เปนองคกร
ถาวรของสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติ มีจาํ นวนสมาชิกประมาณ 170 คน
ในชวงปดสมัยการประชุม คณะกรรมการประจํากลุม นีจ้ ะเปนตัวแทนของ
ผูแ ทนทัง้ หมดในการใชอาํ นาจตางๆ ของสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติ สภา
ผูแ ทนประชาชนแหงชาติ (ตอไปจะเรียกวา “สภาผูแ ทนฯ”) เปนองคกร
ทีม่ หี นาทีบ่ ญ
ั ญัตกิ ฎหมาย แตสภาผูแ ทนฯ ของประเทศจีนนีจ้ ะแตกตาง
จากสภาผูแ ทนราษฎรหรือวุฒสิ ภาของประเทศตะวันตก โดยที่ สถานะ
ทางกฎหมาย อํานาจหนาที่ และกระบวนการจัดตัง้ ลวนแตกตางจากระบบ
รัฐสภาของประเทศตะวันตก
1. สถานะทางกฎหมายของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
ในประเทศประชาธิปไตยตะวันตกหลายประเทศลวนใชระบบ
แบงแยกอํานาจและถวงดุลอํานาจกันระหวางฝายนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ ภายใตระบบนี้ รัฐสภาผูเปนองคกรนิติบัญญัติสามารถใชอํานาจ
สูงสุดในการออกกฎหมายไดอยางแทจริงและเปนเอกเทศโดยสมบูรณ
รัฐธรรมนูญจีนมาตราที่ 57 บัญญัติไววา “สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
อาจารยท่ปี รึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดีพนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน”ซึ่งหมายความ
วา หนวยงานอื่นๆ ของรัฐและองคกรทางสังคมใดๆ ลวนแลวแตไมสามารถ
เทียบเคียง ไมสามารถมีฐานะเทียบเทาหรือมีอํานาจเหนือสภาผูแทนฯ
ได แตในความเปนจริงแลว สภาผูแทนฯ ไมใชองคกรแหงอํานาจที่มีฐานะ
สูงสุดและเปนเอกเทศอยางสมบูรณ เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา ประเทศ
จีนปกครองประเทศตามระบอบสังคมนิยม ซึ่งหนึ่งในลักษณะเฉพาะที่
สําคัญที่สุดของการปกครองระบอบนี้ก็คือการนําโดยพรรคคอมมิวนิสต
เหมา เจอตงไดกลาวไววา “พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนเปนผูนํา
หลักของปวงประชาชนจีนทั้งชาติ” ในหลักการพื้นฐาน 4 ประการของ
เติ้ง เสี่ยวผิง ก็ไดกลาวไวในประการแรกวา “จะยืนหยัดในความเปน
ผูนําของพรรคคอมมิวนิสต” ในสวนบทนําของรัฐธรรมนูญจีนก็ปรากฏ
ขอความชัดเจนวา “ประชาชนจีนทุกชาติพันธุจะยังคงอยูภายใตการนํา
ของพรรคคอมมิวนิสต” เพื่อรวมกันสรางสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของ
จีน นอกจากนี้ ในธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนไดกําหนด
เชนเดียวกันวา “พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน เปนผูนําหลักในการ
บรรลุซง่ึ พันธกิจแหงชาติในการสรางรัฐสังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณของจีน”
สิง่ เหลานีแ้ สดงใหเห็นชัดเจนวา ในประเทศจีน ไมวา กลุม หรือองคกรใดๆ
ลวนแลวแตตอ งยอมรับการนําของพรรคคอมมิวนิสต กลาวคือ การนําของ
พรรคคอมมิวนิสตจะตองอยูเหนือสิ่งอื่นใด จะสังเกตวาขอกําหนดเหลา
นี้ขัดแยงกับสถานะของสภาผูแทนฯ ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ดังนัน้
องคกรแหงอํานาจ สามฝาย ไดแก นิตบิ ญั ญัติ บริหาร และตุลาการ ไมใชองคกร
อํานาจทีม่ อี สิ ระอยางแทจริงในประเทศจีน หากแตตอ งยอมรับการนําของ
พรรคคอมมิวนิสตทง้ั สิน้ แทจริงแลวองคกรผูน าํ สูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต
(ไดแก คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกรม
การเมือง ซึ่งเปนตัวแทนที่สูงขึ้นไปอีกขั้น) ตางหากที่เปนองคกรแหง
อํานาจสูงสุดของประเทศจีน
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พรรคคอมมิวนิสตจนี มีชอ งทางในการนําสภาผูแ ทนฯ หลากหลาย
ชองทาง ประการแรก ผูร บั ผิดชอบคนสําคัญๆ ในสภาผูแ ทนฯ จะตองเปน
ผูน าํ คนสําคัญระดับตางๆ ของพรรคคอมมิวนิสตเชนเดียวกัน ประธานคณะ
กรรมการสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติเปนตําแหนงทีก่ รรมการประจํากรม
การเมืองจะเปนผูด าํ รงตําแหนงควบไปดวย ซึง่ ปจจุบนั ตําแหนงนีม้ ี จาง เตอ
เจียง (Zhang Dejiang) ซึง่ เปนหนึง่ ในกรรมการประจํากรมการเมืองดํารง
ตําแหนงควบอยู เชนเดียวกันตําแหนงหัวหนาในสภาผูแ ทนฯ ระดับตางๆ
ลวนแลวแตเปนตําแหนงที่ตองใหผูนํากรรมการพรรคคนสําคัญในระดับ
นัน้ ๆ เปนผูด าํ รงตําแหนงควบ ตัวอยางเชน เลขาธิการกรรมการพรรคระดับ
มณฑลรับตําแหนงหัวหนาฝายในสภาผูแ ทนฯ ระดับมณฑลนัน้ เปนตน ชอง
ทางทีส่ อง ธรรมนูญพรรคกําหนดวาใหมกี ารจัดตัง้ กลุม ผูน าํ ของพรรคขึน้ ใน
ทุกหนวยงานรัฐรวมถึงองคกรอื่นๆ ที่ไมใชองคกรของพรรคคอมมิวนิสต
ซึ่ ง กลุ ม ผู นํ า นี้ มี ห น า ที่ ต รวจตราและให คํ า แนะนํ า องค ก รที่ ต นประจํ า
อยู เพือ่ เปนหลักประกันวาองคกรนัน้ ๆ จะดําเนินตามนโยบายและแนวทาง
ที่พรรควางไว และตําแหนงผูนําสําคัญในสภาผูแทนฯ ก็ลว นแลวแตดาํ รง
ตําแหนงโดยสมาชิกของกลุมผูนําพรรคในองคกรเหลานี้เชนกัน ชองทาง
ทีส่ าม กอนทีส่ ภาผูแ ทนฯ ระดับตางๆ จะใชอาํ นาจบัญญัตกิ ฎหมาย แตงตัง้
ถอดถอนตําแหนงผูนําประเทศ รวมไปถึงอภิปรายและลงมติในแผนการ
ดําเนินประเทศที่สาํ คัญตางๆ นัน้ ลวนแลวแตตอ งใหคณะกรรมการกรม
การเมืองหรือคณะกรรมการกลาง รวมไปถึงกรรมการพรรคทองถิน่ ในระดับ
ตางๆ เสนอแผนหรือขอแนะนําเสมอ สภาผูแ ทนฯ ระดับตางๆ ไมสามารถ
ลงมติเห็นชอบในรางกฎหมายและนโยบายสําคัญๆ ใดๆ ก็ตามที่ยังไม
ผานการยอมรับจากผูน าํ พรรคในระดับตางๆ ได สิง่ เหลานีแ้ สดงใหเห็นวา
สถานะของสภาผูแ ทนฯ ระดับตางๆ เมือ่ มองแบบผิวเผินแลวเหมือนจะเปน
องคกรนิติบัญญัติที่เปนเอกเทศ แตแทที่จริงแลวถูกควบคุมภายใตการนํา
ของพรรคคอมมิวนิสต
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2. อํานาจและหนาที่ของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ สภาผูแทนฯ จะมีขอบเขตอํานาจ
หนาที่อยางกวางขวาง สรุปได 4 ประการสําคัญคือ 1) อํานาจนิติบัญญัติ
ไดแกการบัญญัติและแกไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการ
เสนอญัตติตางๆ 2) อํานาจแตงตั้งถอดถอน ไดแกการแตงตั้งหรือถอดถอน
ตําแหนงผูนําประเทศและผูนําหนวยงานรัฐ 3) อํานาจอภิปราย พิจารณา
และอนุมัติ ไดแกการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล และ
อนุมัติงบประมาณแผนดิน 4) อํานาจตรวจสอบ คือตรวจสอบหนวยงานรัฐ
และตรวจสอบการทํางานและการประพฤติตวั ของเจาหนาทีร่ ฐั ระดับตางๆ
ตลอดระยะเวลา 60 กวาปทผ่ี า นมา การเมืองภายในประเทศจีน
เกิดการเปลีย่ นแปลงอยางใหญหลวงหลายตอหลายครัง้ อํานาจและหนาที่
แทจริงขององคกรนิตบิ ญ
ั ญัตจิ นี ก็เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพการเมือง ในยุค
สมัยของประธานเหมา เจอตง สภาผูแ ทนฯ มีสถานะเสมือนตรายางเทานัน้
ไมไดใชอาํ นาจอันยิง่ ใหญ 4 ประการดังกลาวขางตนอยางแทจริง การลงมติ
ในสภาผูแ ทนฯ ลวนแลวแตมมี ติเห็นชอบเปน เอกฉันททกุ ครัง้ ไปโดยไมมี
การคัดคานหรือแมแตการงดออกเสียงแตอยางใด ตัวอยางทีเ่ ดนชัดทีส่ ดุ คือ
ในยุคแหงการปฏิวัติวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตครัง้ 1 ทีป่ ระชุมไดใชอาํ นาจถอดถอนตําแหนงผูน าํ ประเทศของ
นายหลิว ซาวฉี (Liu Shaoqi) ซึง่ ตามรัฐธรรมนูญแลว มีเพียงสภาผูแ ทนฯ
เทานัน้ ทีม่ อี าํ นาจถอดถอนตําแหนงผูน าํ ประเทศได ดังนัน้ ในชวงเวลานัน้
แมวาสภาผูแทนฯ จะมีอยูจริง แตมิไดมีอํานาจที่แทจริงแตอยางใด
สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะวา
1) ประธานเหมา เจอตงเนนยําความเปนผูนําสูงสุดของพรรค
คอมมิวนิสต
2) มิไดมกี ารใหความสําคัญกับการเมืองแบบมีสว นรวม แตกลับมอง
ตําแหนงผูแทนฯ เสมือนเปนรางวัลแหงเกียรติยศอยางหนึ่งที่มอบใหแก
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กลุมผูที่มีหัวกาวหนาซึง่ เปนตัวอยางในสังคมเทานัน้
3) การมองขามเรื่องความสามารถในการมีสวนรวมทางการเมือง
และการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองของผูแทนฯ เนื่องจาก
ผูแทนฯ ในสมัยนั้นสวนใหญเปนบุคคลที่ไมมีความรูหรือแคพออานออก
เขียนได และมีแมกระทั่ง ผูเฒาผูแกอายุ 100 กวาป ซึ่งผูแทนเหลานี้
โดยมากเปนผูที่ซื่อสัตย เชื่อฟง และพรอมจะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต
อยูแลว
ตอมาหลังจากเติง้ เสีย่ วผิงขึน้ มามีอาํ นาจ ไดเล็งเห็นผลรายทีเ่ กิด
จากการเหยียบยยําเสียงสวนใหญในชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งริเริ่มโดย
ประธานเหมา เจอตง เขาจึงไดปรับปรุงระบบสภาผูแ ทนฯ ใหสมบูรณขน้ึ
ทัง้ ในดานกฎหมายและระบบบริหาร ยกระดับการปกครองแบบรับฟงเสียง
สวนใหญภายใตกฎหมายใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น สถานะแหงการเปน
เพียงตรายางของสภาผูแทนฯ ไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มสะทอนให
เห็นจากการมีปรากฏการณลงมติไมเห็นชอบเกิดขึ้น ในการประชุมสภาฯ
เมือ่ เดือนมีนาคม ป 1988 มีการลงคะแนนเสียงคัดคานเปนเสียงแรกใน
ประวัติศาสตรการประชุมสภาผูแทนฯ จีน หลังจากการประชุมครั้งนั้น
การลงมติไมเห็นชอบหรือการงดออกเสียงมีมากขึ้นเรื่อยๆ การพิจารณา
รายงานผลการดําเนินงาน 3 ฉบับ (รายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาล
ศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุด) ในชวงสิบถึงยีส่ บิ ปทผ่ี า น
มา ผูแ ทนฯ ลวนแลวแตลงมติไมเห็นชอบ โดยเฉพาะอยางยิง่ จากรายงาน
ผลการดําเนินงานของศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุด ใน
การประชุมสภาผูแ ทนฯ เมือ่ ป 1993 ผูแ ทนฯ ลงมติเห็นชอบรายงานผล
การดําเนินงานของศาลประชาชนสูงสุดเพียงแครอ ยละ 75 เทานัน้ แสดงให
เห็นวาหนึง่ ในสีข่ องผูแ ทนฯ ไมพอใจในผลการดําเนินงานของศาลประชาชน
สูงสุด นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงยังสะทอนใหเห็นจากบรรยากาศใน
การอภิปรายของผูแทนฯ ในชวงเปดสมัยประชุม ผูแทนฯ หลายทานกลา
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ที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงติเตียนการทํางานของรัฐบาลอยางตรงไปตรง
มา การอภิปรายมีความรอนแรงเพิ่มขึ้นตามลําดับ ความคิดเห็นตางๆ พรัง่
พรูออกมามากมาย สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงทิศทางการพัฒนาซึ่งมีแนว
โนมจะดําเนินไปไดดวยดี
อยางไรก็ตาม การใชอาํ นาจหนาทีข่ องสภาผูแ ทนฯ ยังมีขอ จํากัด
หลายประการ ดานอํานาจในการบัญญัตกิ ฎหมาย สภาผูแ ทนฯ มักจะตกอยู
ในสถานะผูต าม กลาวคือ ในฐานะของหนวยงานดานนิตบิ ญ
ั ญัติ สภาผูแ ทนฯ
ควรมีบทบาทในการใชอาํ นาจในการรางกฎหมายไดอยางเต็มที่ แตในความ
เปนจริงแลวการรางกฎหมายหลายๆ ฉบับนัน้ มิไดเกิดจากการริเริม่ ของสภา
ผูแ ทนฯ แตอยางใด หากแตเกิดจากหนวยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วของ ตัวอยาง
เชน ตัง้ แตป 1979 เปนตนมา รอยละ 70 ของกฎหมายทีส่ ภาผูแ ทนฯ ลง
มติเห็นชอบนัน้ ลวนมาจากการเสนอของคณะมุขมนตรีทง้ั สิน้ ในดานอํานาจ
การแตงตัง้ ถอดถอนตําแหนงผูน าํ ประเทศและผูน าํ รัฐบาล สภาผูแ ทนฯ จํา
ตองยอมรับรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิด์ าํ รงตําแหนงทีก่ รรมการกลางพรรคเปนผูว างตัว
ไวแลว สิง่ เหลานีแ้ สดงใหเห็นถึงอํานาจการลงคะแนนเสียงของสภาผูแ ทนฯ
ที่ถูกจํากัดอยูในระดับหนึ่ง ในดานอํานาจการอภิปราย พิจารณาและลง
มติ สภาผูแ ทนฯ มีอาํ นาจในการลงมติรา งงบประมาณแหงชาติ หากแตไมมี
อํานาจในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณทีเ่ กีย่ วกับโครงการขนาดใหญ
และมีความสําคัญ รวมถึงไมมีอํานาจในการตรวจสอบการใชงบประมาณ
เชนกัน สําหรับอํานาจในการตรวจสอบของสภาผูแ ทนฯ นัน้ ยิง่ ถูกจํากัด
เปนอยางมาก ผูแทนประชาชน (ยกเวนผูแทนที่อยูในตําแหนงเจาหนาที่
องคกรของรัฐและพรรคคอมมิวนิสต) จะถูกสงตัวไปประจําการในที่ตางๆ
อยางกระจัดกระจาย ทําใหพวกเขาไมสามารถผนึกกําลังเพื่อ ตรวจสอบ
การทํางานของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ จวบจนปจจุบนั แทบไมมี
คดีกระทําความผิดของเจาหนาที่รัฐแมแตคดีเดียวที่ถูกเปดโปงโดยสภาผู
แทนฯ
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3. การคัดเลือกและจัดตั้งสภาผูแทนประชาชน
รัฐธรรมนูญจีนกําหนดวา ประเทศจีนใชระบบการเลือกตั้งทั่วไป
โดยจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนฯ ขึ้นในทุก 5 ป โดยประชาชน
ชาวจีนที่มีอายุ 18 ปบริบูรณ มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและ
มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงหลักการแหงการรับฟง
เสียงสวนใหญ ซึ่งขอดีประการที่หนึ่งของการเลือกตั้งในประเทศจีนคือ
เปยมไปดวยความเสมอภาค ความครอบคลุม รวมถึงการเปนตัวแทนจาก
ทุกกลุมชนอยางแทจริง โดยการใชระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง ใชสัดสวนการก
ระจายตัวของประชากรเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งในตัวเมืองและชนบท
การใหความสําคัญตอการมีผูแทนหญิงและผูแทนที่เปนชนกลุมนอยใน
สัดสวนที่เหมาะสม และใหความสําคัญครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชัน้
ในสังคม ทั้งกรรมกร ชาวนา พอคา นักวิชาการ ทหาร ขอดีประการที่สอง
คือ การเลือกตั้งของประเทศจีนเปนการเลือกตั้งที่ใชตนทุนนอยที่สุดใน
โลก รัฐบาลแทบจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ เลย ขอดีประการสุดทายคือ
การซื้อเสียงมิใชปรากฏการณที่พบเห็นไดโดยทั่วไป เนื่องจากตัวผูแทนฯ
เองมิไดมีผลประโยชนหรืออํานาจที่แทจริง จึงไมคอยมีการซื้อเสียงเกิด
ขึ้น แมกระนั้น ในระยะหลังเนื่องจากมีเจาของธุรกิจเอกชนจํานวนมาก
ตองการยกระดับสถานะทางการเมืองของตนใหสูงขึ้น จึงเริ่มมีการซื้อเสียง
เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จวบจนปจจุบัน มีเพียงคดีที่เมืองเหิงหยาง มณฑล
หูหนานซึ่งเกิดในป 2013 กรณีเดียวเทานั้นที่ถูกเปดโปงเรื่องการซื้อเสียง
ซึ่งคดีนี้มีผูแทนระดับมณฑลจํานวน 56 คน และระดับเมืองอีก 158 คนที่
ผานการคัดเลือกเขาเปนผูแทนฯ ดวยวิธีการซื้อเสียง รวมเม็ดเงินเกี่ยวของ
มากถึง 110 ลานหยวน
อยางไรก็ตาม การเลือกตัง้ ของจีนใชวา จะมีความอิสระหรือยุตธิ รรม
อยางสมบูรณแบบ พรรคคอมมิวนิสตเขามามีบทบาทในการควบคุมระบบ
การจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน ประการแรกคือ ไมอนุญาตใหมีกิจกรรม
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หาเสียงกอนการเลือกตั้ง รัฐเพียงประกาศประวัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ความยาวเพียงไมกร่ี อ ยตัวอักษรผานสือ่ เทานัน้ ประชาชนผูม สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้
แทบไมรขู อ มูลใดเลยเกีย่ วกับตัวผูส มัคร ไมวา จะเปนชีวติ การงาน ศีลธรรม
หรือพฤติกรรม ในขณะเดียวกัน ผูสมัครรับเลือกตั้งมิไดมีโอกาสพบปะ
ประชาชนเพือ่ นําเสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับทัศนคติทางการเมือง นโยบาย
และสิง่ ทีต่ นจะไปเปนกระบอกเสียงแทนประชาชน นอกจากนี้ ผูส มัคร
รับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งยิ่งไมมีการแลกเปลี่ยนหรือมีกิจกรรมใดๆ
ซึง่ กันและกัน ถึงแมวา กฎหมายเลือกตัง้ จะกําหนดไววา คณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้งควรจัดใหผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดพบปะ
รวมถึงใหประชาชนมีโอกาสซักถามขอสงสัย หากแตความเปนจริงมิได
มีกจิ กรรมดังกลาวเกิดขึน้ ดังนัน้ การเลือกตัง้ ภายใตสภาพทีม่ ขี อ จํากัดเชนนี้
ผูม สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ จึงเหมือนถูกปดหูปด ตามิใหรบั รูข อ มูลใด
ประการตอมา รายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ มิไดมาจากกระบวนการที่
โปรงใสเทาไรนัก กฎหมายเลือกตัง้ กําหนดไววา คณะกรรมการจัดการเลือก
ตัง้ หรือคณะกรรมการประจําสภาผูแ ทนฯ เปนผูด าํ เนินการและควบคุมขัน้
ตอนการเลือกตัง้ ทัง้ หมด ในระดับอําเภอและตําบล คณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งไมใชองคกรที่มีอิสระและเปนกลางเทาไรนัก หากแตมาจากการ
แตงตัง้ และเขารับตําแหนงโดยคณะกรรมการประจําสภาผูแ ทนฯ ในระดับ
นัน้ ๆ คณะกรรมการจัดการเลือกตัง้ เหลานีต้ อ งรับผิดชอบหนาทีใ่ นฐานะที่
เปนกรรมการประจําสภาผูแ ทนฯ ดวย ซึง่ กรรมการประจําสภาผูแ ทนฯ ก็ถกู
ควบคุมโดยพรรคคอมมิวนิสต เชนนัน้ แลว ทายทีส่ ดุ ผูท ไ่ี ดรบั การจัดใหอยูใ น
รายชือ่ ผูส มัครรับเลือกตัง้ จะมาจากการตัดสินและความคิดเห็นของพรรค
คอมมิวนิสต ยิง่ ไปกวานัน้ กระบวนการเลือกตัง้ ผูแ ทนฯ ระดับมณฑลและ
ระดับเมืองนั้น สามารถทําไดโดยคณะกรรมการประจําสภาผูแทนฯ ระดับ
นั้นโดยตรง ดังนั้นการคัดเลือกรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งจึงทําไดงายมาก
ยิ่งขึ้น
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ประการตอมา การเลือกตั้งมีทั้งแบบทางตรงและทางออมผสม
ผสานกัน การเลือกตัง้ ในระดับอําเภอและตําบลจะใชการเลือกตัง้ แบบทางตรง
ซึ่งก็คือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งในระดับอําเภอ
และตําบลไดโดยตรง เพื่อเลือกผูแทนฯ ที่เปนทางการ แตการเลือกตั้งใน
ระดับมณฑล เมือง (และเทศบาลนคร) ผูแทนฯ ไมไดถูกเลือกโดยผูมีสิทธิ์
เลือกตั้งระดับรากหญาในมณฑลหรือเมืองนั้นๆ โดยตรง แตจะถูกเลือก
โดยผูแทนฯ ระดับอําเภอ ในลักษณะเดียวกัน การเลือกตั้งผูแทนสภา
ประชาชนแหงชาติก็มิใชการลงคะแนนเสียงโดยประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ระดับรากหญา หากแตเปนการลงคะแนนเสียงของผูแทนฯ ระดับมณฑล
และระดับเมืองเพื่อเลือกผูแทนฯ เขาไปในนั่งในที่ประชุมสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติ ระบบการเลือกตั้งทางออมแบบนี้จะหลีกเลี่ยงมิใหผู
สมัครระดับรากหญาซึ่งไมเปนที่พอใจของพรรคคอมมิวนิสตไดรับการคัด
เลือกเขาไปนั่งในสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
ประการสุดทาย กฎหมายเลือกตั้งยังกําหนดวา การที่ผูแทน
ประชาชนตั้งแตระดับอําเภอขึ้นไปจะเลือกผูแทนฯ ที่สูงกวานั้น ผูสมัครฯ
ไมจําเปนตองสังกัดในทองที่หรือระดับนั้นๆ ก็ได ตัวอยางเชน สี จิ้นผิงซึ่ง
มิไดเปนผูแทนจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮ แตทวาเขาสามารถเขาไปอยู
ในรายชื่อผูแทนจากเทศบาลนครเซี่ยงไฮที่ ซึ่งในที่สุดจะไดรับเลือกจากผู
แทนทองถิ่นระดับอําเภอขึ้นไปของเทศบาลนครเซี่ยงไฮ เพือ่ เขาไปนั่งใน
สภาผูแทนประชาชนแหงชาติได ดวยการจัดการแบบพิเศษนี้ ทําใหเจา
หนาที่รัฐที่มีตําแหนงสูงหลายทานซึ่งทํางานในสวนกลางมาเปนระยะเวลา
นานสามารถอยูในรายชื่อผูแทนจากมณฑลใดมณฑลหนึ่งที่มีสิทธิ์เขาไปนั่ง
ในสภาผูแทนฯ และจะไดรับการเลือกตั้งเขาไปในที่สุด ซึ่งการเลือกตั้งใน
ลักษณะนี้เปนเพียงการปฏิบัติตามตัวอักษรเทานั้น แทจริงแลวกระบวน
การเหลานี้เปนการจัดการที่ใชอํานาจพิเศษโดยมิไดคํานึงถึงเสียงสวนใหญ
แตอยางใด
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บทสรุป
การเลือกตั้งของประเทศจีนนั้นเปนการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมให
เกิดขึ้นภายใตระบอบประชาธิปไตยแบบอํานาจนิยม ซึ่งเห็นไดชัดวามิใช
การเลือกตั้งที่มีอิสระและมีความยุติธรรมอยางเต็มที่ สิทธิ์ในการออก
เสียงของประชาชนถูกลิดรอน ประชาชนชาวจีนจํานวนไมนอยคิดวาการ
เลือกตั้งในลักษณะนี้เปนเพียงการจัดฉากเทานั้น หากแตเมื่อคํานึงถึง
ความขัดแยงของสังคมจีนในปจจุบัน รวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาททางการเมืองแบบรับฟงเสียงสวนใหญของประชาชนชาวจีนแลวนัน้
การเลือกตัง้ ในลักษณะทีถ่ กู ควบคุมนี้ ดูเหมือนจะยังเปนสิง่ จําเปนอยู เนือ่ งจาก
สามารถประกั น ความมั่ น คงของระเบี ย บทางสั ง คมและการปกครอง
อยางไรก็ดี การจัดการลักษณะนี้ยังคงมีชองวางคือ ชนชั้นที่มีอํานาจ
การปกครองอาจหาประโยชนจากระบบนี้เพื่อปกปองสถานะทางการ
เมืองของตนเอง ทําลายผลประโยชนของประชาชน รวมถึงแสวงหา
ผลประโยชนใสตนได วิธีแกปญหาดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลคือ การ
เข า ใจถึ ง ข อ ดี ข อ เสี ย ของการเลื อ กตั้ ง ในลั ก ษณะนี้ อ ย า งถ อ งแท
จากนั้นจึงคอยปรับเปลี่ยนใหการเลือกตั้งมีความเปนอิสระมากขึ้น ตามแต
สภาพเศรษฐกิจสังคมจะอํานวย รวมถึงตามระดับความรูความเขาใจของ
ประชาชนในเรื่องการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ สงผลใหการเลือกตั้ง
เปนไปอยางอิสระและยุติธรรมอยางแทจริงในที่สุด
ผูแปล
นางสาวอุษณีษ เลิศรัตนานนท
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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中国人民代表大会制度剖析
张锡镇1
中国的最高立法机构是“全国人民代表大会”（ National People Congress）。它不是一个常设机构。根据中国宪
法，每 5 年举行一次全国大选，选出出席全国人民代表大会的
代表，共计 2900 多人，任期 5 年。全体代表每年举行一次全
体会议，会期 10 天左右。全国人民代表大会常务委员会为代
表大会的常设机构，共计 170 多人，在全国代表大会闭会期间
代表全国人民代表大会行使职权。
人民代表大会（下简称人大）为立法机构，但它不同于
西方的国会或议会。它的法律地位、权力职能，以及产生程序
都同西方的议会制有所不同。
一、 人民代表大会的法律地位
在许多西方民主国家，实行立法、行政、司法三权分立
和相互制衡的制度。在这种制度下，作为立法机构的议会享有
完全的独立性和真正的最高立法权。
中国宪法第五十七条规定，“中华人民共和国全国人
民代表大会是最高国家权力机构”，也就是说，任何其他国家
机关和社会团体都不能超越于它，也不能与它并列，不具有与
它相同的地位。但是，实际上，全国人民代表大会并不是完全
独立的和至高无上的权力机构。众所周知，中国实行社会主义
制度，这种制度的最主要特征之一就是共产党领导。毛泽东
说，“中国共产党是全中国人民的领导核心”。邓小平提出
的四项基本原则的第一条就是 “坚持党的领导”。宪法的序
言中也明确规定，“中国各族人民将继续在中国共产党的领导
1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里 帕侬荣国
际学院教授，中国研究专业主任。
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下”建设有中国特色的社会主义。中国共产党党章也规定，中
国共产党 “是中国特色社会主义事业的领导核心”。这就表
明，在中国，不论什么组织和机构都必须接受共产党的领导，
党的领导是至高无上的。这同宪法中关于人大地位的规定是相
矛盾的。实际上，在中国，立法、行政、司法三大权力机构并
非真正独立权力机构。它们都必须接受共产党的领导。共产党
的最高领导机构（中央委员会，以及代表它的政治局）才是
中国的最高权力机构。
党对人大的领导是通过多种渠道实施的。首先，人大
的主要负责人必须是各级党的主要领导人。全国人大委员长必
须是党中央政治局常委兼任，本届委员长就由党中央政治局常
委张德江兼任。各级地方人大主任同样由同级党委主要领导人
兼任，例如省党委书记兼任省人大主任。其次，根据党章规
定，在国家机关和其他非共产党机构内部建立党组（即共产党
组织），该组织对所在机构有监督指导的功能，以保证该机构
执行党的方针政策。人大的主要领导人均为党组成员。其三，
各级人大在行使立法权，或者对国家领导人任免，以及对国家
大政方针进行讨论和表决之前，都必须先由党中央政治局或党
中央委员会，以及地方各级党委提出建议或方案。各级人大，
不可能通过得不到各级党的领导机构认可的任何法案和重大决
策。这就说明，各级人大的地位在表面上是独立的立法机构，
实际上，其地位受制于党的领导。
二、 人大的权利和功能
根据宪法，人大享有广泛的权利和功能，归结起来，有
四大权利。一是立法权，包括制定和修改宪法和法律、条例，
提交各种议案；任免权，包括任免国家领导人和重要国家机关
首长；审批权，包括审议政府的工作报告，批准国家预算；监
督权，包括监督政府机构和各级官员的工作和行为。
过去的 60 多年，中国国内政治发生过多次重大变动，
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中国的立法机构的实际权力和功能也随着政治形势发生过一些
变化。在毛泽东时代，人大基本上是一个橡皮图章，没能真正
履行上述四大权利和功能。全国人大的投票表决，几乎每次都
是一致通过，没有弃权票，更没有反对票。更极端的例子是，
在文化大革命中，一次党中央的会议居然罢免了只有全国人大
才有权罢免的刘少奇的国家主席的职务。那时，人大基本上是
个摆设。
造成这种情况首先是因为毛泽东强调共产党的领导高于
一切。其次，无视政治民主，把人大代表当成一种荣誉来奖赏
各行各业的先进模范人物。再次，忽视人大代表的参政议政水
平与能力，许多人大代表是文盲和半文盲，甚至有百岁老人。
他们多是听党话跟党走的党的忠实拥护者。
邓小平上台后，鉴于毛泽东发动 “文化大革命”，践
踏民主所造成的恶果，他从法律上和制度上健全了人民代表大
会制度，使中国的民主法治水平有了提高和强化。人大的橡皮
图章形象开始发生变化。这一变化首先反映在 “投反对票”
现象。1988 年 3 月的全国人大会议上出现了人大历史上第
一张反对票。此后，反对票弃权票多了起来。在过去的一二十
年，代表们对审议的三个报告（包括政府工作报告、最高法院
工作报告和最高检察院工作报告）都投出了反对票，尤其是对
最高法院和最高检察院的工作报告。例如 1993 年人大会议上
只有 75% 的代表对最高法院的报告投了赞成票，这表明，有近
1/4 的代表对最高法院的工作不满意。变化还反映在代表讨论
的气氛上。在人大开会期间，许多代表敢于直言不讳的提出对
政府的批评意见，讨论变得热烈起来，各种意见百花齐放。这
是一个积极的发展趋势。
然而，人大权利和功能的发挥仍然受到多方面的制约
和限制。在立法功能方面，人大往往处于被动地位。人大是立
法主体，因此在法案的准备和起草过程中，人大应发挥主导作
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用，但现实是，许多法律的起草过程并非人大主导，而是政府
的有关部门。例如，自 1979 年以来，人大所通过的法律有
70% 是由国务院提交的法案。在行使国家和政府领导人的任免
权方面，人大必须接受党中央决定的非差额的候选人名单，因
此，人大的选举权就受到了一定限制。在行使审批权方面，人
大有权对国家预算案进行表决，但对重大项目的拨款却没有审
批权，对预算的使用也无法监管。在监督权方面，人大的权力
也十分有限。人大代表（除了在职的党政官员）散布在全国各
个角落，他们单枪匹马，没有机会、手段和渠道去了解政府官
员的信息，因此很难对他们起到监督作用。迄今为止，已经揭
露出来的官员犯罪案件中，几乎没有哪一个案件是由人大代表
举报和揭露出来的。
三、 人大代表的选举
根据宪法，中国实行普选制，每五年举行一次全国大
选。宪法也规定了每个年满18 岁的中国公民享有选举权和被
选举权，这体现了民主原则。中国的选举好处之一是，它具有
充分的平等性、广泛性和代表性。实行一人一票制，无论城市
和农村按同样的人口比例分配选票；保证有适当的女性和少数
民族代表比例，兼顾工农商学兵等各行各业的不同人群和社会
阶层。之二是中国的选举是世界上成本最低的选举，政府几乎
不花一分钱。之三是贿选现象并不普遍。因为代表本身没有什
么实际利益和权力，所以很少有人花金钱去贿赂选票。只是近
些年来，越来越多的私人企业主为了提高自己的政治地位，才
开始出现贿选现象。迄今为止，只有 2013 年湖南衡阳贿选案
被披露。这次案件中，有 56 名湖南省人大代表、518 名市人
大代表通过贿选当选了代表。涉案金额人民币 1.1 亿余元。
然而，中国的选举并非完全自由和公正，共产党通过
选举制度安排和程序操作对选举加以管控。首先，不允许竞选
活动。选举之前，官方只是在媒体上公布候选人的几百字的简
历。选民对候选人过去生活、工作、品德、行为等信息一无所
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知。候选人也没有走到选民中宣布其政治观点、政策主张和为
民代言的想法。候选人同选民之间更没有交流和互动。虽然选
举法规定，选举委员会应当组织“候选人同选民见面，并回答
选民的提问”，但实际上常常徒有虚名。因此，在这种情况下
选举，选民有很大的盲目性。
其次，候选人的产生程序很大程度是黑箱操作。选举
法规定，整个选举过程是由选举委员会或人大常委会主持和领
导。在县、乡两级，选举委员会并不是一个中立和独立机构，
它是由同级人大常委会任命的，因此它要对同级人大常委会负
责；而人大常委会又是由共产党控制的，因此，谁能最终成为
候选人取决于党对该人的看法。省市级的选举过程直接由同级
人大常委会领导，对候选人的产生就更容易控制了。
其次，实行直接选举和间接选举相结合。在乡、县两
级选举中，实行直接选举，即选民对乡级候选人和县级候选人
直接投票，选出正式代表。但是，选举省（直辖市）代表不是
由基层选民直接对省市级候选人直接投票，而是由县级代表来
选举省市级代表。同样选举全国人大代表也不是由基层选民投
票，而是由省市级代表对该省市出席全国人大会议的代表候选
人投票。这种间接选举制可以避免不受共产党欢迎的基层候选
人被选为全国人大代表，进入高层权力机构。
最后，选举法还规定，“县级以上的地方各级人民代
表大会在选举上一级人民代表大会代表时，代表候选人不限于
各该级人民代表大会的代表”。例如，习近平不是上海人大代
表，但他可以作为上海出席全国人大的代表候选人，被上海代
表选为全国人大代表。根据这一特别安排，许多长期在中央工
作的高级官员便可以作为各省的候选人，被选为全国人大代
表。这些候选人被选为全国人大代表，只是走走形式而已。这
实际上是一种非民主的特权安排。
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结论
中国的选举是在权威主义民主制下的有控制的选举，显然不是
充分自由公正的选举，人民的民主权利被大打折扣。不少中国
人认为，这是一种走形式的选举。考虑到中国当前社会矛盾现
状，以及民众民主法治的觉悟水平和运用能力，这种有控制
的选举似乎是必要的。因为这可以保证整个社会政治秩序的稳
定。但是，它的危险在于，权力阶层可能利用这种管控体制，
来保护他们的政治地位，危害人民利益，中饱私囊。明智的做
法是，清醒地认识这种选举制的利弊，随着社会经济条件的许
可，以及民众政治觉悟的提高，逐步扩大选举自由度，最终实
现真正的选举自由和公正。
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ศัพทการเมืองการปกครองของจีน
คําศัพท

คํายอ

中国共产党

中共

Zhōngguó
gòngchǎndǎng

Zhōnggòng

全国人民代表大会

人大

Quánguó rénmín
dàibiǎo dàhuì

Réndà

委员会

委

Wěiyuánhuì

Wěi

คําแปล

พรรคคอมมิวนิสตจีน

สภาผูแทนประชาชนแหงชาติ

คณะกรรมการ

常务委员会

常委

Chángwù wěiyuánhuì

Chángwěi

คณะกรรมการประจํา
ประชาธิปไตย

民主

Mínzhǔ

องคกรนิติบัญญัติ

立法机构

Lìffǎ jīgòu

องคกรบริหาร

行政机构

Xíngzhèng jīgòu

องคกรตุลาการ

司法机构

Sīfǎ jīgòu

สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ
ของจีน

中国特色的社会主义

Zhōngguó tèsè de
Shèhuì zhǔyì
中国人民政治协商会议

政协

Zhōngguó rénmín
zhèngzhì xiéshāng
huìyì

Zhèngxié

สภาที่ปรึกษาทางการเมือง
ของจีน
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คําศัพท

คํายอ

政策

Zhèngcè
中国共产党中央政治局

中央政治局

Zhōngguó
gòngchǎndǎng
zhōngyāng zhèngzhì
jú

Zhōngyāng
zhèngzhì jú

中国共产党中央政治局

党中央政治局常委

常务委员会

Zhōngguó
gòngchǎndǎng
zhōngyāng zhèngzhì
jú chángwù
wěiyuánhuì

Dǎng zhōngyāng
zhèngzhì jú
chángwěi

中国共产党中央委员会

中共中央

Zhōngguó
gòngchǎndǎng
zhōngyāng
wěiyuánhuì

Zhōnggòng
zhōngyāng

นโยบาย

คําแปล

คณะกรรมการกรมการเมือง
แหงพรรคคอมมิวนิสตจีน

คณะกรรมการประจํา
กรมการเมืองแหงพรรค
คอมมิวนิสตจีน

คณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีน

รัฐธรรมนูญ

宪法

Xiànffǎ

แตงตั้งและถอดถอน

任免

Rènmiǎn

การเมือง

政治

Zhèngzh
文化大革命

文革

Wénhuàdàgémìng

Wéngé

การปฏิวัติวัฒนธรรม
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คําศัพท
中华人民共和国国务院

คํายอ
国务院

Zhōnghuá rénmín
Guówùyuàn
gònghéguó guówùyuàn

คําแปล
มุขมนตรีจีน
เลือกตั้ง การเลือกตั้ง

选举

Xuǎnjǔ

การลงคะแนนเสียง

投票

Tóupiào

การเลือกตั้งทางตรง

直接选举

Zhíjiē xuǎnjǔ

การเลือกตั้งทางออม

间接选举

Jiànjiē xuǎnjǔ

ผูสมัครรับเลือกตัง้

候选人

Hòuxuǎn rén

ผูมีสิทธิ์เลือกตัง้

选民

Xuǎnmín

การซื้อเสียง

贿选

Huìxuǎn

ตรวจสอบ

监督

Jiāndū

คดี

案件

Ànjiàn

ระบอบประชาธิปไตยแบบ
อํานาจนิยม
อิสระ

权威主义民主制

Quánwēizhǔyì mínzhǔ zhì
自由

Zìyóu

ยุติธรรม

公正

Gōngzhèng
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ระบบสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประเทศจีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น1
ระบบพรรคการเมืองของประเทศจีนเปนระบบพรรคเดียว กลาว
คือ มีเพียงพรรคคอมมิวนิสตจนี เพียงพรรคเดียวทีเ่ ปนพรรครัฐบาลทีถ่ กู
ตองตามกฎหมาย นอกจากพรรคคอมมิวนิสตแลว ยังมีพรรคการเมืองอืน่ ๆ
อีก 8 พรรค เรียกรวมกันวา “กลุม พรรคประชาธิปไตย” ซึง่ จําตองยอมรับ
ความเปนผูน าํ ของพรรคคอมมิวนิสตจนี ไมสามารถมีอาํ นาจเทียบเทาหรือ
ตอตานพรรคคอมมิวนิสตจนี ได อยางไรก็ดี กลุม พรรคประชาธิปไตยนีไ้ ดรบั
สิทธิทางการเมืองในฐานะของหุน สวนเชิงสรางสรรคของพรรคคอมมิวนิสต
จีน ดวยเหตุน้ี ทางการจีนจึงเรียกระบบพรรคการเมืองลักษณะนีว้ า “ระบบ
ความรวมมือหลายพรรคภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจนี ” ซึง่ ถือวา
เปนระบบพรรคการเมืองทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของประเทศจีน
1. ความเปนมาของกลุม พรรคประชาธิปไตย
กลุม พรรคประชาธิปไตยในประเทศจีนหมายถึง บรรดาพรรคการ
เมืองหัวกาวหนาที่กอตั้งขึ้นกอนป ค.ศ. 1949 ในชวงสงครามกลางเมือง
ระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับพรรคกกมินตั๋งนั้น กลุมพรรคประชาธิปไตย
ไดใหการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยยอมรับอํานาจบัญชาการของ
พรรคคอมมิวนิสต ตอตานรัฐบาลกกมินตัง๋ และสนับสนุนการสถาปนาประเทศ
จีนใหม ดวยความเชื่อมั่นไวใจตอกัน ทําใหภายหลังสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนแลว พรรคการเมืองเหลานี้ยังคงธํารงอยูอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ตราบจนปจจุบัน ประวัติโดยคราวของทั้ง 8 พรรคประชาธิปไตย
มีดังนี้
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
อาจารยท่ปี รึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1.1) คณะกรรมการปฏิวตั พิ รรคกกมินตัง๋ แหงประเทศจีน (The
Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang มีชื่อ
ยอวา “หมินเกอ” กอตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 1948)
พรรคหมินเกอเปนกลุมที่แยกตัวออกจากพรรคกกมินตั๋งซึ่งเปน
พรรครัฐบาลในขณะนัน้ โดยมีขอ เรียกรองทางการเมืองคือ ลมลางการ
ปกครองแบบเผด็จการของพรรคกกมินตั๋ง เพื่อบรรลุความเปนเอกราช
ความเปนประชาธิปไตยและสันติภาพของประเทศจีน เปนพรรคซึง่ พิทกั ษ
และสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสตจีน ปจจุบันมีสมาชิกพรรคประมาณ
102,000 คน หลักการชีน้ าํ ของพรรคในปจจุบนั คือ การนําสมาชิกพรรค
ทัง้ มวลใหเดินตามแนวทางพืน้ ฐานของระบบสังคมนิยมในระยะแรก สราง
ความสมานสามัคคีของผูรักชาติท้ังในและตางประเทศใหรวมพิทักษความ
เปนปกแผนเปนหนึง่ เดียว อีกทัง้ มุง มัน่ เพือ่ พัฒนาประเทศจีนขนานใหญ
ปจจุบนั สมาชิกของพรรคประกอบดวยบุคคลจาก 4 วงการสําคัญๆ คือ
บุคคลที่มีความสัมพันธกับพรรคกกมินตั๋งแหงชาติจีน บุคคลที่มีความ
สัมพันธกบั แวดวงตาง ๆ ในไตหวัน บุคคลทีท่ มุ เทตอภารกิจความเปนปก
แผนของชาติ และบุคคลทีเ่ กีย่ วของอืน่ ๆ
1.2) สันนิบาตประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (The China
Democratic Leaguee มีชอ่ื ยอวา “หมินเหมิง” กอตัง้ เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 1941)
ในชวงสงครามกลางเมืองในจีน พรรคหมินเหมิงไดสนับสนุนพรรค
คอมมิวนิสตจีนและตอตานพรรคกกมินตั๋ง เรียกรองใหสถาปนาประเทศ
จีนใหมที่อยูภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต สมาชิกคนสําคัญในพรรค
คือปญญาชนระดับกลางและอาวุโสที่ทํางานดานการศึกษา วัฒนธรรม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบนั มีสมาชิกกวา 157,000 คน
1.3) สมาคมสถาปนารัฐประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (The
China Democratic National Construction Association มีชอ่ื ยอ
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วา “หมินเจีย้ น” กอตัง้ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 1945)
พรรคหมินเจี้ยนมีขอเรียกรองทางการเมืองในเวลานั้นคือ การ
ประกั น สิ ท ธิ ท างการเมื อ งและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานของพลเมื อ ง
ปกปองและพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชยของประเทศ และตอตาน
การปกครองแบบเผด็จการของพรรคกกมินตั๋ง ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ
90,000 คน สวนใหญเปนบุคคลในแวดวงเศรษฐกิจและบุคคลสําคัญจาก
แวดวงอื่น ๆ
1.4) สมาคมสงเสริมประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (The China Association for the Promotion of Democracyy มีชอ่ื ยอวา
“หมินจิน้ ” กอตัง้ เมือ่ วันที่ 30 ธันวาคม 1945)
สมาชิกพรรคหมินจิ้นเดิมประกอบดวยบุคคลในแวดวงการศึกษา
วัฒนธรรม สํานักพิมพ รวมทั้งกลุมนักประชาธิปไตยรักชาติในแวดวง
อุตสาหกรรมและการคาของเซีย่ งไฮ โดยมีขอ เรียกรองทางการเมืองคือ การผลัก
ดันการปกครองแบบประชาธิปไตยในจีน ปฏิรปู อํานาจทางการเมือง ใหพรรค
กกมินตัง๋ คืนอํานาจสูป ระชาชน กอตัง้ รัฐบาลรวม และดําเนินการปกครองดวย
รัฐธรรมนูญ ปจจุบนั มีสมาชิก 94,000 คน ประกอบดวยตัวแทนปญญาชนใน
แวดวงการศึกษา วัฒนธรรม สํานักพิมพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตน
1.5) พรรคประชาธิปไตยเกษตรกรและกรรมกรแหงประเทศจีน
(The China Peasants and Workers Democratic Partyy มีชอ่ื ยอวา
“หนงกงตาง” กอตัง้ เมือ่ เดือนสิงหาคม 1930)
ขอเรียกรองทางการเมืองที่สําคัญคือ ตอตานการปกครองแบบ
เผด็จการของพรรคกกมินตั๋ง สถาปนาอํานาจทางการเมืองของประชาชน
สมาชิกพรรคที่สําคัญในปจจุบันไดแกปญญาชนชั้นกลางและอาวุโสจาก
แวดวงสาธารณสุขและเภสัชกรรมที่อาศัยอยูในเมืองขนาดกลางและขนาด
ใหญ ปจจุบันมีสมาชิกกวา 80,000 คน
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1.6) พรรคจือ้ กงแหงประเทศจีน (The China Zhigongdang
กอตัง้ เมือ่ เดือนตุลาคม 1925 ทีซ่ านฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา)
สมาชิกพรรคจื้อกงประกอบดวยชาวจีนโพนทะเลที่กลับสูมาตุภูมิ
ญาติพน่ี อ งชาวจีนโพนทะเล บุคคลทีต่ ดิ ตอสัมพันธกบั ตางประเทศ และผู
เชีย่ วชาญเฉพาะทาง พรรคจือ้ กงเปนพรรคพันธมิตรทางการเมืองทีม่ ลี กั ษณะ
พิเศษคือ เปนพรรคการเมืองทีร่ บั ใชอดุ มการณสงั คมนิยม โดยเปนพรรค
รวมรัฐบาลทีร่ ว มแรงรวมใจอยางแข็งขันกับพรรคคอมมิวนิสตจนี ปจจุบนั มี
สมาชิกประมาณ 40,000 คน
1.7) สมาคมจิว่ ซาน (The Jiusan Societyy กอตัง้ เมือ่ เดือน
พฤษภาคม 1946)
ขอเรียกรองทางการเมืองขณะนั้นคือ สืบสานธรรมเนียมดาน
ประชาธิปไตยและวิทยาศาสตร คัดคานสงครามภายในประเทศ และดําเนิน
การปกครองแบบประชาธิปไตย สมาชิกพรรคทีส่ าํ คัญเปนปญญาชนระดับ
กลางถึงอาวุโสในแวดวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสวนใหญมอี าชีพ
เปนอาจารย แพทย และวิศวกรเปนตน ปจจุบนั มีสมาชิกประมาณ 88,000 คน
1.8) สันนิบาตประชาธิปไตยและการปกครองตนเองแหงไตหวัน
(The Taiwan Democratic Self-government League มีชอ่ื ยอวา
“ไถเหมิง” กอตัง้ ขึน้ ทีฮ่ อ งกงเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 1947)
พรรคไถเหมิงกอตัง้ และดํารงอยูน อกพืน้ ทีไ่ ตหวันมุง ใหไตหวันหลุด
พนจากการปกครองของพรรคกกมินตั๋ง และปกครองดวยประชาธิปไตย
และองคกรการปกครองตนเองสวนทองถิน่ ทัง้ นีเ้ มือ่ เดือนมีนาคม ป 1949
พรรคไถเหมิงไดยา ยทีท่ าํ การสํานักงานใหญจากฮองกงมายังปกกิง่ สมาชิก
พรรคสวนใหญเปนผูที่มีภูมิลําเนาอยูที่ไตหวัน แตพักอาศัยอยูตามเมือง
ขนาดกลางและขนาดใหญในจีนแผนดินใหญ เปนชนชัน้ กลางถึงชัน้ สูงของ
สังคมซึง่ มีชอ่ื เสียงในระดับหนึง่ สมาชิกของพรรคมีประมาณ 12,000 คน
75
SW 9855-A-P294-PC8.indd 75

22/2/2560 16:24:39

2. สภาทีป่ รึกษาทางการเมืองของจีน---ชองทางการมีสว นรวม
ทางการเมืองของกลุม พรรคประชาธิปไตย
ช อ งทางเข า มี ส ว นร ว มทางการเมื อ งที่ สํ า คั ญ ของกลุ ม พรรค
ประชาธิปไตยคือการผานหนวยงานที่มีชื่อวา สภาที่ปรึกษาทางการเมือง
ประชาชนจีน (The Chinese People’s Political Consultative Conference มีชอ่ื ยอวา “เจิง้ เสีย” ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “สภาทีป่ รึกษาฯ”) สภา
ที่ปรึกษาไมใชหนวยงานกําหนดนโยบาย แตเปนหนวยงานใหคําปรึกษา
ทางการเมือง ซึง่ คลายคลึงอยางยิง่ กับแนวรบรวมเอกภาพ (united front)
โดยวัตถุประสงคของสภาที่ปรึกษาฯคือ การสรางความสามัคคีและใช
ประโยชนจากกลุมพรรคประชาธิปไตยและบุคคลไมสังกัดพรรคใหเขารวม
เสนอแผนยุทธศาสตรตา ง ๆ ตอพรรคคอมมิวนิสตจนี เพือ่ ชวยใหพรรค
คอมมิวนิสตจนี บริหารประเทศไดอยางถูกตองและกําหนดนโยบายอยางสม
เหตุผล
คณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ ระดับชาติประกอบดวยบุคคลจาก
พรรคคอมมิวนิสตจนี กลุม พรรคประชาธิปไตยทุกพรรค บุคคลไมสงั กัด
พรรค องคกรประชาชน ชนกลุม นอยทุกชาติพนั ธุ ผูแ ทนจากทุกวงการ ผู
แทนจากเขตปกครองพิเศษฮองกง ผูแ ทนจากเขตปกครองพิเศษมาเกา ผู
แทนจากไตหวัน และชาวจีนโพนทะเลทีก่ ลับสูม าตุภมู ิ อีกทัง้ บุคคลทีไ่ ด
รับเชิญพิเศษรวมทัง้ สิน้ กวา 2,000 คน ทัง้ นี้ กรรมการในสภาทีป่ รึกษาฯ
ระกับชาติไดมาจากการเสนอชื่อโดยพรรคการเมืองแตละพรรคและกลุม
องคกรทางสังคม จากนั้นคณะกรรมการของพรรคการเมืองแตละพรรค
ที่เกี่ยวของจะจัดสรรรายชื่อตามสัดสวนที่สมดุล แลวยื่นตอคณะประธาน
สภาที่ปรึกษาฯ ระดับชาติเพื่อพิจารณาผานมติรางรายชื่อ ทายสุด จะ
ตองมีกรรมการประจําสภาทีป่ รึกษาฯ จํานวนมากกวาครึง่ หนึง่ ลงคะแนน
เสียงรับรองใหผา นรางรายชือ่ ดังกลาวอีกครัง้ ทัง้ นี้ จะมีการคัดเลือกคณะ
กรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ระดับชาติทุกๆ 5 ป และใหคณะกรรมการ
ระดับชาติคดั เลือกประธาน รองประธาน และคณะกรรมการประจําสภาที่
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ปรึกษาฯ ตอไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 5 ป อนึง่ คณะกรรมการสภา
ทีป่ รึกษาฯ ชุดปจจุบนั (ป 2013 – 2018) มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 2,237 คน ใน
จํานวนนี้ เปนกรรมการประจํา 299 คน
คณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ ระดับชาติของจีนชุดปจจุบนั จํานวน
2,237 คนนัน้ มีสมาชิกทีส่ าํ คัญประกอบดวยบุคคลจากพรรคคอมมิวนิสต
จีน (99 คน) คณะกรรมการปฏิวตั พิ รรคกกมินตัง๋ แหงประเทศจีน (65
คน) สันนิบาตประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (65 คน) สมาคมสถาปนา
รัฐประชาธิปไตยแหงประเทศจีน (65 คน) สมาคมสงเสริมประชาธิปไตย
แหงประเทศจีน (45 คน) พรรคประชาธิปไตยเกษตรกรและกรรมกรแหง
ประเทศจีน (45 คน) พรรคจือ้ กงแหงประเทศจีน (30 คน) สมาคมจิว่ ซาน
(45 คน) สันนิบาตประชาธิปไตยและการปกครองตนเองแหงไตหวัน (20
คน) บุคคลไมสงั กัดพรรค (65 คน) บุคคลในแวดวงศิลปวัฒนธรรม (145
คน) บุคคลในแวดวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (112 คน) บุคคลในแวดวง
สังคมศาสตร (69 คน) แวดวงเศรษฐกิจ (151 คน) และแวดวงอืน่ ๆ ทัง้ นี้
ในขอกําหนดของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตระบุไววา จะตอง
มีบุคคลที่มิไดสังกัดพรรคคอมมิวนิสตจีนอยูในคณะกรรมการของสภาที่
ปรึกษาฯ ทุกระดับและคณะกรรมการประจําสภาทีป่ รึกษาฯ โดยคิดเปน
สัดสวนรอยละ 60 และ 65 ตามลําดับ ขณะทีส่ ดั สวนของประธานและรอง
ประธานสภาทีป่ รึกษาฯ จะตองมีบคุ คลทีไ่ มไดสงั กัดพรรคคอมมิวนิสตจนี
ในสัดสวนทีม่ ากกวา อนึง่ สัดสวนของจํานวนบุคคลทีส่ งั กัดและไมไดสงั กัด
พรรคคอมมิวนิสตจีนดังกลาว โดยปกติจะคํานวนจากจํานวนสมาชิกที่มี
อยูจ ริงในชวงการผลัดเปลีย่ นวาระการดํารงตําแหนง อยางไรก็ดี นอกจาก
กลุม พรรคประชาธิปไตย 8 พรรคและบุคคลไมสงั กัดพรรคการเมืองแลว
กรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ ทีม่ าจากวงการตาง ๆ โดยมากแลวมักเปนบุคคล
ทีส่ งั กัดพรรคคอมมิวนิสตจนี อยูแ ลว ดวยเหตุน้ี จึงประเมินไดวา มีสดั สวน
บุคคลทีส่ งั กัดพรรคคอมมิวนิสตจนี ในคณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ ระดับ
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ประเทศอยูค รึง่ หนึง่ หรือมากกวาครึง่ หนึง่ ของจํานวนคณะกรรมการระดับ
ประเทศทัง้ หมด ฉะนีแ้ ลว การจัดวางโครงสรางสัดสวนขางตนจึงเปนหลัก
ประกันใหพรรคคอมมิวนิสตจีนเขาควบคุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ
ระดับประเทศไดนน่ั เอง
นอกจากสภาที่ปรึกษาฯ ระดับชาติแลว ยังมีสภาที่ปรึกษาฯ
ระดับทองถิ่นไดแก ระดับมณฑล เมือง และอําเภออีกดวย โดยกระบ
สนการสรรหาสภาที่ปรึกษาฯ ระดับทองถิ่นก็คลายคลึงกับการสรรหา
สภาที่ปรึกษาฯ ระดับชาตินั่นเอง
หนาที่สําคัญของสภาที่ปรึกษาฯ คือ “การเปนที่ปรึกษาทางการ
เมือง” “การตรวจสอบความเปนประชาธิปไตย” และ “การมีสวนรวม
และหารือทางการเมือง” ทั้งนี้ “การเปนทีป่ รึกษาทางการเมือง” หมายถึง
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น จะร ว มหารื อ และรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของทุ ก
พรรคการเมือง องคกรทางสังคม และบุคคลจากแวดวงตางๆ กอนมีมติใด
ใดตอปญหาสําคัญทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดํารงชีวติ ใน
สังคม รวมถึงนโยบายสําคัญทัง้ ในระดับประเทศและทองถิน่ ทัง้ นี้ รูปแบบ
ของการปรึกษาทางการเมืองจะเปนการจัดการประชุมประเภทตางๆ อาทิ
เชน การประชุมใหญสามัญคณะกรรมการสภาทีป่ รึกษาฯ ระดับชาติ การ
ประชุมคณะกรรมการประจําสภาฯ การประชุมประธานสภาฯ การประชุม
ประเด็นเฉพาะของคณะกรรมการประจําสภาฯ การประชุมคณะกรรมการ
ชุดเฉพาะตาง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมตาง ๆ ตามความจําเปน เชน
การจัดประชุมหารือระหวางผูแ ทนจากแตละพรรคการเมือง บุคคลไมสงั กัด
พรรค องคกรประชาชน กลุม ชาติพนั ธุ ผูร กั ชาติจากแวดวงตางๆ และการ
จัดประชุมสภาทีป่ รึกษาฯ ระดับทองถิน่ เปนตน “การตรวจสอบความ
เปนประชาธิปไตย” หมายถึง สภาทีป่ รึกษาฯ มีสทิ ธิเ์ สนอแนะและวิพากษ
วิจารณเพื่อตรวจสอบรัฐธรรมนูญแหงชาติ การปฏิบัติตามกฎหมายและ
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ระเบียบขอบังคับ การปฏิบตั ติ ามแนวนโยบายสําคัญอยางเต็มกําลัง และ
การปฏิบตั งิ านของเจาพนักงานและหนวยงานรัฐ ทัง้ นี้ รูปแบบการตรวจ
สอบทีส่ าํ คัญไดแก
1) การเสนอขอคิดเห็น ขอแนะนํา และคําวิจารณตอ คณะกรรมการ
กลางพรรคคอมมิวนิสตในทีป่ ระชุมสภาทีป่ รึกษาฯ
2) กลุม พรรคประชาธิปไตยใหขอ เสนอแนะและคําวิจารณเกีย่ วกับ
ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยอยูบ นพืน้ ฐาน
ของการศึกษาวิจยั
3) สมาชิกสภาผูแทนประชาชนและกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ที่
ทําหนาที่เปนสมาชิกพรรคประชาธิปไตยดวยนั้น มีหนาที่ทําการตรวบ
สอบโดยการประชุมญัตติ เสนอญัตติ และตรวจตรา
4) สมาชิกกลุม พรรคประชาธิปไตยทําการตรวจสอบโดยอาศัยการสมัคร
เขาเปนผูต รวจการ อัยการตรวจสอบ ผูต รวจสอบหรือผูน เิ ทศการศึกษา เปนตน
“การมีสวนรวมและหารือทางการเมือง” หมายถึง การสํารวจและวิจัย
ปญหาขางตนและปญหาที่ประชาชนใหความสนใจ โดยใหขอ คิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตในรูปแบบของ
รายงานการสํารวจและวิจยั การเสนอญัตติ และรางขอเสนอแนะ รวมทัง้
เสนอชือ่ ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะทางใหเขาปฏิบตั หิ นาทีท่ างราชการ
3. การดําเนินงานของสภาทีป่ รึกษาทางการเมือง
การประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ระดับประเทศจะจัดขึ้นเปนประจําทุก
ป ปละ 1 ครั้ง โดยมีระยะการประชุมติดตอกันนาน 10 วัน และจัดขึน้
พรอมกับการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีน การประชุมสภาที่
ปรึกษาฯ ระดับประเทศมีวาระสําคัญประการหนึ่งคือ การรวมรับฟงนายก
รัฐมนตรีรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาลตอที่ประชุม พรอมรวม
อภิปรายตอรายงานดังกลาว นอกจากนี้จะตองรับฟงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและรายงานงบประมาณแผนดินที่เกี่ยวของ รวมทั้งรับ
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ฟงรายงานการดําเนินงานของศาลประชาชนสูงสุดและอัยการประชาชน
สูงสุด โดยรวมอภิปรายตอรายงานทัง้ หมดดังกลาวมานี้ ทัง้ นีก้ รรมการสภา
ทีป่ รึกษาฯ จะกลาวแสดงความเห็นและใหคาํ วิจารณและขอเสนอแนะตอ
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ขณะเดียวกัน กรรมการ
สภาทีป่ รึกษาฯ ยังสามารถเสนอญัตติตา ง ๆ ตอรัฐบาลระหวางการประชุม
ไดอกี ดวย เชน ระหวางการประชุมสภาฯ เมือ่ เดือนมีนาคม 2014 กรรมการ
สภาทีป่ รึกษาฯ ไดยน่ื เสนอญัตติทง้ั สิน้ 5,875 ญัตติ และไดรบั การรับรอง
ญัตติทง้ั สิน้ 4,982 ญัตติ
ข อ คิ ด เห็ น จากการอภิ ป รายของที่ ป ระชุ ม สภาที่ ป รึ ก ษาฯยั ง
สามารถจดบั น ทึ ก ในรู ป แบบรายงานย อ เพื่ อ ยื่ น เรื่ อ งต อ หน ว ยงานที่
เกี ่ ย วข อ งหรือผูบริห ารของพรรคคอมมิวนิส ตจ ีนต อ ไป กลุ  ม พรรค
ประชาธิปไตยและองคกรประชาชนที่เขารวมการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ
ยังสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรูความสามารถเพื่อเขาดํารงตําแหนง
ราชการในคณะรัฐบาลได เชน นายเฉิน จู (Chen Zhu) รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุ ข เป น บุ ค คลหนึ่ ง ที่ ม าจากพรรคประชาธิ ป ไตย
เกษตรกรและกรรมกรแหงประเทศจีน (โดยนายเฉิน จู ดํารงตําแหนง
ประธานพรรค และดํารงตํ าแหนงรองประธานคณะกรรมการประจํา
สภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนชุดที่ 12)ขณะที่นายวาน กัง (Wan
Gang) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็เปนบุคคล
ที่มาจากพรรคจื้อกงแหงประเทศจีน (ปจจุบันดํารงตําแหนงประธาน
พรรคจื้อกงแหงประเทศจีนและตําแหนงรองประธานสภาที่ปรึกษาฯ
ชุดที่ 12 )
4. การควบคุมและจํากัดสภาที่ปรึกษาทางการเมืองและ
กลุมพรรคประชาธิปไตย
ดังทีก่ ลาวไวขา งตน สภาทีป่ รึกษาฯ มีสมาชิกจํานวนมากเปนบุคคล
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ในพรรคคอมมิวนิสตจนี กลุม สมาชิกนีม้ ชี อ่ื เรียกวา “กลุม พรรคคอมมิวนิสต”
กลุมพรรคคอมมิวนิสตดังกลาวไมเพียงเปนหนวยบังคับบัญชาของพรรค
คอมมิวนิสตจนี เทานัน้ แตยงั เปนหัวใจสําคัญของสภาทีป่ รึกษาฯ ทัว่ ประเทศ
อีกดวย ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาการดําเนินงานในสภาทีป่ รึกษาฯ แลว สมาชิกกลุม
พรรคคอมมิวนิสตนม้ี ภี ารกิจสําคัญ 3 ประการดวยกัน คือ
1) ยืนหยัดปฏิบตั ติ ามทฤษฎีพน้ื ฐาน แนวทางพืน้ ฐาน หลักการพืน้
ฐาน และประสบการณพน้ื ฐานของพรรคคอมมิวนิสตจนี อยางเต็มกําลัง และ
ยืนหยัดตอการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่เกี่ยวของกับสภาที่ปรึกษาฯ ของ
พรรคคอมมิวนิสตจนี พรอมนําเอานโยบายสําคัญและแผนปฏิบตั งิ านของ
พรรคคอมมิวนิสตมาปฏิบัติใชในการดําเนินงานทั้งมวลของสภาที่ปรึกษาฯ
อยางเปนรูปธรรม
2) ผลักดันใหกลุมพรรคประชาธิปไตย องคกรประชาชน ทุกกลุม
ชาติพันธุ และบุคคลจากทุกวงการที่เขารวมในสภาที่ปรึกษาฯ ยอมรับ
การชี้นําจากพรรคคอมมิวนิสตจีนดวยสามัญสํานึก ทั้งนี้เพื่อใหขอเสนอ
ของพรรคคอมมิวนิสตจนี ไดกลายเปนฉันทามติรว มโดยทัว่ กันของกลุม พรรค
ประชาธิปไตย องคกรมวลชน ทุกกลุมชาติพันธุ และบุคคลจากทุกวงการ
3) ปฏิบตั ติ ามขอกําหนดในกฎบัตรสภาทีป่ รึกษาฯ และแผนปฏิบตั ิ
งานที่เปนเอกภาพรวมกันของคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการทุก
ระดั บ ของพรรคคอมมิ วนิสต จีน อีก ทั้ง รวมมื อ กั บหนวยงานในคณะ
กรรมการกลางและคณะกรรมการทุกระดับของพรรคคอมมิวนิสตจีนใน
ดานการศึกษาและใหขอ เสนอแนะเรือ่ งการจัดแบงแผนงาน จํานวนและผู
สมัครเขาเปนกรรมการในสภาทีป่ รึกษาฯ และกรรมการในคณะกรรมการ
ประจําฯ เมือ่ ถึงชวงผลัดเปลีย่ นวาระ รวมถึงปญหาทีเ่ กีย่ วของกับการปรับ
เปลี่ยนกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ในระหวางวาระดํารงตําแหนงอีกดวย
จะเห็นไดวา ขอกําหนดทั้งมวลขางตนลวนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลัก
ประกันในการเปนผูชี้นําของพรรคคอมมิวนิสตจีนทั้งสิ้น
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นอกจากนี้ พรรคคอมมิวนิสตจนี ไดใชมาตรการกีดกันตางๆ เพือ่
ปองกันมิใหกลุมพรรคประชาธิปไตยกลายเปนคูแขงกับพรรคคอมมิวนิสต
จีน ไดแก
1) กลุมพรรคประชาธิปไตยไมสามารถขยายจํานวนสมาชิกพรรค
ไดโดยไรขอจํากัด กลาวคือ กลุมพรรคประชาธิปไตยสามารถเพิ่มจํานวน
สมาชิกใหมไดไมเกินรอยละ 5 ตอป โดยไมสามารถขยายจํานวนสมาชิก
พรรคสูประชาชนรากหญาได และไมสามารถขยายสมาชิกพรรคสูหนวย
งานที่เปนหัวใจสําคัญทางการเมืองการปกครองได
2) มีการสงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนใหเขารวมกับกลุมพรรค
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการควบคุมนั่นเอง
3) ขอบเขตในการมีสวนรวมทางการเมืองมักจํากัดอยูในดานที่
มิใชการเมืองการปกครอง เมื่อกลาวถึงประเด็นออนไหวอยางการปฏิรปู
การเมืองแลว คณะกรรมการของกลุมพรรคประชาธิปไตยมักไมกลาหรือ
ไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดดังตองการ
โดยสรุปแลว ระบบสภาที่ปรึกษาฯ ของจีนมีบทบาทสําคัญตอ
การพัฒนาประเทศจีนสมัยใหม กลุมพรรคประชาธิปไตยและบุคคลไม
สังกัดพรรคมีบทบาทเปนที่ปรึกษาและผูรวมวางยุทธศาสตรในฐานะหุน
สวนความรวมมือกับพรรคคอมมิวนิสตจีน อยางไรก็ตาม ในอีกดานหนึ่ง
พรรคคอมมิวนิสตจีนสามารถควบคุมและวางขอจํากัดตาง ๆ ตอสภาที่
ปรึกษาฯ สงผลใหสภาที่ปรึกษาฯ ไมอาจแสดงบทบาทที่เปนประโยชนได
อยางเต็มกําลัง
ผูแ ปล
นางสาว ดุจเนตร อาจหาญศิริ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิง่
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中国的政治协商制度
张锡镇1
中国的政党制度属于一党制，即只有共产党是唯一合法
的执政党。除了共产党之外，中国还存在着其他八个政党，它
们被统称为“民主党派”。这些政党必须接受共产党的领导，
不能同共产党平等竞争权力，更不能反对共产党。不过，这些
党享有参政权利，扮演共产党建设性伙伴的角色。因此，根据
官方说法，中国的政党制度称作“共产党领导的多党合作制”
。这是具有中国特色的政党制度。
一、 民主党派及其来历
中国的民主党派是指那些成立于1949年之前、在共产党
和国民党两党的国内战争中，持中国共产党、承认共产党领导
权、反对国民党政府，主张建立新中国的一些进步政党。这种
信任关系使得这些政党在中华人民共和国建国之后合法存在下
来，直到今天。这些政党共有八个，简介如下。
1、中国国民党革命委员会（The Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang，简称民革，成立于1948年
1月1日）
该党是从当时的执政党国民党中分裂出来的一派。其
政治主张是推翻国民党独裁统治，实现中国的独立、民主与和
平，是共产党的支持者和拥护者。现有党员10.2万人。民革在
现阶段的政治纲领是在社会主义初级阶段基本路线指引下，领
导全体党员，团结国内外拥护祖国统一的爱国者，为统一祖
国、振兴中华而奋斗。目前民革成员主要来自四个方面：同中
1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里•帕侬荣国
际学院教授，中国研究专业主任。
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国国民党有关系的人士、同台湾各界有关系的人士、致力于祖
国统一事业的人士以及其它有关人士。
2、中国民主同盟（The China
称民盟，成立于1941年3月19日）

