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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

ต้องเกาให้ถูกที่คัน
ร่างพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ได้ผา่ นความเห็นชอบของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (สนช.) 3 วาระรวด และขั้นตอนต่อจากนี้นายกรัฐมนตรีจะน�ำ
ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ประเด็นสาระส�ำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ พระมหากษัตริยท์ รง
ไว้ซึ่งพระราชอ�ำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของ
พระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตัง้ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ส่วนองค์
ประกอบของมหาเถรสมาคม ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช ซึง่ ทรงด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการโดยต�ำแหน่ง และกรรมการอืน่ อีกไม่เกิน 20 รูป
ทั้งนี้ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระ
ราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและจริยวัตรในพระธรรม
วินยั ทีเ่ หมาะสมแก่การปกครองสงฆ์ ซึง่ การแต่งตัง้ ให้เป็นไปตามพระราช
อัธยาศัย โดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ ได้
ส�ำหรับกรรมการมหาเถรสมาคม จะอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี และ
อาจจะได้รบั การแต่งตัง้ อีกก็ ได้ ส่วนการพ้นจากต�ำแหน่งนัน้ นอกจากพ้น
จากตามวาระแล้ว ยังพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อมรณภาพ ลาออก และพระ
มหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการให้ออก
ขณะที่เหตุผลของการปรับแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ในครั้งนี้ นายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อธิบายว่า กลไกที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป
คณะสงฆ์ตอ้ งอยูท่ มี่ หาเถรสมาคม ซึง่ ในอดีตมีจดุ อ่อน คือ การทีม่ สี มเด็จ
พระราชาคณะเป็นกรรมการโดยต�ำแหน่งมีความเหมาะสมตามหลักอาวุโส
แต่ในระยะหลังกว่าทีพ่ ระภิกษุจะขึน้ ไปถึงสมณศักดิเ์ ป็นสมเด็จพระราชา
คณะก็จะมีอายุมาก และอาพาธ ท�ำให้ไม่สามารถประชุมมหาเถรสมาคม
ได้ ดังนั้น ถ้ามุ่งหวังจะให้มหาเถรสมาคมเป็นผู้น�ำในการปฏิรูปนั้นต้อง
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและที่มาใหม่
อย่างไรก็ตาม ความจริงปัญหาของการบริหารคณะสงฆ์ ในช่วงทีผ่ า่ นมา
ไม่ใช่เกิดจากกรรมการมหาเถรสมาคมชราภาพ อาพาธ หรือหย่อนความ
สามารถเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการทีม่ หาเถรสมาคมไม่สามารถบริหาร
งานได้อย่างอิสระ เพราะอ�ำนาจบริหารถูกควบคุมด้วย เลขาธิการมหาเถร
สมาคม ซึง่ เป็นผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึง่ เป็นทีม่ า
ของการเกิดทุจริตเงินทอนวัด จนเลยเถิดท�ำให้พุทธศาสนาต้องเสียหาย
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด หรือเกาให้ถูกที่คัน รัฐบาลควร
ด�ำเนินการ เรื่องบริหารจัดการ ระหว่าง ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง
ชาติ (พศ.) และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ให้เกิดความชัดเจน
คือส�ำนักงานต้องด�ำรงสถานะองค์กร เสมือนหนึ่งเสนาธิการของมหา
เถรสมาคม ให้มีความพร้อมทางด้านฐานข้อมูล งบประมาณประจ�ำปีที่
เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ในขณะที่มหาเถรสมาคมต้องมีบทบาทหลักในการบริหารคณะสงฆ์
ทั้งสองนิกายให้ด�ำรงตนอยู่ในหลักธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และต้อง
บริหารจัดการการเผยแผ่พระธรรมค�ำสอนให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัย
และเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพระธรรมค�ำสอน
หากมีการบิดเบือนค�ำสอน
ขณะเดียวกัน ควรก�ำหนดหัวข้อเทศนาแต่ละสัปดาห์ ให้พระสงฆ์ทั่ว
ประเทศน�ำไปเผยแผ่เพื่อเพิ่มศรัทธาปสาทะ และลดปัญหาความรุนแรง
ในสังคม โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนด�ำรงตน เปี่ยมล้นด้วยไตรสิกขา
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และบุญกิริยาวัตถุ ได้แก่ ทาน ศีล และภาวนา
จึงจะถือว่าแก้ตรงประเด็นหรือเกาถูกที่คัน พุทธศาสนาจึงจะเจริญ n

