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บทน�า

เกอืบสองทศวรรษทีผ่า่นมา งานวชิาการประเดน็โลกาภวิตันม์จีดุเนน้

อย่างน้อย 2 ด้านด้วยกัน คือ ด้านหนึ่งมองโลกาภิวัตน์เป็นวาทกรรมนำา

เสนออุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ที่เปิดให้กลไกตลาดทำางานมากขึ้น โดยสร้าง

มาตรฐานเดียวกัน (standardization) ไปทั่วโลก กับอีกด้านท่ีมองโลกา

ภิ วัตน์ในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจโลกว่าด้วยการ

เลื่อนไหลของผู้คน สินค้า และวัฒนธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติ

มมุมองโลกาภวิตันด์งักล่าวนำาไปสูข่อ้ถกเถยีงหลกัทีว่า่ ทางหน่ึงก็เชือ่

ว่า อำานาจของรัฐชาติกำาลังถูกสั่นคลอนและลดบทบาทลง เพราะอำานาจ

ในการกำากับควบคุมอธิปไตยเหนือดินแดนและพลเมืองลดลงอันเน่ืองมา

จากโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ สถาบันสังคมพัฒนาไปในทางเดียวกันจาก

พลงัโลกาภิวตัน์ ขณะทีอ่กีทางหนึง่กเ็ชือ่วา่ไมจ่ำาเปน็เสมอไป เพราะหลาย

ปีที่ผ่านมาพลังโลกาภิวัตน์กลับสร้างให้เกิด “ชุมชนภิวัตน์” (localization) 

สะทอ้นความแตกตา่งหลากหลายทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมมากขึน้

ด้วยซ้ำา เช่น ความแตกต่างหลากหลายในการจัดองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่าง

ระบบทุนนิยมแตล่ะพืน้ทีท่ีส่ง่ผลใหเ้กิดทนุนิยมประเภทตา่งๆ หลากรูปแบบ 

(Whitley, 1998; Guillen, 2001) หรือในระนาบองค์กรชุมชนพลัดถิ่นที่

กระจายไปทัว่โลกซึง่ความเปน็ชมุชนพลัดถ่ินแตกตา่งหลากหลายในแงอ่ตั

ลักษณ์ชาติพันธ์ุ ศาสนาหรือองค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี

อาจกล่าวได้ว่า มุมมองท้ัง 2 ทางข้างต้นมองพลังอำานาจรัฐชาติวิวาทะ

กับโลกาภิวัตน์อย่างเรียบง่ายและวิพากษ์ข้อดี/ข้อจำากัดท่ีเน้นด้านใดด้านหน่ึง

มากเกนิไปใน 2 ประเดน็ ประเดน็แรก มมุมองทัง้สองดา้นใหค้วามสำาคญั
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กับพลังรัฐชาติน้อยเกินไปและมองรัฐชาติปัจจุบันอย่างหยุดน่ิง ไม่ปรับเปล่ียน 

กล่าวคือ แม้พลังโลกาภิวัตน์ที่มาพร้อมภาวะข้ามชาติ การเลื่อนไหลของ

ผู้คน สินค้าและวัฒนธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติส่งผลให้ผู้คนมีความจงรัก

ภักดหีรอืแนบแน่นตอ่ชมุชนและองคก์รหลายแหง่ไปพร้อมกันได ้ ซ่ึงแน่นอน

วา่ อาจทำาใหร้ฐัชาตถิกูลดทอนความสำาคญัลงในฐานะหนว่ยทางการเมอืง 

(Shambaugh, 1993) หรอืทำาใหร้ฐัชาตไิม่สามารถผูกขาดการเปน็ผูเ้ล่นหลกั

เหนือชีวิตผู้คนได้ฝ่ายเดียว (Appadurai, 1996) หรือแม้กระท่ังเป็นอุป สรรค

ตอ่การสร้าง/ผลิตซ้ำาความเป็นรฐัชาตใินความหมายเดมิทีอ่ธิบายความเปน็

รัฐชาติผูกติดกับ “ดินแดนหรืออาณาเขต” (territory) กับความเป็นพลเมือง

ของชาติภายในรั้วเขตแดน1 แต่ท้ังนี้ ก็มิได้หมายความว่า รัฐชาติจะหมด

ความสำาคัญลง เพราะปัจจุบันกลับพบตัวอย่างรัฐชาติก้าวหน้าหลายกรณี

ทีป่รบัเปลีย่นกลยทุธเ์ชงินโยบายปฏิบตักิารตา่งๆ ดว้ยการนำาเอาองคป์ระ

กอบอ่ืนๆ ทีม่ใิชด่นิแดน เชน่ ความเปน็ชาตพินัธุ ์ เชือ้ชาติ ฉวยใชป้ระกอบ

สร้างวาทกรรมชาติโดยรัฐเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองอย่างต่อเน่ือง 

ดังเช่น กรณีรัฐบาลอินเดียท่ีปรับนโยบาย NonResident Indians (NRI) 

(Appardurai, 1996, 2001) ใชค้วามเปน็เชือ้ชาตอินิเดยีชกัจงูใหค้นอนิเดยี

พลดัถิน่นอกประเทศกลบัมาชว่ยขบัเคล่ือนพฒันาเศรษฐกิจประเทศอนิเดยี

ได ้ โดยแลกกบัการใหส้ทิธพิเิศษทางภาษ ีการมสีทิธเิปน็เจา้ของทีด่นิและ

ทรัพย์สนิในประเทศ หรอืกรณรีฐัในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตอ้ยา่ง มาเลเซยี 

1 คำาอธิบายเช่นนี้กลายเป็นเครื่องมือแบ่งแยกระหว่างความเป็นคนในกับคนนอก การ
ให้สทิธกิบัการกดีกนัสทิธิแหง่ความเป็นพลเมอืงของรฐัชาต ิกลายเปน็เงือ่นไขสำาคญัใน
การสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและอัตลักษณ์ความเป็นชาติในฐานะความรู้สึก
ผูกพันหวงแหนดินแดนผ่านอุดมการณ์ วาทกรรม ระบบความเชื่อที่ผลิตซ้ำาสืบต่อมา
ยาวนาน หรือถูกปลุกเร้าผลิตใหม่เป็นคร้ังคราวเพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของรัฐชาติ
ภายใต้วิธีคิดเรื่อง “ดินแดน” (territory) และความเป็นพลเมือง (citizenship)
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อินโดนีเซียและสิงคโปร์ได้สร้าง “อธิปไตย” แบบที่ ไอห์วา ออง (Aihwa 

Ong, 2000) เรียกว่า “Graduated Sovereignty” เพื่อเปลี่ยนชุดความ

สมัพนัธ์ใหมร่ะหวา่งตลาด รฐั และสงัคม ทำาใหเ้กดิความยดืหยุน่ตอ่อธปิ

ไตยของรัฐทีไ่ม่ไดว้างอยูบ่นวิธคีดิแบบยดึติดกบัอธิปไตยเหนอืดินแดนแบบ

เดิมอีกต่อไป (Ong, 2000) ประเด็นที่สอง งานวิชาการด้านโลกาภิวัตน์ 

แม้ว่าจะให้ความสำาคัญกับความแตกต่างหลากหลายทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี มีการยกระดับหน่วยการวิเคราะห์เน้นผู้ปฏิบัติ

การอนักระตอืรอืรน้ (active agency) ทีพ่น้ไปจากอำานาจรฐัมากขึน้ หรอื

เนน้การเลือ่นไหลทีเ่ขม้ขน้มากขึน้ของทนุ ผูค้น หรอืระบบคุณค่า แตก่ลบั

ยงัใหค้วามสำาคญันอ้ยมากกบัปฏสิมัพนัธท์ีป่รากฏขึน้ในพืน้ทีป่ญัหาใหม่ๆ  

ในสิ่งท่ีกำาลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและการก่อรูปทาง

สังคมใหม่ๆ ภายใต้ปฏิสัมพันธ์กับรัฐชาติ (Ong, 2015, pp. 15–16)

ข้อจำากัดจากมุมมองวิชาการในกลุ่มวิชาการโลกาภิวัตน์ข้างต้น ยัง

สอดคล้องกับข้อวิพากษ์ของกลุ่มเคลื่อนย้ายศึกษา (mobility studies) 