Democratic League，简

在国内战争中，民盟支持中国共产党，反对国民党政
府，主张建立共产党领导的新中国。该党的主要成员是从事文
化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子。现有成员15．7
万余人。
3、中国民主建国会（The China Democratic National
Construction Association 简称民建，成立于1945年12月16日）
该组织当时的政治主张是：保障公民的基本政治权利和
人权，保护和发展民族工商业，反对国民党的独裁统治。现有
成员约9万人，大多数为经济界和其他方面的代表性人士。
4、中国民主促进会（The China Association for the
Promotion of Democracy 简称民进，成立于1945年12月30日）
当时由主要从事文化、教育和出版工作的人士和上海工商
界爱国民主人士组成，政治主张是推进中国民主政治，改革政
权，国民党还政于民，建立联合政府，实行宪政。民进目前主
要由从事教育、文化、出版及科技等工作的有代表性的知识分
子组成。现有会员9．4万人。
5、中国农工民主党（The China Peasants and
简称农工党，成立于1930年8月）

Democratic Party

Workers

主要的政治主张是反对国民党独裁统治、建立平民政
权。目前农工民主党的成员主要是大中城市中的医药卫生界的
高中级知识分子。现有党员8万余人。
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6、中国致公党（The
年10月在美国旧金山）

China Zhigongdang，成立于1925

中国致公党由归侨﹑侨眷和与海外有联系的代表性人
士﹑专家学者组成﹑具有政治联盟特点﹑为社会主义服务的政
党﹐是与执政党中国共产党通力合作的一个参政党。现有党员
约4万人。
7、九三学社（The Jiusan Society成立于1946年5月）
当时的政治主张是继承民主与科学传统，反对内战，实行民主
政治。人员组成以科学技术界高、中级知识分子为主，常见职
业分布为教师、医师、工程师等等。现有成员约8.8万人。
8、台湾民主自治同盟（The Taiwan Democratic Self-government League 简称台盟，于1947年11月12日在香港成立）
当时台盟是在台湾省外建立和存在的、谋求台湾摆脱国
民党统治、实行民主政治和地方自治的政治组织。1949年3月
台盟总部从香港内迁至北京。目前台盟的成员主要是居住在中
国大陆大中城市的、处于社会中上层的、有一定代表性的台湾
省籍人士。成员约有1.2万余人。
二、 民主党派参政的途径——政治协商会议
民主党派参与政治的主要渠道是“中国人民政治协商
会议”（The Chinese People’s Political Consultative Conference，简称“政协”）。政协不是决策机构，而是一个政治咨
询机构，很类似一个统一战线（united front）。其宗旨是，团
结和利用各民主党派和非党人士为共产党出谋划策，帮助共产
党实施正确领导和科学决策。
中国人民政治协商会议全国委员会由中国共产党、各民
主党派、无党派人士、人民团体、各少数民族和各界的代表，
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香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和归国
侨胞的代表以及特别邀请的人士组成，共2000多人。全国委员
会委员的产生是由各党派和个社会团体协商提名，由各有关党
委进行综合平衡，形成建议名单。然后交由全国政协主席团审
议通过，再由常务委员会半数以上投票通过。同全国人民代表
大会一样，政协全国委员会每5年选举一次，全国委员会选举政
协主席、副主席，以及政协常务委员会委员，任期5年。本届
（2013-2018年）政协委员2237人，选出常务委员会委员299人。
本届2237名全国政协委员主要来自中国共产党（99人）
、中国国民党革命委员会（65人）、中国民主同盟（65人）、
中国民主建国会（65人）、中国民主促进会（45人）、中国农
工民主党（45人）、中国致公党（30人）、九三学社（45人）
、台湾民主自治同盟（20人）、无党派人士（65人）、文化艺
术界（145人）、科学技术界（112人）、社会科学界（69人）
、经济界（151人）以及其他各届。按照中共中央规定，各级
政协委员中，非中共人士应占60%；常委中非中共人士应占65%
；正副主席中，非中共人士应占多数。这样的比例，一般按换
届时的中共人数和非中共人士人数来进行计算。除了8各民主
党派和无党派人士，来自其他各届的许多委员本身也是共产党
员，因此，共产党员在全国政协委员中所占比例估计可达到总
委员数的一半或一半以上。这种比例结构安排，有利于保证共
产党对全国政协的控制。
除了全国政协以外，在省、市、县还有地方政协委员
会，它们的产生程序与成员组成与全国政协委员会类似。政协
的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。所谓政治协
商，是指国家和地方大政方针及政治、经济、文化和社会生活
重要问题，在中共中央做出决策之前同各政党、各社会团体以
及各界人士进行协商，听取他们的意见。政治协商的形式是组
织各种会议，如政协全国委员会的全体委员会议，常务委员会
议，主席会议，常务委员专题座谈会，各专门委员会会议，根
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据需要召开的各党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族
人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会，地方各级人民
政治协商会议的各种活动等。
所谓民主监督，是指政协有权对国家宪法、法律和法
规的实施，重大方针政策贯彻执行、国家机关及工作人员的工
作，通过建议和批评进行监督。监督的主要形式是：在政协会
议上向中共中央提出意见、建议和批评；民主党派在调查研究
的基础上就国家政治、经济、社会重大问题提出建议和批评；
具有民主党派成员身份的人大代表和政协委员通过议案、提
案、检查实行监督；民主党派的成员通过应聘担任政府的特约
监察员、检察员、审计员和教育督导员来发挥监督作用等。
所谓参政议政是指对上述有关问题，及人民普遍关心的
问题调查研究，用调研报告、提案、建议案等形式，向中共中
央提出意见建议。为政府推荐专业人才，充当政府官员。
三、政治协商会议的运作
全国政协会议每年举行一次，会期持续10天左右。每年全国政
协会议与全国人民代表大会同步举行。会议期间，全国政协会
议的一项重要议程是列席听取政府总理在人大会议上所做的政
府工作报告，并讨论该报告。此外还要听取政府有关国民经济
发展计划的报告和政府预算的报告，并进行讨论。最后，还要
听取最高法院和最高检察院的工作报告，并进行讨论。在讨论
过程中，委员们对政府有关部门的工作发表意见，提出批评和
建议。与此同时，委员们在会议期间还可以向政府提交各种
提案。例如2014年3月的全国政协会议期间就提交了5875件议
案，立案4982件。
对政协会议的讨论意见可以写入简报，这些意见可以通
过简报的形式传达到共产党中央有关部门和领导。参与政治协
商会议的各民主党派和社会团体还可以推荐优秀人才出任政府
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官员。例如卫生部长陈竺就是来自中国农工民主党（其本人任
该党主席，系十二届全国人大常委会副委员长）。现任科技部
长万钢来自致公党，（现任十二届全国政协副主席，致公党中
央主席）。
四、对政协会议和民主党派的监督和限制
如上所述，在政协中包括大量的中共党员，这些党员
在政协中的领导机构称作“党组”，它不但是中共党员的领导
机构，也是全国政协中的领导核心。结合政协工作实际，政协
党组的任务主要有三条：一是坚定不移地贯彻党的基本理论、
基本路线、基本纲领、基本经验，坚定不移地贯彻执行党关于
人民政协的方针政策，把党的有关重大决策和工作部署贯彻到
人民政协的全部工作中去；二是推动参加人民政协的各民主党
派、人民团体和各族各界人士自觉接受中国共产党的领导，使
党的主张成为各民主党派、人民团体和各族各界人士的广泛共
识；三是按照党中央和各级党委统一部署和政协章程的规定，
配合党中央和各级党委有关部门研究换届时有关界别设置、政
协委员名额、人选和常务委员人选以及届中委员调整的有关问
题，并提出建议。所有这些规定旨在保证党对政协的领导。
为了避免民主党派成为共产党的竞争者，共产党对民主
党派采取了各种限制措施。一是民主党派党员的数量不得无限
制扩大，每年新发展党员不得超过5%，不得在基层发展党员，
不得在政治核心部门发展党员。二是派出少部分共产党员加入
民主党派，以便对民主党派的监督。三是参政议政的范围主要
在非政治领域，在涉及政治改革的敏感领域，民主党派委员往
往不敢或不能畅所欲言。
总的来说，政治协商会议制度在对中国现代化建设发挥
了积极的作用。民主党派和无党派人士作为共产党的合作伙伴
起到了参谋和顾问的作用。但是，另一方面，由于对政协的种
种限制和监督，导致政协的积极作用不能得到充分的发挥。
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คําศัพทสําคัญในบทความ
คําศัพท

พินยิน

คําแปล

国内战争（内战）

Guónèi zhànzhēng
(nèi zhàn)

สงครามกลางเมือง

民主党派

mínzhǔ dǎngpài

กลุมพรรคประชาธิปไตย

知识分子

zhīshì fēnzǐ

ปญญาชน

独裁统治

dúcái tǒngzhì

การครองอํานาจเผด็จการ

社会主义

shèhuì zhǔyì

ลัทธิสังคมนิยม

特别行政区

tèbié xíngzhèngqū

เขตปกครองพิเศษ

主席

zhǔxí

ประธาน

副主席

fù zhǔxí

รองประธาน

议案

yì’àn

ประชุมญัตติ

提案

tí’àn

เสนอญัตติ

参政

cānzhèng

การเขารวมทางการเมือง

合作伙伴

hézuò huǒbàn

หุนสวน

竞争者

jìngzhēng zhě

คูแขง

纲领

gānglǐng

หัวใจสําคัญแกนหลัก

发展计划

fāzhǎn jìhuà

แผนพัฒนา
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สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น1
ประเทศจี น เป น หนึ่ ง ในประเทศสั ง คมนิ ย มที่ เ หลื อ เพี ย งไม กี่
ประเทศในโลก และเปนประเทศมหาอํานาจเพียงประเทศเดียวที่ดําเนิน
ประเทศภายใตระบอบสังคมนิยม จีนมักเรียกสังคมนิยมของตนวาเปน
“สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีน” เหตุใดจึงเนนคําวา “อัตลักษณจีน”
นัยสําคัญของสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณคืออะไร คนทั่วไปมักมองเห็นได
ไมชัดเจนนัก บทความนี้จึงไดเรียบเรียงที่มาของความคิดแบบสังคมนิยม
และขั้นตอนการดําเนินไปสูสังคมนิยมในประเทศจีน รวมถึงไดวิเคราะห
นัยสําคัญของสังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณของจีน และบทบาททีม่ ตี อ การเมืองจีน
1. ทีม่ าของความคิดแบบสังคมนิยมของประเทศจีน
การปฏิวตั สิ งั คมนิยมครัง้ ใหญของรัสเซียเมือ่ เดือนตุลาคม (Great
October Socialist Revolution) ไดนาํ ลัทธิมารกซ-เลนินมาสูป ระเทศจีน
กลุม ปญญาชนหัวกาวหนาของจีนซึง่ กําลังหาแนวทางชวยเหลือประเทศจึงได
ยึดถือหลักการในลัทธิมารกซ และยึดพรรคคอมมิวนิสตรัสเซียเปนแบบ
อยางในการกอตัง้ พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนขึน้ จนไดเขามานําการ
ปฏิวตั จิ นี ในทีส่ ดุ ซึง่ เปาหมายสุดทายของพรรคคอมมิวนิสตจนี คือ หลังจาก
ไดชัยชนะจากการปฏิวัติแลว จะสรางสังคมแบบสังคมนิยมในประเทศจีน
เพื่อเขาสูสังคมคอมมิวนิสตใหไดในที่สุด เนื่องจากเพราะคอมมิวนิสตเปน
สังคมอุดมคติในอนาคตของมนุษยชาติ ตามทฤษฎีลัทธิมารกซ สังคมขั้น
ตนในแบบคอมมิวนิสตนั้นเรียกวา
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
อาจารยท่ปี รึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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“สังคมแบบสังคมนิยม” ในสังคมนี้จะทําลายการแบงชนชั้น และทําใหทกุ
คนเทาเทียมกัน ไมมีใครกดขี่ใครและไมมีใครเอาเปรียบใคร ทุกอยางเปน
ของสวนรวม ทุกคนทําในสิ่งที่ตนถนัดอยางเต็มความสามารถ แบงผลผลิต
ตามสัดสวนของแรงงาน ทุกคนสามารถมีงานทําและมีชีวิตที่มั่นคง และ
เมื่อกําลังผลิตของสังคมมีการพัฒนาอยางสูง ความมั่งคั่งทางวัตถุมีอยาง
มากมายมหาศาล เมื่อนั้นก็จะเขาสูสังคมคอมมิวนิสตอยางสมบูรณ และใน
เวลานั้น ประเทศซึ่งเปนเครื่องมือแหงความรุนแรงจะสูญสิ้นไป รัฐบาลจะ
มีบทบาทเปนคณะผูจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนลวนเปน
แรงงาน ทุกคนทําในสิ่งที่ตนถนัดอยางสุดความสามารถ แบงสัดสวนตาม
แรงที่ลงจริง ทุกคนลวนแลวแตมีชีวิตอยางมั่นคง มั่งคั่ง มีสุข และสงบสุข
อยางแทจริง ทฤษฎีและแกนแทของคอมมิวนิสตในการตีความตามลัทธิ
มารกซก็คือการทําลายไมใหมีกรรมสิทธิ์เอกชน หลงเหลืออยู เพราะเชือ่
วา กรรมสิทธิ์เอกชนนี้เปนจุดเริ่มตนไปสูความชั่วรายทั้งปวง ดังนั้น การ
ทําลายระบบกรรมสิทธิ์เอกชน และสรางระบบกรรมสิทธิ์รวมจึงเปนแกน
แทที่สุดของคานิยมในแบบสังคมนิยม ดังนั้น จึงไมตองสงสัยเลยวา การ
ตอสูเพื่อบรรลุซึ่งความเปนคอมมิวนิสตนั้น เปนหลักการสําคัญทางการ
เมืองของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน การทีพ่ รรคคอมมิวนิสตสามารถ
ระดมและปลุกพลังความรวมมือของประชาชนไดมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนโคนลม
รัฐบาลพรรคกกมินตัง๋ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ “จีนใหม”
จนสําเร็จไดนน้ั สวนหนึง่ มาจากพลังของจิตวิญญาณแหงประชาชนทีเ่ ชือ่ และ
ยึดมั่นในหลักการอันยิ่งใหญนี้
ภายใตการปกครองของรัฐบาลพรรคกกมินตัง๋ มวลชนผูใ ชแรงงาน
จํานวนมากไดรบั ความยากลําบากอยางมหันตจากศักดินานิยมและทุนนิยม
การโฆษณาชวนเชื่อและการใหความรูเกี่ยวกับความคิดที่วา “สังคมนิยม
เปนวิถีที่ดี” นั้น ไดแผไปในวงกวาง และฝงรากลึกในใจผูคน ประชาชน
จีนจํานวนมหาศาลไมมีใครไมเต็มใจที่จะเดินตามพรรคคอมมิวนิสตจีนไป
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บนถนนสูส งั คมนิยม สิง่ หนึง่ ทีไ่ มอาจปฏิเสธไดคอื นับตัง้ แตวนั แรกทีพ่ รรค
คอมมิวนิสตจีนไดกอตั้งขึ้นนั้น พรรคมีความจริงจัง จริงใจและทุมเทอยาง
เต็มที่ในการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมประเทศจีนที่ลาหลังและยากจน ให
เปนประเทศจีนโฉมใหม เปนสังคมนิยมที่เปยมไปดวยเสรีภาพ ความเสมอ
ภาค และประชาธิปไตย และนี่คือความยิ่งใหญของพรรคคอมมิวนิสตแหง
ประเทศจีน
2. ชวงตนของการกาวไปสูส งั คมนิยมในประเทศจีน
ประเทศจีนเปลี่ยนจากศักดินานิยมและทุนนิยมไปเปนสังคมนิยม
ไดอยางไรนัน้ เปนปญหาทีซ่ บั ซอนยิง่ นัก จีนตางกับรัสเซียตรงทีใ่ นชวงทีเ่ ลนิน
เปนผูนําการปฏิวัติ รัสเซียตองเผชิญกับความขัดแยงระหวางสองชนชั้น
คือชนชั้นนายทุนกับชนชั้นกรรมาชีพ กลุมศักดินาเจาที่ดินในชนบทมิไดมี
บทบาทเดนในการปฏิวตั เิ ทาใดนัก ดังนัน้ ภายหลังการปฏิวตั สิ าํ เร็จ รัสเซีย
ไดใชวิธีไถถอนและยึดคืนทรัพยสินที่เคยเปนของพวกนายทุนใหกลายเปน
ทรัพยสินของรัฐ ทําลายกรรมสิทธิ์เอกชน และสรางสังคมที่ทรัพยสมบัติ
สวนใหญทไ่ี ดจากการผลิตเปนของสวนรวมขึน้ แทน ซึง่ ถือเปนการสิน้ สุดขัน้
ตอนการเปลีย่ นแปลงจากทุนนิยมไปสูส งั คมนิยมในรัสเซีย
แตสถานการณในประเทศจีนกลับแตกตางกัน การปฏิวัติตอง
เผชิญหนากับศัตรูจอมฉกาจถึง 3 กลุมดวยกัน ไดแกกลุมจักรพรรดินิยม
กลุมชนชั้นนายทุน และกลุมชนชั้นศักดินาเจาที่ดิน หลังจากการปฏิวัติจนี
ประสบความสําเร็จ กลุม จักรพรรดินยิ มถูกขับไลออกนอกประเทศ รัฐบาล
กกมินตั๋งผูเปนเสมือนตัวแทนของกลุมชนชั้นนายทุนใหญ ไดถูกขับไลออก
ไป เหลือเพียงกลุม ชนชัน้ นายทุนชาติและกลุม ชนชัน้ ศักดินาเจาทีด่ นิ ถึงขัน้
ตอนนี้ คําถามคือ จีนจะใชวธิ เี ดียวกับรัสเซียหรือไมในการกาวสูส งั คมนิยม
ทันทีดวยการเปลี่ยนทรัพยสินของพวกนายทุนใหกลายเปนทรัพยสินของ
สวนรวม ถาเปนเชนนัน้ จีนจะตองเผชิญกับการลมสลายของเศรษฐกิจอยาง
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แนนอน เพราะในขณะนัน้ เศรษฐกิจทุนนิยมของจีนยังคอนขางออนแอ เมือ่
เปนเชนนัน้ แลว จีนไดใชวธิ อี ยางไรในการเปลีย่ นผานเขาสูส งั คมนิยม เหมา
เจอตงซึ่งเปนผูนําการปฏิวัติจีนไดนําเสนอแนวคิด “เดินสองกาว” โดยได
อธิบายไววา กาวแรกคือการปฏิวตั ติ ามความคิดประชาธิปไตยแผนใหมเพือ่
แกไขปญหาชนชัน้ เจาทีด่ นิ โดยผานการปฏิรปู ทีด่ นิ กลาวคือการนําเอาทีด่ นิ
ของเจาทีด่ นิ แบงใหแกชาวนาผูไ มมที ด่ี นิ ทํากินหรือมีนอ ย ในขัน้ ตอนนี้ ไมมี
การตอตานชนชั้นนายทุน ในทางกลับกัน กลับตองการสนับสนุนและสง
เสริมการพัฒนาทุนนิยม เพราะถึงอยางไรทุนนิยมก็นับวามีความกาวหนา
กวาศักดินานิยม และเมือ่ เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาไปถึงระดับหนึง่ แลว
จึงคอยทําการปฏิวตั สิ งั คมนิยมเพือ่ แกปญ
 หาความเลือ่ มลลาํ ทางชนชัน้ กลาว
คือ จีนใชนโยบายไถถอนทรัพยสินเพื่อเปลี่ยนทรัพยสินของชนชั้นนายทุน
ใหกลายเปนทรัพยสนิ ของรัฐอยางคอยเปนคอยไป กิจการสวนบุคคล และ
ธุรกิจเอกชนในชนบทจะทยอยถูกกําจัด โดยหันมารวมมือกันสรางกลุม ทาง
เศรษฐกิจเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ ตอมาจึงทําลายระบบกรรมสิทธิเ์ อกชน
และสรางระบบกรรมสิทธิ์รวม และในที่สุดจะเกิดสังคมแบบสังคมนิยมที่
ไมมกี ารแบงชนชัน้ ไมมกี ารเอารัดเอาเปรียบ อาจกลาวไดวา แนวคิดนีเ้ กิด
จากการที่เหมาเจอตงไดประมวลสถานการณของประเทศจีนในขณะนั้น
กอปรกั บ ได เรี ย นรู ป ระสบการณ จ ากรั ส เซี ย แล ว นํ า มาปรั บ ให เข า กั บ
สถานการณของจีนอยางสรางสรรค อยางไรก็ตาม กลยุทธการเปลีย่ นผาน
สูสังคมนิยมของเหมาเจอตงนั้นมีความเปนไปไดในเชิงทฤษฎี แตในทาง
ปฏิบัติแลวกลับประสบปญหาหลายประการ
ภายหลังการสถาปนาจีนใหม พรรคคอมมิวนิสตจนี ไดเริม่ ขบวนการ
ปฏิรูปที่ดินในชวงป 1949 ถึงป 1953 ซึ่งกอนหนาการปฏิรูปจะเกิดขึ้น
นั้น ชาวนาไดถูกแบงเปน 5 ลําดับชั้นตามจํานวนที่ดินที่ถือครอง ไดแก
ชาวนาชั้นเจาที่ดิน ชาวนาชั้นมั่งคั่ง ชาวนาชั้นกลาง ชาวนาผูยากจน และ
ชาวนาลมละลายหรือชนชั้นกรรมาชีพ โดยชาวนาชั้นเจาที่ดินจะถือครอง
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จํานวนที่ดินมากที่สุด ในขณะที่ชาวนาลมละลายไมมีที่ดินในครอบครอง
เลย ดังนั้นในการปฏิรูปที่ดินไดยึดเอาจํานวนที่ดินของชาวนาชั้นกลางเปน
บรรทัดฐาน โดยใหชาวนาชั้นเจาที่ดินและชาวนาชั้นมั่งคั่งยกที่ดินสวนเกิน
ใหรัฐโดยไมไดรับการชดเชยใดๆ จากนั้นรัฐจะนําที่ดินเหลานั้นไปจัดสรร
ใหชาวนาไรที่ดินทํากินหรือมีนอยตอไป การปฏิรูปที่ดินไดรับการตอบ
รับอยางดีจากชาวนาสวนใหญ เพราะทําใหพวกเขามีที่ดินทํากินเปนของ
ตนเอง สงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานอยางเต็มที่ และทําให
เศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศพัฒนาไปอยางรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไดใชนโยบายคุมครองและอุดหนุนภาค
อุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม ตอกลุมทุนนิยม แตธุรกิจเหลานี้จะตอง
ยอมถูกควบคุมและตองรับฟงคําชีน้ าํ จากรัฐบาล เพือ่ ใหธรุ กิจเหลานีส้ ามารถ
ดําเนินกิจการตอไปอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไมทําลายผลประโยชน
ของประเทศและของชนชัน้ กรรมาชีพ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังไดสง เสริม
ใหชนชัน้ กรรมาชีพเขามามีสว นรวมในการจัดการธุรกิจอีกดวย แนวทางการ
ปฏิบัติน้ไี ดเรงการเติบโตทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เปนอยางมาก
ในชวงเวลานัน้ ไมวา จะภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิช
ยกรรมลวนแลวแตไดรับการฟนฟูและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สรางความ
แข็งแกรงทางเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก ผลผลิตโดยรวมทัง้ ภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในป 1952 เพิม่ ขึน้ จากป 1949 ถึง 77.5%
ตัวเลขนี้แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจภายใตประเทศที่ใหเอกชนมีกรรมสิทธิ์ได
นัน้ มีพลังและศักยภาพอยางมาก ดังนัน้ ประเทศจีนจึงควรดําเนินนโยบาย
นี้และใชระบบนี้ตอเนื่องระยะเวลาหนึ่ง เพื่อปลอยใหกลไกของระบบนี้
แสดงศักยภาพอยางเต็มที่ ซึง่ เปนหลักประกันไดวา เศรษฐกิจจะเติบโตอยาง
ตอเนือ่ งและยัง่ ยืน แทจริงแลว ผูน าํ พรรคทัง้ หลายในพรรคคอมมิวนิสตรวม
94
SW 9855-A-P294-PC8.indd 94

22/2/2560 16:24:40

ทั้งเหมาเจอตงเองยังคาดการณวาจะใชระบบซึ่งเปนหนทางของทุนนิยม
นี้ตอเนื่องไปอีก 20-30 ป โดยไมตองเรงรีบในการเปลี่ยนเขาสูระบบ
สังคมนิยมมากเกินไป หรืออาจกลาวไดวา แนวคิดนี้ถือเปนการดําเนิน
นโยบายตามบริบทและสถานการณจริงของประเทศจีนในขณะนัน้
อยางไรก็ตาม ในฤดูใบไมรว งป 1952 เหมาเจอตงไดเปลีย่ นความ
คิดเดิมโดยตองการเรงการปรับเปลี่ยนเขาสูสังคมนิยมเต็มรูปแบบเร็ว
ขึ้น ทั้งที่แผนการณเดิมนั้น ตองการเปลี่ยนผานเพื่อกาวเขาสูสังคมนิยม
ในทศวรรษที่ 60 แตกลับเลือ่ นเขามาเปนภายหลังจากการปฏิรปู ทีด่ นิ ใน
ป 1953 ซึง่ การดําเนินนโยบายดังกลาว เพิง่ จะสําเร็จไดเพียงไมนาน เมือ่
มีการเปลีย่ นแนวความคิด จึงไดเริม่ การปฏิรปู เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมในแบบทุนนิยมใหเปลีย่ นไปสูส งั คมนิยม เหตุผลประการ
แรกของการเปลีย่ นแปลงครัง้ นี้ เกิดจากความใจรอนของผูน าํ โดยตองการ
เรงใหเกิดสังคมนิยมในระยะอันใกล ซึ่งอาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลจาก
สหภาพโซเวียตก็เปนได เหตุผลประการทีส่ องคือ ผูน าํ คาดหวังใหมรี ะบบ
เกษตรกรรมสวนรวมในเร็ววัน เพือ่ ใหภาคการเกษตรมีการใชเครือ่ งจักร
อยางแพรหลาย อันจะเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร
ใหสงู ขึน้ การเรงปรับเปลีย่ นครัง้ นีส้ ง ผลใหตง้ั แตป 1953 เปนตนมา ประเทศ
จีนไดเขาสูย คุ แหงการเปลีย่ นสูส งั คมนิยมอยางเต็มตัว
ในดานเกษตรกรรม จีนใชเวลาเพียงไมกี่ปก็สามารถบรรลุแนว
ปฏิบัติ “การกระโดด 3 กาว” ไดสําเร็จ กลาวคือ กาวที่ 1 กลุมรวมชวย
เหลือตอกัน (สงเสริมใหชาวนาแตละครอบครัวรวมตัวกัน ประมาณสิบ
กวาครัวเรือนรวมกันและชวยเหลือกันในการผลิต โดยใหชาวนาเปนเจาของ
ทรัพยากรตางๆ ทีใ่ ชในการผลิตได) กาวที่ 2 สหกรณผผู ลิตทางการเกษตร
ขัน้ ตน (เปนการรวมกลุม ตอจากกาวที่ 1 โดยยังคงไวซง่ึ แนวปฏิบตั ทิ ใ่ี หชาวนา
สามารถเปนเจาของได แตจะเปนการนําทีด่ นิ และเครือ่ งมือทีใ่ ชในการเกษตร
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เขามารวมกันไวทส่ี หกรณสว นกลางกอนแลวจึงคอยแจกจายออกไป สมาชิก
ประกอบไปดวยชาวนาหลายสิบครัวเรือน) กาวที่ 3 สหกรณผูผลิตทางการ
เกษตรขนาดใหญ (สมาชิกทุกคนจะนําเอาทรัพยากรและอุปกรณที่ใชใน
การเกษตรทั้งหมดที่ตนมีอยูขายใหกับสหกรณรวม และสหกรณรวมเปน
เจาของทรัพยสินนั้น โดยชาวนาจะไดรายไดจากแรงงานที่ตนลงไปเทานั้น
สมาชิกประกอบดวยชาวนาหลายรอยครัวเรือน) เมื่อมาถึงขั้นสหกรณผู
ผลิตทางการเกษตรขนาดใหญนี้แลว ที่ดินและอุปกรณทางการเกษตรจะ
เปนสมบัติของสหกรณสวนรวม สมาชิกสหกรณรวมกลุมกันทํางาน และ
แบงผลผลิตตามแรงงาน ในขั้นนี้ ถูกมองวาเปนการบรรลุแลวซึ่งการ
ปฏิรูปเขาสูสังคมนิยมอยางแทจริง ซึ่งในปลายป 1956 การปฏิรูปเขาสู
เกษตรกรรมแบบสังคมนิยมถือวาเสร็จสมบูรณทั่วประเทศ
ในตอนนัน้ ผูน าํ พรรคมองวากรรมสิทธิส์ ว นรวมของสหกรณผผู ลิต
ทางการเกษตรขนาดใหญนน้ั ยังไมมากพอ ควรจะยกระดับใหสงู ยิง่ ขึน้ จึง
ไดปลุกกระแสขึน้ อีกครัง้ ใหเกิด “การแปรสภาพไปสูค อมมูนประชาชน” ซึง่
ระบบดังกลาวทําไดสาํ เร็จในปลายป 1958 โดยในคอมมูนประชาชนหนึง่
คอมมูนประกอบไปดวยชาวนานับพันครัวเรือน เปนการยกระดับกรรมสิทธิ์
สวนรวมใหสงู ขึน้ อีก หรือหมายถึงการเปนเจาของรวมในวงทีก่ วางขึน้ ไปอีก
นัน่ เอง
ในขณะเดียวกันนัน้ เจาของกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ในระบบทุนนิยมทีอ่ ยูใ นเมืองจะถูกบังคับใหตอ งยอมรับตอการเปลีย่ นแปลง
เชนกัน โดยสวนใหญใชแนวทางที่รฐั และเอกชนรวมกันบริหาร รวมถึงใช
นโยบายไถถอน ในการเปลี่ยนกิจการของเอกชนใหกลายเปนของรัฐหรือ
ของกลุมสวนรวมทีละนอย การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมนิยมนี้เสร็จสิ้น
สมบูรณในป 1956 อาจกลาวไดวา ในขณะนัน้ จีนไดเขาสูส งั คมนิยมเต็มรูป
แบบตามอุดมการณแลว ในป 1958 ภายหลังการจัดตัง้ คอมมูนประชาชน
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เสร็จสมบูรณนน้ั ทัง้ ประเทศตางเชือ่ วาไดมี “ลมแหงคอมมิวนิสต” พัดมาสู
ประเทศจีนแลว ซึง่ หมายความวาสังคมคอมมิวนิสตนน้ั ไดเกิดขึน้ แลวอยาง
แทจริง ในบางคอมมูนประชาชนยังไดเริม่ ใหบริการทุกอยางโดยไมคดิ คาใช
จาย ทัง้ อาหารการกิน การรักษาพยาบาล การศึกษา บานพักคนชรา เปนตน
อยางไรก็ตาม หลังจากนัน้ เพียงไมนาน ไดเกิดหายนะอันนําไปสู 3
ปแหงการอดอยากครัง้ ใหญ (1959-1961) ทําใหประชากรกวาสิบลานคน
ตองอดตาย
3. ความลมเหลวของสังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร
ชวงตนทศวรรษที่ 60 จีนเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตไดมีการปรับนโยบายเศรษฐกิจเพื่อ
ใหเศรษฐกิจฟน ตัว อยางไรก็ตาม ผูน าํ ระดับสูงกลับมิไดตระหนักถึงปญหา
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเรงรัดใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู
สังคมนิยม แตกลับสรุปตนตอของปญหาไปที่ 3 ปแหงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
(แมในป 1959 ไดเกิดเหตุอทุ กภัยครัง้ ใหญทแ่ี มนาํ ฮวงโหจริง) ในระหวางป
1957 – 1958 ผูน าํ พรรคคอมมิวนิสตไดรบั ขอติตงิ มาจากทัง้ สมาชิกพรรค
และคนทีไ่ มใชสมาชิกพรรค ทําใหเหมาเจอตงปรับเปลีย่ นทัศนคติทเ่ี คยมีตอ
สังคมนิยม เหมาเจอตงคิดวาแมจะกาวไปสูส งั คมนิยม แตการแบงชนชัน้ ใน
สังคมยังมิไดถกู ทําลายลงอยางแทจริง การตอสูท างชนชัน้ ยังคงมีอยู ชนชัน้
นายทุนยังคงเปนอันตรายตอพรรค ดังนัน้ เหมาเจอตงจึงไดเริม่ ตนเปดการ
ตอสู “ตอตานฝายขวา” อยางตอเนือ่ ง เริม่ จากการเคลือ่ นไหวตอตานฝาย
ขวาในป 1957 ตอมาคือการตอสูก บั กลุม ตอตานพรรคทีน่ าํ โดยเผิงเตอฮวาย
(Peng Dehuai) ในป 1958 และในทีส่ ดุ ไดพฒ
ั นาไปเปน “การปฏิวตั ิ
วัฒนธรรม” ในชวงป 1960 - 1976 การเดินไปบนเสนทางแหงสังคมนิยม
อยางเรงรีบของเหมาเจอตงนั้น ดูทาวายิ่งเดินจะยิ่งถลําลึกมากขึ้นทุกที
ในดานความสัมพันธกบั นานาชาติ ในชวงปลายทศวรรษที่ 50 จีน
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กับสหภาพโซเวียตไดมีการโตเถียงกันอยางรุนแรงในเรื่องผลประโยชนของ
ประเทศและอุดมการณทางการเมือง การทีน่ กิ ติ า ครุสชอฟ (Nikita Sergeyevich Khrushchev) ผูน าํ โซเวียตคลายความเขมขนในการควบคุมระบบ
เศรษฐกิจแบบวางแผน (Planned Economy) ของประเทศนัน้ ถูกผูน าํ
จีนมองวาเปนการทรยศตอระบอบสังคมนิยม และตีตราสหภาพโซเวียตวา
เปนพวก “ลัทธิแก”(revisionism) ทีไ่ มซอ่ื ตรงตอระบอบสังคมนิยม หลัง
จากนั้น จีนและสหภาพโซเวียตไดแตกหักกันอยางสิ้นเชิง สหภาพโซเวียต
ไมไดรับการยอมรับจากจีนใหเปนประเทศสังคมนิยมอีกตอไป และพัฒนา
ตอไปจนเกิดการกระทบกระทั่งกันทางทหารที่ชายแดนของสองประเทศ
ในป 1969 ในขณะนัน้ พรรคคอมมิวนิสตตา งๆ ในโลกสวนใหญไมยอมรับ
สังคมนิยมแบบซายจัดของจีน ดังนัน้ จีนจึงตัดขาดความสัมพันธและไมมี
การติดตอกับพรรคคอมมิวนิสตในประเทศเหลานัน้ เชนกัน ดวยมองวาพวก
เขาลวนแลวแตไดเปลีย่ นเปนพวกลัทธิแกแลวทัง้ สิน้
ในทศวรรศที่ 60 กระแสแหงการประกาศเอกราชของหลาย
ประเทศทั้งในทวีปเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกาไดเกิดขึ้นมากมาย
ประเทศโลกที่สามหลายๆ ประเทศไดรับเอกราช เนื่องจากแนวคิดใน
ระบอบสังคมนิยมไดถูกเผยแพรไปยังประเทศโลกที่สามอยางกวางขวาง
รัฐอิสระใหมจํานวนไมนอยจึงไดประกาศใชระบอบสังคมนิยม ทําใหเกิด
สังคมนิยมรูปแบบตางๆ กัน อาทิเชน สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยม
ภายใตศาสนาพุทธ และสังคมนิยมภายใตศาสนาอิสลามเปนตน ประเทศจีน
ตองการที่จะแสดงใหเห็นถึงความจริงแทและความบริสุทธิ์ของสังคมนิยม
แบบที่จีนยึดถือวาแตกตางจากสังคมนิยมแบบอื่นๆ จีนจึงเรียกสังคมนิยม
ในแบบของตนวา “สังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร”
เมื่อพิจารณาลักษณะพิเศษจากแกนแทของ “สังคมนิยมแบบ
วิทยาศาสตร” แลวสามารถอธิบายไดดังนี้
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ประการแรกคือ การดําเนินการตามระบบกรรมสิทธิร์ วม มีสอง
ลักษณะคือ
1) รัฐเปนผูถ อื กรรมสิทธิ์ (กลาวไดวา ทุกอยางเปนของมวลชนทุกคน)
2) สวนรวมหรือหมูคณะเปนผูถือกรรมสิทธ กลาวคือ ทรัพยสนิ
ทั้งหมดในสังคม ตั้งแตที่ดิน ปาไมและทรัพยากรธรรมชาติลวนเปนของ
รัฐหรือของสวนรวม บุคคลใดบุคคลหนึ่งไมมีเอกสิทธิ์ความเปนเจาของ
ระบบกรรมสิทธิ์เอกชนและแนวคิดเรื่องกรรมสิทธิ์เอกชนถูกมองวาเปน
ทุ น นิ ย มซึ่ ง เป น ศั ต รู ตั ว ฉกาจที่ จ ะต อ งถู ก โจมตี แ ละต อ ว า อย า งรุ น แรง
จนกวาจะกําจัดความคิดที่ “คํานึงถึงแตตัวเอง” ออกไปจนหมดสิ้น
ประการที่สองคือ การดําเนินการตามระบบเศรษฐกิจที่วางแผน
โดยสวนกลาง ระบบเศรษฐกิจแบบนี้รัฐบาลจะเปนผูจัดการตั้งแตขั้นตอน
การผลิต การจัดสรรทรัพยากร รวมไปถึงการบริโภคสินคาวาจะตองดําเนิน
ไปตามแผนทีส่ ว นกลางวางไวลว งหนา โดยควบคุมวาฝายผลิตจะผลิตอะไร
ผลิตอยางไร ผลิตมากนอยเพียงใด ผลิตใหใคร ทัง้ หมดนีจ้ ะตองดําเนินไป
ตามแผนทีว่ างไว ตลาดมิไดมผี ลใดๆ ทัง้ สิน้
ประการทีส่ าม ดําเนินการจัดสรรและแจกจายผลผลิตตามแรงทีล่ ง
และคัดคานการใชวตั ถุเปนเครือ่ งลอใจ ซึง่ การจัดสรรและแจกจายผลผลิต
ตามแรงทีล่ งในทีน่ ้ี แทจริงแลวคือการจัดสรรตามชัว่ โมงการทํางานจริง มิใช
จัดสรรตามจํานวนงานทีท่ าํ สําเร็จ ซึง่ ถือเปนการใชวตั ถุลอ ใจอยางหนึง่
ประการที่สี่ เนนการพึ่งพาตนเอง ละเลยหรือปฏิเสธความชวย
เหลือจากภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่งคดคานการชักจูงใหเขามาลงทุน
การใชเทคโนโลยีและการใชประสบการณการจัดการจากตางประเทศ
และยั ง คั ด ค า นการออกไปลงทุ น และขยายตลาดไปยั ง ต า งประเทศ
ซึ่งประการสุดทายนี้ ถือไดวาเปนนโยบายปดประเทศนั่นเอง
การตีความขัน้ พืน้ ฐานตามลักษณะพิเศษของสังคมนิยมแบบนี้ ใน
ดานหนึง่ มาจากการทําความเขาใจลัทธิมารกซ - เลนิน ในอีกดานหนึง่ ได
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อิทธิพลมาจากรูปแบบสังคมนิยมโซเวียตภายใตการนําของสตาลิน ถึงแมวา
เหมาเจอตงจะพยายามตัดอิทธิพลของสหภาพโซเวียตทิ้งไปแลวก็ตาม แต
ทายที่สุดก็ยังไมสามารถหลุดออกจากกรอบพื้นฐานของสังคมนิยมโซเวียต
ได ดังนัน้ เมือ่ ถึงปลายทศวรรษที่ 70 สังคมนิยมลักษณะนีไ้ ดทาํ ใหเศรษฐกิจ
ของจีนเดินทางมาถึงจุดทีใ่ กลจะลมสลาย ซึง่ ในทีส่ ดุ สังคมนิยมรูปแบบนีจ้ งึ
หนีไมพน ความลมเหลวทีเ่ กิดขึน้
เหตุท่ี“สังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร”เกิดความลมเหลวนั้น
ประการแรก เกิดจากความคิดทีว่ า ทุกสิง่ ทุกอยางเปนของสวนรวม
ซึ่งเมื่อความคิดดังกลาวพัฒนาใหเขมขนจนถึงจุดหนึ่งแลว จะทําใหผูผลิต
หมดความสนใจและความกระตือรือรนในการผลิต เนือ่ งจากคิดวาการผลิต
ทั้งหมดนั้นผลิตเพื่อประเทศหรือเพื่อสวนรวม มิใชเพื่อ “ตนเอง” มีเพียง
ไมกค่ี นเทานัน้ ทีม่ องวาทรัพยสมบัตขิ องประเทศหรือของสวนรวมคือทรัพย
สมบัติของตน และมีเพียงไมกี่คนเทานั้นที่ใสใจและคิดเพิ่มมูลคาใหทรัพย
สมบัตนิ น้ั ๆ เนือ่ งดวยตัวเองมิไดรบั ผลประโยชน ซึง่ แทจริงแลว การทีท่ กุ
คนเปนเจาของรวมกันนัน้ เทากับ “ไมมผี ใู ดเปนเจาของ” ดังนัน้ เหตุการณ
ขโมยทรัพยสินสวนรวมจึงมีใหเห็นเปนเรื่องธรรมดา สงผลใหเศษฐกิจปรับ
ตัวลงอยางตอเนื่อง
ประการที่สอง ระบบเศรษฐกิจทีส่ ว นกลางเปนผูว างแผนนัน้ สะทอน
เพียงความคิดของกลุมผูวางแผนเทานั้น มิไดสะทอนความตองการของ
ตลาดในภาพรวม แผนที่วางไวไมสามารถลงลึกถึงรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ
ในชีวติ ประจําวันได นอกจากนัน้ การควบคุมประเภทของผลิตภัณฑทจ่ี ะผลิต
ก็เขมงวดและไมเปดกวาง เปนเหตุใหผลิตภัณฑบางชนิดเหลือคางเปนจํานวน
มหาศาลและผลิตภัณฑบางชนิดขาดแคลนอยางรุนแรงภายใตระบบนี้“เศรษฐกิจ
ขาดแคลน” เกือบจะเปนวลีทใ่ี ชเรียกแทนสังคมนิยมในขณะนัน้ ผลิตภัณฑหลายๆ
อยางทีเ่ ปนปจจัยในการดํารงชีวติ ขาดแคลนอยางรุนแรง จําเปนจะตองใชระบบ
บัตรปนสวนและการกําหนดโควตาในการจัดสรรปนสวนอยางหลีกเลีย่ งไมได
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ประการทีส่ าม มีการแบงรายไดตามชัว่ โมงการทํางานและอายุงาน
โดยมิไดคาํ นึงถึงความขยัน ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ซึง่ การแบงรายได
ตามชัว่ โมงการทํางานและอายุงานนัน้ ถือเปนหลักความเสมอภาคอยางหนึง่
เพราะเมือ่ เกษตรกรใชเวลาทํางานเทากัน ก็ไดรบั ผลตอบแทนเทากัน (หนวย
ของการทํางานเรียกวา “กงเฟน ” ยอดรวมของ “กงเฟน ” ในแตละปจะถูก
คํานวนเพื่อจัดสรรผลตอบแทนในปนั้นๆ) กรรมกรจะแบงลําดับขั้นรายได
ตามเกณฑของอายุงาน คนทีม่ อี ายุงานเทากัน จะไดรายไดเทากัน อยางไร
ก็ตาม การจัดสรรสองระบบนี้ มิไดคาํ นึงถึงความขยันขันแข็ง ประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการทํางาน ประชาชนเพียงแต“ทํางาน” โดยไมจาํ เปนตอง
ทุม เทใหกบั หนาที่ ไมวา จะทํามากหรือทํานอย ตางก็ไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ ทา
กัน คนทีข่ ยันทําและทุม เทใหกบั งานกลับไมไดรบั รางวัลแตอยางใด เมือ่ เปน
เชนนี้ คนขีเ้ กียจจึงมีเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ขณะทีป่ ระสิทธิภาพในการผลิตกลับลดลง
เปนเงาตามตัว
ประการสุดทาย คือการปฏิเสธการดึงเงินทุนจากตางชาติที่มา
ลงทุนในจีน นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีและการใชประสบการณการ
จัดการจากตางประเทศ ถูกมองวาเปนการรุกรานและการปลนชาติโดย
เศรษฐกิจทุนนิยมของตางชาติ ดังนั้น จึงตองปฏิเสธและขจัดใหสิ้น โดย
เริ่มพึ่งพาตนเองในทุกดาน ซึ่งถือเปนการจํากัดการพัฒนาตนเองอยาง
แทจริง ปลายทศวรรษที่ 70 สังคมนิยมในรูปแบบนี้จึงเดินมาถึงทางตัน
ทําใหประเทศจีนจําเปนตองเปลี่ยนทิศทาง
4. เติง้ เสีย่ วผิงกับ “สังคมนิยมแบบมีอตั ลักษณของจีน”
เติ้งเสี่ยวผิงเปนบุคคลแรกที่ตระหนักถึงขอบกพรองของระบบ
สังคมนิยมแบบเหมาเจอตง และกลาทีจ่ ะแกไขขอบกพรองนัน้ โดยไมเนน
การตอสูระหวางชนชั้นอีกตอไป แตเนนการพัฒนาในดานเศรษฐกิจแทน
เติ้งกลาวไววา “ความยากจนไมใชสังคมนิยม” “การพัฒนาตางหากเปน
หลักการทีถ่ กู ตอง” เขาเสนอวาประเทศจีนเพิง่ จะอยูใ นชวงตนของการเปน
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สังคมนิยม และเนนยํา วาชวงเวลานี้จะกินเวลาที่ยาวนานมาก ซึ่งลักษณะ
เดนชัดของสังคมในชวงนี้คือ “ภาคการผลิตในสังคมยังลาหลัง เศรษฐกิจ
การผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยนยังไมพัฒนา” ดังนั้น ภารกิจหลักในชวงนี้
ก็คือการเพิม่ ความสามารถในการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ จะบรรลุซง่ึ
เปาหมาย เติ้งเสี่ยวผิงไดทําการปฏิรูปและใหคําจํากัดความตอสังคมนิยม
ของเหมาเจอตงทั้งหมดเสียใหมอยางกลาหาญและชาญฉลาด
ป 1982 เติง้ เสีย่ วผิงเสนอความคิดใหสราง “สังคมนิยมแบบมีอตั
ลักษณของจีน” รวมถึงดําเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจขนานใหญ จาก
คําอธิบายและประสบการณการปฏิบัติจริงของเติ้งเสี่ยวผิงในเวลาตอมา
สามารถสรุปลักษณะพิเศษของสังคมนิยมแบบเติง้ เสีย่ วผิงได 4 ประการตอไปนี้
ประการที่หนึ่งคือ ปฏิเสธการใช “ระบบกรรมสิทธิ์รวม” เพียง
ระบบเดียว แตสามารถใหมรี ะบบกรรมสิทธิห์ ลายๆ แบบได ซึง่ ยังยึดถือ
ความเปนกรรมสิทธิ์สวนรวมเปนแนวทางหลัก แตอนุญาตใหมีกรรมสิทธิ์
รูปแบบอื่นๆ รวมกันได เชน อนุญาตใหเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ได
ปจเจกบุคคลสามารถมีกรรมสิทธิ์ได กรรมสิทธิ์หลายรูปแบบรวมไปถึงการ
อนุญาตใหตางชาติเขามามีกรรมสิทธิ์ไดดวย โดยกิจการสําคัญๆ ที่มีผลก
ระทบตอเศรษฐกิจของประชาชนนั้น ยังคงไวซึ่งระบบกรรมสิทธิ์รวม แต
หากเปนเศรษฐกิจดานอื่นๆ จะมีการเปดกวางโดยไมจําเปนตองใชระบบ
กรรมสิทธิร์ วม ใหภาคเศรษฐกิจซึง่ ไมใชของรัฐนัน้ เปนตัวชวยขับเคลือ่ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ประการที่สองคือ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่วางแผนโดยสวน
กลางไปเปนระบบเศรษฐกิจตลาด แมวารัฐบาลจะยังคงมีบทบาทเปนผูคุม
เศรษฐกิจมหภาค แตใหตลาดเปนตัวกําหนดทีส่ าํ คัญในการจัดสรรทรัพยากร
กระบวนการผลิต และการจําหนายผลิตภัณฑ
ประการทีส่ ามคือ การจัดสรรรายไดจะเปลีย่ นมาจัดสรรตามปริมาณ
และประสิทธิภาพของแรงงาน สนับสนุนใหใชวัตถุ รางวัล หรือโบนัสเปน
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สิ่งลอใจเพื่อกระตุนการทํางาน
ประการทีส่ ่ี มีการเปดกวางตอตางประเทศมากขึน้ โดยสงเสริมให
มีการดึงเงินทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในจีน เรียนรูแ ละใชเทคโนโลยี
และประสบการณการจัดการจากตางประเทศ สรางบรรยากาศการลงทุนที่
ดี และปกปองผลประโยชนของนักลงทุนตางชาติทช่ี อบดวยกฎหมาย ขยาย
การคาระหวางประเทศและเพิ่มความรวมมือทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให
กิจการในประเทศออกไปเปดตลาดในตางประเทศมากขึน้
การปฏิ รูป ข า งต น ทั้ง หมดนี้เ ป น การปรั บ เปลี่ย นที่แ ก น แท ข อง
ระบบสังคมนิยมโดยแทจริง ภายใตการปฏิรปู นี้ เศรษฐกิจของประเทศจีน
เกิดการเปลีย่ นแปลงชนิดหนามือเปนหลังมือ ในทศวรรษที่ 90 เศรษฐกิจ
ของจีนเติบโตอยางรวดเร็ว อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลีย่ ตอป
อยูท ร่ี อ ยละ 10 เพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งเชนนีเ้ ปนเวลา 10 ป ในป 2010 จีน
แซงหนาญีป่ นุ ขึน้ มาเปนประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของ
โลกไดสาํ เร็จ ความจริงเหลานีพ้ สิ จู นใหเห็นแลววา แนวคิดสังคมนิยมแบบมี
อัตลักษณของจีนโดยเติง้ เสีย่ วผิงนัน้ มีพลัง และมีอณาคตอยางแทจริง
5. สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีนเปนธงแหงจิตวิญญาณ
ของชาวจีนทั้งปวง
เนื่องจากประเทศจีนกําลังอยูในชวงตนของสังคมนิยม ความ
สามารถในการผลิตยังลาหลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจยังอยูในขั้นตํตา การ
ใชรูปแบบการพัฒนาของทุนนิยม พูดไดวาเหมาะสมแลวกับสถานการณ
ของประเทศจีนในขณะนั้น เมื่อมองจากระบบเศรษฐกิจ สังคมนิยมในแบบ
ของเติ้งเสี่ยวผิงมิไดแตกตางกับระบบทุนนิยมมากนัก แตเหตุใดจึงเรียก
ระบบนี้วาสังคมนิยมละ คําถามนี้สามารถอธิบายไดสองแบบ หนึ่งคือ
นี่เปนทุนนิยมที่อยูภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสต
ยังคงยืนหยัดในแนวทางของสังคมนิยมและของลัทธิคอมมิวนิสต ระบบ
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ทุนนิยมเปนเพียงเครื่องมือและวิธีท่ีเหมาะสมในการกาวไปสูสังคมนิยม
เทานั้น
คําอธิบายอีกแบบทีน่ า เชือ่ มากกวาคือ การสรางสังคมนิยมเปนลิขติ
ทีพ่ รรคคอมมิวนิสตบญ
ั ญัตไิ ว หากไมมรี ะบบสังคมนิยมซึง่ เปนหัวใจแหงการ
ดํารงอยูข องพรรคแลว นัน่ หมายถึงอุดมการณหลักของพรรคไดเปลีย่ นแปลง
ไป ทีผ่ า นมา พรรคคอมมิวนิสตสามารถชนะใจประชาชนและเอาชนะพรรค
กกมินตั๋งไดดวยอุดมการณสังคมนิยมดังกลาว ระบบสังคมนิยมไดฝงลึก
เขาไปในจิตใจของประชาชน สิ่งนี้ก็กลายเปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานที่ทําให
การปกครองประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตน้ันถูกตองตามครรลองของ
กฎหมาย และไดกลายเปนเสาหลักแหงจิตวิญญาณของประชาชนในวงกวาง
รวมถึงยังเปนธงแหงจิตวิญญาณของพรรคคอมมิวนิสตอกี ดวย หากละทิง้ ซึง่
ธงผืนนี้ เทากับเปนการปฏิเสธตัวตนของตัวเอง ดังนัน้ ไมวา อยางไรก็ตาม ก็
ไมสามารถละทิง้ ธงแหงสังคมนิยมผืนนีไ้ ด อยางไรก็ตาม แนวคิดสังคมนิยม
ในลักษณะนีม้ คี วามแตกตางจากหลักการสังคมนิยมตามทีเ่ คยเขาใจกัน และ
คลายคลึงกับระบบทุนนิยมอยางมาก ดวยเหตุนี้จึงไดรับการขนานนามวา
“สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีน”
ผูแ ปล
นางสาวอุษณีษ เลิศรัตนานนท
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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何谓“中国特色的社会主义”
张锡镇1
中国是目前世界上仅存的为数不多的几个社会
主义国家之一，也是唯一的社会主义大国。中国常常称
其社会主义是有“中国特色的社会主义”。为何强调“
中国特色”，这种特色的社会主义的内涵究竟是什么？
局外人常常是雾里看花。本文试图从社会主义思想的由
来及其在中国的实践过程做一简明的梳理，并分析中国
特色社会主义本质内涵，以及在现实政治中的意义。
一、 中国社会主义思想的由来
俄国的十月革命给中国人送来了马克思-列宁主义。于是
正在寻求救国之路的中国先进知识分子以马克思主义为指导，
按照俄国共产党的榜样，建立了中国共产党，开始领导中国革命。
中国共产党的最终目标就是要在革命胜利之后，在中国建立社
会主义社会，最终进入共产主义社会，因为共产主义是人类未
来的理想社会。根据马克思主义理论，共产主义的最初阶段称
作社会主义社会，在这个社会，消灭了阶级，实现了人人平等，
没有人压迫人，人剥削人现象；实行公有制，各尽所能，按劳分
配，人人可以过上安居乐业的生活。当社会生产力有了高度发
展，社会物质财富有了极大丰富，就进入了真正的共产主义社
会。那时，作为暴力机器的国家消亡了，政府变成了社会经济
活动的组织者，每个人都是劳动者，实行各尽所能，按需分配
的制度。人人都可以过上安乐、和平、幸福和富足的生活。马
克思共产主义理论的核心是消灭私有制，认为私有制是万恶之
源。于是，消灭私有制，建立公有制就成了社会主义最核心的
价值观。毫无疑问，为实现共产主义而奋斗便成了中国共产党
1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里•帕侬荣国
际学院教授，中国研究专业主任。
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的政治纲领。共产党之所以能号召和团结越来越多的民众，最
终打垮国民党建立新中国，很大程度也在于这种伟大理想对人
们的精神鼓舞。
在国民党的统治下，中国大多数劳苦大众吃尽了封建
主义和资本主义的苦头，由于共产党的宣传教育，“社会主义
好”的观念家喻户晓，深入人心。亿万中国民众无不愿意跟着
中国共产党，走社会主义道路。必须肯定，中国共产党自它成
立那天起，的确是诚心诚意，全心全意要把落后贫穷的旧中国
变成一个自由、平等、民主的社会主义新中国。这是中国共产
党伟大之所在。
二、社会主义在中国的初步实践
中国如何从封建主义和资本主义向社会主义过渡是一个
大难题。中国不同于当时的俄国，列宁领导俄国革命时，面临
的两大对立阶级，即资产阶级和无产阶级，农村封建地主阶级
不占主导地位，所以，革命成功后，通过赎买和剥夺的方式，
把资本家的私有财产变成了国有财产，消灭了私有制，建立了
公有制，完成了从资本主义向社会主义的过渡。
中国的情况不同，革命面临三大敌人，即帝国主义、
资产阶级和封建地主阶级。中国革命成功后，帝国主义被赶走
了，代表大资产阶级的国民党政府被赶走了，然而，仍然存在
着民族资产阶级和封建地主阶级。中国是否要向俄国那样，通
过资本主义国有化，一步跨入社会主义阶段？那样，中国的经
济就会面临崩溃，因为当时中国的资本主义经济还相当弱小。
那么如何向社会主义过渡呢？中国革命的领导人毛泽东提出
了“两步走”的思想，即先通过新民主主义革命解决地主阶级
问题，也就是通过土地改革，把地主的土地分给无地或少地的
农民。在这个阶段，不反对资产阶级，相反要支持和鼓励资本
主义发展，资本主义毕竟比封建主义进步。当国家经济发展到
一定程度之后，再通过社会主义革命解决资产阶级问题，即采
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用赎买政策将资产阶级的财产逐步变成国有资产，农村也要逐
步消灭个体和私人经济，走合作化道路，建立集体经济，从而
消灭私有制，建立公有制，最终建立没有阶级、没有剥削的社
会主义社会。应该说，这是毛泽东结合中国的国情，创造性地
借鉴俄国的经验。毛泽东的过渡策略在理论上是可行的，但在
实践中却出了偏差。
新中国建立之后，1949年至1953年，共产党发动了土地
改革运动。土地改革之前，所有农民按照占有土地的多少，被
划分成地主、富农、中农、贫农和雇农共5个等级。地主占有
的土地最多，而雇农则没有土地。于是土地改革时，基本上以
中农的土地为标准，地主和富农多出的土地无偿地交给政府，
然后在分配给无地或少地的农民。土地改革大受多数农民的欢
迎。他们有了自己的土地，劳动积极性高涨，从而也大大促进
了农业经济的发展。
这期间，政府对资本主义工商企业实行的是保护和扶持
的政策，不过这些企业必须接受政府的监督和指导，确保它们
合法经营，不得损害国家和工人利益，同时，也鼓励工人参与
企业的管理。这种政策促进了工商业经济的发展。
这时，不论农业还是工商业，恢复和发展相当迅速，大
大增强了国家经济实力。1952年的工农业总产值比1949年增加
了77.5%。这表明，基于私有制的国民经济具有相当大的活力
和潜力，因此，这种政策和制度应该持续相当长的一个时期，
以便这种能量得到更加充分的释放，以确保经济的持续增长。
实际上，党的领导人包括毛泽东本人，也预计这种资本主义制
度要维持二三十年，不急于向社会主义转变。应该说，这一设
想是实事求是的。
但是1952年秋，毛泽东改变了原有设想，把向社会主义
转变的时间表提前了，原计划要在60年代才开始向社会主义过
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渡，变成从1953年土地改革完成不久就开始了农业和资本主义
工商业的社会主义改造。这一改变的原因，一是领导人头脑发
热，急于早日建成社会主义，这可能受苏联的影响。二是领导
人希望早日实行农业集体化，以便推广和普及农业机械化，增
加农业的效率和产量。这导致了从1953年全国进入了社会主义
改造阶段。
在农业方面，在短短的几年里就完成了“三级跳”：互
助组（维持生产资料私有制，由十几家农户组成，实行生产互
助）——初级合作社（仍维持私有制，把农具等入股分红，有
几十家农户组成）——高级合作社（将生产资料出卖给集体合
作社，实行集体所有制，由上百家农户组成）。到了高级合作
社阶段，土地和农具属于集体所有，社员们集体劳动，按劳分
配。这被认为完成了社会主义改造。到了1956年全国基本上完
成了农业社会主义改造。
这时候，党的领导人认为，高级合作社的公有制程度还
不够高，应该进一步提高，于是又掀起了“人民公社化运动”
。到了1958年底，全国完成了人民公社化。一个人民公社拥有
上千家农户，形成了更高程度的集体所有制，即规模更大的公
有制。
与此同时，城市里的资本主义工商业主也被迫接受了改
造，主要是通过公私合营、赎买等政策，逐步将私有企业变成
了国有和集体企业。到1956年，这种社会主义改造也完成了。
可以说，到了这时，中国已经进入了社会主义社会。当1958
年，实现了人民公社化后，刮起了一阵“共产风”，即认为，
共产主义社会到来了。有的公社开始实行一切免费供应：吃
饭、看病、上学、养老……一切都免费。
但是很快灾难就降临了，这引发了从1959-1961年的三
年大饥荒，饿死人数达上千万。
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三、“科学社会主义”的失败
60年代初，面临严峻经济困难，党中央在经济政策上做了调
整，使经济得到了恢复。然而，高层领导并没有反省在激进的
社会主义过渡上的问题和错误，而把主要根源归咎为三年自然
灾害（1959年的确发生了黄河特大洪灾）。由于1957—1958年
来自党外和党内对共产党领导的批评，使得毛泽东修改了原来
对社会主义的认识，认为实现了社会主义，阶级并没有消灭，
阶级斗争仍然存在，资产阶级仍在向党进攻。于是毛泽东接连
发动“反右”斗争，先是1957年的反右运动，而后是1958年反
对“彭德怀反党集团”的斗争，最后发展到1966年至1976年
的“文化大革命”。毛泽东在激进社会主义道路上越走越远。
在国际上，50年代后期，中苏两党在国家利益和政治
意识形态上发生了激烈的争论。苏联领导人赫鲁晓夫放松对计
划经济控制的改革被中国领导人看成是对社会主义的背叛，被
贴上了修正主义的标签。此后中国不再承认苏联是社会主义国
家，并与其彻底决裂，一直发展到1969年的边界军事冲突。由
于世界上多数共产党不能接受中国激进的社会主义，所以中国
也中断了同这些共产党的联系，认为他们都变成了修正主义
党。
60年代，亚非拉民族独立运动风起云涌，许多第三世界
国家赢得了独立。由于社会主义思想在第三世界的传播，不少
新独立国家宣布奉行各种各样的社会主义，如民主社会主义、
佛教社会主义、伊斯兰社会主义等。中国为区别于其他社会主
义，以显示其正统性和纯洁性，将自己的社会主义称作“科学
社会主义”。
何谓科学社会主义？从其本质特征来看，第一，实行
公有制，其中包括国家所有制（或称全民所有制）和集体所有
制。所有社会财产，包括土地、山林和一切自然资源属于国
家，或集体，个人没有所有权。私有制，包括私有观念被当成
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资本主义大敌被大批特批，直到扫除“私字一闪念”。第二，
实行中央计划经济体制。这种经济体制是由政府对生产过程、
资源分配以及产品消费按照预先的计划进行管理；生产单位生
产什么，怎么生产，生产多少，为谁生产均按照中央计划进
行，市场不发生任何作用。第三，实行按劳分配，反对物质刺
激。这里的按劳分配实际上是按劳动时间分配，不是按照完成
任务的多少分配，因为这有物质刺激的成分。第四，只强调自
力更生，忽视甚至反对外援，尤其反对引进外国资本、技术和
管理经验；也反对输出资本和开拓国外市场。这实际上是闭关
锁国政策。
对社会主义特征的基本认识，一方面来源于对马列主义
的理解，另一方面来源于苏联斯大林社会主义模式的影响。尽
管，毛泽东试图割除苏联的影响，但终究没有跳出苏联社会主
义的基本框架，因而，到了70年代后期，这种社会主义把中国
经济带到了崩溃的边缘，最终没有逃过失败的命运。
“科学社会主义”何以失败？首先，高度的公有制导致
了生产者对生产缺乏兴趣和积极性，认为一切生产都是为了国
家或者集体，而不是为了“我自己”。很少有人把国家和集体
的财产当作自己的财产来关心，来增值，因为自己并不能因此
得到利益。实际上，公有制变成“无人所有制”，于是盗取公
有财产的现象比比皆是，从而导致公有制经济的不断微缩。
其次，中央计划经济带有很大的主观性，不可能完全
反映市场的需求；计划也不可能涉及到日常生活的细枝末节，
而且又不放开对生产品种的管制，因此导致某些产品的严重积
压，而某些产品的严重短缺。在那这种体制下，“短缺经济”
几乎成了社会主义的代名词。许多生活必需品严重匮乏，不得
不实行票证制度，配额限量供应。
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其三，按工作时间和年限来分配收入实际上是平均主
义。农民只要工作同样长的时间，就可得到同样的收入（工
分，年终按照所得工分总量分配收入）。工人按照工龄划分工
资级别，工龄相同的人享有同等的工资。这两种分配均排除了
人们对工作的努力程度、工作效率、工作质量的考虑。在这种
分配制度下，人们只求出工，不求出力，干多干少一个样。这
样，努力工作的人得不到鼓励，于是懒人越来越多，生产效率
自然越来越低。
最后，引进外国资本、技术和管理被认为是外国资本主
义的经济侵略和掠夺，因而一概加以拒绝和排斥，一切依靠自
己从头做起，这必然制约自身发展。
70年代末，这种社会主义走到了尽头，不得不改弦易辙。
四、邓小平的“中国特色的社会主义”
邓小平最先意识到，并敢于纠正毛泽东社会主义制度
的弊端。他不再强调阶级和阶级斗争，而是强调经济发展。他
说“贫穷不是社会主义”，“发展是硬道理”。他提出了中国
正处在社会主义初级阶段，而且强调这是一个相当长的阶段。
这个阶段的突出特点是：社会生产力落后，商品经济不发达，
因而，该阶段的主要任务就是提高生产力，发展经济。为此，
他大胆而英明地对毛泽东的社会主义做了全新的解释和改革。
1982年邓小平提出建设有“中国特色的社会主义”，并进行大
规模的经济体制改革。根据他后来的论述与实践，可以把他的
社会主义归纳为如下四点。一是否定单一公有制，实行多种所
有制。在这种所有制中，以公有制为主体，包括私有制、个体
所有制、混合所有制，以及外国所有制。对国民经济有决定性
影响的关键部门仍以公有制为主，对其他经济部门则向非公有
制开放。让非公有经济带动整个经济的发展。
二是由中央计划经济体制转为市场经济体制。尽管政府仍发挥
着宏观经济的调控作用，但让市场在资源分配、生产过程、产
品销售方面发挥主导和关键作用。
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三是按劳动绩效分配，实行物质刺激。根据人们的工
作效率、工作质量和劳动强度进行分配，普遍实行物质奖励制
度，实现真正的多劳多得。
四是实行对外开放，大力引进外资、技术和管理经验。
为外资创造良好的投资环境，保护外资的合法利益。扩大对外
贸易与经济合作。鼓励企业走出去，开拓国外市场。
所有这些改革是对原来社会主义根本性的变革，在这种
制度下，整个国民经济出现了翻天覆地的变化。到了90年代，
中国经济步入快车道，连续10年经济年平均增长率在10%以
上。2010年，中国超过了日本，成为世界第二大经济体。这证
明邓小平有中国特色社会主义的确有其生命力。
五、有中国特色的社会主义是一面精神旗帜
鉴于中国处于生产力落后，经济发展水平低下的社会主义初级
阶段，采用资本主义发展模式，应该说是符合中国国情的选
择。从经济制度来看，邓小平的社会主义同资本主义已无太大
差别，那么为什么还称为社会主义呢？一种解释是，这是共产
党领导下的资本主义，共产党仍坚持社会主义和共产主义的发
展方向，资本主义只是作为实现社会主义的工具和权宜之计而
已。
还有另一种更有说服力的解释，即社会主义是共产党的
立命之本，没有了社会主义标识，意味着共产党的性质发生了
变化。共产党能赢得民心，战胜国民党靠的是社会主义的意识
形态，社会主义已经深入人心，这已成为共产党执政合法性的
基础之一，已经成为广大民众的精神支柱，也是共产党的一面
精神旗帜。如果丢弃了这面旗帜，也等于是对自己的否定，因
此社会主义的旗帜是万万丢不得的。然而它又确实离传统上理
解的社会主义原则太远，太近似于资本主义，于是就冠之以“
中国特色的社会主义”。
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1

