
SukkhapabjaiPUB
www.booktime.co.th

I S BN 978-616-14-0357-7

9 7 8 6 1 6 1 4 0 3 5 7 7

3
9
5
.-

JA 0037 สังคมและการเมือง

CHINA NOW

CHINA NOWCHINA NOW
这就是中国 : 走向世界的中国力量

张维为

ศ.ดร.จรัสศรี จิรภาส บรรณาธิการแปล

จีนก้าวนำา... 
วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก

จีนก้าวนำา... 
วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก

จีนก้าวนำา... 
วาทกรรมแดนมังกรบนเวทีโลก

นักวิชาการชื่อดัง เขียนหนังสือขายดีแปลไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา
จางเหวยเหวย

จางเหวยเหวย

Zhang  Weiwei
นักวิชาการชื่อดัง เขียนหนังสือขายดี
แปลไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา

“ลััทธิิคลัั�งประชาธิิปไตย” ทางการเมืือง และ “ลััทธิิคลัั�งตลัาดเสรี”  
ทางเศรษฐกิจ คือกัับดักัโลักัหลุัมใหญ่่ในช่่วงหลายทศวรรษท่�ผ่่านมืา

เบื้ื�องหลังกัารลั่มสลัายของภาวะความเป็นผู้้�นำาทางการเมืือง 
ของโลกตะวันตก คือภาวะกัลัืนไม่เข�าคายไม่ออกั ของระบื้บื้ 
การเมืืองของตะวันตก

ประเทศจ่นไมื่สามืารถยัดเย่ยดโมืเดลจ่นแก่ช่าวโลก ด้วยเหตุว่า 
ท่�ผ่่านมืาไมื่เคยพบื้ว่าการลอกโมืเดลประเทศแมื่แบื้บื้ใดแล้วจะ 
ประสบื้ความืสำาเร็จ

...ผู้่านพายุฝนกัระหนำ�านับพันหมื�นครั�ง มืหาสมืุทรก็ยังสถิต 
ณ จุดเดิมื ผู่้านอุปสรรคนานามากักัว่า 5,000 ปี ประเทศจีีน 
กั็ยังตั�งมั�นอย้่เช่นนั�น ในอนาคตประเทศจ่นก็ยังคงตั�งมั�นแลัะ 
สถาพรสืบไป 

หนังสือที�ทำาให�ร้�จัีกั พลัังของจีีน จิีตวิญ่ญ่าณจีีน ค่านิยมจีีน

จิีตตั�งมั�นของจีีน แลัะร้�ว่า นี�คือจีีน

�� china now �����5.indd   1-3�� china now �����5.indd   1-3 9/14/21   5:49 PM9/14/21   5:49 PM



จางเหวยเหวย

������� china now �����5.indd   1 9/10/21   6:08 PM



จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง “รัฐอารยะ”

 ตาบอดคล�าช้าง ไม่เข้าใจจนี...90

 การผงาดของรฐัอารยะ...104

 “มูลเหตสุ�าคญัสดุยอด” 4 ประการ...119

 รหสัพนัธกุรรมทางประวตัศิาสตร์ในการผงาดของ “รฐัอารยะ”...133

 ลทัธริกัชาตบิ้านเมอืง...147

 โมเดลจนี : เส้นทางแห่งการปฏริูปที่มั่นคงแขง็แกร่งอย่างมเีอกลกัษณ์...160

 ลกัษณะเด่น 8 ประการของโมเดลจนี...174

 เหตใุดจนีจงึผงาดได้อย่างสนัต.ิ..190

พลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ

 ประเทศจนี : การผงาดที่ไม่ธรรมดา...23

 จนีผงาดด้วยน�้าพกัน�้าแรงของประชาชนชาวจนี...37

 การปฏวิตัอิตุสาหกรรมของจนีสะเทอืนโลก...50

 “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” : โอกาสและอนาคต...63

 ยิ่งได้ออกไปนอกประเทศ ยิ่งรกัประเทศ...77

01

02

สารบัญ

������� china now �����5.indd   2 9/10/21   6:08 PM



จิตวิญญาณจีน : ฐานพลังแห่ง “รัฐอารยะ”

 ตาบอดคล�าช้าง ไม่เข้าใจจนี...90

 การผงาดของรฐัอารยะ...104

 “มูลเหตสุ�าคญัสดุยอด” 4 ประการ...119

 รหสัพนัธกุรรมทางประวตัศิาสตร์ในการผงาดของ “รฐัอารยะ”...133

 ลทัธริกัชาตบิ้านเมอืง...147

 โมเดลจนี : เส้นทางแห่งการปฏริูปที่มั่นคงแขง็แกร่งอย่างมเีอกลกัษณ์...160

 ลกัษณะเด่น 8 ประการของโมเดลจนี...174

 เหตใุดจนีจงึผงาดได้อย่างสนัต.ิ..190

03

04
จิตตั้งมั่นของจีน : ชาวจีน จงเชื่อมั่นในตนเอง

 พจิารณาความตั้งมั่นของจนีจากการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต...313

 มองวกิฤตระบบของตะวนัตกจากการถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป

    ของสหราชอาณาจกัร (Brexit)...327

 ภาพ “ฝันของอเมรกินั” ไม่มอีกีแล้ว เพราะเหตใุด...342

 การหารอืเกี่ยวกบัสงครามการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ...355

 ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ จะด�าเนนิไปในทศิทางใด...363

 จากการโต้อภปิรายแห่งศตวรรษสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษ...381

ค่านิยมจีน : ประชาธิปไตยที่ดีจึงเป็นสิ่งประเสริฐ

 ใช้วาทกรรมจนีเล่าเรื่องจนีให้ชดัเจน...202

 พูดคยุเรื่อง “ตะวนัตกเรยีนรู้จากจนี”...217

 “เปรยีบเทยีบประวตัศิาสตร์จนีกบัตะวนัตก”

    ล้มล้างแนวคดิยดึตะวนัตกเป็นศูนย์กลาง...232

 “ค่านยิมสากล” เผชญิอปุสรรค 4 ด้าน...246

 เปรยีบเทยีบประชาธปิไตยจนี-สหรฐัฯ ด้วย 5 มมุมอง...260

 ประชาธปิไตยด ีประชากรจงึผาสกุ...274

 จดุบกพร่องของวาทกรรมสทิธมินษุยชนตะวนัตก...287

 หวัใจส�าคญัคอืเป็น “พรรคเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” หรอื 

    “พรรคเพื่อประโยชน์บางส่วน”...300

บทส่งท้าย/ค�าขอบคุณ...396

������� china now �����5.indd   3 9/10/21   6:08 PM



ค�านิยม

นับตั้งแต่มีสัญญาณว่า จีนได้พัฒนาก้าวหน้าถึงระดับเป็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ หรอืขนาดเศรษฐกจิใหญ่อนัดบัสองของโลก 
ในราวปลายศตวรรษที่ 20 และต้นศตวรรษที่ 21 โลกตะวนัตกเริ่มมี
ความกงัวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรฐัอเมรกิามคีวามกงัวลที่จะสญูเสยี
ความเป็นมหาอ�านาจอนัดบัหนึ่งของโลก และกระทบต่อภมูริฐัศาสตร์
และภูมเิศรษฐกจิที่สหรฐัอเมรกิาครอบง�าอยู่ ทั้งฝ่ายก�าหนดนโยบาย
และฝ่ายปฏิบัติการ รวมทั้งทางด้านวิชาการ ได้พยายามทบทวน
ยทุธศาสตร์และด�าเนนินโยบายสกดักั้นความเจรญิเตบิโตของจนีอย่าง
เข้มข้น โดยการด�าเนนิการทั้งในกรอบเอกเทศ ทวภิาค ีและพหภุาคี
ร่วมกบัพนัธมติร และใช้ยทุธวธิทีางการเมอืง เศรษฐกจิ ความมั่นคง 
อดุมการณ์ การโฆษณาชวนเชื่อ สร้างภาพหรอืเรื่องราวที่น่ากลวั

ฝ่ายจีนเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามใช้ยุทธศาสตร์และ
ด�าเนนินโยบายทางการเมอืง เศรษฐกจิ ความมั่นคง วฒันธรรม และ
การทูตสาธารณะ เพื่อเป็นการแก้ยุทธศาสตร์ของฝ่ายสหรัฐอเมริกา 
โดยฝ่ายก�าหนดนโยบาย ฝ่ายปฏบิตักิารและฝ่ายวชิาการ
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หนงัสอื China Now ที่เขยีนโดย ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย 
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามและยุทธศาสตร์ของฝ่ายจีน ในการ
แสดงให้เหน็ถงึแง่มมุต่างๆ ของคณุลกัษณะของจนี ได้แก่

 ความเป็น Pragmatism ของจนีที่ท�างานอย่างมเีหตมุผีล ม ี
ตรรกะที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานการณ์และบรรยากาศ
แวดล้อม ไม่ยึดมั่นในทฤษฎีจนเกินไป แต่ยอมรับความเป็นจริงว่า 
อดุมการณ์แบบ Dogmatic ไม่สอดคล้องกบักระแสโลกและไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศและประชาชนได้

 มีการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน คือ เริ่มพัฒนาสิ่งที่
เป็นพื้นฐาน ตามล�าดบัขึ้นไปจนถงึการใช้วทิยาการขั้นสูง ได้แก่ ภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมพื้นฐาน ภาคอุตสาหกรรมหนัก และ
เทคโนโลย ีตามล�าดบั 

 ก�าหนดยุทธศาสตร์และด�าเนินนโยบายตามห้วงเวลาที่ 
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม ดงัเหน็ได้จากการที่เติ้งเสี่ยวผงิ ตดัสนิใจ 
เปิดประเทศ ในปี ค.ศ. 1978 อนัเป็นห้วงเวลาที่กระแสโลกเหน็ความ
ส�าเร็จของระบบเศรษฐกิจการตลาดเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนา
เศรษฐกจิ และการที่จนีเข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization - WTO) ในปี ค.ศ. 2000 อนัเป็นห้วงเวลาที่มกีาร
เรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้ WTO เป็นเวทีส่งเสริมการค้าโลกและ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้า และจีนมีความพร้อมทางการผลิต 
การขนส่งและการท�าธรุกจิกบัโลก

 ให้ความส�าคัญสูงสุดแก่ผลประโยชน์ของประชาชนและ 
ส่วนรวม ดงัเหน็ได้จากสวสัดภิาพ คณุภาพชวีติ และการขจดัปัญหา 
ความยากจน ได้ส�าเรจ็จนเป็นตวัอย่างที่ดทีี่ประชาคมโลกให้ความสนใจ

 ปรัชญาการปกครอง การบริหาร และการด�าเนินนโยบาย
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ต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารราชการแผ่นดิน การ
แก้ไขปัญหาความยากจน และการต่างประเทศ เป็นต้น

 หลกัการ วธิคีดิ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกนั
การที่มีการแปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย จะช่วยให้ 

นกัวชิาการ นกัศกึษาและสาธารณชนไทยเหน็ภาพ รบัทราบข้อมลูและ 
ความเห็นอีกด้านหนึ่งของฝ่ายจีน นอกเหนือจากต�ารา บทความ  
บทวิเคราะห์และรายงานข่าวของทางฝ่ายตะวันตก ย่อมช่วยให้เกิด 
การเรยีนรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเทจ็จรงิทางด้านจนี และเพิ่มพนู
ความสามารถในการพจิารณาและวเิคราะห์สถานการณ์หรอืเหตกุารณ์
ที่เกดิขึ้นได้อย่างสมดลุย์

ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความชื่นชมคณะผู้แปล ที่ริเริ่มแปล
หนังสือเล่มนี้ซึ่งมีเนื้อหาในมิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการ 
นกัวชิาการ นกัศกึษาและบคุคลทั่วไป

สมปอง สงวนบรรพ์
คณบด ีสถาบนัการทูตและการต่างประเทศ มหาวทิยาลยัรงัสติ

ผู้อ�านวยการ สถาบนัโลกคดศีกึษา วทิยสถานสงัคมศาสตร์ 
มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
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หนงัสอืเล่มนี้ให้ความรูท้ั้งทางด้านการเมอืง ประวตัศิาสตร์และ
วัฒนธรรมจีนได้อย่างถ่องแท้ โดยเน้นแก่นแท้ทางความคิดทางการ
เมอืง อกีทั้งวธิคีดิของผู้น�าและปัญญาชน  เนื้อหาของเรื่องเตม็เปี่ยม
ไปด้วยอรรถรสในการใช้ภาษาและสารัตถะของภูมิปัญญาจีนอันเป็น
อารยธรรมทางตะวนัออกที่เจดิจรสั สบืสานต่อกนัมาอย่างไม่ขาดสาย 
กว่าห้าพนัปี อ่านแล้วจะประทบัใจและเข้าใจความรกัชาตขิองคนจนี 
ที่ฟื้นฟูเกียรติและศักดิ์ศรีบนเวทีโลก เมื่อผู้เขียนใช้ภาษาที่ไพเราะ 
ร้อยเรยีงออกมาเป็นเนื้อหาที่น่าศกึษาค้นคว้า ผู้แปลกร็กัษาจรรยาบรรณ 
ในการแปลได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีการตัดเสริมเพิ่มแต่ง ท�าให้ผู้อ่าน
เล่มแปลนี้เสมอืนได้อ่านเล่มต้นฉบบัจากผู้แต่งอย่างแท้จรงิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จนัทโรนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวฒันธรรมจนี

ค�านิยม
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ค�าน�า

ช ่วงแรกที่ผมเข ้ามารับต�าแหน่งผู ้อ�านวยการศูนย ์วิจัย
ยทุธศาสตร์ไทย-จนี ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) วนัที่ 24 มนีาคม 
2561 ศูนย์วฒันธรรมจนีแห่งประเทศไทย ณ กรงุเทพฯ ได้เชญิผมไป
ร่วมแสดงปาฐกถาเรยีนรูป้ระเทศจนี เวทแีลกเปลี่ยนความคดิระหว่าง
จีนไทย “เส้นทางการพัฒนาของจีนและความหมายทางสากล”  
โดยทางฝ่ายจนีได้เชญิศาสตราจารย์ ดร. จางเหวยเหวย ผูอ้�านวยการ 
สถาบนัวจิยัประเทศจนี (China Institute) แห่งมหาวทิยาลยัฟูต่ั้น ซึ่งเป็น  
1 ใน 25 คลงัสมองชั้นน�าของประเทศจนี เวทใีนวนันั้นนบัเป็นจดุเริ่มต้น
ของการแสวงหาความร่วมมือในทางวิชาการ ทางศูนย์วัฒนธรรมจีน 
ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้และประสบการณ์ของศาสตราจารย์  
ดร. จางเหวยเหวย ท�าให้ผมรูส้กึปีตยินิดเีป็นอย่างยิ่งที่มโีอกาสได้ร่วม
แสดงปาฐกถาในวันนั้น และได้มีโอกาสต้อนรับนักวิชาการจีนท่านนี้
อย่างอบอุ่น 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ประธานกรรมการที่ปรึกษาของ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีนและทีมงานนักวิจัยได้เดินทางไปเก็บ
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ข้อมูลเกี่ยวกับคลังสมองของจีนที่มหานครเซี่ยงไฮ้และเมืองหนานจิง 
การเดินทางครั้งนั้น ทีมงานได้มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัย
ฟู่ตั้น และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการกับศาสตราจารย์  
ดร. จางเหวยเหวย ท�าให้เกิดบรรยากาศแห่งการเพิ่มพูนพลังทาง
ปัญญา รวมทั้งศึกษาความคิดของนักวิชาการจีนที่เต็มเปี่ยมด้วย
ประสบการณ์ในการท�างานกบัผู้น�าระดบัสูงของประเทศจนี อนัที่จรงิ  
ผมมีโอกาสไปประเทศจีนอยู ่เป็นประจ�า แต่การลงพื้นที่ส�ารวจ 
คลังสมองของจีน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้คราวนั้นเป็นความทรงจ�าที่ม ี
ความหมายเป็นอยา่งยิ่ง ผมไดม้องเหน็มหานครแห่งนี้ในมมุมองใหม่ 
ด้วยสายตาของโลกแห่งบูรพาภวิตัน์นั่นเอง

ปีต่อมา เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2562 ผมได้รบัเชญิจากส�านกั
ข่าวซินหัวเข้าร่วมงานส�าคัญระดับนานาชาติ “Belt and Road 

Studies Network” ผมได้มโีอกาสพบศาสตราจารย์ ดร. จางเหวยเหวย 
บนเวทีการประชุมนี้อีกครั้ง ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งแสดงปาฐกถา
เรื่อง “ประสบการณ์ของจีนเป็นแรงบันดาลใจแก่ความร่วมมือ 
คลังสมองหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ในนามของคณะกรรมการความ
ร่วมมือคลังสมองระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ริเริ่ม 
จัดตั้งโดยสถาบันวิจัย ส�านักข่าวซินหัวร่วมกับสถาบันคลังสมองทั้ง 
จนีและต่างประเทศ 

ในช่วงโควิดระบาดการเดินทางระหว่างประเทศกลายเป็น
เรื่องยุ่งยากและเกนิจ�าเป็น แต่ช่วงเวลานี้กลบัเป็นยคุทองของการใช้
เทคโนโลย ี การจดัประชมุต่างๆ ท�าในรูป Webinar ผมยงัมเีวลาอยู่
กบัครอบครวั ตรกึตรองทางความคดิต่างๆ นานา และยงัมเีวลากลบั
ไปใช้ชวีติแบบพอเพยีง ณ บ้านที่ชนบท การสื่อสารของมนษุย์ในโลก
อนาคตคงพัฒนาไปอย่างล�้ายุคในโลกยุค 5G และผมขออารัมภบท
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ต้อนรบัหนงัสอื China Now เล่มนี้ด้วยความสขุใจที่ได้เหน็ “คมัภร์ีจนี
ศึกษาแห่งยุคดิจิทัล” เป็นหนังสือที่เรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาและ
ความรู้สึกนึกคิด โดยเฉพาะความภาคภูมิใจและความรักชาติของ
คนจนี ส�าหรบัคนไทยที่สนใจเรื่องประเทศจนีและก�าลงัเรยีนภาษาจนี
ระดบัสงู คมัภรีเ์ลม่นี้เป็นคูม่อืในการศกึษาภาษาจนีจากคลปิรายการ 
“นี่คือประเทศจีน” ได้หลายช่องทางโซเชียลมีเดียของจีน และยังม ี
เผยแพร่ใน YouTube ด้วย

ผมขอขอบคุณบรรณาธิการและส�านักพิมพ์สุขภาพใจที่เห็น
คุณค่าทางปัญญาจากการจัดท�าหนังสือแปลเล่มนี้ และช่วยสานฝัน 
ของคณะผูแ้ปล ซึ่งท�างานด้วยความพากเพยีรและมุง่มั่น ผูแ้ปล 3 ใน  
4 คนเป็นอาจารย์ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศและเป็นทมีงานของ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ช่วยเก็บข้อมูล ค้นคว้า และรวบรวม 
ความคดิเกี่ยวกบัคลงัสมองของจนี หนึ่งในคณะผูแ้ปลที่ผมต้องขอบคณุ
อกีครั้งคอื รองศาสตราจารย์ ดร. หยางลี่โจว ซึ่งเป็นผูป้ระสานงานตดิต่อ
ให้ผมได้มโีอกาสพบและรูจ้กัผูป้ระพนัธ์หนงัสอืเล่มนี้ และน�าพาโอกาส
อันดีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์วัฒนธรรมจีน 
ณ กรงุเทพฯ และศูนย์วจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จนี (วช.) 

ขอขอบคุณผู้อ�านวยการศูนย์วัฒนธรรมจีนและผู้ประสานงาน
ทกุคน ที่ท�าให้หนงัสอืแปล China Now ได้ปรากฏขึ้นในประเทศไทย

พลเอก สรุสทิธิ์ ถนดัทาง
ผู้อ�านวยการศูนย์วจิยัยทุธศาสตร์ไทย-จนี

7 มนีาคม 2564
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บทบรรณาธิการ

 ค�่าคนืวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2021 (21-2-11) “ยางซื่อ 央视”  

หรือ CCTV (ปัจจุบันคือ 中央广播电视总台 หรือไชน่ามีเดียกรุ๊ป 
(CMG)) ได้แพร่ภาพออกอากาศงานราตรีเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ประจ�าปีฉลูกันอย่างคึกคักและล�้าสมัย มีการใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อ
แบบ 5G แสดงผลผ่านจอภาพที่ค่ามาตรฐานความละเอยีด Ultra High 
Definition หรอื 8K แสดงผลแบบสามมติ ิ (3D) และ Virtual Reality 
(VR) ที่สามารถแสดงภาพแบบโฮโลแกรมภูมทิศัน์ 360 องศา
 งานราตรีเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือ “ชุนเจี๋ยเหลียน 

ฮวานหว่านหุย้” (春节联欢晚会) ชาวจนีเรยีกกนัว่า “ชนุหว่าน” (春晚)  

ได้จดัต่อเนื่องกนัมาตั้งแต่วนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1983 เป็นรายการ
แพร่ภาพทางโทรทศัน์ที่มยีอดผูช้มมากกว่าพนัล้านคนทั่วโลก แต่ละปี
ชาวจนีจะตั้งตารอคอย ไม่ว่าช่วงกลางวนัจะออกไปเที่ยวที่ไหนกต็าม 
แต่ก่อนค�่าก็ต้องรีบกลับบ้านหรือกลับที่พักเพื่อเฝ้าจอทีวีชมรายการ 
“ชนุหว่าน” จนกระทั่งวนัรุง่ รายการแสดงของแต่ละปีประกอบไปด้วย 
การขับร้องเพลงยอดนิยมแต่ละสมัย โดยดารานักร้องที่ได้รับความ 
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ชื่นชอบของชาวจนี การแสดงศลิปะจนี เช่น กงัฟ ูงิ้ว ไทเกก็ การแสดง 
ของชนชาตต่ิางๆ ของจนี การแสดงนาฏศลิป์ เช่น ระบ�าพญาหงส์ ระบ�า 

ตนุหวง เป็นต้น การแสดงทอคโชว์สไตล์จนีที่เรยีกว่า “เซี่ยงเซงิ” (相声)  

นอกจากนั้นรายการแสดงที่สามารถเรยีกได้ทั้งเสยีงหวัเราะเคล้าเสยีง
สะอื้นตื้นตนัที่มใีห้ชมกนัแทบทกุปี คอืละครสั้นที่เรยีกว่า “เสี่ยวผิ่น”  

(小品) เท่าที่สงัเกตรายการแสดงช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มกัจะเวยีนวน 
อยู่ในนยั 3 ด้าน คอื หนึ่ง เกี่ยวข้องกบัการเฉลมิฉลองตรษุจีน เช่น 

เราจะได้ยนิค�าว่า “ชนุหว่าน” (春晚 เทศกาลตรษุจนี) “ฮวานเล่อ”  

(欢乐 เฉลิมฉลอง คึกคักครื้นเครง) “เติง” (灯 ไฟหรือ นัยความ 

สว่างไสวของปีใหม่) “เหนยีน” หรอื “ป้ายเหนยีน” (年、拜年 หมายถงึ 
ปีใหม่สวสัดปีีใหม่) สองค�าส�าคญัของชื่อบทเพลงและชื่อรายการแสดงที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับชาติล้วนมีนัยที่บ่งบอกถึงความองอาจ เข้มแข็ง หรือ 
ความอตุสาหะบากบั่นของชาวจนีจากอดตีสูปั่จจบุนัเขา้ท�านองว่า “กว่า 
จะมวีนันี้ของจนี” ยกตวัอย่างเช่น “ก�าแพงหมื่นลี้ที่ไม่มวีนัล้มทะลาย” 

(万里长城永不倒) “จนีจติลกุโชน” (灯火里的中国) “หมูช่นิซื่อจงหวา”  

(母亲是中华 มาตภุูมคิอืจงหวา) “จงกั๋วเหม่ย” (中国美 จนีงาม) ซึ่ง 
บรรยายฟ้างาม ดนิงาม ทวิทศัน์งาม ภมูปัิญญายิ่งใหญ่ และประโยค 
สุดท้ายของบทเพลงพูดถึงความงามยิ่งใหญ่ของจิตวิญญานดา้น
ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของชาวจีน บทเพลงเกี่ยวกับความรักที่ 

เสยีสละต่อชาตมิาตภุมู ิเช่น “อ้ายเตอะเฟ่ิงเสี้ยน” (爱的奉献 รกัที่เสยี

สละ) “หว่อเตอะจู่กั๋ว” (我的祖国 มาตภุูมขิองฉนั) “หว่อเตอะจงกั๋ว

เมิ่ง” (我的中国梦 ฝันจนีของฉนั) “กั๋วเจยี” (国家 มาตภุูม)ิ เป็นต้น 
และ สาม หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “บ้านและครอบครัวอันเป็นที่รัก” 

เช่น “กู้เซยีงเตอะอวิ๋น” (故乡的云 เมฆที่บ้าน นยัว่าท้องฟ้าบ้านเรา)  
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“หยุเจยีกั้วเหนยีน” (回家过年 กลบับ้านฉลองตรษุจนี) “หว่อเหย้าหยุ

เจยี” (我要回家 ฉนัจะกลบับ้าน) “ฉางหยุเจยีค่านค่าน” (常回家看看 

กลบัมาเยี่ยมบ้านบ่อยๆ นะ) “หาวจิ่วเหมยหยุเจยี” (好久没回家 ไม่

ได้กลบับ้านเสยีนาน) “เจี้ยวอี้เซงิป้ามา” (叫一声爸妈 ทกั “พ่อ! แม่!” 

