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ค�าน�า

กำรแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงของไวรัสโควิดในปี 2020 

ท�าให้ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกต่างวุ่นวายกับการรับมือหายนะเฉพาะหน้า		

จนไม่มีเวลาคิดวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว	แต่ประเทศจีนซึ่งเริ่มเผชิญ

และผ่านพ้นภัยโควิดก่อนประเทศอื่นๆ	กลับก�าลังมองข้ามช็อต	ในขณะที่	

คูแ่ข่งอย่างสหรัฐฯ	ยงัฝุน่ตลบกับวิกฤตสาธารณสขุ	เศรษฐกิจ	และสงัคมอยู่		

จีนก�าลังแปลงวิกฤตที่ผ่านมาให้เป็นโอกาส	 โดยเป็นแรงผลักให้จีนก้าว

เข้าสู่ยุค	 Next	 Normal	 ที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ในโลกที	่

ไม่เหมือนเดิม

	 พูดอีกอย่างก็คือ	 จีนก�าลังเชื่อมโยงวิกฤตระยะส้ันเข้ากับการ	

ปรบัตวัระยะยาว	ในวงนโยบายภายในของจนี	ต่างกล่าวกันว่าโควดิจะเป็น	

จดุเปล่ียนของเศรษฐกิจจนีและระเบียบโลกอย่างลึกซึง้ทีส่ดุในรอบ	100	ปี

หนังสือเล่มนี้ฉายภาพวิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด		

ทั้งในมิติของการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าด้านสาธารณสุขและ	

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างการ	

เติบโตระยะยาวให้กับประเทศ	 รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	

ของจีนภายใต้ระเบียบโลกใหม่ที่ก�าลังก่อตัวขึ้น	

ในวันที่บุญเก่าจีนหมดลง	แถมด้วยวิบากใหม่ต่อเนื่อง	 จีนก�าลัง	

เดินหน้าสร้างบุญใหม่อะไรบ้าง	เม่ือมองจนีแล้ว	ก็ชวนหนักลับมาคิดทบทวน	
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ทั้งในระดับประเทศ	ธุรกิจ	และตัวบุคคลว่า	เราได้ปล่อยให้โควิดสูญเปล่า	

หรือไม่

ผมได้คดัสรรบทความทีเ่คยเขียนใน	กรุงเทพธรุกิจ	และ	101.World		

โดยจดัเรยีงบทความ	ปรับปรุงเนือ้หาให้ทันสมัยและสอดคล้องกันมากขึน้		

บางบทความมีการน�ามาเรียบเรียงใหม่	 และบางบทความมีการปรับปรุง	

เนือ้หาใหม่ให้สอดรับกับความคิดของผมทีเ่ปล่ียนแปลงไป	จากการตดิตาม	

พัฒนาการของประเทศจีนในโลกที่หมุนเร็วกว่าเดิม

 ขอบพระคุณอาจารย์ปกป้อง	 จันวิทย์	 และอาจารย์วรพจน	์	

วงศ์กิจรุ่งเรือง	 ที่กรุณาให้โอกาสผมคัดสรรบทความเพื่อรวมเล่มอีกครั้ง		

และขอบพระคุณจันทรัตน์	 สิงห์โตงาม	 และทีมงานของส�านักพิมพ	์	

bookscape	ที่ดูแลต้นฉบับอย่างดียิ่ง

อำร์ม ตั้งนิรันดร





อาร์ม ตั้งนิรันดร

CHINA NEXT
NORMAL
วิกฤตและโอกาสของจีน

ในโลกหลังโควิด



บทน�า
หมดเวลากินบุญเก่า

 



