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หลายทานคงกำลังจดจออยู กับขาวการเลือกตั ้งผู นำยุคใหม 

ของ ประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของ 

สหรัฐฯ ที่มีขึ้นในชวงตนเดือนพฤศจิกายน แตในชวงเวลา 

ใกลเคียงกันนี้ ประเทศที่สำคัญไมยิ่งหยอนตอกันคือ การเลือก 
ผูนำใหมของจีน ซึ่งจะเกิดขึ้นที่การประชุมสมัชชาประชาชน 

แหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน (The Congress of the 

Chinese Communist Party) การเปลี่ยนถายอำนาจในครั้งนี้ 

จะเปลี่ยนทิศทางของจีนตอประชาคมโลก หรือไม ฉบับนี้จึงได 

หยิบประเด็นของจีนมานำเสนอถึงความเปนมาในอดีต พรอม 

กับวิเคราะหถึงเหตุการณปจจุบันและคาดการณอนาคตถึงการ

ขับเคลื่อนประเทศจีน  

นอกเหนือจากเรื่อง การวิเคราะหสถานการณของประเทศจีน 

ที่มีตอตลาดโลกแลว ฉบับนี้ยังเขมขนดวยเนื้อหาทั้งบทวิเคราะห 

งานวิจัยและวิชาการ เร่ิมตนดวยการนำเสนอ UTCC Economic 

Forecasting ฉบับน้ีศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย ไดรวมนำเสนอ “คาดการณภาวะเศรษฐกิจครึ่ง 
ปหลัง”  ตอมาในสวนของ Economic Review  อาจารย ดร. 
ศิวฤทธ์ิ สุนทรเสณี อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรวมนำเสนอเรื่อง  “การลงทุนวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม: กุญแจสูการพัฒนาประเทศไทยกาวสู 
AEC” พรอมกันนี้ฉบับนี้ คอลัมน People ไดรับเกียรติ 

สัมภาษณ พันเอก ดร. เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ ถึงการนำพา 

กิจการโทรคมนาคมไทยสูเวทีอาเซียน

ตอมาในสวนของ The Globe ศูนยศึกษาการคาระหวาง 

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดนำเสนอบทวิเคราะห 

เร่ือง “รูจัก...อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast India 
Region: NER)” ถึงโอกาสและความทาทายของตลาดใหม 

โดยวิเคราะหแบงตามรัฐและแยกใหเห็นถึงอุตสาหกรรมที่นา 

สนใจในแตละรัฐ เมื่อรูจักอินเดียมากขึ้นแลว ตลาดใหมที่ 

นาสนใจไมแพกัน คือ จีน สำนักงาน ณ กรุงปกกิ่ง 

กระทรวงพาณิชย ไดรวมนำเสนอเรื่อง “การเติบโตและ 
การพัฒนาของตลาดคาปลีกจีน” และอีกหนึ่งพันธมิตรที่รวม 

นำเสนอเนื้อหาดานธุรกิจในตางประเทศ ธนาคารเพื่อการสงออก 

และนำเขาแหงประเทศไทย ฉบับน้ีไดรวมนำเสนอเร่ือง “สำรวจ 
โอกาสของนักลงทุนไทยจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติของ สปป.ลาว”

และในสวนของ Strategy กลยุทธใหมๆ ที่นักธุรกิจไทย 

พาณิชยในตางประเทศตองเรียนรู ฉบับนี้เริ่มดวยความรูใหมๆ 

ทางเทคโนโลยีไดนำเรื่อง “รถขับเคลื่อนกึ่งอัตโนมัติ...อนาคต 
การขนสงรถสวนตัว”  โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. วรลักษณ 

วงศโดยหวัง ศิริเจริญ อาจารยประจำคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย หอการคาไทย ตอดวยมุมมองทางการ 

สื่อสารการตลาด เรื่อง “YOUNG”…. กลยุทธการสื่อสาร 
เพื่อธุรกิจบริการรุนใหม” โดยอาจารยโศภชา เอี่ยมโอภาส 

อาจารยคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

การประชุมพรรคคอมมิวนิสตครั้งที่ 18 นี้ เปนการประชุมเพื่อ 

คัดเลือกคณะกลุมบุคคลที่จะเขามาบริหารประเทศในอีก 10 ป 

ขางหนา จีนถือเปนประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับตน 

ของโลก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ยอมสงถึงนโยบายตางประเทศ 

และทิศทางของจีนตอประชาคมโลก ความนาสนใจของจีนจึง 

ไมนอยไปกวาประเทศสหรัฐฯ นิตยสาร Thailand Economic 

& Business Review สื่อกลางการนำเสนอขอมูลทางเศรษฐกิจ 

และธุรกิจ จึงนำประเด็นนี้มาใหผูอานไดเห็นถึงทิศทางของโลก 

ความเปลี่ยนแปลง และความทาทายที่จะเกิดขึ้น

อารดา มหามิตร 

บรรณาธิการบริหาร
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เปาหมายที่สำคัญของ กสทช. คือ การลดตนทุนโทรคมนาคม 

ของประเทศไทย และ เปาหมายอีกอยางของการดำเนินการ 

ของ กสทช. คือ การบริหารทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด

People
22

พรรคคอมมิวนิสตปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 ลานคน 

ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 

ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 

ของจำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

Special Report : China Focus

29

หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของอินเดีย รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดานอุตสาหกรรม

โดยรวมมากที่สุด ประมาณรอยละ 62 ของภูมิภาค 

Driving towards ASEAN+
35

การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของชาวจีนทำใหผูบริโภค 

ชาวจีนมีกำลังซื้อเฉลี่ยตอหัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่ม 

จาก 13,400 หยวนในป 2551 เปนกวา 15,000 หยวนในป 

2555 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 17,000 หยวนในป 2558

The Globe : China Focus
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การลงทุนของสถาบันลงทุนในทองคำขยายตัว

ถึง 157.5 ตัน มากกวา 2 เทาของชวงเวลาเดียวกัน

ของปกอน (ซึ่งอยูที่ 66.2 ตัน) และนับเปนระดับที่

สูงที่สุดนับแตมีการรายงานการลงทุนของสถาบัน

เมื่อป 2552  
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“พระเครื่อง” ไมไดเปนแค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามักจะเชื่อกันวา 

สามารถคุมครอง ปกปกษรักษา และทำใหรอดปลอดภัย 

จากภยันตรายทั้งปวงไดเทานั้น

แต “พระเครื่อง” หรือ “เครื่องรางของขลัง” 

ไดกลายเปนสิ่งสำคัญของคนไทย ในทุกครัวเรือน
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ปริมาณเงินฝากและเงินใหสินเช่ือในชวงคร่ึงหลังของป 2555  คาดวา 
ปริมาณเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน และปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัว 
อยางตอเนื่อง ตามสถานการดานการบริโภค และการลงทุนที่ขยายตัว 
ในระดับที่ดีตอเนื่อง สำหรับแนวโนมปริมาณเงินฝากและการใหสินเชื่อ 
ป 2555 คาดวาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในทั้ง 2 ขา ตาม 
สถานการณดานการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในระดับสูงตอเนื่อง

ปริมาณเงินฝากและเงินใหสินเชื่อในชวงครึ่งหลังของป 2555  คาดวา 
ปริมาณเงินฝากในระบบสถาบันการเงิน และปริมาณสินเชื่อที่ขยายตัว 
อยางตอเนื่อง ตามสถานการดานการบริโภค และการลงทุนที่ขยายตัว 
ในระดับที่ดีตอเนื่อง สำหรับแนวโนมปริมาณเงินฝากและการใหสินเชื่อ ป 
2555 คาดวาจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องในทั้ง 2 ขา ตาม 
สถานการณดานการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในระดับสูงตอเนื่อง 

ครึ่งปหลังป 2555 
คาดวาคาเงินบาทจะ
แข ็งค าข ึ ้นมาย ืนท ี ่ 
ระดับ 31.20 บาท/ 
ดอลลารสหรัฐฯ

คาดการณภาวะเศรษฐกิจครึ่งปหลัง
ตลอดทั้งป 2555 และป 2556
โดย ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ป 2555 คาเงินบาท 
ยืนอยูท่ีระดับประมาณ 
31.40 บาท/ดอลลาร 
สหรัฐฯ

ป 2556 คาดวา 
คาเงินบาทแข็งคาขึ้น
เล็กนอยยืนอยูระดับ 
31.10 บาท/ดอลลาร 
สหรัฐฯ

แนวโน มในป หน า 
คาเง ินในภ ูม ิภาคม ี 
แนวโนมจะแข็งคาขึ้น 
จากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจ QE 3 และ 

การปรับเพิ ่มเพดาน
ภาษีของสหรัฐฯ สง 
ผลใหมีการเคล่ือนยาย 
เง ินท ุนเข าส ู  เอเช ีย 
เพิ่มมากขึ้น 
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ดานเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

ดานการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยน
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รัฐบาลของประเทศตาง  ๆ ใชนโยบายการเงินและนโยบาย 
การคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ  QE3  นโยบายอัตรา 
ดอกเบ้ียต่ำ  การใชงบประมาณลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน 
(โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย)

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนแบบคอยเปนคอย
ไป เน่ืองจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลของประเทศ 
ตางๆ 

เศรษฐกิจของเอเชียยังขยายตัวไดดี (ในระดับ 5% ข้ึน 
ไป) ทำใหเอเซียเปนภูมิภาคสำคัญท่ีพยุงเศรษฐกิจโลก

ราคาน้ำมันทรงตัวอยูในท่ีเศรษฐกิจและธุรกิจโลกรับได
เฉล่ียประมาณ 100-120 ดอลลารตอบารเรล

อัตราดอกเบ้ียในตลาดโลกทรงตัวอยูในระดับต่ำ

ความไมแนนอนในการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีอยู
สูง เชน ปญหา  fiscal cliff  ของสหรัฐและปญหาหน้ี 
สาธารณะในยุโรปยังไมคล่ีคลาย  เศรษฐกิจเอเชียโดยเฉพาะ 
เศรษฐกิจจีน ญ่ีปุนและอินเดียยังชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ 
โลก

เสถียรภาพทางการเมืองโลกยังมีความไมแนนอน เชน 
กรณีสหรัฐมีปญหาเก่ียวกับศาสนาอิสลาม  ปญหาพ้ืนท่ีทับ 
ซอนของจีนกับญ่ีปุน

ปญหาการวางงานในประเทศสหรัฐฯ และยุโรป
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ภัยทางธรรมชาติ
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สถานการณ
เศรษฐกิจโลก

ปจจัยบวกสำหรับ
เศรษฐกิจโลกป 2556

สถานการณ
เศรษฐกิจโลก

ปจจัยลบสำหรับ
เศรษฐกิจโลกป 2556

สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกและแนวโนม



เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับตัวดีขึ ้นแบบคอยเปน 
คอยไป

เศรษฐกิจในเอเชียยังขยายตัวในระดับสูง
รัฐบาลไทยใชนโยบายการเงินโดยใหอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย (RP  1 วัน) ทรงตัวอยูในระดับต่ำใกลเคียง 
2.5-3.25% 

นโยบายการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจ เชน งบประมาณ 
ขาดดุล 3 แสนลานบาท และ พรก. 3.5 แสนลานบาท 
ในการดูแลน้ำทวม

รัฐบาลไทยมุ งเนนนโยบายเพิ ่มรายไดและลดคา 
ครองชีพใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง  เพื่อกระตุนกำลัง 
ซื้อภายในประเทศ  เชน คาแรง 300 บาท  เงินเดือน 
ปริญญาตรี 15,000 บาท  โครงการรับจำนำขาว เปนตน

เสถียรภาพทางการเมืองมีมากขึ้น

ความไมแนนอนในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมี 
อยูสูง

เสถียรภาพทางการเมืองไทยยังมีความไมแนนอน 
เสถียรภาพทางการเมืองโลกยังมีความไมแนนอน
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
ภัยทางธรรมชาติ
การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม
ตนทุนการผลิตและคาครองชีพปรับตัวสูงข้ึน เชน คาแรง 

300 บาท  การปรับข้ึนของราคาพลังงาน  ราคาน้ำมัน คา 
ไฟฟา คาขนสง เปนตน
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คาดการณ ปจจัยบวกสำหรับ
เศรษฐกิจโลกป 2556

คาดการณ ปจจัยลบสำหรับ
เศรษฐกิจโลกป 2556

ตารางคาดการณภาวะเศรษฐกิจครึ่งหลังของป ตลอดทั้งป 2555 และคาดการณป 2556
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แนนอนวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในป 2558 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย 
ย อมได ร ับท ั ้ งโอกาสและความทาทาย 
มากมาย และหนึ่งในปจจัยที่สำคัญคงไมพน 
เร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีขณะน้ีหนวยงาน 
ที่จัดระเบียบและกำกับดูแลไปพรอมกับ 
การผลักดันภารกิจนี้ คือคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. 
ฉบับน้ี พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ” 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  
(กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหเกียรติ 
กับนิตยสาร Thailand Economic and 
Business Review มาเลาถึงอนาคต 
ของกิจการโทรคมนาคมไทย ถึงผลกระทบ 
และการเตรียมพรอมของประเทศไทยเพื่อ 
การแขงขันในเวทีของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนป 2558 

และถึงแมวาบทบาทการดำเนินงาน
ของ กสทช. ในชวง 1 ปที่ผานมาจะตอง 
เผชิญกับปญหาในหลากหลายรูปแบบ และ 
ยิ่งชวงของการสัมภาษณนี้เปนชวงเดียวกับ 
การประมูลคลื่นความถี่ 3G แนนอนวา 
ภารกิจนำพาการเปลี่ยนผานน้ีไมงายดายนัก 
แตวันน้ีพันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลับมาพรอมกับรอยยิ้ม และกลาวกับทีม 
บรรณาธิการวาทานเพิ่งลงจากเวทีสัมมนา 
“กาวสูประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียน 
รวมใจไทยจะรุกหรือรับ” (Competitive 
Position towards ASEAN 2015)” ที่ 
จ ัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) “ผมเหนื่อย 
นิดหนอย แตผมพรอมเลาถึงอนาคตของ 
เทคโนโลยีการสื่อสารไทย และวันนี้ผมตอง 
ขอบคุณ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ อยางมาก 
ท่ีทานกลาวปาฐกถาเร่ืองน้ีไดดีเปนอยางย่ิง”  
และบทสนทนาถ ึงอนาคตของก ิจการ 

โทรคมนาคมของประเทศไทยเริ่มดังนี้ 
 
นโยบายการพัฒนาโครงสรางโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย

นอกเหนือจากที่มีโครงสรางพื้นฐาน 
รถไฟฟาและเสนทางคมนาคมที่เชื ่อมกับ 
ประเทศเพื่อนบาน สาธารณูปโภคที่สำคัญ 
ของประเทศที่จะเพิ่มความแข็งแกรงใหแก 
ประเทศไทยไดมากคือเทคโนโลยีการส่ือสาร 

คือการลดตนทุนโทรคมนาคมของประเทศ 
ไทย  ปจจุบันโครงสรางโทรคมนาคมปหนึ่ง 
มีการลงทุนอยูที่หนึ่งแสนลานในการดำเนิน 
โครงขาย  แตหากในอนาคตเมื่อเปดใหใบ 
อนุญาต กิจการโทรคมนาคมเกิดการแขงขัน 
มากข้ึน เงินไหลเวียนในอุตสาหกรรมน้ีอาจจะ 
มากกวาหนึ่งแสนลาน และอาจจะเพิ่มขึ้น 
ถึงหนึ่งแสนหาหมื่นลาน หรือเพิ่มขึ้นถึง 
รอยละ 50 และเปาหมายอีกอยางของ 
การดำเนินการของ กสทช. คือการ 
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดย กสทช. มีบทบาทในการกำกับ 
ดูแลการสรางโทรคมนาคมอยางโปรงใส 
และใหความเปนธรรม  ทรัพยากรในที่นี้ 
รวมถึง เสา ไฟเบอรออบติก ฯลฯ กสทช. 
ตองกำกับดูแลไมใหเกิดการใชทรัพยากร 
ทับซอนกัน”

โอกาสและความท าทายของก ิจการ 
โทรคมนาคมสูประชาคมอาเซียน ป 2015  

การเปดเสรีของกิจการโทรคมนาคม
ในอาเซียนนี้ นอกเหนือจากรวมมือกันใน 
การจัดทำ International Roaming การ 
เปดเสรีทางการลงทุนระหวางประเทศมากข้ึน 
และการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ใน 
มุมของบุคลากรวิชาชีพนี ้จะไดรับโอกาส 
อยางไรบาง 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “ในอนาคตบุคลากรแรงงาน 7 
วิชาชีพจะเคลื่อนยายอยางเสรีตามขอตกลง 
ยอมรับรวมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของ 
อาเซียน หรือ MRA (Mutual Recognition 
Arrangements: MRA)  โดยหนึ่งในนั้นคือ 
วิศวกร เมื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมมี 
การลงทุนในประเทศมากขึ้น ความตองการ 
ดานวิชาชีพนี้ยิ่งเพิ่มขึ้น ตรงนี้อยากใหมอง 
วาเปนโอกาสสำหรับวิศวกรไทยที่สามารถ 
ทำงานในประเทศไทย และในกลุมประเทศ 
อาเซียนไดอยางเสรี ขณะเดียวกันการแขงขัน 
จะมีเพิ ่มมากขึ ้นจึงเปนความทาทายของ 
วิศวกรไทยเชนกัน”

“และเน่ืองดวยภูมิศาสตรของประเทศ 
ไทยที ่ เป นศ ูนย กลางของกลุ มประเทศ 
อาเซียน ซึ่งเอื้อประโยชนตอการเชื่อมโยง 
ทางการสื่อสาร ทาง กสทช. เองพยายาม 
ฉกฉวยโอกาสนี ้ในการนำโครงการลงทุน 
ขนาดใหญมาไวที่ประเทศไทยเชนกัน” 

“และโอกาสการเกิดผูประกอบกิจการ 
รายใหม ถึงแมวาชวงน้ียังมีอุปสรรคคอนขาง 
มากจากการเปล่ียนจากการประมูลสัมปทาน 
แบบเดิมสูแบบใหม กสทช. ไดออกแบบการ 
ประมูลคลื ่นความถี ่ท ี ่พยายามจูงใจให 

รายใหมเขามาประมูลมากขึ้น อาทิ การ 
ออกอนุญาตแบบใหม การออกใบอนุญาต 
สงเสริมใชทรัพยากรเกาใหมีประสิทธิภาพ 
ฯลฯ  แตขณะนี้เรายังอยูในสภาพแวดลอม 
ของสัมปทานเดิมจึงทำใหการผลักดันตรงนี้ 
ยังมีอุปสรรคอยูมาก ตองใชเวลาในการปรับ 
แกไข อยางไรเห็นวาทุกอยางเกิดจากความ 
มั่นใจและเชื่อใจวาอนาคตจะดี นอกจากนั้น 
ผลที่ตามมาของการเกิดรายใหม แนนอนวา 
เกิดการแขงขันในตลาดมากขึ้น และนำไป 
สู การใหบริการที ่ดีขึ ้นพรอมมากับราคา 
การใหบริการมีแนวโนมที่จะลดลง” 

“และ กสทช. ไดวาง Timeline ใน 
การเขาสูเวทีอาเซียน โดยการวาง Master 
Plan ในการประมูลคลื่นความถี่ เรียกวา 
Spectrum Management Outlook 
แผนนี ้เปรียบเสมือนการสรางถนนที ่ย ัง 
มองไมเห็น อาจเรียกวา Virtual Express 
Way  และแผนน้ีจะทำใหถนนของการส่ือสาร 
กวางไมเหมือนถนนรถติดในกรุงเทพฯ”

ดูแลอยาง กสทช. ตองเปนผูท่ีปลุกยักษใหต่ืน 
เพราะถามองยอนไปในอดีตเราอยูอันดับ 1  
แตถามองในความเปนจริงกิจการโทรคมนาคม 
ของประเทศอยูที่อันดับประมาณ 2 หรือ 3 
ในท่ีน้ีเปนกิจการโทรคมนาคมอยางเดียว ไมรวม 
ICT ทั ่วไป เพราะว าจากการสังเกต 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย 
แข็งแกรงมาก แตขาดการสนับสนุนใหเกิด 
กลไกการตลาดที่สมบูรณ” 

“เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน 
ประเทศไทยตั้งอยูตรงกลางที่สามารถเปน 
hub ที่สำคัญได แตปญหาคือ เราชา ดังนั้น 
เราตองรีบ ยกตัวอยางเชน ทางดวนขอมูล 
ของโลกเปนสายไฟเบอรอ็อพติกลากอยูใตน้ำ 
ทำไมเราไมเอาสายไฟเบอรอ็อพติกนี้มาขึ้น 
ที่ประเทศไทยแลวมากระจายทั่วภูมิภาค 
แตขณะนี้มันกลับไปขึ้นที่สิงคโปร และมี 
แนวโนมที่จะไปขึ้นที่กัมพูชาอีกจุด แต 
เรื ่องที่ยกตัวอยางนี้เปนการเมืองระหวาง 
ประเทศ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องถึงการ 
ควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กสทช. 
เองคงไมใชองคกรเดียวที ่จะผลักดันได 
ทั้งหมดนี้ตองรวมกันในระดับชาติ รัฐบาล 
เองก็ตองใหการสนับสนุน หนาท่ีของ กสทช. 
คงไดเพียงสรางกฎระเบียบการกำกับดูแล 
ที่งายที่จะมาทำ แตไมสามารถบอกใหทำ 
ได”

“โอกาสและความทาทายที่กลาวไป
ขางตน ไมวาจะเรื่องการเปดเสรีใหมีบุคคล 
ในกลุมอาเซียนสามารถเขามาถือหุนรอยละ 
70 ทุกอยางนี้อยูที่วิธีคิดและการเตรียมการ 
ของเรา กสทช. มีบทบาทในการเตรียมการ 
กำกับดูแลและสงเสริมเกทเวยใหมๆ ที่จะ 
เชื่อมไทยสูอาเซียน และอาเซียนเขาสูโลก 
ในสวนของความรวมมือระหวางประเทศ 
กิจการโทรคมนาคมเรามีความรวมมือกับ
หลาย องคกรและสำนักงานสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวางประเทศ (หรือ ITU) ของภูมิภาค 
ไดตั้งสาขาอยูที่ประเทศไทย ตรงนี้บอกได 
วา เขามองวาเราอยูในตำแหนงที่นาสนใจ 
แตเรากลับเปนคนที่ไมไดวิ่งมานาน และ 
วันนี้เองทาน ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ 
เลขาธิการอาเซียน ทานไดกลาวปาฐกถา 
ในงานสัมมนาฯ ไดดีมาก วันนี้ทานไดชวย 
สรางความเชื่อมั ่นใหแกอุตสาหกรรมไทย 
ทานมองวาเมื่อไหรเราวิ่ง เราก็จะเขาเสนชัย 
และไดเขาเสนชัยตลอดไป และทาง กสทช. 
จะจัดงานท่ีใหความรูและปลุกใหทุกภาคสวน 
ตื่นเพื่อฉกฉวยโอกาส”

ไดวางกรอบการกำกับดูแลใหอยูในระดับ 
สากลตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวางประเทศ (หรือท่ีรูจักกันในนาม ITU) 
บวกกับพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีกับอาเซียน”  

“อาเซียนเองมองวากิจการโทรคมนาคม 
เปนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในลำดับตน 
ที่จะตองมีการเปดเสรี  ตัวอยางนโยบาย 
ที่สำคัญ เชน การเปดเสรีใหมีบุคคลใน 
กลุมอาเซียนสามารถเขามาถือหุนไดไมเกิน 
รอยละ 70 แตอยางไรก็ตาม ขอจำกัด 
ภายในประเทศไทย คือ พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจ 
ของคนตางดาว ที่กำหนดใหคนตางดาวถือ 
ครองหุนไดเพียงรอยละ 49  ดังนั้นจึงตอง 
มีการเตรียมการ แตทาง กสทช. นั้นไมมี 
อำนาจในการปรับ พ.ร.บ. นี้ใหเปนรอยละ 
70 ตามท่ีอาเซียนตองการได หากแตบริบท 
ของอาเซียนยังคงเปนอยางนี้อยู อาจจะ 
ตองทำใหรัฐบาลไทยจำตองแกกฎหมาย  
และอุปสรรคหลักอีกอยางหนึ ่งคือธุรกิจ 
โทรคมนาคมของประเทศไทยกำลังอยู ใน 
ชวงเปลี่ยนผานจากสัญญาสัมปทานสูการ 
ออกใบอนุญาต เพื่อสรางความเทาเทียม 
กันในการแขงขัน กรณีนี้ทาง กทค. เอง 
ไดเริ่มมีการบูรณาการกฎหมาย โดยการ 
จัดการกับประกาศเกาๆ ที่เปนอุปสรรคตอ 
นโยบายการพัฒนานี้ และเปนประกาศที่ 
อยูในอำนาจของ กสทช. ที่สามารถแกไข 
ได และสิ่งที่สำคัญอีกอยางที่ไดคุยกันใน 
อาเซียน คือการดำเนินการ International 
Roaming โดยกำหนดคาธรรมเนียมท่ีเทากัน 
ทุกประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีราคาคาโทรศัพท 
จะต่ำลงในอนาคตอีกดวย”

เปาหมายของการดำเนินงานของ กสทช.

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการ 
โทรคมนาคม อะไรคือเปาหมายท่ีสำคัญของ 
กสทช.

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา  “เปาหมายที่สำคัญของ กสทช. 

เพราะจะชวยเชื ่อมโยงใหท ุกคนเขาถ ึง 
กันไดงาย และยังชวยลดตนทุนในการติดตอ 
ส่ือสารกัน  เพ่ือพัฒนาโครงสรางโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย กสทช. ไดวางนโยบายไว 
อยางไร 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กทค.) ไดมีการการวางแผนยุทธศาสตร 
การเตรียมความพรอมเขาสู AEC ไวในแผน 
แมบทการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และในสวนของกิจการโทรคมนาคม  กทค. ตำแหนงทางการแขงขันของไทย 

เมื่อเทียบกับกลุมประเทศในอาเซียน 

บทเวทีของการแขงขันอาเซียน 10 
ประเทศ กิจการโทรคมของประเทศไทย 
อยูตำแหนงใด

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “ประเทศไทยจริงๆ 
ควรจะอยูอันดับ 1 เฉพาะกิจการโทรคมนาคม 
แตประเทศไทยเราชามานาน เราเหมือน 
นักวิ่งที่มีกลามเนื้อแข็งแรง เกง แตกลับ 
นอนหลับ กินเยอะ อวน เลยไมคอยอยาก 
จะวิ่ง แตตอนนี้ถึงเวลาที่ตองวิ่งแลว ไมนาน 
เราก็วิ่งทันเขา ดังนั้นบทบาทของคนกำกับ 
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ประเทศไทยจริงๆ ควรจะ 
อยูอันดับ 1 เฉพาะกิจการ 
โทรคมนาคม 
แตประเทศไทยเรา 
ชามานาน เราเหมือนนักวิ่ง 
ที่มีกลามเนื้อแข็งแรง เกง 
แตกลับนอนหลับ กินเยอะ 
อวน เลยไมคอยอยากจะวิ่ง 
แตตอนนี้ถึงเวลา 



แนนอนวาการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนในป 2558 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย 
ย อมได ร ับท ั ้งโอกาสและความทาทาย 
มากมาย และหนึ่งในปจจัยที่สำคัญคงไมพน 
เร่ืองเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีขณะน้ีหนวยงาน 
ที่จัดระเบียบและกำกับดูแลไปพรอมกับ 
การผลักดันภารกิจนี้ คือคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ 
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. 
ฉบับน้ี พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ” 
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม  
(กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหเกียรติ 
กับนิตยสาร Thailand Economic and 
Business Review มาเลาถึงอนาคต 
ของกิจการโทรคมนาคมไทย ถึงผลกระทบ 
และการเตรียมพรอมของประเทศไทยเพื่อ 
การแขงขันในเวทีของประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียนป 2558 

และถึงแมวาบทบาทการดำเนินงาน
ของ กสทช. ในชวง 1 ปที่ผานมาจะตอง 
เผชิญกับปญหาในหลากหลายรูปแบบ และ 
ยิ่งชวงของการสัมภาษณนี้เปนชวงเดียวกับ 
การประมูลคลื่นความถี่ 3G แนนอนวา 
ภารกิจนำพาการเปล่ียนผานน้ีไมงายดายนัก 
แตวันน้ีพันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลับมาพรอมกับรอยยิ้ม และกลาวกับทีม 
บรรณาธิการวาทานเพิ่งลงจากเวทีสัมมนา 
“กาวสูประชาคมอาเซียน 2015 อาเซียน 
รวมใจไทยจะรุกหรือรับ” (Competitive 
Position towards ASEAN 2015)” ที่ 
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ 
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) “ผมเหนื่อย 
นิดหนอย แตผมพรอมเลาถึงอนาคตของ 
เทคโนโลยีการสื่อสารไทย และวันนี้ผมตอง 
ขอบคุณ ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ อยางมาก 
ท่ีทานกลาวปาฐกถาเร่ืองน้ีไดดีเปนอยางย่ิง”  
และบทสนทนาถ ึงอนาคตของก ิจการ 

โทรคมนาคมของประเทศไทยเริ่มดังนี้ 
 
นโยบายการพัฒนาโครงสรางโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย

นอกเหนือจากที่มีโครงสรางพื้นฐาน 
รถไฟฟาและเสนทางคมนาคมที่เชื ่อมกับ 
ประเทศเพื่อนบาน สาธารณูปโภคที่สำคัญ 
ของประเทศที่จะเพิ่มความแข็งแกรงใหแก 
ประเทศไทยไดมากคือเทคโนโลยีการส่ือสาร 

ไดวางกรอบการกำกับดูแลใหอยูในระดับ 
สากลตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวางประเทศ (หรือท่ีรูจักกันในนาม ITU) 
บวกกับพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีกับอาเซียน”  

“อาเซียนเองมองวากิจการโทรคมนาคม 
เปนภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญในลำดับตน 
ที่จะตองมีการเปดเสรี  ตัวอยางนโยบาย 
ที่สำคัญ เชน การเปดเสรีใหมีบุคคลใน 
กลุมอาเซียนสามารถเขามาถือหุนไดไมเกิน 
รอยละ 70 แตอยางไรก็ตาม ขอจำกัด 
ภายในประเทศไทย คือ พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจ 
ของคนตางดาว ที่กำหนดใหคนตางดาวถือ 
ครองหุนไดเพียงรอยละ 49  ดังนั้นจึงตอง 
มีการเตรียมการ แตทาง กสทช. นั้นไมมี 
อำนาจในการปรับ พ.ร.บ. นี้ใหเปนรอยละ 
70 ตามท่ีอาเซียนตองการได หากแตบริบท 
ของอาเซียนยังคงเปนอยางนี้อยู อาจจะ 
ตองทำใหรัฐบาลไทยจำตองแกกฎหมาย  
และอุปสรรคหลักอีกอยางหนึ ่งคือธุรกิจ 
โทรคมนาคมของประเทศไทยกำลังอยู ใน 
ชวงเปลี่ยนผานจากสัญญาสัมปทานสูการ 
ออกใบอนุญาต เพื่อสรางความเทาเทียม 
กันในการแขงขัน กรณีนี้ทาง กทค. เอง 
ไดเริ่มมีการบูรณาการกฎหมาย โดยการ 
จัดการกับประกาศเกาๆ ที่เปนอุปสรรคตอ 
นโยบายการพัฒนานี้ และเปนประกาศที่ 
อยูในอำนาจของ กสทช. ที่สามารถแกไข 
ได และสิ่งที่สำคัญอีกอยางที่ไดคุยกันใน 
อาเซียน คือการดำเนินการ International 
Roaming โดยกำหนดคาธรรมเนียมท่ีเทากัน 
ทุกประเทศ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีราคาคาโทรศัพท 
จะต่ำลงในอนาคตอีกดวย”

เปาหมายของการดำเนินงานของ กสทช.

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการ 
โทรคมนาคม อะไรคือเปาหมายท่ีสำคัญของ 
กสทช.

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา  “เปาหมายที่สำคัญของ กสทช. 

