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จาก Pax Britannica ถึง Pax Sinoica
รังสรรค ธนะพรพันธุ
นับตั้งแตตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอยูในระดับสูงยิ่ง แมในชวง 2-3 ปหลังนี้ เมื่อการเติบโตของประเทศ
ต างๆในอาเซียตะวันออก ไมวาจะเปนกลุมประเทศอาเซียนจะชะลอตัวลง แตการเติบของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงอยูในระดับสูงกวาปละ 10% หรืออัตราใกลเคียงกัน ยิ่งกวานั้น
ศักยภาพในการเติบโตตอไปก็ยังมีอยูอีกมาก จนนักวิชาการจํ านวนไมนอยรวมทั้งปญญาชน
ชาวอเมริกันบางคนพากันทํานายทายทักวา สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังเดินอยูบนถนนสาย
ที่นํ าไปสูการเปนมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ คํ าทํ านายทายทักนี้หาไดแสดงถึงความชื่นชมใน
ความสํ าเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนแตประการใดไม หากแตเจือปนดวยความหวั่นวิตก
ในสภาวะความไมแนนอนที่กําลังจะเกิดขึ้น
บางคนไปไกลถึงขั้นทํานายทายทักวา สังคมโลกกําลังกาวไปสูยุคที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเปนจาว หรือที่ภาษาละตินเรียกวา Pax Sinoica
ระบบโลกที่มีประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใดทําหนาที่เปน `จาวโลก'
นั้นเปนปรากฏการณหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่ออังกฤษประสบความสําเร็จในการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมเปนชาติแรกในคริสตศตวรรษที่ 18 อังกฤษก็เผยอตัวเปนผูนําของโลก ระบบโลก
ที่อังกฤษเปน `จาวโลก' หรือที่ภาษาละตินเรียกวา Pax Britannica นั้น เริ่มตนเมื่อไร? เรื่องนี้
เปนประเด็นถกเถียงทางประวัติศาสตร ขอเท็จจริงบงชี้วา อังกฤษเพิ่งเผยอตัวเปน `จาวโลก'
ภายหลังจากที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มตนไปแลวไมนอยกวาครึ่งศตวรรษ
คําวา Pax ในภาษาละตินแปลวา สันติภาพ หรือศานติสุข (Peace)
Pax Britannica จึงแปลวา ศานติสุขที่ดลบันดาลใหเกิดขึ้นหรือกํากับใหดํารงอยู
โดยอังกฤษ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ระบบโลกที่อังกฤษเปน `จาว'
บทบาทสําคัญของ `จาวโลก' ก็คือ การจัดระเบียบโลก (World Order) ทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในดานเศรษฐกิจ อังกฤษชูธงเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งนี้โดย
อางอิงความชอบธรรมจากบทวิเคราะหของสํ านักเศรษฐศาสตรคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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บทวิเคราะหที่วา การคาระหวางประเทศโดยเสรีจะชวยเพิ่มพูนสวัสดิการของโลก และดวย
บทวิเคราะหนี้เอง อังกฤษไดอาศัยพลานุภาพทางทหารในการขมขูประเทศอื่นๆใหเปดประตู
การคาตางประเทศ ประเทศที่ขัดขืนหลายตอหลายประเทศตองเผชิญชะตากรรมอยางเดียวกัน
ดวยการตกเปนอาณานิคม ประเทศที่หลีกเลี่ยงการตกเปนอาณานิคมไดมักตองจํายอมทําสนธิ
สัญญาที่ไมเสมอภาค ดังเชนไทยที่ตองจํายอมทําสนธิสัญญาบาวริ่ง
อังกฤษไมเพียงแตจะพยายามจัดระเบียบการคาระหวางประเทศบนพื้นฐานของ
ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมเทานั้น อิทธิพลทางเศรษฐกิจระหวางประเทศของอังกฤษยังทํ าให
เงินปอนดสเตอรลิงกลายเปนเงินตราสกุลหลักในการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศอีกดวย
เมื่ออังกฤษมีเศรษฐกิจอันมั่นคง เงินปอนดสเตอรลิงก็มีคาอันมั่นคงดวย แตเมื่ออังกฤษเริ่ม
ออนเปลี้ยทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพของเงินปอนดสเตอรลิงก็คลอนแคลนตามไปดวย