i

ในภาษาจีนใชคําวา 公有制 (gong you zhi) หมายถึงทรัพยสมบัติทุกอยางเปนกรรมสิทธิ์ของสวนรวม ปจเจกบุคคลไม
สามารถมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใดๆ ได ยกเวนแตเพียงของกิน ของใชและเสื้อผาในชีวิตประจําวันบางอยางเทานั้น ทุกอยางเปน
ของสวนรวม เปนของรัฐหรือสวนรวม สามารถแบงเปนสองประเภท หนึ่งคือ 国有制 (gou you zhi) คือรัฐเปนผูดูแลจัดสรร
ทรัพยสมบัติตางๆ เชน กิจการใหญๆ ของรัฐ สองคือ 集体所有制 (jiti suo you zhi) คือทรัพยสมบัติเปนของสวนรวม เชน
หมูบานหมูบาน หนึ่ง ตําบลตําบล หนึ่ง แตไมไดเปนของบานใดบานหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง ตัวอยางเชน ที่ดินของหมูบานชนบท
แหงหนึ่งก็เปนของทุกๆ คนในหมูบานนั้น ตอใหมีการแบงที่ดินทํากินใหแตละบาน แตวากรรมสิทธิ์ก็ยังเปนของหมูบานโดยรวม
ทั้งหมดอยูดี มิใชของบานใดบานหนึ่ง (ผูแปล)
ii
ในภาษาจีนใชคําวา 私有制 (si you zhi) มีความหมายตรงกันขามกับ 公有制 (gong you zhi) ในขางตนอยางสิ้นเชิง
หมายถึงเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ได ดังเชนกิจการของเอกชน ธุรกิจเอกชน ที่พบเห็นในสังคมทุนนิยมทั่วไป (ผูแปล)
iii
เหมาเจอตงไดแบงสังคมจีนออกเปน 6 ชนชั้นคือ 1) ชนชั้นเจาที่ดิน 2) ชนชั้นนายทุน (ยังแบงออกเปน สองประเภทคือ
ชนชั้นนายทุนใหญ คือชนชั้นที่มีผลประโยชนโดยตรงกับจักรพรรดินิยม และ ชนชั้นนายทุนชาติ ซึ่งถึงแมจะถูกจักรพรรดินิยมและ
ศักดินากดขี่ แตก็ยอมสยบ เพราะยังไมอาจตัดขาดผลประโยชนที่ผูกพันกันได) 3) ชนชั้นนายทุนนอยประเภทตางๆ ที่นอกเหนือ
จากชาวนา (ภายในยังถูกแบงออกเปนหลายประเภทเชน ปญญาชน พอคารายยอย ชางฝมือ และผูมีอาชีพอิสระทั้งหลาย) 4)
ชนชั้นชาวนา 5) ชนชั้นกรรมาชีพ และ 6) พวกจรจัด (กลุมชนกลุมใหญที่วางงาน กระจัดกระจายอยูทั้งในเมืองและชนบท) ดูราย
ละเอียดใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล. “เศรษฐกิจการเมืองจีน” (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. พ.ศ.2547)
หนา 37-39. (ผูแปล)
iv
ในภาษาจีนใชคําวา 个体 (ge ti) หรือ 个体所有制 (ge ti suo you zhi) หมายถึงกิจการขนาดเล็กที่ดําเนินการโดยคนคน
เดียว ซึ่งแนนอนวามีขนาดเล็กกวาธุรกิจเอกชนหรือ 私有制 (si you zhi) ที่ไดกลาวมาขางตน ตัวอยางเชน รานอาหารขนาดเล็ก
รานตัดผมขนาดเล็กเปนตน (ผูแปล)
v
ชนชั้นกรรมาชีพนั้น ตามความคิดของเหมาเจอตง ถือวาเปนชนชั้นที่ถือกําเนิดมาจากชาวนาลมละลาย เพราะเปนชาวนาที่
ไมเหลืออะไรในชีวิตนอกจากแรงงานสําหรับรับจาง ชาวนาลมละลายจึงจัดเปนชนชั้นที่เปนพลังดันพลังหนึ่งซึ่งเปนพื้นฐานที่สุด
ของการปฏิวัติจีน ดูรายละเอียดใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล. “เศรษฐกิจการเมืองจีน” (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. พ.ศ.2547) หนา 43. (ผูแปล)
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กองทัพกับการเมืองการปกครองจีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น1
กองกํ า ลั ง ติ ด อาวุ ธ ของประเทศจี น แบ ง ออกเป น สองส ว น
คือ“กองทัพปลดแอกประชาชนแหงชาติจีน” (ตอไปนี้จะเรียกวา “กองทัพ
ปลดแอก”) และ “กองกําลังตํารวจติดอาวุธเพื่อประชาชนแหงชาติจีน”
(ตอไปนี้จะเรียกวา “กองกําลังตํารวจติดอาวุธ”) ทั้งนี้กองกําลังติดอาวุธ
ของจีนมีกําลังพลรวม 3.53 ลานนาย จัดเปนกองทัพที่มีขนาดใหญที่สุด
ในโลก โดยกองทัพปลดแอกมีกองกําลังทั้งสิ้น 2.3 ลานนาย ประกอบ
ดวยกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองกําลังขีปนาวุธ (หรือ
กองทหารปนใหญหนวยที่สอง เรียกสั้นๆ วา “ปนใหญหนวยสอง”) และ
อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรงของคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด
ขณะที่กองกําลังตํารวจติดอาวุธปจจุบันมีกองกําลังทั้งสิ้น 1.2 ลานนาย
ประกอบดวยหนวยปราบปรามและพิทักษสันติราษฎรภายในประเทศ
หนวยสํารวจธรณีและทรัพยากรเหมืองแร หนวยพิทักษปาไม หนวยโยธา
การไฟฟาและการประปา หนวยโยธาการคมนาคม หนวยลาดตระเวน
ชายแดน หนวยดับเพลิง และหนวยตํารวจอารักขา เปนตน ทั้งหมดขึ้นตรง
ตอสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด
กองทัพบกซึ่งเปนกองทัพขนาดใหญที่สุดมีกําลังพลรวม 1.6 ลาน
นาย แบงออกเปน 7 ฐานทัพใหญ ไดแกฐานทัพเสิ่นหยาง ฐานทัพปกกิ่ง
ฐานทัพจี่หนาน ฐานทัพเฉิงตู ฐานทัพหลานโจว ฐานทัพหนานจิง และ
ฐานทัพกวางโจว สวนกองทัพเรือมีกําลังพลทั้งสิ้น 235,000 นาย แบงเปน
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
อาจารยท่ปี รึกษานักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบันเปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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3 กองเรือยุทธการ ไดแก กองเรือทะเลจีนเหนือ (เปยไห) กองเรือทะเลจีน
ตะวันออก (ตงไห) และกองเรือทะเลจีนใต (หนานไห) นอกจากนีย้ งั มีกองกําลัง
สูร บทางบกของกองทัพเรือ ขณะทีก่ องทัพอากาศมีกาํ ลังพลทัง้ สิน้ 400,000
นาย ประกอบดวยฐานทัพอากาศ 7 ฐานใหญและอีก 1 หนวยพลรม
หลักการในการกอตั้งกองทัพปลดแอกของจีนแตกตางจากหลัก
การของกองทัพในชาติตะวันตก โดยสิ้นเชิง กลาวคือ กองทัพของชาติ
ตะวันตกโดยทั่วไปแลวจะปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ “ขาราชการพลเรือน
มีอํานาจบริหารสูงสุด” หมายถึงกองทัพจะตองปฏิบัติตามคําบังคับบัญชา
ของรัฐบาลพลเรือนที่ไดรับ การเลือกตั้งจากประชาชน โดยนอมรับคํา
บัญชาการจากหัวหนารัฐบาล แตกองทัพของประเทศจีนจะปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักการ “การบัญชาการกองทัพโดยพรรคคอมมิวนิสต” หรือกลาวอีก
นัยหนึ่ง กองทัพจีนจะตองปฏิบัติตามคําบัญชาการของคณะกรรมาธิการ
กลางพรรคคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาด ทั้งนี้ หลักการดังกลาวกําหนดให
กองทัพปลดแอกจะตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสต
จีนโดยปราศจากเงื่อนไข หรือความเคลื่อนไหวทุกอยางของกองทัพจะ
ตองอยูภายใตการบัญชาการของคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต
แหงชาติจีนและคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด หามมิใหทําการแยก
ตัวเปนเอกเทศจากพรรคคอมมิวนิสตจีน หามมิใหผูใดแยงชิงอํานาจทาง
กองทัพจากพรรคคอมมิวนิสตจีน และหามมิใหพรรคการเมืองอื่นใดจัดตั้ง
องคกรหรือดําเนินกิจกรรมภายในกองทัพ ฉะนี้แลว หลักการขางตนนี้จึง
เปนเหตุผลสําคัญที่กองทัพจีนไมเคยกอการปฏิวัติรัฐประหาร ดวยเพราะ
กองทัพของพรรคคอมมิวนิสตยอมไมอาจโคนลม การเปนผูนําของพรรค
คอมมิวนิสตนั่นเอง
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1. วิวฒ
ั นาการของหลักการวาดวย “การบัญชาการกองทัพโดย
พรรคคอมมิวนิสต”
ยุคการปฏิวัติระยะแรกของพรรคคอมมิวนิสตในชวงทศวรรษที่
1920 ปญหาสําคัญประการแรกใน การบรรลุวัตถุประสงคแหงการปฏิวัติ
คือการกอตั้งกองกําลังแหงการปฏิวัติ ดังนั้น ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดเริ่มจัดตั้งกลุมติดอาวุธในแตละทองถิ่น เพื่อกอตั้งเปนกองกําลังแหง
การปฏิวัติ ตัวอยางเหตุการณการลุกฮือตอตานของกองกําลังแหงการ
ปฏิวัติ เชน การลุกฮือขึ้นตอสูที่หนานชาง ซึ่งนําโดยโจวเอินไหล และการ
ลุกฮือขึ้นตอสูในชวงเก็บเกี่ยวฤดูใบไมรวงซึ่งนําโดยเหมาเจอตง ตอ
มากองกําลังเหลานี้ไดรวมตัวกันและจัดตั้งเปนกองทัพแดงแหงเกษตรกร
และกรรมกรจีนขึ้น จนกลายเปนกองกําลังติดอาวุธยุคแรกสุดของพรรค
คอมมิวนิสตจีนนั่นเอง ฉะนี้แลวพรรคคอมมิวนิสตจีนจึงเปนทั้งผูกอตั้ง
กองทัพและผูบัญชาการกองทัพของจีน ชวงระยะดังกลาว เหมาเจอตงได
เสนอแนวคิดเรื่องการบัญชาการกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตวา “พรรค
ตองบัญชาการกระบอกปน หามมิใหกระบอกปนบัญชาการพรรค” ทั้งนี้
เหมาเจอตงไดริเริ่มจัดตั้งองคกรของพรรคคอมมิวนิสตขึ้นภายในกองทัพ
เพื่อเปนหลักประกันในการบัญชาการกองทัพของพรรคคอมมิวนิสต โดย
จัดตั้งคณะกรรมการแหงพรรคคอมมิวนิสตขึ้นในหนวยงานบัญชาการ
ระดับคายทหารขึ้นไป (กําลังพลประมาณ 500 นาย ผูแปล) จัดตั้งสาขา
ยอยพรรคคอมมิวนิสตในหนวยงานบัญชาการระดับกองรอยขึ้นไป และ
จัดตั้งกลุมทํางานยอยแหงพรรคคอมมิวนิสตในหนวยบัญชาการระดับหมู
(กําลังพล 10 นาย ผูแปล) ขณะเดียวกัน ก็ดําเนินระบบผูนําบัญชาการคู
อั น ประกอบด ว ยผู นํ า บั ญ ชาการฝ า ยทหารและผู นํ า บั ญ ชาการฝ า ย
การเมือง เชน ในระดับกองพันมีผูบังคับกองพันเปนหัวหนาบัญชาการ
ฝายการทหาร และมีกรรมการฝายการเมืองเปนหัวหนาบัญชาการฝาย
การเมือง โดยกรรมการฝายการเมืองจะดํารงตําแหนงควบเลขาธิการของ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตประจํากองพันดวย นับจากนั้นเปนตนมา
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กองกําลังตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ หรือกองกําลังที่มีศักยภาพนอย
จนถึงกองกําลังที่มีศักยภาพสูงลวนอยูภายใตการบังคับบัญชาของพรรค
คอมมิวนิสตจีน อยางเด็ดขาด แมแตชวงการรวมมือกันตอตานญี่ปุนของ
พรรคกกมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตก็ไดบัญชาการ
กองทัพของตนเองอยางเปนเอกเทศ แมพรรคกกมินตั๋งจะเปนผูกําหนดชื่อ
ประจํากองทัพใหแกพรรคคอมมิวนิสต แตกองทัพที่บัญชาการโดยพรรค
คอมมิวนิสตกลับเปนฝายรบชนะกองทัพของพรรคกกมินตั๋งในภายหลัง
จนปลดแอกจีนแผนดินใหญจีน และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนได
ในที่สุด
ในทรรศนะของพรรคคอมมิวนิสตจีน “กองทัพ” คือคทาแหง
ชัยชนะในการปฏิวัติ และเปนเครื่องมืออันทรงพลังในการชวงชิงอํานาจ
ทางการเมือง แมพรรคคอมมิวนิสตไดสถาปนาอํานาจทางการเมืองของ
ตนภายหลังไดรับชัยชนะจากการปฏิวัติแลวนั้น แตพรรคคอมมิวนิสตจีน
ยังคงตองการควบคุมและบัญชาการกองทัพนี้ไวอยางเหนียวแนน เนื่อง
ดวยจําเปนตองพึ่งพิงกองทัพเหลานี้ในการรักษาอํานาจทางการเมืองของ
พรรคคอมมิวนิสตและรักษาความมั่นคงของประเทศนั่นเอง
แม ว า ป จ จุ บั น นี้ มี ผู ค นจํ า นวนไม น อ ยพยายามเรี ย กร อ งให ยึ ด
ประเทศประชาธิปไตยตะวันตกเปนแบบอยางในการถายโอนกองทัพให
เปนของประเทศชาติ และทําใหกองทัพหลุดพนจากการบัญชาการจาก
พรรคคอมมิวนิสต โดยใหอยูภายใตการบังคับบัญชาจากรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง โดยอางวาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศ
จีน อยางไรก็ดีรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสตไดปฏิเสธและโตแยงขอเสนอนี้
อยางเฉียบขาด ขณะที่กองทัพจีนไดแสดงเจตจํานงตอสาธารณะตลอดมา
ถึงทาทีที่จะตอตานอยางเด็ดขาดตอทัศนะทางการเมืองที่ไมถูกตอง อัน
ไดแกเรื่อง การทําใหกองทัพหลุดพนจากพรรคคอมมิวนิสต และหลุดพน
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จากการเมือง และ การถายโอนกองทัพใหเปนของประเทศชาติ เปนตน
พรอมทั้งจะปฏิบัติตามการบัญชาการจากคณะกรรมาธิการกลางแหง
พรรคคอมมิวนิสต คณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด และนายสี จิ้นผิง
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนเทานั้น
อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัติแลว รัฐบาลจีนไดบัญญัติเพิ่มมาตรา
“คณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุดแหงชาติจีน” ไวในรัฐธรรมนูญแหง
ชาติฉบับป 1982 เปนตนมา ดวยวัตถุประสงคทจ่ี ะแสดงใหเห็นถึงหลักการ
แหงประชาธิปไตยสมัยใหม โดยมาตราดังกลาวกําหนดให “คณะกรรมาธิการ
กลางทหารสูงสุดแหงสาธารณะรัฐประชาชนจีนเปนผูบ ญ
ั ชาการชีน้ าํ กําลังพล
ติดอาวุธทั่วประเทศจีน” “ประธานคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุดแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองไดรบั การเลือกตัง้ จากสภาผูแ ทนประชาชนแหง
ชาติจนี ” และจะตองรับผิดชอบตอสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติจนี และคณะ
กรรมาธิการประจําสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติจนี ” ขณะทีธ่ รรมนูญของ
พรรคคอมมิวนิสตจนี เองก็ไดบญ
ั ญัตไิ วอยางชัดเจนวา คณะกรรมาธิการกลาง
ทหารสูงสุดแหงพรรคคอมมิวนิสตจนี เปนหนวยงานสวนกลางหนวยงานหนึง่
ในสังกัดของพรรคคอมมิวนิสตจนี กลุม บุคคลในคณะกรรมาธิการกลางทหาร
สูงสุดแหงพรรคคอมมิวนิสตจนี ไดรบั การกําหนดโดยคณะกรรมาธิการกลาง
แหงพรรคคอมมิวนิสต ฉะนีแ้ ลว จึงเห็นไดชดั เจนวาคณะกรรมาธิการกลางทหาร
สูงสุดแหงชาติจนี ทีร่ ะบุในรัฐธรรมนูญแหงชาติ และคณะกรรมาธิการกลาง
ทหารสูงสุดแหงพรรคคอมมิวนิสตจนี ทีร่ ะบุในธรรมนูญแหงพรรคคอมมิวนิสต
จีนนัน้ แทจริงเปนหนวยงานเดียวกัน ในทางปฏิบตั จิ ริง คณะกรรมาธิการกลาง
ทหารสูงสุดลวนอยูภ ายใตการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสตจนี โดยสิน้ เชิง
กฎบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงชาติจีนจึงเปนแตเพียงรูปแบบเทานั้น
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2. กลไกและมาตรการในการบังคับบัญชาการกองทัพของพรรค
คอมมิวนิสต
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น ได ส ร า งหลั ก ประกั น เพื่ อ ให ต นสามารถ
บัญชาการกองทัพไดดวยมาตรการตางๆ ดังนี้
ประการแรกคือ จัดการศึกษาดานรัฐศาสตรการเมืองการปกครอง
ใหแกกองทัพอยางสมํมาเสมอ โดยเนนเนื้อหาสําคัญดานหลักการพื้นฐาน
วาดวยพรรคคอมมิวนิสตบัญชาการกองทัพอยางเด็ดขาด โดยบมเพาะให
กองทัพเชื่อฟง กาวตาม และนอมรับการบัญชาการกองทัพอยางเด็ดขาด
โดยพรรคคอมมิวนิสต รวมทั้งใหสถาบันการศึกษาทางทหารทุกระดับ
บมเพาะหลักการดังกลาวแกผูเขารับการศึกษา นอกจากนี้ ผูนําในพรรค
คอมมิวนิสตจีนมักจะเขาตรวจการณและแสดงปาฐกถาตอกองทัพเปน
ประจํา เพื่อเนนยําถึงหลักการวาดวย “การบัญชาการกองทัพโดยพรรค
อมมิวนิสต”
ประการทีส่ องคือ หลักประกันดานกลไก ซึง่ หมายถึงคณะกรรมาธิการ
กลางทหารสูงสุดและองคกรพรรคคอมมิวนิสตทอ่ี ยูภ ายในกองทัพแตละระดับ
นัน่ เอง หนวยงานบัญชาการสูงสุดของกองทัพปลดแอกคือคณะกรรมาธิการ
กลางทหารสูงสุด ดังไดอธิบายไวขางตนแลววา คณะกรรมาธิการกลาง
ทหารสูงสุดเปนทั้งหนวยงานของรัฐและเปนหนวยงานสวนกลางของพรรค
คอมมิวนิสตจีนดวย อีกทั้งตําแหนงในคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด
ถูกกําหนดโดยคณะกรรมาธิการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และโดย
ธรรมเนียมปฏิบตั แิ ลว เลขาธิการใหญของคณะกรรมาธิการกลางแหงพรรค
คอมมิวนิสตจะควบตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุดดวย
ฉะนัน้ จึงเห็นไดชดั เจนวา คณะกรรมาธิการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสตเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของคณะกรรมาธิการกลางทหารสูงสุด ขณะที่คณะ
กรรมาธิการกลางทหารสูงสุดจะบัญชาการโดยตรงตอ 4 หนวยบัญชาการ
ใหญของกองทัพ คือ หนวยเสนาธิการใหญ หนวยการเมือง หนวย
ยุทโธปกรณ และหนวยงานพลาธิการแนวหลัง นอกจากนี้ ยังใชระบบ
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ผูบัญชาการคูภายในกองทัพดังที่กลาวไวขางตน โดยทั้งผูบัญชาการใหญ
ฝายทหารและผูบัญชาการใหญฝายการเมืองลวนตองเปนสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตทั้งสิ้น อีกทั้งหนวยบัญชาการระดับตางๆ จะตองมีองคกร
ของพรรคคอมมิวนิสตรวมดวย เชน การจัดตั้งคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสตภายในหนวยบัญชาการระดับคายทหารขึ้นไปทุกหนวย โดย
เลขาธิการแหงคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตประจําหนวยบัญชากา
รนั้นๆ จะควบตําแหนงผูบัญชาการใหญฝายการเมืองที่มีชื่อเรียกตําแหนง
ว า “กรรมการฝายการเมื อง” การจัด ตั้ ง หนวยสาขาย อ ยแหง พรรค
คอมมิวนิสตขึ้นภายในกองรอยซึ่งเลขาธิการหนวยสาขายอยแหงพรรค
คอมมิวนิสตจะควบตําแหนง ผูบัญชาการใหญฝายการเมืองที่เรียกวา
“ผูชี้นํา” นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งกลุมทํางานยอยแหงพรรคคอมมิวนิสตขึ้น
ภายในกองกําลังระดับหมูทหาร ซึ่งเปนหนวยพื้นฐานที่สุดในกองทัพอีก
ดวย ทั้งนี้ ผูบัญชาการใหญฝายทหารและผูบัญชาการใหญฝายการเมือง
จะมีตําแหนงเทียบเทากัน มิใชความสัมพันธลักษณะผูบังคับบัญชากับผูใต
บังคับบัญชา ตางกันเพียงหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กลาวคือผูบัญชาการ
ใหญฝายทหารจะรับผิดชอบ การบัญชาการกองทัพ ขณะที่ผูบัญชาการ
ใหญฝายการเมืองจะรับผิดชอบภารกิจของพรรคคอมมิวนิสตและงานดาน
ทัศนคติตอการเมืองของกองทัพ และโดยปกติแลวผูบัญชาการใหญของทัง้
สองฝายจะดํารงตําแหนงเลขาธิการและรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
ของหนวยนั้นๆ ตามลําดับ ดังนั้นระบบบัญชาการขององคกรพรรค
คอมมิวนิสตภายในกองทัพแตละระดับจึงเปนองคกรที่มีการบัญชาการ
ในแนวดิ่งที่มีกฎระเบียบเครงครัดและสมบูรณแบบ และตามหลักการ
องคกรของพรรคคอมมิวนิสตที่ยึดหลัก “ผูใตบังคับบัญชาจักตองเชื่อฟง
ผูบังคับบัญชา” จึงเชื่อมั่นไดวากองทัพแตละระดับลวนตองปฏิบัติตามคํา
บัญชาการของพรรคคอมมิวนิสตอยางเด็ดขาด
ประการสุดทาย คือดําเนินมาตรการตางๆ ที่เปนหลักประกันวา
กองทัพจะจงรักภักดีตอพรรคคอมมิวนิสต และกําหนดวาระของตําแหนง
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ผูบ ญ
ั ชาการฝายทหารระดับสูง เพือ่ ปองกันไมใหผบู ญ
ั ชาการทหารในฐานทัพ
ตางๆ อยูใ นตําแหนงเดิมเปนเวลานานจนกลายเปนกลุม อิทธิพลอิสระประจํา
ทองถิน่ ดังเชน ในทศวรรษที่ 1970 เหมาเจอตงเกิดความกังวลตออิทธิพล
ที่แข็งแกรงของกองทัพระดับทองถิ่น จึงไดทําการสับเปลี่ยนโยกยายผู
บัญชาการฐานทัพทัง้ 8 ฐานทัพ นอกจากนี้ ผูน าํ ในพรรคคอมมิวนิสตยงั ใชวธิ ี
เลื่อนตําแหนงใหแกผูใกลชิด เพื่อเปนหลักประกันเรื่องบทบาทของพรรค
คอมมิวนิสตในกองทัพ
แมวากองกําลังติดอาวุธแหงชาติจีนจะอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของพรรคคอมมิวนิสตจนี อยางเด็ดขาด แตกองกําลังนีก้ เ็ คยพยายามกอการ
ปฏิวตั ริ ฐั ประหาร กลาวคือครัง้ หนึง่ นายหลิน เปยว (Lin Biao) ผูซ ง่ึ ดํารง
ฐานะสืบทอดตําแหนงตอจากเหมาเจอตงไดพยายามกอการรัฐประหาร
ในป 1971 แตเนือ่ งดวย นายหลิน เปยวไมสามารถออกคําสัง่ บัญชาการ
กองทัพในนามผูแทนของคณะกรรมาธิการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน
ได จึงสงผลใหความพยายามทําการรัฐประหารลมเหลวลง จนตองพาพรรค
พวกผูใ กลชดิ ซึง่ มีจาํ นวนไมมากหลบหนีออกนอกประเทศ และตองเคราะห
รายประสบอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารตกในบริเวณเขตประเทศมองโกเลีย
จากเหตุการณดังกลาว แสดงใหเห็นวากองทัพของพรรคคอมมิวนิสตยอม
ไมอาจโคนลมการเปนผูน าํ ของพรรคคอมมิวนิสตได ดวยเหตุนส้ี าธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงไมเคยปรากฏเหตุการณการกอการปฏิวตั ริ ฐั ประหารนัน่ เอง
3. บทบาทหนาทีท่ างการเมืองและทางสังคมของกองทัพแหงชาติจนี
บทบาทหนาที่ของกองทัพในประเทศตะวันตกคอนขางมีลักษณะ
ดานเดียว คือ รับผิดชอบตอภารกิจระหวางประเทศเทานั้น หรืออีกนัย
หนึ่งคือเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติ มีความเปนกลางในทางการ
เมืองภายในประเทศ ไมแทรกแซงทางการเมืองระหวางพรรคการเมือง
ตางๆ สวนความรับผิดชอบดานการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม
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และความมัน่ คงปลอดภัยภายในประเทศจะเปนหนาทีข่ องตํารวจ แตกตาง
จากกองทัพแหงชาติจนี กลาวคือ นอกจากภารกิจดานการรักษาความมัน่ คง
ของชาติแลว ยังมีหนาทีร่ กั ษาเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ รักษา
ความมั่นคงของอํานาจทางการเมือง รวมถึงการใหบริการแกสังคมในยาม
จําเปนอีกดวย โดยเฉพาะงานดานสังคมสงเคราะหในภาวะฉุกเฉิน เชน การ
ปองกันและชวยเหลือผูประสบอุทกภัยและแผนดินไหว เปนตน
บทบาทหนาที่ทางการเมืองและสังคมของกองทัพแหงชาติจีน
นอกเหนือจากดานการรักษา ความมั่นคงของชาติแลว ยังมีบทบาทอื่นๆ
อีกหลายประการ
ประการแรก ภารกิจงานบริการเพื่อสนองความตองการทางการ
เมืองภายในประเทศ โดยกองทัพสามารถเขาปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนรัฐบาลและทุก
หนวยงานบริหารไดในยามจําเปน บทบาทดานนีเ้ คยปรากฏอยางเดนชัดใน
ชวงการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมระหวางป 1960 – 1970 เมือ่ เหมาเจอตงตองการ
กําจัดศัตรูทางการเมืองอยางหลิวเสาฉี (Liu Shaoqi) และเติง้ เสีย่ วผิง (Deng
Xiaoping) รวมทั้งพวกฝกใฝทุนนิยมที่สนับสนุนหลิวเสาฉีและเติ้งเสี่ยวผิง
โดยเหมาเจอตงไดใชขบวนการมวลชนทําการโคนลมบรรดาผูบ ริหารราชการ
จํานวนมาก สงผลใหการบริหารงานของรัฐบาลและหนวยงานราชการทุก
ระดับตกอยูในภาวะชะงักงัน เหมาเจอตงจึงใชอํานาจผูนําสูงสุดสั่งการให
กองทัพเขารวมและรับชวง การบริหารงานของรัฐบาลทุกหนวยงานและทุก
ภาคสวน กองทัพในชวงดังกลาวจึงกลายเปนเครือ่ งมือแหงการตอสูท างการ
เมืองของเหมาเจอตงโดยสมบูรณ และแสดงถึงบทบาทหนาทีท่ างการเมือง
ภายในประเทศของกองทัพไดเปนอยางดี
ประการที่สอง ภารกิจการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
สังคม และปราบปรามกลุมกระทํา การละเมิดกฎหมายและอิทธิพลของ
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ฝายศัตรู โดยกองกําลังตํารวจติดอาวุธมีบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพ
และความมั่นคงของสังคม ดวยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อเขาควบคุม
สถานการณในยามเกิดเหตุการณความรุนแรง เหตุการณกอ การราย และ
เหตุการณทางการเมืองเชนการตอตานรัฐบาลเปนตน ทัง้ นีใ้ นชวงไมกป่ี ท ผ่ี า น
มา กองกําลังตํารวจติดอาวุธก็เปนหนวยงานสําคัญทีเ่ ขาควบคุมสถานการณ
ในเหตุการณความรุนแรงและการกอการรายของกลุม แบงแยกดินแดนและ
กลุมลัทธิกอการรายในเขตปกครองตนเองทิเบตและเขตปกครองตนเอง
ชนชาติอยุ กูรซ นิ เจียง
ประการที่สาม ภารกิจทางสังคมและเศรษฐกิจในการกอสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานและการเปนแรงงานการผลิต นับเปนอีกหนึง่ ภารกิจ
อันยิ่งใหญของกองทัพ กองกําลังกอสรางรางรถไฟและกองกําลังฝาย
โยธาของกองทั พ ปลดแอกได เข า ร ว มงานโยธาก อ สร า งขนาดใหญ ที่
ทรหดที่สุดในจีนทั้งงานกอสรางทางรถไฟ ทางหลวง และสะพานอันสูง
ตระหงานซึ่งอันตรายอยางยิ่ง กองทัพปลดแอกยังจัดสรรเวลาสวนหนึ่ง
สําหรับการมีสวนรวมในภาคแรงงานการผลิตของชุมชน เพื่อชวยเสริม
สรางเศรษฐกิจของทองถิ่น ภารกิจในดานตางๆ ดังกลาวจึงเปนวิธีการ
และเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมหัวใจของกองทัพเขากับประชาชนและ
ชุมชนไดเปนอยางดี
ประการสุดทาย ภารกิจดานสังคมสงเคราะหและบรรเทาสาธารณภัย
เนื่องดวยกองทัพเปนองคกรที่มีความเขมงวดในเรื่องระเบียบวินัยสูง
ทํางานฉับไว สรรพกําลังแข็งแกรง จึงมักกลายเปนกองกําลังแนวหนาที่
สําคัญในภารกิจดานการบรรเทาสาธารณภัยและงานสังคมสงเคราะห
ไมวาจะเปนการชวยเหลือและ การปองกันอุทกภัยหรือภัยจากแผนดิน
ไหว ซึ่งกองทัพแหงชาติจีนไดสรางวีรกรรมไวมากมาย เชน เหตุการณ
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อุทกภัยครั้งใหญที่แมนําฉางเจียง (Chang Jiang) เมื่อป 1998 และ
เหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่อําเภอเหวินโจว มณฑลเสฉวนเมื่อป
2008 เปนตน
ผูแปล
นางสาว ดุจเนตร อาจหาญศิริ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
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中国军队与政治的关系
张锡镇1
中国的武装部队分为两部分，即“中国人民解放军”
和“中国人民武装警察部队”，中国武装力量总实力约353万
人，是世界上最庞大的军队。中国人民解放军包括陆军、海
军、空军和导弹部队（即第二炮兵，简称“二炮”），总兵力
约230万人。直接由中央军委领导。中国人民武装警察部队由
内卫（内部保卫）、黄金、森林、水电、交通、边防、消防、
警卫等部队组成。现总兵力为120人，受国务院、中央军事委
员会双重领导。
最大军种陆军共
160万，分七大军区：沈阳军区、北
京军区、济南军区、成都军区、兰州军区、南京军区、广州军
区。海军总兵力23.5万人，分三个舰队（北海舰队、东海舰队
和南海舰队）和海军陆战队。空军现有兵力40万，下辖七大军
区的空军和一个空降兵军。
解放军的建军原则同西方国家军队完全不同。西方国家
军队一般遵循“文官至上”的原则，即军队服从民选的文官政
府领导，听命于民选的政府首脑指挥。中国军队遵循“党对军
队绝对领导”的原则，即全军必须绝对服从共产党中央委员会
的领导。这一原则规定，中国人民解放军必须完全地无条件地
置于中国共产党的领导之下，一切行动听从中国共产党中央委
员会、中央军事委员会的指挥，不允许向党闹独立性，不允许
任何个人向党争夺兵权，也不允许其他政党在军队中建立组织
和进行活动。这就是中国军队没有发生政变的主要原因。因为
共产党的军队不可能推翻共产党的领导。
1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里•帕侬荣国
际学院教授，中国研究专业主任。
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一、“党对军队绝对领导”原则的沿革
20世纪20年代，中国共产党在革命的初期，为了实现自
己的革命目标，首要问题是建立一支革命的军队。为了建立这
样军队，当时党的领导人在各地组织了革命武装起义，如周恩
来等领导的南昌起义和毛泽东领导的秋收起义。后来这些军队
会合后组成了中国工农红军，这就是共产党最初的武装部队。
这就是说，中国共产党是中国军队的缔造者和领导者。在这个
过程中，毛泽东提出了党对军队领导的概念，即“党指挥枪，
不允许枪指挥党”。为了保证党对军队的领导，毛泽东开始在
军队内部建立党的组织。在军队的营级以上指挥机关建立党
委，在连级指挥机关建立党支部，在战斗班设立党小组。同时
实行双首长制，即军事首长和政治首长，例如在团级有军事首
长“团长”，也有政治首长“政委”。政委兼任党委书记。从
此以后，这支军队从小到大，从弱到强，都是绝对置于共产党
领导下的。即使在国共合作抗日时期，共产党也独立领导自己
的军队，尽管这支军队冠以国民政府规定的番号。最终，共产
党领导的军队打败了国民党军队，解放了中国大陆，建立中华
人民共和国。
在共产党看来，军队是革命胜利的法宝，是夺取政权的
有力工具。即使在革命胜利之后，建立了共产党的政权，共产
党仍然要牢牢控制和领导这支军队，因为要依靠这支军队保卫
共产党的政权和国家的安全。
今天，有不少人呼吁“军队国家化”，即主张向西方
民主国家学习，使军队脱离共产党的领导，服从民选政府的领
导，促进国家的民主化。但这遭到了共产党当局的严词反驳和
拒绝。当前，人民解放军经常不断地公开宣示，坚决抵制“军
队非党化、非政治化”和“军队国家化”等错误政治观点，在
任何情况下都要听从党中央、中央军委和习近平主席的指挥。
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实际上，为了体现现代民主原则，早在1982年的宪法
中，特增加了一节“军事委员会”。根据这一节规定，“中华
人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量”，“军委主席
由全国人大选举”，“中央军事委员会主席对全国人民代表大
会和全国人民代表大会常务委员会负责。”然而，中共党章也
有明确的规定，党中央军事委员会为党的中央机构之一，“党
的中央军事委员会组成人员由中央委员会决定”。很显然，宪
法中的中央军事委员会和党章中的中央军事委员会是重叠的，
是同一个机构。实际上，中央军事委员会是完全由党中央领导
和控制的。宪法中的规定只是形式而已。
二、党对军队领导的机制和措施
为了保证党对军队的领导，采取了多方面的措施。首
先，在军队中开展经常性的政治教育，教育的核心内容就是，
党对军队绝对领导的基本原则，教育全军“听党话，跟党走，
服从党的指挥”。各级军校也对学员进行这方面的教育。党的
领袖时常对军队进行视察和发表讲话，以强化了党对军队的领
导。
其次是机制上的保障。这主要是指在中央军事委员会和
军队各级中的党组织。人民解放军的最高指挥机关是中央军事
委员会。上边已经述及，中央军委既是国家机构，又是共产党
的一个中央机构，而且它的组成是由党的中央委员会来决定，
而且根据惯例，军委主席必须是共产党的中央委员会的总书
记。显然它是由党中央直接领导的。中央军委直接领导武装部
队的四大总部：总参谋部、总政治部、总装备部、总后勤部。
此外，如上所述，在军队实行双首长制，军事首长和政治首长
都必须是共产党员。在军队的各级指挥机关均设有党的组织机
构。在营以上各级设党委，党委书记兼政治首长“政委”。在
连一级设党支部，党支部书记兼政治首长“指导员”，在最基
层的班一级设党小组。军事首长和政治首长不是上下级关系，
而是平等关系，只是分工不同：军事首长负责军事指挥，政治
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首长负责部队的政治思想工作和党务。政治首长和军事首长一
般分别任党委书记和副书记。军内各级党组织是一个严密完整
的垂直的组织体系。根据党的组织原则“下级服从上级”，从
而保证了军队的每一级都绝对服从党中央的领导。
最后，通过其他措施保证军队对党中央的忠诚。为了避
免一些军队首长长期在某一军区任职，形成独立的地方势力，
对高级军队首长进行定期的调动。例如在上个世纪70年代，毛
泽东担心地方军队势力坐大，实行八大军区司令的对调。此
外，党的领袖通过提拔晋升亲信从而保证其对军队的影响力。
正因为中国的武装部队是置于共产党的绝对领导下，所以这个
军队从来没有发生过军事政变。1971年，作为毛泽东的接班人
林彪试图发动军事政变，但他不能代表党中央指挥军队，所以
最终他的政变企图失败了，只得带领少数亲信逃往国外。很不
幸，他乘坐的飞机坠毁在蒙古国境内。共产党的军队不会推翻
共产党的政府，这就是中国没有政变的根本原因。
三、中国军队的政治和社会职能
西方国家军队的职能比较单一：只承担对外功能，即
国防安全，对国内政治保持中立，不介入政党政治。至于国内
的社会秩序、安全与稳定皆由警察负责。中国的武装部队则不
同，除了主要职能“国防安全”以外，还承担维持国内政治稳
定，保卫政权安全的功能，而且还要提供必要的社会服务，特
别是紧急情况下的社会救助，例如抗洪救灾和抗震救灾活动。
这里重点介绍中国武装部队所担负的除国防安全以外的政治和
社会功能。
首先，服务于国内政治需要，必要时军队可以取代政府
和各单位的行政职能。这主要表现在上世纪60-70年代文化大
革命期间，毛泽东为打到他的政敌刘少奇和邓小平，以及以他
们为代表的“走资派”，毛泽东利用群众运动打倒了一大批领
导干部，使各级政府和单位的行政领导处于瘫痪状态。这时，
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毛泽东以他的最高领导权威命令军队参与和接管了政府各部门
和各单位的领导权。这时，军队完全成了毛泽东政治斗争的工
具，充分体现了军队的对内政治功能。
其次，维持社会的安全与稳定，发挥对不法分子和敌对
势力的镇压功能。这方面，武装警察部队发挥着主导作用。每
当发生暴力事件，恐怖主义事件以及其他反政府的政治事件，
武装警察便紧急出动，平息事态。近几年来，在西藏和新疆，
分裂势力和恐怖分子发动了多起暴力和恐怖事件，均由武装警
察平息。
其三，参加国家的社会经济建设也是军队的伟大使命。
解放军的铁道兵和工程兵曾参与和完成了中国最艰难的大型建
筑工程，包括最险峻的铁路、公路和桥梁的建筑工程。解放军
还定期参加当地社区的生产劳动，支援地方经济建设。这成为
凝结军民鱼水情的主要方式和手段。
最后，解放军和武警经常参与重大的抢险救灾活动。军
队由于自身的组织严密，行动快捷，力量强大，往往成为救灾
的主力军和先锋队。不论在抗洪救灾还是抗震救灾，军队都战
斗在第一线。如在抗击1998年长江特大洪灾和2008年四川汶川
特大地震时，军队在抢险救灾中都做出了突出贡献。
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กลไกการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสตจีนและความ
ทาทายที่พรรคกําลังเผชิญ
ผูเขียน หยาง จาวฮุย1
ประเทศจี น เป น ประเทศที่ ป กครองด ว ยพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น
เพียงพรรคเดียว ทุกการตัดสินใจสําคัญลวนตองผานองคกรอํานาจสูงสุด
ของพรรคกอน จากนั้นจึงนําไปปฏิบัติโดยทั่วกันทั้งประเทศผานโครงสราง
องคกรพรรคที่ควบคุมจากบนลงลาง สวนรัฐบาลซึ่งมีโครงสรางขนาด
ใหญและองคกรอื่นๆ ในสังคมนั้น โดยปกติแลว จะเปนเพียงผูปฏิบัติตาม
เจตนารมณของพรรคคอมมิวนิสตจีนเทานั้น ในยุคของเหมา เจอตง และ
เติ้ง เสี่ยวผิง ผูนําสูงสุดจะมีพื้นฐานทางการเมืองเฉพาะตัวที่แข็งแกรงและ
มีอุดมการณทางการเมืองที่มั่นคง ทําใหผูนําสูงสุดมีอํานาจคอนขางมากใน
กระบวนการการตัดสินใจ การพิเคราะหและการตัดสินใจของผูนําสูงสุด
นั้นสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาของพรรคและประเทศได ตั้งแต
สมัยของเจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) เปนตนมา กลไกการตัดสินใจ
ของพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เริ่มเคลื่อนเขาสูหลังยุคอํานาจนิยม ปจจัยบาง
ประการของการเมืองแบบประชาธิปไตยไดเติบโตขึ้นอยางไมหยุดนิ่งใน
ระบบการเมืองจีน พื้นฐานทางการเมืองของผูนําก็คอนขางออนลง การ
ตัดสินใจสวนใหญมักอาศัยการอภิปรายและลงมติ เมื่อเกิดสถานการณที่
ความคิดเห็นไมตรงกัน มักจําเปนตองยอมใหเกิดการประนีประนอมใหได
ในบทรายงานการเมืองของการประชุมสมัชชาผูแทนทั่วประเทศของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีนครั้งที่ 17 (สมัชชา17) ในป 2007 เปนครั้งแรก
ที่มีการกลาวถึง “ระบบลงคะแนนเสียง” อยางชัดเจน กลาวคือ ปญหา
1

หยาง จาวฮุย อาจารยอาวุโส คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานรัฐศาสตร
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และเรื่องสําคัญๆ ทั้งหมด (รวมถึงการแตงตั้งถอดถอนบุคคลสําคัญ) จะ
ตองผานการลงคะแนนเสียงตัดสินใจจากผูนําระดับสูงภายในพรรค และ
ในขณะเดียวกัน ในระดับสังคม ความคิดเห็นของประชาชนก็เริ่มมีบทบาท
สําคัญตอกระบวนการตัดสินใจของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน
ภายหลั ง การประชุ ม สมั ช ชาผู แ ทนทั่ ว ประเทศของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศจีนครั้งที่ 18 (สมัชชา18) ในป 2012 ระบบใหม
ภายใตการนําของสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ไดเกิดขึ้น และเริ่มมีทีทาวาอํานาจ
การตัดสินใจกลับไปรวมอยูที่ผูนําสูงสุดอีกครั้ง ตัวอยางเชน ในป 2013 ได
มีการจัดตั้งหนวยงานที่มีสวนในการตัดสินใจและควบคุมการปฏิบัติตาม
นโยบายขึ้นมาใหมหลายหนวยงาน เชน คณะกรรมการความมั่นคงแหง
ชาติ2 และกลุมผูนําเพื่อการปฏิรูปรอบดานในเชิงลึก3 ซึ่งทั้งหมดนี้อยู ใน
ความควบคุมของสี จิ้นผิง การรายงานเกี่ยวกับสี จิ้นผิงก็มีมากและแพร
หลายที่สุดเทาที่เคยมีมา อีกทั้งบารมีของสี จิ้นผิงเองก็แข็งแกรงขึ้นอยางไม
หยุดหยอน บารมีของผูนําสูงสุดจะสามารถสูงเทากับสมัยเหมาและเติ้งได
หรือไมนั้น ยังเปนเรื่องที่ตองพิจารณาตอไป แตอยางไรก็ตาม สถานการณ
นี้ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะความเปนผูนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน
ได รวมถึงกลไกการตัดสินใจทีม่ เี หตุผลและมีความเปนประชาธิปไตยมากขึน้
1. กลไกการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสตจนี
1) คณะกรรมการประจํากรมการเมือง เปนองคกรที่มีอํานาจ
การตัดสินใจสูงสุดของพรรค คณะกรรมการชุดนี้ไดรับเลือกมาใหมจากที่
ประชุมสมัชชา 18 เมื่อป 2012 ซึ่งมีจํานวน 7 คน ประกอบดวยสี
2

National Security Commission of the Communist Party of China จัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 (ผูแปล)
3
The Central Leading Group for Comprehensively Deepening Reforms จัดตั้ง
ขึ้นอยางเปนทางการวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 (ผูแปล)
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จิ้นผิงหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) จาง เตอเจียง (Zhang Dejiang) ยวี๋ เจิง้
เซิง (Yu Zhengsheng) หลิว ยวินซาน (Liu Yunshan) หวัง ฉีซาน (Wang
Qishan) และจาง เกาลี่ (Zhang Gaoli) พวกเขาตางก็มีอํานาจในตําแหนง
สําคัญๆ ของพรรคและของประเทศ สีจิ้นผิงซึ่งเปนเลขาธิการพรรคมีความ
สําคัญเปนอันดับหนึ่งในคณะกรรมการประจํากรมการเมือง จึงถูกเรียก
วา “แกนหลัก” หรือ “หัวหนา” (เปนผูนําสูงสุด) นอกจากนี้ สี จิ้นผิงยัง
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี ประธานคณะกรรมาธิการกลางการทหาร
แหงรัฐ ประธานคณะกรรมการความมั่นคงแหงชาติ และหัวหนากลุมผูนํา
เพื่อการปฏิรูปรอบดานในเชิงลึก ซี่งเปนตําแหนงที่มีความโดดเดนอยาง
มาก การตัดสินใจของเขาจึงมีความสําคัญตอทิศทางของนโยบายที่สําคัญ
ของประเทศ โดยเลขาธิการพรรคจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการประจํากรมการเมือง สวนหลี่ เคอเฉียงซึ่งเปนบุคคล
หมายเลขสองในคณะกรรมการประจํากรมการเมืองและดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีดวยนั้น จะเปนผูดูแลงานดานเศรษฐกิจของประเทศและ
การบริหารงานรัฐบาล เขายังดํารงตําแหนงรองประธานลําดับที่ 1 ของ
คณะกรรมการความมั่นคงแหงชาติ และรองหัวหนากลุมลําดับที่ 1 ของ
กลุมผูนําเพื่อการปฏิรูปรอบดานในเชิงลึก เขามีอิทธิพลคอนขางสูงใน
การตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเศรษฐกิจ สวนผูนาํ
ทานอื่นๆ ตางก็มีหนาที่รับผิดชอบตองานดานใดดานหนึ่ง และมีอํานาจ
เด็ดขาดในเรื่องนั้นๆ ที่ตนรับผิดชอบ ผูที่เปนบุคคลหมายเลขสามในคณะ
กรรมการประจํากรมการเมืองคือ นายจาง เตอเจียง ซึ่งดํารงตําแหนง
ประธานคณะกรรมการประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติดวย โดย
มีหนาที่ดูแลสภาผูแทนประชาชนแหงชาติและสมาชิกของคณะกรรมการ
ประจําสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ ถึงแมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ
ของจีนจะไดชื่อวาเปนองคกรแหงอํานาจสูงสุดของประเทศจีน และยัง
เปนองคกรนิติบัญญัติสูงสุดของประเทศจีน เทียบเทากับรัฐสภาของประ
เทศอื่นๆ แตในความเปนจริงแลว หนาที่หลักของสภาผูแทนประชาชน
132
SW 9855-A-P294-PC8.indd 132

22/2/2560 16:24:42

แหงชาติของจีนจะถูกจํากัดไวเพียงการบัญญัตกิ ฎหมายและการเลือกตัง้ ผูน ํา
สําคัญๆ ในองคกรตางๆ ของประเทศ ซึ่งเปนการเลือกตั้งเชิงสัญลักษณ
เท า นั้ น บุคคลหมายเลขสี่ในคณะกรรมการประจํ า กรมการเมื อ งคือ
นายยวี๋ เจิง้ เซิงซึง่ ดํารงตําแหนงประธานสภาทีป่ รึกษาการเมืองประชาชนจีน
กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไววา สภาทีป่ รึกษาการเมืองประชาชนจีนมีหนา
ทีห่ ลักคือการใหคาํ ปรึกษาทางการเมือง การตรวจตราใหเปนไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตย การมีสว นรวมทางการเมืองและการอภิปรายทางการเมือง ซึง่
ในความเปนจริงก็คอื การประกันสถานะการเปนผูน าํ ของพรรคคอมมิวนิสต
ที่มีตอพรรคการเมืองอื่น องคกร คณะประชาชน และชนกลุมนอยตางๆ
โดยจัดแจงใหพวกเขาเหลานัน้ ไดแสดงบทบาทของตนในการบริหารประเทศ
ภายใตการถูกจับตาจากพรรคนั่นเอง บุคคลหมายเลขหาในคณะกรรมการ
ประจํากรมการเมืองคือนายหลิว ยวินซาน ซึ่งดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ
คานิยมและอุดมการณเปนหลัก โดยดําเนินการควบคุมทางดานแนวคิดและ
วัฒนธรรมภายในประเทศอยางเครงครัด ซึ่งสิ่งนี้เปนหนึ่งในคุณลักษณะ
เฉพาะของการเมืองจีน บุคคลหมายเลขหกในคณะกรรมการประจํากรม
การเมืองคือนายหวัง ฉีซานซึง่ ดํารงตําแหนงเปนเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
ตรวจสอบวินัยแหงศูนยกลางพรรค มีหนาที่ตรวจสอบวินัยและความ
ประพฤติของสมาชิกในพรรคและองคกรของรัฐบาล มีโครงสรางองคกรแบบ
ควบคุมจากบนลงลางเชนกัน และมีสถานะคอนขางอิสระ เปนเครือ่ งมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบองคกรและหนวยงานของพรรคและรัฐบาล
ทัว่ ประเทศ ตัง้ แตสมัชชา 18 เปนตนมา แนวโนมการปราบปรามคอรรปั ชัน
มีความเขมขนขึน้ เรือ่ ยๆ และอํานาจของนายหวัง ฉีซานก็มแี นวโนมทีจ่ ะสูง
ขึ้นตอเนื่องเชนกัน บุคคลหมายเลขสุดทายในคณะกรรมการประจํากรม
การเมืองคือนางจาง เกาลีซ่ ง่ึ ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี เปนผูใ หการ
ชวยเหลือนายหลี่ เคอเฉียงในการปฏิบตั งิ าน สํานักนายกรัฐมนตรีมกี รรมการ
ประจําถึงสองคนรวมกันดูแล สิง่ นีแ้ สดงใหเห็นวาการพัฒนาและความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจเปนพื้นฐานสําคัญตอการปกครองประเทศเปนอยางมาก
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หากจะอธิบายใหเห็นภาพมากขึ้น สถาบันสูงสุดที่มีอํานาจตัดสิน
ใจของประเทศจีนในขณะนี้ก็คือ คณะกรรมการประจํากรมการเมือง ซึ่ง
เปรียบเสมือนคณะกรรมการของบริษัทใหญบริษัทหนึ่ง กรรมการบริษัท
แตละทานรับผิดชอบแตละแผนกสําคัญๆ ตางกันไป นายสี จิ้นผิงซึ่งเปน
เลขาธิการพรรคเปรียบเสมือนประธานคณะกรรมการบริษัทที่มีหนาที่รับ
ผิดชอบเรื่องทั้งหมด นายหลี่ เคอเฉียงซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ
แผนกที่ใหญที่สุด ซึ่งก็คือคณะมุขมนตรี นโยบายและการตัดสินใจที่สําคัญ
ที่สุดทั้งหมดของประเทศลวนกระทําโดยองคกรสูงสุดที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจ ซึ่งก็คือคณะกรรมการประจํากรมการเมือง อันสงผลนําไปสูการ
ปฏิบัติจริงทั่วประเทศ
2) คณะกรรมการกรมการเมือง คือองคกรทีม่ อี าํ นาจในการตัดสินใจ
ซึ่งมีสถานะทางการเมืองรองจากคณะกรรมการประจํากรมการเมือง โดย
ปรกติประกอบดวยสมาชิก 25 คน นอกจากคณะกรรมการประจํา 7 คน
ที่กลาวมาในขางตนแลว ยังประกอบไปดวยผูนําขององคกรตางๆ ในพรรค
คอมมิวนิสต (องคกรหลักๆ ไดแก กรมประชาสัมพันธแหงศูนยกลางพรรค
กรมจัดตั้งองคกรแหงศูนยกลางพรรค และสํานักงานศูนยกลางพรรค)
รองนายกรัฐมนตรี ผูนําในกรมหรือคณะกรรมการที่สําคัญๆ ของพรรค
และของรัฐบาล รองประธานาธิบดี รองประธานคณะกรรมการประจํา
สภาผูแทนลําดับที่ 1 และบางสวนก็มาจากเลขาธิการระดับเทศบาลนคร
มณฑล และเขตปกครองตนเอง คณะกรรมการกรมการเมืองลวนเปนผูนาํ
คนสําคัญของพรรคและประเทศ ซึ่งจะมีการประชุมสามัญเดือนละหนึ่ง
ครัง้ และสามารถเรียกประชุมวิสามัญไดอกี ดวย โดยคณะกรรมการประจํา
กรมการเมืองเปนผูม เี รียกประชุม มีดาํ เนินการประชุมโดยเลขาธิการพรรค
และมีอํานาจการควบคุมลําดับการประชุมและสิทธิ์ในการแสดงความเห็น
ในที่ประชุม
3) สํานักเลขาธิการแหงศูนยกลางพรรค เปนที่ปฏิบัติงานสําหรับ
คณะกรรมการกรมการเมือง และคณะกรรมการประจํากรมการเมือง มีฐานะ
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เทียบเทากับคณะกรรมการกรมการเมือง ปรกติมีจํานวนสมาชิกไมถึง
10 คน ในจํานวนนั้นไดแก กรรมการของคณะกรรมการกรมการเมืองที่
ดูแลเกีย่ วกับงานทัว่ ไปของพรรค และผูน าํ จากบางหนวยงานของพรรคและ
รัฐบาล เลขาธิการพรรคเปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการสํานักและดําเนิน
การประชุม องคกรและหนวยบริหารแผนกตางๆ ของพรรคไดแก กรมจัด
ตั้งองคกรแหงศูนยกลางพรรค กรมประชาสัมพันธแหงศูนยกลางพรรค
สํานักงานศูนยกลางพรรค กรมวิเทศสัมพันธแหงศูนยกลางพรรค สํานักวิจยั
นโยบายแหงศูนยกลางพรรค สํานักวิจัยขอมูลขาวสารแหงศูนยกลางพรรค
สํานักวิจัยประวัติแหงศูนยกลางพรรค โรงเรียนพรรคแหงศูนยกลางพรรค
เปนตน องคกรเหลานี้ลวนอยูภายใตการนําโดยตรงของสํานักเลขาธิการ
แหงศูนยกลางพรรคทัง้ สิน้ ในองคกรตางๆ เหลานี้ สํานักวิจยั นโยบายแหง
ศูนยกลางพรรคเปรียบเสมือนกุนซือสําคัญในกลไกการตัดสินใจของคณะ
กรรมการประจํากรมการเมือง และคณะกรรมการกรมการเมือง
4) คณะกรรมการกลางพรรค ประกอบดวยกรรมการกลางและ
กรรมการสํารองประมาณ 370 คน ประกอบขึ้นจากผูนําและ “กานปู4 ”
(ผูปฏิบัติการ ผูแปล) ของพรรคและของรัฐบาลในระดับมณฑลและกรม
ขึ้นไป คณะกรรมการกลางพรรคมีวาระ 5 ป จัดประชุมอยางนอยปละ
1 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการกรมการเมืองเปนผูเรียกประชุม ในชวงปดสมัย
ประชุมของสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ คณะกรรมการกลางพรรคจะ
ทําหนาที่ดานการตัดสินใจแทนผูแทนทั้งหมด เปนผูนําการปฏิบัติงาน
ทุกอยางของพรรค และถือเปนตัวแทนของพรรคในเวทีนานาชาติอีกดวย
5) คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยแหงศูนยกลางพรรค อยูภาย
ใตการนําของคณะกรรมการกลางพรรค ภารกิจหลักคือการพิทักษรักษา
4

ชาวคอมมิวนิสตมีธรรมเนียมการใชภาษาทางการเมืองและมีศัพทที่ใชเรียกบุคลากร
ของตนที่คอนขางพิเศษ เชนคําวา “กานปู” ที่มีความหมายทั้งในวงกวางและวงแคบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วรศักดิ์ มหัทธโนบล. “ครองแผนดินจีน: พรรค ผูนํา อํานาจ
รัฐ” (กรุงเทพฯ: มติชน. พ.ศ.2554) หนา81-83. (ผูแปล)

135
SW 9855-A-P294-PC8.indd 135

22/2/2560 16:24:42

ธรรมนูญพรรคและกฎระเบียบอื่นๆ ภายในพรรค ตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของพรรควาเปนไปตามแนวทาง แผนปฏิบัติการ นโยบาย และมติของ
พรรคหรือไม ชวยดํารงวิถีพรรคใหคงอยูและแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีสวน
รวมในการดําเนินการปราบปรามการทุจริตคอรรัปชัน
6) องคกรพรรคระดับทองถิ่นทุกระดับ ถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองกับ
โครงสรางเขตการปกครองของจีน โดยจัดตั้งใหมีคณะกรรมการพรรคทุก
ระดับตั้งแตระดับมณฑล (เทศบาลนคร และเขตปกครองตนเอง) เมือง
อําเภอ ไปจนถึงตําบล โดยคณะกรรมการพรรคระดับมณฑล เทศบาล
นคร และเขตปกครองตนเอง ถือเปนคณะกรรมการพรรคระดับทองถิ่นที่มี
อํานาจสูงสุด โดยทั่วไปจะมีเลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ 2 คน (หนึ่ง
ในนั้นดํารงตําแหนงผูวาการมณฑล) และคณะกรรมการประจําอีกจํานวน
หนึ่ง ประกอบกันขึ้นเปนองคกรพรรคระดับทองถิ่นที่มีอํานาจสูงสุดในการ
ตัดสินใจ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการพรรคระดับทองถิ่นจะตองเชื่อฟง
และยอมรับการนําของสวนกลางพรรค ไมวาในสถานการณใดๆ ทั้งสิ้น
2. ความทาทายสําคัญที่พรรคคอมมิวนิสตจีนกําลังเผชิญ
1) ลักษณะอันชอบดวยกฎหมายมีความเปราะบาง ลักษณะทีช่ อบ
ดวยกฎหมายหมายถึงระดับการยอมรับและการสนับสนุนของประชาชนใน
วงกวางตอพรรคและรัฐบาลทีก่ าํ ลังบริหารประเทศ เปนที่ทราบกันวา นานา
ประเทศสวนใหญในปจจุบันนี้ลวนบรรลุแลวซึ่งกระบวนการการพัฒนาไป
สูประชาธิปไตย และสรางระบบการเลือกตั้งที่คอนขางสมบูรณภายใต
ระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองใดก็ตาม หากไดรับการสนับสนุน
จากประชาชนจํานวนมากกวา ดวยกระบวนการที่เหมาะสม และดวยการ
เลือกตั้งที่มีการแขงขันกันอยางแทจริง ก็จะสามารถกาวขึ้นมาเปนพรรค
รัฐบาลในการบริหารประเทศได
ไมวาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารประเทศของพรรคนั้นจะเปนอยางไร โดยปรกติจะไมสง
ผลตอความมั่นคงทางการเมืองของพรรคแตอยางใด และหากพรรคไม
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ได รั บ การยอมรั บ และการสนั บ สนุ น อย า งต อ เนื่ อ งจากประชาชนใน
ประเทศ ยอมสงผลตอการเลือกตั้งในครั้งตอไป โดยพรรคนั้นๆ ก็จะตอง
สูญเสียอํานาจทางการเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได แตทวา ตั้งแตพรรค
คอมมิวนิสตจีนเริ่มปกครองประเทศในป 1949 พรรคไดบริหารประเทศ
แตเพียงพรรคเดียวมาโดยตลอด ปฏิเสธที่จะแบงอํานาจทางการเมืองกับ
พรรคการเมืองอื่นหรือกลุมองคกรอื่นๆ ในสังคม และแมวาจะไดผูนํา
พรรคและผูนําประเทศมาจากการเลือกตั้งโดยการประชุมตัวแทนพรรค
และสภาผูแทนประชาชนแหงชาติ แตก็เปนการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในเชิงสัญ
ลักณเทานั้น แทจริงแลวรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งลวนไดรับการคัดเหลือ
ภายในพรรคเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งมีระดับความโปรงใสที่ตํามาก แลวจึง
นํามาผานกระบวนการเลือกตั้งในรูปแบบที่จํานวนผูสมัครมีจํานวนเทากับ
ตําแหนงที่วางไว ประชาชนมิไดมีบทบาทตอกระบวนการการไดมาซึ่งผูนํา
ประเทศเลย และแนนอน ยิ่งไมไดรับอนุญาตใหทาทายสถานภาพการ
เปนผูนําประเทศของพรรคได ตั้งแตการปฏิรูปและเปดประเทศในป 1978
เปนตนมาพรรคคอมมิวนิสตรักษาสถานภาพอันชอบดวยกฎหมายในการ
เปนพรรคเดียวที่ปกครองประเทศดวยวิธีการสําคัญ ซึ่งก็คือ การพัฒนา
เศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชน ปญหาประการแรก
คือ เศรษฐกิจจะยังคงสามารถพัฒนาอยางตอเนื่องตอไปไดหรือไม ความ
เปนอยูของประชาชนจะดีขึ้นอยางตอเนื่องไดหรือไม และหากการพัฒนา
เศรษฐกิจและความเปนอยูของประชาชนเกิดภาวะติดขัดหรือหยุดชะงัก
สถานภาพอันชอบดวยกฎหมายในการเปนพรรคเดียวที่ปกครองประเทศ
นัน้ ก็จะมีความชอบธรรมนอยลง และจะทําใหเกิดสถานการณความวุน วาย
ทางการเมืองขึ้น ปญหาประการที่สองคือ มีความขัดแยงและปญหาใหมๆ
จํานวนมากเกิดขึน้ จากขัน้ ตอนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีน ตัวอยาง
เชน ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ ระบบนิเวศและ
สภาพแวดลอมทีเ่ สือ่ มโทรมลงเรือ่ ยๆ การทุจริตคอรรปั ชันทีท่ วีความรุนแรง
ขึ้นเรื่อยๆ เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนกําลังกัดกินและฉุดรั้งไมใหพรรค
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ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาประการทีส่ ามคือ ระดับ
ความกระตือรือรนในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนเพิ่ม
สูงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง แปรผันตามระดับการพัฒนาทางสังคมของจีนที่
กําลังสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง ความตองการสิทธิในการเลือกตัง้ ทีแ่ ทจริงจะเปน
เสมือนไพใบสําคัญทีใ่ ชในการทาทายพรรคคอมมิวนิสตจนี
2) ระดับการเปดเผยและความโปรงใสในทางการเมืองทีย่ งั มีไมมาก
กลไกตรวจสอบควบคุมและคานอํานาจยังไมเพียงพอ พรรคคอมมิวนิสต
ปกครองประเทศจีนเพียงพรรคเดียวมาเปนระยะเวลายาวนาน คุนเคย
กับการคุมเขมการประชาสัมพันธอุดมการณทางการเมืองและมติมหาชน
(ควบคุมสือ่ ทุกชนิด รวมทัง้ อินเทอรเน็ต) การเปดเผยและความโปรงใสใน
ทางการเมือง อยูในความควบคุมของพรรคและรัฐบาลมาโดยตลอด สื่อ
และความคิดเห็นของประชาชนไมสามารถทําหนาทีต่ รวจสอบ ควบคุม และ
คานอํานาจกับรัฐบาลผูบริหารประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตยุค
90 เปนตนมา พบการทุจริตคอรรปั ชันภายในพรรคและรัฐบาลเปนจํานวน
มาก ซึง่ การทุจริตกันในวงกวางเชนนีเ้ ปนผลโดยตรงของปรากฏการณความ
ไมโปรงใสและขาดกลไกการตรวจสอบนั่นเอง แมวาภายหลังการประชุม
สมัชชา 18 ในป 2012 พรรคไดเพิ่มความเข็มขนในการปราบปรามปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน และไดผลอันนาพอใจไมนอย แตวิธีการที่ใชยังจํากัด
อยูท ว่ี ธิ กี ารแบบเกาทีป่ ฏิบตั มิ านานแลว อันไดแกการใชอาํ นาจในการปราบ
ปรามการทุจริตภายในองคกร และการรณรงคตอตานการทุจริต5 เทานั้น
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตจะสูงหรือตํา
เพียงใด ประสิทธิผลจะดีหรือแยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการควบคุม
และรูจักยับยั้งชั่งใจของพรรคเอง
(3) อุปสรรคดานกลไล ตลอด 60 กวาปที่พรรคคอมมิวนิสตจนี
ไดปกครองประเทศมานี้ ในฐานะทีเ่ ปนเพียงพรรคเดียวทีป่ กครองประเทศ
ในขั้นตอนการสรางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมของพรรค ถือวาประสบ
ความสําเร็จไมนอย ตัวอยางเชน การรวมประเทศจีนเปนหนึ่งเดียว การ
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รวมหลายเชื้อชาติเขาดวยกันอยางเปนปกแผน การนําประเทศจีนกาวขึ้น
มาเปนประเทศมหาอํานาจในเวทีนานาชาติไดสาํ เร็จ การริเริม่ ผลักดันนโยบาย
การปฏิรปู และการเปดประเทศตัง้ แตยคุ 70 เปนตนมา การพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหเจริญเติบโตและประเทศมีความเจริญรุง เรืองการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนใหดีขึ้น การวางรากฐานที่แข็งแกรงใหประเทศพัฒนาไปสูความ
ทันสมัย แตทวา หลายสิบปแหงการฟนฝาทามกลางพายุฝนนัน้ พรรคเองก็
มีการตัดสินใจทีผ่ ดิ พลาดรายแรงปรากฏใหเห็นเชนกัน ตัวอยางเชน การตอตาน
ฝายขวาทีข่ ยายวงมากเกินไป นโยบายกาวกระโดด การสรางคอมมูนประชาชน
การปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ และแนวคิดเรื่องการตอสูกับปญหาการแบง
ชนชัน้ ซึง่ มีมาชานาน ฯลฯ ความผิดพลาดเหลานีเ้ คยทําใหเกิดผลกระทบอันราย
แรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีน ซึ่งทําใหพรรคคอมมิวนิสตตอง
แบกรับความผิดพลาดอันหนักหนวงทางประวัตศิ าสตร ภายหลังการปฏิรปู และ
เปดประเทศ พรรคไดทยอยลมเลิกแนวทาง วิธปี ฏิบตั ิ และนโยบายบางอยางที่
ผิดพลาดในอดีต โดยหันมาใชระบบเศรษฐกิจตลาด และเริม่ ดําเนินนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั ใิ หมๆ ทีจ่ ะผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูค วามทันสมัย แตทวาในดาน
แนวคิดและอุดมการณยงั คงมีความไมผอ นปรนและไมยดื หยุน ในขณะเดียวกัน
เนือ่ งจากพรรคไดผกู ขาดตายตัวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
ของประเทศมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหภายในพรรค รัฐบาล และองคกร
ธุรกิจภาครัฐเกิดกลุม ผลประโยชนซงึ่ มีอาํ นาจแข็งแกรงมาก ความผิดพลาด
5

