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ค าน า 
ในปี ค.ศ. 2013 การประชุมว่าด้วยเทคโนโลยี การบันเทิง และการออกแบบ ( Technology 

Entertainment and Design หรือเรียกย่อ ๆ ว่า TED) ได้จัดขึ้นที่เมืองเอดินเบิร์ก เมืองหลวงของประเทศ
สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร  วันที่ 13 มิถุนายนในปีนั้น คุณหลี่ซื่อโม่  (Eric Xun Li เป็นนักลงทุนร่วมทุนใน
เซี่ยงไฮ้และเป็นผู้ก่อตั้ง Chengwei Capital)ได้แสดงปาฐกถาในที่ประชุมใหญ่ เล่าถึงเรื่องราวประสบการณ์
ของตนเองใน 30 กว่าปีที่ได้สัมผัสการพัฒนาของประเทศจีน สร้างความฮือฮาและตอบรับอย่างดีในที่ประชุม
ครั้งนั้น 

ข้าพเจ้ากําเนิดในมหานครเซีย่งไฮ้ ในยุคที่ปฏิวัติวัฒนธรรมกําลังอยู่ในช่วงเข้มข้น 

คุณย่าเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า ท่านเคยอุ้มข้าพเจ้าขณะที่ตอนนั้นยังเป็นทารกและร้องไห้ไม่หยุด 
ท่ามกลางเสียงปืนที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กันระหว่างสองฝุายที่ต่อสู้กัน เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้นเป็นเยาวชน ก็ถูก
ปูอนความรู้ที่เรียกว่า “เรื่องราวใหญ่โต” อันเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ “เรื่องเล่า
หลัก”(meta-narrative) มีอยู่ว่า “ทุกๆ สังคมมนุษย์จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์สัจธรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่
เปูาหมายอย่างชัดเจนที่เหมือนเป็นเส้นตรง เริ่มจากยุคสังคมดึกดําบรรพ์ ผ่านสังคมยุคทาส ยุคศักดินา ยุคทุน
นิยม ยุคสังคมนิยม แล้วในที่สุดก็จะข้ามผ่านเข้าสู่ (ลองเดาดูว่านี่คือจุดสิ้นสุดหรือ?) ยุคสังคมคอมมิวนิสต์อย่าง
เต็มตัว เพราะสังคมในระบอบคอมมิวนิสต์จะเป็นเปูาหมายสูงสุดแห่งพัฒนาการของสังคมมนุษยชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นสังคมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดๆ วัฒนธรรมใดหรือภาษาใดก็ตาม ระบอบใดๆ ในปัจจุบันที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็แล้วแต่ ในที่สุดจะต้องวิวัฒนาการไปสู่ยุคแห่งสังคมคอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์ไม่ช้าก็เร็ว  นับจากนั้น  
สังคมมนุษยชาติก็จะเกิดความสันติสมานฉันท์   ทุกคนรักกันดูแลซึ่งกันและกัน  ทุกคนจะมีชีวิตที่เปี่ยมสุข  
การต่อสู้ระหว่างระบอบสังคมนิยมอันเป็นฝุายธรรมะกับระบอบทุนนิยมที่เลวทราม ก็จะสิ้นสุดลง ธรรมะย่อม
ชนะอธรรมในที่สุด 

แน่นอนครับ นี่คือวิธีการเล่าเรื่องแบบ “เรื่องเล่าหลัก” ในทฤษฎีวิวัฒนาการของสังคมแบบเป็น
ระยะๆ เป็นความเชื่อที่พัฒนาขึ้นจากลัทธิมาร์ก เป็นความเข้าใจที่มีบทบาทางความคิดสูงสุดต่อทัศคติของชาว
จีน เนื่องจากถูกยัดเยียดเข้าสู่สมองซ้ํา ๆ ตังแต่เด็ก จนกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โต อันเป็นความเชื่อที่ซึมเข้าไป
อยู่ในสายเลือด ทุกคนเชื่ออย่างสนิทใจไม่เคยสงสัยเลย   

การเล่าเรื่องแบบ “เรื่องเล่าหลัก” เช่นนี้ได้พิชิตใจชาวจีน ทั้งยังส่งผลกระทบทางความคิดต่อทั่วทั้ง
โลก มีอยู่ช่วงระยะหนึ่งที่หนึ่งในสามของประชากร ล้วนถูกครอบงําโดยแนวความคิดเช่นนี้ 

แต่แล้ว เพียงแค่ข้ามคืนเดียว สหภาพโซเวียตก็ล่มสลาย โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันอัน
ใหญ่หลวง 



ข้าพเจ้าก็เลยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  เบนเข็มมากลายเป็นฮิปปี้แห่งเบิร์กลีย์    
ฮาฮาฮา! 

 
ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เปิดมิติใหม่แห่งการเจริญเติบโตของชีวิตทางความคิด หันมาถูกยัดเยียดเรื่อง

เล่าหลักที่ใหม่เอี่ยมและใหญ่หลวงพอๆ กัน เหมือนกับว่าสิ่งที่เคยถูกล้างสมองมาก่อนหน้านั้นยังไม่หนักพอ 
และเรื่องเล่าหลักอันหลังนี้ ก็ใหญ่หลวงไม่แพ้เรื่องเล่าหลักอันก่อน มันก็ประกาศตัวเหมือนกันว่า สังคม
มนุษยชาติจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์วิวัฒนาการแบบเส้นตรงอีกเส้นหนึ่ง ชี้ไปที่จุดหมายปลายทางสุดท้ายหนึ่ง 
ซึ่งมีการเล่าเรื่องในลักษณะนี้: 

ทุก ๆ สังคมมนุษยชาติ ไม่ว่าจะแตกต่างหรือความเหมือนกันอย่างไรในด้านภูมิหลังทางวัฒนธรรม 
ประชากรไม่ว่าจะศรัทธาในศาสนาคริสต์ เป็นชาวมุสลิมหรือมีความเช่ือในลัทธิขงจื๊อหรืออะไรก็แล้วแต่ ล้วนจะ
มีการเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบประเพณีเก่าเข้าสู่สังคมโมเดิลยุคใหม่ โดยที่สังคมแบบประเพณีหรือแบบเก่า 
รูปแบบของสังคมมีหน่วยพ้ืนฐานองค์ประกอบของสังคมคือครอบครัว ชนเผ่าหรือกลุ่มชาติพันธ์ุซึ่งอาศัยกันเป็น
กลุ่มชุมชน แต่สําหรับสังคมยุคใหม่แบบโมเดิล หน่วยพื้นฐานที่ศักดิ์สิทธิ์และต้องไม่ถูกละเมิดก็คือตัวบุคคล 
เหมือนย่อเป็นหน่วยของอะตอม ทุกๆ ปัจเจกบุคคลถูกมองว่าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ และมีข้อ
เรียกร้องที่เหมือนกันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือ “สิทธิ์ในการเลือกต้ัง” 

เนื่องจากทุก ๆ คนล้วนมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ เมื่อทุกคนได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ก็ย่อมสามารถเลือกรัฐบาลที่ดีได้ หลังจากที่มีรัฐบาลที่ดี ก็จะนํามาซึ่งสังคมที่ดี ทุกคนจะก็มีความเจริญและพูน
สุข อันจะนํามาซึ่งสังคมแห่งมหาสมานฉันท์ -- กลายเป็นสวรรค์บนดินอีกชาติหนึ่ง ดังนั้น ระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งจึงกลายเป็นระบอบการเมืองเพียงหนึ่ งเดียวที่ทุกชาติทุกสังคมจะต้องยึดถือใน
อนาคต แล้วก็บวกกับระบบตลาดที่เปิดเสรีอย่างเต็มที่ ก็จะทําให้ประชาชนเกิดความมั่งคั่งร่ํารวย แน่นอน 
ก่อนที่เปูาหมายสูงสุดนี้จะบรรลุ เราต้องทุ่มเทสรรพกําลังในการต่อสู้ระหว่างอํานาจธรรมะกับอธรรม นั่ง
หมายถึงการต่อสู้ระหว่างฝุายธรรมะซึ่งเป็นฝุายที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยกับฝุายอธรรมที่เป็นฝุายไม่เป็น
ประชาธิปไตย ฝุายธรรมะข้างต้นจะแบกรับภารกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ในการขับเคลื่อนให้ทั่วโลกกลายเป็น
ประชาธิปไตย ในกรณีที่จําเป็น อาจต้องใช้กําลังการทํางานเข้าข่ม เพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลที่เป็นฝุายอธรรม
ซึ่งไม่ยอมให้ทําการเลือกต้ังหรือลงคะแนนเสียง 

การสร้าง “เรื่องเล่าหลัก” เชิงมหภาคข้างต้น มีการเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จากผลสํารวจสถิติ
ของ “บ้านแห่งเสรีภาพ” พบว่า ประเทศชาติที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งในทั่วโลก ได้เพิ่มจาก 
45 ประเทศในปี ค.ศ. 1970 มาเป็น 115 ประเทศ ในปี ค.ศ. 2010 ผู้มีบทบาทสําคัญในโลกตะวันตก ได้ทุ่มเท
ความพยายามอย่างยิ่งในการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผยแผ่แนวความคิดนี้ นําเสนอว่าเป็นยอดทิพยโอสถที่
สามารถเยียวยาสารพัดโรค ผู้นําทางความคิดเหล่านี้แถลงว่า การดําเนินรูปแบบการเมืองที่ประกอบด้วยพรรค
การเมืองที่หลากหลาย ถือเป็นยาที่สามารถรักษาโรคร้าย ชุบชีวิตให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาและตกอยู่ใน



ความยากลําบากเหมือนตกอยู่ในกองไฟ เพียงแค่รับประทานเข้าไป ก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน 
มิฉะนั้น จะตกระกําลําบากไม่มีวันพลิกฟ้ืนตลอดไป 

แต่ในรอบนี้ ประเทศจีนขอตีหน้าเมินหน ี

ประวัติศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินที่ดีที่สุด เพียงแค่เวลา 30 ปี ประเทศจีนได้พลิกฟื้นจากประเทศ
เกษตรกรรมที่ยากจนที่สุดในโลก กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตเป็นอันดับที่สองของโลก ทําให้
ประชากรผู้ยากไร้กว่า 650 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน และในความเป็นจริงก็คือ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนนี้ ประเทศจีนดําเนินภารกิจนี้สําเร็จด้วยตนเองถึง 80% นั่นหมายถึง ถ้าหากไม่มีผลสําเร็จของประเทศ
จีน ผลสําเร็จการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับโลกก็คงจะเล็กน้อยเกินไปจนไม่พร้อมนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศประชาธิปไตยใหม่หรือเก่า ผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศเหล่านี้รวมกันแล้วยัง
ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวของยอดผลสําเร็จในประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนไม่ได้ใช้ระบอบเลือกตั้งที่เขาบอกว่าเป็น
ประชาธิปไตย และไม่เคยมีระบบการเมืองแบบหลายพรรคการเมืองแข่งกัน 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงอดไม่ได้ที่จะต้องต้ังคําถามให้กับตนเอง ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า มันต้องมีอะไรผิดปกติ
แน่นอน? บ้านเกิดของข้าพเจ้าคือนครเซี่ยงไฮ้ ทุกอย่างเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนยากที่จะเอาอดีตมาเป็นคู่
เทียบ บริษัทใหม่ๆ เกิดขึ้นเหมือนดอกเห็ดในฤดูฝน สัดส่วนของชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพิ่มและจํานวน
ประชากรที่มากที่สุด ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ แต่ถ้าหากนํามาเทียบดูกับทฤษฎีเรื่องเล่าใหญ่ของซีก
โลกตะวันตก ความเจริญอย่างผิดหูผิดตาเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในประเทศจีน  

ด้วยความฉงนใจมากมายเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึงดําเนินการในสิ่งหน่ึงที่พึงทําได้ นั่นคือ ครุ่นคิด 

ประเทศจีนถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่อนุญาตให้มีพรรคการเมืองหลายพรรค แต่มีเพียงพรรครัฐบาล
เพียงพรรคเดียวที่กุมอํานาจการปกครองมาอย่างยาวนาน นั่นคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และไม่
ดําเนินระบบลงคะแนนเลือกตั้งอย่างที่โลกตะวันออกเรียกร้อง ถ้าหากวิเคราะห์หรือไต่สวนด้วยทฤษฎีการเมือง
ที่เป็นกระแสนําหลักในยุคนี้ ทุกคนก็คงจะสามารถวินิจฉัยออกมาเป็นผลลัพธ์สามสิ่ง นั้นคือ ต้องเป็นอะไรที่งี่
เง่าแข็งกระด้าง ปิดกั้นตนเอง และต้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

แต่การวินิจฉัยเช่นนี้ถูกพิสูจน์ด้วยความจริงแล้วว่า เป็นคําวินิจฉัยที่ผิดถนัด เพราะความเป็นจริงนั้น
กลับกัน ระบอบพรรครัฐบาลเพียงพรรคเดียวของประเทศจีน กลับมีความชอบด้วยกฎหมายและหลักเหตุผล
ทางอํานาจรัฐ ที่มีลักษณะสามารถปรับตัวให้พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทันเหตุการณ์ เป็นระบบที่
สามารถคัดสรรบุคลากรที่มีความดีความสามารถมาทํางาน และได้รับการสนับสนุนอย่างลึกจากประชาชน
ทั่วไป นี่เป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างหลักประกันให้ระบอบนี้เกิดความสําเร็จ 

นักวิชาการภาคการเมืองส่วนใหญ่ล้วนวินิจฉัยว่า ระบอบพรรคเดียวจะทําให้พรรคขาดความสามารถ
ในการแก้ไขความผิดพลาดของตนเอง เนื่องจากขาดขั้วตรวจสอบ ดังนั้นจึงยากที่จะเกิดความยั่งยืน 



แต่ทว่าประวัติศาสตร์ในภาคปฏิบัติ กลับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การตัดสินเช่นนี้เป็นความเชื่อมั่นตนเอง
เกินเหตุ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้กลายเป็นพรรครัฐบาลเพียงหนึ่งเดียวในประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก ที่อยู่ในฐานะพรรครัฐบาลอย่างต่อเนื่องยาวนานมาแล้วกว่า 64 ปี แต่สามารถปรับตัวด้านนโยบายที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้คล่องตัวมากกว่าการปรับตัวใดๆ ในประเทศอื่นๆ ในยุคนี้ เริ่มตั้งแต่นโยบาย “ขบวนการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดด” ในยุคปฏิรูปกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปลี่ยนมาถึงการเริ่มอนุญาตให้้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากยุค 
“ปฏิบัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่” มาถึงยุคปฏิรูปให้เปิดประเทศและขับเคลื่อนภาคการตลาดตามนโยบายของท่าน
เติ้งเสี่ยวผิง หลังจากที่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้พ้นจากอํานาจ ผู้ที่มารับไม้ต่อคือท่านเจียงเจ๋อหมิน ซึงได้ต่อยอด
ผลงานขึ้นไปอีกขั้นจากยุคของเติ้งเสี่ยวผิง ขับเคลื่อนนโยบายดึงดูดผู้ประกอบการเอกชนและบุคคลในสังคมยุค
ใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ซึ่งไม่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้แม้แต่จะคิดในยุค
เหมาเจ๋อตง ความเป็นจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมีขีดความสามารถสูงที่ไม่
ธรรมดาในการแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง ซึ่งสามารถปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา 

ระบบการบริหารจัดการระบบปกครองที่เคยใช้และขาดประสิทธิ์ภาพในอดีต ได้รับการแก้ไขและ
ปรับปรุงใหม่อย่างทันท่วงทีและมีความต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง ระบบวาระการดํารงตําแหน่งของผู้นําทาง
การเมืองของรัฐบาลจีน ในยุคของท่านเหมาเจ๋อตง ผู้นําด้านการเมืองในพรรคและผู้นําประเทศดํารงตําแหน่ง
ตลอดชีพ จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรวบอํานาจแบบเผด็จการ และอยู่นอกเหนือการกํากับดูแลหรือคาน
อํานาจ ท่านเหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ประเทศจีนยุคใหม่ด้วยมือของตนเอง เมื่อเข้าสู่วัยชราภาพก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดอย่างร้ายแรงในลักษณะดังกล่าว หลังจากนั้น พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทําการปรับวาระ
การดํารงตําแหน่งของผู้นําพรรคและประเทศ กําหนดว่าเพดานสูงสุดในการดํารงตําแหน่งผู้บริหารต้องจํากัดไว้
ที่ 68-70 ป ี

เมื่อเร็วๆ นี้มีคนประกาศว่า เมื่อเทียบกับการปฏิรูปภาคเศรษฐกิจแล้ว ประเทศจีนมีความล่าช้าอย่าง
มากในด้านการปฏิรูปภาคการเมือง ดังนั้นควรเร่งมือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเร็วในปฏิรูปการเมืองใน
ขณะนี้ การวิจารณ์เช่นนี้ที่จริงแล้วเต็มไปด้วยหลุมพรางที่แฝงด้วยอคติทางการเมือง หลุมพรางที่วางเตรียมไว้
ในคําพูดนี้ ได้กําหนดว่าอะไรถึงจะถือว่าเป็นการปฏิรูปทางการเมือง ต้องมีการปฏิบัติในลักษณะที่ตายตัวแบบ
ใดถึงจะถือว่ามีการดําเนินการปฏิรูปจริง ซึ่งในความเป็นจริงก็คือ ประเทศจีนไม่เคยหยุดยั้งหรือล่าช้าในภาค
ปฏิรูปการเมืองเลย ถ้าหากเปรียบเทียบกับยุคเมื่อ 30 ปี 20 ปีหรือแม้แต่ 10 ปีก่อน ลักษณะระบบการเมือง
ของประเทศจีนตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงระดับผู้นําสูงสุด ตั้งแต่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจนถึงรูปแบบการ
กํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะพลิกแผ่นดิน ถ้าหากไม่มีการปฏิรูปด้าน
การเมืองตั้งแต่ระดับต้นตอ การเปลี่ยนแปลต่างๆ คงไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น 

ข้าพเจ้าสามารถวินิจฉัยอย่างกล้าหาญว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นผู้เชี่ยวชาญการปฏิรูป
ภาคการเมืองมือหนึ่งของโลก 



ทัศนคติกระแสหลักของซีกโลกตะวันตกเห็นว่า ถ้าหากปกครองโดยพรรคการเมืองเดียว นั่นหมายถึง
การปิดกั้นตนเองทางการเมือง เพราะอํานาจรัฐกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเล็กๆ เท่านั้น ผลที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้
เกิดสภาวะการเมืองที่เลวร้ายและเกิดการทุจริต 

แน่นอน การทุจริตประพฤติมิชอบถือเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวง แต่ทว่า ถ้าหากเราเปิดกว้างสายตา มอง
ไปในภาพรวม พูดไปแล้วอาจทําให้รู้สึกไม่น่าเชื่อ เพราะระบบการแข่งขันเพื่อคัดสรรบุคลากรภายในพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนั้น แข่งขันกันอย่างรุนแรงมาก อาจรุนแรงกว่าองค์กรการเมืองใดๆ ในโลกใบนี้ 