เพราะจะชวยเช ื ่อมโยงใหท ุกคนเขาถ ึง 
กันไดงาย และยังชวยลดตนทุนในการติดตอ 
ส่ือสารกัน  เพ่ือพัฒนาโครงสรางโทรคมนาคม 
ของประเทศไทย กสทช. ไดวางนโยบายไว 
อยางไร 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 
แหงชาติ (กทค.) ไดมีการการวางแผนยุทธศาสตร 
การเตรียมความพรอมเขาสู AEC ไวในแผน 
แมบทการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
และในสวนของกิจการโทรคมนาคม  กทค. 
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ที่มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด



คือการลดตนทุนโทรคมนาคมของประเทศ 
ไทย  ปจจุบันโครงสรางโทรคมนาคมปหนึ่ง 
มีการลงทุนอยูที่หนึ่งแสนลานในการดำเนิน 
โครงขาย  แตหากในอนาคตเมื่อเปดใหใบ 
อนุญาต กิจการโทรคมนาคมเกิดการแขงขัน 
มากข้ึน เงินไหลเวียนในอุตสาหกรรมน้ีอาจจะ 
มากกวาหนึ่งแสนลาน และอาจจะเพิ่มขึ้น 
ถึงหนึ่งแสนหาหมื่นลาน หรือเพิ่มขึ้นถึง 
รอยละ 50 และเปาหมายอีกอยางของ 
การดำเนินการของ กสทช. คือการ 
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดย กสทช. มีบทบาทในการกำกับ 
ดูแลการสรางโทรคมนาคมอยางโปรงใส 
และใหความเปนธรรม  ทรัพยากรในที่นี้ 
รวมถึง เสา ไฟเบอรออบติก ฯลฯ กสทช. 
ตองกำกับดูแลไมใหเกิดการใชทรัพยากร 
ทับซอนกัน”

โอกาสและความท าทายของก ิจการ 
โทรคมนาคมสูประชาคมอาเซียน ป 2015  

การเปดเสรีของกิจการโทรคมนาคม
ในอาเซียนนี้ นอกเหนือจากรวมมือกันใน 
การจัดทำ International Roaming การ 
เปดเสรีทางการลงทุนระหวางประเทศมากข้ึน 
และการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน ใน 
มุมของบุคลากรวิชาชีพนี ้จะไดรับโอกาส 
อยางไรบาง 

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “ในอนาคตบุคลากรแรงงาน 7 
วิชาชีพจะเคลื่อนยายอยางเสรีตามขอตกลง 
ยอมรับรวมในคุณสมบัตินักวิชาชีพของ 
อาเซียน หรือ MRA (Mutual Recognition 
Arrangements: MRA)  โดยหนึ่งในนั้นคือ 
วิศวกร เมื่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมมี 
การลงทุนในประเทศมากขึ้น ความตองการ 
ดานวิชาชีพนี้ยิ่งเพิ่มขึ้น ตรงนี้อยากใหมอง 
วาเปนโอกาสสำหรับวิศวกรไทยที่สามารถ 
ทำงานในประเทศไทย และในกลุมประเทศ 
อาเซียนไดอยางเสรี ขณะเดียวกันการแขงขัน 
จะมีเพิ ่มมากขึ ้นจึงเปนความทาทายของ 
วิศวกรไทยเชนกัน”

“และเน่ืองดวยภูมิศาสตรของประเทศ 
ไทยที ่ เป นศ ูนย กลางของกลุ มประเทศ 
อาเซียน ซึ่งเอื้อประโยชนตอการเชื่อมโยง 
ทางการสื่อสาร ทาง กสทช. เองพยายาม 
ฉกฉวยโอกาสนี ้ในการนำโครงการลงทุน 
ขนาดใหญมาไวที่ประเทศไทยเชนกัน” 

“และโอกาสการเกิดผูประกอบกิจการ 
รายใหม ถึงแมวาชวงน้ียังมีอุปสรรคคอนขาง 
มากจากการเปล่ียนจากการประมูลสัมปทาน 
แบบเดิมสูแบบใหม กสทช. ไดออกแบบการ 
ประมูลคลื ่นความถี ่ท ี ่พยายามจูงใจให 

รายใหมเขามาประมูลมากขึ้น อาทิ การ 
ออกอนุญาตแบบใหม การออกใบอนุญาต 
สงเสริมใชทรัพยากรเกาใหมีประสิทธิภาพ 
ฯลฯ  แตขณะนี้เรายังอยูในสภาพแวดลอม 
ของสัมปทานเดิมจึงทำใหการผลักดันตรงนี้ 
ยังมีอุปสรรคอยูมาก ตองใชเวลาในการปรับ 
แกไข อยางไรเห็นวาทุกอยางเกิดจากความ 
มั่นใจและเชื่อใจวาอนาคตจะดี นอกจากนั้น 
ผลที่ตามมาของการเกิดรายใหม แนนอนวา 
เกิดการแขงขันในตลาดมากขึ้น และนำไป 
สู การใหบริการที ่ดีขึ ้นพรอมมากับราคา 
การใหบริการมีแนวโนมที่จะลดลง” 

“และ กสทช. ไดวาง Timeline ใน 
การเขาสูเวทีอาเซียน โดยการวาง Master 
Plan ในการประมูลคลื่นความถี่ เรียกวา 
Spectrum Management Outlook 
แผนนี ้เปรียบเสมือนการสรางถนนที ่ย ัง 
มองไมเห็น อาจเรียกวา Virtual Express 
Way  และแผนน้ีจะทำใหถนนของการส่ือสาร 
กวางไมเหมือนถนนรถติดในกรุงเทพฯ”

ดูแลอยาง กสทช. ตองเปนผูท่ีปลุกยักษใหต่ืน 
เพราะถามองยอนไปในอดีตเราอยูอันดับ 1  
แตถามองในความเปนจริงกิจการโทรคมนาคม 
ของประเทศอยูที่อันดับประมาณ 2 หรือ 3 
ในท่ีน้ีเปนกิจการโทรคมนาคมอยางเดียว ไมรวม 
ICT ทั ่วไป เพราะว าจากการสังเกต 
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย 
แข็งแกรงมาก แตขาดการสนับสนุนใหเกิด 
กลไกการตลาดที่สมบูรณ” 

“เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบาน 
ประเทศไทยตั้งอยูตรงกลางที่สามารถเปน 
hub ที่สำคัญได แตปญหาคือ เราชา ดังนั้น 
เราตองรีบ ยกตัวอยางเชน ทางดวนขอมูล 
ของโลกเปนสายไฟเบอรอ็อพติกลากอยูใตน้ำ 
ทำไมเราไมเอาสายไฟเบอรอ็อพติกนี้มาขึ้น 
ที่ประเทศไทยแลวมากระจายทั่วภูมิภาค 
แตขณะนี้มันกลับไปขึ้นที่สิงคโปร และมี 
แนวโนมที่จะไปขึ้นที่กัมพูชาอีกจุด แต 
เรื ่องที่ยกตัวอยางนี้เปนการเมืองระหวาง 
ประเทศ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องถึงการ 
ควบคุมอำนาจทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กสทช. 
เองคงไมใชองคกรเดียวที ่จะผลักดันได 
ทั้งหมดนี้ตองรวมกันในระดับชาติ รัฐบาล 
เองก็ตองใหการสนับสนุน หนาท่ีของ กสทช. 
คงไดเพียงสรางกฎระเบียบการกำกับดูแล 
ที่งายที่จะมาทำ แตไมสามารถบอกใหทำ 
ได”

“โอกาสและความทาทายที่กลาวไป
ขางตน ไมวาจะเรื่องการเปดเสรีใหมีบุคคล 
ในกลุมอาเซียนสามารถเขามาถือหุนรอยละ 
70 ทุกอยางนี้อยูที่วิธีคิดและการเตรียมการ 
ของเรา กสทช. มีบทบาทในการเตรียมการ 
กำกับดูแลและสงเสริมเกทเวยใหมๆ ที่จะ 
เชื่อมไทยสูอาเซียน และอาเซียนเขาสูโลก 
ในสวนของความรวมมือระหวางประเทศ 
กิจการโทรคมนาคมเรามีความรวมมือกับ
หลาย องคกรและสำนักงานสหภาพโทรคมนาคม 
ระหวางประเทศ (หรือ ITU) ของภูมิภาค 
ไดตั้งสาขาอยูที่ประเทศไทย ตรงนี้บอกได 
วา เขามองวาเราอยูในตำแหนงที่นาสนใจ 
แตเรากลับเปนคนที่ไมไดวิ่งมานาน และ 
วันนี้เองทาน ดร. สุรินทร พิศสุวรรณ 
เลขาธิการอาเซียน ทานไดกลาวปาฐกถา 
ในงานสัมมนาฯ ไดดีมาก วันนี้ทานไดชวย 
สรางความเชื่อมั ่นใหแกอุตสาหกรรมไทย 
ทานมองวาเมื่อไหรเราวิ่ง เราก็จะเขาเสนชัย 
และไดเขาเสนชัยตลอดไป และทาง กสทช. 
จะจัดงานท่ีใหความรูและปลุกใหทุกภาคสวน 
ตื่นเพื่อฉกฉวยโอกาส”

ตำแหนงทางการแขงขันของไทย 
เมื่อเทียบกับกลุมประเทศในอาเซียน 

บทเวทีของการแขงขันอาเซียน 10 
ประเทศ กิจการโทรคมของประเทศไทย 
อยูตำแหนงใด

พันเอก ดร. เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ 
กลาววา “ประเทศไทยจริงๆ 
ควรจะอยูอันดับ 1 เฉพาะกิจการโทรคมนาคม 
แตประเทศไทยเราชามานาน เราเหมือน 
นักวิ่งที่มีกลามเนื้อแข็งแรง เกง แตกลับ 
นอนหลับ กินเยอะ อวน เลยไมคอยอยาก 
จะวิ่ง แตตอนนี้ถึงเวลาที่ตองวิ่งแลว ไมนาน 
เราก็วิ่งทันเขา ดังนั้นบทบาทของคนกำกับ 
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ประเทศไทยจริงๆ ควรจะ 
อยูอันดับ 1 เฉพาะกิจการ 
โทรคมนาคม 
แตประเทศไทยเรา 
ชามานาน เราเหมือนนักวิ่ง 
ที่มีกลามเนื้อแข็งแรง เกง 
แตกลับนอนหลับ กินเยอะ 
อวน เลยไมคอยอยากจะวิ่ง 
แตตอนนี้ถึงเวลา 



¡ÒÃÅ§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹ÇÑμ¡ÃÃÁ:
¡ØÞá¨ÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èä·Â
¡ŒÒÇÊÙ ‹ AEC

จากการที่ประเทศไทยจะกาวสูความ 
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน 
ป 2558 นั้น สงผลใหการแขงขันทางธุรกิจ 
ทั ้งภายในและต างประเทศเพ ิ ่มส ูงข ึ ้น 
ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและ 
กระบวนการผลิตนับเปนปจจัยที่สำคัญ
ที ่จะสรางความสามารถในการแขงขัน 
ของอุตสาหกรรมของประเทศไทย อันจะ 
นำไปสู การไดเปรียบเชิงการแขงขันที ่ 
ยั่งยืน และเนื่องจากประเทศไทยกำลัง 

สูญเสียความไดเปรียบในการแขงขันใน
ดานของตนทุนแรงงานซึ ่งปจจุบ ันได 
เพิ่มขึ้นสูงกวาประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง 
ดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูจำกัด จึงมี 
ความจำเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตอง
ปรับโครงสรางพื้นฐานอุตสาหกรรม จาก 
การใชแรงงานมาสูการใชความรู ซ่ึงมีรากฐาน 
มาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ที่เนน 
การพัฒนาระบบโครงสรางพื ้นฐานของ 
สังคมและประเทศ การลดความไรเสถียรภาพ 
ทางดานเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ 
หรือการปรับปรุงยกระดับความสามารถ 
ของทุนมนุษย (Human Capital) ดู 
เหมือนวาปจจัยตางๆ เหลานี้ในที่สุดแลว 
จะนำไปสู ผลตอบแทนที ่ลดนอยถอยลง 
ของการประกอบการ ในระยะยาวแลว 
มาตรฐานของการดำรงชีพนั้นจะสามารถ
ปรับปรุงและยกระดับขึ ้นมาไดโดยอาศัย 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเทานั ้น การมี 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอยางตอเนื ่อง 
นั้นจะเปนรากฐานที่สำคัญในการสราง 
ผลลัพธ อย างม ีประส ิทธ ิผลต อระบบ 
เศรษฐก ิจของประ เทศมากข ึ ้ นจาก 
ประสบการณทางเศรษฐกิจและรูปแบบ

การดำเน ินธ ุรก ิจแบบด ั ้ ง เด ิมท ี ่ขาด 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลง 
โฉมหนานั ้นมิใชเปนเพียงแคการเปลี ่ยน 
วิถีการดำเนินการธุรกิจเทานั้นหากแตยัง 
เปนการขยายพรมแดนในการดำเนินธุรกิจ
ใหออกไปอยางกวางไกลกวาอดีต ทั ้งใน 
ดานผลิตภัณฑและบริการ การสรางนวัตกรรม 
นั้นจะเปนสวนหนึ่งที่ดำรงความสำคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจซึ่งจะเปนแนวทางที่สำคัญ
ตอการรับมือและเผชิญหนากับองคควารู 
ที่มีการเปลี ่ยนแปลงและการสรางมูลคา 
ทางเศรษฐกิจใหเพิ่มขึ้นโดยการหลอมรวม
และบูรณาการในการปรับตัวที ่ม ีตอการ 
เปล ี ่ยนแปลงและการว ิว ัฒนาการของ 
เทคโนโลยีจากภายนอกที่อาจเกิดขึ้นอยาง
คาดไมถึง

แมวาประเทศตาง ๆ ที่มีระดับการ 
พัฒนาคอนขางต่ำจะสามารถยังคงใชการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีโดยการยกระดับและ 
นำเทคโนโลยีที ่ดำรงอยู ในปจจุบันหรือ 
อาจมีความพยายามที ่จะติดตามการนำ 
เทคโนโลยีที ่ม ีการเปลี ่ยนมาใชในระบบ 
เศรษฐกิจก็ตาม  แตอาจจะไมสามารถที่จะ 
สรางความยั ่งยืนในระยะยาวตอการเพิ ่ม 
ผลิตภาพในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงองคกรธุรกิจ 
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ประเทศไทยมีการลงทุนในสวนของงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพียงรอยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศใน ป 2552 ซึ่งต่ำกวา
หลายประเทศทั้งในแถบอเมริกา เอเชีย และยุโรป

ในประเทศเหลานี ้จะตองมีการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑที ่ม ีความทันสมัย 
และกระบวนการในการดำรงร ักษาข ีด 
ความสามารถในการแขงขันและการสราสรรค 
กิจกรรมทางธุรกิจที ่สามารถสรางมูลคา 
เพ่ิมในยุคปจจุบัน ความกาวหนาในการสราง 
นวัตกรรมนั้นจะตองอาศัยสภาพแวดลอม
ที ่เอื ้ออำนวยในการสรางสรรคกิจกรรม 
ตาง ๆ ในการกอใหเกิดนวัตกรรมและการ 
ไดรับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาค
เอกชน โดยการสรางนวัตกรรมตาง ๆ เหลาน้ี 
ทั้งนี้การดำเนินการสรางนวัตกรรมจะตอง
มีการลงทุนที่เพียงพอในดานการวิจัยและ
พัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของภาค 
เอกชน การพ่ึงพาอาศัยในกระบวนการพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของสถาบัน 
ว ิจ ัยระดับประเทศซึ ่งจะสามารถสราง 
ความรู พ ื ้นฐานที ่เป นฐานของการสราง 
เทคโนโลยีใหม ๆ การทำงานรวมกันอยาง 
กวางขวางในดานการวิจัยและการพัฒนา 
ดานเทคโนโลยีระหวางกลุมที่ไมใชนักลงทุน
กับกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมตลอด 
จนการปกปองทรัพยสินทางปญญาที ่เกิด 
จากการวิจัยและสรางนวัตกรรม นอกจาก 
นั้นอาจจะตองยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแขงขันที่สูงขึ้น ตลอดจนการเขาถึง 

การร วมท ุนในร ูปธ ุรก ิจเง ินร วมลงท ุน 
(Venture Capital) และการสนับสนุน 
ดานสินเชื ่อทางการเงินที ่สนับสนุนการ 
วิจัยและพัฒนาในการสรางนวัตกรรมทาง 
เทคโนโลยีใหม ๆ ของระบบเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศ ซ่ึงประเทศตาง ๆ ควรจะมี 
นโยบายในมาตรการดานภาษีและดาน 
การเงินที่จะชวยเหลือตอกระบวนการสราง
นวัตกรรมตาง ๆ เหลานี้

เมื่อเรายอนกลับมามองประเทศไทย 
เราจะพบวาโครงสรางการสงออกสินคา 
ของประเทศไทยในชวง 40 ปที่ผานมา มี 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียว 
กับกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียน 
เชน มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม 
เปนตน กลาวคือ ความสำคัญของสินคา 
ท่ีใชทรัพยากรเปนฐาน (Resource-Based) 
และสินคาที ่ผลิตโดยใชแรงงานเขมขน 
(Labor-Intensive) มีแนวโนมลดลง 
ในขณะที ่ส ินคาที ่ใช ว ิทยาศาสตรเปน 
ฐาน (Science-Based) ซึ่งตองอาศัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และการออกแบบดวย 
ความคิดที่สรางสรรค มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
อยางตอเนื่อง

อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบขอมูล 
ดานการลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยี ประเทศไทยมีการลงทุนในสวน 
ของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพียง 
รอยละ 0.24 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภายในประเทศใน ป 2552 ซ่ึงต่ำกวาหลาย 
ประเทศทั้งในแถบอเมริกา เอเชีย และ 
ยุโรป  เชน ประเทศอเมริกาและแคนาดา 
มีคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนารอยละ 
2.77 และ 1.95 ตามลำดับ ประเทศญี่ปุน 
เกาหลี และไตหวัน มีคาใชจายทางการวิจัย 
และพัฒนาอยูระหวางรอยละ 2.94 – 3.45 
ประเทศฟนแลนดและสวีเดน มีคาใชจาย 
ทางการวิจัยและพัฒนารอยละ 3.96 และ 
3.62 ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย 
มีคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาประมาณ 
รอยละ 0.84 และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง 
การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน 
พบวาภาคเอกชนของไทยมีการลงทุน 
ในสวนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
เพียงรอยละ 38 ของการลงทุนรวมใน 
ดานนี้ของประเทศ ขณะที่ภาคเอกชนของ 
บางประเทศที ่พัฒนาแลวมีการลงทุนใน 
สวนของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถึง 
รอยละ 70 หากพิจารณาในดานจำนวน 
นักวิจัยแลว กลุมประเทศที่พัฒนาแลว เชน 
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ประเทศเกาหลี ญี่ปุน มีจำนวนนักวิจัยเฉลี่ย 
60 และ 69 คน ตอกำลังแรงงาน 10,000 คน 
ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีนักวิจัย
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคิดเปน
จำนวนเฉลี่ย นอยกวา 9 คนตอกำลังแรงงาน 
10,000 คนเทานั้น 

ประเทศเกาหลี ญี่ปุน มีจำนวนนักวิจัย 
เฉลี่ย 60 และ 69 คน ตอกำลังแรงงาน 
10,000 คน ตามลำดับ ในขณะท่ีประเทศไทย 
มีนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คิดเปนจำนวนเฉลี่ย นอยกวา 9 คนตอ 
กำลังแรงงาน 10,000 คนเทานั้น 

เมื่อพิจารณาการใชจายดานการวิจัย
และพัฒนาจากสัดสวนของการลงทุน เพื่อ 
การวิจัยและพัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวม 
ประชาชาติ (GDP) การใชจายดานการวิจัย 
และพัฒนาของประเทศไทยกลับอยูในสัดสวน 
ที่ต่ำที่สุด กลาวคือ มีสัดสวนโดยประมาณ 
เพียงรอยละ 0.24 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอ่ืนๆ ในกลุมประเทศอุตสาหกรรม 
ใหมในอาเซียนที่มีสัดสวนมากกวารอยละ 
2.10  สถานการณดังกลาวสะทอนถึงระบบ 
นวัตกรรม (Innovation System) ของ 
ประเทศไทยที ่ค อนขางมีความออนแอ 
ซึ ่งสงผลถึงความเสียเปรียบในเชิงการ 
แขงขันทางธุรกิจของประเทศ

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ 
ไทยในการเขาสู AEC ในป 2558 ควรเลือก 
ใหการสนับสนุนดานตางๆ แกอุตสาหกรรม 
ที่สำคัญตอการพัฒนาประเทศ ที่มีความ 

สามารถทางการแขงขัน เชน อุตสาหกรรม 
พลังงาน การเกษตร การทองเที่ยว บริการ 
สำหรับธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐานสำหรับ 
โทรคมนาคม เปนตน โดยที่การปฏิรูปครั้งนี้ 
จะเก ิดบนพื ้นฐานของการสงเสร ิมการ 
เปดเสรีและเพิ่มการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
ที่เขมขนขึ้น (Economic Liberalization) 
เห็นไดวา ไมมีการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ 
ผลิตของราคาถูกและใชแรงงานราคาถูก 
อุตสาหกรรมท่ีถูกสงเสริมจะเปนอุตสาหกรรม 
ที่ตองใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และการ 
จัดการสมัยใหม ซ่ึงลวนแลวแตเปนอุตสาหกรรม 
ที่สรางรายไดสูงมาก

จึงสรุปไดวา การสรางนวัตกรรมใหม 
มีความสำคัญตอการขยายตลาดและการ 
สรางตลาดใหมท้ังในและตางประเทศ ดังน้ัน 
จะเห ็นได ว าผ ู ประกอบการไม ใช  เพ ียง 
เจาของธุรกิจ หรือผูบริหาร แตผูประกอบการ 
จะตองเปนผูสรางนวัตกรรมอีกดวย วิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีตลอดจนการวิจัยและพัฒนา 
จะทำใหเกิดนวัตกรรมได องคความรูทาง 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะตอง 
สงผานผูประกอบการ ซึ่งเปนกลไกและ 
ตัวกลางสำคัญในการทำใหเกิดนวัตกรรม 
และเพ ื ่อรองร ับการปฏ ิร ูปเศรษฐก ิจ 

ประเทศไทยควรเรงลงทุนดานการวิจัย 
และพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพรอมกาวสูความ 
ไดเปรียบในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ใหทันกอนป 2558

อางอิง:
1. สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยีแหงชาติ (NSTDA)
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง

´Ã. ä¾¨ÔµÃ ÇÔºÙÅÂ�¸¹ÊÒÃ 
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ò³ÔªÂ�ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È 
³ ¡ÃØ§»˜¡¡Ô่§
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÔÞÞÒàÍ¡ D.B.A. (¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È)
Nova University (2537)
ÁÅÃÑ°¿ÅÍÃÔ´ŒÒ »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò

¤ÇÒÁàªÕ่ÂÇªÒÞ
¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È áÅÐá¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ 
ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹

ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลายประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนกวากันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาจากสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาท่ีขององคกรเหลาน้ีเปนเสมือน “คนใน” 
ที ่อาจไมม ีแมกระทั ่งนามบัตรหรือไมต องการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณานอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงาน 
ตามมติของที่ประชุมสมัชชาฯ คือ ประเด็นรายชื่อ 
ผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม 
และจำนวนจะเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรคท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับตางประเทศเปนหลักเทานั้น เหตุการณประทวง 
ใหญที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวมประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทาน 
หูจิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของ 
ผูเขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทาน้ัน 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภารกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 5 
ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล  วย ั ง เป นว ันต อ เน ื ่ องจากการเล ือกต ั ้ ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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ชวงนี ้เกือบทุกลมหายใจของชาวโลกกำลังจดจออยู  
กับขาวการเลือกต้ังผูนำยุคใหมของหลาย ประเทศมหาอำนาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่จะมีขึ้นใน 
ชวงตนเดือนพฤศจิกายน ศกน้ี และในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
และสำคัญไมยิ่งหยอนตอกันก็ไดแก  การประชุมสมัชชา 
ประชาชนแหงชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีน  (The Congress 
of the Chinese Communist Party) 

ก็จะไมใหติดตามอยางใกลชิดไดอยางไรในเมื ่อการ 
ประชุมครั้งนี้มีความสำคัญมากมาย ไมวาจะเปนการแตงตั้ง 
ผูนำรุนที่ 5 ขึ้นรับตำแหนงเลขาธิการพรรค ซึ่งเปนบันได 
ไปสูการรับตำแหนงประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมการ 
การทหารกลางอยางเปนทางการในอนาคต การประชุมคร้ังน้ี 
ยังจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการกลาง (Central Communist 
Committee) และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
(Standing Committee of the Political Bureau of the 
Central Committee) ที่ทรงอิทธิพลชุดใหม ซึ่งจะเปน 
การเปดทางใหผู นำรุนใหมขึ ้นมาบริหารประเทศจีนตอไป 
ในอนาคต

ถึงแมโครงสรางและกลไกของพรรคคอมมิวนิสตจีน 
และรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา และแมกระทั่งสถานที่ของ 
การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติก็ดูจะเปนสิ่งที่ลี ้ลับ 
และเขาใจยากในมุมมองของชาวจีนและชาวโลกสวนใหญ 
วันนี้เราลองมาทำความรูจักกับพรรคคอมมิวนิสตและการ
ประชุมสมัชชาฯดังกลาวที่มีความสำคัญยิ่งของจีนกัน

กอกำเนิด สมาชิก และโครงสรางพรรคคอมมิวนิสต
พรรคคอมมิวนิสตจีนในอดีต (Communist Party 

of China) กอกำเนิดเมื่อเดือนกรกฎาคม 2464 ดวย 
จำนวนสมาชิกกอตั้งเพียง 50 คน โดยในยุคแรกเปนเสมือน 

“ขบวนการใตดิน” ที่ตองลักลอบรวมตัวและประชุมกัน 
เปนระยะ ในชวง 5 ปตอมา จำนวนสมาชิกไดเพิ่มขึ้น 
อยางชา ๆ และกาวขึ้นเปนกวา 57,000 คนในป 2470 
ซ่ึงเปนชวงจังหวะเวลาท่ีทานเหมา เจอตง (Mao Zedong) 
เขามาเปนผูนำ และตองการใหเปนองคกรตัวแทนของชนชั้น 
กรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและเผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือน 
พรรคคอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจอยางมากในวงกวาง 
ทำใหจำนวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็วและตอเนื ่อง 
กลาวคือ พรรคสามารถระดมสมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 
1.2 ลานคน สงผลใหจำนวนสมาชิกของพรรคฯ ขึ้นแตะ 
หลัก 1 ลานคนครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 7 
ในป 2488  

ภายหลังการตอสู อันยาวนานและเอาชนะพรรคกก 
มินตั๋งไดในที่สุด ในป 2492 ทานเหมา เจอตง ผูนำ 
พรรคคอมมิวนิสตและผูนำประเทศในเวลานั้นไดประกาศ
ผานเคร่ืองขยายเสียง ณ บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมิน รวมรวม 
และสถาปนาจีนเปน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้น 
ทามกลางความปรีดาของผูเขารวมงานที่สุดลูกหูลูกตา 

ความนิยมในพรรคคอมมิวนิสตในเวลาตอมาไดเพิ ่ม 
สูงขึ้นชนิด “ฉุดไมอยู” โดยในการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 
8 เมื่อป 2499 จำนวนสมาชิกพรรคฯ ไดเพิ่มขึ้นแตะหลัก 
10 ลานคน และทะยานขึ้นเปนกวา 50 ลานคนในการ 
ประชุมครั้งที่ 14 ในป 2535 

โครงสรางพรรคในสังคมจีน กวา 60 ปของการกอตั้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสตไดกลายเปน 
พรรคการเมืองหลักเพียงพรรคเดียวของจีน ปรัชญา แนวคิด 
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลจีนที่ปรับเปลี่ยน 
ตามสถานการณในแตละยุคสมัยลวนดำเนินไปภายใตการ
ชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต อาทิ การปฏิวัติทางวัฒนธรรม 
การปฏิรูปเศรษฐกิจและเปดประเทศสูภายนอก และการ 
ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของจีน ทามกลางความขัดแยงและ 
การแยงชิงอำนาจภายในพรรค และบททดสอบมากมาย 
อันนำไปสูเหตุการณสำคัญในหนาประวัติศาสตรการเมือง
ของจีน และประสบการณอันหลากหลายรสชาติแกชาวจีน 
แตกลาวไดวา “จีนมีวันนี้ไดเพราะพรรคคอมมิวนิสตที่ 
เขมแข็ง”

ในทางกลับกัน ก็เกิดคำถามวา พรรคคอมมิวนิสตจีน 
เขมแข็งไดอยางไร หากมองการจัดแบงโครงสรางองคกร 
ก็พบวา พรรคได “แทรกตัว” เขาไปกำกับตรวจสอบการ 
ดำเนินงานในแตละองคกรมากมาย ซึ่งแบงออกไดเปน 3 
ระดับ ไดแก ระดับสวนกลาง ทองถิ่น และรากหญา 
โดยระดับสวนกลางประกอบดวยสมัชชาแหงชาติ คณะ 
กรรมการกลาง คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมือง 
และคณะกรรมการประจำกรมการเมือง รวมทั้งองคกรและ 
สถาบันที่ขึ้นตรงกับสวนกลาง

ในระดับทองถิ่น จำแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
มณฑล เมือง และเขต ซ่ึงปจจุบันมีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
พรรคในทุกมณฑลและเขตการปกครองระดับมณฑลรวม 
จำนวน 31 คณะ คณะกรรมการ ระดับเมืองหรือเทียบเทา 
จำนวน 333 คณะ และระดับเขตหรือเทียบเทาอีก 2,859 
คณะ เลขาธิการพรรคในแตละคณะกรรมการซึ่งมาสาย 
การเมืองทำหนาที ่เปนผู นำของแตละเขตพื ้นที ่ปกครอง 
ระดับตำแหนงสูงยิ ่งกวาฝายบริหารอยางผู วาการมณฑล 
นายกเทศมนตรีมหานคร หรือประธานเขตปกครองเสียอีก

ในระดับรากหญา พรรคก็เขาไป “ซึมลึก” อยูในทุก 
องคกรหลัก อาทิ กิจการรัฐวิสาหกิจ พื้นที่ชนบท หนวยงาน 
ภาครัฐ โรงเรียนและสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ชุมชน 
ที่อยูอาศัย กลุมสังคม องคกรตัวแทนเชิงสังคม หนวยงาน 
ในสังกัดของกองทัพปลดแอกฯ และอื่น ๆ โดยในปจจุบันมี 
การจัดต้ังคณะกรรมการพรรคในระดับรากหญาถึง 3.6 ลาน 
แหงทั่วประเทศ

นอกจากน้ี พรรคยังจัดต้ังองคกรตรวจสอบวินัยคูขนาน 
ในแตละระดับเพื่อทำหนาที่ปกปองธรรมนูญและกฎระเบียบ 
ของพรรค และใหมั่นใจวาการดำเนินงานใด ๆ ของสมาชิก 

ใน 3 อยูในชวงอายุระหวาง 35-55 ป และราว 1 ใน 3 
มีอายุมากกวา 55 ป ซึ่งถือวามีสัดสวนของคนรุนใหม 
ผสมผสานอยูคอนขางมาก 

คณะกรรมการกลางและกลไกเบื้องหลังความสำเร็จ 
ของพรรคคอมมิวนิสต
คณะกรรมการกลางพรรคมีจำนวนรวมกวา 200 คน 

เปรียบไดกับ “สภาผูแทนราษฎร” เทอมหนึ่งมีวาระ 5 ป 
และจะจัดใหมีการประชุมใหญอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อ 
ติดตามงานและพิจารณาเรื่องสำคัญตามที่ไดรับมอบหมาย 
ประการสำคัญ คณะกรรมการกลางพรรคมีอำนาจหนาที่ 
ในการพิจารณาแตงตั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่ง 
เปนผูนำของพรรคและของประเทศ และคณะกรรมการ 
สำคัญ ไดแก คณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
หรือท่ีเรียกกันวา “โพลิตบูโร” คณะกรรมการถาวรประจำ 

กรมการเมือง (Standing Committee of the Political 
Bureau of the Central Committee) และคณะกรรมการ 
กลางทหาร (Central Military Commission) ทั้งนี้ ใน 
ทางปฏิบัติ ภายหลังการประชุมสมัชชาฯ สิ้นสุดลง คณะ 
กรรมการกลางพรรคจะเปดการประชุมใหญเพื่อพิจารณา 
แตงต้ังคณะกรรมการท้ังสอง เลขาธิการพรรค และตำแหนง 
สำคัญที่เกี่ยวของ 

ขณะที่คณะกรรมการกลางดานการตรวจสอบวินัย
มีจำนวนรวม 29 คน ถือเปนองคคณะที่มีอำนาจสูงสุด 
ดานการตรวจสอบวินัยของสมาชิกพรรค เทอมหนึ่งมีอายุ 
5 ป และทำหนาที่คอยติดตาม ตรวจสอบและพิจารณาการ 
ปฏิบัติตนของสมาชิกพรรคใหเปนไปตามธรรมนูญและ 
แนวทางของพรรค สมาชิกคนใครมีพฤติกรรมออกนอกลู 
นอกทางโดยเฉพาะสมาชิกพรรคที ่ม ีตำแหนงระดับสูง 
ก็จะถูกคณะกรรมการกลางชุดนี ้ไตสวนและพิจารณาบท 
ลงโทษ ทานโปว ซีไหล (Bo Xilai) อดีตเลขาธิการ 
พรรคนครฉงชิ ่งที ่มีขาวคราวเรื ่องการผิดจริยธรรมอยู ใน 
ชวงหลายเดือนหลังนี้ก็ถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการ
กลางชุดนี้แหละ 

ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการกลางท่ีทรงอำนาจ 
ดังกลาวมีฝายเลขานุการประจำคณะกรรมการกลาง (Secretariat 
of the Central Committee) ทำหนาที่เปน “มือ 
ไมแขนขา” เลขานุการดังกลาวจะตองไดรับเสนอชื่อโดย 
คณะกรรมการถาวรประจำกรมการเมืองและไดรับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการกลาง ฝายเลขานุการดังกลาว 
ย ังเปนผู จ ัดทำวาระการประชุมและชวยงานของคณะ 
กรรมการกรมการเมืองประจำพรรคคอมมิวนิสต และคณะ 
กรรมการถาวรประจำกรมการเมืองอีกดวย ในทางปฏิบัติ 
ฝายเลขานุการนี ้จะทำงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน 
กลางที่ทำงานแบบ “ปดทองหลังพระ” แกพรรค มีคน 
เลาใหฟงวา เจาหนาที่ขององคกรเหลานี้เปนเสมือน 
“คนใน” ท่ีอาจไมมีแมกระท่ังนามบัตรหรือไมตองการเปดเผย 
ตัวมากนัก แตกลับมีอิทธิพลอยางกวางขวางในจีน ไดแก

• กรมประชาสัมพันธกลาง ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการ 

ชวงจังหวะเวลาที่ทานเหมา เจอตง 
(Mao Zedong) เขามาเปนผูนำและ 
ตองการใหเปนองคกรตัวแทนของ 
ชนชั้นกรรมาชีพของทุกเชื้อชาติและ 
เผาพันธุ นับแตนั้นมาดูเหมือนพรรค 
คอมมิวนิสตจะไดรับความสนใจ 
อยางมากในวงกวาง ทำใหจำนวน 
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ 
ตอเนื่อง กลาวคือพรรคสามารถระดม 
สมาชิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละกวา 1.2 ลาน 
คน สงผลใหจำนวนสมาชิกของ
พรรคฯ ขึ้นแตะหลัก 1 ลานคน 
ครั้งแรกในการประชุมสมัชชาฯ
ครั้งที่ 7 ในป 2488  

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวม 
กวา 82.6 ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปน 
หนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิกมาก 
ที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียง 
รอยละ 6.1 ของจำนวนประชากร 
โดยรวมของจีน 

การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นในไมกี่วัน 
ขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดย 
ถูกกำหนดใหเร่ิมประชุมในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 
ศกนี้ นอกจากจะเปนวันดีแลวยังตอเปน 
วันตอเนื่องจากการเลือกตั้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือ 
จากการพิจารณารายงานความคืบหนา 
ในการดำเนินงานตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการ 
กลางแหงพรรคคอมมิวนิสต  

พรรคสอดคลองกับแนวทาง นโยบาย และการตัดสินใจของ 
พรรค ในอันที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงของพรรค 
และตอสูกับการคอรัปชั่น

จึงไมตองแปลกใจที่เวลาเราเขาไปประชุมหารืองาน 
กับรัฐวิสาหกิจบางแหงแลวจะบังเอิญไปพบกับเลขาธิการ
พรรคประจำบริษัท ซึ่งดูจะใหญกวากรรมการผูจัดการหรือ 
ซีอีโอของบริษัทเสียอีก หรือมีเจาหนาที่บางคนที่อาจไมมี 
นามบัตรและไมไดรับการแนะนำตัวเขามานั่งรวมประชุม 
และทำหนาที่เปนเสมือนสายลับที่ทุกคนในบริษัทตองเกรง
ใจ

พรรคคอมมิวนิสต ปจจุบันมีสมาชิกรวมกวา 82.6 
ลานคน ซึ่งอาจนับไดวาเปนหนึ่งในพรรคการเมืองที่มีสมาชิก 
มากที่สุดในโลก แตก็นับวามีสัดสวนเพียงรอยละ 6.1 ของ 
จำนวนประชากรโดยรวมของจีน 

ในเชิงโครงสราง ราวรอยละ 89 ของจำนวนสมาชิก 
พรรคในปจจุบันเปนชนเผาฮ่ัน จำแนกเปนสมาชิกเพศหญิง 
รอยละ 23.3 และเปนชนชั้นกรรมาชีพรอยละ 7.4 ของ 
ท้ังหมด ซ่ึงนับวาแตกตางจากอุดมการณเดิมไปอยางมาก

นอกจากน้ี ในดานวุฒิทางการศึกษา พบวาถึงรอยละ 
93.5 ของสมาชิกพรรคจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา ซึ่งนับวาสมาชิกพรรคมีสัดสวนของผูมีความรู 
ความสามารถพื้นฐานที่สูงมาก และเมื่อตรวจสอบพื้นเพ 
เดิมของสมาชิกก็พบวา รอยละ 30.5 เปนพวกรากหญา 
ที่อาศัยอยูในชนบท ในดานอายุ สมาชิกพรรคฯ เกือบ 2 

กำกับควบคุมสื่อสารมวลชนของจีนทั้งหมด และเสริมสราง 
ภาพลักษณของประเทศ พรรค และผูนท้ังในและตางประเทศ 

• กรมการจัดองคการกลาง ซึ่งดูแลรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายขาราชการและผูบริหารกิจการ
สำคัญของจีนทั้งระบบ รวมทั้งยังเลาขานกันวา องคกรนี้ 
ทำหนาที่ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเสมือน 
เปน “หนวยสืบราชการลับ” ดานทรัพยากรมนุษยของพรรค 

• อื่น ๆ อาทิ กรมการประสานงานระหวางประเทศ 
กลาง United Front Work Department สำนักงาน 
การตางประเทศ โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต สำนักงานวิจัย 
นโยบาย สำนักงานการสื่อสารระหวางประเทศ สำนักงาน 
ไตหวันสัมพันธ และแมกระท่ังหนังสือพิมพ People’s Daily

ในสวนของคณะกรรมการกรมการเมืองประจำพรรค 
คอมมิวนิสต (Political Bureau of Central Commission) 
มีจำนวน 25 คน และคณะกรรมการถาวรประจำกรมการ 
เมือง (Standing  Committee of the Political Bureau 

of the Central Committee) ซึ่งปจจุบันมีจำนวน 9 คน 
เนื ่องจากคณะกรรมการกลางมีจำนวนมากและประชุม 
หารือกันปกติปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการกลางพรรคจึง 
แตงต้ังองคคณะท้ังสองเปนเสมือน “รางทรง” เพ่ือทำหนาท่ี 
แทนอีกตอหน่ึง โดยท่ีผานมา คณะกรรมการกรมการเมืองฯ 
จะประชุมหารือกันเดือนละคร้ัง ขณะท่ีคณะกรรมการถาวรฯ 
ประชุมกันสัปดาหละครั้ง 