 อาร์ม ตั้งนิรันดร    11

จำกสงครำมกำรค้ำ ต่อด้วยวิกฤตฮ่องกง จนถงึกำรระบำดของโควิด  

จนีดูเหมือนจะเคราะห์ซ�า้กรรมซดั	ทศันะท่ีมีการพดูกนัอย่างแพร่หลายคือ		

บัดนีจ้นีกินบุญเก่าหมดแล้ว	กรรมเก่าไล่ล่ามาอย่างรวดเรว็	แถมมีวบิากใหม่	

ต่อเนื่อง	ฟังดูน่าเศร้าและมีแต่ด้านลบ	ไม่ค่อยสดใสเท่าไร	

แต่ทราบไหมครับว่า	 ท่ามกลางวิกฤตท้าทาย	 คนจีนยังชอบ

ปลุกใจตวัเอง	หลังจากนกัวิเคราะห์จนีหลายคนสาธยายว่า	บุญเก่าของจนี	

หมดลงแล้วอย่างไร	 วิกฤตหนักหนาอย่างไร	 ก็มักจะแนะน�าในเชิง	

สร้างสรรค์ต่อไปด้วยว่า	แล้วจนียงัมีวาสนาอะไรทีเ่คยสะสมไว้บ้าง	รวมทัง้	

วิธีการเติมเต็มบุญใหม่	 แนวทางแปลงวิกฤตให้เป็นโอกาส	 ช่วยกันวาด	

วิสัยทัศน์ว่าทางรอดทางรุ่งของจีนจะเป็นเช่นไรต่อไป

นี่แหละครับท่ีเขาเรียกว่าพูดความจริงอย่างสร้างสรรค์	 คือไม่ใช	่

เพ้อเจ้อว่าเศรษฐกิจจีนรุ่งโรจน	์ แต่ก็ไม่ได้เศร้าสลดหดหู่ยอมรับชะตาว่า	

ประเทศหมดอนาคต	 แต่คือการฉายภาพความเสี่ยงรอบด้านและบริบท	
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ภายในจีนและโลกท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงอย่างลึกซ้ึงที่สุดในรอบ	 100	 ปี		

ทุกวกิฤตคือโอกาส	เพยีงแต่ต้องหาโคมไฟส่องทางให้เหน็ว่าโอกาสอยู่ทีใ่ด	

เพราะสุดท้ายแล้ว	 การท�านายท่ีดีที่สุดคือการลงมือท�า	 และถ้า	

ปลุกใจกันส�าเร็จจนเกิดเป็นความเห็นร่วมในสังคม	 ภาคนโยบาย	 และ	

แวดวงธุรกิจว่าควรท�าอะไรต่อไป	 ก็อาจมีหนทางแสวงบุญครั้งใหม่ให	้

เศรษฐกิจจีนทะยานอีกครั้งในโลกใบใหม่หลังโควิด

	 ทีว่่าจนีกินบุญเก่าต่อไปไม่ได้	เพราะบุญเก่าของจนีก�าลังหมดไป	

อย่างรวดเร็ว	 นี่เป็นข้อเท็จจริงที่มีมาก่อนวิกฤตโควิดเสียอีก	 และมาจาก	

เหตุผลอย่างน้อยสามข้อ	

หนึ่ง	 จีนไม่ใช่แหล่งแรงงานราคาถูกอีกต่อไป	 แรงงานราคาถูก

ของจีนในอดีตนั้นเกิดจากสองปัจจัยคือ	การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่อยู่	

ในระดับต�่า	 และประชากรจ�านวนมหาศาล	 การมีแรงงานราคาถูกท�าให้

จีนเป็นแหล่งรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตจนพัฒนาเป็น		

“โรงงานของโลก”	อย่างสมบูรณ์

แต่ปัจจุบัน	 ด้วยการยกระดับเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว	 รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เกิดจากนโยบายลูกคนเดียวซึ่งใช้มา	

อย่างยาวนาน	ท�าให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงานของจีนค่อยๆ	ลดลงเมื่อ

เทยีบกับประชากรทัง้หมด	กล่าวคือ	จนีได้เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุเรียบร้อยแล้ว		

ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้จีนไม่ใช่ตลาดที่มีแรงงานราคาถูกอีกต่อไป	โดยเฉพาะ

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศก�าลังพัฒนาในอาเซียน	 เช่น	 เวียดนามและ	