ก่อนการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยที่ 18 องค์กรผู้นําสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศจีน - กรมการเมืองส่วนกลางประกอบด้วยกรรมการ 25 คน มีเพียง 5 คนที่มีภูมิหลังมาจากครอบครัว
นักการเมืองรุ่นเก่าที่เคยร่วมขบวนการปฏิบัติสร้างชาติ จึงถูกตั้งฉายาว่าเป็น “แก๊งค์ลูกผู้ใหญ่” นอกจากนั้น 
20 คน ซึ่งรวมถึงประธานประเทศคุณหูจิ่งเทาและนายกรัฐมนตรีนายเวินเจียเปุา ล้วนถือกําหนดจากครอบครัว
ประชาชนทั่วไป และเมื่อมาดูองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนกลางคณะที่ 17 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
300 กว่าคน ในนั้นกรรมการที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะพิเศษมีสัดส่วนน้อยมาก จึงสามารถพูดได้ว่า ผู้นํา
ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนส่วนใหญ่ ได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาจากความมุมานะ
พยายามของตนเองและการคัดเลือกจากระบบการแข่งขันที่รุนแรง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วหลาย
ประเทศ หรือประเทศที่กําลังพัฒนาที่พึ่งพาผู้นําชั้นนําในประเทศแล้ว เราต้องยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ผู้บริหารใน
องค์กรผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ล้วนกําเนิดจากครอบครัวประชาชนระดับล่างทั่วไป ซึ่งได้รับ
โอกาสการเลื่อนตําแหน่งอย่างมหาศาล 

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนทําได้อย่างไรในการรับประกันระบบคัดสรรบุคลากรอย่างดี บน
พื้นฐานการระบบพรรครัฐบาลเพียงพักเดียว? กุญแจที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการมีโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง 
ซึ่งก็คือบทบาทของกระทรวงการจัดตั้ง (组织部-Organization Department) ซึ่งในซีกโลกตะวันตก น้อยคน
ที่เข้าใจถึงกลไกขององค์กรนี้ เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แม้แต่บรรดาบริษัทชั้นนําที่ประสบความสําเร็จ
ยังอาจต้องอุทานออกมาว่า ช่างเป็นประสิทธิภาพที่เหนือล้ําจนยากที่จะเทียบเคียง  นี่เป็นระบบเหมือนกับ      
ปิรามิดที่หมุนเวียน ประกอบด้วยระดับ 3 ชั้น 

ข้าราชการของประเทศจีนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ : ข้าราชการในองค์กรหน่วยงานตรงของ
รัฐบาล ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการในหน่วยงานที่กํากับดูแลจากภาครัฐ เช่นมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรชุมชน ฯลฯ ข้าราชการสามารถทํางานในหน่วยงานใดหรือหน่วยงานประเภทใดประเภทหนึ่งในระยะ
ยาวอย่างต่อเนื่อง หรือจะสลับบทบาทหน้าที่ระหว่างองค์กรสามลักษณะ หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องจะเปิดรับสมัครพนักงานใหม่จากนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี    โดยสอบคัดเลือกปีละครั้ง 
ทําให้ข้าราชการส่วนใหญ่จะเริ่มทํางานต้ังแต่ระดับตําแหน่งตํ่าสุด เลื่อนตําแหน่งขึ้นทีละขั้น โดยหน่วยงานหรือ
องค์กรจะทําการปรับเลื่อนตําแหน่งหน้าที่ของข้าราชการ พิจารณาตามผลงานหรือความสามารถรายบุคคล 
ตัวอย่างเช่นระดับแผนก รองหัวหน้า รองผู้นวยการหรือผู้อํานวยการ ซึ่งชื่อตําแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่ชื่อของ



กระบวนท่าคาราเต้ในภาพยนตร์ Karate Kid (คิดคิดต้องสู้) แต่เป็นกระบวนการบริหารงานบุคลากรฝุายบุคคล
ที่มีความเข้มงวดและซีเรียด 

ตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการเหล่านี้ มีความหลากหลายมาก มีตั้งแต่รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ชนบทที่ทุรกันดารยากจน หรือเป็นเจ้าหน้าที่เจรจาส่งเสริมการค้าหรือการลงทุนในเขต
เมือง อาจเป็นผู้จัดการระดับล่างในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการทุกระดับต้องได้รับ
การตรวจสอบการทํางานจากกระทรวงจัดตั้งเป็นประจําทุกปี ในนั้นยังรวมถึงการขอให้ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทําการให้ความคิดเห็นในประเด็นผลงาน รวมถึงรับการประเมินความ
ประพฤติ นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนด้วยการลงประชามติ เพื่อคัดเลือกผู้ที่เป็นเลิศที่สุด
ในการเลื่อนตําแหน่ง 

ในตลอดช่วงชีวิตในการรับราชการ เจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถหมุนเวียนเข้ารับ
ตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานตรงของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรภายใต้การกํากับดูแลของรัฐทั้ง 3 
ประเภท ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการงานระดับล่าง จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปสู่หน่วยงานระดับรองอธิบดี
หรืออธิบดีกรม และเข้าสู่ระดับข้าราชการชั้นสูงตามขั้นตอนต่อไป ดังนั้นผู้บริหารในระดับนี้ อาจเคยผ่านงาน
บริหารพื้นที่เขตเมืองที่มีประชากรนับล้านคน หรือบริหารรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่มีรายได้หลายร้อยล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี จากข้อมูลสถิติที่เคยรวบรวมมาได้ทําให้เห็นได้ว่า การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร
ระดับกรมมีการแข่งขันสูงอย่างไร ในปี 2012 เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนกและรองหัวหน้าแผนกประมาณ 9 
แสนคน เจ้าหน้าที่ระดับผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการประมาณ 6 แสนคน และเจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีและ
รองอธบิดีกรมประมาณ 4 หมื่นคนเท่านั้น 

ในบรรดาข้าราชการระดับกรม จะมีน้อยคนมากที่จะได้รับโอกาสเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปอีก ซึ่งต้องเป็น
คนที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง สุดท้ายถูกคัดเลือกเข้าสู่ระดับคณะกรรมการกลางของพรรค ดูจากวงจรชีวิตด้าน
อาชีพของข้าราชการจีน ถ้าหากจะได้รับการเลื่อนขึ้นถึงระดับชั้นสูง โดยทั่วไปจะต้องผ่านระยะเวลาการฝึกฝน
ทักษะฝีมือความชํานาญประมาณ 20-30 ปี ซึ่งในระหว่างนี้ จะเกิดปัญหาเลือกใช้บุคลากรโดยดูจากเครือญาติ
อุปถัมภ์หรือไม่นั้น ก็ย่อมมี แต่ในพื้นฐานแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีความเพียบพร้อมทั้งความดีและความสามารถ 
ถึงจะมีโอกาสได้รับสนับสนุนให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการสร้างความเจริญในตําแหน่ง
หน้าที่ และในความเป็นจริงก็คือ ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์และประเพณีอย่างยาวนานในการคัดเลือกขุนนาง
ซึ่งเป็นบุคลากรในพระราชสํานัก เป็นระบบคัดสรรบุคลากรที่สืบทอดกันมานานนับพันปี ประเพณีนี้ได้รับการ
สืบทอดและสะท้อนให้เห็นในระบบบริการองค์กรกระทรวงการจัดตั้งของประเทศจีนในยุคปัจจุบัน เหมือนเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ได้รับการประยุกต์ต่อยอดในระบบราชการในยุคปัจจุบัน และใช้
ประโยชน์ในการฝึกอบรมพัฒนาบรรดายอดหัวกะทินักบริหารในภาครัฐของประเทศจีน 

ประวัติการทํางานของท่านสีจิ้นผิงก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดมาก ถึงแม้ว่าบิดาของท่านเป็นอดีต
ผู้นําประเทศและผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์จีน แต่ท่านสีจิ้นผิงกว่าจะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งระดับสูงทางราชการก็ต้อง



ใช้เวลานานถึง 30 กว่าปี โดยท่านเริ่มจากการทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้าน ก้าวขึ้นไปทีละก้าวจนมาถึง
ตําแหน่งในปัจจุบัน ก่อนที่ท่านจะขึ้นสู่ตําแหน่งกรรมการในกรมการเมืองส่วนกลาง เคยผ่านงานปกครองพื้นที่
หลายแห่ง รวมๆ แล้วเคยปกครองประชากรสะสมเกินกว่า 150 ล้านคน มีผลงานสร้างยอดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) สะสมกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

โปรดอย่าเข้าใจผิด นี่ไม่ได้เป็นการระบุเฉพาะบุคคลใด แต่เป็นการอธิบายตามสภาพความเป็นจริง ถ้า
หากจะพิจารณาประสบการณ์ในการบริหารงานในรัฐบาล นายจอร์จ ดับเบิลยู. บุชขณะดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ
รัฐเท็กซัส และนายบารัค โอบามา ขณะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งแรก คุณสมบัติด้าน
ประสบการณ์ถ้าหากนํามาเทียบกับระบบข้าราชการของประเทศจีน คงจะเทียบเท่าได้แค่เพียงผู้ว่าการอําเภอ
เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง 

คุณวินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เคยกล่าวว่า “ระบอบประชาธิปไตยเป็น
ระบอบที่เลว แต่ระบอบอื่นเลวร้ายกว่าอีก” เสียดายที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ไม่เคยมีโอกาสมาเห็น
กระทรวงการจัดต้ังของประเทศจีน 

ชาวตะวันตกมักจะรู้สึกว่า การเลือกตั้งโดยมาพรรคการเมืองที่หลากหลายและการเลือกตั้งทั่วไป เป็น
ที่มาเพียงทางเดียวของผูน้ํารัฐบาลที่ชอบด้วยหลักกฎหมาย ซึ่งเคยมีคนถามข้าพเจ้าว่า “พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศจีนไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งก็เข้าสู่อํานาจการปกครองเต็มตัว ความชอบด้วยหลักนิติธรรมอยู่ที่ไหน” 
ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า “นอกจากพรรคนี้แล้วยังมีใครทําได้อีกเหรอ นี่คือขีดความสามารถในการปกครองของ
พรรคนี”้ 

เราต่างก็รู้ดีเรื่องของประวัติศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1949 ขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นสู่อํานาจปกครอง 
เป็นเวลาที่ประเทศชาติตกอยู่ในความเสี่ยงของภัยสงครามทั้งในและต่างประเทศ ศึกนอกมากมาย ประเทศจีน
เหมือนฉีกออกเป็นชิ้นๆ เต็มไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์ ประชากรชาวจีนมีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 41 ปี แต่เมื่อมาถึง
วันนี้ ประเทศจีนได้ขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศ
ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในแทบทุกด้านต่อทั่วโลก ประชากรชาวจีนมีคุณภาพชีวิตที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อายุเฉลี่ยของประชากรได้เพิ่มขยับขึ้นไปจนถึงอันดับต้นๆ ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในระดับปาน
กลาง ซึ่งน่ามหัศจรรย์มาก 

จากรายงานสํารวจประชามติในประเทศจีนโดยศูนย์วิจัย Pew Research Center ปรากฏตัวเลขสถิติ
บางตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศคติกระแสหลักของประชาชนชาวจีน ตัวเลขที่สํารวจได้เหล่านี้ ส่วนใหญ่สามารถ
แสดงถึงความเสถียรอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา 

มากกว่า 85% ของประชาชนชาวจีน มีความพึงพอใจต่อทิศทางการพัฒนาสู่อนาคตของประเทศชาติ 
70% ของประชาชนเห็นว่า ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีคุณภาพชีวิตที่ได้รับการปรับปรุงดีขึ้น 82% ของ
ประชาชนมองว่า อนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอนาคตที่สดใส  



หนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ ของประเทศสหราชอาณาจักรได้ประกาศผลสํารวจประชามติเยาวชน
ทั่วโลก แสดงตัวเลขสถิติให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่ชาวจีนที่เกิดหลังปี 1990 กว่า 93% มีทัศคติเชิงบวกต่ออนาคต
ของประเทศชาติ   

ถ้าหากสิ่งนี้ไม่สอดคล้องตามหลักนิติธรรม เราคงจะไม่รู้แล้วว่า อะไรกันแน่ถึงจะเรียกว่าสอดคล้อง
ตามหลักนิติธรรมแล้ว 

เมื่อเทียบดูแล้ว ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ระบอบเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ล้วนตกอยู่ในปัญหา
ที่แก้ไม่ตก สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปล้วนเกิดปัญหาความยากลําบากทางการเมือง ทุกท่านที่นั่ง
อยู่คงเข้าใจในรายละเอียดอย่างถ่องแท้อยู่แล้ว โดยที่ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องสาธยายเพิ่มเติม นอกจากกรณีที่
เป็นกลุ่มน้อยมาก ประเทศกึ่งพัฒนาส่วนใหญ่ที่ยังคงใช้ระบบเลือกต้ัง จนถึงปัจจุบันก็มีแต่ปัญหาความทุกข์ยาก
รวมถึงปัญหาสงครามความขัดแย้งอย่างรุนแรงในประเทศ เมื่อรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นสู่ตําแหน่งด้วยระบอบเลือกตั้ง
แล้ว ผ่านเวลาไปเพียงไม่กี่เดือน คะแนนสนับสนุนก็จะลดฮวบลงไปอยู่ที่ระดับต่ํากว่า 50% ทําให้เกิดความซบ
เซาและขาดเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่เกิดขึ้น  จึงสามารถบอกได้ว่า ระบอบ
ประชาธิปไตยกําลังติดอยู่ในกับดับ “เลือกตั้งครั้งเดียว เสียใจระยะยาว” จนกลายเป็นวงจรอุบาทอย่างไม่
สิ้นสุด ถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ระบอบที่น่าจะขาดหลักนิติธรรมคงจะไม่ใช่การปกครองด้วยพรรค
การเมืองเดียวแบบประเทศจีน แต่เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ต้องเลือกตั้งต่างหาก  

แน่นอน ข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการที่สร้างความเข้าใจผิด ทําให้ผู้คนนึกว่าประเทศจีนจะกลายเป็น
มหาอํานาจยักษ์ใหญ่ในเร็ววัน ประเทศจีนก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายอย่างหนักหน่วงในปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสถานการณ์โลก นํามาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากมายมหาศาลนับ
ไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่นปัญหามลภาวะต่อสภาพแวดล้อม ความมั่นคงและสุขอนามัยด้านอาหาร ปัญหา
โครงสร้างประชากร ฯลฯ ส่วนในภาคการเมือง  ความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดก็คือปัญหาการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ 

เนื่องด้วยปัจจุบัน ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบยังคงเกิดขึ้นอย่างโจ๋งครึ่ม ส่งผลร้ายต่อระบอบการเมือง
การปกครองและครรลองนิติธรรม แต่มีนักวิเคราะห์หลายคนวินิจฉัยผิดพลาดในสาเหตุของการทุจริต พวกเขา
แถลงว่า ปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบเกิดขึ้นจากระบอบการเมืองที่มีพรรครัฐบาลแบบพรรคเดียว ต้องขจัด
ระบอบพรรคเดียวนี้ออกไปถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบอย่างตรงจุดเข้าถึงต้นเหตุ แต่ถ้า
หากนํามาวิเคราะห์ลงลึกอย่างระมัดระวังเพียงเล็กน้อย ก็จะพิสูจน์ได้ว่าแนวคิดนี้ช่างไร้เหตุผล 

จากผลสํารวจและการจัดลําดับประเทศทั่วโลกด้านธรรมาภิบาลซึ่งประกาศโดยองค์กรระดับสากล 
ประเทศจีนถูกจัดให้อยู่ระหว่างอันดับที่ 70-80 ของโลกเป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส่วนอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่
มีระบอบเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ถูกจัดอยู่อันดับที่ 95 และยังลดถอย
ลําดับลงไปเรื่อยๆ ประเทศกรีซอยู่อันดับที่ 80 ประเทศอินโดนีเซียและอาร์เจนตินาอยู่อันดับที่ 100 คู่กัน 



ประเทศฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่ 129 ประเทศที่อยู่หลังประเทศจีนกว่า 100 ประเทศ เกินครึ่งเป็นประเทศที่ใช้
ระบอบเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ถ้าหากการเลือกตั้งเป็นยาสามัญประจําบ้านที่สามารถรักษาโรคทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ถึงแก่นอย่างแท้จริง ทําไมจึงไม่มีผลชะงักในประเทศมากมายเหล่านี้? 