ในสวนของคณะกรรมการกลางทหาร ปจจุบันประกอบ 
ดวยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 3 คน และ 
กรรมการ 8 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน ซึ่งสวนใหญเลขาธิการ 
พรรคมักจะน่ังตำแหนงประธานกรรมการ และอาจเปนพลเรือน 
เพียงคนเดียวในคณะกรรมการที ่เหลือมาจากนายทหาร 
อาวุโสของกองทัพ อาทิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ประธานของ 4 กรมใหญ ไดแก กรมการเสนาธิการ กรม 
การสงกำลังบำรุง กรมการเมือง และกรมสรรพาวุธ รวมทั้ง 
ผูบัญชาการกองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกองกำลังปนใหญ 
คณะกรรมการกลางทหารจึงทำหนาที่เปนกองบัญชาการ 
รวม คลายกับกองบัญชาการทหารสูงสุด และโดยที่กองทัพ 
ปลดปลอยประชาชนจีนเปนกองทัพบกอยูแลว จึงไมมีการ 
แยกกองทัพบกออกเปนการเฉพาะ

คณะกรรมการกลางทหารมีอำนาจหนาท ี ่ ในการ 
ควบคุมและสั่งการกองทัพปลดแอกฯ ของจีน ซึ่งในเชิง 
ปริมาณถือเปนกองทัพท่ีใหญท่ีสุดในโลก แตในความเปนจริง 
แลว อำนาจในการตัดสินใจใชกำลังใด ๆ อาทิ เพื่อการ 
สงคราม การปองกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ภายในประเทศเปนของ “โพลิตบูโร” ขณะท่ีรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงกลาโหมของจีนมีอำนาจคอนขางจำกัด ซ่ึงผูรูบางคน 
เปรียบเปรยวา รัฐมนตรีกลาโหมของจีนทำหนาท่ีเปน “หัวโขน” 
ในเชิงสัญลักษณดานการทหารในการติดตอและสานความ
สัมพันธกับของตางประเทศเปนหลักเทาน้ัน เหตุการณประทวง 
ใหญที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป 2532 แสดงถึงกรอบ 
อำนาจและความสำคัญของคณะกรรมการกลางทหารและ
โพลิตบูโรไดเปนอยางดี ซึ่งเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหผูนำ 
จีนหลายคนตองเขาไปกำกับดูแลคณะกรรมการนี ้ด วย 
ตนเอง 

การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการกลางทหารชุดใหม 
คาดวาจะมีขึ้นในอีก 2 ปขางหนา (ภายหลังการแตงตั้ง 
เลขาธิการพรรคและคณะกรรมการทางการเมืองชุดใหม) 
โดยคาดวาจะเปนการสง “กระบองอาญาสิทธิ์” จากทาน 
หู จิ่นเทาตอไปยังทานสี จิ้นผิง 

การประชุมสมัชชาประชาชนแหงชาติที่ผานมา
เวลาและสถานที่ประชุม ... เปลี่ยนไปมา และ 

ปกหลักที่ปกกิ่ง การประชุมสมัชชาฯ ถือเปนการประชุมที่ 
สำคัญที่สุดของพรรค โดยจัดใหมีขึ้นครั้งแรกในชวงปลาย 
เดือนกรกฎาคม 2464 ณ อาคารสองชั้นในยานซินเทียนตี้ 
ใจกลางนครเซี่ยงไฮ (Shanghai) แตประชุมไดไมกี่วัน 
ผูแทนจำนวน 12 คนที่เขารวม ประชุมก็ตองหนีไปหารือ 
ลับกันตอท่ีทะเลสาบหนานหู (Nanhu Lake) มณฑลเจอเจียง 
(Zhejiang) ทำใหในเวลาตอมา พรรคคอมมิวนิสตถือเอา 
วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปเปนวันครบรอบการกอตั้งพรรค 
คอมมิวนิสต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดจัดการประชุมประจำป 
ตอเนื่องเปนเวลา 3 ครั้ง และเวนวรรคในบางปในเวลา 
ตอมา โดยในบางชวงมีการเวนวรรคถึงกวา 10 ปก็มี  

นับแตการประชุมครั้งที่ 11 ในป 2520 เปนตนมา 
คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตจีนจัดใหมี 
การประชุมเปนประจำทุก 5 ปตามวาระของผูบริหาร 
ระดับสูงของพรรค ซ่ึงในธรรมนูญของพรรคกำหนดใหสามารถ 
เรียกประชุมกอนกำหนดไดหากจำเปน หรือมากกวา 1 ใน 
3 ขององคกรระดับมณฑลเสนอ

ในประเด็นสถานที่นั้น มีขอสังเกตวาการประชุม 5 
ครั้งแรกจัดใหมีขึ้นในเมืองสำคัญยานปากแมน้ำแยงซีเกียง
และตอนใตของจีน ขณะที่การประชุมครั้งที่ 6 นับเปน 
ครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดขึ้นในตางประเทศ โดยผูรูเลา 
ใหฟงวา ในชวงเวลาน้ัน พรรคถูกลุกไลอยางหนักจนสมาชิก 

ทางลับจนไดขอสรุปกอนหนาแลวก็ตาม
ที่ประชุมสมัชชาฯ จะรับฟงและพิจารณาใหความเห็น 

ตอ “รายงานการเมือง” (Political Report) ซึ่ง สรุปผล 
การดำเนินงานในชวง 5 ปที่ผานมาตามมติของที่ประชุม 
สมัชชาฯ ชุดท่ีแลวจากคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต 
(CPC Central Committee) และคณะกรรมการกลาง 
ดานการตรวจสอบวินัย (Central Commission for 
Discipline Inspection) ซ่ึงนำเสนอตอท่ีประชุมโดยเลขาธิการพรรค 
รายงานการเมืองดังกลาวใชเวลานานนับปในการศึกษา 
หารือ ราง แกไข ทบทวน และจัดทำเอกสาร เรียกวา 
ผานหูผานตาผูบริหารและคณะกรรมการ ตลอดจนนักวิชาการ 
มากมายกวาจะคลอดออกมาได 

มีเรื่องเลากันวา รายงานการเมืองที่เลขาธิการพรรค 
เจียง เจอหมิน (Jiang Zemin) นำเสนอตอที่ประชุม 
สมัชชาฯ ครั้งที่ 16 นั้นมีอยู 4 ราง ซึ่งใชเวลาถึง 13 
เดือนในการจัดทำราง หลังจากนั้นก็ผานการพิจารณาของ 
คณะกรรมการถาวรฯ 4 รอบและโพลิตบูโรเต็มคณะอีก 2 
รอบ รวมทั้งองคกรภายใน 178 แหงและสมาชิกพรรคกวา 
3,100 คนทั่วประเทศ ตามดวยการพิจารณาทบทวนของ 
สวนกลางและนักวิชาการที่มิใชสมาชิกพรรคอีก 19 วัน ซึ่ง 
นำไปสูการแกไขถึงกวา 600 จุด กอนนำเสนอตอคณะ 
กรรมการกลางพรรคในการประชุมประจำปเพื่อพิจารณา 
ทบทวนเปนระยะเวลาอีก 5 วัน 

ขณะที่กระบวนการจัดทำรายงาน การเมืองที่ทานหู 
จิ่นเทานำเสนอที่ประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 17 ยิ่งเขมขน 
มากกวา โดยใชเวลา 10 เดือนในการจัดทำราง คณะกรรมการ 
ถาวรฯ พิจารณารางถึง 6 รอบและโพลิตบูโรอีก 2 รอบ 
หลังจากน้ัน รางไดถูกสงไปใหสมาชิกพรรคจำนวนถึง 5,560 
คนในองคกรที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและทองถิ่นพิจารณา 
ซึ่งนำไปสูขอเสนอใหมีการปรับปรุงรางจำนวนราว 2,000 
จุด และคณะกรรมการจัดทำรางไดปรับปรุงรางไปเกือบถึง 

1,000 ประเด็น ซึ่งโพลิตบูโรเต็มคณะและคณะกรรมการ 
กลางยังพิจารณาทบทวนอีกรอบกอนจัดทำรายงานฉบับ 
สุดทายกอนไปรายงานสมัชชาฯ

ดวยระยะเวลาที ่จำกัดและระดับความสำคัญของผู  
เขารวมประชุมและพิจารณาประเด็นสำคัญของพรรคเทานั้น 
อาทิ การปรับปรุงธรรมนูญของพรรค ซึ่งปจจุบันยึดถือ 
เอาปรัชญาแนวคิดของมารกซ (Marx) เลนิน (Lenin) 
และเหมา เจอตง (Mao Zedong) รวมทั้งทฤษฎีของเติ้ง 
เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) เปนแนวทาง รวมทั้งกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดลำดับความสำคัญ 
และสะทอนภาระกิจสำคัญที่ประเทศควรดำเนินไปในชวง 
5 ปขางหนา

นอกจากนี้ วาระการประชุมที่สำคัญหนึ่ง ไดแก การ 
พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการกลาง 2 คณะ (คณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย) ขึ้นใหม คณะกรรมการกลางทั้งสองนี้มี 
ความสำคัญยิ่ง เพราะถือเปนกลไกหลักที่จะทำหนาที่แทน 
สมัชชาฯ ในระหวาง 5 ปที่วางเวนไมมีการประชุมนั่นเอง 

การประชุมครั้งที่ 18 ... ลึกลับ แตยิ่งใหญอลังการ
วันเวลาประชุม การประชุมสมัชชาฯ ที่จะมีขึ้นใน 

ไมกี่วันขางหนากำหนดจัดขึ้น ณ กรุงปกกิ่ง โดยถูกกำหนด 
ใหเริ่มประชุมในวันที่ 8 พฤศจิกายน ศกนี้ นอกจากจะ 
เป นว ันด ีแล วย ังต อเป นว ันต อเน ื ่องจากการเล ือกต ั ้ง 
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ อีกดวย  อยางไรก็ดี ในชั้นนี้ยัง 
ไมมีกำหนดเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแตอยางใด จนก็ดูเหมือน 
จะเปนเรื่องลึกลับที่หลายฝายคาดเดากันตาง ๆ นานา

โครงสรางของผูแทน ในจำนวนผูแทนที่ไดรับการ 
คัดเลือกใหเขารวมประชุมจำนวน 2,270 คนนั้น มีอายุ 
เฉลี่ยอยูที่ราว 52 ป ขณะเดียวกันสัดสวนของแรงงาน 
ท่ีทำงานในกิจการของรัฐและเอกชนรอยละ 10 ของท้ังหมด 

ในจำนวนนี ้ เป นแรงงานตางชาติท ี ่ เข ามาทำงานในจีน 
(Migrant Workers) จำนวน 26 คน และรอยละ 30.5 
ไดรับการคัดเลือกจากกลุมรากหญา ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดสวน 
รอยละ 28.4 ของการประชุมครั้งที่ผานมา ขณะที่สัดสวน 
ของเจาหนาที่ของรัฐลดลงเล็กนอย 

นอกจากนี้ ผูแทนเหลานี้ยังแบงออกเปน 2 สวน 
สำคัญ ไดแก ผูแทนของมหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเอง 
จำนวน 1,556 คน และผูแทนองคกรกลางอีกจำนวน 714 
เสียง คิดเปนเกือบ 1 ใน 3 ของจำนวนผูแทนทั้งหมด ทั้งนี้ 
ในสวนแรกพ้ืนท่ีท่ีมี จำนวนคะแนนเสียงมากท่ีสุดไดแก มณฑล 
ซานตง (Shandong) ท่ีมีจำนวนผูแทน 75 คน (ตามหลักการ 1 
คะแนนเสียงตอคน) ตามมาดวยมหานครเซี่ยงไฮและมณฑล 
เสฉวนที่มีจำนวนผูแทน 73 และ 72 คน ตามลำดับ และ 
ที่นอยที่สุดไดแก มณฑลไฮหนาน (Hainan) ซึ่งมีคะแนน 
เสียงเพียง 26 คะแนนเทานั้น

ขณะเดียวกัน ในสวนขององคกรที่มีคะแนนเสียงมาก 
ท่ีสุดไดแก กองทัพปลดแอกประชาชน (People’s Liberation 
Army) มีโควตาคะแนนถึง 251 เสียง หรือคิดเปนมากกวา 
โควตาคะแนนเสียงของ 8 พื้นที่ที่ไดรับคะแนนเสียงต่ำที่สุด 
รวมกันเสียอีก (มองโกเลียใน กานซู กุยโจว จ๋ีหลิน หนิงเซียะ 
ทิเบต ชิงไฮ และไฮหนาน) ซึ่งสะทอนถึงบทบาทที่สูงยิ่ง 
ของกองทัพฯ ตอการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
พรรคและประเทศ ตามมาดวยองคกรกลาง (Central State 
Organs) และองคกร/สถาบันที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ 
กลางพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งมีจำนวนผูแทนที่มีสิทธิ์เขารวม 
ลงคะแนนเสียง 184 และ 108 คน ตามลำดับ

เรื่องสำคัญที่จะตองพิจารณา นอกเหนือจากการ 
พิจารณารายงานความคืบหนาในการดำเนินงานตามมติ 
ของที่ประชุมสมัชชาฯ ที่ผานมาของคณะกรรมการกลาง 
แหงพรรคคอมมิวนิสต  และคณะกรรมการกลางดานการ 
ตรวจสอบวินัย ซึ่งอาจผูกโยงไปถึงการพิจารณาบทลงโทษ 

ของนายโปว ซีไหลแลว ที่ประชุมจะพิจารณาแตงตั้งคณะ 
กรรมการกลางแหงพรรคคอมมิวนิสต และคณะกรรมการ 
กลางดานการตรวจสอบวินัยชุดใหม ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ 
หลายฝายจับตามอง ไดแก รายช่ือผูท่ีจะไดรับการคัดเลือก 
เปน “โพลิตบูโร” ชุดใหม และจำนวนวาจะเปลี่ยนแปลง 
หรือไม อยางไร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังจะหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง 
ธรรมนูญพรรคและตอบขอซ ักถามสำคัญที ่ เก ี ่ยวข อง 
ซ่ึงในชวงท่ีผานมา คณะกรรมการกลางคอมมิวนิสตไดมอบหมาย 
ให “ถังความคิด” (Think Tank) มากมายหลายวิชาชีพ 
ทั้งจากสวนกลางและทองถิ่นไปทำการบานเพื่อหาแนวทาง 
รูปแบบ และข้ันตอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และการเมืองของประเทศท่ีเหมาะสมในระยะยาว (จีนเร่ิม 
พูดถึงการกำหนดเปาหมายในป 2573 กันมากขึ้น) อาทิ 
การสรางสังคมที่มั่งคั่งถวนหนา สังคมประชาธิปไตยสไตล 
จีน ชุมชนนวัตกรรม และสังคมที่ปลอดมลพิษ รวมทั้งการ 
ปองกันและปรามปรามคอรัปช่ัน และการเสริมสรางจริยธรรม 
อันดีของสมาชิก ซ่ึงลวนเปนเปาหมายสำคัญและความอยูรอด 
ของพรรคและประเทศในระยะยาว 

นักวิชาการและประชาชนจีนยังคาดหวังที่จะฟงการ 
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื ่องการเสริมสราง 
เสถียรภาพในภูมิภาค และการละทิ้งปรัชญาแนวคิดเดิม 
ของคอมมิวนิสตและของเหมา เจอตงเพื่อใหจีนกาวไปสู 
สังคมยุคใหมที่มั่นคงและยิ่งยืนในเวทีโลก รวมทั้งยังอาจมี 
ประเด็นสำคัญมากมายที ่ถ ูกหยิบยกขึ ้นมาหารือในการ 
ประชุมสมัชชาครั้งนี้

ขณะที่จีนกำลังรุกคืบเปนมหาอำนาจดานเศรษฐกิจ 
และการเมืองของโลก ภายใตการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย 
ของพรรคคอมมิวนิสตจีน การประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 18 
ในไมกี่วันขางหนาจึงมีความสำคัญในหลายดานที่นาจับตา
มองอยางแทจริง
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ตองระเห็จหนีและไปรวมตัวจัดประชุมกัน ณ กรุงมอสโก 
(Moscow) โดยความชวยเหลือของสหภาพโซเวียต (Soviet 
Union) ในอดีต ซ่ึงเปนเสมือนตนแบบของระบอบคอมมิวนิสต 
ในจีน ตอมา พรรคเริ่มหันมาใชกรุงปกกิ่ง (Beijing) เปน 
สถานที่ประชุมหลักนับแตการประชุมครั้งที่ 8 ในป 2499

ในเรื่องชวงเวลาประชุมนั้น มีขอสังเกตวา การประชุม 
แตละครั้งใชเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห โดยในยุคแรกนิยม 
จัดขึ้นในชวงครึ่งแรกของป และคอย ๆ เขยิบไปจัดประชุม 
ในชวงครึ่งหลังของปนับแตการประชุมครั้งที่ 10

ผูเขารวมประชุม ... 
เพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในการประชุม 6 ครั้ง 
แรกมีผูแทนเขารวมประชุมต่ำกวา 100 คน และเพิ่ม 
ขึ้นเปน 547 คนในการประชุมครั้งที่ 7 กาวขึ้นแตะระดับ 
1,000 คนในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อป 2499 และ 
นับแตการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2518 เปนตนมา 
จำนวนผู แทนที ่เขารวมประชุมไดเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่อง 
เฉลี่ยมากกวา 127 คนตอครั้ง โดยเฉพาะในการประชุม 
ครั้งที่ 13 ซึ่งเปนยุคของทานเติ้ง เสี่ยวผิงที่ตองการเพิ่ม 
ระดับการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจ จำนวนผูแทน 
กระโดดพรวดพราดขึ้นมาเปน 1,936 คน ทั้งนี้ การประชุม 
ครั้งที่ 14 ในป 2535 นับเปนครั้งแรกที่จำนวนผูเขารวม 
ประชุมขึ้นแตะ 2,000 คน 

หลังจากนั้น จำนวนโควตาผูแทนดูเหมือนจะเริ่มอิ่มตัว 
โดยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละครั้ง ซึ่งเปนไปตามสัดสวน 
สมาชิกพรรคที่เพิ่มขิ้นนั่นเอง ในการประชุมครั้งที่ 18 ที่ 
กำลังมีขึ้นในไมกี่วันขางหนานั้น จะมีผูแทนเขารวมประชุม 
จำนวน 2,270 คน ซึ่งนับวามากที่สุดในบรรดาการประชุม 
ที่ผานมา

ภาระหนาท่ี ... เขมขน หลายคนสงสัยวาการประชุม 
สมัชชาฯ ที่สำคัญมากนี้พูดคุยหารือในเรื่องอะไรกันบาง 
กอนอื่นตองเขาใจวา สมัชชาฯ ถือเปนองคคณะสูงสุดของ 
พรรคที่นำเอาผูแทนกวา 2,000 คนมาประชุมรวมกันเพื่อ 
กำหนดแนวทางระดับนโยบายในทุกดาน โดยยึดหลักการ 
1 คน 1 คะแนนเสียง และมีมติตามเสียงขางมากเปนเกณฑ 
แมวาในทางปฏิบัติ ประเด็นตาง ๆ จะมีการหารือกันใน 

โดย สำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง กระทรวงพาณิชย 
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(Northeast India Region: NER)
â´Â: ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

รัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดียนับวามีความสำคัญตอการคา 
อ ุ ตสาหกรรมและการส  งออกของ 
ประเทศในอาวเบงกอลเปนอยางมาก 
เนื ่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่ 
อุดมสมบูรณเอื ้อประโยชนตอการคา 
และเป นร ัฐท ี ่ม ีอาณาเขตต ิดต อก ับ 
ประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก จีน 
ภูฏาน บังคลาเทศ และพมา จึงนา 
จะเปนลูทางและโอกาสที่ดีของประเทศ 
ไทยในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
และขยายการคาการลงทุนไปในภูมิภาคนี้ 
ในบทความฉบับนี ้ขอนำเสนอ ขอมูล 
พื ้นฐานภาพรวมอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจของรัฐในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย และรัฐในภูมิภาคน้ี 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความน
าสนใจในการเข าไปทำการค าและ 
การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
จำนวน 4 รัฐ ไดแก รัฐอัสสัม เมฆาลัย 
รัฐมณีปุระ และตริปุระ 

ร ัฐทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือของ 
อินเดีย มีทั้งสิ้น 8 รัฐ ประกอบดวย 

1. รัฐอรุณาจัลประเทศ
      (Arunachal Pradesh)
2. รัฐอัสสัม (Assam)
3. รัฐมณีปุระ (Manipur)
4. รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
5. รัฐมิโซรัม (Mizoram)
6. รัฐนากาแลนด (Nagaland)
7. รัฐสิกขิม (Sikkim)
8. รัฐตริปุระ (Tripura)

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั ้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(Small Scale Industries: SSI) 
ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนา 
โดยเฉล่ียต่ำกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย 
โดยมีผลิตผลภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
(Total Industry Output) นอยกวา 
รอยละ 1 ของประเทศ หรือประมาณ 
3,206,950 ลานรูป (2008 – 2009) 
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดาน 
อุตสาหกรรมโดยรวมมากท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 62 ของภูมิภาค  ในขณะท่ีเมฆาลัย 
ตริปุระ และรัฐมณีปุระ มีผลผลิตรอยละ 
9.57 รอยและ 8.16 และรอยละ 6.94 
ตามลำดับ และ 4 รัฐที่เหลือมีผลผลิต 
รวมกันประมาณรอยละ 8

1) รัฐอัสสัม
มูลคาการผลิตของรัฐอัสสัมในป 

2008 มีมูลคา 39,667.99 ลานรูป 
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหลักของรัฐอัสสัม 
ต้ังอยูในเขตกัมรัป (Kamrup) เน่ืองจาก 
กูวาฮาติซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
ของรัฐตั้งอยูในเขตนี้ เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมในเขตนี้มีอยู 4 แหงดวย 
กัน คือ บามูนิไมดัม (Bamunimaidam) 
บันดา (Banda) กาลาพาฮา (Kalapahar) 
และรานี (Rani) มีพื้นที่รวม 168,837 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมจำนวน 
มากทั้งขนาดกลางและใหญดำเนินการ

แลวจำนวน 115 แหง ซ่ึงมีความแตกตาง 
ในประเภทของอุตสาหกรรมสูง เชน 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
การผลิตปุย โรงงานแปง การผลิตกาซ 
สำหรับอุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ 
การพิมพและกระดาษ ซิเมนต ทอและ 
แปบ ผลิตยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร 
และอคริลิค ผลิตภัณฑจากปานและปอ 
สิ่งทอ น้ำมันและเนย (Vanaspati) 
สำหรับการบริโภค น้ำตาล ยานยนต 
พลาสติก ชา สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ถานหิน โดยอุตสาหกรรมหลักในเขต 
ประกอบการ คือโลหะและผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่ใชสำหรับอุตสาหกรรม และ 
สินคาอุปโภคบริโภค

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small 
Scale Industries) มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจาง
งานของรัฐ อีกทั้งเปนสวนสำคัญในการ 
เติมเต็มวัตถุประสงคในการพัฒนาเชิง 
สังคม-เศรษฐกิจ รัฐอัสสัมมีผูประกอบการ 
ท ี ่ จดทะเบ ียนสำหร ับดำเน ินการ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 31,235 
แหง จางแรงงานทั ้งสิ ้น 153,148 
ตำแหนง 

นอกจากน้ีรัฐอัสสัม มีแหลงวัตถุดิบ 
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลไม 
โดยมีกลวยเปนผลผลิตที่สำคัญ มีพื้นที่ 
เพาะปลูกประมาณ 40,000 เฮกตาร 
มีปริมาณการผลิตในปเพาะปลูกทั้งสิ้น 
577,713 ตัน และผลผลิตอื่นๆ เชน 
มันฝร่ังมีผลผลิต 353,696 ตัน สับปะรด 

มีผลผลิต 161,103 ตัน ขนุน 199,701 
ตัน ฝรั่ง 78,650 ตัน และสม 73,994 
ตัน เปนตน ทวาผลผลิตดังกลาวยังมิได 
เข าส ู กระบวนการแปรร ูปในระดับ 
อุตสาหกรรมแตอยางใด

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชา 
และอุตสาหกรรมยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั ้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป ชาจากรัฐอัสสัมไดรับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติและมี 
สวนแบงทางการตลาดที ่มีนัยสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก นอกจากนี้ยังเปน 
อุตสาหกรรมที่มีการจางงานโดยเฉลี ่ย 
มากกวา 6 ลานคนตอวัน ซึ่งมากกวา 
รอยละ 50 ของแรงงานในรัฐอัสสัม

พื ้นที ่เพาะปลูกชาในรัฐอัสสัมมี 
ประมาณ 321,000 เฮคตาร มากกวา 
กึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่การเพาะปลูกชาทั ้ง 
ประเทศ ผลิตใบชาไดมากกวา 50 ลาน 
ตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
โดยมีเกษตรกรผูเพาะปลูกชาขนาดเล็ก
กวา 52,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

65,000 เฮคตาร สวนใหญอยูในพื้นที่ 
อัสสัมตอนบน ผลิตใบชาไดมากกวา 10 
ลานตันตอป ซึ่งสรางผลผลิตโดยรวม 
ของรัฐกวา   รอยละ 9 นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทชาของอินเดียและบรรษัทขาม 
ชาติไดเขามาลงทุนในการเพาะปลูกชา
ทำใหมีไรชาขนาดใหญในการปอนวัตถุดิบ 
เขาสูโรงงาน

สำหรับการผลิตยางพารามีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ ้น จากโครงการกิจกรรมที ่เปน 
มิตรกับระบบนิเวศน (Eco – Friendly 
Activity) ซึ ่งเขามาทดแทนการทำไร 
เลื่อนลอย โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1.35 
หมื่นเฮคตารในป 2003 – 2004 เพิ่ม 
เปน 2.1 หมื่นเฮคตารในป 2008 – 
2009 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 55 
มีผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน แนวโนม 
พื้นที่เพาะปลูกและการผลิตยางพารามี
อัตราการเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องซึ ่งจะ 
สรางศักยภาพในการผลิตและแปรรูป 
ยางพาราในรัฐอัสสัม โดยปจจุบัน บริษัท 
ยาง Dunlop Tyre กำลังดำเนินการ 
จัดตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรม 

สวนอ่ืน  ๆของประเทศ ทำใหเปนโอกาสใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
จากถานหิน เชน การผลิตไฟฟา การ 
ผลิตปุย การผลิตถานโคก ซีเมนต 
เปนตน พื้นที่แหลงถานหินอยูในเขต 
ดาเดนจิริตะวันตก (West Dadenggiri) 
ซิชู (Siju) บัลพากราม (Balpakram) 
เพนเดนจรี (Pyndengrei) ลานกริน 
(Langrin) มอวลอง – เชลลา (Mawlong 
– Shella) เปนตน ซึ่งมีปริมาณถานหิน 
โดยรวมทั้งรัฐประมาณ 580 ลานตัน 

นอกจากนี้ยังมีหินแกรนิตคุณภาพ
ดีมาก ดินขาว และหินปูน โดยหิน 
แกรน ิตพบอยู  ในเขตตะว ันออกและ 
ตะวันตกของภูเขากาซี (Khasi) เหมาะ 
สำหรับผลิตพื้นผิวโตะ วัสดุกอสราง ใน 
กรณีของด ินเหน ียวก ็ม ีหลากหลาย 
ประเภท เชน ดินขาว ดินเกาเหลียง 
(ดินขาวจีน) และดินเหนียวทนไฟซึ่งพบ 
ไดอยูทุกเขตในรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 1

สำหรับการลงทุนในรัฐเมฆาลัยนั้น 
ทางร ัฐบาลของรัฐเองมีนโยบายและ 
ความตองการที่จะใหเกิดการลงทุนใน 

รัฐทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและ
ตางชาติ การลงทุนสามารถดำเนินการ 
ไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 
นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เชน รัฐบาล 
ของรัฐเสนอใหทุนอุดหนุน เชน ตนทุน 
ของโครงสรางพื้นฐาน การขนสง การ 
อบรม และพลังงาน ในขณะที่รัฐบาล 
กลางจะผอนผันการเก็บภาษีในชวง 5 
ปแรกของการลงทุนดานการผลิตเชิง
พาณิชย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และรัฐในการสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรม 
การผลิตแร อุตสาหกรรมการเกษตร 
โรงงานผลิตไฟฟา และเขตอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสงออก สำหรับการผลิตแรและ 
อุตสาหกรรมขางเคียงไดกลาวถึงไป 
ขางตนแลว 

3) รัฐมณีปุระ
รัฐมณีปุระมีผลผลิตมวลรวมของ 

รัฐ โดยคิดเปนสัดสวนของการผลิตภาค 
เกษตรรอยละ 23.5 ภาคอุตสาหกรรม 
35.07 ภาคขนส ง คล ั งส ินค  าและ 
โทรคมนาคม รอยละ 3.12 และภาค 
บริการ 38.31 

Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

ฐานการผลิตของรัฐมณีปุระตั้งอยู
ในเขตอิมฟาลตะวันตก มีผูประกอบการ 
ขนาดกลางและใหญจำนวนมากในรัฐ 
มณีปุระ สินคาที่ผลิตมีหลากหลาย เชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกส เสนใยสังเคราะห  
รถจักรยาน เย่ือกระดาษ ยาและเวชภัณฑ 
แปงสาลี และอิฐ เปนตน อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ และภาครัฐใหการสนับสนุน 
ก็ค ืออ ุตสาหกรรมเกษตรและพืชไร  
ไดแก การแปรรูปผักและผลไม การ 
แปรรูปเครื่องเทศ ขิงสกัดและน้ำมัน 
หอมระเหย การแปรรูปเห็ดรวม และ 
การแปรรูปสับปะรด เปนตน 

สำหร ับภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี 
ศักยภาพของรัฐมณีปุระ ไดแก อุตสาหกรรม 
การเกษตร และสินคาที่มีศักยภาพใน 
การสงออก ไดแก น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป หนอไมกระปอง และ 
เห็ดกระปอง เปนตน  โดยรัฐมณีปุระมี 
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมและการ 
ลงทุน หลายประเภท ไดแก 

(1) การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช 
วัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น 

(2) น โ ย บ า ย พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 
พ ื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท ี ่ 
จำเปนตออุตสาหกรรม 

(3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน

(4) การส  ง เสร ิ มอ ุ ตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดใหญในรูปแบบ 
ของการร วมทุนระหวางภาคร ัฐและ 
เอกชน โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่ 
มีอยูในรัฐและคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม

(5) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับ 
สมุนไพร โดยสงเสริมใหมีโครงการวิจัย 
ในอุตสาหกรรมดังกลาว

(6) การสงเสร ิมการคาชายแดน 
กับพมา 

(7) ลดขั ้นตอนและความยุ งยาก 
ของกฎระเบียบทางการคา

4) รัฐตริปุระ
รัฐตริป ุระเปนร ัฐที ่ม ีทร ัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย และพื้นปามีจำนวน 
มาก โดยมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ 
ระยะทาง 856 กิโลเมตร รัฐตั้งอยูใน 

พื ้นที ่ภูมิศาสตรที ่มีแหลงทรัพทยากร 
เชิงชีวภาพมากมาย มีพืชพันธุไมดอกไม 
ผลนานาชนิด พื้นที่ของรัฐ 4 เขต 15 
เขตยอย และ 38 เขตพัฒนา และ 1 
พ้ืนท่ีสภาปกครองตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ 
มวลรวมของรัฐมีสัดสวนภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 22.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24.1 ภาค 
ขนสงคลังสินคาและโทรคมนาคม รอยละ 
3.68 และภาคบริการสูงถึงรอยละ 53.22 
ของผลิตภัณฑมวลรวม

สำหรับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจของธนาคารแหงอินเดีย 
พบว าภาคการผล ิตท ี ่ควรได ร ับการ 
สนับสนุนในรัฐตริปุระ แบงออกเปน 2 
หมวด ไดแก หมวดที่ 1 เปนกลุมที่มี 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด  ร ะ บ บ 
การพัฒนาโดยทันที และหมวดที่ 2 คือ 
มีความเปนไปไดในการพัฒนาในระยะยาว 
แตในระยะสั้นยังไมมีผลตอบแทนที่จะ 
เติมเต็มสภาพพื้นฐานของรัฐ 

หากเปรียบเทียบระหวาง 
รัฐทั้ง 8 ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย รัฐอัสสัม
จะมีความกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรม
โดยรวมมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 62 
ของภูมิภาค 

ภาคเหมืองแรก็ทำให 
รายได ใหกับรัฐ 
อยางมีนัยยสำคัญ 
ผูประกอบการเอกชน 
มีขนาดเล็กสวนใหญ 
ถือครองถานหินและ 
หินปูนซึ่งอยู ในพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จากนั้นจึงแยกแรและ 
ขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม 
และประเทศบังคลาเทศ  

การผลิตในหมวดที่ 1 ไดแก 

(1) การทอดายปอ โดยปอเปนพืชที่ทำ 
รายไดใหกับรัฐตริปุระ และมีการปลูก 
ทั่วไปในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีอัตราผลผลิต 
และคุณภาพของปอเฉลี่ยสูงกวาอินเดีย 
ทั้งประเทศ 
(2) โรงงานผลไมกระปอง โดยสภาพอากาศ 
ของรัฐเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรด 
แต  ในกระบวนการ เพาะปล ู กและ 
เก ็ บ เก ี ่ ย วน ั ้ นย ั งคงขาดมาตรฐาน 
และคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการผลิต 
ดังนั้น จึงเสนอใหมีการพัฒนาการผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
(3) การทอผาดวยเครื่องจักรไฟฟาและ 
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
(4) โรงรีดเหล็กซ้ำ 
(5) โรงงานผลิตแกว 
(6) โรงงานผลิตอิฐ 
(7) สินคาจากพลาสติก 
(8) โรงงานน้ำมันรำขาว 
(9) โรงงานผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช

กลุมอุตสาหกรรมในหมวดที่ 2 ไดแก 
(1) กระดาษและกระดาษแข็ง 
(2) อุตสาหกรรมไมอัด 
(3) ชาและยาง

สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของ
รัฐมณีปุระ ไดแก 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินคาที่มีศักยภาพ 
ในการสงออก ไดแก 
น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป 
หนอไมกระปอง 
และเห็ดกระปอง เปนตน  

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรมยาง 
พารา สำหรับอุตสาหกรรม 
ชานั้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป 
ชาจากรัฐอัสสัมไดรับการ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
และมีสวนแบงทาง 
การตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก
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รัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดียนับวามีความสำคัญตอการคา 
อ ุ ตสาหกรรมและการส  งออกของ 
ประเทศในอาวเบงกอลเปนอยางมาก 
เนื ่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่ 
อุดมสมบูรณเอื ้อประโยชนตอการคา 
และเป นร ัฐท ี ่ม ีอาณาเขตต ิดต อก ับ 
ประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก จีน 
ภูฏาน บังคลาเทศ และพมา จึงนา 
จะเปนลูทางและโอกาสที่ดีของประเทศ 
ไทยในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
และขยายการคาการลงทุนไปในภูมิภาคนี้ 
ในบทความฉบับนี ้ขอนำเสนอ ขอมูล 
พื ้นฐานภาพรวมอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจของรัฐในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย และรัฐในภูมิภาคน้ี 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความน
าสนใจในการเข าไปทำการค าและ 
การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
จำนวน 4 รัฐ ไดแก รัฐอัสสัม เมฆาลัย 
รัฐมณีปุระ และตริปุระ 

ร ัฐทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือของ 
อินเดีย มีทั้งสิ้น 8 รัฐ ประกอบดวย 

1. รัฐอรุณาจัลประเทศ
      (Arunachal Pradesh)
2. รัฐอัสสัม (Assam)
3. รัฐมณีปุระ (Manipur)
4. รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
5. รัฐมิโซรัม (Mizoram)
6. รัฐนากาแลนด (Nagaland)
7. รัฐสิกขิม (Sikkim)
8. รัฐตริปุระ (Tripura)

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั ้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(Small Scale Industries: SSI) 
ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนา 
โดยเฉล่ียต่ำกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย 
โดยมีผลิตผลภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
(Total Industry Output) นอยกวา 
รอยละ 1 ของประเทศ หรือประมาณ 
3,206,950 ลานรูป (2008 – 2009) 
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดาน 
อุตสาหกรรมโดยรวมมากท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 62 ของภูมิภาค  ในขณะท่ีเมฆาลัย 
ตริปุระ และรัฐมณีปุระ มีผลผลิตรอยละ 
9.57 รอยและ 8.16 และรอยละ 6.94 
ตามลำดับ และ 4 รัฐที่เหลือมีผลผลิต 
รวมกันประมาณรอยละ 8