พรรคมีวิธีการในการปราบปรามการทุจริตแบบดั้งเดิมที่ปฏิบัติกัน ไดแก การรณรงคตอตานการ
ทุจริต และ การใชอํานาจในการปราบปรามการทุจริต โดยวิธีแรกใชการรณรงค โดยอาศัยการสอด
สองจากประชาชนและสังคมเปนการควบคุมเพื่อปราบปรามการทุจริต วิธีที่สองคือการใชอํานาจ
เพื่อปราบปรามทุจริต โดยอาศัยความตั้งใจและทัศนคติอันแนวแนของผูนําในการเริ่มทําการปราบ
ปรามการทุจริต ขอดีคือ กระชับ เร็ว มีประสิทธิภาพ แตขอเสียคือ ไมมีความมั่นคง เมื่อเปลี่ยน
ผูนํา แนวทางและนโยบายก็เปลี่ยนไป การคอรรัปชันก็ยังคงอยู สมัชชา18 มีความแนวแนที่จะปรับ
ทัศนคติจาก “ไมกลาโกง” ทําใหเปน “โกงไมได”โดยการสรางระบบที่รัดกุม สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบไดขึ้นและอาศัยกฎหมายเขาชวยในการปองกัน ปราบปราม และการลงโทษการทุจริต
คอรรัปชัน (ผูแปล)
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ทางประวัตศิ าสตร ความไมยดื หยุน ในอุดมการณทางการเมือง และกลุม ผล
ประโยชน สามสิ่งนี้รวมกันกลายเปนอุปสรรครายแรงที่ขัดขวางการปฏิรูป
การเปดประเทศและการพัฒนาไปอีกขั้นของจีน พรรคจะสามารถเอาชนะ
และผานพนอุปสรรคเหลานี้ไปไดหรือไม ถือเปนความทาทายอยางมากที่
จะทดสอบความสามารถและสติปญญาของผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนรวม
ถึงกลไกการตัดสินใจของพรรค
แทจริงแลว ความสามารถในการดํารงอยูและเสถียรภาพของ
ตําแหนงผูบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนนั้นขึ้น
อยูกับวา ขณะที่พรรคกําลังเผชิญกับความทาทายและแรงกดดันตางๆ ที่
กลาวมาขางตนนั้น พรรคจะคงความสามารถในการปรับตัวและใชวิธีการ
ยืดหยุนที่มีประสิทธิภาพสูงของตนนี้ไวไดนานตลอดไปหรือไมนั่นเอง
ผูแปล
นางสาวอุษณีษ เลิศรัตนานนท
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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中国共产党的决策机制及其面临的主要挑战
杨朝晖1
中国是中国共产党一党执政的国家，所有重大的决策都
经过党的最高权力机构作出，并通过其组织系统自上而下向全
国贯彻，而庞大的政府体系和其他社会体系通常只是党的意志
的执行者。在毛泽东和邓小平的时代，最高领导人个人具有雄
厚的政治基础和坚定的政治意志，形成最高领导人在决策过程
中的相对权威，领导人个人的判断、决断，在很大的程度上，
能够决定着党和国家的发展方向。从江泽民时代开始，中国共
产党的决策机制开始向后权威主义时代过渡。民主政治的一些
要素在政治体系中不断成长，领导人政治基础也相对弱化，在
决策时更多地依赖集体的讨论、表决，当意见出现僵持的状况
时，往往还要达成必要的妥协。例如，在2007年党的十七大政
治报告中，第一次明确提出了“票决制”，即一切重大问题、
重大事项（包括重大人事任免），都要通过党内高层投票决
定。同时，社会层面的民意在决策的过程中，也越来越起到重
要的作用。
2012年党的十八大后，以习近平为首的新体制建立，
又开始出现了决策权向最高领导人集中的迹象。例如2013年新
组建了国家安全委员会、全面深化改革领导小组等一系列决策
和执行机构，都由习近平担任一把手，对习个人的宣传也达到
新的高峰，习个人的权威也不断地加强。最高领导人个人的权
威能否达到毛泽东和邓小平时代的高度，还有待进一步观察。
但无论如何，这种状况无法根本性地改变中国共产党的集体领
导，以及决策科学化、民主化的发展趋势。

1

杨朝晖，北京大学国际关系学院资深讲师，中国政治专家。
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一、中共的决策机制
（1）政治局常委，是党的最高决策机构。2012年中
共十八大新当选的政治局常委由7人组成，包括习近平、李克
强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽，他们分别掌
握了党和国家最重大的权力。其中习近平作为中共中央总书
记，排在政治局常委的第一位，也被称为“核心”或“为首”
（实际上的最高领导人）。同时他还担任了国家主席和中央军
委主席以及国家安全委员会主席、全面深化改革领导小组组长
等职务，地位突出。他的判断影响着国家重大政策的方向。政
治局常委会议由总书记召集并主持。排在常委第二位的李克强
作为国务院总理主持全国经济工作和政府行政事务工作，并担
任国家安全委员会第一副主席和深改组第一副组长，对一些重
大决策，尤其是经济领域的决策，也有相当大的影响力。其他
领导人也都各自负责某一方面的工作，在这一领域具有绝对的
权力。排在常委第三位的张德江担任全国人大常委会委员长，
主管全国人大及其常委会。全国人大是名誉上的国家最高权力
机构，也是国家最高立法机构，相当于其他国家的议会。实际
上其主要职能还是限于立法；并在形式上选举出各国家机关的
主要领导人。排常委第四位的俞正声担任全国政协主席，按照
宪法和法律的规定，全国政治协商会议的主要职能是政治协
商、民主监督、参政议政。实际上主要是保证中国共产党对其
他各民主党派、团体、各族各界人士的领导，并协调他们在现
体制下参与国事、发挥作用。排在常委第五位的刘云山主管宣
传和意识形态，在思想和文化层面对国家实行强力的管控，这
也是中国政治的特色之一。第六位的王岐山作为中纪委书记，
负责纪检监察工作。其组织系统也自上而下，相对独立，对全
国的各个党政部门形成有效的监督。十八大以来，反腐势头强
劲，王的权力也有不断扩大的趋势。排在常委最后一名的张高
丽，担任国务院常务副总理，协助李克强主管国务院工作，国
务院有两位常委共管，表现出经济的发展和稳定对中共执政基
础有着重要意义。
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如果用一种更加形象的说法，比喻现在的中国最高决策
机构——政治局常委会，更像一个大公司的董事会。每一个董
事都分管一个重要的部门，总书记习近平如董事长负总责；而
总理李克强则分管最大的一个部门——国务院。而国家所有最
重大的决策、决定都由常委会这一最高决策机构作出，并最终
贯彻到全国。
（2）政治局，是地位次于政治局常委的决策机构。通
常由二十五人组成。它的成员除以上的常委外，包括中共中央
个主要机构的领导（中宣部、中组部、办公厅等）；国务院副
总理和比较重要的部委领导；国家副主席、人大第一副委员
长；部分直辖市、省、自治区的书记等。政治局成员都是重要
的党和国家领导人。政治局每月召开例会一次，还可召开不定
期的会议。会议由常委会召集，一般由总书记主持——掌管会
议议程及主要话语权。
（3）书记处，是政治局与政治局常委的办事机构，地
位与政治局相当。成员一般不到10人，由政治局中负责党务工
作的成员和其他一些党政部门的领导人担任。总书记为召集人
和主持人。中共中央各部门，包括中组部、中宣部、办公厅、
中联部、政策研究室、文献研究室、党史研究室、中央党校等
等，都由书记处直接领导。其中，政策研究室是常委会和政治
局决策的主要幕僚机构。
（4）中央委员会，由中央委员与候补中央委员组成约
370人组成，他们分别是来自党和政府中省部级以上的领导干
部。每届任期5年，会议由中央政治局召集，每年至少举行一
次。在全国代表大会闭会期间，中央委员会执行全国代表大会
的决议，领导党的全部工作，对外代表中国共产党。
（5）中央纪律检查委员会，在中央委员会领导下工
作。它的主要任务是，维护党章和其他党内法规，检查党的路
线、方针、政策和决议的执行情况，协助加强党风建设和组织
协调反腐败工作。
（6）中国共产党各级地方组织，与中国的国家结构相
对应，分别在省（直辖市、自治区）、市、县、乡各级设立党
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委。其中省、直辖市、自治区一级党委具有地方党委的最高权
限（也是各地方最有权力的机构）。一般由书记一人，副书记
两人（其中一人为省长）、常委若干人组成地方的最高决策机
构。但地方党委在任何情况下，都得服从中央的领导。
二、中国共产党面临的重大挑战
1 合法性基础脆弱。所谓合法性基础是指民众对于执
政党和政府的广泛的认同和支持。在现代国际社会中，大多数
国家都完成了民主化的发展过程。在民主制度下，建立起相
对完善的选举制度。任何政党通过适当的程序和有竞争的选
举，获得多数民众的支持后，走上执政党的地位。无论其执政
的效率、效果如何，但其政治稳定性一般不成为问题。如果其
得不到本国民众的继续认同、支持，在下次选举中自然会丧失
政权。而中国共产党自1949年建政以来，始终保持唯一执政党
的地位，拒绝其他政党和社会体系分享政权。党和国家的领导
人，虽然也由党的代表大会和人民代表大会形式上的选举，但
候选人都是党内在透明度非常低的情况下，经过协调后确定，
通过等额选举方式产生。民众并不能对领导人产生的过程和结
果，形成实质性的影响，更不允许对中共执政党的地位提出挑
战。从1978年改革开放以来，中共维持其一党执政的合法性基
础的主要方式，就是发展经济、改善民生。问题在于，第一，
经济能否持续地发展；民生能否不断地改善？如果经济发展和
民生改善出现停滞，其合法性基础脆弱状况就会凸现出来，从
而形成政治上的动荡。其次，在中国经济社会的发展中产生了
大量的新的矛盾和问题。如贫富差距不断拉大，生态环境不断
恶化，腐败泛滥等等。这些问题都在销蚀着中共在经济发展中
取得的成就。第三，随着中国社会发展程度不断地提高，民众
对政治参与的积极性也会不断地增高，要求真正的选举权将会
成为挑战中共一党执政的制高点。
2 政治的公开化与透明度不高，权力监督制衡机制缺
失。中国共产党长期一党执政，习惯于对意识形态、舆论宣传
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（包括互联网在内的所有媒体）的高度控制，政治的公开化与
透明度基本在党和政府的操控之中。新闻媒体和大众舆论形成
不了对执政当局的有效监督和制衡。上个世纪九十年代以来，
在党和政府内部出现的腐败泛滥的现象，就是这种状况的直接
结果。虽然在2012年十八大后，中共强化了对腐败问题的打击
力度，也取得了相当的成绩，但依旧停留在体制内的权力反腐
和运动式反腐的旧的方式之上。在很大程度上，中共执政水平
的高低、执政效果的好坏，仍旧依赖于其自身的自我约束。
3 三大体制内障碍。在执政60多年来，中国共产党作
为中国唯一的执政党，在经济建设和社会发展中取得了一些成
就。例如，统一了中国，巩固了多民族国家的团结；重新确立
了中国在国际上的大国地位；从20世纪70年代开始推行改革开
放的政策，促进了经济的发展、繁荣，改善了人民的生活，为
中国全面实现现代化奠定了坚实的基础。但是中国共产党在几
十年的风风雨雨中，在决策方面也出现过一些重大失误。例
如，反右扩大化，大跃进、人民公社化运动、文化大革命以及
长期以阶级斗争为纲的指导思想，这些失误曾经给中国的经济
与社会发展造成了严重不良影响。这些错误使得中共背上了沉
重的历史包袱。改革开放后，中共逐步放弃了过去一些错误的
路线、方针、政策，开始实行市场经济及推动现代化发展的一
些新的方针、政策。但在思想和意识形态领域，还呈现着某种
僵化的状态。同时，由于长期对国家政治、经济、社会资源进
行高度的垄断，在党和政府及国有企业内部形成强大的既得利
益集团。历史包袱、意识形态、既得利益这三者共同构成了中
国进一步改革开放，进一步发展的严重阻碍。能不能克服和超
越这些障碍，是对中国共产党领导人及其决策机制的智慧和能
力的极大的挑战。
归根结底，中国共产党的生命力和执政地位的稳固，就
在于其面对以上各种挑战和压力时，能不能持久地保持强有力
的适应性及弹性。
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สีจิ้นผิงกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย: แนวคิด
ปฏิรูป และปฏิบัติ
ผูเขียน หยางเปายฺหวิน1
ตัง้ แตสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตนมา การสรางระบบ
กฎหมายของจีนประสบอุปสรรคมาชวงหนึง่ ในป 1954 รัฐธรรมนูญแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดผานมติในสภา แตเนื่องจากถูกความคิดของ
“ฝายซาย” เขาครอบงํา การสรางระบบกฎหมายแบบประชาธิปไตยจึง
ประสบอุปสรรคหลายครั้ง สุดทายจึงนํามาซึ่ง “การปฏิวัติวัฒนธรรมจีน”
ซึ่งถือเปนโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตรอันยาวนานถึงสิบป ในป 1978
หลังจากทีเ่ ติง้ เสีย่ วผิงขึน้ เปนผูน าํ เขาไดเสนอแนวคิดพืน้ ฐานในการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย หลังจากนัน้ ในป 1982 ไดประกาศใชรฐั ธรรมนูญ และ
ตอมาก็ประกาศใชกฎหมายอยางตอเนื่อง ดังนั้นการสรางระบบกฎหมาย
จึงถูกหยิบยกขึ้นมาสานตออีกครั้ง
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากประเทศจีนมีปญ
 หาการไมบงั คับใชกฎหมาย
หรือไมเครงครัดตอกฎหมายมาเปนเวลายาวนาน โดยเฉพาะกอนหนานี้
ในชวงที่โจวหยงคังเปนผูดูแลระบบการเมืองและกฎหมายอยู เขาดํารง
ตําแหนงกรรมการประจําคณะกรรมการกรมการเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสต
จีนและเลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายสวนกลาง ในชวงนัน้ ไม
เพียงแตโจวหยงคังและครอบครัวทุจริตคอรรปั ชัน่ อยางรายแรงทีส่ ดุ ประพฤติ
ตนผิดกฎหมาย หากยังผอนปรนการควบคุมทางกฎหมาย ทําใหการบังคับ
ใชกฎหมายไมเขมงวด
1

ศาสตราจารยและอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก คณะความสัมพันธระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ปจจุบันเปนศาสตราจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนม
ยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ไมเปนไปตามระเบียบแบบแผน ไมยุติธรรม และไมมีอารยธรรม ปญหานี้
เกิดขึ้นมาตลอด และยังมีปญหาการใชอํานาจเพื่อหวังผลทางธุรกิจอยาง
ไมชอบธรรม ใชอํานาจโดยมิชอบ ทําผิดกฎหมายเพื่อหาผลประโยชนใส
ตัว ทุจริตคอรรัปชั่น ซื้อขายตําแหนงขาราชการ และปกปองแกงมาเฟย
เปนตน ปญหาเหลานี้เกิดขึ้นอยูเนืองๆ สงผลกระทบตอความนาเชื่อถือ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานดานการปกครองเปน
อยางมาก หนวยงานรักษาความสงบทองถิ่นมักใชกําลังอาวุธปราบปราม
ประชาชนอยางไรเหตุผล เปนที่มาของคดีที่มีผูถูกปรักปรําจํานวนไมนอย
ทําใหมีประชาชนรวมตัวกันออกมาประทวงคัดคานจนกลายเปนกระแส
การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมงวดทําใหเกิดปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม
ปญหาระบบนิเวศเสียหาย และปญหาอาหารเปนพิษอยูบอยครั้ง ปญหา
เหลานี้เปนภัยตอชีวิตประชาชนและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืน
สีจิ้นผิงไดตระหนักถึงภาวะวิกฤตเหลานี้ ดังนั้นจึงเห็นควรใหมี
การปฏิรูประบบการปกครองตามกฎหมาย รวมทั้งตองทําใหมีผลสําเร็จลํา
หนากวาทีผ่ า นมา โดยไดเสนอแนวคิด “ปกครองประเทศตามกฎหมาย” ใน
เดือนตุลาคม ป 2014 การประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีนครัง้ ที่ 4 ประจําปท่ี 18 จัดขึน้ ทีก่ รุงปกกิง่ การประชุมครัง้ นีเ้ ปนการประชุม
ครัง้ สําคัญทีย่ ดึ เอาหัวขอ “การปกครองประเทศตามกฎหมาย” เปนประเด็น
หลักในการประชุม และถือเปนครัง้ แรกในประวัตศิ าสตรทพ่ี รรคคอมมิวนิสต
จีนทําเชนนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบระเบียบวาดวยปญหาสําคัญบาง
ประการเกีย่ วกับการผลักดันนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายเต็มรูป
แบบของพรรคคอมมิวนิสตจีน และเสนอเปาหมายหลักของการผลักดัน
นโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายเต็มรูปแบบไวดังนี้
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1) สรางระบบการปกครองตามกฎหมายอยางสังคมนิยมแบบ
มีอัตลักษณของจีน ซึ่งก็คือการสรางประเทศสังคมนิยมแบบปกครองตาม
กฎหมาย และ 2) สรางระบบกฎหมายที่มีระเบียบแบบแผน ระบบบังคับ
ใชกฎหมายในการปกครองประเทศที่มีประสิทธิภาพที่สุด ระบบการตรวจ
สอบการปกครองประเทศตามกฎหมายที่มีควรเขมงวดกวดขัน ระบบ
ประกันการปกครองประเทศตามกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อ
พั ฒ นาระบบการปกครองและศั ก ยภาพการบริ ห ารประเทศให เ ป น
แบบสมัยใหม
1. ผลสําเร็จลําหนาที่สําคัญของแนวคิดการปกครองประเทศ
ตามกฎหมายของสีจิ้นผิง
สิ่งที่สีจิ้นผิงทําเปนอันดับแรกคือจัดการความสัมพันธระหวางผู
บริหารของพรรคคอมมิวนิสตจีนกับการปกครองประเทศตามกฎหมายให
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อใหดําเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายไดอยาง
แทจริง ในประเทศจีน คํากลาวที่วา “พรรคคอมมิวนิสตมีอํานาจมากกวา
หรือกฎหมายมีอํานาจมากกวากันแน” เปนคําถามที่ทุกคนมีความเห็น
ไมตรงกันมาเนิ่นนาน ที่ประชุมในการประชุมรวมคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 4 ประจําปที่ 18 เสนอวา “ผูบริหารพรรคฯ
คือลักษณะเดนดั้งเดิมของระบบสังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีน และ
เปนหลักประกันการปกครองประเทศตามกฎหมายแบบสังคมนิยมไดดี
ที่สุด” ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังเนนยําวา “ผูบริหารพรรคฯ และการ
ปกครองประเทศตามกฎหมายแบบสังคมนิยมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกัน
และสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน กลาวคือ การปกครองประเทศตาม
กฎหมายแบบสังคมนิยมจําเปนตองดํารงไวซึ่งผูบริหารพรรคฯ ในทางกลับ
กัน ผูบริหารพรรคฯ ก็จําเปนตองพึ่งพาการปกครองประเทศตามกฎหมาย
แบบสั ง คมนิยม” สํ าหรับความสัมพันธ ร ะหวา งพรรคฯ กับกฎหมาย
“ผูบริหารพรรคฯ ตองนําประชาชนรางรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และตอง
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นําประชาชนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อที่จะบรรลุเปาหมาย
แตพรรคฯ ก็ตองปฏิบัติภารกิจอยูในขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
กําหนด และตองทําหนาที่เปนผูนําประชาชนในการตรากฎหมาย ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และเคารพกฎหมายใหได” นายหวังฉีชาน เลขาธิการคณะ
กรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนกลาววา ในที่สุด
แลว การปกครองประเทศตามกฎหมายจําเปนตองบริหารพรรคฯ อยาง
เขมงวด แมวาวินัยของพรรคฯ จะไมใชกฎหมายประเทศ แตตองเขมงวด
มากกวา สมาชิกพรรคฯ ไมเพียงแตจะตองปฏิบัติตามกฎหมายประเทศ
เทานั้น หากยังตองรักษาวินัยของพรรคฯ ดวย นอกจากนั้น ยังตองเรียง
ลําดับความสําคัญของ “วินัยพรรค” ใหอยูหนา “กฎหมายประเทศ” ใช
กฎควบคุมคนสวนใหญ และจะตองใชระบบการบริหารพรรคฯ อยาง
เขมงวดไปจนถึงระดับลาง ความสัมพันธระหวางพรรคฯ กับกฎหมายที่
ชัดเจนนี้ สามารถกําหนดแบบแผนและทิศทางการปกครองประเทศตาม
กฎหมายใหมีความชัดเจนตามไปดวย
ประเด็นตอมา สีจิ้นผิงเนนยําหลักการ “การปกครองประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ” และ “การใชอํานาจปกครองตามรัฐธรรมนูญ” เปนพิเศษ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของประเทศ แทจริงแลว
“การปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญ” และ “การใชอํานาจปกครอง
ตามรัฐธรรมนูญ” ควรเปนหลักการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของการปกครอง
ประเทศตามกฎหมาย การบังคับใชรฐั ธรรมนูญอยางแทจริงกับการปกครอง
ประเทศตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายถื อ เป น เกณฑ ม าตรฐานขั้ น พื้ น
ฐานทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการตัดสินวาประเทศนัน้ ๆ เปนประเทศทีป่ กครองตาม
กฎหมายหรือไม แตหลักการทั้งสองนี้กลับเปนประเด็นที่ถกเถียงกันใน
วงการสื่อของประเทศจีนอยูเปนประจํา สําหรับประเด็นนี้ สีจิ้นผิงไดพูด
เนนยําในการประชุมใหญ 30 ป แหงการใชรัฐธรรมนูญในเดือนธันวาคม
ป 2012 วา การบังคับใชรัฐธรรมนูญอยางรอบดานและจริงจังเปนภารกิจ
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หลั ก และงานพื้ น ฐานของการสร า งประเทศสั ง คมนิ ย มที่ ป กครองตาม
กฎหมาย สีจิ้นผิงกลาววา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายพื้นฐานของประเทศ
และเปนระเบียบขอบังคับหลักของการปกครองประเทศ รัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายที่มีสถานะ อํานาจ และประสิทธิผลสูงสุด ประชาชนทุกหมูเหลา
องคกร สมาคม กองทัพ พรรคการเมืองซึ่งหมายรวมถึงพรรคคอมมิวนิสต
จีน และบริษัทหางรานทุกแหง ตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุมการประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 4
ประจําปที่ 18 ไดเนนยําอยางชัดเชนอีกครั้งวา การปกครองประเทศตาม
กฎหมายจะตองปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญกอน สวนการใชอาํ นาจปกครองตาม
กฎหมายนั้น สิ่งสําคัญอยูที่การใชรัฐธรรมนูญเปนหลัก วันที่ 4 ธันวาคม
ป 2014 เปนวันรัฐธรรมนูญแหงชาติครั้งแรกของประเทศจีน การกําหนด
วันรัฐธรรมนูญแหงชาติมจี ดุ ประสงคหลักคือเพือ่ กระตุน ใหประชาชนทุกหมู
เหลารูจัก เคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
ประเด็นสุดทาย สีจิ้นผิงผลักดันการปฏิรูประบบกฎหมายอยาง
เต็มที่ พรอมทั้งพยายามปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการบัญญัติกฎหมายให
สมบูรณแบบ เพือ่ ใหการปกครองประเทศตามกฎหมายนัน้ สรางประโยชนสขุ
แกสังคมและประชาชนไดอยางแทจริง การปกครองประเทศตามกฎหมาย
จําเปนตองมีกฎหมายที่ดี การบัญญัติกฎหมายที่ดีเปนเงื่อนไขประการ
แรกของธรรมาภิบาล ที่ประชุมการประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสตจนี ครัง้ ที่ 4 ประจําปท่ี 18 เสนอวา จะตองผลักดันการบัญญัติ
กฎหมายแบบมีเหตุผลและแบบประชาธิปไตย พยายามปรับปรุงระบบ
การรวบรวมและหารือญัตติกฎหมาย เปดโอกาสใหประชาชนมีสว นรวมใน
การบัญญัติกฎหมายอยางเปนระเบียบ เรงพัฒนาระบบกฎหมายใหมีความ
ยุติธรรมดานอํานาจ โอกาส และกฎระเบียบ พรอมทั้งสรางหลักประกัน
ใหประชาชนไมใหถกู ลวงละเมิดสิทธิด์ า นตางๆ วันที่ 15 มีนาคม ป 2015
สภาผูแทนประชาชนแหงชาติจีนพิจารณาผาน “ญัตติวาดวยการบัญญัติ
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และแกไขกฎหมายแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน” กําหนดหลักการพื้น
ฐานออกมาชุดหนึ่งเพื่อพัฒนาคุณภาพการบัญญัติกฎหมายจากมุมดาน
กฎหมาย สรางความพรอมใหหนวยงานบัญญัติกฎหมายเพื่อรางกฎหมาย
ตามกฎหมายอยางเครงครัดและเพื่อสรางระบบกฎหมายที่สมบูรณแบบ
อยางคอยเปนคอยไป ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการประจําสภาผูแทน
ประชาชนแหงชาติยังไดกําหนดแผนงานตางๆ ดวย เชน การตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น การปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อเศรษฐกิจการตลาดแบบ
สังคมนิยมใหสมบูรณแบบ การพัฒนาสังคม การสงเสริมวัฒนธรรมและ
การศึกษา การแกไขปญหาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม และการพัฒนา
ความมั่นคงของประเทศ เปนตน
2. การปฏิบัติตามนโยบายการปกครองประเทศตามกฎหมาย
อยางรอบดาน
วันที่ 30 ธันวาคม ป 2013 คณะกรรมการกรมการเมืองแหง
พรรคคอมมิวนิสตจีนจัดตั้งคณะทํางานปฏิรูปรอบดานสวนกลางขึ้น โดย
มีสีจิ้นผิงเปนประธาน คณะทํางานชุดนี้มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิรูปการ
ทํางานของผูบริหารระดับสูง มีคณะอนุกรรมการ 6 ชุด หนึ่งในนั้นคือคณะ
อนุกรรมการการปกครองตามกฎหมายแบบประชาธิปไตย
ขั้นแรกของการปกครองประเทศตามกฎหมายคือการบริหารงาน
ตามกฎหมาย การประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ครั้งที่ 4 ประจําปที่ 18 เสนอวา หนวยงานราชการทุกระดับตองมุงมัน่
ทํางานตามครรลองการปกครองดวยกฎหมาย และตองเรงสรางระบบ
ราชการที่ยึดการทํางานตามกฎหมายเปนหลัก โดยจะตองมีการกําหนด
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มีความ
ซื่อสัตยสุจริตและทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูง เคารพกฎหมายและ
ปฏิบัติตนใหเชื่อถือได หลี่เคอเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กลาวรายงานในที่
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ประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเมื่อป 2015 วา “หามใชอํานาจตาม
อําเภอใจ” ตองบริหารงานตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาอํานาจอยู
เหนือกฎหมาย หลี่เคอเฉียงกลาววา การบริหารงานและการปฏิบัติหนาที่
ทุกอยางตองทําตามกฎหมาย การกระทําผิดกฎหมายทุกอยางจะตองถูก
สอบสวนดําเนินคดี และจะตองแกไขปญหาความไมเครงครัดตอการบังคับ
ใชกฎหมายและความไมยุติธรรมในทุกกรณี จวบจนตนป 2015 สํานัก
นายกรัฐมนตรีจีนประกาศยกเลิกโครงการดานการลงทุนและการผลิตที่
อนุมตั ไิ ปแลวรวมกวา 700 โครงการ นอกจากนี้ รัฐบาลจีนเริม่ ประสบความ
สําเร็จในการบริหารงานตามกฎหมายดานการรักษาสิ่งแวดลอมอีกดวย
กองทัพเปนเสาหลักในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ แตในระยะ
ยาวมานี้ เนื่องจากกฎระเบียบของกองทัพหยอนยาน จึงทําใหเกิดปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่นรายแรงในกองทัพ และยังสงผลกระทบตอภาพลักษณ
และประสิทธิภาพในการรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนอีกดวย ดังนัน้
การปรับปรุงการบริหารกองทัพตามกฎหมายอยางเขมงวดและการพัฒนา
มาตรฐานการปองกันประเทศกับการสรางระบบกองทัพตามกฎหมาย จึง
กลายเปนประเด็นสําคัญของการปกครองประเทศตามกฎหมาย ในเดือน
กุมภาพันธ ป2015 หลังจากที่สีจิ้นผิงพิจารณาอนุมัติแลว คณะกรรมการ
การทหารสวนกลางแหงชาติจงึ ไดแจกจายเอกสารในหัวขอ “การตัดสินใจเรือ่ ง
การบริหารกองทัพตามกฎหมายอยางเครงครัดภายใตสถานการณใหม”ไปยัง
ทุกหนวยงาน เอกสารฉบับนี้กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินนโยบายตาม
มติทป่ี ระชุมการประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ครัง้ ที่ 4
ประจําปท่ี 18 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารกองทัพตามกฎหมาย ทัง้ ยัง
เรียกรองใหทกุ ฝายในกองทัพชวยกันสรางระบบบริหารกําลังพลตามกฎหมาย
เพือ่ ทําใหกองทัพเขมแข็ง เพิม่ การบังคับใชกฎทหาร มุง ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด หากทําผิดกฎหมายจะตองถูกดําเนินคดี และ
ตองทําใหการปกครองกําลังพลตามกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ใหได
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เนื่องจากระบบกฎหมายของจีนยังไมคอยสมบูรณแบบ จึงจําเปน
ตองปฏิรูปกฎหมายอยางเรงดวน เพื่อสรางระบบกฎหมายที่ยุติธรรมและ
บังคับใชอยางเขมงวด ในการนี้ ประเทศจีนจึงตองเรงสรางระบบบริหาร
งานที่ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ในที่ประชุมสภาผูแทนประชาชน
แหงชาติป 2015 คําวา “กฎหมายเปนธรรม” ไดรบั การบันทึกไวในรายงาน
การปฏิบัติงานของศาลฎีกาและสํานักงานอัยการสูงสุด การเปดเผยขอมูล
ดานกฎหมายมากขึ้นไมเพียงแตเปนประโยชนตอโจทกและจําเลยในการ
เขาใจรูปคดี หากยังชวยปองกันการตัดสินคดีผดิ พลาดไดอกี ดวย นอกจากนี้
การปฏิรปู กฎหมายและขัน้ ตอนการบังคับใชกฎหมายก็มคี วามคืบหนาเชนกัน
เนือ่ งจากในชวงทีโ่ จวหยงคังดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวง
ความมัน่ คงสาธารณะ ตํารวจของจีนดอยคุณภาพลงอยางมาก อีกทัง้ ยังเสีย
ภาพลักษณอยางรุนแรง ดังนัน้ เพือ่ แกไขปญหานี้ รัฐบาลกลางจึงพิจารณา
ผานระเบียบ “ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิรปู ปญหาใหญบางประการของตํารวจ
อยางรอบดาน” และแผนดําเนินงานปฏิรปู ทีเ่ กีย่ วของ เสนอใหสรางกลไกการ
ทํางานดานความมั่นคงของชาติใหสมบูรณ สรางกลไกการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยสังคมแบบใหม เพิม่ การปฏิรปู การจัดการบริหารระบบความมัน่ คง
สาธารณะ ปรับปรุงกลไกการใชอํานาจบังคับใชกฎหมาย ปรับปรุงระบบ
การจัดการหนวยงานความมั่นคงสาธารณะ สรางระบบการจัดการตํารวจ
ใหสมบูรณ จัดการระบบผูชวยงานตํารวจใหเปนระเบียบแบบแผน เปนตน
อีกทั้งยังไดกําหนดมาตรการตางๆ อยางเปนรูปธรรม
การปกครองประเทศตามกฎหมายหมายรวมถึงฮองกง มาเกา
ไตหวัน และกิจการทางการทูต รัฐบาลกลางดําเนินนโยบาย “หนึ่งประเทศ
สองระบบ” โดยใชกฎหมายเปนหลักประกัน ทําใหฮองกงและมาเกาเจริญ
รุงเรืองและมั่นคงในระยะยาว และผลักดันใหรวมประเทศเปนหนึ่งเดียว
อยางสันติ รัฐบาลจีนจะบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตางประเทศ
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อยางเขมงวด ใชวิธีทางกฎหมายรักษาผลประโยชนของประเทศ ทั้ง
อํานาจอธิปไตย ความมั่นคง และการพัฒนา อีกทั้งคุมครองสิทธิประโยชน
ของพลเมืองจีนในตางประเทศและชาวตางประเทศในจีน ในขณะเดียวกัน
นโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับการตางประเทศจํานวนหนึ่งก็ตองดําเนินการ
โดยยึดหลักกฎหมายดวย
ในเดือนเมษายน ป 2015 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีนและสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศ “แนวทางปฏิบัติตามมติที่ประชุม
การประชุมรวมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 4 ประจํา
ปที่ 18 เรื่องการปฏิรูประบบกฎหมายและสังคมอยางจริงจัง” โดยไดนาํ
มาตรการ 84 ขอทีเ่ สนอในทีป่ ระชุมมาดําเนินการใหเปนรูปธรรม มาตรการ
เหลานีส้ ามารถแบงออกไดเปนสามดานหลัก คือ
1) การสรางหลักประกันใหกฎหมายมีความยุติธรรมและการยก
ระดับความนาเชื่อถือของกฎหมาย ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ เชน
ระบบการฟองรองดําเนินคดี ระบบการรับเรื่องดําเนินคดีของศาล ระบบ
การรับผิดชอบคดีตลอดชีวิต และระบบการไตสวนการตัดสินคดีผิดพลาด
เปนตน
2) การสงเสริมใหประชาชนมีสาํ นึกดานการปกครองตามกฎหมาย
และการสรางสังคมการปกครองตามกฎหมาย ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ
เชน กสนพัฒนาทฤษฎีการปกครองตามกฎหมายของสังคมนิยมแบบมีอตั
ลักษณของจีน บรรจุเนือ้ หาการปกครองตามกฎหมายไวในระบบการศึกษา
และปรับปรุงกลไกการตอบแทนผูเคารพกฎหมายกับการลงโทษผูฝาฝน
กฎหมาย เปนตน
3) การสรางบุคลากรดานกฎหมาย ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ
เชน ปรับปรุงระบบการคัดเลือกเพือ่ รับบุคลากรดานกฎหมาย ปฏิรปู ระบบ
การจัดการบุคลากรดานกฎหมายและทนายความ เปนตน นโยบายและ
มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมและเกี่ยวของกับการปฏิรูปทั้งหมดจะตอง
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ทยอยประกาศใชในชวงป 2015-2017 ตามกําหนดของแนวทางปฏิบัตินี้
จะเห็นไดวา สีจิ้นผิงเรงการดําเนินนโยบายปกครองประเทศตามกฎหมาย
ใหรวดเร็วยิ่งขึน้
3. การปราบทุจริตคอรรัปชั่นเปนปฏิบัติการสําคัญของการ
ปกครองประเทศตามกฎหมาย
หัวใจสําคัญของการปกครองประเทศตามกฎหมายคือ “ลุย”
กลาวคือตองกลาลงมือจริงและจัดการขั้นเด็ดขาด จุดนี้ถือเปนสิ่งที่ทําใหสี
จิ้นผิงไมเหมือนกับผูนํารุนกอนๆ เขากําหนดใหการปราบทุจริตคอรรัปชัน่
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการปกครองประเทศตามกฎหมาย สีจิ้นผิงลา
“เสือ” และตบ “แมลงวัน”2 พรอมกันโดยใชมาตรการการปราบคอรรปั
ชั่นขั้นเด็ดขาด ดังนั้นการลงมือปฏิบัติตามแนวคิดการปกครองประเทศ
ตามกฎหมายจึงประสบผลสําเร็จอยางใหญหลวง ยกตัวอยางเชน สีจิ้นผิง
แหวกกฎมืดสมัยกอนที่วา “กฎหมายลงโทษไมถึงตัวคณะกรรมการ
ประจํากรมการเมือง”3 เขาสั่งจับโจวหยงคัง หนึ่งในคณะกรรมการประจํา
กรมการเมืองซึ่งฉอราษฎรบังหลวงรายแรง และในระหวางการสืบสวน
สอบสวนคดีนี้ ยังจับ “แกงนํนามันปโตรเลียม” ไดอีกดวย แกงนี้ประกอบ
ดวยอดีตผูบริหารระดับสูงของบริษัทปโตรไชนาซึ่งโจวหยงคังบริหารมา
หลายป เชน เจี่ยงเจี๋ยหมิ่น อดีตประธานกรรมการบริษัทปโตรไชนาและ
อดีตเลขาธิการประจํากลุมพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนตน บุคคลเหลานี้จึง
กลายเปน “เสือนํามันปโตรเลียมที่ถูกจับแบบถอนรากถอนโคน” ขอกลาว
หาของโจวหยงคัง ยังรวมไปถึงกรณีที่โจวหยงคังดํารงตําแหนงเลขาธิการ
คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสตประจํามณฑลเสฉวนนั้น เขาไดหนุนหลัง
กัวหยงเสียง หลี่ฉงสี่ จี้เหวินหลิน และขาราชการคนอื่น จนทําใหบุคคล
2

เสือหมายถึงขาราชการบริหารระดับมณฑลและกระทรวงที่ฉอราษฎรบังหลวง แมลงวัน
หมายถึงขาราชการระดับกลางถึงลางที่ฉอราษฎรบังหลวง
3
คณะกรรมการประจํากรมการเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสตจีนที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ผิดกฎหมายจะไมถูกดําเนินการสอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น
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เหลานีร้ วมกันเปน “แกง เสฉวน” “แกงเลขา” อีกขอกลาวหาหนึง่ คือ ใน
เดือนธันวาคม ป 2014 ลิง่ จีฮ้ วฺ า อดีตรองประธานสภาทีป่ รึกษาทางการ
เมืองจีนถูกจับดําเนินคดีในขอหาทําผิดกฎหมายรายแรง ทําให “แกงชานซี”
ที่เขาดูแลมาหลายปลมสลายไปในที่สุด สงผลใหเกิดปรากฏการณ “แผน
ดินไหวในวงขาราชการชานซี”
จากขอมู ลสถิต ิที ่ยั งไม สมบู ร ณ ตั ้ง แต ก ารประชุม รวมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนครั้งที่ 4 ประจําปที่ 18 จนถึงสิ้นเดือน
เมษายน ป 2015 “เสือตัวใหญ” ที่เปนผูบริหารระดับมณฑลหรือระดับ
กระทรวงที่ถูกดําเนินคดีมีจํานวนมากถึง 102 คน ในจํานวนนี้มีนายทหาร
ระดับนายพลในกองทัพปลดแอกประชาชนจีนอยูถึง 33 นาย สฺวไี ฉโฮว
รองประธานคณะกรรมการการทหารสวนกลางประเทศจีนและนายพล
ระดับสูงคนอื่นก็รวมอยูในจํานวนนี้ดวย ขอมูลสถิตินี้แสดงใหเห็นถึงความ
เด็ดขาดและความพยายามของสีจิ้นผิงในการดําเนินนโยบายปกครอง
ประเทศและกองทัพตามกฎหมายไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน กระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไดดําเนินการตามลา
ผูกอความผิดที่หนีไปตางประเทศอยางกวางขวาง ทั้งยังจับกุมผูตองสงสัย
คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่หนีไปตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งผู
ตองสงสัยที่เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีนและเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นป 2014 กระทรวงความมั่นคงสาธารณะได
จัดวางกําลังหนวยงานความมั่นคงที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติภารกิจ “ลา
จิ้งจอก 2014” ในการนี้ สามารถตามจับผูตองสงสัยคดีอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่หนีออกนอกประเทศจาก 69 ประเทศและภูมิภาคไดถึง 680
คน ตั้งแตเดือนเมษายน ป 2015 เปนตนมา คณะทํางานตอตานการทุ
จริตคอรรัปชั่นสวนกลางไดเริ่มปฎิบัติการ “ตาขายสวรรค” ดําเนินคดีกบั
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พวกที่ทุจริตคอรรัปชั่นที่หลบหนีออกนอกประเทศ คณะทํางานชุดนี้ผนวก
ใชวิธีดําเนินงานผานทางตํารวจ การตรวจสอบ การตางประเทศ และการ
เงิน เปนตน ผนึกกําลังในชวงเวลาที่กําหนด โดยดําเนินการจับกุมผูกระทํา
ความผิดคดีทุจริตคอรรัปชั่น จัดการปญหาใบอนุญาตปลอม กําจัดตลาด
ฟอกเงินใตดิน ยึดสินทรัพยท่เี กี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย และ
เกลี้ยกลอมผูกระทําผิดใหกลับประเทศและตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ป 2015
เปนตนมา กระทรวงความมั่นคงสาธารณะไดเริ่มปฏิบัติการ “ลาจิ้งจอก
2015” ซึ่งถือเปนภาคตอของปฏิบัติการ “ลาจิ้งจอก 2014” และเปนสวน
หนึ่งของปฏิบัติการ “ตาขายสวรรค” ดวย เปาหมายหลักของปฏิบัติการ
นี้คือ เพื่อจับกุมผูตองสงสัยคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่หนีออกนอก
ประเทศ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสตและพนักงานรัฐที่หนีออกนอกประเทศ
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับคดีทุจริตคอรรัปชั่นที่หนีออกนอกประเทศ ปจจุบนั
นี้ ผูตองสงสัยที่หลบหนีไปซอนตัวอยูตางประเทศเริ่มทยอยถูกจับกุมและ
คดีเหลานี้ไดกลับเขาสูกระบวนการยุติธรรม หรือไมผูตองสงสัยเหลานี้ก็
ยอมมอบตัวเอง นอกจากนี้ วันที่ 23 เมษายนที่ผานมา สํานักงานตํารวจ
สากลแหงชาติจีนไดประกาศรายชื่อผูตองสงสัยคดีทุจริตคอรรัปชั่นและ
คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่หนีออกนอกประเทศจํานวน 100 คน เปน
ครั้งแรก และในวันที่ 25 เมษายนที่ผานมา ไตเสฺวหมิน ผูตองสงสัยที่มีชื่อ
ในรายชื่อดังกลาวเปนลําดับแรกถูกจับกุมมาดําเนินคดีไดสําเร็จ
ประเด็นทีจ่ าํ เปนตองกลาวถึงตอไปคือ เนือ่ งจากผูก ระทําผิดคดีทจุ ริต
คอรรปั ชัน่ เหลานีส้ ว นใหญเปนขาราชการระดับตางๆ ของพรรคคอมมิวนิสตจนี
ดั ง นั้ น คดี เ หล า นี้ จึ ง ต อ งถู ก พิ จ ารณาสอบสวนการกระทํ า ผิ ด กฎพรรค
คอมมิวนิสตจีนอยางรายแรงจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีนหรือคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทองถิ่นกอน แตสุดทายก็ยังตอง
รับการลงโทษจาก “กฎหมายประเทศ” ดวย เชน วันที่ 8 กรกฎาคม
ป 2013 ศาลอุทธรณที่สองแหงปกกิ่งพิจารณาคดีครั้งแรก ตัดสินให
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ประหารชีวิตหลิวจื้อจฺวิน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทางรถไฟ
ดวยขอหารับสินบนและใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ โดยใหรอลงอาญา
2 ป และริบทรัพยสินสวนตัวทั้งหมด สําหรับกรณีของโจวหยงคัง บุคคล
ระดับคณะกรรมการประจํากรมการเมืองแหงพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น วัน
ที่ 3 เมษายน ป 2015 สํานักงานอัยการเทียนจินเสนอฟองตอศาลชั้นตน
เทียนจินในขอหารับสินบน ใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ และจงใจเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับของประเทศ สําหรับกรณีของสฺวีไฉโฮว นายทหารผู
กระทําความผิดคดีทุจริตคอรรัปชั่นขั้นรายแรงนั้น เนื่องจากสฺวีไฉโฮวเสีย
ชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะปสสาวะเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ป 2015 ดัง
นั้นสํานักงานอัยการการทหารจึงไมดําเนินการฟองรองสฺวีไฉโฮวตามขอ
กําหนดในมาตราที่ 15 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแหง
สาธารณรัฐประชาชนจีน แตทรัพยสินทั้งหมดที่ไดรับมาโดยมิชอบจาก
การทุจริตคอรรัปชั่นจะตองถูกพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม กรณี
ตัวอยางทั้งหลายเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นวานโยบายการปกครองประเทศ
ตามกฎหมายของสีจิ้นผิงกําลังดําเนินไปขางหนาอยางเขมแข็ง และเปน
ระบบ
4. สรุป
แนวคิดการปกครองประเทศตามกฎหมายของสีจิ้นผิงมีนัยยะสําคัญเชิง
แบงยุคสมัย สีจน้ิ ผิงใชแนวคิดปกครองประเทศตามกฎหมายเปนอาวุธในการ
ประกาศรบกับกลุมผลประโยชนและกลุมอิทธิพลในพรรคคอมมิวนิสต
จีนเปนครั้งแรก เขาพยายามกําจัดเนื้อรายภายในพรรคฯ ที่ทุจริต
คอรรัปชั่นใหหมดไปอยางสิ้นเชิง การประกาศรบครั้งนี้ประสบความ
สําเร็จอยางทวมทน ไดรับกําลังใจและคําชื่นชมจากประชาชนทั่วไป
ปฏิบัติการครั้งนี้ไมเคยเกิดขึ้นเลยในชวง 30 กวาปที่ผานมา แตในขณะ
เดียวกันก็เผยใหเห็นความจริงที่นากลัวอยางหนึ่ง กลาวคือ ความเนา
เฟะของระบบการปกครองแบบอํานาจนิ ย มนั้ นทํา ใหทุก คนตา งตกใจ
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ระบบนี้แสดงใหเห็นถึงความเนาเฟะของผูบริหารระดับแกนนําจํานวน
เกินครึ่งในกองทัพจีน ความเนาเฟะนี้ยังลุกลามไปถึงหนวยงานอํานาจ
กลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางคณะกรรมการประจํากรมการเมือง
แหงพรรคคอมมิวนิสตจีน เปนที่ประจักษวา สีจิ้นผิงกําลังเผชิญหนากับ
ความทาทายที่รุนแรง ประเด็นที่จําเปนตองกลาวถึงก็คือ สีจิ้นผิงดําเนิน
นโยบายปกครองประเทศตามกฎหมายในสภาวการณที่เพิ่มระดับการ
รวมอํานาจใหเขมขนขึ้นอีกขั้นหนึ่ง เมื่อเปนเชนนี้จึงทําใหคนจํานวนไม
นอยรูสึกกังวล เนื่องจากเห็นวาการรวมอํานาจทําใหระบบเนาเฟะ ดัง
นั้นหากเพิ่มระดับการรวมอํานาจขึ้นไปอีกก็อาจทําใหระบบเนาเฟะมาก
ยิ่งขึ้นหรือไม ภัยดังกลาวมีอยูจริง ดังนั้นจึงควรคิดหาวิธีปองกัน แตขอ
เท็จจริงแสดงใหเห็นวา บางครั้งการใชพิษถอนพิษก็เปนสิ่งจําเปนและ
ไดผลเชนเดียวกัน การปกครองประเทศตามกฎหมายของสิงคโปรเกิด
ขึ้นจากระบบอํานาจเบ็ดเสร็จนิยมของลีกวนยู หัวใจสําคัญอยูที่ผูนําใน
ระบบอํานาจเบ็ดเสร็จนิยมนี้จะสามารถตั้งตนอยูในระบบการปกครอง
ประเทศตามกฎหมายซึ่งตนเองสรางขึ้นมากับมือไดหรือไม
สีจิ้นผิงไดกําหนดความสัมพันธระหวางพรรคคอมมิวนิสตกับ
กฎหมายไวอยางชัดเจน แตทายที่สุด เขายังคงไมสามารถแกปญหา
สําคัญที่สุดได กลาวคือ เมื่อใดก็ตาม ผูบริหารคณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนทั้งชุดหรือผูนําสูงสุดของพรรคฯ กระทําการอัน
ผิดกฎหมาย สีจิ้นผิงจะมีมาตรการในการจัดการอยางไร คําขวัญที่กลาวไว
วา “พรรคคอมมิวนิสตจีนจะตองเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามกฎหมาย”
จะเปนเพียงคําพูดที่ไมมนี ําหนักใดๆ ทั้งสิ้น ไมมีผูใดสามารถรับประกันได
วาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะปฏิบัติตามกฎหมายไดตลอดไป
การปกครองประเทศตามกฎหมายจําเปนตองมีระบบเปนหลัก
ประกัน ระบบจําเปนตองมีผูตรวจสอบ แลวใครจะทําหนาที่ตรวจสอบ
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ระบบดังกลาว สีจ้นิ ผิงกลาววา พรรคคอมมิวนิสตจีนจะเปนผูตรวจสอบ
เอง (พรรคคอมมิวนิสตจีน “รับประกันวาจะปฏิบัติตามกฎหมาย”)
อยางไรก็ตาม อาศัยพรรคคอมมินิสตเพียงอยางเดียว คงไมเพียงพอ
แน”อาศัยเพียงแคนี้คงไมเพียงพอแน บุคคลที่ทําหนาที่ตรวจสอบไดดียงิ่
กวาก็คือประชาชน มีเพียงประชาชนเทานั้นที่จะตรวจสอบไดรอบดาน
ที่สุด เขมแข็งที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ หากจะใหประชาชน
ตรวจสอบระบบ ยอมจําเปนตองใหเสรีภาพในการวิพากษวิจารณ เสรีภาพ
ดานสื่อสารมวลชน และสิทธิ์ในการรับรูขาวสารแกประชาชน สิ่งนี้ถือ
เปนเกณฑการวัดการปกครองประเทศตามกฎหมายวาไดดําเนินการจริง
หรือไม และยังเปนหลักประกันความสําเร็จในการปกครองประเทศตาม
กฎหมายอีกดวย
ผูแปล
นายกําพล ปยะศิริกุล
อาจารยประจําหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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习近平依法治国理念、改革与实践
杨保筠1
新中国成立以来，中国的法制建设走过了一条艰难曲折
的道路。1954年，新中国通过了《中华人民共和国宪法》，然
而，由于“左”的指导思想，民主法制建设屡遭挫折，最终酿
成长达十年“文革”的历史性悲剧。1978年，邓小平上台后提
出依法治国的基本思想。此后颁布了1982年宪法，以及相继出
台了一系列法律，法治建设提上了日程。
然而，中国长期存在着有法不依，执法不严的现象，
特别是在前中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康主持
政法系统期间，不仅其个人和家族极端奢靡腐败，违法乱纪，
还放纵司法管理，致使公安系统执法不严、不规范、不公正、
不文明的现象层出不穷；肆虐的权钱交易、滥用职权、徇私舞
弊、贪赃枉法、买官卖官、甚至充当黑恶势力保护伞等事件时
有发生，严重危害了公安机关执法的公信力。地方治安机关动
辄出动专政机器粗暴弹压，导致不少冤假错案，以致群体性事
件高发。执法不严也导致环境污染、生态破坏、有害食品事件
频频上演，危及人民生命安全和社会健康发展。
正是面临这一严峻局面，习近平意识到，必须在法治建
设上有变革和突破，于是提出了“法治中国”的理念。2014年
10月，中共十八届四中全会在北京举行 十八届四中全会在北
京举行。这是中国共产党历史上首次以“依法治国”为主题专
门召开的重要会议。全会审议通过了《中共中央关于全面推进
依法治国若干重大问题的决定》，提出全面推进依法治国的总
目标：建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国
1

北京大学国际关系学院教授、博士生导师；现任泰国法政大学比里•帕侬荣
国际学院教授。
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家；要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密
的法治监督体系、有力的法治保障体系，促进国家治理体系和
治理能力现代化。
一、习近平依法治国理念的重大突破
为了切实落实依法治国，习近平首先理顺了党的领导与依法治
国之间的关系。在中国，“党大还是法大”是一个长期争议的
问题。中共十八届四中全会提出，“党的领导是中国特色社会
主义的本质特征，是社会主义法治最根本的保证”；同时又强
调，“党的领导和社会主义法治是一致的，社会主义法治必须
坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治”。在党与法
的关系方面，“党的领导要通过领导人民制定宪法和法律、领
导人民执行宪法和法律来实现，而党自身也必须在宪法和法律
范围内活动，真正做到领导立法、保证执法、带头守法”。中
共中央纪律检查委员会书记王岐山也提出，依法治国必须最终
归结到从严治党。虽然党纪不等于国法，但是严于国法。对党
员不仅有国法的要求，还有党纪的要求，而且必须真正做到“
纪”在“法”前，用纪律管住大多数，把从严治党落实到基
层。党和法关系的明晰化，为共产党领导下的依法治国勾勒出
明确的蓝图和方向。
其次，习近平突出强调“依宪治国”、“依宪执政”的
原则。宪法是国家的根本大法，“依宪治国”、“依宪执政”
本当是最基本的法治原则。是否切实发挥宪法的作用，依照宪
法和法律来治理国家，是判断一个国家是否是法治国家的根本
标准。然而，这两个口号却经常在中国的媒体上引起争议。对
此，习近平在2012年12月纪念现行宪法施行30周年大会讲话中
强调，全面贯彻实施宪法，是建设社会主义法治国家的首要任
务和基础性工作。他指出：宪法是国家的根本法，是治国安邦
的总章程，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力，全国
各族人民、一切国家机关和武装力量、包括中国共产党在内的
各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本
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的活动准则。中共十八届四中全会则再次明确提出：依法治
国，首先是依宪治国；依法执政，关键是依宪执政。2014年12
月4日，中国首个“国家宪法日”启动，旨在强化全民族的知
宪、尊宪、守宪的意识。
再次，习近平大力推动司法体制改革，完善立法程序和
方式，使法治真正造福社会和人民。依法治国必须有良法，而
制定好的法律是进行善治的前提。四中全会提出要深入推进科
学立法、民主立法，完善立法项目征集和论证制度，拓宽公民
有序参与立法，加快完善体现权利公平、机会公平、规则公平
的法律制度，保障公民的各项权利不受侵犯。2015年3月15日，
人大会议通过了《中华人民共和国立法法修正案》，从法律上
确定了提高立法质量的一系列基本原则，为立法机关严格按照
《立法法》制定法律，逐步建立起完备的法律体系提供了重要
的前提条件。同时，全国人大常委会还就推动反腐败、完善社
会主义市场经济法律制度、推进社会发展、加强文化教育、改
善生态环境、推进国家安全等方面的法律制定做出了规划。
二、依法治国的全面实施
2013年12月30日，中共中央政治局成立中央全面深化改
革领导小组，由习近平任组长，统管深化改革的顶层设计，下
辖六个专项改革小组，其中之一就是关于民主法治。
依法治国，首先是依法行政。中共十八届四中全会提
出，各级政府必须坚持在法治轨道上开展工作，加快建设权责
法定、执法严明、廉洁高效、守法诚信的法治政府。李克强总
理在2015年的人大会议上的政府工作报告中，直言“有权不可
任性”，要依法行政，避免权大于法。他指出：所有行政行为
都要于法有据， 一切违法违规的行为都要追究，一切执法不
严不公的现象都必须纠正。截止2015初，国务院重点围绕投资
和生产领域，累计取消下放700多项行政审批事项。此外，政
府在环境保护等领域的依法行政也开始取得成效。
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军队是维护国家安全的重要支柱，但长期以来，由于军
法松懈，军队也受到腐败之风的严重侵蚀，严重影响了中国人民
解放军的形象和战斗力。因此，深入推进依法治军、从严治军，
提高国防和军队建设法治化水平，成为依法治国的重要内容。
2015年2月，经习近平主席批准，中央军委印发《关于新形势下
深入推进依法治军从严治军的决定》，对深入贯彻党的十八届四
中全会精神以加强军队法治建设作出全面部署，要求全军用强军
目标引领军事法治建设，加大军事法规制度执行力度，坚持有法
必依、执法必严、违法必究，使厉行法治、严肃军纪成为铁律。
由于中国的司法体系不够健全，迫切需要进行司法改
革，以建立起一个能够公正司法、严格执法的司法体系。为
此，中国正在大力建设一支忠于法律的法治工作队伍。在2015
年的人大会议上，“阳光司法”同时被写入了最高法院和最高
检察院的工作报告中。司法公开程度加大，不仅有利于当事人
了解案情，也有助于避免出现冤假错案。此外，司法和执法程
序改革方面也取得进展。
由于周永康担任公安部长期间，中国的公安队伍的素质
和形象受到严重破坏，为此，中央审议通过了《关于全面深化
公安改革若干重大问题的框架意见》及相关改革方案，提出健
全维护国家安全工作机制，创新社会治安治理机制，深化公安
行政管理改革，完善执法权力运行机制，完善公安机关管理体
制，健全警察管理制度，规范警务辅助人员管理等任务，并制
定了一些具体措施。
依法治国也涉及港澳台和外交事务。中央政府将依法保
障“一国两制”的实施，保持香港、澳门长期繁荣稳定，推进
祖国和平统一。中国政府将加强涉外法律工作，运用法律手段
维护我国主权、 安全、发展等利益，维护中国公民在海外以及
外国公民在中国的正当权益。同时，在一些重大的涉外政策方面
也必须依法行事。

164
SW 9855-A-P294-PC8.indd 164

22/2/2560 16:24:44

2015年4月，党中央和国务院颁发《关于贯彻落实党的
十八届四中全会决定进一步深化司法体制和社会体制改革的实
施方案》，将四中全会提出的84项涉及司法和社会体制的改革
举措逐项具体化。这些举措主要集中在三个方面。一是在保证
公正司法、提高司法公信力方面。重点包括推进诉讼制度、法
院案件受理制度、办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制
等。二是在增强全民法治观念、推进法治社会建设方面。重点
包括发展中国特色社会主义法治理论、把法治教育纳入国民教
育体系、完善对守法诚信和违法失信行为的奖惩机制等。三是
在加强法治工作队伍建设方面。重点包括完善法律职业准入制
度、改革法治工作人员及律师的管理制度等。根据这一方案，
所有的相关改革的具体政策和措施都要在2015年至2017年的三
年内陆续出台。由此可见，习近平落实依法治国的步伐将进一
步加快。
三、打击贪腐是依法治国的重要实践
依法治国关键是“干”，动真的，来狠的。这是习近平
与以往领导人的不同之处。他把打击贪腐作为依法治国的重要
切入点和突破口，通过强有力的反贪腐手段，“老虎”和“苍
蝇” 2一起打，在依法治国的实践中取得了重大成果。例如，
习近平打破了过去所 习近平打破了过去所谓“刑不上常委”
3
的潜规则，挖出前政治局常委周永康这一巨贪，并
在此案侦办过程中，破获了周永康多年经营的由原中
石油集团董事长、党组书记蒋洁敏等曾在石油系统内
担任高管职务的人员组成的“石油帮”，使之成为“
被一窝端的油老虎”；以及他在担任四川省委书记
期间扶植的郭永祥、李崇禧、冀文林等官员组成的
“四川帮”、“秘书帮”等。又如，2014年12月，原政协副主
席令计划因涉嫌严重违纪被查处，他所经营多年的“山西帮”
亦被瓦解，引起“山西官场地震”。
1
2
老虎指省部级以上腐败高官，苍蝇指中低级腐败官员。
3
中共中央政治局常委涉及任何违法行为均不予追究。
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据不完全统计，自中共十八大以来，截止2015年4月
底，被查处的省部级“大老虎”人数已达102人，其中包括中
国人民解放军的33名军级以上干部，原中央军委副主席徐才厚
等高级将领也名列其中，这充分展示习近平依法治国、治军的
决心与力度。
此外，中共中央和公安部等还组织了大规模的海外追
逃行动，缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人，特别是党员和国企职
务犯罪嫌疑人。2014年7月至年底，公安部部署全国公安机关
发起代号“猎狐2014”的专项行动，从69个国家和地区成功抓
获外逃经济犯罪人员680名。2015年4月开始，中央反腐败协调
小组部署开展针对外逃腐败分子的“天网”行动，综合运用警
务、检务、外交、金融等手段，集中时间、集中力量“抓捕一
批腐败分子，清理一批违规证照，打击一批地下钱庄，追缴一
批涉案资产，劝返一批外逃人员”。为此，公安部也于2015
年4月1日起组织开展“猎狐2015”专项行动，这既是“猎狐
2014”的继续，也是“天网行动”的一部分，重点对象是外逃
经济犯罪嫌疑人、外逃党员和国家工作人员、涉腐案件外逃人
员。目前，陆续有藏匿海外的犯罪人员被抓捕归案或主动回国
自首。此外，国际刑警组织中国国家中心局近日首次集中公布
的针对100名涉嫌贪腐和经济犯罪的外逃人员通缉名单于4月23
日公开发布，4月25日，被列入名单的首名嫌犯戴学民落网。
应当指出的是，由于这些腐败分子多为共产党各级官
员，他们的案件都是先由中共中央或地方纪律检查委员会以严
重违反党纪开始查处的，但是他们最终还是要接受“国法”的
惩处。例如，2013年7月8日，北京市第二中级人民法院一审以
受贿罪、滥用职权罪判处原铁道部长刘志军死刑，缓期两年执
行，并处没收全部个人财产。对于周永康这样的常委级人物，
天津市人民检察院也已经于2015年4月3日，以其涉嫌受贿、滥
用职权、故意泄露国家秘密向天津市第一中级人民法院提起
公诉。至于军中巨贪徐才厚，因患膀胱癌于2015年3月15日病
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亡，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，军
事检察院对徐才厚作出免于起诉决定，其涉嫌受贿犯罪所得依
法处理。这一切，都说明习近平的依法治国方略正稳步有序向
前推进。
四、结论
习近平的依法治国具有划时代意义。他第一次认真地以
法治为武器向共产党内的利益集团和权贵阶层宣战，试图从根
源上割除共 产党自身的腐败肌体，并且也取得了令人鼓舞的
战绩，受到普遍褒奖，这是过去30多年里从来没有过的。但同
时也揭示出一个可怕的事实：这个极权体制本身的腐败程度之
深令人吃惊，它一度使人民军队的大半个领导核心基本烂掉，
甚至已经感染到共产党的权力中枢——中央政治局常委。可
见，习近平所面临的挑战之严峻。必须指出，习近平推行依法
治国是在进一步强化集权的情况下实现的，这也引起了不少人
的忧虑，因为是集权导致了腐败，再集权是否会导致更大的腐
败？这种危险是存在的，必须提防。但事实也证明，有时以毒
攻毒也是必要的，有效的。新加坡的法治就是在李光耀的强权
体制下建立起来的。关键是强权领袖能否将自身置于自己亲手
建立的法治管辖之下。
习近平明确了党与法的关系，但他最终没能解决一个最
关键的问题：一旦党中央领导集体或党的最高领导人违法怎么
办？要党“带头守法”的号召是苍白无力的。谁能保证党会永
远守法？
法治必须有制度来保证，制度必须有人监督。谁来监
督？习近平说由党来监督（党“保证执法”），但这远远不
够。可以说，更重要的监督者是人民。只有人民才是最全面、
最彻底、最有效的监督者。而要人民监督，就必须给他们以舆
论自由、新闻自由，还他们以知情权。这是真假依法治国的试
金石，也是依法治国的成功保证。
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ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศจีนใน
ปจจุบัน
ผูเขียน หลิน ยี1่
ตั้งแตปฏิรูปและเปดประเทศเปนตนมา จีนไดเปลี่ยนจากสังคม
ที่มีความเทาเทียมกันอยางมากเขาสูยุคที่มีชองวางระหวางคนรวยกับ
คนจน ถึงแมการเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในขนาดที่เหมาะสม
จะกระตุนความกระตือรือรนในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แตชวง 10 ปท่ผี านมา ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในจีนไดพุงถึงจุด
สูงสุด โดยตั้งแตป 1980 ถึงป 2010 ชองวางนี้ไดสูงขึ้นเกือบเทาตัว ในชวง
ไมกี่ปที่ผานมา ปญหาความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศ
จีนไดรับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งในและตางประเทศ บทความ
นี้จะวิเคราะหวา ปจจุบัน ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในจีนมีมาก
เพียงใด รัฐบาลมีมาตรการรับมืออยางไร และควรจะมองปญหานี้ในเชิง
วิทยาศาสตรอยางถูกตองแมนยําไดอยางไร
1. ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนที่รุนแรงมากขึ้นและ
ผลอันเลวราย
การแสดงคาความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศ
หนึ่งๆ ใชคาสัมประสิทธิ์จีนี (ตัวเลขแสดงการกระจายรายได – ผูแปล)
ซึ่งเปนคาที่อยูระหวาง 0 ถึง 1 หากตัวเลขยิ่งสูง ชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนจะยิ่งมีคามาก คาสัมประสิทธิ์การกระจายรายไดโดยเฉลี่ยทั่ว
1