อังกฤษเริ่มปรากฏอาการไมสูดีมาแตปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เมื่อเกิดสงคราม
โลกครั้งที่ 1 ฐานะความเปนผูนําของอังกฤษก็สิ้นสุดลง จุดจบของ Pax Britannica สานตอดวย
Pax Americana แตกวาที่สหรัฐอเมริกาจะปรากฏโฉมเปน `จาวโลก' อยางชัดเจนก็ตอเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เพราะตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษกอนหนานั้น สังคมโลกตอง
เผชิญกับปญหาเสถียรภาพทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ เริ่มตนดวยสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ในทศวรรษ 1910 ตามมาดวยสงครามการคาในทศวรรษ 1920 ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ครั้งใหญในทศวรรษ 1930 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทศวรรษ 1940
ระเบี ยบการคาระหวางประเทศในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองยังคงอางอิง
ปรัชญา เศรษฐกิจเสรีนิยม สหรัฐอเมริกาทําตัวเปน `พี่เอื้อย' ในการจัดระเบียบการเงินระหวาง
ประเทศ ซึ่งมีชื่อเรียกวา "ระบบเบรตตันวูดส" (Bretton Woods) ภายใตระบบการเงินดังกลาวนี้
สหรัฐฯยินยอมรับแลกเงินดอลลารอเมริกันเปนทองคําโดยไมจํากัดจํานวน เพราะถือวา ผูที่ถือ
เงินดอลลารอเมริกันเปนเจาหนี้รัฐบาลอเมริกัน แตดวยเหตุที่สหรัฐฯทํ าตัวเปน `ตํ ารวจโลก'
และทุมการใชจายดานกลาโหม ในการจัดระเบียบการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการทําสงครามเวียดนาม ฐานะการคลังของรัฐบาลอเมริกันจึงเริ่มงอนแงน นอกจากนี้ การ
ผันทรัพยากรทั้งทางดานการวิจัยและดานการผลิตไปใชในดานอาวุธยุทโธปกรณ เพื่อเสริมฐานะ
ความเปน `จาวโลก' ของสหรัฐฯมีสวนทําลายพลานุภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯถึงฐานราก
ฐานะการแขงขันของสหรัฐฯในระบบทุนนิยมโลกเสื่อมทราบลงตามลําดับ ไมเพียงแตภาครัฐบาล
จะขาดดุลการคลังเทานั้น หากทวาดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังขาดดุลอยางยืดเยื้อและ
กลายเปนปญหารายแรงอีกดวย ฐานะเศรษฐกิจอันงอนแงนทําใหสหรัฐฯไมสามารถทนรับแลก
เงินดอลลารอเมริกันเปนทองคําอีกตอไป ระบบเบรตตันวูดสจึงถึงแกมรณกรรมในป 2514 และ
ถือเปนจุดจบของ Pax Americana ดวย
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หลังจากป 2514 นักเศรษฐศาสตรก็เฝามองดูวา ประเทศใดที่จะถีบตัวขึ้นมา
สถาปนาศานติสุขของโลก เมื่อเกิดวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรกในป 2516 นักเศรษฐศาสตรบาง
ทานตั้งขอสังเกตเลนๆวา อิทธิพลของกลุมประเทศ OPEC อาจทําใหโลกกาวสูยุค Pax Arabica
ซึ่งแปลตามตัวอักษรวา ศานติสุขอันดลบันดาลใหเกิดขึ้นและธํ ารงไวโดยกลุมประเทศอาหรับ
แต `ระบบโลกที่มีอาหรับเปนจาว' ก็เปนเพียงมายาภาพ เพราะ OPEC มิไดแข็งแกรงสมดังที่
ใครตอใครคาดหมาย มิหนําซํ้ายุทธวิธีการรวมหัวในการขึ้นราคานํ้ามันดิบกลับเปนปจจัยที่ทําลาย
OPEC ในระยะยาว นอกจากนี้ กลุมประเทศอาหรับหาไดมีความสมานฉันทอีกดวย
การเติบโตใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุนในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปน
ปรากฏการณใหม ซึ่งสวนหนึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประเทศมหาอํานาจเกา นับตั้งแต
ทศวรรษ 2520 เปนตนมา ประชาคมยุโรปและสหรัฐฯ เริ่มศึกษาอยางจริงจังวา กลุมประเทศ
มหาอํานาจเกาสามารถตอกรกับญี่ปุน และกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs)
ไดหรือไม อุตสาหกรรมใดบางที่สูไมได และอุตสาหกรรมใดบางที่ยังพอที่จะแขงขันดวยได
