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บทคัดย่อ

	 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านคิดในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทของเวลาที่คนทั่วไปให้ความส�าคัญในการด�าเนิน
ชวีติ	และกรอบ	ซึง่เป็นลกัษณะนามของเวลาได้ถกูน�ามาเปรยีบเทยีบกบั	กรอบความคดิทีเ่กีย่วข้องกบัการแยกผูน้�าออกจากผูต้าม	ในขณะ
ทีก่รอบของเวลา ถูกแบ่งออกเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต	อย่างชัดเจน	ผู้น�าและผู้ตามก็มักจะถูกแบ่งแยกออกจากกันด้วยกรอบความ
คิดที่แตกต่างกัน	และเป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าผู้น�าย่อมคิดเก่งกว่าหรือมีกรอบความคิดที่ดีกว่าผู้ตาม	แต่ในบทความนี้ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็น
ว่าทั้งกรอบเวลาและกรอบความคิด	 ต่างก็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาชีวิต	 สังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง	 ผู้
เขียนได้ยกตัวอย่างจากการพัฒนาสังคมใหม่ของประเทศจีนในช่วง	15	ปีหลังนี้มาสนับสนุนการทลายกรอบทั้ง	2	นี้	ผ่านเสาหลัก	8	ต้น
ซึ่งต้นที่ส�าคัญที่สุดและเป็นต้นแรกที่เป็นน�้าเลี้ยงให้ต้นอื่นๆ	เจริญงอกงามตามมาก็คือ	เสาต้นที่เน้นการปลดปล่อยอิสรภาพทางความคิด 
และจากการทลายกรอบเวลาและกรอบความคดิของผูน้�าจนี	ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าภาวะผูน้�าทีส่�าคญัทีท่กุคน ทกุองค์กร ทกุสงัคม และทกุประเทศ
ชาติควรมีคือ การมองทุกอย่างเป็นองค์รวม	 แทนการแบ่งแยกเป็นกรอบเขา	 กรอบเรา	 ซึ่งผลที่ได้จากการทลายกรอบต่างๆ	 ที่มีอยู่คือ
อิสรภาพทางความคิด	และอิสรภาพทางความคิดคือ	ความสุขที่ทุกคนพึงประสงค์	และเมื่อแต่ละคนมีความสุข	สังคมและประเทศชาติ
โดยรวมก็จะมีความสุขตามไปด้วยเช่นกัน

Abstract

 The aim of this article is to stimulate reader to critically think of the role of time in everyone’s life.  Timeframe is 
metaphorically used to compare with the frames of thoughts normally separating leaders and followers.  While time is 
clearly classified as past, present, and future, the difference between leaders and followers also fit into the same categories.  
It is widely accepted that leaders can think much better than the followers; hence, having better frames of thoughts.  In 
this article, the writer, however, contends that any frames, either of time or of thoughts, prove counterproductive in making 
life, society, and nation truly fruitful.  China”s move to a new society in the last fifteen years is used to support the writer’s 
argument.  One most important among the eight pillars that not only startlingly deconstruct the rigid frames of time and 
thoughts but also help cultivate the seeds of growth in Chinese soil is the first pillar called Emancipation of the Mind.  The 
pillar simply serves as a magical springboard that gives birth to other pillars to do their office.  Any Chinese leaders embracing 
this frame-emancipating pillar cannot but let go of the frames of time and thoughts.  The writer believes that the leadership 
that every individual, organization, society, and country needs is the one that promotes the beauty of the whole rather 
than segmentations and/or disparities.  Living without rigid frames to control, one can think better, living much a freer and 
thus happier life.  As prosperity of society and country presupposes everyone’s happiness, Emancipation of the Mind does 
bring progress to all involved.