ที่ต้อง การพ้นไปจากวิธีวิเคราะห์เดิมในการมอง “สังคม” เป็นโครงสร้าง

หนึ่งเดียว มีองค์ประกอบขอบเขตสถานที่เชิงสังคมและภูมิศาสตร์ชัดเจน 

เป็นหน่วยทางสังคมเดียวกับรัฐ ประเทศและมองชุดความสัมพันธ์ทาง

สังคมเคล่ือนไปมาเฉพาะ “ภายใน” อาณาเขตเชิงสถานท่ีของสังคมน้ัน 

(ประเสริฐ, 2560, หน้า 135) วิธีวิเคราะห์เช่นนี้ส่งผลให้มองสังคม ชาติ 

และรฐัสอดประสานเปน็เนือ้เดียวแยกไมอ่อกจากความเปน็พลเมอืงของรฐั 

(citizenship) และวิเคราะห์รัฐที่มีพันธนาการกับอธิปไตยเหนือดินแดน 

(territorial sovereignty) รวมทัง้มองวฒันธรรม ความเปน็ชาตใินลกัษณะ

ความเป็นจริงแท้ (Cresswell, 2006, p. 30) ฝังรากอยู่ในท่ีแห่งหน่ึง (rooted 

conception) (Malkki, 1992; ประเสรฐิ, 2560, หนา้ 136) มากกวา่วฒัน

ธรรมที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการผนวกรวม ผสาน และสร้างส่งเสริมเพื่อ
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ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

บทความนี้นำาเสนอบทบาทรัฐจีนกับปฏิบัติการ “การเมืองวัฒนธรรม

ขา้มชาต”ิ (transnational cultural politics) ทีใ่ชเ้ครือ่งมอืทางวฒันธรรม

หลากหลาย ไม่ว่า ความเป็นชนชาติจีนข้ามเขตแดน แนวคิดพันธกิจแห่ง

อารยธรรมจีน วาทกรรมจีนรุ่นใหม่ (Xinyimin discourse) ดำาเนินไป

พร้อมกับนโยบายอำานาจละมุน (soft power) ส่งเสริมใช้การเคล่ือนย้าย 

(mobility) ของคนจนีทัง้รุน่เกา่โพน้ทะเลและรุน่ใหมใ่นฐานะเปน็สว่นหน่ึง

ของ “วัฒนธรรมจีน” ให้กลายเป็นยุทธวิธีสร้างความเจริญเติบโตของ

ประเทศจีนให้กลับมาเรืองอำานาจได้

ปฏบัิตกิารการเมอืงวฒันธรรมขา้มชาตทิีร่ฐัจนีใช้ในเชงินโยบายเกดิขึน้

อย่างเข้มข้นหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจขนานใหญ่ต้ังแต่ทศวรรษ 1980 ต่อ

เนือ่งจนถงึปจัจุบนั ปฏบิตักิารอนักระตอืรอืรน้ดงักล่าว ชี้ ใหเ้หน็วา่ รฐัชาติ

สมยัใหม ่ เชน่ รฐัชาตจีินไมไ่ดถ้กูลดทอนอำานาจลงจากพลงัโลกาภวิตันแ์ต่

อย่างใด หากกลับพบการผนวกรวม สร้างสรรค์ และคิดค้นหลากหลาย

ยทุธวธิ ี ใชส้ภาวะโลกาภวัิตนแ์ละพลงัการเคลือ่นยา้ยของทนุชุมชนจนีขา้ม

ชาติ เครือข่ายชาวจีนโพ้นทะเลและการเคล่ือนย้ายของคนจีนรุ่นใหม่เป็น

เครื่องมือยุทธศาสตร์เชิงนโยบายอย่างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้าง

ชาติจีนขึ้นมาเรืองอำานาจอีกครั้ง

รัฐจีนกับปฏิบัติการการเมืองวัฒนธรรมข้ามชาติ

ปลายทศวรรษท่ี 1970 เมื่อเต้ิง เส่ียวผิง ข้ึนสู่อำานาจ รัฐจีนได้ปฏิรูป

เศรษฐกจิจนีขนานใหญ ่ดำาเนนิ “นโยบายเปดิประต”ู (Open Door policy) 

เศรษฐกิจจีนสู่โลกภายนอก ไม่ว่า เปิดประเทศเพื่อรับทุนต่างชาติเข้ามา
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พัฒนาเศรษฐกิจ จัดยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีเศรษฐกิจ (special economic 

zones) แบบต่างๆ เพ่ือตอบรับการลงทุนจากต่างประเทศ การผ่อนปรนต่อ

การเคล่ือนย้ายของแรงงานออกนอกเขตชนบทและนอกประเทศ หรือแม้

กระทั่งนโยบายชักจูงให้คนจีนท่องเท่ียวในประเทศ เปล่ียนวิธีคิดเร่ืองการ 

“พักผ่อน” (leisure) ที่เคยขัดแย้งกับอุดมการณ์หลักคอมมิวนิสต์ให้หันมา

ทอ่งเทีย่วเพือ่ชว่ยสรา้งชาต ิ (Nyíri, 2010, pp. 61–76) นโยบายเหลา่นีต้า่ง

เปน็หวัใจหลกัในการ “เริม่” สรา้งเศรษฐกจิจีนใหเ้ตบิโตขึน้ภายในประเทศ

หนึ่งในการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจช่วงเริ่มต้น คือ การดึงเงินลงทุน

จากตา่งประเทศ (Foreign Direct investment: FDI) เขา้มาพฒันาความ

เจริญเติบโตในจีน สำาหรับรัฐจีนแล้ว ยุทธศาสตร์หลักไม่เพียงมุ่งหวังเงิน

ลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติจากประเทศตะวันตกตามโมเดลเศรษฐศาสตร์

ทัว่ไปเทา่นัน้ แตก่ลบัมุง่ความสนใจไปที ่ “ความมัง่คัง่ของกลุม่ชาวจนีโพน้

ทะเล” ในฐานะทุนจีนต่างประเทศท่ีไปเติบโตนอกแผ่นดินจีนมายาวนาน ให้

กลับมาช่วยพัฒนาประเทศ นโยบายสำาคัญ เช่น การสร้างนโยบายพันธมิตร

จนี (Chinese Axis) ครอบคลมุเครอืขา่ยจนี (เชน่ ฮอ่งกง มาเกา๊ ไตห้วนั 

และชมุชนจนีในอษุาคเนย์) ทีส่ายสมัพนัธท์างเศรษฐกจิแนบแนน่กบัรฐัจนี 

(แม้จะไมพ่บความแนบแน่นในชดุความสมัพนัธ์ทางการเมอืงกต็าม) (Ong 

& Nonini, 1997; Wang 2000; ยศ, 2557) หรอืการสรา้งนโยบายอธปิไตย

หลากรูปแบบ (variegated sovereignty) (Ong, 2004) ท่ีใช้ปฏิบัติ การ 

“เทคโนโลยีการจัดพื้นท่ี” (zoning technologies) ใช้กฎหมายพิเศษ ให้

สทิธพิเิศษแกก่ารลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษทางฝัง่ตะวนัออกของจนี ใน

ฐานะพืน้ทีย่กเวน้ขณะทีจ่งัหวดัและภาคอืน่ๆ ของจนียงัคงรวมศนูยอ์ำานาจ

ไวท้ีร่ฐัระดบัมณฑลและสว่นกลางในการตดัสินใจทางสังคม การเมอืง และ

เศรษฐกิจ

ยทุธศาสตรน้ี์เกดิขึน้เพือ่ดงึเอานกัลงทนุเชือ้สายจีนกลบัมาลงทนุในจนี 
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ถือเป็นจุดเร่ิมต้นสะท้อนวิธีคิดของรัฐจีนในการขยายแนวคิดเร่ือง “พลเมือง” 

(citizenship) ออกไป จากแบบเดมิทีเ่คยยดึตดิกบั “ดนิแดน” ไปสูแ่นวคดิ

ว่าด้วย “พลเมืองข้ามชาติ” (transnational subjects) ที่บริหารจัดการ

พลเมืองยุคใหม่ผ่านการใช้ “ความเป็นจีน” (Basch et al., 1994)

ในทีน้ี่ จะขอขยายความปฏบิตักิารการเมอืงวฒันธรรมขา้มชาตหิลกัที่

รัฐจีนใช้ “วัฒนธรรม” ในการขับเคล่ือน ได้แก่ 1) ชาตินิยมจีนทลายดินแดน 

2) แนวคิดพันธกิจแห่งอารยธรรมจีน วาทกรรมจีนรุ่นใหม่ ท่ีไปพร้อมกับ

โครงการข้ามชาติ (เช่น นโยบายก้าวออกไป นโยบายอำานาจละมุน นโยบาย

การทูตชายขอบ) ในการสร้างการเชื่อมต่อ (assemblage) ระหว่างรัฐบาล

จีน ชุมชน/ทุนจีนโพ้นทะเล และจีนอพยพรุ่นใหม่ (Nyíri, 2001, 2006) 

โดยปฏิบัติการผ่านการออกนโยบายในและต่างประเทศ จนทำาให้รัฐบาลจีน

สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามเป้าหมายความต้องการเรือง

อำานาจของจีนในเวทีโลกได้

โครงการสร้าง “ชาตินิยมจีน” นอกดินแดน 
(Deterritorialized Nationalism)

