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เจมส์ ฟำลโลวส์ (James Fallows) คอลัมนิสต์ช่ือดังของนิตยสำร  

The Atlantic เคยเขียนไว้อย่ำงน่ำคดิว่ำ “ในเวลำเดียวกนั จนีนัน้ทัง้ร�ำ่รวย

และยำกจน ทั้งเจริญและล้ำหลัง ทั้งก้ำวไปข้ำงหน้ำและถอยหลังลงคลอง 

ทัง้สร้ำงนวัตกรรมเองและเป็นจอมเลียนแบบ ทัง้เปิดเสรแีละปิดกัน้ต่ำงชำต ิ

ทั้งหย่ิงผยองและขำดควำมม่ันใจ ทั้งเดินตำมและเดินสวนกับแนวทำง

ทุนนิยมตะวันตก”

หนังสือเล่มนี้พยำยำมฉำยภำพที่ซับซ้อนของจีนสมัยใหม่ ทั้งใน 

ด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ชื่อ China 5.0 สะท้อนภำพกำร

เปลีย่นแปลงทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจทัง้ในด้ำนบวกและลบภำยใต้สีจิน้ผงิ 

ซึ่งเป็นผู้น�ำรุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภำพควำมท้ำทำยของจีนไฮเทคที่ก�ำลัง

เดินหน้ำด้ำนเทคโนโลยีไปอีกขั้นด้วยควำมเร็วติดจรวด จำกยุค 4.0 คือ

เทคโนโลยีดิจิทัล ก้ำวสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์หรือ AI ซึ่ง

จะเป็นกุญแจชี้ทิศทำงอนำคตของจีนด้วย 

บทควำมในเล่มคัดสรรจำกข้อเขียนของผมในหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สื่อควำมรู้สร้ำงสรรค์ The101.world, ส�ำนักข่ำว 

ออนไลน์ไทยพับลิก้ำ และ Workpoint News ในกำรพิมพ์คร้ังนี้ ผมได้

ปรับปรุงบทควำมให้มีเนื้อหำสอดคล้องและเชื่อมโยงกันมำกขึ้น ตัดทอน 

เนื้อหำที่ซ�้ำและล้ำสมัย รวมท้ังเพิ่มเติมข ้อมูลใหม่ให ้ทันกับกำร

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของจีน 

ค�าน�า
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ขอบพระคุณอำจำรย์ปกป้อง จันวิทย์ และอำจำรย์วรพจน์ วงศ์- 

กิจรุ่งเรือง ที่ชวนให้ผมคัดสรรข้อเขียนเพื่อรวมเล่ม ขอบพระคุณอริสรำ 

งำมศรัทธำ ที่ช่วยรวบรวมบทควำม และขอบพระคุณอภิรดำ มีเดช  

ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์ และทีมงำนมืออำชีพของส�ำนักพิมพ์  

Bookscape ที่ใส่ใจต้นฉบับอย่ำงดียิ่ง

 

 อำร์ม ตั้งนิรันดร





อาร์ม ตั้งนิรันดร

China 5.0
สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่

และแผนการใหญ่ AI



บทน�า

หนึ่งปีของแต่ละประเทศ
ไม่เท่ากัน
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1

กำลคร้ังหนึ่ง ข้ำรับใช้คนหนึ่งเคยขอพระรำชทำนรำงวัลจำก 

พระรำชำเป็นเมล็ดข้ำว โดยขอให้วำงเมล็ดข้ำว 1 เมล็ดที่ช่องแรกของ

ตำรำงหมำกรุก แล้วเพิ่มเป็น 2 เมล็ดในช่องที่สอง, 4 เมล็ดในช่องที่สำม, 

8 เมล็ดในช่องที่สี่ … ค่อยๆ เพิ่มขึ้น “เท่ำตัว” (คูณ 2) ไปทีละช่อง 

พระรำชำอำจไม่ทันได้คิด แต่ทรำบไหมครับว่ำ ถ้ำข้ำรับใช้

คนน้ีกรำบทูลขอพระรำชทำนเมล็ดข้ำวเฉพำะในช่องสีขำวของตำรำง

หมำกรุก จำกเมล็ดแรกจะเพิ่มขึ้นทีละเท่ำตัวทบไป 31 คร้ังจนเป็น 

2,147,483,648 เมล็ดในช่องสุดท้ำย ถ้ำเขำกรำบทูลขอพระรำชทำน

เมล็ดข้ำวในช่องทุกช่องของตำรำง จะได้เมล็ดข้ำวในช่องสุดท้ำยถึง 

9,223,372,036,854,775,808 เมล็ด!