 เวลาเป็นสิ่งมีค่า	เป็นค�าพูดคุ้นหูที่เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่	หรือผู้หวังดีเตือนให้เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	 เพราะถ้าปล่อยเวลาให้
ผ่านไปแล้วเราจะไม่สามารถเรยีกมนักลบัคนืมาได้	ความจรงิข้อนีค้งไม่มใีครปฏเิสธได้	หลายคนอาจคดิว่าเวลาเป็นเพือ่นทีด่ทีีส่ดุ	ตืน่นอน
ทุกวันก็จะมีเวลามาเยือนอยู่ที่ปลายเตียงนอน	ตลอดทั้งวันก็จะมีเวลาเป็นเพื่อน	จนถึงตอนเข้านอน	เวลาก็ยังอยู่กับเราที่เตียงนอนอีก	จน
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ท�าให้เราหลงคิดว่า	 เวลาจะอยู่กับเราเช่นนี้ทุกวัน	 ทุกเดือน	 และ
ทุกปี	ไปเรื่อยๆ	แต่จริงๆ	แล้ว	เวลาไม่เคยเป็นมิตรแท้ของใครเลย	
แต่จะเดนิจากเราไปทกุวนัโดยไม่สนใจไยด	ีเมือ่ใด	เวลาของคนใด
คนหนึง่หมด	เขาคนนัน้กต้็องจากโลกนีไ้ป	เวลาไม่เคยสนใจว่าใคร
จะสิ้นใจตายต่อหน้าต่อตา	มีอยู่หลายครั้งที่เวลานั้นใจด�าเกินกว่า
จะต่อเวลาให้กบัคนทีใ่กล้ตายให้อยูต่่อไปได้	แม้แต่เสีย้ววนิาทเีดยีว
กย็งัไม่ยอม	ด้วยเหตนุีฝ้รัง่จงึให้สมญา	เวลาว่าเป็นเพชฌฆาต	หรอื
เทพเจ้าแห่งความตายโดยมเีคยีว	(Scythe)	ไว้คอยเกีย่วตดัคอหอย
ของมนุษย์เป็นอาวุธ	 แท้ที่จริงแล้ว	 เวลาไม่ได้มีค่าอะไรในตัวมัน
เองเลย	 คุณค่าและความหมายทุกอย่างที่เกี่ยวกับเวลา	 และอีก
หลายๆ	 สิ่งหลายๆ	 อย่างในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้าง
และก�าหนดขึ้นมา	 นานเข้าก็ยึดถือเอาว่าสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้น	
ก�าหนดขึ้นด้วยความนึกคิดของมนุษย์กันเองว่าเป็นของจริง	 เป็น
ของแท้	 หนักเข้าถึงขั้นที่เชื่อกันว่าเป็นของที่ควรค่าแก่การรักษา
เยี่ยงชีวิต	 ทั้งๆ	 ที่นักปราชญ์	 และศาสดาหลายท่าน	 เริ่มตั้งแต่		
เพลโต	พระเยซู	จนถึงพระพุทธเจ้า	ทุกท่านคอยเตือนและสั่งสอน
ไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้	 เพราะทุกสิ่งที่
มนุษย์สร้างขึ้น	ก�าหนดขึ้น	ล้วนแล้วแต่เป็นของเทียม	(Copy)	ไม่
เที่ยงแท้แน่นอน	(Transient)	และมีอายุขัย	(Life	Cycle)	ซึ่งล้วน
แต่รอเวลามาตัดวงจรชีวิตเพื่อให้จากโลกใบนี้ไปทั้งสิ้น
	 ณ	นาทนีี	้เราคงต้องยอมรบักนัแล้วว่า	โลกใบนีไ้ด้เดนิทาง
มาไกลมากแล้ว	อะไรที่มีอยู่เดิม	ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี	แนวคิด	หรือ
วิธีปฏิบัติใดๆ	ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย	การหักล้าง	หรือไม่
ก็ถูกท�าลายให้สูญสิ้นไป	ด้วยคลื่นลูกใหม่	 กระแสความคิด	 และ
แนวการท�างานใหม่ๆ	ด้วยกระแส	(Trends)	ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นแทบ
ทกุวนั	ดงันัน้ทกุสงัคมจงึต้องเผชญิกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้	ระหว่างแนว
คดิเดมิๆ	ความยดึมัน่ถอืมัน่ในคณุค่าเดมิๆ	วธิกีารปฏบิตังิานแบบ
เดิมๆ	ของคนที่เรียกกันว่า	กลุ่มอนุรักษนิยม	กับแนวคิดใหม่	วิธี
ปฏิบัติใหม่	ของคนที่ได้รับสมญาว่า	พวกนอกกรอบ	ความขัดแย้ง
ในเรื่องของความคิดและค่านิยมจะมีมากเป็นพิเศษในสังคมที่มี
กลุม่อนรุกัษนยิมเป็นผูน้�า	เป็นผูก้�าหนดกฎเกณฑ์ในการพฒันา	เป็น
ผูก้�าชะตาของสงัคมและประเทศชาตไิว้	พวกนอกกรอบ	หรอืกลุม่คน
ทีค่ดิต่าง	ปฏบิตัต่ิาง	จงึมกัจะถกูมองว่าเป็นคนไม่ด	ีไม่มสีมัมาคารวะ	
ไม่หวงแหนวฒันธรรมของชาต	ิเห่อต่างชาต	ิหรอืบางทกีเ็ลยเถดิไป
ถงึการทีไ่ม่กตญัญตู่อบรรพบรุษุ	ไม่รกัชาตไิปโดยปรยิาย	ซึง่ฟังเผนิๆ	
แล้วกด็เูหมอืนว่าผูพ้ดูเป็นคนด	ีมคีณุธรรม	และมอีะไรๆ	ทีด่ีๆ 	อกี
มากมายทีค่นอกีกลุม่หนึง่จะไม่มวีนัเข้าใจเป็นอนัขาด	 พษิร้ายจาก
การแบ่งเขาแบ่งเรา	(Self	vs.	Other)	 หรือการไม่ยอมรับคนอื่น	
(Exclusion)	จงึมขีึน้ในสงัคมโดยหลกีเลีย่งไม่ได้	

