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เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2556 จีนมีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมือง และอาจจัดได้ว่าเป็นงาน
ใหญ่ที่สุดประจ าปีเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการประชุมสภาประชาชนและสภาที่
ปรึกษาของจีน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ “ส่งไม้ต่อ” ที่แสดงถึงการตอกย  าและ
ฝากงานของคณะผู้บริหารชุดเดิมให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เพื่อน าไปสานต่อ
แล้ว ในอีกประการส าคัญหนึ่งก็คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบของที่
ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติกับรายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ของจีน
ตั งแต่ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ประธานสภา รองนายกรัฐมนตรี (4 คน) 
มนตรีแห่งรัฐ (5 คน) และรัฐมนตรีว่าการ (25 คน) ซึ่งผู้ที่จะก้าวขึ นสู่ต าแหน่ง
ประมุขของประเทศจีนคนใหม่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านสี จิ้นผิง (Xi 

Jinping) 
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ว่าทีผู่้น าคนใหม่และคณะต่างเดินสายพบปะกับผู้บริหารและ

สัมผัสกับประชาชนรากหญ้าของแต่ละมณฑลทั่วจีนกันอย่างขะมักเขม้น มีข่าวสารออกผ่านสื่อของจีนไม่
เว้นแต่ละวัน วันนี  ผมจึงขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จักท่านสี จิ นผิงในหลายแง่มุมผ่านการบอกกล่าวของสื่อจีน 
แต่โดยที่สื่อของจีนเป็นเสมือนกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีน ข้อมูลเหล่านี ยังจะ
สะท้อนถึงความพยายามในการ “สร้ำงภำพ” ของผู้น าคนใหม่สู่สายตาของชาวจีนและชาวโลก ส่วน
ประวัติและลักษณะนิสัยของท่านผู้น าคนใหม่จะเลิศหรู ครบเครื่อง และโดนใจพระเดชพระคุณมากน้อย
เพียงใดก็สุดแต่ใจท่านผู้อ่านจะตัดสินก็แล้วกันครับ ... 
 
เวลำและควำมล ำบำก ... สร้ำงคนให้แข็งแกร่ง 

ท่านสี จิ งผิงเกิดในตระกูลผู้บริหารระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต์ยุคก่อตั ง โดยเป็นบุตรคนเล็กของนายสี จ้งซุน (Xi Zhongxun) 
หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั งกองก าลังปฏิวัติในมณฑลส่านซี (Shaanxi) และเคยเป็น
อดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยท่านเติ้ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping)  

ท่านสฯี เป็นชาวฮั่น (Han) ที่มีพื นเพมาจากอ าเภอฟู่ผิง (Fuping) มณฑลส่านซี ท่านเกิด
ในเดือนมิถุนายน 2496 ดังนั น ตอนที่ท่านก้าวขึ นมารับต าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประธาน
คณะกรรมการการทหารกลาง กองทัพปลดแอกประชาชนจีน และประธานาธิบดีครบสามต าแหน่งส าคัญ
ของจีน ก็มีอายุยังไม่เต็ม 60 ปีดี  
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ชีวิตในวัยเด็กของท่านสี จิ นผิงนับว่าทุกข์สุขระคนกัน จากเดิมที่ใช้ชีวิตในวัยเยาว์อย่าง
สะดวกสบาย มีคนขับรถรับส่ง และศึกษาในโรงเรียนชั นแนวหน้าของประเทศ อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาต่อมา  
โดยท่ีแนวคิดทางการเมืองของบิดาที่แตกต่างจากประธานเหมา เจ๋อตุง (Mao Zedong) ท าให้ท่านสี จง้ซุน
ไม่ได้รับความไว้วางใจและหลุดจากสายอ านาจหลักในที่สุด 