เช่นเดียวกับพระรำชำในนทิำน พวกเรำมักนกึไม่ถงึว่ำ “กำรเพิม่

ขึ้นแบบทบทวีคูณ” (ภำษำฝรั่งเรียก “compound”) สำมำรถท�ำให้ปริมำณ
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เพิม่ขึน้ได้รวดเร็วเพยีงใด หลำยคนจงึไม่เคยคิดว่ำ ควำมต่ำงนดิๆ หน่อยๆ 

ของอัตรำกำรเตบิโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ จะสร้ำงควำมแตกต่ำง

ได้มำกเพียงใดเมื่อเวลำผ่ำนไป 10 ปี... 20 ปี…

ถ้ำเรำเอำเลข 70 หำรด้วยอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศ เรำจะทรำบได้ว่ำต้องใช้เวลำกี่ปี จีดีพีจึงจะเพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่ำตัว” 

ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ 7% จีดีพีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ำตัวทุกๆ 

10 ปี (70 หำร 7 = 10), ถ้ำอัตรำกำรเติบโตอยู่ที่ 3.5% ต่อปี จีดีพีจะเพิ่ม

ขึ้นหนึ่งเท่ำตัวทุกๆ 20 ปี 

เมื่อเวลำผ่ำนไป 100 ปี ประเทศที่เติบโตที่ 3.5% ต่อปี จีดีพีจะ

เพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่ำตัว” ทบต่อกันไป 5 ครั้ง (คูณด้วย 32) ส่วนประเทศที่

เติบโตที่ 7% ต่อปี จีดีพีจะเพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่ำตัว” ทบต่อกันไป 10 คร้ัง 

(เท่ำกับคูณด้วย 1024 เลยครับ!) 

นี่จึงเป็นสำเหตุที่หลำยคนอำจตำมไม่ทันกับกำรเปล่ียนแปลง

อย่ำงมโหฬำรทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนีในรอบ 30 ปีทีผ่่ำนมำ 

รำยงำนของ McKinsey Global Institute เคยค�ำนวณว่ำ อังกฤษใช้เวลำ 

150 ปีกว่ำที่จีดีพีต่อหัว (PPP) จะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่ำตัวจำก 1,300 ดอลลำร์ 

เป็น 2,600 ดอลลำร์, ขณะที่เยอรมนีใช้เวลำ 65 ปี, สหรัฐฯ ใช้เวลำ 53 ปี, 

ญี่ปุ่นใช้ 33 ปี, ส่วนจีนใช้เวลำเพียง 12 ปี 

ถ้ำเรำลองกำงตัวเลขจีดีพีต่อหัว (nominal) ของจีนและไทยที่

รวบรวมโดยธนำคำรโลกมำเปรียบเทยีบกัน จะพบว่ำ ในปี 1990 จดีีพต่ีอหวั 

ของจีนอยู่ที่ 317 ดอลลำร์ (ขณะที่ไทยสูงกว่ำ 5 เท่ำที่ 1,508 ดอลลำร์) 

พอเวลำผ่ำนไป 20 ปี ในปี 2010 จีดีพีต่อหัวของจีนเพิ่มขึ้นมำที่ 4,560 

ดอลลำร์ (แต่ไทยก็ยังเหนือกว่ำที่ 5,111 ดอลลำร์) แต่ผ่ำนไปอีกเพียงแค่ 

5 ปี พอถึงปี 2015 จีดีพีต่อหัวของจีนขึ้นไปแตะที่ 8,027 ดอลลำร์แล้ว 

(ขณะที่ไทยกระเถิบตัวขึ้นด้วยควำมเร็วหอยทำกมำที่ 5,814 ดอลลำร์) 