1) รัฐอัสสัม
มูลคาการผลิตของรัฐอัสสัมในป 

2008 มีมูลคา 39,667.99 ลานรูป 
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหลักของรัฐอัสสัม 
ต้ังอยูในเขตกัมรัป (Kamrup) เน่ืองจาก 
กูวาฮาติซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
ของรัฐตั้งอยูในเขตนี้ เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมในเขตนี้มีอยู 4 แหงดวย 
กัน คือ บามูนิไมดัม (Bamunimaidam) 
บันดา (Banda) กาลาพาฮา (Kalapahar) 
และรานี (Rani) มีพื้นที่รวม 168,837 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมจำนวน 
มากทั้งขนาดกลางและใหญดำเนินการ

แลวจำนวน 115 แหง ซ่ึงมีความแตกตาง 
ในประเภทของอุตสาหกรรมสูง เชน 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
การผลิตปุย โรงงานแปง การผลิตกาซ 
สำหรับอุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ 
การพิมพและกระดาษ ซิเมนต ทอและ 
แปบ ผลิตยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร 
และอคริลิค ผลิตภัณฑจากปานและปอ 
สิ่งทอ น้ำมันและเนย (Vanaspati) 
สำหรับการบริโภค น้ำตาล ยานยนต 
พลาสติก ชา สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ถานหิน โดยอุตสาหกรรมหลักในเขต 
ประกอบการ คือโลหะและผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่ใชสำหรับอุตสาหกรรม และ 
สินคาอุปโภคบริโภค

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small 
Scale Industries) มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจาง
งานของรัฐ อีกทั้งเปนสวนสำคัญในการ 
เติมเต็มวัตถุประสงคในการพัฒนาเชิง 
สังคม-เศรษฐกิจ รัฐอัสสัมมีผูประกอบการ 
ท ี ่ จดทะเบ ียนสำหร ับดำเน ินการ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 31,235 
แหง จางแรงงานทั ้งสิ ้น 153,148 
ตำแหนง 

นอกจากน้ีรัฐอัสสัม มีแหลงวัตถุดิบ 
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลไม 
โดยมีกลวยเปนผลผลิตที่สำคัญ มีพื้นที่ 
เพาะปลูกประมาณ 40,000 เฮกตาร 
มีปริมาณการผลิตในปเพาะปลูกทั้งสิ้น 
577,713 ตัน และผลผลิตอื่นๆ เชน 
มันฝร่ังมีผลผลิต 353,696 ตัน สับปะรด 

มีผลผลิต 161,103 ตัน ขนุน 199,701 
ตัน ฝรั่ง 78,650 ตัน และสม 73,994 
ตัน เปนตน ทวาผลผลิตดังกลาวยังมิได 
เข าส ู กระบวนการแปรร ูปในระดับ 
อุตสาหกรรมแตอยางใด

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชา 
และอุตสาหกรรมยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั ้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป ชาจากรัฐอัสสัมไดรับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติและมี 
สวนแบงทางการตลาดที ่มีนัยสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก นอกจากนี้ยังเปน 
อุตสาหกรรมที่มีการจางงานโดยเฉลี ่ย 
มากกวา 6 ลานคนตอวัน ซึ่งมากกวา 
รอยละ 50 ของแรงงานในรัฐอัสสัม

พื ้นที ่เพาะปลูกชาในรัฐอัสสัมมี 
ประมาณ 321,000 เฮคตาร มากกวา 
กึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่การเพาะปลูกชาทั ้ง 
ประเทศ ผลิตใบชาไดมากกวา 50 ลาน 
ตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
โดยมีเกษตรกรผูเพาะปลูกชาขนาดเล็ก
กวา 52,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

65,000 เฮคตาร สวนใหญอยูในพื้นที่ 
อัสสัมตอนบน ผลิตใบชาไดมากกวา 10 
ลานตันตอป ซึ่งสรางผลผลิตโดยรวม 
ของรัฐกวา   รอยละ 9 นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทชาของอินเดียและบรรษัทขาม 
ชาติไดเขามาลงทุนในการเพาะปลูกชา
ทำใหมีไรชาขนาดใหญในการปอนวัตถุดิบ 
เขาสูโรงงาน

สำหรับการผลิตยางพารามีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ ้น จากโครงการกิจกรรมที ่เปน 
มิตรกับระบบนิเวศน (Eco – Friendly 
Activity) ซึ ่งเขามาทดแทนการทำไร 
เลื่อนลอย โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1.35 
หมื่นเฮคตารในป 2003 – 2004 เพิ่ม 
เปน 2.1 หมื่นเฮคตารในป 2008 – 
2009 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 55 
มีผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน แนวโนม 
พื้นที่เพาะปลูกและการผลิตยางพารามี
อัตราการเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องซึ ่งจะ 
สรางศักยภาพในการผลิตและแปรรูป 
ยางพาราในรัฐอัสสัม โดยปจจุบัน บริษัท 
ยาง Dunlop Tyre กำลังดำเนินการ 
จัดตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรม 

สวนอ่ืน  ๆของประเทศ ทำใหเปนโอกาสใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
จากถานหิน เชน การผลิตไฟฟา การ 
ผลิตปุย การผลิตถานโคก ซีเมนต 
เปนตน พื้นที่แหลงถานหินอยูในเขต 
ดาเดนจิริตะวันตก (West Dadenggiri) 
ซิชู (Siju) บัลพากราม (Balpakram) 
เพนเดนจรี (Pyndengrei) ลานกริน 
(Langrin) มอวลอง – เชลลา (Mawlong 
– Shella) เปนตน ซึ่งมีปริมาณถานหิน 
โดยรวมทั้งรัฐประมาณ 580 ลานตัน 

นอกจากนี้ยังมีหินแกรนิตคุณภาพ
ดีมาก ดินขาว และหินปูน โดยหิน 
แกรน ิตพบอยู  ในเขตตะว ันออกและ 
ตะวันตกของภูเขากาซี (Khasi) เหมาะ 
สำหรับผลิตพื้นผิวโตะ วัสดุกอสราง ใน 
กรณีของด ินเหน ียวก ็ม ีหลากหลาย 
ประเภท เชน ดินขาว ดินเกาเหลียง 
(ดินขาวจีน) และดินเหนียวทนไฟซึ่งพบ 
ไดอยูทุกเขตในรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 1

สำหรับการลงทุนในรัฐเมฆาลัยนั้น 
ทางร ัฐบาลของรัฐเองมีนโยบายและ 
ความตองการที่จะใหเกิดการลงทุนใน 

รัฐทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและ
ตางชาติ การลงทุนสามารถดำเนินการ 
ไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 
นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เชน รัฐบาล 
ของรัฐเสนอใหทุนอุดหนุน เชน ตนทุน 
ของโครงสรางพื้นฐาน การขนสง การ 
อบรม และพลังงาน ในขณะที่รัฐบาล 
กลางจะผอนผันการเก็บภาษีในชวง 5 
ปแรกของการลงทุนดานการผลิตเชิง
พาณิชย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และรัฐในการสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรม 
การผลิตแร อุตสาหกรรมการเกษตร 
โรงงานผลิตไฟฟา และเขตอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสงออก สำหรับการผลิตแรและ 
อุตสาหกรรมขางเคียงไดกลาวถึงไป 
ขางตนแลว 

3) รัฐมณีปุระ
รัฐมณีปุระมีผลผลิตมวลรวมของ 

รัฐ โดยคิดเปนสัดสวนของการผลิตภาค 
เกษตรรอยละ 23.5 ภาคอุตสาหกรรม 
35.07 ภาคขนส ง คล ั งส ินค  าและ 
โทรคมนาคม รอยละ 3.12 และภาค 
บริการ 38.31 

Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

ฐานการผลิตของรัฐมณีปุระตั้งอยู
ในเขตอิมฟาลตะวันตก มีผูประกอบการ 
ขนาดกลางและใหญจำนวนมากในรัฐ 
มณีปุระ สินคาที่ผลิตมีหลากหลาย เชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกส เสนใยสังเคราะห  
รถจักรยาน เย่ือกระดาษ ยาและเวชภัณฑ 
แปงสาลี และอิฐ เปนตน อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ และภาครัฐใหการสนับสนุน 
ก็ค ืออ ุตสาหกรรมเกษตรและพืชไร  
ไดแก การแปรรูปผักและผลไม การ 
แปรรูปเครื่องเทศ ขิงสกัดและน้ำมัน 
หอมระเหย การแปรรูปเห็ดรวม และ 
การแปรรูปสับปะรด เปนตน 

สำหร ับภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี 
ศักยภาพของรัฐมณีปุระ ไดแก อุตสาหกรรม 
การเกษตร และสินคาที่มีศักยภาพใน 
การสงออก ไดแก น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป หนอไมกระปอง และ 
เห็ดกระปอง เปนตน  โดยรัฐมณีปุระมี 
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมและการ 
ลงทุน หลายประเภท ไดแก 

(1) การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช 
วัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น 

(2) น โ ย บ า ย พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 
พ ื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท ี ่ 
จำเปนตออุตสาหกรรม 

(3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน

(4) การส  ง เสร ิ มอ ุ ตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดใหญในรูปแบบ 
ของการร วมทุนระหวางภาคร ัฐและ 
เอกชน โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่ 
มีอยูในรัฐและคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม

(5) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับ 
สมุนไพร โดยสงเสริมใหมีโครงการวิจัย 
ในอุตสาหกรรมดังกลาว

(6) การสงเสร ิมการคาชายแดน 
กับพมา 

(7) ลดขั ้นตอนและความยุ งยาก 
ของกฎระเบียบทางการคา

4) รัฐตริปุระ
รัฐตริป ุระเปนร ัฐที ่ม ีทร ัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย และพื้นปามีจำนวน 
มาก โดยมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ 
ระยะทาง 856 กิโลเมตร รัฐตั้งอยูใน 

พื ้นที ่ภูมิศาสตรที ่มีแหลงทรัพทยากร 
เชิงชีวภาพมากมาย มีพืชพันธุไมดอกไม 
ผลนานาชนิด พื้นที่ของรัฐ 4 เขต 15 
เขตยอย และ 38 เขตพัฒนา และ 1 
พ้ืนท่ีสภาปกครองตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ 
มวลรวมของรัฐมีสัดสวนภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 22.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24.1 ภาค 
ขนสงคลังสินคาและโทรคมนาคม รอยละ 
3.68 และภาคบริการสูงถึงรอยละ 53.22 
ของผลิตภัณฑมวลรวม

สำหรับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจของธนาคารแหงอินเดีย 
พบว าภาคการผล ิตท ี ่ควรได ร ับการ 
สนับสนุนในรัฐตริปุระ แบงออกเปน 2 
หมวด ไดแก หมวดที่ 1 เปนกลุมที่มี 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด  ร ะ บ บ 
การพัฒนาโดยทันที และหมวดที่ 2 คือ 
มีความเปนไปไดในการพัฒนาในระยะยาว 
แตในระยะสั้นยังไมมีผลตอบแทนที่จะ 
เติมเต็มสภาพพื้นฐานของรัฐ 

หากเปรียบเทียบระหวาง 
รัฐทั้ง 8 ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย รัฐอัสสัม
จะมีความกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรม
โดยรวมมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 62 
ของภูมิภาค 

ภาคเหมืองแรก็ทำให 
รายได ใหกับรัฐ 
อยางมีนัยยสำคัญ 
ผูประกอบการเอกชน 
มีขนาดเล็กสวนใหญ 
ถือครองถานหินและ 
หินปูนซึ่งอยู ในพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จากนั้นจึงแยกแรและ 
ขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม 
และประเทศบังคลาเทศ  

การผลิตในหมวดที่ 1 ไดแก 

(1) การทอดายปอ โดยปอเปนพืชที่ทำ 
รายไดใหกับรัฐตริปุระ และมีการปลูก 
ทั่วไปในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีอัตราผลผลิต 
และคุณภาพของปอเฉลี่ยสูงกวาอินเดีย 
ทั้งประเทศ 
(2) โรงงานผลไมกระปอง โดยสภาพอากาศ 
ของรัฐเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรด 
แต  ในกระบวนการ เพาะปล ู กและ 
เก ็ บ เก ี ่ ย วน ั ้ นย ั งคงขาดมาตรฐาน 
และคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการผลิต 
ดังนั้น จึงเสนอใหมีการพัฒนาการผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
(3) การทอผาดวยเครื่องจักรไฟฟาและ 
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
(4) โรงรีดเหล็กซ้ำ 
(5) โรงงานผลิตแกว 
(6) โรงงานผลิตอิฐ 
(7) สินคาจากพลาสติก 
(8) โรงงานน้ำมันรำขาว 
(9) โรงงานผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช

กลุมอุตสาหกรรมในหมวดที่ 2 ไดแก 
(1) กระดาษและกระดาษแข็ง 
(2) อุตสาหกรรมไมอัด 
(3) ชาและยาง

สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของ
รัฐมณีปุระ ไดแก 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินคาที่มีศักยภาพ 
ในการสงออก ไดแก 
น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป 
หนอไมกระปอง 
และเห็ดกระปอง เปนตน  

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรมยาง 
พารา สำหรับอุตสาหกรรม 
ชานั้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป 
ชาจากรัฐอัสสัมไดรับการ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
และมีสวนแบงทาง 
การตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก
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Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรม 
ยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั้น 
มีการดำเนินการมากกวา 
170 ป ชาจากรัฐอัสสัม 
ไดรับการยอมรับในระดับ 
นานาชาติและมีสวนแบง 
ทางการตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก
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(Northeast India Region: NER)
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รัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดียนับวามีความสำคัญตอการคา 
อ ุ ตสาหกรรมและการส  งออกของ 
ประเทศในอาวเบงกอลเปนอยางมาก 
เนื ่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่ 
อุดมสมบูรณเอื ้อประโยชนตอการคา 
และเป นร ัฐท ี ่ม ีอาณาเขตต ิดต อก ับ 
ประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก จีน 
ภูฏาน บังคลาเทศ และพมา จึงนา 
จะเปนลูทางและโอกาสที่ดีของประเทศ 
ไทยในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
และขยายการคาการลงทุนไปในภูมิภาคนี้ 
ในบทความฉบับนี ้ขอนำเสนอ ขอมูล 
พื ้นฐานภาพรวมอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจของรัฐในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย และรัฐในภูมิภาคน้ี 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความน
าสนใจในการเข าไปทำการค าและ 
การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
จำนวน 4 รัฐ ไดแก รัฐอัสสัม เมฆาลัย 
รัฐมณีปุระ และตริปุระ 

ร ัฐทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือของ 
อินเดีย มีทั้งสิ้น 8 รัฐ ประกอบดวย 

1. รัฐอรุณาจัลประเทศ
      (Arunachal Pradesh)
2. รัฐอัสสัม (Assam)
3. รัฐมณีปุระ (Manipur)
4. รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
5. รัฐมิโซรัม (Mizoram)
6. รัฐนากาแลนด (Nagaland)
7. รัฐสิกขิม (Sikkim)
8. รัฐตริปุระ (Tripura)

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั ้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(Small Scale Industries: SSI) 
ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนา 
โดยเฉล่ียต่ำกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย 
โดยมีผลิตผลภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
(Total Industry Output) นอยกวา 
รอยละ 1 ของประเทศ หรือประมาณ 
3,206,950 ลานรูป (2008 – 2009) 
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดาน 
อุตสาหกรรมโดยรวมมากท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 62 ของภูมิภาค  ในขณะท่ีเมฆาลัย 
ตริปุระ และรัฐมณีปุระ มีผลผลิตรอยละ 
9.57 รอยและ 8.16 และรอยละ 6.94 
ตามลำดับ และ 4 รัฐที่เหลือมีผลผลิต 
รวมกันประมาณรอยละ 8

1) รัฐอัสสัม
มูลคาการผลิตของรัฐอัสสัมในป 

2008 มีมูลคา 39,667.99 ลานรูป 
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหลักของรัฐอัสสัม 
ต้ังอยูในเขตกัมรัป (Kamrup) เน่ืองจาก 
กูวาฮาติซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
ของรัฐตั้งอยูในเขตนี้ เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมในเขตนี้มีอยู 4 แหงดวย 
กัน คือ บามูนิไมดัม (Bamunimaidam) 
บันดา (Banda) กาลาพาฮา (Kalapahar) 
และรานี (Rani) มีพื้นที่รวม 168,837 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมจำนวน 
มากทั้งขนาดกลางและใหญดำเนินการ

แลวจำนวน 115 แหง ซ่ึงมีความแตกตาง 
ในประเภทของอุตสาหกรรมสูง เชน 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
การผลิตปุย โรงงานแปง การผลิตกาซ 
สำหรับอุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ 
การพิมพและกระดาษ ซิเมนต ทอและ 
แปบ ผลิตยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร 
และอคริลิค ผลิตภัณฑจากปานและปอ 
สิ่งทอ น้ำมันและเนย (Vanaspati) 
สำหรับการบริโภค น้ำตาล ยานยนต 
พลาสติก ชา สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ถานหิน โดยอุตสาหกรรมหลักในเขต 
ประกอบการ คือโลหะและผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่ใชสำหรับอุตสาหกรรม และ 
สินคาอุปโภคบริโภค

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small 
Scale Industries) มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจาง
งานของรัฐ อีกทั้งเปนสวนสำคัญในการ 
เติมเต็มวัตถุประสงคในการพัฒนาเชิง 
สังคม-เศรษฐกิจ รัฐอัสสัมมีผูประกอบการ 
ท ี ่ จดทะเบ ียนสำหร ับดำเน ินการ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 31,235 
แหง จางแรงงานทั ้งสิ ้น 153,148 
ตำแหนง 

นอกจากน้ีรัฐอัสสัม มีแหลงวัตถุดิบ 
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลไม 
โดยมีกลวยเปนผลผลิตที่สำคัญ มีพื้นที่ 
เพาะปลูกประมาณ 40,000 เฮกตาร 
มีปริมาณการผลิตในปเพาะปลูกทั้งสิ้น 
577,713 ตัน และผลผลิตอื่นๆ เชน 
มันฝร่ังมีผลผลิต 353,696 ตัน สับปะรด 

มีผลผลิต 161,103 ตัน ขนุน 199,701 
ตัน ฝรั่ง 78,650 ตัน และสม 73,994 
ตัน เปนตน ทวาผลผลิตดังกลาวยังมิได 
เข าส ู กระบวนการแปรร ูปในระดับ 
อุตสาหกรรมแตอยางใด

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชา 
และอุตสาหกรรมยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั ้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป ชาจากรัฐอัสสัมไดรับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติและมี 
สวนแบงทางการตลาดที ่มีนัยสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก นอกจากนี้ยังเปน 
อุตสาหกรรมที่มีการจางงานโดยเฉลี ่ย 
มากกวา 6 ลานคนตอวัน ซึ่งมากกวา 
รอยละ 50 ของแรงงานในรัฐอัสสัม

พื ้นที ่เพาะปลูกชาในรัฐอัสสัมมี 
ประมาณ 321,000 เฮคตาร มากกวา 
กึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่การเพาะปลูกชาทั ้ง 
ประเทศ ผลิตใบชาไดมากกวา 50 ลาน 
ตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
โดยมีเกษตรกรผูเพาะปลูกชาขนาดเล็ก
กวา 52,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

65,000 เฮคตาร สวนใหญอยูในพื้นที่ 
อัสสัมตอนบน ผลิตใบชาไดมากกวา 10 
ลานตันตอป ซึ่งสรางผลผลิตโดยรวม 
ของรัฐกวา   รอยละ 9 นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทชาของอินเดียและบรรษัทขาม 
ชาติไดเขามาลงทุนในการเพาะปลูกชา
ทำใหมีไรชาขนาดใหญในการปอนวัตถุดิบ 
เขาสูโรงงาน

สำหรับการผลิตยางพารามีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ ้น จากโครงการกิจกรรมที ่เปน 
มิตรกับระบบนิเวศน (Eco – Friendly 
Activity) ซึ ่งเขามาทดแทนการทำไร 
เลื่อนลอย โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1.35 
หมื่นเฮคตารในป 2003 – 2004 เพิ่ม 
เปน 2.1 หมื่นเฮคตารในป 2008 – 
2009 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 55 
มีผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน แนวโนม 
พื้นที่เพาะปลูกและการผลิตยางพารามี
อัตราการเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องซึ ่งจะ 
สรางศักยภาพในการผลิตและแปรรูป 
ยางพาราในรัฐอัสสัม โดยปจจุบัน บริษัท 
ยาง Dunlop Tyre กำลังดำเนินการ 
จัดตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรม 

สวนอ่ืน  ๆของประเทศ ทำใหเปนโอกาสใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
จากถานหิน เชน การผลิตไฟฟา การ 
ผลิตปุย การผลิตถานโคก ซีเมนต 
เปนตน พื้นที่แหลงถานหินอยูในเขต 
ดาเดนจิริตะวันตก (West Dadenggiri) 
ซิชู (Siju) บัลพากราม (Balpakram) 
เพนเดนจรี (Pyndengrei) ลานกริน 
(Langrin) มอวลอง – เชลลา (Mawlong 
– Shella) เปนตน ซึ่งมีปริมาณถานหิน 
โดยรวมทั้งรัฐประมาณ 580 ลานตัน 

นอกจากนี้ยังมีหินแกรนิตคุณภาพ
ดีมาก ดินขาว และหินปูน โดยหิน 
แกรน ิตพบอยู  ในเขตตะว ันออกและ 
ตะวันตกของภูเขากาซี (Khasi) เหมาะ 
สำหรับผลิตพื้นผิวโตะ วัสดุกอสราง ใน 
กรณีของด ินเหน ียวก ็ม ีหลากหลาย 
ประเภท เชน ดินขาว ดินเกาเหลียง 
(ดินขาวจีน) และดินเหนียวทนไฟซึ่งพบ 
ไดอยูทุกเขตในรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 1

สำหรับการลงทุนในรัฐเมฆาลัยนั้น 
ทางร ัฐบาลของรัฐเองมีนโยบายและ 
ความตองการที่จะใหเกิดการลงทุนใน 

รัฐทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและ
ตางชาติ การลงทุนสามารถดำเนินการ 
ไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 
นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เชน รัฐบาล 
ของรัฐเสนอใหทุนอุดหนุน เชน ตนทุน 
ของโครงสรางพื้นฐาน การขนสง การ 
อบรม และพลังงาน ในขณะที่รัฐบาล 
กลางจะผอนผันการเก็บภาษีในชวง 5 
ปแรกของการลงทุนดานการผลิตเชิง
พาณิชย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และรัฐในการสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรม 
การผลิตแร อุตสาหกรรมการเกษตร 
โรงงานผลิตไฟฟา และเขตอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสงออก สำหรับการผลิตแรและ 
อุตสาหกรรมขางเคียงไดกลาวถึงไป 
ขางตนแลว 

3) รัฐมณีปุระ
รัฐมณีปุระมีผลผลิตมวลรวมของ 

รัฐ โดยคิดเปนสัดสวนของการผลิตภาค 
เกษตรรอยละ 23.5 ภาคอุตสาหกรรม 
35.07 ภาคขนส ง คล ั งส ินค  าและ 
โทรคมนาคม รอยละ 3.12 และภาค 
บริการ 38.31 

Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

ฐานการผลิตของรัฐมณีปุระตั้งอยู
ในเขตอิมฟาลตะวันตก มีผูประกอบการ 
ขนาดกลางและใหญจำนวนมากในรัฐ 
มณีปุระ สินคาที่ผลิตมีหลากหลาย เชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกส เสนใยสังเคราะห  
รถจักรยาน เย่ือกระดาษ ยาและเวชภัณฑ 
แปงสาลี และอิฐ เปนตน อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ และภาครัฐใหการสนับสนุน 
ก็ค ืออ ุตสาหกรรมเกษตรและพืชไร  
ไดแก การแปรรูปผักและผลไม การ 
แปรรูปเครื่องเทศ ขิงสกัดและน้ำมัน 
หอมระเหย การแปรรูปเห็ดรวม และ 
การแปรรูปสับปะรด เปนตน 

สำหร ับภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี 
ศักยภาพของรัฐมณีปุระ ไดแก อุตสาหกรรม 
การเกษตร และสินคาที่มีศักยภาพใน 
การสงออก ไดแก น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป หนอไมกระปอง และ 
เห็ดกระปอง เปนตน  โดยรัฐมณีปุระมี 
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมและการ 
ลงทุน หลายประเภท ไดแก 

(1) การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช 
วัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น 

(2) น โ ย บ า ย พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 
พ ื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท ี ่ 
จำเปนตออุตสาหกรรม 

(3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน

(4) การส  ง เสร ิ มอ ุ ตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดใหญในรูปแบบ 
ของการร วมทุนระหวางภาคร ัฐและ 
เอกชน โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่ 
มีอยูในรัฐและคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม

(5) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับ 
สมุนไพร โดยสงเสริมใหมีโครงการวิจัย 
ในอุตสาหกรรมดังกลาว

(6) การสงเสร ิมการคาชายแดน 
กับพมา 

(7) ลดขั ้นตอนและความยุ งยาก 
ของกฎระเบียบทางการคา

4) รัฐตริปุระ
รัฐตริป ุระเปนร ัฐที ่ม ีทร ัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย และพื้นปามีจำนวน 
มาก โดยมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ 
ระยะทาง 856 กิโลเมตร รัฐตั้งอยูใน 

พื ้นที ่ภูมิศาสตรที ่มีแหลงทรัพทยากร 
เชิงชีวภาพมากมาย มีพืชพันธุไมดอกไม 
ผลนานาชนิด พื้นที่ของรัฐ 4 เขต 15 
เขตยอย และ 38 เขตพัฒนา และ 1 
พ้ืนท่ีสภาปกครองตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ 
มวลรวมของรัฐมีสัดสวนภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 22.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24.1 ภาค 
ขนสงคลังสินคาและโทรคมนาคม รอยละ 
3.68 และภาคบริการสูงถึงรอยละ 53.22 
ของผลิตภัณฑมวลรวม

สำหรับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจของธนาคารแหงอินเดีย 
พบว าภาคการผล ิตท ี ่ควรได ร ับการ 
สนับสนุนในรัฐตริปุระ แบงออกเปน 2 
หมวด ไดแก หมวดที่ 1 เปนกลุมที่มี 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด  ร ะ บ บ 
การพัฒนาโดยทันที และหมวดที่ 2 คือ 
มีความเปนไปไดในการพัฒนาในระยะยาว 
แตในระยะสั้นยังไมมีผลตอบแทนที่จะ 
เติมเต็มสภาพพื้นฐานของรัฐ 

หากเปรียบเทียบระหวาง 
รัฐทั้ง 8 ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย รัฐอัสสัม
จะมีความกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรม
โดยรวมมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 62 
ของภูมิภาค 

ภาคเหมืองแรก็ทำให 
รายได ใหกับรัฐ 
อยางมีนัยยสำคัญ 
ผูประกอบการเอกชน 
มีขนาดเล็กสวนใหญ 
ถือครองถานหินและ 
หินปูนซึ่งอยู ในพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จากนั้นจึงแยกแรและ 
ขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม 
และประเทศบังคลาเทศ  

การผลิตในหมวดที่ 1 ไดแก 

(1) การทอดายปอ โดยปอเปนพืชที่ทำ 
รายไดใหกับรัฐตริปุระ และมีการปลูก 
ทั่วไปในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีอัตราผลผลิต 
และคุณภาพของปอเฉลี่ยสูงกวาอินเดีย 
ทั้งประเทศ 
(2) โรงงานผลไมกระปอง โดยสภาพอากาศ 
ของรัฐเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรด 
แต  ในกระบวนการ เพาะปล ู กและ 
เก ็ บ เก ี ่ ย วน ั ้ นย ั งคงขาดมาตรฐาน 
และคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการผลิต 
ดังนั้น จึงเสนอใหมีการพัฒนาการผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
(3) การทอผาดวยเครื่องจักรไฟฟาและ 
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
(4) โรงรีดเหล็กซ้ำ 
(5) โรงงานผลิตแกว 
(6) โรงงานผลิตอิฐ 
(7) สินคาจากพลาสติก 
(8) โรงงานน้ำมันรำขาว 
(9) โรงงานผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช

กลุมอุตสาหกรรมในหมวดที่ 2 ไดแก 
(1) กระดาษและกระดาษแข็ง 
(2) อุตสาหกรรมไมอัด 
(3) ชาและยาง

สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของ
รัฐมณีปุระ ไดแก 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินคาที่มีศักยภาพ 
ในการสงออก ไดแก 
น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป 
หนอไมกระปอง 
และเห็ดกระปอง เปนตน  

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรมยาง 
พารา สำหรับอุตสาหกรรม 
ชานั้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป 
ชาจากรัฐอัสสัมไดรับการ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
และมีสวนแบงทาง 
การตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก
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(Northeast India Region: NER)
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รัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดียนับวามีความสำคัญตอการคา 
อ ุ ตสาหกรรมและการส  งออกของ 
ประเทศในอาวเบงกอลเปนอยางมาก 
เนื ่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่ 
อุดมสมบูรณเอื ้อประโยชนตอการคา 
และเป นร ัฐท ี ่ม ีอาณาเขตต ิดต อก ับ 
ประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก จีน 
ภูฏาน บังคลาเทศ และพมา จึงนา 
จะเปนลูทางและโอกาสที่ดีของประเทศ 
ไทยในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
และขยายการคาการลงทุนไปในภูมิภาคนี้ 
ในบทความฉบับนี ้ขอนำเสนอ ขอมูล 
พื ้นฐานภาพรวมอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจของรัฐในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย และรัฐในภูมิภาคน้ี 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความน
าสนใจในการเข าไปทำการค าและ 
การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
จำนวน 4 รัฐ ไดแก รัฐอัสสัม เมฆาลัย 
รัฐมณีปุระ และตริปุระ 

ร ัฐทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือของ 
อินเดีย มีทั้งสิ้น 8 รัฐ ประกอบดวย 

1. รัฐอรุณาจัลประเทศ
      (Arunachal Pradesh)
2. รัฐอัสสัม (Assam)
3. รัฐมณีปุระ (Manipur)
4. รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
5. รัฐมิโซรัม (Mizoram)
6. รัฐนากาแลนด (Nagaland)
7. รัฐสิกขิม (Sikkim)
8. รัฐตริปุระ (Tripura)

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั ้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(Small Scale Industries: SSI) 
ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนา 
โดยเฉล่ียต่ำกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย 
โดยมีผลิตผลภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
(Total Industry Output) นอยกวา 
รอยละ 1 ของประเทศ หรือประมาณ 
3,206,950 ลานรูป (2008 – 2009) 
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดาน 
อุตสาหกรรมโดยรวมมากท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 62 ของภูมิภาค  ในขณะท่ีเมฆาลัย 
ตริปุระ และรัฐมณีปุระ มีผลผลิตรอยละ 
9.57 รอยและ 8.16 และรอยละ 6.94 
ตามลำดับ และ 4 รัฐที่เหลือมีผลผลิต 
รวมกันประมาณรอยละ 8

1) รัฐอัสสัม
มูลคาการผลิตของรัฐอัสสัมในป 

2008 มีมูลคา 39,667.99 ลานรูป 
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหลักของรัฐอัสสัม 
ต้ังอยูในเขตกัมรัป (Kamrup) เน่ืองจาก 
กูวาฮาติซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
ของรัฐตั้งอยูในเขตนี้ เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมในเขตนี้มีอยู 4 แหงดวย 
กัน คือ บามูนิไมดัม (Bamunimaidam) 
บันดา (Banda) กาลาพาฮา (Kalapahar) 
และรานี (Rani) มีพื้นที่รวม 168,837 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมจำนวน 
มากทั้งขนาดกลางและใหญดำเนินการ

แลวจำนวน 115 แหง ซ่ึงมีความแตกตาง 
ในประเภทของอุตสาหกรรมสูง เชน 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
การผลิตปุย โรงงานแปง การผลิตกาซ 
สำหรับอุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ 
การพิมพและกระดาษ ซิเมนต ทอและ 
แปบ ผลิตยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร 
และอคริลิค ผลิตภัณฑจากปานและปอ 
สิ่งทอ น้ำมันและเนย (Vanaspati) 
สำหรับการบริโภค น้ำตาล ยานยนต 
พลาสติก ชา สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ถานหิน โดยอุตสาหกรรมหลักในเขต 
ประกอบการ คือโลหะและผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่ใชสำหรับอุตสาหกรรม และ 
สินคาอุปโภคบริโภค

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small 
Scale Industries) มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจาง
งานของรัฐ อีกทั้งเปนสวนสำคัญในการ 
เติมเต็มวัตถุประสงคในการพัฒนาเชิง 
สังคม-เศรษฐกิจ รัฐอัสสัมมีผูประกอบการ 
ท ี ่ จดทะเบ ียนสำหร ับดำเน ินการ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 31,235 
แหง จางแรงงานทั ้งสิ ้น 153,148 
ตำแหนง 

นอกจากน้ีรัฐอัสสัม มีแหลงวัตถุดิบ 
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลไม 
โดยมีกลวยเปนผลผลิตที่สำคัญ มีพื้นที่ 
เพาะปลูกประมาณ 40,000 เฮกตาร 
มีปริมาณการผลิตในปเพาะปลูกทั้งสิ้น 
577,713 ตัน และผลผลิตอื่นๆ เชน 
มันฝร่ังมีผลผลิต 353,696 ตัน สับปะรด 

มีผลผลิต 161,103 ตัน ขนุน 199,701 
ตัน ฝรั่ง 78,650 ตัน และสม 73,994 
ตัน เปนตน ทวาผลผลิตดังกลาวยังมิได 
เข าส ู กระบวนการแปรร ูปในระดับ 
อุตสาหกรรมแตอยางใด

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชา 
และอุตสาหกรรมยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั ้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป ชาจากรัฐอัสสัมไดรับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติและมี 
สวนแบงทางการตลาดที ่มีนัยสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก นอกจากนี้ยังเปน 
อุตสาหกรรมที่มีการจางงานโดยเฉลี ่ย 
มากกวา 6 ลานคนตอวัน ซึ่งมากกวา 
รอยละ 50 ของแรงงานในรัฐอัสสัม

พื ้นที ่เพาะปลูกชาในรัฐอัสสัมมี 
ประมาณ 321,000 เฮคตาร มากกวา 
กึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่การเพาะปลูกชาทั ้ง 
ประเทศ ผลิตใบชาไดมากกวา 50 ลาน 
ตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
โดยมีเกษตรกรผูเพาะปลูกชาขนาดเล็ก
กวา 52,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

65,000 เฮคตาร สวนใหญอยูในพื้นที่ 
อัสสัมตอนบน ผลิตใบชาไดมากกวา 10 
ลานตันตอป ซึ่งสรางผลผลิตโดยรวม 
ของรัฐกวา   รอยละ 9 นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทชาของอินเดียและบรรษัทขาม 
ชาติไดเขามาลงทุนในการเพาะปลูกชา
ทำใหมีไรชาขนาดใหญในการปอนวัตถุดิบ 
เขาสูโรงงาน

สำหรับการผลิตยางพารามีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ ้น จากโครงการกิจกรรมที ่เปน 
มิตรกับระบบนิเวศน (Eco – Friendly 
Activity) ซึ ่งเขามาทดแทนการทำไร 
เลื่อนลอย โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1.35 
หมื่นเฮคตารในป 2003 – 2004 เพิ่ม 
เปน 2.1 หมื่นเฮคตารในป 2008 – 
2009 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 55 
มีผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน แนวโนม 
พื้นที่เพาะปลูกและการผลิตยางพารามี
อัตราการเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องซึ ่งจะ 
สรางศักยภาพในการผลิตและแปรรูป 
ยางพาราในรัฐอัสสัม โดยปจจุบัน บริษัท 
ยาง Dunlop Tyre กำลังดำเนินการ 
จัดตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรม 

สวนอ่ืน  ๆของประเทศ ทำใหเปนโอกาสใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
จากถานหิน เชน การผลิตไฟฟา การ 
ผลิตปุย การผลิตถานโคก ซีเมนต 
เปนตน พื้นที่แหลงถานหินอยูในเขต 
ดาเดนจิริตะวันตก (West Dadenggiri) 
ซิชู (Siju) บัลพากราม (Balpakram) 
เพนเดนจรี (Pyndengrei) ลานกริน 
(Langrin) มอวลอง – เชลลา (Mawlong 
– Shella) เปนตน ซึ่งมีปริมาณถานหิน 
โดยรวมทั้งรัฐประมาณ 580 ลานตัน 