ในช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม ท่านสี จิ นผิงในวัย 16 ปีก็ถูกส่งตัวไป (บางแหล่งข้อมูล
ระบุว่า สมัครใจไป) อาศัยอยู่ในค่ายแรงงาน ณ หมู่บ้านเหลียงเจีย
เหอ (Liangjiahe) มณฑลส่านซี เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตในชนบท หมู่บ้าน
ดังกล่าวตั งอยู่ทางตอนใต้ของนครซีอาน (Xi’an) ซึ่งนับเป็นเขต
ชนบทที่ทุรกันดารในยุคนั น ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านได้ร่วมสร้าง
ฝายทดน  าหลายแห่ง ปรับปรุงคุณภาพบ่อหมักชีวภาพ แก้ไขปัญหา

เรื่องการท ากิน และการสัญจรที่ล าบาก ท่านใช้ชีวิตในหมู่บ้านดังกล่าวเป็นเวลานานถึง 7 ปี และมีเรื่องเล่า
กันว่า ความล าบากในยุคนั นสะท้อนผ่านอาหารที่ขาดแคลนและการท่ีต้องอาศัยกองก้อนอิฐต่างเตียงนอน
ในยามค่ าคืนเลยทีเดียว  

ภายหลังการเสียชีวิตของประธานเหมา เจ๋อตุง 
ท่านสี จิ นผิงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 
2517 และในวัย 22 ปี ท่านสี จิ นผิงได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา
ต่อด้านวิศวกรรมเคมี สาขา Basic Organic Synthesis ณ 
มหำวิทยำลัยชิงหัว (Tsinghua University) มหาวิทยาลัยชั น
น าของจีนในกรุงปักกิ่ง ท่านกลับไปศึกษาด้านทฤษฎีของมาร์กซ์ 
(Marxist Theory) และการศึกษาด้านปรัชญาและการเมืองต่อที่
สถาบันการศึกษาแห่งนี อีกครั งในช่วงปี 2541-2545 และได้รับปริญญาเอกทางด้านกฎหมาย 

ในระหว่างปี 2525 ท่านสีฯ เริ่มท างานในต าแหน่งรองเลขาธิการพรรคเมืองเจิ งติ ง 
(Zhengding) เมืองเล็ก ๆ ในมณฑลเหอเป่ย (Hebei) และด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคเมืองดังกล่าว
ในระหว่างปี 2526-2529 จากค าสัมภาษณ์ที่ตีพิมพ์ในนิตยสารอีลิท ยูธ (Elite Youth) ระบุว่า สาเหตุ
ส าคัญที่ท่านตัดสินใจไปรับงานในเมืองระดับล่างเช่นนั นเป็นเพราะท่านต้องการต่อสู้ดิ นรน ท างานหนัก 
และสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ แถมยังเอาบทเรียนอันขมขื่นในอดีตมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตใจ ดังจะเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์นิตยสารจีนฉบับหน่ึงเมื่อปี 2544 ว่า “มีดคมต้องผ่ำน
กำรลับด้วยหินกล้ำ คนแกร่งต้องผ่ำนควำมล ำบำก” 

ท่านสี จิ นผิงใช้มณฑลฝูเจี ยนเป็นฐานในการเติบโตในอาชีพการงาน โดยท างานใน
มณฑลดังกล่าวในระหว่างปี 2528-2545 ตั งแต่ต าแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเซียะเหมิน (Xiamen) 
เลขาธิการพรรคเมืองหนิงเต๋อ (Ningde) เลขาธิการพรรคนครฝูโจว (Fuzhou) ควบต าแหน่งประธาน

http://en.wikipedia.org/wiki/Tsinghua_University
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โรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์นครฝูโจวและต าแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์ รองเลขาธิการพรรคและผู้ว่าการ
มณฑลฝูเจี ยน (Fujian)  