ผมไม่อยำกให้ใครอ่ำนถงึตรงนีแ้ล้วเสยีก�ำลังใจนะครับ เม่ือ 60-70 

ปีท่ีแล้ว พม่ำเคยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ำร�่ำรวยท่ีสุดในอำเซียน แต่เวลำ 
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ผ่ำนไปเพียงหนึ่งชั่วคน ไทยเรำก็ทิ้งห่ำงพม่ำมำไกลพอควร (จีดีพีต่อหัว

ของพม่ำในปี 2015 อยู่ที่ 1,161 ดอลลำร์) 

ประเทศหนึง่ๆ สำมำรถตกต�ำ่ลงได้อย่ำงรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน 

ประเทศนั้นๆ ก็สำมำรถเติบโตขึ้นได้อย่ำงรวดเร็วครับ เมื่อ 30 ปีที่แล้วนี ้

เองจีนยังเป็นประเทศยำกจนท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียอยู่เลย แต่ในวันนี ้

จนีได้กลำยมำเป็นประเทศทีมี่ขนำดเศรษฐกจิใหญ่เป็นอนัดับสองของโลก

รองจำกสหรัฐฯ

2

นี่แหละครับที่เขำว่ำ “เวลำมีต้นทุน” คือถ้ำเรำอยู่เฉยๆ ก็เท่ำกับ

ถอยหลังแล้ว เรำอำจคิดว่ำเวลำ 10 ปีไม่ได้ยำวนำนอะไร แต่ด้วยอัตรำ

กำรเติบโต 7% ต่อปีของจีน พอถึงปี 2020 จีดีพีของจีนก็จะเพิ่มขึ้นจำก 

ปี 2010 อีกหนึง่เท่ำตวั (คณู 2) ขณะทีข่องไทย เรำจะยงัคบืคลำนอยูใ่กล้ๆ 

จุดเดิมไหมครับ?

หลำยคนในจีนมักพูดว่ำ เวลำหนึ่งปีในจีนมีควำมเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนเทียบเท่ำกับเวลำหลำยปีในสังคมอื่น สังคมจีนมีควำมรู้สึกตลอด

เวลำว่ำก�ำลังเดินหน้ำไม่หยุดนิ่ง เคยมีคนเปรียบเทียบว่ำ ยุคสมัยก่อร่ำง 

สร้ำงตัวของสหรัฐฯ เม่ือหลำยสิบปีก่อนก็เคยมีลักษณะเดียวกัน คือเป็น

สงัคมมีไฟ มีฝัน มีควำมเช่ือม่ันในอนำคตและกำรเปล่ียนแปลงทีไ่ม่หยดุนิง่ 

แต่มำวนันี ้นกัเศรษฐศำสตร์ชือ่ดังอย่ำงไทเลอร์ โคเวน (Tyler Cowen) ถงึกับ 

วิจำรณ์ว่ำสหรัฐฯ ก�ำลังกลำยเป็นสังคมเฉื่อยชำ (complacent society) 

คนจ�ำนวนมำกรู้สึกว่ำพอแล้ว เกียจคร้ำน หมดพลังในกำรสร้ำงสรรค์และ

ประดิษฐ์คิดค้นเช่นในอดีต เมื่อเศรษฐกิจไม่เติบโต ไม่มีกำรสร้ำงงำนและ 

โอกำสใหม่ๆ ช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยและคนจนกลับมีแต่จะยิ่งถ่ำงข้ึน

เรื่อยๆ จนอำจน�ำไปสู่วิกฤตสังคมในที่สุด

ประเทศไทยเองก็เคยมีไฟโชติช่วงเหมือนกันนะครับ ทรำบไหม
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ครบัว่ำเรำเองก็เคยเป็นต�ำนำนมหศัจรรย์ทำงเศรษฐกิจของโลกเหมือนกัน 

ถ้ำไม่นับจีน ก็มีไทยนี่แหละครับที่มีอัตรำกำรเติบโตในระดับที่สูงต่อเนื่อง

ยำวนำนที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือโตเฉลี่ยที่ 4.91% ต่อเนื่องเกือบ 30 ปี  