ข้าพเจ้าทําธุรกิจด้านการลงทุนปูองกันความเสี่ยง จึงมีความชํานาญในด้านการพยากรณ์อนาคต 
ดังนั้น ถ้าหากข้าพเจ้าไม่ให้คําพยากรณ์ใดๆ เลยแล้วก็จบการปาฐกถาในวันนี้ ก็คงจะไม่สมฐานะนัก ต่อไปนี้คือ
คําพยากรณ์ 3 ข้อที่ข้าพเจ้าขอทํานายไว้ดังนี ้

ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

1. ประเทศจีนจะแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกา ขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 
1 ของโลก รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวจะอยู่อันดับต้นๆ ของบรรดาประเทศกึ่งพัฒนา 

2. ถึงแม้ว่าปัญหาทุจริตจะไม่สามารถแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ แต่จะได้รับการควบคุมและจํากัดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในตารางการจัดอันดับดัชนีด้านธรรมาภิบาลของประเทศต่างๆ โดยองค์กรความโปร่งใส
สากล ประเทศจีนมีความหวังที่จะถูกเลื่อนขึ้นไปอีก 10 -20 อันดับ และเข้าไปอยู่ในกลุ่ม 60 ประเทศที่มี      
ธรรมาภิบาลโปร่งใสที่สุดในทั่วโลก 

3. การปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนจะถูกเร่งขับเคลื่อนต่อไป และการปฏิรูปการเมืองก็จะยังคงดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงกุมอํานาจการปกครองอย่างมั่นคงต่อไป 

พวกเรากําลังร่วมกันเป็นประจักษ์พยานการสิ้นสุดลงของยุคสมัยหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์
หรือระบอบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย ล้วนเป็น “เรื่องเล่าหลัก” ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานค่านิยมทั่วไปของ
สังคม ในยุคศตวรรษที่ 20 เราได้ประจักษ์ถึงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบของการยัดเยียดอุดมคติอย่างสุดโต่ง
ของระบอบแรก และเมื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ระบอบหลังก็กําลังเดินทาบรอยเท้าและเส้นทางเดียวกันกับ
ระบอบแรก “เรื่องเล่าหลัก”นี้ กําลังเขมือบกินประชาธิปไตยจากภายในเหมือนเนื้อร้ายมะเร็ง ข้าพเจ้าอยากจะ
แก้ต่างให้ตนเองอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้าพเจ้ามิได้ตําหนิติเตียนระบอบประชาธิปไตย ในทางกลับกัน ข้าพเจ้าเห็น
ว่า การเมืองแบบประชาธิปไตยได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ให้กับการผงาดขึ้นของซีกโลกตะวันตกและการ
ก่อกําเนิดของโลกยุคใหม่ แต่มีผู้นําทางความคิดในซีกโลกตะวันตกบางคน ทําให้รูปแบบของประชาธิปไตย
กลายเป็นแม่พิมพ์ หรือเป็นกรอบมาตรฐานของทั่วโลก ซึ่งก็เป็นต้นตอของโรคร้ายที่โลกตะวันตกกําลังเผชิญอยู่
ในยุคปัจจุบัน ถ้าหากผู้นําทางความคิดของโลกตะวันตกไม่สิ้นเปลืองเวลามากเกินไปกับการส่งเสริมการขาย
อุดมคติประชาธิปไตยในต่างประเทศ หากแต่หันกับมาให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการเมืองภายในของตนเอง 
ก็คงจะไม่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในยุคนี้สร้างความผิดหวังมากเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในทุก
วันนี ้



รูปแบบการเมืองของประเทศจีนคงเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกใช้แทนที่ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
เพราะว่าประเทศจีนไม่เคยนําเอาระบอบการเมืองของตนเองมาตกแต่งให้สวยงาม เหมือนกับเป็นกรอบ
แม่พิมพ์ที่จะนําไปใช้ผูกพันทั่วโลก และไม่กระตือรือร้นที่จะส่งออกระบอบการเมืองของตนไปขาย หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งก็คือ ความสําคัญของรูปแบบการปกครองของประเทศจีน ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นรูปแบบใหม่ที่จะ
นํามาทดแทนการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ในทางปฏิบัติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 
รูปแบบการเมืองการปกครองที่ดีไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ตายตัวเหมือนกับออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน แต่เป็น
รูปแบบที่มีความหลากหลาย แต่ละประเทศล้วนสามารถแสวงหาค้นพบระบอบการเมืองการปกครองที่
เหมาะสมกับรัฐของตนได้ 

ขอให้พวกเราช่วยกันเขียนเครื่องหมายมหัพภาค ให้กับยุคแห่ง “เรื่องเล่าใหญ่” เสียที ไม่ว่าจะเป็น
ลัทธิคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตย ล้วนอาจเป็นอุดมคติที่งดงามที่สุดของมนุษยชาติ แต่ยุคแห่งการสอนแบบ
ล้างสมองให้เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา ไม่ต้องการให้ถูกยัดเยียดทัศนคติที่ว่า 
โลกทั้งใบมีรูปแบบการเมืองการปกครองเพียงอย่างเดียวที่ดีที่สุด หรือทุกๆ สังคมล้วนต้องเดินไปยังจุดสุดท้าย
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่ านั้น เพราะนี่ เป็นความคิดที่ผิดถนัด ไร้ซึ่ งความรับผิดชอบและจืดชืดน่าเบื่อ             
ความหลากหลายกําลังเข้ามาแทนที่ค่านิยมแบบสากล ยุคใหม่ที่สดใสและมีชีวิตชีวากว่าเก่ากําลังเปิดฉากอย่าง
ช้าๆ เราจะมีความกล้าหาญพอหรือไม่ ที่จะวิ่งโถมเข้าไปกอดรัดมัน? 

เรือล าน้อยแล่นผ่านสายน  ากลางช่องหุบเขา ประเทศจีนได้เดินทางมาถึง “ยุคสมัยใหม”่ 
两岸猿声啼不住，中国已达”新时代” 

เมื่อไม่กี่วันนี้ (หมายถึงวันที่ 18-24 ตุลาคม ปี 2017) พรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก - พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ได้จัดกิจกรรมรวมตัวกันที่ปักกิ่ง เพื่อประชุมสมัชชาใหญ่สําหรับผู้แทนสมาชิก
พรรคทั่วประเทศจีน ถือเป็นครั้งที่ 19 นับจากที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สถาปนาก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 
สื่อมวลชนทั่วโลกและนักวิชาการด้านการเมืองมากมาย เหมือนตกอยู่ในอาการผีเข้าสิง ทุกคนต้องมาทํานาย
ทายทักว่า “ใครเข้าใครออก ใครขึ้นใครลง” แต่ทว่านักวิชาการระดับมืออาชีพในประเทศต่าง ๆ ที่มุ่งวิจัย
ประเทศจีนมานาน กลับหันมาสนใจวิเคราะห์เจาะลึกไล่ไปทุกตัวหนังสือของรายงานฉบับเต็มในที่ประชุม
สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 19 นี้ ซึ่งเป็นรายงานที่ประกอบด้วยตัวหนังสือจีนประมาณ 3 หมื่นกว่าตัว (รายงานฉบับนี้ก็
คือฉบับที่ท่านเลขาธิการใหญ่ของพรรค นายสีจิ้นผิง ได้ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงครึ่งในการอ่านรายงานให้ที่ประชุม
ฟัง และเป็นการอ่านแบบรวดเร็วจบต่อทั้งที่ประชุมและทั่วโลก) นักวิเคราะห์แทบทุกคนต่างคาดหวังว่า จะ
สามารถวิเคราะห์ถอดรหัสทิศทางการพัฒนาของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ แต่ด้วยศัพท์เทคนิคทางการเมือง
ที่มีมากมาย พร้อมทั้งเนื้อหาเชิงนโยบายที่ลงรายละเอียดไว้มาก การที่จะอ่านให้เข้าใจและสามารถถอดรหัส
ออกมาได้ก็ไม่ใชเ่รื่องง่าย ๆ เลย 

แต่แล้ว การที่จะอ่านรายงานต่อที่ประชุมฉบับนี้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนนั้น ที่แท้ก็มีทางลัด นั่นคือไป
อ่านบทบรรณาธิการของนิตยสาร The Economist ฉบับล่าสุด ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 



19 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน บทบรรณาธิการนี้สั้นกะทัดรัดกว่ารายงานฉบับเต็มเยอะ เมื่ออ่าน
เสร็จแล้วก็ให้คิดกลับไปทางตรงกันข้ามกับเนื้อหาสาระของบทบรรณาธิการ ก็จะทําให้เข้าใจได้ค่อนข้างจะ
ครบถ้วนเลยทีเดียว 

เอาหละ ขออธิบายลงลึกดีกว่า 

เมื่อเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1992 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคทั่ว
ประเทศจีนครั้งที่ 14 ในช่วงนั้น นิตยสาร The Economist ได้ตีพิมพ์บทบรรณาธิการโดยมีประเด็นสําคัญว่า 
พรรคคอมมิวนิสต์จีนกําลัง “ถดถอย” (หมายถึงการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศจีนไม่ได้ก้าวไป
ในทิศทางแบบทิศตะวันตกในอีกระดับขั้นหนึ่ง) จึงมองว่าบทรายงานต่อที่ประชุมโดยผู้นําประเทศจีนของการ
ประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 14 นี้ ซึ่งได้เสนอแนวทาง “ระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม” เป็นการกล่าว
อ้างที่ย้อนแย้งกันในตัวอย่างสิ้นเชิง 

ถัดจากนั้นไป 5 ปี ซึ่งก็คือปี ค.ศ. 1997 มีการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 15 ของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน นิตยสาร The Economist ก็ตีพิมพ์บทบรรณาธิการออกมาอีกฉบับวิจารณ์ว่า ตั้งแต่การเปิดให้มีภาคธุรกิจ
เอกชนจนถึงการแก้ไขปัญหาการจ้างงาน ที่ประชุมได้ให้ “คํามั่นสัญญาที่ว่างเปล่า” ไม่มีทางที่จะเป็นจริงตาม
คําสัญญาได้ แถมยังสาดโคลนเติมคําเยาะเย้ยใส่อีกว่า ประชาชนคาดหวังยิ่งสูง ก็จะยิ่งผิดหวังสูง ในที่สุดก็จะ
เกิดปัญหา “ความวุ่นวายภายใน” 

มาถึงเดือนพฤศจิกายน ปี 2002 พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็จัดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 16 อีก 
นิตยสาร The Economist ประกาศว่า ความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นต่อหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนกําลังขยายวง
กว้าง เมื่อก่อนบรรดา “ยุทธศาสตร์ที่พอจะตบตาผ่านไปได้อย่างลับๆ ล่อๆ” วันหลังก็คงจะหมดฤทธิ์เผยธาตุ
แท้ ในบทบรรณาธิการยังเต็มไปด้วยศัพท์เชิงลบบาดตา อย่างเช่น “วิกฤต” หรือ “กลียุค” ฯลฯ เหมือนกับว่า
ประเทศจีนกําลังเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายอุปมงคล 

แล้วผ่านไปอีก 5 ปี นิตยสารฉบับนี้ก็แสดงความผิดหวังอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชขึ้นมาอีกครั้ง ให้
ความเห็นว่า สมัชชาใหญ่ครั้งที่ 17 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้มีสัญญาณการปฏิรูปใดๆ ออกมาเลย “ใน
มุมมองการเมืองแล้ว ไม่ได้ทําอะไรเป็นช้ินเป็นอัน” 

ช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 พรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 18 นิตยสาร The 
Economist ก็แสดงท่าทีเคาะเกราะเตือนภัยอีกครั้ง คราวนี้เพิ่มระดับความหนักหน่วงในการตําหนิติเตียนขึ้น
ไปอีกขั้นหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน บทบรรณาธิการอ้างว่ามีนักวิชาการที่ไม่ยอมเอ่ยนามกล่าวว่า “สภาพการเมือง
ของจีนในยุคปัจจุบันกําลังสูญเสียเสถียรภาพไปอย่างสิ้นเชิงในระดับรากหญ้า ชนชั้นกลางถูกทอดทิ้ง ชนชั้นสูง
สูญเสียการควบคุม” 



นี่ยังไม่ถือว่าเป็นความเครียดแค้นอย่างสุดขีด มาดูปีนี้ ในบทบรรณาธิการของ The Economist ได้
แสดงท่าที “เหวี่ยง” อย่างรุนแรงในฉบับล่าสุด ซึ่งมีบทความที่พาดหัวขึ้นไปถึงปกหน้า ไม่เพียงแต่เปรียบเปรย
อย่างเกินจริงว่า “ท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงได้กลายเป็นบุคคลที่กุมอํานาจมากที่สุดในโลก” แถมยังช่วยเตือน
ภัยไปยังทุกประเทศทั่วโลกว่า ไม่ต้อง “คาดหวังว่านายสีจะนําพาประเทศจีนหรือทั่วโลกพัฒนาไปสู่ทิศทางที่ดี
อีกต่อไป” 

เศษหนึ่งส่วนสี่ของ 1 ศตวรรษ เป็นได้แค่ เพียงชั่วพริบตาในสายแม่น้ําที่ยาวเหยียดแห่ง
ประวัติศาสตร์ แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้เราได้เห็นถึงโฉมหน้าอย่างแท้จริงของสื่อมวลชนรายหนึ่ง -- แม้แต่
นิตยสารที่มีช่ือเสียงโด่งดังเป็นที่ประจักษ์อย่าง “The Economist” 

ในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นปีที่ The Economist กล่าวหาว่าประเทศจีนกําลัง “ถดถอย” แต่เป็นปี
เดียวกันกับที่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้แสดงปาฐกถาครั้งสําคัญในระดับประวัติศาสตร์ “ปาฐกถาการตรวจงานภาคใต้ 
- เริ่มสตาร์ทการปฏิรูปและเปิดประเทศระลอกใหม่ของประเทศจีน” ซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ถึงปี 2012 ก็คือปีที่ 
The Economist เขียนไว้ว่าเป็น 10 ปีแห่ง “ยุทธศาสตร์ลับๆ ล่อๆ ตบตา” แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศจีน (GDP) เพิ่มขึ้น 4 เท่าตัว ถ้าหากคํานวณตามหลักภาวะเสมอภาคของอํานาจซื้อ หรือ ประสิทธิผล
ของเงิน (PPP) ประเทศจีนได้กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแล้วตั้งแต่ปีนั้น สื่อที่ชอบ
สร้างภาพแง่ลบให้กับประเทศจีนยังมีอีกหลายเจ้า ไม่เพียงแค่นิตยสาร The Economist รายเดียวเท่านั้น แต่
สื่อนี้น่าจะสามารถเป็นตัวแทนของสื่อหลักในซีกโลกตะวันตก ที่ได้ใช้ความพยายามในการรายงานข่าว
เหตุการณ์สําคัญในระดับประวัติศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ “ฟื้นฟูสู่ความยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์จีน” ด้วย
รูปแบบของ “การแสดงละครกลุ่ม” 

การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 19 ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน มีความหมายที่สําคัญและ
พิเศษยิ่ง อยู่ตรงที่การสามารถแจ้งล่วงหน้าถึงอนาคตของประเทศจีนและทั่วทั้งโลกอันมีขอบข่ายที่กว้างขวาง 
ตามประเพณีแล้ว ทุกครั้งที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนพรรคฯ ทั่วประเทศ ก็มักจะมีการวาดภาพพิมพ์
เขียวแห่งแผนการพัฒนาประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่สําหรับสมัชชาใหญ่ของพรรคฯ ครั้งที่ 19 กลับมีการ
วางเปูาหมายแห่งการพัฒนาตั้งแต่วันนี้จนไกลไปถึงปี ค.ศ. 2050 สภาพการเช่นนี้จะเกิดขึ้นสักหนึ่งครั้งในรอบ
หลายสิบปี ครั้งที่แล้วได้เกิดขึ้นในทศวรรษที่ 8 ในศตวรรษที่ 20 ในยุคที่ท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้ตั้งเปูาหมายการ
สร้างสรรค์สังคมสมบูรณ์พูนสุขเป็นเปูาหมายของชาติ โดยท่านได้ใช้คําศัพท์โบราณจีนลัทธิขงจื๊อคําว่า “เสี่ยว
คัง” (ความสุขขนาดย่อม) มาวาดฝันแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างถ้วนหน้าและสังคมมีเสถียรภาพมั่นคง สรุป
โดยรวมก็คือ ได้กําหนดเปูาหมายในระยะที่หนึ่ง ตั้งเปูาว่าจะพยายามทําให้ประชาชนชาวจีนมีรายได้เฉลี่ยต่อ
ประชากรเพ่ิมขึ้นถึงระหว่าง 800-1000 ดอลลาร์สหรัฐ/ปีภายในปี ค.ศ. 2000 แล้วอะไรนะ? แค่ 800 ดอลลาร์
เหรอ? ถึงจะหักลบปัจจัยด้านเงินเฟูอ ปัจจุบันแรงงานต่างถิ่นที่ยากจนมาทํางานที่นครเซียงไฮ้ รายได้ต่อเดือนก็
ไม่ต่ํากว่า 800 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว ถ้าหากมีความขยันแบบทั่วไป แต่สําหรับยุคปี ค.ศ. 1980 ขณะนั้น



ประชาชนชาวจีนมีรายได้เฉลี่ยตลอดทั้งปีก็แค่คนละ 250 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ดังนั้น ท่านเติ้งเสี่ยวผิงจะตั้ง
เปูาให้เพิ่มขึ้นสึก 4 เท่าตัว ในยุคนั้นยังถูกมองว่าเหมือนกับ “โศกนาฏกรรมของแม็คเบ็ธ…ผู้ทรยศ -- ช่างไม่
รู้จักประเมินกําลังของตนเองเสียเลย” 

แต่แล้ว เติ้งเสี่ยวผิงหาใช่ตัวละคร”แม็คเบ็ธ” บนปลายปากกาของวิลเลียม เชกสเปียร์ วิสัยทัศน์ของ
ท่านเติ้งเสี่ยวผิงได้กลายเป็นความจริง ปัจจุบันประเทศจีนได้เข้าสู่ยุคแห่งความสมบูรณ์พูนสุขอย่างถ้วนหน้า
แล้ว ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึงเกือบ 1 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็นอันดับที่สองของโลก สังคมที่มีแต่บรรยากาศแห่งความมุ่งมั่นที่จะทะยานสู่ความเจริญก้าวหน้า กําเนิด
ผู้ประกอบการน้อยใหญ่มากมายในระดับชั้นนําของโลก รวมถึงบรรดาบริษัทที่ให้บริการด้านระบบอินเตอร์เน็ต 
ประเทศจีนยังได้รับการพัฒนาภาคส่วนต่างๆ อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง เช่นภาคการแพทย์สาธารณสุข 
วัฒนธรรมการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซึ่งเป็นความเจริญสูงสุดที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อนในอดีต 

ในช่วยรอยต่อที่สําคัญแห่งประวัติศาสตร์นี้ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้เปิดประชุมสมัชชา
ใหญ่ครั้งที่ 19 โดยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ว่า จะให้ทั่วประเทศเข้าสู่
สังคมสมบูรณ์พูนสุขหรือ “เสี่ยวคัง” ภายในเวลาอีก 5 ปีข้างหน้าเท่านั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้มายืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์ มีการตั้งเปูาหมายใหม่ว่า ภายในกลางศตวรรษนี้ หรือก่อนถึงปี 
ค.ศ. 2050 ประเทศจีนจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่แห่งชาติพันธุ์จีน 

รายงานต่อที่ประชุมที่ท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงได้นําเสนอ ประกอบด้วย 13 ส่วน แต่ละส่วนถูก
แบ่งย่อยลงมาเป็นบทเป็นวรรค มีวาระหัวข้อตั้งแต่ที่พักอาศัยไปจนถึงการบริการการแพทย์ จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไปจนถึงภาคส่วนการปูองกันประเทศ จากปัญญาประดิษฐ์ (AI)ไปจนถึงเศรษฐกิจแบ่งปัน ซึ่งแจก
แจงรายละเอียดเปูาหมายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ นี่ไม่ใช่สโลแกนของบารัค โอบามาที่ชอบตะโกนว่า “YES 
WE CAN”(ใช่...เราทําได้) หรือ “Make America Great Again”(ทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง) แต่เป็นการ
ตั้งเปูาหมายระยะกลาง ซึ่งมีความชัดเจนที่จะต้องบรรลุเปูาหมายอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดในปี ค.ศ. 2035 

สําหรับนักศึกษาที่ทําการวิจัยเรื่องการเมืองเป็นอาชีพ ถ้าหากจะอ่านรายงานฉบับนี้ให้จบและเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ก็ยังเป็นเรื่องยากที่ท้าทายขีดความสามารถ สําหรับบุคคลทั่วไปก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพื่อช่วยให้เข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น ข้าพเจ้าขอสรุปสาระสําคัญของรายงานฉบับน้ีเป็น 4 ด้านย่อๆ ดังนี้: 

การประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนครั้งนี้ ได้ทําการวางแผนใน 30 ปี
ข้างหน้า สู่เปูาหมายการสร้างสังคมสมบูรณ์พูนสุขอย่างถ้วนหน้า และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์สู่การฟื้นฟู
ความยิ่งใหญ่ของชาติพันธุ์จีน เป็นการเขียนแบบแปลนพิมพ์เขียวที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์สังคมนิยมยุคใหม่ที่
มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับประเทศจีน เพื่อให้สะดวกต่อการเรียบเรียง เราขอเรียกย่อ ๆ ว่า “กระบวนยุทธของ 
สีจิ้นผิง” 