‘เวียดนาม’เนื้อหอม
ต่างชาติซบหนีจีน

นันทิยา วรเพชรายุทธ

บรรยากาศสงครามการค้าโลกที่ร้อน
ระอุมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2018 จนถึง
ปัจจุบัน น�ำโดยคู่ “สหรัฐ-จีน” นั้น ย่อม
ส่งผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อ
เศรษฐกิจโลกไปด้วย ไม่ส่งผลถึง
ซัพพลายเชนก็กระทบต่อผู้บริโภค ซึ่ง
หลายประเทศก�ำลังหาทางรับมือกันอยู่
ในขณะนี้
อย่างไรก็ดี ในอีกมุมหนึ่งนอก
เหนือจากผลกระทบด้านลบแล้ว ก็เป็น
ที่คาดว่าสงครามการค้าจะสร้าง
อานิสงส์ ให้บางประเทศที่เป็นเสมือน
“หลุมหลบภัย” ในศึกช้างชนช้างครั้งนี้
ด้วยเช่นกัน และ “เวียดนาม” ก็เป็น
ประเทศหนึ่งที่ได้รับการจับตาว่าจะ
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้มากที่สุด
แต่เดิมนั้นเวียดนามนับเป็นหนึ่งใน
จุดหมายการลงทุนใหม่ต่อจากจีนอยู่
ก่อนแล้ว จากปัจจัยต้นทุนค่าแรงในจีน
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
เวียดนามเองก็เป็นตลาดชนชั้นกลาง
ใหม่ที่มีศักยภาพในกลุ่มเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้นอกเหนือจากอินโดนีเซีย
และมีแรงงานวัยท�ำงานพร้อมรับ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จะ
เข้าไปลงทุน
อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทการค้าโลก
ที่ร้อนระอุและต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี้มา
จนถึงปัจจุบัน ก็ยิ่งเพิ่มน�้ำหนักให้นัก
ลงทุนต่างชาติต้องปรับยุทธศาสตร์ ใหม่
โดย “กระจายความเสี่ยง” ออกมาที่
จีนกันมากขึ้น หลังจากสงครามที่น�ำ
โดยประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์
ได้สร้างบรรยากาศความผันผวน
ปกคลุมไปทั่วจีน และยังส่งผลกระทบ
ต่อตลาดหุ้นตลาดทุนในประเทศ จนฉุด
หุ้นจีนดิ่งลงไปต�่ำสุดในรอบกว่า 2 ปีมา
แล้วด้วย
อดัม แม็คคาร์ที หัวหน้านัก
เศรษฐศาสตร์ของบริษัทที่ปรึกษา

บรรณาธิการ
: วุฒิ นนทฤทธิ์
Ext. 4224		 e-mail : wut@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: พิเชษฐ์ ชูรกั ษ์
Ext. 4230 		 e-mail : pichetc@posttoday.com
รองบรรณาธิการ
: ชลลดา อิงศรีสว่าง
Ext. 4236		 e-mail : choladai@posttoday.com
ผูช้ ว่ ยบรรณาธิการ
ฝ่ายข่าวธุรกิจตลาด        : พรพรต ชัยศรีบญ
ุ เรือง
Ext. 4251		 e-mail : pornprotc@posttoday.com
ฝ่ายข่าวการเมือง          : วิษณุ นุน่ ทอง
Ext. 4229		 e-mail : wissanun@posttoday.com
ฝ่ายข่าวแมกกาซีน         : ปณิฏา สุวรรณปาล
Ext. 4256 		 e-mail : panitas@posttoday.com
ฝ่ายข่าวนโยบายเศรษฐกิจ : เบ็ญจวรรณ รัตนวิจติ ร
Ext. 4247 		 e-mail : benchawanr@posttoday.com
ฝ่ายออกแบบ
: สุไลมาน ดือราแม
Ext. 4267 		 e-mail : sulaimand@posttoday.com
หัวหน้าข่าว
ฝ่ายข่าวการเงิน
: ชีวรัตน์ กิจนภาธนพงศ์
Ext. 4239
: e-mail : shewaratk@posttoday.com
ฝ่ายข่าวหุน้ -ตลาดทุน       : เจียรนัย อุตะมะ
Ext. 4242		 e-mail : jiaranaiu@posttoday.com
ฝ่ายข่าวต่างประเทศ        : นันทิยา วรเพชรายุทธ
Ext. 4263		 e-mail : nantiyaw@posttoday.com
ฝ่ายข่าวกีฬา
: เปรมวดี ปานทอง
Ext. 4264 		 e-mail : premvadeep@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย
Ext. 4226 		 e-mail : vimolphunp@posttoday.com
ทีป่ รึกษากองบรรณาธิการ : สมาน สุดโต
Ext. 4225 		 e-mail : samarns@posttoday.com
ฝ่ายโฆษณาดิสเพลย์
: โทร 02-616-4441
			 e-mail : display@bangkokpost.co.th
ฝ่ายโฆษณาแยกประเภท : โทร 02-616-4388
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
: โทร 02-616-4444