หลิน ยี่ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ปจจุบัน
เปนอาจารยประจําหลักสูตรจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
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โลกอยูที่ 0.44 โดยปรกติ ประเทศที่พัฒนาแลว คาสัมประสิทธิ์จีนีจะอยู
ระหวาง 0.24 ถึง 0.36 มีเพียงประมาณรอยละ 10 ของประเทศทั่วโลก
เทานั้นที่สูงกวา 0.5 จากขอมูลที่ถูกเปดเผยโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ
จีนพบวา ชวงตนทศวรรษที่ 1980 คาสัมประสิทธิ์จีนีของประชากรจีนอยู
ที่ประมาณ 0.3 เมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนตนมา ตัวเลขมีแนวโนมสูง
ขึ้นตลอด ในป 2003 คาดังกลาว อยูที่ 0.479 ในป 2008 ตัวเลขพุงขึ้น
สูจุดสูงสุดคือ 0.491 หลังจากนั้นจึงคอยๆ ลดลงทุกป โดยป 2012 ไดลด
ลงมาอยูที่ 0.474 ป 2013 อยูที่ 0.473 และป 2014 อยูที่ 0.469 แต
ขอมูลอยางไมเปนทางการกลับเปนที่นาตกใจมากกวา ผลวิจัยเมื่อไมนาน
มานี้ของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง (Peking University) พบวา คาสัมประสิทธิ์
จีนีของจีนในป 2010 คือ 0.55 ในขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการ
เงินและเศรษฐศาสตรแหงภาคตะวันตกเฉียงใต (Southwestern University of Finance and Economics) ไดประมาณการไววาหลังจากป
2010 เปนตนไป คาสัมประสิทธิ์จีนีของจีนจะสูงกวา 0.60 เห็นไดชัดวา คา
สัมประสิทธิ์จีนีของจีนที่เทากับ 0.5 หรือสูงกวานั้น นับเปนตัวเลขที่คอน
ขางสูงทีเดียว ประเทศจีนไดถูกจัดอยูในกลุมประเทศที่มีชองวางระหวาง
คนรวยกับคนจนจํานวนมากที่สุดในโลกเชนเดียวกับประเทศแอฟริกาใต
และโคลัมเบีย นอกจากนั้น จากสถิติของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียใน
ชวงครึ่งหลังของป 2009 พบวา คาสัมประสิทธิ์จีนีของจีน (0.4729) สูง
เปนอันดับหนึ่งในบรรดา 22 ประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชีย ประชากร
รอยละ 20 ซึ่งมีรายไดสูงที่สุดในประเทศ มีรายไดเฉลี่ยสูงกวารายไดเฉลี่ย
ของประชากรรอยละ 20 ที่มีรายไดตําสุดในประเทศถึง 11 เทาตัว ตัวเลข
ดังกลาวสูงกวาประเทศอื่นอยูมากพอสมควร
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แผนภูมิแสดงการเปลี่ยนแปลงคาสัมประสิทธิ์จีนีของจีนตั้งแตป
2003 ถึงป 2014
การคํ า นวณค า สั ม ประสิ ท ธิ์ จี นี จ ากปริ ม าณทรั พ ย สิ น ก็ พ บว า
ตัวเลขของจีนยังคงสูงมากเชนกัน จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
เมื่อไมนานมานี้พบวา คาสัมประสิทธิ์จีนีของประเทศจีนที่คํานวนจาก
ปริมาณทรัพยสิน อยูที่ 0.45 ในป1995 และ 0.55 ในป 2002 และพุง
สูงถึง 0.73 ในป 2012 เห็นไดชัดวา ปริมาณทรัพยสินที่ไมเทาเทียมกัน
ของประชากรในจีนนั้น มีแนวโนมสูงขึ้นในชวงไมกี่ปที่ผานมา และสูง
กวาความเหลื่อมลลําของการกระจายรายไดอยางเห็นไดชัด จากขอมูล
ในป 2012 พบวา ครอบครัวจีนเพียงรอยละ 1 ซึ่งมีความรรํารวย ไดถอื
ครองทรัพยสินมากกวาหนึ่งในสามของทรัพยสินทั้งประเทศ ในทางกลับ
กัน ครอบครัวจีนอีกรอยละ 25 ซึ่งยากจนที่สุด ไดถือครองทรัพยสินของ
ประเทศรวมกันราวรอยละ 1 เทานั้น
ความแตกตางอยางมากระหวางคนรวยกับคนจนในจีน นอกจาก
จะเห็นไดชัดจากขอมูลเชิงตัวเลขดังที่ไดกลาวมาแลว ยังเห็นไดชัดจาก
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ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ปจจุบัน เมืองและชนบทมีความ
แตกตางกันประมาณ 3 เทา คนเมืองมีเงินเดือนสูงและไดรับสวัสดิการที่
ดี แตในชนบท มีประชากรที่ยากจนอยูเปนจํานวนมาก รายไดของพวกเขา
เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชามาก
คงไมอาจปฏิเสธวา ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนที่พอเหมาะ
จะชวยกระตุนใหคนขยันทํางาน และชวยสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เชน การลงทุนและการสรางกิจการ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจเติบโต แตชอง
วางระหวางคนรวยกับคนจนที่กวางมากเกินไป จะทําใหเกิดการแตกแยก
เปนสองขั้ว โดยเฉพาะอยางยิ่งความไมเทาเทียมระหวางคนรวยกับคนจน
ซึ่งจะทําลายบรรยากาศในสังคมและกลายเปนชนวนใหเกิดความขัดแยง
ในสังคม ทําใหเศรษฐกิจหยุดนิ่ง ผลจากการสํารวจหนึ่งในป 2012 แสดง
ใหเห็นวา ประชาชนมีความกังวลตอปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
มากกวาความกังวลตอปญหาการทุจริตฉอฉลหรือการวางงานเสียอีก
ช อ งว า งระหว า งคนรวยกั บ คนจนได ส ง ผลร า ยแรงอย า งยิ่ ง ต อ
สังคมจีนในปจจุบัน เห็นไดจาก ประการแรก คนรวยไมสนใจความเปน
อยูอันยากแคนของคนจน สนใจเพียงการโออวดความมั่งคั่ง ภาพที่ผูคน
ไดเห็นคือคนรวย โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกหลานของเศรษฐีไดไปซื้อที่อยู
อาศัยหรูหราในเมืองใหญอยางมหานครปกกิ่งและเซี่ยงไฮ หรือแมกระทั่ง
ในตางประเทศ บางก็ขับรถหรูโฉบไปมา ใชชีวิตหรูหรา โดยไมสนใจเพื่อน
รวมชาติอีกจํานวนมากที่ขอเพียงมีขาวกิน มีเสื้อผาใส ความแตกตางอยาง
สุดขั้วเชนนี้ ทําใหเกิด “การเกลียดชังคนรวย” โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
คนยากจนที่รวมตัวกันเชิดชูความคิดของลัทธิเหมา แสดงความไมพอใจ
ตอความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน หรือแมกระทั่งมีการกระทําที่
รุนแรงเกิดขึ้น ถาหากชองวางระหวางคนรวยกับคนจนยังคงเพิ่มขึ้น คน
กลุมนี้ก็จะยิ่งแข็งกราวขึ้นจนกอ ความไมสงบในสังคมขึ้นได
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ประการที่สอง มองในแงเศรษฐกิจ ความแตกตางระหวางคนรวย
กับคนจนจะทําใหไมเกิดการจับจายใชสอย ความตองการภายในลดลง
เศรษฐกิจหยุดชะงัก และอาจเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได ในสังคมที่มีความแตก
ตางระหวางคนรวยกับคนจน คนจนมีเงินเพียงพอที่จะประทังชีวิตเทานั้น
ไมมีเงินเหลือที่จะจับจายใชสอยอยางอื่น หากไมเพิ่มรายไดใหประชากร
ระดับลาง ไมวาจะใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจอยางไร ก็ไมอาจเห็นผลที่
ชัดเจนได ในทางตรงกันขาม คนรวยในจีนมีแนวโนมที่จะออมเงินมากกวา
ซึ่งจะทําใหเกิดภาวะผลผลิตมากเกินความตองการ ขอมูลชุดหนึ่งแสดง
ใหเห็นวา ใน 30 ปที่ผานมา ทุกๆ ครั้งที่คาสัมประสิทธิ์จีนีเพิ่มขึ้น 0.01
อัตราการออมจะเพิ่มขึ้นรอยละ 0.76 เชนกัน ประเทศจีนมีสถานะเปน
โรงงานของโลก ปจจุบันกําลังเผชิญปญหาการผลิตมากเกินความตองการ
การแกไขปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจนที่กวางเกินไป และการ
สนับสนุนใหเกิดชนชั้นกลาง จะเปนประโยชนตอการลดการพึ่งพาตลาด
โลกของเศรษฐกิจจีน และความสามารถในการปองกันความเสี่ยง รวมถึง
ทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางแข็งแกรงและยั่งยืน
2. วิเคราะหสาเหตุความรุนแรงของความแตกตางระหวางคนรวย
กับคนจน
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนที่กวางมากของจีนในปจจุบันนี้
เปนผลจากกระบวนการทางประวัติศาสตรที่คอยๆ เกิดและพัฒนาขึ้นเปน
รูปเปนราง โดยมีสาเหตุหลายประการที่เปนตัวขับเคลื่อนกระบวนการนั้น
การปฏิรูประบบการจัดสรรที่เริ่มจากชนบทของจีนในป 1978 เปนจุดเริ่ม
ตนของการปฏิรูปอยางเต็มรูปแบบของประเทศจีน พรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดดําเนินนโยบายการปนผลผลิตตามแรงงานที่ลง ใน “ยุคสังคมนิยมชวง
ตน” โดยมุงเนนใหคนขยันเพื่อนําไปสูความรรํารวย ในยุค 1980 คนมีความ
คิดวา “ความรวยคือความรุงโรจน” ซึ่งตรงกันขามอยางสิ้นเชิงกับความ
เชื่อในสมัยเหมา ที่วา “ยิ่งจนยิ่งรุงโรจน” หลังป 1980 เศรษฐกิจจีนคอยๆ
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เปลี่ยนไปสูรูปแบบเศรษฐกิจแบบตลาด พรอมทั้งอนุญาตและสนับสนุนให
จัดสรรปนสวนองคประกอบตางๆ ตามการทุมเทและการมีสวนรวม เชน
เงินทุน เทคโนโลยี และการจัดการ หลังจากเขาสูศตวรรษที่ 21 ผูประกอบ
การเอกชน (นายทุน) สามารถเขารวมเปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตได
ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนก็ไดพัฒนาขึ้นอยางถูกตองตามครรลอง
ภายใตระบบ “สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณของจีน”
เมื่อเปนเชนนี้แลว ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนในจีนที่เปน
อยูใ นปจจุบนั เกิดขึน้ ไดอยางไร ประการแรก เกิดจากการใชระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนมาเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะทําใหชองวางระหวาง
คนรวยกับคนจนเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากแตละคนมีความสามารถ มีโอกาส
และมีความพยายามทีไ่ มเทากัน ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั ยอมแตกตางกันไป
ประการทีส่ อง การลงทุนทําใหคนสวนหนึง่ มีรายไดมหาศาล เนือ่ งจาก
การไดรบั ผลกําไรจากการลงทุนคอยๆไดรบั ความนิยม ตัง้ แตป 1990 ชนชัน้ ผู
ประกอบธุรกิจเอกชนเริ่มขยายจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ บางสวนรํรารวย
ขึน้ มาจากการซือ้ ขายหุน สิง่ ทีต่ รงกันขามกับภาพนักลงทุนทีร่ าํ รวยขึน้ ก็คอื
ชาวนาในชนบทที่มีชีวิตลําบากยากเข็ญ เห็นไดจากปญหา “สามเกษตร”
(เกษตรกรรม ชนบทเกษตร เกษตรกร) ที่เปนปญหาสําคัญในชวงเวลา
เดียวกันนี้
ประการทีส่ าม คนบางกลุม ไมไดใชวธิ ที างการตลาด แตกลับใชวธิ ี
ทีผ่ ดิ ศีลธรรมหรือแมกระทัง่ ผิดกฎหมาย เพือ่ ใหไดมาซึง่ เงินทองทีไ่ มบริสุทธิ์
เศรษฐกิจของจีนถูกตรวจตราและควบคุมอยางมีประสิทธิภาพโดยรัฐ
กระนั้นก็มีบางกลุม อาศัยความสัมพันธพิเศษกับเจาหนาที่รัฐ ทําการตกลง
ใตโตะเพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน จนสะสมความมั่งคั่งอยางรวดเร็ว
173
SW 9855-A-P294-PC8.indd 173

22/2/2560 16:24:45

ตัวอยางเชน การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจีนนั้นสรางผลกําไรที่สูงมาก
มีเศรษฐีใหมมากมายนับไมถวน ที่ดินในเมืองถูกควบคุมโดยรัฐบาลทองถิ่น
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยและเจาหนาที่รัฐใชการแลกเปลี่ยนระหวางเงิน
กับอํานาจ เพื่อสรางรายไดกอนใหญไดอยางงายดาย
ประการสุดทาย ระบบอันลาสมัยจากนโยบายบางอยางทีไ่ มเหมาะ
สมของรัฐบาล ทําใหชาวชนบทตองเผชิญกับความยากจนเปนเวลายาวนาน
ระบบและนโยบายทีว่ า นีเ้ อือ้ ตอการเพิม่ รายไดของประชากรสวนหนึง่ แตก็
ทําใหรายไดของประชากรอีกสวนหนึง่ เพิม่ ขึน้ ชามาก ทําใหมชี อ งวางระหวาง
คนรวยกับคนจนเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ตัวอยางเชน ระบบสํามะโนประชากรไดเคย
จํากัดโอกาสในการพัฒนาและประกอบอาชีพของเกษตรกรในชนบทมาเปน
เวลานาน ภายใตระบบสํามะโนประชากรแบบดัง้ เดิมของจีนนัน้ ประชากร
ถูกแบงออกเปนสองประเภทคือ ประเภททีท่ าํ การเกษตรและประเภทนอก
ภาคการเกษตร เกษตรกรไมสามารถเขามาทํางานและใชชีวิตในเมืองได
ประชากรสองประเภทไดรับสวัสดิการที่แตกตางกัน ปจจัยเหลานี้นําไปสู
การเกิดชองวางระหวางรายไดของเมืองและชนบทที่สงผลกระทบจนถึง
ปจจุบัน อีกตัวอยางหนึ่งคือ การที่รัฐบาลใชนโยบายพิเศษเฉพาะกับเมือง
ตามชายฝงทะเลของจีน ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจในเมืองชายฝงกับเมือง
ชั้นในขาดความสมดุล เกิดชองวางระหวางรายไดของประชากรสองพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น (ไมอาจปฏิเสธไดวานโยบายเหลานี้สงผลกระทบในชวงเวลา
หนึ่ง) อีกตัวอยางคือ การที่หนวยงานของรัฐไดรับการดูแลเปนพิเศษใน
เรื่องนโยบาย รัฐวิสาหกิจมีขอไดเปรียบในเรื่องการผูกขาดการคา ทําให
สามารถสรางผลกําไรอันงดงามไดอยางงายดาย ทัง้ หมดนีน้ าํ ไปสูค วามแตก
ตางระหวางคนรวยกับคนจนที่รุนแรงขึ้นในประเทศจีน
3. นโยบายรับมือและผลสําเร็จของรัฐบาลจีน
จากความรุนแรงของความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนในจีน
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และผลรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นตามมา รัฐบาลจีนจึงกําลังพยายามแกไข
ปญหานี้ คณะกรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสตจีนไดเนนยําอีกครั้งใน
เดือนพฤศจิกายน ป 2013 วาจะตอง “ปฏิรปู ระบบการกระจายรายไดเพือ่
สงเสริมใหทกุ คนรราํ รวยโดยถวนหนา” รัฐบาลจีนจึงไดใชมาตรการตางๆ เพือ่
ลดความรุนแรงของความเหลือ่ มลลาํ และลดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
ประการแรก รัฐบาลไดเพิม่ รายไดใหแกผมู รี ายไดตาํ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ รายไดของเกษตรกร มาตรการทีเ่ ห็นเปนรูปธรรมไดแก การประกันราคา
ผลิตผลทางการเกษตร สงเสริมมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการเกษตร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ประสิทธิภาพสูง และผลผลิตสูง สําหรับการลดภาระของ
เกษตรกร ในป 2006 รัฐบาลจีนไดยกเลิกการเก็บภาษีเกษตรกรรมทั่ว
ประเทศทีเ่ คยเก็บตอเนือ่ งมายาวนานถึง 2000 ป เกษตรกรไมเพียงแตไม
ตองจายภาษี แตยังไดรับเงินชวยเหลือหลายประเภทจากรัฐอีกดวย เชน
เงินอุดหนุนสําหรับเกษตรกรที่ใชวัตถุดิบและเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี เงิน
อุดหนุนสําหรับซื้อเครื่องจักรเพื่อการเกษตร เงินอุดหนุนตามปริมาณที่ดิน
และผลผลิตเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเพิ่มผลผลิต และเงินอุดหนุนทั่วไป
ตัวอยางเชน ในป 2012 มณฑลเจียงซูไดแจกเงินอุดหนุนตามปริมาณที่ดนิ
และผลผลิต จํานวน 20หยวน ตอการเพาะปลูกเปนบริเวณ 1 หมู (หมู หนวยวัดพื้นที่ของจีน : 1 หมู เทียบเทากับ 666 ตารางเมตร - ผูแปล) (หาก
เพาะปลูกมากขึ้นทุกๆ 1 หมู ก็จะไดรับเงินอุดหนุน 20 หยวนจากรัฐ) และ
ในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไป แจกใหหมูละ 69 หยวน (สําหรับซื้อวัตถุดบิ
ที่ใชในการผลิต) ปริมาณของงบประมาณอุดหนุนทางการเกษตรนี้เพิ่ม
ขึ้นจาก 100 ลานหยวนในป 2002 เปน 165,300 ลานหยวน ในป 2012
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดใหอิสระแกเกษตรกรมากขึ้นในเรื่องการออกจาก
ทองถิ่นเพื่อไปใชแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปนการเพิ่มรายไดให
เกษตรกรอีกทางหนึง่ รัฐทําการปฏิรปู ระบบสํามะโนประชากร และปกปอง
สิทธิทพ่ี งึ ไดรบั และผลประโยชนของพวกเขาโดยวิธที างกฎหมาย ในรายงาน
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“ขอเสนอแนะของคณะมุขมนตรีเกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบสํามะโนประชากร
ใหกา วไปอีกขัน้ ” ไดระบุไวอยางชัดเจนวา “สนับสนุนใหเกษตรกรโยกยาย
จากชนบทเขาสูเ มืองอยางเปนระบบระเบียบ และอยางสมเหตุสมผล และ
สนับสนุนใหเกษตรกรผูยายหลักแหลงไดมีการปรับตัวใหเขากับสภาพชีวิต
ความเปนอยูใ นเมือง”
ประการที่สอง ความพยายามอยางยิ่งยวดในการกระจายรายได
ใหมีความเปนธรรม รัฐบาลไดปรับกรอบโครงสรางของการปรับการกระ
จายรายไดใหม โดยในขณะที่พยายาม “สรางเคกชิ้นใหญกวาเดิม” นั้น
รัฐบาลก็ไดพยายามที่จะ “จัดสรรเคกใหเหมาะสมยิ่งขึ้น” ในอดีตที่ผาน
มา พนักงานหรือผูดูแลหนวยงานของรัฐบางคนใชการผูกขาดตําแหนง
หนาที่ใหไดมาซึ่งรายไดกอนงาม และยังเพลิดเพลินกับสวัสดิการที่เหนือ
กวา เงินบํานาญ เงินชวยเหลือเพื่อสุขภาพ การศึกษา และที่อยูอาศัย
ซึ่งไดรับในอัตราที่มากกวาประชาชนธรรมดาจํานวนมาก แตในปจจุบัน
รัฐบาลไดเนนยําวาการกระจายรายไดใหมตองเนนความยุติธรรม ไมกี่ปที่
ผานมา รัฐบาลไดทําการปรับลดรายไดที่คอนขางสูงและที่สูงเกินไปอยาง
ไมมีเหตุผลของบุคลากรในหนวยงานรัฐ เชน การปรับลดคาตอบแทนของ
ตําแหนงประธานและผูจัดการทั่วไปของบริษัท กวางตุง ฮงตา บลาสติ้ง
จํากัด (Guangdong Handar Blasting Co.,LTD.) หนึ่งในรัฐวิสาหกิจใน
มณฑลกวางตุง โดยไดปรับลงจาก 1,107,400หยวนในป 2013 ไปอยูที่
550,500 หยวนในป 2014 ซึ่งเปนการปรับลดลงมากกวา 50% “แผนการ
ปฏิรูประบบคาตอบแทนของผูรับผิดชอบรัฐวิสาหกิจ” ไดเริ่มใชอยางเปน
ทางการแลวตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ป 2015 เปนตนมา คาตอบแทนของ
ผูบริหารตําแหนงสูงๆ ของรัฐวิสาหกิจจะถูกปรับใหเปนไปตามมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการดูแล “การใชจายในหนาที่” ของผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจอยางเขมงวดอีกดวย เพื่อปองกันมิใหผูบริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจใชจายสุรุยสุรายดวยรายไดที่มองไมเห็นกอนนี้
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และเพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของผูท่ีมีรายไดนอยและปานกลาง
เพื่อใหพวกเขาไดสะสมความมั่งคั่ง เมื่อไมกี่ปมานี้ รัฐไดปรับอัตราขั้นตํา
ของการเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหลายครั้ง โดยในเดือนมกราคม ป
2011 ไดเพิ่มจาก 2,000 หยวนขึ้นมาเปน 3,500 หยวน
ประการทีส่ าม รัฐไดพยายามสรางและปรับปรุงระบบประกันสังคม
และระบบความปลอดภัย ขยายความครอบคลุมของประกันสังคม และใช
มาตรการประกันรายไดขั้นตํตาสําหรับประชากรภาคครัวเรือน (การประกัน
รายไดขั้นตํา)2 ไมกี่ปที่ผานมา มีเกษตรกรจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไดรับ
ประโยชนจากมาตรการนี้และมาตรฐานเงินชวยเหลือก็ถูกปรับขึ้นอยาง
ตอเนื่องทุกป ในป 2013 เกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากมาตรการนี้มี
มากกวา 53 ลานคนเลยทีเดียว โดยมีมาตรฐานเงินชวยเหลือเฉลี่ยอยูที่
100 กวาหยวนตอเดือนตอคน ตั้งแตเดือนมกราคม ป 2013 เปนตนมา
มาตรฐานเงินชวยเหลือของประชากรในมหานครปกกิ่ง เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย
520 หยวนตอเดือนตอคน มาเปน 580 หยวนตอเดือนตอคน และ
มาตรฐานเงินชวยเหลือสําหรับเกษตรกร ก็เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 380 หยวน
ตอเดือนตอคน มาเปน 460 หยวนตอเดือนตอคน และเพื่อปองกันความ
ยากลํ า บากในชี วิ ต ของเกษตรกรอั น เป น ผลจากการเจ็ บ ป ว ยร า ยแรง
รัฐบาลไดใช “ระบบการประกันคารักษาพยาบาลในรูปแบบความรวมมือ
เพื่อเกษตรกรในชนบท” (ระบบความรวมมือชนบทใหม)3 ในป 2010 ได
มีการใชระบบนี้ครอบคลุมชนบททั่วทุกพื้นที่ในประเทศจีน ในป 2015
2

มาตรการที่รฐั บาลใหเงินชวยเหลือครัวเรือนที่มีรายไดรวมตอปตํากวามาตรฐานความเปน
อยููขั้นตตําสุุดของทองที่นั้นๆ
3
ระบบความรวมมือใหมนี้ คือระบบการประกันคารักษาพยาบาลใหกับชาวบานที่อาศัยใน
ชนบท ซึ่งระบบนี้รฐั เปนผููจัดตั้งขึ้น แนะนําและชักชวนใหเกษตรกรเขารวมตามความสมัคร
ใจ โดยจะมีการระดมทุุนจากหลายฝายทั้งจากตัวบุุคคลเอง องคกรหรือชุุมชน และรัฐบาล
เพื่อไวใชรักษาการเจ็บปวยรายแรงเปนหลัก กลาวคือ สามารถเบิกคาใชจายไดเฉพาะการ
เจ็บปวยรายแรงและการรักษาตัวในโรงพยาบาลเทานั้น
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หนวยงานการคลังทุกระดับของรัฐบาลไดปรับมาตรฐานเงินชวยเหลือใน
ระบบความรวมมือชนบทใหม โดยเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมในป 2014
อีก 60 หยวน รวมเปน 380 หยวนตอคน
ประการที่สี่ การปราบปรามคอรัปชั่นและอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจเพื่อความยุติธรรมในสังคม ความแตกตางระหวางคนรวยกับ
คนจนของจีนในปจจุบันนั้น สวนหนึ่งเกิดจากการคอรัปชั่นหรือการแลก
เปลี่ยนระหวางเงินกับอํานาจ ผูคนตางแคนเคืองกับชองวางระหวาง
คนรวยกับคนจนที่มีสาเหตุมาจากการคอรัปชั่นนี้มาก เมื่อสี จิ้นผิง (Xi
Jinping) ขึ้นมามีอํานาจ ไดสรางระบบการกวาดลางคอรัปชั่นที่เรียกวา
“จับเสือและตบแมงวันพรอมๆ กัน” โดยเฉพาะอยางยิง่ การลงโทษเจาหนาที่
ระดับสูงจํานวนมากที่ทุจริต ซึง่ ระบบนีช้ ว ยยับยัง้ ผลรายจากการคอรัปชัน่
ได เพือ่ ลดพฤติกรรมคอรัปชัน่ ทีต่ วั ระบบ รัฐไดใชมาตรการตางๆ เชน การ
ลดจํานวนโครงการที่รัฐเปนผูอนุมัติ ปรับลดขั้นตอนการอนุมัติ และ การ
คอยๆ ผอนการผูกขาดของรัฐวิสาหกิจ เปนตน ตั้งแตเดือนมีนาคมจนถึง
ปลายป 2014 รัฐบาลไดยกเลิกรวมถึงกระจายอํานาจการอนุมัติโครงการ
ทั้งหมดสามชวงรวมทั้งสิ้น 202 โครงการ เฉพาะแคในเดือนพฤษภาคม ป
2015 หลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) นายกรัฐมนตรีไดยกเลิกโครงการกวา 200
โครงการทีส่ ว นกลางกําหนดใหภาคทองถิน่ จัดทําในปน้ี รวมทัง้ ใหมกี ารเปด
เผยกระบวนการในการอนุมตั โิ ครงการและลดระยะเวลาอนุมตั โิ ครงการทีไ่ ด
รับอนุญาตใหดาํ เนินการตอ
ประการสุดทาย การรักษาใหสงั คมมีความคลองตัวในการปรับเปลีย่ น
สถานะทางสังคม ปองกันไมใหความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน
เกิดสภาวะคงที่ หากสมาชิกในสังคมไมมีการปรับเปลี่ยนสถานะ ชนชั้น
คนรวยและชนชั้นคนจนก็จะถูกสงผานจากรุนสูรุน บมเพาะความยากจน
ใหกอตัวขึ้น ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหานี้ ในปจจุบัน รัฐไมไดเพียงแคชวย
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เหลือโดยการสรางเครือขายความปลอดภัยขึ้นในสังคมเทานั้น แตรัฐยัง
กระตือรือรนที่จะใชมาตรการที่ชวยเสริมพลังอํานาจและจัดการฝกอบรม
ทักษะแกพวกเขาดวย รัฐเพิ่มความแข็งขันในการทํางานเพื่อเสริมสราง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหลูกหลานของเกษตรกรที่เขามาขายแรงงานใน
เมืองเขาถึงการศึกษาไดอยางงายยิ่งขึ้น เกกปดกวางและเพิ่มความโปรงใส
ในตลาดแรงงาน และเขมงวดกับระบบการสอบเขารับราชการ เปนตน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแกลูกหลานชาวนาใหมากขึ้น
ในเดือนเมษายน ป 2015 มหาวิทยาลัยของรัฐอยางมหาวิทยาลัยปกกิ่ง
และมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ตางออกนโยบายลด
ระดับคะแนนสําหรับนักเรียนชนบทที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ รัฐบาล
ทุกระดับยังไดใชมาตรการตางๆ เพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ และสงเสริมให
เกษตรกรสรางอาชีพและสรางความมั่งคั่ง ซึ่งกิจการในชนบทจํานวนมาก
เหลานี้ที่ถูกสรางขึ้นโดยเกษตรกรผูมีความสามารถนั้น ไดกลายเปนตัวขับ
เคลื่อนใหเกิดความมั่งคั่งในชนบท
จากการเปลีย่ นแปลงคาสัมประสิทธิจ์ นี ขี องจีนทีป่ รับตัวลดลง ทําให
เห็นไดชัดวามาตรการตางๆ ที่นํามาใช ทําใหปญหาความแตกตางระหวาง
คนรวยกับคนจนในจีนถูกยับยัง้ ไมใหเลวรายยิง่ ขึน้ อยางไรก็ตาม ชวงสองปท่ี
ผานมานี้ ผลจากการใชนโยบายขางตนยังอาจเห็นผลไมชดั เจน อยางไรก็ตาม
การที่รัฐบาลเพิ่มความแข็งขันในการดําเนินนโยบายเหลานี้ อาจสงผลให
ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนของจีนไดรับการควบคุมใหอยูใน
ชวงที่เหมาะสมยิ่งขึ้นได
บทสรุป
ในปจจุบันนี้ งานวิจัยจํานวนมากลวนลวนแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางระหวางคนรวยกับคนจนของจีนที่คอนขางสูง ซึ่งเบื้องหลังของ
ปญหานี้ คือการที่เศรษฐกิจจีนเติบโตอยางตอเนื่องในชวงเวลาหลายสิบป
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ดังนั้นการอธิบายความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนที่ถูกตองควรเปน
ไปในลักษณะที่วา รายไดและระดับคุณภาพชีวิตของคนจนกําลังพัฒนา
สูงขึ้นเรื่อยๆ อยางไมหยุดยั้ง เพียงแตคนรวยจะพัฒนาเร็วกวาเทานั้น ผล
การวิจัยหนึ่งแสดงใหเห็นวา “การเกลียดชังคนรวย” มิไดเกิดขึ้นทั่วไป
และกวางขวางในสังคมจีนอยางที่หลายคนคาดคิด คนจีนยอมรับไดได
กับการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียมกัน หรือแมกระทั่งมีความเห็นในเชิง
บวกตอเรื่องดังกลาวดวย ตัวเลขที่ผานการคํานวนตามหลักสถิติแสดงให
เห็นวา ทัศนคติของคนจีนที่มีตอความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจน
ในป 2009 (ปทค่ี วามแตกตางเกือบจะสูงทีส่ ดุ ) กลับไมไดเลวรายกวาป 2004
ทั้งนี้เพราะทุกคนตางก็มีประสบการณความทุกขทรมานจากเรื่องความ
เสมอภาคมาแลวทั้งสิ้น ในขณะนี้ เศรษฐกิจกําลังเติบโต คุณภาพชีวิต
กําลังดีขน้ึ ผูค นมีความมัน่ ใจเต็มเปย มกับเศรษฐกิจแบบตลาดและการปฏิรปู
รวมทั้งยินยอมรับความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนไดในระดับหนึ่ง
ในความจริงแลว หากมองจากกฏแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สําหรับประเทศที่อยูในขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนา ความแตก
ตางระหวางคนรวยกับคนจนในประเทศจะมีความแตกตางจากนอยไปมาก
และกลับมานอยอีกครัง้ ซึง่ ก็สอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงของคาสัมประสิทธิ์
จีนีท่เี ปนเสนโคงเหมือนตัวยูกลับหัวดังทฤษฏีท่คี ูสเน็ตสนักเศรษฐศาสตรได
บรรยายไว ดังนัน้ ปรากฏการณเชนนีใ้ นจีน จึงถือเปนเรือ่ งทีไ่ มสามารถหลีกเลีย่ งได
ในทางกลับกัน ปรากฏการณนจ้ี ะเปนประโยชนในระดับหนึง่ จึงไมจาํ เปนตองตืน่
ตระหนกเพียงแตควรตระหนักวาจะตองทําใหความแตกตางนั้นอยูในชวง
ที่สมเหตุสมผล
คุณลักษณะทางภูมิศาสตรและการกระจุกตัวของปญหาชองวาง
ระหวางคนรวยกับคนจนในจีนไดบรรเทาความรุนแรงของผลจากความ
แตกตางระหวางคนรวยกับคนจน ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยปกกิ่งเมือ่
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ไมนานมานี้แสดงใหเห็นวา ความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนของจีน
นั้นก็คือความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท และ ความแตกตางระหวาง
ภูมิภาคนั่นเอง ซึ่งภายในเมืองหรือภายในชนบทหนึ่งๆ ความแตกตางกลับ
ไมไดมากมายนัก ตัวอยางเชน คาสัมประสิทธิ์จีนีของชนบทของจีนสูงไม
ถึง 0.4 ชาวบานในภูมิภาคที่ยังไมพัฒนารูสึกวาคุณภาพชีวิตของตนดีขึ้น
กวาแตกอน และคนรอบขางก็มิไดรํารวยกวาตนสักเทาไร ทําใหคนมีชีวิต
ที่ปรกติสุข ดวยภูมิหลังที่เศรษฐกิจเติบโตและคุณภาพชีวิตของคนก็ดีขึ้น
ความรูสึกวาถูกเอารัดเอาเปรียบของคนจึงมิไดรุนแรงแตอยางใด
ดังนัน้ จึงเปนทีแ่ นนอนวา ความแตกตางอยางมากระหวางคนรวย
กับคนจนในจีนจะยังคงอยูไปอีกนาน โดยจะรักษาระดับที่สูงมากเชนนี้
อยางไรก็ตาม หากวาเศรษฐกิจยังคงพัฒนาอยางไมหยุดนิง่ เบือ้ งหลังความ
แตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมิไดกอใหเกิดปญหาเรื่องความยุติธรรมที่
รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิง่ หากปญหาการแลกเปลีย่ นระหวางเงินกับอํานาจ
สามารถไดรบั การยับยัง้ อยางมีประสิทธิภาพ สิทธิพเิ ศษของหนวยงานรัฐถูก
ยกเลิก ระบบประกันสังคมมีการจัดการอยางถูกตองเปนธรรม ความแตกตาง
ระหวางคนรวยกับคนจนมิไดเกิดขึน้ เฉพาะทีใ่ ดทีห่ นึง่ หรือกับกลุม ใดกลุม หนึง่
และความแตกตางและชองวางระหวางคนรวยกับคนจนนี้เปนเพียงผลจาก
การแขงขันอยางยุติธรรมแลว ประชากรจีนสวนใหญสามารถยอมรับความ
แตกตางระหวางคนรวยกับคนจนนีไ้ ด ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจหยุดชะงัก
และความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนมิไดเกิดจากขั้นตอนที่ถูกตอง
เปนธรรมแลว ปญหาความแตกตางระหวางคนรวยกับคนจนก็จะกลายเปน
ปญหารายแรงสําหรับประเทศจีนดัง่ ภูเขาไฟทีร่ อวันประทุเลยทีเดียว
ผูแปล
นางสาวอุษณีษ เลิศรัตนานนท
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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当前中国的贫富分化
林易1
改革开放以来，中国从一个非常平均化的社会，进入到
了允许贫富差距的时代。人们发现，适当的贫富差距，激发了
劳动热情，提高了生产效率。不过，在过去10年，贫富差距一
度出现了一个峰值，从1980年到2010年，贫富差距几乎扩大了
一倍。近年来，中国的贫富分化问题引起了越来越多的国内外
人士的关注。当前中国的贫富差距到底有多大？中国政府采取
了什么应对措施？究竟如何科学正确看待目前的贫富差距？本
文试图做一简要的分析。
一、贫富分化的加剧及其恶果
基尼系数介于0和1之间，反映了一个国家的贫富差距。
数字越大，贫富差距越大。收入基尼系数的全球平均值为0.44左
右，发达国家一般在0.24到0.36之间，超过0.5的国家只有10%左
右。根据中国国家统计局公布的数据， 20世纪80年代初，中国居
民收入基尼系数是0.3左右。进入21世纪以后，收入基尼系数长期
居高不下，2003年为0.479，2008年达到最高点0.491，这之后逐
年下降，2012年为0.474，2013年为0.473，2014年为0.469。而非
官方的数据则更加令人震惊。根据北京大学近期的一项研究，
中国2010年的基尼系数为0.55；西南财经大学研究者的
估计是，2010年后中国基尼系数超过了0.60。显然，中国0.5
左右或更高的基尼系数是一个比较高的数字，中国已经位居全
球贫富差距最大的国家之列，与南非、哥伦比亚等国家为伍。
另据亚洲开发银行2009年下半年的数据，中国在22个亚洲国家
发展中国家基尼系数最高（0.4729），排行第一；收入最高的
20%人口的平均收入与收入最低的20%人口的平均收入的比率，
中国是11倍，高出其它国家一大截。
1

林易系北京大学社会学博士，现任法政大学比里•帕侬荣国际学院教师。
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按财产来算的基尼系数中国也相当高。根据北京大学近
期的研究，1995年中国财产的基尼系数为0.45，2002年为0.55
，2012年达到0.73。显然，中国的财产不平等程度近年来呈现
升高态势，明显高于收入不平等的程度。按2012年的数字，顶
端1%的家庭占有全国三分之一以上的财产，底端25%的家庭拥
有的财产总量仅在1%左右。
除了在绝对值上中国的贫富差距比较大，中国的贫富差
距还突出表现为城市和农村之间的差距比较大。目前，中国的
城乡差距大约为三倍，城市享受着高收入和高福利，而中国的
农村则存在大量的贫困人口，收入增长缓慢。
应当承认，适当的贫富差距会激发人们努力工作，推
动投资、创业等经济活动，带来经济增长，但贫富差距过大乃
至形成两极分化，特别是不公平的贫富分化，则会败坏社会风
气，成为社会动荡的导火索，从而导致经济停滞。2012年的一
项调查显示，人们对贫富分化表现出的担心，甚至超过了对腐
败和失业的担心。
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贫富分化给当前的中国社会带来了严重后果。首先，体
现在很多富人不顾穷人生活困难的，而肆意炫富。人们看到，
一些富人，特别是富人的子女，在北京上海等大城市，甚至国
外购买豪宅。一些人开着豪车在街头招摇过市。他们穷奢极
欲，全然不顾中国很多穷人仅够满足温饱的生活。这样的贫富
鲜明对比，引发人们的“仇富心理”。特别是，一些贫民阶层
聚集在毛泽东主义的旗帜下，经常对贫富分化表达不满，甚至
采取过激行动。如果贫富分化加剧，那么这个群体有可能更加
活跃，引发社会动荡。
其次，从经济方面来看，贫富分化会导致消费不足，内
需疲软，并会引起经济停滞不前甚至引发危机。在一个贫富分
化的社会，贫民的钱仅够勉强维持生活，没钱进行额外消费。
不增加底层的收入，无论什么刺激经济的政策都不会产生太大
效果。相反，中国的富人更可能存钱，从而加剧了国内的生产
过剩。一组数据显示，过去30年里，基尼系数每上升0.01，储
蓄率就上升0.76个百分点。作为世界工厂的中国目前存在产能
过剩问题，解决贫富差距过大，培养中产阶级，有利于减少中
国经济对国际市场的依赖，增强抗风险能力，从而使中国经济
持续健康发展。
二、贫富分化加剧的原因分析
当前中国的巨大贫富差距，有一个逐步形成的历史过
程，并有不同的原因机制在发挥作用。1978年从农村开始的分
配体制改革拉开了中国全面改革的序幕。中共落实了“社会主
义初级阶段”按劳分配的原则，鼓励人们勤劳致富。与毛泽东
时代“越穷越光荣”形成鲜明的对比，1980年代是“致富光
荣”。此后，中国经济逐步朝市场经济转型，并允许和鼓励资
本、技术、管理等要素按贡献参与分配。进入二十一世纪以
后，民营企业家（资本家）可以入党，贫富差距在“有中国特
色的社会主义”制度下获得了完全的合法性。
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当前中国的贫富差距究竟是怎么产生的呢？首先，市场
经济本身会产生贫富差距。中国的贫富差距扩大，是由计划经
济向市场经济转型的必然现象。在自由竞争的市场经济中，人
们由于在能力、机遇、努力程度等存在差异，必然会在市场上
获得不同的回报。
其次，资本投资为一部分人带来巨额收益。随着资本收
益在1990年代逐渐获得合法性，中国的民营企业家阶层日益扩
大，还有一些人则通过股票交易发财。与此形成对照的是，这
一时期，农民的生活相当艰难，“三农问题”（农业、农村、
农民）突出。
其三，一些人通过非市场、非道德，甚至非法手段获得
不义之财。中国的经济受到政府的有力监管或调控，而一些人
通过与政府官员的特殊关系，进行幕后交易，获得不正当的竞
争优势，进而迅速积累财富。例如，中国房地产行业的利润相
当高，曾造就了无数富翁，而城市土地被当地政府控制，房地
产开发商通过与政府官员的权钱交易，轻易获得巨额财富。
最后，政府的一些传统制度和政策失当，导致农村人口
的长期贫困。这种制度和政策有利于一部分人口增加收入，而
使另一部分人口收入增长缓慢，从而扩大了贫富差距。例如，
户籍制度曾长期限制农民的工作和发展机会。在传统的户籍制
度下，中国人被人为划分为农业户籍和非农户籍，农民不能到
城市中工作和生活；两种户籍的人享受不同福利待遇。这些都
导致城乡收入差距形成鸿沟，影响至今。又如，中央对沿海地
区的一些特殊政策，导致沿海和内地的经济发展失衡，沿海居
民和内地居民收入差距拉大。（当然这些政策在一定阶段有其
合理性）再如，国有部门获得特殊的政策照顾，一些国有企业
凭借政府赋予的垄断地位，轻易获取暴利。这些都导致了中国
贫富分化的加剧。
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三、中国政府的应对之策及其成效
鉴于贫富分化的严重程度以及它的潜在严重后果，中国
政府正着手解决这一问题。2013年11月中共中央再次强调要“
改革收入分配制度，促进共同富裕”。为此，政府采取了一系
列措施以遏制贫富分化的加剧，缩小贫富差距。
第一，大幅度提高低收入者特别是农民的收入。具体
来说，中国政府采取了对农产品的价格保护，推动优质高产高
效农业等措施。在减轻农民负担方面，2006年，中国政府在全
国范围内废除了延续2000多年的农业税。农民种地不但不缴税
还享受政府的各种补贴，如良种补贴、农机购置补贴、种粮直
补、农资综合补贴等。例如2012年，江苏省种粮直补每亩20元
（每多种一亩地，就多得20元政府补贴），农资综合补贴为每
亩69元（对购置生产资料的补贴）。农业补贴资金规模从2002
年的1亿元增加到2012年的1653亿元。为了进一步增加农民收
入，政府给农民外出务工人员更多的自由，改革户籍制度，依
法保障他们的合法权利和收益。2014年《国务院关于进一步推
进户 籍 制 度 改 革 的 意 见》中更是明确提出，“合理引导
农业人口有序向城镇转移，有序推进农业转移人口市民化。”
第二，力求对收入的公平分配。 政府调整了再分配调
节框架，在设法“把蛋糕做得更大”的同时，努力“把蛋糕分
得更好”。以往，一些国有单位员工和管理者通过垄断地位而
获得高收入，享受高规格的社会福利，退休金、医疗、教育、
住房补贴等远远高于普通民众。今天，政府强调再分配要更加
注重公平。近年来，政府对于国有企业不合理的偏高、过高收
入进行了调节。例如，广东省国资委控股的“宏大爆破”，其
董事长暨总经理的薪酬从2013年的110.74万元，降至2014年底
的55.05万元，降幅超过了50%。从2015年1月1日起，《中央管
理企业负责人薪酬制度改革方案》正式实施，国企高管的薪酬
将会进一步被规范。此外，对国企高管的“职务消费”进行了
严格的监管，避免国企高管借助这些隐形收入铺张浪费。为了
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保障中低收入者的利益，藏富于民，近年来政府多次调整了个
人所得税起征点，2011年1月从原来的2000元提高到3500元。
第三，政府积极建立和完善社会保障和安全网。扩大社
会保障覆盖面，实行居民最低收入保障制度（简称“低保”）
1
。近年来，越来越多的农民可以享受“低保”，而低保标准在
不断提高。2013年，中国享受农村低保待遇的人数达5300余万
人，月人均保障标准100余元。2013年1月起，北京市市民低保
标准从月人均520元提高到580元；农民低保标准从月人均380元
提高到460元。为了防止农民因为大病而导致生活艰难，中国实
行“新型农村合作医疗保险体制”（简称“新农合”） 2在2010
年，这一制度已基本覆盖全国农村。2015年，各级财政对新农
合的人均补助标准在2014年的基础上提高60元，达到380元。
第四，打击贪污腐败等经济犯罪，保证社会公平正义。
目前中国的贫富分化，在很大程度上是由于钱权交易造成的，
人们对因此而导致的贫富分化非常愤恨。习近平上台后，掀起
了反腐风暴，“苍蝇老虎一起打”，尤其是惩治了一大批腐败
高官。这对腐败的恶化起到了遏制作用。为了从制度上减少腐
败，政府还采取了减少政府审批项目，精简审批环节，逐步放
开一些垄断行业等措施。2014年3月到年底，政府已经取消和
下放三个批次共计202项行政审批事项，而仅在2015年5月，李
克强总理要求今年取消200项以上中央指定地方实施的审批事
项，并公开所有保留审批事项的流程，压缩审批时限。
最后，保持社会流动畅通，防止贫富分化的固化。如
果社会成员不能流动，富人阶层和穷人阶层就会代代相传，导
致贫困的固化。为了避免贫困固化，目前，对于社会底层，政
1
府不仅仅是简单地建立社会安全网进行救助，还要积极采取措
1
对于居民家庭年人均收入低于当地最低生活标准的家庭实行政府补贴。
2

新农合系由政府组织、引导、支持农民自愿参加，个人、集体和政府多方
筹资，以大病统筹为主的农村居民医疗保险制度，也就是说只是对大病和住
院费给予报销。
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施给他们赋权和提供技能培训。为此，政府加强了普及义务教
育的工作力度，努力为进城农民工子女在城市上学提供方便，
增强就业市场的公开度和透明度，严格公务员招考制度等。为
了给农民子女更多的高等教育机会，北京大学、清华大学等公
立高校在2015年4月提出向优秀农村学生降低分数线的政策。
此外，各级政府还采取各种措施支持、帮助、扶持农民创业致
富。许多致富能手创办的农村产业带动了村民共同致富。
由于采取了上述措施，中国社会贫富分化的恶化趋势得
到一定程度的遏制。这从前边的基尼系数的曲线就可看出，并
且已经出现了下降趋势。近两年来政府所采取的措施的功效还
没有充分显现出来，随着政府相关政策推行力度的加大，贫富
分化的状况有望限制在合理区间。
结论
目前，许多研究都承认中国的贫富分化程度相当高，
不过，我们不能忘记的一个基本的背景是，中国经济几十年来
一直在持续发展。因此，对于中国的贫富分化更准确点的描述
是：穷人的收入和生活水平在不断增长，但富人增长得更快。
有研究发现，与一些人想象不同，“仇富”在中国不具有普遍
性，中国人对于收入分配差距的态度是接受的，甚至是正面评
价的。经过统计学处理之后的数据比较显示，中国人对于贫富
差距的态度在2009年（几乎最高）也并没有比在2004年的时候
更加负面。毕竟，人们曾经深受平均主义之苦，而今天经济增
长和生活水平的提高，使人们对于市场经济和改革充满信心，
愿意接受相当程度的贫富差距。
实际上，从经济发展规律看，一个国家在经济现代化过
程中，贫富差距必然出现一个由小到大，再到小的过程。这符合
经济学家库兹涅茨描述的基尼系数呈现倒U型曲线的理论。因此
这种现象是不可避免的，甚至在某种程度上是有益的，因此不必
惊慌。但也必须警惕，必须将这种差距限制在合理的区间。

188
SW 9855-A-P294-PC8.indd 188

22/2/2560 16:24:46

中国贫富差距的地域性、集团性特征，也缓解了贫富
分化的冲击力。北京大学近期的一项研究表明，中国的贫富分
化在很大程度上是城乡分化和区域分化，而在城市或者农村内
部，分化程度并不高。例如，中国农村的基尼系数不到0.4 。
落后区域的人们看到，自己的生活比以往有所改善，而周围的
人并不比自己富多少，这有助于人们心态平和。在经济增长和
生活水平提高的背景下，人们的相对被剥夺感并不太强烈。
可以肯定，较大的贫富差距将长期在中国存在，并保
持在一个比较高的水平。但只要经济持续发展，贫富差距背后
不存在严重的不公平问题，特别是权钱交易能被有效遏制，国
有单位的特权被取消，社会保障制度做到公平公正，贫富分化
没有固化，贫富差距乃至分化仅仅是公平竞争的结果，那么，
大多数中国人完全能够接受贫富差距。相反，如果经济停滞不
前，如果贫富分化缺乏程序正义，那么贫富分化必将成为中国
的活火山。
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การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนกับความ
สัมพันธระหวางประเทศ
ยี หยวน1
รถไฟความเร็วสูง หมายถึงรถไฟที่วิ่งดวยความเร็วมากกวา 200
กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมีจุดเดนตรงที่ความรวดเร็วและความปลอดภัย
ประเทศจีนเริ่มกอสรางระบบรถไฟความเร็วสูงชากวาประเทศอื่นๆ แต
สามารถพัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว ปจจุบันเครือขายรถไฟความเร็วสูงของ
ประเทศจีนไดกลายเปนเครือขายที่มีขนาดใหญที่สุดและมีความเร็วสูง
ที่สุดในโลก
1. การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศจีน
ทางรถไฟที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ในประเทศจี น สร า งขึ้ น เมื่ อ ปลายสมั ย
ราชวงศชิง ทําใหจีนเปนประเทศลําดับที่ 3 ในทวีปเอเชียที่มีการสรางทาง
รถไฟขึ้นตอจากญี่ปุนและอินเดีย ในชวงแรก การขนสงระบบรางของจีนมี
การพัฒนาที่คอนขางลาชา ในป 1949 ทางรถไฟในจีนแผนดินใหญมีความ
ยาวรวมทั้งสิ้น 23,500 กิโลเมตร ซึ่งไมถึงครึ่งหนึ่งของทางรถไฟประเทศ
อินเดียในขณะนั้น ภายหลังสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศจีน
ไดจัดตั้งกระทรวงรถไฟขึ้น จีนเริ่มกอสรางระบบรางรถไฟขนานใหญ โดย
ยึดระบบการจัดการรถไฟของสหภาพโซเวียตเปนแบบอยาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไดเชื่อมทางรถไฟในทองถิ่นตางๆ มากมายเขาดวยกัน ในชวง
ป 1960 – 1970 เนื่องจากมีผลกระทบจากการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ทําใหการกอสรางทางรถไฟตองหยุดชะงักลง ภายหลังการปฏิรูปและเปด
ประเทศ เศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว มีความตองการเดินทางของ
ผูคนเพิ่มมากขึ้น ระบบการขนสงทางรถไฟที่ยังลาหลังจึงไมสามารถตอบ
1

อาจารยประจําศูนยวิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ประเทศจีน
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สนองปริมาณความตองการใชรถไฟของสังคมได ระบบรถไฟจีนไมเพียง
แตประสบปญหาดานการขนสงผูโดยสารซึ่งซื้อบัตรโดยสารยาก และรถไฟ
วิ่งชา ยังประสบปญหาดานการขนสงสินคาซึ่งมีขีดจํากัดอยางมาก สวน
ทางกับความตองการขนสงสินคาที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหสินคาในที่ตางๆ ทัว่
ประเทศตกคางเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้ นับตั้งแตทศวรรษที่ 1980
เปนตนมา ประเทศจีนจึงไดเพิ่มกําลังการกอสรางรางรถไฟมากขึ้น และมี
การปรับเพิ่มความเร็วรถไฟครั้งใหญถึง 6 ครั้งดวยกัน ทําใหจีนเริ่มมีการ
พยายามกอสรางระบบรถไฟความเร็วสูงนับแตนั้นเปนตนมา
ป 1964 รถไฟความเร็วสูงโทไกโด ชิงกันเซ็งของประเทศญี่ปนุ
ไดเริ่มเปดใชงาน และกลายเปนรถไฟความเร็วสายแรกของโลกที่เปดให
บริการเชิงธุรกิจ หลังจากนั้น มีการทยอยเปดใชรถไฟความเร็วในประเทศ
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน และอังกฤษ เปนตน สวนรถไฟความเร็วสูงของ
ประเทศจีนเริ่มพัฒนาขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1990 โดยมีแนวทางการพัฒนา
2 แนวทางดวยกัน คือ ปรับเพิม่ ความเร็วของรถไฟทีใ่ ชรางเดิม และสราง
ทางรถไฟความเร็วสูงขึ้นใหม ซึ่งขั้นตอนการพัฒนาสามารถแบงไดเปน 4
ชวง ดังนี้
ชวงที่ 1 ชวงเตรียมการทางความคิด (ป 1990-1999)
ในชวงตนของทศวรรษที่ 1990 รถไฟจีนลาหลังมากเมื่อเทียบ
กับประเทศที่พัฒนาแลว โดยทําความเร็วเฉลี่ยไดไมถึง 50 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ในป 1990 กระทรวงรถไฟจีนไดเสนอ “รายงานวาดวยกรอบ
แนวคิดโครงการเสนทางรถไฟความเร็วสูงปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ” เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการขนสงทางรถไฟ แตเนื่องจากขณะนั้น ยังมีความเห็น
ตางอยูมากเกี่ยวกับความจําเปนในการสรางระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟ
ความเร็วสูงเสนทางปกกิ่ง-เซี่ยงไฮจึงตองหยุดอยูแคขั้นตอนการเตรียม
การเทานั้น แตการทดสอบขบวนรถไฟความเร็วสูงและการศึกษาวิจัยซึ่ง
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มีอยูในปจจุบันถือวาไดรับการพัฒนาอยางแทจริง ในป 1998 เสนทาง
รถไฟสายกวางเจา-เซินเจิ้นซึ่งใชพลังงานไฟฟาไดมีการปรับเพิ่มความเร็ว
โดยถูกออกแบบใหใชความเร็วไดถึง 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง จีนไดเริ่ม
นําเขารถไฟความเร็วสูงรุน X2000 จากประเทศสวีเดน นอกจากนี้ รถไฟ
พลังงานไฟฟาเสาซาน หมายเลข 8 ไดสรางสถิติใหมดวยความเร็ว 240
กิโลเมตรตอชั่วโมงในการทดลองวิ่งบนเสนทางระหวางปกกิ่ง-กวางเจา
ชวงที่ 2 ชวงตนของการพัฒนา (ป 2000 – 2007)
เมื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 รถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนไดมี
การพัฒนาอยางเปนรูปธรรม มีรถไฟความเร็วสูงพลังงานไฟฟาสัญชาติ
จีนทยอยผลิตออกสูตลาด เชน หลานเจี้ยน เซียนเฟง และจงหวาจือซิง
โดยรถไฟจงหวาจือซิงไดสรางสถิติใหมของรถไฟจีนดวยความเร็ว 321.5
กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป 2003 รถไฟโดยสารขบวนแรกของประเทศจีน
เสนทางฉินหวงเตา-เสิ่นหยางซึ่งมีความเร็ว 200 กิโลเมตรตอชั่วโมงได
เปดใชอยางเปนทางการ ในป 2004 คณะรัฐมนตรีจีนไดอนุมัติ “แผน
ระยะกลางและระยะยาววาดวยการสรางโครงขายทางรถไฟ” ประกาศ
แผนการสรางเสนทางรถไฟโดยสารระยะทางมากกวา 12,000 กิโลเมตร
และระบบรถไฟโดยสารระหวางเมือง ไดแก เสนทางหวนโปไห (พื้นที่รอบ
ทะเลโปไห ไดแก ปกกิ่ง เทียนสิน เหลียวหนิง เหอเปย ซานซี ซานตง) เสน
ทางสามเหลี่ยมปากแมนําแยงซีเกียง (ไดแก เซี่ยงไฮ เจียงซู เจอเจียง) และ
เสนทางสามเหลี่ยมปากแมนําจูเจียง (ไดแก หัวเมืองตางๆ ในกวางตุง)
รถไฟจีนยังไดกําหนดทิศทางเพื่อความทันสมัย ไดแก “นําเขาเทคนิคใหม
รวมกันพัฒนาเพื่อการผลิต สรางแบรนดของประเทศจีน” เรงผลิตรถไฟ
ความเร็วสูง ในระหวางการปรับเพิ่มความเร็วครั้งที่หกเมื่อป 2007 เปน
ครั้งแรกที่ประเทศจีนเริ่มใชรถไฟความเร็วสูงพลังงานไฟฟา (CRH) ใน
หลายเสนทาง ไดแก เสนทางปกกิ่ง-ฮารบิน เสนทางปกกิ่ง-กวางเจา เสน
ทางปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ เสนทางหลานโจว-เหลียนอวิ๋นกาง ซึ่งมีความเร็วสูงถึง
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200 – 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาระดับโลก
ดานการปฏิรูปความเร็วรถไฟ
ชวงที่ 3 ชวงพัฒนาอยางกาวกระโดด (ป 2008 – 2010)
ภายหลังการปรับเพิม่ ความเร็วครัง้ ทีห่ ก การพยายามเพิม่ ความเร็ว
รถไฟบนเสนทางที่มีอยูเดิมถูกระงับไปชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยหันไปให
ความสําคัญกับการสรางเสนทางรถไฟโดยสารที่สามารถรองรับความเร็ว
ไดถึง 350 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในป 2008 กระทรวงรถไฟจีนไดทําการ
ปรับ “แผนระยะกลางและระยะยาววาดวยการสรางโครงขายทางรถไฟ”
โดยเพิ่มงบประมาณการลงทุนจาก 2 ลานลานหยวนเปน 5 ลานลาน
หยวน ทําใหรถไฟความเร็วสูงของจีนพัฒนาขึ้นไปอยางรวดเร็ว ในป 2008
รถไฟความเร็วสูงระหวางเมืองขบวนแรกที่มีความเร็วสูงถึง 350 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง คือเสนทางปกกิ่ง-เทียนสิน ไดเปดใหบริการอยางเปนทางการ
ตอจากนั้น เสนทางรถไฟความเร็วสูงสายใหมๆ ก็ทยอยสรางเสร็จสมบูรณ
เชน เสนทางชิงเตา-จี้หนาน เสนทางอูฮั่น-กวางเจา เสนทางฝูโจว-เซี่ยเห
มิน เสนทางหนานชาง-จิ่วเจียง และเสนทางเซี่ยงไฮ-นานกิง นอกจากนี้ ใน
แตละเสนทางยังมีจํานวนขบวนรถไฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหผูโดยสารมี
ตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาก
ชวงที่ 4 ชวงปรับเปลี่ยนสูความสมบูรณ (ป 2011 – ปจจุบัน)
ปจจุบัน โครงขายรถไฟความเร็วสูงของจีนเปนรูปเปนรางมาก
ขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ตามแผนการสรางโครงขายรถไฟ “4 แนวตั้ง 4 แนว
นอน” ของกระทรวงรถไฟจีนนั้น บัดนี้ เสนทางปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ เสนทาง
หังโจว-ฝูโจว-เซินเจิ้น และเสนทางเซี่ยงไฮ-อูฮั่น-เฉิงตู ไดกอสรางเสร็จ
สมบูรณแลว ขณะเดียวกัน เสนทางหลักระหวางเมืองใหญ ไดแก เสนทาง
ปกกิ่ง-กวางเจา เสนทางฮารบิน-ตาเหลียน เสนทางหังโจว-ฉางซา และ
เสนทางระหวางเมือง ไดแก เสนทางกวางเจา-จูไห เสนทางอูฮั่น-เสียน
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หนิง เสนทางเฉิงตู-เหมียนหยาง-เลอซาน ก็กําลังทยอยเปดเดินรถ อีกทั้ง
ยังไดวางโครงขายอันสมบูรณแบบของเสนทางใหมๆ ที่เชื่อมโยงไปถึง
พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศ ไดแกเสนทางหนานชาง-ผูเถียน เสนทาง
เหิงหยาง-หลิ่วโจว เสนทางกุยโจว-กวางเจา และเสนทางอูหลูมูฉี-หลาน
โจว จวบจนปลายป 2014 เสนทางรถไฟของจีนที่ว่งิ ดวยความเร็วมากกวา
200 กิโลเมตรตอชั่วโมงมีระยะทางรวมกันถึง 19,369.8 กิโลเมตร ซึ่งยาว
กวาครึ่งหนึ่งของเสนทางรถไฟความเร็วสูงที่มีอยูทั่วโลก ในดานการผลิต
รถไฟ รถไฟพลังงานไฟฟารุน CRH6 และรุน CRH380 ซึ่งคิดคนและผลิต
โดยประเทศจีนไดถูกนําไปใชงานในเสนทางระหวางเมือง ไดแก เสนทาง
กวางเจา-จูไห และเสนทางปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ ทั้งนี้ ในป 2011 คณะทดลอง
การเดินรถไฟของจีนยังประสบความสําเร็จในการทดลองวิ่งรถไฟพลังงาน
ไฟฟารุน CRH380BL โดยทําความเร็วไดถึง 487.3 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่ง
ไดสรางสถิติ “รถไฟที่เร็วเปนอันดับหนึ่งของจีน”
หลายปทผ่ี า นมานี้ รถไฟความเร็วสูงของจีนยังไดมกี ารปรับเปลีย่ น
และพัฒนาในรายละเอียดอีกหลายดาน กลาวคือ ในป 2011 กระทรวง
รถไฟของจีนไดประกาศปรับลดความเร็วรถไฟในชวงแรกของการเปดให
บริการ อีกทั้งคณะรัฐบาลไดมีมติใหระงับการอนุมัติโครงการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงโครงการใหมๆ โดยตองการใหมกี ารสัง่ สมประสบการณและเพิม่
ประสิทธิภาพในดานความปลอดภัยของรถไฟความเร็วสูงกอน ในดานการ
จําหนายบัตรโดยสาร ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน ป 2011 เปนตนมา ประเทศจีน
ไดเริม่ ใชระบบการซือ้ บัตรโดยสารรถไฟพลังงานไฟฟาทุกขบวนโดยตองระบุ
ชือ่ จริงนามสกุลจริง ขณะเดียวกัน กระทรวงรถไฟจีนยังไดปรับปรุงระบบบน
เว็บไซต 12306 ซึง่ เปนระบบบริการผูโ ดยสารบนอินเตอรเน็ทหลายครัง้ เพือ่
ใหผโู ดยสารสามารถขอรับขอมูลขาวสาร จองบัตรโดยสาร ชําระเงิน และรับ
บริการอืน่ ๆ ผานระบบอินเตอรเน็ท หรือบนมือถือได ทําใหปญ
 หาเรือ้ รังเรือ่ ง
การจําหนายบัตรโดยสารของรถไฟจีนไดรบั การแกไขในระดับหนึง่
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2. รถไฟความเร็วสูงของจีน กับเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
รถไฟความเร็วสูงของจีนพัฒนาขึ้นหลังประเทศที่พัฒนาแลวใน
แถบตะวันตกถึง 20 - 30 ป แตกลับใชระยะเวลาอันสั้นในการกอสราง
โครงขายทางรถไฟที่ใหญที่สุดและเร็วที่สุดในโลก ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจ
และสังคมของจีนเปนอยางมาก เห็นไดจากดานตางๆ ดังนี้
2.1) การพั ฒ นาอย า งรวดเร็ ว ของรถไฟความเร็ ว สู ง ช ว ย
กระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสงผลดีตอการปรับตัว
ของอุตสาหกรรม ในชวง 30 ปที่ผานมา เศรษฐกิจจีนซึ่งเติบโตอยาง
รวดเร็วโดยอาศัยการผลิตคุณภาพตํตาและการแปรรูปสงออกนั้น กําลัง
เผชิญกับจุดเปลี่ยน การที่ตองแสวงหาแรงขับเคลื่อนใหมทางเศรษฐกิจ
ไดกลายเปนความตองการแทจริงในสถานการณปกติ รถไฟความเร็ว
สู ง ถื อ เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ต อ งบู ร ณาการทรั พ ยากรและองค ค วามรู ใ หม ๆ
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ทางวิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูงจํ า นวนมากเข า ดวยกั น การ
กอสรางระบบรถไฟความเร็วสูงจึงเปนการสรางอุปสงคอยางมหาศาลใน
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องยนต พลังงานไฟฟา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมทั้งดานแรงงานและผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ซึ่งเปนประโยชนตอ
การสรางหวงโซอุตสาหกรรมใหม และทําใหเศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้น
อยางเขมแข็ง ดังเชน ในป 2008 การปรับ “แผนระยะกลางและระยะยาว
วาดวยการสรางโครงขายทางรถไฟ” มีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือ
ตองการสนองแผนการลงทุน 4 ลานลานหยวนของรัฐบาลจีนเพื่อเพิ่ม
ความตองการภายในประเทศ ทําใหประเทศจีนไดรับผลกระทบนอยลง
จากวิกฤติทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะเดียวกัน การกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูงนอกจากจะทําใหเมืองใหญ 3 กลุม ไดแกหวนโปไห สามเหลี่ยม
ปากแมนําแยงซีเกียง และสามเหลี่ยมปากแมนําจูเจียงเชื่อมโยงถึงกันแลว
ยังไดรวมเอาเมืองสวนใหญในประเทศจีนเขาไปอยูในแผนสรางโครงขาย
การคมนาคมที่เชื่อมตอเมืองในพื้นที่ตางๆ เขาดวยกัน โครงขายนี้สามารถ
ทําใหการเดินทางของผูคนและการขนสงสินคามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ทําใหอุตสาหกรรมในแตละทองถิ่นมีการรวมกลุม แบงงาน และยกฐานะ
ใหสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประโยชนตอการกระจายความเจริญ กระตุนให
พื้นที่ตามแนวทางรถไฟมีมูลคาเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น
ตางๆ รถไฟความเร็วสูงชวยแบงเบาภาระของการขนสงดวยรถไฟความเร็ว
ปกติ ทําใหการขนสงทางรถไฟมีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึ้น การสรางเครือ
ขายรถไฟความเร็วสูงยังกอใหเกิดการแขงขันอยางจริงจังกับการขนสงทาง
บกและทางอากาศอีกดวย จึงเปนการกระตุนใหมีการปรับปรุงการขนสง
ทางอากาศและกําหนดเสนทางการบินใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
2.2) รถไฟความเร็วสูงทําใหการเดินทางในชีวิตประจําวันของ
ผูคนไดรับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น และทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ประเทศจีนมีพื้นที่กวางใหญและมีประชากรมากมาย ในอดีต การเดินทาง
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ของประชาชนตองใชเวลาและพละกําลังเปนจํานวนมาก การสรางรถไฟ
ความเร็วสูงชวยยนระยะเวลาการเดินทางที่แสนยาวไกล ทําใหทัศนคติ
ของคนจีนที่มีตอเรื่องเวลาแบบเดิมๆ เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอยางเชน ใน
อดีตการเดินทางดวยรถไฟจากปกกิ่งถึงเซี่ยงไฮอยางนอยตองใชเวลากวา
15 ชั่วโมง จากปกกิ่งไปกวางเจา ตองใชเวลาอยางนอย 21 ชั่วโมง แต
การเดินทางดวยรถไฟความเร็วสูงนั้น สามารถยนระยะเวลาใหเหลือเพียง
5 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมงตามลําดับ ในขณะเดียวกัน รถไฟความเร็วสูงยังมี
จุดเดนอีกหลายดาน เชน สามารถขนสงผูโดยสารไดครั้งละมากๆ ไมคอย
ประสบปญหาอันเกิดจากสภาพอากาศ มีความแมนยําสูงในเรื่องเวลา มี
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงใน
ระยะทางสั้นและระยะทางปานกลางนั้น มีขอไดเปรียบกวาการขนสงโดย
เครื่องบินอยูมาก ปจจุบันรถไฟความเร็วสูงจึงกลายเปนทางเลือกสําคัญ
สําหรับการเดินทาง ทั้งการไปทํางานตางถิ่น การทองเที่ยวและการจับ
จายซื้อของ และการไปเยี่ยมญาติสนิทมิตรสหาย เนื่องจากประชาชน
เดินทางไดสะดวกสบายมากขึ้น ทําใหผูคนในเมืองตางๆ ของประเทศจีน
โดยเฉพาะเมืองขนาดกลางและขนาดใหญมีเครือขายทางสังคมที่เรียก
วา “สังคมหนึ่งชั่วโมง” หรือ “สังคมสองชั่วโมง” เกิดขึ้นอยางแพรหลาย
กระบวนการนี้นับเปนผลดีตอการขยายพื้นที่เมือง และการยกระดับความ
เปนตัวเมือง รวมทั้งการพัฒนาของอุตสาหกรรมบริการตางๆ ในสังคมอีก
ดวย
2.3) ความแพรหลายของรถไฟความเร็วสูงเปนประโยชน
ตอการประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดลอม ประเทศจีนมีแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ แตอัตราการครอบครองทรัพยากรโดย
เฉลี่ยของบุคคลกลับคอนขางตตํา การเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
ที่ยกระดับดีขึ้น ทําใหปญหาการขาดแคลนพลังงานอยางนนํามันปโตรเลียม
และการขาดแคลนทรัพยากรมีความเดนชัดยิ่งขึ้น ปญหามลภาวะทาง
อากาศ ทางนนํา และทางดินมีแนวโนมรุนแรงยิ่งขึ้น แตรถไฟความเร็วสูง
197
SW 9855-A-P294-PC8.indd 197

