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10 ขาวเดนจีนในป ๒๕๕๖
---------------------------------------วารสาร Beijing Review ฉบับวันที่ 26 ธันวาคม 2556 สรุป 10 ขาวเดนของจีนประจําป
2556 ดังนี้
๑. แผนงานการปฏิรูปแหงชาติจีน (Reform Roadmap)
การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตจีนชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๓ ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ ๙–๑๒
พฤศจิกายน 2556 ณ กรุงปกกิ่ง ไดประชุมหารือหลายประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะในสวนของแนวทางและ
แผนงานการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมของจีนในเชิงลึก ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบอบสังคมนิยมที่มี
ลักษณะเฉพาะของจีน และผลักดันใหเกิดระบบและ
ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐที่ทันสมัย โดยมี
เปาหมายที่ตองการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในป 2563
ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบกับแผนงานที่มุงเนนการใหกลไกตลาดมีบทบาทนําในการ
ตัดสินใจเรื่องการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ ยังอนุมัติใหจัดตั้งกลุมผูนําเพื่อการปฏิรูปและคณะกรรมการ
ดานความมั่นคงแหงชาติ การยกเลิกมาตรการใหความรูใหมผานระบบแรงงาน และการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
นโยบายควบคุมการเกิด โดยอนุญาตใหครอบครัวที่พอและหรือแมที่เปนลูกคนเดียวสามารถมีลูกไดสองคน
๒. การถายโอนอํานาจ (Power Transfer)
การเปลี่ยนแปลงผูนําจีนที่ใหญที่สุดนับแตป
2546 ไดเสร็จสมบูรณลงในระหวางการประชุมสภาประชาชน
แหงชาติครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕–1๗ มีนาคม 2556 ซึ่งทานสี จิ้นผิง
(Xi Jinping) ไดรับการเลือกตั้งใหเปนประธานาธิบดีคนใหม และมี
ทานหลี่ เคอเฉียง (Li Keqiang) เปนนายกรัฐมนตรี
ที่ประชุมยังเห็นชอบกับแผนการยกเครื่องโครงสรางองคกรของรัฐและคณะรัฐมนตรี ซึ่งลด
จํานวนกระทรวงภายใตคณะมุขมนตรีจาก ๒๗ แหงลดเหลือ ๒๕ แหง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อปรับ
โครงสรางหนาที่ของรัฐบาลและลดระดับการแทรกแซงตลาดและประเด็นทางสังคม
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแหงชาติ ซึ่งถือเปนองคกรที่
ปรึกษาทางการเมืองสูงสุดของจีน ครั้งที่ 12 ระหวางวันที่ 3-12 มีนาคม 2556 ยังเลือกตั้งคณะผูบริหาร
ระดับสูงของจีนชุดใหม
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3. กาวยางสําคัญสําหรับการสํารวจอวกาศ
จีนไดปฏิบัติภารกิจสงยานอวกาศที่มีมนุษยขึ้นสูอวกาศเปนครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน
2556 โดยในครั้งนี้ใชยานอวกาศชื่อ “เซินโจว 10” (Shenzhou 10) พรอมดวยนักบินอวกาศ 3 คน (หนึ่ง
ในนั้นเปนนักบินอวกาศหญิง) ขึ้นไปปฏิบัติงานเปนระยะเวลา 15 วัน โดยยานอวกาศเซินโจวไดทดลอง
เชื่อมตอกับสถานีวิจัยในวงโคจรโลก “เทียนกง 1” (Tiangong 1) จํานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2556 โดยอาศัยเครื่องมืออัตโนมัติและการบังคับการดวยมือ
ตอมา จีนยังประสบความสําเร็จในการนํายาน “ฉางเออ 3” (Chang’e 3) รอนลงจอด ณ
พื้นผิวของดวงจันทรเปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ซึ่งทําใหจีนกลายเปนประเทศที่ 3 ของโลกถัด
จากสหภาพโซเวียตและสหรัฐฯ ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดังกลาว และนําเอาหุนยนต “หยูทู”
(Yutu) หรือ “กระตายหยก” แลนสํารวจพื้นผิวและเก็บตัวอยางองคประกอบของพื้นผิวดาวอังคารในวันที่ 15
ธันวาคม 2556 ภารกิจในครั้งนี้จึงนับเปนกาวยางสําคัญของความพยายามของจีนที่จะสรางสถานีอวกาศที่มี
ผูปฏิบัติงานประจําภายในป 2563
4. การแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
คณะมุขมนตรีไดเห็นชอบในแผนการปองกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ (ป
2556-2560) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 โดยกําหนดเปาหมาย
ภายในป 2560 ที่จะลดระดับมลพิษที่มีขนาด PM2.5 (ฝุนละอองที่มี
ขนาดเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 2.5 ไมครอน) ในเมืองใหญ ลงอยางนอย
รอยละ 10 เมื่อเทียบกับของป 2555 ซึ่งขนาดฝุนละอองดังกลาวเล็ก
มากจนสามารถผานเขาสูพื้นที่การหายใจเขาออกของปอด)
ในการนี้ จีนจะลดระดับการใชถานหิน ปดโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษ และ
