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เมืองจีนหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2540 กอใหเกิดสภาวะความ
ไม แ น น อนทางการเมื อ งในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อย า งมาก แม ว  า ในขณะนี้
ประธานาธิบดีเจียงเจอหมินจะเปนเสมือนทายาททางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิง แตไมเปนที่แนชัด
วา เจียงเจอหมินจะสามารถธํารงอํานาจทางการเมืองของตนไวได
นับตั้งแตป 2537 เปนตนมา เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงเจ็บปวยจนมิไดปรากฏตัวตอ
สาธารณชน วงวิชาการจีนศึกษาพากันจับตามองการเมืองจีนอยางใกลชิด และศึกษาแนวโนม
ของสถานการณในประเทศจีน ทั้งนี้เพราะเหตุวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมิไดกอผลกระทบเฉพาะภายในประเทศเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย
เนื้อหาตอไปนี้เปนการรวบรวมคําทํานายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทิ ศ ทางที่ ห นึ่ ง ระบบเติ้ ง เสี่ย วผิง ยั ง คงดํ ารงอยูตอไปได แมจีนจะไมมีผูนํ า
ที่มีลักษณะดุจ ‘จักรพรรดิ’ เยี่ยงเหมาเจอตุงและเติ้งเสี่ยวผิง แตจะมีผูนํารวม (collective
leadership) อันมีจางเจอหมินและหลี่เผิงเปนแกน โดยไดรับการหนุนชวยจากกองทัพปลดแอก
จีนจะมีการปกครองโดยแกนนํา หรือที่เรียกวา Rule By Core แมจะมีการยื้อแยงอํานาจกันใน
ระยะตน แตถาแกนนําชุดที่เติ้งเสี่ยวผิงตั้งมากับมือยังคงมีความสมานฉันทและผนึกกําลังในการ
ตอสูกับกลุมอื่น ก็อาจรักษาอํานาจไวได กระนั้นก็ตาม คงตองมีการโอนออนผอนตามขอเรียกรอง
ของกลุมตางๆ ซึ่งมีตั้งแตกลุมที่ยึดมั่นในลัทธิมารกซ-เลนิน-เหมา ไปจนถึงกลุมที่เรียกรอง
ประชาธิปไตย การโอนออนผอนตามขอเรียกรองเหลานี้ขึ้นอยูกับอํานาจตอรองของกลุมตางๆ
แนวทางเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด (market socialisim) ซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงวางพื้นฐานไว
ตั้งแตป 2522 จะยังคงเปนแนวทางพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนตอไป ยากที่จะหักเหเปนอยางอื่น

2
ไปได ในเมื่อประชาชนชาวจีนไดลิ้มลองเสรีภาพทางเศรษฐกิจ และเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกวา
แตกอนมาก
ทิศทางที่สอง การลมสลายของสาธารณประชาชนจีนดุจเดียวกับสหภาพโซเวียต
การลมสลายนี้เกิดจากความออนแอของรัฐบาลสวนกลาง อันเปนผลจากการแยงชิงอํานาจใน
หมูผูนําในสวนกลาง โดยที่ไมมีผูหนึ่งผูใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดมีอํานาจที่ชัดเจน ความรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจนับตั้งแตยุค‘สี่ทันสมัย’เปนตนมา มีสวนนํ ามาซึ่งความลมสลายนี้ดวย บรรดา
มณฑลริมขอบสมุทรแปซิฟกซึ่งรุงเรืองอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ไมตองพึ่งพิงรัฐบาลสวนกลาง
เนื่องจากมีการกระจายอํานาจทางการคลัง ความเปนอิสระทางการคลังอาจนําไปสูความเปน
อิสระในทางการเมืองการปกครอง ทายที่สุด การลมสลายยังเกิดจากปญหาความขัดแยงดาน