	 แต่ถ้าพจิารณาให้รอบคอบจะพบว่า	ภายใต้ภาพอนัสวยหรู
ของผูท้ีก่ล่าวหาคนทีค่ดิต่างกบัตนนัน้ว่าเป็นคนไม่ดนีัน้	มรีากฐาน
มาจากความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงหรือไม่อยากฟัง	 (หรือ	
Inconvenient	Truth	ดงัที	่อลั	กอร์	ได้พดูไว้เกีย่วกบัภาวะโลกร้อน)	
ต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก	อคติ	มุมมอง	ความเห็นแก่ตัว
ของคนกลุม่หนึง่ทีม่กัจะอ้างว่าเป็นกลุม่ทีก่ตญัญรููค้ณุเนือ่งจากเหน็
คุณค่าของสิ่งเก่าๆ	ที่ยึดถือกันมาตั้งแต่โบร�่าโบราณ	กลุ่มนี้เชื่อว่า
ตนเป็นผู้ดีเก่า	มีการศึกษาดี	เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม	รวมถึง
มีศิลปะในการด�าเนินชีวิตที่ดีกว่า	(Superior	to)	อีกพวกหนึ่ง	ใน
ทุกๆ	ด้าน	ฟังดูเหมือนมีเหตุผล	แต่เป็นเหตุผลที่มาจากทัศนคติ
ส่วนตน	 มุมมองของตนฝ่ายเดียว	(Self)	 จึงท�าให้เหตุผลของคน
กลุ่มนี้มีความหมายเท่ากับข้ออ้าง	(เหตุผล	=	ข้ออ้าง)	ที่พยายาม
รกัษาสถานภาพแห่งตน	(Status	Quo)	คงไว้ซึง่ความได้เปรยีบทาง
สงัคม	เป็นการหวงแหนและรกัษาสทิธพิเิศษต่างๆ	ทีต่นเองเคยได้
รับมาตลอดตั้งแต่อดีตเรื่อยมา	 จวบจนถึงวันที่มีอีกพวกหนึ่ง	
(Other)	 มาร่วมชีวิต	 ร่วมกิน	 ร่วมใช้อยู่ในสังคมเดียวกันกับตน	
ภายใต้กรอบแนวคิด	 หรือวัฒนธรรมที่ชี้นิ้วว่า	 คนอื่นเป็นพวกอื่น	
เช่นนี้	เป็นแนวคิดที่คนในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่า	กลุ่มโพสท์
โมเดิร์น	(Postmodern)	 เรียกกันว่า	Binary	Opposition	ซึ่งมอง
หาแต่สิง่ตรงข้ามกนัเป็นหลกั	เป็นการแบ่งเขาแบ่งเราอย่างชดัเจน	
เช่น	สีขาวตรงกันข้ามกับสีด�า	หรือมนุษย์ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ใช่
มนษุย์	เช่น	ธรรมชาต	ิซึง่กลุม่โพสท์โมเดร์ินเชือ่ว่าการแบ่งเขาแบ่ง
เราแบบ	Binary	Opposition	เช่นนี้เป็นแนวคิดที่โบราณและไม่เข้า
กบัยคุสมยัปัจจบุนัทีเ่ปลีย่นไป	เพราะโลกทกุวนันีต่้างกพ็ึง่พาอาศยั
กัน	 (Complementary)	 มากกว่าจะขัดแย้งหรือเป็นศัตรูกัน	
(Opposition)	สิง่หนึง่ให้ความหมายกบัอกีสิง่หนึง่เสมอ	เช่น	มนษุย์
กับสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน	 และต้องพึ่งพากันไม่
ทางใดกท็างหนึง่	ส�าหรบันกัคดิกลุม่โพสท์โมเดร์ินแล้ว	การแบ่งเขา
แบ่งเราเช่นนีก่้อให้เกดิปัญหาให้กบัมนษุย์	สงัคม	และโลก	มากกว่า
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ	หรือสร้างนวัตกรรมต่างๆ	ขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาให้โลกเจริญก้าวหน้า	มีสันติภาพ	และน่าอยู่	 เนื่องมาจาก
ว่าแนวคิดแบบแบ่งเขาแบ่งเราเช่นนี้มีพื้นฐานมาจากความเห็นแก่
ตัว	ไม่แบ่งปัน	มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความสุขของ
ส่วนรวม	กล่าวโดยสรุปก็คือ	สังคมใดที่ยึดถือระบบความคิดแบบ
แบ่งเขาแบ่งเราในลักษณะเลือกข้าง	(Either/or	Paradigm)	แทน
การรวมพลงักนัเป็นหนึง่ในลกัษณะของการพึง่พาอาศยักนั	(Both/
and	Paradigm)	แล้ว	สงัคมนัน้อยูใ่นสภาพของการขาดภาวะผูน้�า
ของคนในสงัคมนัน่เอง	เพราะการแบ่งฝ่ายจะท�าให้การพฒันาเพือ่
ส่วนรวมเกิดขึ้นได้ยากหรือจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย
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	 ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลง	(The	Wind	of	
Change)	 ที่รุนแรงในโลกปัจจุบันนี้	 การแข่งขันเป็นเรื่องที่เราจะ
ปฏิเสธไม่ได้	 ขีดความสามารถในการแข่งขันของคนในสังคมจึง
เป็นเรือ่งทีต้่องพจิารณา	นอกเหนอืไปจากความรูค้วามสามารถใน
วิชาการและวิชาชีพแล้ว	 ภาวะผู้น�าจึงเป็นเรื่องที่ทุกสังคมต้องให้
ความสนใจ	 ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับคนทุกระดับ	 ทั้งผู้น�าและผู้
ตามต่างก็ต้องมีภาวะผู้น�าด้วยกันทั้งสิ้น	 ยิ่งมีมากก็ยิ่งดี	 ส่วนใด
ส่วนหนึ่งจะขาดหายไปไม่ได้	 โดยเฉพาะในตัวของคนที่อยู ่ใน
ต�าแหน่งของผู้น�าด้วยแล้ว	 การขาดภาวะผู้น�าเป็นสิ่งที่ไม่สมควร
อย่างยิง่เพราะภาวะผูน้�าในตวัผูน้�าเองจะเป็นเหมอืนน�้าทพิย์ทีค่อย
หล่อเลี้ยงให้ทุกคนในสังคมมีพลัง	พร้อมที่จะลุกขึ้นมาสร้างสรรค์
ผลงานดีๆ	 เพื่อให้สังคมมีความเจริญรุ่งเรือง	 ชีวิตเป็นสุข	 แต่ถ้า
สังคมใดมีผู้น�าที่ขาดภาวะผู้น�า	 ไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
หมู่มาก	 ท�างานเพื่อความสุขของส่วนรวม	 แต่กลับเน้นที่การออก
ค�าสั่งหรือควบคุม	(Command	and	Control)	 ในลักษณะของ
เผด็จการหรือที่เรียกว่า	Directive	Leader	(ซึ่งในที่นี้จะไม่เรียกว่า
ผู้น�า	หรือ	Leader	แต่จะเรียกว่าผู้จัดการหรือ	Manager)	สังคม
นั้นก็เหมือนโดนสาป	 มีแต่ความเดือดร้อน	 ความแปลกแยก	 อัน
เนือ่งมาจากการทีผู่น้�าขาดภาวะผูน้�า	มกัจะเป็นคนใจแคบ	หมกมุน่
อยูก่บัพรรคพวกแห่งตน	มวัแต่แบ่งเขาแบ่งเรา	ไม่แบ่งปัน	ไม่สร้าง
โอกาสดีๆ	ให้คนหมู่มาก	หรือไม่มองภาพรวม	(Macro)	นั่นเอง
	 มีนักคิดและทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับภาวะผู้น�าที่น่าศึกษา
และน�าไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับทุกฝ่าย	 ลักษณะของ
ภาวะผู้น�าก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะและสภาพขององค์
กรนั้นๆ	 แต่คุณสมบัติของภาวะผู ้น�าที่เป็นที่พึงประสงค์และ
สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้เกอืบทกุสถานการณ์และกบัผูน้�าในทกุ
ระดับก็คือ	การเคารพคนอื่น	การมีน�้าใจ	ความใจกว้าง	การรู้จัก
แบ่งปัน	(โดยเฉพาะการแบ่งปันโอกาสดีๆ )	การให้คนอืน่มส่ีวนร่วม
ในการตัดสินใจ	 ให้ก�าลังใจไม่มัวแต่กล่าวโทษ	 หรือแสดงว่าตน
เหนือกว่าทั้งความรู ้	 ความคิด	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 และ
ประสบการณ์	 เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา	
พร้อมกบัสร้างโอกาสให้มกีารแข่งขนั	ด้วยความคดิทีว่่า	ในการแข่ง
ขันใดๆ	ทุกฝ่ายจะต้องได้รับประโยชน์หรือสิ่งดีๆ	กลับไปด้วยกัน	
(Win-Win)	ต้องขจดัความคดิทีเ่ป็นลบในเรือ่งของการแข่งขนัออก
ไป	 คือไม่ให้ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรู้สึกว่าคนหนึ่งได้เปรียบ	
ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ	 (Win-Lose)	 เพราะหากคนเรามี
ทศันคตทิีม่แีต่จะเอาชนะโดยไม่ค�านงึถงึมติรภาพแล้ว	ในทีส่ดุกจ็ะ
ไม่มใีครชนะ	แต่จะแพ้กนัทกุฝ่าย	(Lose-Lose)	เพราะไม่มใีครชนะ
หรือแพ้ตลอดกาล	เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้	ก็จะหาทางแก้แค้นกัน
กลับไปกลับมาอยู่ร�่าไป	 การแข่งขันในลักษณะนี้ไม่ควรมีอย่างยิ่ง
ในสังคมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและความสุขของส่วนรวม	