สกัค�า) “ป้าปาม่ามา” (爸爸妈妈 พ่อแม่ (ของฉนั))
 ส�าหรับรายการค�่าคืนตรุษจีนของปี 2021 มีช่วงจังหวะที่
เรยีก “น�้าตาแห่งความปลื้มปีต”ิ ล้นจออยู่สองช่วง ช่วงแรกเป็นช่วง

รายการพิเศษชื่อว่า “รายงานต่อมาตุภูมิ” (向祖国报告) มีตัวแทน 
นกัวทิยาศาสตร์ชาวจนี 5 ท่านที่เป็นวศิวกรออกแบบและผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ Chang’e5China จากองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน  
(CNSA -- National Space Administration) ขึ้นเวทรีายงานความส�าเรจ็ 
ของการเก็บตัวอย่างบนดวงจันทร์กลับมายังโลกได้ส�าเร็จ (ทั่วโลก
มีเพียงสหรัฐและจีนเท่านั้น) และรายงานของตัวแทนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้ไปประจ�ายังเขตทุรกันดารเป็นเวลานานหลายปี
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวบ้าน ค�าส�าคญัในรายงาน 

ของข้าราชการทีมนี้ที่ป่าวประกาศคือ “脱贫 ทัวผิน” ท�านองว่า  
“ขอประกาศว่า ณ วนันี้ พี่น้องชาวจนีทกุท้องที่ทั่วประเทศ พวกเรา  
‘หลดุพ้น’ ปัญหาความยากจนกนัแล้ว!”
 “น�้าตาแห่งความปีต”ิ ของชาวจนีประจ�าปี 2021 ยงัเอ่อล้น 

ท่วมจออกีระลอกหนึ่งช่วงระหว่างที่ชมละครเวทชีดุ “หยางไถ” (阳台  

ระเบียงบ้าน) เนื้อเรื่องสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอู่ฮั่น 
ที่พลดัพรากจากสมาชกิในครอบครวัและตดิอยู่บนคอนโดสงูในช่วงที่มี
การแพร่ระบาดภยัร้ายโคโรน่าเป็นเวลานานถงึ 76 วนั (ตั้งแต่วนัที่ 23 
มกราคม เวลาประมาณตสีอง) มกีารหยบิยื่นอาหารและแลกเปลี่ยน 
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สารทกุข์สกุดบิระหว่างเพื่อนบ้านใกล้เคยีง ณ รมิระเบยีงบ้าน แก่น 
สารของบทละครยังได้บอกเล่าถึงชะตากรรมของสมาชิกครอบครัว 
เหล่าแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่าย ที่ต้องเดนิทางไปให้การ
ช่วยเหลอืผู้ป่วยตดิเชื้อโควดิ-19 กระทั่งมกีารประกาศว่าอูฮ่ั่นสามารถ 

ควบคมุสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าได้ส�าเรจ็และ 解封  

“ปลดลอ็ก” ในวนัที่ 8 เมษายน เสยีงไชโยโห่ร้องท่ามกลางความปลื้มปีต ิ
ของสมาชิกครอบครัวที่รอคอยอยู่ที่บ้านและคราบน�้าตาแห่งความ 
ดอีกดใีจของเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่สามารถเดนิทางกลบัไป
สู่อ้อมอกของครอบครัวอย่างปลอดภัย ละครชุดนี้จบลงและต่อท้าย

ด้วยบทเพลง “หมงิเทยีนหุย้เกิ้งห่าว” (明天会更好 หรอื ฟ้าวนัรุง่ย่อม 
ดยีิ่งกว่า) นกัแสดงกล่าวปิดท้ายด้วยประโยคภาษาจนีที่น่าประทบัใจ 

ยิ่งว่า “2020 年我们走过来，2021 年我们一直走下去，一直走 

向胜利！” “ปี 2020 พวกเราฝ่าฟันอุปสรรคจนผ่านพ้นกันมาได้  
ปี 2021 พวกเราจะยนืหยดัมุง่หน้าก้าวต่อไป มุง่หน้าไปสูค่วามส�าเรจ็!” 
 ……………….
 บรรยากาศเทศกาล “ชนุหว่าน” แห่งปีครสิต์ศกัราช 2021 ของ
จนี เรยีกได้ว่ายิ่งใหญ่และบ่งบอกแง่มมุด้านความเจรญิก้าวหน้าของ
จนีได้หลากหลายมากกว่าที่ผ่านมา หากใครได้ตดิตามรบัชมและพอ
จะเข้าใจภาษาจนีได้บ้าง กค็งจะพอมองเหน็สิ่งที่จนีพยายามจะป่าว
ประกาศให้ทั่วโลกได้รบัรู้ถงึชยัชนะหลาย ๆ ด้านซึ่งไม่ได้มาโดยง่าย 
ทั้งความส�าเร็จในด้านการติดต่อกับดาวนอกโลก ติดต่อและกระชับ
ความสัมพันธ์กับประเทศในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างแน่นหนา  
เช่น ความร่วมมือการสร้างทางด่วนสายแรกในภาคตะวันออก 
ของแอฟริกา ความร่วมมือสร้างสะพานข้าม “ทะเลแห่งปีศาจ”  
มลัดฟีส์ สร้างช่องทางออกทางทะเลที่คาซคัสถาน สร้างเส้นทางรถไฟ 
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มอมบาซาไนโรบี ประเทศเคนยา อุโมงค์ทะลวงภูเขาที่อุซเบกิสถาน  
รถไฟจีน-ยุโรป 27 เป็นต้น ความส�าเร็จและชัยชนะจากการต่อสู้กับ 
โรคร้ายโคโรน่า ความส�าเรจ็ในการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กบัประชาชนที่ 
ยากจนทั่วประเทศ ความส�าเร็จและความก้าวหน้าทางด้านปัญญา
ประดษิฐ์ (Artifi icial Intelligence, AI) การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ไปจนถงึเทคโนโลยกีารสื่อสารทั้งแบบ 5G และแบบควอนตมั 
ด้วยดาวเทียมที่ล�้าสมัย ซึ่งภายใต้ความล�้าสมัย สิ่งที่ชาวจีนยังคง
ให้การส่งเสรมิและอนรุกัษ์อย่างเสมอต้นเสมอปลายคอื เอกลกัษณ์ทาง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมจีนและคุณธรรมอันแสดงถึงพื้นฐานจิตวิญญาณ
อันแข็งแกร่งของชาวจีนที่ยากจะหาประเทศใดเทียบเสมือนนั่นก็คือ 
จติส�านกึความเป็นชนชาตจินี ซึ่งเข้าใจว่าชาวจนีส่วนใหญ่ไม่ว่าจะอยู ่
ในผนืแผ่นดนิจนีหรอืผนืแผ่นดนิอื่น พวกเขาน่าจะมหีวัใจสองดวง ดวง

หนึ่งคอื “ชาต”ิ (国) อกีดวงหนึ่งคอื “บ้าน” (家) เมื่อหลอมรวมเข้า

ด้วยกนัท�าให้ค�าว่า “ชาต ิ(บ้านเมอืง)” (国家) ในอดุมคตขิองพวกเขา
ยิ่งใหญ่มาก “พลงัแห่งชาตจินี” ของเขากย็ิ่งใหญ่มาก
 และสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่บ่งบอกว่า “นี่แหละ! คือ ‘จีน’ ” 

…这，就是“中国” ！
 ……………….
 หนังสือ “เคล่ือนพลังสู่เวทีโลก นี่คือประเทศจีน” หรือ 
China Now อันที่จริงหากจะแปลชื่อตามนัยประโยคในภาษาจีน  

“这就是中国” จะแปลว่า “นี่แหละจนี!” กไ็ม่น่าจะผดิ เป็นประโยค 

ที่เจ้าของผลงานคอื ศาสตราจารย์จางเหวยเหวย (张维为) ผูอ้�านวยการ 
สถาบันวิจัยประเทศจีนแหง่มหาวิทยาลัยฟู่ตั้นพยายามจะสื่อสาร 
ให้ชาวจนีโดยเฉพาะเยาวชนชาวจนีได้ “เข้าใจจนี” “เข้าใจจดุยนืของ
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จนี” และ “ร่วมกนัสร้างจดุยนืให้จนี” ให้เชื่อมั่นในตวัเองและสามารถ
ยนืหยดัในเวทโีลกได้อย่างมั่นใจและมั่นคง
 ในมมุมองของ “ชาวจนีด้วยกนั” ท่านเหน็ว่า มพีี่น้องชาวจนี
จ�านวนหนึ่งที่อาจจะยังเข้าใจศักยภาพประเทศของตนไม่ถ่องแท้ 
พยายามดิ้นรนไปใช้ชวีติและตั้งรกรากในต่างประเทศ ท่านเหน็ว่าชาว
จีนบางกลุ่มบางโอกาสไม่ได้พูดแทนจีนแต่กลับเป็นกระบอกเสียงให้
ชาวต่างชาติ ท่านเห็นว่าชาวจีนจ�านวนหนึ่งมักจะจินตนาการเสมอ 
ว่าโลกตะวันตกบรรเจิดแสนงาม สุดท้ายกลับพบว่า โลกที่ใฝ่ฝันนั้น 
เป็นโลกจนิตนาการ ไม่มอียู่จรงิ
 ในมมุมองของ “ชาวจนีที่ถกูเพ่งเลง็” ภายใต้นานาวาทกรรม
ของตะวนัตกเช่นว่า “ก้าวล�้า” “ล้าหลงั” “รวบอ�านาจ” “เคารพและ 
ไม่เคารพสทิธมินษุยชน” ท่านสวนแย้งว่า “ประเดน็ส�ำคญัเป็นเพรำะพวก 

เขำเคยชนิกบัตรรกะของ “แนวคดิยดึตะวนัตกเป็นศูนย์กลำง” (西方 

中心论 west-centered thought) และ “ทฤษฎจีดุจบแห่งประวตัศิำสตร์”  

(历史终结论 the theory of the end of history) โดยมองว่ำมเีพยีง 
วธิกีำรและระบบกำรปกครองของตะวนัตกเท่ำนั้นที่จะเป็นสญัลกัษณ์ 
ของหลักวิธีและระบบกำรปกครองที่ดีที่สุดของมนุษยชำติ ถ้ำคุณ 
ไม่เหมอืนกบัเรำ เท่ำกบัว่ำคณุไร้อำรยธรรม” และท่านยนืยนัว่า เนื้อใน 
ของอารยธรรมจนีนั้นมคีวามอดุมสมบรูณ์ มคีวามหลากหลายซบัซ้อน 
มากเกนิกว่าที่จะอาศยัวาทกรรมอนัคบัแคบและตื้นเขนิมาสรปุจนี
 ในมุมมองของ “ชาวจีนในวันนี้” ที่ได้สอดส่องพฤติกรรม 
“ตะวนัตกในวนัก่อนหน้านี้” และ “ตะวนัตกในวนันี้” ท่านค้นพบว่า 
“มหาอ�านาจ” ไม่ใช่จุดหมายส�าคัญของการสร้างโลก การสู้รบใน
สนามสงครามปัจจุบันควรค�านึงถึงเรื่องปากท้องและชีวิตผาสุกของ
ประชากรภายในประเทศภายใต้ความเท่าเทียมและความเสมอภาค 
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ท่านได้พาดพิงถึงอุปสรรคของความเจริญก้าวหน้าของสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งอ้างองิจากวาทะของชาวอเมรกินัด้วยกนั โดยยกตวัอย่างบทสนทนา 
ที่อดตีประธานาธบิดจีมิมี่ คาร์เตอร์ ในวยั 94 กล่าวกบัทรมัป์ว่า “เหน็
ด้วยว่ำ ‘จนีก�ำลงัแซงหน้ำพวกเรำ’ แต่คณุรู้ไหมว่ำเพรำะเหตใุด นบั 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ที่ผมได้กระชับควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตกับจีน 
เข้ำสู ่สภำวะปกติ คุณรู ้ไหมว่ำนับแต่นั้นมำจีนท�ำสงครำมกี่ครั้ง?  
‘ศูนย์’ แต่เรำกลับท�ำสงครำมตลอดเวลำ…ภำยใต้ประวัติศำสตร์
แห่งกำรสถำปนำสหรัฐอเมริกำ 242 ปี มีเพียง 16 ปีเท่ำนั้นที่ไม่มี
สงครำม ดงันั้น สหรฐัฯ นำ่จะเป็นประเทศที่ชอบท�ำสงครำมมำกที่สดุ 
ในประวัติศำสตร์โลก…สหรัฐฯ สูญเสียงบประมำณทำงกำรทหำรไป
กว่ำ 3 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั แต่จนีไม่เคยสูญเสยีเงนิทองไปกบักำร
สงครำมเลยสกันดิ นี่จงึเป็นสำเหตทุี่จนีก�ำลงัจะแซงสหรฐัฯ ในทกุ ๆ 
ด้ำน หำกสหรฐัฯ น�ำเงนิ 3 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ ไปใช้ในโครงกำร
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนของสหรัฐฯ เรำก็จะมีรถไฟควำมเร็วสูง มี
สะพำนที่ไม่พังทลำย ดูแลรักษำถนนหนทำงได้ และยังมีเงินเหลือ
อกี 2 ล้ำนล้ำนเหรยีญสหรฐั เทยีบกนัแล้ว เพรำะไม่ต้องท�ำสงครำม
จีนจึงสำมำรถลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบกำรศึกษำ จีนมี 
รถไฟควำมเรว็สงูที่มรีะยะทำงยำวไกลที่สดุในโลกแล้ว สหรฐัฯ มรีถไฟ
ควำมเรว็สูงยำวเท่ำไหร่หรอื? ทกุคนกร็ู้ดวี่ำ ‘ศูนย์’”
 ด้านมุมมองที่ท่านพยายามถ่ายทอดความเข้าใจต่อวิถ ี

“โมเดลจีน” (中国模式 the China model) รวมถึงความส�าเร็จ 
ของสถาบันการเมืองของจีนให้ชาวจีนด้วยกันและชาวต่างชาติ
ได้เข้าใจ ท่านอ้างอิงวิสัยทัศน์ของเติ้งเสี่ยวผิงเรื่องความเคารพ 
ในโมเดลของกันและกันและหลักการกระชับความสัมพันธ ์
ระหว่างประเทศว่า “หลกักำรส�ำคญัของระเบยีบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
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ประเทศคือ ไม่ควรเข้ำไปแทรกแซงกิจกำรภำยในของประเทศอื่น  
ไม่แทรกแซงในระบบสงัคมของประเทศอื่น เป็นไปไม่ได้ที่จะก�ำหนดให้
ทกุประเทศในโลกคดัลอกและปฏบิตัติำมโมเดลสหรฐัฯ องักฤษ และ 
ฝรั่งเศส …ควรเคำรพพรรคและประชำชนของแต่ละประเทศ คิดค้น
หำวิธีแนวทำง ส�ำรวจ และแก้ไขปัญหำของตนเอง ไม่มีพรรคใดที่
สำมำรถท�ำหน้ำที่เป็นพรรคหัวโจกและสั่งกำรได้ เรำเองก็ต่อต้ำน 
ผู้อื่นที่ออกค�ำสั่งกับเรำ และเรำจะต้องไม่ออกค�ำสั่งกับผู้อื่นเช่นกัน” 
และว่า “ชยัชนะของกำรปฏวิตัขิองประชำชนในประเทศจ�ำต้องพึ่งพำ 
ล�ำแข้งของตน กำรปฏวิตัไิม่สำมำรถส่งออกหรอืน�ำเข้ำได้ตำมอ�ำเภอใจ 
เหมือนสินค้ำ กำรปฏิวัติของประเทศใดๆ และกำรแก้ปัญหำของ 
ประเทศใดๆ จ�ำต้องขึ้นอยู่กบัสภำพกำรณ์ที่เป็นจรงิของประเทศนั้น”
 ด้านความแขง็แกร่งและอตัลกัษณ์ของสถาบนัการเมอืงจนี มี
หลายจดุที่ท่านกล่าวไว้อย่างน่าสนใจเช่นว่า “สหรฐัฯ หรอืแม้กระทั่ง
ชำติตะวันตกทั้งหมดเข้ำใจผิดเกี่ยวกับจีนมำตลอด หำกว่ำท่ำนใด
ที่ติดตำมสถำนกำรณ์กำรเมืองปัจจุบันอย่ำงใกล้ชิดย่อมจะทรำบ
ถึงกระแสวิพำกษ์หลักของสื่อตะวันตก ซึ่งเมื่อพูดถึงกำรเมืองและ
พรรคกำรเมอืงของจนีกห็นไีม่พ้นข้อค�ำถำมเหล่ำนี้เช่น “ท�ำไมจนีมแีต่
ปฏริูปเศรษฐกจิ ไม่ปฏริูปกำรเมอืง?” “ไม่ปฏริูปกำรเมอืง แล้วจนีจะ
ประสบควำมส�ำเรจ็ได้อย่ำงไร?” “เมื่อไหร่จนีจะเลกิระบบพรรคเดยีว 
เสยีท?ี” ฯลฯ ผมเรยีกกลุม่ขี้ครหำเหล่ำนี้ว่ำ “พวกขี้เกยีจใฝ่หำควำมรู”้  
“พวกท�ำงำนสื่อสำรมวลชนแบบสนัหลงัยำว ไม่จรงิจงักบังำน” อำศยั
แค่สิ่งที่พวกเขำนยิำมว่ำ “ค่ำนยิมสำกล” แล้วกไ็ม่ต้องศกึษำวจิยัใด ๆ  
ไม่ต้องเรยีนรูป้ระเพณวีฒันธรรมและประวตัศิำสตร์ของชำตอิื่น เพยีง
เพรำะคณุกบัเรำไม่เหมอืนกนั กย็นืยนัว่ำคณุคอืผู้ล้ำหลงัทนัท ีนี่ช่ำง
เหมอืนกบัที่เขำว่ำ “武大郎开店，比我高的不要” อูต้่ำหลำงเปิดร้ำน
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ขำยขนมแป้งเซำป่ิง เหน็ใครดกีว่ำเป็นไม่ได้ กเ็ป็นเพรำะคดิกนัแบบนี้ 
ตะวนัตกจงึหยดุอยู่กบัที่ ไปไหนไม่รอด” 
 ทา่นไดอ้้างองิวาทะของเติ้งเสี่ยวผงิว่า “ในอดตีเรำได้ท�ำตำม
โมเดลของลทัธสิงัคมโซเวยีตแล้วน�ำมำซึ่งปัญหำต่ำงๆ มำกมำย เรำ
พบปัญหำมำนำนแล้ว แต่ไม่ได้แก้ไขให้ด ีตอนนี้เรำต้องทบทวนและ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ ให้ดีเสียก่อน สิ่งที่เรำจะสร้ำงคือลัทธิสังคมนิยม
อัตลักษณ์แบบจีน” …“ท่ำนทรำบไหมว่ำชำวจีนก็มีค่ำนิยมของ
ตนเองนะ หนึ่งในนั้นก็คือ หลักแสวงหำสัจธรรมบนควำมเป็นจริง 
seek truth from facts…” กล่าวต่อว่า “มรดกทำงวฒันธรรมกำรเมอืง
ของประเทศจีนได้ก�ำหนดไว้ชัดเจนแล้ว หำกว่ำรัฐบำลจีนเหมือน 
พรรคกำรเมอืงตะวนัตก ที่เป็นตวัแทนผลประโยชน์ของกลุม่คนแค่บำง
กลุม่ พรรคกำรเมอืงนี้สดุท้ำยกจ็ะถกูประชำชนทอดทิ้ง…กำรท�ำให้จนี 
ดีนั้น หัวใจอยู่ที่พรรค กำรออกแบบโครงสร้ำงสถำบันส�ำคัญที่สุด  
ดงันั้นกำรพฒันำพรรคให้ด ีจงึเป็นหวัใจส�ำคญัสูค่วำมส�ำเรจ็ในกจิกำร
ของเรำ มิเช่นนั้นจีนอำจจะกลำยเป็นแค่เม็ดทรำยที่กระจัดกระจำย 
หรอืแม้กระทั่งแตกสลำยออกเป็นเสี่ยงๆ…” และว่า “จนีมรีะบบกำร 
คดัเลอืกคนเก่งผ่ำนกำรสอบคดัเลอืกที่ถูกใช้มำตั้งแต่อดตีกำลต่อเนื่อง
กันมำมำกกว่ำพันปี วัฒนธรรมกำรเมืองของชำวจีนมองว่ำ “อัคร
เสนำบดยี่อมมำจำกท้องถิ่น ขนุพลที่ห้ำวหำญย่อมมำจำกพลทหำร” 

(宰相必起于州部，猛将必发于卒伍) โครงสร้างสถาบนัการเมอืงจนีม ี
การ “หลอมรวมเข้ำกบัวธิกีำรบำงอย่ำงของระบบกำรเมอืงแบบตะวนัตก 
เช่น กำรส�ำรวจประชำมติและกำรเลือกตั้ง ฯลฯ โดยภำพรวมจึง 
กลำยเป็นกำรออกแบบโครงสร้ำงสถำบนัด้วยวธิ ี “คดัเลอืก + เลอืกตั้ง”  
“กลไกกำรก�ำหนดนโยบำยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครอบคลุมถึง 
ประชำธิปไตยแบบหำรือและ “ระบอบประชำธิปไตยรวมศูนย์รูป 
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แบบใหม่” กลไกกำรก�ำหนดนโยบำยแบบ “มำจำกประชำชน ไปสู่
ประชำชน” ลกัษณะนี้จงึจะสำมำรถวำงแผนครอบคลมุควำมต้องกำร
ของกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่ำงกนัได้”
 ……………….
 ส�านวนจนีกล่าวไว้ว่า “อ่านหนงัสอืหมื่นเล่ม เดนิทางหมื่นลี้” 

(读万卷书，行万里路) คดิเสยีว่า การที่เราจะอ่านหนงัสอืเป็นหมื่นพนั 
เล่มโอกาสคงนอ้ย โอกาสเดนิทางหมื่นแสนลี้ยิ่งไม่ง่าย ที่ส�าคญัยิ่งไป
กว่านั้นการที่เราอ่านหนงัสอืไม่มากพอ ไม่กว้างพอ มหิน�าซ�้าหนงัสอืที่
สามารถศกึษาหาอ่านได้หากถกูจ�ากดัแค่เพยีงแวดวงชดุความรูอ้�านาจ 
จากอารยธรรมฟากใดฟากหนึ่งเพียงฟากเดียว หรือเส้นทางที่เราย�่า
ศกึษาและท�าความเข้าใจกม็เีพยีงฟากใดฟากหนึ่งของโลก สดุท้ายเรา 
อาจถูกเรยีกว่า “อ่อนต่อโลก” หรอืไม่? เพราะเราอาจจะรูแ้ค่ตะวนัตก 
จรงิ ไม่รู้ตะวนัออกแท้ หรอืรู้เหนอืไม่รู้ใต้
 ศาสตราจารย์จางเหวยเหวยเป็นชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ ส�าเร็จ 
การศกึษาสาขาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทั้งระดบัปรญิญาโทและ 
เอก จากมหาวทิยาลยัเจนวีา ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบนัวจิยั
ประเทศจนีแห่งมหาวทิยาลยัฟู่ตั้น ศาสตราจารย์พเิศษมหาวทิยาลยั 
ฟู่ตั้น เคยมีประสบการณ์การท�างานประจ�าส�านักงานแปลภาษา 
ต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เคยเป็นล่ามให้กับ 
เติ้งเสี่ยวผิง มีประสบการณ์ในการเดินทางไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
มากกว่าร้อยประเทศ มีประสบการณ์การแลกเปลี่ยนและตอบโต ้
วาทกรรมในเวทสี�าคญัๆ กบับคุคลส�าคญั ทั้งนกัการเมอืงการปกครอง  
นกัปรชัญา นกัประวตัศิาสตร ์นกัสทิธมินษุยชน นกัข่าว นกัเขยีนของ
สื่อดังๆ ทั่วโลก ท่านยังมีผลงานเขียนทางด้านการเมืองจีนทั้งภาษา 
จีนและภาษาอังกฤษที่ส�าคัญหลายเรื่อง เช่น 中国特色社会主义,  
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中国人你要自信, 文明型国家, 新百年新中国, The China Wave: 
Rise of a Civilizational State เป็นต้น
 เนื้อหาสาระที่ปรากฏในหนังสือ “China Now” “เคลื่อน

พลังสู่เวทีโลกนี่คือประเทศจีน” ที่ผู ้เขียนพยายามชี้แจงชนใน 
ชาตแิละชาวต่างชาตดิงัตวัอย่างวาทกรรมข้างต้น เป็นแค่สาระส�าคญัๆ  
บางส่วนของหนังสือ ข้อเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากนานาทัศนะ
ของผู้เขยีนแง่มมุ “จนีสอนจนี” “จนีมองต่างชาต”ิ “จนีย้อนแย้งต่าง
ชาต ิ(สหรฐัฯ)” ยงัมสีาระความรูด้้านประวตัศิาสตร์โลก พฒันาการของ
ความเจรญิรุง่เรอืงและการล่มสลายทางการเมอืงและสงัคมของนานา 
ประเทศ ความสมัพนัธ์ของจนีกบันานาประเทศ ความสมัพนัธ์กบัสหรฐัฯ  
ในอดีตและปัจจุบัน กล่าวได้ว่าทีมงานผู้แปลมีความชาญฉลาดที่ได้
เลือกสรรหนังสือที่มีคุณค่าส�าหรับการท�าความเข้าใจ “จีนปัจจุบัน” 
เพิ่มเติมได้ในหลายหลากมิติ ในตัวบทแปลยังแทรกเสริมเชิงอรรถ 
อธิบายความส�าคัญๆ และวงเล็บค�าจีนค�าอังกฤษส�าหรับค�าเฉพาะ
ต่างๆ ไว้ให้เทียบเคียงด้วย ในฐานะที่เป็นหนังสือแปลเล่มหนึ่งก็น่า
จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศกึษาการแปลจนี-ไทยได้ด้วยเช่นกนั
 “China Now” “เคล่ือนพลงัสูเ่วทีโลก น่ีคอืประเทศจนี” 

เป็นหนงัสอืที่ผนวกเนื้อหาสาระมาจากรายการโทรทศัน์คล้ายรายการ 
สนทนาปัญหาบ้านเมอืงที่จดัขึ้นโดยความร่วมมอืของหน่วยงานหลายๆ 

