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ค�ำน�ำบรรณาธิการแปล
หากจะกล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของจีน ก็คงไม่ผิดนัก ตั้งแต่จีน
ปฏิรปู และเปิดประเทศจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า 40 ปีแล้วทีไ่ ด้น�ำ พาประเทศให้กา้ วหน้า
จนประสบความสำ�เร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ยิ่งกว่านั้น ในค.ศ. 2020 จีนที่นำ�โดยประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง ยังได้ประกาศความสำ�เร็จที่สามารถขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นอีกด้วย
1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 เป็นวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตัง้ พรรคคอมมิวนิสต์
จีน (ค.ศ.1921-2021) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ครองอำ�นาจการปกครองจีนมาตลอด
ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ตุลาคม ค.ศ.1949) เราคงมิอาจปฏิเสธระบบ
การเมืองและการปกครองของจีนที่อยู่เบื้องหลังการกำ�หนดทิศทางและขับเคลื่อนความ
สำ�เร็จข้างต้น ระบบการเมืองของจีนทีเ่ รียกว่า ระบอบประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมทีค่ อ่ ย ๆ
พัฒนาขึน้ จนมีเอกลักษณ์และมีลกั ษณะเฉพาะของจีน จึงควรค่าแก่การเรียนรูแ้ ละทำ�ความ
เข้าใจยิ่ง
ในความคิดของคนส่วนใหญ่ คำ�ว่า ประชาธิปไตย กับ จีน น่าจะไม่ใช่ของคู่กัน
กลับเป็นสิ่งตรงข้ามมากกว่า คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จะ
ไม่มีประชาธิปไตย เพราะดูจากการที่จีนไม่มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่จีนมีกระบวนการเลือก
ผู้นำ�แบบคัดสรรตามระบบที่ตนเองออกแบบ คำ�ถามคือ ประชาธิปไตยมีนิยามเดียวที่เป็น
แบบตะวันตกเท่านั้นหรือไม่ ในความเป็นจริง หลายประเทศที่นำ�ระบอบประชาธิปไตยไป
ใช้กม็ รี ปู แบบทีแ่ ตกต่างกัน ล้วนต้องปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศตน ถ้า
เช่นนั้น ประชาธิปไตยในความหมายของจีนคืออะไร ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนบอก
อะไรแก่เรา และในอนาคตจีนจะเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยหรือไม่ และอย่างไร
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หนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนเล่มนี้ได้อธิบายว่า ความจริงแล้วผู้นำ�
พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวคิดประชาธิปไตยมาเป็นลำ�ดับ ในยุคแรกได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีประชาธิปไตยเสรีนยิ มของตะวันตก แต่ภายหลังจากการก่อตัง้ พรรคฯ ก็ได้รบั อิทธิพล
จากทฤษฎีประชาธิปไตยของลัทธิมาร์กซ์ หลังก่อตั้งจีนใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์ที่นำ�โดย
เหมาเจ๋อตง พยายามสร้างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยสังคมนิยมขึน้ มา อันประกอบ
ด้วยระบบสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ระบบความร่วมมือหลายพรรค และระบบ
การปรึ กษาหารือทางการเมืองภายใต้ก ารนำ�ของพรรคคอมมิว นิส ต์จีน แต่ค วามคิด
เหมาเจ๋อตงก็มีข้อบกพร่อง โดยในช่วงปลายได้เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ทำ�ให้
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยถดถอยอย่างมาก จนมาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิง ที่มีการปฏิรูป
และเปิดประเทศอันเป็นจุดหักเหของประวัติศาสตร์จีน โดยเห็นว่า จีนจำ�เป็นต้องปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองไปพร้อมกัน หากไม่ดำ�เนินการปฏิรูป จะไม่สามารถ
ทำ�ให้จนี ทันสมัยได้ และระบอบสังคมนิยมของจีนก็จะพังทลาย และยังเน้นย้�ำ ว่า การปฏิรปู
ระบบการเมืองมีความซับซ้อนมาก มาตรการทุกอย่างที่ออกมาจะกระทบต่อผลประโยชน์
ของคนจำ�นวนมหาศาล ดังนั้น การปฏิรูประบบการเมืองจะต้องดำ�เนินการไปทีละขั้นตอน
มีผู้นำ�และเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนภายใต้การนำ�ของ
พรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงไม่สามารถทำ�ตามแบบตะวันตกได้ ผู้นำ�จีนรุ่นถัดๆมา ก็ยังคงให้