ปราเซนจติ ดอูรา่ (Prasenjit Duara,1997, p. 51) อธบิายถงึโครงการ

ชาตนิยิมจนีทลายดนิแดนนีว้า่ เปน็วธิกีารทีร่ฐัจนีทำาอยา่งเขม้ขน้มากขึน้ใน

ช่วงหลังทศวรรษ 1980 เขาเสนอว่า แม้รัฐชาติจีนยังคงมีแนวคิดพื้นฐาน

เรื่อง “ดินแดน” (territory) ตามโมเดล Westphalia อยู่และใช้อย่างหนัก

แน่นทางการเมือง แต่ปัจจุบันส่ิงท่ีสำาคัญกว่า คือ การสร้างอุดมการณ์ความ

เป็นจีนแบบใหม่ที่ไม่ได้จำากัดความคิดกับเรื่องดินแดนอีกต่อไป แต่กลับใช้ 

“อตัลกัษณค์วามเปน็จนี” เพือ่สรา้งความรูสึ้กรว่มในการกอ่รา่ง “ชมุชนใน
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จนิตนาการ” (imagined community) ขา้มแดนขึน้ โดยเฉพาะมเีปา้หมาย

อยู่ที่กลุ่มชาวจีนโพ้นทะเล (Duara, 1997; Barabantseva 2011; Santa

sombat, 2015) การสร้างชาตินิยมจีนนอกดินแดนเช่นน้ี ด้านหน่ึง ช่วยปรับ 

ปรงุภาพลักษณ์ของรฐัจนียคุใหม ่จากเดิมทีร่ฐัจนี (โดยเฉพาะสมยัราชวงศ์

ชิง) มองการเคล่ือนย้ายของคนจีนและจีนโพ้นทะเลว่าเป็นคนอกตัญญูทรยศ

ต่อครอบครัว เครือญาติและชาติ ไปสู่การสร้างสัญลักษณ์ใหม่ๆ ที่รัฐจีน

ต้องการสื่อสารว่า “คนจีนอยู่ท่ีไหนก็เป็นจีนท่ีสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่

แผน่ดนิแม่ไดเ้สมอ” เปน็การเนน้ย้ำา “ความจงรกัภกัดขีา้มชาต”ิ (transna-

tional loyalty) ให้เกิดข้ึนใหม่ในหมู่คนจีนโพ้นทะเลนอกแผ่นดินจีน วิธีน้ี

ทำาให้เกิดการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของทั้งรัฐและสังคมจีนข้าม

ชาติไปพร้อมๆ กัน ขณะท่ีอีกด้าน การสร้างชาตินิยมจีนนอกดินแดนโดย

มเีปา้หมายทีก่ลุม่ทนุจนีโพ้นทะเลสำาคญัมากสำาหรบัรฐัจนี เพราะกลุ่มทนุ

จีนโพ้นทะเลถือเป็นแหล่งทุนทางเศรษฐกิจหลักในการนำากลับมาพัฒนา

เศรษฐกจิระบบตลาดในจีน (Duara 1997; Nyíri, 2001, 2005; Callahan, 

2006, 2008; Barabantseva, 2011) ทำาใหร้ฐัจนีและประเทศสามารถกลบั

มาแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระดับโลก (Duara 1997, pp. 36–54; 

Santasombat, 2015, p. 3)

ปาล นีอิหริ (Pál Nyíri, 2002) เคยเสนอว่าในประวัติศาสตร์ รัฐจีนได้สร้าง

อดุมการณช์าตนิิยมจนีมาตัง้แตส่มยัราชวงศช์งิชว่งหลงั เมือ่คงั โหยว่เหวย 

(Kang Youwéi) ขุนนางสำาคัญในสมัยจักรพรรดิกวังซฺว่ี (Guangxù)2 ได้

สรา้งอดุมการณ์ “ชนผิวเหลอืง” บนพืน้ฐานทีม่บีรรพชนร่วมกันของชาวจนี 

ในเวลาต่อมาก็กลายเป็น “อุดมการณ์ทางการเมือง” ที่มีนัยสำาคัญในหมู่

2 จักรพรรดิกวังซฺวี่ เป็นผู้ท่ีต้องการปฏิรูปให้จีนทันสมัยตามแบบจักรพรรดิญี่ปุ่นที่อยู่
ภายใต้รัฐธรรมนูญ
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ชาวจนีโพน้ทะเล อยา่งไรกด็ ี ในอดตี รฐัจนีใชอ้ดุมการณ์ชาตนิิยมจนีนอก

ดินแดนกับกลุ่มจีนโพ้นทะเลเป็นเครื่องมือตอบโจทย์การเมืองและการ

บริหารจดัการคนจนีนอกประเทศต่างกรรมตา่งวาระดว้ยกนั กลา่วคอื สมยั

รฐับาลจนีคณะชาต ิ ซุน ยตัเซน็ และกลุม่กก๊มนิตัง๋ (Kuomintang–KMT, 

Nationalist Party) ใช้ความเป็นจีนฮ่ันและการสร้างชาติจีนบนเป้าหมาย

แรกเพือ่โคน่ลม้ระบอบจักรพรรดริาชวงศช์งิ (ราชสำานกัแมนจ)ู ซนุ ยตัเซน็

ถงึกบัได้ช่ือวา่เปน็บดิาของการปฏิวติั ขณะทีช่าวจนีโพ้นทะเลคอืมารดาของ

การปฏิวตัจินี เพราะใหก้ารสนบัสนนุเงนิจำานวนมหาศาลแกป่ระเทศแมจ่น

ทำาให้การปฏิวัติโค่นล้มราชวงศ์ชิงสำาเร็จในที่สุด

ตอ่มาเปา้หมายการใชอ้ดุมการณช์าตินยิมจนีนอกดนิแดนเปลีย่นแปลง

ไปตามบรบิทความขดัแยง้ทางอดุมการณ์ในจนีและบริบทการเมอืงในเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้พบวา่รฐับาลจนีคณะชาตใินชว่งหลงัพยายามหลอมรวม

ชาวจีนโพ้นทะเลโดยนำาเสนอภาพลักษณ์ว่าชาวจีนโพ้นทะเลคือลูกหลาน

ชนผิวเหลือง พวกเขาได้รับการสนับสนุนให้ลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่ และ

ช่วยพัฒนาระเบียบกฎหมายต่างๆ ตลอดจนบริจาครายได้ให้กับแผ่นดินของ

บรรพชนในจีนและในชุมชนเมืองใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้ สายสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐบาลจีนคณะชาติกับชาวจีนโพ้นทะเลทวีความแน่นแฟ้นมากขึ้นในช่วง

สงครามจีนญ่ีปุ่นท่ีชาวจีนโพ้นทะเลเกิดความรู้สึกร่วมว่า แผ่นดินแม่ถูกรังแก 

ชาวจีนโพ้นทะเลจึงสนับสนุนด้านกำาลังคนและเงินทุนแก่รัฐบาลจีนคณะชาติ

ในช่วงเวลานั้น

การสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมจีนนอกดินแดนของรัฐจีนดำาเนินการมา

อยา่งเปน็ระบบผา่นการใชน้โยบายตา่งประเทศวา่ดว้ย “การบริหารกิจการ

ด้านคนจีนโพ้นทะเล” ท่ีเรียกว่า เฉียวอู่ (Qiaowu–overseas Chinese 

affairs) โดยพิจารณาชาวจีนโพ้นทะเลในฐานะเป็น “พลเมืองจีน” นอก

แผ่น ดินจีน ในทางปฏิบัติ หมายถึง การออกหนังสือเดินทางให้ ให้สิทธิ



อรัญญา ศิริผล

— 125 —

กลับบ้านเกิด สิทธิการเลือกต้ังแก่ชาวจีนโพ้นทะเล (ยศ, 2557) การบริหาร

กิจการด้านคนจีนโพ้นทะเลมีกลไกการทำางานท่ีชัดเจนผ่านองค์กรท่ีเรียกว่า 

“เฉียวปั้น” (Qiaoban)3 (To, 2012, p. 209, Siriphon, 2016, pp. 1–17) 

ที่มีสำานักงานชาวจีนโพ้นทะเลเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับคนจีน

โพน้ทะเลในประเทศตา่งๆ และเขา้ไปมอีทิธพิลตอ่จนีโพน้ทะเลอยา่งมาก 

เชน่ เขา้ไปดำาเนนิการโดยตรงกบัสมาคมจนี หรอืองค์กรทางสงัคมของชาว

จนีโพน้ทะเล ให้ความชว่ยเหลอืลูกหลานชาวจนีโพน้ทะเลทัง้ดา้นการศกึษา 

(โรงเรียนและการเรียนแบบจีนกลาง) สิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือ 

ฯลฯ เวลาต่อมา ชว่งเปลีย่นผา่นจากรฐับาลจนีคณะชาตสิูจี่นคอมมวินิสต ์

ก็พบว่า มีการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมในหมู่คนจีนโพ้นทะเลที่คล้ายกัน 

ตอกย้ำาวิธีคิดท่ีมองว่า ชาวจีนไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็เป็นคนจีน เป็นส่วนหน่ึงของ