ฝ่ายของจนี ได้แก่ Dragon TV (东方卫视) สถาบนัวจิยัประเทศจนีแห่ง

มหาวทิยาลยัฟูต่ั้น (China Institute 复旦大学中国研究院) บรษิทัผลติ

วดิโีอ tube กวานซื่อผงิ (观视频) และเวบ็ไซต์กวานฉา www.guancha.cn  

(观察者网) เริ่มออกอากาศทุกวันจันทร์ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม  
ค.ศ. 2019 ช่วงเวลา 21:30 น. ความยาวของแต่ละตอนประมาณ 42 นาที
 ปี 2021 เป็นปีครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมวินสิต์
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จนี (สถาปนาตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1921) ถอืว่าเป็นปีที่มคีวาม
ส�าคญัยิ่งต่อประเทศจนีปีหนึ่ง และถอืว่าเป็นโอกาสอนัดทีี่เราท่านจะ
ได้เปิดโลกทศัน์ “จนีมองจนี” และ “จนีมองโลก” ผ่านการบอกเล่า
ของหนงัสอืเล่มนี้

ศาสตราจารย์ ดร.จรสัศร ีจริภาส (谢玉冰)
อาจารย์ประจ�าสถาบนัเอเชยีศกึษา

มหาวทิยาลยัภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ปักกิ่ง. 28 กมุภาพนัธ์ 2021

������� china now �����5.indd   22 9/10/21   6:08 PM



แรงพลังของจีน : การผงาดด้วยอุตสาหะของชนในชาติ
01

 ประเทศจีน : การผงาดที่ไม่ธรรมดา 

ในปี ค.ศ. 2019 เราได้ฉลองครบรอบ 70 ปีของการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาต ิ 
70 ปี ถือว่าเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ที่ผ่านไปพริบตาเดียว ทว่า 
การเปลี่ยนแปลงของประเทศเสมือนพลิกฝ่ามือ อีกทั้งในปีนี้ วงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนมีบริษัทแห่งหนึ่งชื่อว่า หัวเหวย 
เนื่องจากการกดดนัจากสหรฐัฯ จงึได้รบัการจบัตามองจากทั่วโลก นบั
ว่าเป็นปรากฏการณ์มังกรสะท้านพิภพ ที่ประเทศจีนแสดงประจักษ์
สู่สายตาชาวโลก การพุ่งทะยานของบริษัทหัวเหวยถือเป็นเงาแห่ง 
การผงาดของจีน การแข่งขันอย่างดุเดือดภายใต้ระบบ 5G กับ 
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีหลักหรือด้านการสร้าง
มาตรฐานของจนี กล่าวได้ว่าจนีก้าวทนัสหรฐัฯ ขณะที่อกีหลายๆ ด้าน  
จนีได้ก้าวล�้าสหรฐัฯ ไปแล้ว นั่นจงึเป็นสาเหตทุี่ท�าให้สหรฐัฯ หวั่นเกรงจนี  
และพยายามหาวิธีการต่างๆ นานากดดันบริษัทเอกชนรายนี้ ทว่า 
วิธีการเหล่านั้นก็ใช่ว่าจะหยุดยั้งการผงาดของจีนได้ แต่กลับเป็นแรง 
ผลกัดนัให้จนีผงาดรอบด้านได้รวดเรว็ยิ่งขึ้น
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อย่างไรก็ตาม ภาวะอันเลวร้ายในบางนัยอาจถือว่าเป็นเรื่องด ี
หากมองย้อนกลบัไปในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมา “เหตกุารณ์กาแลก็ซี่”  
ในปี ค.ศ. 1993 กรณรีะเบดิสถานทตูจนีในยโูกสลาเวยีในปี ค.ศ. 1999  
เหตุการณ์ในทะเลจีนใต้ ปี ค.ศ. 2001 เหตุการณ์คบเพลิงกีฬา 
โอลมิปิกปักกิ่งปี ค.ศ. 2008 และ “การลกัพาตวั” ผู้บรหิารระดบัสูง 
ของบริษัทหัวเหวยในปี ค.ศ. 2018 เหตุการณ์เหล่านี้ต่างถือเป็น 
แบบเรยีนที่ดทีี่ได้เตอืนสตใิห้ชาวจนีนกัต่อนกัรกัชาตมิากขึ้น ทั้งยงัได้รู้จกั 
ธาตแุท้ของชาวตะวนัตกมากขึ้นด้วย ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผูค้นบางกลุม่ 
โดยเฉพาะในวงวิชาการนั้นออกจะไร้เดียงสาไปหน่อย โดยมัก 
จะนึกคิดไปว่ามีโลกอันสวยสดงดงามอีกโลกหนึ่ง และโลกอันแสน 
ดงีามนั้นกค็อืโลกตะวนัตก โดยเฉพาะสหรฐัฯ สดุท้ายปรากฏว่าโลกที่
พากนัใฝ่ฝันอยูน่ั้น เป็นโลกในจนิตนาการที่ไม่มอียูจ่รงิ กรณจีบัตวัคณุ 
เมิ่งหวั่นโจว（孟晚舟）(ผู ้บริหารระดับสูงของหัวเหวย) เป็นการ
กระท�าที่เผยความจอมปลอมและการใช้อ�านาจบาตรใหญ่ของสหรฐัฯ  
สิ่งที่สหรัฐฯ กล่าวถึงความยุติธรรมและเสรีภาพ ความเป็นอิสระ
ทางตลุาการ เศรษฐกจิการตลาด การแข่งขนัที่เป็นธรรม การค้าเสร ี 
จติวญิญาณรกัษาค�ามั่นสญัญา ประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชนนั้น  
สญูสลายไปสิ้น ส�าหรบัชนในชาตยิงัมบีทเรยีนที่ดกีว่านี้อกีหรอื ส�าหรบั
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ยังมีวิชาความคิดทางการเมืองที่ดียิ่ง 
ไปกว่านี้อกีหรอื 

บางคนกล่าวว่าการโฆษณาของจีนนั้นมากเกินไปหรือเปล่า 
ท�าให้สหรัฐฯ มองเป็นคู่ปรปักษ์ อันที่จริงชาวจีนเพียงอยากจัดการ
เรื่องของตนเองให้ดเีท่านั้น ดงัเช่นส�านวนจนีกล่าวว่า “ต้นไม้อยากจะ 
สงบ แต่ลมไม่หยดุพดักระหน�่า” ในยคุเติ้งเสี่ยวผงิ（邓小平）เน้นกนัว่า 
จีนไม่ต้องการท�าตัวเด่นบนเวทีโลก ตอนนั้นระดับการพัฒนาด้าน

������� china now �����5.indd   24 9/10/21   6:08 PM



24 CHINA NOW CHINA NOW 25 

เศรษฐกจิของประเทศจนียงัสู้รสัเซยีไม่ได้ แต่ปัจจบุนันี้เศรษฐกจิของ 

รัสเซียเทียบเท่าแค่มณฑลกว่างตงเท่านั้น ยุคเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อ 
30 ปีก่อนไม่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เด่น เน้น
เกบ็ง�าประกาย เติง้เสีย่วผิงเคยกล่าวว่า การซ่อนง�า 
ศกัยภาพเป็นเพียงแค่วธิกีาร หาใช่จุดหมาย จดุหมาย 
คอืมผีลงานปรากฏจากการกระท�า เม่ือผลประโยชน์ 
แห่งชาติของจีนแพร่หลายท่ัวโลกแล้วจะยังกลัว 
ท่ีจะยืนหยัดและปกป้องผลประโยชน์ของตนอกีหรอื  
ถ้าไม่ออกมาปกป้องประโยชน์ของตนแล้วใครจะมา 
ปกป้อง อนัที่จรงิ เมื่อขนาดเศรษฐกจิใหญ่โตจนถงึจดุหนึ่งแล้วกค็วรใช้ 
ประโยชน์จากจดุแขง็นั้นให้เตม็ที่ พฒันาจดุแขง็ให้ได้มาตรฐานทดัเทยีม
มาตรฐานโลก ชาวตะวันตกยอมรับที่สุดคือศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น
ศกัยภาพด้านฮาร์ดแวร์หรอืซอฟต์แวร์กต็าม

เรายดึถอืในหลกัการความร่วมมอืแบบชนะทั้งสองฝ่าย (win-win)  
และเราได้ปฏิบัติตามหลักการนี้มาโดยตลอด แต่สหรัฐฯ ซึ่งเป็น
ประเทศส�าคัญประเทศหนึ่งในโลกไม่ยึดถือหลักการข้อนี้แม้แต่น้อย 
สหรัฐฯ ยึดถือแต่เพียงว่า “สหรัฐฯ ยิ่งใหญ่ค�้าฟ้า” เชื่อแต่เพียงว่า 
เมื่อฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพ่ายแพ้ (Zero-sum Game/  
เกมผลรวมเป็นศูนย์) แต่ผมคิดว่าความคิดเช ่นนี้ทวนกระแส 
ประวตัศิาสตร์ แต่ท้ายที่สดุกค็งต้องตื่นสต ิยอมรบัว่าหนทางที่ดทีี่สดุ

คือความร่วมมือแบบชนะทั้งคู่ (win-win) ชาวจีนเล่นหมาก
ล้อมเป็น หมากล้อมเป็นเกมที่ใช้ศักยภาพสร้าง
สถานการณ์ท่ีเป็นต่อ ทุกวนันีป้ระเทศจนีเป็นคูค้่าที่
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ใหญ่ทีส่ดุของ 130 กว่าประเทศ นีค่อืศกัยภาพของ
จนี นีค่อืศักยภาพในการสร้างสถานการณ์ทีเ่ป็นต่อ 
เมื่อก่อร่างขึ้นแล้วก็ยากจะหยุดยั้ง

เส้นทางระยะ 70 ปีที่ผ่านมาของชาวจีนไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย  
นบัจากการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนีในปี ค.ศ. 1949 สหรฐัฯ 
ก็ส่งกองทัพมารบถึงสนามหน้าบ้านแล้ว ชาวจีนต้องรับมือต่อสู ้
อย่างไม่มทีางเลี่ยง ประธานเหมากล่าวว่า “ชกไปหมดัหนึ่ง เพื่อเลี่ยง
การชกนบัร้อย” สงครามต่อต้านสหรฐัฯ เพื่อช่วยเหลอืเกาหลเีหนอืนั้น 
น�ามาซึ่งสันติภาพเป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปี ไม่เช่นนั้นแล้ว 
จะมีการผงาดของจีนในวันนี้หรือ ความล้าหลังในช่วงเริ่มต้น 
การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสิ่งที่คนในยุคปัจจุบันยาก
จะเข้าใจ ประเทศจนีประสบภาวะสงครามต่างๆ มายาวนานนบัร้อยปี 
ท�าให้จนีตกอยู่ในภาวะความยากจนข้นแค้น ประธานเหมาเคยกล่าว
ว่า ตอนนี้เราสามารถผลติอะไรได ้สามารถผลติโต๊ะ เก้าอี้ได้ สามารถ 
ผลติถ้วยน�้าชาและกาน�้าชาได้ สามารถปลกูข้าวและน�ามาบดเป็นแป้งได้  
สามารถผลิตกระดาษได้ แต่เราไม่สามารถผลิตรถยนต์ เครื่องบิน  
รถถงั และรถไถนาได้แม้แต่เครื่องเดยีว

จากนั้นจนีกเ็ริ่มฟ้ืนฟปูระเทศโดยเน้นการพฒันาด้านอตุสาหกรรม  
แต่กไ็ม่ได้ราบรื่นเท่าใดนกั ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 – 1978 จนีได้ก�าหนด 
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก 
และกิจการสังคม นับเป็นการวางรากฐานส�าคัญอย่างค่อนข้าง
ครอบคลมุส�าหรบัความก้าวหน้าของจนีต่อมาในภายหลงั ทั้งรากฐาน
ทางด้านอุตสาหกรรมและรากฐานสังคม รวมถึงการปลดแอกสตร ี 
การปฏริปูที่ดนิ การกระจายการศกึษาให้ทั่วถงึ การจดัการรกัษาพยาบาล 
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ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น จนีได้บรรลเุป้าหมายการสร้างเสรมิระบบการเมอืง
การปกครองขั้นพื้นฐาน ได้สร้างระบบอุตสาหกรรม การป้องกัน
ประเทศ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่ค่อนข้างสมบูรณ์ ในแง่นี้กล่าว 
ได้ว่า ช่วง 30 ปีแรกของจีนเป็น “30 ปีแห่งการก่อร่างสร้างตัว”  
เป็นพื้นฐานของการผงาดในอีก 40 ปีต่อมา ในทางการเมืองการ
ปกครอง จนีเคยผ่านเส้นทางอนัคดเคี้ยว ประชาชนยงัเป็นหนี้เป็นสนิ  
ระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนอยูใ่นเกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 
อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาติ (GDP)  
ต่อประชากรของประเทศต�่ากว่าประเทศส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกา  
ยุคสมัยนั้นเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่เจริญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศจีน  
ขนาดพื้นที่ที่อยูอ่าศยัต่อครอบครวัโดยเฉลี่ยเพยีงประมาณ 4 ตารางเมตร 
เท่านั้น เมื่อปี ค.ศ. 1983 ผมเดนิทางมากรงุเทพฯ เป็นครั้งแรก รู้สกึ
ว่ากรงุเทพฯ เจรญิกว่าเซี่ยงไฮ้ราว 20 ปี ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 
ผมยังได้เดินทางไปประเทศซิมบันเวและโกตดิวัวร์ในทวีปแอฟริกา 
ก็รู้สึกว่าเมืองหลวงของประเทศเหล่านั้นเจริญรุ่งเรืองกว่ากรุงปักกิ่ง  
นั่นเป็นสภาพทั่วไปของประเทศจีนในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปและ 
การเปิดประเทศอนัเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประวตัศิาสตร์ 
แต่ในวนันี้ประเทศเหล่านั้นจะเปรยีบเทยีบกบัจนีได้อย่างไร

40 ปีการปฏิรูปและการเปิดประเทศอาจเรียกได้ว่า “40  
ไม่ทกุข์ร้อน” จนีค้นพบหนทางสู่ความส�าเรจ็ของตวัเอง ดงันั้นเราจงึ 
ต้อนรบัการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาตจินีจากความสามารถ
ในการลุกขึ้นยืนจนกระทั่งถึงระดับร�่ารวยมั่งคั่ง ประเทศทั่วโลกแบ่ง 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา กลุ่มประเทศที่ 
เศรษฐกจิก�าลงัเปลี่ยนผ่าน และกลุม่ประเทศตะวนัตก เราสามารถมอง 
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เห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
นานาประเทศและเมื่อเปรยีบเทยีบกนัในลกัษณะนี้ เรายงัสามารถมองเหน็ 
ความหมายของความก้าวหน้าและหนทางการพฒันาของจนีได้ง่ายขึ้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของประเทศ 
ก�าลงัพฒันาคอืการแก้ไขปัญหาความยากจน และจนีกป็ระสบความส�าเรจ็ 
อย่างสงูสดุในการแก้ไขปัญหาด้านนี้ภายใต้มาตรฐานของจนี ในช่วง  
40 ปีที่ผ่านมา ประเทศจีนมีประชากร 740 ล้านคนที่สามารถ 
หลดุพ้นจากภาวะความยากจน แต่หากอ้างตามมาตรฐานสากลของ
ธนาคารโลกพบว่ามปีระชากรชาวจนีที่หลดุพ้นจากภาวะความยากจน  
จ�านวนถงึ 850 ล้านคน หรอืกล่าวได้ว่าเกอืบ 80% ของปัญหาความยากจน 
ทั่วโลกถูกขจัดไปโดยประเทศจีน หากปราศจากการบรรเทา 
ความยากจนขนาดมหมึา เชื่อว่าขดีความยากจนของประชากรโลกไม่ม ี
ทางลดลงได้ หากแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางคนกล่าวว่า ช่องว่าง 
ระหว่างคนรวยกับคนจนยังคงมีมาก ผมก็ยอมรับในข้อนี้ แต่ผม 
ขอชี้แจงว่าทั้งหมดนี้ต้องน�าไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศจึงจะ 
เหน็ชดัเจนยิ่งขึ้น ผมเคยเสนอข้อคดิในแงม่มุหนึ่งอยูห่ลายครั้งแล้วว่า  
ตราบใดที่น�าจนีไปเปรยีบเทยีบกบัประเทศก�าลงัพฒันาอื่นๆ ความส�าเรจ็ 
ของจีนก็จะน่าทึ่ง ถ้าเราลองขับรถท่องทั่วประเทศจีนเพื่อบันทึก 
ร่องรอยความยากจน โดยเริ่มสตาร์ทจากปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ใช้เวลา  
20 ชั่วโมง ไม่ว่าจะขบัรถไปที่ใดๆ เช่น เฮยเหอ ไห่หนาน กว่างโจว หรอื 
ฉงชิ่ง แค่ขอให้ไม่ได้ขบัลงทะเลเท่านั้น ตลอดเส้นทางภายในระยะเวลา  
2 ชั่วโมงนั้นคุณจะเห็นได้ว่าสามารถบันทึกร่องรอยความยากจนไว ้
ได้น้อยกว่าความยากจนที่คณุเหน็ในอนิเดยี อนิเดยีกเ็ป็นประเทศก�าลงั
พัฒนาเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย สภาวการณ์ของ
เราดกีว่ามาก เราเป็นประเทศสงัคมนยิม เราเคยผ่านการปฏริูปที่ดนิ 

������� china now �����5.indd   28 9/10/21   6:08 PM



28 CHINA NOW CHINA NOW 29 

เกษตรกรของเรามีที่ดินและมีที่พักอาศัย เพียงข้อนี้ก็ต่างกับประเทศ
ก�าลงัพฒันาส่วนใหญ่มากโขแล้ว นอกจากนี้ ระดบัชวีติความเป็นอยู่
ของคนยากจนของเรากด็ขีึ้นอย่างมากเมื่อเทยีบกบั 40 ปีก่อน ตาม
มาตรฐานความยากจนในปัจจุบันของเรายังมีประชากรที่ยากจน 
จ�านวนกว่า 30 ล้านคน เมื่อถึงปี ค.ศ. 2020 ผู้คนเหล่านี้ก็จะ 
หลดุพ้นจากความยากจน ปาฏหิารย์ิของการขจดัความยากจนที่สมบรูณ์
แบบของจีนจะได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งการพัฒนา
อารยธรรมของมวลมนษุยชาติ

ผมเคยเดินทางไปส�ารวจและศึกษาประเทศก�าลังพัฒนากว่า 
70 ประเทศ ความยากจนของพวกเขาแตกต่างจากความยากจนของ 
ชาวจีน ผมมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมาจากอินโดนีเซีย เป็นนักวิชาการ 
ด้านการพัฒนา เขาบอกว่าเพื่อนชาวจีนมักจะบอกเขาว่าอย่า
ศึกษาแค่เพียงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ควรไปศึกษาที่มณฑลกุ้ยโจวด้วย  
ฉะนั้นเขาจึงไปส�ารวจที่กุ ้ยโจว พอกลับมาก็บอกผมว่าไม่เหมือน
เลยจริงๆ กุ ้ยโจวนั้นเจริญกว่ามาก เพื่อนผมพูดว่า “ครอบครัว 
คนยำกคนจนในประเทศจีนต่ำงมีบ้ำน มีที่ดิน กินข้ำวก็มีกับข้ำว  
ส่วนคนยำกจนในประเทศเรำนั้น ไม่มทีี่ดนิ ไม่มบี้ำน อำหำรกำรกนิ 
กไ็ม่ด ีแถมยงักนิไม่อิ่มอกีต่ำงหำก”

เรื่องอาหารการกินและที่อยู ่อาศัยไม่ได้เป็นปัญหาส�าหรับ
ประเทศจีนต่อไปอีกแล้ว ขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งคือ เมื่อปี  
ค.ศ. 2018 ผมเคยเดนิทางไปอ�าเภอที่ยากจนแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวน  
นกัวชิาการชาวแอฟรกินักอ็ยูท่ี่นั่น เขาบอกผมว่าในตวัเมอืงของอ�าเภอ
ที่ยากจนแห่งนี้ ยงัมคีวามเจรญิและสวยงามมากกว่าเมอืงหลวงของ
ประเทศเขา ผมเคยเดินทางไปเขตอ�าเภอที่มีปัญหาความยากจน  
10 กว่าอ�าเภอ พบว่าอ�าเภอเหล่านั้นมีความเจริญและสวยงามกว่า
เมอืงหลวงของประเทศก�าลงัพฒันาอกีหลายประเทศ
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ผมยังยกตัวอย่างง่ายๆ ต่อไปอีกว่า จ�าได้ว่าในปี ค.ศ. 2010  
ที่อ�าเภอโจวฉี มณฑลกานซู่เคยเกิดภัยพิบัติโคลนถล่ม ดูจากข่าว 
ในโทรทศัน์ บ้านเรอืนส่วนใหญ่ที่ถกูโคลนถล่มทบันั้น มกีารตดิตั้งเครื่อง 
ปรบัอากาศทั่วไป นี่แค่อ�าเภอหนึ่งของมณฑลกานซูเ่ท่านั้นนะ การตดิตั้ง
เครื่องปรับอากาศส�าหรับครอบครัวในเมืองหลวงของประเทศก�าลัง 
พฒันาเป็นเรื่องหรูหราฟุ่มเฟือย ปัญหาประการแรกคอื เครื่องจ่ายไฟ
ของเทศบาลไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะจ่ายไฟได้พอเพียงส�าหรับ
เครื่องปรับอากาศตามความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ ฉะนั้น
เมื่อเทยีบกบัประเทศก�าลงัพฒันาแล้วคงชี้ให้เหน็ได้ว่าในภาพรวมเรา 
เป็นฝ่ายชนะแน่นอน เรายงัสามารถผลติกระแสไฟที่มาตรฐานสงูกว่านี้  
สามารถใช้กฏเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่านี้เพื่อก�าหนดมาตรฐาน 
การท�างานที่ดขีึ้น

ประการที่สอง เมื่อเทียบกับประเทศที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่าง 
การเปลี่ยนผ่าน ค�าว่า “ประเทศที่รปูแบบเศรษฐกจิก�าลงัเปลี่ยนผ่าน”  
เป็นค�าที่ผมไม่ชอบใช้เลย เพราะว่าไม่สามารถอธบิายรูปแบบของระบบ
เศรษฐกจิสงัคมนยิมที่ใช้กลไกการตลาดของเราได้อย่างถกูต้องแม่นย�า
เท่าใดนกั แต่เนื่องจากยงัไม่มคี�านยิามประเทศสงัคมนยิมและประเทศ
สงัคมนยิมในอดตีที่ดกีว่าค�านี้ ผมจงึขอใช้ค�านี้ไปพลางๆ ก่อน

เมื่อมองย้อนกลับไป ผมรู้สึกตื้นตันใจ ราว 27 ปีหรือ 28 ป ี
ก่อนหน้านั้น ช่วงที่สหภาพโซเวยีตล่มสลายและยโุรปตะวนัออกเปลี่ยน 
เข้าสู ่วิกฤต ตะวันตกต่างปรบมือดีใจที่ประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ ่
แบบตะวนัตกจะมาถงึประเทศ “ม่านเหลก็” แล้ว แต่หลายปีผ่านไป เรื่อง 
ที่พวกเขาท�า ผลส�าเรจ็ที่พวกเขาได้รบั ไม่สามารถเทยีบกบัประเทศจนี 
ได้เลย อีกทั้งยังต่างกันราวฟ้ากับดิน ผมได้พูดไปแล้วว่าขณะที่
สหภาพโซเวยีตล่มสลาย เศรษฐกจิรสัเซยีนั้นดกีว่าจนี แต่ตอนนี้ขนาด 
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เศรษฐกจิเทยีบได้กบัมณฑลกว่างตงของจนีเท่านั้น ผมยงัสามารถยก
ตัวอย่างได้ต่อไปว่า ทุกวันนี้ทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศของจีนมี
ประมาณ 3 ล้านล้านกว่าดอลลาร์สหรฐัฯ ซึ่งสั่งสมมาจากเดมิที่ไม่มี
อะไรเลย กระทั่งสามารถแซงหนา้เศรษฐกจิมวลรวมของอดตีประเทศ
สงัคมนยิม รวมทั้งรสัเซยีและอกี 16 ประเทศในยโุรปกลางและยโุรป
ตะวนัออกได้ด้วย 

นอกจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตะวันตก ผมรู้สึก
ว่าบางคนในประเทศของเราเห็นดีเห็นงามไปกับสหรัฐฯ ทุกเรื่อง  
ในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ผมจะขอเปรยีบเทยีบระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ บ้าง 
ผมมักจะเอ่ยถึงส�านวนที่ว่า “30 ปีสายน�้าไหลฝั่งตะวันออก 30 ปี
สายน�้าไหลฝั่งตะวนัตก”1 เมื่อปี ค.ศ. 2011 ผมได้พูดคยุกบัหวัหน้า
บรรณาธกิารนติยสาร “Time” ที่เมอืงฮมับูร์ก ท่านเป็นนกัสื่อมวลชน
อาวุโสชาวเยอรมัน ในตอนนั้นท่านเพิ่งกลับจากเซี่ยงไฮ้ ท่านพูดว่า
มหานครเซี่ยงไฮ้คล้ายกบัมหานครนวิยอร์กมากขึ้นทกุวนั หรอืว่าไม่มี
โมเดลจนี ที่แทก้เ็ป็นโมเดลสหรฐัฯ มใิช่หรอื ผมตอบไปว่า คณุอาจจะ
มองไม่ละเอยีดพอนะ ความจรงิเซี่ยงไฮ้มหีลายด้านแซงหน้านวิยอร์ก
ไปแล้ว ในทกุวนันี้สิ่งที่เรยีกว่าฮาร์ดแวร์ของเมอืง เช่น สนามบนิ รถไฟ
ใต้ดนิ และศูนย์การค้า ฯลฯ ของเซี่ยงไฮ้ต่างกน็�าหน้านวิยอร์กไปแล้ว 
และไม่ใช่น�าหน้าไปเลก็น้อยเท่านั้น แต่เป็นการน�าหน้าไปถงึ 15 หรอื 
20 ปีแล้วกว็่าได้