ชาติพันธุในบางมณฑลโดยเฉพาะอยางยิ่งทิเบต ซินเจียง และมงโกเลียในอีกดวย การฉอราษฎร
บังหลวงของขารัฐการอยางแพรหลายก็ดี ความแตกตางในดานฐานะเศรษฐกิจของประชาชน
ระหวางมณฑลขอบสมุทรแปซิฟกกับมณฑลที่อยูลึกเขาไปในแผนดินใหญก็ดี การลุกฮือของ
ชาวนาเปนระลอกๆ อันเปนผลจากความแรนแคนทางเศรษฐกิจก็ดี อาชญากรรมที่ปรากฏ
อยางแพรหลายก็ดี ความขัดแยงระหวางรัฐบาลสวนกลางกับมณฑลที่รุงเรือง เนื่องจากรัฐบาล
ตองการรวบอํานาจทางการคลังกลับเขาสูสวนกลางก็ดี เหลานี้ลวนมีสวนสรางความระสํ่าระสาย
ภายในประเทศ
ผูที่ไมเห็นดวยกับคําทํานายในทิศทางนี้มักจะชี้ใหเห็นวา คําทํานายนี้มองการณ
รายมากเกินไป รัฐบาลกลางมิไดออนแอดังที่วิเคราะห ตราบเทาที่กองทัพยังเขมแข็งและยืนอยู
ขางรัฐบาล ถึงมณฑลบางมณฑลจะแสดงอาการกระดางกระเดื่อง แตการปลดผูวาการมณฑล
กวางตุงในป 2534 สะทอนใหเห็นอํานาจของรัฐบาลสวนกลางในการแตงตั้ง โยกยาย และปลด
ขารัฐการระดับสูงในมณฑลตางๆ นอกจากนี้ แมจีนจะมีปญหาความขัดแยงดานชาติพันธุ แต
มิไดรุนแรงเทาสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย ในประการสําคัญ การแยกตัวเปนอิสระของมณฑล
ตางๆ ยากที่จะเปนไปได หากตางคนตางตัดสินใจ เพราะตองเผชิญกับการปราบปรามจากรัฐบาล
สวนกลาง
คํ าทํ านายในทิศทางเดียวกันนี้ แตดวยระดับความรุนแรงของสถานการณที่
ตํ่ากวา มองเห็นความระสํ่าระสายในสังคมจีน อันเปนผลจากฐานะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าของชาวนา
ซึ่งอพยพเขาสูเมืองใหญโดยที่รัฐบาลสวนกลางมิอาจควบคุมได การลุกฮือของชาวนา อาชญา
กรรมและการกอการราย การกระดางกระเดื่องของมณฑลบางมณฑล และการเปนอัมพาตของ
ระบบการเมืองการปกครอง ลวนแลวแตอยูในวิสัยที่เปนไปได
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ทิศทางที่สาม การยึดอํานาจรัฐของกองทัพปลดแอกของประชาชน (People’s
Liberation Army = PLA) เมื่อไมมีผูนําคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดยึดกุมอํานาจทางการ
เมืองได กองทัพอาจกระโดดเขาไปมีบทบาททางการเมืองเสียเอง ระดับการแทรกแซงมีตั้งแตการ
หนุนชวยผูนํ าคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดไปจนถึงการยึดอํ านาจรัฐดุจเดียวกับการทํ า
รัฐประหาร อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดที่กองทัพปลดแอกจะยึดอํานาจดวยการทํารัฐประหาร
มีอยูไมมาก สวนหนึ่งเปนเพราะผูนําฝายทหารในปจจุบันมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะความขัดแยงดานอุดมการณระหวางกลุมตางๆภายในกองทัพมีไมมาก คํ าทํ านาย
ที่เปนไปไดก็คือ การที่กองทัพหนุนชวยผูนํ าบางคนหรือบางกลุม โดยที่อาจเรียกรองผลตาง
ตอบแทน ตลอดระยะเวลา 7 ปที่ผานมา เจียงเจอหมินพยายามสรางสัมพันธไมตรีกับผูนําฝาย
ทหารและกองทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหาร
ภายหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงถึงแกอสัญกรรมเพียง 2-3 วัน ผูนํากองทัพก็ออกมาประกาศหนุน
เจียงเจอหมิน
ทิศทางที่สี่ การเดินแนวทางลัทธิอนุรักษนิยมสมัยใหม (Neo-Conservatism)