ในทางตรงกันข้ามการแข่งขันใดๆ	 ควรมีไว้เพื่อการกระตุ้นให้ทุก
ฝ่ายใช้ความรู้	ความสามารถ	ความคิดสร้างสรรค์	เพื่อการพัฒนา
ของส่วนรวมเป็นหลัก
	 ในความเป็นจริงแล้ว	ภาวะผู้น�าที่ต้องมีในทุกองค์กร	ทุก
สังคม	 และทุกประเทศชาติ	 คือ	 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความ
ส�าคัญต่อความส�าเร็จหรือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผล
ประโยชน์ส ่วนตน	 ดังเช ่นที่ประธานาธิบดีลินคอล์น ของ
สหรฐัอเมรกิาเคยกล่าวไว้ในการประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา
ว่า	 รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน	(a	
“government of the people, by the people, and for the 
people”)	และค�าพดูเช่นนีก่้อให้เกดิพลงั	(Empowering	Speech)	
แก่คนอเมริกันอย่างมหาศาล	มีส่วนช่วยในการสร้างแนวร่วมและ
ความรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั	และเป็นหุน้ส่วนและเป็นเจ้าของ
ประเทศร่วมกัน	(Partnership	and	Ownership)	 เป็นการสร้าง
ความสามัคคี	 และท�าให้คนในชาติมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน	
(Common	Goal)	จนสามารถช่วยกันสร้างประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้เป็นประเทศมหาอ�านาจทางด้านเศรษฐกิจมาจนทุกวันนี้	
 ผูน้�าทีโ่ด่งดงัของประเทศจนี อย่างเช่น เติง้ เสีย่วผงิ	กเ็ป็น
อีกท่านหนึ่งที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้น�าที่รักเพื่อนมนุษย์	
(Altruist)	ท่านสามารถปลุกความรู้สึกรักชาติด้วยการท�าให้คนจีน
สมัผสัได้ว่าท่านเป็นส่วนหนึง่ของประเทศจนีและของคนจนีทัง้หมด	
ดังที่ท ่านได้เขียนไว ้ในค�าน�าหนังสือเรื่อง	 รวบรวมผลงาน
วรรณกรรมของเติ้ง เสี่ยวผิง	ว่า
 
 ข้าพเจ้าภมูใิจในฐานะชาวจนี ทีเ่ป็นประชากรคนหนึง่ของ
โลก ข้าพเจ้าคือลูกชายของมวลชนชาวจีน และมีความรักอันลึก
ซึ้งให้กับมวลชนและมาตุภูมิ