เมื่อพจิารณาตวัชี้วดัทางด้านซอฟต์แวร์ เช่น อายขุัยโดยเฉลี่ย
ของชาวเซี่ยงไฮ้นั้นสูงกว่าชาวนิวยอร์กถึง 4 ปี ค่าเฉลี่ยอายุขัยของ
ชาวนวิยอร์กคอื 79 ปี ส�าหรบัเซี่ยงไฮ้ ตามสถติขิองเซี่ยงไฮ้ในปี ค.ศ. 
2018 ค่าเฉลี่ยอายขุยัของประชากรอยูท่ี่ 83 ปี นอกจากนี้ อตัราการตาย 

1 หมายถึง สถานการณ์ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ได้เป็นท่ีแน่นอนตายตัว (-ผู้แปล)
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ของทารกในเซี่ยงไฮ้ก็ต�่ากว่านิวยอร์กด้วย ความปลอดภัยและ 
ความสงบเรยีบร้อยทางสงัคมของเซี่ยงไฮ้กด็กีว่านวิยอร์กอาจจะ 10 เท่า 
ด้วยซ�้า ตอนนั้นผมได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับหัวหน้าบรรณาธิการ 
ของนติยสาร “Time” ผมบอกกบัเขาว่า เราจรงิจงักบัการเรยีนรูจ้ดุแขง็ 
ของประเทศต่างๆ รวมทั้งจุดแข็งของสหรัฐฯ ด้วย ขณะเดียวกัน 
เราก็มองเห็นถึงข้อบกพร่องของระบบการเมืองการปกครองของ 
ต่างประเทศ และหลกีเลี่ยงข้อบกพร่องเหล่านั้น

ผมมักพูดว่าจีนมีฐานการพัฒนาในรูปแบบของจีน (รวมถึง
ฐานพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่พัฒนาแล้วทั้งหมด โดยเฉพาะกลุ่มเมือง
สามเหลี่ยมปากแม่น�้าแยงซีเกียง กลุ่มจูซานเจี่ยว กลุ่มจิงจินอี้เฉิง 
กลุ่มเมืองคาบสมุทรซานตงและเมืองบางส่วนที่ไม่ติดชายฝั่งทะเล) 
ประชากรในเขตพื้นที่เหล่านั้นมีจ�านวนมากกว่า 400 ล้านคน ซึ่ง
มากกว่าประชากรในสหรัฐฯ โครงสร้างพื้นฐานหรือฮาร์ดแวร์ของ
พื้นที่เหล่านั้นเทียบเท่าหรืออาจแซงหน้าประเทศตะวันตกส่วนใหญ่
ไปแล้วเสยีด้วยซ�้า ส�าหรบัตวัชี้วดัส�าคญัทางด้านสงัคมหรอืซอฟต์แวร์
นั้นก็พอๆ กับประเทศตะวันตก ความสงบเรียบร้อยทางสังคมดีกว่า
สหรฐัฯ มาก

นอกจากนี้ ผมคิดว่าเรายังสามารถเปรียบเทียบผ่านมูลค่า
เฉลี่ยฐานะครัวเรือน ตัวชี้วัดที่ผมมักจะเลือกน�ามาใช้คือมูลค่าสุทธิ
ของครอบครวัฐานะปานกลาง ผมองิรายงานการส�ารวจของธนาคาร
กลางของสหรฐัฯ ในปี ค.ศ. 2010 มาเปรยีบเทยีบกบัรายงานที่จดัท�า 
ในปีเดยีวกนัของมหาวทิยาลยัเศรษฐศาสตร์การเงนิภาคตะวนัตกเฉยีงใต้ 
(มหาวิทยาลัยซีหนานไฉจิง) มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้น�ามาตรฐาน
เดยีวกนักบัธนาคารกลางสหรฐัฯ มาประเมนิมลูค่าสทุธขิองครอบครวั 
ผลการประเมินพบว่าครอบครัวในตัวเมืองของจีนกับครอบครัวของ
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สหรฐัฯ ต่างกนัเพยีง 10,000 ดอลลาร์สหรฐัฯ มลูค่าสทุธขิองครอบครวั
ระดบักลางของจนีคอื 66,300 ดอลลาร์สหรฐั ส่วนสหรฐัฯ คอื 77,300  
ดอลลาร์สหรฐัฯ (เทยีบเท่าประมาณ 500,000 หยวน) หากน�ามลูค่าสทุธ ิ
ของครอบครัวระดับกลางของสหรัฐฯ ไปเทียบกับครอบครัวจีนใน 
เขตพื้นที่พฒันา ซึ่งมปีระชากรประมาณมากกว่า 400 ล้านคน ตวัเลข
มลูค่าสทุธขิองครอบครวัระดบักลางของสหรฐัฯ กลายเป็นกลุม่ของคน
ที่มรีายได้น้อย ส�าหรบัประเทศจนีถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่ง
เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมาใครล่ะที่จะคดิได้

มบีางคนกล่าวว่า คณุมองข้ามครอบครวัชนบทจนีไปหรอืเปล่า 
ผมเจตนาที่จะตดัประเดน็นี้ทิ้งไปก่อน เหตใุดน่ะหรอื กเ็นื่องจากว่าเมื่อ
ผมได้อ่านรายงานวจิยัของมหาวทิยาลยัการเงนิและเศรษฐกจิซหีนาน
แล้วพบว่า รายงานวจิยัฉบบันั้นไม่ได้น�าที่ดนิของพี่น้องเกษตรกรของเรา 
ไปคิดค�านวณด้วย การค�านวณเช่นนั้นไม่ยุติธรรมส�าหรับเกษตรกร 
ทั้งหลาย เพราะปัจจบุนัที่ดนิราคาสูงมาก จะว่ากนัตามจรงิ หากเรา
ลองร่างมูลค่าที่ดินขึ้นมาก่อน แล้วค่อยน�าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ 
แบบนั้นค่อยน่าเชื่อถือหน่อย ทว่าจ�านวนประชากรในตัวเมืองของ
จนีม ี700 ล้านคน มมีากกว่า 2 เท่าของจ�านวนประชากรสหรฐัฯ ถ้า
เปรยีบเทยีบกนัแบบนี้ ความแตกต่างกไ็ม่มากแล้ว และนี่กเ็ป็นเพยีง
แค่มาตรฐานของปี ค.ศ. 2010 และหลงัจากนั้นทรพัย์สนิของชาวจนี
ยงัจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความมั่นคั่งของชาวอเมรกินัส่วนใหญ่
ไม่ได้เพิ่มขึ้น

หากตัวชี้วัดนี้สามารถอธิบายให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกจิของจนีและการยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชนแล้ว ถ้า
เช่นนั้นแล้วผลการส�ารวจทางสังคมขนาดใหญ่ก็น่าจะสะท้อนให้เห็น
ถงึความก้าวหน้าทางการเมอืงและสงัคมของจนี ดงัเช่น ศูนย์วจิยัพวิ 
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(Pew Research Center) ในสหรฐัฯ และบรษิทัส�ารวจและวจิยัอปิซอสส์  
(Ipsos) ในฝรั่งเศสต่างกไ็ด้ท�าการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนจนี  
เมื่อค�าตอบของข้อค�าถามที่ว่าคุณเห็นว่าประเทศของคุณก�าลัง 
ก้าวย่างอยู่บนเส้นทางพัฒนาที่ถูกต้องใช่หรือไม่ มีชาวจีนที่เห็นชอบ
เส้นทางพฒันาของประเทศจนีค่อนข้างสูง ยกตวัอย่างผลส�ารวจของ
บรษิทัส�ารวจและวจิยัอปิซอสส์ ในปี ค.ศ. 2017 มปีระชากรชาวจนีที่
ตอบแบบสอบถามจ�านวนมากกว่า 90% เห็นว่าประเทศจีนก้าวย่าง
อยู่บนหนทางการพฒันาที่ถูกต้อง ขณะที่จ�านวนประชากรสหรฐัฯ มี
เพยีง 34% ที่เหน็ว่าประเทศของตนพฒันามาถูกทาง และในฝรั่งเศส
มปีระชากรเพยีง 11% เท่านั้นที่เหน็ชอบ ผลจากแบบส�ารวจนี้สามารถ
อธบิายได้ว่า เพราะเหตใุดกลุม่ “ขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อกั๊กเหลอืง”2 
ของฝรั่งเศสจึงได้เกิดขบวนการต่อต้านยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนาน  
เมื่อปี ค.ศ. 2018 ผมได้ถกเถียงกับนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า 
เบอร์นาร์ด อองร ีลวี ี(Bernard Henry Levy) ซึ่งเป็นผูค้ดัค้านระบบการเมอืง 
ของจนีเสยีงแขง็ และเขาเป็นผูผ้ลกัดนัให้เกดิสงครามและความวุน่วาย
ในลิเบีย เขากล่าวหาว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชน ผมตอบเขาไปว่า 
“Mind your own business” (ไปจดัการกบักจิการของประเทศตนให้ดี 
ก่อนเถอะ) ผมอ้างอิงแบบส�ารวจนี้ว่า มีประชากรชาวฝรั่งเศส 
จ�านวนมากกว่า 80% เห็นว่าประเทศของตนก�าลังก้าวย่างอยู่บน 
เส้นทางการพฒันาที่ผดิพลาด คณุไม่ลองไปคดิดหูน่อยหรอืว่าในจ�านวนนี้
มีคนที่เขาไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนจ�านวนเท่าไหร่ เขา
อ้างถงึกรณซีนิเจยีงของจนี ผมบอกกบัเขาว่า พวกคณุท�าให้ประเทศ 
ลเิบยีเกดิความวุน่วายไม่สงบและท�าให้ซเีรยีเกดิความวุน่วายไม่สงบอกี 

2 ความเคลื่อนไหวของขบวนการกลุ่ม “เสื้อกั๊กเหลอืง” หรอื Mouvement des gilets jaunes 

(-ผู้แปล) 
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พวกคณุยงัคดิมาก่อกวนให้ซนิเจยีงไม่สงบอกีหรอื ไม่มทีาง! No way! 
(จะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกดิขึ้นเป็นอนัขาด)

ถอืโอกาสสาวความต่ออกีสกัประโยค ตอนนี้ถ้าอยากทราบว่า
เหตกุารณค์วามเคลื่อนไหวของขบวนการกลุ่ม “เสื้อกั๊กเหลอืง” ยงัจะ 
ด�าเนินต่อไปอีกหรือเปล่า คงไม่ต้องไปสอบถามชาวฝรั่งเศสแล้ว  
ให้ไปถามที่ตลาดอี้อ ู มณฑลเจ้อเจยีงดกูไ็ด้ ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ที่นั่น
สามารถให้ค�าตอบคุณได้ ถ้าเสื้อกั๊กสีเหลืองยังขายดีอยู่ก็แสดงว่า
เหตุการณ์เคลื่อนไหวอาจยังจะด�าเนินการต่อไป การเลือกตั้งของ
สหรฐัฯ ในปี ค.ศ. 2020 กอ็าจคาดการณ์ได้โดยข้อมูลจากตลาดอี้อู 
นั่นคือ ลองไปส�ารวจดูว่าหมวกกันแดดแบบใดที่ผู้สมัครชิงต�าแหน่ง
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ใช้นั้นขายได้ดกีว่ากนั สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เหน็ 
แล้วว่าโลกาภิวัตน์ได้ท�าให้ประเทศจีนเชื่อมต่อกับนานาชาติอย่าง 
ใกล้ชดิขึ้นแล้ว

บนโลกนี้มีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้มองจีนในทางดี พวกเขาพูดว่า
ประเทศจนีมแีต่การเตบิโตเชงิปรมิาณ ไม่มคีวามก้าวหน้าเชงิคณุภาพ  
ในความเป็นจรงิความก้าวหน้าเชงิคณุภาพกไ็ด้พฒันาไปอย่างรวดเรว็มาก  
เช่นการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสร้างสรรค์ 
นวตักรรม เป็นต้น เกรงว่าจนีอาจจะเป็นประเทศที่พฒันาได้เรว็ที่สดุ
ประเทศหนึ่งในโลกด้วยซ�้า การก้าวทะยานของบรษิทัหวัเหวยที่เกริ่นน�า 
เมื่อสกัครูน่ี้กเ็ป็นเพยีงตวัอย่างหนึ่ง ผมยงัยกได้อกีหลายตวัอย่าง เช่น 
อุปกรณ์ขนส่งในระบบรางรถไฟความเร็วสูงของจีน อุปกรณ์สื่อสาร 
สมาร์ทโฟนและเครือข่ายระบบไฟฟ้า ประเทศจีนมีเทคโนโลยี UHV  
และสมาร์ทกริดที่ดีที่สุดในโลก และยังมีเทคโนโลยี 5G พร้อม 
สทิธบิตัรของตนเอง เทคโนโลยด้ีานการผลติไฟฟ้าจากพลงังานน�้า ไฟฟ้า
จากพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงของแข็ง 

������� china now �����5.indd   35 9/10/21   6:08 PM



36 CHINA NOW CHINA NOW 37 

และของเหลว และจากพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่ 4 ของจีน ซึ่งอยู่ใน
ระดบัแนวหน้าของโลก โครงการวศิวกรรมที่ใหญ่โตที่สดุของโลกล้วน 
แล้วแต่อยูใ่นประเทศจนี อาท ิโครงการรถไฟความเรว็สงู “แนวตั้ง 8 เส้น 
และแนวนอน 8 เส้น” โครงการสะพานจู่ไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า รวม 
ทั้งเครื่องบินล่องหน เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ การสื่อสารด้วย 
ควอนตัม คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ระบบน�าทางด้วยดาวเทียม
เป๋ยโต่ว และการขดุเจาะก๊าซจากชั้นหนิ เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศจนี
ยังได้พัฒนาจนเกิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก 
กลุ่มอตุสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่สดุและครอบคลมุที่สดุ สิ่งเหล่านี้ก่อให้
เกิดผลสะท้อนกลับที่เป็นผลโดยองค์รวมและผลโดยสะท้อนกระจาย
ที่ประเทศใดๆ ไม่เคยม ี ด้วยเหตนุี้ความก้าวหน้าของจนีไม่เพยีงเป็น
ความก้าวหน้าเชงิปรมิาณ แต่ยงัเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
ในเชงิคณุภาพอกีด้วย

ข้อสรปุของผมจรงิๆ กง่็ายๆ คอื ด้วยความมานะและการสบืเสาะ 
แสวงหาในช่วงระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ควรกล่าวได้ว่า พวกเรา 
ได้ค้นพบเส้นทางที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของตนเองแล้ว นั่นคือ 
ลัทธิสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะแบบจีน สามารถกล่าวได้ว่า  
นบัเป็นครั้งแรกในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต ิที่ประเทศสงัคมนยิม
หนึ่ง เมื่อค�านวณตามภาวะค่าเสมอภาคของอ�านาจซื้อ (PPP) ตอนนี้
ได้กลายเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีขนาด 
ชนชั้นกลางที่ใหญ่ที่สดุในโลก มนีกัท่องเที่ยวเดนิทางไปยงัประเทศต่างๆ  
ทั่วโลกจ�านวนมากที่สุด และยังมีตลาดบริโภคที่ใหญ่และเติบโต 
ได้รวดเร็วที่สุดในโลก จีนมีอัตราการมีที่อยู่อาศัยที่เป็นของตนเอง
สูงกว่าประเทศตะวันตกทุกประเทศ รวมถึงสหรัฐ ฯ ด้วย จีนยัง 
เป็นประเทศที่มีทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศมากที่สุดในโลก  
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และเป็นประเทศการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนี้จีนยัง
มีประกันการดูแลผู้สูงอายุและประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชน
ทั่วทั้งประเทศ แม้ว่าการประกนันี้ยงัมรีะดบัที่แตกต่างกนัอยู่บ้าง แต่
เพยีงเท่านี้สหรฐัฯ กท็�าไม่ได้แล้ว ถงึแม้จนียงัคงมปีัญหาอกีมากมาย  
แต่เรากร็ูส้กึภมูใิจในความส�าเรจ็ที่ได้รบั เมื่อได้รบัความส�าเรจ็เช่นนี้แล้ว  
ชาวจีนก็ต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการได้  
เราได้ค้นพบเส้นทางการพัฒนาที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จและโมเดล 
ประเทศจนีแล้ว ถงึแม้ว่าโมเดลนี้ยงัต้องพฒันาให้สมบรูณ์ยิ่งขึ้นไปอกี  
แต่กระนั้นมาตรฐานของโมเดลจีนในปัจจุบันเรียกว่าสามารถน�าไป 
เปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ ได้ แน่นอนว่าเราสามารถท�าได้ดกีว่านี้ 
ด้วยการปฏริปูและการเปิดกว้างมากขึ้น ผมเชื่อว่าตราบใดที่เรายงัคง
เดินหน้าต่อไปตามเส้นทางการพัฒนาที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จตามที่
เราได้ค้นพบนั้น อนาคตของจนีกจ็ะยิ่งรุ่งเรอืงเจดิจรสั

 จีนผงาดด้วยน�้าพักน�้าแรงของประชาชนชาวจีน

เมื่อเดอืนมกราคม ปี ค.ศ. 2019 พลเอกเจมส์ เอน็ แมตทสิ 
(James N. Mattis) รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมสหรฐัฯ ลาออก
จากต�าแหน่งรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีของทรัมป์มีการเปลี่ยนแปลง
ราวกับเล่นเก้าอี้ดนตรี ผู้บริหารระดับสูงที่ออกจากต�าแหน่งยังมีนาย 
เร็กซ ์ ทิลเลอร ์สัน (Rex Tilerson) รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง 
การต่างประเทศที่ทรมัป์เชญิให้เขาพ้นจากต�าแหน่ง นอกจากนี้ ผูบ้รหิาร
ระดับสูงที่พ้นจากต�าแหน่งยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทหารปลดประจ�าการ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการประชาชน ผู้อ�านวยการ
ส�านกังานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และนายจอห์น เอฟ เคลลี่ (John F. 
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Kelly) หวัหน้าคณะเจ้าหน้าที่ท�าเนยีบขาว และนางนกิกี้ ฮาเล่ย์ (Nikki 

Haley) เอกอคัรราชทูตสหรฐัฯ ประจ�าองค์การสหประชาชาต ิเป็นต้น

มีบทวิเคราะห์จากสื่อหลักของสหรัฐฯ เขียนไว้ว่า พลเอก 

แมตทสิ “ผูม้วีฒุภิาวะ” คนสดุท้ายในคณะรฐับาลของทรมัป์กล็าออก

ไปแล้ว เหลือแต่ “เด็กๆ” สหรัฐฯ จะท�าอย่างไรดี สื่อยังกล่าวว่า 

ชาวสหรัฐฯ จ�านวนมาก รวมถึงชาวยุโรปจ�านวนมากต่างเห็นว่า  

พลเอกแมตทิสเป็นบุคคลเดียวในคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ที่ค่อนข้าง

เป็นผู้ใหญ่และมคีวามสามารถในการสร้างความสมดลุในการตดัสนิใจ

ของทรมัป์ และตอนนี้แม้กระทั่งพลเอกแมตทสิ ทรมัป์กร็ั้งไว้ไม่อยู่ จงึ

เหลอืแต่กลุม่หวัรั้น “เดก็ๆ” ที่ขาดวฒุภิาวะ บางแง่มมุของค�าพดู ผมก็

เหน็ด้วย ยกตวัอย่าง ไมก์ เพนซ์ (Mike Pence) รองประธานาธบิดขีอง

สหรฐัฯ เมื่อวนัที่ 4 ตลุาคม ค.ศ. 2018 เคยกล่าวสนุทรพจน์ต่อต้านจนี 

ที่เรยีกว่า “สงครามเยน็ยคุใหม่” ในรายการโทรทศัน์ที่นวิยอร์ก ตอนนั้น 

ผมอยู่ที่สิงคโปร์ได้ดูรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ผมเห็นว่าเขา 

เป็นคนไม่มั่นใจในตวัเอง ซึ่งดไูด้จากสายตาที่ไม่นิ่งของเขา นอกจากนี้

ความคดิอ่านยงัไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่สกัเท่าไร ความรู้ความเข้าใจต่อจนี

และต่อโลกกย็งัไม่มากพอ ตอนแรกเขากล่าวว่าจนีต้องขอบคณุสหรฐัฯ 

เพราะสหรฐัฯ เป็นผู้สร้างความส�าเรจ็ในทกุวนันี้ให้กบัจนี ต่อจากนั้น

กก็ลบัมาพูดอกีว่า จนีก�าลงัระดมสรรพก�าลงัเพื่อจะแทรกแซงกจิการ

ภายในของสหรฐัฯ และหวงัจะเปลี่ยนประธานาธบิดขีองสหรฐัฯ ซึ่งเป็น

เรื่องเหลอืเชื่อ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนีต้องขายเสื้อเชิ้ตนบัหลายร้อย

ล้านตัวถึงจะน�าเข้าเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ได้หนึ่งล�า โทรศัพท์ 

มอืถอื iPhone 7 ที่ผลติในประเทศจนีขายราคาอย่างน้อย 649 ดอลลาร์

สหรฐัฯ แต่เป็นต้นทนุการด�าเนนิการของจนีเพยีงแค่ไม่ถงึ 1% จนีส่ง 
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ออกชดุสทูที่ขายไดใ้นราคา 450 ดอลลาร์สหรฐัฯ ไปสหรฐัฯ โดยจนีได้

ก�าไรเพยีง 5% เทา่นั้น สว่นก�าไรที่สหรฐัฯ ได้รบัคอื 84% ไม่ต้องสงสยั

เลยว่า สหรัฐฯ ได้รับก�าไรส่วนใหญ่จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐัฯ สหรฐัฯ เอาเปรยีบจนีแล้วยงัใส่ร้าย

จนีอกี รวมทั้งยงัจะก่อสงครามทางการค้ากบัจนีด้วย โดยหวงัจะโกย

ก�าไรจากจนีมากกว่านี้

ในความเป็นจรงิ ปัญหาเกดิจากระบบการเมอืงของสหรฐัฯ เอง 

ก�าไรที่สหรัฐฯ กอบโกยจากประเทศจีนนั้นไม่ได้น�าไปสู่การแบ่งปัน

ภายในประเทศ ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับประโยชน์ จึงท�าให้ทรัพย์

สมบตัขิองคนรวยสหรฐัฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ขนาดของกลุ่ม 

ชนชั้นกลางกลบัหดตวัลง ส่วนสถานการณ์ของประเทศจนีนั้นตรงกนัข้าม 

กับสหรัฐฯ ถึงแม้ว่าการท�าการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จีนได้ 

ผลประโยชน์น้อยกว่าสหรฐัฯ แต่ระบบของจนีท�าให้ประชาชนชาวจนี

ส่วนใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ 

ทั่วโลกและการปฏริูปเศรษฐกจิของจนี

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการปฏิรูปและการเปิด

ประเทศของประเทศจนี สจีิ้นผงิ เลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์จนีกล่าว 

ข้อความที่ค่อนข้างมนี�้าหนกั ซึ่งเรยีกว่าเป็นค�าตอบส�าหรบัข้อกล่าวหา 

ของไมก์ เพนซ์ที่ดีที่สุดก็ว่าได้ สีจิ้นผิงกล่าวว่า “ควำมส�ำเร็จในช่วง 

40 ปีที่ผ่ำนมำของประเทศจนี ไม่ได้หล่นลงมำจำกฟำกฟ้ำ ใช่ว่ำใคร

ประทำน แต่มำจำกควำมวริยิะ อตุสำหะ สตปัิญญำ และควำมองอำจ 

กล้ำหำญของสมำชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชำชนชำวจีนทุก 

หมู่เหล่ำทั่วประเทศ ประเทศที่พฒันำแล้วใช้เวลำหลำยร้อยปีในกำรผ่ำน

กระบวนกำรพฒันำทำงอตุสำหกรรม แต่ประเทศจนีใช้เวลำเพยีงไม่กี่
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สบิปี เรื่องที่ว่ำเป็นไปไม่ได้ แต่กเ็ป็นไปได้เมื่ออยูภ่ำยใต้ฝ่ำมอืของชำว

จีน เรำรู้สึกภำคภูมิใจอย่ำงยิ่งที่ประชำชนชำวจีนได้สร้ำงปำฏิหำริย์

ขึ้นมำ” 

ประเทศจีนใช้เวลาไม่กี่สิบปีในการก้าวข้ามกระบวนการ 

พฒันาทางอตุสาหกรรมที่ประเทศตะวนัตกได้เคยใช้เวลาหลายร้อยปี

ถึงจะก้าวผ่านมาได้ ไม่เพียงเท่านั้น ลักษณะเด่นของการ
ผงาดของจีนคือ การผงาดขึ้นมาอย่างสันติ จีนไม่
เคยก่อสงครามใดๆ ไม่เคยไปรุกรานและแย่งชิง
ทรัพย์สมบัติของผู้อื่น ชาวจีนใช้ความขยันหมั่น
เพียร สติปัญญา และความองอาจกล้าหาญของ
ตนท�าให้ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศขนาดใหญ่
ผงาดขึ้นมาอย่างสันติ นี่เป็นเรื่องที่ไม่พูดก็ไม่ได้ว่าเป็น

ปาฏิหาริย์ที่ไม่ธรรมดาของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ เมื่อมอง

ย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์โลก กระบวนการพัฒนาของประเทศ

ตะวันตกแทบจะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งความวุ่นวายและ 

เตม็ไปด้วยศกึสงครามนานา ตวัอย่างเช่น การพฒันาอย่างรวดเรว็ของ 

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมในยโุรปและอเมรกิาช่วงกลางและปลายศตวรรษ

ที่ 19 เมื่อปี ค.ศ. 1840 ประเทศองักฤษท�าสงครามฝิ่นกบัประเทศจนี 

ในปี ค.ศ. 1848 กเ็ป็นยคุของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ทั่วทั้งยโุรป