ประการที่ 1 ภาคเศรษฐกิจ ใน “กระบวนยุทธของสีจิ้นผิง” ได้เสนอขึ้นมาว่า เมื่อถึงปี ค.ศ. 2035 
ประเทศจีนจะสามารถบรรลุเปูาหมายสร้างสรรค์สังคมนิยมที่มีความทันสมัยในขั้นพื้นฐาน ทําให้ประชากรกลุ่ม
ผู้มีรายได้ปานกลางมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น และบนพื้นฐานนี้ จะทําให้เศรษฐกิจสังคมจีนการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องยาวไปถึงปี 2050 ในบริบทของศัพท์การเมืองของประเทศจีน นี่หมายถึงจะทําให้ภาคเศรษฐกิจและ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศจีนพัฒนาขึ้นทัดเทียมระดับประเทศที่พัฒนาแล้วมูลค่า GDP เฉลี่ยต่อ
ประชากรจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5-3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปัจจุบัน หรือเพิ่มขึ้นเป็นคนละ 3 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ถ้า
หากพัฒนาต่อไปตามความเร่งเช่นนี้ ประเทศจีนจะแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายในปี ค.ศ. 2035 ซึ่งก็คือ
ได้กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการและไม่มีข้อสงสัย 

ประการที่ 2 ความยั่งยืน ท่านสีจิ้นผิงได้ชี้แนะอย่างแหลมคมว่า ปัจจุบันความขัดแย้งของสังคมใน
ประเทศจีนได้เปลี่ยนไปจาก “ความขัดแย้งระหว่างความต้องการด้านวัตถุและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของประชาชนที่ขัดแย้งกับกําลังการผลิตของสังคม” กลายมาเป็น “ความขัดแย้งระหว่างความต้องการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันที่ขัดแย้งกับการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ทั่วถึง” ท่านสีจิ้นผิง
จึงดําริว่า ต้องรวบรวมสรรพกําลังทุกส่วนในการทําสงคราเอาชนะความยากจน ซึ่งเป็นระยะที่ ต้องทุ่มสุดตัว
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็นที่สุด ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่รวดเร็ว สร้าง
หลักประกันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคฯ 
ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา ทําให้ประชากรชาวจีนกว่า 60 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน ตามศัพท์การเมืองของ
จีนที่เรียกว่า “ถอดหมวดตีตรายากจนทิ้งไป” ถ้าหากการพัฒนายังเป็นไปตามอัตราเร่งเช่นนี้ ประชากรกลุ่มผู้
ยากจนอีกนับสิบล้านคน จะสามารถหลุดพ้นความยากจนได้ภายในปี 2022 ซึ่งก็คือก่อนถึงการประชุมสมัชชา
ใหญ่ของพรรคในครั้งถัดไป ปัญหาสภาพแวดล้อมถือเป็นภัยคุกคามที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ท่านสีจิ้นผิงได้นําเสนอแผนในรายงานการประชุมครั้งนี้ว่า ได้วางแผนปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจครั้งใหญ่หลวง เน้นย้ําการสร้างระบบพลังงานที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง พร้อมทั้งยกระดับความ
เข้มข้นในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ตั้งเปูาว่าภายใน 20 ปีข้างหน้าจะต้องแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ระบบนิเวศของจีนให้ดีขึ้นอย่างถ้วนหน้า 

ประการที่ 3 ประเทศจีนตัวจริงกําลังจะเปิดตัว เนื่องจากสภาพสังคมแบบสมบูรณ์พูนสุขอย่างถ้วน
หน้าได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว หมายถึงยุคแห่งเติ้งเสี่ยวผิงได้ปิดฉากลงอย่างสําเร็จงดงาม นโยบาย
การต่างประเทศของจีนที่เน้น “เจียมเนื้อเจียมตัวไม่ออกนอกหน้า” กําลังจะเข้าสู่วาระสุดท้ายเช่นกัน ท่านสี  
จิ้นผิงได้ประกาศความริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt One Road) เป็นแนวนโยบายต่างประเทศ
ใหม่ที่มีขนาดและลักษณะภูมิศาสตร์ครอบคลุมใหญ่โตมาก แทบจะทัดเทียมกับแผนมาร์แชลล์ หรือแผนงาน
ฟื้นฟูยุโรป ด้วยเหตุนี้ ประเทศจีนจะขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยจักรกลการ
สร้างสรรค์สิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน หยิบยื่นประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่สามารถนําไปปรับใช้ได้และกําลังการ
ผลิตสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของจีน ส่งมอบให้กับบรรดาประเทศกึ่งพัฒนาและประเทศที่เจริญพัฒนาแล้ว แต่
ในขณะเดียวกัน ประเทศจีนจะดําเนินนโยบายระหว่างประเทศที่มีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกัน



ในระดับสาระไส้ใน เมื่อเทียบเคียงกับนโยบายต่างประเทศของซีกโลกตะวันตกในตลอด 25 ปีที่ผ่านมาซึ่งเน้น 
“การส่งออกโมเดลรูปแบบ” ประเทศจีนจะไม่ใช้ลัทธิสากลนิยม (Universalism) ซึ่งไม่เหมือนกับซีกโลก
ตะวันตกที่เน้นการขับเคลื่อนกฎกติกาด้านเศรษฐกิจและการเมืองแบบลัทธิเสรีนิยมใหม่ควบคู่กับค่านิยมใน
แบบเดียวกันมาสร้างความเป็นเอกภาพทั่วโลก ท่านสีจิ้นผิงได้เสนอกระบวนท่ายุทธศาสตร์ใหม่ของการ
ขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์ โดยเน้นการ “สร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน” บนพื้นฐานของการไม่สร้างผลกระทบ
ต่ออํานาจอธิปไตยแห่งรัฐ ซึ่งท่านสีจิ้นผิงตั้งชื่อให้กับกระบวนยุทธนี้ว่า “การสร้างสรรค์โชคชะตากรรมร่วม” 
นับจากนี้ สําหรับกระแสโลกาภิวัตน์ ภาคนักคิดทั่วโลกจะเปิดเข้าสู่ศักราชใหม่แห่งการแสดงออกที่หลากหลาย
ได้อย่างอิสระ ซึ่งตรงกันข้ามกับรูปแบบของซีกโลกตะวันตกที่ทําให้ทั่วโลกทั้งปั่นปุวนและสับสนงุนงง จึงถือ
เป็นเรื่องที่ดี 

ประการที่ 4 การเล่าเรื่องในแบบฉบับจีนยุคใหม่ ในภาคส่วนการสร้างทฤษฎีความคิดของโลกยุคนี้ 
ไม่มีทฤษฎีใดที่เพียงพอต่อการนํามาอธิบายว่า ทําอย่างไรให้อํานาจอธิปไตยของประเทศชาติสามารถ
เจริญรุ่งเรืองหรือล่มสลายไป ดังน้ัน ในเอกสารรายงานสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 19 ท่านสีจิ้นผิงจึงเสนอว่า 
“ให้เล่าเรื่องของประเทศจีนให้ดี” ถ้าหากซีกโลกตะวันตกรณรงค์ว่าเงื่อนไขสําคัญพื้นฐานของประเทศที่พัฒนา
แล้วในยุคสมัยใหม่คือการที่ทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคนละหนึ่งคะแนน และทุกอย่างเป็นของเอกชน 
แล้วเหตุใดประเทศจีนกลับประสบความสําเร็จได้โดยไม่ได้ปฏิบัติตาม “คู่มือ” ฉบับนี้ แล้วเหตุใดประเทศอื่นๆ 
ที่เพียรพยายามในการกินยาสูตรนี้แล้วกลับไม่สามารถเยียวยารักษาโรคร้ายของตนเองได้? ในตลอด 30 ปีที่
ผ่านมา ประเทศจีนประสบความสําเร็จอย่างเป็นเลิศในการผสมผสานกลไกระบอบสังคมนิยมกับระบบ
เศรษฐกิจการตลาด ซึ่งเป็นสองปัจจัยที่ “ขัดแย้งกันในตัว” ในสายตาของนักวิจารณ์ของนิตยสาร The 
Economist ประเทศจีนทําได้อย่างไร? ท่านสีจิ้นผิงได้เน้นย้ําถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสําคัญยิ่งยวด ซึ่ง
ไม่เคยมีผู้นําประเทศจีนในอดีตเคยเน้นย้ําเช่นนี้มาก่อน ในขณะเดียวกัน ท่านก็ยังคงย้ําว่าจะยึดมั่นในทฤษฎี
ลัทธิมาร์กซ์ที่นํามาปรับใช้ในสังคมจีนยุคสมัยใหม่อย่างไม่หวั่นไหว เราจะสามารถทําให้ลัทธิมาร์กซ์สามารถ
ผสมผสานเข้ากับอารยธรรมจีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5000 ปีได้หรือไม่ ทําให้เกิดเป็น “เรื่องเล่า
ใหญ่” ของประเทศจีนที่ควบคู่กันระหว่างสองปัจจัยที่สุดท้ายเหมือนขุดคูน้ําเสร็จเมื่อน้ําไหลมาบรรจบกัน นี่ไม่
ถึงกับเป็นภารกิจแบบ Mission Impossible เมื่อ 1000 กว่าปีก่อน ประเทศจีนก็เคยเกิดปรากฏการความ
เชื่อมประสานอย่างลงตัวระหว่างการปกครองภายใต้ทฤษฎีลัทธิขงจื่อ ที่ผสมผสานเข้ากับพระพุทธศาสนาซึ่ง
เป็นหลักปรัชญาที่รับมาจากภายนอก เป็นกระบวนการหล่อหลอมเชื่อมประสานกันที่ต้องใช้เวลานานนับร้อยปี 
และแนวคิดทฤษฎีของซีกโลกตะวันตกไหลเข้าสู่ประเทศจีนจนถึงปัจจุบันก็ได้ ผ่านเวลาเป็นร้อยปีมาแล้ว 
รวมถึงลัทธิมาร์กซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาหลักปรัชญาจากต่างประเทศที่เข้ามาสร้างบทบาทอิทธิพลทางความคิด
ต่อประเทศจีนด้วย ท่านสีจิ้นผิงได้ตัดสินใจเปิดประตูสู่ศักราชใหม่ “ลัทธิมาร์กซ์ที่พัฒนาไปในแบบฉบับ
ประเทศจีน” ซึ่งจะเป็นยุคที่ใหม่เอี่ยม นับจากเกิดกระบวนการยุคเรืองปัญญาของยุโรปจนถึงปัจจุบัน ทั่วโลก
ได้เฝูารอคอยอย่างใจจดใจจ่อและคาดหวังสูงต่อการปรับเวอร์ชั่นของหลักคิดทฤษฎีการปกครองครั้งใหญ่ อย่าง



ที่เป็นไปแล้วในวันนี้ ซึ่งในอดีตแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นี่อาจถือว่าเป็นคุณูปการแห่งยุคที่ยิ่งใหญ่ของระบอบ
สังคมนิยมของประเทศจีนที่ส่งมอบแนวความคิดใหม่ให้กับทั่วโลก 

สรุปแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนได้ดําเนินการขับเคลื่อนการปรับตัวและปฏิรูปตนเองจาก
ภายใน อันเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถอย่างไม่ธรรมดาในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย เมื่อ 5 ปีก่อน โลกภายนอกมองว่าปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดที่
สั่นคลอนฐานะการเป็นพรรครัฐบาลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้ง
ที่ 18 ประเทศจีนได้เปิดแนวรบปฏิบัติการต่อต้านทุจริตที่แข็งขันรุนแรงที่สุดเป็นประวัติกาล มีระดับความ
เข้มข้นและเข้มงวดที่หลายคนนึกไม่ถึงต้ังแต่ต้น ส่วนการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้ จะขับเคลื่อนการปฏิรูปภาค
การเมืองของประเทศจีนในระลอกใหม่ และรัฐยังคงเน้นความเข้มข้นของปฏิบัติการจู่โจมพฤติกรรมทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการต่อไป ประเทศจีนไม่มีระบอบหลายพรรคการเมืองมาลงเลือกตั้ง การปกครอง
นําพาประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็คือระบบการเมืองการปกครองของประเทศจีน ความโปร่งใสและมี
ธรรมาภิบาลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน จะเป็นตัวกําหนดชี้วัดโชคชะตากรรมของประเทศ ชาติ 
ปัจจุบันทุกๆ ตัวชี้วัดได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนยังคงมีพลังชีวิตที่สดใส
และกระปรี้กระเปร่าอย่างทรงพลัง 

ถ้าหากมองว่าการทํานายอนาคตก็เหมือนกับการเล่นการพนัน ในรอบต่อไปก็คงจะเป็นรอบที่บรรดา
นักวิจารณ์การเมืองทั่วโลกมาร่วมกันทิ้งไพ่พนันขันต่อ ต้องยอมรับว่า ถ้าหากจะไล่เรียงปัญหาปัจจัยที่อาจทําให้
ประเทศจีนหลุดจากเส้นทางหลัก ก็คงจะเขียนรายการได้อย่างยาวเหยียดเช่นกัน ก็เหมือนกับคําอธิบายสุดท้าย
ของข้อแนะนํานักลงทุนในตลาดหุ้น “ทุกๆ การลงทุนล้วนมีความเสี่ยง” และบริษัทผู้นําหุ้นเข้าตลาดก็มักจะไล่
เรียงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ขึ้นมา แต่น้อยคนนักที่จะมาไล่อ่านพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้อย่างแท้จริง ข้าพเจ้า
ก็คงจะไม่อธิบายมากมายในประเด็นนี้ เนื่องด้วยผลประกอบการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนมักจะ
ย้อนแย้งไปกับการวิจารณ์วินิจฉัยของนิตยสาร The Economist โดยมีสถิติความย้อนแย้งที่เห็นได้ชัดเป็นบท
พิสูจน์ เราจึงมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ท่านสีจิ้นผิงจะนําพาประเทศจีนและทั่วโลกเดินไปสู่ทิศทางที่สดใส
งดงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน 

“อเมริกาต้องมาท่ีหนึ่ง” มิได้หมายความว่า “ประเทศจีนต้องมาเป็นอันดับสุดท้าย” 
“美国第一”并不意味着”中国最后” 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ปี ค.ศ. 2017 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านประธานาธิบดี    
สีจิ้นผิงได้เดินทางไปที่เมือง West Palm Beach แห่งรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าพบกับนาย
โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าหากท่านคุ้นชินในวัฒนธรรมจีน น่าจะรู้สึกได้อย่างไม่
ยากว่า การพบปะระหว่างสองผู้นําโลกในครั้งนี้มีความพิเศษมาก สําหรับประเทศจีนซึ่งเน้นพิธีรีตองด้าน
ประเพณีปฏิบัติ มักจะให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการขั้นตอนและพิธีกรรมที่จําเป็นในงานการทูต
ระหว่างประเทศ แต่ครั้งนี้ ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เลือกที่ใช้รูปแบบการเข้าพบปะแบบการเยือนเพื่อ



ทํางาน แถมยังเดินทางไกลไปหาท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ด้วยตนเอง เลี่ยงพิธีรีตองทางการทูตที่
ซับซ้อนถ้าหากเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการ แถมยังเลือกเป็นสถานที่ในลักษณะบ้านในสวนส่วนตัวซึ่งไม่เป็น
ทางการมากนัก เป็นการแสดงถึงมารยาทความนอบน้อมและความเป็นมิตรอย่างสูงทั้งๆ ที่เป็นผู้นําประเทศ
สูงสุด และเพื่อตอบแทนความนอบน้อมนี้ ท่านโดนัลด์ ทรัมป์ได้ทําการต้อนรับดูแลท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
อย่างดีเป็นเวลาสองวันรวดภายใน Mar-a-Lago Club การต้อนรับในระดับสูงสุดเช่นนี้จนถึงปัจจุบันมีเพียง
ผู้นําประเทศสองท่านที่เคยได้รับ นอกจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้ว ก็ยังมีอีกท่านคือนายชินโซ อาเบะ 
นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุุน ซึ่งประเทศญี่ปุุนถือเป็นภาคีความร่วมมือที่สนิทใกล้ชิดที่สุดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในทวีปเอเชีย มีรายงานข่าววงในเผยว่า นาย เร็กซ์ ทิลเลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมพบปะหารือระหว่างสองประธานาธิบดีรอบนี้ ถึงกับ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการเข้าร่วมการประชุมครั้งสําคัญของกลุ่มประเทศสมาชิกนาโต้ (NATO)แบบเอากันดื้อๆ 

นอกจากสาธยายความลําคานเล็กน้อยต่อปัญหาการค้าระหว่างจีน-สหรัฐและปัญหาเกาหลีเหนือ
ผ่าน Twitter แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความยินดีอย่างเร่าร้อนเป็นพิเศษในการพบปะกับท่านสีจิ้นผิง
ที่ Mar-a-Lago Club ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist บอกว่าเขา “เคารพ
นับถือเป็นการพิเศษต่อท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง.... รวมถึงเคารพนับถือต่อประเทศจีนเป็นอย่างยิ่ง” พร้อมทั้ง
คาดหวังว่า ผู้บริหารสูงสุดของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจะสามารถบรรลุถึง “เรื่องราวบางประการที่เต็ม
ไปด้วยความหักมุมแบบละคร....และล้วนเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมสําหรับทั้งสองประเทศ จะเกิดขึ้น” 

เมื่อหลายเดือนก่อน ระหว่างที่นายโดนัล ทรัมป์ร่วมการแข่งขันในการเลือกตั้ง เคยตําหนิติเตียน
ประเทศจีนด้วยคําพูดที่รุนแรงมาก หลังจากที่ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแล้ว ก็แสดงความเห็นในฐานะ
ประธานาธิบดี สงสัยต่อนโยบายพื้นฐาน “จีนเดียว” ของประเทศจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรัฐอเมริกากับจีน แทบจะร่วงลงไปถึงระดับจุดเยือกแข็ง แล้วปัจจุบันเหมือนพึ่งผ่านฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ 
บรรยากาศความสัมพันธ์เริ่มฟื้นคืนความอุ่น เหมือนกําลังจากเข้ามาถึงเมืองลับแลที่มีหมู่บ้านดอกท้อซ่อนอยู่ใน
ปุาต้นหลิ่ว เราสามารถรับรู้ได้ว่า มีเรื่องราวอะไรบางประการกําลังอยู่ในกระบวนการเตรียมให้เกิด แล้วผู้นํา
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสองท่านนี้ จะร่วมกันสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดในยุคนี้อย่างไร? 