	 ด้วยความคดิและค�าพดูทีป่ราศจากอคตแิละไม่แสดงออก
ถึงการแบ่งเขาแบ่งเรา	เช่นนี้	เติ้ง	เสี่ยวผิง	จึงสามารถครองใจคน
จนีมาโดยตลอดและได้รบัค�าสรรเสรญิเชดิชวู่า	‘เป็นผูน้�าทีป่ระเสรฐิ
ยิ่ง’	และเป็น‘นักปกครองผู้น�าความมั่งคั่งมาสู่ชีวิตชาวจีนในวันนี้’	
(http://th.wikipedia.org)
	 ภาวะผู้น�าของเติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ไม่ได้อยู่ที่การพูดที่สามารถ
สร้างแรงจงูใจให้กบัคนทัง้ชาตใิห้ช่วยกนัคดิ	ช่วยกนัท�าเพือ่พฒันา
ประเทศชาติเท่านั้น	 แต่สิ่งที่ส�าคัญและเป็นรูปธรรมที่สุดคือ	 การ	
กระท�าของท่านที่เน้นความส�าเร็จที่เป็นผลมาจากการกระท�า	การ
ลงมอืท�าจรงิ	มากกว่าการพดูให้สวยหรู	ท่านเป็นแบบอย่างทีด่ขีอง
ผู้น�าในหลายๆ	องค์กร	สังคม	และ/หรือประเทศที่สร้างภาพสวย
หรู	 ด้วยการพูดดี	 พูดเก่ง	 มีหลักการ	 แต่ไม่มีความจริงใจ	 หรือ
จริงจังกับสิ่งที่พูดไป	(Not	Authentic)	ไม่ได้ลงมือท�าในสิ่งที่ได้พูด
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ไว้	ซึ่งลักษณะนี้ตรงกับส�านวนฝรั่งที่ว่า	Do	not	walk	the	talk.	อัน
หมายถึงเป็นคนที่สั่งสอนคนอื่นให้คิดดี	 ท�าดี	 แต่ตนเองไม่ท�า	
(Preacher)	เป็นการหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อ	ซึ่งตรงกับค�าพูด
ที่ติดตลกแต่แฝงไปด้วยความรู ้สึกเจ็บปวดและการเสียดสีว่า		
NATO	(No	Action,	Talk	Only)	ในทางตรงกันข้าม	เติ้ง	เสี่ยวผิง	
ไม่ใส่ใจในการกล่าวโทษคนอื่น	 แต่มองหาความส�าเร็จของสังคม
และประเทศชาตเิป็นทีต่ัง้	ในฐานะทีท่่านเป็นลกูหลานมวลชนชาว
จีนที่มีความรักอันลึกซึ้งให้กับมวลชนและมาตุภูมิ	 ท่านได้ยึด				
แนวปฏิบัติของชาวจีนอย่างเคร่งครัด	 ด้วยการเน้นผลงาน 
(Performance) ที่มาจากความคิด ความตั้งใจ และความหวังดี 
มากกว่าการพูดให้ดูดีและเพื่อการสั่งสอนคนอื่น (Indoctrination) 
เท่านั้น 
	 เติ้ง	เสี่ยวผิง	ได้เสนอนโยบายส�าหรับพัฒนาประเทศด้วย
การเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง	 ขจัด
ความยากจนและความล้าหลัง	(Poverty	and	Backwardness)	
ออกจากประเทศจนี	และท�าให้ประชาชนชาวจนีโดยรวมได้อยูด่กีนิ
ดี	มีโอกาสดีๆ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
ศึกษาหาความรู้	หรือการหาอาชีพการงานที่มั่นคงท�าในชีวิต	และ
เมื่อแนวคิดใหม่ของท่านถูกคัดค้าน	ต่อต้าน	หรือมีการตั้งค�าถาม
ทีแ่สดงถงึความไม่มัน่ใจว่าชายร่างเลก็ทีช่ือ่	เติง้	เสีย่วผงิ	จะเปลีย่น
ประเทศจนีซึง่ปกครองในระบอบสงัคมนยิมมานานให้เป็นประเทศ
ทุนนิยมได้จริงหรือไม่	และจะเปลี่ยนไปท�าไม	บางคนมีค�าถามว่า
ถ้าระบอบสงัคมนยิมไม่ดจีรงิท�าไมถงึได้อยูคู่ก่บัสงัคมจนีมาได้เป็น
เวลานานเช่นนี้	 และหลายคนตั้งค�าถามที่แฝงไปด้วยแนวคิดที่ต่อ
ต้านและบั่นทอนก�าลังใจ	(Disempowering)	ด้วยค�าถามที่ยากใน
การตอบและไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์ได้	 เช่น	 ‘เศรษฐกิจ
กลไกตลาด’	 เป็น	 ‘ทุนนิยมหรือสังคมนิยมกันแน่’	 และแน่นอน	
เวลา	กเ็ป็นประเดน็ทีถ่กูหยบิยกขึน้มาเพือ่ใช้เป็นเหตผุลหรอืข้ออ้าง	
ของคนที่ไม่เห็นด้วยกับ	 เติ้ง	 เสี่ยวผิงในครั้งนั้น	 แต่ด้วยความมุ่ง
มั่นที่จะท�าให้เห็นผลลัพธ์	(Result)	ที่เป็นรูปธรรม	คือการให้คนจีน
อยู่ดีกินดี	 มีโอกาสดีๆ	 ในชีวิตมากกว่าการยึดติดอยู่กับสิ่งที่เป็น
นามธรรมหรือของสมมุติในรูปแบบของการตั้งชื่อหรือให้ค�าจ�ากัด
ความ	(Label	or	Definition)	เติ้ง	เสี่ยวผิง	จึงกล่าวในเชิงเปรียบ
เทียบว่า	ไม่ว่าจะเป็นแมวขาวหรือแมวด�า ขอเพียงจับหนูได้ ก็เป็น
แมวดี หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It doesn’t matter if the 
cat is black or white, so long as it catches mice.	ซึ่งแนวคิด
นี้ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการหักล้าง	(Deconstruct)	 ความคิด
ของคนรุ่นเก่าที่ออกมาคัดค้านความคิดใหม่ได้เป็นอย่างด	ี กล่าว
คอืถ้ามองในกรอบความคดิของกลุม่อนรุกัษ์นยิมทีม่กัจะยดึมัน่อยู่
ในเรื่องของ	Binary	Opposition	ก็จะได้เท่ากับสูตรที่ว่า	แมวด�า	=	
คนไม่ดี	ในขณะที่	แมวขาว	=	คนดี	คนบริสุทธิ์	แต่ถ้าเติ้ง	เสี่ยว