แผน่ดนิจนีทีรั่ฐบาลจนีตอ้งใหก้ารคุม้ครองปกปอ้ง ขณะทีเ่ขาเหลา่นัน้ตอ้ง

จงรักภักดีต่อแผ่นดินแม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ยุทธวิธีนี้ถูกใช้น้อยลงในการ

ติดต่อกับจีนโพ้นทะเลหลังจากจีนปิดประเทศช่วงทศวรรษ 1960–1980

อดุมการณช์าตนิยิมจนีนอกดนิแดนและการสรา้งความจงรกัภกัดขีา้ม

ชาตกิลับมาเขม้ขน้อกีครัง้หลงั ค.ศ. 1989 เมือ่เกดิปญัหารัฐบาลจนีสัง่ปราบ

ปรามนักศึกษาที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ทำาให้จีนไม่เพียงเผชิญกับปัญหา

การเมืองเทา่นัน้ แตย่งัประสบกบัปญัหาเศรษฐกจิทีก่ลุม่ประเทศตะวนัตก

ตอบโต้การใช้ความรุนแรงของรัฐบาลจีนด้วยการระงับการลงทุนทางเศรษฐกิจ

3 เฉยีวปัน้ (Qiaoban–Overseas Chinese Affairs Office of the State Council of the 
People’s Republic of China) เริ่มต้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง หลังจากจีนพ่ายแพ้ใน
สงครามฝิน่และถูกบงัคบัใหท้ำาสนธิสญัญาทีไ่มเ่ปน็ธรรม รฐัจนีใชอ้งคก์รนีแ้กป้ญัหาคน
จนีโพน้ทะเลทีต่กอยูภ่ายใตก้ารปกครองของอาณานคิมอังกฤษในชว่งเริม่ตน้ แตต่อ่มา
โครงสร้างองคก์รน้ี รฐับาลกก๊มนิตัง๋ไดส้านตอ่เพือ่เปน็กลไกในการบรหิารจดัการคนจีน
โพ้นทะเล
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ในจีนลง ส่งผลให้จีนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตามมาทันที รัฐบาลจีนช่วงน้ัน

จึงต้องใช้นโยบายการเชื่อมต่อกับทุนจีนโพ้นทะเลอีกครั้ง เพื่อให้เข้ามา

ทดแทนการลงทนุของบรรษัทขา้มชาตติะวนัตกทีถ่อยตวัออกไป รัฐบาลจนี

หันกลับมาใช้องค์กร “เฉียวป้ัน” เป็นหน่ึงในกลไกสำาคัญเช่ือมต่อกับภายนอก 

โดยเฉพาะกับคนจีนโพ้นทะเล เพ่ือนำาช่ือเสียงธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม

กลับมาผลักดันเศรษฐกิจในประเทศและให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ

รัฐจีน (Cheng & Ngok 1999; Nyíri 2005; To 2012; Siriphon, 2016)

การเช่ือมต่อท่ีทำางานโดยองค์กร “เฉียวป้ัน” อย่างเช่น การสร้าง

โครงการให้นักวชิาการ ขา้ราชการระดบัสงูออกเดนิสายเยีย่มเยียนกลุม่ชาว

จีนโพ้นทะเลในอุษาคเนย์และพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ัวโลกเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล การเยี่ยมเยียนใน

ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พบว่า ค.ศ. 1991 มณฑลกวางตุ้งส่งผู้แทน

ไปเยือนชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ 381 คณะรวม 2,093 คน ต่อมา 

ค.ศ. 1995 เพิม่ขึน้เปน็ 526 คณะ รวมกวา่ 20,000 คน (Cheng & Ngok, 

1998) ทีส่ำาคญั รฐับาลจนียังไดเ้ชญิผู้นำาสมาคมจนีโพน้ทะเล นกัธรุกจิจนี

ในยุโรปและอษุาคเนยก์ลับมาเยือนแผ่นดนิแม่ดว้ยโดยทีร่ัฐบาลจนีออกคา่

ใชจ้า่ยใหท้ัง้หมด เชน่ เฉยีวปัน้หรอืสำานกังานจนีโพน้ทะเลมณฑลกวางตุง้

รับรองแขกเหร่ือนักธุรกิจจีนจากฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า เกือบ 300,000 คน 

สำานักงานจีนโพ้นทะเลแห่งมณฑลฟูเจ้ียนรับรองการมาเยือนของชาวจีน

โพน้ทะเลกวา่ 500 คณะ รวมกวา่ 20,000 คน การกลบัมาเยอืนนีช้าวจนี

โพน้ทะเลไดร้บัท้ังคำาแนะนำาเกีย่วกับการพฒันาใหม่ๆ  ของประเทศจนี แผน

ลงทนุของชาวจนีโพ้นทะเลในแผน่ดินแมท้ั่งระยะส้ันและยาวไปพร้อมๆ กับ

การได้มาเห็น “แผ่นดินแม่” ที่กำาลังรอความช่วยเหลือ

นอกจากนี ้ เฉยีวปัน้ยงัออกแบบโครงการกบัเยาวชน เชน่ ใหล้กูหลาน

ชาวจีนโพ้นทะเลกลับมาเยือนแผ่นดินแม่ถ่ินบรรพชนเป็นเวลาหลายเดือน
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เพ่ือค้นหารากเหง้าของตน โครงการเหล่าน้ี ทำาให้รัฐบาลระดับมณฑลต่างๆ 

ของจนีไดท้ำางานรว่มกบัองคก์รชาวจนีโพน้ทะเลอยา่งกระตอืรือร้น ทัง้ดา้น

การสง่เสรมิการลงทนุ การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม การปรับระเบยีบให้

ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนชาวจีนโพ้นทะเลมากขึ้น

วิธีการเช่นน้ีเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักท่ีรัฐจีนขยายแนวคิด “พล เมือง

ข้ามชาติ” (transnational subjects) และดำาเนินการบริหารจัดการเหนือ

ประชากรกลุ่มนี้ (Basch et al., 1994) โดยปรับเปลี่ยนความหมายของ

ดินแดน ความเป็นพลเมือง และใช้อัตลักษณ์ความเป็นจีนเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์ทางการเมืองและบริบทความสัมพันธ์กับกระบวนการโลกา

ภิวัตน์ (Barabantseva, 2011)

โครงการสร้างแนวคิด พันธกิจแห่งอารยธรรมจีน 
วาทกรรมว่าด้วยจีนอพยพรุ่นใหม่

แนวคิดพันธกิจแห่งอารยธรรมจีน (civilizing mission) เป็นสหสัมพันธ์

ที่ทำางานไปพร้อมกับวาทกรรมว่าด้วยจีนอพยพรุ่นใหม่และการส่งเสริม

โครงการขา้มชาตบิน 3 ยทุธศาสตรเ์ชงินโยบาย คอื นโยบายการใชอ้ำานาจ

ละมุน การทูตชายขอบ และยุทธศาสตร์การก้าวออกไปเพ่ือสนับสนุนให้ 

“จนีรุน่ใหม”่ ในรปูแบบตา่งๆ ไมว่า่ รฐัวสิาหกจิจนีขนาดใหญ ่บรรษทัขา้ม

ชาตจีิน ภาคธรุกจิเอกชน ตลอดจนวสิาหกจิขนาดกลางและยอ่ย หรอืผูค้า้

นักธรุกจิรายยอ่ยเดนิทางออกไปนอกประเทศเพือ่ไปพฒันาเศรษฐกจิความ

มั่งคั่งของตน ครอบครัวและเพื่อชาตินอกบ้านเกิดตนเอง

แนวคิดพันธกิจแห่งอารยธรรมจีน แนวคิดนี้อาจไม่ใช่เร่ืองใหม่ทีเดียว

เม่ือพจิารณาจากประวตัศิาสตรจ์นีและมมุมองของคนจนีทีม่ตีอ่อารยธรรม

ของตน ในประวัติศาสตร์ความคิดจีน พวกเขามองประเทศจีนในฐานะ
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ศูนย์กลางของแผ่นดินและมองคนจีนในฐานะผู้ศิวิไลซ์ (civilizer) นำาพา 

“อารยธรรม” ไปสูด่นิแดนของชนปา่เถือ่น (barbarian) ทีล่า้หลงัเพือ่ทำาให้

ดินแดนนั้นๆ เจริญก้าวหน้าขึ้น (โปรดดูงานของ Dreyer, 1979; Harrell, 

1995; Blum, 2001; Hansen, 2005)4 แนวคดิพนัธกจิแหง่อารยธรรมจนีน้ี

ได้รับการตอกย้ำาอีกคร้ังโดยรัฐจีนในช่วงหลังผ่านการทำางานของ 2 ชุดความ

คิดหลัก คือ 1) ชุดแรกเป็นแบบดั้งเดิมว่าด้วยจีนคนจีนในฐานะผู้สร้าง

ความศวิไิลซ์ไปสูด่นิแดนดอ้ยพฒันา (Nyíri, 2002, 2006: อรญัญา, 2556, 

หน้า 152–157 กรณตีวัอยา่งในลาว) กบั 2) อารยธรรมจนีบนฐานคดิลทัธิ

ขงจื่อ (Confucianism) ในการสร้างความทันสมัยแบบจีน ให้เป็นตัวแบบ

สรา้ง “ความทันสมยัเชงิทางเลอืก” (alternative modernity) ในแบบทีส่อง

น้ี ยศ สนัตสมบัต ิ(2557) เสนอวา่ รฐัจนีนบัต้ังแตช่ว่งทศวรรษที ่1980 ได้

เสนอตนเองเป็นสังคมขงจื่อใหม่ด้วยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก รัฐ