22/2/2560 16:24:46

ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา อัตราการขับของเสียระหวางการเดินรถ
นั้นแทบจะเปนศูนย อัตราการเผาผลาญพลังงานของรถไฟพลังงานไฟฟา
ไมถึง 1 ใน 30 ของเครื่องบินโบอิ้ง 747 หรือคิดเปนสองเทาของการใช
พลังงานของรถยนตสวนบุคคลเทานั้น ทางเลือกนี้จึงเปนการคมนาคมที่
ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ความแพรหลายของรถไฟ
ความเร็วสูงยังมีสวนอยางมากตอการชวยลดทอนความขัดแยงระหวาง
การใชชีวิตตามกลไกเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และ
ยังสงผลดีตอการปรับสภาพทางระบบนิเวศอีกดวย นอกจากนี้ การสราง
ระบบรถไฟความเร็วสูงยังมีประโยชนตอการเพิ่มศักยภาพในการกูภัย การ
ขนสงอุปกรณและกําลังคนเพื่อการปองกันประเทศ อันเปนหลักประกัน
ตอการยกระดับความปลอดภัยทางสิ่งแวดลอมของประเทศจีนไดอีกดวย
3. การพัฒนาการทูตรถไฟความเร็วสูงของจีน
รถไฟความเร็วสูงของจีนพัฒนาขึน้ อยางรวดเร็วจนเปนทีส่ นใจไปทัว่
โลก โดยในป 2010 ไดมกี ารจัดการประชุมใหญวา ดวยเรือ่ งรถไฟความเร็วสูง
ระดับโลกขึน้ ทีก่ รุงปกกิง่ ซึง่ ถือเปนครัง้ แรกทีก่ ารประชุมนีถ้ กู จัดขึน้ นอกทวีป
ยุโรป สิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงการยอมรับจากประชาคมนานาชาติที่มีตอความ
สําเร็จในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของจีน โครงการพัฒนารถไฟความเร็ว
สูงของจีนไดรับการขับเคลื่อนอยางรวดเร็ว พรอมกับไดสง่ั สมประสบการณ
ทัง้ ดานการศึกษาวิจยั ทางเทคโนโลยี การกอสราง และการบริหารจัดการมา
มากพอสมควร ประกอบกับมีตน ทุนคอนขางตตาํ ทําใหรถไฟความเร็วสูงของ
จีนมีขอ ไดเปรียบดานการแขงขันในตลาดโลก ปจจุบนั รถไฟความเร็วสูงของ
จีนกําลังเริม่ กาวสูต า งประเทศ “การทูตรถไฟความเร็วสูง” จึงเปนประเด็นที่
สือ่ มวลชนจีนกลาวถึงกันมากในปจจุบนั
ในชวงป 2010 กระทรวงรถไฟจีนและกิจการที่เกี่ยวของกับรถไฟ
ความเร็วสูงไดเริ่มดําเนินนโยบาย “กาวสูภายนอก” โดยมีกลุมเปาหมาย
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หลักอันดับแรกคือประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชีย
ใต จากนั้นจะขยายสูเอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และอเมริกา ประเทศ
จีนไดเริ่มเจรจาเรื่องการกอสรางรถไฟความเร็วสูงและมีขอตกลงความ
รวมมือดานรถไฟความเร็วสูงกับประเทศตางๆ กวา 10 ประเทศ เชน
เวียดนาม ลาว ไทย อินเดีย อิหราน และบราซิล ตัวอยางเชนในป 2010
ไดมีการลงนามกรอบขอตกลงความรวมมือเพื่อกระตุนการขยายตลาด
รถไฟความเร็วสูงในสหรัฐอเมริการะหวางบริษัท ซีเอสอาร จํากัด (CSR
Corporation Limited) ของจีน และบริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริก (General Electric Company) ของสหรัฐอเมริกา ขณะที่บริษัท ไชนา เรลเวย
เอ็นจิเนียริ่ง คอรปอเรชั่น (China Railway Engineering Corporation)
ของจีนก็ไดลงนามในโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงเสนทางโคจีเดสแอนโซทกุยในประเทศเวเนซุเอลา และเสนทางมักกะฮฺกับมาดินะฮฺใน
ประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ บริษัท ไชนา ซิวิล เอ็นจิเนียริ่ง คอน
สตรักชั่น (China Civil Engineering Construction) ของจีนก็ไดลงนาม
ในการกอสรางรถไฟความเร็วสูงเสนทางอังการา-อิสตันบูล ประเทศตุรกี
และเปดใชงานแลวเมื่อป 2014 ดวยความเร็วสูงสุดถึง 250 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ซึ่งนับเปนรถไฟความเร็วสูงสายแรกของจีนที่สรางเสร็จสมบูรณใน
ตางประเทศ
นับตั้งแตป 2013 เปนตนมา นายหลี่ เคอเฉียง นายกรัฐมนตรี
จีนไดเริ่มรับบทบาทเปน “ทูตสนับสนุนรถไฟความเร็วสูง” ในระหวางการ
เดินทางเยือนตางประเทศ นายหลี่ เคอเฉียงไดทําการแนะนําองคประกอบ
และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนใหแกนานาประเทศหลายครั้งใน
หลายรูปแบบ ในป 2013 คณะกรรมาธิการปฏิรูปและพัฒนาแหงชาติ
จีน รวมกับบริษัท ไชนา เรลเวย (China Railway) ไดรวมกันลงนาม
ในหนังสือสัญญาความรวมมือกับประเทศรัสเซียวาดวยการผลักดันการ
กอสรางเสนทางขนสงความเร็วสูงระหวางยุโรปและเอเชีย เสนทางปกกิ่ง199
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มอสโกระยะทางยาว 7,000 กิโลเมตร ในป 2014 รัฐบาลจีนและรัฐบาล
อังกฤษไดประกาศแถลงการณแสดงการยินยอมทั้งสองฝายในดานความ
รวมมือทางการขนสงคมนาคมบนเสนทางรถไฟ (รวมถึงรถไฟความเร็วสูง
ดวย) ประเทศจีนและประเทศไทยไดตกลงทําหนังสือสัญญาความรวมมือ
กัน โดยประเทศจีนจะรวมลงทุนและกอสรางเสนทางรถไฟสายหนองคายระยอง และสายหนองคาย-กรุงเทพฯ นอกจากนี้ประเทศจีนยังไดเขา
รวมการประกวดราคารถไฟความเร็วสูงของประเทศอินเดียเสนทางนิวเด
ลี-เจนไน และยังเสนอใหมีการจัดตั้งศูนยกลางการวิจัยและพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูงขึ้นในทวีปแอฟริกาอีกดวย
เมื่อเขาสูป 2015 รัฐบาลจีนไดประกาศ “วิสัยทัศนและแนว
ปฏิ บั ติ ว า ด ว ยการผลั ก ดั น การก อ สร า งแนวเขตเศรษฐกิ จ บนเส น ทาง
สายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” เพื่อสรางความ
รวมมือและกระชับความรวมมือทางดานการคมนาคมและเศรษฐกิจกับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต รวมไปถึงยุโรปและแอฟริกา จีนจึงได
บุกเบิกขยายพื้นที่การพัฒนาทางการทูตดวยรถไฟความเร็วสูงใหกวาง
ขวางยิ่งขึ้น จนถึงปลายเดือนมกราคม ป 2015 ธนาคารเพื่อการนําเขาและ
สงออกของจีนไดอุดหนุนเงินกูจํานวน 13,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ใหกบั
โครงการสงออกวัสดุอุปกรณเพื่อสรางทางรถไฟนอกประเทศจํานวนทั้งสิ้น
35 โครงการ ซึ่งเปนโครงการที่จัดสรรใหประเทศ “หนึ่งแนวเขตหนึ่งเสน
ทาง” อาทิ ประเทศไทย ลาว ไนจีเรีย อียิปต และรัสเซีย รวมไปถึงการ
ขยายโครงการใหมๆ ในตลาดที่พัฒนาแลว เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง
ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน กลุมธุรกิจการเงินของ
นักลงทุนจีนยังไดวางแผนเชิงรุกที่จะเขารวมโครงการกอสรางทางรถไฟ
ความเร็วสูงสายกัวลาลัมเปอร-สิงคโปร ในขณะนี้ รถไฟความเร็วสูงจีนไม
เพียงแตแผขยายอิทธิพลสูระดับโลก แตยังสรางสีสันใหกับการดําเนินการ
ดานการทูตของประเทศจีนอีกดวย การผลักดันรถไฟความเร็วสูงของจีนสู
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ตางประเทศ ไมเพียงแตจะชวยระบายสินคาโลหะที่ผลิตเกินความตองการ
ภายในประเทศ และชวยกระชับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีน
กับตางประเทศใหแนนแฟนยิ่งขึ้นเทานั้น แตยังเปนแรงสนับสนุนจากจีน
ตอการผลักดันใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาการคมนาคมของโลกอีกดวย
การทูตรถไฟความเร็วสูงของจีนเปนกระบวนการหนึ่งของการสรางตรา
ผลิตภัณฑ “made in china” และเปนการกระตุนใหประเทศจีนและโลก
ไดประโยชนรวมกัน แสดงใหเห็นถึงบทบาทใหมของประเทศจีนที่มีความ
รับผิดชอบในฐานะประเทศมหาอํานาจ จากการพัฒนาแผน “หนึ่งแนว
เขตหนึ่งเสนทาง” และการกอตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
แหงเอเชีย ความสําคัญของกลยุทธทางการทูตดานรถไฟความเร็วสูงของ
จีนก็มีความหวังที่จะเพิ่มบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ
4. บทสรุป
รถไฟความเร็วสูงของจีนใชเวลาสั้นๆ เพียง 20 ปเพื่อแสดงให
เห็นถึงการกาวกระโดดจากไมมีเปนมี และจากการนําเขาสูการสรางสรรค
ขึ้นเอง ซึ่งเปนสิ่งที่หาไดยากมากในประวัติศาสตรการคมนาคมทางรถไฟ
ของโลก การพัฒนาอยางรวดเร็วของรถไฟความเร็วสูงมีสวนสําคัญตอ
การผลักดันเศรษฐกิจจีนใหเติบโตอยางมั่นคงและตอเนื่อง รวมทั้งการ
พัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรมใหสมบูรณยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ยังกอใหเกิด
ประโยชนตอชีวิตและสังคมในประเทศจีนอยางที่ไมเคยมีมากอน อีกทั้ง
ยังไดสรรคสรางสิ่งที่มีประโยชนตอการยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพ
แวดลอมในเขตที่อยูอาศัยของประชาชนอีกดวย
อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนยังมี
ประวัติไมนาน จึงยอมมีปญหาการกอสรางและการดําเนินงานที่ไมอาจม
องขามได เชน การสรางรถไฟความเร็วสูงโครงการใหญตองใชงบประมาณ
มหาศาล มีสถานีรถไฟหรือสิ่งอํานวยความสะดวกจํานวนไมนอยที่เนน
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ความหรูหราเกินความจําเปน นอกจากนี้ ยังมีหลายเสนทางที่จําเปนตอง
มีการกอสรางซซํา ดวยเหตุนี้จึงกอใหเกิดปญหาดานการลงทุนและปญหา
หนี้สินมากมาย เมื่อมีการเปดใชงานรถไฟความเร็วสูง ขบวนรถไฟธรรมดา
ราคาคอนขางถูกจํานวนมากตองถูกยกเลิก ทําใหสถานีรถไฟขนาดเล็ก
จํานวนมากตองหยุดทําการไปดวย สวนสถานีรถไฟความเร็วสูงมักจะ
สรางอยูตามชานเมืองที่คอนขางไกล ขณะที่ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกับ
ตัวเมืองก็ยังไมสมบูรณเทาที่ควร ผูโดยสารจํานวนมากจึงมีความสะดวก
และความคลองตัวในการเดินทางลดนอยลง ในป 2011 ไดเกิดอุบัติเหตุ
รถไฟพลังงานไฟฟาชนทายกันที่เมืองเวินโจว สงผลใหมีผูเสียชีวิต 40 ราย
และบาดเจ็บอยางนอย 192 ราย ซึ่งไมเพียงแตทําใหสังคมจีนตั้งขอสงสัย
ตอการบริหารจัดการรถไฟความเร็วสูง แตยังสงผลใหการประชาสัมพันธ
รถไฟความเร็วสูงของจีนในนานาชาติเขาสูชวงตกตํตาอีกดวย ปญหาเหลานี้
จะตองไดรับการอธิบายและแกไขอยางเหมาะสม รถไฟความเร็วสูงของจีน
จึงจะสามารถพัฒนาตอไปไดอยางมั่นคง
“การทูตรถไฟความเร็วสูง” กลายเปนจุดสนใจใหมของความ
สัมพันธระหวางประเทศของจีน อยางไรตาม ปจจุบันยังถือเปนชวงเริ่ม
ตนเทานั้น แมวาจีนจะมีการเจรจาความรวมมือดานรถไฟความเร็วสูง
กับประเทศตางๆ จํานวนมาก แตโครงการที่ประสบความสําเร็จอยาง
เปนรูปธรรมยังมีไมมาก เนื่องจากการสรางรถไฟความเร็วสูงจําเปน
ตองมีเงินทุน จํานวนผูโดยสาร และการจัดหาพลังงานไฟฟาในปริมาณ
ที่สูงมาก ประเทศตางๆ ที่มีความตั้งใจจริงและมีความพรอมจึงมีอยู
ไมมาก กลุมเปาหมายของการทูตรถไฟความเร็วสูงของจีนจึงมีจํานวน
จํ า กั ด ยิ ่งไปกว านั ้นมาตรฐานรถไฟความเร็วสูง ของจีนก็ย ัง ไมไ ด ร ับ
การยอมรับอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศตะวันตกที่
พัฒนาแลว การสรางรถไฟความเร็วสูงยังเลี่ยงไมไดที่จะตองเกี่ยวของ
กับ ป จ จัยทางด านภู มิ ศาสตรก ารเมืองที ่ ล ะเอี ย ดออ น นโยบายของ
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ประเทศเป า หมายหรื อ แม แ ต ค วามมั่ น คงทางการเมื อ งของประเทศ
เปาหมายก็เปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได การทูตรถไฟ
ความเร็ ว สู ง ของจี น จึ ง ยั ง คงต อ งเผชิ ญ กั บ ความท า ทายอี ก นานั ป การ
ในอนาคต รถไฟความเร็วสูงจะมีบทบาทอยางไรในทางการทูตระหวาง
ประเทศของจีน ยังเปนสิ่งที่ตองรอเวลาพิสูจนกันตอไป
ผูแปล
อาจารย ดร.อภิสรา พรรัตนานุกูล
สํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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中国高铁发展与高铁外交
衣远1
所谓高铁，即速度在每小时200公里以上的轨道列车，
其特点是快捷、安全。中国高铁建设起步较晚，却发展迅速，
如今已建成世界上规模最大、运营速度最高的高铁网络。
一、中国高铁发展历程
中国最早的铁路建于清末，是继日本和印度之后第三个
修建铁路的亚洲国家。中国铁路早期发展相对缓慢。1949年中
国大陆铁路总里程2.35万公里，不足同时代印度铁路的一半。
中华人民共和国成立后设立铁道部，借鉴苏联铁路管理体制开
展了大规模的铁路建设，尤其是打通了内陆地区的许多干线。
但在六七十年代，由于政治运动的干扰，铁路建设处于停滞状
态。改革开放以来，随着中国经济的活跃和人口流动的日益频
繁，铁路发展的滞后同社会需求间的矛盾越发突出：不仅购票
难、车速慢成为客运突出问题，铁路的货运能力也严重不足，
导致各地产品大量积压。为此，中国自20世纪80年代以来加大
了铁路的修建力度，并实施了六次铁路大提速，高铁建设由此
提上日程。
1964年开通的日本东海道新干线是世界上首条投入商业
营运的高铁。之后，高铁在法、意、德、英等国陆续开通。中
国高铁的发展始于20世纪90年代，主要采用既有线路的高速化
改造和高铁新线建设两种方式，其发展过程大致可分为以下四
个阶段：

1

衣远系中国厦门大学东南亚研究中心讲师。
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1、构想准备（1990-1999年）
20世纪90年代初，中国旅客列车平均时速不足50公里，
远落后于发达国家。为提升铁路运能，铁道部于1990年出台《
京沪高速铁路线路方案构想报告》。但由于当时中国关于高铁
必要性的争议较大，京沪高铁仅开展了若干准备工作。而现有
铁路的试点改造和高速列车的研发试验则取得实质进展。1998
年，广深铁路实现电气化提速，设计时速200公里，并率先使
用了由瑞典引进的X2000高速动车组；韶山8型电力机车在京广
线区段试验中也创下了240公里/小时的新速度。
2、
初步发展（2000-2007年）
进入21世纪，中国高铁开始迈开实质性步伐。蓝箭、
先锋、中华之星等国产电力动车组陆续问世，中华之星还以
321.5公里的时速刷新了中国铁路的记录。2003年，中国首条
客运专线铁路——秦沈客运专线正式通车，设计时速达200公
里。2004年，中国国务院批准《中长期铁路网规划》，宣布规
划建设里程超过1.2万公里的客运专线和环渤海、长三角、珠
三角地区的城际客运系统；中国高铁还确立了“引进先进技
术、联合设计生产、打造中国品牌”的现代化方针，加速高铁
列车的生产。在2007年的铁路第六次大提速中，中国首次在京
哈、京广、京沪、陇海等提速干线大规模开行时速达200-250
公里的中国铁路高速（CRH）动车组，实现了既有铁路提速改
造的世界先进水平。
3、飞跃收获（2008-2010年）
完成第六次大提速后，中国既有铁路的高速化改造暂
告一段落，工作重点转为建设最高时速350公里的高速客运专
线。2008年，铁道部出台《中长期铁路网规划》调整方案，
将投资总规模由2万亿上调至5万亿元人民币，中国高铁也步
入了快速成长期。2008年，中国首条设计时速达350公里的高
铁——京津城际铁路正式通车。随后，胶济客运专线、武广客
运专线、福厦铁路、昌九城际铁路、沪宁高铁等高铁新线相继
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建成。高铁列车的车次类型也逐渐得到扩充，为旅客出行提供
多种选择。1
4、成熟调整（2011年至今）
如今，中国的高铁网络已逐渐成形：铁道部规划的
“四纵四横”网络中，京沪、杭福深和沪汉蓉客运专线已全线
建成；京广、哈大、杭长等区段干线和广珠、武咸、成绵乐等
城际系统已陆续开通；向莆、衡柳、贵广、兰新二线（哈密—
兰州段）等完善路网布局和西部开发性的新线也先后问世。截
至2014年底，中国时速达200公里以上的高速铁路新线运营里
程已经达到19369.8公里，占到全球高速铁路运营里程的一半
以上。在高铁列车方面，由中国自主创新研发的CRH6、CRH380
电力动车组已成功在广珠城际
电力动车组已成功在广珠城
际、京沪高铁等线路上投入运营；其中CRH380BL动车组试验编
组还于2011年创造了487.3公里/小时的“中国铁路第一速”。
近几年来，中国高铁还对运营细节进行了一些调整和
改进。2011年，中国铁道部宣布全面下调高铁在运营初期的运
行时速，国务院也决定暂停铁路新项目审批，以增加高铁安全
冗余，积累安全管理经验。在售票方面，中国所有动车组列车
自2011年6月以来开始实行购票实名制；铁道部还对其下属的
12306客户服务中心网站进行了多次升级，向旅客提供网络和
手机客户端的车票查询、预订和支付等服务，在一定程度上缓
解了长期以来困扰中国铁路客运的购票难问题。
1

1

目前中国高铁已推出G、D、C三种车次类型。其中G字头代表高速动车组，
停靠车站较少，最高运行时速可达300公里；D字头代表动车组，停靠站点较
多，最高运行时速为200-250公里，票价相对便宜；C字头代表城际动车组，
运行距离较短，服务于城际客运。
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二、 高铁对中国经济、社会的影响
中国高铁发展比西方发达国家晚了二三十年，却在短时
间内迅速建成世界上规模最大、运营速度最高的高铁系统，对
中国的经济和社会也产生了深远影响：
1、高铁的快速发展拉动了中国经济增长，并有利 于
产业的调整升级
中国在过去三十年间依靠低端制造、出口加工来推动的
经济高速增长如今面临转型，寻找新的经济驱动力已成为新常
态下的现实需求。高铁是众多资源和高新科技相结合的集成产
品，其建设对冶金、机械、电力、信息等产业以及劳动力和专
业人才都形成了巨大需求，有利于培育新的产业链，为中国经
济增长注入活力。如2008年《中长期铁路网规划》调整方案便
是为配合中国政府的4万亿元扩大内需投资计划而出台，降低
了世界金融危机对中国的影响。同时，高铁的建设不仅将环渤
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海、长三角、珠三角3大城市群串联起来，还将中国大多数城
市纳入了线网规划，构筑了联接东西南北的交通纽带。这既加
快了人员与物流的流通以及各区域产业的集聚、分工和升级，
还有利于发挥核心城市群的辐射功能，促进沿线土地升值，带
动内陆地区的发展。进一步说，高铁分流了普速铁路的客运压
力，为铁路货运增加了运能空间。高铁网络的建成还对公路客
运和航空业形成了有力竞争，从而促使后者调整产业布局，优
化线路配置。
2、高铁的开通大大便利了中国民众的日常出行，推动
了社会生活的进步
中国幅员辽阔、人口众多，长期以来民众出行都需耗费
大量的时间和精力。高铁则将漫长的旅行大大缩短，颠覆了人
们原有的时空概念。譬如：传统列车从北京到上海最快需15小
时以上，从北京到广州则至少21小时；而高铁列车在京沪、京
广间的旅行时间则可分别缩短至5小时和8小时以内。同时，高
铁还具有载客量大、受天气影响小、准点率高、乘坐舒适、安
全性好等特点，尤其在中短途运输中比飞机等更具优势，已成
为当今中国民众工作出差、观光购物和走亲访友的重要工具。
而随着民众出行的便利化，一个个以大中城市为核心、覆盖地
域广阔的“一小时生活圈”、“两小时生活圈”在中国各地已
初步形成。这一进程对于中国城市规模的扩大、城市化水平的
提升乃至社会服务业的发展升级等都有着积极意义。
3、高铁的普及有利于中国的能源节约和环境保护
中国许多自然资源的总量丰富，人均占有量却常年偏
低。随着经济发展和国民生活水平的提升，中国在石油等能源资
源方面的缺口已日渐明显，在空气、水、土地等方面的污染问题
也趋于严峻。而高铁是以电为驱动力，运行时排放基本为零；高
速动车组单位能耗也不及波音747飞机的1/30或私人汽车能耗的
两成，堪称节能环保的绿色交通工具。高铁的普及将为缓解中国
经济生活同自然环境之间的矛盾、改善生态状况发挥有力作用。
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此外，高铁的建设为提高中国的救灾效率、国防物资与
人员的运输也提供了有益补充，从而有利于中国安全环境的保
障与改善。
三、 中国高铁外交的开展
中国高铁的迅速发展也引起了世界的广泛注意。2010
年，第七届世界高铁大会在北京召开，是该会首次在欧洲以外
的国家举办，体现出国际社会对中国高铁发展成就的肯定。中
国高铁运行速度高，积累了一定的研发、建设和运营经验，而
且造价相对低廉，在国际市场上形成了自身竞争优势。如今，
中国高铁已逐渐走出国门，“高铁外交”也已成为中国媒体的
一大热门话题。
2010年前后，中国铁道部门和高铁相关企业开始推行“
走出去”战略，重点对象首先是东南亚和南亚地区，并逐步扩
展到中亚、中东和美洲。中国已同越南、老挝、泰国、印度、
伊朗、巴西等十几个国家就修建高铁展开洽谈，并达成了若干
合作意向。2010年，中国南车同美国通用电气签订合作框架协
议，共同促进高铁技术在美国市场的推广。中国中铁承建了委
内瑞拉迪纳科—阿纳科和沙特阿拉伯麦加—麦地那高铁的建设
项目。中国土木工程公司承建的土耳其安卡拉—伊斯坦布尔高
铁工程则于2014年顺利通车，最高时速达250公里，成为中国
在海外完成的首条高铁。
2013年以来，中国总理李克强开始亲自担任“高铁推介
大使”，在出访中通过各种形式多次向世界各国介绍中国高铁
的技术设备。中国发改委和中国铁路总公司于2013年同俄罗斯
签署了高铁合作备忘录，旨在推进构建北京—莫斯科7000公里
的欧亚高速运输走廊。2014年，中英两国政府发表联合声明，
表示双方同意在轨道交通（包括高铁）方面进行实质性合作；
中泰达成了合作备忘录，中国将参与投资、建设泰国廊开—罗
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勇、廊开—曼谷的人字形铁路线；中国还积极参与印度德里—
钦奈高铁的竞标，并提出在非洲设立高铁研发中心。
进入2015年，中国政府发布《推动共建丝绸之路经济
带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件，寻求加强与东
南亚、中亚乃至欧洲、非洲的交通经贸合作，从而为中国高铁
外交的开展创造了更广阔的空间。截至2015年1月底，中国进
出口银行已为35个境外铁路装备出口项目提供130亿美元的贷
款，项目既分布于泰国、老挝、尼日利亚、埃及和俄罗斯等“
一带一路”国家，也涉及美国加州高铁等新近拓展的发达市场
项目。同时，中资财团还计划积极参与吉隆坡—新加坡高铁等
建设项目。至此，中国高铁不仅扩大了世界影响，还被赋予了
国家外交行为的色彩。中国高铁的海外推广不仅有助于消化中
国国内钢铁等行业的过剩产能，增强中国与世界的经济联系，
也可为世界交通方式的改善提供中国的助力。高铁外交既是“
中国制造”新品牌的塑造过程，也是促进中国同世界分享共
赢，展现中国负责任大国形象的新平台。而随着“一带一路”
规划的完善和亚投行机制的建设，中国高铁外交的国际战略意
义也有望继续提升。
四、 结 论
中国高铁在短短20多年间实现了从无到有、从引进到创
新的飞跃，在世界铁路交通史上实属罕见。高铁的迅速发展有
利于推动中国经济的可持续增长和产业结构的优化升级，更对
中国的社会生活产生了前所未有的影响，为改善国民生活水平
和人居环境等都创造了有益条件。
不过中国高铁的发展时间还不长，其建造和运营过程中
所存在的问题也不容忽视。如：高铁的大规模修建耗资巨大，
不少火车站等设施过于追求宏伟华丽，还有若干线路出现重复
建设，从而引起了一些融资和债务问题。随着高铁的开通，许
多票价相对低廉的普铁列车被取消，大批小站停办了客运业
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务，高铁车站也多设在城市远郊，同城市公交系统间的接驳不
够完善，也削弱了许多旅客出行的灵活性和便利度。而2011年
温州发生的动车追尾事故共造成40人死亡，至少192人受伤，
不仅令中国社会对高铁运营的组织管理产生怀疑，更导致中国
高铁的海外推广一度陷入低谷。只有这些问题得到妥善总结和
解决，中国高铁才有可能实现稳步健康的发展。
“高铁外交”是当今中国对外交往中的新亮点，不过眼
下也同样处于初起阶段。目前中国在世界各地开展的高铁推介
洽谈虽动作频繁，真正落实的项目还不多。由于高铁对资金、
客流和电力供应的要求高，世界上真正有意愿和条件修建高铁
的国家并不多，中国能开展高铁外交的对象数量也有限。加之
中国的高铁标准在世界上尤其是西方发达国家中还未得到普遍
接受，修建高铁所涉及的地缘政治敏感因素难以避免，合作对
象国的政策乃至政权延续性也并不确定，高铁外交依旧面临诸
多挑战。 1未来高铁将在中国外交中发挥出怎样的效果，仍有
待时间的检验。

1

1

如2014年中国铁建曾在墨西哥的墨西哥城—克雷塔罗高铁竞标中一度胜出，
却因墨国内政局变化而被取消，为此中国铁建方面证实将再次参与竞标。
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องคกรกํากับดูแลในพรรคคอมมิวนิสตจีน:
คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางและการตอตาน
การทุจริตของจีน
ผูเขียน หยาง เจา ฮุย 1
ประเทศจีนเปนประเทศที่ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตจีนพรรค
เดียว จีนตองปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตจนี เปนหลักการทางการเมือง
ที่สําคัญที่สุดของจีน และเปนลักษณะเฉพาะที่สุดของการเมืองจีน พรรค
คอมมิวนิสตจีนเกือบจะควบคุมทรัพยากรทั้งหมดทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม และดําเนินการบริหารประเทศอยางเขมงวด องคกรของพรรค
คอมมิวนิสตจีนไดครอบคลุมทุกภาคสวนในสังคมจีน พรรคคอมมิวนิสตจีน
ทีม่ อี าํ นาจเบ็ดเสร็จและมีสถานภาพทีส่ งู สงเชนนี้ สามารถบริหารและกํากับ
ดูแลองคกรพรรคและผูน าํ ในระดับตางๆ อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไรนัน้
เปนปญหาทีย่ ากทีส่ ดุ และมี ความทาทายเปนอยางมากทีพ่ รรคคอมมิวนิสต
จีนตองเผชิญ คณะกรรมการตรวจสอบวินยั สวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี
ถือเปนองคกรกํากับดูแลวินยั องคกรเดีย่ วของพรรคทีต่ รวจสอบถวงดุล และ
กํากับดูแลอํานาจของพรรคฯ
ประวัติความเปนมาของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวน
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดกอตั้งขึ้นจากการชวยเหลือของพรรค
คอมมิวนิสตสากล เมื่อป ค.ศ. 1921 ในป ค.ศ. 1927 การประชุมสภาผู
1

หยาง เจา ฮุุย อาจารยอาวุุโส คณะความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง
ผูเชี่ยวชาญดานการรัฐศาสตร
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แทนประชาชนแหงชาติครั้งที่ 5 ไดกอตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลสวน
กลางขึน้ ตอมาคือคณะกรรมการตรวจสอบวินยั สวนกลางพรรคคอมมิวนิสต
จีน การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติครั้งที่ 6 เมื่อป ค.ศ. 1928
ที่กรุงมอสโก ไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนกลาง และไดเปลี่ยน
ชือ่ เปนคณะกรรมการกิจการพรรคสวนกลางในเดือนสิงหาคม ป ค.ศ. 1933
หลังจากที่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแลว เดือน
พฤศจิกายน ป ค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดออก “บทกําหนดวา
ดวยการจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบวินยั สวนกลาง” ทุกระดับของพรรค
ในป ค.ศ. 1956 การประชุมสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติครัง้ ที่ 8 ของพรรค
คอมมิวนิสตจนี ไดปรับเปลีย่ นใหเปนคณะกรรมการกํากับดูแลสวนกลาง แต
คณะกรรมการนีไ้ ดถกู กระทบอยางรุนแรงในชวงปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมทีเ่ ริม่ ขึน้ ใน
ป ค.ศ. 1966 เมือ่ ถึงป ค.ศ. 1969 องคกรนีก้ ถ็ กู ยกเลิกไป
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 งานประชุมสามัญประจําปครัง้ ที่ 3 คณะ
กรรมการกลางครั้งที่ 11 ของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่ถือเปนการ โหมโรง
ของการปฏิรูปและเปดประเทศของจีนนั้น ไดออกกฎระเบียบที่สําคัญออก
มาเรือ่ งหนึง่ คือการรือ้ ฟน ใหมคี ณะกรรมการตรวจสอบวินยั สวนกลางของ
พรรค และใหเฉินหยินซึง่ เปนผูน าํ ทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจนี รอง
จากเติง้ เสีย่ วผิง ดํารงตําแหนงเลขาธิการคนแรกของคณะกรรมการตรวจสอบ
วินยั สวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ทําใหฐานะของคณะกรรมการฯ มีความ
แข็งแกรงและมีอํานาจมากขึ้น หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ก็ไดเขา
สูเสนทางการพัฒนาของระบอบ หลังจากการประชุมสภาผูแทนประชาชน
แหงชาติจนี ครัง้ ที่ 12 ของพรรคคอมมิวนิสตจนี ในป ค.ศ. 1982 มีการประชุม
สภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติทกุ ๆ 5 ป คณะกรรมการตรวจฯ ก็มกี ารประ
ชุมทุกๆ 5 ป เชนกัน เพือ่ เลือกคณะผูน าํ สวนกลางของคณะกรรมการฯ
213
SW 9855-A-P294-PC8.indd 213

22/2/2560 16:24:47

องค ก รของคณะกรรมการตรวจสอบวิ นั ย ส ว นกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีนมีขนาดใหญมาก ปจจุบันมีเลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ
7 คน คณะกรรมาธิการประจํา 19 คน (รวมเลขาธิการ และรองเลขาธิการ)
และคณะกรรมการ 120 คน (รวมคณะกรรมาธิการประจํา) องคกรระดับ
ลางที่อยูในความควบคุมอีก 27 องคกร องคกรตัวแทน 50 องคกร และ
องคกรทองถิ่นของพรรคทุกระดับทั้งประเทศก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยเชนกัน มีหนาที่รับผิดชอบงานการกํากับดูแลตรวจสอบ
วินัยของกลุมในทุกระดับของพรรค องคกรสวนกลางของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนประกอบไปดวย สํานักงาน
ฝายจัดองคกร ฝายโฆษณา ฝายวิจัย ฝายกฎหมาย ฝายกํากับดูแลรูปแบบ
การทํางานของพรรคและการเมือง (สํานักงานสภาตรวจสอบความไมถูก
ตองของกิจการแหงชาติ) ฝายโทรคมนาคม สํานักงานกลุมผูนําการตรวจ
สอบ ฝายบริหารกํากับดูแลคดี ฝายกํากับดูแลวินัยที่ 1 ถึงฝายกํากับดูแล
วินัยที่ 12 ฝายจัดการและตรวจสอบคดี กรมความรวมมือระหวางประเทศ
(สํานักงานกรมปองกันคอรรัปชันแหงชาติ) กรมบริหารหนวยงานภาครัฐ
คณะกรรมการพรรคหนวยงานภาครัฐ กรมเกษียณเจาหนาที่
ใตคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ยังประกอบดวยองคกรตรวจสอบวินัยระดับมณฑล เมือง อําเภอ ตําบล
เชน มณฑล มหานคร เขตการปกครองอิสระที่ถือวาเปนหนวยงาน
บริหารระดับสูงสุด ในทองถิ่นนั้น องคกรตรวจสอบวินัย ถือวามีขนาด
คอนขางใหญ องคกรที่อยูในสังกัดมีถึง 20 กวาองคกร ซึ่งเทากับจํานวน
องคกรของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสต
แหงประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตัวแทนอีกสวนหนึ่ง เมื่อลงไป
ถึงระดับเมือง อําเภอ และระดับลางอื่นๆ อํานาจและตําแหนงจะนอย
ลงตามลําดับ การกอตั้งองคกรก็จะคอนขางธรรมดา ไมยุงยาก แตไมวา
อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสต
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จีนจะกํากับดูแลคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทุกระดับทั่วทั้งประเทศ
กลายเปนระบบที่ใหญโตมหึมา และสลับซับซอนมาก
ตํ า แหน ง และหน า ที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบวิ นั ย ส ว น
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ปฏิบัติหนาที่ภายใตการนําของเลขาธิการใหญและคณะกรรมการประจํา
ของกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตจีน โดยรายงานการปฏิบัติหนาที่
ตอคณะกรรมการประจําฯ ซึง่ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินยั สวน
กลางพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เปนหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการประจํานี้
คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของพรรคที่สําคัญ
เชน รัฐธรรมนูญของพรรคคอมมิวนิสตจีน บทบัญญัติกํากับดูแลภายใน
พรรคคอมมิวนิสตจีน (ฉบับทดลองใช) เกณฑความซื่อสัตยในทางการ
เมืองของเหลาผูนําสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจีน เกณฑเกี่ยวกับการใช
ชีวิตทางการเมืองภายในพรรค บทบัญญัติการลงโทษทางวินัยของสมาชิก
พรรค เพื่อเปนการรักษากฎระเบียบขอบังคับที่สําคัญของพรรคและรวม
มือกับคณะกรรมการพรรคทําใหรูปแบบการทํางานของพรรคเรียบรอย
สมบูรณ ตรวจสอบดูแลใหแนวนโยบายและมติของพรรคไดรับการปฏิบัติ
อยางถูกตองสมบูรณ ในป ค.ศ. 1993 คณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต
จีนและคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนและฝายกํากับดูแลที่อยูภายใตคณะรัฐมนตรีรวม
สํานักงานเขาดวยกัน ดําเนินการโดยหนวยงานชุดหนี่ง ปฏิบัติหนาที่ 2
อยาง คือการตรวจสอบวินัยของพรรค และการกํากับดูแลการบริหาร
ดูแลรับผิดชอบทัง้ หมดตอสวนกลางของพรรคคอมมิวนิสต หนาทีส่ าํ คัญคือ
215
SW 9855-A-P294-PC8.indd 215

22/2/2560 16:24:47

1) ตรวจสอบหนวยงานการบริหารประเทศใหปฏิบัติและดําเนิน
การตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และเปนไปตามการตัดสินใจของ
รัฐบาลประชาชน
2) รับคดียื่นฟองหนวยงานบริหารประเทศและขาราชการที่
ประพฤติมิชอบ ขัดตอวินยั การบริหารและผิดกฎหมาย
3) รับเรื่องรองเรียนของขาราชการที่ไมพอใจตอการลงโทษของ
หนวยงานบริหาร และรับการอุทธรณจากการตัดสินลงโทษตามกฎหมาย
และขอกําหนดระเบียบขอบังคับตางๆ
4) ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ นอกเหนือ จากงานที่
กฎหมายและขอกําหนดระเบียบขอบังคับขององคกรบริหารไดระบุให
เปนงานของหนวยงานกํากับดูแลแลว
การประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติครั้งที่ 18 ของพรรค
คอมมิวนิสตจีน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 นั้น สีจิ้นผิงรับตําแหนง
เปนเลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน หวางฉีชันรับตําแหนงเปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ทั้งสีจิ้นผิงและหวางฉีชันลวนมีภูมิหลังที่ไมธรรมดาในพรรคคอมมิวนิสต
จีน ทั้งสองลวนเปนสมาชิกอาวุโสของ “สมาคมบุตรธิดาเมืองเหยียนอัน”
ซึ่งเปนการรวมกลุมของลูกหลานนําปฏิวัติ ชวงการปฏิวัติวัฒนธรรม
ทั้งสองคนเปนปญญาชนหนุมและเปนเพื่อนสนิท ทั้งยังลงพื้นที่ทํางานที่
เหยียนอัน เขตเกาของการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน ตอมาไดออก
จากชนบทมาเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัย การคบกันในวัยหนุมเปนแบบมี
สุขรวมเสพ มีทุกขรวมตาน ทําใหความสัมพันธของทั้งสองแนบแนนเปน
อยางมาก หลังจากไดกุมอํานาจสูงสุดแลว ก็ไดผลักดันการปราบปราม
ทุจริตคอรรัปชันอยางขนานใหญ ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารประเทศของ
พวกเขา ในทศวรรษ 1980 หวางฉีชัน ทํางานเกี่ยวกับการวิจัยนโยบาย
ปฏิรูปการเกษตรที่คณะกรรมการการเกษตรแหงชาติ ในทศวรรษ 1990
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ทํางานในแวดวงการเงิน เคยดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารเพื่อ การ
กอสรางแหงประเทศจีน ตอมาไดไปดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ
มณฑลไหหนัน เมือ่ ไขหวัด SARS ไดแพรระบาดในป ค.ศ. 2003 ทานถูก
ยายมาดํารงตําแหนงผูวากรุงปกกิ่ง โดยไดรับการขนานนามวา “หัวหนา
ทีมกูภ ยั ” ในการประชุมสภาผูแ ทนประชาชนแหงชาติครัง้ ที่ 17 ของพรรค
คอมมิวนิสตจนี ในป ค.ศ. 2007 เขาไดเขาสูก รมการเมืองและดํารงตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรี ดูแลงานดานการเงินและการคาระหวางประเทศ หวางฉี
ชันมีความสามารถและประสบการณสงู ทํางานตัดสินใจเด็ดขาด บางครัง้ ก็
ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมยดึ กฎระเบียบตายตัวเกินไป ครัง้ นีเ้ มือ่ ไดนง่ั เกาอีเ้ ลขาธิการ
คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนและไดรับ
ความไววางใจและการสนับสนุนจากสีจิ้นผิงแลว หวางฉีชันไดปฏิรูปและ
ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบเดิมอยางเด็ดขาดและกลาหาญ ซึ่งรวม
ถึงสรางความแข็งแกรงในการบริหารเชิงแนวดิ่งใหกับคณะกรรมการตรวจ
สอบวินยั สวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ขยายการจัดตัง้ องคกรของคณะกรรม
การฯ มีการตรวจสอบเปนประจํามากขึน้ ทานไดชนู โยบายสามยางกาว คือ
“การสรางฉันทามติ” “แกทป่ี ลายเหตุกอ น” และ “ปราบปรามคอรรปั ชัน
ดวยระบบ” ทายทีส่ ดุ ใหบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตร คือ “ไมกลาคอรรปั ชัน”
“ไมสามารถคอรรัปชัน” “ไมคิดจะคอรรัปชัน” ซึ่งทําใหคณะกรรมการฯ
สามารถแสดงพลังและบทบาทอยางทีไ่ มเคยเปนมากอน
การตอตานคอรรัปชันที่คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนใหการสงเสริม หลังจากคณะผูนํารุนใหมไดถือกําเนิด
ขึ้นในการประชุมสภาผูแทนประชาชนแหงชาติครั้งที่ 18 การตอตาน
คอรรัปชันก็เปดฉากขึ้น สีจิ้นผิงไดแถลงในที่ประชุมเพื่อศึกษาประเด็น
ปญหาครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการกรมการเมืองชุดใหมที่จัดในวันที่ 17
พฤศจิกายนวา “จะดําเนินการลงโทษอยางถึงที่สุดกับผูที่ละเมิดวินัยของ
พรรคและกฎหมายของประเทศทั้งหมด” วันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 2014
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ในการประชุมใหญคณะกรรมการตรวจสอบวินัยครั้งที่ 3 ของการประชุม
สวนกลางครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสตจีน สีจิ้นผิงไดแถลงอยางมีนัย
สําคัญอีกครั้ง ทานกลาววา จะมุงมั่นสอบสวนคดีคอรรัปชัน ตองปราบทั้ง
“เสือ” และ “แมลงวัน2” เปนคําแถลงที่เด็ดขาดและทรงพลังมากในการ
ปราบปรามกลุมผูทุจริตคอรรัปชัน เนนการใชยาฤทธิ์แรง บทลงโทษที่หนัก
การขูดพิษออกจากกระดูก เปนการแกปญหาที่ตนเหตุ อุปมาดั่งวีรบุรษ
ตองตัดแขนที่ถูกงูกัด เพื่อปองกันการแพรกระจายของพิษไปทั่วรางกาย
จะสรางการเมืองที่สะอาดเและตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหถึงที่สุด
หลังจากนั้น ประเทศจีนไดแสดงความจริงจังในการปราบปราม
ทุจริตคอรรัปชัน ถึง ณ วันนี้ (มีนาคม 2016 – กองบรรณาธิการ) มี
ขาราชการระดับมณฑลขึ้นไป ทหาร (ยศระดับพลตรี) ขึ้นไป รวมแลว
มากกวา 100 คน ถูกปลดออกจากตําแหนงดวยขอหาทุจริตคอรรัปชัน
ซึ่งรวมถึงโจวหยงคัง (อดีตคณะกรรมการถาวรกรมการเมือง เลขาธิการ
คณะกรรมการการเมืองและกฎหมายสวนกลาง มีตําแหนงเปนผูนําระดับ
ประเทศ) สวีไฉโหว (อดีตคณะกรรมการประจํากรมการเมือง รองประธาน
คณะกรรมการทหารสวนกลาง พลเอก ตําแหนงรองผูนําระดับประเทศ)
กัวปอสง (อดีตคณะกรรมการประจํากรมการเมือง รองประธานคณะ
กรรมการทหารสวนกลาง พลเอก ตําแหนงผูนําระดับประเทศ) ลิ่งจี้ฮวา
(เลขาธิการสํานักเลขาธิการสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ผูอํานวย
การสํานักงานกลาง ตอมาดํารงตําแหนง รองประธานสภาที่ปรึกษา
การเมืองประชาชนแหงประเทศจีน หัวหนาฝายการแนวรวมกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีน ตําแหนงรองผูนําระดับประเทศ) ซูหรง (รองประธาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเมืองประชาชนแหงประเทศจีน ตําแหนง
2

เสือ หมายถึง ขาราชการระดับมณฑลขึ้นไปที่ทุจริตคอรรัปชัน แมลงวัน หมายถึง
ขาราชการระดับลางที่ทุจริตคอรรัปชัน
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รองผูนําระดับประเทศ) เปนตน เจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตตั้งแตระดับ
กรมลงไปถูกสอบสวนกวาหมื่นคน พลังและขนาดของการปราบปราม
คอรรัปชันสูงสุดเปนประวัติการณ
ขาราชการทุจริตประเภทตางๆ ที่ถูกตรวจสอบนั้น นอกจากได
รับการลงโทษอยางรุนแรงจากวินัยของพรรคแลว ยังมักจะตองสงฟอง
ศาล พิจารณาคดีตามกฎหมาย สอบสวนความรับผิดชอบตามกฎหมาย
เชน โจวหยงคัง อดีตคณะกรรมการถาวรกรมการเมือง เลขาธิการสํานัก
การเมืองและกฎหมายกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ถูกดําเนินคดีวันที่ 29
กรกฎาคม ค.ศ. 2014 และวันที่ 6 ธันวาคม ปเดียวกันถูกสงไปให
ตุลาการพิพากษา วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ศาลประชาชนชั้นกลาง
ที่หนึ่งเมืองเทียนจินตัดสินวามีความผิด ฐานใชอํานาจโดยมิชอบ และ
เจตนาเผยความลับของประเทศ โดยพิพากษาจําคุกตลอดชีวิต สําหรับ
คดีของโจวหยงคัง ตั้งแตถูกตั้งขอหาจนถึงสงใหตุลาการพิพากษา และ
จนถึงประกาศคําพิพากษา ใชระยะเวลาถึง 11 เดือน เปนคดีใหญที่ได
พัวพันถึงภรรยา ลูกชาย ญาติ ผูใตบังคับบัญชา มากถึง 100 กวาคน
สวนหลิวจื้อจวิน อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงรถไฟ ถูกศาลประชาชน
กลางที่สอง กรุงปกกิ่ง ตัดสินวามีความผิดฐานใชอํานาจหนาที่โดยมิ
ชอบ ไดยักยอกเงินจํานวนสูงมาก ลักษณะของความผิดรุนแรงมาก
พิพากษาประหารชีวิต แตรอลงอาญา 2 ป
คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไดทําการปราบปรามทุจริตคอรรัปชันรวมถึงการตรวจสอบคดีและการ
ลงโทษขารัฐการคนแลวคนเลา หนักเปนประวัติการณ เพื่อเปลี่ยนสภาพ
การณที่ทุจริตคอรรัปชันที่แพรระบาดอยางหนักตั้งแตศตวรรษ 1990 ซึง่
ทําใหพรรคคอมมิวนิสตมีความหละหลวม ประชาชนหมดความศรัทธา
จีนจะใชการปราบปรามทุจริตคอรรัปชันสรางความชอบธรรมใหแกการ
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บริหารประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตพรรคเดียว ตองบอกวาในชวง 2 ป
กวา ที่ผานมา การปราบปรามทุจริตคอรรัปชันที่คณะกรรมการตรวจสอบ
วินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนไดดําเนินการหลังจากการประชุมสภา
ประชาชนแหงชาติครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสตจีน ประสบผลสําเร็จ
เปนอยางมาก ไดรับการสนับสนุนและตอบรับอยางดีจากประชาชน มี
ผลและไดรับการกลาวชมในตางประเทศ การทุจริตคอรรัปชันไดรับการ
ควบคุมสกัดกั้นไดระดับหนึ่ง บรรดาขาราชการทุกระดับที่มีพฤติกรรม
ทุจริตคอรรัปชันนั้น ตางพากันอกสั่นขวัญหาย แตวาการปราบปราม
ทุจริตคอรรัปชันในจีน ถึงแมวาจะปราบปรามอยางขนานใหญ แตก็เปน
เพียงการตอสูโดยลําพังของคณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรค
คอมมิวนิสตจีนและองคกรใตบังคับบัญชาเทานั้น ในขณะที่ประชาชน
ทั่วไปและทุกภาคสวนของสังคมเปนเพียงผูดูอยูขางๆ รูปแบบของการ
แกไขปญหาคอรรัปชันยังคงจํากัดอยูในขั้น “การปราบปรามคอรรัปชันใน
ระดับรณรงค” และ “การปราบปรามคอรรัปชันโดยอํานาจ” เปาหมาย
ของการปราบปรามคอรรัปชันเปนเพียงแครักษาฐานอํานาจปกครองโดย
พรรคคอมมิวนิสตพรรคเดียวเทานัน้ พรรคคอมมิวนิสตจนี จะสามารถแกไข
ปญหาคอรรัปชันแบบถอนรากถอนโคนไดหรือไมนั้น ยังตองรอดูตอไป
สรุป
สถานภาพและบทบาททางการเมืองของคณะกรรมการตรวจ
สอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนในอนาคตจะเปนอยางไร มีหลาย
ประเด็นที่นาสังเกตและควรแกการพิจารณาดังตอไปนี้
ประการแรก ทําอยางไรถึงจะเปลีย่ นจาก “การปราบปรามคอรรปั ชัน
ในระดับรณรงค” และ “การปราบปรามคอรรัปชันโดยอํานาจ” มาเปน
“การปราบปรามคอรรัปชันโดยระบบ” “การปราบปรามคอรรัปชันใน
ระดับรณรงค” หมายถึง ชี้นําโดยคําสั่งจากฝายบริหาร
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ใชการรณรงคทางการเมืองเปนหลัก รณรงคอยางกวางขวาง ใชเวลาสั้น
ปจจัยพฤติกรรมของคนสงผลกระทบคอนขางมาก สามารถประสบผล
สําเร็จอยางชัดแจงภายในระยะเวลาอันสั้น สวนลักษณะทั่วไปของ “การ
ปราบปรามคอรรัปชันโดยอํานาจ” หมายถึง เปาหมายและรูปแบบของ
การตอตานทุจริตสวนใหญขน้ึ อยูก บั ผูน าํ โดยเฉพาะอยางยิง่ ความมุง มัน่ และ
เจตจํานงของผูนําระดับสูง ดําเนินจากบนสูลาง อยางไรก็ตาม การปราบ
ปรามทั้งสองอยางยังคงหยุดอยูที่อาศัยคนเปนหลัก ในขณะที่ การปราบ
ปรามทุจริตคอรรัปชันโดยระบบนั้น จะสามารถปราบปรามรากเหงาของ
การทุจริตคอรรัปชันใหสิ้นซาก ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นแลววา เปนรูปแบบ
การปราบปรามทุจริต คอรรัปชันที่ประสบผลสําเร็จสูงสุดในประเทศ
จีน เนื่องจากขอบกพรองของการพัฒนาและการออกแบบระบบ ทําให
การทุจริตคอรรัปชันกลายเปนวงจรของโรคเรื้อรังที่ยากจะขจัดใหหมด
สิ้นไปได หลายปมานี้ ผูนําของจีนที่ผานมาตั้งแตเติ้งเสี่ยวผิง เจียงเจอ
หมิน หูจิ่นเทา จนถึงสีจิ้นผิงตางตระหนักถึงความรายแรงของปญหา
การทุจริต คอรรัปชัน พวกทานเคยกลาววา ถาไมปราบปรามทุจริต
คอรรัปชัน พรรคคอมมิวนิสตก็จะลมสลาย ประเทศชาติก็จะลมสลาย
แตการสรางระบบนั้น กลับทําไดเชื่องชา ระบบที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในประเทศตางๆ มานานป และไดรับการพิสูจนแลววาเปนมาตรการที่
มีป ระสิท ธิ ภาพที ่สุ ดในการขจัดทุจ ริต คอรรัปชัน นั่นคือ ผูนําและ
ขารัฐการตองเปดเผยทรัพยสินนั้น จนปจจุบันจีนก็ยังไมไดนํามาใชอยาง
เปนทางการ นอกจากนี้ระบบการเลือกตั้งในจีนก็ยังไมสมบูรณ และยัง
ไมไดสรางมาตรการกํากับดูแลอํานาจและระบบถวงดุล สวนการแกไข
ปญหาทุจริตคอรรัปชัน และแกปญหาปรากฏการณที่มีการหาคาเชาทาง
เศรษฐกิจ ก็แคใหพรรคคอมมิวนิสตจีนกํากับดูแลและใหรูจักควบคุมดวย
ตัวเอง ถายังไมสามารถเปลี่ยนจาก “การปราบปรามทุจริต คอรรัปชัน
ระดั บ รณรงค” และ “การปราบปรามคอร ร ัปชั นโดยอํา นาจ” เป น
“การปราบปรามคอรรัปชันโดยระบบ” สถานภาพของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนจะสูงแคไหน อํานาจจะมาก
ขนาดไหน ก็คงเปนการยากที่จะแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันของจีนได
อยางแทจริง
ประการที่สอง จะกําหนดอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนอยางไร เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมายไดดียิ่งขึ้น จาก
การปราบปรามทุจริตคอรรัปชันหลังการประชุมสภาผูแทนประชาชน
แหงชาติครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสตจีนเปนตนมา สถานภาพของ
คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนสูงขึ้นมา
ตลอด อํานาจก็มีมากขึ้น ใชอํานาจในวงกวางมากขึ้น เชน ดานการแตง
ตั้งและถอดถอนผูนําทุกระดับชั้น ที่ผานมาจะอยูในอํานาจของหนวย
งานองคกรของพรรคเปนผูตัดสิน แตตอนนี้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนก็เริ่มที่จะมีบทบาทสําคัญ
ยกตัวอยางอีกประการหนึ่ง สมัยกอน ฝายตรวจสอบวินัยทุกระดับชั้นของ
ตําบล อําเภอ เมือง มณฑลลวนอยูใตบังคับบัญชาของคณะกรรมการพรรค
คอมมิวนิสตที่อยูชั้นเดียวกัน แตปจจุบันจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน นอกจากนี้เรื่อง 2 กําหนด3
และอํานาจกักขังผูนําที่ถูกตรวจสอบ ก็อยูในอํานาจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ทําใหเห็นวาคณะกรรมการ
นีอ้ ยูเ หนือกฎหมายและฝายตุลาการเสียอีก การเพิม่ อํานาจและยกสถานภาพ
ของคณะกรรมการตรวจสอบวิ นั ย ส ว นกลางพรรคคอมมิ ว นิ ส ต จี น ใน
ระหวางการปราบปรามทุจริตคอรรัปชัน ไดทําลายกฎเกณฑบางอยางที่
ใชกันมาหลายป หรือแมแตกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร ที่บัญญัติไววา
3

เมื่อเจาหนาที่พรรคคอมมิวนิสตบางคนเปนผููตองสงสัยไดถูกตรวจสอบ จะตอง
พิจารณาตรวจสอบความผิดของตัวเองและอธิบายปญหา ณ เวลาและสถานที่ที่กําหนด
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ไมวาพรรคใดก็ไมสามารถอยูเหนือกฎหมาย แตหวังฉีชันไดเนนหลาย
ครั้งวา “ระเบียบวินัยพรรคเครงครัดกวากฎหมาย” “ระเบียบวินัยของ
พรรคตองมากอนกฎหมาย” ซึ่งทําใหดําเนินคดีเหนือกฎหมายได การ
แกไขความสับสนทางตรรกะระหวางระเบียบวินัยของพรรคคอมมิวนิสต
และ การปกครองดวยตัวบทกฎหมาย การแกไขการปราบปราบทุจริต
คอรรัปชันกับระบบ ความสัมพันธระหวางกฎหมายที่มีอยูปจจุบันนั้น เปน
จุดบอดที่คณะกรรมการตรวจสอบวินัยสวนกลางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับ
การปราบปรามทุจริตคอรรัปชันกําลังเผชิญอยู
ประการทีส่ าม คุม ครองสิทธิขน้ั พืน้ ฐานทางการเมืองของประชาชน
ใหประชาชนมีบทบาทเขารวมกิจกรรมทางการเมืองกันอยางกวางขวาง จึง
จะเปนการสรางพื้นฐาน กลไกการกํากับดูแลอํานาจและการถวงดุลอํานาจ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ จึงจะเปนกรรมวิธที ม่ี คี วามสมบูรณมากยิง่ ขึน้ เปนชองทาง
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด แตภายใตการบริหารประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต
จีนพรรคเดียวทีค่ วบคุมทรัพยากรทางการเมืองแทบจะทัง้ หมดของประเทศ
นัน้ ชองทางนําเสนอตางๆ ไมวา เปน ขาว ความคิดเห็นของประชาชนตางๆ
ลวนถูกฝายโฆษณาการกลางพรรคคอมมิวนิสตตรวจสอบและควบคุมอยาง
เขมงวด ชองทางที่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งกลุมปญญาชนจะแสดงความ
คิดเห็นหรือเรียกรองนั้นจํากัดเปนอยางมาก ยิ่งไมตองพูดถึงการวิพากษ
วิจารณและตรวจสอบพรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาล หากการแสดงออก
และพฤติกรรมของใครเลยเถิดขอบเขตที่พรรคคอมมิวนิสตและรัฐบาลจะ
รับได คนนั้นจะถูกหนวยงานที่มีอํานาจของประเทศ (สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ กระทรวงความมั่นคงแหงชาติ ตุลาการ เปนตน) สอบสวน ไมวา
ประชาชนจะอยูในฐานะรายบุคคลหรือโดยรวม ก็ไมมีสิทธิ์ออกเสียงเลือก
ตั้งอยางแทจริง การกําเนิดของผูนําทุกคนตั้งแตสวนกลางจนถึงระดับทอง
ถิ่น ลวนอยูในการควบคุมที่เครงครัดของพรรค ผูนําในแตละระดับชั้นโดย
ทั่วไปจะรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา และฝายผูน าํ การแสดงความรับผิดชอบ
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ตอประชาชนเปนเพียงแครูปแบบเทานั้น หรือขึ้นอยูกับสามัญสํานึกและ
คุณธรรมทางการเมืองของผูนําโดยสวนตัวเทานั้น อิสระในการรายงาน
ขาว อิสระของอํานาจตุลาการ เหมือนสามอํานาจ (อํานาจบริหาร อํานาจ
นิติบัญญัติ และอํานาจตุลาการ – กองบรรณาธิการ) ในประเทศตะวันตก
และในสังคมนานาชาติตางๆ ตองแยกออกจากกันเปนหลักการทางการ
เมืองที่ปฏิบัติกันอยางแพรหลาย แตในจีนกลับถูกหาม แมแตแนวคิด
“ปกครองดวยรัฐธรรมนูญที่คอนขางผอนปรน” ก็ถูกสื่อของทางการ
วิพากษวิจารณ ในสภาพการณเชนนี้ เปนการยากที่จะทําใหจีนสรางระบบ
การกํากับดูแลและถวงดุลอํานาจที่แทจริง
จีนไดปฏิรูปและเปดประเทศมากวา 30 ป เศรษฐกิจของจีนมีการ
พัฒนาเปนอยางมาก การปฏิรูปในดานเศรษฐกิจ ชวยใหมีการพัฒนาที่
รวดเร็ว ในขณะที่การปฏิรูปดานการเมืองลาชา การพัฒนาการเมืองและ
เศรษฐกิจไมสมดุล ไมสอดคลองกัน เปนสาเหตุขั้นมูลฐานที่สุดของความ
ขัดแยงและปญหาใหมๆ รวมทั้งเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
ผูแปล
อาจารย ดร. คมกฤช ธาราวิวัฒน
อาจารยประจําสํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาแมฟาหลวง
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中共党内监督机构—
中央纪律检查委员会与中国的反腐风暴
杨朝晖1
中国是中共一党执政的国家，中国共产党的领导是中
国最重要的政治原则，也是中国政治最大的特色。中共掌控着
国家几乎全部的政治、经济、社会资源，对国家实行严格的管
理，中共的组织系统也渗透到中国社会的各个领域。权力、地
位如此至高无上的中共，如何对党的组织及各级领导干部进行
有效的监督和管理，是摆在中共面前的一个具有极大挑战性的
难题。中国共产党中央纪律检查委员会（简称中纪委）就是中
共党内唯一的对权力进行监督、制衡的纪检监察机构。
中纪委的沿革
中国共产党于1921年，在共产国际帮助下建立。1927年
中共五大开始设立中纪委的前身——中央监察委员会，1928年
在莫斯科召开的中共六大改设中央审查委员会，1933年8月又
改名为中央党务委员会。
中华人民共和国成立后，1949年11月中共作出《关于成
立中央及党的各级纪律检查委员会的决定》，但1956年中共八
大又改设中央监察委员会，但该委员会在1966年开始文化大革
命中受到严重冲击，至1969年整个机构被撤销。
1978年12月召开的中共十一届三中全会，标志着中国
改革开放历史大幕的揭开。其作出的一项重要规定，就是恢复
党的中央纪律检查委员会的设置，并由中共党内重要性仅次于
邓小平的政治领导人陈云——担任中纪委第一书记，以加强中
1

北京大学国际关系学院教授、博士生导师；现任泰国法政大学比里•帕侬荣
国际学院教授。
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纪委的地位及权威。此后，中纪委走上制度化、正常化的发展
道路。1982年党的十二大以后，伴随着党的代表大会每五年召
开一次，中纪委也每五年召开一次代表大会，选举中纪委的中
央领导机构。
中纪委的机构庞大，目前的中纪委设书记一人，副书记
7人，常委19人（包括书记、副书记），以及中纪委委员120人
（包括常委）。下辖27个职能部门，50多个派出机构，以及全
国各级党的地方组织也相应设立纪检委，负责党的各级组织的
纪检监察工作。中纪委的中央机构具体为：办公厅、组织部、
宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室（国务院纠正行业
不正之风办公室）、信访室、中央巡视工作领导小组办公室、
案件监督管理室、第一纪检监察室至第十二纪检监察室、案件
审理室、纪检监察干部监督室、国际合作局（国家预防腐败局
办公室）、机关事务管理局、机关党委、离退休干部局。
在中纪委之下，地方包括省、市、县、乡各级都相应设
置纪检监察机构，部门与中纪委相对应。例如，省、直辖市、
自治区作为地方最高一级行政单位，其纪委机构也具有较高规
格，直属机构也多达20多个，基本同中纪委一一对应；另外还
有若干派出机构。到市、县及以下各级，权力、地位越低，机
构的设置相对越简单。但无论如何，中纪委统领着的全国各级
纪委，形成了一个复杂而庞大的系统。
中纪委的地位与职能
中纪委受中共中央总书记和政治局常委会领导，向常委
会汇报工作，中纪委书记也是常委会成员之一。
中纪委主要依据《中国共产党党章》以及《中国共产党
党内监督条例（试行）》、《中国共产党党员领导干部廉洁从
政若干准则》、《关于党内政治生活的若干准则》、《党员纪
律处分条例》等若干重要党内法规行使职权。维护党的章程和
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其他重要的规章制度，协助党的委员会整顿党风，检查党的路
线、方针、政策和决议的执行情况。1993年根据中共中央、国
务院的决定，中纪委与国务院下属的监
察部开始合署办公，实行一套工作机构，履行党的纪律
检查和行政监督两项职能的体制。合署后的中央纪委履行党的
纪律检查和行政监督两项职能，对党中央全面负责。主要职责
包括：1、检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民
政府的决定、命令中的问题；2、受理国家行政机关及其公务
员等违反行政纪律的行为；3、受理国家行政机关公务员等不
服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法
规规定的其他由监察机关受理的申诉；4、法律、行政法规规
定由监察机关履行的其他职责。
2012 年11月中共十八大召开，习近平担任了中共总书
记，王岐山担任了中纪委书记。习、王二人在中共党内都有深
厚的背景，均为由红色后代组成的“延安儿女联谊会”的资深成
员。文革期间二人作为知青和密友，又同在中共革命老区延安插
队，以后又先后离开农村上了大学。早年的交往，曾经的同甘共
苦，使他们之间的关系非同寻常。掌握最高权力后，推动大力度
的反腐风暴，也是他们共同的执政思路。王岐山80年代在国家农
委从事有关农村改革政策性研究，90年代进入金融领域工作，
曾担任中国建设银行行长，后到海南担任省委书记。2003年“非
典”爆发时，临危受命调入北京任市长，被称为“救火队长”
。2007年中共17大后，进入政治局并出任国务院副总理，分管金
融、外贸等项工作。王作风干练，行事果断，敢于打破常规。加
之有习近平的信任与支持，在主持中纪委工作后，王对原有的
体系和规则进行了大刀阔斧的调整和改革。包括加强中纪委对
地方的垂直领导；扩充了中纪委的机构设置，使原有的巡视制
度经常化，提出“凝聚共识”、“治标为先”、“制度反腐”
的三步走策略，最终达到“不敢腐”、“不能腐”、“不想
腐”的战略目标。这使中纪委发挥了前所未有的威力和作用。
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中纪委推动的反腐风暴
十八大中共新一届领导集体形成后，反腐大幕逐步拉
开。11月17日在十八大新当选的政治局第一次学习会上，习
近平讲话中就谈到：“对一切违反党纪国法的行为都严惩不
贷。”2014年1月14日在中国共产党第十八届中央纪律检查委
员会第三次全体会议上习再次发表重要讲话指出：坚持查处腐
败案件，坚持“老虎”、“苍蝇” 2一起打，形成了对腐败分
子的高压态势；以猛药去疴、重典治乱，以刮骨闻毒、壮士断
腕的勇气，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底。
之后在中国掀起了声势浩大的反腐风暴。迄今为止，
因腐败落马的省部级以上、军队军级（少将）以上的高官总数
已超过百名。其中包括周永康（前政治局常委、中央政法委书
记、正国级）徐才厚（前政治局委员、中央军委副主席、上
将、副国级）、郭伯雄（前政治局委员、中央军委副主席、上
将、副国级）令计划（前中共中央书记处书记、中办主任，后
转任全国政协副主席、中共中央统战部部长、副国级）、苏荣
（全国政协副主席、副国级）等人。被查处的局以下的各级党
政干部数以万计。反腐的力度和规模达到历年之最。
被查处的各类贪官除了受到党纪的严肃处理外，往
往还要提交司法部门，依法进行审理，追究其法律责任。例
如，2014年7月29日前中央政治局常委、中央政法委书记周永
康被中纪委立案审查，同年12月6日被送交司法审判，2015年
6月12日天津市第一中级人民法院对周以受贿罪、滥用职权罪
和故意泄露国家机密罪进行了宣判，判处无期徒刑。对周的案
件，从立案到送交司法，再到审判后宣判，时间长达11个月。
其中牵涉人员包括妻子、儿子、亲属、下属等，达上百人之
多。再例如，前铁道部部长刘志军在2013年7月9日，被北京市

2

老虎指省部级以上的腐败官员，苍蝇指其他较低级的腐败官员。
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第二中级人民法院以受贿罪、滥用职权罪，受贿数额巨大，犯
罪情节恶劣，判处死刑，缓期两年执行。
中纪委通过空前力度的反腐风暴和对一系列高官的立
案审查及重判，以改变上个世纪九十年代以来中国因腐败大泛
滥，造成的党心涣散、民心尽失的状况，重新强化共产党一党
执政的合法性基础。应该说，中纪委发起的反腐风暴，在十八
大后的两年多来，取得了很大的成效，赢得了中国普通民众的
拥护和欢迎。在国际上也产生了一定的影响并获得赞誉。腐败
现象在中国的官场得到了一定的遏制，有腐败行为的各级官吏
也受到了相当的震慑。但是，中国的反腐败虽声势浩大，也仅
仅是中纪委及其领导下的下属机构一家在孤军奋战，而普通民
众和社会各界更多的情况下，也就是旁观者。治理腐败的方式
依然停留在“运动反腐”和“权力反腐”的状态之下，反腐的
目的也不过是为了维护共产党一党执政的基础。中共能不能从
根本上解决腐败问题，还需拭目以待。
结论
对中纪委未来在中国政治中的地位和功能有以下几点值
得观察与思考：
第一、如何完成从“运动反腐”、“权力反腐”向制
度反腐的转变。所谓“运动式反腐”就是指以行政命令为指
导，以政治运动为基本特征，覆盖广、时间短、声势大，人为
因素影响较多，在短期内就能取得显著的效果。所谓“权力反
腐”的基本特点就是反腐的对象和方式更多取决于领导人，尤
其是最高领导人的意志和愿望，自上而下地进行。两者依然停
留在“人治”的范畴。而“制度反腐”是指通过加强整个国家
的制度体系建设，从根本上消除腐败产生的土壤和根源。制度
反腐被证明是最行之有效的反腐方式。在中国由于制度设计和
发展上的一些固有缺陷，导致腐败逐步成为权力运行中难以避
免的痼疾。多年来，中国历届政治领导人从邓小平、江泽民、
胡锦涛到习近平都意识到腐败问题的严重性，都明确地讲过
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“不反腐，亡党亡国”，但在根本制度的建设上却步履蹒跚。
例如，在世界各国普遍实行多年，被证明对监督和治理腐败最
行之有效的措施——官员财产公示、申报制度，至今为止在中
国都未能正式实行。还有完善的选举制度，完善的权力监督和
制衡机制也没有建立。对腐败、寻租现象的治理，依旧依靠共
产党自身的自我监督和自我约束。如果不能最终完成从“运动
反腐”、“权力反腐”向“制度反腐”的转变，中纪委地位再
高，权力再大，也难以从根本上解决中国的腐败问题。
第二、如何界定中纪委的权力和功能，使其更好地合理
合法地履行职责。在中共十八大以来的反腐风暴中，中纪委地
位不断提高，权力不断扩大。例如，在各级领导干部的人事任
免方面，过去都由党的组织部门决定，而现在中纪委的意见也
开始起到重要作用。再例如，过去地方包括省、市、县、乡的
各级纪检监察部门都接受同级党委的领导；而现在更多地受到
中纪委的直接领导。还有对受审查的领导干部的“双规” 3及
关押权力，也使中纪委在某种程度上，凌驾于法律与司法部门
之上。反腐风暴中，中纪委权力、地位的提升，极大地打破了
中国多年形成的一些规定，甚至一些已成文的法律。尽管，官
方承认，任何政党不能超越法律，但王岐山多次强调“纪严于
法，纪在法前”，这有可能出现超越法律的执法行为。如何解
决党纪与法治逻辑上的混乱，解决好反腐与现有制度、法律之
间的关系，也是中纪委及反腐风暴所面临的一大难点。
第三、更加全面地保障人民的基本政治权利，让人民群
众更加广泛地参与政治活动，是建立起更加完善、更加有效的
权力监督和权力制衡的机制的最根本、最有效的途径。在一党
执政的制度下，中国共产党控制了国家几乎全部的政
治资源。新闻、舆论等各种平台，都受到党的宣传部门的严厉
3

当某共产党干部作为犯罪嫌疑人接受调查时，该嫌犯必须在规定的时间和
规定的地点反省和交代问题。
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的监控。普通民众包括众多的知识分子表达意见、诉求的渠道
十分有限，更谈不上对党和政府的批评与监督。如果你的言论
和行为稍微超出党和政府所能容忍的红线，很容易受到国家强
力部门（公安、国安、司法等）的追究。人民无论作为整体还
是个体，也没有真正意义上的选举权。从中央到地方所有领导
人的产生，都由党的组织严格掌控。各级领导干部通常只对上
级领导人和领导部门负责。对人民负责只是一种形式，或者仅
仅取决于领导人个人的意识及政治道德。新闻自由、司法独立
与三权分立一样，这些在西方和国际社会普遍实行的政治原
则，在中国被禁止。甚至连“宪政”这样比较和缓的政治概
念，也受到官方媒体的批判。这种状况，很难使中国建立起一
个真正意义上的权力监督和权力制衡体系。
改革开放30多年来，中国经济有了很大的发展，但经济
领域的改革、发展快速迅猛，但政治领域的改革、发展相对滞
后，政治与经济两者之间发展的不平衡、不协调，是中国在发
展中产生包括腐败在内的，一系列新的矛盾和问题的最根本的
原因。
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การปรับยุทธศาสตรการตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อน
บานของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับความสัมพันธไทย-จีน
ผูเขียน จาง ซีเจิ้น 1
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงขึ้นมามีอํานาจสูงสุดในประเทศจีนเมื่อ
ไดรับเลือกเปนเลขาธิการใหญพรรคคอมมิวนิสตจีนในการประชุมคณะ
กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน ครั้งที่ 18 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ป
2012 หลังจากนั้นหนึ่งป คือ เดือนตุลาคม ป 2013 คณะกรรมการกลาง
พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัด “การประชุมวาดวยการกําหนดนโยบายการ
ตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบาน” ซึ่งเปนการประชุมครั้งสําคัญขึ้น ที่
ประชุมไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงครั้งใหมของสถานการณในประเทศ
เพื่อนบานของจีน เสนอแนวนโยบายการตางประเทศรูปแบบใหมที่มีตอ
ประเทศเพื่อนบาน กําหนดแนวทางและจุดเนนใหมของนโยบายดานการ
ตางประเทศของจีน มีการเสนอยุทธศาสตรและมาตรการรูปแบบใหมบาง
อยาง นับจากนั้นเปนตนมา ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงไดเริ่มปรับยุทธศาสตร
การตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบานครั้งใหญ
1. การปรับยุทธศาสตรการตางประเทศทีม่ ตี อ ประเทศเพือ่ นบาน
วิ ธีท่ีทํา ให รูแ ละเข า ใจยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศใหม ท่ีมีตอ
ประเทศเพือ่ นบานของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงไดดที ส่ี ดุ ก็คอื การเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตรของเขากับยุทธศาสตรดา นการตางประเทศของจีนกอนทานเขา
มาดํารงตําแหนงผูน าํ ประเทศ
1