กัมพูชา

สอง	 การค้าโลกที่เคยเปิดกว้าง	 บัดนี้กลับปิดประตูลงกลอน		

ในช่วงการเร่ิมต้นพัฒนาเศรษฐกิจของจีน	 คนจีนยังมีรายได้ต�่าและ

ไม่มีก�าลังการบริโภค	 ตลาดส�าคัญของสินค้าท่ีผลิตจากจีนคือตลาดโลก		

กล่าวคือ	 จีนเป็น	 “โรงงานของโลก”	 ที่ดึงดูดทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรแรงงานราคาถูก	 และผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไป

ขายท่ัวโลก	 จีนท�าเช่นนี้มาได้ต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิก	
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องค์การการค้าโลก	(WTO)	ในปี	2001	ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่คลื่นกระแส	

โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีก�าลังถาโถม

แต่ปัจจุบันโลกตะวันตกกลับเกิดกระแสตีกลับ	 หันมาต่อต้าน

โลกาภิวัตน์และการค้าเสรี	 รวมท้ังมองจีนเป็นภัยคุกคาม	 ดังจะเห็น

ได้จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ	 ที่สหรัฐฯ	 ขึ้นภาษีสินค้า	

น�าเข้าจากจีน	ส่งผลให้มีการย้ายโรงงานออกจากจีนไปหาแหล่งผลิตใหม่		

รวมทั้งเกิดกระแสการแยกห่วงโซ่การผลิตเป็น	 “ทวิภพ”	 (The	 Great	

Decoupling)	คือแยกห่วงโซ่การผลิตของโลกตะวันตกออกจากจีน	แม้ว่า	

จะไม่สามารถท�าจริงได้ทนัท	ีและไม่สามารถท�าได้ในทกุภาคอตุสาหกรรม	

แต่อุตสาหกรรมบางภาคก็เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางดังกล่าว		

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฮเทค	

สาม	 บุญเก่าท่ีมาจากการลงทุนของภาครัฐ	 หลังวิกฤตการเงิน

โลกในปี	 2008	 แม้ว่าจีนจะประสบปัญหาการส่งออกหดตัว	 เนื่องจาก

ก�าลงัการบริโภคในโลกตะวันตกลดลงเพราะวิกฤตเศรษฐกิจ	แต่ในช่วงนัน้		

จนีได้อาศยัเคร่ืองจกัรท่ีเหลืออกีหนึง่ตวัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	คือการ

ลงทุนจากภาครัฐ	 โดยเน้นไปที่การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ได้แก่	

สะพาน	 ถนน	ท่าเรือ	 รถไฟความเร็วสูง	 สนามบิน	 จนเกิดเป็นมหกรรม	

การก่อสร้างมโหฬารทัว่ประเทศ	เกิดการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ใน	

เขตเมืองและชนบท	 โดยเน้นการสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่าง

เมืองและภายในเมือง	 การลงทุนเหล่านี้ท�าให้จีนไม่ได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตการเงินโลกมากนัก	 และยังคงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	

ให้อยู่ในระดับสูงได้ในทศวรรษที่ผ่านมา

แต่ปัจจุบนั	บญุเก่าข้อนีก้ห็มดลงอีกเช่นกนั	เพราะจนีได้ก่อสร้าง

สะพาน	ถนน	ท่าเรือ	 รถไฟความเร็วสูง	 สนามบิน	 มากมายเต็มไปหมด		

จนถ้าจะเดินหน้าลงทุนก่อสร้างต่อไปก็จะเหลือแต่โครงการที่ไม่จ�าเป็น		

หรือเป็นการลงทุนที่ฟุ่มเฟือยไม่คุ้มประโยชน์	กล่าวคือ	จีนมีแต่จะก่อหนี	้

บานเบอะก้อนใหม่	 พอกพูนปัญหาหนี้เดิม	 ซึ่งเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่	

ใต้พรมเศรษฐกิจของจีน
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	 ท่ามกลางบริบทภายในจนีและโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็

ในยคุสงครามการค้าและเศรษฐกิจจนีชะลอตวั	ใครจะคาดคิดว่าต้นปี	2020		

จนีและโลกจะเผชญิวกิฤตโรคระบาดทีห่นกัทีส่ดุในประวตัศิาสตร์สมัยใหม่	

การระบาดของโควิดเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของจีนและโลก	 และ