ในช่วงปี 1958-1987 และโตเฉลี่ยที่ 6.51% ติดต่อกันอีก 8 ปี ในช่วงปี 

1987-1995 ในช่วงนัน้ เวลำหน่ึงปีของไทยก็น่ำจะเทียบเท่ำกับเวลำหลำยปี 

ในประเทศรอบข้ำง แต่ภำยหลังจำกที่เรำเกิดวิกฤตต้มย�ำกุ้งในปี 1997 ก็

เหมือนเรำเริ่มหมดไฟ สุมอย่ำงไรก็จุดไม่ขึ้นอีกรอบ

แน่นอนว่ำ ประเทศที่เริ่มพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนท่ีต�่ำ ย่อม

สำมำรถเตบิโตได้ในอตัรำทีร่วดเร็วในช่วงเร่ิมต้น แต่พอประเทศเร่ิมเตบิโต

ถงึจดุหนึง่ ถ้ำไม่เดินเคร่ืองปฏิรูปอกีคร้ังเพือ่ผลักดันให้เกิดกำรเตบิโตรอบ

ต่อไป ก็ย่อมติดกับดักหยุดนิ่งอยู่กับที่ 

พอล โรเมอร์ (Paul Romer) นักเศรษฐศำสตร์ชื่อดัง และหัวหน้ำ

นักเศรษฐศำสตร์ธนำคำรโลก ชอบเล่ำเร่ืองคนป่วยเป็นมะเร็งไปหำหมอ 

หมอคนแรกแนะน�ำว่ำต้องผ่ำตัดจึงจะมีทำงรอด หมอคนที่สองบอกว่ำ 

เพิ่งมีงำนวิจัยชี้ว่ำฉีดโบท็อกซ์แล้วจะหน้ำเด้ง ดูหนุ่มขึ้น แนะน�ำคนไข้ให้

ไปฉีดโบท็อกซ์ดีกว่ำ ปลอดภัย ได้ผลชัวร์ๆ

ท่ำนบอกว่ำ นกัเศรษฐศำสตร์สมัยนีส่้วนใหญ่มักเป็นหมอโบทอ็กซ์ 

คือชอบแนะน�ำนโยบำยเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนจะท�ำให้เศรษฐกิจดูดีขึ้น 

ปรบัดอกเบ้ียขึน้ๆ ลงๆ อัดฉดีเงินตรงนัน้ทตีรงน้ีที แต่มักขำดแคลนคนกล้ำ 

คิดกำรใหญ่ที่จะผ่ำตัดประเทศด้วย “Big Idea” เพื่อปลดปล่อยพลังกำร

เติบโตระลอกใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่ำนี้อีกแล้ว

3

หลำยคนฟังแล้วอำจคิดถงึ “Big Idea” ว่ำเป็นเหมือนยำวเิศษ ฝัน

ว่ำขอแค่ได้หมอเทวดำมำผ่ำตัดประเทศด้วย “Big Idea” ประเทศก็คงจะ

เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด
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แต่ควำมจริงแล้ว ก็เช่นเดียวกับกำรผ่ำตัดใหญ่ทุกชนิดที่มี 

ควำมเส่ียงสำรพัด ไหนจะเสี่ยงติดเชื้อ ไหนจะมีผลข้ำงเคียง แถมไม่แน่

ว่ำวิธีท่ีเลือกใช้นั้นเหมำะสมหรือไม่ เลือกแต่ละแนวทำงก็อำจให้ผลกำร

รักษำที่แตกต่ำงกัน 

ถ้ำไม่ผ่ำตัดก็ไม่มีทำงกลับมำแข็งแรง แต่แม้เลือกผ่ำตัดก็ยังต้อง

เข้ำใจควำมเสีย่งและผลข้ำงเคยีงทีอ่ำจเกิดขึน้ พยำยำมปรบัแนวทำงกำร

รักษำอย่ำงเหมำะสม และบรรเทำอำกำรข้ำงเคียงไม่ให้ลำมเป็นวิกฤตใหม่

สีจิ้นผิง ผู้น�ำรุ่นที่ 5 ของจีน ได้ชื่อว่ำเป็นคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก 

หนังสือเล่มน้ีชวนมอง “Big Idea” ของสีจิ้นผิงอย่ำงรู้เท่ำทัน พยำยำม

ท�ำควำมเข้ำใจที่มำและเหตุผล ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นควำมเสี่ยงและ