และตัวเลขทั้งปีอาจแซงหน้าปีที่แล้วที่
ท�ำสถิติสูงสุดในรอบ 10 ปีได้
ในบรรดาบริษัทต่างชาติที่เข้ามา
ลงทุนนั้นยังรวมถึงทุนจากฮ่องกง อาทิ
บริษัท Man Wah Holdings ผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ ในจีน ที่เข้ามาซื้อบริษัท
ผู้ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ใน
เวียดนาม เป็นเงิน 68 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 2,260 ล้านบาท) เมื่อเดือน
ที่แล้ว เช่นเดียวกับบริษัท Hung Hing
Printing Group ที่เข้ามาขยายการ
ลงทุนในกรุงฮานอย โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ของความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรร่วม
ทุนที่เป็นผู้ผลิตของเล่นให้กับ แฮรโบร
แมทเทล และดิสนีย์ ตัวแทนของบริษัท
ฮ่องกงรายนี้ระบุว่า การกระจายการ
ลงทุนไปยังเวียดนามจะช่วยให้บริษัท
รองรับฐานลูกค้ารายใหญ่ในต่าง
ประเทศได้ดีขึ้น
หากดูตัวเลขเงินทุนจดทะเบียน
ใหม่ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของ
เวียดนาม จะพบว่าเป็นทุนจากประเทศ
ญี่ปุ่นมากที่สุด 5,573 ล้านดอลลาร์
(ราว 1.85 แสนล้านบาท) ตามมาด้วย
เกาหลีใต้ 3,138 ล้านดอลลาร์ (ราว

พรรคน�ำการพัฒนาชาติ

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทเู ดย์

ก่อกำ�เนิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมี บริษทั บางกอก โพสต์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นเจ้าของ ผูพ้ มิ พ์ ผู้ โฆษณา สำ�นักงานเลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง
แยกสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-616-4000 โทรสาร. 02-616-4201, 02-616-4202

การลงทุน แม่โขง อีโคโนมิกส์
ในกรุงฮานอย ให้ความเห็นกับเซาท์ไชน่า
มอร์นิ่งโพสต์ ว่า สงครามการค้าก�ำลัง
เป็นปัจจัยเร่งเทรนด์การลงทุนใน
เวียดนามที่ก�ำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
หลังจากที่เริ่มแผลงฤทธิ์มาเมื่อไม่กี่
เดือนก่อนหน้า และท�ำให้ผู้คนต้องหัน
มาทบทวน หันมาประเมินกลยุทธ์ความ
เสี่ยงรายประเทศกันใหม่อีกครั้ง
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บรรดา
บริษัทต่างชาติจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ฮ่องกง และจีน ต่างหลั่งไหลเข้าไปยัง
เวียดนามมากขึ้นเพื่อกระจายความ
เสี่ยงการลงทุน โดยเฉพาะในภาคการ
ผลิตสินค้า เนื่องจากเวียดนามยังมี
ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับจีน
จากข้อมูลของกระทรวงการ
วางแผนและการพัฒนาของเวียดนาม
พบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2018 นี้
เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้ถึง
7.08% หรือดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2011
เป็นต้นมา ขณะที่การลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ขยายตัวถึง
8.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

