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บทคัดยอ
ประเทศจีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ตั้งแต
ป ค.ศ. 1953 เปนตนมา ขณะนี้ไดดําเนินการตามแผนฯ ฉบับที่ 12 และกําลังวางแผนจัดทําแผนฯ ฉบับ
ที่ 13 (ป ค.ศ. 2016-2020) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด 12 ฉบับ สามารถแบงเปนสาม
ชวง ชวงที่ 1 ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 เปนแผนพัฒนาฯ จัดทําและดําเนินการในบริบทประเทศจีน
ที่เปนสังคมนิยมอยางเขมงวด ชวงที่ 2 ตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 - 10 เนนการกระตุนพัฒนาเศรษฐกิจ
มุงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก ช วงที่ 3 ตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11-13 เนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและเนนการพัฒนาอยางยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 13 ถือไดวาเปนแผนฯที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะในป 2020 เปนปที่จะ
สิ้ น สุ ด แผนฯ ฉบั บ ที่ 13 อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ป ที่ จ ะสิ้ น สุ ด กั บ ก า วที่ ส องของการพั ฒ นาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรของประเทศจีน นอกจากนี้ยังเปนปที่ครบรอบ 100 ปของการกอตั้งพรรคคอมมิวนิสตจีน
อีกดวย อยางไรก็ตาม จีนจะประสบความทาทายทั้งในและนอกประเทศ ปจจัยภายในประเทศ เชนความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมเปนตน ปจจัยภายนอกประเทศ เชน การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ระดับโลก ปญหาการเมืองและความมั่นคง เชน ทะเลจีนใตเปนตน ปญหาเหลานี้ลวนสงผลตอการนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 13 ไปปฏิบัติ และสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืนของจีนโดยตรง
คําสําคัญ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนฯ ฉบับที่ 13 การพัฒนาอยางยั่งยืน

*อาจารย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

154

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของจีน

Viewpoint
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and Social Development Plan
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Abstract
In 1953 China began implementing its first five-year economic and social
development plan. Currently it has been implementing the 12th five-year plan and is
formulating the 13th five-year plan (2016-2020). Its twelve economic and social plans
can be divided into three periods. The first period covers the 1st– the 5th plans (19531980). The plans were formulated and strictly implemented in accordance with the
socialist system. The second period included the 6th – the 10th plans (1981-2005).
These plans focused on stimulating economic development to enhance the economic
growth. The third period encompassed the 11th – the 13th plans (2006-20200 and
focused on sustainability of economic and social stability and environmental
development. The 13th five-year plan is considered very important because in 2020 the
two out of three phases of the implementation of the developmental strategic plan will
end and the centennial anniversary of the foundation of the Communist Party of China
will be celebrated. However, China will face challenges both internally and externally.
Internal factors are, for example, social inequality, environmental issues, etc. External
factors are, for example, the slowdown of global economy, political and national
security issues such as the South China Sea conflict. All these challenges affect the
implementation of the 13th five-year economic and social development plan and
directly affect China’s sustainable development.