จีนต้องการขจัดภาพ ลักษณ์การเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ที่ถูกมองว่าเป็นภัย

คกุคามตอ่ทนุนยิมโลก และประการท่ีสอง รัฐจนีตอ้งการสรา้งภาพลกัษณ์

การเปน็มหาอำานาจผูร้บัผดิชอบทีมุ่ง่มัน่ในระบบคณุคา่และยดึถอืคณุธรรม

4 งานของ ซูเซน บลูม (Susen Blum, 2001) เสนอว่าชาวจีนฮ่ันมีทัศนคติต่อชนกลุ่มน้อย
ทางชาตพินัธ์ุทีม่องวา่ลา้หลังกว่า ถกูเรยีกวา่เปน็ คนพืน้เมอืง (portrait of primitives) 
ซึง่จนีฮัน่มอีารยธรรมทีส่งูและเหนอืกวา่ งานของ แฮนเซน (Hansen, 2005) ศกึษาการ
เคล่ือนย้ายของจีนฮั่นจากทางตอนเหนือไปสู่ชายแดนธิเบตและชายแดนอ่ืนๆ ของ
ประเทศ พบวา่การเคลือ่นย้ายเหลา่นีด้า้นหนึง่เป็นผลมาจากการสรา้งแรงจงูใจจากรฐั
ในการดำาเนนินโยบายของรฐับาลให้ไปตัง้รกรากในชายแดนเพือ่ประโยชนท์างการเมอืง 
ซึง่ไดร้บัการสง่เสรมิจากรฐับาลจีนให้ไปพฒันาชายแดน ไปผสมกลมกลนืกบัคนพืน้ถิน่
เพื่อพัฒนาประเทศ พร้อมๆ กับแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในที่แห่งใหม่ (Hansen, 
2005, p. 166)
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ตามหลักปรัชญาขงจ่ือ5 สำาหรับแบบท่ีสองน้ียุทธวิธีหนึ่งที่จีนใช้สร้างภาพ

ลกัษณข์องตนในฐานะสงัคมขงจือ่ใหม ่คอื การจดัตัง้สถาบนัขงจือ่ (Han-

ban–Confucius Institute)6 ข้ึนเพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนออก

ไปทั่วโลก

5 ในช่วงที่ประเทศจีนเริ่มต้นปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ความเชื่อทางศาสนา 
อย่างลัทธิขงจื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งท่ีขัดแย้งต่ออุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ลัทธิขงจื่อจึงถูก
ทำาให้หายไปประเทศจีน จนกระทั่งในช่วงทศวรรษ 2000 ที่ผ่านมา ปรัชญาขงจื่อใน
ประเทศจีนถกูรือ้ฟ้ืนขึน้มาอีกครัง้โดยรฐับาลจีนภายใตก้ารนำาของพรรคคอมมวินสิต์ได้
ริเร่ิมโครงการร้ือฟื้นปรัชญาขงจื่อขึ้นมาจากข้อเสนอของเจียง เจ๋อหมิน ต้ังแต่ปี 2000 
ระบุว่า วัฒนธรรมก้าวหน้า (advanced culture) ของสังคมนิยมในจีนร่วมสมัยต้อง
มุ่งไปที่การพัฒนาวัฒนธรรมสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะแบบจีน และส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางจริยธรรมและอุดมการณ์สังคมนิยม ต่อมาหู จิ่นเทา ย้ำาหลักการ “การ
ทำาใหอ้ดีตรกัษาปจัจุบนั” เอาไว้ หลงัจากนัน้ปรชัญาขงจือ่จงึกลายเปน็ตวัดงึดดูทีพ่รรค
คอมมิวนิสต์จีนมองว่า เป็นเครื่องมือของพรรคในการธำารงรักษาอุดมการณ์เอาไว้ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการส่งเสริมปรัชญาขงจ่ือดังกล่าวมากขึ้นและเป็นที่รับรู้ของ
ประชาชนจีนมากขึ้น ก็พบว่ามีการตีความและหยิบใช้ ไปในหลากหลายความหมาย 
ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาขงจื่อในฐานะสกุลทางความคิด การศึกษา ในฐานะศาสนา หรือ
ในฐานะหลักการของจริยธรรมทางการค้า อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายท่าน (Wu, 
2014; Sahlin, 2015) มองว่า ปรัชญาขงจื่อในยุคของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเพียง
โครงการทางการเมืองของรัฐบาลจีนเท่านั้น เพราะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลทางสังคมและ
ความพยายามของรัฐบาลจีนในช่วงท่ีความหมายทางอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เริ่มเสื่อม
ถอยลง ขณะที่ความคิดแบบชาตินิยมจีนกำาลังเกิดขึ้นทดแทน รัฐบาลจีนจึงต้องค้นหา
ยทุธวธิใีนการพฒันาอดุมการณเ์พือ่ควบคมุพืน้ทีท่างวฒันธรรมและรกัษาความเปน็ผูน้ำา
ทางวัฒนธรรมในสังคมจีนเอาไว้ โดยที่ไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
ประเทศตะวันตกด้วย
6 สถาบันขงจ่ือเป็นส่วนหน่ึงของ Office of Chinese Language International 
(Hanban) ซ่ึงทำาหน้าที่คล้าย USIS, British Council, Goethe Institute, Alliance 
Francaises ในแงข่องการสอนภาษาและกิจกรรมเชงิวฒันธรรมเพือ่สง่เสรมิความเขา้ใจ
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สำาหรบัแนวคดิพนัธกจิแหง่อารยธรรมจนี ไมว่า่บนชดุความคดิแบบใด

ตา่งถกูเชือ่มโยงเขา้กบัการเคลือ่นยา้ยของคนจนีรุน่ใหมอ่ยา่งเปน็ระบบดว้ย 

ดังท่ี นีอิหริ (Nyíri, 2002, 2003, 2006) เสนอว่า การหล่ังไหลของประชากร

ชาวฮัน่เขา้สูพ่ืน้ทีช่ายขอบในและนอกประเทศตา่งดำาเนนิการไปพรอ้มๆ กบั 

วาทกรรมว่าด้วยคนจีนอพยพรุ่นใหม่ท่ีนำาเสนอภาพคนจีนย้ายถิ่นรุ่นใหม่

ในฐานะ “ผูร้กัชาต”ิ (patriotic) เปน็ทรพัยากรล้ำาคา่ต่อการสร้างเศรษฐกิจ

จีนยุคใหม่ รัฐจีนมองว่า คนเหล่านี้จะมีการศึกษามากขึ้นและมีความ

ทะเยอทะยานทีจ่ะออกไปสรา้งฐานะมัง่คัง่ร่ำารวย สรา้งสัมพันธ์กับชาวตา่ง

ชาติและจีนโพ้นทะเลทั่วโลก

อันดีระหว่างจีนกับนานาประเทศ ในปัจจุบันมีสถาบันขงจ่ืออยู่ใน 64 ประเทศทั่วโลก 
โดยจัดตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัยทั่วไปที่เซ็นสัญญาความ
ร่วมมือกับ Hanban ในอุษาคเนย์มีการจัดตั้งสถาบันขงจื่ออย่างกว้างขวาง นับต้ังแต่
ช่วงกลางทศวรรษ 2000 สถาบันขงจื่อประสบความสำาเร็จในการจัดต้ังสถาบันและ
ทำางานมาได้หลายปี แต่ปัจจุบันกลับพบว่า มหาวิทยาลัยจำานวนมากในยุโรป สหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย แคนาดา ต่างทยอยยกเลิกการตั้งสถาบันฮ่ันปั้นในมหาวิทยาลัยเหล่านั้น 
สว่นไทยใหก้ารตอ้นรบัสถาบนัขงจ่ืออยา่งด ีมอียู ่24 แหง่ตัง้อยูภ่ายในรัว้มหาวทิยาลยั
กระจายไปทั่วประเทศ และยังมีห้องเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีนอีกจำานวนมากใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ มีอาจารย์อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยใน
ประเทศจีนมาช่วยสอน ขณะที่เวียดนาม และอินโดนีเซียยังประสบปัญหา เพราะไม่
แน่ใจในจุดประสงค์ของรัฐบาลจีน (Chinh, 2013) ในประเทศไทยมีการจัดต้ังสถาบัน
ขงจื่อแล้ว 14 แห่ง ในลาว 1 แห่ง แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ในบางประเทศซึ่งมีมรดก
วฒันธรรมใกล้ชดิกบัจีนมาก่อน เช่น เวียดนาม กลบัยังไม่มกีารจดัต้ังสถาบันขงจือ่ขึน้ 
และชาวเวียดนามบางส่วนยังคงมีท่าทีต่อต้านวัฒนธรรมจีน การส่งออกวัฒนธรรมจีน
จึงยังเป็นนโยบายต่างประเทศที่จีนยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าใดนัก หากเปรียบเทียบ
กับนโยบายการลงทุนและนโยบายเศรษฐกิจด้านอื่นๆ
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ภายใตแ้นวคิด “พนัธกจิแหง่อารยธรรม” ใหภ้าพความเปน็ “ผูร้กัชาต”ิ 

