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“สี จิ�นผิง”ประกาศขับเคลื�อนจีนเข้าสู่ยุคใหม่ หลังก้าวผ่าน 10 ป� เอาชนะความยากจน สร้างสังคมพอมีพอ

กินสําเร็จ ลุยสานต่อเป�าหมาย 2035 สร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที�ยิ�งใหญ่รอบด้าน ด้วยนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ชี�การแก้ป�ญหาไต้หวัน คนจีนจะเป�นผู้ตัดสินใจเอง
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ดร.อักษรศร ี พานิชสาส์น อาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี�ยวชาญเศรษฐกิจจีน สรุปคําแปล

อย่างไม่เป�นทางการ สาระสาํคัญการกล่าวรายงานของนายสี จิ�นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีเป�ดการประชุม

สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั�งที� 20 ณ มหาศาลาประชาชน ในกรุงป�กกิ�ง (16 ต.ค. 2565)

 

 

สรุปสาระสาํคัญได้ดังนี�

📌 ย้อนประเมินผลงานในรอบ 10 ป� 📌

สี จิ�นผิง กล่าวว่า ในช่วง 10 ป�ที�ผ่านมา จีนผ่านเหตุการณ์สาํคัญ 3 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของพรรคและประชาชน

 1)  การฉลองครบรอบ 100 ป�การก่อตั�งพรรคคอมมิวนิสต์จีน

2) สังคมนิยมที�มีอัตลักษณ์จีนเข้าสู่ยุคใหม่แล้ว

3) ความสาํเร็จในภารกิจบรรเทาความยากจน และสร้างสังคมพอมีพอกินรอบด้าน 

 



นับเป�นการบรรลุเป�าหมายร้อยป�แรก คือ ชัยชนะครั�งประวัติศาสตร์ที�พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนได้รับจากการต่อสู้

ร่วมกัน

 

 

📌สานต่อเป�าหมาย 2035 📌

จากนี�ไป ภารกิจหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ การรวมตัวของผู้คนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื�อสร้าง “ประเทศ

สังคมนิยมสมัยใหม่ที�ยิ�งใหญ่อย่างรอบด้าน” ตระหนักถึงศตวรรษที�สอง เป�าหมายและส่งเสริมการฟ�� นฟูที�ยิ�งใหญ่ของชาติจีนอย่าง

ทั�วถึงด้วยการสร้างความทันสมัยแบบจีน

 

 

#เป�าหมาย 2035 จีนจะเป�นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที�ยิ�งใหญ่ที�เจริญรุ่งเรือง เข้มแข็ง เป�นประชาธิปไตย ก้าวหน้าทาง

วัฒนธรรม กลมกลืนและสวยงาม  ดังนั�น อีก 5 ป�ข้างหน้าจะเป�นช่วงเวลาที�สําคัญสําหรับการเริ�มต้นสร้างประเทศสังคมนิยมสมัย

ใหม่อย่างรอบด้าน

 



“การพัฒนาคุณภาพสูง” เป�นภารกิจหลักในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้าน #การพัฒนา คือ สิ�งสําคัญสูงสุด

ของพรรคในการปกครองและฟ�� นฟูประเทศ

 

 

📌ความสาํคัญภาคเศรษฐกิจจริง 📌 

สี จิ�นผิง กล่าวว่า ในการสร้าง “ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่” การพัฒนาเศรษฐกิจต้องเน้นที� “เศรษฐกิจที�แท้จริง” (ไม่ใช่

เศรษฐกิจฉาบฉวย) ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และเร่งการสร้างอํานาจการผลิต พลังงานคุณภาพ พลังงานอวกาศ พลังงานขนส่ง

พลังเครือข่ายและดิจิทัลจีน

 

📌เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี📌

จีนจะมุ่งส่งเสริมและพัฒนา “นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ปรับปรุงระบบระดับชาติใหม่ เสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ของชาติ ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของ ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และสร้าง

“ระบบนิเวศนวัตกรรมแบบเป�ด”พร้อมความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

 

📌การจ้างงาน # employment 📌

สี จิ�นผิง กล่าวว่า ในการปกครองประเทศ “ผลประโยชน์ของประชาชนเป�นอันดับแรก” เพื�อประชาชน พรรคฯ ต้องยืนหยัดใน

การประกันและปรับปรุงความเป�นอยู่ของผู้คน เพื�อสร้างชีวิตที�ดีขึ�น และตอบสนองความปรารถนาของประชาชน 