1.04 แสนล้านบาท) ประเทศไทยมาใน
อันดับ 3 ที่ 660 ล้านดอลลาร์ (ราว
2.2 หมื่นล้านบาท) และตามมาด้วย
สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์
สหรัฐ และไต้หวัน
ทั้งนี้ แม้ว่าจะไม่มีสงครามการค้า
เกิดขึ้นก็ตาม แต่บรรดานักวิเคราะห์
หลายรายก็เห็นตรงกันว่า ความตกลง
เขตการค้าเสรีกับทั่วโลกท�ำให้
“อาเซียน” ขยับขึ้นเป็นภูมิภาคที่น่า
ดึงดูดมากขึ้นในยามที่ต่างชาติหลาย
รายหาทางกระจายการลงทุน ไม่กระจุก
อยู่กับจีนเพียงที่เดียว โดยเวียดนามนับ
เป็นตลาดหนึ่งที่มีศักยภาพมากที่สุด
แม้ว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากในปีนี้
ย่อมไม่ใช่การตัดสินใจที่เกิดขึ้นปุบปับ
และต้องมาจากการพิจารณาลู่ทาง
ความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้มาหลายปี
แต่สถานการณ์ความผันผวนในปีนี้
ท�ำให้หลายรายตัดสินใจย้ายหรือเพิ่ม
มายังเวียดนามในปี 2018 ในที่สุด
ซีเอ็นเอ็นมันนี่ระบุถึงเรื่องสงคราม
การค้าตอนหนึ่งว่า บรรดานักวิเคราะห์
หลายฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่า หลาย
บริษัทในเอเชียก�ำลังพิจารณาย้ายการ
ผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคมาก
ขึ้น น�ำโดย “ไทย” และ “เวียดนาม”
เพื่อกระจายความเสี่ยงของผลกระทบ
การตั้งก�ำแพงภาษีตอบโต้กันระหว่าง
จีนกับสหรัฐ ซึ่งจะเริ่มมีผลล็อตแรก
3.4 หมื่นล้านดอลลาร์ (ราว 1.12
ล้านล้านบาท) ในวันที่ 6 ก.ค.นี้
แม้ว่าหลายประเทศในอาเซียนเอง
จะล้วนอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของโลก
ที่ย่อมได้รับผลกระทบจากสงครามการ
ค้าไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
แต่อย่างน้อยที่สุดบรรยากาศที่
ตึงเครียดนี้ก็ท�ำให้เอกชนเลือกที่จะลด
แรงปะทะโดยตรงจากการกระจุกตัวใน
จีน และท�ำให้เวียดนามกับอาเซียน
กลายเป็นจุดหมายส�ำคัญที่น่าจับตามาก
ขึ้นหลังจากนี้ n
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นักวิจัยศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (CASS)

ในเวทีสัมมนาเรื่อง Independent
Choice of Development Model
of China and Indochina
Countries : Opportunities and
Challenges โดยสถาบันคลังปัญญา
ด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับสถาบัน
การทูตและการต่างประเทศ วิทยาลัย
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และศูนย์วิจัย
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
สถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
จีน (CASS) เมื่อ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา
ข้าพเจ้ากล่าวถึง ความส�ำเร็จ สาระ
และประสบการณ์การพัฒนาของจีน
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
พัฒนากับไทยและเพื่อนบ้านอื่นของจีน
40 ปีที่จีนปฏิรูปและเปิดประเทศ
จากปี 1978 ถึงปี 2018 จีดีพีจีนขยาย
ตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.3 ต่อปี จีนขยับจาก
ประเทศยากจนในเวลานั้นมาเป็น
ประเทศขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2
ของโลก และสัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจจีน
ต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มจากร้อยละ 1.8

เป็นร้อยละ 16 40 ปีของการพัฒนา
ชาวจีน 700 ล้านคนพ้นความยากจน
นี่คือผลส�ำเร็จของการพัฒนาของจีน

เส้นทางสังคมนิยมแบบจีน

จีนสรุปเส้นทางการพัฒนาของตน
ว่าเป็นไปตามตัวแบบสังคมนิยมแบบ
จีน ซึ่งมีสาระส�ำคัญที่สรุปโดยสีจิ้นผิง
14 ประการ คือ 1.พรรคคอมมิวนิสต์
จีนเป็นผู้น�ำในกิจการทุกเรื่องทั่ว
ประเทศจีน 2.ยึดหลักการพัฒนาที่ให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 3.ปฏิรูปอยู่
เสมอ 4.น�ำหลักการพัฒนาแบบใหม่ที่
เน้นนวัตกรรม บูรณาการ สิ่งแวดล้อม
และครอบคลุมทุกคนมาใช้ 5.ตระหนัก
ว่าประชาชนเป็นคนก�ำหนดประเทศ
พัฒนาระบบสภาผู้แทนประชาชน
ระบบการร่วมมือระหว่างหลายพรรค
โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นผู้น�ำ
และพัฒนาระบบสภาที่ปรึกษาการเมือง
ระบบปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อย
และระบบปกครองตนเองระดับชุมชน
6.ปกครองประเทศในทุกด้านด้วย
กฎหมาย 7.เชิดชูค่านิยมแบบ
สังคมนิยม 8.ถือหลักเป้าหมายสูงสุด
ของการพัฒนาที่การพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 9.พัฒนาโดย
ยึดหลักความสมดุลระหว่างมนุษย์และ