ไม่มีข้อสงสัยใดๆ ในระหว่างประเทศสุดยอดมหาอํานาจเพียงรายเดียวในยุคนี้กับประเทศที่ผงาดขึ้น
อย่างรวดเร็วที่สุดในโลก การแข่งขันและเผชิญหน้ากันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ถ้าหากทําการวิเคราะห์
เจาะลึกอย่างมีสติก็จะได้พบกับบทสรุปอย่างไม่ยาก นั่นคือผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนกับสหรัฐทับซ้อนกันยิ่ง
มายิ่งเยอะ ซึ่งไม่ใช่ยิ่งมายิ่งน้อย  

เรามาดูภาพใหญ่ในระดับมหภาคก่อน ถึงแม้ว่ามีปัจจัยเชิงลบมากมาย แต่โดนัล ทรัมป์ก็ยังได้
ประสบความสําเร็จได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มองไปที่ต้นเหตุ หมายถึงสหรัฐอเมริกากําลัง
เผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา เศรษฐีระดับโลกได้รับอานิสงค์อย่าง
มากมายจากกระแสโลกาภิวัตน์ แต่สําหรับชนชั้นกลางในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นกําลังสําคัญของสังคม



กลับกําลังเผชิญกับปัญหาขาลง -- พร้อมๆ กับอาการขาลงของความศรัทธาเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของ
ประชากรในสังคมสหรัฐอเมริกาที่กําลังถดถอย ถ้าหากรัฐบาลของโดนัล ทรัมป์ต้องการให้ “Make America 
Great Again”(ทําให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง) อย่างแท้จริง ก็ต้องวางน้ําหนักการทํางานไปที่การสร้างสรรค์
ประเทศขึ้นมาใหม่จากภายใน ละทิ้งการไปขายความคิดประชาธิปไตยในต่างประเทศ นโยบายระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกาควรที่จะวางความสําคัญเร่งด่วนไว้กับเรื่องสุขภาพภายในของประเทศ ประเทศจีนเป็น
ประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นประเทศเจ้าหนี้ของสหรัฐอเมริกาด้วย          
การที่ทรัมป์ต้องการ “Make America Great Again” สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องใช้กลไกทําการค้ากับประเทศจีน
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด 

ย้อนกลับมามองประเทศจีน กําลังเข้าสู่ยุคที่เป็นกุญแจสําคัญ การปฏิรูปเศรษฐกิจและการขยายตัว
อย่างรวดเร็วได้สร้างผลกําไรอย่างงามในระลอกแรก ซึ่งผลกําไรงามระลอกนี้ได้ถูกปล่อยออกมาจากระบบจน
หมดแล้ว ประเทศจีนยังต้องการบรรลุเปูาหมายสังคมสมบูรณ์พูนสุขอย่างถ้วนหน้าเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 2020  
เป็นต้นไป จึงจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมรอบนอกประเทศที่สันติและมีเสถียรภาพ ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลจีน
สามารถทุ่มเทสรรพกําลังไปรับมือความท้าทายที่หนักกว่า ด้วยเหตุนี้ ประเทศจีนมีความต้องการที่จะประสาน
ความร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในขั้นต่อไป ขอวิเคราะห์ดูว่าประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาจะมีโอกาสใดบ้างที่จะบรรลุผลสําเร็จการ
ซื้อขาย ในด้านการค้า ถ้าหากความสําคัญเร่งด่วนทางผลประโยชน์ของคู่เจรจาทั้งสองฝุายมีความแตกต่างกัน 
เมื่อมาเจรจากันก็จะสามารถบรรลุข้อตกลงสําเร็จได้ง่ายกว่า นั่นหมายถึง ถ้าหากฝุาย ก เห็นว่าคุณค่าบาง
ประการสําคัญมาก ในขณะที่ฝุาย ข มองว่าคุณค่าผลประโยชน์อื่นๆ ที่ต่างจากความคิดของฝุาย ก มี
ความสําคัญเร่งด่วนกว่า ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทําให้เกิดการปรับท่าทีของทั้ง
สองฝุายได้อย่างง่ายดาย 

ทีนี้เรามาดูรายการแลกเปลี่ยนค้าขายของทรัมป์ ความสําคัญเร่งด่วนของประเด็นต่างๆ ของคุณ
ทรัมป์น่าจะถูกจัดวางตามลําดับดังนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของการค้าและอัตราการว่างงาน ประเด็นที่
มีความสําคัญอันดับที่สองน่าจะเป็นปัญหาเกาหลีเหนือ แล้วถัดไปก็น่าจะเป็นเรื่องก ารสร้างระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาใหม่ และอันดับต่อไปคือเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้     
ซึ่งรัฐบาลของโดนัล ทรัมป์ มองว่าปัญหาความเสียดุลการค้าน่าจะเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อผลประโยชน์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีทรัมป์จําเป็นต้องสร้างผลงานให้เห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจนใน
ประเด็นแก้ไขปัญหาการค้าและการว่างงานของชนชั้นกลาง จึงจะตอบโจทย์ประชาชนผู้สนับสนุนที่ลงคะแนน
ให้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รู้สึกถึงภัยคุกคามของเกาหลีเหนือที่มีต่อความปลอดภัยของประเทศ 
ดังนั้นน่าจะมีการวางปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีความสําคัญเร่งด่วนอันดับสองรองกับปัญหา
การค้าระหว่างประเทศ และเป็นปัญหาระดับต้นๆ นอกจากนั้น ประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการ



พิจารณาเป็นการเร่งด่วนในการแลกเปลี่ยนท่าทีกับประเทศจีนก็คือปัญหาการเสริมสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
พื้นฐานและปญัหาทะเลจีนใต ้

แล้วรายการแลกเปลี่ยนท่าทีของฝุายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหละ? สิ่งที่ท่านให้ความสําคัญที่สุดน่าจะ
เป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในภูมิภาค ถ้าหากไม่มีหลักประกันด้านสันติภาพในสภาพแวดล้อมรอบด้านที่เป็น
หลักประกันต่ออํานาจอธิปไตยและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศจีนจะไม่สามารถมีการพัฒนาที่ดี ไม่ว่า
จะเป็นประเด็นการแข่งขันระหว่างประเทศจีนกับประเทศญี่ปุุน ประเด็นข้อพิพาทความขัดแย้งแฝงในทะเลจีน
ใต้ และเสถียรภาพความปลอดภัยของคราบสมุทรเกาหลี ดังนั้นประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาล้วน
ต้องการความร่วมมือ และภูมิภาคพื้นที่ข้างต้นที่กล่าวมา เปูาหมายหลักของประเทศจีนคือต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงการเกิดสงคราม 

ในลิสต์รายการในมือของท่านสีจิ้นผิง สิ่งที่จัดเป็นรายการเร่งด่วนอันดับสองน่าจะเป็นการหลีกเลี่ยง
สงครามทางการค้า   เนื่องจากในช่วงที่การขยายตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้มซบเซาลง ประเทศจีนไม่อยากจะ
จมปลักในประเด็นสงครามทางการค้า ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าคู่ต่อกรเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนการขยาย
โครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับโลกภายนอก ผ่านโครงการความริเริ่ม One Belt One Road และ
ประเด็นของธนาคารเพ่ือการลงทุนด้านสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาจจัดอยู่ในอันดับความสําคัญที่สาม  

เราสามารถทําการทดลองจินตนาการคาดเดาในสถานการณ์ขั้นต่อไปของการค้าระหว่างประเทศจีน
กับสหรัฐอเมริกา ประเทศจีนสามารถสนองความต้องการของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในหลายๆ ด้าน ประเทศ
จีนกําลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในเชิงรุก เพื่อหลุดพ้นจากการพึ่งพาเศรษฐกิจการส่งออกอย่างทีละขั้น       
ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลค่าการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาเฉพาะส่วนที่ประเทศจีนนําเข้าจาก
สหรัฐอเมริกา มีอัตราการเพิ่มขึ้นสองเท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มของภาคส่งออก ประเทศจีนอาจยินยอมที่
จะลดการส่งออกสินค้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับหนึ่ง และเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ช่วยลดการขาดดุลทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และประเทศก็อาจเพิ่มการลงทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ ช่วยให้ภาคประกอบการบางส่วนของสหรัฐอเมริกาสามารถเพิ่มโอกาสการจ้างงาน ผู้นํา
ประเทศของทั้งสองฝุายอาจขับเคลื่อนการทําข้อตกลงภาคการลงทุนระหว่างสองฝุาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ร่วมมือด้านภาคลงทุนในลักษณะนี้ ข้อตกลงเช่นนี้ยังจะช่วยเพิ่มผลประโยชน์ส่วนได้ของวิสาหกิจชาวอเมริกันที่
ดําเนินธุรกิจในประเทศจีน 

ประเทศจีนครอบครองกําลังการผลิตและแหล่งทุนขนาดใหญ่ สามารถช่วยเหลือประธานาธิบดี
ทรัมป์ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อนําไปสู่การฟื้นฟู
ชาติตามนโยบายของทรัมป์ ด้วยเงื่อนไขความร่วมมือที่น่าจะค่อนข้างดีเยี่ยม ธนาคารเพื่อการลงทุนสิ่ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานเอเชียอาจมอบความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา 



เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนต่างตอบแทน ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจสามารถแสดงบทบาทที่เป็นมิตร
ยิ่งขึ้น ในการช่วยให้ประเทศจีนสร้างเสถียรภาพความปลอดภัยในภูมิภาครอบๆ ประเทศจีน เนื่องจาก
ยุทธศาสตร์ Pivot to Asia (หันหน้าไปสู่เอเชีย) ของประธานาธิบดีบารัค โอบามา แทบจะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 
โดยที่สหรัฐอเมริกาแทบจะไม่ได้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เป็นชิ้นเป็นอันจากยุทธศาสตร์นี้ ในประเด็นปัญหาข้อ
พิพาททะเลจีนใต้ รัฐบาลของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ได้ทุ่มเทต้นทุนทรัพยากรด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geo 
Political)มากมายมหาศาลสําหรับประเด็นนี้ แต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือ ไม่ว่าจะเป็นประเทศฟิลิปปินส์หรือ
มาเลเซีย ล้วนมีการเปลี่ยนท่าทีแบบ 180 องศา ทิ้งสหรัฐอเมริกาหันไปประจบประเทศจีนเรียบร้อย ปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรให้ประเทศคู่กรณีเจรจาแก้ไขกันเอง ในกรณีส่วน
ใหญ่ เมื่อทั้งสองฝุายได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหลีเลี่ยงผลกระทบเชิงลบที่เป็น
ผลประโยชน์ที่สหรัฐให้ความสําคัญ อย่างเช่นประเด็นการเดินเรือผ่านน่านน้ําผืนนี้อย่างอิสระ 

สําหรับประเด็นปัญหาไต้หวนั   ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เคยแสดงท่าทีสงสัยต่อนโยบาย “จีนเดียว” แต่
เขาก็เลือกที่จะหยุดย้ังความวิกฤตของปัญหานี้ด้วยการหยุดม้าที่ปากเหว ดังนั้น ประเด็นหลักที่เป็นจุดลงทุ่น
แห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาล้วนมีหลกัประกันแล้ว ทรัมป์น่าจะสนับสนุนให้
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุุนมุ่งไปในทิศทางความร่วมมืออย่างเป็นมิตร  ในเดือนกุมภาพันธ์ที่
ผ่านมานี้   ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเตือนนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุุนที่สวนคลับเฮ้าส์
ของ Mar-a-LagoClub ในงานแถลงข่าวหลังพบหารือกัน ท่านบอกว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากับประเทศจีนในเชิงสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อญี่ปุุนด้วย ในกรณีทั่วไป 
ประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้านจับกลุ่มเลือกข้าง ถือว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา – 
ถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านของจีนนี้จะเป็นประเทศพันธมิตรกับประเทศสหรัฐอเมริการก็ตาม 
เนื่องจากประเทศถ้าหากประเทศสหรัฐอเมริกาทําเช่นนี้  ก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจถูกประเทศอื่นๆ  
แอบอ้างยืมมือไปใช ้ ประธานาธิบดีทรัมป์มีภูมิหลังเป็นนักธุรกิจน่าจะตรวจจับสัญญาณนี้ได้ไวกว่านักการเมือง
คนอื่นๆ ตอนที่ให้สมัภาษณก์ับสื่อนิตยสาร The Economist เขาบอกว่า “การสร้างพันธมิตรอาจไม่ได้ทําให้
เราได้เปรียบเสมอไป”  

 
เมื่อสถานการณ์ทะเลจีนใตแ้ละความขัดแยง้ช่องแคบไต้หวันเริ่มสงบลง โอกาสที่ประเทศจีนกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกันแก้ไขปญัหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือก็น่าจะมีเงื่อนไขสุกงอม        
ในพื้นฐานความเป็นจริงแล้ว เปูาหมายระยะยาวของประเทศจีนกับประเทศสหรฐัอเมริกาในการแก้ไขปัญหา
คาบสมุทรเกาหลีนั้นตรงกัน ก็คือต้องการให้ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์ เพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์ปะทะกัน
ด้านการทหารที่คาบสมุทรเกาหลี นอกจากประชาชนประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงแล้ว ผู้จะเกิดความสูญเสียอันดับต้นๆ คือประเทศจีน ถ้าหากประเทศจีนกับประเทศ
สหรัฐอเมริกาสามารถใช้รายการข้อต่อรองในการเจรจาให้เป็นประโยชน์  สร้างกรอบความร่วมมือที่มีความ



สะดวกยิ่งขึ้น ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะได้เห็นท่าทีของประเทศจีนที่เป็นไปในเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ไข
ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ และอาจมีผลในภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
พูดง่ายๆ ก็คือ การต่อรองราคาซื้อขายระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ที่การใช้

เศรษฐกิจมาแลกกับความปลอดภัย ถ้าหากการซื้อขายเกิดขึ้นประสบผลสําเร็จ ทั้งสองประเทศจะได้รับ
ประโยชน์ทั้งคู่ ก่อนที่โดนัล ทรัมป์จะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง ประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาคงเป็นไปไม่ได้ที่
จะบรรลุข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนซื้อขายลอ็ตใหญ่เช่นน้ี นับต้ังแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลง นโยบายต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกามักจะโยกเยกไปมาระหว่างการรุกรานด้วยลัทธิปกปูองนิยมกับการแทรกแซงด้วยลัทธิเสรี
นิยม แต่ไม่ว่าจะโยกไปสู่ขั้วใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นไม่ค่อยแตกต่างกัน นั่นคือ : การขยายตัวของจักรวรรดิอย่าง
เกินตัวได้ล้างผลานพลังงานศักยภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา การชนะเลือกต้ังของโดนัล ทรัมป ์ ได้หมายถึง
รูปแบบโครงสร้างทางการเมืองแบบเดิมๆ ของสหรัฐอเมริกาได้เกิดความผันผวน ทรัมป์ได้นําพาประเทศ
สหรัฐอเมริกาก้าวเข้าสู่ยุคหลังแห่งสงครามเย็น 

 
ในความเป็นจริง ผู้นําประเทศทั้งจีนและสหรัฐอเมริกามีโลกทัศน์ที่คล้ายคลึงกันมาก ถือเป็น

ปรากฏการณ์ที่พบเจอได้ยากในยุคประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีน-สหรัฐอเมริกา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเคยนึกเข้าใจเองว่า สามารถปรับเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ด้วยภาพลักษณ์ของตนเอง ปัจจุบัน
ประธานาธิบดีทรัมป์กําลังพยายามแก้ไขความผิดพลาดที่ต้องจ่ายด้วยราคาแพงน้ี เขาจึงนําเสนอสโลแกน
นโยบายใหม่ “America First” (อเมริกาต้องมาเป็นที่ 1) ซึ่งในบรรดาประเทศต่างๆ ทัว่โลก ประเทศจีนน่าจะ
เป็นประเทศหนึ่งที่ควรจะยอมรับความสมเหตุสมผลของอารมณ์เหว่ียง “America First” และควรจะเข้าใจ
ด้วยว่า “America First” มิได้หมายถึง “China Last” ในแง่ของบริบทการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง การต้ังเปูา
ผลประโยชน์ชาติของตนมาเป็นที่หนึ่ง ย่อมหมายถึงกําลังก้าวไปในเส้นทางการพัฒนาที่เป็นของตนเอง ดูแล
ประชาชนของตนเองให้มีความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง และพอดีนี่ก็คือทัศนคติที่ประเทศจีนยึดถือมาโดย
ตลอด  

 
ถ้าหากคุณโดนัล ทรัมป์ สามารถทําให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการปลดแอกจากโซ่ตรวนที่มุ่งแต่

อยากจะปกครองโลก เขาจะพบว่าการทําการค้ากับประเทศจีน จะทําให้ประเทศสหรฐัอเมริกาได้รับเวลาและ
ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ฟืน้ฟูศักยภาพด้านเศรษฐกิจและความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของสังคม 
และสามารถครองความเป็นประเทศช้ันนําอันดับหนึ่งของโลกอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายช่วงอายุคนและอีก
หลายปีในอนาคต บางคนอาจมีความเพ้อฝันมากเกินไป ประกาศว่าประเทศจีนจะแซงหน้าประเทศ
สหรัฐอเมริกาในเวลาอันใกล้ และกําลังจะขึ้นเป็นมหาอํานาจอันดับหนึ่งของทั่วโลก ในความเป็นจริงก็คือ 
ถึงแม้ว่ามูลค่ารวมของ GDP ของประเทศจีนถ้าหากสามารถเพิ่มขึ้นจนเทียบเคยีงได้เท่าๆ กับประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ตาม แต่รายได้เฉลี่ยต่อประชากรและศักยภาพด้านการทหารของจีนเทียบกับสหรัฐอเมริกาก็คง
เป็นได้แค่เศษย่อย การทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกายอมรับในขอบข่ายอิทธิพลของประเทศจีนและประเทศใหญ่ๆ 



หรือประเทศอื่นๆ (คงไม่ต้องอายที่จะใช้คําว่า “ขอบข่ายอิทธิพล”) จะทําใหฐ้านะการเป็นผู้นําของโลกของ
สหรัฐอเมริกามีความมั่นคงย่ิงขึ้น และจะไม่ถูกบั่นทอนใดๆ แตใ่นทางกลับกัน ถ้าหากประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงมุ่งเดินต่อไปบนเส้นทางการขยายอิทธิพลจักรวรรดิแบบเกินกําลังเช่นนี้ ผลลัพธ์ก็คือ จะถูกกดดันจน
สูญเสียอํานาจสิทธิที่มีอยู่ในปจัจุบัน 

 
เปูาหมายของท่านสีจิ้นผิงคือการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชาติพันธุ์จีน ระบบยีนสข์องแนวคิดสู่

เปูาหมายนี้แทบไม่มีส่วนผสมของลัทธิสากลนิยม หากแต่เป็นการนําพาประเทศจีนเดินต่อไปบนเส้นทางแห่ง
การพัฒนา มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งต้องผ่านความพยายามอย่างแข็งขันร่วมกันของผู้นํา
ประเทศหลายรุ่น ถ้าหากเกดิเหตุการณ์ปะทะกันด้านการทหารหรือแรงกระเพ่ือมจากภายนอกประเทศ แผน
แม่บทนโยบายระดับชาติก็จะถูกรบกวนหรืออาจถูกขัดขวางจนไม่อาจสําเร็จตามแผนได ้ ในแง่นี้ถ้าหากเจียด
ผลประโยชน์บางส่วนให้ทางประเทศสหรัฐอเมริกา แลกกบัการที่ประเทศจีนจะยังคงสามารถสร้างเขตปลอดภัย
มั่นคงไปอีกระยะยาวระยะหนึ่ง ซึ่งสามารถขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ของตนต่อไป 

 
สุดท้าย ปัจจัยด้านนิสัยใจคอก็ยังเป็นกุญแจสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดนับ ทรัมป์หรือสีจิ้นผิง ล้วนไม่ใช่