Keywords: Five-year Plan of Economic and Social Development, The 13th Five-year
Plan, Sustainable Development
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แผนพัฒนาประเทศของจีน
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม กลาวคือ
มีแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ป ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ สั ง คม 5 ป เริ่ม ตั้ ง แต ป ค.ศ. 1953 ในระหว า งป ค.ศ. 1953-1957 เป น การใช แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจสังคม 5 ป ฉบับแรก หลังจากนั้นมีการทําแผนและปฏิบัติตามแผนฯ เรื่อยมาจนถึงปจจุบันและ
กําลังปฏิบัติตามแผนฯ ฉบับที่ 12 อยู (ป ค.ศ. 2011-2015) ขณะนี้แผนฯ ฉบับที่ 12 ไดมีการปฏิบัติหรือ
ดําเนินการมาแลวครึ่งทาง รัฐบาลจีนกําลังวางแผนการประเมินแผนฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเปนการประเมินผล
และเปนแนวทางในการกําหนดแผนฯฉบับที่ 13 (ป ค.ศ. 2016-2020)
แผนยุทธศาสตรไดเสนอขึ้นอยางเปนทางการโดยทาน เติ้ง เสี่ยวผิง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ของจีน ในที่ประชุมคณะกรรมการกลางครบองคคณะครั้งที่ 13 ของพรรคคอมมิวนิสตจีน เมื่ อเดือน
ตุลาคม ป ค.ศ. 1987 ทานเติ้ง เสี่ยวผิง กําหนดแผนยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศจีนไวดังตอไปนี้
เปาหมายกาวแรก คือ จากป ค.ศ. 1981-1990 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นเปน
เทาตัวของป ค.ศ. 1980 เพื่อแกปญหาปากทองของประชาชนใหประชาชนพอกินพอใช กาวที่สอง จากป
ค.ศ. 1991-2000 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวของป ค.ศ. 1990 ทําให
ประเทศจีนบรรลุสังคมมีกินมีใชซึ่งเปนเปาหมายของกาวที่สอง ในป ค.ศ. 2000 ประเทศจีนก็ไดบรรลุ
เปาหมายยุทธศาสตร กลาวคือในป ค.ศ. 1980 GDP ตอหัวมีเพียงแค 250 เหรียญสหรัฐฯ พอเมื่อถึง
ป ค.ศ. 1990 GDP ตอหัวเพิ่มเปน 500 เหรียญสหรัฐฯ ป ค.ศ. 2000 ซึ่งเปนปที่สิ้นสุดกาวที่สอง เพราะ
GDP ตอหัวของจีนอยูที่ 848 เหรียญสหรัฐฯ กาวที่สาม จากป ค.ศ. 2001-2010 GDP ตอหัวเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเทาตัวจากป ค.ศ. 2000 ทําใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น บรรลุเปาหมายมีกินมีใชอยาง
ทั่วถึง เมื่อสิ้นสุดกาวที่สามในป ค.ศ. 2010 GDP ตอหัวอยูที่ 4,380 เหรียญสหรัฐฯ (ยุทธศาสตรพัฒนา
3 กาว, 2558)
เมื่อประเทศจีนบรรลุเปาหมาย 3 กาวในป 2010 ชีวิตความเปนอยูของประชาชนจีนมีกินมีใช
อยางทั่วถึง GDP ตอหัวอยูที่ 4,380 เหรียญสหรัฐฯ แลวรัฐบาลจีนซึ่งมี ประธานาธิบดีเจียง เจอหมิ ไดถือ
วาประเทศจีนสําเร็จยุทธศาสตรกาวใหญกาวที่หนึ่ง และไดกําหนดวาตั้งแตป ค.ศ. 2010-2020 เปนกาวที่
สอง เปาหมายทางยุทธศาสตรคือ GDP ตอหัว เพิ่มเปน 4 เทาตัวของป ค.ศ. 2000 ตามสถิติลาสุด GDP
ตอหัวของจีนในป ค.ศ. 2013 อยูที่ 6,747 เหรียญสหรัฐฯ (nominal GDP) หรือ 9,844 เหรียญสหรัฐฯ
(PPP GDP) จากป ค.ศ. 2020-2050 เปนกาวที่สามบรรลุสังคมอยูดีมีสุขอยางทั่วถึง ซึ่งมีนัยสําคัญวา
ประเทศจีนใหมหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาเมื่อป ค.ศ. 1949 จะครบ 100 ปในป ค.ศ. 2049
ประจวบเหมาะกับป ค.ศ. 2050 (ยุทธศาสตรพัฒนา 3 กาว, 2558)
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 12 ของจีน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาเมื่อป ค.ศ. 1949 และมีการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป เมื่อป ค.ศ. 1953 จนถึงปจจุบัน ไดจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯมาแลว 12 ฉบับอยางตอเนื่องกันมา แนนอนในแตละชวงเวลาของการพัฒนา
ก็ไ ด มี การปรับ เปลี่ ย นแผนพั ฒ นาฯอยู เสมอตามสถานการณ เศรษฐกิจ และสัง คมทั้ งภายในและนอก
ประเทศ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1953-1957) เพิ่มอัตราความเร็ว
ใหแกอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาใหทันประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) เนื่องจาก
ประเทศจีนใหมเพิ่งสถาปนาขึ้น ประเทศจีนเคยไดรับการกดขี่จากชาติตะวันตกมานาน ดังนั้นภารกิจสําคัญ
แรกคือ ตองพัฒนาประเทศโดยเฉพาะดานอุตสาหกรรม ภายใตความชวยเหลือของอดีตสหภาพโซเวียต
จีนไดดําเนิน 694 โครงการ เพื่อสรางรากฐานใหสังคมนิยม
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1958-1962) กาวกระโดดใหญ
ถอยหลังใหญ (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) หลังจากประสบความสําเร็จในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 รัฐบาลจีน
จึงกําหนดแผนแบบกาวกระโดดใหญโดยตั้งเปาวาจะสรางความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน แตผลปรากฏวาการผลิตถา นหิน น้ํามันดิบ กระแสไฟฟา เหล็กกลา ปูนซีเมนต ธัญญาหาร
และฝายลวนไมบรรลุเปาหมาย มิหนําซ้ํา ปริมาณการผลิตธัญญาหารและฝายยังต่ํากวาระดับของป ค.ศ.
