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เมืองจีนหลังยุคเต้ิงเส่ียวผิง

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

มรณกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงเมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ  2540  กอใหเกิดสภาวะความ
ไมแน นอนทางการเมืองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางมาก แมว าในขณะนี้
ประธานาธิบดีเจียงเจอหมินจะเปนเสมือนทายาททางการเมืองของเติ้งเสี่ยวผิง แตไมเปนที่แนชัด
วา  เจียงเจอหมินจะสามารถธํ ารงอํ านาจทางการเมืองของตนไวได

นับต้ังแตป 2537 เปนตนมา เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงเจ็บปวยจนมิไดปรากฏตัวตอ 
สาธารณชน วงวิชาการจีนศึกษาพากันจับตามองการเมืองจีนอยางใกลชิด และศึกษาแนวโนม 
ของสถานการณในประเทศจีน ทั้งนี้เพราะเหตุวา การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนมิไดกอผลกระทบเฉพาะภายในประเทศเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบทางการเมือง
และเศรษฐกิจระหวางประเทศอีกดวย

เนื้อหาตอไปนี้เปนการรวบรวมคํ าทํ านายเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทิศทางที่หนึ่ง ระบบเติ้งเสี่ยวผิงยังคงดํ ารงอยู ตอไปได แมจีนจะไมมีผูนํ า 
ที่มีลักษณะดุจ ‘จักรพรรดิ’ เยี่ยงเหมาเจอตุงและเติ้งเสี่ยวผิง  แตจะมีผูนํ ารวม (collective 
leadership) อันมีจางเจอหมินและหลี่เผิงเปนแกน โดยไดรับการหนุนชวยจากกองทัพปลดแอก  
จีนจะมีการปกครองโดยแกนนํ า หรือที่เรียกวา Rule By Core แมจะมีการยื้อแยงอํ านาจกันใน 
ระยะตน แตถาแกนนํ าชุดที่เติ้งเสี่ยวผิงตั้งมากับมือยังคงมีความสมานฉันทและผนึกกํ าลังในการ
ตอสูกับกลุมอ่ืน ก็อาจรักษาอํ านาจไวได กระนั้นก็ตาม คงตองมีการโอนออนผอนตามขอเรียกรอง
ของกลุมตางๆ ซึ่งมีต้ังแตกลุ มที่ยึดมั่นในลัทธิมารกซ-เลนิน-เหมา ไปจนถึงกลุมที่เรียกรอง
ประชาธิปไตย การโอนออนผอนตามขอเรียกรองเหลานี้ข้ึนอยูกับอํ านาจตอรองของกลุมตางๆ   
แนวทางเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบตลาด (market socialisim) ซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงวางพื้นฐานไว 
ต้ังแตป 2522 จะยังคงเปนแนวทางพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนตอไป ยากที่จะหักเหเปนอยางอื่น 
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ไปได  ในเมื่อประชาชนชาวจีนไดล้ิมลองเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  และเจริญมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกวา
แตกอนมาก

ทิศทางที่สอง การลมสลายของสาธารณประชาชนจีนดุจเดียวกับสหภาพโซเวียต  
การลมสลายนี้เกิดจากความออนแอของรัฐบาลสวนกลาง อันเปนผลจากการแยงชิงอํ านาจใน 
หมูผูนํ าในสวนกลาง โดยที่ไมมีผูหนึ่งผูใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดมีอํ านาจที่ชัดเจน ความรุงเรือง 
ทางเศรษฐกิจนับต้ังแตยุค‘ส่ีทันสมัย’เปนตนมา มีสวนนํ ามาซึ่งความลมสลายนี้ดวย บรรดา 
มณฑลริมขอบสมุทรแปซิฟกซึ่งรุงเรืองอยางที่ไมเคยปรากฏมากอน ไมตองพึ่งพิงรัฐบาลสวนกลาง 
เนื่องจากมีการกระจายอํ านาจทางการคลัง ความเปนอิสระทางการคลังอาจนํ าไปสูความเปน 
อิสระในทางการเมืองการปกครอง ทายที่สุด การลมสลายยังเกิดจากปญหาความขัดแยงดาน 
ชาติพันธุในบางมณฑลโดยเฉพาะอยางยิ่งทิเบต ซินเจียง และมงโกเลียในอีกดวย การฉอราษฎร 
บังหลวงของขารัฐการอยางแพรหลายก็ดี ความแตกตางในดานฐานะเศรษฐกิจของประชาชน
ระหวางมณฑลขอบสมุทรแปซิฟกกับมณฑลที่อยูลึกเขาไปในแผนดินใหญก็ดี การลุกฮือของ 
ชาวนาเปนระลอกๆ อันเปนผลจากความแรนแคนทางเศรษฐกิจก็ดี อาชญากรรมที่ปรากฏ 
อยางแพรหลายก็ดี ความขัดแยงระหวางรัฐบาลสวนกลางกับมณฑลที่รุงเรือง เนื่องจากรัฐบาล
ตองการรวบอํ านาจทางการคลังกลับเขาสูสวนกลางก็ดี เหลานี้ลวนมีสวนสรางความระสํ่ าระสาย
ภายในประเทศ