ดังกล่าว รัฐจีนได้ส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นชาวฮั่นที่เดินทางไปยังดินแดนใหม่

มองตัวเองว่าเป็น “ผู้สร้างความศิวิไลซ์” ไปสู่ดินแดนด้อยพัฒนา ที่ซ่ึงรัฐ

จีนได้วางหมุดหมาย 3 ยุทธศาสตร์เชิงนโยบายต่างประเทศให้รองรับเอาไว้ 

คือ นโยบายการใช้อำานาจละมุน (Nye, 2004; Kurlanzick, 2006) นโยบาย

การทูตชายขอบ (peripheral diplomacy) และนโยบายการก้าวออกไป 

(Zou Chu Qu–Goingout policy) เพื่อสนับสนุนให้จีนรุ่นใหม่ในรูปแบบ

ตา่งๆ เดนิทางออกนอกประเทศเพือ่แสวงหาความสำาเรจ็ (success) พัฒนา

เศรษฐกิจความมั่งคั่งของตนนอกบ้านเกิด

สำาหรบันโยบายการใช ้ “อำานาจละมนุ”7 ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นตา่งๆ 

แก่มิตรประเทศ และนโยบายการทูตชายขอบท่ีพัฒนาสายสัมพันธ์แนบแน่น

กบัประเทศเพือ่นบ้านทีม่ชีายแดนตดิกบัจนีผา่นการเจรจาต่อรอง การสร้าง

ความเข้าใจอันดีระหว่างมิตรประเทศ ท้ังสองนโยบายน้ีจีนได้แสดงความ

พร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ 

เงินสนับสนุนแบบให้เปล่า การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี ความรู้

ความชำานาญต่างๆ เพ่ือช่วยพัฒนาประเทศท่ียากจนที่สุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้เหล่านี้

การนำาเสนอภาพจีนเป็นผู้นำาพาอารยธรรมไปยังดินแดนด้อยพัฒนา 

ภายใต้การใช้นโยบายอำานาจละมุนและการทูตชายขอบได้นำาพาไปสู่ 

“กจิกรรมการพฒันา” ตา่งๆ ไดแ้ก ่การเขา้มาของจนีในทวปีแอฟรกิาทีถู่ก

7 การใช้อำานาจละมุนนี้มีนัยสำาคัญทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกท่ีแตกต่างไป
จากการใช้อำานาจแบบเดิมอย่างส้ินเชิง ไม่ว่า อำานาจทางการทหาร การกดบังคับต่อ
รอง เปน็ต้น และการใชอ้ำานาจของจนีในเอเชียตะวันออกเฉยีงใตเ้ชน่นีก้ำาลงัทา้ทายตอ่
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (Lum et al., 2008)
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มองเป็น “ตัวแทนใหม่แห่งการพัฒนา” (new agents of development) ทาง

เศรษฐกจิ (Mohan & TanMullins, 2009) หรอืตวัอยา่งของลาว ประเทศ

ที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นตัวแบบของประเทศล้า

หลงัทีเ่พิง่ถกูปลกุใหต้ืน่ขึน้ดว้ยพลงัและความมัง่คัง่ของประเทศเพือ่นบา้น

ทางตอนเหนืออย่างจีน จะพบว่า ในลาว พม่า กัมพูชา จีนได้เข้าไปให้

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ตั้งแต่ ค.ศ. 2000 จีนได้เข้าไปสร้างหอ

ประชมุวฒันธรรมแหง่ชาต ิ (Laos National Cultural Hall) และใหเ้งนิทนุ 

เทค โน โลยี สนับสนุนการสร้างโรงงานผลิตซีเมนต์ที่เมืองวังเวียง ใน ค.ศ. 

2003 จนีสนบัสนนุเงนิสรา้งถนนสายหลกัหมายเลข 13 ในนครเวยีงจนัทน ์

ในปีต่อมายังได้ช่วยปรับปรุงสวนสาธารณะรอบๆ และสร้างน้ำาพุบริเวณ

ใจกลางบนถนนสายหลักในกรุงเวียงจันทน์ ค.ศ. 2007 จีนยังช่วยเหลือใน

การสร้างสนามกีฬาขนาดท่ีน่ัง 20,000 คน เพื่อรองรับการจัดกีฬาซีเกมส์

ครัง้ที ่25 ดว้ย8 หรอืโครงการชว่ยแกป้ญัหายาเสพตดิในลาวดว้ยการปลกู

ยางพารา ข้าวโพดแทนฝิ่นในลาวและพม่า9 การสร้างอาคารประชุมคณะ

รฐัมนตรหีลงัใหมใ่นกรงุพนมเปญ เปน็ตน้ ซึง่โครงการก่อสร้างสาธารณูป

โภคทีจ่นีใหค้วามชว่ยเหลอืมติรประเทศเหลา่นีต้า่งเชือ่มโยงกบัการเคลือ่น

8 ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาวในโครงการก่อสร้างสนามกีฬาซีเกมส์ของ
ลาวนัน้เพือ่แลกกบัการทีบ่ริษทั Suzhou Industrial Park Overseas Investment Com-

pany จะได้รับสัมปทานพื้นที่แถบพระธาตุหลวง ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์จำานวน 
1,640 เฮกตาร์ เพ่ือทำาการพฒันาทีด่นิ สรา้งโครงการเมอืงใหม ่แตป่จัจบุนัขอ้ตกลงดงั
กล่าวยังไม่ได้รับการดำาเนินการใดๆ อย่างเป็นรูปธรรม
9 จากข้อมูลของ สูนทอน เกดพัน และคณะ (Sounthone Ketphanh et al., 2006) 
ระบุว่า ยางพาราปลูกครั้งแรกในหลวงน้ำาทา ตอนเหนือของลาวจำานวน 400 เฮกตาร์ 
ใน ค.ศ. 2006 พื้นที่การปลูกยางเพิ่มขึ้นเป็น 7,341 เฮกตาร์ และคาดว่าจะขยายออก
ไปเปน็ 119,000 เฮกตาร์ใน ค.ศ. 2010 โปรดดขูอ้มลูเพิม่เตมิได้ที ่สนูทอน เกดพัน และ
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ย้ายของกลุ่มรัฐวิสาหกิจจีนขนาดใหญ่ บรรษัทข้ามชาติ ภาคธุรกิจเอกชน

จีนให้ออกมาประกอบการการลงทุน บนข้อแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐจีนกับ

รัฐบาลมิตรประเทศที่ให้ใช้บริษัทก่อสร้าง แรงงานและเทคโนโลยีของจีน

ทั้งหมด (Stuart Fox, 2009)

พรอ้มๆ กบัการกอ่สรา้งโครงการพฒันาตา่งๆ ดา้นสาธารณปูโภค การ

ศกึษา สุขภาพในประเทศเพือ่นบา้นทีแ่ลกเปลีย่นกบัการใหร้ฐัวสิาหกจิจีน 

ภาคธุรกิจเอกชนจีนมาลงทุนแล้ว รัฐจีนยังได้จัดโครงการ “อาสาสมัคร” 

(volunteers) เปดิรบัคนหนุม่สาวจนีออกไปทำางานยงัมติรประเทศดว้ย เชน่ 

ไปเปน็แพทย์ในโรงพยาบาล เป็นครสูอนภาษาจีน สอนกีฬา ฝกึหดั หรอื

เป็นผู้เช่ียวชาญด้านส่ือในประเทศกำาลังพัฒนาท่ีรัฐจีนนำาโครงการการพัฒนา

เหล่านั้นไปให้ ตัวอย่างของกิจกรรมอาสาสมัครของจีนดังกล่าวเป็นเพียง

หน่ึงในกิจกรรมการพัฒนาตามวิธีคิดในฐานะผู้สร้างศิวิไลซ์ กับพันธกิจแห่ง

อารยธรรม ซึ่งอาจมองเห็นได้จากกิจกรรมอื่นๆ ที่รัฐบาลจีนได้เร่ิมลงมือ

ทำาในรอบ 10–20 ปีที่ผ่านมา และเข้มข้นมากข้ึนหลัง ค.ศ. 2004 โดย

เฉพาะกลุม่ประเทศยากจนในเขตเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้อยา่งพมา่ ลาว 