1952
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 1966-1970) สรางเมือง พัฒนา
ชนบท เตรียมรบเตรียมรับมือภัยอดอยาก (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) เนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2
ไมบ รรลุเป าหมาย ภารกิจหลักคือการฟ นฟู เศรษฐกิจประชาชาติ แต ในป ค.ศ. 1966 เกิดเหตุการณ
การปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมอยางเฉียบพลัน ทําใหเศรษฐกิจ สังคมไดรับผลกระทบอยางใหญหลวง
การแกปญหาเรื่องอาหารการกิน เรื่องเครื่องนุงหมและการใชสอยเปนภารกิจสําคัญที่สุด ยิ่งไปกวานั้นเกิด
ความตึงเครียดและปะทะกันในชายแดนระหวางจีนกับโซเวียต ทําใหประเทศจีนทุมเงินทุมธัญญาหารในป
ค.ศ.1970 เพื่อเตรียมรบ
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 1971-1975) เสียศูนยรุนแรง
ปรับยุทธศาสตร (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) การปฏิวัติใหญทางวัฒนธรรมตอเนื่องกันมาจนถึงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 4 และยังไมมีทีทาจะจบอยางไร ทําใหประเทศจีนประสบปญหาความวุนวายทางสังคม ทําใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจหยุดชะงัก ความสนใจของคนในชาติหันไปสนใจการตอสูระหวางชนชั้น สังคมเกิดภาวะ
เสียศูนยอยางรุนแรง
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 5 (ค.ศ. 1976-1980) กาวกระโดดใหญ
จุดหักเหใหญ (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) เปนชวงเวลาที่มีการขจัดแกง 4 คน และมีการจัดการประชุมครั้งที่
3 สมัยที่ 11 ในปค.ศ. 1978 ซึ่งเปนการสรางเศรษฐกิจแบบกาวกระโดดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนโยบาย
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เปดประเทศและปฏิรูปทางเศรษฐกิจในป ค.ศ.1978 ภายใตแนวความคิดของเติ้ง เสี่ยวผิง ซึ่งถือวาเปนจุด
หักเหใหญอีกครั้งหนึ่ง ที่สําคัญประเทศจีนไดกาวพนจากความวุนวายทางสังคมสูการพัฒนา
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 6 (ค.ศ. 1981-1985) เดินไปสูการเปด
ประเทศและปฏิรูปทางเศรษฐกิจอยางเปนขั้นเปนตอน (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 6 เนนการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเพื่อดึงดูดทุนและเทคโนโลยีจากตางประเทศมาชวยพัฒนา
ประเทศ และในขณะเดียวกันเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาสังคมโดยเนนการเพิ่มรายไดของประชาชน
ใหความสําคัญกับสวัสดิการสังคม เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล เปนตน
7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 7 (ค.ศ. 1986-1990) ปฏิรูปฝาดาน
บริหารจัดการและปรับปรุง (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) พอเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจไปไดระยะหนึ่ง
เกิดความขัดแยงและตอสูระหวางกระแสเสรีนิยมและกระแสอนุรักษนิยม เปนเหตุกอใหเกิดเหตุการณ
จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อป ค.ศ. 1989 ในที่สุดก็สยบเหตุการณ ฝาดานบริหารจัดการไดสําเร็จ
8. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 8 (ค.ศ. 1991-1995) เติ้ง เสี่ยวผิง
สํารวจภาคใต เกิดกระแสปฏิรูป (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 สังคมเกิดสองกระแส