คําทํานายในทิศทางนี้มองเห็นการเติบใหญทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ชนชั้นผูประกอบการ
อันประกอบดวยลูกหลานผูนําพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ซึ่งอาศัยอํานาจทางการเมืองใน
การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในจํานวนนี้รวมลูกหลานและคนใกลชิดของเติ้งเสี่ยวผิง
ดวย คนกลุมนี้มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา Princelings ซึ่งสื่อความหมายในทางลบ เพราะ
เทากับเปรียบเทียบผูนําพรรคประดุจ ‘เจานาย’ โดยที่ลูกหลานมีฐานะเปน ‘องคชาย’ Princeling
ในภาษาอังกฤษแปลวา petty or insignificant prince ซึ่งอาจแปลวา ‘เจาเจี้ยว’ ก็ได นายทุน
ขุนนาง (bureaucrat-capitalists) โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาผูจัดการ รัฐวิสาหกิจตางๆจัดอยูใน
กลุมชนชั้นผูประกอบการดวย
ในป 2537 กลุม Princelings ออกหนังสือชื่อ Viewing China Through a Third
Eye ตีพิมพในมณฑลชานสี วาดใหเห็นภาพความไรขื่อไรแปของบานเมืองและความระสํ่าระสาย
ในสังคม พรอมทั้งจัดทําขอเสนอในการรักษาขื่อแป การรวมศูนยอํานาจทางเศรษฐกิจ การรวม
ศูนยอํานาจทางการคลัง รวมตลอดจนการรื้อฟนระบบคุณธรรมแบบขงจื้อ
การเดิ น แนวทางอนุ รั ก ษ นิ ย มสมั ย ใหม เ ป น การเบี่ ย งไปทางขวาของแนวทาง
เติ้งเสี่ยวผิง แนวทางนี้ตองการเสริมอํานาจของรัฐบาลสวนกลาง จึงตองรวมศูนยอํานาจดาน
ต า งๆเข า สู  ส  ว นกลาง ในขณะที่แ นวทางสัง คมนิยมแบบตลาดของเติ้ง เสี่ ย วผิงยอมใหมี การ
กระจายอํานาจการบริหารการปกครอง รวมทั้งการกระจายอํานาจทางการคลัง

4
อยางไรก็ตาม กลุม Princelings ไมมีฐานมวลชน มิหนําซํ้ายังเปนที่เกลียดชัง
ของประชาชนชาวจีนจํานวนมาก เนื่องจากเปนกลุมอภิสิทธิชนที่ใชอํานาจทางการเมืองในการ
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การลมหายตายจากและการสูญอํานาจของผูนําพรรคคนแลว
คนเลามีผลกระทบตอคนกลุมนี้เปนอันมาก เพราะทําใหขาดรมโพธิ์รมไทร การปราบปรามการ
ฉอราษฎรบังหลวงอยางจริงจังในชวง 3-4 ปหลังมีผลในการทอนอํานาจของกลุม Princelings
อสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงมีผลกระทบตอธุรกิจของบรรดาลูกหลานอยางแนนอน เพียงแตเร็วหรือ
ชาเทานั้น แมกลุมอนุรักษนิยมจะขาดพลังในการเบี่ยงเบนแนวทางเติ้งเสี่ยวผิง แตระบบทุนนิยม
ขุนนาง (Bureacratic Capitalisim) จะยังคงเติบโตควบคูไปกับระบบสังคมนิยมแบบตลาด
(Market Socialisim) ตอไป
ทิศทางที่หา การเดินแนวทางแบบจํ าลอง ‘อาเซียตะวันออก’ (East Asia
Model) อันไดแก แนวทางอํานาจนิยมสมัยใหม (Neo-authoritarianism) ดังที่เปนอยูในสิงคโปร
เกาหลีใต และไตหวัน แนวทางนี้ตองการรัฐที่เขมแข็ง แตใชอํานาจอยางนุมนวล ดวยการ
แทรกแซงอยางพอเหมาะพอเจาะใหระบบเศรษฐกิจแบบตลาดรุดหนา โดยเนนการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจ สงเสริมบทบาทของปจเจกบุคคลและองคกรที่มิใชพรรค รวมตลอดจนการรับ
ฟงและปรึกษาประชาชน แนวทางนี้คลายคลึงกับแนวทางปจจุบันที่เนนเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