นอกจากนี้ยังมีหินแกรนิตคุณภาพ
ดีมาก ดินขาว และหินปูน โดยหิน 
แกรน ิตพบอยู  ในเขตตะว ันออกและ 
ตะวันตกของภูเขากาซี (Khasi) เหมาะ 
สำหรับผลิตพื้นผิวโตะ วัสดุกอสราง ใน 
กรณีของด ินเหน ียวก ็ม ีหลากหลาย 
ประเภท เชน ดินขาว ดินเกาเหลียง 
(ดินขาวจีน) และดินเหนียวทนไฟซึ่งพบ 
ไดอยูทุกเขตในรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 1

สำหรับการลงทุนในรัฐเมฆาลัยนั้น 
ทางร ัฐบาลของรัฐเองมีนโยบายและ 
ความตองการที่จะใหเกิดการลงทุนใน 

รัฐทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและ
ตางชาติ การลงทุนสามารถดำเนินการ 
ไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 
นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เชน รัฐบาล 
ของรัฐเสนอใหทุนอุดหนุน เชน ตนทุน 
ของโครงสรางพื้นฐาน การขนสง การ 
อบรม และพลังงาน ในขณะที่รัฐบาล 
กลางจะผอนผันการเก็บภาษีในชวง 5 
ปแรกของการลงทุนดานการผลิตเชิง
พาณิชย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และรัฐในการสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรม 
การผลิตแร อุตสาหกรรมการเกษตร 
โรงงานผลิตไฟฟา และเขตอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสงออก สำหรับการผลิตแรและ 
อุตสาหกรรมขางเคียงไดกลาวถึงไป 
ขางตนแลว 

3) รัฐมณีปุระ
รัฐมณีปุระมีผลผลิตมวลรวมของ 

รัฐ โดยคิดเปนสัดสวนของการผลิตภาค 
เกษตรรอยละ 23.5 ภาคอุตสาหกรรม 
35.07 ภาคขนส ง คล ั งส ินค  าและ 
โทรคมนาคม รอยละ 3.12 และภาค 
บริการ 38.31 

Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

ฐานการผลิตของรัฐมณีปุระตั้งอยู
ในเขตอิมฟาลตะวันตก มีผูประกอบการ 
ขนาดกลางและใหญจำนวนมากในรัฐ 
มณีปุระ สินคาที่ผลิตมีหลากหลาย เชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกส เสนใยสังเคราะห  
รถจักรยาน เย่ือกระดาษ ยาและเวชภัณฑ 
แปงสาลี และอิฐ เปนตน อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ และภาครัฐใหการสนับสนุน 
ก็ค ืออ ุตสาหกรรมเกษตรและพืชไร  
ไดแก การแปรรูปผักและผลไม การ 
แปรรูปเครื่องเทศ ขิงสกัดและน้ำมัน 
หอมระเหย การแปรรูปเห็ดรวม และ 
การแปรรูปสับปะรด เปนตน 

สำหร ับภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี 
ศักยภาพของรัฐมณีปุระ ไดแก อุตสาหกรรม 
การเกษตร และสินคาที่มีศักยภาพใน 
การสงออก ไดแก น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป หนอไมกระปอง และ 
เห็ดกระปอง เปนตน  โดยรัฐมณีปุระมี 
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมและการ 
ลงทุน หลายประเภท ไดแก 

(1) การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช 
วัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น 

(2) น โ ย บ า ย พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 
พ ื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท ี ่ 
จำเปนตออุตสาหกรรม 

(3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน

(4) การส  ง เสร ิ มอ ุ ตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดใหญในรูปแบบ 
ของการร วมทุนระหวางภาคร ัฐและ 
เอกชน โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่ 
มีอยูในรัฐและคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม

(5) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับ 
สมุนไพร โดยสงเสริมใหมีโครงการวิจัย 
ในอุตสาหกรรมดังกลาว

(6) การสงเสร ิมการคาชายแดน 
กับพมา 

(7) ลดขั ้นตอนและความยุ งยาก 
ของกฎระเบียบทางการคา

4) รัฐตริปุระ
รัฐตริป ุระเปนร ัฐที ่ม ีทร ัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย และพื้นปามีจำนวน 
มาก โดยมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ 
ระยะทาง 856 กิโลเมตร รัฐตั้งอยูใน 

พื ้นที ่ภูมิศาสตรที ่มีแหลงทรัพทยากร 
เชิงชีวภาพมากมาย มีพืชพันธุไมดอกไม 
ผลนานาชนิด พื้นที่ของรัฐ 4 เขต 15 
เขตยอย และ 38 เขตพัฒนา และ 1 
พ้ืนท่ีสภาปกครองตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ 
มวลรวมของรัฐมีสัดสวนภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 22.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24.1 ภาค 
ขนสงคลังสินคาและโทรคมนาคม รอยละ 
3.68 และภาคบริการสูงถึงรอยละ 53.22 
ของผลิตภัณฑมวลรวม

สำหรับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจของธนาคารแหงอินเดีย 
พบว าภาคการผล ิตท ี ่ควรได ร ับการ 
สนับสนุนในรัฐตริปุระ แบงออกเปน 2 
หมวด ไดแก หมวดที่ 1 เปนกลุมที่มี 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด  ร ะ บ บ 
การพัฒนาโดยทันที และหมวดที่ 2 คือ 
มีความเปนไปไดในการพัฒนาในระยะยาว 
แตในระยะสั้นยังไมมีผลตอบแทนที่จะ 
เติมเต็มสภาพพื้นฐานของรัฐ 

หากเปรียบเทียบระหวาง 
รัฐทั้ง 8 ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย รัฐอัสสัม
จะมีความกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรม
โดยรวมมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 62 
ของภูมิภาค 

ภาคเหมืองแรก็ทำให 
รายได ใหกับรัฐ 
อยางมีนัยยสำคัญ 
ผูประกอบการเอกชน 
มีขนาดเล็กสวนใหญ 
ถือครองถานหินและ 
หินปูนซึ่งอยู ในพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จากนั้นจึงแยกแรและ 
ขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม 
และประเทศบังคลาเทศ  

การผลิตในหมวดที่ 1 ไดแก 

(1) การทอดายปอ โดยปอเปนพืชที่ทำ 
รายไดใหกับรัฐตริปุระ และมีการปลูก 
ทั่วไปในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีอัตราผลผลิต 
และคุณภาพของปอเฉลี่ยสูงกวาอินเดีย 
ทั้งประเทศ 
(2) โรงงานผลไมกระปอง โดยสภาพอากาศ 
ของรัฐเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรด 
แต  ในกระบวนการ เพาะปล ู กและ 
เก ็ บ เก ี ่ ย วน ั ้ นย ั งคงขาดมาตรฐาน 
และคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการผลิต 
ดังนั้น จึงเสนอใหมีการพัฒนาการผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
(3) การทอผาดวยเครื่องจักรไฟฟาและ 
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
(4) โรงรีดเหล็กซ้ำ 
(5) โรงงานผลิตแกว 
(6) โรงงานผลิตอิฐ 
(7) สินคาจากพลาสติก 
(8) โรงงานน้ำมันรำขาว 
(9) โรงงานผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช

กลุมอุตสาหกรรมในหมวดที่ 2 ไดแก 
(1) กระดาษและกระดาษแข็ง 
(2) อุตสาหกรรมไมอัด 
(3) ชาและยาง

สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของ
รัฐมณีปุระ ไดแก 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินคาที่มีศักยภาพ 
ในการสงออก ไดแก 
น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป 
หนอไมกระปอง 
และเห็ดกระปอง เปนตน  

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรมยาง 
พารา สำหรับอุตสาหกรรม 
ชานั้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป 
ชาจากรัฐอัสสัมไดรับการ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
และมีสวนแบงทาง 
การตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก

The Globe : Driving towards ASEAN+

The Globe : Driving towards ASEAN+

Economic Review : ¤Ô´ à¢ÕÂ¹ â´Â RIPED

The Globe : Driving towards ASEAN+

THE GLOBE : Driving towards ASEAN+

00 29

30 31

THE GLOBE : Driving towards ASEAN+

32

THE GLOBE :  Driving towards ASEAN+

34

33



ÃÙ Œ¨Ñ¡...ÍÔ¹à´ÕÂµÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 
(Northeast India Region: NER)
â´Â: ÈÙ¹Â�ÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒä·Â

รัฐในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดียนับวามีความสำคัญตอการคา 
อ ุ ตสาหกรรมและการส  งออกของ 
ประเทศในอาวเบงกอลเปนอยางมาก 
เนื ่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที ่ 
อุดมสมบูรณเอื ้อประโยชนตอการคา 
และเป นร ัฐท ี ่ม ีอาณาเขตต ิดต อก ับ 
ประเทศตางๆ หลายประเทศ ไดแก จีน 
ภูฏาน บังคลาเทศ และพมา จึงนา 
จะเปนลูทางและโอกาสที่ดีของประเทศ 
ไทยในการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
และขยายการคาการลงทุนไปในภูมิภาคนี้ 
ในบทความฉบับนี ้ขอนำเสนอ ขอมูล 
พื ้นฐานภาพรวมอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจของรัฐในภูมิภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดีย และรัฐในภูมิภาคน้ี 
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีความน
าสนใจในการเข าไปทำการค าและ 
การลงทุน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
จำนวน 4 รัฐ ไดแก รัฐอัสสัม เมฆาลัย 
รัฐมณีปุระ และตริปุระ 

ร ัฐทางทิศตะว ันออกเฉ ียงเหนือของ 
อินเดีย มีทั้งสิ้น 8 รัฐ ประกอบดวย 

1. รัฐอรุณาจัลประเทศ
      (Arunachal Pradesh)
2. รัฐอัสสัม (Assam)
3. รัฐมณีปุระ (Manipur)
4. รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
5. รัฐมิโซรัม (Mizoram)
6. รัฐนากาแลนด (Nagaland)
7. รัฐสิกขิม (Sikkim)
8. รัฐตริปุระ (Tripura)

ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
ของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ
ทั ้งหมดเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
(Small Scale Industries: SSI) 
ระดับของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน 
อินเดียตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนา 
โดยเฉล่ียต่ำกวาภูมิภาคอ่ืนๆ ของอินเดีย 
โดยมีผลิตผลภาคอุตสาหกรรมโดยรวม 
(Total Industry Output) นอยกวา 
รอยละ 1 ของประเทศ หรือประมาณ 
3,206,950 ลานรูป (2008 – 2009) 
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบระหวางรัฐทั้ง 8 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 
รัฐอัสสัมจะมีความกาวหนาในดาน 
อุตสาหกรรมโดยรวมมากท่ีสุด ประมาณ 
รอยละ 62 ของภูมิภาค  ในขณะท่ีเมฆาลัย 
ตริปุระ และรัฐมณีปุระ มีผลผลิตรอยละ 
9.57 รอยและ 8.16 และรอยละ 6.94 
ตามลำดับ และ 4 รัฐที่เหลือมีผลผลิต 
รวมกันประมาณรอยละ 8

1) รัฐอัสสัม
มูลคาการผลิตของรัฐอัสสัมในป 

2008 มีมูลคา 39,667.99 ลานรูป 
พ้ืนท่ีเขตอุตสาหกรรมหลักของรัฐอัสสัม 
ต้ังอยูในเขตกัมรัป (Kamrup) เน่ืองจาก 
กูวาฮาติซึ่งเปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุด 
ของรัฐตั้งอยูในเขตนี้ เขตประกอบการ 
อุตสาหกรรมในเขตนี้มีอยู 4 แหงดวย 
กัน คือ บามูนิไมดัม (Bamunimaidam) 
บันดา (Banda) กาลาพาฮา (Kalapahar) 
และรานี (Rani) มีพื้นที่รวม 168,837 
ตารางกิโลเมตร อุตสาหกรรมจำนวน 
มากทั้งขนาดกลางและใหญดำเนินการ

แลวจำนวน 115 แหง ซ่ึงมีความแตกตาง 
ในประเภทของอุตสาหกรรมสูง เชน 
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
การผลิตปุย โรงงานแปง การผลิตกาซ 
สำหรับอุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ 
การพิมพและกระดาษ ซิเมนต ทอและ 
แปบ ผลิตยางสังเคราะหโพลีเอสเตอร 
และอคริลิค ผลิตภัณฑจากปานและปอ 
สิ่งทอ น้ำมันและเนย (Vanaspati) 
สำหรับการบริโภค น้ำตาล ยานยนต 
พลาสติก ชา สินคาอุปโภคบริโภค และ 
ถานหิน โดยอุตสาหกรรมหลักในเขต 
ประกอบการ คือโลหะและผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมีที่ใชสำหรับอุตสาหกรรม และ 
สินคาอุปโภคบริโภค

ท้ังน้ีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (Small 
Scale Industries) มีบทบาทสำคัญ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจาง
งานของรัฐ อีกทั้งเปนสวนสำคัญในการ 
เติมเต็มวัตถุประสงคในการพัฒนาเชิง 
สังคม-เศรษฐกิจ รัฐอัสสัมมีผูประกอบการ 
ท ี ่ จดทะเบ ียนสำหร ับดำเน ินการ 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กจำนวน 31,235 
แหง จางแรงงานทั ้งสิ ้น 153,148 
ตำแหนง 

นอกจากน้ีรัฐอัสสัม มีแหลงวัตถุดิบ 
สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร เชน ผลไม 
โดยมีกลวยเปนผลผลิตที่สำคัญ มีพื้นที่ 
เพาะปลูกประมาณ 40,000 เฮกตาร 
มีปริมาณการผลิตในปเพาะปลูกทั้งสิ้น 
577,713 ตัน และผลผลิตอื่นๆ เชน 
มันฝร่ังมีผลผลิต 353,696 ตัน สับปะรด 

มีผลผลิต 161,103 ตัน ขนุน 199,701 
ตัน ฝรั่ง 78,650 ตัน และสม 73,994 
ตัน เปนตน ทวาผลผลิตดังกลาวยังมิได 
เข าส ู กระบวนการแปรร ูปในระดับ 
อุตสาหกรรมแตอยางใด

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตร 
หลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิตชา 
และอุตสาหกรรมยางพารา สำหรับ 
อุตสาหกรรมชานั ้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป ชาจากรัฐอัสสัมไดรับ 
การยอมรับในระดับนานาชาติและมี 
สวนแบงทางการตลาดที ่มีนัยสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก นอกจากนี้ยังเปน 
อุตสาหกรรมที่มีการจางงานโดยเฉลี ่ย 
มากกวา 6 ลานคนตอวัน ซึ่งมากกวา 
รอยละ 50 ของแรงงานในรัฐอัสสัม

พื ้นที ่เพาะปลูกชาในรัฐอัสสัมมี 
ประมาณ 321,000 เฮคตาร มากกวา 
กึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่การเพาะปลูกชาทั ้ง 
ประเทศ ผลิตใบชาไดมากกวา 50 ลาน 
ตันตอป และมีแนวโนมเพ่ิมอยางตอเน่ือง 
โดยมีเกษตรกรผูเพาะปลูกชาขนาดเล็ก
กวา 52,000 ราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

65,000 เฮคตาร สวนใหญอยูในพื้นที่ 
อัสสัมตอนบน ผลิตใบชาไดมากกวา 10 
ลานตันตอป ซึ่งสรางผลผลิตโดยรวม 
ของรัฐกวา   รอยละ 9 นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทชาของอินเดียและบรรษัทขาม 
ชาติไดเขามาลงทุนในการเพาะปลูกชา
ทำใหมีไรชาขนาดใหญในการปอนวัตถุดิบ 
เขาสูโรงงาน

สำหรับการผลิตยางพารามีพื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นและไดรับความนิยม
มากขึ ้น จากโครงการกิจกรรมที ่เปน 
มิตรกับระบบนิเวศน (Eco – Friendly 
Activity) ซึ ่งเขามาทดแทนการทำไร 
เลื่อนลอย โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1.35 
หมื่นเฮคตารในป 2003 – 2004 เพิ่ม 
เปน 2.1 หมื่นเฮคตารในป 2008 – 
2009 หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 55 
มีผลผลิตประมาณ 5,000 ตัน แนวโนม 
พื้นที่เพาะปลูกและการผลิตยางพารามี
อัตราการเพิ ่มขึ ้นอยางตอเนื ่องซึ ่งจะ 
สรางศักยภาพในการผลิตและแปรรูป 
ยางพาราในรัฐอัสสัม โดยปจจุบัน บริษัท 
ยาง Dunlop Tyre กำลังดำเนินการ 
จัดตั้งโรงงานผลิตในพื้นที่อุตสาหกรรม 

สวนอ่ืน  ๆของประเทศ ทำใหเปนโอกาสใน 
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบ
จากถานหิน เชน การผลิตไฟฟา การ 
ผลิตปุย การผลิตถานโคก ซีเมนต 
เปนตน พื้นที่แหลงถานหินอยูในเขต 
ดาเดนจิริตะวันตก (West Dadenggiri) 
ซิชู (Siju) บัลพากราม (Balpakram) 
เพนเดนจรี (Pyndengrei) ลานกริน 
(Langrin) มอวลอง – เชลลา (Mawlong 
– Shella) เปนตน ซึ่งมีปริมาณถานหิน 
โดยรวมทั้งรัฐประมาณ 580 ลานตัน 

นอกจากนี้ยังมีหินแกรนิตคุณภาพ
ดีมาก ดินขาว และหินปูน โดยหิน 
แกรน ิตพบอยู  ในเขตตะว ันออกและ 
ตะวันตกของภูเขากาซี (Khasi) เหมาะ 
สำหรับผลิตพื้นผิวโตะ วัสดุกอสราง ใน 
กรณีของด ินเหน ียวก ็ม ีหลากหลาย 
ประเภท เชน ดินขาว ดินเกาเหลียง 
(ดินขาวจีน) และดินเหนียวทนไฟซึ่งพบ 
ไดอยูทุกเขตในรัฐ ดังแสดงในตารางที่ 1

สำหรับการลงทุนในรัฐเมฆาลัยนั้น 
ทางร ัฐบาลของรัฐเองมีนโยบายและ 
ความตองการที่จะใหเกิดการลงทุนใน 

รัฐทั้งจากนักลงทุนภายในประเทศและ
ตางชาติ การลงทุนสามารถดำเนินการ 
ไดทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี 
นโยบายจูงใจที่หลากหลาย เชน รัฐบาล 
ของรัฐเสนอใหทุนอุดหนุน เชน ตนทุน 
ของโครงสรางพื้นฐาน การขนสง การ 
อบรม และพลังงาน ในขณะที่รัฐบาล 
กลางจะผอนผันการเก็บภาษีในชวง 5 
ปแรกของการลงทุนดานการผลิตเชิง
พาณิชย ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และรัฐในการสนับสนุน ไดแก อุตสาหกรรม 
การผลิตแร อุตสาหกรรมการเกษตร 
โรงงานผลิตไฟฟา และเขตอุตสาหกรรม 
เพ่ือการสงออก สำหรับการผลิตแรและ 
อุตสาหกรรมขางเคียงไดกลาวถึงไป 
ขางตนแลว 

3) รัฐมณีปุระ
รัฐมณีปุระมีผลผลิตมวลรวมของ 

รัฐ โดยคิดเปนสัดสวนของการผลิตภาค 
เกษตรรอยละ 23.5 ภาคอุตสาหกรรม 
35.07 ภาคขนส ง คล ั งส ินค  าและ 
โทรคมนาคม รอยละ 3.12 และภาค 
บริการ 38.31 

Chaygaon Industrial Growth 
Center ที่จันทะบารี (ChanyabarI) 
ในเขตกัมรับ   

 
2) รัฐเมฆาลัย
รัฐเมฆาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติ

เปนจำนวนมาก เชน ถานหิน แร 
ยูเรเนี่ยม และเปนรัฐเดียวในอินเดีย 
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพลังงานสวน
เกิน ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพในภาค 
การทองเที่ยว อยางไรก็ตามประชาชน 
สวนใหญยังคงดำรงชีพดวยการทำการ 
เกษตร และภาคเกษตรมีบทบาททาง 
เศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐ ผลิตภัณฑทาง 
การเกษตรสวนใหญ ไดแก ผลไม 
เครื่องเทศ และเห็ด เปนตน และ 
นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรแลว 
อ ุตสาหกรรมท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพจะเป น 
อุตสาหกรรมจากหินปูน ถานหิน และ 
หินแกรนิต วัตถุดิบสวนใหญจะถูกแยก 
และสงไปรัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของวัตถุดิบ 
เทานั้น ทำใหกิจกรรมเพิ่มมูลคาในรัฐมี 
เพียงเล็กนอย 

กิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมของ

รัฐเมฆาลัยจะคลายคลึงกับรัฐอื ่นๆ 
ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือที่พึ่งพา 
วัตถุด ิบจากไมและอุตสาหกรรมไม 
ในขณะเดียวกัน ภาคเหมืองแรก็ทำ 
รายได ให ก ับร ัฐอย างม ีน ัยยสำค ัญ 
ผูประกอบการเอกชนมีขนาดเล็ก สวน 
ใหญถือครองถานหินและหินปูนซึ ่งอยู  
ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของตนเอง จากนั้น 
จึงแยกแรและขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม
และประเทศบังคลาเทศ ดังน้ัน อุตสาหกรรม 
ตนน้ำในรัฐเมฆาลัยที่มีโอกาสในการ
ดำเนินงานจะจำกัดอยูในอุตสาหกรรม 
ซีเมนต ปูนขาว โรงงานตัดแตงและ 
ขัดหินแกรนิต และโรงงานเหล็กขนาด 
เล็ก เปนตน เกือบท้ังหมดจะเปนอุตสาหกรรม 
ขนาดกลาง อุตสาหกรรมขนาดเล็กอื่นๆ 
ไดแก โรงงานตัดเย็บเส้ือผา เฟอรนิเจอร 
ไมจาก ไมไผ โรงสีขาวและแปง และ 
เบเกอรี่

หากพิจารณาเครือขายการผลิต 
จากเหมืองแรซึ่งมีอยูอยางอุดมสมบูรณ
ในรัฐเมฆาลัย โดยเฉพาะถานหิน ซึ่งจัด 
วาเปนถานหินคุณภาพดีมีอัตราการ 
เกิดเถานอยกวาถานหินคุณภาพดีใน

ฐานการผลิตของรัฐมณีปุระตั้งอยู
ในเขตอิมฟาลตะวันตก มีผูประกอบการ 
ขนาดกลางและใหญจำนวนมากในรัฐ 
มณีปุระ สินคาที่ผลิตมีหลากหลาย เชน 
สินคาอิเล็กทรอนิกส เสนใยสังเคราะห  
รถจักรยาน เย่ือกระดาษ ยาและเวชภัณฑ 
แปงสาลี และอิฐ เปนตน อุตสาหกรรม 
ท่ีมีศักยภาพ และภาครัฐใหการสนับสนุน 
ก็ค ืออ ุตสาหกรรมเกษตรและพืชไร  
ไดแก การแปรรูปผักและผลไม การ 
แปรรูปเครื่องเทศ ขิงสกัดและน้ำมัน 
หอมระเหย การแปรรูปเห็ดรวม และ 
การแปรรูปสับปะรด เปนตน 

สำหร ับภาคอ ุตสาหกรรมท ี ่ม ี 
ศักยภาพของรัฐมณีปุระ ไดแก อุตสาหกรรม 
การเกษตร และสินคาที่มีศักยภาพใน 
การสงออก ไดแก น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป หนอไมกระปอง และ 
เห็ดกระปอง เปนตน  โดยรัฐมณีปุระมี 
นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมและการ 
ลงทุน หลายประเภท ไดแก 

(1) การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช 
วัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น 

(2) น โ ย บ า ย พ ั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร 
พ ื ้นฐานและระบบสาธารณูปโภคท ี ่ 
จำเปนตออุตสาหกรรม 

(3) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
สงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน

(4) การส  ง เสร ิ มอ ุ ตสาหกรรม 
ขนาดกลางและขนาดใหญในรูปแบบ 
ของการร วมทุนระหวางภาคร ัฐและ 
เอกชน โดยมุงเนนการใชทรัพยากรที่ 
มีอยูในรัฐและคำนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอม

(5) การสงเสริมอุตสาหกรรมการ 
ทองเท่ียว อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
และอ ุตสาหกรรมท ี ่ เก ี ่ ยวเน ื ่ องก ับ 
สมุนไพร โดยสงเสริมใหมีโครงการวิจัย 
ในอุตสาหกรรมดังกลาว

(6) การสงเสร ิมการคาชายแดน 
กับพมา 

(7) ลดขั ้นตอนและความยุ งยาก 
ของกฎระเบียบทางการคา

4) รัฐตริปุระ
รัฐตริป ุระเปนร ัฐที ่ม ีทร ัพยากร 

ธรรมชาติมากมาย และพื้นปามีจำนวน 
มาก โดยมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศบังคลาเทศ 
ระยะทาง 856 กิโลเมตร รัฐตั้งอยูใน 

พื ้นที ่ภูมิศาสตรที ่มีแหลงทรัพทยากร 
เชิงชีวภาพมากมาย มีพืชพันธุไมดอกไม 
ผลนานาชนิด พื้นที่ของรัฐ 4 เขต 15 
เขตยอย และ 38 เขตพัฒนา และ 1 
พ้ืนท่ีสภาปกครองตนเอง สำหรับผลิตภัณฑ 
มวลรวมของรัฐมีสัดสวนภาคเกษตรกรรม 
รอยละ 22.6 ของผลิตภัณฑมวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24.1 ภาค 
ขนสงคลังสินคาและโทรคมนาคม รอยละ 
3.68 และภาคบริการสูงถึงรอยละ 53.22 
ของผลิตภัณฑมวลรวม

สำหรับภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
จากการสำรวจของธนาคารแหงอินเดีย 
พบว าภาคการผล ิตท ี ่ควรได ร ับการ 
สนับสนุนในรัฐตริปุระ แบงออกเปน 2 
หมวด ไดแก หมวดที่ 1 เปนกลุมที่มี 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ค ว ร จ ะ ไ ด  ร ะ บ บ 
การพัฒนาโดยทันที และหมวดที่ 2 คือ 
มีความเปนไปไดในการพัฒนาในระยะยาว 
แตในระยะสั้นยังไมมีผลตอบแทนที่จะ 
เติมเต็มสภาพพื้นฐานของรัฐ 

หากเปรียบเทียบระหวาง 
รัฐทั้ง 8 ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของอินเดีย รัฐอัสสัม
จะมีความกาวหนา
ในดานอุตสาหกรรม
โดยรวมมากที่สุด 
ประมาณรอยละ 62 
ของภูมิภาค 

ภาคเหมืองแรก็ทำให 
รายได ใหกับรัฐ 
อยางมีนัยยสำคัญ 
ผูประกอบการเอกชน 
มีขนาดเล็กสวนใหญ 
ถือครองถานหินและ 
หินปูนซึ่งอยู ในพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์ของตนเอง 
จากนั้นจึงแยกแรและ 
ขนสงไปขายยังรัฐอัสสัม 
และประเทศบังคลาเทศ  

การผลิตในหมวดที่ 1 ไดแก 

(1) การทอดายปอ โดยปอเปนพืชที่ทำ 
รายไดใหกับรัฐตริปุระ และมีการปลูก 
ทั่วไปในทุกพื้นที่ รวมทั้งมีอัตราผลผลิต 
และคุณภาพของปอเฉลี่ยสูงกวาอินเดีย 
ทั้งประเทศ 
(2) โรงงานผลไมกระปอง โดยสภาพอากาศ 
ของรัฐเหมาะสำหรับการปลูกสับปะรด 
แต  ในกระบวนการ เพาะปล ู กและ 
เก ็ บ เก ี ่ ย วน ั ้ นย ั งคงขาดมาตรฐาน 
และคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการผลิต 
ดังนั้น จึงเสนอใหมีการพัฒนาการผลิต 
ในเชิงอุตสาหกรรม 
(3) การทอผาดวยเครื่องจักรไฟฟาและ 
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวของ 
(4) โรงรีดเหล็กซ้ำ 
(5) โรงงานผลิตแกว 
(6) โรงงานผลิตอิฐ 
(7) สินคาจากพลาสติก 
(8) โรงงานน้ำมันรำขาว 
(9) โรงงานผลิตสารเคมีปราบศัตรูพืช

กลุมอุตสาหกรรมในหมวดที่ 2 ไดแก 
(1) กระดาษและกระดาษแข็ง 
(2) อุตสาหกรรมไมอัด 
(3) ชาและยาง

สำหรับภาคอุตสาหกรรม 
ที่มีศักยภาพของ
รัฐมณีปุระ ไดแก 
อุตสาหกรรมการเกษตร 
และสินคาที่มีศักยภาพ 
ในการสงออก ไดแก 
น้ำเสาวรส สับปะรด 
สับปะรดแปรรูป 
หนอไมกระปอง 
และเห็ดกระปอง เปนตน  

อุตสาหกรรมเกษตรหลักๆ 
คือ อุตสาหกรรมการผลิต 
ชา และอุตสาหกรรมยาง 
พารา สำหรับอุตสาหกรรม 
ชานั้นมีการดำเนินการ 
มากวา 170 ป 
ชาจากรัฐอัสสัมไดรับการ 
ยอมรับในระดับนานาชาติ 
และมีสวนแบงทาง 
การตลาดสำคัญ 
ในตลาดชาของโลก
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ด วยจำนวนประชากรอ ันมหาศาล 
และการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในชวงหลาย 
ปที่ผานมา ทำใหจีนกลายเปนประเทศที่มี 
กำลังซ้ือมากมาย ซ่ึงสินคาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
ตางถลิลหา จากสถิติของทางการจีนพบวา 
ธุรกิจคาปลีกของจีนขยายตัวถึงระดับ 2 หลัก 
ตอปในชวงทศวรรษที่ผานมา และปจจุบัน 
ชาวจีนใชจายเงินเกือบ 20 ลานลานหยวน 
ตอปเพื่อซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภค

การเติบโตของกลุมคนชั้นกลางชาว
จีนท่ีคาดวาจะข้ึนไปแตะจำนวน 900 ลาน 
คนในอีก 2-3 ปขางหนา ทำใหเปนโอกาส 
ท่ีดีสำหรับธุรกิจคาปลีก โดยเฉพาะชองทาง 
จัดจำหนายสมัยใหมที ่มีรูปแบบทางธุรกิจ
ที่งายตอการขยายสาขา และเริ่มขยายออก 
ไปยัง “เมืองเล็กเมืองนอย” แมกระทั่งใน 
ดานซีกตะวันตกของจีนในปจจุบัน

รานคาปลีกสมัยใหมเหลานี ้มีหลาก 
หลายรูปแบบในจีน ท้ังท่ีเปนดิสเคาตสโตร 
(D iscount Store) ไฮเปอร มาร  เก ็ต 
(Hypermarket) หรือซุปเปอรมารเก็ต 
(Supermarket) อาทิ วอล-มารท (Wal- 
Mart) อารที-มารท (RT-Mart) คารฟูร 
(Carrefour) จากฝรั่งเศส โลตัส ซุปเปอร 
เซ็นเตอร (Lotus Super Center) จากไทย 
และเทสโก (Tesco) ของอังกฤษที่ซื้อกิจการ 
ของไฮ-มอลล (Hymall) แตก็ยังวิ่งไลตาม 
คูแขงจากตางประเทศอยูหลายขุม รวมไป 
ถึงรานจำหนายสินคาเฉพาะดาน (Specialized 
Shop) ท่ีกำลังไดรับความนิยมเชนกัน อาทิ 
สินคาเฟอรนิเจอรและของใชของตกแตง 
บานอยางอีเกีย (Ikea) จากสวีเดน บีแอนด 
คิว (B & Q) ของอังกฤษ หรือสินคาเครื่อง 
ใชไฟฟาภายในบานอยางโกเม โฮมแอพพลาย 
แอนซ (Gome Home Appliance) หรือ 

“กั๋วเหมย” หรือรานคาสงสำหรับสมาชิก 
(Membership Store) เชน เมโทร (Metro) 
ของเยอรมัน หรือแมกระทั่งรานสะดวกซื้อ 
(Convenience Store) อยางเซเวน-อีเล็ฟเวน 
(7-Eleven) ของญ่ีปุน ท่ี “ผุดข้ึนเปนดอกเห็ด” 
ทุกหัวระแหงในเมืองใหญของจีน

ประการสำคัญ การเติบโตของตลาด 
คาปลีกจีนยังไมหยุดแคนั้น เพราะนอกจาก 
จะเดินหนาขยายตัวตอไปตามการเติบโต 
ของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของชาวจีนแลว 
ยังจะพัฒนาในเชิงคุณภาพและความสลับ
ซับซอน ทำใหการแขงขันระหวางผูคาปลีก 
เพ่ิมสูงข้ึน เกิดการพัฒนาในเชิงคุณภาพของ 
สินคาและการใหบริการ ... และขยายตอไป 
ยังโลกการคาออนไลน ...