การปรากฏตัวสูบรรณพิภพของหนังสือเรื่อง Japan as Number One :
Lessons for America ของศาสตราจารยเอสรา โฟเกล (Ezra Vogel) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ในป 2522 มีสวนสํ าคัญในการปลุกชาวอเมริกันใหสนใจศึกษาสังคมเศรษฐกิจญี่ปุน และ
จุดปะทุใหมีการทํานายทายทักกันวา โลกกําลังกาวสูยุค Pax Japonica และศูนยอํานาจทาง
เศรษฐกิจของโลกกําลังเคลื่อนยายจากลุมสมุทรแอตแลนติกมาสูลุมสมุทรแปซิฟก แมวาเวลา
จะลวงเลยมาแลวทศวรรษเศษ แต `ระบบโลกที่มีญี่ปุนเปนจาว' ก็ยังไมปรากฏโฉม
การกลาวขวัญถึง Pax Sinoica ก็ดุจเดียวกัน Pax Arabica และ Pax Japonica
กลาวคือ เปนเพียงมายาภาพในจินตนาการ สังคมโลกในปจจุบันและอนาคตเปนสังคมอันยาก
ที่ประเทศมหาอํานาจประเทศหนึ่งประเทศใดจะถีบตัวขึ้นมาเปน `จาวโลก' ได สวนหนึ่งเปน
เพราะวา โลกเติบใหญทางเศรษฐกิจในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้มากเกินกวาที่ประเทศหนึ่ง
ประเทศใดจะสามารถ `จัดการ' ได ในขณะเดียวกันโลกก็สลับซับซอนมากขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และแรงกดดันจากการแขงขันทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ความ
ขัดแยงในโลกมีแนวโนมรุนแรงมากขึ้นดวย ไมจํ าเพาะแตความขัดแยงทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากการแยงชิงตลาด และความรอยหรอของทรัพยากร ซึ่งเกิดขึ้นควบคูกับการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรเทานั้น หากทวายังมีความขัดแยงระหวางชาติพันธุและระหวางวัฒนธรรมอีกดวย
ประเทศมหาอํานาจที่จะลุกขึ้นมาเปน `ผูจัดการ' โลกไดนั้นจะตองมีพลานุภาพทั้งทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ในปจจุบัน ประเทศที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้หามีไม
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เมื่อสหรัฐฯ เริ่มเปน `ผูจัดการ' โลกนั้น รายไดประชาชาติของสหรัฐฯมีมูลคา
มากกวาหนึ่งในสามของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก (World GDP) สัดสวนนี้มีแนวโนมตกตํ่าลง
เมื่อสหรัฐฯสูญเสียพลานุภาพทางเศรษฐกิจ จนในปจจุบันเหลือเพียง 25% เศษ ก็สิ้นความ
สามารถในการจัดการโลกเสียแลว ในปจจุบันไมมีประเทศใดที่มีรายไดประชาชาติสูงกวา 25%
ของผลิตภัณฑมวลรวมของโลก
สาธารณรัฐประชาชนมีรายไดประชาชาติไมถึง 2% ของโลก ถึงจะสามารถรักษา
อัตราการจําเริญเติบโตในระดับ 10% ตอป ในขณะที่โลกเติบโตในอัตรา 3-4% ตอป ฐานะ
สัมพัทธของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสังคมเศรษฐกิจโลกในอีก 50 ปขางหนาก็ยังมิอาจ
เทียบเทียมกับฐานะของสหรัฐฯในทศวรรษ 2490 ได มิหนําซํ้ายังมีแนวโนมอยางสูงที่จะเกิด
ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการแยงชิง
อํานาจภายหลังมรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิง และสงครามระหวางชาติพันธุที่กําลังจะตามมา ความ
ไรเสถียรภาพทางการเมืองจะบั่นทอนศักยภาพทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง
คําทํานายที่วา โลกกําลังกาวไปสูยุค Pax Sinoica จึงเปนเพียงมายาภาพ
ในจินตนาการ และแทที่จริงแลว ไมมีประโยชนที่จะเฝามองดูวา ประเทศใดกําลังกาวขึ้นมาเปน
`จาวโลก' เพราะยุคของจาวโลกยุติลงแลว บัดนี้บรรดาประเทศมหาอํานาจพากันเสริมฐานที่มั่น
ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ โลกในอนาคตจะเปนโลกที่มี 3 กก อันไดแก เขตเศรษฐกิจยุโรป
เขตเศรษฐกิจอเมริกาเหนือ และเขตเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก

