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เจมส์ ฟาลโลวส์ (James Fallows) คอลัมนิสต์ชื่อดังของนิตยสาร
The Atlantic เคยเขียนไว้อย่างน่าคิดว่า “ในเวลาเดียวกัน จีนนัน้ ทัง้ ร�ำ่ รวย
และยากจน ทั้งเจริญและล้าหลัง ทั้งก้าวไปข้างหน้าและถอยหลังลงคลอง
ทัง้ สร้างนวัตกรรมเองและเป็นจอมเลียนแบบ ทัง้ เปิดเสรีและปิดกัน้ ต่างชาติ
ทั้งหยิ่งผยองและขาดความมั่นใจ ทั้งเดินตามและเดินสวนกับแนวทาง
ทุนนิยมตะวันตก”
หนังสือเล่มนี้พยายามฉายภาพที่ซับซ้อนของจีนสมัยใหม่ ทั้งใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ชื่อ China 5.0 สะท้อนภาพการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจทัง้ ในด้านบวกและลบภายใต้สจี นิ้ ผิง
ซึ่งเป็นผู้น�ำรุ่นที่ 5 ทั้งยังสะท้อนภาพความท้าทายของจีนไฮเทคที่ก�ำลัง
เดินหน้าด้านเทคโนโลยีไปอีกขั้นด้วยความเร็วติดจรวด จากยุค 4.0 คือ
เทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวสู่ยุค 5.0 คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่ง
จะเป็นกุญแจชี้ทิศทางอนาคตของจีนด้วย
บทความในเล่ ม คั ด สรรจากข้ อ เขี ย นของผมในหนั ง สื อ พิ ม พ์
กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world, ส�ำนักข่าว
ออนไลน์ไทยพับลิก้า และ Workpoint News ในการพิมพ์ครั้งนี้ ผมได้
ปรับปรุงบทความให้มีเนื้อหาสอดคล้องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ตัดทอน
เนื้ อ หาที่ ซ�้ ำ และล้ า สมั ย รวมทั้ ง เพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ใหม่ ใ ห้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของจีน
6 China 5.0

ขอบพระคุณอาจารย์ปกป้อง จันวิทย์ และอาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ที่ชวนให้ผมคัดสรรข้อเขียนเพื่อรวมเล่ม ขอบพระคุณอริสรา
งามศรัทธา ที่ช่วยรวบรวมบทความ และขอบพระคุณอภิรดา มีเดช
ณั ฏ ฐพรรณ เรื อ งศิ ริ นุ ส รณ์ และที ม งานมื อ อาชี พ ของส� ำ นั ก พิ ม พ์
Bookscape ที่ใส่ใจต้นฉบับอย่างดียิ่ง
อาร์ม ตั้งนิรันดร

อาร์ม ตั้งนิรันดร
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China 5.0
สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่
และแผนการใหญ่ AI

อาร์ม ตั้งนิรันดร

บทน�ำ
หนึ่งปีของแต่ละประเทศ
ไม่เท่ากัน

1
กาลครั้งหนึ่ง ข้ารับใช้คนหนึ่งเคยขอพระราชทานรางวัลจาก
พระราชาเป็นเมล็ดข้าว โดยขอให้วางเมล็ดข้าว 1 เมล็ดที่ช่องแรกของ
ตารางหมากรุก แล้วเพิ่มเป็น 2 เมล็ดในช่องที่สอง, 4 เมล็ดในช่องที่สาม,
8 เมล็ดในช่องที่สี่ … ค่อยๆ เพิ่มขึ้น “เท่าตัว” (คูณ 2) ไปทีละช่อง
พระราชาอาจไม่ทันได้คิด แต่ทราบไหมครับว่า ถ้าข้ารับใช้
คนนี้กราบทูลขอพระราชทานเมล็ดข้าวเฉพาะในช่องสีขาวของตาราง
หมากรุก จากเมล็ดแรกจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าตัวทบไป 31 ครั้งจนเป็น
2,147,483,648 เมล็ดในช่องสุดท้าย ถ้าเขากราบทูลขอพระราชทาน
เมล็ดข้าวในช่องทุกช่องของตาราง จะได้เมล็ดข้าวในช่องสุดท้ายถึง
9,223,372,036,854,775,808 เมล็ด!