ในปี 2545 ท่านได้รับแต่งตั งให้มาด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการพรรคประจ ามณฑลเจ้
อเจียง และก้าวขึ นเป็นเลขาธิการพรรคประจ ามณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) ในปีต่อมา ในปี 2550 ท่านสี จิ 
นผิงขยับไปรับต าแหน่งเป็นนายใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai) เป็นระยะเวลาสั น ๆ ซึ่งนั่นเป็น
สัญญาณที่ชัดเจนอีกครั งว่าท่านจะก้าวขึ นมาเป็นแคนดิเดทผู้น าจีนในอนาคต ก่อนเข้ามารับต าแหน่งใน
กรุงปักก่ิงในช่วงปลายปีเดียวกัน พร้อมได้รับมอบหมายงานส าคัญมากมาย อาทิ การดูแลการเตรียมงาน
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2551 และพาราลิมปิก 2551 และการบริหารความสัมพันธ์กับ
ฮ่องกง ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อาณัติของอาณานิคมอังกฤษมาเป็นเวลานาน  

ในปี 2550 ท่านสี จิ นผิงก็แหกโผขึ นมาด ารงต าแหน่งส าคัญ โดยเฉพาะต าแหน่งใน
คณะกรรมกำรถำวรประจ ำกรมกำรเมือง (Standing Committee of the 
Political Bureau of the Central Committee) ซึ่งข่าวว่าในครั งนั น พรรคฯ 
ต้องตัดสินใจเพิ่มจ านวนที่นั่งในคณะกรรมการถาวรฯ จาก 7 เป็น 9 
ต าแหนง่เป็นครั งแรกเพื่อเปิดทางให้แก่ท่านสี จิ นผิง และท่านหลี่ เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นการเฉพาะ นอกจากนี ยังนั่งควบต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ (CPC Central 
Committee) และประธานโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ประจ าคณะกรรมการ

กลางพรรคฯ (Party School of the CPC Central Committee) ในปีต่อมา ท่านสีฯ ก็ได้รับแต่งตั งเป็นรอง
ประธำนำธิบดี และรองประธำนกรรมกำรทหำรกลำง (Vice Chairman of Central Military 
Commission) ในปี 2553  

ท่านสีฯ ก็ได้รับการยอมรับว่ามีจุดแข็งในเรื่องการปฏิรูปการเมืองและการเปิดเสรีด้าน
เศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากการเดินทางไปสักการะรูปป้ันท่านอดีตผู้น าเติ ง เสี่ยวผิง (Deng Xiaoping) ใน
โอกาสแรกภายหลังการรับต าแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ และการประกาศยึดมั่นในนโยบายเปิด
กว้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวทางส าคัญที่สร้างความเจริญมาสู่เมืองเซินเจิ น และขยายไปยังเมืองอื่น ๆ 
ทั่วจีนในเวลาต่อมา  

ท่านสีฯ ยังให้ความส าคัญอย่างมากกับการปราบปรามคอรัปชั่น ซึ่งเห็นเด่นชัดตั งแต่เมื่อ
ครั งด ารงต าแหน่งเลขาธิการพรรคมณฑลเจ้อเจียง ถึงกับเคยประกาศว่าจะไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตัวเอง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐควบคุมคู่สมรส ญาติพี่น้อง และพรรคพวกมิให้
ทุจริตเป็น  อันขาด และทันทีที่ก้าวขึ นรับต าแหน่ง
ส าคัญดังกล่าวก็ประกาศนโยบายและมาตรการ
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ใหม่ ๆ ออกมาเป็นระลอก อาทิ การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การปรับโครงสร้างองค์กรของรัฐ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน และอื่น ๆ เราจึงน่าจะเห็น
การปรับโฉมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีนมากมายภายใต้การน าของท่านสี จิ นผิง 
ซึ่งคาดว่าจะด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง 2 เทอมหรือราว 10 ปี 