ความสำ�คัญกับการศึกษาวิจัยเส้นทางการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีลักษณะ
เฉพาะของจีนอย่างต่อเนื่อง
หนังสือเล่มนี้ พยายามสรุปบทเรียนให้เห็นถึงกลยุทธ์พื้นฐานที่จีนน�ำมาใช้เพื่อส่ง
เสริมการสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือผลักดันการปฏิรูปที่ปัญหา หมายถึง
การตั้งต้นปฏิรูปจากปัญหาที่เฉพาะเจาะจงบางประการ และให้พยายามปฏิรูปจากสภาพ
ทีป่ รากฏภายนอกเข้าไปสูแ่ ก่นภายในของปัญหา ทดลองท�ำการปฏิรปู จากประเด็นทีต่ นื้ ไป
สู่ประเด็นที่ลึก และพยายามสะสมปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่มากพอเพื่อบรรลุการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ด้วยการค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละส่วน นี่คือประสบการณ์ส�ำคัญ
ของจีน นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยการน�ำร่อง คือการทดสอบนโยบายและ
ทฤษฎีด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาด เติ้งเสี่ยวผิงให้แง่คิด
ว่า ระบบการเมืองที่จีนก�ำลังทดลองปฏิบัติอยู่นี้เป็นภารกิจใหม่ที่มาร์กซ์ไม่เคยพูดถึง และ
ไม่เคยมีประเทศสังคมนิยมประเทศใดในโลกได้ท�ำมาก่อน จีนจึงไม่มบี ทเรียนส�ำเร็จให้เรียน
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รู้ จึงได้แต่ท�ำไปเรียนไป ในลักษณะคล�ำก้อนหินข้ามแม่น�้ำ หนังสือนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงแนวคิด
ที่มาและพัฒนาการของประชาธิปไตยตะวันตกและตะวันออก และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กั บ พั ฒ นาการทางการเมื อ งจี น อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตและให้ มุ ม มองต่ อ รู ป แบบ
ประชาธิปไตยตะวันตกที่นักวิชาการหรือผู้สนใจการเมืองแบบประชาธิปไตยอาจมองข้าม
หรือไม่เคยตั้งค�ำถามในหลายประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งรวมถึงข้อที่ว่าเหตุใดจีนจึงไม่
เลียนแบบประชาธิปไตยตะวันตก
ศาสตราจารย์ ฝางหนิง ผู้เขียนหนังสือ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน เล่มนี้
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำ�สถาบันวิจัยรัฐศาสตร์ภายใต้
สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (CASS) เป็นอดีตผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์
แห่งนี้ ถือเป็นนักคิดและนักปรัชญาการเมืองที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งในแวดวงวิชาการจีน มี
ผลงานทางรัฐศาสตร์มากมาย ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนที่ท่านเขียนถือได้ว่าเป็น
หนังสือทีส่ ะท้อนประวัตศิ าสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของตะวันตก
และตะวันออก รวมทั้งย่อประวัติศาสตร์การเมืองจีนในช่วงกว่าร้อยปี มานำ�เสนอได้อย่าง
ครอบคลุมและลึกซึ้ง
ในนามของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติและมูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์
ปัญญาสาธารณะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมงานกับสำ�นักพิมพ์
สังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน และขอขอบคุณคณะผูแ้ ปล คุณ ZHENG WUYAO และ ดร.จุรี
สุชนวนิช รวมทั้ง ดร. YU QUN และอาจารย์ LU JIAN AN ที่ให้คำ�ปรึกษาศัพท์ทาง
วิชาการจีนและภาษาจีนโบราณ ตลอดจนคุณณัฐธิดา เย็นบำ�รุง ที่อดทนกับการแก้ไข
และจัดรูปเล่มโดยไม่เหน็ดเหนื่อย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกาย
ความคิ ด เปิ ด โลกทั ศ น์ แ ละให้ แ ง่ คิ ด ต่ อ ระบอบประชาธิ ป ไตย กระตุ้ น ให้ ผู้ ส นใจใน
สังคมไทยทีต่ อ้ งการค้นหา เรียนรูแ้ นวคิด และทำ�ความเข้าใจการปรับตัวของระบบการเมือง
จีนที่ผ่านมา รวมทั้งทิศทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่าง
มั่นคงในอนาคต
ยุวดี คาดการณ์ไกล
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2. “เส้นอ้ายฮุย-เถิงชง” เส้นแบ่งสภาพพื้นฐานของประเทศจีน		
3. ข้อจ�ำกัดและข้อก�ำหนดของสภาพพื้นฐานของจีนที่มีต่อระบอบการเมือง