ผิง	 และคนจีนส่วนใหญ่คิดอย่างคนรุ่นเก่า	 มีการแบ่งเขาแบ่งเรา
เช่นนี้	 ประเทศจีนคงไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมามากในช่วงเวลา	30	ปีหลังนี้ได้
	 ด้วยความคิดที่จะท�าให้คนจีน	 ประเทศจีน	 โดยส่วนรวม	
(เน้นค�าว่าส่วนรวม)	“มั่งคั่ง	ร�่ารวย’	และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้
บนหลกัของความจรงิทีว่่า	ในโลกนีถ้้าเราจน	เราขาดเงนิ	เราคงจะ
มีชีวิตอยู่ค่อนข้างล�าบาก	ความสนใจในเรื่องสุนทรียภาพแห่งชีวิต	
ไม่ว่าทางด้านศิลปะ	 ดนตรี	 วรรณกรรม	หรือแม้กระทั่งเรื่องของ
คุณธรรมจริยธรรมก็จะขาดหายไปอย่างน่าเสียดาย	 เนื่องจากสิ่ง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยากมากถ้าหากปากท้องเรายังหิวอยู่	 มีชีวิต
ล�าบาก	มีหนี้สินรุงรัง	ขาดปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต	และเมื่อ
ทุกๆ	วันคนต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดทางกายก็เหนื่อยมากพออยู่
แล้ว	สนุทรยีภาพทางใจกจ็ะเป็นเรือ่งรองหรอืไม่มใีครคดิถงึสิง่เหล่า
นั้นเลยก็ได้		(ที่จริงแล้วแนวคิดที่คัดค้านการยกเรื่องของศีลธรรม
มาต�าหนิหรือตัดสินคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดได้มีขึ้น
แล้วในศตวรรษที่	19	โดยกลุ่มที่เชื่อในลัทธิ	Naturalism	ที่เชื่อกัน
ว่า	Moral	matters	less	than	circumstances)	ด้วยเหตุนี้	 เติ้ง	
เสีย่วผงิ	จงึไม่ได้ต่อต้านกระแสทนุนยิมซึง่เป็นกระแสของโลกสมยั
ใหม่	ด้วยการพูดว่า	ความร�่ารวย ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย (To get rich is 
no sin)	ซึ่งเป็นค�าพูดที่ให้ก�าลังใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างมาก	ท�าให้คน
จีนซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของความขยันในการท�างานกันอยู่แล้วยิ่ง
ขยันกันมากยิ่งขึ้น	 คนจีนสมัยใหม่ขยันหาวิธีการใหม่ๆ	 สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อพัฒนาตนเอง	สังคม	และประเทศชาติให้มี
ความเจรญิก้าวหน้า	สามารถอยูใ่นเวทกีารแข่งขนัของโลกทนุนยิม
ได้ต่อไป	
	 ภาพของสังคมจีนและคนจีนในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจาก
เดิมมาก	ซึ่งจอห์น	และดอริส	เนสบิท	(John	&	Doris	Naisbitt)	
ได้บรรยายได้อย่างชัดเจนในหนังสือชื่อ	 China’s Megatrends: 
The 8 Pillars of a New Society (2010)	หนังสือขายดีเล่มนี้ได้
สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้น�าของจีนในการปฏิบัติภารกิจน�าพา
ประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจใน
อนาคต	 อันเป็นผลมาจากแนวคิดของผู้น�าที่มองภาพใหญ่ระดับ
องค์กร	สังคม	ประเทศชาติ		(Macro)	มากกว่าการมองภาพเล็ก
ระดับบุคคลหรือพวกพ้อง	(Micro)	โดยยกตัวอย่างการท�างานของ	
เจียง	 เจอหมิน	(Jiang	Zemin)	ว่า	 เขาได้ให้ความส�าคัญกับเป้า
หมาย	มากกว่าตนเอง	และหนงัสอืเล่มดงักล่าวได้ชีใ้ห้เหน็ถงึภาวะ
ผู้น�าในการสร้างสังคมใหม่ของจีนผ่าน 8 เสาหลักด้วยกันดังนี้
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 เสาหลกัที ่1 การปลดปล่อยทางความคดิ (Emancipation 

of the Mind)	หรือที่รู้จักกันในนาม	‘ทฤษฎีเติ้ง	เสี่ยวผิง’	ที่ใช้
ในการเปลี่ยน	(Transform)	ประเทศจีนและคนจีนให้พ้นจากความ
กลัว	 ความไม่กล้าแสดงออกทางความคิด	 และการยึดติดอยู่กับ
ระเบียบแบบแผนและพิธีกรรมมากจนเกินไป	 ให้เป็นประเทศแห่ง
นวัตกรรมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่สามารถออกมายืนในสังคมได้อย่าง
สง่าผ่าเผย	 ไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจน	 หรือชาวไร่ชาวนาก็ตาม	
ภาวะผู้น�าที่	เติ้ง	เสี่ยวผิงน�ามาใช้ในการปลดปล่อยพลังทางความ
คิดเพื่อพัฒนาประเทศครั้งนี้คือ	ความเชื่อหรือศรัทธา	(Trust)	 ใน
ความสามารถของทุกคนในการน�าพาชีวิต	ครอบครัว	สังคม	และ
ประเทศชาตไิปสูค่วามมัง่คัง่ในทีส่ดุ	ท่านไม่ดถูกูหรอืเหยยีดหยาม
ปัญญาของคนยากคนจน	แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนค้นหาสัจจะจาก
ความจริงตามอาชีพหรือวิถีชีวิตของตน	(Seeking	the	truth	from	
facts)	และเน้นให้คนในสังคมประสานกันเป็นหนึ่งเพื่อก้าวไปข้าง
หน้าด้วยกัน	(Unite	and	Look	Forward)	ซึ่งผลที่ตามมาก็คือ	คน
จนีทกุสาขาอาชพีสามารถลกุขึน้มาสร้างสรรค์ผลงานตามทีต่นเอง
สนใจและมีความถนัดโดยปราศจากความกลัวหรือความรู้สึกที่ถูก
ครอบง�าด้วยอ�านาจมดื	แนวคดิหรอืค�าสัง่สอนใดๆ	ทีจ่ะมาขดัขวาง
ทางแห่งความเจรญิก้าวหน้าในชวีติ	ครอบครวั	สงัคมและประเทศ
ชาติของตน	นับได้ว่า	เติ้ง	เสี่ยวผิง	และคนจีนโดยทั่วไปได้เปลี่ยน
สงัคมและพฤตกิรรมใหม่	ให้เป็นแบบฉบบัของตนเอง	ทีไ่ม่ใส่ใจใน
เรื่องของชื่อหรือค�าจ�ากัดความ	(Label	or	Definition)	หรือค�าพูด
ทีฟั่งดดูแีต่ไม่ได้ช่วยให้ชวีติของคนส่วนรวมดขีึน้	แต่ทกุคนสนใจที่
ผลลพัธ์หรอืผลงานมากกว่า	ดงัทีจ่อห์นและดอรสิ	ได้กล่าวไว้อย่าง
น่าฟังว่า
 ภาวะผู ้น�าของจีนไม่ได้สร้างขึ้นให้เหมือนกับวิถีทาง
ประชาธปิไตยของชาวตะวนัตก แต่เป็นภาวะผูน้�าทีม่าจากการสร้าง
ผลลพัธ์ ภาวะผูน้�าของจนีสร้างมาจากบรบิท เชือ่มัน่ในกระบวนการ
ที่ถูกต้อง ปรับเปลี่ยนได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ส่งต่อมูล
ข่าวสารผ่านการสนทนา ปรบัตวัเองให้เข้ากบังานทีร่บัผดิชอบ และ
ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ความคิดของตน
	 จึงถือได้ว่า	‘ทฤษฎีเติ้ง	เสี่ยวผิง’	เน้นการสร้างสังคมโดย
ประชาชน	และเพื่อประชาชนได้อย่างน่าชื่นชม