ล้วนเกดิการประท้วงอลหม่านและการปฏวิตั ิช่วงปลายศตวรรษที่ 19 

ประเทศตะวนัตก เช่น องักฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ ได้แบ่งแอฟรกิาออกเป็น

เสี่ยงๆ ในช่วงระหว่างนั้นความขัดแย้งและสงครามระหว่างประเทศ

ตะวนัตกแทบไม่เคยหยดุชะงกัเลย
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หากยกเว้นแอฟรกิา ในปี ค.ศ. 1854 สงครามไครเมยีระหว่าง
ประเทศองักฤษ ฝรั่งเศส จกัรวรรดอิอตโตมนัและรสัเซยีปะทขุึ้น ในปี 
ค.ศ. 1858 ประเทศฝรั่งเศสยดึครองอนิโดจนี ในปี ค.ศ. 1860 ประเทศ
องักฤษและฝรั่งเศสท�าสงครามฝ่ินครั้งที่ 2 กบัจนีและเข้ายดึกรงุปักกิ่ง 
ปล้นชงิทรพัย์สมบตั ิและเผาท�าลายพระราชวงัฤดรู้อนหยวนหมงิหยวน

ผมประเมินคร่าวๆ ว่า หลังจากสงครามฝิ ่นทั้ง 2 ครั้ง  
ค่าปฏิกรรมสงครามที่จีนช�าระให้แก่อังกฤษนั้นมากพอที่จะน�าไปจัด
ประกันสังคมเพื่อเลี้ยงชีพยามชราแก่ประชาชนทั่วทั้งประเทศอย่าง
ครอบคลุม ถึงแม้ว่าตอนนั้นอังกฤษยังไม่มีระบบบ�านาญ ตอนนี้เรา 
เข้าใจแล้วว่าอะไรคือทุนทรัพย์งวดแรกของการพัฒนา ทุนทรัพย ์
งวดแรกและงวดที่สองของประเทศมหาอ�านาจตะวนัตกได้มาจากการ 
นองเลือดมาจากสงคราม และมาจากการล่าอาณานิคม แต่ส�าหรับ
จนีนั้นอาศยัความขยนัหมั่นเพยีร สตปิัญญา ความองอาจกล้าหาญ 
และความเสยีสละของประชาชนชาวจนี

เล่าประวตัศิาสตร์กนัต่ออกีสกันดิ ในปี ค.ศ. 1860 ฝรั่งเศสบกุ 
เข้าไปในซเีรยี และเข้าไปแทรกแซงกจิการภายในของเมก็ซโิกในลาตนิ 
อเมริกาและหนุนหลังกษัตริย์ที่นิยมฝรั่งเศส (ค.ศ. 1861 – 1867)  
ในช่วงเวลานั้น อติาลปีระสบความส�าเรจ็ในการสร้างความเป็นเอกภาพ
และรวมชาตดิ้วยสงคราม (ค.ศ. 1858 – 1870) ไล่เลี่ยในเวลาเดยีวกนั 
เมื่อปี ค.ศ. 1871 คอมมนูปารสีเกดิขึ้นในประเทศฝรั่งเศส แต่ถกูปราบปราม 
อย่างโหดเหี้ยม ในขณะเดียวกันยังมีสงครามฝรั่งเศส–ปรัสเซีย 
เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1870 – 1971 สงครามครั้งนั้นเป็นการประกาศ 
การล่มสลายของจกัรวรรดทิี่ 2 ของนโปเลยีนแห่งฝรั่งเศส (Napoleon III) 
และประเทศเยอรมนปีระสบความส�าเรจ็ในการรวมชาตภิายใต้การน�า
ของบสิมาร์ค (Bismarck) เสนาบดรีฐับรุษุเหลก็
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ในทวปีอเมรกิาเหนอื สงครามระหว่างสหรฐัฯ กบัเมก็ซโิกเกดิ
ขึ้นในปี ค.ศ. 1846 – 1848 สหรฐัฯ ได้รบัชยัชนะและได้มาซึ่งอาณา 
บรเิวณขนาดใหญ่และทรพัยากรมากมายรวมทั้งแคลฟิอร์เนยี ทกุวนันี้
ประธานาธิบดีทรัมป์จะสร้างก�าแพงที่ชายแดนสหรัฐฯ–เม็กซิโก ชาว
เม็กซิกันแซวว่าเราแค่อยากกลับไปยังดินแดนที่เป็นของเราในอดีตก็
เท่านั้น

ในปี ค.ศ. 1861 สงครามระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ 
(สงครามกลางเมอืง) ของสหรฐัฯ เกดิขึ้น ทหารที่เสยีชวีติในสงคราม
ครั้งนี้มมีากถงึ 620,000 คน คดิเป็น 30% - 40% ของจ�านวนกองก�าลงั
ทั้งหมด แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าสงครามกลางเมืองครั้งนี้ได้รับ
อทิธพิลจากองักฤษ เนื่องจากภาคใต้ของสหรฐัฯ พึ่งพาแรงงานทาส
ในการท�าการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกและผลิตฝ้ายซึ่งเป็นแหล่ง
วัตถุดิบที่ใหญ่ที่สุดส�าหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆ 
ของอังกฤษ เมื่อพิจารณาจากมุมนี้จะพบว่า สงครามกลางเมืองนี้
เป็นการต่อสู้ระหว่างสหรัฐฯ กับอังกฤษนั่นเอง ซึ่งสหรัฐฯ พยายาม
ที่จะก�าจดัการพึ่งพาองักฤษ ขณะที่องักฤษพยายามที่จะรกัษาแหล่ง
วตัถดุบิทางอตุสาหกรรมของตน

หลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดไปได้ไม่นาน ในปี ค.ศ. 1867 
สหรฐัฯ เริ่มสงัหารชนพื้นเมอืงอนิเดยีแดงเป็นจ�านวนมาก และในปีนั้น 
สภาคองเกรสอนุมัติกฎหมายขับไล่ชนพื้นเมืองอินเดียแดง และ 
ก่อตั้งเขตพื้นที่ของชนพื้นเมืองอินเดียแดง ส่วนชาวอเมริกันเองก็เริ่ม
อพยพไปยังทุ่งหญ้าแพร์รี่ทางตะวันตกของแม่น�้ามิสซิสซิปปี กระทั่ง
ปี ค.ศ. 1883 ซึ่งนับเป็นเวลา 16 ปีหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่าน
การอนุมัติ ชนพื้นเมืองอินเดียแดงซึ่งเดิมมีจ�านวนประชากรมาก
ถงึ 10 กว่าล้านคนนั้นลดลงเหลอืเพยีงประมาณ 200,000 คน ส่วน
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สหรัฐฯ ได้รับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมากโดยไม่ต้องมี 
การชดเชยใดๆ ในสมัยนั้น จีนและสหรัฐฯ ต่างก็เน้นเศรษฐกิจทาง 
การเกษตรเป็นหลกั แต่สหรฐัฯ ได้ที่ดนิซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส�าคญัส�าหรบั
สังคมเกษตรกรรมโดยไม่เสียค่าชดเชยด้วยวิธีการล่าอาณานิคมและ
การฆ่าฟัน 

ชะตากรรมของชาวอเมรกินัเชื้อสายจนีกย็ากล�าบากมากเช่นกนั 
กล่าวคอื ในปี ค.ศ. 1870 ชาวจนีมมีากถงึ 1 ใน 3 ของประชากรในรฐั
ไอดาโฮ ชาวจนีเหล่านี้มาช่วยก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวปี แต่กลบัไม่มี
ที่ดนิและเสรภีาพ ลกัษณะเช่นเดยีวกบัคนแอฟรกินั-อเมรกินั เสรภีาพ
ของพวกคาวบอยนั้นเป็นของพวกคนผวิขาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยาก
คนจนที่อพยพมาจากยโุรป

การย้อนทบทวนประวตัศิาสตร์ในช่วงเวลานั้นกเ็พื่อชี้ให้เหน็ว่า 
การพัฒนาของประเทศขนาดใหญ่เช่นจีนนั้นยากล�าบากเพียงใด  
ในยุคที่ประเทศตะวันตกผงาดขึ้น เกิดการปล้นสะดมอย่างโหดร้าย  
เกิดความเหลื่อมล�้าอย่างมากระหว่างคนรวยกับคนจน ความ 
ยุติธรรมในสังคมเกิดขึ้นน้อยมาก มีการทุจริตคอร์รัปชันร้ายแรง แต่
เมื่อเทียบกับประเทศจีนปัจจุบัน ประเทศมหาอ�านาจะวันตกเหล่านี้
สามารถ “แก้ไข” ปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆ ทางสังคมได้ง่ายกว่า
จนีมาก เช่น องักฤษสามารถ “ส่งออก” อาชญากรไปยงัออสเตรเลยี 
“ส่งออก” คนตกงานไปยงัแอฟรกิา “ส่งออก” คนคดิต่างทางศาสนา
ไปยงัสหรฐัฯ และยงัสามารถก�าหนด “กตกิาการเล่นเกม” ทางการเมอืง 
และเศรษฐกิจของทั่วโลกด้วยตัวเอง ความเหลื่อมล�้าระหว่างคนรวย 
กับคนจนมากเป็นหลายสิบเท่าของจีนในทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหา  
เพราะว่าการใช้แรงงานทาสคนด�าและ “กลุ”ี ชาวจนีนั้นเป็นเรื่องถูก
กฎหมาย แต่ส�าหรับจีนทุกวันนี้ เราต้องแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้ง

������� china now �����5.indd   43 9/10/21   6:08 PM



44 CHINA NOW CHINA NOW 45 

ต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการมุ่งสู่ความ
ทนัสมยัภายในประเทศจนี 

ช่วงการปฏวิตัอิตุสาหกรรมขององักฤษในศตวรรษที่ 18 องักฤษ
มปีระชากรเพยีง 10 ล้านคน จ�านวนน้อยกว่าประชากรในเมอืงใหญ่ๆ 
ของประเทศจีนทุกวันนี้ ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 
ประชากรของฝรั่งเศสกม็จี�านวนเพยีง 20 กว่าล้านคนเท่านั้น ปัจจบุนันี้ 
จีนกลายเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีประชากรจ�านวนเกือบ 1,400 
ล้านคน ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ประเทศจีนได้ด�าเนินการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและปฏิวัติสังคมขนานใหญ่ โดยแก้ไขปัญหาทั้งหมด
เป็นการภายในปราศจากสงคราม ปราศจากการปล้นสะดมผู้อื่น  
ตรงข้ามกลบัมอบผลประโยชน์ที่เป็นรปูธรรมให้แก่ชาวโลกและชาวจนี
จ�านวนมาก รวมทั้งได้พัฒนาประเทศจีนให้เป็นหัวรถจักรขับเคลื่อน
การพฒันาทางเศรษฐกจิของโลกด้วย

หากพิจารณาจากมุมมองนี้ นัยการผงาดของจีนอย่างสันติ 
นั้น ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา มอียูค่รั้งหนึ่ง ผมเคยบรรยายหวัข้อเกี่ยวกบั 
การผงาดของจนีที่มหาวทิยาลยัแห่งหนึ่งในปักกิ่ง มนีกัศกึษาคนหนึ่ง
ถามผมว่า การพัฒนาของจีนส่วนใหญ่เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) แต่ขณะที่เกิดสงครามฝิ่นในปี 
ค.ศ. 1840 นั้น ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจนีมากกว่า 
องักฤษ แต่จนีกย็งัแพ้สงครามฝ่ิน ไม่ทราบว่าจะอธบิายประเดน็ปัญหานี้ 
อย่างไร

ผมตอบไปว่า อันที่จริงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ของจนีในปี ค.ศ. 1840 ถอืว่าสูงเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก แต่จนีกย็งัถูก
รมุต ีทั้งนี้เนื่องจากเหตผุลใดหรอื กเ็นื่องจากว่าตอนนั้นประเทศจนียงั 

คงเป็นรฐัจารตีขนาดใหญ่ (伟統大国) ที่อ�านาจกระจดักระจายกนัดั่ง 
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เมด็ทราย ยงัไม่ได้เป็น “รัฐสมยัใหม่” (现代国家) หรอืใช้ค�าพูดแบบ 
ตะวนัตกที่ว่า ยงัไม่ได้เป็น “รัฐประชาชาตสิมยัใหม่” (现代民旅国家)  
“ความเป็นชาติจีน” (中华民族) ยังไม่ได้อยู ่ในจิตส�านึกของ 
ประชาชนชาวจีน แต่ส�าหรับประเทศอังกฤษในยุคนั้นถือเป็น 
รัฐสมัยใหม่เต็มตัวแล้ว ฉะนั้น เมื่อเทียบกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มี
รัฐบาลกลางที่อ่อนแอและรวมตัวกันอย่างหลวมๆ เสมือนเม็ด
ทรายที่กระจัดกระจาย ส่วนอังกฤษมีก�าลังความสามารถที่จีน
มิอาจเทียบเคียงได้เลย เช่น มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของ 
คนในชาติ มีพลังอ�านาจในการท�าสงคราม มีความสามารถใน 
การผลติด้านอตุสาหกรรมแบบสมยัใหม่ ความสามารถทางธรุกจิการค้า  
ฯลฯ เราอาจลองทบทวนกนัดไูด้ว่า หากว่าช่วงปี ค.ศ. 1840 ประเทศจนี 
มีมณฑลใดมณฑลหนึ่งสามารถพัฒนาได้เทียบเท่าหรือใกล้เคียง 
กบั “ประเทศสมยัใหม่” เช่น ถ้ามณฑลกว่างตงเตบิโตก้าวหน้าขึ้นมา 
ก่อน ทั้งมีอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ที่ใกล้เคียงกับอังกฤษใน 
ยุคสมัยนั้น สงครามฝิ่นก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เพราะนั่นหมายความว่า
อย่างน้อยมณฑลกว่างตงมีขีดความสามารถของรัฐบาลที่ทันสมัย  
มคีวามสามารถทางอตุสาหกรรม การค้า การป้องกนัตนเอง และการทตู
แล้ว ปัจจยัเหล่านี้จะสามารถยบัยั้งการท�าสงครามของประเทศองักฤษได้  
สถานการณ์ของประเทศจีนในทุกวันนี้แตกต่างกับยุคสมัยนั้นโดย 
สิ้นเชงิ หากกล่าวถงึการทหาร ในทศวรรษที่ 1950 จนีกบัองักฤษเคยปะทะ
กนัในสนามรบสงครามเกาหล ีซึ่งกองทพัอาสาสมคัรประชาชนจนีเคย
กวาดล้างกองก�าลงัส�าคญัขององักฤษ เช่น กองก�าลงัรอยลั สกอตซ์ได้

ในการบรรยายครั้งนั้นยงัมวียัรุ่นอกีคนหนึ่งถามว่า จนีประสบ
ความส�าเร็จอย่างมากในเรื่องความมั่งคั่งทางวัตถุ แต่มารยาทของ 
ชาวจีนยังแย่อยู่ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับญี่ปุ่น ปัญหานี้จะแก้ไข
อย่างไร ผมบอกกบัเขาว่า เมื่อพูดถงึเรื่องของจนี เราต้องไม่ลมืนกึถงึ
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ประวัติศาสตร์ ผมยอมรับว่าพลเมืองของเรายังมีปัญหาอีกมากที่จะ
ต้องปรบัปรงุแก้ไข แต่ต้องไม่ลมืข้อเทจ็จรงิ 2 ประการ ประการแรกคอื  
ประเทศจีนเพิ่งจะผ่านกระบวนการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง ซึ่งเป็น 
การพฒันาที่มขีนาดประชากรใหญ่ที่สดุในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาต ิ
คนจีนส่วนใหญ่กลายเป็นชาวเมืองครั้งแรก เมื่อวานพวกเขายังท�าไร่
ไถนากันอยู่เลย วันนี้ก็ได้ขับรถขึ้นทางด่วนแล้ว สิ่งนี้ก็นับได้ว่าเป็น
ความส�าเรจ็ที่ยิ่งใหญ่แล้ว แต่เรากต็้องมองถงึว่า วฒันธรรมคนเมอืง
เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมเมอืง การอาศยัอยู่ในเมอืง ชวีติความเป็นอยู่
ของผู้คนในเมืองมีความเร่งรีบมากขึ้น ความหนาแน่นของประชากร
มากขึ้น กจ็�าเป็นต้องมกีฎระเบยีบใหม่ๆ บ้าง ไม่ว่าจะท�าอะไรกต็้อง
รู้จกัเข้าแถวรอควิ เวลาขึ้นรถไฟใต้ดนิกต็้องให้ผู้โดยสารที่ประสงค์จะ
ลงรถลงเสยีก่อน แลว้จงึคอ่ยขึ้นรถทหีลงั และเวลาพดูจากนักต้็องพดู
เสยีงเบาๆ หน่อย เป็นต้น อนัที่จรงิแล้ว ก๋วนจื่อ（管子）นกัปราชญ์
และนกัเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของจนีเคยกล่าวไว้ในเมื่อ 600 ปีก่อน
ครสิตกาลว่า “เมื่อมคีวำมมั่งคั่งแล้ว จะรู้มำรยำท เมื่อมกีนิมใีช้แล้วจะ 
รูจ้กัเกยีรตยิศและควำมอบัอำย” ฉะนั้น มารยาทของพลเมอืงจนีจะดขีึ้น
ตามล�าดับ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ใน
ความเป็นจรงิเมื่อมองย้อนกลบัไปการพฒันาในด้านนี้นบัว่าไม่ช้าเลย
และจะเหน็ได้ว่าชาวจนียิ่งมอีายนุ้อยจะยิ่งมมีารยาท

นอกจากนี้แล้ว ผมยงัพูดต่อไปว่า ถ้าคณุต้องการเปรยีบเทยีบ
จีนกับญี่ปุ่น ก็ควรเข้าใจว่ากระบวนการสะสมต้นทุนการพัฒนาให้
ญี่ปุ่นทันสมัยเป็นมาอย่างไร ไม่เช่นนั้นก็ยากที่จะเข้าใจความส�าคัญ 
ของการผงาดอย่างสันติของจีนในปัจจุบัน เนื่องจากจุดเริ่มต้นของ
การสร้างความทันสมัยของจีนในยุคสมัยนั้นก้าวล้าหลังไปก้าวหนึ่ง 
จึงสูญเสียความได้เปรียบในการพัฒนาความทันสมัย สุดท้ายถึงได้
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ถูกเหยียบย�่าโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวจากรอบทิศ ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
ประเทศญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จในการปฏิรูปการฟื้นฟูสมัยปฏิวัติ 
เมจแิละได้เข้าร่วมกบักลุม่มหาอ�านาจตะวนัตกในทนัท ีและก่อสงคราม
จนี-ญี่ปุ่นขึ้น หลงัจากเอาชนะจนีได้แล้ว ญี่ปุ่นได้ขูดรดีค่าชดเชยจาก
จนีมากถงึ 230 ล้านต�าลงึเงนิ มูลค่าเท่ากบัรายได้ 3 ปีของรฐับาลจนี
สมยันั้น ส่วนญี่ปุน่ใช้เงนิมหาศาลก้อนนี้ลงทนุในการพฒันาการศกึษา 
ก่อตั้งโรงงาน ก่อสร้างเมอืง และขยายกองทพั ดงันั้น เศรษฐกจิโดย
รวมและก�าลังทหารได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมื่อปี ค.ศ. 1900 
ประเทศญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จในการขจัดความไม่รู้หนังสือ แต่
ส�าหรบัประเทศจนี รอถงึปี ค.ศ. 2000 จงึจะบรรลเุป้าหมายทางด้านนี้ 
ซึ่งล่าช้ากว่าญี่ปุ่นไปราวศตวรรษ

ในกระบวนการสั่งสมต้นทุนและการสร้างความเจริญให้กับ
ตนเอง ญี่ปุ่นได้ขูดรีดเลือดเนื้อหยาดเหงื่อทรัพย์สินและทรัพยากร
จากจีนมากมายเท่าใด ได้เข่นฆ่าชาวจีนมากมายเท่าไร การรุกราน
โดยศัตรูต่างชาติ การไหลออกของทรัพย์สินเงินทองและการคลังที่ 
ว่างเปล่าของรฐั ท�าให้จนีประสบความล่มจม เมื่อปี ค.ศ. 1900 พนัธมติร
แปดชาติเข้ารุกรานประเทศจีน จีนได้ถูกบังคับให้จ่ายค่าชดเชย
ปฏกิรรมสงครามอกี 450 ล้านต�าลงึเงนิ ต่อจากนั้นจนีได้กลายมาเป็น 
“ผู้ป่วยกระเสาะกระแสะแห่งเอเชียตะวันออก” จากการขูดรีดและ
เหยยีบย�่าจากต่างชาต ิเมื่อพจิารณาจากประวตัศิาสตร์จนี เศรษฐกจิ
ของประเทศจนีไดพ้ฒันาอยา่งรวดเรว็และประเทศชาตกิม็กีารพฒันา
อย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนสงครามจีน-ญี่ปุ่นปี ค.ศ. 1894 และช่วง
ก่อนเกดิเหตกุารณ์ 18 กนัยายนในปี ค.ศ. 1931 แต่สงครามที่ญี่ปุ่น
กระท�ากบัจนีทั้งสองหนนั้นส่งผลให้การพฒันาสู่ความทนัสมยัของจนี
หยดุชะงกัและล้มเหลวโดยพลนั เศรษฐกจิจนีถอยหลงัไปอกีหลายสบิ
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ปี ชีวิตผู้คนชาวจีนต้องสูญเสียจ�านวนนับไม่ถ้วน สุดท้ายจีนจึงต้อง
เริ่มต้นพัฒนาประเทศใหม่จากศูนย์ จากความยากจนและความว่าง
เปล่า ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา 
และด้วยเส้นทางการพัฒนาอย่างสันติ ประเทศจีนจึงค่อยๆ ไล่ทัน 
ประเทศอื่นๆ จนประสบความส�าเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิสมยัใหม่และ
ระบบการทหารเพื่อป้องกนัตวัเองแบบสมยัใหม่ จากการค�านวณอตัรา
แลกเปลี่ยนของทางการ ขนาดเศรษฐกจิของจนีได้แซงหน้าญี่ปุ่นในปี 
ค.ศ. 2010 และขณะนี้มขีนาดเศรษฐกจิใหญ่กว่าญี่ปุ่นเกอืบ 3 เท่า

เศรษฐกิจจีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นไปในปี ค.ศ. 2010 ในขณะนั้น
ชาวจีนในประเทศน้อยคนที่จะตระหนักว่ามีความหมายอย่างไร 
ผู้คนจ�านวนไม่น้อยยังให้ความส�าคัญกับค่าเฉลี่ยต่อหัวประชากร 
โดยละเลยความส�าคัญของการแซงหน้าในด้านขนาดเศรษฐกิจ 
โดยรวม การแซงหน้าด้านเศรษฐกจิโดยรวมและในภาพรวมของประเทศ 
หมายถึง การลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและกิจกรรมอื่นๆ ก็มี
ปรมิาณมากกว่าญี่ปุ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในด้านการวจิยัและพฒันาทาง 
วทิยาศาสตร์มมีากถงึ 1.54 ล้านล้านหยวน ซึ่งคดิเป็น 20% ของทั่วโลก 
รองจากสหรฐัฯ และมากกว่ายอดรวมของ 28 ประเทศในสหภาพยโุรป  
ส่วนญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่ 4 ต่อจากสหรัฐฯ จีน และยุโรป ยอดรวม 
ของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ ่น 
เป็นเพยีงประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศจนี

บางคนตั้งค�าถามว่า เพราะเหตใุดนกัวทิยาศาสตร์รางวลัโนเบล
ในญี่ปุ่นจงึมมีากกว่าจนี นอกจากคณุถูโยวโยว（屠呦呦）แล้ว ไม่มี
ผู้อื่นเคยได้รับรางวัลนี้เลย ตามความเป็นจริง เหตุผลไม่ได้ซับซ้อน
อะไรเลย เพราะรางวลัโนเบลมกัจะมอบให้กบัผู้ที่ประสบความส�าเรจ็
ในเวลา 20 หรอื 30 ปีก่อน ซึ่งมคีวามล่าช้าอยู่ ในช่วง 10 ปีระหว่าง
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ปี ค.ศ. 2008 – 2016 จ�านวนผู้ได้รบัรางวลัโนเบลในญี่ปุ่นมมีากกว่า
จีน ไม่ใช่เพราะว่าในช่วงนี้ญี่ปุ่นมีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีแต่เพราะว่าในช่วงปี ค.ศ. 1980 – 1990 เป็นช่วงที่ญี่ปุ่น 
มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงที่สดุ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ 
การลงทนุทางด้านการวจิยัและพฒันาเป็นอนัดบัที่ 2 ของโลกนั่นเอง 
เมื่อเรามาพิจารณาในรอบ 10 ปีระหว่างปี ค.ศ. 2006 – 2016  
บทความวจิยัที่ยอดเยี่ยม 1 ใน 100 ตามการล�าดบัจ�านวนครั้งที่ได้รบั 
การอ้างองินั้น จ�านวนครั้งของการอ้างองิบทความวจิยัจนีคดิเป็น 12.8% 
เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ อังกฤษอยู่ในอันดับที่ 3 
เยอรมนอียู่ในอนัดบัที่ 4 และญี่ปุ่นอยู่ในอนัดบัที่ 5