หลัก ไดแกเสรีนิยม ผลักดันจีนเปดประเทศและดําเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจตอไป ขณะเดียวกันเกิดกระแส
อนุรักษนิยมโดยเห็นวาหนทางและวิธีการของจีนผิดไปจากทฤษฏีสังคมนิยม ดังนั้นในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 8 เนนย้ําหนทางและวิธีการของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เติ้ง เสี่ยวผิงไดเดินทางไปสํารวจและกลาวคํา
ปราศรัยที่เซินเจิ้น ผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจตอไปโดยยกเซินเจิ้นเปนตนแบบของการพัฒนา
9. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 9 (ค.ศ. 1996-2000) การปรับคุม
มหภาค เศรษฐกิจ “ซอฟทแลนดิ้ง”1 (Soft Landing) (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) หลังจากการเนนย้ํา
ยุทธศาสตรเปดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ เกิดปรากฎการณเศรษฐกิจจีนพัฒนาอยางรอนแรงมาก เปน
ชวงเวลาที่เศรษฐกิจจีนพัฒนาในอัตราเร็วสูงสุดในประวัติศาสตร ทําใหเปนหวงวาจะเกิดฟองสบูเศรษฐกิจจีน
แตกหรือไม ดังนั้นจีนพยายามปรับคุมเศรษฐกิจจีนเชิงมหภาคใหเกิดซอฟทแลนดิ้ง
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001-2005) พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจตามกลไกการตลาด ใชการตลาดจัดสรรทรัพยากร (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) ในแผนพัฒนาฯ
ที่ผานมาเนนการกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมองขามกลไกการตลาด จึงสงผลใหเกิดปญหาเศรษฐกิจ
รอนแรงเกินไป จึงตองมีการควบคุมไมใหเกิดฟองสบูแตก อีกอยางคือเกิดการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง
ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 ใหความสําคัญกับกลไกการตลาด ใหระบบกลไกการตลาดมีบทบาทใน
การปรับราคาสินคา ราคาทรัพยากร
11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006-2010) เปดประเทศ
ปฏิรูป เด็ดเดี่ยวไมโลเล (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) จากการจัดทําและปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ มา ทําให
1

ซอฟทแลนดิ้ง (Soft Landing) เปนศัพททางเศรษฐศาสตรที่หยิบยืมเอาศัพททางการบินมาใช หมายถึง การลงจอด
อยางละมุนละมอมหรือการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจอยางละมุนละมอม.
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เศรษฐกิจ สังคมจีนไดรับการพัฒนา เปนการตอกย้ําประเทศจีนเดินมาถูกทางแลว แมจะมีปญหาเกิด
ขึ้นอยูบาง และจีนก็สามารถแกไขได ดังนั้น จีนมีความมั่นใจในหนทางเปดประเทศ ปฏิรูปเศรษฐกิจ สังคม
ของจีน
12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 5 ป ฉบับที่ 12 (ค.ศ. 2011-2015) ปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ เปลี่ยนวิธีขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน (หลี่ เหรินเหลียง, 2553) แผนพัฒนาที่ผานมา
เนนการผลิตสินคาและสงออกเปนหลัก จีนเปนโรงงานผลิตของโลก ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เนนการ
ผลิตสงออก และการนําเขา จีนเปนแหลงวิจัยและพัฒนา ในขณะเดียวกันเนนสงเสริมบริษัทของจีนกาว
ออกไปลงทุนในตางประเทศ
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 2013 มีการประเมินแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ระยะกลาง มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 24 ตัว ตัวชี้วัด 20 ตัว ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เปนตนบรรลุเปาหมายมีเพียง 4 ตัว