ควำมท้ำทำยด้วย 

จะมีอะไรน่ำตื่นเต้นไปกว่ำนี้อีกล่ะครับ เม่ือสีจิ้นผิงเลือกเป็น

มำกกว่ำหมอโบท็อกซ์ หันมำเดินหน้ำคิดกำรใหญ่สวมบทหมอผ่ำตัด

พลิกชะตำมังกรยักษ์ให้ทะยำนอีกรอบ ให้เวลำแต่ละปีของจีนยังคงมีค่ำ

ทบทวีคูณ

ด้ำนกำรเมือง แทนที่สีจิ้นผิงจะเลือกแนวทำงละมุนละม่อมแบบ

ผู้น�ำรุ่นก่อนหน้ำ หรือแทนที่จะเลือกปฏิรูปให้จีนเป็นประชำธิปไตยแบบ

ที่ตะวันตกคำดหวัง เขำกลับเลือกเดินแผนรวบอ�ำนำจกลับเข้ำสู่ตนและ

พรรคคอมมิวนิสต์อย่ำงเฉียบขำด จนเทียบชั้นจักรพรรดิองค์ใหม่ของจีน 

เหตุใดเขำจึงเลือกเดินเส้นทำงนี้ และเขำต้องเดิมพันอะไรบ้ำง

ด้ำนเศรษฐกิจ แนวคิด “สโีคโนมิกส์” ก็ไม่เหมือนใคร เขำเรียกร้อง

ให้จีนปฏิรูปคร้ังใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหำท่ีซุกซ่อนใต้พรมมำเป็นระยะเวลำ

ยำวนำน ปัญหำเหล่ำนั้นคืออะไร ที่ส�ำคัญ เขำท�ำอย่ำงไรเพื่อผลักให้จีน

ยังคงเติบโตต่อไปในอัตรำที่สูง  

ด้ำนเทคโนโลยี สีจิ้นผิงประกำศ “แผนกำรใหญ่ AI 2030” ซึ่งจะ

เป็นกุญแจตอบโจทย์อนำคตในทุกด้ำนของจีน พร้อมกับสนับสนุนบริษัท

เทคโนโลยีของจีนเต็มที่ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ำ มำถึงวันนี้ จีนได้เปลี่ยน
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โฉมหน้ำจำกประเทศล้ำหลังกลำยมำเป็นประเทศทีทั่นสมัยทีส่ดุแห่งหนึง่

ของโลก 

นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่ำ China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และ

แผนการใหญ่ AI ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้ำจีนและโลก

มหำเศรษฐีชื่อดังอย ่ำงสตี เฟน ชวำร ์ซแมน (Stephen 

Schwarzman) ประธำนบริหำร Blackstone บริษัทกำรเงินยักษ์ใหญ่ 

เคยให้ข้อคิดแก่คนหนุ่มสำวไว้ว่ำ ในยุคนี้ ไม่ว่ำคุณจะท�ำงำนในสำขำใด 

คุณไม่สำมำรถเป็นผู้น�ำในสำขำนั้นได้ถ้ำคุณไม่มีควำมเข้ำใจเรื่องจีน คุณ

ไม่สำมำรถเป็นนักเศรษฐศำสตร์ที่ดีได้ถ้ำไม่เข้ำใจเศรษฐกิจจีน หรือคุณ

จะเป็นนักกำรต่ำงประเทศที่ดีไม่ได้เลย ถ้ำไม่เท่ำทันควำมคิดของผู้น�ำจีน

เพรำะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือเยอรมนี แต่

เป็น “โลกของจีน” โลกที่ “จีน” เป็นวิชำบังคับ ไม่ใช่วิชำเลือกอีกต่อไป







การเมือง

ถึงเวลาของผู้น�ารุ่นที่ 5



Wikileaks เปิดปูมสีจิ้นผิง
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“สีจิน้ผงิ” มำจำกไหน น้อยคนทีจ่ะรู ้เพรำะตำมประเพณกีำรเมืองจีน 

แล้ว ประวัติส่วนตัวผู้น�ำถือเป็นควำมลับระดับชำติ (เม่ือไม่มีใครรู้ จะได้

ไม่มีใครมำวิพำกษ์จับผิด) … ประวัติของสีจิ้นผิงท่ีรู้กันท่ัวไปในจีน จึงมี

เพียงประวตัิอันแสนจืดชืดทีพ่รรคคอมมวินิสต์จนีประกำศในเว็บไซตข์อง

พรรค ซึ่งประกอบด้วยชื่อต�ำแหน่งในอดีตและปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเท่ำนั้น!