เช่นเดียวกับพระราชาในนิทาน พวกเรามักนึกไม่ถงึ ว่า “การเพิม่
ขึ้นแบบทบทวีคูณ” (ภาษาฝรั่งเรียก “compound”) สามารถท�ำให้ปริมาณ
อาร์ม ตั้งนิรันดร
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เพิม่ ขึน้ ได้รวดเร็วเพียงใด หลายคนจึงไม่เคยคิดว่า ความต่างนิดๆ หน่อยๆ
ของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ จะสร้างความแตกต่าง
ได้มากเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี... 20 ปี…
ถ้าเราเอาเลข 70 หารด้วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เราจะทราบได้ว่าต้องใช้เวลากี่ปี จีดีพีจึงจะเพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่าตัว”
ตัวอย่างเช่น ถ้าอัตราการเติบโตอยู่ที่ 7% จีดีพีจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวทุกๆ
10 ปี (70 หาร 7 = 10), ถ้าอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3.5% ต่อปี จีดีพีจะเพิ่ม
ขึ้นหนึ่งเท่าตัวทุกๆ 20 ปี
เมื่อเวลาผ่านไป 100 ปี ประเทศที่เติบโตที่ 3.5% ต่อปี จีดีพีจะ
เพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่าตัว” ทบต่อกันไป 5 ครั้ง (คูณด้วย 32) ส่วนประเทศที่
เติบโตที่ 7% ต่อปี จีดีพีจะเพิ่มขึ้น “หนึ่งเท่าตัว” ทบต่อกันไป 10 ครั้ง
(เท่ากับคูณด้วย 1024 เลยครับ!)
นี่จึงเป็นสาเหตุที่หลายคนอาจตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างมโหฬารทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจีนในรอบ 30 ปีทผี่ า่ นมา
รายงานของ McKinsey Global Institute เคยค�ำนวณว่า อังกฤษใช้เวลา
150 ปีกว่าที่จีดีพีต่อหัว (PPP) จะเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวจาก 1,300 ดอลลาร์
เป็น 2,600 ดอลลาร์, ขณะที่เยอรมนีใช้เวลา 65 ปี, สหรัฐฯ ใช้เวลา 53 ปี,
ญี่ปุ่นใช้ 33 ปี, ส่วนจีนใช้เวลาเพียง 12 ปี
ถ้าเราลองกางตัวเลขจีดีพีต่อหัว (nominal) ของจีนและไทยที่
รวบรวมโดยธนาคารโลกมาเปรียบเทียบกัน จะพบว่า ในปี 1990 จีดพี ตี อ่ หัว
ของจีนอยู่ที่ 317 ดอลลาร์ (ขณะที่ไทยสูงกว่า 5 เท่าที่ 1,508 ดอลลาร์)
พอเวลาผ่านไป 20 ปี ในปี 2010 จีดีพีต่อหัวของจีนเพิ่มขึ้นมาที่ 4,560
ดอลลาร์ (แต่ไทยก็ยังเหนือกว่าที่ 5,111 ดอลลาร์) แต่ผ่านไปอีกเพียงแค่
5 ปี พอถึงปี 2015 จีดีพีต่อหัวของจีนขึ้นไปแตะที่ 8,027 ดอลลาร์แล้ว
(ขณะที่ไทยกระเถิบตัวขึ้นด้วยความเร็วหอยทากมาที่ 5,814 ดอลลาร์)
ผมไม่อยากให้ใครอ่านถึงตรงนีแ้ ล้วเสียก�ำลังใจนะครับ เมือ่ 60-70
ปีที่แล้ว พม่าเคยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าร�่ำรวยที่สุดในอาเซียน แต่เวลา
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ผ่านไปเพียงหนึ่งชั่วคน ไทยเราก็ทิ้งห่างพม่ามาไกลพอควร (จีดีพีต่อหัว
ของพม่าในปี 2015 อยู่ที่ 1,161 ดอลลาร์)
ประเทศหนึง่ ๆ สามารถตกต�ำ่ ลงได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน
ประเทศนั้นๆ ก็สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับ เมื่อ 30 ปีที่แล้วนี้
เองจีนยังเป็นประเทศยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอยู่เลย แต่ในวันนี้
จีนได้กลายมาเป็นประเทศทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
รองจากสหรัฐฯ
2
นี่แหละครับที่เขาว่า “เวลามีต้นทุน” คือถ้าเราอยู่เฉยๆ ก็เท่ากับ
ถอยหลังแล้ว เราอาจคิดว่าเวลา 10 ปีไม่ได้ยาวนานอะไร แต่ด้วยอัตรา
การเติบโต 7% ต่อปีของจีน พอถึงปี 2020 จีดีพีของจีนก็จะเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2010 อีกหนึง่ เท่าตัว (คูณ 2) ขณะทีข่ องไทย เราจะยังคืบคลานอยูใ่ กล้ๆ
จุดเดิมไหมครับ?
หลายคนในจีนมักพูดว่า เวลาหนึ่งปีในจีนมีความเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเทียบเท่ากับเวลาหลายปีในสังคมอื่น สังคมจีนมีความรู้สึกตลอด
เวลาว่าก�ำลังเดินหน้าไม่หยุดนิ่ง เคยมีคนเปรียบเทียบว่า ยุคสมัยก่อร่าง
สร้างตัวของสหรัฐฯ เมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยมีลักษณะเดียวกัน คือเป็น
สังคมมีไฟ มีฝนั มีความเชือ่ มัน่ ในอนาคตและการเปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่หยุดนิง่
แต่มาวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์ชอื่ ดังอย่างไทเลอร์ โคเวน (Tyler Cowen) ถึงกับ
วิจารณ์ว่าสหรัฐฯ ก�ำลังกลายเป็นสังคมเฉื่อยชา (complacent society)
คนจ�ำนวนมากรู้สึกว่าพอแล้ว เกียจคร้าน หมดพลังในการสร้างสรรค์และ
ประดิษฐ์คิดค้นเช่นในอดีต เมื่อเศรษฐกิจไม่เติบโต ไม่มีการสร้างงานและ
โอกาสใหม่ๆ ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนกลับมีแต่จะยิ่งถ่างขึ้น
เรื่อยๆ จนอาจน�ำไปสู่วิกฤตสังคมในที่สุด
ประเทศไทยเองก็เคยมีไฟโชติช่วงเหมือนกันนะครับ ทราบไหม
อาร์ม ตั้งนิรันดร
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ครับว่าเราเองก็เคยเป็นต�ำนานมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของโลกเหมือนกัน
ถ้าไม่นับจีน ก็มีไทยนี่แหละครับที่มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงต่อเนื่อง
ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือโตเฉลี่ยที่ 4.91% ต่อเนื่องเกือบ 30 ปี
ในช่วงปี 1958-1987 และโตเฉลี่ยที่ 6.51% ติดต่อกันอีก 8 ปี ในช่วงปี
1987-1995 ในช่วงนัน้ เวลาหนึง่ ปีของไทยก็นา่ จะเทียบเท่ากับเวลาหลายปี
ในประเทศรอบข้าง แต่ภายหลังจากที่เราเกิดวิกฤตต้มย�ำกุ้งในปี 1997 ก็
เหมือนเราเริ่มหมดไฟ สุมอย่างไรก็จุดไม่ขึ้นอีกรอบ
แน่นอนว่า ประเทศที่เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานที่ต�่ำ ย่อม
สามารถเติบโตได้ในอัตราทีร่ วดเร็วในช่วงเริม่ ต้น แต่พอประเทศเริม่ เติบโต
ถึงจุดหนึง่ ถ้าไม่เดินเครือ่ งปฏิรปู อีกครัง้ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการเติบโตรอบ
ต่อไป ก็ย่อมติดกับดักหยุดนิ่งอยู่กับที่
พอล โรเมอร์ (Paul Romer) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง และหัวหน้า
นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลก ชอบเล่าเรื่องคนป่วยเป็นมะเร็งไปหาหมอ
หมอคนแรกแนะน�ำว่าต้องผ่าตัดจึงจะมีทางรอด หมอคนที่สองบอกว่า
เพิ่งมีงานวิจัยชี้ว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วจะหน้าเด้ง ดูหนุ่มขึ้น แนะน�ำคนไข้ให้
ไปฉีดโบท็อกซ์ดีกว่า ปลอดภัย ได้ผลชัวร์ๆ
ท่านบอกว่า นักเศรษฐศาสตร์สมัยนีส้ ว่ นใหญ่มกั เป็นหมอโบท็อกซ์
คือชอบแนะน�ำนโยบายเล็กๆ น้อยๆ ที่ดูเหมือนจะท�ำให้เศรษฐกิจดูดีขึ้น
ปรับดอกเบีย้ ขึน้ ๆ ลงๆ อัดฉีดเงินตรงนัน้ ทีตรงนีท้ ี แต่มกั ขาดแคลนคนกล้า