ศาสตราจารยในสังกัดคณะความสัมพันธระหวางประเทศแหงมหาวิทยาลัยปกกิง่ อาจารย
ทีป่ รึกษา นักศึกษาปริญญาเอก ปจจุบนั เปนหัวหนาหลักสูตรจีนศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ
ปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ตอไปนี้จะขอยอนพินิจยุทธศาสตรการตางประเทศที่มีตอประเทศ
เพือ่ นบานกอนหนายุคของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง
ยุทธศาสตรการตางประเทศทีม่ ตี อ ประเทศเพือ่ นบานกอนการประชุมรวม
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจนี ครัง้ ที่ 18 สามารถสรุปไดวา
เปน “ยุทธศาสตรทม่ี คี วามเทาเทียม มีความเปนมิตร เอือ้ ประโยชนรว ม
และความรวมมือ”
ยุทธศาสตรการตางประเทศของจีนที่มีตอประเทศเพื่อนบานมีจุด
มุงหมายสามขอคือ ขอแรก พัฒนาและกระชับความสัมพันธกับประเทศ
เพือ่ นบาน เพือ่ ทําใหทง้ั สองฝายมีความเชือ่ มัน่ ดานการเมืองระหวางกัน ขอ
ที่สอง ใหความสําคัญกับผลประโยชนดานเศรษฐกิจ เนนความเทาเทียม
การเอือ้ ประโยชนรว ม และความรวมมือแบบเกือ้ กูลทุกฝาย ขอทีส่ าม เสนอ
ใหสรางประชาคมผลประโยชนและประชาคมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บาน ผูน าํ จีนสมัยนัน้ มีแนวคิดเรือ่ งนีท้ ช่ี ดั เจน เชน นายกรัฐมนตรีเวิน เจียเปา
กลาวสรุปการพัฒนาความสัมพันธระหวางจีนกับอาเซียนวา “ความเทาเทียม
กับความเชื่อใจกัน และความรวมมือแบบเกื้อกูลทุกฝาย” ถือเปนแนวทาง
หลักในการพัฒนาความสัมพันธระหวางกันในระยะยาว และยังยําอีกวา
ทั้งสองฝายควรเคารพกัน อยาตั้งตัวเปนศัตรู ควรเชื่อใจกัน อยาระแวงกัน
ควรรวมมือกัน อยาประชันกัน ควรเกื้อกูลกัน อยาฟาดฟนกัน
รัฐบาลจีนสมัยนั้นไดดําเนินนโยบายตางๆ เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย
ดังนี้ มาตรการแรก สรางและเขารวมกลไกการเจรจาทุกรูปแบบ เชน
ป 1996 จีนไดเปนประเทศคูเจรจาของอาเซียนอยางเปนทางการ โดยในป
1994 จีนไดเขารวมการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (ARF) ตอมาป 2000 จีน ญี่ปุน
และเกาหลีใตเริ่มจัดการเจรจาระหวางผูนําสามฝาย มาตรการ ที่สอง
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สรางและเขารวมกลไกความรวมมือและองคกรความรวมมือ เชน ป 1991
จี น ได เ ป น ประเทศสมาชิกความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟก
(APEC) ป 1992 จีนเขารวมการประชุมผูน าํ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม นาํ โขง
GMS Summit ป 2001 จีนรวมกับประเทศในเอเชียกลางและรัสเซียกอตัง้
องคการความรวมมือเซีย่ งไฮ มาตรการทีส่ าม สรางเขตการคาเสรี เชน จากป
2001 ถึงป 2010 จีนและอาเซียนประสบความสําเร็จในการสรางเขตการคา
เสรีทใ่ี หญทส่ี ดุ ของประเทศกําลังพัฒนาในป 2002 จีน ญีป่ นุ และเกาหลีใต
ก็ไดเสนอเรือ่ งการสรางเขตการคาเสรีขน้ึ โดยจะเริม่ ประชุมหารือในป 2012
เปนตนไป
จุดเดนของยุทธศาสตรทม่ี ตี อ ประเทศเพือ่ นบานของจีนคือ ขอแรก
เนนการสรางองคกร กลไก การแลกเปลีย่ น ความรวมมือในทุกรูปแบบ สิง่
ตางๆ เหลานีเ้ ปนสิง่ ทีม่ องไมเห็นและจับตองไมได ขอสอง เนนความรวมมือ
รอบดานและหลายระดับ ไมแบงแยกประเทศเพือ่ นบาน สรางความรวมมือ
ตัง้ แตระดับรัฐบาลถึงประชาชน และตัง้ แตแวดวงการเมืองถึงทุกสาขาอาชีพ
ในสังคม ขอสาม เนนความเทาเทียม การเอือ้ ประโยชนรว ม และความรวม
มือแบบเกือ้ กูลทุกฝาย
ยุ ท ธศาสตร ก ารต า งประเทศใหม ที่ มี ต อ ประเทศเพื่ อ นบ า นของ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงสามารถสรุปไดวาเปน ยุทธศาสตร “มุงลงใต
เขาสูตะวันตก” ที่เชื่อมตอกัน
ยุทธศาสตรนี้มีจุดมุงหมายหลักอยูสองขอคือ ขอแรก เชื่อมโยง
ประเทศเพือ่ นบาน ทวีปเอเชียทัง้ ทวีป รวมถึงทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาเขา
ดวยกัน โดยใชทางหลวง ทางรถไฟ (รถไฟความเร็วสูง) ทอลําเลียงนนาํ มันดิบ
(กาซธรรมชาติ) ทาเรือ สนามบิน เสนทางการบิน และอินเตอรเน็ต เปนตัว
เชือ่ มโยง ชองทางเหลานีจ้ ะทําใหจนี เชือ่ มโยงกับประเทศเพือ่ นบานเปนหนึง่
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เดียวกันเหมือนโครงสรางของรังนก การเชื่อมโยงถึงกันไมไดหมายถึงการ
สรางโครงขายสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียงอยางเดียว แตยังหมายรวมถึง
ระบบและระดับบุคลากรดวย ขอสอง ไมเพียงแตจะสรางกลุมประเทศที่
มีผลประโยชนรวมระหวางจีนกับประเทศเพื่อนบาน แตยังจะสรางกลุม
ประเทศที่มีชะตาชีวิตรวมอีกดวย กลาวคือ ไมเพียงหมายถึงเมื่อประเทศ
หนึ่งพัฒนากาวหนา ประเทศอื่นทั้งหมดก็พัฒนากาวหนาตาม หรือเมื่อ
ประเทศหนึ่งเกิดความเสียหาย ประเทศอื่นทั้งหมดก็เกิดความเสียหาย
ตาม แตยังหมายถึงเมื่อประเทศหนึ่งอยูรอดได ประเทศอื่นทั้งหมดก็อยู
รอดไดตาม หรือเมื่อประเทศหนึ่งลมสลาย ประเทศอื่นทั้งหมดก็ลมสลาย
ตาม การทําเชนนี้ถือเปนการทําใหชะตาชีวิตของประเทศเพื่อนบานผูกติด
กันเปนองคกรรวมชะตาชีวิตของประเทศจีนไวอยางแนบแนน
การที่จะบรรลุจุดมุงหมายทางยุทธศาสตรทั้งสองขอที่กลาวไว
ขางตนใหไดนั้น ตองใชมาตรการสองขอดังนี้ มาตรการแรก การดําเนิน
โครงการทางยุทธศาสตรขนาดใหญสองโครงการ คือ “หนึ่งแนวเขตหนึ่ง
เสนทาง” คําวาหนึ่งแนวเขตหมายถึงการสราง “แนวเขตเศรษฐกิจเสน
ทางสายไหมใหม” ซึ่งมีจุดมุงหมายคือการเชื่อมโยงภาคตะวันตกเฉียง
เหนือของจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกใหแนบแนนบนแนวเสน
ทางสายไหมเกา ทําใหกลายเปนระเบียงเศรษฐกิจที่เจริญมั่งคั่ง จากนั้นก็
จะเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจของเอเชียและยุโรปเขาดวยกัน สวนคําวาหนึ่ง
เสนทางหมายถึงการสราง “เสนทางสายไหมทางทะเลในคริสตศตวรรษ
ที่ 21” ซึ่งมีจุดมุงหมายคือการหลอมรวมประเทศจีนกับเอเชียตะวันออก
เฉียงใตซึ่งเปนชุมทางการไปมาหาสูกันระหวางตะวันตกกับตะวันออกใน
สมัยโบราณใหแนบแนนเปนหนึ่งเดียวกันมากขึ้น จากนั้นก็จะเชื่อม
โยงกับภูมิภาคเอเชียใต ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรปโดยเสนทาง
ทางทะเล มาตรการสอง สรางหนวยงานดานการเงินขนาดใหญสามแหง
เพื่อเปนแหลงสนับสนุนดานการเงินใหกับโครงการหนึ่งแนวเขตหนึ่งเสน
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ทาง องคกรสามแหงดังกลาวคือ “ธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภค
พื้นฐานแหงเอเชีย” “กองทุนเสนทางสายไหมทางทะเล” และ “ธนาคาร
เสนทางสายไหมทางทะเล” ประเทศจีนเปนผูมีบทบาทหลักในสามหนวย
งานนี้ (สําหรับหนวยงานสุดทาย รัฐบาลจีนเปนผูผลักดัน และปลอยให
หนวยงานดานการเงินภาคประชาชนเปนผูดําเนินงาน)
จุดเดนของยุทธศาสตรการตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบานของ
สี จิ้นผิงมีดังนี้
ขอแรก ใหความสําคัญกับการสรางสาธารณูปโภค แมวาการ
เชื่อมโยงถึงกันจะหมายรวมถึงระบบและนโยบาย แตสิ่งที่เนนมากที่สุด
ก็ยังคงเปนการสรางสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับการคมนาคมและการขนสง
ขอสอง เนนความสําคัญของประเทศจีนอยูฝ า ยเดียว หรือไมกค็ อื ใหประเทศ
จีนเปนผูแ สดงบทบาทหลักในการปอนสินคาสาธารณะ หากกลาววาจุดเดน
ของยุทธศาสตรเมือ่ กอนคือเนนความเทาเทียม การเอือ้ ประโยชนรว ม และ
ความรวมมือแบบเกือ้ กูลทุกฝายแลว จุดเดนของยุทธศาสตรปจ จุบนั นี้ ก็คอื
ประเทศจีนเปนฝายสนับสนุนดานการเงิน ขอสาม เนนแนวทางความสัมพันธ
ดานภูมศิ าสตร ไมไดเนนยุทธศาสตรรอบดานแบบเมือ่ กอน ยุทธศาสตรใหม
เนนทางตะวันตกกับทางใตเปนหลัก หรือทีเ่ รียกวา “มุง ลงใต เขาสูต ะวันตก”
ทัง้ นี้ จะเห็นไดชดั วา ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
ไมใชจดุ สําคัญของยุทธศาสตรน้ี
หลังจากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงขึ้นมาปกครองประเทศ เพราะเหตุใด
เขาจึงตองปรับยุทธศาสตรการตางประเทศกับประเทศเพื่อนบานดวย
คําตอบก็คอื ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงไดศกึ ษาวิเคราะหการพัฒนาและ
การเปลีย่ นแปลงของสถานการณในประเทศเพือ่ นบาน เขาเห็นวาเศรษฐกิจ
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จีนเติบโตมาถึงระดับที่จําเปนตองหาแรงผลักดันครั้งใหมเพื่อใหเศรษฐกิจ
เติบโตขึน้ ไปอีกขัน้ หนึง่ และเขายังไดประเมินบทบาทของจีนในภูมภิ าคนีใ้ หม
ทั้งหมดนี้สงผลใหประธานาธิบดีสี จิ้นผิงตัดสินใจปรับยุทธศาสตรดังกลาว
หลายปมานี้ สถานการณการเมืองจากประเทศเพื่อนบานไดสงผล
ดานลบตอประเทศจีนดังนี้ ประการแรก ความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุน
ยังคงตึงเครียดและตั้งแงตอกันอยู ความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุนเริ่ม
เลวรายลงมากตั้งแตนายชินโซ อะเบะขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีของญี่ปุน โดย
เฉพาะอยางยิ่งตั้งแตญี่ปุนประกาศอํานาจอธิปไตยเหนือหมูเกาะเตี้ยวยฺหวี
(หรือภาษาญี่ปุนเรียกวาหมูเกาะเซ็นกากุ) นอกจากนั้น นายกรัฐมนตรีชิน
โซ อะเบะยังประกาศจุดยืนที่แข็งกราวเกี่ยวกับปญหาทางประวัติศาสตร
ทําใหความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุนเกือบถึงขั้นเปนอัมพาต ทั้งสอง
ประเทศระงับการเดินทางไปเยือนระหวางกันของผูนําระดับสูง จากเมื่อ
กอนทีก่ ลาวกันวา “การเมืองชะงัก แตเศรษฐกิจคึกคัก” ก็คอ ยๆ กลายเปน
“การเมืองชะงัก เศรษฐกิจลมพับ” จีนจึงรูส กึ ผิดหวังตอการกระทําของญีป่ นุ
ประการทีส่ อง ปญหาเกาหลีเหนือทําใหประเทศจีนตกอยูใ นสภาพ
กลืนไมเขาคายไมออก การเจรจาหกฝายซึ่งจีนเปนตัวตั้งตัวตีนั้น ตองหยุด
ชะงักลงเนือ่ งจากเกาหลีเหนือไมใหความรวมมือ การทีค่ มิ จองอึนสัง่ ประหาร
จาง ซองเต็กทําใหความสัมพันธระหวางจีนกับเกาหลีเหนือตึงเครียดมากขึน้
จาง ซองเต็กเปนอาเขยของคิม จองอึน เขามีตาํ แหนงสูงและมีอาํ นาจมาก
เปนผูมีบทบาทหลักในการติดตอไปมาหาสูระหวางจีนกับเกาหลีเหนือ
และยังเคยมีคนกลาววาเขาทําหนาที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมสงอิทธิพล
ของจีนไปสูเ กาหลีเหนือ การทีจ่ าง ซองเต็กมีความสัมพันธอนั แนบชิดกับจีน
ทําใหคมิ จองอึนหวาดระแวง ดังนัน้ จาง ซองเต็กจึงถูกสัง่ ประหาร เหตุการณ
นี้สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางจีนกับเกาหลีเหนืออยางรุนแรง
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ความสัมพันธของทัง้ สองประเทศทีย่ งั คงดิง่ เหวลงอยางตอเนื่องทําใหจีนลด
ความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือลง
ประการที่สาม สหรัฐอเมริกาเพิ่มการขัดขวางบทบาทของจีนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก สหรัฐอเมริกาพยายามประกาศ “การกลับมา
สูเอเชียแปซิฟกอีกครั้ง” และ “การปรับสมดุลในเอเชียแปซิฟกอีกครั้ง”
อยางตอเนื่อง เพื่อขัดขวางจีนไมใหผงาดขึ้นมามีอํานาจและขยายอิทธิพล
ในแงหนึ่ง สหรัฐฯ ใชประโยชนจากการเปนพันธมิตรกับญี่ปุนมากดดันจีน
เชน สนับสนุนญี่ปุนแบบลับๆ ในเรื่องหมูเกาะเตี้ยวยฺหวี (หรือภาษาญี่ปนุ
เรียกวาหมูเกาะเซ็นกากุ) อีกแงหนึ่ง สําหรับประเด็นขอพิพาท การอาง
อํานาจอธิปไตยเหนือหมูเกาะในทะเลจีนใต สหรัฐฯ ก็สนับสนุนฟลิปปนส
และเวียดนามแบบลับๆ ในการสรางความวุนวายใหจีน จนทําใหจีนตก
อยูในที่นั่งลําบาก นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังดึงญี่ปุนเขามายุงเกี่ยวกับปญหา
ทะเลจีนใตอีกดวย ทําใหจีนตองเผชิญสถานการณซับซอนมากขึ้นไปอีก
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจึงปรับยุทธศาสตรเขาสูตะวันตกมุงลง
ใตเปนการใหญเพือ่ ขจัดสถานการณทเ่ี ปนอุปสรรคตอจีนทิง้ เขาสูต ะวันตก
หมายถึงการกระชับความสัมพันธระหวางจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
กลาง รัสเซีย และตะวันออกกลาง การเขาสูตะวันตกจะทําใหจีนไดรับผล
ประโยชนดา นยุทธศาสตรมากขึน้ มุง ลงใตหมายถึงการกระชับความสัมพันธ
ระหวางจีนกับประเทศอาเซียน เพื่อแกปญหาขอพิพาทในทะเลจีนใต และ
ขจัดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา กลบคลื่นลมที่สหรัฐอเมริกากอขึ้น
การปรับยุทธศาสตรการตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบาน
ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงยังถือเปนผลจากการหาแรงกระตุนครั้งใหม
ใหเศรษฐกิจจีนอีกดวย ประการแรก ปจจุบันนี้เศรษฐกิจจีนรักษาระดับ
การเติบโตอยูที่ประมาณรอยละ 7.5 เขาสูสภาวะที่เรียกวา “สภาวะ
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ปกติครั้งใหม (New Normal)” และยังอาจจะหดตัวลงอีกซึ่งถือเปน
แรงกดดันอยางหนึ่ง การหาแรงกระตุนครั้งใหมที่จะสงผลตอทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจจีนในอนาคต ภาคตะวันตกของจีนยังเปนบริเวณที่รอการ
พัฒนาอยูและมีศักยภาพในการพัฒนาเปนอยางมาก โครงการแนวเขต
เศรษฐกิจเสนทางสายไหมจะนําผลประโยชนและโอกาสการพัฒนามาสู
ภาคตะวันตกของจีน
ประการตอมา การปรับยุทธศาสตรเชนนี้ถือเปนการบุกเบิกเสน
ทางอนาคตใหกับการไปลงทุนที่ตางประเทศของธุรกิจจีนและการสงออก
เงินทุนกับประสิทธิภาพในการผลิตที่มีเหลือของจีนไปยังตางประเทศ
โครงการนี้จะทําใหหนวยงานดานสาธารณูปโภคพื้นฐานของจีน เชน การ
คมนาคมและการขนสง มีโอกาสแสดงฝมือไดมากทีเดียว ประการสุดทาย
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนมีขอจํากัดอยูที่ความตองการใชพลังงานที่
มากขึน้ ทุกวัน ในขณะทีภ่ มู ภิ าคเอเชียกลางและตะวันออกกลางมีทรัพยากร
นาํ มันและกาซธรรมชาติเปนจํานวนมากพอดี ดังนัน้ โครงการแนวเขตเศรษฐกิจ
เสนทางสายไหมจะสามารถเปนหลักประกันอุปทานทรัพยากรดานนี้ในเชิง
ยุทธศาสตรใหจีนได
การปรับยุทธศาสตรครั้งนี้ยังถือเปนผลจากการที่ประธานาธิบดี
สี จิ้นผิงไดประเมินคาศักยภาพของจีนอยางแมนยํา และกําหนดบทบาท
ความรับผิดของจีนในฐานะที่เปนประเทศขนาดใหญอีกครั้งดวย จีนเปน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก และยังเปนประเทศที่มี
ทุนสํารองเงินตราตางประเทศมากที่สุด ดังนั้นจีนจึงมีความสามารถที่จะ
ปอนสินคาสาธารณะเพื่อพัฒนาภูมิภาคนี้ ทั้งยังตองแสดงความรับผิดชอบ
ในฐานะที่เปนประเทศขนาดใหญระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความรับ
ผิดชอบ การกอตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานแหงเอเชีย
ซึ่งมีจีนเปนหัวเรี่ยวหัวแรงหลักก็ถือเปนการแสดงออกถึงความมั่นใจใน
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ตนเองของจีนอยางหนึ่ง ในขณะเดียวกัน จีนก็ใชยุทธศาสตรใหมนี้ในการ
สรางกลุมประเทศที่มีชะตาชีวิตรวมกับประเทศเพื่อนบานและลดผลเสีย
หายที่เกิดจากการสกัดกั้นของสหรัฐอเมริกาดวย
2. ทิศทางใหมของความสัมพันธไทย-จีน
ตอไปจะเปนการวิเคราะหการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ
ความสัมพันธไทย-จีนจากกรอบยุทธศาสตรการตางประเทศทีม่ ตี อ ประเทศ
เพือ่ นบานของประธานาธิบดีสี จิน้ ผิง ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศจีนมีความเปนมาอันยาวนานและมีพื้นฐานที่มั่นคง ในชวงสิบกวา
ปมานี้ ความสัมพันธเชิงหุนสวนระหวางไทยกับจีนแนบแนนขึ้นมาก แมวา
สถานการณการเมืองของไทยจะมีอปุ สรรคและมีการเปลีย่ นรัฐบาล แตไมวา
พรรคใดจะขึน้ มาเปนรัฐบาลก็ยงั คงพยายามพัฒนาความสัมพันธไทย-จีนให
ราบรืน่ เหมือนเดิม
ในชวงระยะเวลายาวนานมานี้ กองทัพของประเทศไทยไดรักษา
ความสัมพันธอนั ดีและไปมาหาสูก บั ประเทศจีนมาโดยตลอด แตเมือ่ รัฐบาล
ทหารขึ้นปกครองประเทศ ก็ไดประกาศระงับสัญญาและขอตกลงที่รฐั บาล
ไทยชุดทีแ่ ลวลงนามไวกบั ประเทศจีนและจะตรวจสอบใหมอกี ครัง้ ทัง้ นีเ้ นือ่ ง
มาจากตองการสะสางเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ สมัยรัฐบาลนางสาว ยิง่ ลักษณ ชินวัตร
เหตุการณนท้ี าํ ใหรฐั บาลปกกิง่ แสดงทาทีตอบกลับแบบไมธรรมดา กลาวคือ
รัฐบาลปกกิง่ ไดเชิญนายทักษิณ ชินวัตรและนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตรเดิน
ทางไปเยือนกรุงปกกิง่ โดยไดรบั การตอนรับในระดับสูง เพือ่ สงสัญญาณเตือน
ใหกบั รัฐบาลทหารของไทย หลังจากนัน้ รัฐบาลทหารของไทยดูเหมือนวาจะ
รูส กึ ถึงความผิดปกติของปญหานี้ จึงรีบชีแ้ จงแกรฐั บาลปกกิง่ โดยเรงดวน และ
เมือ่ ผูน าํ ระดับสูงของทัง้ สองประเทศไดเดินทางไปเยือนและมีการเยือนตอบ
บอยครัง้ ขึน้ ทัง้ สองฝายจึงเกิดความเขาใจและเชือ่ ใจตอกัน ปจจุบนั นี้ ความ
สัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศจีนยังคงพัฒนาอยางรวดเร็วตอไป
240
SW 9855-A-P294-PC8.indd 240

22/2/2560 16:24:49

ดานความรวมมือเชิงยุทธศาสตร
ประเทศไทยไดแสดงบทบาทเชิงยุทธศาสตรอันสําคัญยิ่งในกรอบ
ของความสัมพันธระหวางประเทศจีนกับอาเซียน ทั้งไทย กัมพูชา ยังคง
แสดงจุดยืนที่เปนประโยชนตอจีนในกรณีปญหาทะเลจีนใต แมวาใน
ดานหนึ่งประเทศไทยจะยังรักษา “ความสัมพันธแบบพันธมิตรดั้งเดิม” กับ
สหรัฐฯ แตอกี ดานหนึง่ ประเทศไทยก็ยงั มีความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยาง
แนบแนนกับประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่รัฐบาลทหารขึ้น
ปกครองประเทศ แนวโนมความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางสองประเทศ
ก็มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในเดือนกุมภาพันธปนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหมของจีนไดเดินทางมาเยือนประเทศไทย ทัง้ สองประเทศไดบรรลุขอ
ตกลงรวมกันหลายดาน ในดานความรวมมือการปองกันประเทศ ประเทศ
จีนจะชวยเหลือประเทศไทยดานอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ โดย
เฉพาะดานเทคนิคการทหาร ประเทศจีนยังเต็มใจใหการสนับสนุนดานอาวุธ
ยุทโธปกรณแกประเทศไทยอีกดวย เชน รถถัง เรือดํานํา ประเทศไทยหวัง
วาประเทศจีนจะชวยสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการศึกษา
ดานการทหาร นอกจากนี้ ทัง้ ไทยและจีนยังบรรลุขอ ตกลงเรือ่ งการซอมรบ
รวมกันของกองทัพทั้งสองประเทศอีกดวย ในเดือนกุมภาพันธปนี้ กองทัพ
จีนตอบรับคําเชิญเขารวมการซอมรบรวม “คอบราโกลด” ซึ่งเปนการซอม
รบรวมระหวางไทยกับสหรัฐฯ ที่มีนัยเชิงพันธมิตร เหตุการณนี้ถือเปนการ
ลดความสําคัญของพันธมิตรไทยกับสหรัฐฯ เปนนัยฯ
ดานความรวมมือเชิงเศรษฐกิจ
ประเทศไทยกั บ ประเทศจี น มี ค วามสั ม พั น ธ แ น น แฟ น ยิ่ ง ขึ้ น
ปจจุบันนี้ ประเทศจีนเปนตลาดสงออกที่ใหญที่สุดของประเทศไทย และ
ยังเปนประเทศหลักๆ ที่ปอนนักทองเที่ยวใหประเทศไทย ทั้งสองประเทศ
พยายามจะทําใหมูลคาการคาระหวางกันสูงมากถึง 1 แสนลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2015 นี้
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การปรับยุทธศาสตรการตางประเทศที่มีตอประเทศเพื่อนบาน
ครั้งใหญนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดตั้งกองทุนเสนทางสายไหมทางทะเล
และธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานแหงเอเชีย สอดคลอง
กับความตองการของแผนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 8 ปของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ จันทรโอชาพอดี รัฐบาลไทยจึงรีบควาโอกาสนี้ไวเพื่อ
พยายามหาวิธีเพิ่มความรวมมือกับรัฐบาลจีน ประเทศไทยไดเขารวม
ธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานแหงเอเชียอยางกระตือรือรน
และชื่นชมประเทศจีนที่ไดกอตั้งกองทุนเสนทางสายไหมทางทะเลขึ้นมา
พลเอกประยุทธ จันทรโอชากลาววา ประเทศไทยกําลังเสาะหาเสนทาง
พัฒนาประชาธิปไตยที่เหมาะกับสภาพของประเทศตนเองอยู หวังวาจะ
ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับจีนเพื่อนําไปปรับใช และจะเพิ่มความรวม
มือกับจีนใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยจะใชประโยชนจาก
แนวเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหมและเสนทางสายไหมทางทะเลคริสต
ศตวรรษที่ 21 มากระตุนความรวมมือดานเกษตรกรรมและทางรถไฟ
กระชับการติดตอเชื่อมโยงถึงกันในภูมิภาค เพิ่มการสงออกสินคาเกษตร
ของไทยไปยังจีน สงเสริมติดตอไปมาหาสูกันในระดับประชาชน และ
พัฒนาอบรมผูมีความสามารถเฉพาะทาง ปจจุบันนี้ รัฐบาลไทยไดดําเนิน
การตามแผนของกระทรวงคมนาคมที่วา รัฐบาลจีนจะรวมลงทุนสราง
ทางรถไฟรางคูมาตรฐานระยะทาง 867 กิโลเมตร ตามความรวมมือของ
รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ระหวางที่ประชุมกับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่ เคอ
เฉียง พลเอกประยุทธ จันทรโอชากลาววา ประเทศไทยจะยึดมั่นในการ
ยกระดับความสัมพันธระหวางสองประเทศ ทางการไทยยินดีรวมมือกับ
ทางการจีนในการปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือดานทางรถไฟและการ
คาสินคาเกษตร เปนตน นอกจากนั้น ยังจะกระชับความรวมมือกับจีน
ดานเศรษฐกิจการคา การเงิน การลงทุน สังคมและวัฒนธรรม เพื่อกอให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนของทั้งสองประเทศ ประเทศไทยยินดี
ตอนรับนักธุรกิจจีนมาลงทุนและเปดโรงงานในไทย
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ในอีกไมก่ปี ขางหนา ประเทศไทยจะขยายการสรางสาธารณูปโภค
ดานการขนสงทางบกและทางนนําอีกจํานวนมาก ประเทศจีนก็มีศักยภาพ
สูงในการรวมมือพัฒนากิจการดานนี้กับประเทศไทย ประเทศจีนนอกจาก
จะสนับสนุนประเทศไทยโดยการใชธนาคารเพื่อการลงทุนสาธารณูปโภค
พื้นฐานแหงเอเชียและกองทุนเสนทางสายไหมทางทะเลซึ่งกลาวไวขาง
ตนแลว ประเทศจีนยังมีความพรอมดานประสบการณ เทคนิค และความ
สามารถในการออกแบบ การรับเหมากอสราง และวัสดุอุปกรณอีกดวย
เชน บริษัทจงเชอประเทศจีน (CRRC Corporation Limited) และ บริษทั
วิศวกรรมเครื่องจักรกลสฺวีโจว (XCMG) สามารถเปนหุนสวนความรวม
มือกับประเทศไทยได นายกรัฐมนตรีจีนหลี่ เคอเฉียงไดเสนอแนวคิดการ
ยกระดับเขตการคาเสรีจีน-อาเซียนเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดเสนทาง
สายไหมทางทะเล แนวคิดนี้ไดรับการตอบรับจากฝายไทยเปนอยางดี
ดานความเชือ่ ใจทางการเมือง
เนื่ อ งจากจี น และไทยมี จุ ด ยื น ด า นกิ จ การภายในประเทศไทย
ตรงกัน ดังนั้นจึงทําใหความสัมพันธดานการเมืองของสองประเทศแนบ
แนนยิ่งขึ้น สําหรับเหตุการณรัฐประหารและการจัดตั้งรัฐบาลทหารใน
ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม ป 2014 จีนและชาติตะวันตกแสดง
จุดยืนแตกตางกัน สหภาพยุโรปประกาศคววําบาตรประเทศไทย ระงับการ
เดินทางมาเยือนประเทศไทยของขาราชการทุกคณะ และเลื่อนการลงนาม
ในขอตกลงความรวมมือทุกโครงการที่กําลังดําเนินการอยูกับไทย รัฐบาล
ทหารของพลเอกประยุทธ จันทรโอชายังตองประสบกับความเพิกเฉยของ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ ระงับความชวยเหลือดานการทหารแกไทยคิดเปน
มูลคา 4.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ และยังยกเลิกโครงการความรวมมือดาน
การทหารอีกจํานวนหนึ่ง สหรัฐฯ ยังประสงคจะลดขนาดการซอมรบรวม
“คอบราโกลด” โดยการลดจํานวนทหารสหรัฐฯ สิ่งที่ทําใหรัฐบาลไทย
รูสึกไมพอใจเปนอยางมากก็คือการที่นาย แดเนียล รัสเซล ผูชวยรัฐมนตรี
243
SW 9855-A-P294-PC8.indd 243

22/2/2560 16:24:49

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ เรียกรองใหรัฐบาลไทยยกเลิกกฎอัยการ
ศึกโดยเร็ว และเปดกวางใหประชาชนสามารถวิพากษวิจารณไดอยางเสรี
แตพลเอกประยุทธ จันทรโอชาตอวาวา “สิ่งที่ทําใหผมรูสึกผิดหวังก็คือ
สหรัฐฯ ไมเขาใจเลยวาทําไมตอนนั้นผมถึงตองเขามาแทรกแซง สหรัฐฯ
ไมรูจักวิธีการทํางานของเราดวยซซํา ถึงแมวาหลายปมานี้ไทยและสหรัฐฯ
จะเปนพันธมิตรที่มีความสัมพันธแนบแนนมาโดยตลอดก็ตาม”
ในทางตรงกันขาม ประเทศจีนกลับยึดหลักไมแทรกแซงการเมือง
ภายในของประเทศอื่นมาโดยตลอด ทั้งยังแสดงทาทียอมรับและเคารพ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เว็บไซตหนังสือพิมพสตารส แอนด ส
ไตรปสของสหรัฐฯ หยิบยกคําพูดของผูนํารัฐบาลไทยวา “รัฐบาลปกกิ่ง
เขาใจเรา แตรฐั บาลวอชิงตันดี.ซี.ไมเขาใจเรา”
ยังมีอกี สาเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหรฐั บาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาโนมเอียง
มาทางจีนมากขึน้ สาเหตุนน้ั ก็คอื รูปแบบการพัฒนาของจีน รูปแบบการพัฒนา
ของจีนมีจดุ เดนคือ “รวมอํานาจ – มัน่ คง – ประสิทธิภาพสูง” ในเวลา 20
กวาปมานี้ การเมืองไทยยึดรูปแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกเปนหลัก แลว
ก็ตกอยูใ นวงจรอุบาทว กลาวคือ ทําใหเปนประชาธิปไตย - พายแพ – ทําใหเปน
ประชาธิปไตยอีกครัง้ – พายแพอกี ครัง้ ประชาชนจึงตกเปนผูร บั ทุกขจากสภาพ
ความวุน วายในสังคมกันอยางถวนหนา ประเทศชาติกเ็ สียโอกาสการพัฒนา
ครั้งแลวครั้งเลา ทําใหเศรษฐกิจยําอยูกับที่ ไมพัฒนากาวหนาเสียที เมื่อ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชาเห็นรูปแบบการพัฒนาประเทศของจีน จึงกลาว
อยางหดหูว า คนไทยควรละทิง้ ความแตกแยกและเรียนรูจ ากประเทศจีน และ
เมือ่ พลเอกประยุทธ จันทรโอชาไดยนิ ประธานาธิบดีสี จิน้ ผิงกลาวแนะนําวา
เมือ่ 60 ปทแ่ี ลว จีนยังเปนประเทศทีย่ ากจนทีส่ ดุ ประเทศหนึง่ ในโลกอยู แตใน
ระยะเวลา 30 ปทผ่ี า นมา จีนไดพฒ
ั นาจนกลายเปนประเทศมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ทานจึงกลาววา “ตอนนีพ้ วกเราคนไทยยังทะเลาะกันไมรจู กั เลิกอยูเ ลย”
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เมื่อผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐฯ
วิพากษวิจารณรัฐบาลไทย พลเอกประยุทธ จันทรโอชาก็ไดแสดงความไม
พอใจกับประชาธิปไตยแบบตะวันตก โดยกลาววา “อยาลืมวาเราก็คือเรา
ตั้งแตอดีตมาเราก็มีวิธีจัดการเรื่องตางๆ ของเราเอง มีความคิดทางการ
เมืองของเราเอง ประเทศไทยไมเหมือนกับสหรัฐฯ…”
กลุมบุคคลระดับมันสมองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
ก็ไดเผยทาทีทางการเมืองที่เหมือนกัน กลาวคือพวกเขาเห็นวา สาเหตุที่
ทําใหระบบการปกครองของประเทศจีนมีประสิทธิภาพคือ จีนมีองคกรที่มี
อํานาจสูงสุดซึ่งก็คือ “พรรคคอมมิวนิสตจีน” “ดังนั้นเราก็ควรจะมีองคกร
ที่มีอํานาจสูงสุดเชนกัน ซึ่งก็คือสถาบันพระมหากษัตริย” ตามความเห็น
ของพวกเขา การที่มีสถาบันที่มีอํานาจสูงสุดมาเปนผูนํา จะทําใหรัฐบาลมี
เสถียรภาพได ประเทศก็จะพัฒนาไดตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เมื่อมอง
จากทิศทางการปฏิรปู การเมืองของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาแลว
จะเห็นไดชัดวา มีแนวโนมการเพิ่มอํานาจใหสถาบันกษัตริยจริง
กลาวโดยสรุป สามารถเชือ่ ไดวา ในอนาคตไมวา สถานการณการเมือง
ไทยจะเปลีย่ นแปลงไปเชนไร แตทศิ ทางหลักของการรวมมือระหวางไทยกับ
จีนจะไมมตี วัดกลับ หากกลาววาความสัมพันธระหวางจีนกับหลายประเทศ
ถือเปนแบบฉบับความสัมพันธระหวางประเทศไดแลว ก็ตองกลาววาความ
สัมพันธระหวางจีนกับไทยนั้นถือไดวาเปนที่สุดของแบบฉบับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ
ผูแปล
อาจารยกําพล ปยะศิริกุล
อาจารยประจําโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค

245
SW 9855-A-P294-PC8.indd 245

22/2/2560 16:24:49

习近平周边外交战略的调整和中泰关系
张锡镇1
习近平掌管中国的最高权力是在2012年11月党的十八
大当选为党中央总书记。一年后的2013年10月，党中央就举行
了一次重要会议，即“周边外交工作会议”。这次会议分析了
中国周边形势的新变化；提出了新的周边外交指导方针；确定
了新的外交方向和重点；提出了一些新的战略步骤和措施。从
此，习近平开始大幅度调整中国的周边外交战略。
一、周边外交战略的调整
认识和理解习近平的新周边外交战略，最好的办法是，将习近
平的战略同他以前的战略做一对比。我们先大略回顾一下习近
平以前的周边外交战略。
十八大以前的周边外交战略可以概括为“平等、友好、
互利、合作战略”。
这个周边外交战略的目标有三个：一是努力发展和促
进与周边国家的友好关系，以实现双方的政治互信；二是注
重经济利益，强调平等互利，合作共赢。三是主张同周边国
家建立利益共同体和经济共同体。当时的中国领导人对此有
明确概括，例如温家宝总理在总结中国与东盟关系发展的经
验时，把“平等互信、合作共赢”作为指导双方关系长远发
展的基本方针，强调双方应相互尊重而不是彼此对立，相互
信任而不是彼此猜疑，相互合作而不是恶性竞争，立足共赢
而不是此兴彼衰。

1

北京大学国际关系学院教授，博士生导师，现任法政大学比里 帕侬荣国
际学院教授，中国研究专业主任
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为实现这一战略目标，当时的中国政府采取了一系列
战略措施。一是建立和参与各种对话机制。例如，1996年中
国成为东盟的正式的对话伙伴国；1994年参加了东盟地区论
坛；2000年，中日韩启动了三国首脑对话机制。二是建立和参
与地区合作机制与合作组织。例如，1991年中国成为亚太经合
组织（APEC）的成员国；1992年参与了中国同湄公河流域国家
的GMS首脑会议；2001年，中国同中亚国家以及俄罗斯成立了
上海合作组织等。三是建立自由贸易区。例如，从2001年起到
2010年，中国同东盟建成了发展中国家最大的自贸区；中日韩
也在2002年提出，并在2012年开始自贸区谈判。
这个阶段中国周边战略的显著特点，一是侧重软设施的
建设。所谓软设施是指看不见摸不着的各种组织、机制和合作
交流关系。二是全方位、多层次的合作，对中国周边国家不加
区别，从官方到民间，从政治到社会各领域进行合作。三是强
调平等、互利、共赢。
习近平新的周边外交战略可以概括为：“南下西进”的
互联互通战略。
这个战略有两大目标，一是实现同周边国家，乃至整
个亚洲，甚至远至欧洲和非洲互联互通，而连接的纽带则是
公路、铁路（高铁）、油（气）管道、港口、机场、航线、
互联网等基础设施，使中国同周边国家通过这些纽带连接成
鸟巢式的整体。互联互通不仅仅是基础设施，还延伸到制度
和人员层面。二是把中国同周边国家建成一个不仅仅是利益
共同体，而且是一个命运共同体，不光是一荣俱荣，一损俱
损，而且是一存俱存，一亡俱亡，将周边国家的命运同中国
的命运紧紧系在一起。
实现上述战略目标的主要战略措施主要表现在两个
方面，一是两大战略计划，即“一带一路”。一帯是指建设
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“新丝绸之路经济带”，旨在沿着古丝绸之路，通过基础设
施建设，将中国西北同西亚国家紧密联系起来，形成一条繁
荣的经济走廊，进而将亚洲经济圈同欧洲经济圈相联通。一
路是指建设“21世纪海上丝绸之路”，旨在通过大规模推进
海陆空基础设施建设，把中国同东南亚这个古代东西方交通
的枢纽地区更加紧密地融为一体，进而经海路连通同南亚、
中东、非洲和欧洲。
二是创立三大金融机构平台，作为一带一路的财力支
撑。这就是由中国主导的“亚洲基础设施投资银行”、“海上
丝绸之路基金”、“海上丝绸之路银行”（后者由中国政府推
动，由民间经融机构筹建）。
习近平新周边外交战略的特点：第一，注重硬设施的建
设。虽然互联互通也涉及到制度和政策等层面，但最突出强调
的还是重在涉及交通运输方面的硬设施建设。第二，强调中国
单方面，或者以中国为主提供公共产品。如果说以往是强调平
等互利，合作共赢，那么现在是中国单方面提供资金支持。第
三，突出地缘上的重点方向，而不是以往强调的全方位。新战
略主要是面向西和南，或称“西进南下”，东亚或东北亚显然
不是重点。
习近平上台后，为何将周边战略做这样的调整？这是他
对近年来中国周边地区形势发展变化加以分析研判的结果，是
他看到中国经济发展到现阶段需要寻找新的增长动力的结果，
也是他对中国在本地区所担当角色重新进行评估的结果。
近年来，中国周边地缘政治形势出现了一些对中国不利
的负面因素。一是中日关系的持续紧张和对抗。自日本首相安
倍上台以来，特别是日本宣布钓鱼岛国有化以后，中日关系急
剧恶化，加之安倍在历史问题上的顽固立场，中日关系几乎跌
倒冰点。中日双方终止了高层往来，原来所谓的“政冷经热”
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也开始转化为“政冷经冷”，这使中国对日本极度失望。
二是北朝鲜问题也使中国十分被动。中国主导的六方会
谈因为朝鲜方面不予配合而处于困境。金正恩处决张成泽事件
使两国关系更加紧张。张承泽是金正恩的姑父，位高权重，主
导着中朝之间的往来，曾被认为是中国影响朝鲜的桥梁。他同
中国的密切关系引起了金正恩的怀疑，因而遭到处决，这导致
两国关系急剧冷却。中朝关系的持续低迷使中国对东北亚关注
度下降。
三是美国加剧了在东亚对中国的掣肘。为了阻挠中国的
崛起和影响的扩大，美国不断强调“重返亚太”和“亚太再平
衡”。美国一方面利用美日联盟对中国施压，例如在钓鱼岛问
题上暗中支持日本；另一方面，在中国南海主权争端上，美国
暗中支持菲律宾和越南向中国发难，致使中国在南海问题上处
于非常被动地位。此外，美国还积极拉拢日本介入南海，使中
国面临的局势更加复杂化。
为了摆脱上述困局，习近平做出了西进南下的重大战略
调整。向西，强化同中亚、俄罗斯以及中东国家关系，这会给
中国带来更大的战略利益。向南，强化同东盟国家关系，淹没
或抵消因南海争端，以及美国兴风作浪所引发的消极影响。
习近平周边外交战略调整也是中国经济寻找新动力的
结果。首先，目前中国经济增长持续徘徊在7.5%左右，进入了
所谓的“新常态”，而且还面临着下行的压力，能否寻找新的
增长点和新动力，关系到中国经济的未来发展走向。中国西部
是一个待开发地区，蕴藏着巨大发展潜力。丝绸之路经济带计
划将为中国西部大开发创造条件和契机。其次，这种战略调整
为中国企业走出去，对外输出过剩资本和产能开辟了广阔的前
景。这使中国交通运输等基础设施部门大有用武之地。最后，
中国的经济增长受制于对能源需求的日益增加，而中亚和中东
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有丰富的油气资源，丝绸之路经济带计划能够加强中国能源供
应的战略保障。
这种战略调整也是习近平对目前中国实力做出准确估
计，对大国责任做出重新定位的结果。中国已经成为世界第二
大经济体，第一大外汇储备国，有能力为地区发展提供公共产
品，履行负责任的地区大国和世界大国的责任。中国倡导的亚
投行就是这种自信的表现。与此同时，通过这一新战略，实现
在中国周边建立命运共同体的目标，抵消来自美国遏制中国的
消极影响。
二、中泰关系的新动向
在习近平的新周边外交战略的背景下，我们再来看看
中泰关系的发展与变化。中泰友好关系有悠久的传统和牢固基
础。近十多年来，中泰战略伙伴关系得到进一步夯实。尽管泰
国政坛风雨变幻，政权更迭，但中泰关系始终如一，不论哪个
政党上台都力图维护和强化中泰关系。
长期以来，泰国军方同中国一直保持着密切交往的关
系。但军人政权上台后，出于对英拉政府的清算，曾宣布，中
止并重新审查前政府同中国签署的合同与协议，这使得北京做
出了不同寻常的反应：邀请他信和英拉高调访问北京，旨在向
曼谷军政府发出一个警示信号。之后，泰国军政府似乎感到问
题的严重性，立即向北京作出解释。后来经过双方高层的密集
互访，重新达成了谅解与信任。
当前，中泰关系的迅猛发展势头仍在持续。
在战略合作层面，泰国在中国-东盟关系中，继续扮演
着战略支点的作用。在东盟涉及中国南海问题上，泰国同柬埔
寨等国仍持有利于中国的立场。虽然一方面，同美国保持“传
统盟友关系”，但另一方面，也同中国保持密切的战略合作。
尤其是军政府上台后，这种战略合作趋势更趋明显。今年2
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月，中国国防部长访问泰国，双方达成多项共识。在国防的合
作方面，中方将在国防工业方面支援泰国，尤其是军事技术。
中方也愿意给泰方提供军事装备，例如坦克、潜艇等。泰国也
希望中国支持更多的研究和开发项目，包括军事教育。中泰双
方还就两国军队进行联合军事演习达成共识。今年2月，中国
军队应邀参加了带有美泰联盟色彩的“金色眼镜蛇”军事演
习，这也表明有意淡化美泰联盟的意味。
在经济合作层面，泰国同中国关系更加紧密。目前，中
国是泰国最大的出口市场，也是泰国海外游客的主要来源地。
两国力争在2015年双边贸易额达到1000亿美元的目标。
中国周边外交战略大调整，特别是海上丝路基金和亚
投行的创立恰好同巴育政府的8年基础设施建设计划相吻合。
巴育政府及时抓住了这一机会，积极寻求同中国的进一步合
作。泰方已经积极参与亚洲基础设施投资银行，赞赏中方成立
丝路基金。巴育表示，泰方正在探索符合国情的民主发展道
路，希望同中方交流互鉴，深化合作，特别是藉助丝绸之路经
济带和21世纪海上丝绸之路建设，推进农业、铁路合作，促
进地区互联互通，扩大泰国农产品对华出口，促进民间交往，
加强人才培训。目前，泰国政府按照交通部的规划，通过两国
政府直接合作，中国将参与投资、修建一条长867公里的双轨
标准轨铁路。在同李克强的谈判中，巴育表示，泰中合作有利
于泰国的发展，泰方坚定致力于提高两国关系水平，愿同中方
抓紧落实铁路、农产品贸易等合作协议，加强经贸、金融、投
资、人文等领域合作，更多惠及两国人民。泰方欢迎中国企业
赴泰投资设厂。
泰国在未来若干年内将大规模扩大水陆交通运输设施的
建设。而中国在这方面与泰国合作具有极大潜力。除了前边提
到的亚投行和海上丝路基金的支持外，中国在设计、承建、设
备等方面也有成熟的经验、技术和实力。例如中国中车集团、
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中国装备制造业的领军企业“中国徐工集团”等可以成为泰国
的合作伙伴。
与海上丝路计划相配合，李克强总理提出中国-东盟自
贸区升级版的计划。这也同样得到泰方的积极支持。
在政治互信层面，中泰两国在泰国内事务的相似立场拉
近了中泰政治关系。对2014年5月泰国的军事政变和军人政府
上台，中国和西方采取了不同的立场。欧盟宣布对泰国实行制
裁，停止一切对泰官方访问，推迟与泰国所有在谈合作协议的
签署。巴育军政府也遭到了美国的冷落，美国冻结了对泰国价
值470万美元军事援助并取消了一些军事合作项目。美方有意
缩小了今年的“金色眼镜蛇”军事演习的规模，减少了美军数
量。特别令泰国不满的是美国助理国务卿拉塞尔要求泰国尽快
结束军事戒严，恢复民主的言论。巴育抱怨说：“令我感到失
望的是，美国并不理解我为何当时不得不加以干预，美国也不
理解我们的行事方式，尽管我们两国多年来一直是关系密切的
盟友。”
相反，中国一贯采取不干涉别国内政的原则，对巴育政
府表示承认和尊重。美国《星条旗报》网站引述泰国领导人的
话说，“北京懂我们，华盛顿不懂我们”。
令泰国巴育政府更加靠近中国，还有一个原因，那就是中
国的发展模式。中国发展模式的主要特点是“集权——稳定——
高效”。20多年来，泰国在西方式民主道路上进行着周期性的恶
性循环，民主——失败——再民主——再失败。人民尝饱了社会
动荡的苦果，国家贻误了一个又一个发展机遇，致使国民经济发
展徘徊不前。当巴育看到中国的发展经验，他不无感慨地说，泰
国人应摒弃分歧，向中国学习。当他听到习近平向他介绍，60年
前，中国还是世界上最贫穷的国家之一。在30年时间里，中国已
发展成经济大国，巴育说，“我们现在却仍在争吵不休”。
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当美国助理国务卿对泰国指手画脚的时候，巴育表达了
对西式民主的不满，他说，“不要忘了，我们是我们，自古以
来我们就有自己的处事方式，有自己的政治思路，泰美之间是
不同的……”。
巴育政府的智囊人士也流露出同样的政治取向，他们认
为，中国的制度之所以有效，是因为这种制度有一个最高的权
威——共产党。“我们也应该有一个权威，那就是国王。”在
他们看来，在一个权威领导下，政府才能稳定，发展才能持续
和有效。从目前巴育政府政改的方向看，的确有强化权威的趋
势。
总之，可以相信，无论泰国的未来政局如何变化，中泰
友好合作的大方向是不可逆转的。中国同许多国家的关系都成
为典范，而中泰关系将成为典范中的典范。
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เศรษฐกิจจีนภายใตสภาวะใหม
ผูเขียน หลี่ เหรินเหลียง 1
ในชวง 30 ปเศษที่ประเทศจีนไดดําเนินนโยบายการปฏิรูปเปด
ประเทศนั้น เศรษฐกิจของจีนไดรักษาอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยูที่
ตัวเลขสองหลัก ซึ่งเปนการสราง “อัศจรรยเศรษฐกิจจีน” และ “ความเร็ว
แบบจีน” (China Speed) แตแลวหลังเกิดวิกฤตการเงินในป 2008
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนไดตกจากรอยละ 9.6 ในป 2008 ลงมา
เหลือรอยละ 6.9 ในป 2015 ทําใหเกิดเสียงวิพากษวิจารณในเชิงลบวา
“เศรษฐกิจจีนกําลังถดถอย” “เศรษฐกิจจีนจะ
ลมสลาย” หรือ “ฟองสบูจีน” กําลังจะแตกเปนตน
การวิเคราะหปรากฏการณทางดานเศรษฐกิจของจีนเปนสิ่งที่นา
สนใจ และเปนที่จับตามองจากวงการวิชาการทางดานเศรษฐศาสตร เปน
ประเด็นสําคัญที่ผูนําจีนใหความสําคัญและติดตามอยางใกลชิด หลังมีการ
อภิปรายในประเด็นนี้อยางกวางขวางแลว ทางจีนก็ไดบรรลุความเขาใจที่
เปนเอกฉันท ในที่สุดประธานาธิบดี
สีจ้นิ ผิงไดใชคําวา “สภาวะปกติใหม” หรือ New Normal อยาง
เปนทางการในเดือนพฤษภาคมป 2014 นับแตนั้นมาคําวา New Normal
ก็กลายเปนคําพูดติดปากที่เปนผลสรุปของสภาพเศรษฐกิจของจีน และ
แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอนาคต

1

ดร.หลี่ เหรินเหลียง อาจารยประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร
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1. การสิ้นสุดของยุคอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงของจีน
1.1) จากอัตราการเติบโตสูงสูอัตราการเติบโตระดับกลางถึงสูง
เศรษฐกิจจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราการเติบโตสูงสูอัตรา
การเติบโตระดับกลางถึงสูง ใน 33 ปตั้งแตป 1979 ถึงป 2012 อัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจีนเฉลี่ยอยูที่รอยละ 9.8 ตอป โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตั้งแตป 1992 จนถึงป 2007 นั้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนสูง
ถึงตัวเลขสองหลักตอป เมื่อป 1978 ขนาดเศรษฐกิจหรือ GDP ของจีนอยู
ในอันดับ 10 ของโลก แตพอถึงป 2008 GDP ของจีนไดแซงหนาเยอรมัน
กลายเปนอันดับที่ 3 และในป 2010 แซงหนาประเทศญี่ปุน ทําใหGDP
ของจีนอยูในอันดับ 2 ของโลก ขนาดเศรษฐกิจของจีนมากกวา 10 ลาน
ลานเหรียญสหรัฐ ทําใหประเทศจีนกลายเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ
ที่ใหญเปนอันดับ 2 รองลงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ในทางดานการคาระหวางประเทศในป 1978 ปริมาณการนํา
เขาและสงออกของจีนอยูที่ 20,600 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2014 การ
คาระหวางประเทศของจีนมากกวา 4 ลานลานเหรียญสหรัฐ มีการเติบโต
มากกวารอยละ 16 ตอป ในป 2013 ทําใหประเทศจีนแซงหนาอเมริกา
กลายเปนประเทศทีม่ มี ลู คาการคาระหวางประเทศใหญเปนอันดับ 1 มียอด
การคาระหวางประเทศสูงกวาสหรัฐอเมริกาถึง 250,000 ลานเหรียญสหรัฐ
ในทางดานการผลิตของจีนในชวงเวลา 30 กวาปที่ผานมา มีอัตรา
การเติบโตอยูที่รอยละ 20 ตอป ในป 2013 การผลิตของจีนคิดเปนสัดสวน
อยูที่รอยละ 20.8 ของมวลรวมการผลิตทั่วโลก และสามารถรักษาอันดับ
1 เปนเวลาติดตอกันนานถึง 4 ป ในผลิตภัณฑหลักกวา 500 ชนิด ประเทศ
จีนมีผลิตภัณฑที่เปนอันดับ 1 ของโลกมากกวา 220 ชนิด มาตรฐานในการ
ผลิตอุปกรณที่ใชในยานอวกาศบรรทุกมนุษย สํารวจดวงจันทร เรือดํานํา
และรถไฟความเร็วสูงอยูในอันดับตนๆ ของโลก ประเทศจีนไดกลายเปน
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ประเทศใหญ ที่ มี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ใหญ เ ป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของโลก
จนไดรับฉายาวาเปน “โรงงานโลก”
สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ว แตแลว
อัตราการเติบโตในระดับสูงที่ติดตอกันมา 30 กวาปนั้น ไดตกตํตาลงใน 2-3
ปที่ผานมา อัตราการเติบโตในป 2012 ตกจากรอยละ 9.3 ในปกอนลง
มาอยูที่ 7.8 และตกลงมาอยางตอเนื่องเปนรอยละ 7.7 ในป 2013 รอย
ละ 7.3 ในป 2014 และรอยละ 6.9 ในป 2015 ตามลําดับ ทางการจีน
ไดตั้งเปาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในป 2016 อยูที่รอยละ 6.5 ถึง
7 ในชวงเวลาที่ประเทศจีนจะดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
แหงชาติฉบับที่ 13 ป (2016 - 2020) จีนไดตั้งเปาวาอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจจะอยูที่รอยละ 6.5
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการสิ้นสุดลง
ของยุคการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่มีอัตราสูง และยางเขาสูยุคของอัตรา
การเติบโตในระดับปานกลางถึงระดับสูง ดูจากการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทั่วโลกแลว อัตราการเจริญเติบโตรอยละ 6-7 ของเศรษฐกิจจีนก็ถือวา
อยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง แนวโนมการเติบโตระดับ 6-7 ของจีน
นั้นไมใชปรากฏการณชั่วคราว ดังนั้นการฟนตัวของเศรษฐกิจจีนไมนาจะ
เปนการเติบโตแบบตัว V ตัว U หรือตัว W แตนาจะเปนไปตามลักษณะ
ตัว L และตองใชระยะเวลาในการฟนตัว ดังนั้นจึงสรุปสถานการณเชนนี้วา
เปนปรากฏการณ New Normal
1.2) สาเหตุหลักที่ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
เกิดการชะลอตัว
สาเหตุมีอยูหลายประการ ถามองจากปจจัยภายในประเทศ สาระ
สําคัญก็คือรูปแบบในการเติบโตของเศรษฐกิจจีนใน 30 กวาปที่ผานมา
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เปนรูปแบบที่เนนการเติบโตที่ปริมาณมากกวาการเติบโตแบบมีคุณภาพ
ลักษณะรูปแบบการเติบโตแบบเนนปริมาณนี้ก็คือ อาศัยการเพิ่มเงินทุน
เพิ่มแรงงานและปจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มพูนปริมาณการผลิต ประเทศจีน
เปนประเทศที่มีการดึงทุนจากตางประเทศเขามามาก และอาศัยความได
เปรียบในเรื่องของคาแรงถูกในการผลิต เปนลักษณะการผลิตที่ใชแรงงาน
มากและสงขายผลิตภัณฑภายในประเทศจีนและตลาดตางประเทศ ซึ่ง
เปนรูปแบบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนใหมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
แตเมื่อกาลเวลาผานไป รูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลักษณะ
นี้ไดมีขอจํากัดหลายประการ และขอจํากัดเหลานี้ไดกลายเปนปจจัย
ที่ทําใหอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนตําลง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
1) ตนทุนของคาแรงสูงขึน้ ยกตัวอยางเมืองกวางโจวที่เปนเมือง
ใหญของมณฑลกวางตุง ไดเพิ่มอัตราคาแรงขั้นตํตาทุกป จากเดือนละ 860
หยวนในป 2008 มาเปน 1,895 หยวนตอเดือนในปจจุบัน อัตราการเพิม่
อยูที่ รอยละ 120 และเมืองตงกวานและฝอซาน ก็มีการเพิ่มคาแรงทุกป
จาก 770 หยวนตอเดือนในป 2008 มาเปน 1,510 หยวนตอเดือน ตาม
รายงานของ BCG (Boston Consulting Group) ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษา
บอสตันอเมริกาแจงวา ผลิตภัณฑชิ้นเดียวกันตนทุนการผลิตที่อเมริกาคือ
1 เหรียญสหรัฐ สวนตนทุนการผลิตที่จีนคือ 0.96 เหรียญสหรัฐ
2) ตนทุนทางดานสังคมหรือตนทุน CSR (Corporate Social
Responsibility) สูงขึ้น บริษัทในฐานะที่เปน “พลเมืองวิสาหกิจ” สวน
หนึ่งของสังคม ตองมีความรับผิดชอบตอสังคมหรือที่เรียกวา CSR ไมวา
จะเปนเรื่องประกันสังคม การอนุรักษสิ่งแวดลอมหรือการใหบริการ
สาธารณะเปนตน มีตนทุนที่สูงขึ้น
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3) คาวัตถุดิบแพงขึ้น ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก
แตทรัพยากรเฉลี่ยตอคนคอนขางนอย ดัชนีตางๆในทางดานทรัพยากร
ของจีนลวนอยูอันดับทายๆ ของโลก ถึงแมวาในชวง 30 กวาปที่ผาน
มา จีนจะรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูที่ตัวเลขสองหลักตอป
แตที่ปฏิเสธไมไดก็คือปจจัยตางๆ ที่เปนวัตถุดิบและทรัพยากรซึ่งเปน
สิ่ ง ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ระบบเศรษฐกิ จ ถู ก ใช อ ย า งสิ้ น เปลื อ งและใช อ ย า ง
ไมมีประสิทธิภาพจนรอยหรอลง
4) ตนทุนดานสิ่งแวดลอมที่บริษัทตองแบกรับนั้นสูงขึ้น กอน
หนานี้จีนเนนแตอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ใชตนทุนทําลาย
สิ่งแวดลอมในการรักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งกลายเปนปญหา
สังคม สงผลกระทบที่รายแรงตอความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น นับ
ตั้งแผน 5 ปฉบับ 11 เปนตนมา รัฐบาลจีนไดนําดัชนีดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรเปนตัวชี้วัดสําคัญมาบังคับใชกับบริษัท และแผน 5 ปฉบับที่ 12
รัฐบาลจีนไดยกระดับการรักษาระบบนิเวศในระดับที่สูงเปนประวัติการณ
โดยประกาศกฎหมายวาดวยการคุมครองและอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง
เขมงวด ใหมีแผนดําเนินการดานการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การกําจัด
มลพิษทางอากาศและทางนนาํ ใหคาํ มัน่ สัญญาตอสังคมโลกวา ในป 2030
จี น จะลดการปล อ ยก า ซคาร บ อนไดออกไซด ต ามมาตรฐานของโลก
การพัฒนาที่เนนสีเขียวและคารบอนตํตานี้ ทําใหบริษัทตองแบกรับตนทุนที่
สูงขึ้นเพื่อประสิทธิผลในการอนุรักษสิ่งแวดลอม
5) ตนทุนการใชที่ดินสูงขึ้น เรื่องนี้กลายเปนปรากฏการณของ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่นับวันจะมีตนทุนสูงขึ้น ที่ดินถือเปนทรัพยากร
ที่ขาดแคลน อีกทั้งรัฐบาลไดควบคุมการใชที่ดินเขมงวดมากขึ้น ที่ดินเปน
ทรัพยากรที่หายาก ดังนั้นตนทุนในการใชที่ดินก็สูงขึ้นเปนเงาตามตัว
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นอกจากนั้นก็เปนปจจัยภายนอก รูปแบบการเติบโตแบบเกา
อาศัยการสงออกเปนหลักนั้น ถาตลาดโลกเกิดการผันผวนก็จะสงผลกระ
ทบตอเศรษฐกิจของจีน ในป 2008 ไดเกิดวิกฤตการเงินโลก สงผลกระทบ
ตอประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหเศรษฐกิจของโลกถดถอยและซบเซา จนถึง
ทุกวันนี้ยังมีการฟนตัวอยางเชื่องชา สําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่พึ่งการ
สงออกเปนหลักจะไดรับผลกระทบอยางเห็นไดชัด จีนเปนสวนหนึ่งของ
ระบบเศรษฐกิจโลก จึงไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ผลก็คือวิกฤตการเงินโลกในป 2008 ไดทําใหการสงออกของจีนลด
นอยลง รายยิ่งกวานั้นเนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการถดถอยทําใหประเทศ
ตางๆ เพิ่มมาตรการในการแขงขันทางดานเศรษฐกิจมากขึ้น อนุรักษนิยม
จึงฟนคืนชีพ มีการใชมาตรการที่ไมใชภาษีมากีดกันทางการคา ทําใหการ
สงออกของจีนประสบปญหามากยิ่งขึ้น
ตั้งแตป 2009 เปนตนมา การนําเขาและสงออกของจีนไดถดถอย
ลงทุกป การนําเขาสงออกในป 2015 เทียบกับป 2014 ลดลงถึงรอยละ
7.2 กลายเปนชวงเวลาที่มีความยากลําบากมากที่สุดสําหรับประเทศจีนใน
ระยะเวลา 30 กวาปที่ผานมา
ที่กลาวมานี้ลวนสะทอนใหเห็นถึงรูปแบบการเติบโตแบบเกาที่
กําลังถูกแทนที่ดวยวิธีการเติบโตแบบใหม ซึ่งตองเปนรูปแบบการเติบโตที่
ประหยัดทรัพยากรและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม วิธีการเติบโตเชนนี้ทําให
เศรษฐกิจของจีนเขาสู New Normal
2. ลักษณะพิเศษของ New Normal ของเศรษฐกิจของจีน
2.1) ความหมาย New Normal ของเศรษฐกิจของจีน
ความหมายของ New Normal ของเศรษฐกิจจีนไมสามารถ
ที่จะสรุปไดงายๆ วาหมายถึงเศรษฐกิจของจีนที่เขาสูยุคของอัตราการ
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เติบโตระดับปานกลาง และไมสามารถที่จะตีความเอางายๆ วาอัตราการ
เติบโตรอยละ 6.5 ถึง 7 ของเศรษฐกิจจีนเปน New Normal และไม
สามารถที่จะสรุปชวงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปจจุบันนี้หรือสภาวะ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนวาเปน New Normal ผูเขียนเห็นวา New
Normal เปนกระบวนการที่เปนพลวัต เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก
รูปแบบการผลิตที่ใชแรงงานมาก ที่ใชทรัพยากรแบบไมมีประสิทธิภาพ
และพึ่งพิงการสงออกเปนหลัก ไปสูรูปแบบของการผลิตในอัตราเติบโต
ระดับกลางถึงสูง เปนการผลิตที่มีคุณภาพ ประหยัดทรัพยากรและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม เปนรูปแบบการพัฒนาที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตที่สอดคลองตามหลักวิทยาศาสตรมากยิ่งขึ้น New Normal ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมีผลสําคัญอยางมาก ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
จากยุคหนึ่งไปสูอีกยุคหนึ่ง
2.2) ลักษณะพิเศษของ New Normal ของการพัฒนา
เศรษฐกิจของจีน
ผูเขียนเห็นวา New Normal ของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนมี
ลักษณะพิเศษ 3 ประการ
1) เศรษฐกิจของจีนมีอตั ราการเติบโตในระดับปานกลางถึงสูง อยู
ทีร่ อ ยละ 6.5 ประเทศจีนเปนประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา ยังคงเปนเนือ้ หาสาระ
สําคัญของจีนประเทศจีนที่ตองมีการรักษาอัตราการเติบโตที่เหมาะสม
เพิม่ รายไดของประชาชน แกไขปญหาการจางงานเปนตน เมือ่ คํานึงถึงการใช
ทรัพยากร ปญหาสิง่ แวดลอม ตนทุนคาแรงเปนตนแลว ในอนาคตเศรษฐกิจ
ของจีนจะรักษาแนวโนมการพัฒนาในรูปแบบตัว L จะไมเปนรูปแบบการ
พัฒนาแบบตัว V ตัว U หรือตัว W อัตราการเติบโตนาจะอยูที่รอยละ 6.5
2) การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเติบโตของเศรษฐกิจจีนภาย
ใต New Normal ของจีนนาจะเปนรูปแบบที่เนนการพัฒนาในอัตรา
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ปานกลางถึงสูง การพัฒนาที่มีคุณภาพ ประหยัดทรัพยากร และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม รูปแบบการพัฒนาที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ในระยะเวลาที่ผานมาปจจัยการผลิต
ของจีนไมวาจะเปนคาแรงหรือทรัพยากรซึ่งเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
สําคัญนั้น เกิดการเปลี่ยนแปลง ตองอาศัยแรงขับเคลื่อนใหม นั่นก็คือตอง
อาศัยการปฏิรูป อาศัยการเพิ่มทุน อาศัยทรัพยากรมนุษยความกาวหนา
ของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึน้
3) เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีน ประเทศ
จีนกําลังมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจเพื่อยกระดับการพัฒนา
ไปอีกขั้นหนึ่ง ในหวงโซการผลิตทั่วโลกและหวงโซมูลคาเพิ่มเศรษฐกิจ
ของจีนจะเปลี่ยนแปลงไปอยูในระดับที่ปานกลางถึงสูง ถึงเวลานั้นสัดสวน
อุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมในโครงสรางทางเศรษฐกิจของจีนจะ
ลดนอยลง เศรษฐกิจภาคบริการจะมีสัดสวนมากกวาภาคอุตสาหกรรม
อุ ต สาหกรรมการศึ ก ษา การรั ก ษาพยาบาลและการดู แ ลสุ ข ภาพ
อุตสาหกรรมสําหรับผูสูงอายุจะเปนอุตสาหกรรมที่มีอนาคตที่สดใส
3. ยุทธศาสตรเชิงปฏิบัติการที่รัฐบาลควรนํามาใชภายใต New
Normal
ผู เขี ย นเห็ น ว า รั ฐ บาลจี น ควรหาวิ ธี รั ก ษาอั ต ราการเติ บ โตร อ ย
ละ 6.5 ซึ่งเปนเสนขั้นตตําที่ไดตั้งเปาไว รัฐบาลจีนสามารถรักษาอัตราการ
เติบโตขั้นตตําไวไดดวยเหตุผลดังนี้
ประเทศจีนมีระบบการปกครองและการบริหารที่สมบูรณแบบ
สามารถนําไปปฏิบัติตามโครงสรางจากบนลงลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกประการหนึ่งรัฐบาลจีนควบคุมปจจัยการผลิตทั้งหมด ตั้งแตทรัพยากร
ที่ดิน ธนาคารไปจนถึงผูบริหาร และสามารถปรับเปลี่ยนการใชทรัพยากร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจีนจําเปนจะตองรักษาอัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจไวไดระดับหนึ่ง ซึ่งมีความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และการจางงาน การปฏิรูปและพัฒนาเปนหัวใจสําคัญในอนาคตของจีน
ถามีการพัฒนาจําเปนตองมีอัตราการเติบโตทางดานเศรษฐกิจในระดับ
หนึ่ง ถากลาววาใน 30 ปที่ผานมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน อาศัย
มาลาก 3 ตัวซึ่งไดแกการสงออก การลงทุนและการบริโภค การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของจีนภายใตภาวะปกติใหมหรือ New Normal ตองอาศัย
หัวจักร 2 เครื่องไดแกการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนเชิงลึกและเชิงกวาง กับยก
ระดับปจจัยการผลิตใหสูงขึน้
3.1) ปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงลึกและเชิงกวาง ปฏิรูปเศรษฐกิจเชิง
ลึกและเชิงกวางเปนหลักประกันสําคัญตอการพัฒนาของจีนในอนาคต
เนื้อหาครอบคลุมไปทุกมิติ เชนการเงิน ระบบภาษี บทบาทของรัฐ การ
ปฏิรูปฝายอุปทาน Supply Side และฝายอุปสงค Demand Side ใน
ระบบการเงินและระบบภาษี ในป 2016 รัฐบาลจีนไดประกาศแผนปฏิรูป
รัฐวิสาหกิจและระบบการบริหารสินทรัพยของรัฐ สวนระบบภาษี รัฐบาล
จีนไดประกาศแผนการปฏิรูปเพื่อจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับกลไก
การตลาด และจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น
ใหมีประสิทธิภาพ การปฏิรูปทางดานการเงิน อัตราดอกเบี้ยไดเปดเสรี
แตยังตองใชความพยายามเพื่อสรางกลไกในเรื่องของเงินตราเพื่อสราง
S Curve ทีม่ คี วามตอเนือ่ ง S Curve ของกําไรของพันธบัตรของรัฐใหมคี วาม
ตอเนื่อง นโยบายเงินตราของจีนไดเขาสูยุคของสมอสองตัว สมอตัวแรกคือ
อัตราดอกเบีย้ สมออีกตัวหนึง่ คืออัตราการแลกเปลีย่ นเงินตรา เงินหยวนไดเขาสู
ระบบ SDR (Special Drawing Right) ซึง่ เปนการเรงกระบวนการทําใหเงินหยวน
เปนตระกูลเงินสากลมากยิง่ ขึน้ ในการปฏิรปู บทบาทหนาทีข่ องรัฐ ทีจ่ ะเนน
บทบาทหนาทีใ่ นการใหบริการมากกวาการบริหารการควบคุม รัฐบาลตองรับ
ใชประชาชนภายใตนโยบาย “มหาชนสรางงาน มหาราชสรางนวัตกรรม”
รัฐบาลจีนจะปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีและลดขั้นตอนการขออนุมัติใหงาย
ขึ้น ระบบการจดทะเบียนหางหุนสวนการคางายขึ้น และสรางบรรยากาศที่
เอือ้ ตอการสรางธุรกิจหรือนวัตกรรมใหมๆ เพือ่ เปนการปลดปลอยศักยภาพ
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ในการปฏิรูปทางดาน Supply Side จะเนนผลิตภัณฑและบริการที่
มีคุณภาพซึ่งเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูป และเปนหัว
จักรที่จะลากการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและประชากร 1,300 ลานคนซึง่
กวา300 ลานคนเปนประชากรที่มีรายไดปานกลางถึงสูง มีความจําเปน
ที่จะตองผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสนองความตองการของ
กลุมเหลานี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบริโภคที่ออกนอกประเทศ และการปฏิรูป
Demand Side มาตรการสําคัญประการหนึ่งคือพัฒนาสังคมเมืองในรูป
แบบใหม การพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม เปนศักยภาพสูงสุดของจีน การ
แสดงศักยภาพในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับการที่ประชาชนยายจากชนบทมาอยู
อาศัยในเมือง เมื่อมีคนยายมาอาศัยอยูในเมืองมากขึ้น ก็จะเปนโอกาสใน
การสรางอุตสาหกรรมภาคบริการ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เมืองในรูปแบบใหม คือหัวจักรอีกเครื่องหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีศักยภาพ การเพิ่มความตองการ
ภายในประเทศเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนและเพิ่มความตองการ
ภายในเพื่อแสดงศักยภาพ ในขณะนี้ประชากรจีนที่อาศัยอยูในเมือง
มีมากถึงรอยละ 53.7 แตทะเบียนสํามะโนครัวที่อยูในเมืองมีแครอยละ
36 เปอรเซ็นต ตํากวารอยละ 80 ที่เปนอัตราเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนา
แลวและตตํากวารอยละ 60 ที่เปนอัตราเฉลี่ยของประเทศที่กําลังพัฒนา
ฉะนั้นตองยกระดับสัดสวนความเปนเมือง ทําใหประชากรที่เปนเกษตรกร
สามารถยายไปอยูอาศัยในเมืองมีรายไดเพิ่มมากขึ้น รายไดจากการบริการ
สาธารณะดีขึ้น ทําใหมีกลุมผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น โครงสรางการบริโภค
สินคาไดยกระดับสูงขึ้น ไดแสดงศักยภาพการบริโภคและนํามาซึ่งโอกาส
ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค การพัฒนาที่อยูอาศัย
สิ่งเหลานี้จําเปนตองพึ่งงบประมาณการลงทุนและเปนปจจัยกระตุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีน
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3.2) ยกระดับปจจัยการผลิต ประเทศตางๆทั่วโลกกําลังพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ Creative Economy, Digital Economy เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันในระดับ โลก หลังจากเยอรมันไดเสนออุตสาหกรรม
4.0 ประเทศตางๆไดมีการตอบรับเปนอยางดี รัฐบาลจีนไดเสนอ Made in
China 2025 ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการ10 ป ระยะที่ 1 ประเทศจีนวางไว
เพื่อบรรลุเปาหมายเปนประเทศที่เขมแข็งทางดานอุตสาหกรรมการผลิต
และยืนหยัดในนโยบายนวัตกรรมขับเคลื่อน คุณภาพมากอนการพัฒนา
สีเขียว โครงสรางมีความเหมาะสมและยึดทรัพยากรมนุษยเปนศูนยกลาง
เปาหมายยุทธศาสตรของการสรางสรรคประเทศที่มีความเขมแข็งทางการ
ผลิตคือ ทําใหศักยภาพเขาไปอยูในกลุมประเทศระดับตนๆของโลก ภายใต
เปาหมายยุทธศาสตรนี้ อุตสาหกรรมของจีนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
สิ้นเชิง การปฏิวัติอุตสาหกรรมขั้นที่ 3 ซึ่งมีลักษณะที่เดน การผลิตแบบ
Digital Economy หุนยนต การผลิตแบบคลัสเตอร(Cluster) กําลังเปนก
ระแสและไดรับความนิยมในอุตสาหกรรมเหลานี้ประเทศจีนกับประเทศ
ที่พัฒนาแลวอยูในเสนจุดเริ่มตนพรอมกัน หรือในบางอุตสาหกรรมจีน
ยังอยูในแนวหนาของโลก นั่นก็หมายความวาในอุตสาหกรรมเหลานี้ จีน
มีความไดเปรียบในการแขงขัน ถาหากประเทศจีนใชมาตรการตางๆ ที่
สอดคลองกับแนวโนมของการปฏิวัติเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม และมี
ความไดเปรียบในดานเทคโนโลยีก็จะเปนประโยชนตอการสรางหัวจักรใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน
นอกจากนี้สัดสวนของอุตสาหกรรมภาคการผลิตแบบดั้งเดิมจะลดนอยลง
ในโครงสรางของเศรษฐกิจของจีน เศรษฐกิจภาคบริการมีสัดสวนมากกวา
ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมการ
ศึกษา และอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพกําลังเปนที่นิยม
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หลั ง จากเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมพั ฒ นามาเป น เวลายาวนาน
ตอจากนัน้ คือเศรษฐกิจภาคบริการ การเพิม่ สัดสวนในเศรษฐกิจภาคบริการ
ในโครงสรางเศรษฐกิจ หรือพัฒนาเศรษฐกิจภาคบริการสมัยใหม ก็จะเปนการ
แสดงศักยภาพความตองการภายใน และยกระดับโครงสรางเศรษฐกิจของ
จีนไปสูอ กี ระดับหนึง่ ในระยะเวลาทีผ่ า นมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
อาศัยและพึง่ งบลงทุน เอาปจจัยการผลิตเคลือ่ นยายจากภาคการเกษตรสูภ าค
อุตสาหกรรม แตทกุ วันนีส้ ดั สวนของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนตอ GDP
ใกลถึงจุดอิ่มตัว ทรัพยากรแรงงานมีการเคลื่อนยายจากอุตสาหกรรมภาค
การผลิตสูอ ตุ สาหกรรมภาคบริการ คาดวาสัดสวนของอุตสาหกรรมภาคบริการ
จากรอยละ 51.4 ในป 2015 จะสูงถึงรอยละ 55 ในป 2020 ในขณะเดียวกัน
ภาคบริการในอุตสาหกรรมการผลิตจะเพิ่มจากรอยละ 15 ถึงรอยละ 30
อุตสาหกรรมภาคบริการมีบทบาทสําคัญในการยกระดับโครงสรางเศรษฐกิจ
ของจีน การคาบริการมีอัตราสวนรอยละ 12.3 ในป 2014 จะเพิ่มเปน
รอยละ 20 ในป 2020 ทําในประเทศจีนมีความไดเปรียบในการคา โดยภาคีทกุ
ภาคีและการคาในภูมิภาคและการคาระหวางประเทศใน อีกดานหนึ่งการ
พัฒนาของภาคบริการ ในเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม การศึกษา การ
ดูแลสุขภาพ การทีป่ ระชาชนมีการพัฒนาชีวติ ความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ ประชาชน
ใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง ตอการศึกษาของลูกหลานและสิ่ง
แวดลอมที่ตนอาศัยอยูมากขึ้น ดังนั้น กลุมที่มีการเติบโตในอนาคตก็อยูที่
อุตสาหกรรมในกลุมการศึกษา กลุมดูแลสุขภาพผูสูงอายุและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นในกลุมอุตสาหกรรมเหลานี้เปนอุตสาหกรรมที่มีอัตรา
การเติบโตที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และเปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมาก
ในอนาคต ซึ่งเปนการสรางแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจจีน และ
ทําใหโครงสรางเศรษฐกิจของจีนมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในขณะ
เดียวกันก็ไดพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปในตัว
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บทสรุป
จากที่วิเคราะหมานี้ จะเห็นไดวา เศรษฐกิจของจีนไดเขาสูสภาวะ
ปกติใหมหรือ New Normal แลว ซึง่ เปนธรรมชาติของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนตามชวงเวลา
จากรูปแบบการเติบโตทีเ่ นนการผลิตทีใ่ ชแรงงานมาก ใชทรัพยากรแบบดอย
ประสิทธิภาพและพึ่งพิงการสงออกเปนหลัก มาสูรูปแบบของการพัฒนา
เศรษฐกิจจีนในรูปแบบใหมท่ีมีลักษณะการเนนการพัฒนาที่มีคุณภาพ
เนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ดวย
หัวจักร 2 เครือ่ ง ไดแก ปฏิรปู เชิงลึกและเชิงกวาง กับยกระดับปจจัยการผลิต
เพื่อบรรลุรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใตสภาวะNew Normal
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中国经济新常态
李仁良1
改革开放后的30多年里，中国经济长期保持两位数的
增长，创造了“中国奇迹”和“中国速度”。然而，2008年世
界金融危机发生后，中国经济增长率便一路下滑，从2008年的
9.6%跌至2015年的6.9%。一时间，唱衰中国经济的舆论在西方
再起，“中国经济崩溃论”，“泡沫破裂论”，不一而足。
如何看待中国经济这一新现象，是中国经济学界关注的
焦点，更是中国领导人关注的重大课题。在学界深入广泛讨论
的基础上，统一的认识逐步形成，最后，由中国国家主席习近
平于2014年5月正式使用了“新常态”这一概念。此后，新常
态便成了对中国现阶段，乃至今后相当长阶段经济发展态势的
基本概括。
一、中国经济高增长率时代的终结
1、从高速增长转向中高速增长
从1979年到2012年的33年中，中国经济年均增长率为
9.8%，尤其在1992—2007年，经济持续保持两位数增长。1978
年，中国经济总量仅位居世界第十位；2008年超过德国，居世
界第三位；2010年超过日本，居世界第二位，经济规模超过10
万亿美元，成为仅次于美国的世界第二大经济体。
在对外贸易方面，1978年中国进出口规模为206亿美
元，至2014年超过4万亿美元，以年均16%的速度增长；2013
年，中国超越美国成为货物贸易第一大国，进出口总额比美国
高出2500亿美元。
1