ผมไม่ได้หมายความว่า จนีได้น�าหน้าญี่ปุน่ไปในทกุๆ ด้าน ยงัมี
อกีหลายด้านที่ญี่ปุน่ท�าได้ดกีว่าจนี แต่ไม่ว่าอย่างไรกต็าม จนีประสบ
ความส�าเรจ็ได้ทกุวนันี้กถ็อืว่าได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กบัพวกเรามากขึ้น 
เมื่อ 40 ปีก่อน เติ้งเสี่ยวผงิเดนิทางไปเยอืนญี่ปุน่ ท่านได้สั่งให้นกัข่าวที่
ตดิตามคณะถ่ายภาพสภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนชาวญี่ปุน่ 
ตอนนั้นรายการในโทรทศัน์ฉายให้เหน็ว่าครอบครวัชาวญี่ปุ่นทั่วๆ ไป
มตีู้เยน็ใช้กนัแล้ว แต่ส�าหรบัจนีการใช้ตู้เยน็ถอืว่าเป็นของใช้ฟุ่มเฟือย  
แน่นอนว่าเติ้งเสี่ยวผิงอยากให้ภาพชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบาย 
ของชาวญี่ปุ่นสามารถกระตุ้นให้ชาวจีนพยายามพัฒนาประเทศและ
ยกระดบัคณุภาพชวีติให้ดขีึ้น 40 ปีผ่านไป จนีพฒันาขึ้น คณุภาพชวีติ 
ยกระดับสูงขึ้น ปัจจัยทางด้านที่พักอาศัยของประชากรชาวจีนก ็
น�าหน้าญี่ปุ่นแล้ว ด้านการปฏวิตัอิตุสาหกรรมสมยัใหม่ของจนีกอ็าจ 
น�าหน้าญี่ปุน่เช่นกนั ซึ่งความส�าเรจ็เหล่านี้ต่างกม็าจากการพฒันาและ
การผงาดอย่างสนัต ิได้มาด้วยน�้าพกัน�้าแรงของประชาชนชาวจนี เป็น
เรื่องที่น่ายกย่องและภาคภูมใิจ
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 การปฏิวัติอุตสาหกรรมของจีนสั่นสะเทือนโลก

เราท่านน่าจะเคยได้ยินที่เขามักว่ากันว่า หากมีโอกาสได ้
เดนิทางไปยงัสถานที่ใดสกัแหง่ของจนีแลว้เว้นไปสกัครึ่งปีค่อยไปใหม่ 
ก็จะพบว่าสถานที่นั้นๆ เปลี่ยนแปลงไปมาก และจะเห็นได้ว่าใน 
ภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น ความน่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้น้อยนกั 
ที่จะพบเหน็ในสถานที่แหล่งอื่นใดในโลก นอกจากนี้เราท่านกย็งัอาจจะ 
เคยได้ยินที่เขาว่ากันว่า ชาวจีนสามารถซึมซับประสบการณ์ชีวิต 
หลายชั่วคนของชาวต่างประเทศภายในช่วงชีวิตหนึ่งๆ ของพวกเรา  
ผมกค็ดิอยูน่ะว่าจะอธบิายการผงาดของจนีภายใต้มมุมองการเปรยีบเทยีบ 
เชิงประวัติศาสตร์นี้อย่างไรดี เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งนับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ที่
เกิดขึ้นในอังกฤษในช่วง 250 ปี ตั้งแต่ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 

จนถึงปัจจุบันนี้ ข้อสรุปที่ผมได้จากการประมวลผล
เกี่ยวกับประสบการณ์การพัฒนาของจีนคือช่วง
ระยะเวลาประมาณ 40 ปี ซ่ึงพอจะเทียบได้กับ
ช่วงชีวิตหน่ึงชั่วคนของบุคคลทั่วไป จีนได้ผ่าน
กระบวนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 1 ครั้ง
ที่ 2 และ ครั้งที่ 3 จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ผมจึงเรียกการผงาด
ของจีนว่าเป็นการพัฒนาที่ได้ผนวกการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมทั้ง 4 ครั้งเข้าไว้ด้วยกัน ฉะนั้นชาว
จีนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปต่างก็เคยเติบโตมาจาก “กระบวนการ 
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมทั้ง 4 รอบ” ประสบการณ์เช่นนี้ส�าหรบัผูค้นส่วนใหญ่ 
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คงเรยีกได้ว่า “ตื่นตาตื่นใจ” อกีทั้งค�าว่า “ตื่นตาตื่นใจ” นี้ยงัมตี่อไป
เรื่อยๆ ชนชาวจนีซึ่งรวมถงึ “รุ่นหลงัทศวรรษ 90” และ “รุ่นปี 2000” 
ต่างกม็โีอกาสที่ซมึซบัประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจนี้ ท�าให้ผมนกึถงึไปถงึ
ช่วงปี ค.ศ. 1973 อาร์โนล ทอยน์บ ี(Arnold Toynbee) นกัประวตัศิาสตร์
ชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งเคยถูกถามว่า หากคุณมีชีวิตใหม่
อีกครั้ง คุณอยากใช้ชีวิตอยู่ประเทศไหน ทอยน์บีซึ่งในขณะนั้นอาย ุ
84 ปีให้ค�าตอบอย่างไม่ลงัเลเลยว่า “ประเทศจนี” เขาคงมปีระสาท
สัมผัสที่หกที่เล็งเห็นว่าการพัฒนาของจีนในอนาคตจะท�าให้โลกเกิด
การเปลี่ยนแปลง

เป็นที่ทราบกันดีว่า เนื่องด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์ จีน
พลาดโอกาสการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ไป ในช่วง  
30 ปีก่อนการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน ชาวจีนได้สร้าง 
พื้นฐานการพฒันาของประเทศด้วยความขยนัหมั่นเพยีร และหลงัจาก
เริ่มการปฏริปูและการเปิดประเทศเป็นต้นมา จนีได้เริ่มพฒันารดุหน้า
ไปอย่างรวดเรว็ ราวกบัได้ใช้ความเรว็ในทกุ 10 ปีพฒันากระบวนการ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมให้ประสบความส�าเรจ็ไปรอบหนึ่ง รอบหนึ่งและอกี
รอบหนึ่งตามๆ มา ในช่วงระยะเวลาประมาณสบิปี ระหว่างปี ค.ศ. 
1980 ถงึ ค.ศ. 1990 เราได้ผ่านกระบวนการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 
1 ที่เน้นการพฒันาอสุาหกรรมเบา เช่น อตุสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 
โดยพัฒนาวิสาหกิจท้องถิ่น ในช่วงประมาณ 10 กว่าปีระหว่างปี 
ค.ศ. 1990 – 2000 เราได้ผ่านการปฏวิตัอิสุาหกรรมครั้งที่ 2 ที่เน้น
การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าส�าหรับ
ครอบครวั อตุสาหกรรมปิโตรเคม ีและระบบโครงสร้างพื้นฐานระดบั
กลางและระดบัสูง และได้เข้าสู่การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 พร้อม
กับประเทศตะวันตกที่ให้ความส�าคัญกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงแรก ประเทศจีนพยายามไล่ตาม 
ตะวนัตก ต่อจากนั้นกไ็ด้แซงหน้าไป และในตอนนี้เราได้พฒันาขึ้นมา
เป็นผู้น�าของการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 ทกุวนันี้ทั่วโลกอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านระหว่างการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 และการปฏวิตัิ

อตุสาหกรรมครั้งที่ 4 การปฏวัิติอุตสาหกรรมคร้ังที ่4 เน้น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent) การสื่อสารควอนตัม ฯลฯ ซึ่ง
ส่งอิทธพิลต่อวิถชีวิีตและการท�างานของมนษุย์เป็น
อย่างมาก กล่าวได้ว่าจีนได้พัฒนากระทั่งสามารถ
อยู่ในระดับแนวหน้าของการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งใหม่นี้แล้ว

เราสามารถสังเกตเห็นความมหัศจรรย์ของจีนจากหลายๆ  
มุมมอง การผงาดของจีน “รวมการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้ง 4 ครั้ง
เป็นหนึ่งเดียว” เป็นการพัฒนาอย่างสันติ สิ่งนี้มหัศจรรย์ไม่ธรรมดา  
เราสามารถเปรียบเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในยุโรป
สมยัใหม่ หากน�าการประดษิฐ์เครื่องจกัรไอน�้าของเจมส์ วตัต์ (James  
Watt) ชาวองักฤษในปี ค.ศ. 1776 มาเป็นสญัลกัษณ์ชี้วดั ซึ่งกค็อืในช่วง 
ระหว่างครึ่งหลงัของศตวรรษที่ 18 ถงึครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ได้ 
เกดิการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 1 ของประเทศองักฤษ นกัวชิาการทั้ง
ชาวตะวนัตกและชาวจนีจ�านวนไม่น้อยที่มคีวามเหน็ว่าประชาธปิไตย 
เสรภีาพ และหลกันติธิรรมนั้นก่อให้เกดิการปฏวิตัอิตุสาหกรรม ความ
คดิเหน็นี้ไม่ค่อยสอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์ การปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมเริ่มต้นเมื่อครึ่งหลังศตวรรษที่ 18 ซึ่งขณะนั้นอังกฤษ
เอาชนะสเปนที่เป็นคู่แข่งส�าคัญด้วยอ�านาจทางการทหาร อังกฤษ
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เอาชนะกองเรอืสเปนได้ในปี ค.ศ. 1588 และได้กลายมาเป็นมหาอ�านาจ
ทางทะเลใหม่ของโลก ในปี ค.ศ. 1600 องักฤษได้จดัตั้ง “บรษิทัอนิเดยี
ตะวันออก” เป็นบริษัทภายใต้การบริหารจัดการของรัฐ เพื่อผลักดัน
และเอื้ออ�านวยต่อการขยายอ�านาจของประเทศ องักฤษยงัได้พยายาม
ขยายกิจการในอินเดียและอเมริกาซึ่งเป็นพื้นที่อาณานิคมของตน  
การค้าทาสขององักฤษเริ่มต้นตั้งแต่ครึ่งหลงัของศตวรรษที่ 16 เมื่อถงึ
ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงเวลาก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
การค้าทาสเกดิขึ้นเป็นจ�านวนมาก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1689 – 1763 เป็น
ช่วงปีที่เริ่มเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้น อังกฤษกับฝรั่งเศสเคย
กระท�าสงครามต่อเนื่อง 4 ครั้ง โดยเฉพาะสงครามครั้งที่ 4 องักฤษ
ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ ชัยชนะครั้งนั้นท�าให้อังกฤษได้ครอบครอง
แคนาดาจากฝรั่งเศสที่ได้รับดินแดนทั้งหมดในทางตะวันออกของ
แม่น�้ามสิซสิซปิปีของอเมรกิาในวนันี้ นั่นหมายความว่า ก่อนการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม อังกฤษมีอาณานิคมขนาดใหญ่เป็นหลายสิบเท่าของ
อาณาเขตของประเทศตน โดยผ่านการล่าเมอืงขึ้นและการปล้นสะดม
ในช่วงเวลาที่นานกว่าหนึ่งศตวรรษครึ่ง อังกฤษพัฒนาเป็นประเทศ
ให้มีความแข็งแกร่งทางด้านการค้าระดับโลกด้วยการค้าน�้าตาลอ้อย 
ทาส และยาสูบ และได้สร้างตลาดนานาชาติที่มีความเป็นเอกภาพ 
ประกอบไปด้วยตลาดสนิค้า แรงงาน เงนิทนุ และวตัถดุบิ คณุเหวนิอ ี

(文一) นกัวชิาการชาวจนีมคีวามเหน็ว่า เป็นเพราะความต้องการของ
ตลาดนานาชาติที่มหาศาลนี่เองได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ขององักฤษ ไม่ได้เพราะเหตผุลอย่างอื่น พูดอกีนยัหนึ่งคอื การปฏวิตัิ 
อุตสาหกรรมมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการ เช่น มีวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถก่อให้เกิดการปฏิวัติได้ มีความสามารถใน
การผลติขนาดใหญ่ มกีารไหลเวยีนของปัจจยัการผลติและการค้าขาย
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ผลติภณัฑ์ในทั่วโลก เป็นต้น ในล�าดบัต่อไป ผมขอสรปุกระบวนการ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมของจนีบ้าง

การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งแรกของจนีเริ่มตั้งแต่การปฏริปูและ
การเปิดประเทศในปี ค.ศ. 1978 และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1995 ซึ่ง
มีจุดชูโรงอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว ครึ่งหนึ่งของสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปของจีน
เป็นผลติภณัฑ์จากวสิาหกจิเหล่านี้ ประการที่สองคอื ยทุธศาสตร์การ
เปิดกว้างของเมอืงชายฝั่งทะเลที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 อนัหมายถงึ 
แหล่งวัตถุดิบและตลาดอยู่ในต่างประเทศ และมีการน�าเข้าและ 
ส่งออกจ�านวนมหาศาล ส่งผลให้อตุสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ�านวนมาก 
โยกย้ายเข้าสู่ประเทศจีน และยังท�าให้สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป 
ส่งออกไปยงัประเทศต่างๆ ทั่วโลก

การปฏริปูในชนบทของจนีเริ่มต้นด้วยการด�าเนนิการตามระบบ
ความรบัผดิชอบตามสญัญาในการผลติร่วมกนั การปฏริปูนี้ได้พฒันา
ก�าลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาปากท้องของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นอย่างด ีท�าให้แรงงานที่เหลอืจากการเกษตรได้
ถ่ายโอนไปยงัวสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิชมุชนกม็กีารปรบัตวัตามความ
ต้องการของตลาด แรงงานในวิสาหกิจเหล่านี้เป็นได้ทั้งชาวนาและ 
กรรมกร และกระจายอยูใ่นพื้นที่วงกว้าง เป็นแรงงานที่สามารถปรบัตวั 
ได้อย่างคล่องตัวตามการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางการ
ตลาด วสิาหกจิชมุชนส่วนใหญ่ประกอบการผลติที่ต้องใช้แรงงานเป็น
จ�านวนมาก โดยเฉพาะด้านอตุสาหกรรมสิ่งทอ การแปรรปูผลติภณัฑ์
ทางการเกษตรและอตุสาหกรรมเบาประเภทต่างๆ

ในปีค.ศ. 1987 – 1988 รัฐบาลกลางของจีนประกาศ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองชายฝั่งทะเล” เบื้องหลังสถานการณ์
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โลกช่วงเวลานั้นคือ โลกาภิวัตน์ระลอกใหม่กระเพื่อมขึ้นอย่างรุนแรง 
เนื่องด้วยต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น กลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วก�าลัง
ด�าเนนิการปรบัปรงุโครงสร้างอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมที่เน้นการใช้
แรงงานจงึย้ายฐานไปยงัพื้นที่ที่ต้นทนุแรงงานต�่า รฐับาลกลางของจนี
เหน็ว่าพื้นที่ชายฝ่ังทะเลของจนีมคีวามน่าสนใจส�าหรบักลุม่เศรษฐกจิ
ที่พัฒนาแล้วอย่างมาก ด้วยค่าแรงของจีนค่อนข้างต�่า แต่มีระดับ 
การศกึษาค่อนข้างสงูและมโีครงสร้างพื้นฐานอยูบ้่าง และการวจิยัและ 
การพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์มศีกัยภาพค่อนข้างสงู ซึ่งหมายความว่า 
ช่วงระยะ 30 ปีภายหลงัการสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี จนีได้
สร้างพื้นฐานส�าคญัส�าหรบัการด�าเนนิการยทุธศาสตร์นี้ และได้สร้าง
พื้นฐานที่ดีส�าหรับการเปิดประเทศและการดึงดูดการลงทุน ในพื้นที่ 
เมอืงชายฝ่ังทะเลของจนีมปีระชากรเกอืบ 200 ล้านคน มจี�านวนพอๆ  
กับประชากรในประเทศสหรัฐฯ รัฐบาลกลางของจีนประกาศ
ยุทธศาสตร์ว่า การผลิตในพื้นที่เมืองชายฝั่งต้องเป็นแบบ “2 ส่วน 
อยูใ่นต่างประเทศ น�าเข้ามากและส่งออกมาก” ซึ่งค�าว่า “2 ส่วนอยูใ่น 
ต่างประเทศ” หมายถึง วัตถุดิบและตลาดสินค้าต้องอยู่ในตลาด 
ต่างประเทศ ในรายงาน “ยทุธศาสตร์ว่าด้วยการพฒันาเศรษฐกจิในพื้นที่
เมืองชายฝั่งทะเล” เมื่อต้นปี ค.ศ. 1988 ได้ยื่นเสนอต่อเติ้งเสี่ยวผิง 
ท่านลงความเหน็กลบัมาว่า “เหน็สมควรเป็นอย่ำงยิ่ง กล้ำลงมอื ก้ำว
ให้ไว จงอย่ำงพลำดโอกำสเชงิยทุธ์เป็นอนัขำด” เติ้งเสี่ยวผงิเคยเป็น 
ทหารมาก่อน ภาษาของท่านจึงเป็นภาษาทหาร “อย่าพลาดโอกาส 
เชงิยทุธ์เป็นอนัขาด” เป็นสไตล์การท�างานของท่าน การด�าเนนิงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้ท�าให้อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นแรงงานจากประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกเริ่มย้ายฐานเข้ามาปักหลกัในประเทศจนี ซึ่งได้ผลกัดนั
การปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 1 ของจนีให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
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และได้ปูพื้นฐานส�าหรบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 ไว้เป็นอย่างดี
ส�าหรับชาวจีนทั่วไปแล้ว สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุด

ส�าหรบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งแรกคอื “ประเทศจนีทั่วประเทศเริ่ม 
ขยบัตวั” ชาวจนีต้องขจดัความยากจนและตื่นขึ้นมาเพื่อเดนิไปสูค่วามฝัน 
แห่งความมั่งคั่ง สมาชิกในสังคมทุกๆ คนต่างก็ฟื้นตัวขึ้นมา ใน 
ยคุนั้นมสี�านวนน่าข�าขนัว่า “ในประชากร 1,000 ล้านคน มนีกัธรุกจิ
ค้าขาย 900 ล้านราย อกี 100 ล้านรายเป็นคนวิ่งออกไปท�าการค้า  

(跑单帮)” ค�าพดูเช่นนี้ถงึแม้ว่าเป็นค�าพดูที่เกนิจรงิมากไป แต่นกัธรุกจิ 
ที่มีชื่อเสียงในทุกวันนี้เช่น เหรินเจิ้งเฟย (任正非) และ แจ็คหม่า  
(马云) ในยคุนั้นเป็นล้วนเป็น “คนวิ่งออกไปท�าการค้า” จรงิๆ แล้วคณุ
เหรนิเจิ้งเฟยของบรษิทัหวัเหวยเป็นตวัแทนจ�าหน่ายของบรษิทัฮ่องกง
ในยุคนั้น ช่วยขายอุปกรณ์สื่อสารในเมืองเล็ก ส่วนคุณแจ็คหม่าได้
เปิดบรษิทัแปลภาษา ขอช่วยเหลอือาจารย์เกษยีณแปลภาษา เพื่อได้
ก�าไรเลก็ๆ น้อยๆ บางทกีไ็ปขายดอกไม้สด ของขวญั ยา และของช�า 
เป็นต้น เขาเคยรบังานอยูแ่ถวทวีดีาวเทยีมเซี่ยงไฮ้โอเรยีนทอล หลายคน
เห็นเขาก็ลังเลว่ามอบงานแปลภาษาให้แล้วจะไว้ใจได้หรือไม่ ฉะนั้น 
ถงึทกุวนันี้ชาวเซี่ยงไฮ้ยงัรูส้กึเสยีดาย ยงัคยุกนัอยู่เลยว่า ท�าไมตอนนั้น 
ไม่ได้ให้คุณแจ็คหม่าอยู่เมืองเซี่ยงไฮ้ กรณีนี้สอนว่า อย่าดูถูกคน 
หนุ่มสาวที่เพิ่งจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง เพราะอาจมีคนเก่งอย่าง 
เหรนิเจิ้งเฟยและแจค็หม่าอยู่ในนั้น

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของจีนเสร็จสิ้นเมื่อใด  
ผมว่าอยู่ราวๆ ปี ค.ศ. 1995 เพราะว่าในช่วงปีนั้นมเีหตกุารณ์ส�าคญั
เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ อย่างแรก ดูจากภาพรวมในช่วงเริ่มต้นการ
ปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน เติ้งเสี่ยวผิงได้ก�าหนดเป้าหมาย
ว่า เมื่อถึงช่วงปี ค.ศ. 2000 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
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ต้องเพิ่มเป็น 2 เท่าตวั ซึ่งบรรลเุป้าหมาย “พอกนิพอใช้” (เสี่ยวคงั) 
เป้าหมายนี้ได้บรรลุไปก่อนล่วงหน้าในปี ค.ศ. 1995 ประการที่สอง
คือในปี ค.ศ. 1995 ประเทศจีนได้พัฒนาเป็นประเทศผู้ผลิตและส่ง
ออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอรายใหญ่ที่สุดของโลก อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น 
สัญลักษณ์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 อย่างน้อยกิจการ 
ทางด้านนี้ ประเทศจนีได้ก้าวขึ้นมาเป็นอนัดบัหนึ่งแล้ว ขณะเดยีวกนั ในปี  
ค.ศ. 1995 ประเทศจนียกเลกิการใช้คปูองเพื่อซื้อของใช้ในชวีติประจ�าวนั 
ทั่วทั้งประเทศ แสดงให้เหน็ว่าประวตัศิาสตร์ “เศรษฐกจิแบบขาดแคลน  
(Shortage Economy) ” ของจีนได้สิ้นสุดลง ชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชนในภาพรวมได้บรรลุเป้าหมาย “พอกินพอใช้” แล้ว 
นอกจากนั้นช่วงระยะเวลาดงักลา่ว โครงสร้างพื้นฐานของประเทศจนี 
โดยเฉพาะถนนหนทาง การรถไฟ การบนิพลเรอืน กไ็ด้รบัการพฒันา
อย่างรวดเรว็ ตอนนี้เมื่อเราพูดถงึโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
เรามกัจะพูดว่า “อยากมั่งคั่งร�่ารวย ต้องสร้างถนนหนทางก่อน” กเ็ป็น
ประสบการณ์ที่ได้มาในช่วงเวลานั้นเช่นกนั

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ของจีนเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้น
ทศวรรษที่ 1990 ผมคิดว่าการปฏิวัติครั้งนั้นเสร็จสิ้นประมาณช่วงปี 
ค.ศ. 2010 ผมมักจะใช้เหตุการณ์ที่เติ้งเสี่ยวผิงเดินทางล่องใต้และ
กล่าวสุนทรพจน์ในปี ค.ศ. 1992 มาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติ
อตุสาหกรรมครั้งที่ 2 ของจนี เพราะสนุทรพจน์ครั้งนั้นเป็นเหตกุารณ์ 
ส�าคัญของการปลดปล่อยทางความคิดครั้งที่ 2 หลังจากการปลด
ปล่อยทางความคิดครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1978 หากกล่าวว่าการ 
ปลดปล่อยทางความคดิครั้งแรกเป็นการประกาศการปฏวิตัอิตุสาหกรรม
ครั้งที่ 1 แล้ว การกล่าวค�าปราศรัยในปี ค.ศ. 1992 ก็เป็นการส่ง
สญัญาณเริ่มการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 นั่นเอง ในช่วงปี ค.ศ. 
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1992 การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ใกล้จะสิ้นสุด ประเทศจีน
จ�าเป็นต้องพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าส�าหรบัครอบครวั อตุสาหกรรมพลงังาน อตุสาหกรรม
เคมหีนกั อตุสาหกรรมการผลติ การพฒันาให้เป็นสงัคมเมอืง ตลอด
จนโครงสร้างพื้นฐานระดบักลางและระดบัสูง เป็นต้น ซึ่งในปีนั้นเอง 
ประเทศจนีได้เสนอแนวความคดิ “เศรษฐกจิตลาดสงัคมนยิม” อย่าง
เป็นทางการ มณฑลกวางตุ้งได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาว่าจะ 
ไล่ทนั 4 มงักรน้อย (เขตพื้นที่หรอืประเทศที่มคีวามเจรญิ) ของเอเชยีใน
ยุคนั้น แผนการพัฒนาผู่ตงของเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มด�าเนินการอย่างจริงจัง 
และในปีเดียวกัน จีนยังได้ประกาศใช้ “คู่มือการก�าหนดมาตรฐาน
ส�าหรบับรษิทัจ�ากดั” และ “คู่มอืการก�าหนดมาตรฐานส�าหรบับรษิทั
หุน้ส่วนจ�ากดั” เป็นต้น ฉะนั้นในปี ค.ศ. 1992 จงึนบัได้ว่าเป็นจดุเริ่มต้น 
ของบริษัทจีนและเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบ 
การที่ใหญ่ที่สดุในประวตัศิาสตร์จนีด้วย

สญัลกัษณ์ส�าคญัของการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 คอื จนี
ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี ค.ศ. 2001 และได้น�ามา
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ส�าหรบัประเทศจนีและโลก ทกุคนคง
ทราบกันดีว่า ประเทศจีนได้เข้าร่วมระบบการค้าพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก ได้ผลักดันการไหลเวียนและการจัดสรรปัจจัยการผลิตและ
ผลติภณัฑ์ต่างๆ ในทั่วโลก และไดเ้ปิดตลาดที่ใหญ่ที่สดุส�าหรบัสนิค้า
จนี ด้วยความกดดนัของการแข่งขนัที่มาจากโลกาภวิตัน์ อตุสาหกรรม
การผลติของประเทศตะวนัตกกเ็ริ่มย้ายฐานการผลติเข้าสู่ประเทศจนี 
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ของจีนได้
ด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ ผมนบัเอาปี ค.ศ. 2010 โดยประมาณเป็นเวลา
เสร็จสิ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ของจีน เหตุผลหลักมีดังนี้  
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ประการแรก เมื่อปี ค.ศ. 2009 การบรโิภคเหลก็กล้าของจนีคดิเป็น 50%  
ของการบริโภคทั่วโลก การบริโภคทองแดงคิดเป็น 36% การบรโิภค 
อลูมิเนียมคิดเป็น 41% นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์ที่ส�าคัญยิ่งกว่า 
นั่นคือ ประการที่สอง ในปี ค.ศ. 2010 จีนได้แซงหน้าสหรัฐฯ 
กลายเป็นประเทศการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก อย่าลืมว่า ในปี  
ค.ศ. 1990 อตุสาหกรรมการผลติของจนีมเีพยีง 2.7% ของโลก เมื่อถงึปี  