คิดการใหญ่ที่จะผ่าตัดประเทศด้วย “Big Idea” เพื่อปลดปล่อยพลังการ
เติบโตระลอกใหม่ ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่านี้อีกแล้ว
3
หลายคนฟังแล้วอาจคิดถึง “Big Idea” ว่าเป็นเหมือนยาวิเศษ ฝัน
ว่าขอแค่ได้หมอเทวดามาผ่าตัดประเทศด้วย “Big Idea” ประเทศก็คงจะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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แต่ ค วามจริ ง แล้ ว ก็ เ ช่ น เดี ย วกั บ การผ่ า ตั ด ใหญ่ ทุ ก ชนิ ด ที่ มี
ความเสี่ยงสารพัด ไหนจะเสี่ยงติดเชื้อ ไหนจะมีผลข้างเคียง แถมไม่แน่
ว่าวิธีที่เลือกใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่ เลือกแต่ละแนวทางก็อาจให้ผลการ
รักษาที่แตกต่างกัน
ถ้าไม่ผ่าตัดก็ไม่มีทางกลับมาแข็งแรง แต่แม้เลือกผ่าตัดก็ยังต้อง
เข้าใจความเสีย่ งและผลข้างเคียงทีอ่ าจเกิดขึน้ พยายามปรับแนวทางการ
รักษาอย่างเหมาะสม และบรรเทาอาการข้างเคียงไม่ให้ลามเป็นวิกฤตใหม่
สีจิ้นผิง ผู้น�ำรุ่นที่ 5 ของจีน ได้ชื่อว่าเป็นคนคิดใหญ่ไม่คิดเล็ก
หนังสือเล่มนี้ชวนมอง “Big Idea” ของสีจิ้นผิงอย่างรู้เท่าทัน พยายาม
ท�ำความเข้าใจที่มาและเหตุผล ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นความเสี่ยงและ
ความท้าทายด้วย
จะมีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกล่ะครับ เมื่อสีจ้ินผิงเลือกเป็น
มากกว่าหมอโบท็อกซ์ หันมาเดินหน้าคิดการใหญ่สวมบทหมอผ่าตัด
พลิกชะตามังกรยักษ์ให้ทะยานอีกรอบ ให้เวลาแต่ละปีของจีนยังคงมีค่า
ทบทวีคูณ
ด้านการเมือง แทนที่สีจิ้นผิงจะเลือกแนวทางละมุนละม่อมแบบ
ผู้น�ำรุ่นก่อนหน้า หรือแทนที่จะเลือกปฏิรูปให้จีนเป็นประชาธิปไตยแบบ
ที่ตะวันตกคาดหวัง เขากลับเลือกเดินแผนรวบอ�ำนาจกลับเข้าสู่ตนและ
พรรคคอมมิวนิสต์อย่างเฉียบขาด จนเทียบชั้นจักรพรรดิองค์ใหม่ของจีน
เหตุใดเขาจึงเลือกเดินเส้นทางนี้ และเขาต้องเดิมพันอะไรบ้าง
ด้านเศรษฐกิจ แนวคิด “สีโคโนมิกส์” ก็ไม่เหมือนใคร เขาเรียกร้อง
ให้จีนปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซุกซ่อนใต้พรมมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ปัญหาเหล่านั้นคืออะไร ที่ส�ำคัญ เขาท�ำอย่างไรเพื่อผลักให้จีน
ยังคงเติบโตต่อไปในอัตราที่สูง
ด้านเทคโนโลยี สีจิ้นผิงประกาศ “แผนการใหญ่ AI 2030” ซึ่งจะ
เป็นกุญแจตอบโจทย์อนาคตในทุกด้านของจีน พร้อมกับสนับสนุนบริษัท
เทคโนโลยีของจีนเต็มที่ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่า มาถึงวันนี้ จีนได้เปลี่ยน
อาร์ม ตั้งนิรันดร
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โฉมหน้าจากประเทศล้าหลังกลายมาเป็นประเทศทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ของโลก
นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และ
แผนการใหญ่ AI ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าจีนและโลก
