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 หากจะกล่าวว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของจีน ก็คงไม่ผิดนัก ตั้งแต่จีน

ปฏริปูและเปดิประเทศจนถงึปจัจบุนัเปน็เวลากวา่ 40 ปแีลว้ทีไ่ดน้ำาพาประเทศใหก้า้วหนา้

จนประสบความสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ยิ่งกว่านั้น ในค.ศ. 2020 จีนที่นำาโดยประธานาธิบดี  

สีจิ้นผิง ยังได้ประกาศความสำาเร็จที่สามารถขจัดปัญหาความยากจนให้หมดสิ้นอีกด้วย

 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 เปน็วาระครบรอบ 100 ปีแหง่การกอ่ต้ังพรรคคอมมวินสิต์

จีน (ค.ศ.1921-2021) ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ครองอำานาจการปกครองจีนมาตลอด

ตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ตุลาคม ค.ศ.1949) เราคงมิอาจปฏิเสธระบบ

การเมืองและการปกครองของจีนที่อยู่เบื้องหลังการกำาหนดทิศทางและขับเคลื่อนความ

สำาเรจ็ขา้งต้น ระบบการเมอืงของจีนทีเ่รยีกวา่ ระบอบประชาธปิไตยแบบสงัคมนยิมท่ีคอ่ย ๆ  

พัฒนาขึน้จนมีเอกลกัษณแ์ละมลีกัษณะเฉพาะของจนี จงึควรคา่แกก่ารเรยีนรูแ้ละทำาความ

เข้าใจยิ่ง

 ในความคิดของคนส่วนใหญ่ คำาว่า ประชาธิปไตย กับ จีน น่าจะไม่ใช่ของคู่กัน 

กลับเป็นสิ่งตรงข้ามมากกว่า คนทั่วไปมักเข้าใจว่าการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์จะ

ไม่มีประชาธิปไตย เพราะดูจากการที่จีนไม่มีการเลือกตั้งทั่วไป แต่จีนมีกระบวนการเลือก

ผู้นำาแบบคัดสรรตามระบบที่ตนเองออกแบบ คำาถามคือ ประชาธิปไตยมีนิยามเดียวที่เป็น

แบบตะวันตกเท่านั้นหรือไม่  ในความเป็นจริง หลายประเทศที่นำาระบอบประชาธิปไตยไป

ใชก้ม็รีปูแบบทีแ่ตกตา่งกัน ลว้นตอ้งปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของประเทศตน  ถา้

เช่นนั้น ประชาธิปไตยในความหมายของจีนคืออะไร ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนบอก

อะไรแก่เรา และในอนาคตจีนจะเดินไปบนเส้นทางประชาธิปไตยหรือไม่ และอย่างไร

 

ค�ำน�ำบรรณำธิกำรแปล
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 หนังสือประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนเล่มนี้ได้อธิบายว่า ความจริงแล้วผู้นำา

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวคิดประชาธิปไตยมาเป็นลำาดับ ในยุคแรกได้รับอิทธิพลจาก

ทฤษฎปีระชาธปิไตยเสรนิียมของตะวนัตก แตภ่ายหลงัจากการกอ่ตัง้พรรคฯ กไ็ดร้บัอทิธพิล

จากทฤษฎีประชาธิปไตยของลัทธิมาร์กซ์ หลังก่อตั้งจีนใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์ท่ีนำาโดย 

เหมาเจอ๋ตง พยายามสรา้งระบบการเมอืงแบบประชาธปิไตยสงัคมนยิมขึน้มา อนัประกอบ

ด้วยระบบสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ระบบความร่วมมือหลายพรรค และระบบ 

การปรึกษาหารือทางการเมืองภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ความคิด 

เหมาเจ๋อตงก็มีข้อบกพร่อง โดยในช่วงปลายได้เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ทำาให้

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยถดถอยอย่างมาก จนมาถึงยุคเติ้งเสี่ยวผิง ที่มีการปฏิรูป

และเปิดประเทศอันเป็นจุดหักเหของประวัติศาสตร์จีน โดยเห็นว่า จีนจำาเป็นต้องปฏิรูป

ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองไปพร้อมกัน หากไม่ดำาเนินการปฏิรูป จะไม่สามารถ