 เสาหลกัที ่2 เปิดโอกาสการมส่ีวนร่วมในการบรหิารอย่าง

สมดุล (Balancing Top-Down and Bottom-Up)	 เสา
หลกัต้นนีส้ร้างขึน้มาเพือ่ส่งเสรมิเสาหลกัต้นแรก	กล่าวคอืหลงัจาก
ที่ได้เปิดให้โอกาสคนทุกคนได้ปลดปล่อยอิสรภาพทางความคิด
อย่างเตม็ทีเ่พือ่ช่วยกนัสร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาตแิล้ว	ความ
คิดใหม่ๆ	 เหล่านั้นต้องไม่ถูกปิดกั้น	 ผู้น�าต้องให้อ�านาจในการ
ตัดสินใจและให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นกับคนทุกสาขา

อาชีพได้	 โดยเฉพาะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
ความโปร่งใส	(Transparency)	ของผูม้อี�านาจหน้าทีใ่นการปกครอง	
ดงัเช่นประธานาธบิด	ีห	ูจิน่เทา	ได้กล่าวไว้ว่า	อ�านาจต้องแสดงออก
ในทีแ่จ้ง	เพือ่ให้แน่ใจว่าอ�านาจนัน้ได้ถกูใช้อย่างถกูต้อง	แต่ในขณะ
เดียวกันเพื่อความมั่นคงและความต่อเนื่องในการบริหารประเทศ	
ผู้น�าจีนต่างก็ยอมรับระบอบการปกครองที่มีพรรคเดียว	 ซึ่งนับได้
ว่าเป็นการปกครองและการบริหารที่เป็นแบบฉบับของจีนคือไม่
เหมอืนใครและไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนใคร	(Socialism	with	Chinese	
Characteristics)	 เพราะผู้น�าให้ความส�าคัญที่ผลลัพธ์มากกว่าชื่อ
หรือค�าจ�ากัดความ	 ภาวะผู้น�าที่เด่นในเสาหลักต้นนี้คือความใจ
กว้างของผู้น�า	 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดทฤษฎีภาวะผู้น�าในรูปแบบ	
Participative	Leadership	 มาสู่การปฏิบัติได้อย่างลงตัว	 นับได้
ว่าการเปิดโอกาสให้คนระดบัล่างได้มส่ีวนร่วมในการน�าพาประเทศ
ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม	 ท�าให้ประเทศจีนมี
ความก้าวหน้าจากเดมิทกุหนทกุแห่งไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของปัจจยัพืน้
ฐานในการด�ารงชีวิต	 การศึกษาหรือการค้นหาสุนทรียภาพให้กับ
ชีวิตก็สามารถท�าได้มากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

 เสาหลักที่ 3 ปลูกป่าให้เป็นไปตามแผนแล้วปล่อยให้ต้นไม้

แต่ละต้นเตบิโตเอง (Framing the Forest and Letting the 

Trees Grow)	 เสาหลักต้นนี้ขยายภาพของเสาหลักต้นที่	2	 ให้
ชดัเจนมากขึน้	ด้วยการเน้นให้เหน็ถงึการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการพฒันาประเทศ	เน้นให้เหน็ถงึแบบฉบบัการบรหิารงานแบบ
ผสมผสานของจีนที่เน้นผลลัพธ์มากกว่าค�านิยามใดๆ	(Result-
oriented)	 ด้วยการสร้างรูปแบบการปกครองใหม่ที่เรียกว่า	
Vertical	Democracy	กล่าวคือรัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการบริหารงานระดับประเทศ	 และเปิดโอกาสให้
ประชากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 สามารถน�าเสนอ
สิง่ใหม่ๆ	หรอืวธิกีารท�างานใหม่ๆ	ตามความต้องการและลกัษณะ
ทีแ่ตกต่างของแต่ละท้องถิน่โดยทีร่ฐับาลกลางจะไม่ไปก้าวก่าย	ซึง่
วิธีการบริหารที่ผสมผสานเช่นนี้ก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
ความคิด	แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสงบและความ
สามัคคีของคนในชาติไว้ได้	 เป็นการน�าพาประเทศชาติให้ก้าวพ้น
จากความยากจนและล้าหลังไปสู่สังคมสมัยใหม่	(From	Poverty	
and	Backwardness	to	Modernization)	ซึ่งสามารถสรุปเสาหลัก
นี้ได้ตามทีป่ระธานาธิบดี หู จิ่นเทา ได้กล่าวไว้ดังนี้
 • ลดการแทรกแซงของรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 • เพิม่ศกัยภาพของประเทศด้วยการสนบัสนนุให้ประชาชน
มีอิสระในการสร้างนวัตกรรม
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 • สร้างบรรยากาศให้ประชาชนมคีวามกระตอืรอืร้นและมส่ีวน
ร่วมในกิจการของส่วนรวม
 • ขยายขอบเขตการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชนใน
ทุกระดับและทุกสาขาอาชีพ