ค.ศ. 2010 ได้เติบโตเป็น 19.8% กล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ ในปี 
ค.ศ. 2010 ประเทศจีนได้พัฒนาเป็นเมืองแห่งการ
ผลติท่ีส�าคัญของโลกและเป็นประเทศอตุสาหกรรม
ท่ีใหญ่ทีส่ดุของโลกไปแล้ว จนีได้สร้างห่วงโซ่ธุรกจิ
ท่ีมีความสมบรูณ์และใหญ่ทีส่ดุในโลก หลงัจากนัน้
ไม่นาน ในปี ค.ศ. 2013 จีนได้พัฒนาเป็นประเทศ
การค้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกและได้สร้างกลุ่มชนชั้น
กลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

ส�าหรบัชาวจนีโดยทั่วไป สิ่งที่ได้สร้างความประทบัใจให้พวกเขา 
มากที่สดุเกี่ยวกบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 กค็อื “จนีทั้งประเทศ
สว่างไสวแล้ว” การใช้ไฟฟ้าในปี ค.ศ. 1978 มเีพยีง 2,500 พนัล้าน
กโิลวตัต์ต่อชั่วโมง พื้นที่ส่วนใหญ่ในชนบทยงัไม่มไีฟฟ้าใช้ เครอืข่าย 
ไฟฟ้าในเมืองขาดความเสถียร เมื่อปี ค.ศ. 2010 ปริมาณการใช ้
ไฟฟ้าของชาวจีนมีมากถึง 4 ล้านล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เมื่อปี  
ค.ศ. 2011 ปรมิาณการผลติไฟฟ้าของจนีแซงหน้าสหรฐัฯ ไป สมยัก่อน
เมื่อผมเดนิทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะเมอืงขนาดกลางหรอืขนาด
ใหญ่มกัจะรูส้กึว่าเมอืงเขาสว่าง เมอืงเรามดื แต่ตอนนี้กลบักนั เมอืงเรา 
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สว่าง เมืองเขามืด ในมิตินี้ท�าให้ผมนึกถึงคุณเหรินเจิ้งเฟยและคุณ 
แจค็หม่าขึ้นมาอกี ตอนนั้นบรษิทัหวัเหวยของเหรนิเจิ้งเฟยเริ่มลงทนุเพื่อ
สร้างการวิจัยและพัฒนาด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์สื่อสารแบบ 
อนาล็อกแล้วเข้าสู่อุปกรณ์สื่อสารดิจิตอล เปลี่ยนจากการปฏิวัติ 
อสุาหกรรมครั้งที่ 2 เข้าสูก่ารปฏวิตัอิสุาหกรรมครั้งที่ 3 ตอนนั้นแจค็หม่า 
ยงัประกอบธรุกจิการแปลอยู่ ถ้าผมจ�าไม่ผดิ เขาเคยมสี่วนร่วมในการ
เจรจาการลงทนุของโครงการทางหลวงในฐานะล่าม ซึ่งถอืว่าแจค็หม่า
ได้มส่ีวนร่วมในการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่าโครงการ
ที่เจรจานั้นไม่ส�าเร็จ แต่ตัวเขาได้ค้นพบอินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ  
แจค็หม่าเป็นคนฉลาดมาก เมื่อกลบัจากสหรฐัฯ กเ็ริ่มท�าเวบ็ไซต์ข้อมลู 
บรษิทั เขามคีวามมั่นใจมาก ถงึแม้ว่าในยคุนั้นมไีม่กี่คนที่จะเชื่อมอืเขา 
ดังนั้นแจ็คหม่าจึงได้ก้าวจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 สู่การ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 โดยตรงอย่างรวดเรว็

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ของจีนเกือบจะเกิดขึ้นพร้อม
กนักบัการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 2 ถ้าเราเริ่มต้นจากการที่จนีได้รบั 
อนญุาตให้เชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1994 จนถงึปัจจบุนันี้ 
ก็ยังไม่สิ้นสุดลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอตุสาหกรรมการสื่อสารด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ ช่วงระยะแรกเริ่ม 
จนีพยายามวิ่งไล่ตาม ต่อจากนั้นกเ็ป็นการวิ่งไปพร้อมกนั และในช่วงหลงั 
จีนเริ่มแซงหน้าไปในบางสาขา กระทั่งทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่าจีน 
เป็นผูป้ระสบความส�าเรจ็ในการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 อาจนบัได้
ว่าพวกเราทกุคนเป็นพยานแห่งการปฏวิตัคิรั้งนี้ ทกุคนสามารถนกึย้อน
กลบัไปถงึการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์โทรศพัท์มอืถอืที่เคยใช้ ตั้งแต่ 
อรีคิสนั (Ericsson) โนเกยี (Nokia) ซมัซงุ (Samsung) แอปเปิล (Apple) 
จนถงึหวัเหวย (Huawei) และแบรนด์อื่นๆ ในประเทศจนี ภาพเบื้องหลงันี้ 
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ได้สะท้อนว่าคนจีนอยู่ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ จาก 2G ถึง 
5G ตั้งแต่การไล่ตามจนถงึการก้าวล�้าของจนี อย่างที่ทกุคนทราบกนัดี
ว่า ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 การสื่อสารทางดจิติอลของโลกได้เข้าสู่
ยคุ 2G ยโุรปใช้มาตรฐาน GSM และสหรฐัฯ ใช้มาตรฐาน CDMA ใน
การแข่งขนัระหว่างยโุรปกบัสหรฐัฯ จนีได้แต่มองดอูยูร่อบนอกเท่านั้น 
ส่วนอปุกรณ์กเ็ป็นของอรีคิสนั ตั้งแต่เริ่ม 3G ชาวจนีเริ่มมสี่วนร่วมใน
การก�าหนดมาตรฐานและได้เสนอ TD-SCDMA ต่อจากนั้นได้พฒันา
เป็นหนึ่งในสามมาตรฐานหลักของโลกพร้อมกับ WCDMA ที่น�าโดย 
ยุโรป และ CDMA2000 ที่น�าโดยสหรัฐฯ ตอนนั้นชาวจีนยังมีข้อ 
ถกเถยีงเกี่ยวกบัการก�าหนดมาตรฐานของจนีและห่วงโซ่อตุสาหกรรม
ที่ยังไม่สมบูรณ์ ผู้ผลิตภายในประเทศและนอกประเทศก็ไม่ค่อย
ยอมรบัหรอืยอมน�าไปใช้ ถ้าผมจ�าไม่ผดิ ในที่สดุไชน่าโมบาย (China 
Mobile) เป็นเจ้าแรกที่น�ามาตรฐานของจนีมาใช้ ซึ่งตอนนั้นยงัมผีู้คน
จ�านวนมากไม่เข้าใจและบอกว่ามาตรฐานของยุโรปและสหรัฐฯ ก็ใช้
ดอียู่แล้ว ท�าไมยงัต้องไปเสยีเงนิจ�านวนมากในการก�าหนดมาตรฐาน 
ของตน ตอนนี้ชาวจนีเข้าใจแล้วว่า การแข่งขนัทางมาตรฐานเป็นการ
แข่งขนัที่ส�าคญัที่สดุ เช่นเดยีวกนักบัวาทกรรมของจนี วาทกรรมของ
จนีคอืการก�าหนดมาตรฐานทางการเมอืงของจนี ประเทศตะวนัตกคดิ
ว่าสามารถผูกขาดมาตรฐานทางการเมอืงได้ แต่เราต้องปฏเิสธอย่าง
จรงิจงัว่า “ไม่ได้”

โชคดีที่จีนได้ยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อมาตรฐานการสื่อสาร
เคลื่อนที่ ในยุค 4G ถึงที่สุด เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรมของจีนออก
ใบอนญุาต 4G ผู้ประกอบการจนีรายใหญ่ทั้ง 3 รายได้รบัใบอนญุาต 
TD-LTE ของจีน นี่เป็นการสนับสนุนที่ส�าคัญจากรัฐบาลในด้าน
มาตรฐาน TD ซึ่งจนีมสีทิธิ์ในวาทกรรมนี้ สะท้อนให้เหน็ว่าเทคโนโลยี

������� china now �����5.indd   61 9/10/21   6:09 PM



62 CHINA NOW CHINA NOW 63 

และมาตรฐานของจีนได้พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ และมีตลาดการ
สื่อสารเคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สดุของโลก เมื่อเข้าสู่ยคุ 5G บรษิทัหวัเหวย
กเ็ริ่มเป็น “ผู้น�า” 

ณ ขณะนี้ ข้อมลูขนาดใหญ่ ปัญญาประดษิฐ์ และการสื่อสาร 
ควอนตัมกลายเป็นตัวแทนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  
ที่ก�าลังเกิดขึ้นและก�าลังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการด�ารงคงอยู่ของ 
สังคมมนุษย์ อาจกล่าวได้ว ่า จีนได้น�าหน้ายุโรปและเข้าเป็น 
แนวหน้าของการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 4 จนีเป็นผูน้�าในด้านสมาร์ทโฟน  
การช�าระเงินด้วยมือถือ การปฏิวัติวีแชท (WeChat) การช้อปปิ้ง
ออนไลน์ และแพลตฟอร์มสั่งสินค้าต่างๆ เป็นต้น ผลิตผลจากการ
ปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 3 ในความเป็นจรงิแล้วนบัวนักไ็ด้ผสมผสาน
กบัปัจจยัของการปฏวิตัอิตุสาหกรรมครั้งที่ 4 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ การปฏิวัติครั้งนี้ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงประเทศจนีและโลก ส�าหรบัชาวจนีทั่วไป การปฏวิตัหินนี้
ได้สร้างความประทบัใจแก่ผู้คนทั่วไปมากที่สดุคอื “ทั่วทั้งประเทศจนี
เชื่อมต่อกนัได้แล้ว ทั่วทั้งประเทศจนีกร็วดเรว็ยิ่งขึ้น และทั่วโลกเชื่อมต่อ 
กนัได้แล้ว” รวมทั้ง “โทรศพัท์มอืถอืหนึ่งเครื่อง ท�าได้ทกุอย่าง” ซึ่งในโลกนี้
มเีพยีงประเทศจนีที่ท�าได้ก่อน

เหตใุดประเทศจนีจงึสามารถ “รวมการปฏวิตัอิตุสาหกรรมทั้ง 4 
ครั้งเป็นหนึ่งเดยีว” ภายในเวลาชั่วชวีติของผูค้นเพยีงรุน่เดยีว ค�าถามนี้
เป็นค�าถามใหญ่ ในบทนี้จะขอกล่าวโดยคร่าว 3 ด้าน

หนึ่ง ในช่วง 30 ปีแรกหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีได้วางรากฐานการพฒันาที่ด ีรวมทั้งการปฏริปูที่ดนิ การ
จดัการศกึษาอย่างทั่วถงึ การปลดแอกสตร ีและการสร้างระบบป้องกนั
ประเทศ ระบบอตุสาหกรรมและระบบวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีเป็นต้น
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สอง การปฏริปูและการเปิดประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เรียนรู้ข้อดีของผู้อื่น เราพยายามทดลองและพยายามท�างานเพื่อ
ประโยชน์ต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน แต่เราจะ
ไม่เดนิตามรอยเท้าผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

สาม ผูน้�าแต่ละรุน่ของเราต่างกใ็ห้ความส�าคญักบัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ให้ความส�าคัญกับการน�าประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ผู้น�าจีนมี
ยทุธศาสตรแ์ละวสิยัทศันท์ี่กว้างไกลท�าให้จนีมโีอกาสที่จะคว้าโอกาส
ส�าหรับการพัฒนาที่เหนือชั้นได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ในเนื้อหาต่อไปจะ
กล่าวถงึ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งกค็อืโอกาสที่ได้กล่าวถงึนี้

 “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” : โอกาสและอนาคต

การประชุมสุดยอดผู้น�า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ว่าด้วย
ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ได้จดัขึ้นที่กรงุปักกิ่งในเดอืนเมษายน ปี  
ค.ศ. 2019 ในช่วงการประชมุสองสภา เมื่อปี ค.ศ. 2019 นายหวงัอี้ (王毅) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานแถลงข่าวและมี 
ค�ากล่าวที่น่าสนใจอยูต่อนหนึ่ง ท่านกล่าวว่าชาวอเมรกินับางคนอยาก 
จะตดัความสมัพนัธ์กบัจนี แต่การคดิตดัความสมัพนัธ์กบัจนีกห็มายถงึ
การตัดความสัมพันธ์กับโอกาสและการตัดความสัมพันธ์กับอนาคต 
และยังเป็นการตัดความสัมพันธ์กับโลกด้วย ผมคิดว่าค�ากล่าวนี้ได้
แสดงใหเ้หน็ถงึความเชื่อมั่นของประเทศจนี ในความเป็นจรงิ ทกุวนันี้
ผู้ที่ตั้งข้อสงสยัและใส่ร้าย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างเปิดเผยนั้น  
ส่วนใหญ่เป็นประเทศตะวันตกและสื่อที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก  
ผมคิดว่าค�ากล่าวของหวังอี้สามารถน�ามาขยายความได้ว่า ถ้า 
ประเทศตะวนัตกยงัจะปฏเิสธ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ต่อไป กถ็อืว่า
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เป็นการตัดความสัมพันธ์กับโอกาสและตัดความสัมพันธ์กับอนาคต 

เมื่อตัดความสัมพันธ์กับโอกาสและตัดความสัมพันธ์กับอนาคตไป

แล้ว กเ็ป็นการตดัความสมัพนัธ์กบัโลกในอนาคตด้วย ขณะเดยีวกนั 

ไม่ว่าประเทศใดกต็าม รวมทั้งจนี เมื่อคว้าโอกาส “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”  

ได้แล้ว ก็เท่ากับคว้าโอกาสและคว้าอนาคตได้ และจะประสบความ

ส�าเรจ็ได้

ความคิดริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” นั้นน�าเสนอโดย

ประธานาธบิดสีจีิ้นผงิในปี ค.ศ. 2013 “หนึ่งแถบ” หมายถึง 
“แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” “หน่ึงเส้นทาง” 
หมายถึง “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษ
ที่ 21” ท่านประธานสไีด้เปรยีบเทยีบว่า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 

เสมือนประเทศจีนเป็นดั่งนกอินทรีที่ได้ติดปีกทั้งสองข้าง เมื่อสร้าง

ส�าเรจ็ นกอนิทรกีจ็ะบนิได้สูงกว่า ไกลกว่า ซึ่งเป็นการวางแผนที่กว้าง

ไกลส�าหรับประเทศจีนยุคใหม่ ลักษณะพิเศษของโมเดลจีนคือ เมื่อ

ลงมตแิล้วกจ็ะด�าเนนิการทนัท ีฉะนั้นในช่วงเวลาไม่ถงึ 6 ปีที่ผ่านมา 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้พฒันาเป็นเวทคีวามร่วมมอืที่ใหญ่ที่สดุใน

โลก และเป็นผลติภณัฑ์สาธารณะที่ได้รบัความนยิมมากที่สดุ กระทั่ง

เดอืนมนีาคม ค.ศ. 2019 มปีระเทศต่างๆ ทั่วโลก 123 ประเทศและมี

องค์การระหว่างประเทศ 29 แห่งได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วม

มือในการพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” กับจีน แสดงให้เห็นว่า 

ประเทศส่วนใหญ่เชื่อมั่นและสนบัสนนุ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่

จนีเสนอ การได้รบัความเชื่อถอืจากประเทศต่างๆ กห็มายถงึโอกาสอนั
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ดใีนการพฒันา ผมจ�าได้ว่าในวนันั้น หวงัอี้ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ได้ยกตวัอย่างถงึ 8 ตวัอย่างในการอธบิายโอกาสที่

จะได้รบัประโยชน์ร่วมกนัส�าหรบัประเทศที่เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งแถบ 

หนึ่งเส้นทาง” เรามาดูกรณตีวัอย่างเหล่านี้อกีครั้ง

กรณีที่หนึ่ง ด้วยความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 

ทางด่วนสายแรกในภาคตะวันออกของแอฟริกาได้สร้างขึ้น ทางด่วน

สายนี้สร้างขึ้นในเอธิโอเปีย โดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานการ

ก่อสร้างของจนีทั้งหมด
กรณีที่สอง มัลดีฟส์มีสะพานข้ามทะเลแห่งแรก สร้างขึ้นโดย 

บรษิทั China Communications Construction Group เป็นรฐัวสิาหกจิ
ขนาดใหญ่ของจีน การสร้างสะพานแห่งนี้มีความยากล�าบากมาก 
เพราะทะเลในบริเวณนี้ถูกเรียกว่า “ทะเลแห่งปีศาจ” แต่ชาวจีนได้
ประสบความส�าเรจ็ในการสร้างสะพานแห่งนี้ 

กรณีที่สาม เบลารุสได้สร้างอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ขึ้น
เป็นครั้งแรก ได้ร่วมลงทนุสร้างขึ้นโดยวสิาหกจิภาคเอกชนจี๋ลี่ (Geely  
Group) กับเบลารุส เพื่อผลิต Boyue SUV ของจี๋ลี่ อเล็กซานเดอร์  
ลกูาเชนโก (Alexander Luashenko) ประธานาธบิดขีองเบลารสุกล่าวว่า 
“ขอบคุณจีนที่ช่วยเปลี่ยนความฝันการผลิตรถยนต์ของพวกเราให้
เป็นความจรงิ” ใครกไ็ม่เคยคาดคดิมาก่อนว่า คณุหลี่ซูฝ（ู李书福） 

นักธุรกิจที่เกิดในครอบครัวเกษตรกรได้พัฒนาตนเองไปเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่สุดของบริษัทเมอร์เซเดส–เบนซ์ (Mercedes-Benz) ของ
เยอรมนั ส�าหรบัหลี่ซูฝู โครงการของเบลารสุเป็นเพยีงโครงการทั่วไป
ที่ไม่ใหญ่โตเท่าใดนกั

กรณทีี่สี่ คาซคัสถานได้มชี่องทางออกทะเลของตนเองเป็นครั้ง
แรก ตอนนี้ข้าวสาลทีี่ผลติในคาซคัสถานสามารถส่งไปยงัประเทศใน
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เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้โดยผ่านเมอืงเหลยีนหยนุกั่ง กรณนีี้เป็นกรณทีี่
ประสบความส�าเรจ็ในการเชื่อมโยง “แถบเศรษฐกจิเส้นทางสายไหม” 
และ “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 ” 

กรณทีี่ห้า เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ก�าลงัก่อสร้างเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูง ประกอบด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของ
อนิโดนเีซยี ไทย และประเทศอื่นๆ 

กรณทีี่หก เส้นทางรถไฟมอมบาซา ไนโรบ ี(Mombasa Nairobi) 
ในเคนยาได้สร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้ว ได้สร้างงานประมาณ 
50,000 ต�าแหน่งในพื้นที่ และได้กระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 1.5% 

กรณทีี่เจด็ อซุเบกสิถานได้สร้างอโุมงค์แห่งหนึ่งที่มรีะดบัความ
ยากมากในการด�าเนนิการก่อสร้าง ท�าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนั่ง
รถไฟทะลผุ่านภูเขาได้โดยใช้เวลาเพยีงประมาณ 10 นาท ีโครงการนี้
เป็นโครงการของบรษิทั China Railway Tunnel Group และเป็นโครงการ
ก่อสร้างอุโมงค์ที่ยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อุโมงค์แห่งนี้มีความยาว
หลายสิบกิโลเมตรต้องผ่านชั้นหินที่แตกต่างกันถึง 7 ชั้น บริษัท 
ของยุโรปและสหรัฐฯ ต่างก็รู้สึกว่าล�าบากมากจึงไม่กล้ารับงาน แต่
บรษิทั China Railway Tunnel Group ได้ประสบความส�าเรจ็ในการจดั 
สร้างด้วยความมานะพยายาม แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงคุณภาพ 
ของวศิวกรรมของจนี 

กรณีที่แปด รถไฟจีน-ยุโรปกลายเป็นเส้นทางความร่วมมือที่
ยาวที่สุดของทวีปเอเชีย-ยุโรป ในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่ปีมานี้ได้เปิดให้
บรกิารเป็นจ�านวน 10,000 ขบวน รถไฟบรรทกุสนิค้าระหว่างจนี-ยโุรป
ประกอบด้วยเส้นทางหลกั 3 เส้นทาง สายแรกคอื สายตะวนัตกที่เชื่อม
ภาคตะวนัตกตอนกลางของจนี ประกอบด้วยมหานครฉงชิ่ง เมอืงเฉงิต ู 
ผ่านด่านฮอร์กอสของเขตปกครองตนเองซินเกียง แล้วออกนอก
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ประเทศจีนไป สายที่สองคือ สายภาคกลางที่เชื่อมต่อพื้นที่หวาเป่ย 
ผ่านเมืองเอ้อเหลียนเฮ่าเท่อแล้วออกนอกประเทศจีน สายที่สามคือ  
สายภาคตะวนัออกที่เชื่อมพื้นที่ชายฝ่ังทะเลในภาคตะวนัออกเฉยีงใต้ 
รวมทั้งจากเมอืงอี้อทูี่เป็นศนูยก์ระจายสนิค้าที่ใหญ่ที่สดุของโลก ผ่าน
เมอืงหมั่นโจวหลี่ แล้ววิ่งไปยงัยโุรป

ตอนนี้เวลาเราสนทนาหวัข้อเกี่ยวกบั “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
มกัจะกล่าวถงึความช่วยเหลอืที่เราให้กบัผูอ้ื่น ในความเป็นจรงิแล้ว เรา 
ก็ควรจะกล่าวถึงประโยชน์ที่วิสาหกิจของเราได้จาก “หนึ่งแถบ  
หนึ่งเส้นทาง” บ้าง เหตผุลที่ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้รบัความนยิม 
อย่างมากคอืหลกัการที่ว่าด้วย “ร่วมปรกึษา ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน”  

(共商、共建、共享) ที่ได้ปฏบิตักินัมา และวธิกีารด�าเนนิงานตามโมเดลจนี 
คอื รฐับาลเป็นผูส้ร้างเวท ีวสิาหกจิเป็นผูด้�าเนนิงาน ตลาดเป็นแรงขบั
เคลื่อน เพยีงยนืหยดัในหลกัการข้อนี้แล้วกไ็ม่ต้องเป็นห่วงว่าประเทศ
จีนจะเสียเปรียบ ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาและตัดสินใจด้วย
ตนเองตามสภาพเศรษฐกจิการตลาด ประเทศจนีมนีคิมอตุสาหกรรม 
ประเภทต่างๆ จ�านวน 80 กว่าแห่ง การจดัตั้งนคิมอตุสาหกรรมเป็น 
วธิทีี่เหมาะสม มกัจะใช้รูปแบบ “เขตอตุสาหกรรม + โลจสิตกิส์ +  
วสิาหกจิ + ที่พกัอาศยั” ซึ่งเป็นที่คุน้เคยส�าหรบัวสิาหกจิของจนี ในเขต 
นคิมอตุสาหกรรมมบีรกิารทางด้านกฎหมาย ด้านโลจสิตกิส์ ฯลฯ ซึ่ง 
ได้ดงึดูดวสิาหกจิของประเทศจนีเป็นจ�านวนมาก และยงัดงึดดูวสิาหกจิ
ของต่างประเทศมากมายอกีด้วย โครงการจ�านวนมากจดัว่าเป็นแบบ
อย่างที่ดีและได้รับความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
วิสาหกิจของจีนจึงได้รับสัญญาความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่
ประเทศตะวนัตกคบัแค้นใจกบัค�าว่า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” กเ็พราะ
อจิฉาตาร้อนนั่นเอง ข้อกล่าวหาของประเทศตะวนัตกมต่ีอจนีประกอบ 
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ด้วย ข้อที่หนึ่ง จนีให้ต่างประเทศกูเ้งนิ ท�าให้เกดิ “กบัดกัหนี้” แต่เงนิกู้
จากจีนกับตะวันตกมีความแตกต่างกัน ส�าคัญอยู่ที่ว่าเงินกู้จากจีน
ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการก่อสร้างก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ข้อที่ 
สองคือ กล่าวหาว่าจีนก�าลัง “ล่าอาณานิคม” ซึ่งประเทศส่วนใหญ ่
ในแอฟริกาไม่มีใครเชื่อ จีนได้จัดเวทีการประชุมความร่วมมือจีน-
แอฟริกาทุกสองปี ผู้น�าประเทศและเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของประเทศ
แอฟรกิาที่เข้าร่วมการประชมุนี้มมีากกว่าผูเ้ข้าร่วมงานประชมุสดุยอด
ของสหภาพแอฟริกาเสียอีก นายมหาธีร์ (Mahathir) นายกรัฐมนตรี
มาเลเซยีที่ประเทศตะวนัตกเหน็ว่าเป็นผูน้�าที่มข้ีอสงสยัเกี่ยวกบั “หนึ่งแถบ 
หนึ่งเส้นทาง” เมื่อเรว็ๆ นี้ ผู้สื่อข่าวจาก South China Morning Post 
สมัภาษณ์เขา เขาบอกว่า เราเป็นเพื่อนบ้านกบัจนีมาแล้ว 2,000 ปี 
แต่จนีไม่เคยคดิที่จะพชิติเรา ชาวยโุรปมาถงึภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ในปี ค.ศ. 1509 แค่เพยีง 2 ปีเท่านั้นกย็ดึครองมาเลเซยีแล้ว 
ส�าหรบัปัญหา “กบัดกัหนี้” ที่ประเทศตะวนัตกกล่าวอ้างนั้น มหาธรี์
เหน็ว่าชาวจนีเป็นนกัธรุกจิที่เป็นมติรมาก และประเทศอื่นๆ จะยมืเงนิ
จากจนีหรอืไม่พวกเขาสามารถตดัสนิใจด้วยตนเอง มาเลเซยีกส็ามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองได้ ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า ถ้าเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะเลือกอย่างไร มหาธีร์บอกว่าตอนนี้ผมคิด 
ว่าสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เมื่อเป็น 
เช่นนี้แล้วเราต้องยอมรับว่าจีนอยู่ใกล้กับเราและเป็นตลาดใหญ่  
เราอยากได้รบัประโยชน์จากความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของจนี

ทกุวนันี้สหรฐัฯ ยงัคงปิดกั้นการด�าเนนิงาน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”  
แต่ความคิดของชาวตะวันตกเกิดความแตกแยกกันไปแล้วและ 
ควบคุมยากขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ อิตาลีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
กบัจนีเพื่อร่วมสร้างโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” โดยไม่สนใจ 
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การคดัค้านของสหรฐัฯ อติาลเีป็นประเทศแรกใน 7 ประเทศตะวนัตกที่ 
ลงนามข้อตกลงฯ กับจีน นอกจากนี้ จีนริเริ่มในการจัดตั้งธนาคาร 
เพื่อการลงทนุโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชยี (AIIB) สหรฐัฯ บอกพนัธมติรว่า 
อย่าเข้าร่วม แต่องักฤษน�าหน้าประเทศอื่นเข้าร่วมก่อนเลย แล้วประเทศ
ในยโุรปกเ็ข้าร่วมเกอืบทั้งหมด มไีม่กี่ประเทศที่ไม่เข้าร่วม เช่น สหรฐัฯ 
ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี และตอนนี้กม็บีางประเทศในจ�านวนนี้ก�าลงัหาทาง
ดูว่ายงัจะสามารถเข้าร่วมได้หรอืไม่

ทนีี้มาพูดคยุกนัถงึเรื่องอนาคตบ้าง ท�าไมเราถึงเชื่อมั่น
ต่ออนาคตของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เหตุผล 
ประการส�าคัญคือจีนเป็น “รฐัอารยะ” (文明型国家)  

การผงาดของจีนเป็นการผงาดของ “รัฐอารยะ”  
ในเดอืนมนีาคม ค.ศ. 2019 นายกเีดยีน ราชมาน (Gideon Rachman) 
นักเขียนคนส�าคัญของนิตยสาร Financial Times ได้เขียนบทความ
วิจารณ์เรื่อง “รัฐอารยะก�าลังผงาดขึ้น” เขาเคยอ่านหนังสือเรื่อง 
“China Wave: The Rise of a Civilizational State” ฉบบัภาษาองักฤษ 
แล้วเราเคยคยุแลกเปลี่ยนกนัเป็นเวลายาวๆ อยู่หลายครั้ง ผมกล่าว
เสมอว่า ชาวจีนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง นักวิชาการชาวจีนจะ
ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และควรมีอิทธิพลต่อโลกและตะวันตก
ด้วยแนวคิดและวาทกรรมจีน แน่นอนว่าเขาได้ขยายความของค�าว่า 
“รัฐอารยะ” เขากล่าวว่าสมัยก่อนตะวันตกมักจะประกาศ “ค่านิยม
สากล” แต่สมยันี้จนีบอกว่าตวัเองเป็น “รฐัอารยะ” อนิเดยีกบ็อกว่า
ตวัเองเป็น “รฐัอารยะ” รสัเซยีบอกว่ารสัเซยีมอีารยธรรมที่มอีตัลกัษณ์ 
ตรุกกีบ็อกว่าตรุกมีอีารยธรรมที่ไม่เหมอืนใคร แม้แต่นกัวชิาการอนรุกัษ์
นิยมชาวอเมริกันที่สนับสนุนทรัมป์ก็ยังบอกว่าสหรัฐฯ มีอารยธรรม
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ที่มีอัตลักษณ์ ควรกล่าวว่าราชมานได้สังเกตพบปรากฏการณ์นี้และ
ได้สังเกตเห็นข้อเท็จจริงของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
โลก ซึ่งเป็นประโยชน์ส�าหรบัการศกึษา “รฐัอารยะ” ที่เราด�าเนนิการ
กนัอยู่ ผมเคยสรปุลกัษณะเด่น 4 ประการของ “รฐัอารยะ” ของจนี
คือ มีประชากรมากเป็นพิเศษ มีอาณาเขตกว้างใหญ่เป็นพิเศษ มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพิเศษ และมีวัฒนธรรมลุ่มลึกและรุ่มรวย
เป็นพิเศษ (รายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป) ต่อไปจะขอวิเคราะห์
ความเกี่ยวข้องระหว่างอนาคตของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” กับ
ลกัษณะเด่น 4 ประการดงักล่าว

ประการแรก จีนมีประชากรมากเป็นพิเศษ จ�านวนประชากร
ของจีนเป็นยอดรวมของจ�านวนประชากรประมาณหนึ่งร้อยประเทศ
ในยุโรป จ�านวนวิศวกรรมที่จีนผลิตในแต่ละปีมากกว่ายอดรวมของ
สหรฐัฯ ญี่ปุน่และเยอรมน ีเนื่องจากการพฒันาของโครงการ “หนึ่งแถบ  
หนึ่งเส้นทาง” ในแต่ละวันมีวิศวกรชาวจีนนับพันคนบินไปยัง 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทีมงานวิศวกรที่มีคุณภาพและแรงงานที่มี
คุณภาพท�าให้จีนมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรที่สุดในโลก และมีห่วงโซ่
อตุสาหกรรมที่สมบูรณ์ที่สดุ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพยีง 40 ปี จนี
ได้สร้างกลุ่มชนชั้นกลางกลุ่มใหญ่ที่สดุในโลก ได้ส่งออกนกัท่องเที่ยว
จ�านวนมากที่สุดเดินทางไปรอบโลก และก�าลังการบริโภคก็สูงกว่า 
นกัท่องเที่ยวตะวนัตกด้วย แต่วฒันธรรมนยิมการออมเงนิของคนจนียงั
ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง จงึท�าให้ประเทศจนีรกัษาเงนิออมทั้งเงนิจนีและ
เงนิตราต่างประเทศได้มากที่สดุในโลก และประเทศจนีได้พฒันาเป็น
ประเทศที่เป็นผู้น�าในด้านการลงทุน ยอดการบริโภคภายในประเทศ
ของจนีในปี ค.ศ. 2018 ราว 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ซึ่งค�านวณ
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ถ้า
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ค�านวณตามภาวะค่าเสมอภาคของอ�านาจซื้อ (PPP) แล้ว ตลาดการ
บรโิภคจะใหญ่กว่านี้อกี กล่าวอกีนยัหนึ่งคอื ประเทศจนีเป็นตลาดการ
บรโิภคที่ใหญ่ที่สดุในโลก สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานส�าคญัในด้านจ�านวน
บคุลากร สนิค้า เงนิทนุและตลาดที่มขีนาดใหญ่ และพื้นฐานเหล่านี้
ยงัคงพฒันาดขีึ้นไปอกีในอนาคตด้วยการพฒันาเชงิลกึของ “หนึ่งแถบ  
หนึ่งเส้นทาง”

ประการที่สอง ประเทศจนีมอีาณาเขตที่กว้างใหญ่เป็นพเิศษ นั่น
หมายถงึว่ารงัสแีห่งอารยธรรมในภมูภิาคของจนีทรงพลงัมาก จนีเป็น
ประเทศทั้งที่ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่และมีผืนทะเลและมหาสมุทร 
นับตั้งแต่ “การค้นพบภูมิศาสตร์ครั้งส�าคัญ” ในช่วงศตวรรษที่ 15 
ถึง ศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา อ�านาจของโลกตะวันตกเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ ความส�าคัญของอารยธรรมและอ�านาจทางทะเลได้กดทับ
อารยธรรมและอ�านาจของภาคพื้นทวีป เส้นทางสายไหมโบราณซึ่ง
เป็นสญัลกัษณข์องอารยธรรมภาคพื้นทวปีค่อยๆ เสื่อมลงจนสูญหาย
ไปในที่สุด กระทั่งทุกวันนี้ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับโลกก็ยังตั้งอยู่
บรเิวณชายฝั่งทะเลเกอืบทั้งหมด ท�าให้ประเทศที่ไม่มทีางออกสู่ทะเล

เกดิความล้าหลงัขาดการพฒันา ปัจจบุนันี้ ด้วยการพฒันาตาม 
“หนึง่แถบ หน่ึงเส้นทาง” ท�าให้เกิดการเชื่อมต่อ
กัน การแลกเปลี่ยนระหว่างกันและการไหลเวียน
ของปัจจัยการผลิตต่างๆ จึงท�าให้เขตพื้นที่ภายใน
ของประเทศจีนและประเทศต่างๆ ที่ไม่มีทางออก
สูท่ะเลจ�านวนมากได้กระโดดจากการเป็นกลุม่ด้อย
พฒันาด้านเศรษฐกิจการค้าไปอยูใ่นระดบัแนวหน้า 
เช่น เส้นทางรถไฟยุโรป-เอเชียท�าให้ซินเจียง เสฉวน ฉงชิ่ง และเจิ้ง
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โจว (มณฑลเหอหนาน) รวมทั้งภูมภิาคเอเชยีกลาง และยโุรปตะวนั

ออกตอนกลางกลายเป็นแนวหน้าของการเปิดตัวในเศรษฐกิจการค้า

โลก หากพจิารณาในแง่นี้ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ก�าลงัปรบัเปลี่ยน

สภาพการครอบง�าของอารยธรรมทางทะเลที่มีต่ออารยธรรมภาคพื้น

ทวปีซึ่งเกดิขึ้นในช่วง 400 - 500 ปีก่อน

หากกล่าวว่าอารยธรรมทางทะเลเริ่มจาก 
“การค้นพบทางภูมิศาสตร์” และได้ส่งผลกระทบต่อ 
โลกเป็นช่วงเวลา 400 - 500 ปีและน�ามาซึง่การผงาด
ของโลกตะวันตกทัง้หมด โครงการ “หนึง่แถบ หนึง่
เส้นทาง” ก�าลังเริ่มกระบวนการสร้างความสมดุล
ระหว่างอารยธรรมภาคพื้นสมุทรกับอารยธรรม
ภาคพื้นทวีป โครงการหนึ่งแถบ หน่ึงเส้นทางนี้
อาจน�ามาซ่ึงโอกาสการพัฒนามากมายและช่วง
เวลาการเจริญเติบโตในระยะยาวให้กับประเทศ
และภูมิภาค หากกล่าวในมติคิวามหมายที่กว้างกว่านี้ โครงการ 

“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อาจผลกัดนัการสร้างสรรค์อารยธรรมใหม่ใน

ภมูภิาคที่ดกีว่าแนวคดิการแข่งขนัเกมส์แบบแพ้ชนะของภมูริฐัศาสตร์

แบบตะวนัตก อารยธรรมโฉมใหม่นี้ตระหนกัว่าจะไม่ละเลยเพื่อนบ้าน 

ไม่เอาเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน ไม่สร้างความสุขบนพื้นฐานความ

ทกุข์ของเพื่อนบ้าน แต่จะสร้างความร่วมมอืแบบได้ประโยชน์ร่วมกนั 

(win-win) และแน่นอนว่า การที่จะบรรลเุป้าหมายดงักล่าวจะต้องผ่าน

กระบวนการความร่วมมอืในระยะยาว
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ประเทศจนีมปีระวตัศิาสตร์อนัยาวนาน หมายความว่าประเทศ
จนีมคีวามสามารถในการสร้างสรรค์โลกาภวิตัน์รูปแบบใหม่ เช่น ใน
ประวัติศาสตร์ประมาณหนึ่งพันปีของตะวันตกเคยเกิดสงครามและ
ความขดัแยง้ทางศาสนา แตใ่นประวตัศิาสตร์จนี สงครามทางศาสนา
มน้ีอยมาก ลทัธขิงจื่อ ศาสนาพทุธและลทัธเิต๋ามคีวามสมัพนัธ์แบบอยู่
ร่วมกนัและเรยีนรู้กนัและกนั ศาสนาในประเทศจนีไม่มสี่วนเกี่ยวข้อง
กบัการเมอืงตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั นบัได้ว่าเป็นมรดกส�าคญัในการ 
บรหิารประเทศ ในการจดัการความสมัพนัธ์ระหว่างอารยธรรมที่แตกต่างกนั  
และในการแก้ไขปัญหาความคลั่งไคล้ทางศาสนาส�าหรับทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนชาวจีนมีความเคารพ 
ต่อจารตีประเพณแีละเชื้อชาตอิื่นๆ มากกว่า ด้วยเหตนุี้ ประเทศจนี
จงึมคีวามเป็นไปได้ในการสร้างความเป็นกลางที่ได้รบัการยอมรบัจาก
ประเทศตา่งๆ ทั่วโลก และแสดงบทบาทส�าคญัเพื่อความเป็นธรรมใน
กจิการโลก

ความสมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัแอฟรกิาเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เหน็ถงึ
ทศันะดงักล่าวได้อย่างชดัเจน ในอดตีการเชื่อมเส้นทางการบนิระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่จะต้องผ่านประเทศ
ยุโรป คุณเดินทางจากประเทศกานาในแอฟริกาตะวันตกไปประเทศ
เคนยาในแอฟริกาตะวันออกและต้องไปต่อเครื่องที่กรุงลอนดอน ซึ่ง
เป็นกฎเกณฑ์การบินของแอฟริกาที่ได้ปฏิบัติต่อกันมาตามระบบ
ลัทธิอาณานิคมของยุโรปที่ถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่จีนก�าลังช่วย 
แอฟริกาสร้างเครือข่ายคมนาคมภายในประเทศที่ทันสมัย รวมทั้ง 
เครือข่ายทางด่วน เครือข่ายทางรถไฟ และเครือข่ายการบินระดับ 
ภูมิภาค ข่าวเท็จที่ว่า “ประเทศจีนก�าลังล่าอาณานิคมในแอฟริกา” 
ของสื่อตะวนัตกเหล่านั้นจงึสลายไปโดยปรยิาย
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ประเทศจีนมีวัฒนธรรมลุ ่มลึกและรุ ่มรวยเป็นพิเศษ หลัก

คิดและประสบการณ์ที่ได้จากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีน

กับโมเดลประเทศจีน เช่น หลักคิดที่ว่าด้วยประชาชนเป็นพื้นฐาน

ของประเทศ หลักคิดที่ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วม

กนั ลทัธปิระชาธปิไตยภายใต้การปรกึษาหารอื ฯลฯ ต่างกเ็ป็นหลกั

คิดส�าคัญของโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หลักคิดที่ว่าด้วย

ประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศหมายความว่าในการด�าเนินการ

ตามโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จะต้องให้ความส�าคัญกับ

การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน นโยบายต่างๆ ก็ต้อง

มุ่งไปในทางแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

“อยากมั่งคั่งร�่ารวยก็ต้องสร้างถนนหนทางก่อน” ตามกระแส
แนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ก็เป็นผลที่เกิด
จากประสบการณ์และหลักคิดว่าด้วยประชาชนเป็น
พื้นฐานของประเทศนั่นเอง หลักคิดว่าด้วย “ความ
ร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน” ก็เป็นเรื่องการ
สบืทอดวฒันธรรมอนัดงีามของจนีในเรือ่ง “เอาใจ 
เขามาใส่ใจเรา” “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” “อยากให้ตัวเอง 
ได้รับการพัฒนาก็ต้องให้ผู ้อื่นได้รับการพัฒนา 
ไปด้วย อยากให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองก็ต้องให้ผู้อื่น 
เจริญรุ่งเรืองด้วย” ฉะนั้น หลักการว่าด้วย “ร่วมปรึกษา 

ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน” ที่ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ยดึถอืนั้น

เป็นกฎเกณฑ์ส�าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่
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สะท้อนให้เห็นถึงหลักคิด “ลัทธิประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ” ที่
ประชาชนชาวจนีได้ยดึถอืและปฏบิตักินัมาโดยตลอด

ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 2019 องัเกลา แมร์เคลิ (Angela Merkel) 
ประธานาธบิดเียอรมนักล่าวสนุทรพจน์ ณ เมอืงดาวอส เผอญิผมกอ็ยู ่
ในงานประชมุนั้นด้วย ตอนนั้นเธอน่าจะเตรยีมตวัลงจากเวทกีารเมอืงแล้ว  
ดังนั้นค�าพูดของเธอค่อนข้างตรงไปตรงมา เธอพูดว่าจีนผงาดขึ้น
มาแล้ว ประเทศตะวนัตกอย่างเราต้องยอมรบัในข้อเทจ็จรงิประการนี้  
สมควรที่จะให้จีนได้แสดงบทบาทในระบบบริหารจัดการระดับ
นานาชาตมิากขึ้น เช่น การปฏริูปในธนาคารโลกและกองทนุการเงนิ
ระหว่างประเทศ พวกเราปรับตัวกันล่าช้า ชาวจีนจึงเริ่มด�าเนินการ
ของเขาเอง พวกเขาจดัตั้งธนาคารเพื่อการลงทนุโครงสร้างพื้นฐานแห่ง
เอเชีย กองทุนเส้นทางสายไหม และส่งเสริมการขยับขยายโครงการ 
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นต้น แน่นอนว่านี่เป็นเพยีงค�าพดูของคณุ
แมร์เคลิ แต่กถ็อืเป็นการเสนอแนะว่า ระบบการบรหิารจดัการของโลก 
ควรจะมกีารปรบัตวัให้ทนัสมยัมากยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องมกีารปฏรูิประบบเก่า 
ไม่เช่นนั้นก็จะไม่กลมกลืนกับการผงาดของจีนและภูมิภาคที่ไม่ใช่
ตะวนัตก เช่น ประเทศก�าลงัพฒันามคีวามต้องการอย่างมากในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทว่าระบบสากลที่เดนิน�าโดยตะวนัตกไม่มี
การตอบสนอง แต่ประเทศจนีได้ปรบัตวัตามสภาพความเป็นจรงิและ
เสนอโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” จงึได้รบัการตอบรบัที่ดจีาก
ประเทศก�าลงัพฒันาส่วนใหญ่

เรื่องนี้ท�าให้ผมนึกถึงค�าปราศรัยของจูเลียต นายเรียร์ (Julius 
Nyerere) อดตีประธานาธบิดแีทนซาเนยีและประธานคณะกรรมาธกิาร 
ซีกโลกใต้ในโอกาสที่ท่านพบปะกับเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อปี ค.ศ. 1987  
ตอนนั้นผมปฏบิตัหิน้าที่เป็นล่าม เติ้งเสี่ยวผงิกล่าวว่าภารกจิของคณะ
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กรรมาธิการซีกโลกใต้คือการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว
กับประเทศก�าลังพัฒนาและปัญหาระหว่างประเทศก�าลังพัฒนากับ
ประเทศก�าลังพัฒนา มนุษยชาติต้องพัฒนา ไม่แก้ปัญหาระหว่าง
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ก�าลังพัฒนาไม่ได้ มีแนวโน้มว่า
คนรวยยิ่งจะรวยมากขึ้น คนจนยิ่งจนลง ผู้คนจ�านวน 1 ใน 5 (20%) 
ร�่ารวยมากขึ้น ส่วนผูค้น 4 ใน 5 (80%) ยากจนลง ถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้  
มนษุยชาตกิจ็ะไม่ได้รบัการพฒันา ถ้าประเทศก�าลงัพฒันาไม่หลดุพ้น 
จากความยากจน การพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะพบ
อุปสรรคเช่นกัน วิธีแก้ไขปัญหาข้อนี้คือสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก�าลังพัฒนาและส่งเสริมการเจรจาระหว่างประเทศที่พัฒนา
แล้วกบัประเทศก�าลงัพฒันา ในวนันี้ย้อนฟังค�ากล่าวของเติ้งเสี่ยวผงิ
ก็ยังคงรู้สึกน่าทึ่ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่ประเทศก�าลังพัฒนาได้ 
พัฒนาดีขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศตะวันตกเช่นเดียวกัน  
แต่โลกตะวันตกติดนิสัยชอบเอารัดเอาเปรียบและยากที่เลิกนิสัยนี้  
ชาวจีนพูดอย่างไรก็ท�าอย่างนั้น คนจีนเชื่อว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว  
ตามกาลเวลาที่เคลื่อนผ่านไป แม้ว่าในวนันี้จนีก้าวขึ้นมาอยูใ่นระดบั 
แนวหน้าแล้วก็ยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดิม ผลที่ตามมาคือ 
จนีผลกัดนัให้โครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือแบบได้รับชัยชนะร่วมกัน ผลักดันโลกาภิวัตน์รูปแบบใหม่ที่  
“ร่วมปรึกษา ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปัน” มีประเทศตะวันตก 
จ�านวนมากที่ยังตั้งตัวไม่ถูก และยังไม่ปรับตัวตอบรับ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไป สถานการณ์เปลี่ยนไป และเริ่มมปีระเทศตะวนัตกบางประเทศ 
ตระหนักว่าจ�าเป็นต้องร่วมมือกับจีน ร่วมมือกันสร้าง “หนึ่งแถบ  
หนึ่งเส้นทาง”
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 ยิ่งได้ออกไปนอกประเทศ ยิ่งรักประเทศ

ในปี ค.ศ. 2014 ผมเคยแสดงปาฐกถาเรื่อง “ชาวจนีทั้งหลาย 
พวกคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง” การปาฐกถาครั้งนั้นผมเล่าว่า มีอยู่
ครั้งหนึ่ง เมื่อผมไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ หลัง 
การบรรยายได้แลกเปลี่ยนทศันะกบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ ขณะนั้นมผีูร่้วมงาน 
คนหนึ่งถามว่า “อำจำรย์จำง กำรบรรยำยของอำจำรย์ท�ำให้รู้สึก
เหมอืนว่ำชำวจนีใช้ชวีติกนัสขุสบำย แต่ท�ำไมยงัมชีำวจนีจ�ำนวนมำก 
ยังอยำกจะอพยพไปอยู่ต่ำงแดน อำจำรย์ช่วยชักชวนพวกเขำให้ 
ไม่ย้ำยไปอยู่เมอืงนอกได้ไหม ให้พวกเขำอยู่ในประเทศจนีกันต่อไป”  
ผู ้ร ่วมงานส่วนหนึ่งที่ได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะ รู ้สึกว่าข้อค�าถามนี้ 
ตอบยาก แต่ผมบอกว่าค�าถามข้อนี้ถามได้ดมีากและถามถูกคนด้วย  
ชาวจนีโพ้นทะเลที่ผมรูจ้กัมจี�านวนมากเหลอืเกนิ และผมยงับอกอกีว่า  
ผมจะไม่ท�าเรื่องงี่เง่าแบบนั้นหรอก ผมกลบัจะส่งเสรมิให้เขาอพยพไป  
ผมเคยท�าวิจัยแล้วพบว่า เมื่อคนจีนไปอยู่ต่างแดนจะรักชาติมากขึ้น  
มีผู้คนที่เป็นเช่นนั้นประมาณ 70% เป็นอย่างน้อย ผมบอกว่าวิธีนี้
ใช้ได้ดกีว่าการพยายามบอกพวกเขาว่าอย่าอพยพไปต่างประเทศเลย 
ถ้าคณุต้องการโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่นวิยอร์ก ผมจะบอกเคลด็ลบัให้ 
เพราะผมคุ้นเคยกบันวิยอรก์มากและอาจจะไม่น้อยไปกว่าคุ้นเคยกบั
เซี่ยงไฮ้ด้วยซ�้า คุณสามารถเดินทางจากสนามบินผู่ตงหรือสนามบิน
หงเฉียวของเซี่ยงไฮ้แล้วไปลงที่สนามบินแห่งใดแห่งหนึ่งของนิวยอร์ก 
ในปัจจุบันสนามบินนวร์กเป็นสนามบินที่มีเที่ยวบินไปมาระหว่าง 
เซี่ยงไฮ้ค่อนข้างมาก เมื่อไปถงึที่นั่นแล้ว คณุกจ็ะได้สมัผสัในสิ่งที่เรยีกว่า  
“จากสนามบินโลกที่หนึ่งบินมาสู่สนามบินโลกที่สาม” โครงสร้าง 
พื้นฐานส่วนใหญ่ของสหรฐัฯ ได้สร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 
ทศวรรษที่ 1960 แล้วจะเทยีบกบัของประเทศจนีได้อย่างไร นอกจากนี้แล้ว 
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นักวิชาการชื่อดัง เขียนหนังสือขายดีแปลไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา
จางเหวยเหวย

จางเหวยเหวย

Zhang  Weiwei
นักวิชาการชื่อดัง เขียนหนังสือขายดี
แปลไปแล้วมากกว่า 10 ภาษา

“ลััทธิิคลัั�งประชาธิิปไตย” ทางการเมืือง และ “ลััทธิิคลัั�งตลัาดเสรี”  
ทางเศรษฐกิจ คือกัับดักัโลักัหลุัมใหญ่่ในช่่วงหลายทศวรรษท่�ผ่่านมืา

เบื้ื�องหลังกัารลั่มสลัายของภาวะความเป็นผู้้�นำาทางการเมืือง 
ของโลกตะวันตก คือภาวะกัลัืนไม่เข�าคายไม่ออกั ของระบื้บื้ 
การเมืืองของตะวันตก

ประเทศจ่นไมื่สามืารถยัดเย่ยดโมืเดลจ่นแก่ช่าวโลก ด้วยเหตุว่า 
ท่�ผ่่านมืาไมื่เคยพบื้ว่าการลอกโมืเดลประเทศแมื่แบื้บื้ใดแล้วจะ 
ประสบื้ความืสำาเร็จ

...ผู้่านพายุฝนกัระหนำ�านับพันหมื�นครั�ง มืหาสมืุทรก็ยังสถิต 
ณ จุดเดิมื ผู่้านอุปสรรคนานามากักัว่า 5,000 ปี ประเทศจีีน 
กั็ยังตั�งมั�นอย้่เช่นนั�น ในอนาคตประเทศจ่นก็ยังคงตั�งมั�นแลัะ 
สถาพรสืบไป 

หนังสือที�ทำาให�ร้�จัีกั พลัังของจีีน จิีตวิญ่ญ่าณจีีน ค่านิยมจีีน

จิีตตั�งมั�นของจีีน แลัะร้�ว่า นี�คือจีีน
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