แฮมเลตผู้มีนิสยัมุทะลุในละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ ด้วยประธานาธิบดีทั้งสองท่านในฐานะที่เปน็ผู้ตัดสินใจ
ทางนโยบายของรัฐ นิสัยใจคอบางประการอาจเพิม่ความเสี่ยงให้กับการเจรจาแตกคอล้มเหลว แตใ่นเมื่อทั้ง
สองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน ผู้นําประเทศย่อมสมควรที่จะปฏิบัติตามหลักการแยกแยะการ
ทํางานกับอารมณ์ส่วนตัว 

 
คงจะไม่มีใครสามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่า การพบปะระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาจะเกิด

ผลลัพธ์อย่างไร ถึงแม้ว่ายังคงมีความเสี่ยงที่เกิดการเผชิญหน้าหรือขัดแย้งกันอย่างรุนแรง แต่เราก็ยังคงเฝูาคอย
ด้วยความคาดหวังอย่างน่ายินดี เพราะอาจมี “การปิดการขายครั้งใหญ”่ ลอยขึ้นมาเหนือสระนํ้าของสโมสร 
Mar-a-Lago Club ถ้าหากผลสําเร็จนั้นเกิดขึ้นเป็นจริงได้ โลกใบนี้จะมีสนัติภาพเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 
 

ประเทศจีนได้ใช ้“หลากหลายนิยม” ปั่นป่วน “ค่านิยมสากลนิยม” ของชาวดาวอส 
中国用多元主义颠覆”达沃斯人”的普世主义 

 
ถ้าหากคุณซามูเอล ฮันทิงตัน (นักวิทยาศาสตร์ทางการเมืองที่ปรึกษาและนักวิชาการชาวอเมริกัน) 

ได้รู้เรื่องนี้ในสรวงสวรรค์ ท่านคนจะรู้สึกขําจนอดหัวเราะดังไม่ได้ เมื่อ 10 กว่าปีก่อน นักวิชาการการเมืองท่าน
นี้ได้สร้างสรรค์คําว่า “ชาวดาวอส” (Davos Man) มาเปรียบเปรยบรรดาผู้นําทางความคิด “สากลนิยม” 
ระดับหัวกะทิที่ชอบเดินทางไปทั่วโลกทุกพื้นที่ มองทุกที่เป็นบ้านของตนเอง และเชื่อมั่นเทิดทูลปรัชญา “ข้าม
พรมแดนรัฐชาตินิยม” (Transnationalism) 

 



โลกในความใฝุฝันของ”ชาวดาวอส”  พรมแดนถูกลบเลอืนหายไป  คํานิยามของรัฐชาติถูกฉีกทิ้ง 
ด้วยระบบเลือกตั้งและการตลาดซึ่งเป็นยาสามัญประจําบา้นครอบจักรวาล จะทําให้กลไกการปกครองทุกอย่าง
มีความง่ายดายและเบ็ดเสร็จ ทําครั้งเดียวสบายไปสามชาติ สําหรับคนกลุ่มนี้ โลกาภิวัตนไ์ม่เพียงแต่หมายถึง
การเช่ือมโยงซึ่งกันและกันด้านภาคเศรษฐกิจ ยังครอบคลมุไปถึงการปกครองทางการเมือง การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารค่านิยมร่วมของสังคม ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์เดียวกันแบบสากล
นิยมครอบจักรวาลเช่นกัน 

 
สัปดาห์น้ี บนพื้นที่สูงของเทือกเขาแอลปป์ระเทศสวิสเซอร์แลนด์ การประชุมประจําปีดาวอสได้มี

โอกาสต้อนรับท่านสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีประเทศจีน ดึงดูดผู้นําทางความคิดระดับหัวกะทิมากมายมาร่วมฟัง
ปาฐกถาพิเศษของท่าน สําหรับ “ชาวดาวอส” ช่างเป็นเรื่องเสียดสีที่น่าขันพิลึกในระดับสุดยอดของสุดยอด! 
(ประเทศที่ยึดมั่นในอุดมคติคอมมิวนิสต์ เตรียมที่จะมาช่วยแบกธงผืนใหญ่ในการขับเคลื่อนกระแสเศรษฐกิจ
โลกาภิวัตน์แทนพวกเขา) หลายปีที่ผ่านมานี้ ชาวดาวอสมีท่าทีแบบขุ่นมัวไม่ชัดเจนในการมองประเทศจีน 
หลังจากที่ได้รับการรับรองยอมรับจากผู้นําระดับโลกด้านเศรษฐกิจ ประเทศจีนได้รับบรรจุเข้าเป็นชาติสมาชิก
องค์กรการค้าโลก (WTO) และสมาชิกองค์กรกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กร
สําคัญที่กํากับดูแลระเบียบสังคมการค้าและการเงินระดับโลก 

 
แต่แล้ว พวกเขาก็ยังไม่เคยหยุดยั้งการตําหนิติเตียนหรือปิดใจต่อประเทศจีน มักจะวิจารณ์ว่า

ประเทศจีนไมย่อมแบกรับความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั่วโลกที่พึงมี แถมมักจะใช้ขอ้อ้างเรื่องประชาธิปไตย
หรือสิทธิมนุษยชนมาแทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศจีน ในคําพูดที่คุ้นชิ้นจากปากของชาวดาวอส
เหล่านี้ ประเทศจีนมักจะถูกตีตราว่าเป็น “ผู้เอารัดเอาเปรียบแอบติดรถรายทาง” และยังดื้อดึงต่อต้าน
การสร้างเอกภาพอย่างถ้วนหน้าในกฎกติกากํากับดูแลทั่วโลก (ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยชาวดาวอสเช่นกัน) 

 
หลังจากที่ประเทศจีนได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกเป็นเวลา 16 ปี ประเทศซีกโลกตะวันตก

และญี่ปุุนไม่สามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา แถมยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับว่าประเทศจีนมีฐานะเป็น  
“เศรษฐกิจการตลาด” ประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมประสงค์จะสร้างสรรค์ตลาดการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
ด้วยการริเริ่มก่อตั้ง “ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก”(TPP) ซึ่งเป็นรูปแบบ
พันธมิตรเขตการค้าที่มุ่งจะกีดกันประเทศจีนออกไป 

 
นายบารัค โอบามา ก็ถือเป็น “ชาวดาวอส” ที่เด่นดังท่านหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะลงจากตําแหน่ง

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ให้สมัภาษณ์กับสื่อนิตยสาร The Atlantic เชิงเจาะลึก ท่านได้กล่าวตักเตือน
ประเทศจีนว่า “.... นําเอาชาตินิยมมายกระดับเป็นหลักการองค์กร” หรือ “ในฐานะที่เป็นประเทศขนาดใหญ ่
แต่กลับไม่เคยแบกรับความรับผิดชอบในการรักษาระเบียบกติกาสากล” หรือ “.... เอาแต่มองโลกจากกรอบ
มุมมองอิทธิพลภูมิภาค” หรือ “....จะนํามาซึ่งจลาจลวุ่นวายของโลก” 



 
แต่แล้วใครจะคาดคิดได้ว่า โลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างภายในเวลาเพียง 6 เดือน! ตั้งแต่การลง

ประชามติการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) และโดนัล ทรัมป์ได้รับเลือกเป็น
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ทัศนคติทั่วไปสําคัญที่แข็งขันของชาวดาวอสเกิดการพลิกผันเช่นกัน บนหนทาง
สงครามศักดิ์สทิธิ์เพ่ือเผยแผ่ลัทธิค่านิยมสากลนิยม ชาวดาวอสกลับทิ้งประชาชนของตนเองไว้ข้างหลัง ขอให้
ประโยคหนึ่งของคุณวิลเลียม เอฟ. บั๊กลีย ์ จูเนียร ์ (นักเขียนและผู้ประกาศข่าวผู้ทรงเกียรติและปัญญาชนแห่ง
รัฐชาวอเมริกัน) ที่เปรียบเปรยว่า ปัจจุบันประชาชนผู้มีสิทธ์ิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งตามหลักแล้วย่อม
ต้องให้การสนับสนุนชาวดาวอสอย่างไม่ต้องสงสัย กลับยืนขวางอยู่ด้านหน้าของรถไฟขบวนใหญ่แห่งการ
ก้าวหน้า แล้วตะโกนใส่ด้วยเสียงแหลมว่า “หยุดเด๋ียวนี้!” คงจะทําให้บรรดาชาวดาวอสตกตะลึงจนทําอะไร   
ไม่ถูก ถึงกลับย้อนกลับมาคาดหวังว่า ท่านสีจิ้นผิงจะมาช่วยชุบชีวิตโลกอันศิวิไลซ์ของพวกเขา ในฐานะที่เป็น
ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก ประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ประเทศ
จีนจะเข้ามาแบกรับช่วงเพื่อโบกสะบัดธงผืนใหญ่แห่งโลกาภิวัตน์หรือไม่?   อาจเป็นไปได้    แต่เรื่องราวแห่ง
โลกาภิวัตน์คงต้องมาปรับเน้ือเรื่องแล้วเล่ากันใหม่   และคงไม่ทําให้บรรดาชาวดาวอสรู้สึกสมหวังอีกต่อไป 

 
ท่านสจีิ้นผิงได้กล่าวในคําปาฐกถายืนยันคํามั่นสัญญาของประเทศจีนที่จะยังสนับสนุนและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโลกภิวัฒน์ต่อไป แต่ท่านก็เสนอข้อคิดเพ่ิมขึ้นอีกบางประการ ซึ่งทําให้บรรดาผู้ที่นั่งฟังอยู่รู้สึกไม่ค่อย
จะคุ้นเคย 

 
ท่านชี้ว่า เราจะต้องปรับตัวให้เคยชินและชี้นําเศรษฐกิจโลกาภิวัตนใ์ห้ดี เพื่อสลายผลกระทบเชิงลบ 

ท่านยังย้ําต่ออีกว่า แต่ละประเทศมีสภาพภูมิหลังพ้ืนเพที่แตกต่างกัน ควรเคารพในความหลากหลายของสิทธิ
ในการเลือกระบอบการพัฒนาประเทศชาติ เราต้องมุ่งหน้าขับเคลื่อนการเปิดประเทศต่อไป แต่มีเงื่อนไขสําคัญ
คือทุกฝุายจะต้องเปิดใจและยอมรับความแตกต่าง มีแต่การทําเช่นนี้ จึงจะทําให้การเปิดเสรีจะนํามาซึ่ง
ประโยชน์สู่ทุกคนถ้วนหน้า ในการแสดงปาฐกถาของท่านสีจิ้นผิงยังได้เน้นย้ําหลายครั้งในคําว่า “โลกาภิวัตน์” 
แต่แทบทุกครั้งก็มีการเติมคําว่า “เศรษฐกิจ” ไว้ที่ด้านหน้าเพื่อจํากัดความของคําว่าโลกาภิวัตนด์้วย 

 
ประเทศจีนมีทา่ทีในการมองโลกาภิวัตน์ที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นรูปแบบค่านิยมสากลนิยม ในการไปมาหา

สู่กันกับประเทศต่างๆ ประเทศจีนยึดหลักการสําคัญก็คือ ทุกประเทศควรที่จะสามารถแสวงหาแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับตนเอง โดยไม่ต้องถูกรบกวนหรือกดดันแทรกแซงจากอิทธิพลภายนอก ตรงกับประเด็นที่
ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวในคําปาฐกถานี้ ประเทศจีนเป็นผู้ได้รับอานิสงส์จากเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 
และเหนือกว่านั้นคือ ประเทศจีนก็เป็นผู้สร้างสรรค์เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์อย่างเสียสละ การขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจจีนได้กลายเป็นหัวรถจักรที่ลากจงูการเคลื่อนไปข้างหน้าของเศรษฐกิจโลก จึงมีบทบาทที่โดดเด่นด้าน
ผู้นําที่พิเศษในการบรรเทาแกไ้ขปัญหาของโลกในยุคที่เกิดวิกฤตเศรษฐกจิและการเงิน 

 



ประเทศจีนยืนหยัดในการมีอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางการพัฒนาของ
ตนเอง ซึ่งปฏิเสธแนวทางลัทธิโลกานิยมของชาวดาวอสที่กําหนดว่าทุกชาติต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
ทุกอย่างต้องยืนอยู่บนสถานภาพของประเทศชาติอย่างแท้จริง สามารถเชื่อมประสานเข้ากับโลกาภิวัตนโ์ดยมี
สิทธิ์ในการเลือกสรร หลักการนี้สามารถทาํให้ประชาชนชาวจีนกว่า 600 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน
ภายในเวลาหนึ่งช่วงอายุคนเท่านั้น ส่วนประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ ที่โอบกอดโลกาภิวัตน์อย่างทุ่มสุดตัว กลับไม่
มีชาติไหนเลยที่ประสบความสําเร็จอย่างไม่ธรรมดาเหมือนอย่างประเทศจีน 

 
ปัจจุบัน กระบวนการโลกาภิวัตน์ได้จมปลักอยู่ในสถานภาพที่ยากลําบาก สิ่งนี้เป็นที่รูก้ันอย่างทั่วไป 

แต่แล้ว เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จะยังคงขับเคลื่อนให้ทั่วโลกเกิดการ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกันขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ดังนั้น การกํากับดูแลระเบียบโลกจึงเผชิญกับความท้าทายที่
หนักหน่วงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมากอ่น 

 
ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวไว้ว่า “ประเทศจีนยืนด้วยเท้าของตนเองอย่างมั่นคงบนสภาพความ

เป็นจริงของชาติและความเที่ยงแท้ในภาคปฏิบัติ ซึมซับภูมิปัญญาและอัจฉริยภาพในอารยธรรมจีนโบราณ 
ผสมผสานเข้ากับจุดแข็งของสุดยอดปรัชญาในซีกโลกตะวันตก มีหลักยึดมั่นแต่ไม่ตายตัว  ศึกษาเรียนรู้มา   
ปรับใช ้  แต่ไม่ใช่ลอกมาทั้งดุ้น ค้นหาแนวทางการพัฒนาของตนเองด้วยวิธีศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ 
เส้นทางสามารถเชื่อมไปถึงกรุงโรมได้  ไม่ว่าใครก็ตาม  ไม่สมควรนิยามว่าแนวทางการพัฒนาของตนนั้น
เป็นใหญ่เป็นเลิศที่สุด  และยิ่งไม่สมควรทีจ่ะยัดเยียดแนวทางการพัฒนาของตนไปให้คนอื่นๆ” 

 
ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งสัญญาณให้กับเวทดีาวอส ซึ่งเป็นสญัญาณแห่ง “หลากหลายนิยม” 

จึงมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ “ค่านิยมสากลนิยม” ทีผู่้ฟังส่วนใหญ่ได้รับฟังการสาธยายในช่วงปกติ ท่านสี
จิ้นผิงไม่ใช่ “ชาวดาวอส” แต่คนอย่างนี้แหละที่อาจเป็นที่ต้องการของโลกาภิวัตน์ ก่อนที่รถไฟขบวนโลกาภิ
วัตน์จะเปิดหวูดเดินหน้าต่อไป สิ่งที่จะต้องทําในอันดับแรกคือการ “เคลียร์” ต่อด้วย “รีเซ็ต” 
 

การสิ นสุดแห่งลัทธโิลกานิยมและการก าเนิดขึ นของระเบียบสงัคมโลกใหม่ 
全球主义的终结与世界新秩序的诞生 

 
ชาวจีนมักจะพูดเชิงเสียดสีเปรียบเปรยว่า บ้านที่รั่วบังเอิญเจอฝนตกหนักตลอดทั้งคืน นับต้ังแต่ปี 

ค.ศ. 2008 ที่เกิดปรากฎการณ์สินามิแห่งวิกฤตการเงินทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างหนัก เกิด
วิกฤตอย่างเป็นลูกโซ่กระทบต่อประเทศต่างๆ ในโซนประเทศที่ใช้เงินยูโร การเจรจาทําข้อตกลงเสรีทาง
การค้าต่างหยุดชะงัก รัสเซียกับยุโรปเกิดข้อพิพาทที่รุนแรงขึ้น บรรดาประชาชนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ต่างหันหลังให้กับชนชั้นนําในภาคการเมือง เมื่อเร็วๆ นี้ได้เกิดการประเทศสหราชอาณาจักรลง
ประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT) ทุกสิ่งทุกอย่างบ่งบอกถึงกระแสโลกาภิวัตน ์ อาจอยู่ในขึ้น



แผ่วปลายของลูกธนูที่ถูกยิงออกมาจากคันธนูที่เคยแข็งแกร่งมาก ความนิยมที่ถดถอยลงไปมากจนทั่วโลกล้วน
ตระหนัก แต่แล้ว สาวกผู้เลือ่มใสในโลกาภิวัตนก์ลับเลือกที่จะมองเฉยๆ เหมือนจะเหม่อมองไม่เห็นภาพ และ
สิ่งที่ผู้ต่อต้านระบบโลกาภิวัตนท์ั่วโลกนึกไมถ่ึงเป็นอย่างยิ่งก็คือ ตัวแทนของพวกเขาเข้ายึดทําเนียบขาวได้อย่าง
ราบรื่นและรวดเร็วขนาดน้ี ซึ่งถือเป็นปูอมปราการสูงสุดของระบบโลกาภิวัตน์ 

 
เมื่อโดนัล ทรัมป์ ผู้ที่สวมมงกุฎเจ้าแห่งการล้มล้างโลกเก่า ได้เดินเข้ามายึดครองทําเนียบ

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างเหนือความคาดหมาย ทําใหผู้้นาํประเทศหลายประเทศรู้สึกทั้งสับสนและ 
แอบดีใจในเวลาพร้อมๆ กัน เป็นปฏิกิริยาที่แปลกประหลาดบอกไม่ถูก ก่อนที่ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกาจะนิ่ง คุณชินโซ อาเบะ เป็นนายกรัฐมนตรปีระเทศญี่ปุุน เคยพูดถึงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการ
อาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ และเขายังเลือกที่จะพบปะหารือกับนางฮิลลารี คลินตัน
เท่านั้น แต่เมื่อผลการเลือกตั้งประกาศออกมา ท่านอาเบะก็รีบพลิกท่าทีอย่างทันควัน เขารีบเดินทางไปที่
ตึกทรัมป์ที่นครนิวยอร์ก ขอเข้าพบคุณทรัมป์ซึ่งเป็นว่าที่ประธานาธิบดี ผู้นําประเทศต่างๆ ในยุโรปต่างมีท่าที
วกไปวนมา คุณอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมันถึงกับตั้งเงื่อนไขให้กับการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างเยอรมันกับสหรัฐ ส่วนรัสเซีย  ทั้งประเทศเหมือนจะรู้สึกปิติยินดีอย่างถ้วนหน้า  คุณ   
วลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีให้กับคุณทรัมป ์ โดยเขียนว่าการได้รับชยั
ชนะของทรัมป์จะทําให้เกิดการพูดคุยเจรจากันด้วยท่าทีที่สร้างสรรค์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตันบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน 