 แต่ในยคุสมัยทีค่วำมลับไม่มีในโลก ส�ำหรับเร่ืองต่ำงๆ ทีผู่มี้อ�ำนำจ

พยำยำมปิดปำกไม่ให้คนเล่ำโดยอ้ำงเหตุผลเร่ืองควำมม่ันคง ผู้สอดรู้ 

สอดเห็นทั้งหลำยก็มักสำมำรถหำอ่ำน “ดรำม่ำ” หลังฉำกเหล่ำนี้ได้ในโลก

ไซเบอร์… โดยเฉพำะในวกิิลีกส์ (Wikileaks) เวบ็ไซต์เปิดเผยข้อมูลชือ่ดัง

ซึ่งได้เผยแพร่บันทึกข่ำวกรองของสถำนทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกด้วย 

เอกสำรลับฉบับหนึ่งก็คือ บันทึกเลขที่ 09BEIJING3128 ซึ่งเป็น

รำยงำนของทูตสหรัฐฯ ประจ�ำกรุงปักก่ิงต่อกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

สหรัฐฯ เก่ียวกับประวัติส่วนตัวของ “สีจิ้นผิง” จำกกำรศึกษำพูดคุยกับ

แหล่งข่ำวท่ำนหนึ่งในปี 2009
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 แหล่งข่ำวรำยนี้เป็นชำวจีนท่ีด�ำรงต�ำแหน่งศำสตรำจำรย์ใน

มหำวทิยำลยั XXX ในกรงุวอชงิตนั  โดยท่ำนเป็นลูกผูน้�ำระดับสงูท่ำนหนึง่ 

ในยุคเดียวกับเหมำเจ๋อตงและ “พ่อของสีจิ้นผิง” … โดยที่พ่อของสีจิ้นผิง 

คือสีจงชุน อดีตรองนำยกฯ ท่ีหนุ ่มท่ีสุดในยุคนั้น… ทั้งสีจิ้นผิงและ

ศำสตรำจำรย์นิรนำมท่ำนนี้จึงเติบโตขึ้นมำในท�ำเนียบผู้น�ำซึ่งเป็นเสมือน 

“วังต้องห้ำม” กลำงกรุงปักกิ่ง และท้ังสองได้มำรู้จักสนิทสนมกันในช่วง

วัยรุ่น 

ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งมีกำรปลุกระดมมวลชนเข้ำท�ำลำย 

“พวกนิยมขวำ” … พ่อของศำสตรำจำรย์ท่ำนนี้และพ่อของสีจิ้นผิง ล้วน

ถูกกล่ำวหำว่ำเป็น “พวกนิยมขวำ” และถูกจับเข้ำคุกเป็นเวลำยำวนำน

กว่ำ 10 ปี (ส่วนลูกๆ กถ็กูเนรเทศให้ไปใช้แรงงำนในชนบท) จนกระท่ังเติง้

เสี่ยวผิงขึ้นมำมีอ�ำนำจในกำลต่อมำ จึงได้มีกำรนิรโทษกรรมพ่อของทั้งคู่     

ด้วยได้ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวอันสำหัสในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม 