และกัมพูชา

ไม่เพียงโครงการอาสาสมัครท่ีได้รับการตอบรับจากคนหนุ่มสาวชาวจีน

รุ่นใหมท่ีต่อ้งการออกมาทำาพนัธกจิแหง่อารยธรรมนอกบา้นเกดิเทา่นัน้ ยงั

พบว่า ในช่วงหลังทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เริ่มมีชาวจีนจากเขตยากจน

ของมณฑลเสฉวน หูหนาน และมณฑลอ่ืนๆ หล่ังไหลเข้ามาทำางานเป็น

คณะ (Ketphanh et al., 2006) โดยรัฐจีนได้ให้เงินอุดหนุน เงินกู้และยกเว้นภาษีแก่
บริษัทเอกชนจีนที่เข้ามาทำาสัมปทานยางพาราในลาว (Shi, 2008, p. 27) มีบริษัทจีน
กว่า 40 แห่งดำาเนินกิจการอยู่ในเขตลาวตอนเหนือภายใต้โครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่น 
(Shi, 2008, pp. 23–24)
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กรรมกรก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ของจีนในอุษาคเนย์ เช่น โครงการ

สร้างถนน เขื่อน เหมืองแร่ และคนงานสวนยาง เมื่อโครงการสิ้นสุดลง 

คนงานจำานวนไม่น้อยตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อหาลู่ทางทำามาหากินในที่ใหม่ 

หลายคนลงทุนค้าขายสินค้าจีนในประเทศเหล่านี้ภายใต้การระดมทุนจาก

ญาติพี่น้องหรือเงินกู้ยืมจากรัฐบาลจีน บางรายนำาเอาครอบครัวมาต้ัง

รกรากในประเทศใหม่ ขณะที่พ่อค้าชาวจีนหรือพนักงานหนุ่มจำานวนไม่

น้อยเริ่มแต่งงานกับสาวท้องถ่ินเพ่ือลงหลักปักฐานสร้างธุรกิจการค้าใน

ประเทศอืน่ ผูอ้พยพชาวจีนรุน่ใหมท่ีเ่ขา้มาทำางานและคา้ขายตามเมอืงใหญ่ 

เช่น เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พนมเปญ หรือตามบริเวณเมือง

ชายแดนในภูมิภาคอษุาคเนยน้ี์ กลายเปน็ผูม้บีทบาททางเศรษฐกจิและการ

ลงทุนในประเทศที่พวกเขาเดินทางไป (ยศ, 2557)

ผลสำาคัญของปฏิบัติการพันธกิจแห่งอารยธรรม ยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย

การใช้อำานาจละมนุ นโยบายการทตูชายขอบทีจ่นีใหค้วามชว่ยเหลอืแกม่ติร

ประเทศ ทำาให้ประเทศจีนไดท้ัง้ชือ่เสยีงภาพลกัษณข์องการเปน็ “ผู้ให”้ ไป

พร้อมๆ กับการได้โอกาสขยายเศรษฐกิจเชิงรุกในประเทศน้ันๆ อย่างรวดเร็ว 

ไม่ว่า โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราเป็นพืชทดแทนฝิ่นและลดความ

ยากจนในลาวตอนเหนอื โครงการรว่มทนุเพือ่สรา้งเขือ่นผลติกระแสไฟฟา้

ในพม่า การลงทุนในไร่ขนาดใหญ่เพื่อผลิตพืชพาณิชย์ อย่างข้าวโพด 

ยางพารา และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อป้อนสู่โรงงานในจีน การลงทุนทำา

เหมอืงแร ่การสรา้งตลาดจนี การเชา่พืน้ท่ีเพือ่สรา้งบอ่นคาสโินและรีสอรต์

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเช่นใด วิธีคิดว่าด้วยการพัฒนาด้วยพลังของ

ชนชาวฮัน่ผูส้รา้งความศวิไิลซจ์นประสบความสำาเรจ็ตามทีต่า่งๆ ทัว่โลกได้

กลายเปน็ตวัแบบ “ความทนัสมยัทางเลอืก” ทีแ่ตกตา่งไปจากตวัแบบของ

ตะวนัตกให้แกป่ระเทศกำาลงัพฒันาในยคุหลงัสังคมนยิมอยา่งลาว กมัพชูา 
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พม่า หรอืแมแ้ตใ่นทวปีแอฟริกาทีต่อ้งการปฏิรูปเศรษฐกจิเขา้สูร่ะบบตลาด 

การสร้างความเจริญม่ังค่ังและการลดสภาวะความยากจนลง ขณะท่ีเสรี ภาพ

ทางการเมืองยังคงถูกจำากัดเช่นเดิม (ยศ, 2557)

นอกเหนือจากสหสัมพันธ์ของแนวคิดพันธกิจแห่งอารยธรรมจีนที่

ทำางานไปพรอ้มกบัวาทกรรมวา่ดว้ยจนีอพยพรุน่ใหม ่และการสง่เสริมโครง

การข้ามชาติบนนโยบายการใช้อำานาจละมุนและนโยบายการทูตชายขอบ

เพือ่สนับสนุนใหจ้นีรุน่ใหมเ่ดนิทางออกนอกประเทศแลว้ ยงัพบวา่นโยบาย

เชงิยุทธศาสตร ์ “การกา้วออกไป” เปน็อกีกลยทุธส์ำาคญัทีท่ำาใหก้ารเคล่ือน

ยา้ยของคนจนีรุน่ใหมก่ลุม่ตา่งๆ ขบัเคลือ่นออกไปมากขึน้ ยทุธศาสตรก์าร

ก้าวออกไปน้ีเน้นหลักอำานวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้ภาคธุรกิจและนัก

ลงทนุจนีใหอ้อกไปยงัต่างประเทศ เชน่ มาตรการอำานวยความสะดวกดา้น

การเงิน (ทั้งเงินกู้ เงินให้เปล่า) หาแหล่งทุนอนุมัติสินเชื่อให้ มาตรการ

อุดหนุนทางการเงินแก่บริษัทต่างๆ รัฐวิสาหกิจไปลงทุนซื้อกิจการแหล่ง

สำารองทรพัยากรธรรมชาตใินตา่งประเทศ การอนมุตัโิครงการลงทนุในตา่ง

ประเทศที่รวดเร็ว มาตรการสนับสนุนข้อมูลเชิงเศรษฐกิจมหภาคให้ภาค

ธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ หรือการลดขั้นตอนความยุ่งยากใน

การออกหนังสือเดินทางซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เพ่ือเปิด

โอกาสให้กลุ่มจีนรุ่นใหม่รุ่นแรกๆ ในกลุ่มผู้มีการศึกษา นักวิชาการ นัก

วิทยาศาสตร์ออกเดินทางไปร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศเพ่ือแสวงหา

ความรู้ ไปพร้อมกับการเปิดหูเปิดตาขยายความสัมพันธ์กับโลกภายนอก

มากขึ้น10

10 โดยเฉพาะกบัประเทศกลุม่อุตสาหกรรม ท้ังนีเ้พือ่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายโครงการสีทั่นสมยั (Four Modernizations) พฒันาเกษตรกรรม อตุสาห
กรรม การทหาร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี) ขอ้มลูจากกระทรวงศกึษาธกิารของจนี 
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นโยบายก้าวออกไปของรัฐบาลจีนแบ่งได้ 3 ช่วง คือ ช่วงแรก (ค.ศ. 

1979–1985) รฐัวสิาหกจิจนีภายใตก้ารกำากบัดแูลของกระทรวงพาณชิยแ์ละ

รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทในการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศในลักษณะ

ร่วมทุน (joint venture) ช่วงท่ี 2 (ค.ศ. 1985–1990) ให้ภาคธุรกิจของจีน

ได้รับอนุญาตให้ออกไปจัดต้ังบริษัทสาขาในต่างประเทศได้ และช่วงที่ 3 

(ค.ศ. 1990–2000) เป็นการขยายจากการอนุญาตให้ภาคธุรกิจไปจัดต้ังบริษัท

สาขาในต่างประเทศสู่การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจออกไปลงทุนในต่างประเทศ

เพิ่มขึ้น ในเวลาต่อมา รัฐบาลจีนวางกลยุทธ์ให้นโยบายก้าวออกไปกลาย

เป็นเครื่องมือในการขยายการลงทุนในต่างประเทศของภาคธุรกิจจีนด้วย 

โดยกำาหนดใหเ้ปน็นโยบายสำาคญัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001–2005) และฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006–2010) ต่อเนื่อง

กัน เน้นให้ออกไปต้ังโรงงานผลิตหรือไปลงทุนในประเทศผู้นำาเข้าเพ่ือลด

ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศผู้นำาเข้าสินค้าจากจีน ตลอดจนเพ่ือขยาย