สถานการณตลาดคาปลีกในปจจุบัน ... เติบโต 
เร็ว

เมื ่อตนเดือนสิงหาคม 2555 ผมมี 
โอกาสไดอานบทความเกี่ยวกับตลาดคาปลีก 
ของจีน เขียนโดยศาสตราจารยโรเบิรต เอ 
โรกาวสกี (Robert A. Rogowsky) ประจำ 
สถาบันวาดวยการศึกษาระหวางประเทศ
ดานการคาและการพัฒนาแหงมอนเทอเรย 
(Trade and Development Monterey 

การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของชาว
จีนทำใหผูบริโภคชาวจีนมีกำลังซื้อเฉลี่ยตอ
หัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจาก 
13,400 หยวนในป 2551 เปนกวา 15,000 
หยวนในป 2555 และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน 
17,000 หยวนในป 2558
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Institute for International Studies) 
แหงสถาบันดานการฑูตเชิงการคาและการ 
พาณิชย (Institute for Trade and 
Commercial Diplomacy) ซึ่งตีพิมพใน 
หนังสือพิมพไชนา เดลี่ (China Daily) 
แลวเห็นวาขอมูลในบทความดังกลาวมีความ 
นาสนใจหลายประการ กอปรกับวามีผูประกอบ 
การไทยที่สนใจจะทำตลาดสินคาอาหารใน
จีนซักถามขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจคาปลีกของ
จีนเขามาพอดี ผมเลยรวบรวมขอมูลตลาด 
คาปลีกของจีนมาแลกเปลี ่ยนกับผู อ าน 
ดังนี้

1. ตลาดการคาปลีกของจีน ... เติบโต 
เร็วและทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจ การ 
เติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของชาวจีน 
ทำใหผู บริโภคชาวจีนมีกำลังซื ้อเฉลี ่ยตอ 
หัวมากข้ึนอยางตอเน่ือง โดยเพ่ิมจาก 13,400 
หยวนในป 2551 เปนกวา 15,000 หยวน 
ในป 2555 และคาดวาจะเพิ ่มขึ ้นเปน 
17,000 หยวนในป 2558  

ปจจุบัน มูลคาการคาปลีกของจีนมี 
สัดสวนคิดเปนรอยละ 14 ของเศรษฐกิจ 
จีนโดยรวม และมีอัตราขยายตัวสูงที่สุด 
ในโลกในชวงหลายปที่ผานมา  โดยมีปจจัย 
เสริมไดแก การขยายตัวของชุมชนเมือง 
(Urbanization) ซึ ่งเปนทำเลหลักของ 
ชองทางจ ัดจำหนายสมัยใหม นับแตป  
2523 จำนวนประชากรในชุมชนเมืองได 
เพิ่มขึ้นกวา 200% และ ณ สิ้นป 2554 
มีชาวจีนกวาครึ่งหนึ่งที่อาศัยอยูในเมือง 

การศึกษาของ McKinsey ยังพบวา 
ราว 2 ใน 3 ของชาวจ ีนจะอาศัยใน 
เมืองในป 2568 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
ในอีก 13 ปขางหนา จีนจะมีจำนวน 
ประชากรกวา 1,300 ลานคนที่อาศัยอยู 
ในเมือง โดยมีเมืองที่มีประชากรมากกวา 1 
ลานคนจำนวน 221 เมือง (ยุโรปมีเพียง 35 
เมือง) และเมืองที่มีประชากรมากกวา 5 
ลานคนอยูอยางนอย 23 แหง ในจำนวนนี้ 
เปนเมืองที่มีประชากรมากกวา 10 ลาน 
คนถึง 8 แหง ไดแก ปกกิ่ง เซี่ยงไฮ 
เทียนจิน เซินเจิ้น อูฮั่น ฉงชิ่ง เฉิงตู และ 
กวางโจว 

ชุมชนเมืองเหลานี้จะกลายเปนศูนย

กลางการคาปลีกขนาดใหญ ซึ่งจะสราง 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 90 
ของเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่การบริโภค 
และรายไดเพื ่อการจับจายใชสอยโดยรวม 
จะมากกวาของเยอรมนีถึง 2 เทาตัว คน 
เหลานี้ตองการมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น 
และโครงสร  างการค  าปล ีกท ี ่ ด ี และม ี 
ประสิทธิภาพนับเปนสิ่งอำนวยความสะดวก 
ขั้นพื้นฐานสำหรับคนเมืองดังกลาว

อยางไรก็ดี โครงสรางตลาดการคาปลีก 
ของจีนในปจจุบันยังมีลักษณะท่ี “กระจายตัว 
เปนสวน ๆ” (Fragmented) โดยจีนมีจำนวน 
กิจการคาปลีกถึง 549,000 ราย ผูคาปลีก 
เหลานี้สวนใหญเปดสาขาภายในเมืองหรือ
มณฑลเดียวเทานั้น ขณะเดียวกันผูคาปลีก 
ใหญสุด 100 อันดับแรกของจีนมีสัดสวน 
เพียงรอยละ 11 ของมูลคาตลาดโดยรวม 
เทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ตลาด 
คาปลีกมิไดถูกครอบงำโดยผูประกอบการ 
คาปลีกรายใดรายหนึ่ง เหมือนอยางเชน 
ท ี ่ ว อล -มาร  ทย ึ ดครองตลาดสหร ั ฐฯ 
เอาไวไดในชวงทศวรรษที่ผานมา ปจจุบัน 
วอล-มารทในจีนมีสาขาราว 340 แหงใน 
125 เมือง วาจางแรงงานจีนถึง 90,000 คน 
และมียอดขายปละประมาณ 47,000 ลาน 
หยวน แตคิดเปนเพียงราวรอยละ 3 ของ 
ยอดขายของตลาดจีน และไมถึงรอยละ 3 
ของตลาดสหรัฐฯ ซ่ึงสะทอนวา วอล-มารท 
ยังคงเล็กมากในตลาดจีนและเมื ่อเทียบ 
กับในตลาดจีน อยางไรก ็ด ี ผู ค าปล ีก 
รายใหญก็มีแนวโนมที่จะมีสัดสวนทางการ
ตลาดเพิ่มขึ้น ผูคาปลีกชั้นนำ 20 ราย 
แรกมีส ัดสวนทางการตลาดเพิ ่มข ึ ้นจาก 
รอยละ 8.1 ในป 2553 เปนรอยละ 8.9 
ในป 2554  

ประการสำคัญ ร านคาปลีกช ั ้นนำ 
เหลานี้มิไดมุงจับตลาดเฉพาะชาวตางชาติ
ที่อาศัยอยูในเมืองหลักของจีนดังเชนในอดีต 
อีกตอไป ความม่ังค่ังของชาวจีนท่ีพุงทะยาน 
และกระจายตัวอยางรวดเร็วทำใหรานคา 
ปลีกเหลานี้หันมาจับตลาดผูบริโภคชาวจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนหนุมสาวที่มีฐานะดี  
คนรวยของจีนเหลานี้มีอายุเฉลี่ยนอยกวา 
ของสหรัฐฯ และญี่ปุนถึงราว 20 ป ซึ่ง 
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หมายความวาคนเหลานี ้จะเปนลูกคาที ่ดี 
ไปอีกนานหลายสิบป กิจการคาปลีกหลาย 
รายเริ ่มปรับกลยุทธเพื ่อจับตลาดดังกลาว 
อาทิ การปรับแนวทางการขยายสาขาของ 
ซีพี โลตัสที่หันมามุงเนนสาขาขนาดเล็ก 
และมีลักษณะเฉพาะมากขึ้น อาทิ โลตัส 
ไลฟสเตชั่น (Lotus Life Station) และ 
บาซาร (Bazaar) เพื่อแตกตัวเขาจับกลุม 
เปาหมายระดับที ่สูงขึ ้นและใหสอดคลอง 
กับวิถีชีวิตของคนเมืองที่กำลังขยายตัวใน 
เมืองใหญของจีน

นอกจากนี้ ความมั่งคั่งที่กระจายตัว 
ในเชิงภูมิศาสตรของจีนก็สงผลใหคนที่อาศัย 
อยูในเมืองรองระดับที่ 2 และ 3 (2nd & 
3rd Tier Cities) มีฐานะดีขึ้น และกลาย 
เปนกลุมเปาหมายใหมที่นาสนใจของผูคา
ปลีกตามไปดวย ทามกลางการสนับสนุน 
สงเสริมของรัฐบาลจีน ผูนำตลาดคาปลีก 
ของจีนย ังคงเป นผ ู ประกอบการภายใน 
ประเทศ ซึ่งนำโดยกิจการของ China 
Resources Enterprise (CRE) ที่มี 
กิจการคาปลีกหลากรูปแบบจำนวนกวา 
4,000 แหงภายใตชื่อ CR Vanguard, 
Suguo และ Ole’ และตามมาติด ๆ ดวย 
กลุมไปเหลียน (Bailian Group) เจาของ 
รานคาปลีกช่ือดังอยาง “เหลียนฮัว” (Lianhua) 

ขณะเดียวกัน วงการคาปลีกในจีนที่มี 
การแขงขันกันอยางเขมขนมากขึ้น ก็มีขาว 
ความเคลื ่อนไหวที ่นาสนใจอยู ตลอดเวลา 
อาทิ ขาววอล-มารท ยักษใหญอันดับ 1 
ของโลกจากสหรัฐฯ ท่ีทุมเงินทุนขยายสาขา 
ในจีนถึงเฉลี่ยปละ 50 แหงในชวงหลายป 
ที่ผานมา ขาวการกาวแซงคารฟูรของอารที- 
มารทจนขึ้นครองอันดับ 1 ในตลาดไฮเปอร 
มารเก็ตของจีน ขาวการปดบริการจำนวน 
4 สาขาของเทสโก หรือแมกระทั่งขาวการ 
ปดกิจการของเบสท-บาย (Best-Buy) ใน 
ตลาดจีนเมื่อปที่ผานมา

แตหลายฝายก็ย ังประเมินวาตลาด 

คาปลีกของจีนยังอยู ในระยะแรกเทานั ้น 
และยังจะสามารถเตบิโตไดอีกมากในอนาคต 
เพราะผู บริโภคสวนใหญยังมีรายไดเฉลี ่ย 
ตอหัวคอนขางต่ำและมีลักษณะที่กระจุก 
ตัวอยู มาก คนชั ้นกลางในจีนยังมีรายได 
เฉลี่ยตอหัวที่นอยกวาของสหรัฐฯ มาก โดย 
ประมาณวาเพียงรอยละ 1.4 ของผูบริโภค 
จีนเทาน้ันท่ีมีรายไดมากกวา 100,000 หยวน 
ตอป และรอยละ 11 ที่มีรายไดระหวาง 
34,000-100,000 หยวนตอป นี่อาจเปน 
เหตุผลสำคัญวาทำไมชาวจีนจึงยังมองวา 
รานคาปลีกชั้นนำเหลานี้มีลักษณะเสมือน 
“รานเฉพาะทาง” และดู “หรูหรา” สำหรับ 
ตลาดจีน

แนวโนมการคาปลีกของจีนในชวง 12 ป 
ที่ผานมา จำแนกไดเปน 4 สวน ไดแก

1. ระดับการแขงขันที ่สูงขึ ้น ในป 
2554 กิจการคาปลีกชั้นนำของโลก 25 
อันดับแรกลวนเขามาประกอบการในตลาด
จีนเรียบรอยแลว แตผลการถาโถมเขามา 
ของกิจการคาปลีกชั้นนำของตางชาติเหลานี้ 
ไดนำไปสูการแขงขันที่รุนแรงในตลาดคาป
ลีกของจีน โดยกิจการคาปลีกของตางชาติ 
บางรายอยางเชน อีเกีย เลือกเขาสูตลาด 
อยางระมัดระวัง แตสวนใหญตางแยงชิงกัน 
เขาสูตลาดจีนกันเปนแถว แถมยังมีแผน 
ที ่จะขยายเคร ือข ายสาขากันอ ีกมากใน 
อนาคตอันใกล ตัวอยางเชน คารฟูรและ 
เทสโกตางวางแผนจะเปดสาขาใหมปละ 
25 แหง และ 16 แหง ตามลำดับ ขณะที่ 
เมโทรมีแผนขยายสาขาเปน 100 แหงภายใน 
ป 2558 นอกจากนี้ วอล-มารทยังสะทอน 
ถึงความมุงมั ่นผานการทุมเงินนับพันลาน 
เหรียญสหรัฐฯ ซื้อหุนสวนถึงรอยละ 35 
ของทรัส-มารท (Trust-Mart) และกิจการ 
ของอีฮาวเตี้ยน (Yihaodian) หนึ่งในธุรกิจ 
เว็บไซตดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายใหญ 
ของจีน

เอที เคียรนีย (A.T. Kearney) 
บริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการ คาดการณ 
วาดวยการเติบโตของกำลังซื ้อโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งของกลุมคนชั้นกลาง ธุรกิจคาปลีก 
จ ะ เ ต ิ บ โ ต ไ ด  ใ น อ ั ต ร า เ ล ข ส อ งหล ั ก 

มูลคาการคาปลีกของจีนมีสัดสวนคิดเปน 
รอยละ 14 ของเศรษฐกิจจีนโดยรวม 
และมีอัตราขยายตัวสูงที่สุดในโลกในชวง 
หลายปที่ผานมา  
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ตอไปในอนาคต โดยมีกิจการภายในประเทศ 
เปนผูนำตลาด กั๋วเหมยซึ่งเปนผูนำการ 
จำหนายสินคาเครื ่องใชไฟฟาภายในบาน 
ขยายสาขาถึงรอยละ 20 โดยเฉพาะใน 
เมืองขนาดเล็ก ขณะที่กิจการคาปลีกของ 
ตางชาต ิรายใหญก ็กำล ังขยายตัวอย าง 
รวดเร็ว โดยมุงเปาไปท่ีเมืองระดับรองเชนกัน 
อยางไรก็ดี ดวยการแขงขันที่รุนแรงมาก 
ขึ้น และสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตในอัตรา 
ท่ีลดลงในชวงปท่ีผานมา ทำใหระดับมารจิน 
ของธุรกิจคาปลีกลดลงจากรอยละ 12 เหลือ 
รอยละ 6 ในชวงทศวรรษที่ผานมา  สงผล 
ใหกิจการคาปลีกของตางชาติหลายราย 
จำเปนตองปรับแตงกลยุทธใหม และปรับ 
ลดการเปดสาขาต่ำกวาเปาหมายเดิมที่วาง
ไว ไมเวนแมแตรายใหญอยางวอล-มารท 
และเทสโก

จำนวนสาขาของกิจการคาปลีกตางชาติ 
ในจีน ณ สิ้นป 2554

วอล-มารท  267
คารฟูร  203
เทสโก  103
ล็อตเต มารท   95
โลตัส    71
เมโทร    54
โอชอง    45

2. ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ปจจุบัน 
แปลงเกษตรในจีนย ังม ีขนาดเล ็กและมี 
มาตรฐานการเพาะปลูกและเก็บเกี ่ยวที ่ 
แตกตางกัน ทำใหการรวบรวมสินคาและ 
จัดการดานลอจิสติกสและมาตรฐานสินคา
จึงเปนเร่ืองยุงยากมาก ดังน้ัน การประยุกต 
ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมเพื่อลดตนทุน
และปรับปรุงผลการดำเนินงานนับเปน 
ปจจัยที่สำคัญอยางยิ่งยวดในสภาวะตลาด
ที่มีการแขงขันดานราคาอยางเขมขน การ 
ดำเนินการบางสวนเปนสิ่งที่งาย เชน 
เทคโนโลยีดานแสงสวาง ระบบความรอน 
และระบบระบายอากาศเพื่อลดตนทุนดาน
พลังงาน ขณะที่การดำเนินการหลายอยาง 
เปนพื้นฐานสำคัญในเชิงโครงสราง เชน 
ศูนยกระจายสินคาระดับภูมิภาค การจัดการ 
สินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร และ 

หองเก็บอาหารอุณหภูมิต่ำมีความสำคัญ 
ตอการคาปลีกอาหารที่ทันสมัย 

นอกจากนี ้ กฎระเบียบดานความ 
ปลอดภ ัยของอาหารและผล ิตภ ัณฑ  
และรสนิยมของคนชั้นกลางก็ตองการการ
สนับสนุนดานเทคโนโลยีการจัดจำหนาย 
สมัยใหมที่ทันสมัยมากขึ้น และยังชวยให 
สินคาจีนที่จับตลาดระดับบน (High-End 
Market) เปนท่ีนาสนใจมากข้ึนในสหรัฐฯ 
และยุโรปเมื ่อสินคาเหลานั ้นสอดคลอง 
กับมาตรฐานของประเทศปลายทาง

การศึกษาลาสุดพบวาผูคาปลีกตางชาติ 
ในจีนมุงเนน “ภาพลักษณของตราสินคา” 
เปนสำคัญ มากกวาการขยายกิจการเพียง 
อยางเดียว เชน เทสโกคาดหวังวาจะเอา 
ประโยชนจากประสิทธิภาพการดำเนินการ 
และการสร างความภ ักด ีต อตราส ินค า 
มากกวาขนาดของกิจการ ขณะที่บริษัทจีน 
ใหความสำคัญกับ “ขอมูลและความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีการสื่อสาร” อันนับเปน 
การมุงเนนถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ดานธุรกิจที ่ม ีรากฐานดานคอมพิวเตอร 
มิใชเพียงการขายออนไลน 

ขณะที่งานวิจัยของ Sloan School 
of Management แหงสถาบันการศึกษา 
ชั้นนำของโลกอยาง MIT คนพบวา ในทุก 
ๆ หนึ่งเหรียญสหรัฐฯ ของอสังหาริมทรัพย 
โรงงาน หรือเครื่องมืออุปกรณพื้นฐานที่ 
บริษัทมีอยูในสหรัฐฯ ผลตอบแทนมีมากกวา 
มูลคาตลาดเฉลี่ยมากกวา 1 เหรียญสหรัฐฯ 
อยางไรก็ดี ธุรกิจที่อาศัยคอมพิวเตอรและ 
การจัดการองคกรที ่ดีมีมูลคาเพิ ่มขึ ้นกวา 
10 เหรียญสหรัฐฯ ในตลาดสหรัฐฯ หรือ 
คิดเปนมูลคารวมถึง 2 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
ดานเทคโนโลย ีสารสนเทศจึงเป นเร ื ่อง 
สำคัญ

ขณะที่กิจการที่เกี่ยวของถูกกดดันให 
เข  า ถ ึ ง เ ม ื อ ง ใ หญ  ด  า น ซ ี ก ต ะ ว ั น ต ก 
โครงสรางและกระบวนการดานลอจิสติกส
ที ่ม ีประสิทธิภาพจึงนับวามีความสำคัญ 
อยางมาก เหลาน้ีนับเปน “กระดูกสันหลัง” 
ของการจัดการสินคาคงคลัง ตัวอยางที่ดี 
ไดแก การลงทุนในหวงโซอุปทานและเทคโนโลยี 
สารสนเทศของ “ซูหนิง” (Suning) ผูจำหนาย 
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ประการสำคัญ 
รานคาปลีกชั้นนำเหลานี้มิไดมุงจับตลาด 
เฉพาะชาวตางชาติที่อาศัยอยู ในเมืองหลัก 
ของจีนดังเชนในอดีตอีกตอไป 
ความมั่งคั่งของชาวจีนที่พุงทะยานและ 
กระจายตัวอยางรวดเร็วทำใหรานคาปลีก 
เหลานี้หันมาจับตลาดผูบริโภคชาวจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนหนุมสาวที่มีฐานะดี  

เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ทำใหขีดความ 
สามารถในการแข  งข ันส ู งข ึ ้ นจนเป น 
สวนสำคัญที่ทำใหเอาชนะ “กั๋วเหมย” ได 
ในเวลาตอมา การจัดการธุรกิจคาปลีก 
ระดับโลกจะชวยให เก ิดม ูลค าเพ ิ ่มทาง 
เศรษฐกิจสำหรับจีน และเปนประโยชน 
ตอเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ

โครงสรางการคาปลีกที ่สลับซับซอน 
เพิ ่มขึ ้นของจีนทำใหจีนกลายเปนตลาดที่ 
“ยากเย็น” ย่ิงข้ึนของบริษัทตางชาติ กิจการ 
คาปลีกและผู ผลิตสินคาของจีนบางสวน 
ตองพยายามปรับการบริหารจ ัดการให 
สอดรับกับทองถิ่นเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ 
อาทิ แวงการด (Vanguard) ในเมือง 
เซินเจ้ิน (Shenzhen) และยงฮุย (Yonghui) 
แหงมณฑลฟูเจี้ยน (Fujian) ใชภูมิปญญา 
ทองถิ่นและทีมบริหารรุนใหมในการขยาย
กิจการและแขงขันกับผู ประกอบการคา 
รายใหญอยางวอล-มารทและคารฟูร ขณะ 
ที่วาฮาฮา (Wahaha) ทิงอี้ (Tingyi) และ 
หวังเหลาจี๋ (Wanglaoji) ก็ใชความเขาใจ 
และเขาถึง “ความเปนจีน” แยงสวนแบง 
ทางการตลาดจากคายน้ำดำรายใหญของ 
โลกอยางโคคา-โคลา (Coca-Cola) และ 
เปปซี่ (Pepsi) 

ไฮเออร (Haier) ผูผลิตตูเย็นอันดับ 4 
ของโลกก็ยังสามารถยึดครองตลาดภายใน
ประเทศไวไดอยางเหนียวแนน แมกระทั่ง 
ผูผลิตผงซักฟอกทองถ่ินอยางไนซกรุป (Nice 
Group) และกวางโจวลิบ้ีเอ็นเตอรไพรซ กรุป 
(Guangzhou Liby Enterprise Group) 
ก็ยังคงครองตลาดผงซักฟอกประมาณรอย
ละ ๓๕ ของตลาดผงซักฟอกโดยรวมของ 
จีนเอาไวไดดวยแนวคิดและวิธีการดังกลาว 

ระดับการแขงขันที่เขมขนดังกลาวได

นำไปสูสิ่งดี ๆ ตอผูบริโภคมากมาย อาทิ 
การแขงขันดานราคา การบริการลูกคา 
การคืนของไดโดยไมมีเง่ือนไข สภาพแวดลอม 
ท่ีดีในการจับจายใชสอย การใหความสำคัญ 
มากข้ึนกับคุณภาพและผูบริโภค ความยืดหยุน 
ของผลิตภัณฑและบริการ เหลาน้ีลวนมีสวน 
ชวยใหประสบการณในการซื ้อหาสินคา 
ของผูบริโภคโดยรวมดีขึ้น

3 การเพ่ิมข้ึนของโครงสรางกฎระเบียบ 
ที ่สอดคลองกัน ในชวงหลายปที ่ผานมา 
รัฐบาลจีนไดออกกฎระเบียบดานการคา 
ปลีกที่สำคัญหลายฉบับ รวมทั้งกฎหมาย 
แรงงานฉบับใหม มาตรฐานความปลอดภัย 
และคุณภาพอาหารที่เขมงวด และกฎการ 
ปองกันสิ่งแวดลอม นับแตเกิดเรื่องอื้อฉาว 
เกี่ยวกับนมผงซานลู (Sanlu) เมื่อป 2551 
รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ ่นไดเริ ่มให 
ความใสใจในเรื่องการควบคุมความปลอดภัย 
และคุณภาพของอาหารมากขึ้น

 ผลจากการนี้ ทำใหเราสังเกตเห็น 
บริษ ัทจำนวนมากเพิ ่มความพยายามใน 
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑของตนเอง 
และของก ิจการท ี ่อย ู  ในห วงโซ อ ุปทาน 
ผูคาปลีกตางกำหนดวาซัพพลายเออรจำเปน 
ตองผานการรับรองจากระบบความปลอดภัย 
ของอาหารและการปรับปรุงคุณภาพ อาทิ 
QS และ ISO 9001 กลยุทธทางการ 
ตลาดระหวางประเทศดานคุณภาพ คุณคา 
และบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกันไดชวย
ใหร านคาปลีกของจีนสามารถยกระดับ 
ภาพลักษณของตราสินคาของตนเอง 

4 การเปล่ียนไปใชการคาปลีกออนไลน 
หรืออีคอมเมิรซ (E-Commerce) การ 
วิจัยหนึ่งยังประเมินวา ภายในป 2558 จีน 
จะมีจำนวนผูใชอินเทอรเน็ตมากถึง 700 
ลานคน ซึ่งเทากับของสหรัฐฯ อินเดีย 
ญี่ปุน รัสเซีย และอินโดนีเซียรวมกัน ในป 
2554 พลเมืองเน็ตชาวจีนใชเวลารวมกัน 
มากถึง 1,900 ลานชั่วโมงในการเลน 
อินเตอรเน็ต นอกจากน้ี แมวาโลกอินเตอรเน็ต 
จะเปนเรื่องใหมสำหรับคนชราและผูที่อาศัย 
อยูในชนบท แตอีกไมนานพวกเขาเหลานั้น 
ก็จะกลายเปนผูใชบริการอินเตอรเน็ตตัวยง 
เชนกัน

จากสถิติย ังพบวาในชวงทศวรรษที ่ 
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ผานมา ผูซื้อสินคาออนไลนในจีนขยายตัว 
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ สงผลใหการซื้อหาสินคาออนไลน 
กำลังกลายเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยม
สูงสุดเปนอันดับที่ 4 ในโลกอินเตอรเน็ต 
และมีอัตราการเติบโตรวดเร็วที ่สุดในจีน 
โดยรอยละ 36 ของผูใชอินเตอรเน็ตซื้อหา 
สินคาในโลกออนไลนในปจจุบัน และคาดวา 
สัดสวนดังกลาวจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 
ในอนาคตอันใกล ซึ่งนั่นสะทอนวาตลาด 
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสในจีนจะเติบโตขึ ้น 
อีกมาก

บอสตันคอนซัลติ้งกรุป (Boston 
Consulting Group) บริษัทท่ีปรึกษาช้ันนำ 
ของโลกรายงานวาจีนมีผูซื้อสินคาออนไลน
ถึง 193 ลานคน ซึ่งมากกวาของสหรัฐฯ 
และมากกวาของอังกฤษถึง 5 เทา ทั้งนี้ 
คาดวามูลคาการคาปลีกออนไลนในจีนจะ
ขยายตัวถึงรอยละ 30 ตอป อันจะสงผล 
ใหตลาดการคาปลีกออนไลนของจีนจะมี 
มูลคาเทากับของสหรัฐฯ ภายในป 2558 
โดยอาจมีสัดสวนถึงรอยละ 8 ของมูลคา 
ตลาดคาปลีกโดยรวมของจีน หรือราว 1.5 
ลานลานหยวน

ผูคาปลีกรายใหญในจีนตางกำลังเขา
สูตลาดการคาออนไลน โดยนักการตลาด 
บางคนถึงกับกลาวเอาไววา บริษัทตาง ๆ 
จะไมสามารถเขามามีบทบาทนำในตลาด 
จีนไดหากไมเขามามีสวนรวมในโลกออนไลน 
จากขอมูลของ China Chain Store & 
Franchise Association (CCFA) พบวา 
ในจำนวนผูคาปลีกชั้นนำ 100 อันดับแรก 
ในจีน ราว 40 รายท่ีเขาสูโลกการคาออนไลน 
ในปจจุบัน อาทิ วอล-มารทผาน Yihaodian.com 
และกั๋วเหมยผาน Coo8.com ขณะที่ราน 
คาปลีกจำนวนมากเปดบริการผานทาง 
Tmall.com ซึ่งเปนเครือขายขนาดใหญ 
ของกลุมอาลีบาบา (Alibaba Group) 

แตละบริษัทยังพยายามสรางความ 
สามารถในการแขงข ันผานการนำเสนอ 
สินคาและบริการที่แตกตางกัน ตัวอยาง 
เชน เว็บไซตแบบ C2C ของเถาเปา 
(Taobao) นำเสนอสินคาอุปโภคบริโภค 
มากกวา 500 ลานรายการ มีผูประกอบการ 
มากกวา 5 ลานราย และมียอดขาย 

50,000 รายการตอนาที แตกตางจากอีเบย 
(eBay) ท่ีสินคาสวนใหญท่ีซ้ือขายออนไลน 
ผานเว็บไซตนี้เปนสินคาใหม 

นอกจากนี้ กิจการคาปลีกยังมิเพียงใช 
ประโยชนจากโลกออนไลนเพ่ือการ “จำหนาย 
สินคา” ไดเทานั้น แตยังสามารถสานสราง 
“ความสัมพันธ” กับลูกคาชาวจีนซ่ึงใชเวลา 
คอนขางมากในการทองอินเตอรเน็ตเพื ่อ 
คนควาขอมูลกิจการและสินคา โดยประมาณ 
1 ใน 4 ของผูบริโภคคนหาขอมูลออนไลน 
กอนตัดสินใจซ้ือ และอีกรอยละ ๒๙ คนควา 
และซื้อสินคาออนไลน

จากการศึกษายังพบวาบริษัทของจีน
ด ู เหม ือนจะให ความสำค ัญก ับช องทาง 
“การคาออนไลน” มากกวาคูแขงจากตางประเทศ 
ขณะที ่ก ิจการตางชาติใหความสำคัญกับ 
การสราง “ความภักดีตอตราสินคา” กลาวคือ 
บริษัทจีนพยายามใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่อเปนกลไกหลักในการขยายฐานลูกคา 
และเขาถึงผูบริโภค โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริโภค 
ที่มีอายุระหวาง 20- 40 ปซึ่งมีความสำคัญ 
กับธุรกิจอยางมากในระยะยาว 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและคน 
ช ั ้นกลางในจ ีนจะม ีส  วนสำค ัญในการ 
ขับเคลื ่อนการเติบโตของภาคการคาปลีก 
ของจีนในอนาคต ธุรกิจการคาปลีกของจีน 
นับเปนหนึ ่งในภาคการตลาดที ่น าสนใจ 
ท่ีสุดในทศวรรษหนา โดยอุตสาหกรรมคาปลีก 
ของจีนจะมุงหนาไปสูชวงของ “ทวีกำลัง” 
จากการผสมผสานของป จจ ัย เช ิ งบวก 
โดยเฉพาะอย างย ิ ่ งจำนวนผ ู บร ิ โภคท ี ่ 
มากมายและสลับซับซอน พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร 
ที่กวางใหญ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ดีและทันสมัย และโครงสรางกฎระเบียบที่ 
ลึกซึ้งมากขึ้นของจีน 

ดังน้ัน เราจึงควรจับตามองการเปล่ียนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นอยางใกลชิด เพราะวิวัฒนาการ 
ของวงการคาปลีกจีนในครั้งนี้จะมิเพียงสง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของจีน
เทาน้ัน แตจะยังสงผลกระทบไปยังตลาดโลก 
ทั่วทุกหัวระแหงอีกดวย 
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ดังนั ้นไมวาอยางไร ตองยอมรับความ 
เปนจริงวาภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความ 
จำเปนท่ีจะตองปรับตัว ไมวาจะเปนการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิต ท้ังในดานแรงงานเทคโนโลยี 
รวมทั ้งการเพิ ่มขีดความสามารถในการผลิต 
ใหสอดคลองกับความตองการในตลาดโลก 
และเพื่อใหสามารถ แขงขันในระดับโลกได

ซึ ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไดมีการ 
เปรียบเทียบทางการคาของสินคาอุตสาหกรรม 
ไทยกับสินคาอุตสาหกรรมอาเซียน 4 ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ 
สิงคโปร พบวาไทยมี 36 กลุ มอุตสาหกรรม 
จัดอยูในประเภทมีปญหาที่ตองไดรับการรักษา 
ในขณะที่อินโดนีเซียมี 61 กลุม ฟลิปปนสมี 43 
กลุม สิงคโปรมี 42 กลุม และมาเลเซียมี 17 กลุม

โดย 36 กลุ มอุตสาหกรรมของไทยที ่จัด 
อยูในประเภทที่ตองดูแลนั้น แยกออกเปน 3 กลุม 
ไดแก

กลุมที่ 1 มีความไดเปรียบทางการแขงขัน 
ลดลงกับประเทศในอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 13 
กลุมอุตสาหกรรม เชน เคมีภัณฑอินทรีย ผลิตภัณฑ 
จากยางพารา กระดาษและกระดาษแข็ง ผลิตภัณฑ 
เซรามิก เคร่ืองจักร/เคร่ืองกล/ลอยเลอร อากาศยาน/ 
ยานอวกาศ อาวุธและกระสุน เปนตน

กลุมที่ 2 มีความสูญเสียความไดเปรียบ 
ทางการแขงขัน มีทั้งสิ้น 9 กลุมอุตสาหกรรม 
เชน เหล็กและเหล็กกลา เฟอรนิเจอร หนังเฟอร/ 
เฟอรเทียม เย่ือไมหรือเย่ือท่ีไดจากเสนใยเซลลูโลส 
อื ่นๆ ขนแกะ/ผาทอ เสนใยสิ ่งทอจากพืช/ 
ดายกระดาษ รม/รมปกกันแดด เปนตน

กลุมที่ 3 มีความเสียเปรียบมากขึ้น มี 
ทั ้งสิ ้น 14 กลุ มอุตสาหกรรม เชน เชื ้อเพลิง 
จากแร/น้ำมันแร ผลิตภัณฑทางเภสัชกรรม ปุย 
เครื่องหนัง เคมีภัณฑเบ็ดเตล็ด ไขมุกธรรมชาติ/ 
รัตนชาติ ทองแดงและของทำดวยทองแดง นิกเกิล 
และของที่ทาดวยนิกเกิล รองเทา สนับแขงและ 
ของที่คลายกัน เครื่องดนตรี เปนตน

สำหรับอุตสาหกรรมไทยท่ีมีความไดเปรียบ 
มากขึ้น มีทั้งสิ้น 16 กลุม เชน ยานยนตและ 
สวนประกอบ พลาสติกและของท่ีทำดวยพลาสติก 
หนังดิบและหนังฟอก เรือและสิ่งกอสรางลอยน้ำ 
แกวและเครื่องแกว ผลิตภัณฑที่ทำจากเหล็กและ 
เหล็กกลา พรมและสิ่งทอปูพื้นตางๆ เสนใยสั้น 

ประดิษฐ ฝาย เปนตน 
ซึ่งเมื่อเทียบกับ 4 ประเทศ จะพบวาไทยมี 

จำนวนกลุมอุตสาหกรรมที่ไดเปรียบมากขึ้นเปน 
อันดับ 2 รองจากมาเลเซียที่มี 17 กลุม สวน 
สิงคโปรมี 13 กลุม อินโดนีเซียมี 6 กลุม และ 
ฟลิปปนสมี 5 กลุม

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเมื่อเขาสู AEC 
แลว จะไดเปรียบ 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 
เสื้อผาและของที่ใชแลวทำดวยสิ่งทอ สังกะสีและ 
ของทำดวยสังกะสี หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง 
สวนอุตสาหกรรมที่จะมีความเสียเปรียบแตมี 
แนวโนมดีขึ ้นมี 16 กลุ มอุตสาหกรรม เชน 
หนังสือ/อุตสาหกรรมการพิมพ เครื่องจักรไฟฟา/ 
อุปกรณไฟฟา ไมกอกและของทำดวยไมกอก ตะก่ัว 
และของที่ทำดวยตะกั่ว โลหะสามัญ สินแร ไหม 
ของเลนและอุปกรณการกีฬา ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ 
เบ็ดเตล็ด เปนตน

หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมู
ลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  สามารถติดตอไดที ่กรมเจรจาการคา 
ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย Call Center           
0 2507 7555 หรือทาง www.dtn.go.th, 
w w w . t h a i l a n d a e c . c o m 
,www.facebook.com/TradeNegotiations
และ http://twitter.com/dtn_thailand

ในการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ  AEC ในป 2558 แนนอนวา 
ยอมมีผลตอทุกภาคสวนทั้งในแงบวก และใน 
แงลบ ซึ่งขณะนี้ในหมวดของสินคา ประเทศไทย 
ไดใหน้ำหนักในการแกไขปญหาผลกระทบ และ 
พัฒนาปรับปรุงเตรียมความพรอมเพื่อการรับมือ 
กับการเปล่ียนแปลง ไปท่ีสินคาทางภาคการเกษตร 
และสินคาทางภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก

แมวาจะดูเหมือนในชวงทศวรรษที่ผานมา
สินคาอุตสาหกรรมของไทยจะมีพัฒนาการ มี 
การปรับปรุงไปอยางมากมายจากในอดีต แตทุก 
ฝายก็ยอมรับตรงกันวา ยังมีความจำเปนที ่จะ 
ตองมีพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยในการ 
กาวสูการเปน AEC ในอีก 3 ปขางหนานี้

จริงอยูในแงของผลกระทบเชิงบวกสำหรับ 
สินคาภาคอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนเรื่องที่ตนทุน 
ในการผลิตของไทยต่ำลง สามารถนำเขาวัตถุดิบ 
และสินคาที่ใชในการผลิตไดในราคาที่ถูกลงหรือ 
เรื ่องของการลดและยกเลิกมาตรการทางภาษี 
ในป 2553 เปนรอยละ 0 ทั้งหมด ยกเวนรายการ 
สินคาออนไหวและออนไหวมาก (Sensitive and 
Highly Sensitive) ของกลุมอาเซียน 6 ประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย และในป 2558 สำหรับกลุม 
CLMV ซึ ่งเปนการลดอุปสรรคทางการคาและ 
สงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดที่มีขนาดใหญ และ 
เพิ่มโอกาสมากขึ้น

แนนอนวาการรวมกลุมกัน จะทำใหโอกาส 
และอำนาจในการตอรองของประเทศไทย ที่มีกับ 
ประเทศตางๆ นอกกลุมอาเซียนมีสูงขึ้น และการ 
แขงขันภายในกลุมจะชวยใหเกิดการยกระดับ และ 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตใหกับผูประกอบการ 
ดังเปาหมายของ AEC คือการสงเสริมใหอาเซียน 
เปนตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคล่ือนยาย 
สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือโดยเสรี 
และการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น

อยางไรก็ตาม ในแงของผลกระทบเชิงลบ 
ก็มีสิ่งที่ตองระวังดวยเชนกัน เชน ในเรื่องสินคา 
ของประเทศอาเซียนอื ่นที ่จะเขาสู ตลาดไทยได 
โดยไมมีภาระภาษี ทำใหผูประกอบการไทยตอง 
แขงขันมากขึ ้น แถมยังมีเรื ่องของตนทุนดาน 
แรงงาน เรื่องของการเคลื่อนยายฐานการผลิต ที่ 
อาจจะเกิดขึ้นได หากประเทศสมาชิกใดประเทศ 
หนึ่งนาสนใจกวา
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของ สปป.ลาว จากระบบสังคมนิยมเปนระบบตลาดเสรีในป 2529 ตามนโยบาย 
จินตนาการใหม (New Economic Mechanism : NEM) ของนายไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว 
ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ปนับตั้งแตป 2524 ซึ่งตั้งเปาหมายให สปป.ลาว สามารถ 
หลุดพนจากการเปนหนึ่งในกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ภายในป 
2563 เปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเศรษฐกิจ สปป.ลาว ขยายตัวอยางตอเนื่องดวยแรงหนุนจากการลงทุนจากตางประเทศ 
ในดานตางๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟา เหมืองแร บริการ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งจากจีน 
เวียดนาม และไทย ซึ่งครองตำแหนงผูลงทุนรายสำคัญของ สปป.ลาว มาโดยตลอด ทั้งนี้ ปจจุบัน สปป.ลาว อยูใน 
ชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (The Seventh Five-Year National Socio-Economic 
Development Plan) ป 2554-2558 มีเปาหมายสำคัญโดยสรุป 5 ดาน ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของ สปป.ลาว จากระบบสังคมนิยมเปนระบบตลาดเสรีในป 2529 ตามนโยบาย 
จินตนาการใหม (New Economic Mechanism : NEM) ของนายไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว 
ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ปนับตั้งแตป 2524 ซึ่งตั้งเปาหมายให สปป.ลาว สามารถ 
หลุดพนจากการเปนหนึ่งในกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ภายในป 
2563 เปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเศรษฐกิจ สปป.ลาว ขยายตัวอยางตอเนื่องดวยแรงหนุนจากการลงทุนจากตางประเทศ 
ในดานตางๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟา เหมืองแร บริการ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งจากจีน 
เวียดนาม และไทย ซึ่งครองตำแหนงผูลงทุนรายสำคัญของ สปป.ลาว มาโดยตลอด ทั้งนี้ ปจจุบัน สปป.ลาว อยูใน 
ชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (The Seventh Five-Year National Socio-Economic 
Development Plan) ป 2554-2558 มีเปาหมายสำคัญโดยสรุป 5 ดาน ดังนี้