และยึ ดกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แตตางกันที่ตองการใหประชาชน
มีเสรีภาพทางการเมืองและมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายมากขึ้น คํ าทํ านายในทิศทางนี้
มีความเปนไปไดคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ผูนําที่เปนแกนกลางออนลาทางการ
เมือง
ทิศทางที่หก การเดินแนวทางประชาธิปไตย อันไดแก การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจาก Rule by Core ไปเปน Rule by Law การเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้อาจเกิดจาก
เบื้องบน โดยผูนํ าพรรคยินยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น หรืออาจเกิดจาก
เบื้องลางโดยการสรางกระแสประชาธิปไตยของขบวนการประชาชน ทั้งนี้อาจมีผูนําพรรคบางคน
หรือบางกลุมรวมดวย อยางไรก็ตาม คําทํานายเกี่ยวกับกระแสประชาธิปไตยดังกลาวขางตนนี้
มีความเปนไปไดไมมาก ตราบเทาที่แนวความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงยังทรงอิทธิพลในหมูชนชั้น
ปกครอง เติ้งเสี่ยวผิงยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ แตไมยอมใหมีเสรีภาพทางการ
เมือง เพราะเกรงวา การปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองจะมีผลในการบั่นทอนอํานาจ
ของพรรค และนํามาซึ่งความระสํ่าระสายจนมิอาจควบคุมได เติ้งเสี่ยวผิงมักจะกลาวถึง ‘ฝนราย
ในโปแลนด’ เมื่อรัฐบาลโปแลนดปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมือง จนกลุม Solidarity
เขมแข็ง ถึ ง ขั้ น มิอ าจควบคุ มได การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตในเวลาตอมายิ่งตอกยํ้ า

5
ความเชื่อดังกลาวนี้ การใชกํ าลังทหารปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมเรียกรอง
ประชาธิปไตย ณ จัตุรัสเทียนอันหมึนในเดือนมิถุนายน 2532 อยางโหดรายทารุณ เกิดจากฐาน
ความเชื่อดังกลาวนี้
ทิศทางที่เจ็ด การรื้อฟนแนวทางลัทธิเหมายุคใหม (Neo-Maoism) นั่นก็คือ
การละทิ้งกลไกราคาและระบบตลาด โดยหันไปเนนการวางแผนจากสวนกลาง การรวมศูนย
อํานาจเขาสูสวนกลาง และการรื้อฟนระบบการผลิตรวมนารวม (Recollectivization) แมผูนํา
พรรครุนแรกและรุนที่สองบางคนจะหลงใหลแนวทางนี้ แตคนกลุมนี้ก็แกเกินแกงและลมหาย
ตายจากไปเรื่อยๆ พลังที่สนับสนุนแนวทางลัทธิเหมาในสังคมจีนจึงออนลา ในประการสําคัญ
ประชาชนชาวจี น จํ านวนมากได เ สพสุ ข จากการจํ าเริญเติบ โตทางเศรษฐกิ จ ในชว งเวลากวา
ทศวรรษที่ผานมานี้ การหวนกลับไปเดินแนวลัทธิเหมาจึงยากที่จะเปนไปได
นี่เปนคําทํานายเกี่ยวกับอนาคตของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิง
7 ทิศทาง แตละทิศทางมีขอเท็จจริงอันเปนฐานของการทํานาย ขึ้นอยูกับผูทํานายจะเลือกใช
ข อ เท็ จ จริ ง ชุ ด ใด ทิ ศ ทางในอนาคตที่ เ ป น จริ ง อาจมิ ไ ด เ ป น ไปตามทิ ศ ทางหนึ่ ง ทิ ศ ทางใดใน
7 ทิศทางนี้ แตอาจเกิดจากการผสมผสานของทิศทางทั้งเจ็ด
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