 
แต่สําหรับประเทศจีน ในฐานะที่เป็นประเทศมหารัฐที่สําคัญของโลก กลับชะลอการแสดงความ

คิดเห็นใดๆ จากภาครัฐ ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ประเทศจีนได้ตกเป็นเปูาหมายใหญ่ที่ทรัมป์นํามา
ตําหนิติเตียนมากที่สุดในประเด็นการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจบุัน และถ้าหากคุณทรัมป์ปฏิบัติตาม
คํามั่นสัญญาระหว่างหาเสียงว่า อาจจะถอนตัวจาก “ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
แปซิฟิก”(TPP) จะทําให้ประเทศจีนกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด สําหรับนโยบายการต่างประเทศ ทรัมป์ 
มีท่าทีต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอก ซึ่งก็สอดคล้องกับโลกทัศน์ของชาวจีนอย่างชัดเจน จากรูปการต่างๆ 
ที่ปรากฏในขณะนี้อาจประเมินได้ว่า รัฐบาลจีนยังย่อยไม่หมดสําหรับปรากฏการณค์รั้งใหญ่ที่ทรัมปไ์ด้รับเลือก
เป็นประธานาธิบดี และกําลังปรับจูนนโยบายให้มีความแม่นยําเพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนไปในเร็วๆ นี ้

 
ประเทศจีนคงจะต้องเร่งมือช่วงชิงเวลาอันมีค่า เพราะการที่โดนัล ทรัมปช์นะการเลือกต้ัง เหมือนจะ

เป็นการพุ่งชนทะลุเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งประเทศจีนอาจมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นทั้งผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ใหญ่หลวงที่สุด สําหรับประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศการคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดและด้วย
ขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก เป็นรองแค่เพียงประเทศสหรัฐอเมริกา การกําหนดท่าทีรับมือ
กับรัฐบาลของทรัมป์ในอนาคตอันใกล้ อาจเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่าโลกนี้จะก้าวไปสู่ความเจริญรุง่เรืองหรือ
หยุดชะงักชะลอตัว หรืออาจมีผลกระทบทีห่นักหน่วง ส่งผลให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามหรือสันติภาพก็ได้ 



การสิ นอายุขัยของโลกานิยม (Globalism) 
全球主义的死亡 

 
แนวความคิด “โลกานิยม” (Globalism) ก่อเกิดขึ้นในยุคทศวรรษที ่ 7 แห่งศตวรรษที่ 20 เดิมแค่

เป็นคอนเซ็ปต์ที่ง่ายๆ แต่เนื่องจากบทบาทของการเชื่อมโยงด้านระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
ข้อมูลข่าวสารในทั่วโลก ทําให้ทุกๆ พื้นทีใ่นโลกนี้เกิดความเช่ือมโยงที่กระชับแน่นยิ่งขึ้น แต่หลังจากสิ้นสุดยุค
สงครามเย็น แนวความคิดนี้ถูกยกระดับให้กลายเป็นอุดมการณ์ หรือที่เรียกกันว่า”โลกานิยม” (Globalism) 
จนถึงปัจจุบัน ผู้คนทั้งหลายแทบจะไม่สามารถแยกแยะระหว่างนิยามของ “โลกาภิวัตน์” กับ “โลกานิยม” 

 
“โลกานิยม” (Globalism) มีรากเง่ามาจาก “ฉันทมติแห่งวอชิงตัน” (Washington Consensus) 

ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานสําคัญสําหรับผู้นิยมในลัทธิเสรีนิยมใหม่ โดย “ฉันทมติแห่งวอชิงตัน” เกิดขึ้นจากการ
ริเริ่มรณรงค์ขับเคลื่อนของรัฐบาลประธานาธิบดีบิล คลินตัน ประธานาธิบดีคนแรกหลังยุคสงครามเย็น 
หลังจากนั้นนโยบายนี้ได้รับการสานต่อโดยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช และบารัค โอบามา 
แนวความคิดนี้กําหนดว่า กฎระเบียบเศรษฐกิจโลก การเมืองโลกและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึง
กติกาและมาตรฐานระหว่างประเทศใดๆ ในทุกๆ วงการ ย่อมต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่มมีาตรฐานที่เป็นเอกภาพ
เดียวกันทั้งหมด เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศจะค่อยๆ สูญสิ้นความหมาย หรอืเลือนหายไปแม้แต่เส้น
แบ่งพรมแดนระหว่างประเทศ ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมจะต้องหลีกทางให้กับค่านิยมร่วมอย่างทั่วไปของ
สังคม การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมจะชี้นําการเป็นไปของโลกทั้งใบ 
และในที่สุด ทกุประเทศทั่วโลกจะมีรูปแบบการปกครองที่แทบจะเหมือนกันทั้งหมด 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้อิทธิพลอํานาจบาตรใหญแ่ละความแข็งแกร่งทั้ง Hard Power และ Soft 

Power ขับเคลื่อนกระบวนการให้เกิดความคืบหน้าไปทั่วโลก และด้วยตรรกะของความคิดนี้ บรรดาผู้นําลัทธิ
อนุรักษ์นิยมใหม่และผู้นําลัทธิแทรกแซงอย่างเสรีซึ่งได้รับการต่อยอดมาจากลัทธิเสรีนิยมใหม่ ได้ฉุดลาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เข้าสู่สงครามอัฟกานิสถานและสงครามอิรัก นี่แหละคือต้นตอของปัญหาความเดือน
ร้อน ลัทธิโลกานิยมเปรียบเสมือน “ม้าไม้เมืองทรอย” แห่งยุคใหม่   เมื่อมันได้กลืนกินโลกาภิวัตนเ์ข้าไปในท้อง 
ก็กลายเป็นม้าพยศที่หลุดจากเชอืกจูง วิ่งพุ่งไปข้างหน้าอย่างไร้การบังคับ จนถึงปัจจบุัน มันกลับล่มสลายด้วย
ความหยิ่งยโสของตัวมันเอง 

 
ในซึกโลกตะวนัตก บรรดาสาวกที่ช่วยโหมโฆษณาสรรพคุณของ “โลกานิยม” อย่างทุ่มเทที่สุดได้

กลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในกระบวนการโลกาภิวัตน์ กลายเป็นผู้ที่ยืนอยู่บนชนชั้นยอดปิรามิดของ
ทรัพย์สมบัติและอํานาจในสงัคม นั่งอยู่บนหอคอยกุมแหล่งทุนและอํานาจการบริหารจัดการไว้ในมืออย่าง
เบ็ดเสร็จ กลุ่มชนชั้นสูงเหล่านี้ยังคงช่ืนชอบและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการค้าเสรี วัฒนธรรมหลากหลายนิยม
และองค์กรพหุภาคีทั้งหลาย รวมถึงการสร้างสรรค์ระบอบแนวความคิดเช่นนี้ในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง



รัฐบาลและอัพเกรดนโยบาย แต่แล้ว วิสัยทัศน์ของคนกลุ่มนี้ก็สร้างความเสียหายใหก้ับประชากรโลกกลุ่มใหญ่
ที่สุดซึ่งก็คือชนชั้นกลาง ภายในระยะเวลาหนึ่งช่วงอายุคนหลังจากพ้นสงครามเย็นมาได้ รากฐานอุตสาหกรรม
ของประเทศสหรัฐอเมริกาถกูล้างผลาญจนเหลือแต่ความกลวง สิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศเริ่มเก่า
และชํารุดสึกหรอ ระบบการศึกษานับวันจะด้อยมาตรฐานลงไปเรื่อยๆ ข้อตกลงทางสังคมต่างๆ เริ่มเสื่อม
บทบาทและสญูสลาย 

 
นอกจากจะทําให้เศรษฐกิจซบเซา โลกานิยมยังทําการถ่ายทอดค่านิยมทางสังคมชุดใหม่ออกมา 

ซึ่งคุกคามความสามัคคีของสงัคมโดยรวม นาย Robert Putnam นักการเมืองศึกษาได้เขียนไว้ในหนังสือบท
ประพันธ์ของตนเองเรื่อง Bowling Alone พูดถึงรายละเอียดการล่มสลายของชุมชนรากหญ้าต่างๆ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีความแม่นยําในการจบักระแสแรงกระเพ่ือมของโลกานิยมที่เสียดทานสังคม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสามารถอธิบายด้วยความคิดง่ายๆ ว่า ชนชั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกา
ได้ชูธง “โลกาภิวัตน์” ในการขับเคลื่อนการสร้างจักรวรรดิใหม่ให้กับตนเอง ที่แลกด้วยประเทศชาติของ
ตนเอง 

 
ในทวีปยุโรปก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าทีฝุ่ายเทคนิคในสํานักงานใหญ่

ของสหภาพยุโรปและพันธมิตรของพวกเขาที่กระจายอยู่ในประเทศสมาชิกต่างๆ กําลังมุ่งขยายขอบข่ายของ
สหภาพยุโรป เพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตรฐานที่เป็นเอกภาพเดียวกันนี้ ให้เกิดความแพร่หลายอย่างกว้างขวาง
ต่อไป ทั้งๆ ที่ไม่สนใจผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนในประเทศสมาชิก ในประเทศยุโรปบางประเทศ     
คนรุ่นใหม่มีปญัหาความว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนมีคนรุ่นใหม่ทีต่กงานสูงถึง 50% 

 
ถ้าหากบรรดาผู้นําทางความคิดโลกานิยมไม่ได้โลภมากมักใหญ่ใฝสุูงอย่างที่เคยเป็น พวกเขาอาจ

ได้รับโอกาสเดินต่อไปได้อีกยาว แต่ตอนนี้มาแก้ไขปัญหาวัวหายล้อมคอม ก็คงจะสายไปแล้ว เพราะฐาน
คะแนนเสียงทีเ่ป็นท่อนํ้าเลี้ยงการปกครองของพวกเขา เริ่มก่อกบฏ ทําให้พวกเขากําลังร่วงลงมาจากหอคอย
งาช้าง 

 

ประเทศจีนกับกระแสโลกาภิวัตน ์
中国与全球化 

 
ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์มาที่สุดจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้  

รับนั้น มากกว่าประเทศกําลังพัฒนาใดๆ ในโลกนี้ เห็นได้จากการสามารถพัฒนาขึ้นจากประเทศเกษตรกรรมที่
ยากจน กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมทีแ่ข็งแกร่งในระดับโลก ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้ประชากรกว่า 
600 ล้านคนหลุดพ้นจากภาวะยากจน แต่แล้วประเทศจีนก็ยังย้ําว่า จะมีส่วนร่วมในกระบวนการโลกาภิวัตน์
บนพื้นฐานของสภาวะประเทศชาติของตน ในขณะที่โอบกอดการเช่ือมโยงในทุกๆ ด้าน ก็ยังสามารถปฏิเสธ



แนวคิดโลกานิยมได้อย่างเด็ดขาด ในทางกลับกัน ประเทศจีนไม่เพียงแต่สามารถยืนหยัดในระบอบ
การเมืองการปกครองที่มีพรรครัฐบาลเพียงพรรคเดียวอย่างเข้มแข็ง ยังสามารถพิจารณาจากสภาพแวดล้อม
ความเป็นจริง ในการจัดวางลําดับความสําคัญเร่งด่วนที่จะตัดสินใจใช้มาตรการเปิดประเทศให้หนัมาใช้ระบบ
ตลาดเสรี  รวมถึงกําหนดความเร่งในการขับเคลื่อนและระดับความเสรีได้ด้วย 

 
อาจเป็นเพราะคุณทรัมป์ได้สังเกตเห็นประเด็นของประเทศจีนในจุดนี้ กเ็ลยโยนความผิดทุกอย่างที่

เป็นต้นเหตุของโรคความเสื่อมถอยให้กับประเทศจีน การสาดโคลนใส่ประเทศจีนให้รบัความผิดทั้งๆ ที่ไม่ได้ทํา
ผิดอะไรเช่นนี้ ไม่ยุติธรรมต่อประเทศจีนเลย เนื่องจากผู้นําประเทศจีนขับเคลื่อนนโยบายที่พิจารณาอย่าง
รอบคอบจากผลประโยชน์ของชาติเป็นรากฐาน และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้นําประเทศ ถ้า
หากผู้นําประเทศไม่ทําเช่นนี้ ก็จะถือเป็นความผิด ในทางกลับกัน ถ้าหากโดนัล ทรัมป์ขึ้นสู่ตําแหน่ง
ประธานาธิบดีแล้ว คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาอย่างแท้จริง เป็นไปตามสโลแกนที่
เขาเรียกร้องตอนหาเสียงว่า “America First” การกระทําทุกอย่างของเขาก็น่าจะชอบธรรมอย่างไม่ต้องสงสัย 

 
ประเทศจีนควรเรียนรู้บางอย่างจากการชัยชนะของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยไม่ควรมองว่าการที่

ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมด เกิดความตื่นตัวต่อประเทศจีนนั้น ถือเปน็ศัตรูที่จะ
ต่อต้านการผงาดขึ้นของประเทศจีน หรือมองว่า ทั้งสองประเทศอาจเดินไปในทิศทางที่จะเกิดการเผชิญหน้ากัน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในทางกลับกัน ประเทศจีนควรจะมองว่านี่คือโอกาสที่ดี เพื่อนํามาศึกษาว่าจะบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรถึงจะเหมาะสม 

 
การผงาดขึ้นเป็นใหญ่ของนายทรัมป์ อาจเกิดขึ้นในโอกาสเวลาที่เหมาะเจาะพอดี ซึ่งที่ผ่านมา     

ผู้นําทางความคิดของประเทศจีนมักจะได้รับข้อมูลข่าวสารของฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านผู้นําชนชั้นสูง
เท่านั้น ซึ่งกเ็หมือนกับบรรดาสื่อมวลชนของสหรัฐอเมรกิาและผู้เชี่ยวชาญคลังปัญญาทั้งหลาย ทีม่ักจะขาด
ตอนกับชนชั้นกลางในเมืองและในชนบทของสหรัฐอเมริกาอย่างหนัก ดังนั้น พวกเขามักจะมีท่าทีเหมือนกับ 
ฮิลลารี คลินตัน ที่ชอบมองว่าผู้ที่สนับสนุนทรัมป์ก็เหมือนกับ “คนชั่วช้าต่ําทราม” หรือมองว่าผู้ที่สนับสนุน
ทรัมป์เป็นแคพ่วกที่มีการศึกษาต่ํา หรือเป็นพวกชาตินิยมและผู้ดูหมิ่นเหยียดหยามสตรีเพศ ถ้าหากมองเช่นนี้ 
จะเป็นการพิจารณาที่ผิดถนดั 

 
ประเทศจีนแค่เพียงส่องกระจกบานนี้ ก็จะเกิดความเข้าใจอย่างดีขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของยุโรป

และสหรัฐอเมริกา คนจีนมักจะวิจารณ์ในเชิงลบต่อผู้ยึดถือลัทธิโลกานิยมว่า เป็นพวกที่ยึดในมาตรฐานคุณค่าที่
เท่ากันหมดทั้งโลก แม้กระทั่งรูปแบบการปกครองก็จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นเช่นนี้มา    โดย
ตลอด   ประเทศจีนเรียกรอ้งให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพความเป็น
จริงของตน ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่า “รองเท้าคู่ไหนใส่แล้วคับหรือสบายขา ต้องใส่เอง    ถึง
จะรู้” และวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์คงจะเตรียมให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทดลองสวมรองเท้าคู่ใหม่อีก



หลายๆ คู่ นอกจากนั้น ทรัมป์เน้นย้ําทา่ทีที่จะไม่คิดแทรกแซงต่างประเทศ เขาเคยกล่าวย้ําว่า“การที่จะให้
ประเทศที่ไม่มปีระสบการณ์ประชาธิปไตย และขาดความสนใจตระหนกัรู้ในประชาธิปไตย กลายเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยแบบยุโรป นัน่เป็นความคิดที่อันตราย” ความคิดเช่นนี้น่าประเทศจีนก็น่าจะเห็นตรงกันอย่างไม่
ต้องสงสัย 

 
จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทรัมป์จะทุ่มเทความต้ังใจในการแสวงหาผลประโยชน์ชาติของสหรัฐอเมริกา 

ซึ่งย่อมส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอน แต่ประเทศจีนก็
สมควรที่จะตระหนักและเคารพในเสียงโอดครวญของประชาชนและข้อเรียกร้องของสังคมสหรัฐอเมรกิา ที่ค้ํา
จุนให้ทรัมป์ได้ผงาดขึ้นเป็นประธานาธิบดี ถ้าหากทรัมป์เป็นไปตามที่คาดหวัง สร้างความลําบากให้กบัประเทศ
จีนในด้านการค้า ประเทศจนีก็ควรใช้ความอดกลั้นในระดับหน่ึงอย่างถึงที่สุด การแกแ้ค้นกันทางการค้าอย่าง
ตาต่อตาฟันต่อฟัน จะส่งผลให้บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และเมื่อเกิดสภาพเช่นนี้แล้ว 
ทั้งประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ร่วมกัน 

 

จากเกมผลรวมเป็นศูนย์มาเป็นเกมผลรวมเป็นบวก 
从零和博弈到正和博弈 

 
จากผลสําเร็จในการปกครองประเทศของผู้นําประเทศจีน พิสูจนแ์ล้วว่า ผู้นําจีนมคีวามเฉลียวฉลาด 

พวกเขาได้เข้าใจอย่างตระหนักแล้วว่า การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งอยูภ่ายใต้การ
นําของประธานาธิบดีทรัมป์ นั่นหมายถึงโอกาสอันดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

 
ในพื้นฐานความเป็นจริง ชาวจีนมีอุดมการณ์ที่ค่อนข้างเข้าพวกกับวิสัยทัศน์ของโดนัล ทรัมป์  

ประเทศมหาอํานาจที่มีอํานาจอธิปไตยอย่างสมบูรณ์แข็งแกร่ง ถือเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการ
ปกครองระบบต่างๆ ในสังคมโลกยุคปัจจุบันนี้ให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การที่วัฒนธรรมมี
ความสําคัญในอันดับต้นๆ จะต้องได้รับการยอมรับทั่วไป การปฏิบัติตามกฎกติกาที่เป็นเอกภาพในสังคมสากล 
จะต้องไม่อยู่เหนือกว่าอํานาจอธิปไตยของรัฐและความแตกต่างระหว่างสภาพพื้นฐานของแต่ละประเทศ 
นอกจากนั้น เมื่อการทูตทวิภาคีเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น องค์กรพหุภาคีไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมาในการกดดัน
หรือกีดขวางการติดต่อกันระหว่างสองฝุาย  คําพูดข้างต้นนี้ ไม่ว่าจะออกจากปากของคุณทรัมป์หรือของคุณ   
สจีิ้นผิงก็แล้วแต ่ ล้วนไม่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกประหลาดใจแต่อยา่งใด  

 
ในแง่ของสภาพความเป็นจริง มีนโยบายหลายด้านที่สามารถทําให้ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเกิด

ความสัมพันธ์แบบชนะทั้งคู่ หรือ Win-Win รวมถึงข้อริเริ่มที่สําคัญที่ทา่นประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอขึ้นมา 
คือการฟ้ืนฟูสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาใหม่ ซึ่งขณะนี้คอ่นข้างจะดูเก่าเขละขละ
เต็มทน ทรัมป์ให้คํามั่นสญัญาว่า จะทุ่มงบประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั เพื่อดําเนินการในประเด็นนี้    



ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอด้วย นี่ถือเป็นการต้ังเปูาหมายอย่างชาญฉลาด หนทางที่จะทําให้เกิดความสําเร็จคือ 
การสร้างตําแหนง่งานใหม่ สร้างถนนหนทางหรือยกระดับเส้นทางจราจรขึ้นมาใหม่ พัฒนาท่าอากาศยานและ
เขื่อน ซึ่งเป็นสิง่สาธารณูปโภคพื้นฐาน อันจะเป็นการสูบฉีดพลังชีวิตใหม่ให้กับภาคเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
แต่เมื่อนําไปสู่ภาคปฏิบัติจริง ย่อมจะเกิดปัญหาข้อจํากัดด้านการเงินการคลังและกําลังการผลิตภาค 
อุตสาหกรรมที่อาจไม่เพียงพอ   ท้าทายรฐับาลในการดําเนินโครงการฟื้นฟูต่างๆ 

 
สําหรับประเทศจีน การพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานและการก่อสร้างนั้น ถือว่าเป็นขีด

ความสามารถที่เป็นจุดเด่น  ซึ่งท่านประธานาธิบดีทรัมป์รู้ดีในเรื่องนี้  ระหว่างที่ท่านหาเสียก่อนเลือกตั้ง     
เคยพูดถึงและเน้นย้ําขีดความสามารถของประเทศจีนในการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขณะที่เขาหาเสียง
ยังโอดครวญด้วยน้ําเสียงแหลมปรีด๊ว่า สิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศสหรฐัอเมริกาเมื่อนํามาเทียบกับ
ประเทศจีน คงจะล้าหลังมาในระดับโลกที่สาม ประเทศจีนสามารถไปช่วยสหรัฐอเมริกาได้ ในการใช้จุดเด่น
ของตน หรืออีกแงหนึ่ง ประเทศจีนสามารถเชิญประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมเป็นภาคีประเทศสมาชิกของะ
ธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) เพื่อให้การสนับหนุนด้านกําลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วและด้วยเงื่อนไขที่ดีเป็นพิเศษ ซึ่งน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศจีนอย่างยิ่ง เนื่องจากประเทศจีนก็ยังมีปัญหาเงินทุนและกําลังการผลิตที่ล้นเหลือ          
แต่สําหรับประเทศสหรัฐอเมรกิาในฐานะที่เป็นประเทศคู่คา้และภาคีความร่วมมือ น่าจะเปิดโอกาสให้ประเทศ
จีนได้แสดงฝืมือใช้ศักยภาพที่ล้นเหลือของตนในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ 

 
ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมรกิาล้วนมีผลประโยชน์ร่วมที่ทับซ้อนกันอย่าง

มหาศาล ทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และประเทศจีนล้วนตระหนักดีว่า ผู้แสดงบทบาทที่ไม่ใช่รัฐได้สร้างภัยคุกคาม
สันติภาพโลกอย่างใหญ่หลวง บาดแผลใหญท่ี่เกิดจากการทําร้ายของลัทธิโลกานิยมที่มีต่อประเทศชาติ คือการ
บั่นทอนอํานาจอธิบไตยของรัฐ โดยเฉพาะปัญหาลัทธิก่อการร้ายได้ยกระดับทวีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อ
ทั่วโลกอย่างหนักในทุกวันนี ้ โลกานิยมไดท้ําให้พรมแดนประเทศถูกสลายบทบาท บีบอัดอํานาจรัฐ  และไม่มี
การหาเครื่องมืออื่นที่มีประสทิธิภาพมาทดแทน อันจะส่งผลใหท้ั่วโลกเผชิญกับอันตรายเพิ่มมากขึ้น ในหลายปี
ที่ผ่านมาเหล่าผู้เลื่อมใสในลัทธิโลกานิยม ได้ตําหนิว่ากล่าวประเทศจีนที่ยึดในอํานาจอธิปไตยของรัฐอย่างแข็ง
ขันเกินไปโดยไม่ดูกาลเทศะ แต่ในด้านการปกปูองสิทธิมนุษยชนของประชาชนจีนและการรักษาผลประโยชน์
ของชาติน้ัน ประเทศจีนเหมือนจะทําได้ดีกว่า ในด้านน้ี ประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การนํา
ของประธานาธิบดีทรัมป์ น่าจะสามารถค้นพบโอกาใหม่ในการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์ได้ 

 
ถึงแม้ว่าในภาคส่วนการค้าระหว่างประเทศ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกายังไม่ถึงกับเผชิญหน้าหรือ

เป็นปฏิปักษ์กันอย่างสมบูรณ์ แต่ผู้นําด้านโลกานิยมของทั่วโลก มักจะท่องบทที่นํามากล่าวอ้างเป็นประจําก็คือ 
“การนําเอาการเปิดการค้าเสรี กับความสัมพันธ์ด้านการค้ากับแบบอนุรักษ์นิยม มากล่าวว่ามีความสัมพันธ์
แบบต่อต้านกัน จะมีฝุายหนึง่ก็ต้องไม่มีอีกฝุายหนึ่ง แต่สําหรับผู้ที่นิยมหลบเลี่ยงมาตรฐานที่เป็นเอกภาพกันทั่ว



โลกนั้น ล้วนอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกยัดเยียดข้อหาว่าเป็นผู้นิยมลัทธิปกปูองทางการค้า (การอธิบายด้วยหลัก
ตรรกะเช่นนี้ ประเทศจีนก็มักจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นประเทศที่มุ่งแต่การปกปูองทางการค้าของตน) แตแ่ล้ว 
การอธิบายแจกแจงเรื่องเล่าในแบบฉบับของผู้นิยมลัทธิโลกานิยม รวมถึงการเล่าเรื่องแบบทวิลักษณะที่ตรง
ข้าม ล้วนไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริง การกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศกับ     การปกปูองสิทธิ
ประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศของตนเอง   สามารถดําเนินการแบบคู่ขนานกันได้ ซึ่งไม่ถือว่าขัดแย้งกัน
ในตัว ยกตัวอย่างเช่น ประเทศจีนเสนอแนะให้ขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก็คือ
การเจรจาทําความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) เป็นการคํานึงถึงความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและเงื่อนไขทางการเมืองที่แตกต่างกันใน
ประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จึงมีการแยกแยะมาตรการในการรับมือกับข้อกําหนดภาษีศุลกากรและ
มาตรฐานในวงการสายอาชีพต่างๆ ของประเทศ 

 
ในทางกลับกัน การขับเคลื่อน “ข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแปซิฟิก”(TPP) 

ในยุคของบารัค โอบามา เป็นการขับเคลื่อนให้ใช้กฎกติกาชุดหนึ่งที่เป็นมาตรฐานเชิงเดี่ยว โดยไม่คํานึงถึงระยะ
ของการพัฒนาของประเทศต่างๆ ซึ่งมีข้อเรยีกร้องที่พิเศษในภาคส่วนการค้าที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ดูแล้วรู้สกึแย้งกัน
อย่างน่าขันก็คือ ชาวอเมริกามากมายกลับมองว่าข้อตกลงนี้ช่างไม่เหมาะกับสภาพบ้านเมืองของประเทศเลย 
เมื่อประเทศจีนมีการปรับโครงสร้างภาคเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาการส่งมอบ อุปสงค์การบริโภคภายในเริ่ม
กระเต้ืองขึ้น ทําให้เกิดธุรกิจบริการช้ันนําที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างสูงเริ่มเกิดขึ้น ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
กําลังมุ่งแสวงหาฟ้ืนฟูแนวทางสร้างสรรค์กําลังการผลิตขึ้นมาใหม ่ ประเทศจีนและสหรัฐอเมริกานา่จะสามารถ
ขยายแนวทางความร่วมมือด้านการค้าให้กว้างใหญ่ขึ้นกว่าปัจจุบัน 

 
สุดท้าย ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เกิดความเข้าใจด้วยจิตใต้สํานึกขึ้นมาว่า สิ่งที่นักวิชาการด้าน

ประวัติศาสตร์ นายพอล เคนเนดี ได้กล่าวไว้ว่า “จักรวรรดิขยายตัวเกินกําลัง” เป็นปรากฏการณท์ี่จะส่งผลเสีย
ต่อประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นําทางความคิดในสังคมมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะปั้นโลกใหม่ขึ้นตาม
ต้นแบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทาํให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเองและทั่วโลกต้องจ่ ายด้วยราคาแพง 
ประชากรชาวสหรัฐอเมริกามีไม่ถึง 5% ของประชากรทั่วโลก มีมูลค่า GDP คิดเป็น 20% ของทั่วโลก และมี
ค่าใช้จ่ายด้านการทหารคิดเป็น 40% ของยอดค่าใช้จ่ายภาคการทหารทั้งหมดของทั่วโลก (ในบางปีหรือบาง
เดือน  ตัวเลขค่าใช้จ่ายด้านการทหารเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 50% ของทั่วโลก) 

 
นายทรัมป์กล่าวว่า ต้องการยับยั้งลดทอนแนวคิดแทรกแซงนิยม ผู้นําด้านโลกานิยมจึงช่วงกันยัดเยีย

ดหมวกใบใหมใ่ห้เขาว่าเป็นพวก “โดดเดี่ยวนิยม” แต่ในความเป็นจริง พวกเขาได้สร้างภาวะสองขั้วสุดโต่งใน
อํานาจการเจรจาต่อรองด้วยหลักโลกานิยม นั่นคือ ด้านหนึ่งยังคงยึดมั่นว่าจะคงช้ีไม้ชี้มือต่อการปกครองของ
ประเทศอื่นๆ ต่อไป และอีกด้านหนึ่งคือการหลุดพ้นออกจากกิจการสากลอย่างสิ้นเชิง        แต่ในความเป็น
จริงแล้ว ประเทศสหรัฐอเมรกิาซึ่งอยู่ระหว่างสองขั้วยังมีพื้นที่เวทีอีกกว้างที่จะสามารถแสดงบทบาทกํากัดดูแล



ได้ในระดับที่สําคัญ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมรกิาควรให้ความสําคัญในการเฝูาระวังและสร้างอิทธิพล
ต่อกิจการในเอเชียกลาง แต่สหรัฐอเมริกาก็ต้องหยุดยั้งพฤติกรรมเข้าแทรกแซงการเปลี่ยนอํานาจรัฐหรือ
กระบวนการสร้างชาติขึ้นมาใหม่ในภูมิภาคนี้ 

 
การที่กระตุ้นให้โดนัล ทรัมป์กระโดดออกมาจากโซ่ตรวนแห่งอุดมการณ์นี้ได้ จะสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของประเทศจีน ในฐานะที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก ประเทศ
จีนมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลปกปูองเสถียรภาพความมั่นคงของทั่วโลก ถ้าหากจะทําให้สิ่งนี้เป็นจริง
ตามทีค่าดหวัง ประเทศจีนสามารถดําเนินการแบบเดียวกับที่ปฏิบัติต่อประเทศฟิลิปปินส์ ในการช่วยผ่อนปรน
ความความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี พร้อมทั้งปรับท่าทีภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการ
กระตุ้นให้เกิดสันติภาพในพ้ืนที่ นอกจากนั้น ประเทศจีนกําลังกลายเป็นประเทศผู้นาํเข้าน้ํามันดิบจากเอเชีย
กลางมากที่สุด ภายในระยะเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความมีเสถียรภาพมั่นคงในพ้ืนที่นี้ จะสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศจีนด้วย ซึ่งประเทศจีนสามารถพจิารณาเข้ามาช่วยสหรัฐอเมริกาในการ
แบ่งเบาภาระการบริหารจัดการภารกิจการงานในภูมิภาคเอเชียกลางได ้

 

การสร้างสรรค์ระเบียบกติกาใหม่ของโลก 
营造世界新秩序 

 
ชัยชนะของโดนัล ทรัมป์ในการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาน้ัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดขึ้น

จากผลของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งชนชั้นนําปล่อยปะละเลยมานาน       
ด้วยการขับเคลื่อนของพลังเหล่านี้   ประเทศสหรัฐอเมริกากับทั่วโลกกําลังจะแยก “รางรถไฟ” ออกจากกัน  
ซึ่งเคยมีการวางทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมานานถึง 25 ปีตามแรงเฉื่อยที่ฉุดลากกันก่อนหน้านี้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะเดินไปบนหนทางใหม่ ซึ่งผู้นําประเทศจีนได้มองเห็นประเด็นความเป็นจริงนี้อย่างชัดแจ้ง 
พร้อมทั้งได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบในทางที่เกี่ยวข้องกัน จะเป็นประเด็นที่สําคัญมาก ถ้าหากประเทศจีนเดินหมาก
ผิดพลาดเพียงแค่ก้าวเดียว อาจส่งผลให้เกดิสงครามการค้า ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และแมก้ระทั่งการ
กระทบกระทั่งกันด้านการทหาร อาจเป็นเพศภัยที่ไล่ตามๆ กันมา แต่ที่นา่เศร้าก็คือ กับดักของทิวซิดิดีสที่เป็น
เรื่องราวอมตะนิรันดร์กาลกําลังจะปรากฎขึ้นมาใหม ่ ประเทศใหม่ที่กําลังผงาดขึ้น กระตุ้นให้ประเทศใหญ่ที่มี
อยู่เดิมเกิดความระแวง ภาวะความตึงเครียดส่งผลให้บานปลายจนกลายเป็นสงคราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
เริ่มที่จะแสดงท่าทีปกปูองผลประโยชน์ของตนเองให้มีความสําคัญเร่งด่วนเป็นอันดับที่หนึ่งบนเวทีภารกิจโลก 
ซึ่งมีความสมเหตุสมผลอย่างเป็นธรรม และในสิ่งนี้ ประเทศจีนรู้ดีอย่างชัดเจนมากกว่าประเทศอื่นๆ  
ขณะเดียวกันประเทศจีนก็เป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพพอที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่งเสริมให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องปรับเปลี่ยนแนวนโยบายของรัฐ รับมือปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน การตาย
จากไปของโลกานิยม ไม่ไดห้มายถึงกระบวนการโลกาภิวัตนท์ี่มีนัยสําคัญตั้งแต่เริ่มต้นต้องถึงคราวสิ้นสุด แต่
ในทางกลับกัน เนื่องจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาคเศรษฐกิจยังคงแนวโน้มระยะยาวต่อไป การ



เชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศต่างๆ อาจมีการขยายขอบข่ายเพ่ิมมากขึ้น นั่นหมายความว่า ทั่วโลกมีความ
จําเป็นที่จะต้องได้รับการกํากับดูแลด้วยระเบียบกติการ่วมที่มีความรัดกุมกว่าปัจจุบันมากกว่าในยุคใดๆ แต่ใน
ยุคสมัยใหม่ การกํากับดูแลทั่วโลกด้วยระเบียบกติกาแห่งยุคสมัยใหม่ จะต้องแยกให้พ้นจากการเล่าเรื่องใน
แบบฉบับของโลกานิยม 

 
โลกต้องการระเบียบใหม่ ระเบียบใหม่ชุดนี้ย่อมไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นบนรอยแตกแยกแห่ง

อุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 20 อย่างแน่นอน และจําเป็นต้องละทิ้ง “ทฤษฎีจุดจบของ
ประวัติศาสตร์และมนุษย์คนสุดท้าย” (The End of History and the Last Man)  แต่เป็นกฎกติกาที่ให้
ความเคารพต่อความแตกต่างและความหลากหลายระหว่างรัฐกับรัฐ เคารพในอํานาจอธิปไตยของรัฐ และ
ความสําคัญของวัฒนธรรมอันเป็นองค์ประกอบหลักของสังคม ทุกประเทศทั่วโลกสามารถสร้างสรรค์ความ
ร่วมมืออย่างอิสระได้ด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและประเทศของตน แต่ไม่ใช่เป็นการตั้ง
มาตรฐานเชิงเดี่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการกํากับดูแลทั่วโลก มีเพียงประเทศชาติที่มีอํานาจอธิปไตย
อย่างเข้มแข็งเท่านั้น จึงจะเกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งในเวลาที่เหมาะสม  
เพื่อปกปักษ์รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโลก ประเทศชาติอาจปรับกรอบขอบเขตอํานาจอธิปไตยของ
ตนได้ 

 
ถ้าหากเราคาดหวังว่า ศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่มีสันติภาพ ประเทศ

จีนก็สมควรร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีทรัมป์ ในการบุกเบิกพัฒนา
อนาคตข้างหน้า ถึงแม้ว่าการแข่งขันระหว่างสองชาติมหาอํานาจเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่สําหรับวันนี้ 
โลกทัศน์ของประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนจะเกิดเงาทับซ้อนกันมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้ง
สองประเทศมีความเป็นไปได้สูงที่จะร่วมสร้างความเหมือนใหญ่และสงวนจุดต่างเล็กซึ่งกันและกัน ผู้นํา
ประเทศจีนควรที่จะหันมาสนใจปาฐกถาสาํคัญของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องนโยบายต่างประเทศ ซึ่งประกาศ
ออกมาในเดือนเมษายนปีนี้  ท่านกล่าวว่า “เราคาดหวังอย่างสูงที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศรัสเซีย
และประเทศจนี แม้เราจะมคีวามคิดแตกแยกอย่างหนักกับทั้งสองประเทศนี้ ก็ต้องพึงระมัดระวัง แต่พวกเขาที่
จริงแล้วคงจะไม่ถึงกับเป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกา เราควรที่จะแสวงหาจุดร่วมบนพื้นฐานของผลประโยชน์
ร่วมกัน” 

 
ปัจจุบัน ผู้คนมากมายมีท่าทมีองโลกค่อนข้างเชิงลบ ประเทศสหรฐัอเมรกิาและทั่วโลกรู้สึกจะมืดมิด

ไม่มีแสงสว่างเลยในสายตาของพวกเขา อนาคตเต็มไปด้วยภยันตรายอย่างหนักหนา ดังนั้นควรหันมามองโลก
ในแง่บวกให้มาก ซึ่งจะมีคณุค่ามากกว่า ประเทศจีนไม่มีความประสงค์ที่จะแย่งชิงความเป็นผู้นําโลกแทนที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพียงแต่ต้องการแสวงหาฐานะความเป็นผู้นําในภูมิภาคที่อยู่รอบๆ ประเทศจีนเท่านั้น 
ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่จําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างสรรค์ฟื้นฟูตนเองขึ้นมาใหม ่ ถ้าหากทั้ง
สองฝุายใช้ภูมิปัญญาและจิตวิญญาณแห่งรูแ้จ้งเห็นจริง ให้อภัยและโอนอ่อนซึ่งกันและกัน ร่วมกนัสานฝันให้



บรรลุเปูาหมายเหล่านี้ อาจสามารถร่วมกันสร้างสรรคค์วามเข้าใจตรงกันใหม่ในการกํากับดูแลระเบียบสังคม
โลก อันจะขับเคลื่อนทั่วโลกไปสู่โลกใหม่ที่มเีสถียรภาพมั่นคนกว่าปัจจุบัน 

 
ลัทธิโลกานิยมได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว ระเบียบโลกแบบใหม่กําลังถือกําเนิดขึ้นมา ขอให้เราจับมือร่วมกัน

ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ก็แล้วกนั 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