ÊÓÃÇ¨âÍ¡ÒÊ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Â¨Ò¡
á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ
¢Í§ Ê»».ÅÒÇ 

â´Â: ½†ÒÂÇÔ¨ÑÂ¸ØÃ¡Ô¨ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×่Í¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â

โอกาสของนักลงทุนไทย
นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สินแรและแหลงน้ำท่ีอุดมสมบูรณ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม และประวัติศาสตร 

อันยาวนานของ สปป.ลาว เปนเสนหดึงดูดนักลงทุนตางชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยใหเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว อยางตอเนื่อง 
แลว แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันยังมีสวนสำคัญในการสนับสนุนนักลงทุนไทยใหเขาไปลงทุนในธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพในการ 
แขงขัน ดังนี้

ดานพลังงาน
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- กอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญเพิ่ม 10 เขื่อน กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 5,015 MW
- กอสรางสถานีไฟฟายอย 8 แหง กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 2,862 MW
- กอสรางสายสงกระแสไฟฟาแรงดัน 115 KV เชื่อมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตของประเทศ
- กอสรางสายสงกระแสไฟฟาแรงดัน 500 KV เชื่อมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะเวียดนามและไทย

โอกาสของนักลงทุนไทย
ระบบไฟฟาของ สปป.ลาว ยังไมทั่วถึงทั้งประเทศ ขณะที่ สปป.ลาว มีศักยภาพในการกอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา 

พลังน้ำ ทั้งจากภูมิประเทศที่เหมาะสมและปริมาณน้ำฝนคอนขางสูง ทั้งนี้ ปจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการเขื่อนและโรงไฟฟา 
ที่ลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MoU) แลว แตยังไมไดลงนามสัญญาพัฒนาโครงการ 
(Project Development Agreement : PDA) กับรัฐบาล สปป.ลาว จำนวน 33 โครงการ (กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 
7,386.5 MW) ปจจัยทั้งหมดดังกลาวประกอบกับแผนพัฒนาฯ ซึ่งตั้งเปาพัฒนากฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกนักลงทุนมากขึ้น นับเปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจพลังงานและธุรกิจรับเหมากอสรางของไทย 
ในการเขาไปลงทุนพัฒนาเขื่อนและโรงไฟฟาพลังน้ำใน สปป.ลาว นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดดังกลาวยังเปนโอกาสใน 
การขยายตลาดวัสด ุก อสร างและอุปกรณไฟฟาของผู ประกอบการไทย อาทิ เหล็ก ป ูนซีเมนต อะลูม ิ เน ียม 
และสายสงกระแสไฟฟา อีกดวย

ดานทองเที่ยว
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติราว 2.8 ลานคนตอป และรายไดจากการทองเที่ยวราว 350 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ภายในป 2558
- จำนวนโรงแรมและภัตตาคารทั่วประเทศ 300 แหง และ 850 แหง ตามลำดับ ภายในป 2558
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง และมรดกแหงชาติ 29 แหง

โอกาสของนักลงทุนไทย
ความโดดเดนของ สปป.ลาว ทั้งดานแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ เปนปจจัยสำคัญดึงดูดให 

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับแผนพัฒนาฯ ซึ่งระบุวารัฐบาล 
สปป.ลาว เตรียมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการดานการทองเที่ยว อาทิ การบริการขอมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพของที่พัก จึงเปนโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในการเขาไปลงทุนประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ โรงแรม รานอาหาร สปา นำเที่ยว และรถเชา ซึ่งปจจุบันยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ

ดานสาธารณูปโภคและการขนสง
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- กอสรางถนนเชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในประเทศ
- กอสรางถนนในประเทศเชื่อมกับเสนทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) 

และเสนทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ไปยังประเทศเพื่อนบาน
- ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสนามบินภายในประเทศที่มีอยูเดิม และการกอสรางสนามบินแหงใหมในนครหลวง 

เวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง แขวงเซียงขวาง แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก

โอกาสของนักลงทุนไทย
ระบบสาธารณูปโภคและการขนสงใน สปป.ลาว อยูระหวางการพัฒนาใหดีขึ้น โดยรัฐบาล สปป.ลาว ดำเนินโครงการ 

พัฒนาเสนทางระหวางเมืองและเสนทางหลักของประเทศหลายเสนทาง รวมทั้งปรับปรุงเสนทางขนสงที่เชื่อมตอกับประเทศ 
เพื่อนบานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหปริมาณการขนสงสินคาผาน สปป.ลาว ไปยังประเทศอื่นๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก อัน 
จะกระตุนใหเกิดความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคา เชน ศูนยกระจายสินคา คลังสินคา รวมทั้งธุรกิจที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการขนสง อาทิ ปมน้ำมัน จุดพักรถ สถานีรับ-สงผูโดยสาร เพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดดังกลาว 
สงผลใหความตองการสินคาวัสดุกอสรางใน สปป.ลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสของผูสงออกไทย 
ในการสงออกสินคาดังกลาวไป สปป.ลาว

แมวารัฐบาล สปป.ลาว เตรียมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งนับเปนโอกาสของนักลงทุนไทยในดานตางๆ ดังที่ 
กลาวมา แตปจจุบัน สปป.ลาว ยังมีปญหาบางประการที่เปนอุปสรรคตอการเขาไปลงทุน ไมวาจะเปนแรงงานที่ยังขาด 
ทักษะดานการจัดการและดานเทคนิค การขออนุญาตลงทุนยังลาชา ความแตกตางในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละ 
หนวยงาน และความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมขนสงสินคาระหวางแขวงซึ่งมีคอนขางนอย 
อยางไรก็ตาม หากผูลงทุนศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ พรอมทั้งขอรับคำปรึกษาจากหนวยงานไทยที่เชี่ยวชาญ 
ดานการลงทุนกอนเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว จะชวยใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจของ สปป.ลาว จากระบบสังคมนิยมเปนระบบตลาดเสรีในป 2529 ตามนโยบาย 
จินตนาการใหม (New Economic Mechanism : NEM) ของนายไกสอน พมวิหาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของ สปป.ลาว 
ควบคูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ปนับตั้งแตป 2524 ซึ่งตั้งเปาหมายให สปป.ลาว สามารถ 
หลุดพนจากการเปนหนึ่งในกลุมประเทศที่มีระดับการพัฒนานอยที่สุด (Least Developed Countries : LDCs) ภายในป 
2563 เปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันใหเศรษฐกิจ สปป.ลาว ขยายตัวอยางตอเนื่องดวยแรงหนุนจากการลงทุนจากตางประเทศ 
ในดานตางๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานไฟฟา เหมืองแร บริการ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งจากจีน 
เวียดนาม และไทย ซึ่งครองตำแหนงผูลงทุนรายสำคัญของ สปป.ลาว มาโดยตลอด ทั้งนี้ ปจจุบัน สปป.ลาว อยูใน 
ชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (The Seventh Five-Year National Socio-Economic 
Development Plan) ป 2554-2558 มีเปาหมายสำคัญโดยสรุป 5 ดาน ดังนี้

ÊÓÃÇ¨âÍ¡ÒÊ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Â¨Ò¡
á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒµÔ
¢Í§ Ê»».ÅÒÇ 
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โอกาสของนักลงทุนไทย
นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สินแรและแหลงน้ำท่ีอุดมสมบูรณ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีงดงาม และประวัติศาสตร 

อันยาวนานของ สปป.ลาว เปนเสนหดึงดูดนักลงทุนตางชาติรวมทั้งนักลงทุนไทยใหเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว อยางตอเนื่อง 
แลว แผนพัฒนาฯ ฉบับปจจุบันยังมีสวนสำคัญในการสนับสนุนนักลงทุนไทยใหเขาไปลงทุนในธุรกิจที่ไทยมีศักยภาพในการ 
แขงขัน ดังนี้

ดานพลังงาน
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- กอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟาขนาดใหญเพิ่ม 10 เขื่อน กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 5,015 MW
- กอสรางสถานีไฟฟายอย 8 แหง กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 2,862 MW
- กอสรางสายสงกระแสไฟฟาแรงดัน 115 KV เชื่อมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใตของประเทศ
- กอสรางสายสงกระแสไฟฟาแรงดัน 500 KV เชื่อมกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะเวียดนามและไทย

โอกาสของนักลงทุนไทย
ระบบไฟฟาของ สปป.ลาว ยังไมทั่วถึงทั้งประเทศ ขณะที่ สปป.ลาว มีศักยภาพในการกอสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา 

พลังน้ำ ทั้งจากภูมิประเทศที่เหมาะสมและปริมาณน้ำฝนคอนขางสูง ทั้งนี้ ปจจุบัน สปป.ลาว มีโครงการเขื่อนและโรงไฟฟา 
ที่ลงนามบันทึกความเขาใจ (Memorandum of Understanding : MoU) แลว แตยังไมไดลงนามสัญญาพัฒนาโครงการ 
(Project Development Agreement : PDA) กับรัฐบาล สปป.ลาว จำนวน 33 โครงการ (กำลังการผลิตกระแสไฟฟารวม 
7,386.5 MW) ปจจัยทั้งหมดดังกลาวประกอบกับแผนพัฒนาฯ ซึ่งตั้งเปาพัฒนากฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออำนวย 
ความสะดวกใหแกนักลงทุนมากขึ้น นับเปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจพลังงานและธุรกิจรับเหมากอสรางของไทย 
ในการเขาไปลงทุนพัฒนาเขื่อนและโรงไฟฟาพลังน้ำใน สปป.ลาว นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดดังกลาวยังเปนโอกาสใน 
การขยายตลาดวัสด ุก อสร างและอุปกรณไฟฟาของผู ประกอบการไทย อาทิ เหล็ก ป ูนซีเมนต อะลูม ิ เน ียม 
และสายสงกระแสไฟฟา อีกดวย

ดานทองเที่ยว
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติราว 2.8 ลานคนตอป และรายไดจากการทองเที่ยวราว 350 พันลานดอลลารสหรัฐ 

ภายในป 2558
- จำนวนโรงแรมและภัตตาคารทั่วประเทศ 300 แหง และ 850 แหง ตามลำดับ ภายในป 2558
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีก 2 แหง และมรดกแหงชาติ 29 แหง

โอกาสของนักลงทุนไทย
ความโดดเดนของ สปป.ลาว ทั้งดานแหลงทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ เปนปจจัยสำคัญดึงดูดให 

นักทองเที่ยวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับแผนพัฒนาฯ ซึ่งระบุวารัฐบาล 
สปป.ลาว เตรียมพัฒนาแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบริการดานการทองเที่ยว อาทิ การบริการขอมูล 
สิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพของที่พัก จึงเปนโอกาสสำหรับนักลงทุนไทยในการเขาไปลงทุนประกอบธุรกิจทองเที่ยว 
และบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ โรงแรม รานอาหาร สปา นำเที่ยว และรถเชา ซึ่งปจจุบันยังขาดแคลนทั้งในเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ

ดานสาธารณูปโภคและการขนสง
เปาหมายตามแผนพัฒนาฯ
- กอสรางถนนเชื่อมระหวางเมืองตางๆ ในประเทศ
- กอสรางถนนในประเทศเชื่อมกับเสนทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) 

และเสนทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ไปยังประเทศเพื่อนบาน
- ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาสนามบินภายในประเทศที่มีอยูเดิม และการกอสรางสนามบินแหงใหมในนครหลวง 

เวียงจันทน แขวงหลวงพระบาง แขวงเซียงขวาง แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก

โอกาสของนักลงทุนไทย
ระบบสาธารณูปโภคและการขนสงใน สปป.ลาว อยูระหวางการพัฒนาใหดีขึ้น โดยรัฐบาล สปป.ลาว ดำเนินโครงการ 

พัฒนาเสนทางระหวางเมืองและเสนทางหลักของประเทศหลายเสนทาง รวมทั้งปรับปรุงเสนทางขนสงที่เชื่อมตอกับประเทศ 
เพื่อนบานอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลใหปริมาณการขนสงสินคาผาน สปป.ลาว ไปยังประเทศอื่นๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก อัน 
จะกระตุนใหเกิดความตองการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการคา เชน ศูนยกระจายสินคา คลังสินคา รวมทั้งธุรกิจที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการขนสง อาทิ ปมน้ำมัน จุดพักรถ สถานีรับ-สงผูโดยสาร เพิ่มขึ้นตาม นอกจากนี้ โครงการทั้งหมดดังกลาว 
สงผลใหความตองการสินคาวัสดุกอสรางใน สปป.ลาว มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงเปนโอกาสของผูสงออกไทย 
ในการสงออกสินคาดังกลาวไป สปป.ลาว

แมวารัฐบาล สปป.ลาว เตรียมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งนับเปนโอกาสของนักลงทุนไทยในดานตางๆ ดังที่ 
กลาวมา แตปจจุบัน สปป.ลาว ยังมีปญหาบางประการที่เปนอุปสรรคตอการเขาไปลงทุน ไมวาจะเปนแรงงานที่ยังขาด 
ทักษะดานการจัดการและดานเทคนิค การขออนุญาตลงทุนยังลาชา ความแตกตางในขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละ 
หนวยงาน และความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะเสนทางคมนาคมขนสงสินคาระหวางแขวงซึ่งมีคอนขางนอย 
อยางไรก็ตาม หากผูลงทุนศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของอยางรอบคอบ พรอมทั้งขอรับคำปรึกษาจากหนวยงานไทยที่เชี่ยวชาญ 
ดานการลงทุนกอนเขาไปลงทุนใน สปป.ลาว จะชวยใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นมากขึ้น
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ทองคำแทง มงกุฎทอง แหวนทอง 
สายสรอยทอง กำไลทอง แวนตาทอง ฟนทอง 
เหลาผสมทองคำเปลว ... เหรียญทอง (ไมใช 
จากกีฬาโอลิมปกนะ) ดูเหมือนทองคำนับ 
เปนสิ่งที่โปรดปรานและอยูคู กับคนจีนมา
แตโบราณกาล

แตในชวงปที่ผานมา ตลาดซื้อขาย 
ทองคำโลกด ู เหม ือนจะเร ิ ่มผ อนคลาย 
กระแสความรอนแรง ขณะท่ีแนวโนมสภาพ 

ตลาดของจีนก็ขาดเสถียรภาพ โดยกอนหนา 
นี้ World Gold Council (WGC) ออก 
ขาววาอุปสงคทองคำของจีนในชวงไตรมาส 
แรกของป 2555 พุงสูงท่ีสุดเปนประวัติการณ 
โดยมีการซื้อขายทองคำและเครื่องประดับ 
ทองคำรวมถึง 255.2 ตัน ซึ่งเหตุผลสำคัญ 
เนื ่องจากอัตราเงินเฟอที ่สูงและเงื ่อนไข 
ขอจำกัดของการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย 
อะไรจะเกิดขึ ้นเมื ่อทองคำไมใชสิ ่งที ่ชาว 

จีนนิยมซื้อหาหรือลงทุนเชนเดิม
อยางไรก็ดี พอยางเขาสูไตรมาสที่ 2 

ของป ความรอนแรงดังกลาวเริ่มหดหาย 
ไป หนังสือพิมพไชนา เดลี่ (China Daily) 
ซึ่งตีพิมพเรื่อง “Gold loses luster in 
domestic market” เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม ที่ผานมา ถึงสภาพตลาดทองคำ 
ของจีนดังกลาวไวอยางนาสนใจ สรุปไดวา 
ชาวจีนสนใจซื้อเครื่องประดับทองคำลด
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การลงทุนของสถาบันลงทุนในทองคำขยายตัว
ถึง 157.5 ตัน มากกวา 2 เทาของชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน (ซึ่งอยูที่ 66.2 ตัน) และนับเปนระดับที่
สูงที่สุดนับแตมีการรายงานการลงทุนของสถาบัน
เมื่อป 2552  

ลงสถิติการซื ้อขายเครื ่องประดับทองคำ 
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2555 พบวา 
ในเชิงปริมาณ มีการซื้อขายกัน 93.8 ตัน 
ลดลงรอยละ 9 เมื่อเทียบกับของชวงเวลา 
เดียวกันของปกอน ขณะที่ในเชิงมูลคาอยู 
ที่ 30,700 ลานหยวน ลดลงรอยละ 6 
เมื่อเทียบกับของชวงเวลาเดียวกันของปที่
ผานมา แตก็ยังนับวาสูงกวามูลคาเฉลี่ย 
รายไตรมาสในชวง 5 ปที่ผานมาถึงรอยละ 
17 

นายมารกัส กรับบ (Margus Gruss) 
ผู อำนวยการจัดการดานการลงทุนของ 
WGC กลาววา “อุปสงคที่ออนตัวลงของ 
อินเดียและจีน ซึ่งมีสัดสวนถึงกวารอยละ 
45 ของตลาดเครื่องประดับทองคำโลก 
นับเปนเหตุผลสำคัญที่ทำใหอุปสงคของ
ตลาดทองคำโดยรวมชะลอตัวลง” ทั้งนี้ 
การชะลอตัวลงของอุปสงคเครื่องประดับ
ของชาวจีนและอินเดียมีเหตุผลที่แตกตาง
กัน กลาวคือ ในสวนของจีนเกิดขึ้นจาก 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจและความนิยม
สวมใสเครื่องประดับทองคำของชาวจีนที่
ลดลง ขณะที่อุปสงคเครื่องประดับทองคำ 
ของอินเดียที่ชะตัวตัวนั้น เกิดขึ้นจากการ 
ความผันผวนของคาเง ินร ูป ของอินเดีย 
และเพิ่มอัตราอากรนำเขาและภาษีสรรพ

สามิตในสินคาทองคำของรัฐบาล ซึ่งสราง 
ความไม พอใจก ับตลาดเป นอย างมาก 
เพราะเครื่องประดับทองคำนับเปนสินสอด 
และของขวัญที่ชาวอินเดียนิยมมอบใหแก
กันตามประเพณี

การลงทุนในทองคำลดลง

ขณะเดียวกัน การซื้อหาทองคำเพื่อ 
การลงทุนมีปริมาณ 51.1 ตัน ลดลงรอยละ 
4 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 
กอน ทั้งนี้ มีสาเหตุสำคัญหลายประการ 
ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ทิศทาง 
ของราคาทองคำในอนาคตที ่ ไม ช ัดเจน 
อัตราเงินเฟอที่ลดลง และโอกาสและทาง 
เลือกในการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย 
และตลาดหุ นของจีนและตางประเทศที ่ 
เปดขึ้นอีกครั้ง ทำใหนักลงทุนจีนเกิดความ 
ลังเลที่จะลงทุนในทองคำเพิ่มเติม แตอัตรา 
การลดลงของการลงทุนในทองคำของจีน
ก็ยังนอยกวาของโลกมาก เพราะในชวง 
ไตรมาสที่ 1 และที่ 2 การซื้อทองคำของ 
นักลงทุนทั่วโลกลดลงรอยละ 10 และ 
รอยละ 7 ตามลำดับ

กระแสการลงทุนของยุโรปยังแรงดี

แมวาสภาพเศรษฐกิจในยุโรปจะยัง 
ไมสอแววการฟนตัว แตนักลงทุนยุโรปก็ 
ยังเลือกที่จะลงทุนในทองคำอยูตอไป โดย 
นักลงทุนรายยอยซื้อทองคำถึง 77.6 ตัน 
เพิ่มขึ้นรอยละ 15 เมื่อเทียบกับของปที่ 
ผานมา ซึ่งสูงกวาคาเฉลี่ยปริมาณการคา 
ทองคำรายไตรมาสในชวง 5 ปที่ผานมา 
ถึงรอยละ 19

การลงทุนของสถาบันยังขยายตัว
 
การลงทุนของสถาบันลงทุนในทอง

คำขยายตัวถึง 157.5 ตัน มากกวา 2 
เท าของช วงเวลาเด ียวก ันของป ก อน 
(ซึ่งอยูที่ 66.2 ตัน) และนับเปนระดับที่สูง 
ที ่ส ุดนับแตมีการรายงานการลงทุนของ 
สถาบันเม่ือป 2552  การซ้ือทองคำดังกลาว 
ทำให การลงท ุนของย ุโรปม ีส ัดส วนถ ึง 
รอยละ 16 ของมูลคาการคาทองคำโลก 
ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางของหลายประเทศ 
โดยเฉพาะคาซัคสถาน ฟลิปปนส รัสเซีย 
และยูเครน ตางก็ซื้อทองคำเขาคงคลังมาก 
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ขึ้น 
อยางไรก็ดี ในชวง 3 ปที่ผานมา 

ธนาคารกลางของจีนยังไมปร ับระดับ 
ของปริมาณทองคำในคงคลังแตอยางใด 
โดยมีสัดสวนอยูที่รอยละ 1.6 ของมูลคา 
ทุนสำรองฯ ซึ่งคอนขางนอยเมื่อเทียบ 
กับของประเทศอ่ืน ขณะท่ีพันธบัตรรัฐบาล 
สหรัฐฯ มีสัดสวนอยูที่ราวรอยละ 36 ของ 
ท้ังหมด ท้ังน้ี จีนนับเปนผูถือครองพันธบัตร 
รัฐบาลสหรัฐฯ รายใหญที่สุดในโลก โดยใน 
ชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 จีนซื้อ 
พันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มอีก 300 ลานเหรียญ 
สหรัฐฯ ทำให ณ กลางป 2555 มูลคา 
รวมของการถ ือครองพ ันธบ ัตรสหร ัฐฯ 

ของจีนพุงสูงถึง 1.16 ลานลานเหรียญ 
สหรัฐฯ 

ทองคำยังเปนทางเลือกที่ดีสำหรับ
การลงทุน แมวาแนวโนมของตลาดทองคำ 
โลกจะไมสดใสมากนัก แตทองคำก็ยังเปน 
ทางเล ือกสำหรับนักลงทุนในการเก ็บ 
รักษาสินทรัพยที ่ม ีสภาพคลองในการ 
เปล่ียนเปนเงินสดท่ีดี ขณะเดียวกัน ธนาคาร 
กลางของหลายชาติ ซ่ึงเปนนักลงทุนระยะยาว 
ท ี ่ย ั งคงเช ื ่อม ั ่นและเพ ิ ่มการลงท ุนใน 
ทองคำตอไป เพื่อกระจายความเสี่ยงใน 
ทุนสำรองเงินตราตางประเทศและลดการ
พึ่งพาเงินตราตางประเทศสกุลใดเปนการ 
เฉพาะ 

ทั้งนี้ หลายฝายยังเชื่อมั่นวา จีนจะ 
ครองแชมปการลงทุนทองคำและซื้อหา 
เครื่องประดับทองคำของโลกในป 2555 
และอีกหลายปในอนาคต กอรปกับอัตรา 
การถือครองเครื ่องประดับทองคำตอหัว 
ของชาวจีนยังต่ำมากเมื ่อเทียบกับของ 
ชาติอื่น ๆ และมีศักยภาพที่จะเติบโตอีก 
มากเมื่อทุกอยางเขาที่เขาทาง จึงมีกระแส 
ขาววา WGC เตรียมจะสงทีมงานเขามา 
ประชาส ัมพ ันธ  เสร ิมสร างภาพล ักษณ 
ทองคำ และใหความรูและผลักดันการเปด 
ตลาดการลงท ุนทองคำในตลาดจ ีนก ัน 
อยางมากในอนาคตอันใกล
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รถยนตขับเคลื่อนดวยตนเอง
ของกูเกิลไดเปดตัวเมื่อเดือน
ตุลาคม 2555 ที่ผานมาและ
ขณะนี้ในเมืองลาสเวกัส 
รัฐเนวาดาจะเปนรัฐแรกใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
อนุญาตใหมีรถที่สามารถ
ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ

Ã¶¢Ñºà¤Å× èÍ¹¡Ö è§ÍÑμâ¹ÁÑμ Ô ...Í¹Ò¤μ¡ÒÃ¢¹Ê‹§Ã¶Ê‹Ç¹μ ÑÇ

สำหรับผูขับขี่รถยนตนั้น การที่คน 
ขับสามารถพักผอน โทรศัพท หรือเพลิด 
เพลินกับวิวระหวางทาง โดยท่ีไมตองระมัดระวัง 
ในการขับรถดูเหมือนเปนเรื ่องที ่แทบจะ 
เปนไปไมได

แต ม ันสามารถเกิดข ึ ้นได จร ิงแลว 
โดยมีการพูดถึงรถยนตที่ขับไดดวยเองโดย
คนขับไมตองบังคับเปนครั้งแรกจากขอมูล
ของวารสารวิชาการไอทริปเปลอี สเปคตรัม 
(IEEE SpectrumX ฉบับเดือนตุลาคม 
2554  [1] และอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 
2555 [2] การขนสงสาธารณะอาจจะมีขอ 
บกพรองแมแตในประเทศที่การจราจรที ่ 
ไมติดขัดมากนัก การโดยสารระบบขนสง 
สาธารณะอาจจะไมสะดวกสบายเหมือน 
การมีรถยนตสวนตัวขับเอง เพราะระบบ 
ขนสงสาธารณะไมไดเริ ่มจากที ่บานและ 
ไม ได ม ีสถานีปลายทางมากอยางท ี ่ เรา 
ตองการเสมอไป และบางครั้งไมมีแมแตที่ 
นั่งโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวนของวันเชน
ตอนเชาหรือตอนเย็น

ในอนาคตการขนสงดวยรถสวนตัว 
จะเปลี่ยนไป รถสวนตัวสามารถขับเคลื่อน 
ไดโดยอัตโนมัติ โดยเช่ือมตอกับสายโครงขาย 
สื่อสารและระบบเซ็นเซอร ที่ติดตั้งอยูใน 
รถยนตสวนตัว ซึ่งขับเคลื่อนอยูในเลนที่ 
ถูกตอง เบรกไดเองอัตโนมัติเมื่อจำเปน 
คนขับสามารถอานหนังสือพิมพและฟง 
เพลงดวยความสบายใจ รถวิ่งในความเร็ว 
ที่สม่ำเสมอ สามารถเรงความเร็วและลด 
ความเร็วไดจากการคำนวณระยะหางของ
รถคันหนาและคันหลังซึ่งบังคับดวยระบบ
เรดารที่สงไปกระทบรถคันอื่นๆ ที่อยูรอบ 
ขาง เชื่อมตอกับระบบจีไอเอส GIS เพื่อ 
นำไปสู ที ่หมายที ่ตั ้งไวโดยหลีกเลี ่ยงการ 
จราจรที่ติดขัดในบางเสนทางไดอีกดวย

ที ่กล าวมาขางต นเก ิดข ึ ้นแล วก ับ 
รถยนตขับเคลื ่อนดวยตนเองของกูเกิล 
[2] ไดเปดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ที่ 

ผ านมาและขณะนี ้ ในเม ืองลาสเวก ัส 
ร ัฐเนวาด าจะเป นร ัฐแรกในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา [3] ที่อนุญาตใหมีรถที่ 
สามารถขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ  ไดมีใบ 
อนุญาตอยางถูกกฏหมายเปนรัฐเดียวใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะมีปายทะเบียน 
ระบุให ผ ู ข ับรถคันอื ่นทราบวารถคันนี ้ 
ขับเคลื่อนเองโดยอัตโนมัติ โดยมีคำวา 
“รถยนตขับเคล่ือนดวยตนเอง: self-driving 
car” ติดอยูทายรถ ดวยเงื่อนไขที่ตองมี 
คนน่ังในรถยนตอยางนอย 2 คนเพ่ือควบคุม 
รถในกรณีเกิดความผิดพลาดขึ้น ขณะนี้มี 
รถยนตอยางนอย 8 คัน(Audi TT 1 คัน, 
Lexus RX450h 1 คัน และ Toyota 
Priuses 6 คัน) ในรัฐเนวาดาท่ีมีใบอนุญาต 
เปนรถยนตขับเคลื่อนดวยตนเอง [3] มี 
การกำหนดความเร็วสูงสุดไวท่ี 90 กิโลเมตร 
ตอชั่วโมง (56 ไมลตอชั่วโมง)

อยางไรก็ตามเทคโนโลยีที ่ต ิดตั ้ง 
ท้ังหมดในรถยนตท่ีขับเคล่ือนโดยอัตโนมัติ 
ลักษณะนี้ยังมีตนทุนที่สูงมาก และยังทำ 
ได ยากในเม ืองท ี ่ม ีการจราจรค ับค ั ่ ง 
อยางไรก็ตามเปนที ่แนนอนแลววาใน 
อนาคตรถยนตอัจฉริยะที่สามารถขับได
ด วยตนเองเหม ือนอย างท ี ่ เราเห ็นใน 
ภาพยนตรเมื่อ 30-40 ปที่ผานมา เปน 
จริงแลว เหมือนกับเทคโนโลยีอีกหลายอยาง 
ท่ีเราเคยเห็นในภาพยนตร และในหองทดลอง 
กลับเปนจริงในยุคปจจุบันและจะพัฒนา 
ไปเรื่อยๆ ในอนาคต ความทาทายของ 
รถยนตระบบขับเคลื ่อนดวยตัวเองค ือ 
สภาพอากาศที่แตกตางกันในแตละพื้นที ่ 
และในบางครั้งที่มีสภาพอากาศไมดี เชน 
ฝนตก หิมะตก มีหมอกหนา ทำใหระบบ 
อัตโนมัติอาจจะทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
หรือผิดพลาดได นั่นเปนเรื่องที่ตองคำนึง 
ถึงและปรับปรุงกันตอไป อาจจะมีการนำ 
รถยนตประเภทนี้ไปใชในงานดานกิจการ
ทหารเพื ่อใหแนใจวาคนขับจะใหความ 
สนใจกับสิ ่งผิดปกติที ่อาจเกิดขึ ้นระหวาง 
ทางที่รถยนตวิ่งไป เพื่อลดความเสี่ยงตอ 
การสูญเสียทหารในสนามรบอีกดวย

[1] ERICO GUIZZO,   How Google's 
Self-Driving Car Works

OCTOBER 18, 2011 
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics
/artificial-intelligence/how-google-self-driving
-car-works

[2] ERIK COELINGH, STEFAN SOLYOM   All 
Aboard the Robotic Road Train, 
Semiautonomous cars will play follow the 
leader, giving drivers a rest and saving fuel, 
IEEE Spectrum, NOVEMBER 2012

[3] Matt PeckhamGoogle’s Driverless 
Cars Now Officially Licensed in Nevada

May 08, 2012, 
http://techland.time.com/2012/05/08/google
s-driverless-cars-now-officially-licensed-in-ne
vada/#ixzz2BnU7MdFM
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นับถอยหลังกันอีกเพียงไมนานก็จะเปนนิมิตใหมของ
การสงเสริมและขับเคลื่อนใหเกิดความกาวหนาทางธุรกิจ
การคาแหงอาเซียน หรือการเขาสูการเปดเสรีการคาอาเซียน 
อยางเปนทางการในป 2558 ซึ่งแนนอนวา ทั้ง 10 ประเทศ 
อันไดแก ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย 
ซึ่งเปนประเทศสมาชิกที่กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.2510  
อีกทั้งบรูไน พมา ลาว เวียดนาม ที่ไดกอตั้ง 
เพิ่มเติมตอมาในป พ.ศ. 2527  พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2540 
ตามลำดับ จนถึงป พ.ศ.2542 ประเทศกัมพูชา ก็เปน 
ประเทศทายสุดในขณะนี ้ที ่มารวมกอกำเนิดเปนสมาคม 
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ ที่เราเรียกกัน 
สั้นๆ วา “อาเซียน”(Association of South East 
Asian Nations หรือ ASEAN)ก็จะมีการรวมตัวกันใน 
การดำเนินแนวทางไปตามวัตถุประสงคของกฎบัตรอาเซียน 
ที่ประกอบไปดวย 13 บท 55 ขอ โดยประชาคมอาเซียน 
จะมุงเนนเสาหลัก 3 ประการ คือ 1).ประชาคมการเมือง 
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community–APSC) 2).ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community–AEC)  และ 3).ประชาคมสังคม 
และวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community 
–ASCC) ภายใต “หนึ่งวิสัยทัศน  หนึ่งอัตลักษณ  หนึ่ง 
ประชาคม” (One  Vision, One Identity, One Community) 

ทั้งนี้ขอตกลงและรายละเอียดตางๆ จากการประชุม 
ของกลุมประชาคมอาเซียนที่ผานมานั้น ไดแสดงใหเห็นถึง 
ความมุงม่ัน ท่ีจุดแข็งในการเปดเสรีการคาในทุกกลุมประเภท 
ธุรกิจ และแนนอนวาการเปดเสรีภาคบริการ หรือ หมายถึง 
ธุรกิจบริการ (Business Service) ก็เปนหนึ่งใน 
จุดมุ งหมายหลักที่ประชาคมอาเซียนไดใหความสำคัญ 
และยังถือไดวาเปนในทุกโอกาสทางการคาและการลงทุน
ที่มาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจในกลุมอาเซียนที่ดีอีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งในประเทศไทยนั้นธุรกิจภาคบริการ 
จะเขามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศใหดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปนธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจ 
รานอาหาร ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนสง และธุรกิจอื่นๆ 
ที่ยึดถือเรื่องของการบริการตางๆ ใหแกลูกคาเปนหลัก ซึ่ง 
ก็มีมากขึ้นทั้งขนาดเล็กและใหญในปจจุบัน

ดวยเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งที่กลุม 
ผู ประกอบการในภาคธุรกิจบริการจะตองหันมาใหความ 
สนใจเกี่ยวกับทิศทางและแนวโนมในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให 
เกิดความสอดคลองและสามารถผลักดันใหธุรกิจบริการ 
ของตนเองกาวไปสู ความเปนเลิศในดานการบริการได 
อยางเหมาะสม อีกทั้งยังจะเปนโอกาสทางการคาที่ดีใหแก 
กลุมธุรกิจบริการในท่ัวทุกภูมิภาค ดังน้ันส่ิงท่ีจะเปนแนวทาง 
หนึ ่งที ่จะทำใหเกิดการสงเสริมและสรางสรรคใหธุรกิจ 
บริการดำเนินไปไดอยางสวยงามบนเสนทางของการเปด 
เสรีการคาอาเซียนนั่นก็คือ ผูประกอบการจะตองอาศัย 
กลยุทธทางการสื่อสาร ซึ่งจะเปนสวนเชื่อมรอยใหเกิด 
ความรวมมือและแรงสนับสนุนไดเปนอยางดีทั้งจากภาค
รัฐบาลและเอกชนแขนงตาง  ๆ ท่ีเก่ียวของ แมวาผูประกอบการ 
บางรายที่อาจจะเพิ่งเริ่มตนประกอบธุรกิจบริการ แตหาก 
ไดอาศัยกลยุทธทางการสื่อสารที่เหมาะสมแลว ธุรกิจ 
บริการนองใหมที่อาจจะยังไมใหญโตมากนักในปจจุบัน 
ก็สามารถจะขยายตัวเปนธุรกิจบริการขนาดใหญไดไม 
ยากในอนาคต 

“Y-O-U-N-G”....กลยุทธการสื ่อสารที ่ใชคำสั ้นๆ 
งายๆ แปลตามความหมายไดอยางท่ีเขากันดีวาเปรียบเหมือน 
กับวัยหนุมวัยสาว หรือ ระยะแรกเริ่ม คำคำนี้จึงหยิบยก 
มาเปนกลยุทธการสื่อสารหนึ่งที่จะเปนแนวทางและมุมมอง 
อีกสวนหนึ่งที่จะสงผลตอธุรกิจบริการที่เพิ่งเริ่มตน หรือ 
ธุรก ิจบริการของคนรุ นใหมใหได เก ิดการพัฒนาอยาง 
ตอเนื ่อง ซึ ่งหากจะกลาวกันไปตามตัวอักษรโดยอิงแนว 
ความค ิดทางการส ื ่อสารน ั ้นก ็สามารถอธ ิบายได ด ั ง 
รายละเอียดตอไปนี้