ดานสิ่งแวดลอมยังไมบรรลุเปาหมายและคาดวายากที่จะบรรลุเปาหมายในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ดวย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด 12 ฉบับ สามารถแบงเปนสามชวง ชวงที่ 1 ตั้งแต
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 1-5 เปนแผนพัฒนาฯจัดทําและดําเนินการในบริบทประเทศจีนที่เปนสังคมนิยมอยาง
เขมงวด ชวงที่ 2 ตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 - 10 เนนการกระตุนพัฒนาเศรษฐกิจ มุงอัตราเติบโตทาง
เศรษฐกิจเปนหลัก ชวงที่ 3 ตั้งแตแผนพัฒนาฯ 11-13 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล เนนการพัฒนาอยางยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ปฉบับที่ 13
ความสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ป ฉบับที่ 13
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2014 นาย หลี่ เคอเฉียน นายกรัฐมนตรีจีนไดเรียก กระทรวง ทบวง กรม
ที่สังกัดคณะรัฐมนตรีประชุมเพื่อวางแผนกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ 13 ถือวาเปนการ
เปดฉากของการทําแผนฯ ฉบับที่ 13 (หลี่ เคอเฉียน, 2014)
ความสําคัญของแผนฯฉบับที่ 13 แผนฯ ฉบับที่ 13 ตั้งแตป ค.ศ. 2016- 2020 ป ค.ศ.2020
สําหรับประเทศจีนมีนัยสําคัญอยางยิ่ง กลาวคือ
1) ตามแผนยุทธศาสตรของจีน GDP ตอหัวในป ค.ศ. 2020 จะเพิ่มอีกหนึ่งเทาตัวจากปค.ศ.
2010 ถึง 8,760 เหรียญสหรัฐฯ ทําใหประชาชนอยูดีกินดีอยางทั่วถึง ระบบตาง ๆ ของสังคมมีความ
สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น มีเสถียรภาพ (หลี่ เคอเฉียน, 2014)
2) ป ค.ศ.2020 ตามแผนยุทธศาสตรใหมที่เสนอโดยประธานาธิบดี หู จิ่นเทาถือวาเปนกาวใหญ
กาวที่สอง ทําใหประเทศจีนเขาไปอยูในระดับปานกลางของประเทศพัฒนาแลวใหได
3) ป ค.ศ.2020 อยูในชวง 30 ปของระยะที่สาม 30 ป ระยะที่หนึ่งคือจากป ค.ศ.1949 - 1980
และ 30ประยะที่สองคือ จากป ค.ศ.1980- 2010 และ 30 ประยะที่สามคือจากป ค.ศ.2010-2040

Journal of Social
Development

V o l. 1 7 N o. 1 / 2 0 1 5

หลี่ เหรินเหลียง

ประเทศจีนจะครบ 100 ป ในปค.ศ. 2049 ประเทศจีนตองทําใหความฝนของจีนหรือ Chinese Dreams
กลายเปนจริงใหได นั่นคือความเจริญรุงเรือง ความอยูดีมีสุขของจีน
4) จากการพั ฒนาที่ ผ านมา จะเห็นได ว านโยบายของจี นจะเน นการพั ฒนาเศรษฐกิจเป นหลั ก
ในความเปนจริง เศรษฐกิจของจีนไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็ว จนกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของ
โลก แตในขณะเดียวกันก็เกิดปญหาสังคมมากมายเชนเดียวกัน ไมวาความเหลื่อมล้ําของคนในสังคม ปญหา
สิ่งแวดลอม เกิดปญหาพายุทราย หมอกควันพิษ เปนตน ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน
ถึงแมวาเศรษฐกิจมีการพัฒนา แตคาแรงก็แพงขึ้น ทรัพยากรภายในประเทศถูกใชจนเกือบหมดสิ้น ปญหา
เหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นวาการพัฒนาที่ผานมาไมไดเปนการพัฒนาอยางสมดุล อยางยั่งยืน
ดังนั้น แผนฯฉบับที่ 13 จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ที่จะมีการทําแผนดีหรือไม มีการนําแผนฯ