บทที่ 3 การสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจี นในปั จจุบนั
1.
2.
3.
4.

ทฤษฎีประชาธิปไตยและแนวปฏิบัติในยุคปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่		
การสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยหลังการก่อตั้งประเทศจีนใหม่		
จุดหักเหทางประวัติศาสตร์ในการปฏิรูปและเปิดประเทศ			
การก่อตัวของระบอบการเมืองประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม		
ที่มีลักษณะเฉพาะของจีน
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33
44

72

77

79
93
103

115
117
129
144
176

บทที่ 4 ความเป็ นเอกภาพของการคุม้ ครองสิทธิกบั การรวมศูนย์อ�ำนาจ 199
1. ทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีน
2. การท�ำความเข้าใจแบบแผนของการพัฒนา				
การเมืองแบบประชาธิปไตยของจีน				
3. ตรรกะและหน้าที่ของ“การคุ้มครองสิทธิ” กับ “การรวมศูนย์อ�ำนาจ”

201
224
238

บทที่ 5 จุดเน้นการพัฒนาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

269

บทที่ 6 การพัฒนาสิทธิของประชาชนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

305

บทที่ 7 ผลักดันทีป่ ั ญหาและส่งเสริมด้วยการน�ำร่อง		

331

1.
2.
3.
4.

ต้นก�ำเนิดและการพัฒนาประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของจีน		
คุณค่า รูปแบบ และคุณลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือของจีน
พื้นฐานของวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในจีน		
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในมุมมองของระหว่างประเทศ		

1. มุมมองของจีนในการพัฒนาสิทธิอย่างเป็นล�ำดับขั้น			
2. ทีม่ าอันแท้จริงของมุมมองการพัฒนาสิทธิแบบค่อยเป็นค่อยไป		
3. ยึดมั่นในหนทางการขยายสิทธิแบบค่อยเป็นค่อยไป 			

1. ปัญหาระเบียบวิธีในการปฏิรูประบบการเมือง				
2. การเลือกเส้นทางผลักดันที่ปัญหา					
3. หลักการของกระบวนการผลักดันด้วยการน�ำร่อง			

271
281
291
296

307
314
321

333
344
353

บทที่ 8 การศึกษาเปรียบเทียบประสบการณ์ประชาธิปไตย
365
ในประเทศต่าง ๆ
1. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการเมืองประชาธิปไตยสมัยใหม่แบบตะวันตก 369
2. การพัฒนาทางการเมืองในเอเชีย					
399
3. บทเรียนจากการสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของสหภาพโซเวียต
405
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บทที่ 9 กลยุทธ์และโอกาสการสร้างประชาธิปไตยของจี น

427

บทส่งท้าย วาทกรรมประชาธิปไตยของจี น 			

489

1. ปัจจัยด้านอุปทานของสถาบันที่ส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยของจีน
2. กลยุทธ์พื้นฐาน 3 ประการ ในการส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตยในจีน
3. ความคาดหวังต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของจีน			

1.
2.
3.
4.

ทฤษฎีว่าด้วยองค์ประกอบส�ำคัญสามประการของประชาธิปไตย		
ทฤษฎีว่าด้วยนิยามทางประวัติศาสตร์				
ทฤษฎีว่าด้วยประเด็นหลักของประชาธิปไตย				
ทฤษฎีว่าด้วยขั้นตอนประชาธิปไตย					

430
450
463

493
496
500
503

บรรณานุ กรม

508

ประวัติผูเ้ ขียน

516
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บทนำ�

ย่างก้าวสู่ประชาธิปไตยของจีน

ฝางหนิง | 9

จากประสบการณ์ของจีนในการเริ่มต้นการเมืองแบบประชาธิปไตย ถือเป็นแนว
โน้มทั่วไปของการพัฒนาการเมืองในยุคอุตสาหกรรม ประเทศจีนกำ�ลังอยู่ในระหว่าง
กระบวนการทางประวัตศิ าสตร์ทจี่ ะทำ�ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัยประสบ
ผลสำ�เร็จเป็นจริง การเมืองแบบประชาธิปไตยเป็นผลผลิตทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้จากการพัฒนาสู่
ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมและความทันสมัยของจีน ซึง่ จำ�เป็นต่อการพัฒนาสังคมจีน
ร่วมสมัย ดังนั้น การเสาะแสวงหาและสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อปรับให้เข้ากับ
ความต้องการของยุคสมัย ทำ�ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจีน และบรรลุตาม
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ จึงจะให้หลักประกันทางการเมืองสำ�หรับการพัฒนา
สู่ความเป็นอุตสาหกรรมและความทันสมัยของจีนได้
อย่างไรก็ตาม ในแง่ประวัตศิ าสตร์นนั้ จีนเป็นประเทศทีข่ าดประสบการณ์และการ
ปฏิบัติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนร่วม
สมัยจึงควรมีการเสาะแสวงหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในท่ามกลางการดำ�เนินการพัฒนา
สังคมของจีน มีการสร้างในท่ามกลางการเสาะแสวงหา และมีการพัฒนาและการปรับให้
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สมบูรณ์ในท่ามกลางการสร้าง กล่าวโดยสรุป ประสบการณ์ในทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการสร้าง
การเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญมาก การสรุปประสบการณ์ของ
ตนเองเป็นที่มาของการสร้างและพัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีน มีเพียง
การสรุปประสบการณ์อย่างทันท่วงทีและถูกต้องเท่านั้นที่จะทำ�ให้การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของจีนพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ การทำ�ความเข้าใจและศึกษา
วิจัยประสบการณ์จากต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งจำ�เป็น ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของต่างประเทศ
สามารถทำ�ให้มกี ารเปรียบเทียบและอ้างอิง เพือ่ ช่วยสรุปประสบการณ์และการปฏิบตั แิ บบ
ประชาธิปไตยของจีน และยังช่วยชำ�ระและกลั่นกรองทฤษฎีว่าด้วยประชาธิปไตยของจีน
เพิ่มเติมอีกด้วย

1

การสร้างและพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีน
มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์และความเป็นจริงของจีน
สภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์และสภาพความเป็นจริงของประเทศได้ให้
จุดเริม่ ต้นและรากฐานสำ�หรับการสร้างและการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยร่วมสมัย
ของจีน การปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของการพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัยของจีนร่วม
สมัย เป็นปัจจัยชี้ขาดในการส่งเสริมและกำ�หนดรูปแบบประชาธิปไตยของจีนในปัจจุบัน
หากมองผิวเผิน ประชาธิปไตยนัน้ ดูเหมือนเป็น “ค่านิยมสากล” ประเภทหนึง่ และ
ดูเหมือนว่า “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ประเทศส่วนใหญ่ในโลกทุกวันนี้ที่รับเอาระบอบ
การเมืองมาใช้ในปัจจุบนั ในทางรูปแบบแล้วคือ มีลกั ษณะคล้าย ๆ กัน ล้วนเรียกว่า การเมือง
แบบประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ส�ำ หรับการนำ�
การเมืองแบบประชาธิปไตยมาใช้ในประเทศต่าง ๆ นั้น มีความแตกต่างกัน และบทบาท
ของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในการพัฒนาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศ
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