มหาเศรษฐี ชื่ อ ดั ง อย่ า งสตี เ ฟน ชวาร์ ซ แมน (Stephen
Schwarzman) ประธานบริหาร Blackstone บริษัทการเงินยักษ์ใหญ่
เคยให้ข้อคิดแก่คนหนุ่มสาวไว้ว่า ในยุคนี้ ไม่ว่าคุณจะท�ำงานในสาขาใด
คุณไม่สามารถเป็นผู้น�ำในสาขานั้นได้ถ้าคุณไม่มีความเข้าใจเรื่องจีน คุณ
ไม่สามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีได้ถ้าไม่เข้าใจเศรษฐกิจจีน หรือคุณ
จะเป็นนักการต่างประเทศที่ดีไม่ได้เลย ถ้าไม่เท่าทันความคิดของผู้น�ำจีน
เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือเยอรมนี แต่
เป็น “โลกของจีน” โลกที่ “จีน” เป็นวิชาบังคับ ไม่ใช่วิชาเลือกอีกต่อไป
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การเมือง
ถึงเวลาของผู้น�ำรุ่นที่ 5

Wikileaks เปิดปูมสีจิ้นผิง

“สีจนิ้ ผิง” มาจากไหน น้อยคนทีจ่ ะรู้ เพราะตามประเพณีการเมืองจีน
แล้ว ประวัติส่วนตัวผู้น�ำถือเป็นความลับระดับชาติ (เมื่อไม่มีใครรู้ จะได้
ไม่มีใครมาวิพากษ์จับผิด) … ประวัติของสีจิ้นผิงที่รู้กันทั่วไปในจีน จึงมี
เพียงประวัติอันแสนจืดชืดทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์จนี ประกาศในเว็บไซต์ของ
พรรค ซึ่งประกอบด้วยชื่อต�ำแหน่งในอดีตและปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งเท่านั้น!
แต่ในยุคสมัยทีค่ วามลับไม่มใี นโลก ส�ำหรับเรือ่ งต่างๆ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจ
พยายามปิดปากไม่ให้คนเล่าโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคง ผู้สอดรู้
สอดเห็นทั้งหลายก็มักสามารถหาอ่าน “ดราม่า” หลังฉากเหล่านี้ได้ในโลก
ไซเบอร์… โดยเฉพาะในวิกลิ กี ส์ (Wikileaks) เว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลชือ่ ดัง
ซึ่งได้เผยแพร่บันทึกข่าวกรองของสถานทูตสหรัฐฯ ทั่วโลกด้วย
เอกสารลับฉบับหนึ่งก็คือ บันทึกเลขที่ 09BEIJING3128 ซึ่งเป็น
รายงานของทูตสหรัฐฯ ประจ�ำกรุงปักกิ่งต่อกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของ “สีจ้ินผิง” จากการศึกษาพูดคุยกับ
แหล่งข่าวท่านหนึ่งในปี 2009
อาร์ม ตั้งนิรันดร
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แหล่งข่าวรายนี้เป็นชาวจีนที่ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์ใน
มหาวิทยาลัย XXX ในกรุงวอชิงตัน โดยท่านเป็นลูกผูน้ ำ� ระดับสูงท่านหนึง่
ในยุคเดียวกับเหมาเจ๋อตงและ “พ่อของสีจิ้นผิง” … โดยที่พ่อของสีจิ้นผิง
คื อ สี จ งชุ น อดี ต รองนายกฯ ที่ ห นุ ่ ม ที่ สุ ด ในยุ ค นั้ น … ทั้ ง สี จิ้ น ผิ ง และ
ศาสตราจารย์นิรนามท่านนี้จึงเติบโตขึ้นมาในท�ำเนียบผู้น�ำซึ่งเป็นเสมือน
“วังต้องห้าม” กลางกรุงปักกิ่ง และทั้งสองได้มารู้จักสนิทสนมกันในช่วง
วัยรุ่น
ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ซึ่งมีการปลุกระดมมวลชนเข้าท�ำลาย
“พวกนิยมขวา” … พ่อของศาสตราจารย์ท่านนี้และพ่อของสีจิ้นผิง ล้วน