Y หรือยอมาจากคำวา “Your Style” ซึ่งหาก 
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พิจารณาแลวอาจจะไมไดแปลเปนความหมายที ่ย ุ งยาก 
เพราะสามารถทราบกันทันทีไดดีวาหมายถึง “ลักษณะธุรกิจ 
บริการของคุณ?”หรือหากเชื ่อมโยงใหลึกซึ ้งมากขึ ้นตาม 
แนวคิดที่ใชกันทางการสื่อสาร ก็หมายถึงผูประกอบการ 
ตองมองเชิงลึกไปตามแนวคิดเรื่องอัตลักษณ ที่เปนการ 
อธิบายใหเขาใจไดถ ึงความรู ส ึกนึกคิดของตนเองวา 
“เราเปนใคร” ซึ่งตองเปนสิ่งที่บอกความเปนตัวเราโดยมา 
จากการมองของ “ตัวเราเอง” รวมกับการมองผานสายตา 
มาจากบุคคลอื่นที่มองเราดวย จนสามารถทำใหมีการแปล 

ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจบริการใหเดินหนาตอไปไดตาม
ความตองการทั ้งของผู ประกอบการเองและของกลุ ม 
เปาหมายดวย อีกทั้งความคิดเห็นที่ไดมามากมายนั้นยังมี 
ประโยชนในการนำมาแปลความและสรางความหมายใน 
การสื่อสารใหแกกลุมเปาหมายไดเปนอยางดีในชวงระยะ 
ตางๆ ของการดำเนินธุรกิจบริการ

U ยอมาจากคำวา “Uncover” ที่แปลตรงตัวตาม 
ศัพทไดวา “การเปดเผย” “เปดออก” “เปดโปง” หรือ 
“เปดหมวก” ซึ่งดูเผินๆ อาจจะไมแนใจวาความหมายนั้น 
จะไปในทิศทางที่ดีหรือไม และจะมาเกี่ยวของอยางไรกับ 

“Y-O-U-N-G”
กลยุทธการสื่อสารที่ ใชคำสั้นๆ งายๆ แปลตามความหมายไดอยางที่เขากันดีวา 

เปรียบเหมือนกับวัยหนุมวัยสาว

เรื ่องกลยุทธการสื ่อสารที ่จะทำใหธุรกิจบริการเติบโตได 
อยางไร แตทั้งนี้หากเรามีความเขาใจตามหลักของทฤษฎี 
หนาตางโจฮารี(Johari Window Theory) ที่นับไดวา 
เปนแนวคิดหนึ่งที่นาสนใจในการนำมาเปนแนวคิดเพื่อ 
ใชทางการส่ือสาร เน่ืองจากแนวคิดน้ีเปนการอธิบายเก่ียวกับ 
การศึกษาใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษย หรือเรียก 
ใหเขาใจไดโดยงายคือ การศึกษาตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงแนนอน 
วาในการประกอบธุรกิจบริการนั้นผูประกอบการจะตองมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยูตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่สำคัญและ 
ไมควรละเลยก็คือผู ประกอบการจะตองเปดเผยขอมูลที ่ 
จำเปนตอการตัดสินใจใหแกกลุมเปาหมายไดทราบ ไมวา 
จะเปนเรื่องของรูปแบบ ลักษณะ วิธีการ ประโยชน ขอมูล 
ทั้งสวนที่ดีและผลเสียหรือผลขางเคียง รวมไปถึงเรื่องราว 
ขาวสารอ่ืนๆ ท่ีจำเปนในการส่ือสารออกไปใหแกกลุมเปาหมาย 
ไดรับรู ในขณะเดียวกันผูประกอบการเองก็ตองเรียนรูกลุม 
เปาหมายที่อาจจะมาจากการไดพูดหรือแสดงออกเกี่ยวกับ
ความตองการหรือความพึงพอใจที่มีตอธุรกิจบริการ ซึ่งกลุม 
เปาหมายก็จะตองกลาที ่จะพูดและแสดงออกมาอยาง 
เปดเผยเชนเดียวกัน การแลกเปล่ียนกันโดยความคิด การพูด 
และการแสดงออกอยางเปดเผยน้ี จะตองดำเนินไปดวยความ 
มีเหตุมีผลและแสดงถึงความตองการที่จะชวยกันผลักดัน 
ใหเกิดสิ่งที่ดี โดยผูประกอบการเองก็ตองมีความเขาใจใน 
ความเปนมนุษยดวยวา มนุษยทุกคนมีความคิดความรูสึก 
เปนของตนเองโดยอิสระ ดังนั้นการเปดเผยอยางเต็มใจก็ 
ควรที่จะสามารถทำไดโดยอิสระและปราศจากอคติเชนกัน
และพรอมยอมรับการบอกเลาอยางไมถือโทษโกรธเคือง 
เพราะในเรื่องนี้เปนสิ่งสำคัญอยางยิ่งตอการนำไปปรับปรุง

ความหมายไดตรงกัน ทั้งนี้ Your style ที่นำมาเปนคำแรก 
นี้ในเชิงการสื่อสารก็เปนคำที่กำลังจะอธิบายใหเขาใจไดวา 
เมื่อครั้งใดที่จะประกอบธุรกิจบริการใหมๆ ขึ้นมา สิ่งที่ 
ผู ประกอบการตองคิดคำนึงเสมอกอนที ่จะเร ิ ่มทำการ 
สื่อสารกับผูอื่นก็คือ ผูประกอบการจะตองสื่อสารกับตนเอง 
ให เข าใจและมั ่นใจก อนว าธ ุรก ิจบร ิการของค ุณนั ้นม ี 
รูปแบบหรือลักษณะอยางไร มีจุดเดนหรือแตกตางกับของ 
บุคคลอื่นอยางไร เนื่องจากสิ่งนี้จะเปนการแสดงความเขาใจ 
ในธุรกิจของตนเองไดดีวาจะเปนไปในทิศทางแบบใด และเพ่ือ 
ใหในเวลาที่ตองทำการสื ่อสารออกไปยังกลุ มเปาหมายก็ 
สามารถทำไดอยางเหมาะสม เพราะหากผูประกอบการยัง 
ไมมีความเขาใจในรูปแบบของธุรกิจบริการที่กำลังจะทำได
อยางชัดเจนก็คงไมสามารถจะอธิบายหรือสื ่อสารไปให 
บุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของเขาใจและรับรูตามที่ตองการ 
ไดอยางที่ควรจะเปน ซึ่งก็อาจทำใหเกิดความคลาดเคลื่อน 
ในการสื่อสารกับผูอื่นได

O ยอมาจากคำวา “Opinion” หรือโดยความหมาย 
ที่เขาใจกันดีคือ “ความคิดเห็น” ซึ่งตามแนวทางของการ 
สื่อสารแลว เมื่อผูประกอบการตองการที่จะทำการสื่อสาร 
ใหกลุ มเปาหมายเกิดความเขาใจหรือรับรู เกี ่ยวกับธุรกิจ 
บริการของตนเอง ส่ิงท่ีผูประกอบการจะลืมไมไดก็คือ “การ 
รับฟงความคิดเห็น” ไมวาจะเปนความคิดเห็นท่ีมาจากบุคคล 
ใดก็ตามที่มีความเกี่ยวของกับธุรกิจบริการ  ซึ่งความคิดเห็น 
ตางๆ ที่ไดมานั้นก็จะรวมไปถึงแงมุมตางๆ ที่จะสงผลให 
เกิดมุมมองที่มาจากทั้งความเหมือนและความแตกตางทาง
ความคิด ที่สำคัญความคิดเห็นถือไดวาเปนทั้ง “สาร” 
และ “ขอมูล” ที่ดีอยางยิ่งในการจะนำมาประกอบการ 
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และแกไขปญหาดานตางๆ ของธุรกิจบริการไดอยางเหมาะสม 
ตอไป

N ยอมาจากคำวา “Network” หรือหากอธิบาย 
เพ่ิมเติมตามการส่ือสารคือ เรากำลังจะกลาวถึงวิธีการส่ือสาร 
โดยอาศัย “ระบบเครือขาย” หรือส่ือเทคโนโลยีท่ีจะสามารถ 
ชวยเผยแพรขอมูลตางๆ ของธุรกิจบริการใหเปนที่รูจัก 
ไดอยางแพรหลายในวงกวางโดยใชเวลาอันรวดเร็ว ดังน้ัน 
ผูประกอบการในยุคใหมที ่ตองการประกอบธุรกิจบริการ 
ใหมๆ ก็ควรที่จะตองอาศัยระบบเครือขายเปนกำลังสำคัญ 
เนื ่องจากในปจจุบันความรวดเร็วเทานั ้นที ่จะทำใหมอง 
เห็นการพัฒนาในดานธุรกิจบริการเติบโตไดอยางงดงาม 
วิธีการสื่อสารที่อาศัยเพียงสื่อบุคคลหรือสื่อสิงพิมพคงไม 
เพียงพอและไมเปนที่นิยมมากเทาไหรแลว เพราะดวยความ 
ตองการในดานตาง  ๆท่ีมีมาอยางไมมีขีดจำกัดท้ังของผูประกอบการ 
หรือกลุมเปาหมายเอง ธุรกิจบริการจึงควรอยางยิ่งที่จะ 
ตองรูจักและเรียนรูการใชระบบเครือขายใหเกิดประโยชน  
ผูประกอบการไมควรลืมที่จะสรางสรรคสื่อประเภทเว็บไซต 
ที่จะสามารถใหขอมูลเบื้องตนในเรื่องตางๆ ของธุรกิจบริการ 
รวมไปถึงผูประกอบการจะตองพยายามที่จะแพรเผยขอมูล 
ที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการของตนเองผานระบบสังคมออนไลน 
หรือท่ีเรียกทับศัพทกันจนติดปากในทุกวันน้ีวา Social network
เพราะถือไดวาเปนพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่จะสามารถทำการ 
สื่อสารเรื่องราวหรือขอมูลตางๆ ใหแกบุคคลที่ตองการได 
อยางทั่วถึง กวางไกลและรวดเร็ว นอกจากนั้นสื่อเหลานี้ก็ 
จะยังเปนศูนยรวมของขอมูลทุกประเภทตามที่ผู ประกอบ
ตองการสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี

G หรือยอมาจากคำวา “Globalization” แปลกัน 
อยางเขาใจวา “โลกาภิวัตน” ซึ่งแมวาจะเปนคำที่มีการ 
เรียกใชกันมานานแลว แตก็ยังเปนคำคำหนึ่งที่ในทาง 
การสื่อสารมักจะอางอิงถึงเสมอเมื่อมีความเกี่ยวพันกับ 
เรื่องของสื่อตางๆ ดังนั้นผูประกอบการก็ควรคำนึงถึงใน 

เร ื ่ องน ี ้อย ู  เสมอเม ื ่อต องการประกอบธ ุรก ิจบร ิการ 
เนื่องจากเปนที่ทราบกันดีวาการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ 
นั ้นสามารถกระทบถึงก ันทั ่วโลกหร ือแพร กระจายไป 
ทั่วโลกไดอยางไมมีจุดสิ้นสุด และตราบใดที่โลกยังตองเกิด 
การพัฒนา การส่ือสารก็คงไมไดทำการส่ือสารเพียงแคเฉพาะ 
กลุมของตนเทานั้น เพราะนอกจากธุรกิจบริการตองอาศัย 
การสื ่อสารที ่จะตองเปนไปอยางตอเนื ่องกับกลุ มคนใน 
พื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกลเคียงแลว ก็ยังคงตองไมลืมที่จะ 
ส่ือสารออกไปใหกวางไกลไดมากท่ีสุด ตามวิถีการเปล่ียนแปลง 
ของโลกไรพรมแดน ผูประกอบการจึงควรนึกเสมอวาจุดเร่ิมตน 
ที่ดีของการสื่อสารไมใชแครูจักสื่อสาร แตจะตองรูวาจะทำ 
อยางไรจึงจะสามารถสื่อสารใหธุรกิจบริการนั้นเปนที่รู จัก 
ไปถึงกลุมที่อยูตางพื้นที่ไดมากที่สุด 

การอธิบายกลยุทธการสื่อสารที่กำหนดขึ้นมาเปน 
คำวา “Y-O-U-N-G” นั้น อาจจะไมสามารถอธิบายสิ่ง 
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการไดอยางละเอียดถี่ถวน 
ในพื้นที่ที่มีจำกัดนี้ แตอยางนอยที่สุดรายละเอียดที่กลาว 
มานั ้นก็เปนสิ ่งที ่ไดพยายามเชื ่อมโยงความสำคัญของ 
การสื่อสารกับธุรกิจบริการซึ่งเปนสิ ่งที ่มีความสัมพันธ 
และขาดจากกันไมได หากผูประกอบการไดนำกลยุทธการ 
สื่อสารนี้ไปประยุกตใชแลว ยอมจะสงผลในการเติบโตและ 
พัฒนาธุรกิจบริการไดอยางตอเน่ือง และจะทำใหธุรกิจบริการ 
ใหมๆ กลายเปนธุรกิจบริการที่มีความแข็งแกรงในตลาด 
เศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถรองรับการเปดเสรีทางการคา 
อาเซียนในอีกไมกี่ปขางหนาไดอยางมั่นคง

รายการอางอิง
www.impressionconsult.com /  www.thaifta.com  /  
www.prachachat.net/  www.acfs.go.th
www.matichon.co.th/  www.uih.co.th  /  www.dtn.go.th  
/www.uttaradit.go.th  /www.dtn.go.th
cscd.kku.ac.th /  www.taia.or.th/ research.dusit.ac.th
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ผูแกหรือบรรพบุรุษที่นิยมชมชอบจนกลาย 

เป นของสะสมประจำบานเร ือนต างๆ 

ของสังคมไทยมาแตโบราณกาล และเปน 

เรื่องที่ไมไดถูกกลาวขานในกลุมบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเทานั้น เพราะไมวาจะในอดีต 

หรือปจจุบัน “พระเครื่อง” เปนสิ่งที่อยู 

ในความสนใจและความตองการบุคคลทั้ง

เพศชาย เพศหญิง ในกลุมอายุตางๆ ทั้ง 

ที ่อาศัยอยู ในชุมชนทองถิ ่นจนถึงกลุ ม 

บุคคลที่อาศัยอยูในเมือง และกลาวไดวา 

มีความสำคัญไมนอยไปกวาการเคารพ 

นับถือเชนเดียวกับกราบไหวพระพุทธรูป

ตามวัดวาอารามตางๆ ในแตละพื้นที่ของ 

ภูมิภาคตางๆ ในสังคมไทย

จากการสอบถาม รับฟงและศึกษา 

เอกสารตางๆ ที่มีการบอกกลาวเรื่องราว 

เกี่ยวกับ “พระเครื่อง” ทำใหพบวาจาก 

อดีตจนถึงปจจุบัน “พระเครื่อง” ไมได 
เปนแคสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ที ่เรามักจะเชื ่อกัน 
วาสามารถคุมครอง ปกปกรักษา และ 
ทำใหรอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง 
ไดเทาน้ัน แต “พระเคร่ือง” หรือ “เคร่ืองราง 
ของขลัง” ไดกลายเปนส่ิงสำคัญของคนไทย 
ในทุกครัวเรือน  อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีสามารถ 
กอกำเนิดและกลายเปนธุรกิจที ่สราง 
มูลคาจนเกิดผลกำไรใหแกกลุ มบุคคล 
บางกลุมที่เรียกตัวเองวาเปนผูประกอบ
การธุรกิจพระเคร่ืองไดมากอยางไมนาเช่ือ 

ซึ่งหากจะกลาวใหทันสมัยและสอดคลอง

“พระเครื่อง” หรือตามรากศัพท 

ภาษาอังกฤษที่ใชคำวา “Amulet”  นั้น 

ก็ยังไดมีการแปลความหมายตามพจนานุกรม 

อังกฤษ-ไทยใหรู จ ักกันในอีกคำหนึ ่งวา 

“เครื่องราง” ซึ่งเปนคำที่เขาใจตรงกันได 

วาเปนสิ ่งหนึ ่งที ่รู จักและนิยมโดยทั่วไป 

ของคนไทยเชื้อสายพุทธเปนแนแท โดย 

ความนิยมที ่กล าวนั ้นอาจจะมากหรือ 

นอยก็ข ึ ้นอยู ก ับการปลูกฝงของผู  เฒา 

“พระเครื ่อง” ไมไดเปนแค 
สิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ที ่เรามักจะเชื ่อกันวา 
สามารถคุ มครอง ปกปกรักษา 
และทำใหรอดปลอดภัย 
จากภยันตรายทั ้งปวงไดเทานั ้น
แต “พระเครื ่อง” หรือ 
“เครื ่องรางของขลัง” 
ไดกลายเปนสิ ่งสำคัญของคนไทย 
ในทุกครัวเรือน
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ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ “พระเคร่ือง” 
โดยเฉพาะหัวขอที ่มีคอนขางมากก็ไม 
หนีไปจากเรื ่องในเชิงธุรกิจการตลาด 
ทั ้งในแนวทางศึกษาดานภาพรวมของ 

ตลาด การแขงขันในตลาดพระเครื ่อง  

ความนิยม พระเครื่อง ผลกระทบในดาน 

ตางๆ เม่ือเกิดตลาดพระเคร่ือง แมกระท่ัง 

ในเรื่องของการสื่อสารก็เปนประเด็นที่มี 

ไมนอยทีเดียวอีกทั ้งในอีกหลากหลาย 

แงมุมที่ลวนมีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง

ตอการนำมาทำความเขาใจในเรื ่องราว 

ของพระเครื่องในปจจุบัน ซึ่งก็เปนที่นา 

สนใจมากวาบทสรุปของงานวิจัยหลายๆ 

กับภาวะเศรษฐกิจก็คงตองเรียกใหถูกวา

พระเครื่องทุกวันนี้ไดกลายมาเปน “ตลาด 
พระเคร่ือง” ไดอยางสมบูรณตามแนวทาง 

ของการดำเนินธุรกิจรูปแบบหนึ่ง

อยางไรก็ตาม แมวาพระเครื่องจะ 

กลายเปนสินคาประเภทหนึ่งของกลุมคน

หลายๆ กลุมไปแลว แตสิ่งที่ยังคงอยูใน 

ความคาดหวังของกลุมคนที่เรียกไดวาเปน 

นักสะสมพระเครื่อง หรือเรียกใหเหมาะสม 

ตามท่ีรูจักกันในตลาดพระเคร่ือง ก็คือ กลุม 
“เซียนพระ” ทั้งหลาย ซึ่งก็มีทั้งเซียนพระ 

ระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับใหญ ไมตาง 

จากการเรียกกลุมธุรกิจตางๆ เลยในทุก 

วันนี้ และหากมีการตั้งคำถามวากลุมคน 

ที ่ใหความสนใจพระเครื ่องไมวาจะเปน 

ผูซื้อ ผูขาย ผูสะสม หรือเพื่อ วัตถุประสงค 

อ่ืน  ๆ พวกเขาเหลาน้ีมีความตองการพระเคร่ือง 

ดวยเพราะมีความเชื่อหรือไม อยางไร หรือ 

รวมท้ังมีความศรัทธา หรือไม อยางไร 

เกี่ยวกับพระเครื่อง ซึ่งนั่นก็คงเปนคำถาม 

ที่ตอบไดในหลายแงมุมตามแตละความ 

คิดเห ็นของกล ุ มคนที ่ม ีว ัตถ ุประสงค  

แตกตางกันในการสนใจที่จะครอบครอง

พระเครื่องในรูปแบบตางๆ 

งานวิจัยในหลายปท่ีผานมา มีประเด็น 
การศึกษามากมายที ่แสดงใหเห ็นถึง 

ความตองการครอบครองพระเครื ่อง 
ก็เกิดจากความศรัทธา 
จนกลายเปนความเชื ่อ 

ในที ่สุดจึงอาจกลาวไดวา “พระเครื ่อง” 
เปรียบเสมือนสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ประจำตัวบุคคลที ่
มีผลพวงมาจากความเชื ่อและศรัทธาอันรับรู 

ไดดวยตัวตนของแตละบุคคล 
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ถึงแมวาในการสะสมพระเครื่องของ

กลุมคนตางๆ มักจะมีมูลเหตุมาจากความ 

ตองการจะมีส ิ ่งท ี ่สามารถเป นเคร ื ่อง 

คุมครอง และปกปกษรักษา ปองกันเหตุราย 

และภยันตรายตางๆ ทั้งที่เห็นไดและไม 

สามารถพิสูจนได แตกอนที่จะไดมาซึ่ง 

พระเครื่องที่มีชื ่อเสียงเปนที่เลื ่องลือกัน 

นั้น บุคคลนั้นก็จะมีความคิดจากอดีตตอ 

ความเช ื ่ อและศร ัทธาในค ุณค  าของ 

พระเครื ่อง จนสืบตอมายังปจจุบันที ่มี 

ความตองการและมุงหวังที่จะครอบครอง 

พระเคร ื ่องไว  เป นของตนเองมากข ึ ้น 

หรือกระทั่งในอนาคตก็อาจจะผันตัวเอง 

จากนักสะสมไปเปนผู ประกอบการใน 

ตลาดพระเครื่องไดในที่สุด  

ความนาสนใจของ “พระเครื่อง” คง 

ไมไดมีเพียงเทาที่กลาวมานี้ รายละเอียด 

อีกมากมายจะนำมาบอกเล าให เข าใจ 

และไดศึกษากันตอไปในฉบับหนา

เลมนั้นไมสามารถปฏิเสธที่จะนำมาอธิบาย 

และเชื่อมโยงไปสูปจจัยหลักในเรื ่องของ

ความเชื ่อและความศรัทธาที ่เหลาเซียน 

พระและนักสะสมทั ้งหลายไดใหความ 

สำคัญเปนอันดับตนๆ เม่ือมีความตองการ 

ที่จะเสาะแสวงหาพระเครื่องจากสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์ที่อยูในพื้นที่ตางๆ  
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการสอบถามเซียน 

พระระดับตางๆ ของตลาดพระเครื่อง 
สวนใหญแลวมักกลาวไมแตกตางกันใน
เร ื ่องของความเชื ่อและความศรัทธา 
คือกลุมคนสวนใหญมองวา “ความเชื่อ” 
และ “ความศรัทธา” เปนเรื ่องที ่แยก 

ออกจากกันไมได หรือเรียกไดวามีความ 

สัมพันธ เกี ่ยวพันกันอยางแยกไมออก 

เพราะในบางขณะก็เกิดความเชื่อแลวจึง

มีความศรัทธา แตในอีกทางหนึ่งความ 

ตองการครอบครองพระเครื่องก็เกิดจาก

ความศรัทธาจนกลายเปนความเชื ่อในที่ 

สุดจึงอาจกลาวไดวา “พระเคร่ือง” เปรียบ 

เสมือนสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ประจำตัวบุคคลที ่มี 

ผลพวงมาจากความเชื ่อและศรัทธาอัน 

รับรูไดดวยตัวตนของแตละบุคคล 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและ
บริการ (Trade and Services Sentiment Index: 
TSSI) ประจำเดือนสิงหาคม 2555 จัดทำขึ้นโดยความ 
รวมมือระหวางสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวง 
พาณิชย หอการคาไทย และศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการภาคการคา
และบริการ TSSI ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม: 
SMEs

ดัชนีความเชื ่อมั ่นภาคการคาและบริการของผู  
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเดือน 

สิงหาคม 2555 คาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ 
ระดับ 47.7 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในเดือน 
กรกฎาคมซ่ึงมีคาดัชนีอยูท่ีระดับ 43.9 โดยเม่ือพิจารณา 
แยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาคการคาสงและ 
คาปลีกมีคาดัชนีความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยู ที ่ระดับ 
47.2 ปรับตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับคาดัชนีในเดือนกรกฎาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 44.4 ขณะที่กิจการภาคบริการ 
ที่มีคาดัชนีความเชื่อมั่นในปจจุบันอยูที่ระดับ 48.5 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนกรกฎาคม 
ที่มีคาดัชนีอยูที่ระดับ 43.1 จากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในปจจุบันสามารถพิจารณาไดวาผูประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและบริการมี 
ความเชื่อมั่นในปจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคา 
ดัชนีในเดือนที่ผานมา แตอยางไรก็ตามผูประกอบการมี 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
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ความเชื ่อมั ่นในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนักเนื ่องจาก 
คาดัชนีความเช่ือม่ันอยูในระดับท่ีต่ำกวา 50 ในทุกประเภท 
กิจการ 

สำหรับคาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอมภาคการคาและบริการในเดือนสิงหาคม 
2555 คาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
อยูที่ ระดับ 54.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนี 
ในเดือนกรกฎาคมซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ระดับ 50.9 โดย 
เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทของกิจการ กิจการภาค 
การคาสงและคาปลีกมีคาดัชนีความเชื่อมั ่นคาดการณ 
3 เดือนขางหนาอยูที่ระดับ 53.9 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ 
เทียบกับคาดัชนีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีคาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 50.8 สวนกิจการภาคบริการมีคาดัชนีความเชื่อมั่น 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูท่ีระดับ 55.5 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีคา 
ดัชนีอยูท่ีระดับ 51.0 จากคาดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 
เดือนขางหนาสามารถพิจารณาไดว าผู ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการมีความเช่ือม่ันคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนที่ผาน 
อีกทั้งผูประกอบการมีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือน 

ขางหนาอยูในระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่น 
อยูในระดับที่เกินกวา 50 ทุกประเภทกิจการ 

เมื่อพิจารณาดัชนีความเชื่อมั่นของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคการคาและ 
บริการตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศในเดือนสิงหาคม 
2555 คาดัชนีในปจจุบันอยูที่ระดับ 39.9 ปรับตัว 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคาดัชนีในเดือนกรกฎาคมที่คาดัชนี
อยูที่ระดับ 36.9 สวนคาดัชนีคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาอยูที่ระดับ 58.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 
คาดัชนีในเดือนกรกฎาคมที่คาดัชนีอยูที่ระดับ 53.1 
จากคาดัชนีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจของประเทศผู  
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาค 
การคาและบริการในเดือนสิงหาคม 2555 พิจารณาได 
วาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ภาคการคาและบริการมีความเชื ่อมั ่นตอเศรษฐกิจ 
ของประเทศทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือน 
ขางหนาปรับตัวในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นเมื ่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา โดยผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอ 
เศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในระดับที่ไมดีนัก 
เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ต่ำกวา 50 
ขณะที่มีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่ดี เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ 
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เกินกวา 50 
 ในสวนของปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอผู 

ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมโดย 
รวมภาคการคาและบริการทั้งในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาของเดือนสิงหาคม 2555 ผูประกอบการ 
สวนใหญมองวาปจจัยที่สงผลกระทบตอกิจการในระดับ 
สูงที่สุด ไดแก ผลกระทบจากการแขงขันในตลาด 
รองลงมาไดแก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
และอำนาจซ้ือของประชาชน ผลกระทบจากราคาตนทุน 
สินคาและคาแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบจากระดับ 
ราคาน้ำมันและคาขนสง และผลกระทบจากการหดตัว 
ของความตองการสินคาและบริการ ในสวนของผลกระทบ 
จากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองตอกิจการ 
ผูประกอบการมองวาสงผลกระทบตอกิจการในระดับที่ 
ไมมากนัก และสงผลกระทบในระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับ 
เดือนที่ผานมา และในสวนของมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
ของภาครัฐผูประกอบการมองวาสงผลกระทบดานบวก 
ตอกิจการในระดับที่ไมมากนักและสงผลกระทบตอกิจการ 
ในระดับที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา

กลาวโดยสรุปเก่ียวกับคาดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการ 
ภาคการคาและบริการในเดือนสิงหาคม 2555 ผูประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความเชื่อมั่นทั้ง 

ในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนา 
เปนผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของคาดัชนีความเชื่อมั่น 
ในองคประกอบดานยอดจำหนาย และกำไรทั้งในปจจุบัน 
และคาดการณ 3 เดือนขางหนาเปนหลัก เนื่องจาก 
คาดัชนีความเชื่อมั่นในองคประกอบดังกลาวมีการปรับตัว 
ในทิศทางที ่เพิ ่มขึ ้นคอนขางมากเมื ่อเทียบกับคาดัชนี 
ความเชื่อมั่นในองคประกอบดังกลาวทั้งในปจจุบันและ 
คาดการณ 3 เดือนขางหนาของเดือนที่ผานมา โดย 
สาเหตุท่ีคาดัชนีความเช่ือม่ันท้ังในปจจุบันและคาดการณ 
3 เดือนขางหนาปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเปนผลมา 
จากรายไดเกษตรกรในเดือนนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดย 
ในเดือนสิงหาคมรายไดของเกษตรกรปรับตัวเพิ ่มขึ ้น 
รอยละ 3.8 จากชวงเดียวกันปกอน อันเปนผลจาก 
ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยผลผลิตสินคาเกษตรขยายตัวรอยละ 
19.4 จากระยะเดียวกันปกอน ตามผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้น 
จากปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยตอการเพาะปลูก กอรปกับ 
ผลผลิตในปกอนต่ำกวาปกติ ถึงแมราคาสินคาเกษตรยัง 
หดตัวตอเนื่องที่รอยละ 13.1 จากชวงเดียวกันปกอน 
ตามราคายางพาราที ่หดตัวจากอุปสงคตางประเทศที ่ 
ชะลอลงและผลของฐานสูงในปกอนแตเปนลดลงนอยกวา 
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ปริมาณผลผลิตที่ขยายตัวสูงขึ้น การที่เกษตรกรมีรายได 
เพิ ่มสูงขึ ้นยอมสงผลใหมีการบริโภคเพิ ่มสูงขึ ้นดวย 
สอดคลองกับการบริโภคในประเทศที่ขยายตัวในระดับ 
ที่ดีอยางตอเนื่อง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
เดือนสิงหาคมขยายตัวรอยละ 4.11 จากชวงเดียวกัน 
ของปกอน โดยเปนการขยายตัวของการบริโภคในทุกดาน 
ทั้งในสวนของปริมาณการจําหนายรถยนตที่ยังเพิ่มขึ้น 
ตอเนื ่องจากความตองการสะสมในชวงกอนหนาและ 
มาตรการคืนเงินภาษีรถยนตคันแรก การนําเขาสินคา 
อุปโภคบริโภคที่ขยายตัวสูง การใชไฟฟาภาคครัวเรือน 
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มที่ขยายตัว 
ในระดับที่ดี อีกทั้งดานการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัว 
ตอเนื ่องพิจารณาจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนใน 
เดือนสิงหาคมขยายตัวรอยละ 14.23 จากชวงเดียวกัน 
ของปกอน จากการนำเขาสินคาทุน และปริมาณการ 
จำหนายรถยนตเพื่อการพาณิชยที่ขยายตัวในระดับสูง 
เชนเดียวกันการลงทุนในตลาดหลักทรัพยยังคงปรับตัว 
เพิ่มขึ้น โดยในเดือนสิงหาคมดัชนีตลาดหลักทรัพย 
อยูที่ระดับ 1,227.48 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 28.18 จุด 
ดานการทองเที ่ยวยังคงมีความคึกคักโดยในเดือน 

สิงหาคมมีจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติจำนวน 1.93 
ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 11.5 จากชวงเดียวกันของ 
ปกอน ตามการขยายตัวของนักทองเท่ียวในทุกกลุม ชาวจีน 
รัสเซีย และออสเตรเลีย ในขณะที่นักทองเที่ยวในกลุม 
ยุโรป (ยกเวนรัสเซีย) หดตัวลงเปนเดือนแรก สวน 
อัตราการเขาพักโรงแรมในสิงหาคมอยูที่รอยละ 61.12 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่อยูที่รอยละ 57.87 
และปรับตัวเพิ ่มขึ ้นจากเดือนกอนหนาที ่อยู ที ่ร อยละ 
57.92 โดยปจจัยดังกลาวลวนสงผลใหคาดัชนีความเช่ือม่ัน 
ทั้งในปจจุบันและคาดการณ 3 เดือนขางหนาปรับตัว 
เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ โดยในเดือนนี้คาดัชนีความเชื่อมั่น 
แยกพิจารณาในแตละองคประกอบในปจจุบันอยู ใน 
ระดับที่ไมดีนัก เนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูใน 
ระดับที่ต่ำกวาคาฐานที่ 50 เปนสวนใหญ ในขณะที่ 
คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3 เดือนขางหนาอยูใน 
ระดับที่ดีเนื่องจากคาดัชนีความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ 
เกินกวาคาฐานที่ 50 เปนสวนใหญ
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1. Export Composite Leading Index (Export CLI) 
Export CLI เดือนสิงหาคม 2555 ปรับตัวลดลง 

-0.01 จากเดือนกรกฎาคม 2555 สงสัญญาณการชะลอ 
ตัวตอเนื่อง โดยตัวแปรองคประกอบสวนใหญสงสัญญาณ 
ดานลบ โดยดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนี 
ผูจัดการฝายจัดซื้อสงสัญญาณหดตัว ในขณะที่ดัชนี 
ตลาดหลักทรัพยของไทยสงสัญญาณชะลอตัว อยางไร 
ก็ตามพบวาดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้นสงสัญญาณ 
ขยายตัว

2. Export Warning System (EXWA)  
Export Warning System (EXWA) คาดวาเดือน 

พฤศจิกายน 2555 การสงออกจะอยูในภาวะซบเซา 
โดยการขยายตวัของมูลคาการสงออกเมื่อเทียบกับเดือน 
กอนหนามีแนวโนมหดตัว แตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน 
ของปกอนหนาคาดวาจะมีอัตราการขยายตัวในระดับสูง 
เนื่องจากฐานมูลคาการสงออกในชวงไตรมาส 4 ป 2554 
อยูในระดับต่ำจากปญหาน้ำทวมครั้งใหญของประเทศ  
การสงออกในเดือนพฤศจิกายน 2555 คาดวาจะอยูใน 
ภาวะซบเซา เนื่องจากตัวแปรชี้นำการสงออกสวนใหญ 
หดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา โดยอัตราการใช 
กำลังการผลิต การนำเขาสินคาทุน มีการหดตัวลงรอยละ 
-1.7 และ -4.1 ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีผูจัดการฝาย 
จัดซื้อ มีการลดลงตอเนื่องและต่ำกวาเสนมาตรฐาน 
อยางไรก็ตามพบวาดัชนีชี้นำวัฏจักรธุรกิจระยะสั้น และ 
มูลคาการนำเขาสินคาทุนมีการขยายตัวเล็กนอยรอยละ 
0.8 และ 2.6 ตามลำดับ

การวิเคราะหการสงออกไทยเดือนพฤศจิกายน 2555
จากระบบเตือนภัยภาคการสงออก

การสงออกเดือนพฤศจิกายน 2555 คาดวาจะอยูในภาวะซบเซา อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราการขยายตัวเพ่ือเทียบกับปกอนหนา คาดวา 
การสงออกในเดือนพฤศจิกายนจะมีการขยายตัวสูง ทั้งนี้ไมไดเกิดจากศักยภาพการสงออกของไทยอยางแทจริง แตเกิดจากฐานมูลคาการสงออกที่อยูใน 
ระดับต่ำมากในชวงไตรมาส 4 ของป 2554 ที่ไทยประสบปญหาวิกฤติน้ำทวมครั้งใหญ ปจจัยที่ทำใหคาดวาการสงออกในเดือนพฤศจิกายน 2555 
จะอยูในภาวะซบเซาเนื่องจากการหดตัวของการผลิตอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและในตางประเทศ โดยเฉพาะการผลิตโลก ที่เมื่อพิจารณาจาก 
ดชันีผูจัดการฝายจัดซื้อ (JPMorgan Global Manufacturing PMI) ซึ่งเปนตัวแปรหนึ่งที่แสดงถึงสถานการณการผลิตของโลก ยังคงต่ำกวาเสนมาตรฐาน 
แสดงถึงการหดตัวของการผลิตโลก เนื่องจากการหดตัวของผลผลิตและคำสั่งซื้อใหมในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ยังคงอยูในภาวะตกต่ำ โดยผลจากระบบ 
เตือนภัยภาคการสงออก Export Composite Leading Index (Export CLI) และ Export Warning System (EXWA) ดังนี้
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