ไปปฏิบัติดีหรือไม เปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอเปาหมาย ครบรอบ 100 ป ของทั้ง 2 เหตุการณที่
สําคัญของจีน ซึ่งไดแก ครบรอบ 100 ป ของการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสตจีน (ปค.ศ.1921-2021) และ
ครบรอบ 100 ปของการสถาปนาประเทศจีนใหม (ป ค.ศ.1949-2049)

ความทาทายสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 5 ป ฉบับที่ 13
จากที่กลาวมา จะเห็นไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาของประเทศจีน ประเทศจีนจะไดรับการพัฒนาอยางสมดุล อยางยั่งยืนหรือไมขึ้นอยูกับการ
กําหนดและนําแผนฯ ฉบับที่ 13 ไปปฏิบัติ
แผนฯ ฉบับที่ 13 ไดรับการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพหรือไมขึ้นอยูกับความทาทายทั้งจาก
ภายในประเทศและนอกประเทศ กลาวคือ ภายในประเทศ ตองแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําของคนใน
สังคม การพัฒนาของจีนไมใชเพื่อคนกลุมหนึ่งรวย แตแนนอน จะใหทุกคนรวย มีกินมีใช เทาเทียมกัน
หมดคงทําไมได แตรัฐบาลตองใหความสําคัญกับการพัฒนาที่เทาเทียมกัน ไมวาจะใชนโยบายโครงสราง
ภาษีก็ตาม ใหคนรวยชวยสังคม ชวยคนจนมากยิ่งขึ้น ตองใหคนสวนใหญไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาของจีน ความเหลื่อมล้ําในสังคมอาจจะเปนตนเหตุกอใหเกิดความวุนวาย ความไมสงบ ความ
แตกแยกในสังคมซึ่งถือวาเปนปญหาใหญอันดับตน ๆ ของรัฐบาลจีนที่ตองหามาตรการแกไขใหได ความ
ทาทายอีกประเภทหนึ่งคือปญหาสิ่ งแวดล อม การพัฒ นาเศรษฐกิจของจีน ที่ผา นมาแลกมาดวยการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติและสูญเสียสิ่งแวดลอม ทุกวันนี้คนจีนทุกคนกําลังไดรับผลกระทบจาก
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากฝมือมนุษย ฉะนั้นสิ่งแวดลอมจะเปนความความทาทายที่จีนตองเผชิญและตองแกไข
ใหไดภายในแผนฯฉบับที่ 13 นี้
สําหรับความทาทายจากภายนอกประเทศจะมีอยูสองประการหลัก ๆ กลาวคือ การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และการเมืองกับความมั่นคงระหวางประเทศ เป นที่ทราบกันว าประเทศต าง ๆ กําลั ง
ประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว นั่นหมายถึงการสงออกของจีนก็ไดรับผลกระทบดวย ดังนั้ น อัตราการ
เจริญ เติ บ โตของจี น ก็ป รับ ลดลงด ว ย สํ า หรับ ประเทศจี น ซึ่ ง เป น ประเทศใหญ จํ า เป น ต อ งมี อัต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพื่อรักษาการจางงาน รักษารายไดของคนในระดับที่เหมาะสม
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มิฉะนั้น จะเกิดผลกระทบแบบหวงโซไปทุกอาชีพทุกระดับ เปนที่ประจักษวาประเทศจีนมีการผงาดขึ้น
ดังนั้นประเทศมหาอํานาจบางประเทศสรางวาทกรรมวาการผงาดขึ้นของจีนเปนภัยคุกคามตอภูมิภาคและ
สนับสนุนประเทศบางประเทศซึ่งมีขอพิพาทเหนือนานน้ํากับจีนอยูแลวใหสถานการณบานปลาย ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความมุงมั่นสรางสรรคประเทศของจีนโดยตรง ในแผนฯฉบับที่ 13 จีนตองพยายามสราง
ความเขาใจกับประเทศเพื่อนบานของจีนเพื่อการพัฒนาของแตละประเทศและเพื่อสันติภาพของภูมิภาค
ของโลกดวย
หากประเทศจีนสามารถรับมือกับความทาทายจากภายในและนอกประเทศได การนําแผนฯ
ฉบับที่ 13 ไปปฏิบัตินาจะประสบผลสําเร็จ และทําใหประเทศจีนไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
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