ในด้านชีวิตส่วนตัว ท่านสี จิ นผิงแต่งงานครั งแรก
กับเคอ หลิงหลิง (Ke Lingling) ลูกสาวของ  เคอ หัว (Ke Hua) 
อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจ ากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และแยก
ทางกันใน 2-3 ปีต่อมา ในปี 2529 ท่านสฯี ได้พบรักอีกครั งกับเผิง ลี่
หยวน (Peng Liyuan) นักร้องลูกทุ่งสาวสวยชื่อ และตัดสินใจ
แต่งงานกันในปนีั นเอง เผิง ลี่หยวนเกิดในปี 2505 (ปัจจุบันอายุราว 50 ปี) มียศระดับนายพลในกองทัพจีน 
และนับว่าเป็น “สุภำพสตรีหมำยเลขหน่ึง” ท่ีมีบุคลิกและรสนิยมการแต่งกายดีจนเป็นหนึ่งในผู้น าด้าน
แฟชั่นที่ทั่วโลกก าลังจับตามอง ท่านทั งสองมีลูกสาวหนึ่งคนนามสี หมิงเจ๋อ (Xi Mingze) ซึ่งมีหน้าตาและ
บุคลิกที่ละม้ายคล้ายคลึงกับคุณแม่เปน็อย่างมาก ปัจจุบันสี หมิงเจ๋อมีอายุราว 21 ปี เคยศึกษาต่อท่ี
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐฯ และล่าสุดกลับมาศึกษาต่อที่จีน 

ท่านสีฯ นิยมการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โปรดปรานอาหารของส่านซีและซานตง (Shandong) 
ด่ืมเหล้ากับเพื่อนฝูงบ้างในโอกาสส าคัญ และรักการออกก าลังกายด้วยการว่ายน  า และปีนภูเขา รวมทั งชื่น
ชอบภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั งที่สอง และชอบดูกีฬาบาสเก็ตบอล ฟุตบอล 
และมวย แถมบางครั งยังถึงขนาดยอมเข้านอนดึกเพื่อรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาส าคัญ 

 
เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ 

 เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขยันหมั่นเพียร ท่านสี จิ นผิงเป็นคนรักการอ่านหนังสือเป็นชีวิต
จิตใจ แม้ว่าในช่วงวัยรุ่น ท่านต้องหยุดเรียนกระทันหันเมื่อถูกส่งไปเป็นอาสาสมัครในต่างเมือง แต่ท่านก็
มิได้ละทิ งการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง ผู้คนในหมู่บ้านเหลียงเจียเหอเคยกล่าวเอาไว้ว่า ในช่วงที่
ท่านสี จิ นผิงใช้ชีวิตในชนบทนั น ท่านอ่านหนังสืออยู่เป็นประจ า แต่ละเล่ม “หนำเท่ำอิฐ” เลยทีเดียว แม้
ยามเลี ยงแพะก็ไม่วายที่จะอ่าน ตกดึกก็ยังนั่งอ่านหนังสือใต้แสงเทียน (ในยุคนั น จีนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่าง
แพร่หลาย) เพื่อนสนิทของท่านหลายคนมักเอ่ยว่า “สีเป็นคนจริงใจท างานหนักเช่นเดียวกับพวกเรา และ
เป็นหนอนหนังสือตัวยง” แม้กระทั่งในปัจจุบัน ท่านก็ยังมีนิสัยนี ติดตัวมา ยามว่างก็มักจะหาโอกาสอ่าน
หนังสืออยู่เป็นประจ า จึงถือได้ว่าท่านสี จิ นผิงเป็นที่คนที่รอบรู้ มุ่งมั่น และอดทนแม้ยามต้องเผชิญกับ
ความยากล าบากเพียงใด  

 เป็นผู้น ำที่ไม่ถือตัว ใช้ชีวิตเรียบง่ำย 
เสียสละ และยึดมั่นในค ำสอน เมื่อครั งที่ท่านได้รับแต่งตั งให้

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ke_Hua_(ambassador)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Peng_Liyuan


5 

 

ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการพรรคประจ ามณฑลเหอเป่ยในปี ๒๕๒๕ ซึ่งถือเป็นต าแหน่งอันดับต้น ๆ ใน
ระดับมณฑล แต่ท่านก็ยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่าย โดยพักอาศัยอยู่ในอาคารส านักงาน และเข้าคิวซื ออาหารใน  
โรงอาหารร่วมกับคนอื่น ... นี่กระมังที่ท าให้เรามักได้ยินข่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐบาลจีน
และวิสาหกิจจีนต่างเริ่มหันมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพนักงานในโรงอาหารอีกครั งในช่วงนี  
การก าหนดนโยบาย “ประหยัดแห่งชำติ” โดยการงดการแลกของที่ระลึก การลดระดับการคุ้มกัน รถน า
ขบวน และพิธีการ ดังจะเห็นได้จากการเยือนเมืองเซินเจิ น (Shenzhen) ภายหลังการเข้ารับต าแหน่ง
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปราศจากพรมแดงและการโบกธงต้อนรับจากผู้คนในท้องถิ่น รวมทั งการ
ให้แนวอาหารรับรอง “กับข้ำว 4 น้ ำแกง 1” ของแต่ละท้องถิ่นแต่พอควรก็เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจน  

นอกจากนี  ท่านยังเป็นผู้ที่สละเวลำให้กับส่วนรวมเป็นส าคัญ แม้กระทั่งหลังแต่งงาน 
ท่านและภริยาต่างก็ทุ่มเทท างานและให้ความส าคัญกับงานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นส าคัญ ทั งสองท่านจึง
ไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันมากเท่าที่ควร ดังค ากล่าวของผู้น ายุคก่อนที่ว่า “เรื่องส่วนรวม เล็กแค่ไหนก็
ส ำคัญ เรื่องส่วนตัว ใหญ่แค่ไหนก็เป็นเรื่องรอง” นอกจากนี  ค าสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของท่านยังระบุว่า 
“ส าหรับชาวคอมมิวนิสต์แล้ว ประชาชนเปรียบเสมือนบิดามารดา เพราะฉะนั นจึงควรที่จะรักประชาชนดุจ
บุพการีของตนเอง และต้องพยายามที่จะหาประโยชน์เพื่อประชาชน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ น” 

 เป็นผู้ที่กตัญญูรู้คุณ รักในคุณธรรมและธรรมชำติ ในป ี2535 ท่านยังใช้โอกาส
กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านเหลียงเจียเหอที่ท่านเติบโตมาในวัยหนุ่ม และแจกนาฬิกาปลุกให้กับชาวบ้านทุก
ครัวเรือน ขณะที่  ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปี ท่านสีฯ ก็จะส่งบัตรอวยพรเทศกาลปีใหม่ไปให้ครู

อาจารย์และโทรศัพท์ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบอยูเ่สมอ ๆ และหากยามใดมีเวลา
ว่าง ท่านก็จะไปร่วมทานข้าวกับคุณแม่ และจูงมือแม่เดินเล่น ซึ่งสิ่งเหล่านี 
แสดงให้เห็นว่าท่านมีจิตใจที่อ่อนโยน รักครอบครัว แม้ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน
และระยะทางที่ห่างไกลจะเป็นอุปสรรค แต่ก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ขึ นใน
ครอบครัว หลังเสร็จสิ นภารกิจทุกครั งไม่ว่าจะดึกด่ืนแค่ไหน ท่านจะโทรศัพท์

ไปพูดคุยกับทางบ้านเสมอ  
นอกจากนี  ท่านยังมีความผูกพันกับชีวิตในชนบทช่วงการปฏิวัติทางวัฒนธรรม 

หลังจากที่ได้รับต าแหน่งในมณฑลต่าง ๆ ท่านมักแวะเวียนไปยังหมู่บ้านเหลียงเจียเหอพร้อมเงินและของ
ฝาก รวมทั งจัดการให้คนแก่ที่เจ็บป่วยไปรับการรักษากับนายแพทย์ในโรงพยาบาลที่ดีกว่าโดยใช้เงิน
ส่วนตัว 

โครงการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ที่รัฐบาลจีนประกาศออกมา
ภายหลังการก้าวขึ นรับต าแหน่งของท่านสี จิ นผิง อาจไม่ถือ
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เป็นเรื่องใหม่หากมองย้อนกลับไปดูประวัติการท างานของท่านในช่วงที่ผ่านมา เช่น ในช่วงที่ด ารงต าแหน่ง
เป็นเลขาธิการพรรคมณฑลเจ้อเจียง ท่านก็ด าเนินโครงการส าคัญชื่อ “เจ้อเจียงท้ัง 4” ที่พยายาม
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นมณฑลเจ้อเจียงเป็นสถานที่แห่งความสงบสุข ความยุติธรรม มี
ความเป็นธรรมชาติ และเต็ไปด้วยวัฒนธรรมอันดี และหลังจากก้าวขึ นรับต าแหน่งส าคัญในครั งนี ไม่นาน 
ท่านสี จิ นผิงก็ได้ชี แจงแนวทางที่จะพัฒนาให้จีนเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง ให้ประชานชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ นภายใต้นโยบาย “ควำมสุขที่สัมผัสได้จริง” การพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ 
คล้ายกับที่เคยยึดถือมา  

 เป็นผู้น ำที่นุ่มนวลแต่หนักแน่น ท่านสี จิ นผิงมรีูปร่างสูงใหญ่และจิตใจที่เข้มแข็ง แต่
ไม่มีบุคลิกแข็งทื่อหรือเย็นชา ท่านยังเป็นผู้ที่มีมิตรไมตรีอันดีเยี่ยม และน่ำประทับใจยิ่ง เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่านจะหาโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนต่างประเทศอยู่เสมอ ด้วยความ
จริงใจที่ท่านมีต่อมิตรประเทศท าให้ท่านเป็นที่รักของเหล่าผู้บริหารนานาประเทศ แต่ท่านก็แฝงไว้ซึ่งความ
เด็ดขาด หลายคนที่มีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิดจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็น “คนจริง” ท านองว่า 
“ใครดีด้วย ก็ดีใจหำย แต่ใครร้ำยมำ ก็ร้ำยตอบ”  

ท่านลี กวนยู (Lee Kuan Yew) รัฐบุรุษอาวุโสของสิงคโปร์เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ท่านสี จิ นผิงท านองว่า ท่านเป็นคน “พูดน้อย ต่อยหนัก” ท่านไม่ยอม
ให้ความยากล าบากและประสบการณ์อันขมขื่นที่เคยประสบมากระทบ
ต่อการตัดสินใจและสิ่งดี ๆ ที่มุ่งหวังจะสร้างขึ น และมีความสามารถใน
การเก็บอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการสนทนามากนัก 
แต่จะมีรอยยิ มบนใบหน้าเสมอ แทบไม่มีใครเห็นท่านแสดงอารมณ์โกรธ
ออกมาไม่ว่าคู่สนทนาจะพูดเข้าหูหรือไม่ก็ตาม ซึ่งในประเด็นหลังนี  
ผู้เชี่ยวชาญในวงการการเมืองจีนหลายคนบอกว่า การที่ท่านสี จิ นผิงไม่
ค่อยแสดงอารมณ์และแสดงความคิดเห็นแบบสุดโต่ง ท าให้จุดยืนเชิง

นโยบายไม่ชัดเจนว่าโน้มเอียงไปทางใด 
อย่างไรก็ดี ครั นถึงเมื่อคราวต้องปกป้องผลประโยชน์ของประเทศแล้ว ท่านจะไม่รีรอที่