สงเสริมการผลิตที่สะอาด โดยรัฐบาลจีนวางแผนจะลดการใชถานหินใหต่ํากวารอยละ 65 ของแหลงพลังงาน
หลักโดยรวมภายในป 2560 และคาดวาจะใชเงินงบประมาณในการลงทุนเพื่อแกไขปญหาดังกลาวถึง 1.7
ลานลานหยวนในระยะเวลา 5 ปขางหนา
5. การทลายการคอรัปชั่น
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สํานักงานการเมืองใน
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตเห็นชอบกับแผนงานการตอสูกับ
ปญหาคอรัปชั่นป 2556-2563 ทั้งนี้ ในป 2556 เจาหนาที่ในระดับ
รัฐมนตรีหรือสูงกวาจํานวน 14 คนถูกตรวจสอบเกี่ยวกับการคอรัปชั่น
และคดีอาญาที่เกี่ยวของ และมีอีก 4 คนที่โดนตัดสินจําคุกเนื่องจาก
ปญหาดังกลาว
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6. การปองกันการตัดสินคดีที่ไมถูกตอง
คณะกรรมการดานการเมืองและกฎหมายภายใตคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต
นําเสนอแนวทางการปองกันการตัดสินคดีที่ไมถูกตองผานเว็บไซตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
แนวทางดังกลาวไดตอกย้ําถึงหลักการดานกฎหมายที่ปองกันการลงโทษประชาชนที่มิไดผิด
จริง และกําหนดใหผูพิพากษา อัยการ และเจาหนาที่ตํารวจตองรับผิดชอบชั่วชีวิตตอบทบาทและการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ไมถูกตอง
7. การตอสูกับการใหขอมูลที่ไมเหมาะสมออนไลน
ศาลฎีกาและสํานักงานอัยการสูงสุดของจีนไดนําเสนอการตีความคําพิพากษาเมื่อวันที่ 9
กันยายน 2556 เกี่ยวกับการตัดสินความผิดและการลงโทษผูหนึ่งผูใดที่มีเจตนาเผยแพรขอมลทางออนไลนที่
ตองการทําลายชื่อเสียง แบล็คเมล และยั่วยุ นอกจากนี้ ผูใชอินเตอรเน็ตที่สงตอขอมูลที่เปนการทําลายชื่อเสียง
และเปนอันตรายตอผลประโยชนของชาติมีโทษจําคุกสูงสุด 3 ป หากการกระทําดังกลาวถูกอานมากกวา
5,000 ครั้ง หรือสงตอมากกวา 500 ครั้ง
8. ไวรัสอันตราย
นับแตมีขาวการเสียชีวิตของชาวจีนจํานวน 3 รายที่ติดเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ H7N9 และ
ตอมาไดรับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขจีนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556
หลังจากนั้น จีนก็มีขาวการติดเชื้อดังกลาวเพิ่มเติมอยางตอเนื่องและมีจํานวนสูงถึง
143 รายที่ติดเชื้อ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2556 สงผลใหมีผูเสียชีวิตถึง 45 คน
โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว
ขาวดังกลาวสรางความกังวลใจอยางมากกับรัฐบาลจีน เพราะพบวาชาวจีนยังมีพฤติกรรม
การใชชีวิตหลายสวนที่อาจไปสัมผัสกับกับพาหะที่ติดเชื้อไขหวัดนกในลักษณะจากสัตวสูคนคอนขางสูง
9. แผนดินไหวครั้งใหญ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผานมาไดเกิดแผนดินไหวระดับ 7 ริกเตอร ณ เขตหลูซาน มณฑล
เสฉวน สงผลใหมีผูเสียชีวิตราว 200 ศพและ 11,470 รายที่ไดรับบาดเจ็บ
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 รัฐบาลจีนได
ประกาศแผนการปรับปรุงสภาพบานเรือนหลังเหตุการณ
แผนดินไหว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10,706 ตารางกิโลเมตรที่
ไดรับความเสียหายอยางรุนแรง และสามารถชวยเหลือ
ผูประสบภัยจํานวนถึง 1.15 ลานคน ทั้งนี้ รัฐบาลจีนคาดวา
จะตองใชเงินถึง 86,000 ลานหยวนในชวง 3 ปขางหนา
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10. การเตรียมการลวงหนาตอภัยคุกคามทางอากาศ (Airborne Threat Precautions)
กระทรวงกลาโหมของจีนไดแถลงขาวเปดเผยการจัดตั้งเขตปองกันภัยทางอากาศขึ้นเปนครั้ง
แรก ซึ่งกําหนดเขตพื้นที่ทะเลดานซีกตะวันออก ซึ่งกระทรวงกลาโหมใหขอมูลการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ตามวิธีปฏิบัติระหวางประเทศและมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเอกราชและเสถียรภาพตามแนวชายแดนและ
พื้นที่ทางอากาศ และจัดระเบียบดานการบินในพื้นที่ของประเทศ การกําหนดพื้นที่ดังกลาวมิไดมีเปาหมายกับ
ประเทศใดเปนพิเศษ และจะไมสงผลกระทบตอเสรีภาพดานการบิน
นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังจะกําหนดเขตปองกันภัยทางอากาศในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม
ตามแตสถานการณความเหมาะสม
----------------------------------------------รวบรวมและเรียบเรียงโดย
ดร. ไพจิตร วิบูลยธนสาร
นางสาวฉิน หยวนเฟน
สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงปกกิ่ง
27 ธันวาคม 2556