 

สี จิ�นผิง กล่าวว่า ใช้กลยุทธ์ให้ความสําคัญกับ “การจ้างงาน” เสริมสร้างนโยบายให้ความสําคัญกับการจ้างงาน ปรับปรุงระบบ

บริการสาธารณะในการจ้างงาน เสริมสร้างความช่วยเหลือด้านการจ้างงานสําหรับกลุ่มที�มีป�ญหา และขจัดข้อจํากัดที�ไม่สมเหตุผล

และการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานที�ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานที�เท่าเทียมกัน เพื�อให้ทุกคนสามารถบรรลุการพัฒนาตนเองผ่าน

การทํางานหนัก 

 



 

📌ประเด็นไต้หวัน #Taiwan การรวมชาติ📌

สี จิ�นผิงกล่าวว่า “จะยึดมั�นในกลยุทธ์โดยรวมของพรรค #การแก้ไขป�ญหาไต้หวันในยุคใหม่ การแก้ไขป�ญหาไต้หวันเป�นเรื�องของ

คนจีนเอง #คนจีนจะเป�นผู้ตัดสินใจเอง”

 

สี จิ�นผิง กล่าวว่า “พรรคของเราในฐานะพรรคมาร์กซิสต์ที�ใหญ่ที�สุดในโลก จะต้องมีสติสัมปชัญญะและแน่วแน่ในการแก้ป�ญหา

เฉพาะของเรา เพื�อที�จะชนะการสนับสนุนจากประชาชนและการปกครองแผ่นดินจีนในระยะยาว”

 

ลิงก์เนื�อหาเฟซบุ๊ค ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น  
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385&mibextid=qZkXII

ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น

"ปูติน"ชม "สหายสี จิ�นผิงที�รัก" เป�นความสมดุลบนความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน
16 ก.ย. 2565 เวลา 12:16 น.

เฟคนิวส์“ยึดอํานาจสี จิ�นผิง” ใครเป�นใครในกระแสข่าวลวง
26 ก.ย. 2565 เวลา 15:30 น. 2.9k

ไทยแชมป�ยอดจองห้องพักโลก ลุ้นนักท่องเที�ยวจีนขยับ ‘สี จิ�นผิง’ เยือนไทย
01 ต.ค. 2565 เวลา 9:30 น. 1.8k
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รายงานพิเศษ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แลโลก-มองไทยกับ3ตัวแปร
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มาถึงตอนสุดท้ายแล้วสําหรบัเรื�องเล่าจากงานวิจัยชุดอุตสาหกรรม S Curve โดยอาจารย์หลายท่านจากคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์(มธ.) ซึ�งเผยแพรใ่นงานสัมมนาวิชาการประจําป� 2565 (EconTU Symposium)ครั�งที� 44 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของการ
ยกระดับ S-Curve ในยุค Next Normal” จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร ์มธ. เมื�อเรว็ๆนี� โดยไล่ตั�งแต่ ยานยนต์ไฟฟ�า (หน้า 5 ฉบับวันที� 22 ก.ย.
2565), ยาและเครื�องมือแพทย์ (หน้า 17 ฉบับวันที� 5 ต.ค. 2565), อาหารแปรรูป (หน้า 3 ฉบับวันที� 15 ต.ค. 2565)
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จนมาถึงฉบับนี�จะวา่ด้วยเรื�องของ “เครื�องใช้ไฟฟ�า-อิเล็กทรอนิกส์” โดยมี ผศ.ดร.อลงกรณ์ ธนศรธีัญญากุล เป�นผู้บรรยาย ซึ�ง
อุตสาหกรรมเครื�องใช้ไฟฟ�า-อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เผชิญความท้าทาย 3 ประการ 1.ความขัดแย้งระหว่าง 2 มหาอํานาจ
“สหรฐัอเมรกิา-จีน” ซึ�งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน สิ�งที�เห็นได้ชัดคือ “ป�ญหาการขาดแคลนชิพในฐานการผลิตต่างๆ ทั�วโลก” อีกทั�ง
เป�นการขาดแคลนอย่างยาวนานแบบที�ไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน

โดยสัญญาณการขาดแคลนเริ�มมาตั�งแต่สงครามการค้าสหรฐัฯ-จีน ในป� 2562 จากนั�นเมื�อเข้าสู่ป� 2563 ทั�วโลกยังต้องเผชิญสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 ซึ�งจีนเลือกใช้มาตรการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดเพื�อควบคุมโรค ยังไม่นับเหตุการณ์อื�นๆ เช่น ไฟไหม้โรงงานผลิตชิ�นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที�ใหญ่ระดับโลก 
3 แห่ง และภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้งในไต้หวัน รวมถึงการสู้รบระหว่างรสัเซีย-ยูเครน ขณะเดียวกัน สหรฐัฯ ยังใช้นโยบายการผลิตแบบ
ชาตินิยม กล่าวคือ หากไม่ผลิตบนแผ่นดินสหรฐัฯ ก็ต้องผลิตในชาติที�เป�นพันธมิตรกับสหรฐัฯ

นอกจากนี� การย้ายการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้วไปสู่ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ยังทําให้บางแห่งยกระดับขึ�นมาเป�น
แหล่งผลิตชิพชั�นนําของโลก เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ซึ�งมีเทคโนโลยีชั�นสูงเป�นของตนเอง หรอืกรณีของ แอปเป�ล แบรนด์สินค้าไอทีเจ้าดัง ก็ยัง
พึ�งพาซัพพลายเออรจ์ากจีนอย่างมากเป�นพิเศษ เมื�อเทียบกับการพึ�งพาซัพพลายเออรใ์นประเทศอื�นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน)

อีกด้านหนึ�ง ห่วงโซ่อุปทานการผลิตยังมีการแข่งขันที�สูงมากและเชื�อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื�นๆ เนื�องจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มี
วงจรชีวติสั�นมาก เฉลี�ยอายุไม่เกิน 1 ป� เพราะบรษัิทต่างๆ พากันเรง่แข่งขันผลิตสินค้า ในขณะที�ชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภทก็มีผู้เล่น
หลักที�เป�นผู้ชนะเพียงรายเดียว รวมถึงมีความต้องการใช้อย่างก้าวกระโดดในสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ�า (EV)

อนึ�ง มาตรการควบคุมโรคโควดิ-19 ยังเป�นข้อจํากัดในการที�ผู้ประกอบการจะย้ายโรงงานออกจากจีน เช่น มีแผนย้ายไปเวียดนามแต่ไม่
สามารถส่งผู้เชี�ยวชาญไปอบรมแรงงานในเวียดนามได้ โดยสรุปแล้ว “ภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับโลกคงไม่เปลี�ยนแปลง
ในระยะสั�น แต่นโยบายของสหรฐัฯ จะกลายเป�นการเล่นเกมยาวเหมือนกับการวิ�งมาราธอน” ดังนั�น ในระยะสั�นไทยไม่น่าจะได้รบัผลกระทบแต่
ไทยก็ควรสงวนท่าทีไม่เข้าข้างฝ�ายใดฝ�ายหนึ�ง และพยายามใช้โอกาสนี�ดึงดูดนักลงทุนที�ได้รบัผลกระทบจากความขัดแย้งสหรฐัฯ-จีน

2.ความยืดหยุ่นของไทยในห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลก แหล่งนําเข้าชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิถาค
เอเชียตะวนัออก (จีน ไต้หวนั เกาหลีใต้ และญี�ปุ�น) และชาติรว่มอาเซียนด้วยกัน (สิงคโปร ์มาเลเซีย เวียดนาม ฟ�ลิปป�นส์และอินโดนีเซีย) โดย 2
ส่วนนี�รวมกันได้ราวรอ้ยละ 80 อย่างไรก็ตาม หากดูทั�งหมดจะพบว่าไทยนําเข้าจากแหล่งที�หลากหลายมาก โดยเฉลี�ย 22 ประเทศต่อรายการ
สินค้า อีกทั�งไทยยังนําเข้าชิ�นส่วนจากประเทศคู่ค้าอย่างต่อเนื�อง สะท้อนภาพความแนบแน่นอย่างสูงระหว่างไทยกับเครอืข่ายการผลิตระหว่าง
ประเทศ