จะแสดงจุดยืนที่เหมาะสมออกมาอย่างชัดเจน ท่านสีฯ มีเลือดรักชาติจีนอย่างเต็มเปี่ยม ผมเองก็เห็นภาพ
ชัดเจนเมื่อคราวเหตุการณ์กรณีพิพาทหมู่เกาะเตี ยวหยูระหว่างจีนกับญี่ปุ่นในช่วงปลายปี 2555 ก าลังครุ
กรุ่นอยู่ คราวนั นผมมีโอกาสติดตามผู้ใหญ่ไปเยี่ยมคารวะท่านสีฯ ที่นครหนานหนิง (Nanning) ใบหน้าที่
เปื้อนยิ มและน  าเสียงที่หนักแน่นแต่สะท้อนจุดยืนของท่านในขณะประชุมหารือบ่งบอกถึงความเป็นผู้น า
และไม่เกรงกลัวหากจะต้องสู้รบเพื่อปกป้องประเทศชาติ  
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นอกจากนี  การให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของท่านและถ้อยค าแถลงของรัฐมนตรี
ต่างประเทศของจีนในต่างกรรมต่างวาระก็สะท้อนถึงตัวตนของท่านสี จิ นผิงในด้านนี ได้เป็นอย่างดี และ
ด้วยบทบาทความส าคัญของจีนในเวทีการเมืองการทหารโลกในปัจจุบันและอนาคต ท าให้การเดินทาง
เยือนรัสเซียและหลายประเทศในแอฟริกาภายหลังการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีกลายเป็นจุดสนใจ
ของผู้คนทั่วโลก 

 เป็นผู้น ำที่มีควำมกว้ำงไกลทำงควำมคิด และมีเป้ำหมำยเป็นที่ตั้ง เมื่อครั งท่านสี
ฯ ไปรับต าแหน่งเลขาธิการพรรคเมืองเจิ งติ ง มณฑลเหอเป่ย ท่านถีบจักรยานแนะน าตัวเองและใช้ช่วงเวลา
ดังกล่าวสังเกตวิถีชีวิตของผู้คน อาทิ การใช้รถม้าในการเดินทาง
ของประชาชน ซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการลงทุน
ก่อสร้างสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ “ควำมฝันในหอแดง” (The 
Dream of Red Mansions) ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ 
CCTV เครือข่ายโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน และพัฒนาเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวในเวลาต่อมา ในปีท่ีเปิดตัว โรงถ่ายละครแห่งนี สามารถท าก าไรจากยอดขายบัตรผ่าน
ประตูได้ถึง 10 ล้านหยวน และตามมาด้วยกองถ่ายท าภาพยนตร์อีกกว่า 170 เรื่องที่เข้ามาใช้บริการ
เพิ่มเติมในเวลาต่อมา การด าเนินการในครั งนี ยังท าให้เมืองเป็นท่ีรู้จัก ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้
สอย และก่อให้เกิดการจ้างงานในเชิงคุณภาพให้กับคนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก  

ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งส าคัญในมณฑลฝูเจี ยน ท่านเป็นผู้ริเริ่มออกแคมเปญแก้ไข
ปัญหาอาหารปนเป้ือนคนแรกของประเทศ และต่อมาได้ด าเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมจ านวนมากที่
เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของมณฑลจวบจนปัจจุบัน อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ จอภาพโทรทัศน์และ
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ และอลูมิเนียม  

อีกหนึ่งในโครงการพัฒนาที่น่าสนใจได้แก่ โครงการ “เมืองดิจิตัล” เมื่อปี ๒๕๔๒ ท า
ใหม้ณฑลฝูเจี ยนกลายเป็นมณฑลแห่งแรกของจีนที่โรงพยาบาลทั งหมดใช้บัตร “2 in 1” ซึ่งเป็นทั งบัตรคิว
และเป็นทะเบียนประวัติคนไข้ท่ีสามารถน าไปใช้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในมณฑลได้ นอกจากนี  ในปี 2545 
ท่านยังได้ริเริ่มโครงการปฏิรูประบบสิทธิในทรัพย์สินของป่ำไม้สำธำรณะ (Collective Forest Property 
Right System) 