ผูที่ไมเห็นดวยกับคํ าทํ านายในทิศทางนี้มักจะชี้ใหเห็นวา คํ าทํ านายนี้มองการณ
รายมากเกินไป รัฐบาลกลางมิไดออนแอดังที่วิเคราะห ตราบเทาที่กองทัพยังเขมแข็งและยืนอยู 
ขางรัฐบาล ถึงมณฑลบางมณฑลจะแสดงอาการกระดางกระเดื่อง แตการปลดผูวาการมณฑล
กวางตุงในป 2534 สะทอนใหเห็นอํ านาจของรัฐบาลสวนกลางในการแตงตั้ง โยกยาย และปลด  
ขารัฐการระดับสูงในมณฑลตางๆ นอกจากนี้ แมจีนจะมีปญหาความขัดแยงดานชาติพันธุ แต 
มิไดรุนแรงเทาสหภาพโซเวียตและยูโกสลาเวีย ในประการสํ าคัญ การแยกตัวเปนอิสระของมณฑล
ตางๆ ยากที่จะเปนไปได หากตางคนตางตัดสินใจ เพราะตองเผชิญกับการปราบปรามจากรัฐบาล
สวนกลาง

คํ าทํ านายในทิศทางเดียวกันนี้ แตดวยระดับความรุนแรงของสถานการณที่ 
ต่ํ ากวา  มองเห็นความระสํ่ าระสายในสังคมจีน  อันเปนผลจากฐานะเศรษฐกิจที่ตกตํ่ าของชาวนา 
ซึ่งอพยพเขาสูเมืองใหญโดยที่รัฐบาลสวนกลางมิอาจควบคุมได การลุกฮือของชาวนา อาชญา
กรรมและการกอการราย  การกระดางกระเดื่องของมณฑลบางมณฑล  และการเปนอัมพาตของ
ระบบการเมืองการปกครอง  ลวนแลวแตอยูในวิสัยที่เปนไปได
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ทิศทางที่สาม การยึดอํ านาจรัฐของกองทัพปลดแอกของประชาชน (People’s 
Liberation Army = PLA) เมื่อไมมีผูนํ าคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดยึดกุมอํ านาจทางการ
เมืองได  กองทัพอาจกระโดดเขาไปมีบทบาททางการเมืองเสียเอง  ระดับการแทรกแซงมีต้ังแตการ
หนุนชวยผูนํ าคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดไปจนถึงการยึดอํ านาจรัฐดุจเดียวกับการทํ า 
รัฐประหาร อยางไรก็ตาม ความเปนไปไดที่กองทัพปลดแอกจะยึดอํ านาจดวยการทํ ารัฐประหาร    
มีอยูไมมาก สวนหนึ่งเปนเพราะผูนํ าฝายทหารในปจจุบันมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น อีกสวนหนึ่ง
เปนเพราะความขัดแยงดานอุดมการณระหวางกลุมตางๆภายในกองทัพมีไมมาก คํ าทํ านาย 
ที่เปนไปไดก็คือ การที่กองทัพหนุนชวยผูนํ าบางคนหรือบางกลุม โดยที่อาจเรียกรองผลตาง 
ตอบแทน  ตลอดระยะเวลา 7 ปที่ผานมา  เจียงเจอหมินพยายามสรางสัมพันธไมตรีกับผูนํ าฝาย
ทหารและกองทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่ดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการทหาร  
ภายหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงถึงแกอสัญกรรมเพียง 2-3 วัน ผูนํ ากองทัพก็ออกมาประกาศหนุน 
เจียงเจอหมิน