ถูกกล่าวหาว่าเป็น “พวกนิยมขวา” และถูกจับเข้าคุกเป็นเวลายาวนาน
กว่า 10 ปี (ส่วนลูกๆ ก็ถกู เนรเทศให้ไปใช้แรงงานในชนบท) จนกระทัง่ เติง้
เสี่ยวผิงขึ้นมามีอ�ำนาจในกาลต่อมา จึงได้มีการนิรโทษกรรมพ่อของทั้งคู่
ด้ ว ยได้ ผ ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาวอั น สาหั ส ในยุ ค ปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรม
ศาสตราจารย์ทา่ นนีแ้ ละสีจนิ้ ผิงจึงมีประสบการณ์และแผลทางจิตใจทีใ่ กล้
เคียงกัน หากแต่ละคนกลับเลือกสมานบาดแผลดังกล่าวด้วยทางเดินชีวติ
ที่แตกต่างกัน… เรียกว่าคนละขั้วเลยทีเดียว
ภายหลั ง สิ้ น สุ ด การปฏิ วั ติ วั ฒ นธรรมและได้ ก ลั บ เข้ า เมื อ ง
ศาสตราจารย์เลือกใช้ชีวิต “เพลย์บอย” ออกไปเที่ยวเล่นกลางคืน อ่าน
และ “ล้างหัว” ตนเองด้วยวรรณกรรมตะวันตก จนกระทั่งได้เดินทางไป
เรียนต่อต่างประเทศ และอยู่เป็นอาจารย์ประจ�ำในมหาวิทยาลัยสหรัฐฯ
ไม่กลับมาเหยียบจีนแดงอีก… ในขณะที่สีจิ้นผิงกลับเลือกเส้นทางตรง
กันข้าม เขาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตงั้ แต่ทพี่ อ่ ยังอยูใ่ นคุก
และภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรม เขาเลือกที่จะคงความเป็น “แดงที่ข้น
กว่าเลือด” ด้วยการแสดงความจงรักภักดีตอ่ พรรคคอมมิวนิสต์ และมุง่ มัน่
ที่จะเติบโตในหน้าที่การงานภายใต้ระบบของพรรค
สีจิ้นผิงเริ่มชีวิตการท�ำงานด้วยการเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารใน
กองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นหน่วยงานปิดที่คนหนุ่มน้อยคนจะมี
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โอกาสได้เข้าไปปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เล่าว่า ในยุคที่เติ้งเสี่ยวผิงครอง
อ�ำนาจ พ่อของสีจนิ้ ผิงได้ไปเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำมณฑล
กว่างตง (มณฑลแรกในจีนที่ด�ำเนินการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ) และ
เขาได้ฝากลูกสาวของนายพลเก็งเปียว นายทหารระดับสูง เข้าท�ำงานใน
มณฑลกว่างตง ดังนัน้ ตามหลักต่างตอบแทน เขาจึงขอให้นายพลเก็งเปียว
รับลูกชายของตนเข้าท�ำงานในกองบัญชาการทหารสูงสุดในปักกิ่งด้วย
หากดูจาก “เส้นก๋วยจั๊บ” ของสีจิ้นผิงแล้ว เขาสามารถเติบโตใน
กองบัญชาการทหารสูงสุดได้อย่างมัน่ คงตามล�ำดับขัน้ แต่สจี นิ้ ผิงกลับเห็น
ว่านัน่ เป็นหนทางก้าวหน้าทีค่ บั แคบเกินไป และมองไปถึงความก้าวหน้าใน
ระยะยาวทีย่ งิ่ ใหญ่กว่านัน้ ด้วยเหตุนี้ หลังจากเข้าท�ำงานในกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดได้ไม่กี่ปี เขาจึงขออาสาออกไปเป็นเจ้าหน้าที่พรรคในชนบท
ในสมัยที่แทบไม่มีลูกผู้น�ำพรรคคนไหนเลือกไปท�ำงานบ้านนอก
สี จิ้ น ผิ ง เริ่ ม เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ พ รรคในเมื อ งฉื อ เจี ย จวง มณฑล