北京大学国际关系学院教授、博士生导师；现任泰国法政大学比里•帕侬荣
国际学院教授。
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在制造业方面，中国制造业以年均20%左右的速度快速
增长。2013年，中国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4
年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国
有220多种产量位居世界第一。载人航天、探月工程、载人深
潜、高速轨道交通等领域的制造水平已名列世界前列。中国已
成为世界最大的制造业大国，被称为“世界工厂”。
所有这些都反映中国发展的惊人速度。然而，持续了
30多年的经济增长高速度，在近几年出现了急剧下滑。2012年
增长率从上年的9.3%下滑到7.8%，此后持续走低，2013年7.7%
，2014年7.3%，2015年6.9%。官方已将2016年的目标经济增长
率设定在6.5%-7%之间。“十三五”时期（2016-2020年）计划
经济年均增长保持在6.5%。
这一变化趋势表明，中国经济高增长时代已宣告结束，
进入中高速增长时代。从世界经济发展规律来看，6-7%的增长
率，应属于中高速。这种中高速增长不会是暂时的，因此不会
是“V”形、“U”形或“W”形的发展态势，而是“L”形的，
因而将是一种“常态”现象。
2、导致经济增长速度变化的根本原因
首先从国内方面来看，其根本原因在于过去30多年的增长方
式，即“粗放型”增长模式。这种方式的基本特征是主要依
靠增加资金、人力、物力等生产要素的投入量来提高产量。过
去，中国大量吸引外来投资，凭借劳动人口优势，进行劳动密
集型产业的加工生产，再将产品销售至国内、国际市场。这种
增长模式带动了经济的高速增长。
但是，随着时间的推移，这种方式中促进发展的因素越
来越弱，而制约发展的因素越来越强，最终导致了经济增长速
度的下降。具体表现是：
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1.劳动力成本的提高。以广东为例，从2008年至今，广
东省一类城市（广州）的最低工资标准从860元/月提升至1895
元/月，涨幅达1.2倍。而东莞、佛山等二类城市则从770元/月
逐年上调至1510元/月。另，美国波士顿咨询集团（BCG）的数
据，对于同一件产品美国制造的成本是1美元，而中国制造是
0.96美元。
2.企业社会成本的提高。企业作为社会公民及“企业公
民”，需要承担越来越多的社会保障、环境保护、公共服务等
社会责任，需要付出更多的社会成本。
3.原材料成本的提高。中国人口基数大、资源贫瘠，诸
多人均性指标均排在世界100位之后。尽管中国经济曾保持30
多年的高速增长，但不可否认，赖以维系经济增长的廉价原材
料和能源几乎已经消耗殆尽。
4.企业环境成本的提高。以前是把经济增长放在中心位
置，以牺牲环境来保增长，结果带来了严重危及人民生存安全
的社会问题。因此，中国政府自 “十一五”开始，便将资源
环境指标作为对企业的约束性指标。“十二五”时期，中国将
生态文明建设提到了前所未有的高度，颁布了最严格的环境保
护法，提出了大气污染、水污染行动计划等，并向国际社会承
诺2030年二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰。绿色低碳
发展的新要求迫使企业为保护环境付出更大代价。
5.土地成本的提高。土地成本不断提升，已成为中国
经济高成本时代的典型表现。一是土地作为稀缺资源，越用越
少；二是国家对土地的管控越来越严，作为不容易获取的资
源，价格提高了成本自然也随之上涨。
其次是国际因素，老的增长模式，很大程度上依赖出
口，一旦国际市场发生变化，则对中国经济影响巨大。2008年
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发生的国际金融危机波及世界各国，世界经济萧条，时至今日
仍复苏缓慢，对发展中国家特别是出口导向型为主的国家的影
响尤为明显。中国是世界经济的组成部分，不可避免地受到了
世界经济的影响，出口大幅下降；另一方面由于世界经济不景
气，各国加大了经济竞争力度，为此保护主义抬头，采取了诸
多非关税壁垒措施，使得中国出口雪上加霜。中国进出口自
2009年以来，连年下降，2015年全年进出口同比下降7.2%，外
贸迎来30年来的“极寒”。
所有这些表明，粗放型增长方式正在以新的增长方式所
代替，这就是集约型增长方式。这种增长方式导致中国经济出
现新常态。
二、中国经济新常态的本质特征
1、中国经济新常态的含义
中国经济“新常态”既不能简单理解为目前中国进入
中等经济增长速度时代，也不能把中等经济增长速度 6.5-7%
理解为新常态，更不能把目前的经济发展阶段或状况理解为新
常态。笔者认为新常态是一个动态优化的过程，是以劳动密集
型、资源低效利用型、出口导向型刺激经济高速增长的过程向
以中高速增长、质量效益提升、生态效应改善、社会经济可持
续发展的更高级、更科学的经济发展过程的转变；是集约型增
长方式支撑下的经济发展态势。中国经济新常态起到承上启下
的作用，是一个时代向另一个时代的转变。
2、中国经济新常态的本质特征
笔者认为中国经济新常态主要有以下三大特征：一是经
济呈现 6.5%上下的中高速增长。中国是发展中国家，发展始终
是主旋律，只有保持一定程度的增长，才能提高人民收入，解决
就业压力等。考虑到资源、环境、劳动成本等因素，在未来一
段时间里，中国经济只可能是“L”形的发展态势，不会是“V”
形、“U”形、“W”形的发展态势，增速应保持在6.5%左右。
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二是增长方式的转变。中国经济新常态下经济增长方式
应该是以中高速增长、质量效益提高、生态效应改善、社会经
济可持续发展的增长方式。由过去主要依赖要素驱动、投资驱
动，转向更多依靠深化改革驱动，更多依靠人力资本提升和技
术进步带来的创新驱动。
三是经济结构的优化。中国正在对经济结构进行调整与
优化,逐步迈向中高端。在全球产业链、价值链分工当
中,中国经济将转向中高端位置。届时，传统制造业在经济结
构中的比重下降，服务经济超过工业经济，教育、健康、养老
等产业方兴未艾。
三、政府应对新常态的实施战略
笔者认为，中国政府会想方设法保住6.5%左右这一底
线，一方面中国有健全的行政组织体系以及从上到下的执行
力；另一方面中国是一个政府掌握着相当要素资源的国家，从
土地、银行到管理人员，能统筹利用各种资源进行调整。中国
定会保证一定的增速，这对经济的发展、就业等都是很有必要
的。改革和发展永远是当前的主旋律，要发展就必须有一定速
度的经济增长。
如果说过去30年的经济增长靠的是出口、投资和消费“
三驾马车”,而在新常态下要实现这一增长方式就得靠两大法
宝，即深化经济改革与生产要素升级。
1、深化经济改革
这是中国未来发展的一个重要保证，其内容涉及各方
各面，例如：金融、税务制度改革，政府职能改革，供应侧改
革和需求侧改革等。在金融、税务制度方面，2016年度有关国
有企业改革及国有资产经营管理体制改革的顶层设计方案已经
出炉。在财税体制改革方面,要理顺政府与市场的关系,理顺中
央与地方的关系。在金融改革方面,存款利率市场化已经完全
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放开,但仍需努力形成有效的货币政策传导机制,形成连续的、
光滑的国债收益率曲线。中国货币政策已进入“双锚”时代,
一个是利率,一个是一揽子货币的汇率。随着人民币加入SDR,
人民币国际化将会加速。在政府职能的改革方面，要更多地强
调服务职能，而不只限于管理职能，政府要为人民服务。中国
政府力推“大众创业、万众创新”政策，政府通过简政放权、
商事登记制度改革等为市场主体营造适合创新创业的环境，释
放增长潜力。在供应侧改革方面，重视发展高质量的商品和服
务，是供应侧改革的一项重要内容，也是拉动中国经济持续增
长的动力引擎之一。中国13亿人口中，有3亿中等收入人群，
努力满足这一人群的商品和服务需求，避免造成消费外流。在
需求侧改革方面，一个重要措施就是建设新型化城市。城镇化
是中国的最大潜力。这一潜力的释放主要在于人口的城镇化，
在于人口集聚效应所带来的服务等相关产业的发展。城镇化是
保持经济持续健康发展的强大引擎。内需是我国经济发展的根
本动力，扩大内需的最大潜力在于城镇化。目前中国常住人口
城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，远低于发
达国家80%的平均水平，也低于人均收入与中国相近的发展中
国家60%的平均水平，仍存在较大的发展空间。城镇化水平持
续提高，使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享
受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构
不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共
服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持
续的动力。
2、生产要素升级
世界各国都在努力发展创意经济、数字经济，借以提
高经济的国际竞争力。继德国提出工业4.0之后，各国积极响
应。中国则提出了“中国制造2025”。“中国制造2025”是中
国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。坚持“创新
驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”基本方
针，实现制造强国的战略目标则是：综合实力进入世界制造强
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国前列。在这个战略目标的推动下，中国工业会发生根本性变
化，以数字化制造、机器人、分布式能源为重要特征的第三次
工业革命即将兴起。在这些新的技术领域中国与发达国家间的
差距较小或站在同一起跑线上，甚至在个别领域还处于世界前
沿。这就意味着中国在这些领域取得竞争优势的可能性更大。
如果能够顺应技术革命的趋势，占领技术的制高点，对于培育
中国经济新动力及推动中国经济的升级将起到了十分重要的推
动作用。
此外，传统制造工业在经济结构中的比例逐渐下降，
服务经济超过工业经济，环保、教育、健康产业也方兴未艾。
一方面工业经济进入到后期，接下来就是服务经济。增加服务
经济的在经济结构中的比重或者发展现代服务经济，将释放巨
大的内需潜力，由此引领经济结构升级至一个新台阶。过去中
国经济增长主要依靠的是将大量资源从农业部门转移到工业部
门，从效率低的第一产业转移到效率高的第二产业。如今，中
国的制造业份额（占GDP比重）已近饱和，人口等资源开始向
以服务业为主的第三产业转移。估计服务业比重将由2015年
的51.4%，提升到2020年的55%以上，同期生产性服务业将从
15%左右提升到30%左右，使服务业成为引领产业结构升级的关
键。再者服务贸易占对外贸易的比重将由2014年的12.3%提高
到2020年的20%左右，从而使中国在推进双边、多边以及区域
性、全球性的自由贸易进程中形成新的竞争优势。另一方面环
保、教育、健康产业的发展。随着人民生活水平的提高，人们
越来越重视自身健康，重视子女的教育，重视人们赖以生存的
环境。所以，将来的消费趋势的增长点也就在于教育产业、健
康产业、养老产业及环保产业等。所以，这些领域既是消费增
长点，也是未来投资的重点方向，既带动了经济的发展也优化
了产业结构，同时提高了人民的生活质量。
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结论
通过上述分析，笔者认为中国经济进入新常态，是经济
发展的必然规律，也是中国经济阶段性调整的过程，是从劳动
密集型、资源低效利用型、依赖出口型高速增长为主要特征转
向能实现社会、经济、环境可持续增长的高质量、适度的经济
增长为主要特征的过程。通过深化改革及要素提升等措施实现
经济新常态下的经济增长方式的转变及经济结构的优化。
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การกอตั้ง การดําเนินงาน และลักษณะพิเศษของ
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย
ผูเขียน หยางเปายฺหวิน 1
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ไดเสนอใหมี
การจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานแหงเอเชีย (Asian Infrastructure
Investment Bank หรือที่เรียกยอๆ วา AIIB) ที่กรุงจาการตา
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับประเทศกําลังพัฒนาใน
ภูมิภาคเอเชียซึ่งรวมถึงอาเซียนดวย ในการพัฒนาประเทศดานโครงสราง
พื้นฐาน ธนาคาร AIIB จะรวมมือกับธนาคารเพื่อการพัฒนาที่อยูภายนอก
ภูมิภาค ซึ่งมีลัษณะเสริมซึ่งกันและกัน สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย
ที่มีความยั่งยืนและมีเสถียรภาพ การกอตั้งธนาคาร AIIB เปนการฉีก
ตัวแปรรูปแบบใหมเขาไปยังระบบการเงินระหวางประเทศ และสงผลกระ
ทบตอรูปแบบการเมืองระหวางประเทศดวยเชนกัน
1. เบื้องหลังการกอตั้งธนาคาร AIIB
ธนาคาร AIIB เปนองคกรพัฒนาพหุภาคีของรัฐบาลหลายฝายที่
เนนหนักไปที่ เอเชีย สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงปกกิ่ง โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการเชื่อมตอ โครงขายในภูมิภาคเอเชีย และการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเสริมสรางความรวม มือระหวางจีนกับประเทศภูมิภาค
ตางๆ เอเชียใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
1

ศาสตราจารยและอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอก คณะความสัมพันธระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยปกกิ่ง ปจจุบันเปนศาสตราจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติปรีดี
พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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การกอตั้งธนาคาร AIIB มีความสัมพันธเกีย่ วของกันโดยตรงกับขอ
จํากัดการพัฒนาของเอเชียและจีน และรูปแบบการเงินของโลกในปจจุบัน
จากสถานการณโดยรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียนั้น ถึงแมวา
สองสามปมานี้การพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียคอนขางเร็ว แตโครงสราง
พื้นฐานของประเทศสวนใหญยังไมดี ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานเปนจํานวนมหาศาล จากการคํานวณของธนาคาร
ADB พบวา ประเทศสมาชิกจํานวน 32 ประเทศ มีความจําเปนตองลงทุน
ดานโครงสรางพื้นฐานเปนจํานวนสูงถึง 8.22 ลานลานดอลลารสหรัฐ
ซึ่งคาเฉลี่ยตอปเกิน 8 แสนลานดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
จํานวนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานสูงมาก ระยะเวลาที่กําหนดยาวนาน
มีความเสี่ยงสูง ระดับประโยชนที่ไดรับตํา มีความไมแนนอนสูง ทําให
โครงสร า งพื้ น ฐานยากที่ จ ะได รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลหรื อ เงิ น ทุน
เอกชน ดังนั้นมีความตองการกลไกความรวมมือหลายฝายที่องคกรอื่นๆ
สนับสนุนอยางเรงดวนเพื่อเปนการเสริม การลงทุนของเงินทุนองคกร
เปนการผลักดันการลงทุนของเงินทุนเอกชน นําทุนที่เหลือภายในภูมิภาค
เปลีย่ นเปนการลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐาน ปจจุบนั เงินทุนหลายฝายทีส่ ําคัญ
อยางเชน ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร ADB นั้น ก็ไมสามารถ
ตอบสนองความตองการนี้ได ความสามารถในการใหกูเงินเพื่อนํามาลงทุน
แกประเทศตางๆ ของ ธนาคารโลก และ ธนาคาร ADB มีจํานวนจํากัด
และยังไมเพียงพอตอความตองการ ยากที่จะนําทุนที่เหลือภายในภูมิภาค
เปลีย่ นเปนการลงทุนในสาธารณูปโภค ดังนัน้ จําเปนตองมีการกอตัง้ องคกร
ทางการเงินหลายฝายใหมขึ้นมาเพื่อเปนการเสริม
ถามองจากจีนแลว ประการแรก การริเริม่ ในการจัดตัง้ ธนาคาร AIIB
มีความเกี่ยวของกับโครงการเสนอเขตเศรษฐกิจเสนทางสายไหม และเสน
ทางสายไหมทางทะเลแหงศตวรรษที่ 21 หรือที่เรียกวา หนึ่งเขตหนึ่งเสน
ทางของจีน ถามองจากความตองการแหลงเงินทุนและสภาพการสราง
276
SW 9855-A-P294-PC8.indd 276

22/2/2560 16:24:51

โครงสรางพื้นฐานของเอเชียแลว ระดับการสรางโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศที่ตั้งอยูตามบริเวณหนึ่งเขตหนึ่งเสนทางนั้นโดยทั่วไปยังลาหลังอยู
กลายเปนอุปสรรคใหญของการเชื่อมตอโครงขายและการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาค ถาตองเปลี่ยนสภาพโครงสรางพื้นฐานของเอเชีย
ใหดีขึ้น ก็จําเปนตองมีแหลงเงินทุนลงทุนจํานวนมหาศาล ถามองจาก
ดานคุณคาแลว ธนาคาร AIIB กําลังดําเนินการอยางลึกจากมุมมองใหม
ทําลายรูปแบบใหมนี้ ดังนั้น การที่จีนเสนอใหมีการจัดตั้งธนาคาร AIIB
ถือวาเปนการสรางองคกรทางการเงินที่เปนชองทางแหลงเงินทุนใหม เพือ่
สาธารณูปโภคพื้นฐานของเอเชีย และเปนการสอดคลองกับความจริงและ
นําไปปฏิบัติไดผลอยางแทจริงในการริเริ่มโครงการหนึ่งเขตหนึ่งเสนทางให
ดียิ่งขึ้น เพื่อทําใหเกิดประสิทธิผลที่แทจริง ในขณะเดียวกัน การริเริ่มการ
สรางธนาคาร AIIB แสดงใหเห็นถึงจีนในฐานะที่เปนประเทศกําลังพัฒนา
ที่มีความรับผิดชอบประเทศหนี่ง ในการที่จะกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศกําลังพัฒนาอืน่ ในเอเชีย เพือ่ ปณิธานทีจ่ ะพยายามทําตามความ
สามารถของจีนเองเทาทีจ่ ะทําได
ประการตอมา เศรษฐกิจของจีนพัฒนาตอเนื่องมาหลายป ถือวา
เปนประเทศทีม่ คี วามสามารถ มีเงินทุนสําหรับโครงสรางพืน้ ฐานแหงเอเชีย
และมีบทบาทในการเปนผูน าํ การในอาณาจักรการลงทุน จีนมีความสามารถ
ในการกอสรางทัง้ ทางรถไฟ ทางหลวง สนามบิน ทาเรือ สะพาน ทางอุโมงค
เปนตน ตลอดทัง้ ความสามารถในการสรางอุปกรณสาํ หรับโครงสรางพืน้ ฐาน และ
ความสามารถในการลงทุนและจัดหาเงินทุน จีนถือวามีขนาดการคาและ
ปริมาณเงินทุนสํารองระหวางประเทศเปนอันดับหนึ่งของโลก เศรษฐกิจ
จีนมีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลก ปริมาณการลงทุนโดยตรงจากตาง
ประเทศมากเปนอันดับสามของโลก ถือวามีความสามารถทางเศรษฐกิจ
และการเงินในการผลักดันยุทธศาสตร “เดินออกไป” นอกจากนี้ ความ
รวดเร็วในการปรับเปลีย่ นโครงสรางอุตสาหกรรมของจีนทีส่ งู ขึน้ ความสามารถ
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ในการผลิตปูนซีเมนต กระจก อลูมิเนียมอิเล็กโทรลีติค เปนตน และความ
ตองการเหล็ก รถไฟความเร็วสูง อุปกรณเครื่องจักรไดเพิ่มขึ้นในตลาดตาง
ประเทศ การจัดตั้งธนาคาร AIIB สามารถสนองตอบความตองการการสง
ออกเงินทุนของจีน และยังเปนการสรางนโยบายลักษณะ “เดินออกไป”
ของอุตสาหกรรมจีน ซึ่งเปนการสรางแรงผลักดันใหมเพื่อเศรษฐกิจของ
จีนเอง ในขณะเดียวกัน จีนก็พยายามใชเวทีธนาคาร AIIB นี้ กับประเทศ
สมาชิกอื่น เสนอบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผลมากและหลากหลายเพื่อ
เอเชีย ทําใหประเทศตางๆ ไดรับอานิสงสความสําเร็จจากการปฏิรูปและ
เปดประเทศของจีน ซึ่งมีคุณูปการตอการพัฒนาสังคมมนุษย
ถามองจากมุมมองระบบการเงินระหวางประเทศนัน้ การปฏิรปู ระบบ
องคกรการเงินระหวางประเทศที่ประเทศตะวันตกเปนแกนนําอยูนั้นมี
ลักษณะถดถอย ความสามารถมีอยูอยางจํากัด ไมเปนประโยชนตอจีน
ที่จะแสดงความสามารถของบทบาทของโครงสรางพื้นฐานในเอเชียและ
การเชื่อมโยงโครงขายธนาคารโลก (World Bank) และกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ (IMF) ที่สหรัฐอเมริกามีอํานาจและบทบาทหลัก ตลอด
ทั้งธนาคาร ADB ที่มีญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาเปนแรงขับเคลื่อนหลัก สิทธิ
ในการพูด อํานาจการตัดสินใจ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของจีนมีสัดสวนที่
ไมเหมาะสมเมื่อเทียบกับสถานะตัวเองในเศรษฐกิจโลก ทําใหสิทธิในการ
พูด อิทธิพล ระดับคุณูปการและความสามารถทางเศรษฐกิจของตัวเองไม
เหมาะสม ทําใหเปนเหตุผลที่สําคัญที่จีนเสนอใหมีการจัดตั้งธนาคาร AIIB
2. การดําเนินการและลักษณะพิเศษของธนาคาร AIIB
การริเริม่ ในการจัดตัง้ ธนาคาร AIIB ไดรบั การสนับสนุนและขานรับ
จากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา หลังจากทีป่ ระธานาธิบดี
สีจน้ิ ผิงเสนอการริเริม่ นีไ้ ด 1 ป ก็มปี ระเทศขานรับเปนสมาชิกผูก อ ตัง้ จํานวน
21 ประเทศ ไดจัดพิธีลงนามสัตยาบันสารตอความตกลงวาดวยการจัด
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ตั้งธนาคาร AIIB ที่ปกกิ่งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 15 เมษายน
พ.ศ. 2558 ไดกําหนดประเทศสมาชิกผูกอตั้งทั้งหมดเปน 57 ประเทศ ซึง่
เปนประเทศในภูมิภาคจํานวน 37 ประเทศ และประเทศนอกภูมิภาค
จํานวน 20 ประเทศ วันที่ 29 มิถุนายน มีพิธีลงนามในความตกลงในการ
จัดตั้งธนาคารเพือ่ การลงทุนในโครงสรางพืน้ ฐานเอเชียทีก่ รุงปกกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังและผูแ ทนทีไ่ ดรบั มอบอํานาจ
ของประเทศสมาชิกผูกอตั้งทั้งหมด 57 ประเทศ ไดเขารวมพิธีลงนามจัด
ตั้ง ธนาคาร AIIB ไดกอตั้งอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม มีองคกร
ทางการเงินพหุภาคีที่จีนเปนผูริเริ่มจัดตั้งเกิดขึ้นเปนครั้งแรก มีการจัดการ
ประชุมใหญของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารพิธีเปดธนาคาร
AIIB ตั้งแตวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่กรุงปกกิ่ง ซึ่งเปน
สัญลักษณการกอตั้งอยางเปนทางการของธนาคาร AIIB
โครงสรางการบริหารของธนาคาร AIIB แบงเปน 3 ระดับ ไดแก
ระดับคณะกรรมการ ระดับคณะกรรมการบริหาร และระดับการบริหาร
ทั่วไปซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเปนองคกรที่มีหนาที่กําหนดแผนสูงสุด
ประเทศสมาชิ ก ทุ ก ประเทศจะมี ค ณะกรรมการบริ ห ารและรองคณะ
กรรมการบริหารตําแหนงละหนึง่ คน จํานวนทีน่ ง่ั กรรมการของคณะกรรมการ
จะเกิดขึ้นจากประเทศสมาชิกผูกอตั้ง ประเทศสมาชิกผูกอตั้งยังสามารถ
มีที่นั่งกรรมการบริหารถาวรไดอีกหนึ่งคน ปจจุบันมีกรรมการ 12 คน
ซึ่งอยูในภูมิภาค 9 คน นอกภูมิภาค 3 คน ระดับบริหารทั่วไปเกิดจาก
ประธานกรรมการและรองประธานธนาคาร 5 คน สรางกลไกการตรวจ
สอบที่มีประสิทธิภาพในการจัดตั้งธนาคาร AIIB ดวย และนํากลไกการ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพในการกอตั้ง เพื่อนําไปใชในระดับบริหารทั่วไปเพื่อ
ใหสอดคลองกับความเปนจริงและนําไปปฏิบัติไดผล และมีขั้นตอนการ
คัดเลือกประธานธนาคารและเจาหนาที่บริหารระดับสูงที่เปดเผยและ
โปรงใส อยางดีที่สุด ในการประชุมใหญการกอตั้งคณะกรรมการและคณะ
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กรรมการบริหารของธนาคาร AIIB นั้น นายจินลี่ ฉวิน รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดเขาดํารงตําแหนงประธาน
ธนาคาร AIIB เปนครั้งแรก และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2559 ธนาคาร
AIIB ไดประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองประธานธนาคาร 5 คน อยาง
เปนทางการ ซึ่งมาจากประเทศอังกฤษ เยอรมัน อินเดีย เกาหลีใต และ
อินโดนีเซีย
ตามบันทึกขอตกลงเตรียมแผนกอสรางธนาคาร AIIB นัน้ เงินทุน
จดทะเบียนตามทีก่ ฎหมายกําหนดของธนาคาร AIIB เปนจํานวน 100,000
ลานดอลลารสหรัฐ เปาหมายเงินทุนที่ตกลงชําระครั้งแรกเปนจํานวน
ประมาณ 50,000 ลานดอลลารสหรัฐ เงินทุนทีช่ าํ ระจริงคิดเปน 20% ของ
เงินทุนทีต่ กลงชําระครัง้ แรก คือประมาณ 10,000 ลานดอลลารสหรัฐ ให
ประเทศสมาชิกแบงชําระเปนงวด ซึ่งจะทําการเพิ่มหุนตามความตองการ
พัฒนาของกิจการในอนาคต ตามการจัดสัดสวนในปจจุบันนั้น ประมาณ
การลวงหนาวาประเทศในเอเชียจะออกเงินทุนเปนสัดสวน 75%-80% ของ
หุน ทัง้ หมดของธนาคาร AIIB ประเทศในภูมภิ าคอืน่ ลงทุนเปนสัดสวน 20%25% อีกประการหนึง่ ตามบันทึกขอตกลงเตรียมแผนกอสรางธนาคาร AIIB
นัน้ ประเทศสมาชิกผูก อ ตัง้ แตละประเทศจะใชสดั สวนมูลคาผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี เปนเกณฑพื้นฐานในการจัดสรรสัดสวน
หุน ของแตละประเทศ ซึง่ ในประเทศสมาชิกผูก อ ตัง้ ทัง้ 57 ประเทศนัน้ จีน
อินเดีย รัสเซีย เกาหลีใต ออสเตรเลีย เยอรมัน จะมีสดั สวนหุน ใหญ ซึง่ จีนจะ
เปนผูถ อื หุน ใหญสดุ มีสดั สวนหุน มากกวา 30% ในขณะทีม่ ปี ระเทศสมาชิก
ใหมเขารวมตามมา สัดสวนการถือหุนของประเทศสมาชิกในปจจุบันจะ
นอยลง แตจีนจะยังคงรักษาตําแหนงสัดสวนผูถือหุนรายใหญสุดตอไป
นอกจากนี้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนของแตละประเทศสมาชิกจะ
มีความสัมพันธกับสัดสวนของหุนที่แตละประเทศถืออยู ถึงแมจีนจะเปน
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ผูถือหุนใหญสุด แตจะไมใชอํานาจยับยั้ง แตจีนจะใชแนวคิดความรวมมือ
ทางการเงินพหุภาคี ที่เนนความเทาเทียม เปดกวาง และความโปรงใส
ขอบเขตหลักที่ธนาคาร AIIB ลงทุนในระยะแรกมีอยู 5 ประการ
ดวยกัน คือ ดานพลังงาน การคมนาคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง
และโลจิสติก การเริม่ ตนการกอตัง้ ธนาคาร AIIB ไดวางแผนสําหรับโครงการ
ทีเ่ รงดวนเพือ่ ทีส่ นับสนุนดานการเงิน ตามรายงานนัน้ ธนาคารAIIB ธนาคาร
ADB และกระทรวงพัฒนาระหวางประเทศของอังกฤษ ไดรวมมือกันใน
การสนับสนุนเงินทุนโครงสรางพื้นฐานในสวนของทางหลวงระยะทาง
64 กิโลเมตร ที่เชื่อมระหวางเมือง Shorkot และเมือง Khanewal ใน
ประเทศปากีสถาน ธนาคาร AIIB ยังชวยเหลือสรางทางดวนหนึ่งเสนทาง
จากเมืองหลวงของทาจิกิสถานถึงชายแดนที่ติดกับอุซเบกิสถาน และถนน
วงแหวนเมือง Alma-Ata ของคาซัคสถาน ทั้ง 3 โครงการนี้หลังจากไดรับ
การอนุมัติจากกรรมการลงทุนและคณะกรรมการของธนาคาร AIIB แลว
จะดําเนินการตอไป
ธนาคาร AIIB ในฐานะที่เปนธนาคารแบบพหุภาคีที่ตั้งขึ้นมาใหมมี
ลักษณะพิเศษทีไ่ มเหมือนกับธนาคารพาณิชยทว่ั ไปอยางเห็นไดชดั วัตถุประสงค
พืน้ ฐานของธนาคาร AIIB คือ การสนับสนุนโครงสรางพืน้ ฐานของประเทศใน
เอเชียและการลงทุนในขอบเขตการผลิตอืน่ เพือ่ กระตุน การพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเอเชียและความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หรือกลาวอีกอยางไดวา
พื้นที่ใหบริการหลักคือ ประเทศและภูมิภาคในเอเชีย ขอบเขตการบริการ
หลักคือ การลงทุนโครงสรางพืน้ ฐาน โครงสรางผูถ อื หุน เนนประเทศอธิปไตย
เปนหลัก และรวมถึงภูมภิ าคทีไ่ มมอี ธิปไตย เชน ไตหวัน ฮองกง เปนตน ถา
มองจากแหลงที่มาของเงินทุนแลว เนนการออกเงินทุนหรือเงินชวยเหลือ
จากประเทศอธิปไตยและการจัดจําหนายตราสารหนี้ตางประเทศเปนหลัก
ไมรบั ฝากเงิน เปาหมายการดําเนินการของธนาคาร AIIB ไมใชการแสวงหา
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กําไรซึ่งเปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุด แตในขณะเดียวกันอยู
ที่การคํานึงถึงเปาหมายการพัฒนาทางสังคมของแตละประเทศที่เกี่ยวของ
ธุรกิจของธนาคาร AIIB เนนการปลอยเงินกูเปนหลัก โครงการหลักในการ
ลงทุนของธนาคาร AIIB เนนโครงการที่รัฐบาลประเทศสมาชิกและรัฐบาล
ประเทศหรือภูมิภาคอื่นเสนอ หรือโครงการที่มีการคคําประกันสินเชื่อเปน
หลัก กําไรที่ไดรับจากการดําเนินกิจการของธนาคาร AIIB จะถูกนําไปรวม
กับทุนอยางสิ้นเชิง ไมเหมือนกับหุนสวนจัดสรรแบงเงินปนผล ที่เนนการ
พัฒนาทุนที่แทจริง นอกจากนี้ ความเพียงพอเงินทุน การเคลื่อนไหวเงิน
ทุน และดานการดําเนินการกิจการของธนาคาร AIIB จะไมตองถูกควบคุม
จากอนุสัญญาบาเซล (Basel Convention)
3. การชิงความเปนใหญในเวทีระหวางประเทศของธนาคาร AIIB
ถึงแมวาการกอตั้งธนาคาร AIIB เปนเรื่องใหญที่ดีในการนําสิ่งที่ดี
มาใหกับสังคมระหวางประเทศ แตกลับนํามาซึ่งผลตอบรับที่หลากหลาย
ในเวทีนานาชาติ การแขงขันระหวางประเทศและการแยงชิงความเปนใหญ
ที่เกิดรายรอบธนาคาร AIIB เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ความซับซอนในการ
แขงขัน ความเปนมหาอํานาจของประเทศใหญๆ ในกระบวนการกอตั้ง
ธนาคาร AIIB ในที่นี้ขอยกตัวอยางแคสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และรัสเซีย 3
ประเทศมหาอํานาจ
สหรัฐอเมริกาเปนประเทศมหาอํานาจทางการเงินและเศรษฐกิจ
อันดับหนึง่ ของโลก มีอิทธิพลตอระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่ใชอยูในปจจุบันเปนอยางมาก ธนาคาร AIIB เปนองคกรทางการ
เงินโลกที่จีนมีบทบาทหลัก ซึ่งถือเปนการแหกกฎใหมในระบบการเงิน
ระหวางประเทศในปจจุบันอยางไมตองสงสัย เปนการโจมตีระบบ Bretton Woods ที่ครอบงําโลกเปนระยะเวลา70 ป ดังนั้น สหรัฐอเมริกาเห็น
วาการกอตั้งธนาคาร AIIB ถือเปนการคุกคามธนาคารโลกและระเบียบโดย
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รวมของนานาชาติ มีการคัดคานธนาคาร AIIB ตัง้ แตแรกอยางเด็ดขาด และ
มีการโนมนําใหประเทศพันธมิตรอื่นตอตานการกอตั้ง พยายามดึงประเทศ
พันธมิตรตางๆ ใหสกัดกั้นธนาคารAIIB
อยางไรก็ตาม บุคคลผูม คี วามรูค วามสามารถบางสวนของประเทศ
ตะวันตกกลาววาการที่สหรัฐอเมริกาตอตานธนาคาร AIIB นั้นไมมีเหตุผล
แมแตนาย Ben Shalom Bernanke อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ
(FED) เคยกลาววา การถือกําเนิดของธนาคาร AIIB นัน้ ทีส่ าํ คัญเปนความผิด
พลาดของสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา เขาเห็นวาการทีก่ รุงปกกิง่ ผลักดันให
มีการจัดตัง้ ธนาคาร AIIB นัน้ เนือ่ งจากสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาปฏิเสธ
การนําโควตากองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) เคลื่อนยายมาที่กลุม
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ดังนั้นเพื่อเปนการแสดงศักยภาพและบทบาท
ความสามารถของตัวเองในเศรษฐกิจโลก จีนเลยตองทําขึน้ มาใหม ดวยเหตุ
นี้ ประเทศตะวันตกบางประเทศ รวมถึงประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา
ลวนเพิกเฉยตอการพูดโนมนาวเกลี้ยกลอมของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง อั ง กฤษซึ่ ง เป น ประเทศพั น ธมิ ต รที่ น า เชื่ อ ถื อ ในยุ โรปตะวั น ตก
อยูๆ ก็ประกาศเขารวมเปนสมาชิกธนาคาร AIIB เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
พ.ศ. 2558 ทําใหกระบวนการเตรียมแผนกอตั้งของธนาคาร AIIB เกิดการ
พลิกผันที่นาทึ่ง วันตอมา เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี พากันประกาศเขารวม
เปนสมาชิกธนาคาร AIIB ทันที ประเทศตางๆ ในยุโรป เชน ลักเซมเบิรก
สวิซเซอรแลนด เดนมารก ลวนแสดงปรารถนาที่จะเขารวมเปนสมาชิก
ธนาคาร AIIB เชนกัน ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวในยุโรปไมยห่ี ระกับการบอยคอต
ของสหรัฐอเมริกาแตกลับแสดงถึงความกระตือรือรนตอธนาคาร AIIB ถือ
เปนการยกระดับบทบาทและความนาเชื่อถือในเวทีนานาชาติไดอยางมาก
เปนการเพิม่ อิทธิพลในระดับนานาชาติใหแข็งแกรงยิง่ ขึน้ วันที่ 16 มิถนุ ายน
พ.ศ.2559 นาย Jacob Lew รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังสหรัฐ ได
ประณามระบบการระดมทุน และระบบการลงทุนของธนาคาร AIIB ทีจ่ นี
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เปนผูมีบทบาทหลักวาไมโปรงใสหลายครั้ง และไดกลาวสุนทรพจนที่กรุง
วอชิงตันวา การใชประโยชนดานการบริหารและการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตางๆ ของธนาคาร AIIB สามารถบรรลุถึงมาตรฐานที่สูงมากได และกลาว
วาจะขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับจีน แสดงใหเห็นวาสหรัฐอเมริกา
คอยๆ มีความคิดในทางบวกตอธนาคาร AIIB แลว การแสดงทาทีครั้งนี้
ของสหรัฐอเมริกาทําใหการแขงขันกําลังในการดําเนินการธนาคาร AIIBระ
หวางจีนและสหรัฐอเมริกาไดจบลงชั่วคราว
ญี่ปุนเปนประเทศในเอเชีย และเปนประเทศที่เปนมหาอํานาจ
ทางการเงินและเศรษฐกิจของโลก ควรจะรวมกลุมและกอตั้งธนาคาร AIIB
เพื่อสรางคุณูปการ แตญี่ปุนกลับแสดงทาทีที่สงสัย คัดคาน และตอตาน
ธนาคาร AIIB มาโดยตลอด ถามองจากภายนอกจะเห็นไดวาสาเหตุที่ญี่ปนุ
ไมเห็นดวยตอการกอตั้งธนาคาร AIIB ก็คือ ธนาคารการลงทุนที่จีนเปน
แกนนําหลักเปนองคกรจัดหาเงินทุนที่มีระดับความนาเชื่อถือตํา ละเลย
การรักษาสิ่งแวดลอม และเงื่อนไขอื่นๆ นาเชื่อถือ อันที่จริงทาทีที่ญี่ปุน
มีตอธนาคาร AIIB มีความเกี่ยวของโดยตรงกับความสัมพันธระหวางจีน
และญีป่ นุ และความสัมพันธระหวางญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ตัง้ แตจนี ผงาด
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากทีจ่ ีนกลายเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลกแซงหนาญี่ปุน ทําใหญี่ปุนทําใจยาก
ญี่ปุนมีความกังวลวาธนาคาร AIIB จะเปนคูแขงกับธนาคาร ADB ที่ญี่ปนุ
มีอํานาจหลัก แมกระทั่งแยงสิทธิในความเปนมหาอํานาจทางการเงินใน
เอเชีย เพื่อเปนการทําเปาหมายของตัวเองใหเปนจริง ญี่ปุนมีจุดยืนตอตาน
ธนาคาร AIIB ตามสหรัฐอเมริกาอยางเห็นไดชัด เพียงแตวา ตามที่สหรัฐ
อเมริกาคอยๆ เปลี่ยนแปลงทาทีที่มีตอธนาคาร AIIB ญี่ปุนก็ตกอยูในสถาพ
คอนขางกลืนไมเขาคายไมออก อยางไรก็ตามเนื่องจากญี่ปุนมีใจระแวด
ระวังจีน การประชุมสุดยอดผูนํา G7 ที่เยอรมัน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.
2015 ญี่ปุนยังคงกลาววา กอนที่จีนจะแกไขปญหาสิทธิมนุษยชน ปญหา
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หนี้สิน และปญหาคอรัปชั่นของจีนได ญี่ปุนจะไมตัดสินใจวาจะเขารวม
เปนสมาชิกธนาคาร AIIB หรือไม ถึงขณะนี้ ทัศนคติที่ญี่ปุนมีตอธนาคาร
AIIB กลับไมผอนคลาย เหมือนกับการปรับเปลี่ยนทาทีของสหรัฐอเมริกา
ในระดับเล็กนอย แตตามรายงานสํานักขาว Jiji กลาววา นายจินลี่ฉวิน
ประธานธนาคาร AIIB ไดเชิญนาย Yukio Hatoyama อดีตนายกรัฐมนตรี
เขาดํารงตําแหนง คณะกรรมการที่ปรึกษาระหวางประเทศ ตามที่ทราบ
มาวา คณะกรรมการนี้มีทั้งหมด 10 คน ลวนเปนอดีตผูนําแตละประเทศ
จากสิ่งนี้จะเห็นไดวา จีนไมไดขับญี่ปุนออกจากธนาคาร AIIB ดวยสาเหตุ
ทัศนคติหรือทาทีของรัฐบาลญี่ปุน แตกลับกันยังคงมีความคาดหวังที่ญี่ปุน
จะเขารวมเปนสมาชิกธนาคาร AIIB
รัสเซียมีทาทีลังเลตอธนาคาร AIIB จนถึงวันสุดทายของการรับ
สมัคร จึงสมัครเขารวมเปนสมาชิกธนาคาร AIIB ซึ่งสาเหตุที่สําคัญมาจาก
ความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองของประเทศใหญชนชาติรัสเซียและความ
ยากลําบากทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบนั คอยๆ สูญเสียอิทธิพลไป
รัสเซียครั้งหนึ่งเคยถูกมองวาเปนพี่ใหญเมื่อครั้งที่เปนอดีตสหภาพโซเวียต
การยอมรับธนาคาร AIIB ทีจ่ นี เปนผูร เ่ิ ริม่ อยางผลีผลาม ทําใหรสั เซียมีความ
รูสึกลดตัวลงมาอยางหลีกเลี่ยงไมได ยิ่งไปกวานั้น รัสเซียยังมีความวิตก
และสงสัยตอการริเริม่ แนวคิด หนึง่ แถบหนึง่ เสนทางของจีนทีม่ ธี นาคาร AIIB
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลกระทบตอแนวคิดพันธมิตรเอเชียยุโรปที่รัสเซียเปน
ผูเสนอแนวคิด อยางไรก็ตาม ถามองจากสภาพความเปนจริง หลังจากที่
ประเทศตะวันตกลงโทษกรณีวิกฤตการณยูเครน เสนทางของแหลงเงินทุน
ที่ไดมาจากการอาศัยการสงออกพลังงานไดรับการขัดขวาง เศรษฐกิจตก
อยูในสภาพที่ลําบาก เพราะฉะนั้นธนาคาร AIIB ถือเปนหนึ่งในทางออก
ที่จะผอนคลายความกดดันทางเศรษฐกิจ ดังนั้นในที่สุดการเขารวมเปน
สมาชิกจึงเปนทางเลือกเดียวอยางหลีกเลี่ยงไมได ปจจุบันรัสเซียมีสัดสวน
หุนในธนาคาร AIIB เปนอันดับสาม รองจากจีนและอินเดีย ซึ่งเห็นไดชัดวา
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รัสเซียไมเพียงแตตอ งการเขารวมเปนสมาชิกเทานัน้ ยิง่ ไปกวานัน้ ตองการ
ทีจ่ ะมีบทบาทในนั้นอยางเต็มที่ รัสเซียหวังวาจะพัฒนาเศรษฐกิจของตัว
เองโดยผานธนาคาร AIIB โดยเฉพาะการชวยเหลือดานโครงสรางพืน้ ฐาน
ตอนทีป่ ระธานาธิบดีปตู นิ ไดพบกับนายจินลีฉ่ วินประธานธนาคาร AIIB เสนอ
ธนาคาร AIIB ใหพิจารณาเกี่ยวกับหัวขอที่สําคัญของรัสเซีย รวมทั้งการ
ขยายทางรถไฟสายหลัก สรางเสนทางการเดินเรือในภาคเหนือและการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันออกไกล เปนตน เปนการแสดงออกถึงการเฝา
รอคอยของรัสเซียตอธนาคาร AIIB อยางชัดเจน
สรุป
การกอตั้งและความสําเร็จของธนาคาร AIIB เปนสัญลักษณ
แสดงใหเห็นวา องคกรทางการเงินระหวางประเทศทีใ่ หจนี เปนแกนนําหลัก
นั้นสอดคลองกับกระแสประวัติศาสตรโลก แตนโยบายการปดลอมของ
สหรัฐอเมริกา ทําใหสิ้นสุดลงดวยการที่ประเทศพันธมิตรอื่นๆ ตางยายไป
สนับสนุนเขารวมเปนสมาชิกกับจีนครัง้ แลวครัง้ เลา การเขารวมเปนสมาชิก
ธนาคาร AIIB ตรงกับความจริงที่ประธานาธิบดีสีจี้นผิงไดกลาว ณ พิธี
เปดธนาคาร AIIB วา การกอตั้งธนาคาร AIIB นั้น สามารถอธิบายเหตุผล
อยางหนึ่งไดวา ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น ซึ่งสามารถ
อธิบายไดอยางดีวา การจัดตั้งธนาคาร AIIB สอดคลองกับการรอคอยความ
รวมมือระหวางประเทศที่มีเบื้องหลังเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนของเอเชีย
แมแตแตละประเทศในโลก ซึ่งจะสงผลกระทบในทางบวกตอการเกิดขึ้น
ของการรวมกลุมในภูมิภาคเอเชียอยางแนนอน ในขณะเดียวกันเปนการ
แสดงให เ ห็ น ว า จี น เป น ผู ริ่ เริ่ ม สร า งความปรารถนาที่ ดี ใ นการแสวงหา
ความรวมมือรวมกัน และการรวมมือที่ไดชัยชนะดวยกันของภูมิภาคและ
นานาชาติอยางเปนรูปธรรม
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อยางไรก็ตาม ธนาคาร AIIB ก็เปนองคกรพหุภาคีระหวางประเทศ
ที่สรางโดยประเทศจีนซึ่งเปนประเทศกําลังพัฒนาแหงแรกของโลก ซึ่งตอง
เผชิญความทาทายที่ยังไมรูอีกมาก หลายครั้งที่รัฐบาลจีนแสดงวาจะทําให
ธนาคาร AIIB ราบรื่น ดําเนินการตอไปอยางมีประสิทธิภาพและเติบใหญ
เขมแข็งอยางไมหยุดยั้ง เพื่อเปนคุณูปการที่มีประสิทธิผลตอโครงสรางพื้น
ฐานของเอเชีย
ผูแปล
อาจารย ดร. คมกฤช ธาราวิวัฒน
อาจารยประจําสํานักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาแมฟาหลวง
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亚投行的成立、运作与特点
杨保筠1
2013年10月3日，习近平在雅加达发出倡议，筹建“
亚洲基础设施投资银行”(Asian Infrastructure Investment
Bank，AIIB，简称亚投行)，愿向包括东盟国家在内的亚洲地区
发展中国家基础设施建设提供资金支持。亚投行将同域外现有
多边开发银行合作，相互补充，共同促进亚洲经济持续稳定发
展。亚投行的建立，对国际金融体系的格局注入了新因素，同
时也对国际政治格局产生一定的影响。
一、建立亚投行的背景
亚投行是一个侧重亚洲的政府间多边开发机构，总部
设于北京。其宗旨是促进亚洲区域互联互通化和经济一体化进
程，进而加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。
亚投行的建立同亚洲与中国的发展，以及当今世界金
融格局的局限性有直接关系。从亚洲经济发展的总体形势来
看，虽然近年来亚洲经济发展较快，但大多数国家的基础设施
薄弱，基建融资缺口巨大。据亚洲开发银行（ADB，简称亚开
行）测算，仅2010年至2020年间，亚开行的32个成员国就需要
基础设施投资8.22万亿美元，年均逾8000亿美元。然而，由于
基建投资额度大、期限长、风险高、收益水平低、不确定性强
的特点，使基建项目难以获得充裕的官方或私人资金的支持，
因此亟需其他官方支持的多边合作机制加以补充，通过机构资
金的投入撬动私人资本的投入，引导区域内过剩资本转化为基
建投资。但是，目前以世界银行( WB)和亚开行为主的多边融
资供给体系无法满足这一需求，难以将区域内存量资金转化为
基建投资，因而需要建立新的多边金融机构给予补充。
1

北京大学国际关系学院教授、博士生导师；现任泰国法政大学比里•帕侬荣
国际学院教授。
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从中国的因素来看，首先，倡建亚投行是与中国提出
的“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（“一带一
路”）倡议密切相关。从亚洲基础设施建设现状及融资需求
看，“一带一路”沿途国家基础设施建设水平总体落后，成为
区域内互联互通和经济一体化的重大短板。要改善亚洲基建状
况，就需要巨大的投资资金。从这个意义上来说，亚投行正是
从全新的角度切入，打破这一局面的新方式。因此，中国倡导
成立亚投行，以建立起一个能够为亚洲基本设施建设提供新融
资渠道的金融机构，以便更好地落实“一带一路”倡议，使其
产生实实在在的效果。与此同时，通过倡导建立亚投行，也充
分显示了中国作为一个负责任的发展中大国，为带动亚洲其他
发展中国家的经济发展做出自己力所能及的贡献的良好意愿。
其次，中国经过连续多年发展，已经有能力、有资本
在亚洲基础设施建设及投融资领域发挥领头羊作用。中国拥有
铁路、公路、机场、港口、桥梁、隧道等方面工程施工能力、
相关基建装备制造能力以及投融资模式的设计能力。中国在外
贸及外汇储备规模、经济总量、外国直接投资规模等方面分别
位列世界第一、第二和第三位，已拥有支持大规模“走出去”
的经济金融实力。此外，在中国产业结构转型升级加速的过程
中，向区域内国家转移水泥、玻璃、电解铝等产能，以及开拓
钢铁、高铁、成套设备等优势产业的国际市场的需求增强。亚
投行的成立，既满足了中国资本输出的需求，也为中国产业“
走出去”创造了条件，从而为本国经济提供新动力。同时，中
国也将努力通过亚投行这一平台，与亚投行各成员国一起，为
亚洲的发展提供更多和更富成效的公共服务，使更多的国家能
够分享中国改革开放的成果，从而为人类社会的发展贡献力量。
从国际金融体系来看，当前西方主导的国际金融机构体
系改革滞后，能力有限，不利于中国在亚洲基建及互联互通方
面发挥更大作用。在由美国主导世界银行、国际货币基金组织
(IMF)，以及日本、美国双轮驱动的亚洲开发银行中，中国的
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话语权、决策权、投票权与自身在全球经济中所占份额不匹配，
导致中国在国际金融机构中的话语权、影响力、贡献度与自身经
济实力严重不匹配，成为中国倡导建立亚投行的重要因素。
二、亚投行的运作与特点
成立亚投行的建议，得到许多国家，特别是发展中国
家的支持和响应。2014年10月，即习近平提出此倡议一年后，
便有21个意向创始成员国就在北京举行了筹建亚投行备忘录
签署仪式。2015年4月15日，亚投行意向创始成员国确定为57
个，其中有域内国家37个、域外国家20个。6月29日，《亚洲
基础设施投资银行协定》签署仪式在北京举行，亚投行57个意
向创始成员国财长或授权代表出席了签署仪式。12月25日，亚
投行正式成立，全球迎来首个由中国倡议设立的多边金融机
构。2016年1月16日至18日，亚投行开业仪式暨理事会和董事
会成立大会在北京举行，标志着亚投行的正式成立。
亚投行的治理结构分理事会、董事会、管理层三层。理
事会是最高决策机构，每个成员在亚投行有正副理事各一名。
董事会董事席位只在创始成员国中产生，创始成员国还可能拥
有一个永久的执行董事席位。现有12名董事，其中域内9名，
域外3名。管理层由行长和5位副行长组成。亚投行将设立行之
有效的监督机制以落实管理层的责任，并根据公开、包容、透
明和择优的程序选聘行长和高层管理人员。在亚投行理事会和
董事会成立大会上，中国财政部前副部长金立群出任亚投行首
任行长。2016年2月5日，亚洲基础设施投资银行正式宣布任命
5位副行长，他们分别来自英国、德国、印度、韩国、印尼。
根据《筹建亚投行备忘录》，亚投行的法定资本为1000
亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认
缴资本的20%，约100亿美元，由成员国分期缴纳，未来根据业
务发展需要增资扩股。根据现有安排，亚洲国家预计整体出资
将占亚投行总股本 75% ～ 80%，其他域外国家占比为 20% ～
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25%。另据《筹建亚投行备忘录》，各意向创始成员将以 GDP
衡量的经济权重作为各国股份分配的基础。据此，在57个意向
创始成员国中，中国、印度、俄罗斯、韩国、澳大利亚、德国
等国将成为前几大股东，其中中国作为第一大股东，持股比例
在30%以上。伴随新成员国的加入，现有成员国持股比例将会
同比例稀释，中国将会保持最大股东的地位。
此外，各成员国投票权将与各自持股比例挂钩。中国
虽然是第一大股东，但不会寻求一票否决权，以彰显平等、开
放、包容、透明的多边金融合作理念。
亚投行初期投资的重点领域主要包括五大方向，即能
源、交通、农村发展、城市发展和物流。成立伊始，亚投行就
积极筹划为一些急需的项目提供资金支持。据报道，亚投行将
在巴基斯坦联手亚开行和英国国际发展部，为一条连接绍尔果
德(Shorkot)和哈内瓦尔(Khanewal)的64公里长公路提供建设
资金。亚投行还将资助建设从塔吉克斯坦首都至该国与乌兹别
克斯坦边境的一条高速公路，以及哈萨克斯坦阿拉木图的一条
环路。这三个项目将在获得亚投行投资委员会和董事会的批准
后实施。
亚投行作为一家新设立的多边开发银行具有一些与普通
商业银行显著不同的特点。亚投行的基本宗旨是通过支持亚洲
国家基础设施和其他生产性领域的投资，促进亚洲地区经济发
展和区域经济合作。也就是说，其服务主区域是亚洲国家及地
区，服务主领域是基础设施建设投融资。其股东构成以主权国
家为主，也可包括一些诸如中国台湾、中国香港等不具有主权
的地区。从资金来源看，以主权国家出资或赠款以及发行国际
债券融资为主，不吸收存款。亚投行的经营目标不在于单纯追
求利润最大化的经济效益，而在于兼顾有利于相关各国社会发
展类目标。亚投行的业务以发放主权贷款为主。亚投行的投资
项目重点以成员国及其他国家或地区政府推荐项目、或具有主
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权信用担保的项目为主。亚投行的运营收益将完全计入资本，
不向股东分配股息，实现资本的滚动发展。此外，亚投行在资
本充足率、流动性及业务运作方面均不受巴塞尔协议监管。
三、围绕亚投行展开的国际角逐
虽然成立亚投行是造福国际社会的大好事，但却在国际
社会上引起了各种不同反响，围绕亚投行进行的国际竞争和角
逐此起彼伏。在此仅以美、日、俄为例，来说明亚投行建立过
程中大国角力的复杂性。
美国是世界头号经济金融强国，对现行的国际经济和金
融体系具有很大的影响力。亚投行是由中国主导的世界性金融
组织，这无疑相当于给现有的国际金融体系撕开了一道口子，
给主宰了世界70年的布雷顿森林体系的当头一棒。因此，美国
认为亚投行的建立是对世界银行以及国际整体秩序的威胁，从
一开始就坚决反对亚投行，并多方游说，试图拉拢其盟国一起
抵制亚投行。
然而，西方的一些有识之士认为美国对亚投行的抵制并
无道理。就连美联储前主席伯南克也曾表示，亚投行的出现“
主要是美国国会的错”。他认为，北京之所以推动发起亚投
行，是因为美国国会拒绝将国际货币基金组织中的配额转移给
新兴的经济体。中国为了在全球经济中发挥与自己能力和地位
相配的作用，只好另起炉灶。因此，一些西方国家，包括美国
的盟友都抵制了美国的游说。特别是美国在西欧最可靠的盟友
英国于2015年的3月12日突然宣布申请加入亚投行，使亚投行
的筹建过程发生了戏剧性的变化。德、法、意等国随即于第二
天宣布加入，卢森堡、瑞士、丹麦等欧洲国家也都表达了其加
入亚投行的意愿。欧洲发达国家不顾美国的杯葛而表现出的对
亚投行的热情，极大地提升了亚投行的影响和国际信用，增强
了它的国际影响力。2016年6月16日，多次指责中国主导的亚
投行融资和资金筹集等运营体制不透明的美国财长雅各布•卢
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（Jacob Lew）在华盛顿发表演讲时，称亚投行“在治理和环
境保护等的运用方面或能达到很高的标准”，并表示将力争扩
大与中国的经济合作，显示美国对亚投行的看法渐趋正面。美
国的此番表态使中美就亚投行进行的角力暂时告一段落。
日本是亚洲国家，又是世界经济金融强国，理应为亚
投行的组建做出贡献。但是，日本对亚投行始终持怀疑、反对
和抵制的态度。日本反对亚投行的理由从表面上来看，是认为
中国主导的投资银行必然是信用等级差、忽视环保和其他条件
的次等投融资机构，不足以信。实际上，日本对亚投行的态度
与中日关系和日美关系直接相关。自中国迅速崛起以来，特别
是中国超越日本成为世界第二大经济体以后，日本面对中国的
心态一直难以平衡。就亚投行而言，日本担心亚投行会与由其
主导的“亚洲开发银行”（ADB）分庭抗礼，甚至夺走其在亚
洲的金融主导权。为了实现其目的，日本积极跟随美国抵制亚
投行的立场。不过，随着美国对亚投行的态度逐步改变，日本
便面临一种相对尴尬的处境。然而，日本出于对中国的戒心，
在2015年6月于德国举行的G7峰会上，日本依然表示：在中国
的人权、债务以及贪腐问题解决前，日本不会决定是否加入亚
投行。到目前为止，日本对亚投行的态度并未因美国立场的微
调而出现松动。但据日本时事通讯社报道，亚投行行长金立群
邀请日本前首相鸠山由纪夫出任“国际咨询委员会”委员。据
悉，该委员会委员由10人组成，均为世界各国的前领导人。由
此看来，中国并未因日本政府的态度而将日本排斥在亚投行之
外，相反，仍对日本参与亚投行抱有期待。
俄罗斯对亚投行的态度犹豫迟疑，直到申请截止期限的
最后一天才加入亚投行，这主要源自于俄罗斯民族的大国优越
感和目前国家经济困难，已逐渐散失影响力的共同结果。俄罗
斯是一度被视为中国的“老大哥”的前苏联的主体国家，贸然
接受由中国倡导的亚投行使俄罗斯难免有些屈尊感。而且，俄
罗斯对将由亚投行支持的中国“一带一路”倡议对俄提出“欧
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亚联盟”构想的影响也心存疑虑。然而，从现实来看，俄罗斯
由于乌克兰危机被西方制裁以后，依靠能源出口获取资金来源
的道路受阻，经济陷入困境。因此，亚投行成为其缓解经济压
力的出路之一，所以最终加入其中是其必然选择。目前，俄罗
斯在亚投行中股权份额仅次于中国和印度，居于第三位，说明
俄罗斯不仅要加入，而且要在其中发挥作用。俄罗斯希望能够
通过亚投行为其经济发展，尤其是基础设施建设提供帮助。普
京在会见亚投行行长金立群时，提议亚投行考虑关于俄罗斯的
一系列课题，包括扩建铁路干线、修建北方航路以及发展远东
经济区等，清楚地表明了俄罗斯对亚投行的期待。
结论
亚投行的成立和成功运作标志着，由中国主导的国际
金融机构符合世界历史潮流。而美国的“围堵”也以其盟友纷
纷“倒戈”加入亚投行而告终。这也应验了习近平主席在亚投
行开业仪式上所说，“亚投行的成立，说明了一个道理：‘有
志者事竟成’”。这也充分说明，亚投行的建立符合亚洲乃至
世界各国对经济全球化背景下的国际合作的期待，势必对亚洲
各地区的一体化进程产生积极的影响，同时，也是中国倡导建
立国际和地区“命运共同体”以共谋发展、合作共赢的良好愿
望的具体体现。
然而，亚投行毕竟是世界上第一个由发展中国家中国牵
头建立的国际多边开发机构，必将面临许多未知的挑战。中国
政府已多次表示，将尽力促使亚投行顺利、有效地持续运行和
不断壮大，为亚洲国家的基础设施建设做出卓有成效的贡献。
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