ในช่วงที่ด ารงต าแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคมณฑลเจ้อเจียงและนครเซี่ยงไฮ้นั น ท่านได้
ผลักดันการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของมณฑล/มหานครในพื นที่ปากแม่น  าแยงซีเกียงเข้าด้วยกัน และเสริม
บทบาทนครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นผู้น าในภูมิภาค อันเป็นประโยชน์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ด้วยแนวทางและวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหา
และมุ่งสู่เป้าหมาย ท าใหน้ายเฮนรี  พอลสัน (Henry Paulson) อดีต
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ บุช (George Bush) ของสหรัฐฯ เคยนิยาม
ท่านส ีจิ นผิงว่าเป็น “ชำยผู้ล่วงรู้วิธีบรรลุเป้ำหมำย” ขณะเดียวกันท่านก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากคน
รอบข้าง และแม้กระทั่งจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้จีนเจริญก้าวหน้าขึ นกว่าที่
เป็นอยู่ 
 
บทสรุป ... ระยะทำงพิสูจน์ม้ำ กำลเวลำพิสูจน์คน                           

“มีดคมต้องผ่ำนกำรลับด้วยหินกล้ำฉันใด คนแกร่งต้องผ่ำนควำมล ำบำกฉันน้ัน” 

คงเห็นได้ชัดเจนว่ากว่าที่ท่านสี จิ นผิง ผู้น าคนใหม่ของจีนจะก้าวมาถึง
จุดนี ได้ ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ตั งแต่ในชีวิตในชนบทในช่วง
ปฏิวัติทางวัฒนธรรม และการด ารงต าแหน่งในเมืองเล็กในระยะแรกที่
กลับเข้าสู่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกครั ง เพื่อรับรู้ชีวิตและความรู้สึกของ
รากหญ้า และผ่านประสบการณ์การท างานที่น่าสนใจในหลายด้านที่
หล่อหลอมให้ท่านมีความลึกซึ งทางความคิด มีจิตใจที่เข้มแข็งหนัก

แน่น 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ งและเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกับ

มหาอ านาจ  อย่างสหรัฐฯ หรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั ง
ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เมื่อครั งสั่งสมประสบการณ์บริหารงานในระดับท้องถิ่นและเพิ่มพูนในช่วงเข้ามา
ด ารงต าแหน่งในส่วนกลาง ยังจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศในอนาคตท่ามกลาง
ความหวังของชาวโลกว่าการเผชิญหน้าระหว่างมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และจีนจะไม่เกิดขึ นในเร็ววัน  

ประการส าคัญ แม้ว่าจะมีภาระหนักอึ งในการน าพาประเทศและประชาชนชาวจีนกว่า 
1,300 ล้านคนให้อยู่ดีกินดีและมีความสุขเพิ่มขึ นรออยู่ข้างหน้า แต่ท่านสี จิ นผิงในวัยเฉียด 60 ปีก็ยังเปี่ยม
ไปด้วยพลังกายและพลังใจที่พร้อมจะทุ่มเทความสามารถและความตั งใจทั งหมดให้กับประเทศจีนอย่างสุด
ความสามารถ ดังค ากล่าวท่ีว่า “เรื่องส่วนรวม เล็กแค่ไหนก็ส ำคัญ เรื่องส่วนตัว ใหญ่แค่ไหนก็เป็น

เรื่องรอง”  
จีนภายใต้การน าของท่านสี จิ งผิง คนจริงแห่งแดนมังกรในช่วง 10 ปีข้างหน้า จึงคาดว่า

จะเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์จีนที่โลกต้องจารึกไว้ ... 
 

-------------------------------------------- 
 
รวบรวมและเรียบเรียงโดย 
ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร 
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อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง 
นางสาวศิริญา วงศ์ลิขิตปัญญา  
นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยจิงเม่า  
ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 
19 มีนาคม 2556 