ธรรมชาติ 10.มุ่งสู่ความมั่นคงของชาติ
อย่างรอบด้าน 11.ยึดหลักพรรคน�ำ
กองทัพอย่างเบ็ดเสร็จ 12.ยึดหลักหนึ่ง
ประเทศ สองระบบ เดินหน้ารวมชาติ
เป็นหนึ่ง 13.พัฒนาโดยสันติเพื่อสร้าง
สังคมร่วมชะตากรรมของมนุษย์ และ
14.บริหารก�ำกับพรรคคอมมิวนิสต์อย่าง
เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ
ถึงเวลานี้จีนสรุปบทเรียนว่าเส้น
ทางการพัฒนาของจีนต่างจากตะวันตก
และไม่มีตัวอย่างให้เดินตามใน
ประวัติศาสตร์ ช่วงที่ผ่านมาจีนจึงต้อง
ใช้วิธีลองผิดลองถูกและปรับปรุงข้อ
ผิดพลาดของตนเพื่อหาเส้นทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับตัวเอง หลายครั้ง
จีนต้องแลกบทเรียนเหล่านี้มาด้วยราคา
แพง เช่น การปฏิวัติวัฒนธรรม อย่างไร
ก็ดีในหนทางแห่งการทดลองและ
ปรับปรุงข้อผิดพลาดมาตลอดนี้ จีน
ประสบความส�ำเร็จอย่างมั่นคงครั้งแล้ว
ครั้งเล่าและบรรลุผลแห่งการพัฒนา
อย่างปาฏิหาริย์ ปัจจัยส�ำคัญที่น�ำจีนมา
ถึงจุดนี้คือพรรคคอมมิวนิสต์จีน
เหตุที่พรรคคอมมิวนิสต์จีน
แข็งแกร่งและสามารถน�ำพาจีนให้
ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาในช่วง
40 ปีที่ผ่านมา พรรคได้สรุปมาเป็นกฎ
8 ประการ คือ 1.ให้ความส�ำคัญล�ำดับ

แรกกับการสร้างพรรคให้เข้มแข็ง ให้
พรรคมีการน�ำที่มีเอกภาพภายใต้คณะ
กรรมการกลางพรรค 2.ติดอาวุธทาง
ความคิดแก่มวลสมาชิกพรรคด้วยการ
อบรมความคิดเรื่องสังคมนิยมแบบจีน
ในยุคสมัยใหม่ 3.สร้างบุคลากรพรรค
ให้เก่งและเป็นมืออาชีพ 4.สร้างองค์กร
ระดับล่างของพรรค (ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน) ให้เข้มแข็ง 5.พยายามไม่หยุด
ที่จะพัฒนาการท�ำงานของพรรคและ
บังคับใช้วินัยพรรค 6.ต้องปราบ
คอร์รัปชั่นให้ชนะอย่างเด็ดขาด
7.พัฒนาระบบก�ำกับดูแลพรรคและรัฐ
8.ท�ำทุกทางเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปกครอง/บริหารของพรรคและรัฐ
ในการพัฒนาของชาติต่างๆ
ในเอเชีย พรรคการเมืองหลายพรรค
และผู้น�ำหลายคนประสบความส�ำเร็จ
ยิ่งใหญ่ในหนทางการพัฒนาของ
ประเทศตน อย่างไรก็ตาม หากขาด
การปฏิรูปและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
สุดท้ายจะต้องตกจากเวทีของ
ประวัติศาสตร์ ไปอย่างหนีไม่พ้น
ซูฮาร์ โตของอินโดนีเซียและพรรค
อัมโนของมาเลเซียคือตัวอย่าง
การปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ จึงเป็น
บทเรียนส�ำคัญที่สุดจากประสบการณ์
การพัฒนาของจีน n