จะมีผลลึกซึ้งต่อไปในภายภาคหน้า	 โควิดกลายเป็นตัวตอกย�้าและเป็น	

ตัวเร่งให้บุญเก่าของจีนที่ก�าลังหมดไปย่ิงหมดเร็วข้ึนอีก	 การค้าโลก

หยุดชะงักหนักกว่าคร้ังมรสุมสงครามการค้า	 การเดินทางตลอดจนการ	

ค้าขายระหว่างประเทศถูกจ�ากัดด้วยสถานการณ์โรคระบาด	นอกจากนั้น		

ภายใต้ความกดดันมหาศาลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รัฐบาลจีนกลับ	

ไม่สามารถอาศัยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเคร่ืองจักรหลักในการ	

พลิกฟื้นจากวิกฤตดังเช่นเม่ือคร้ังวิกฤตการเงินโลกเม่ือปี	 2008	 ได้		

เพราะกองหนีท่ี้เร่ิมพอกพนูและการขาดโครงการลงทุนท่ีคุม้ค่าเช่นในอดีต

หนังสือเล่มนี้ชวนส�ารวจทิศทางการก่อร่างสร้างตัวใหม่ของจีน	

ภายหลงัวกิฤตโควิด	พร้อมกับอนาคตของ	“ความปกตต่ิอไป”	(Next	Normal)	

ของจีนภายใต้ความท้าทายที่บุญเก่าเดิมหมดสิ้นลง	 โควิดเป็นวิกฤต	

และโอกาสส�าหรับจีนอย่างไร	 และในวันท่ีโควิดก�าลังเปลี่ยนระเบียบโลก	

อย่างมีนัยส�าคัญ	จีนจะเลือกเดินหน้ารับมือเกมการเมืองระหว่างประเทศ	

ที่ผันผวนอย่างไร		

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ	 จีนจะหาจุดเติบโตคร้ังใหม่ภายใต้เง่ือนไขใหม	่

ได้หรือไม่	 และโอกาสประสบความส�าเร็จมีมากน้อยเพียงใด	 เทคโนโลยี		

China	5.0	อย่างปัญญาประดิษฐ์	(AI)	เทคโนโลยี	5G	และ	Big	Data	จะ	

ตอบโจทย์ความท้าทายของจีนได้หรือไม่	 ความหวังที่จะปลดปล่อยพลัง	

การบริโภคระลอกใหม่และการส่งเสริมเศรษฐกิจภาคบริการจะยังเป็นไปได้	

หรือไม่ในโลกหลังโควิด	

ท่ามกลางแรงกดดนัรอบด้านจากมหาอ�านาจตะวนัตกต่อหวัเว่ย		

(Huawei)	ซึง่เป็นบริษทัเทคโนโลยจีนีท่ีโดดเด่นท่ีสดุในวนันี	้เหรินเจิง้เฟย		

ผู้ก่อตั้งหัวเว่ย	ได้กล่าวไว้อย่างแหลมคมว่า	“ฤดูหนาวครั้งนี้	คนที่จะรอด	
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ความเหน็บหนาวไปได้	 ไม่ใช่เพียงผู้ท่ีหลบจ�าศีลด้วยความอดทนและรอ	

จงัหวะเปล่ียนฤดูเช่นในสมัยก่อน	แต่ต้องเป็นคนทีคิ่ดรเิร่ิมคว้าโอกาสใหม่”

เพราะฤดูหนาวรอบนี้ไม่ใช่เรื่องของวงจรฤดูกาล	 ที่เด๋ียวฤดู	

ใบไม้ผลก็ิจะวนกลับมาตามธรรมชาต	ิเพราะเม่ือฤดูใบไม้ผลใินจนีกลบัมา	

อีกคร้ัง	 จะเป็นฤดูใบไม้ผลิท่ีไม่เหมือนเดิม	 คือต้นไม้ที่อยู่รอดและผลิใบ	

จะเปลี่ยนชนิดไป	ส่วนต้นไม้ที่ตายไปแล้วจะไม่หวนกลับ