ทิศทางที่ส่ี การเดินแนวทางลัทธิอนุรักษนิยมสมัยใหม (Neo-Conservatism)   
คํ าทํ านายในทิศทางนี้มองเห็นการเติบใหญทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ชนชั้นผูประกอบการ  
อันประกอบดวยลูกหลานผูนํ าพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน ซึ่งอาศัยอํ านาจทางการเมืองใน
การแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในจํ านวนนี้รวมลูกหลานและคนใกลชิดของเติ้งเสี่ยวผิง
ดวย คนกลุมนี้มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษวา Princelings ซึ่งสื่อความหมายในทางลบ เพราะ 
เทากับเปรียบเทียบผูนํ าพรรคประดุจ ‘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 วาดใหเห็นภาพความไรข่ือไรแปของบานเมืองและความระสํ่ าระสาย
ในสังคม พรอมทั้งจัดทํ าขอเสนอในการรักษาขื่อแป การรวมศูนยอํ านาจทางเศรษฐกิจ การรวม
ศูนยอํ านาจทางการคลัง  รวมตลอดจนการรื้อฟนระบบคุณธรรมแบบขงจื้อ

การเดินแนวทางอนุรักษนิยมสมัยใหมเปนการเบี่ยงไปทางขวาของแนวทาง
เติ้งเสี่ยวผิง แนวทางนี้ตองการเสริมอํ านาจของรัฐบาลสวนกลาง จึงตองรวมศูนยอํ านาจดาน 
ตางๆเขาสู สวนกลาง ในขณะที่แนวทางสังคมนิยมแบบตลาดของเติ้งเสี่ยวผิงยอมใหมีการ 
กระจายอํ านาจการบริหารการปกครอง  รวมทั้งการกระจายอํ านาจทางการคลัง
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อยางไรก็ตาม กลุม Princelings ไมมีฐานมวลชน มิหนํ าซํ้ ายังเปนที่เกลียดชัง 
ของประชาชนชาวจีนจํ านวนมาก เนื่องจากเปนกลุมอภิสิทธิชนที่ใชอํ านาจทางการเมืองในการ
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การลมหายตายจากและการสูญอํ านาจของผูนํ าพรรคคนแลว
คนเลามีผลกระทบตอคนกลุมนี้เปนอันมาก เพราะทํ าใหขาดรมโพธิ์รมไทร การปราบปรามการ 
ฉอราษฎรบังหลวงอยางจริงจังในชวง 3-4 ปหลังมีผลในการทอนอํ านาจของกลุม Princelings 
อสัญกรรมของเติ้งเสี่ยวผิงมีผลกระทบตอธุรกิจของบรรดาลูกหลานอยางแนนอน เพียงแตเร็วหรือ
ชาเทานั้น แมกลุมอนุรักษนิยมจะขาดพลังในการเบี่ยงเบนแนวทางเติ้งเสี่ยวผิง แตระบบทุนนิยม 
ขุนนาง (Bureacratic Capitalisim) จะยังคงเติบโตควบคูไปกับระบบสังคมนิยมแบบตลาด 
(Market Socialisim) ตอไป

ทิศทางที่หา การเดินแนวทางแบบจํ าลอง ‘อาเซียตะวันออก’ (East Asia  
Model)  อันไดแก แนวทางอํ านาจนิยมสมัยใหม (Neo-authoritarianism)  ดังที่เปนอยูในสิงคโปร 
เกาหลีใต และไตหวัน แนวทางนี้ตองการรัฐที่เขมแข็ง แตใชอํ านาจอยางนุมนวล ดวยการ 
แทรกแซงอยางพอเหมาะพอเจาะใหระบบเศรษฐกิจแบบตลาดรุดหนา โดยเนนการกระจาย 
อํ านาจการตัดสินใจ  สงเสริมบทบาทของปจเจกบุคคลและองคกรที่มิใชพรรค รวมตลอดจนการรับ
ฟงและปรึกษาประชาชน แนวทางนี้คลายคลึงกับแนวทางปจจุบันที่เนนเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  
และยึดกลไกราคาในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แตตางกันที่ตองการใหประชาชน 
มีเสรีภาพทางการเมืองและมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายมากขึ้น คํ าทํ านายในทิศทางนี้ 
มีความเปนไปไดคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่ผูนํ าที่เปนแกนกลางออนลาทางการ
เมือง