เหอเป่ย และขึน้ เป็นรองเลขาธิการพรรคฯ เมืองเจิง้ ติง ซึง่ เป็นเมืองชนบท
ที่อยู่ใกล้เคียง ศาสตราจารย์ได้เคยถามสีจิ้นผิงว่า ท�ำไมจึงเลือกกลับไป
ลุยโคลนบ้านนอก… สีจนิ้ ผิงตอบสัน้ ๆ ว่า “เอ็งไม่ตอ้ งห่วงข้าหรอก วันหนึง่
ข้าจะกลับมา”
และก็เป็นจริงตามนั้น แม้จะเป็นเวลาอีกหลายสิบปีต่อมา…
เส้นทางของสีจิ้นผิงเริ่มจากได้ย้ายไปเติบโตในมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็น
มณฑลยุทธศาสตร์ที่อยู่ตรงข้ามเกาะไต้หวัน จนขึ้นเป็นผู้ว่าการมณฑล
จากนั้นจึงย้ายไปเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจ�ำมณฑลเจ้อเจียง
(ในจีนเลขาธิการพรรคฯ ประจ�ำมณฑลใหญ่กว่าผูว้ า่ การมณฑล) จนในทีส่ ดุ
ก็ได้ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคฯ ประจ�ำมณฑลเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหัวใจทาง
เศรษฐกิจของจีน… ณ จุดนี้ สีจนิ้ ผิงกลายเป็นลูกผูน้ ำ� รุน่ แรกเพียงคนเดียว
ทีม่ ปี ระสบการณ์ทงั้ ด้านการทหาร การท�ำงานในชนบทตัง้ แต่ในระดับล่าง
จนถึงการบริหารงานในมณฑลยุทธศาสตร์และมณฑลเศรษฐกิจ… เมือ่ ถึง
วันทีก่ ลับเข้ากรุงปักกิง่ เขาจึงกลับมาในฐานะ “รัชทายาท” ทีพ่ ร้อมขึน้ แท่น
อาร์ม ตั้งนิรันดร
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ผู้น�ำสูงสุดของจีน
ศาสตราจารย์ได้ให้ความเห็นกับท่านทูตสหรัฐฯ ว่าเท่าที่เขาได้
สัมผัส ตัวสีจิ้นผิงเองไม่ใช่คนเรียนเก่งหรือไอคิวสูง และสีจิ้นผิงเองก็รู้จัก
ตัวเองดี เขาจึงรู้ว่าทางก้าวหน้าที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับเขา ไม่ใช่การเป็น
พ่อค้า ปัญญาชน หรือหนีไปท�ำงานเมืองนอก แต่คอื การโตในระบบพรรคฯ
ที่พ่อเขาได้ร่วมสร้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขมา... สิ่งที่น่าสนใจและแสดงให้
เห็นว่าคนคนนี้ “ไม่ธรรมดา” ก็คอื ความทะเยอทะยานทีจ่ ะวางแผนเพือ่ ไป
ให้ถึงจุดสูงสุด เมื่อมองย้อนกลับไปถึงหน้าที่การงานของสีจิ้นผิงในแต่ละ
ขั้นตอน จะเห็นว่าเขาไม่พอใจอยู่แค่การรักษาเส้นสายในกลุ่มเพื่อนฝูง
เดิมของพ่อเขาเท่านั้น แต่ยังต้องการขยายฐานอ�ำนาจและเครือข่าย
ความสัมพันธ์ไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่หลากหลายภายในพรรคด้วย
“คนเราไม่มีใครหลุดจากเงาอดีตของตนได้” และที่น่าสนใจก็คือ
“สีจิ้นผิงเองก็ไม่ต้องการหลุดจากเงาอดีตนั้น” … ขณะที่ศาสตราจารย์
พยายามกระเสือกกระสนหนีจากเงาอดีตจนมาใช้ชีวิตในสหรัฐฯ สีจิ้นผิง
กลับเลือกทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากเงาอดีตทีต่ นเกิดเป็นลูกผูน้ ำ� … เขาต้องการ
แสดงให้เห็นว่า ทางเลือกที่ดีกว่าการ “วิ่งหนี” ระบบ ก็คือการ “เล่น” และ
“โต” ไปกับระบบนั่นเอง
ศาสตราจารย์เล่าว่า “แต่ไหนแต่ไรมา สีจิ้นผิงเป็นคนยิ้มง่าย
แต่ภายใต้รอยยิม้ นั้น เขาเป็นคนทีอ่ ่านยากมากคนหนึ่ง… คนคนนี้ไม่เคย
เปิดไพ่ในมือจนกว่าจะจบเกม”
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