ศำสตรำจำรย์ท่ำนนีแ้ละสจีิน้ผงิจงึมีประสบกำรณ์และแผลทำงจติใจท่ีใกล้

เคยีงกัน หำกแต่ละคนกลับเลือกสมำนบำดแผลดังกล่ำวด้วยทำงเดินชวิีต

ที่แตกต่ำงกัน… เรียกว่ำคนละขั้วเลยทีเดียว

 ภำยหลังสิ้นสุดกำรปฏิวัติวัฒนธรรมและได้กลับเข้ำเมือง 

ศำสตรำจำรย์เลือกใช้ชีวิต “เพลย์บอย” ออกไปเที่ยวเล่นกลำงคืน อ่ำน

และ “ล้ำงหัว” ตนเองด้วยวรรณกรรมตะวันตก จนกระท่ังได้เดินทำงไป

เรียนต่อต่ำงประเทศ และอยู่เป็นอำจำรย์ประจ�ำในมหำวิทยำลัยสหรัฐฯ 

ไม่กลับมำเหยียบจีนแดงอีก… ในขณะที่สีจิ้นผิงกลับเลือกเส้นทำงตรง 

กันข้ำม เขำสมัครเข้ำเป็นสมำชิกพรรคคอมมิวนสิต์ตัง้แต่ท่ีพ่อยงัอยูใ่นคุก 

และภำยหลังกำรปฏิวัติวัฒนธรรม เขำเลือกท่ีจะคงควำมเป็น “แดงท่ีข้น

กว่ำเลือด” ด้วยกำรแสดงควำมจงรักภกัดีต่อพรรคคอมมิวนสิต์ และมุ่งม่ัน

ที่จะเติบโตในหน้ำที่กำรงำนภำยใต้ระบบของพรรค

 สีจิ้นผิงเร่ิมชีวิตกำรท�ำงำนด้วยกำรเข้ำเป็นเจ้ำหน้ำท่ีทหำรใน 

กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงำนปิดท่ีคนหนุ่มน้อยคนจะมี
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โอกำสได้เข้ำไปปฏิบัติงำน ศำสตรำจำรย์เล่ำว่ำ ในยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงครอง

อ�ำนำจ พ่อของสีจ้ินผงิได้ไปเป็นเลขำธกิำรพรรคคอมมิวนสิต์ประจ�ำมณฑล

กว่ำงตง (มณฑลแรกในจีนที่ด�ำเนินกำรเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ) และ

เขำได้ฝำกลูกสำวของนำยพลเก็งเปียว นำยทหำรระดับสูง เข้ำท�ำงำนใน

มณฑลกว่ำงตง ดังน้ัน ตำมหลักต่ำงตอบแทน เขำจงึขอให้นำยพลเก็งเปียว

รับลูกชำยของตนเข้ำท�ำงำนในกองบัญชำกำรทหำรสูงสุดในปักกิ่งด้วย 

 หำกดูจำก “เส้นก๋วยจั๊บ” ของสีจิ้นผิงแล้ว เขำสำมำรถเติบโตใน

กองบญัชำกำรทหำรสูงสุดได้อย่ำงม่ันคงตำมล�ำดับขัน้ แต่สจีิน้ผงิกลับเหน็

ว่ำนัน่เป็นหนทำงก้ำวหน้ำทีคั่บแคบเกินไป และมองไปถงึควำมก้ำวหน้ำใน

ระยะยำวท่ียิง่ใหญ่กว่ำนัน้ ด้วยเหตนุี ้หลังจำกเข้ำท�ำงำนในกองบัญชำกำร

ทหำรสูงสุดได้ไม่ก่ีปี เขำจึงขออำสำออกไปเป็นเจ้ำหน้ำท่ีพรรคในชนบท 

ในสมัยที่แทบไม่มีลูกผู้น�ำพรรคคนไหนเลือกไปท�ำงำนบ้ำนนอก  

สีจิ้นผิงเร่ิมเป็นเจ้ำหน้ำที่พรรคในเมืองฉือเจียจวง มณฑล 

เหอเป่ย และข้ึนเป็นรองเลขำธกิำรพรรคฯ เมืองเจิง้ตงิ ซึง่เป็นเมืองชนบท

ที่อยู่ใกล้เคียง ศำสตรำจำรย์ได้เคยถำมสีจิ้นผิงว่ำ ท�ำไมจึงเลือกกลับไป 

ลุยโคลนบ้ำนนอก… สีจิน้ผงิตอบสัน้ๆ ว่ำ “เอง็ไม่ต้องห่วงข้ำหรอก วนัหนึง่ 

ข้ำจะกลับมำ”

และก็เป็นจริงตำมนั้น แม้จะเป็นเวลำอีกหลำยสิบปีต่อมำ…  

เส้นทำงของสีจิ้นผิงเริ่มจำกได้ย้ำยไปเติบโตในมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็น