ทิศทางที่หก การเดินแนวทางประชาธิปไตย อันไดแก การเปลี่ยนแปลงการ 
ปกครองจาก Rule by Core ไปเปน Rule by Law  การเปลี่ยนแปลงในทิศทางนี้อาจเกิดจาก 
เบื้องบน โดยผูนํ าพรรคยินยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้น หรืออาจเกิดจาก 
เบื้องลางโดยการสรางกระแสประชาธิปไตยของขบวนการประชาชน ทั้งนี้อาจมีผูนํ าพรรคบางคน
หรือบางกลุมรวมดวย อยางไรก็ตาม คํ าทํ านายเกี่ยวกับกระแสประชาธิปไตยดังกลาวขางตนนี้ 
มีความเปนไปไดไมมาก ตราบเทาที่แนวความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงยังทรงอิทธิพลในหมูชนชั้น 
ปกครอง เติ้งเสี่ยวผิงยอมใหประชาชนมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ แตไมยอมใหมีเสรีภาพทางการ
เมือง   เพราะเกรงวา การปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองจะมีผลในการบั่นทอนอํ านาจ
ของพรรค  และนํ ามาซึ่งความระสํ่ าระสายจนมิอาจควบคุมได  เติ้งเสี่ยวผิงมักจะกลาวถึง ‘ฝนราย 
ในโปแลนด’ เมื่อรัฐบาลโปแลนดปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพทางการเมือง จนกลุม Solidarity  
เขมแข็งถึงขั้นมิอาจควบคุมได การลมสลายของอาณาจักรโซเวียตในเวลาตอมายิ่งตอกยํ้ า 
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ความเชื่อดังกลาวนี้ การใชกํ าลังทหารปราบปรามนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมเรียกรอง
ประชาธิปไตย ณ จัตุรัสเทียนอันหมึนในเดือนมิถุนายน 2532 อยางโหดรายทารุณ เกิดจากฐาน
ความเชื่อดังกลาวนี้

ทิศทางที่เจ็ด  การรื้อฟนแนวทางลัทธิเหมายุคใหม (Neo-Maoism) นั่นก็คือ  
การละทิ้งกลไกราคาและระบบตลาด โดยหันไปเนนการวางแผนจากสวนกลาง การรวมศูนย
อํ านาจเขาสูสวนกลาง และการรื้อฟนระบบการผลิตรวมนารวม (Recollectivization) แมผูนํ า 
พรรครุนแรกและรุนที่สองบางคนจะหลงใหลแนวทางนี้ แตคนกลุมนี้ก็แกเกินแกงและลมหาย 
ตายจากไปเรื่อยๆ พลังที่สนับสนุนแนวทางลัทธิเหมาในสังคมจีนจึงออนลา ในประการสํ าคัญ 
ประชาชนชาวจีนจํ านวนมากไดเสพสุขจากการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงเวลากวา 
ทศวรรษที่ผานมานี้   การหวนกลับไปเดินแนวลัทธิเหมาจึงยากที่จะเปนไปได

นี่เปนคํ าทํ านายเกี่ยวกับอนาคตของสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังยุคเติ้งเสี่ยวผิง  
7 ทิศทาง แตละทิศทางมีขอเท็จจริงอันเปนฐานของการทํ านาย ข้ึนอยูกับผูทํ านายจะเลือกใช 
ขอเท็จจริงชุดใด ทิศทางในอนาคตที่เปนจริงอาจมิไดเปนไปตามทิศทางหนึ่งทิศทางใดใน  
7 ทิศทางนี้  แตอาจเกิดจากการผสมผสานของทิศทางทั้งเจ็ด

หมายเหตุ ขอมูลที่ใชในการเขียนบทความนี้มาจากบทความตางๆ ที่ตีพิมพในวารสาร Foreign Affairs, Vol. 
74, No. 5 (September-October 1995), Foreign Policy, No. 99 (Summer 1995), The China 
Quarterly, No. 145 (March 1996) และ Journal of International Affairs, Vol. 49, No. 2 
(Winter 1996)
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