ทำาใหจ้นีทนัสมยัได้ และระบอบสงัคมนยิมของจนีกจ็ะพงัทลาย และยงัเน้นย้ำาวา่ การปฏริปู

ระบบการเมืองมีความซับซ้อนมาก มาตรการทุกอย่างที่ออกมาจะกระทบต่อผลประโยชน์

ของคนจำานวนมหาศาล ดังนั้น การปฏิรูประบบการเมืองจะต้องดำาเนินการไปทีละขั้นตอน 

มีผู้นำาและเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนภายใต้การนำาของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงไม่สามารถทำาตามแบบตะวันตกได้ ผู้นำาจีนรุ่นถัดๆมา ก็ยังคงให้

ความสำาคัญกับการศึกษาวิจัยเส้นทางการพัฒนาการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีลักษณะ

เฉพาะของจีนอย่างต่อเนื่อง  

 หนังสือเล่มนี้ พยายามสรุปบทเรียนให้เห็นถึงกลยุทธ์พื้นฐานที่จีนนำามาใช้เพื่อส่ง

เสริมการสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คือผลักดันการปฏิรูปที่ปัญหา หมายถึง

การตั้งต้นปฏิรูปจากปัญหาที่เฉพาะเจาะจงบางประการ และให้พยายามปฏิรูปจากสภาพ

ทีป่รากฏภายนอกเข้าไปสูแ่ก่นภายในของปัญหา ทดลองทำาการปฏิรปูจากประเดน็ทีต่ืน้ไป

สู ่ประเด็นที่ลึก และพยายามสะสมปริมาณการเปล่ียนแปลงท่ีมากพอเพื่อบรรลุการ

เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ด้วยการค่อยๆ แก้ปัญหาไปทีละส่วน นี่คือประสบการณ์สำาคัญ

ของจีน นอกจากนี้ ยังขับเคลื่อนการปฏิรูปด้วยการนำาร่อง คือการทดสอบนโยบายและ

ทฤษฎีด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อให้มีโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาด เติ้งเสี่ยวผิงให้แง่คิด

ว่า ระบบการเมืองที่จีนกำาลังทดลองปฏิบัติอยู่นี้เป็นภารกิจใหม่ที่มาร์กซ์ไม่เคยพูดถึง และ

ไม่เคยมปีระเทศสงัคมนยิมประเทศใดในโลกได้ทำามาก่อน จนีจงึไม่มบีทเรยีนสำาเรจ็ให้เรยีน
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รู้ จึงได้แต่ทำาไปเรียนไป ในลักษณะคลำาก้อนหินข้ามแม่นำ้า หนังสือนี้ ยังชี้ให้เห็นถึงแนวคิด 

ที่มาและพัฒนาการของประชาธิปไตยตะวันตกและตะวันออก และวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับพัฒนาการทางการเมืองจีน อีกทั้งยังได้ตั้งข้อสังเกตและให้มุมมองต่อรูปแบบ

ประชาธิปไตยตะวันตกที่นักวิชาการหรือผู้สนใจการเมืองแบบประชาธิปไตยอาจมองข้าม

หรือไม่เคยตั้งคำาถามในหลายประเด็นไว้อย่างน่าสนใจ ซ่ึงรวมถึงข้อท่ีว่าเหตุใดจีนจึงไม่ 

เลียนแบบประชาธิปไตยตะวันตก  

 ศาสตราจารย์ ฝางหนิง ผู้เขียนหนังสือ ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีน เล่มนี้ 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำาสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์ภายใต้

สถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีน (CASS) เป็นอดีตผู้อำานวยการสถาบันวิจัยรัฐศาสตร์

แห่งนี้ ถือเป็นนักคิดและนักปรัชญาการเมืองท่ีมีชื่อเสียงท่านหนึ่งในแวดวงวิชาการจีน มี

ผลงานทางรัฐศาสตร์มากมาย ประสบการณ์ประชาธิปไตยจีนที่ท่านเขียนถือได้ว่าเป็น

หนังสือทีส่ะทอ้นประวติัศาสตรก์ารเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยของตะวนัตก

และตะวันออก รวมทั้งย่อประวัติศาสตร์การเมืองจีนในช่วงกว่าร้อยปี มานำาเสนอได้อย่าง

ครอบคลุมและลึกซึ้ง 

 ในนามของสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติและมูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์

ปัญญาสาธารณะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการร่วมงานกับสำานักพิมพ์

สังคมศาสตร์แหง่ประเทศจนี และขอขอบคณุคณะผูแ้ปล คณุ ZHENG WUYAO และ ดร.จรุ ี 

สุชนวนิช รวมทั้ง ดร. YU QUN และอาจารย์ LU JIAN AN ท่ีให้คำาปรึกษาศัพท์ทาง

วิชาการจีนและภาษาจีนโบราณ ตลอดจนคุณณัฐธิดา เย็นบำารุง ที่อดทนกับการแก้ไข

และจัดรูปเล่มโดยไม่เหน็ดเหนื่อย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกาย

ความคิด เปิดโลกทัศน์และให้แง่คิดต่อระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้ผู้สนใจใน 

สังคมไทยท่ีต้องการค้นหา เรยีนรูแ้นวคิด และทำาความเข้าใจการปรบัตวัของระบบการเมอืง

จีนที่ผ่านมา รวมทั้งทิศทางที่จีนจะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่าง

มั่นคงในอนาคต

ยุวดี คาดการณ์ไกล
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 จากประสบการณ์ของจีนในการเริ่มต้นการเมืองแบบประชาธิปไตย ถือเป็นแนว

โน้มทั่วไปของการพัฒนาการเมืองในยุคอุตสาหกรรม ประเทศจีนกำาลังอยู่ในระหว่าง

กระบวนการทางประวติัศาสตรท์ีจ่ะทำาใหก้ารพัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมยัประสบ

ผลสำาเร็จเป็นจรงิ การเมอืงแบบประชาธปิไตยเป็นผลผลติท่ีหลกีเลีย่งไม่ไดจ้ากการพัฒนาสู่

ความเปน็ประเทศอตุสาหกรรมและความทนัสมัยของจนี ซึง่จำาเปน็ตอ่การพฒันาสงัคมจนี

ร่วมสมัย ดังนั้น การเสาะแสวงหาและสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยเพื่อปรับให้เข้ากับ

ความต้องการของยุคสมัย ทำาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของจีน และบรรลุตาม

ความต้องการในการพัฒนาประเทศ จึงจะให้หลักประกันทางการเมืองสำาหรับการพัฒนา

สู่ความเป็นอุตสาหกรรมและความทันสมัยของจีนได้

 อยา่งไรกต็าม ในแงป่ระวัติศาสตร์นัน้จนีเป็นประเทศท่ีขาดประสบการณแ์ละการ

ปฏิบัติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย การสร้างการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนร่วม

สมัยจึงควรมีการเสาะแสวงหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในท่ามกลางการดำาเนินการพัฒนา

สังคมของจีน มีการสร้างในท่ามกลางการเสาะแสวงหา และมีการพัฒนาและการปรับให้
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สมบรูณใ์นทา่มกลางการสรา้ง กลา่วโดยสรปุ ประสบการณใ์นทางปฏบัิตเิกีย่วกับการสรา้ง

การเมืองแบบประชาธิปไตยของจีนเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญมาก การสรุปประสบการณ์ของ

ตนเองเป็นที่มาของการสร้างและพัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของจีน มีเพียง

การสรุปประสบการณ์อย่างทันท่วงทีและถูกต้องเท่านั้นท่ีจะทำาให้การเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของจีนพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ การทำาความเข้าใจและศึกษา

วิจัยประสบการณ์จากต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งจำาเป็น ประวัติศาสตร์และประสบการณ์ของต่างประเทศ

สามารถทำาใหม้กีารเปรยีบเทยีบและอา้งองิ เพือ่ชว่ยสรปุประสบการณแ์ละการปฏบิตัแิบบ

ประชาธิปไตยของจีน และยังช่วยชำาระและกลั่นกรองทฤษฎีว่าด้วยประชาธิปไตยของจีน
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