มณฑลยุทธศำสตร์ท่ีอยู่ตรงข้ำมเกำะไต้หวัน จนขึ้นเป็นผู้ว่ำกำรมณฑล  

จำกนั้นจึงย้ำยไปเป็นเลขำธิกำรพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำมณฑลเจ้อเจียง 

(ในจนีเลขำธกิำรพรรคฯ ประจ�ำมณฑลใหญ่กว่ำผูว่้ำกำรมณฑล) จนในทีส่ดุ

ก็ได้ขึ้นเป็นเลขำธิกำรพรรคฯ ประจ�ำมณฑลเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหัวใจทำง

เศรษฐกิจของจนี… ณ จดุนี ้สจีิน้ผงิกลำยเป็นลูกผูน้�ำรุ่นแรกเพยีงคนเดียว 

ทีมี่ประสบกำรณ์ท้ังด้ำนกำรทหำร กำรท�ำงำนในชนบทตัง้แต่ในระดับล่ำง 

จนถงึกำรบริหำรงำนในมณฑลยุทธศำสตร์และมณฑลเศรษฐกิจ… เม่ือถึง 

วนัทีก่ลับเข้ำกรุงปักก่ิง เขำจงึกลับมำในฐำนะ “รชัทำยำท” ทีพ่ร้อมข้ึนแท่น 
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ผู้น�ำสูงสุดของจีน

 ศำสตรำจำรย์ได้ให้ควำมเห็นกับท่ำนทูตสหรัฐฯ ว่ำเท่ำท่ีเขำได้

สัมผัส ตัวสีจิ้นผิงเองไม่ใช่คนเรียนเก่งหรือไอคิวสูง และสีจิ้นผิงเองก็รู้จัก

ตัวเองดี เขำจึงรู้ว่ำทำงก้ำวหน้ำที่เหมำะสมที่สุดส�ำหรับเขำ ไม่ใช่กำรเป็น

พ่อค้ำ ปัญญำชน หรอืหนไีปท�ำงำนเมืองนอก แต่คือกำรโตในระบบพรรคฯ 

ที่พ่อเขำได้ร่วมสร้ำงและร่วมทุกข์ร่วมสุขมำ... ส่ิงที่น่ำสนใจและแสดงให้

เหน็ว่ำคนคนน้ี “ไม่ธรรมดำ” ก็คือ ควำมทะเยอทะยำนท่ีจะวำงแผนเพือ่ไป

ให้ถึงจุดสูงสุด เมื่อมองย้อนกลับไปถึงหน้ำที่กำรงำนของสีจิ้นผิงในแต่ละ

ขั้นตอน จะเห็นว่ำเขำไม่พอใจอยู่แค่กำรรักษำเส้นสำยในกลุ่มเพื่อนฝูง 

เดิมของพ่อเขำเท่ำนั้น แต่ยังต้องกำรขยำยฐำนอ�ำนำจและเครือข่ำย 

ควำมสัมพันธ์ไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่หลำกหลำยภำยในพรรคด้วย

 “คนเรำไม่มีใครหลุดจำกเงำอดีตของตนได้” และท่ีน่ำสนใจก็คือ 

“สีจิ้นผิงเองก็ไม่ต้องกำรหลุดจำกเงำอดีตนั้น” … ขณะที่ศำสตรำจำรย์

พยำยำมกระเสือกกระสนหนีจำกเงำอดีตจนมำใช้ชีวิตในสหรัฐฯ สีจิ้นผิง

กลับเลือกทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกเงำอดีตท่ีตนเกิดเป็นลูกผูน้�ำ… เขำต้องกำร

แสดงให้เห็นว่ำ ทำงเลือกที่ดีกว่ำกำร “วิ่งหนี” ระบบ ก็คือกำร “เล่น” และ 

“โต” ไปกับระบบนั่นเอง

 ศำสตรำจำรย์เล่ำว่ำ “แต่ไหนแต่ไรมำ สีจิ้นผิงเป็นคนยิ้มง่ำย  

แตภ่ำยใต้รอยยิม้นั้น เขำเป็นคนทีอ่่ำนยำกมำกคนหนึ่ง… คนคนนี้ไม่เคย

เปิดไพ่ในมือจนกว่ำจะจบเกม”