ถึงกระนั�น ดัชนีการกระจุกตัวก็เปลี�ยนแปลงได้อย่างรวดเรว็ คาดว่ามาจากบรษัิทข้ามชาติที�มีบทบาทสูง จึงเปลี�ยนแปลงแหล่งนําเข้าชิ�น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเรว็ “โดยสรุปแล้ว ไทยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างดีในการเข้าถึงชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากห่วงโซ่อุปทาน” ซึ�งก็มา
จากหลายสาเหตุ อาทิ แหล่งนําเข้าที�มีการกระจายค่อนข้างสูง มีความแนบแน่นกับเครอืข่ายการผลิต บวกกับความได้เปรยีบทั�งทําเลที�ตั�งของ
ประเทศซึ�งอยู่ใกล้ฐานการผลิตสําคัญ (เช่น เอเชียตะวันออก) และภูมิรฐัศาสตรท์ี�มหาอํานาจทั�งสหรฐัฯ จีนและญี�ปุ�น ต้องการให้ไทยเป�นพื�นที�
ปลอดภัย

และ 3.การปรบัตัวของผู้ประกอบการในประเทศ ห่วงโซ่อุปทานสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยถูกพัฒนาขึ�นอย่างต่อเนื�องและเกือบ
ครบวงจร แต่สิ�งที�ขาดคือความเชื�อมโยงกับอุตสาหกรรมต้นนํ�าอย่างเซมิคอนดักเตอร ์และปลายนํ�าอย่างสินค้าสําเรจ็รูป การไม่เชื�อมโยงนี�
ทําให้ผู้ประกอบการไทยบางรายเข้าถึงชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที�สําคัญได้ยาก ซึ�งเป�นอุปสรรคต่อการยกระดับนวัตกรรมสินค้าในประเทศ

ที�ผ่านมาแม้ผู้ประกอบการชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยพยายามเชื�อมโยงตนเองเข้ากับบรษัิทข้ามชาติทั�งเครื�องใช้ไฟฟ�าและอื�นๆ (เช่น
ยานยนต์) แต่ทําไม่สําเรจ็ สะท้อนความยากที�ผู้ประกอบการไทยจะไปเชื�อมต่อโดยตรง เนื�องจากผู้ประกอบการข้ามชาติอาจไม่มั�นใจในการใช้
ชิพที�ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ส่วนโควิด-19 ก็ไม่ได้ทําให้เกิดการย้ายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมนี� บรษัิทข้ามชาติยังคงใช้ฐานการผลิต
เดิม โดยผลักดันให้สาขาในไทยยกระดับไปผลิตชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที�มีความยากมากขึ�นเพื�อกระจายความเสี�ยง

ยังมีข้อค้นพบอื�นๆ ที�น่าสนใจ เช่น ผู้ประกอบการในประเทศกระจายการลงทุนไปที�อุตสาหกรรมกลุ่ม S Curve ที�หลากหลาย แต่เป�นการ
กระจายที�ไม่เกื�อหนุนกัน จึงไม่กล้าลงทุนเต็มที� งบประมาณเพื�อการวิจัยและพัฒนา (R&D) จึงเกิดขึ�นไม่มาก อีกทั�งยังมีข้อจํากัดทั�งเรื�องการเงิน
และห้องทดสอบ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยแม้จะเป�นกลุ่มรบัจ้างผลิต(OEM) แต่ก็พบการปรบัตัวหันไปใช้เทคโนโลยีจักรกลอัตโนมัติ
(Automation)มากขึ�น เพราะมนุษย์ไม่สามารถประกอบชิ�นส่วนที�มีขนาดเล็กได้

สําหรบั “อุปสรรคสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัจฉรยิะ 3 อันดับแรกที�ผู้ประกอบการให้ความเห็น” อันดับ 1 ขาดข้อมูลและองค์ความรู้
ของงานวจัิย อันดับ 2 ขาดผู้เชี�ยวชาญ และอันดับ 3 ความยากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์(Commercial Product)
จึงนํามาซึ�งข้อเสนอแนะ 1.ภาครฐัต้องส่งเสรมิให้เกิดตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ เพื�อจูงใจผู้ประกอบการให้ลงทุนวิจัยและพัฒนา

2.ส่งเสรมิกลไกเชื�อมต่อองค์ความรูด้้านเทคโนโลยี การเข้าถึงชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเงินทุน แก่ห่วงโซ่อุปทานในการผลิตทั�งหมดทั�งผู้
ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ 3.มีมาตรการยกเว้นภาษีสําหรบัชิ�นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที�ผลิตในประเทศ ซึ�งจะช่วยเพิ�มโอกาสให้ผู้ประกอบ
การเข้าถึงชิ�นส่วนได้มากขึ�น และ 4.ศึกษาจากตัวอย่างของผู้ประสบความสําเรจ็ เพื�อถอดต้นแบบและประสบการณ์สู่ภาครฐัและผู้ประกอบ
การ!!!
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