ตลาดสนิคา้จีนใหก้ว้างขวางมากขึน้ และยงัชว่ยลดการแขง่ขนัอยา่งรนุแรง

ภายในประเทศได้ และสามารถมุ่งแสวงหาความมั่นคงทางพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาตเิพือ่เป็นปจัจยัหลักสรา้งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

(Holslag et al., 2007; Glaser, 2007)

ปจัจบัุน การใชยุ้ทธศาสตร์กา้วออกไปมีความกา้วหนา้มากขึน้ เพราะ

ไม่เพียงเน้นไปทีร่ฐัวสิาหกจิ (stateowned enterprises: SOEs) ทีท่ำากำาไร

รายงานวา่ เกอืบ 20 ปทีีผ่า่นมา (ค.ศ. 1980–1998) มนีกัวชิาการ รฐับาล และนกัศกึษา
จนีมากกวา่ 320,000 คน เดนิทางไปศกึษาตอ่ในสหรฐั ยโุรป และญีปุ่น่อยา่งกวา้งขวาง 
ในกลุม่นีม้มีากกวา่ 150,000 คน ไดร้บัทุนการศกึษาจากรฐับาลจนีและกลบัมาทำางาน
ในประเทศ ขณะที่กว่า 200,000 คน พำานักอาศัยและทำางานต่อยังต่างประเทศ และ
กลายเป็น “ทรัพย์สิน” (asset) ที่มีค่าในการเชื่อมต่อกับจีนในปัจจุบัน (Xi, 2003)
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หรือบรรษัทข้ามชาติจีนภาคธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ในช่วงหลังทศวรรษ 

2010 เป็นต้นมา กลับพบว่า นโยบายน้ีถูกส่งเสริมอย่างเข้มข้นในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและเล็ก (small and medium enterprises: 

SMEs) ทัง้ในระดบัเขตเมอืงและหมู่บ้าน (town and village enterprises: 

TVEs) ทีเ่ตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ในประเทศจนีใหอ้อกไปทำาธรุกิจ

นอกประเทศมากขึ้น (Liu, 2008) โดยเฉพาะหลังจากที่มีข้อตกลงเขตเสรี

ทางการค้าระหว่างอาเซียนกับจีน (ChinaASEAN Free Trade Area: 

CAFTA) เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้ประกาศยุทธศาสตร์การก้าวออกไป 

กระตุน้ใหก้ลุม่วสิาหกจิรายยอ่ยในประเทศออกไปลงทนุตา่งประเทศในเขต

ประเทศอาเซียนมากขึ้น

นโยบายน้ี ไดร้บัความสำาเรจ็อยา่งมากในการกระตุน้การมสีว่นรว่มของ

วิสาหกิจรายย่อยในการบริหารจัดการต่างประเทศและเกิดการแข่งขันใน

หลากรปูแบบ โดยสถติิของกระทรวงพาณชิยจ์นีระบวุา่ มวีสิาหกจิรายยอ่ย

ออกไปลงทุนกจิการการคา้ในตา่งประเทศมากกวา่ 20,000 กลุม่ ในจำานวน

นี้มีกลุ่มวิสาหกิจรายย่อย ร้อยละ 70 และยังพบว่ากลุ่มวิสาหกิจรายย่อย

กำาลังกลายเป็นกลไกหลักสำาคัญในการบริหารจัดการธุรกิจข้ามชาติของ

วิสาหกิจจีนด้วย (Wang, 2014)

บทสรุป

บทความนี้ต้ังข้อสนทนาวิชาการกับประเด็นการเคลื่อนย้ายข้ามชาติ

และพลงัของโลกาภวิตันท์ีเ่ชือ่กนัวา่ลดทอนอำานาจของรัฐชาตใินการควบคุม

ดูแลพลเมืองและอธิปไตยเหนือดินแดนลง โดยใช้กรณีศึกษารัฐชาติจีน

สนทนากับประเด็นดังกล่าว พบว่ามุมมองดังกล่าวให้ความสำาคัญกับพลัง
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ของรัฐชาติน้อยเกินไปและมองรัฐชาติในปัจจุบันอย่างหยุดน่ิงไม่เปล่ียนแปลง 

แม้วา่พลงัโลกาภิวตันท์ีม่าพรอ้มกบัภาวะขา้มชาตอิาจสง่ผลใหผู้ค้นมคีวาม

จงรักภักดีต่อชุมชนและองค์กรหลายๆ แห่งไปพร้อมกันได้ และอาจทำาให้

รฐัชาตถิกูลดทอนความสำาคญัลงในฐานะหนว่ยทางการเมอืงไดเ้ชน่กัน แต่

สำาหรับกรณีของจีนแล้ว รัฐชาติสมัยใหม่ไม่จำาเป็นต้องถูกลดทอนอำานาจ

ลงจากภาวะขา้มชาตแิละพลงัโลกาภิวัตน์เสมอไป สำาหรับกรณขีองจนี งาน

ศึกษาน้ีกลับพบการผนวกรวม สร้างสรรค์ คิดค้นยุทธวิธี และ “ใช้” สภาวะ

โลกาภิวัตน์จากพลังการเคล่ือนย้ายของทุนจีนข้ามชาติ เครือข่ายจีนโพ้นทะเล

และการเคล่ือนย้ายของคนจีนรุ่นใหม่มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสร้างชาติจีนใหม่ขึ้น

กรณีศกึษาบทบาทรฐัจนีน้ี ไดช้ี้ ให้เหน็ปฏบิติัการ “การเมอืงวฒันธรรม

ข้ามชาติ” ของรัฐจีนท่ีสำาคัญและเกิดข้ึนอย่างเข้มข้นหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจ

ขนานใหญน่บัตัง้แตท่ศวรรษ 1980 ตอ่เนือ่งถงึปจัจบุนั เครือ่งมอืทางวฒัน

ธรรมที่ถูกคิดค้นมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นชนชาติจีน

ขา้มเขต แดน แนวคดิพนัธกจิแหง่อารยธรรมจนี วาทกรรมจีนรุน่ใหมท่ีเ่กดิ

ขึ้นพร้อมกับโครงการข้ามชาติต่างๆ (เช่น นโยบายก้าวออกไป นโยบาย

อำานาจละมนุ) ในการสรา้งการเชือ่มตอ่ (assemblage) ของรฐัจนี ชุมชน/

ทุนจีนโพ้นทะเล และจีนอพยพรุ่นใหม่ในรูปแบบต่างๆ (รัฐวิสาหกิจจีน

ขนาดใหญ่ บรรษัทข้ามชาติจีน ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนวิสาหกิจรายย่อย 

หรอืผูค้า้นกัธรุกจิรายยอ่ย) ดำาเนนินโยบายและปฏบิตักิารอยา่งชาญฉลาด

ผ่านนโยบายในและต่างประเทศ จนทำาให้รัฐบาลจีนขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกิจให้กลับมาเรืองอำานาจบทเวทีโลกได้

ยศ สนัตสมบติั (2557) เคยเสนอวา่ เราไมค่วรมองรฐัจนีแบบเดมิอกี

ต่อไปว่า เป็นรัฐเผด็จการ ควบคุมพลเมืองด้วยกฎระเบียบ ความรุนแรง 

จำากัดเสรภีาพและไรป้ระชาธิปไตย แตค่วรทำาความเขา้ใจรัฐจนีใหมใ่นฐานะ
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ผู้ฉกฉวยประโยชน์จากพลังทางอารมณ์ด้านบวกท่ีมาจากการกระตุ้นมวลชน

ไปสูป่ฏบัิติการรว่มกบัรฐัอย่างตอ่เนือ่ง และพยายามสรา้งพลเมอืงผูร้กัชาติ 

ปลูกฝังการคำานึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศ รวมท้ังให้มีวิธีคิดที่มองอนาคต

อย่างเปี่ยมล้นด้วยความหวัง ซึ่งก็สอดคล้องกับที่ คัลลาฮาน (Callahan, 

2012) เรียกวิธีคิดแบบนี้ว่า “pessoptimistic nation” ซึ่งหมายถึงแนวคิด

วา่ดว้ยการกระตุน้ชกัจงูให้พลเมอืงของตนมองโลกในแงดี่ ดว้ยการยอมรบั

ดงัเชน่ผูม้กีารศกึษาวา่ อปุสรรคตา่งๆ เปน็เพยีงสิง่เฉพาะหนา้ทีต่อ้งฝา่ขา้ม

ไปให้ถึงฝัน ผู้เขียนเห็นด้วยกับท้ังยศ (2557) และคัลลาฮาน (Callahan, 

2012) ทีเ่ราควรทำาความเขา้ใจรฐัจนีใหลึ้กขึน้ และอาจนำาตวัอย่างมาใชป้รบั

กับประเทศไทย โดยเฉพาะรัฐไทยที่ยังยึดติดกับวิธีคิดแบบเดิมด้านเดียว
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