 เสาหลกัที ่4 มองทกุอย่างเป็นเรือ่งของการเสีย่ง การลอง

หรอืการค้นหา (Crossing the River by Feeling the Stones) 
เสาหลกัต้นนีน่้าจบัตามองและน่าศกึษาอย่างยิง่โดยเฉพาะผูน้�าทีม่แีต่
ความกลัว	ไม่กล้าเสี่ยงที่จะท�าอะไรใหม่ๆ	หรือไม่เคยคิดนอกกรอบ	
แต่กลบัชืน่ชมและยดึถอืกรอบทกุกรอบทีม่นษุย์สร้างขึน้	ไม่ว่าจะเป็น	
กรอบเดิมๆ	 หรือกรอบใหม่ๆ	 ที่ต่างก็ขยันสร้างกันขึ้นมาเพื่อ
วตัถปุระสงค์ในการก�ากบัหรอืควบคมุคนอืน่ให้อยูน่ิง่ๆ	และเป็นผูต้าม
ที่ดีเท่านั้น	 ในทางตรงกันข้ามผู้น�าจีนคนแล้วคนเล่าที่มีเป้าหมายอยู่
เรื่องเดียวคือ	 ท�าให้คนจีนมั่งคั่งร�่ารวย	 ต่างก็ปล่อยให้คนทุกสาขา
อาชีพ	ลองถูกลองผิด	กล้าที่จะเจ็บปวดหรือล้มเหลว	กล้าที่จะเดินไป
ข้างหน้าสองก้าวและถอยหลังกลับมาที่เดิมใหม่อีกครั้ง	 หลายคนคง
คิดว่าถ้าปล่อยให้ก้าวและกลับมาที่เดิมก็เท่ากับเสียเวลาเปล่าๆ	 แต่
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า	 เวลาไม่เคยสนใจใครอย่างจริงจังเลย	 มันมีวิถี
ของมนัและกเ็ดนิไปเรือ่ยๆ	โดยไม่เคยหนักลบัมามองว่าเราไปถงึไหน
กนัแล้ว	ท�าไมเราถงึต้องให้ความสนใจกบัสิง่ทีไ่ม่เคยสนใจเราเลยมาก
ถึงขนาดไม่กล้าท�าอะไรเพราะกลัวจะเสียเวลาไป
	 การที่เราถอยกลับมาที่เดิมเนื่องจากล้มเหลว	 หรือท�างานไม่
ส�าเร็จ	ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนเดิม	หรือเสียเวลาเล่นเสมอ
ไป	แต่สิ่งที่เราได้จากการล้มเหลวทุกครั้งคือประสบการณ์	 และส่วน
มากประสบการณ์จากความล้มเหลวมกัจะเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์และน�า
ความส�าเร็จมาให้เราในที่สุด	ลองนึกดูถึงความส�าเร็จหลายๆ	อย่าง
ทีเ่ป็นผลมาจากความล้มเหลวครัง้แล้วครัง้เล่าของนกัวทิยาศาสตร์ใน
ห้องทดลอง	(Lab)	ภาพวาดที่สวยงามมีค่ามหาศาลที่เป็นผลมาจาก
การฝึกวาดเส้น	ลงส	ีแรเงา	ภาพแล้วภาพเล่าของจติรกรทีโ่ด่งดงั	หรอื
บทกลอนที่ไพเราะจับใจที่เป็นผลมาจากการที่กวีต้องเขียนแล้วลบ
เขียนแล้วลบเป็นร้อยๆ	 ครั้งเป็นตัวอย่าง	 เราก็จะรู้ว่าความล้มเหลว
ท�าให้เรามปีระสบการณ์และมจีนิตนาการใหม่ๆ	เพือ่พฒันางานนัน้ๆ	
ให้ดียิ่งๆ	ขึ้น	จนประสบความส�าเร็จได้ในที่สุด	ดังนั้นประสบการณ์
และจินตนาการของมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการยอมรับ	และผู้น�าต้อง
เห็นคุณค่า	(Value)	คนที่คิดจะลองท�าสิ่งใหม่ๆ	แม้ว่าคนคนนั้นอาจ
จะต้องล้มเหลวหรือต้องเจ็บปวดกับอุปสรรคขวากหนามในระหว่าง
ทางบ้างก็ตาม	
	 จะเหน็ได้ว่าผูน้�าทีม่ภีาวะผูน้�าสงูจะไม่ปฏเิสธความเสีย่ง	และ
ความล้มเหลว	 เพราะนั่นเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จ	
ความส�าเรจ็ยิง่อยู่สูง	บนัไดทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็นัน้กจ็ะยิง่สูงและชนั
ไปตามล�าดับ	 โอกาสพลาดก็ยิ่งมีมากเป็นเงาตามตัว	 แต่ถ้าผู้น�าไม่

กล้าหรือไม่ปล่อยให้ผู้ใดเหยียบบันไดขั้นแรกซึ่งหมายถึงความ
เสี่ยงและความล้มเหลวแล้ว	การที่จะปีนบันไดไปสู่ขั้นที่สูงกว่า
จนไปถึงขั้นที่ความส�าเร็จรออยู่นั้นคงท�าได้ยากหรือไม่มีโอกาส
ท�าได้เลย	ดงันัน้ความกล้าได้กล้าเสีย่งจงึเป็นอกีสิง่หนึง่ทีจ่ะแยก
ผู้น�าที่โดดเด่น	(Extraordinary)	 ออกจากผู้น�าที่ขาดวิสัยทัศน์
หรือเป็นผู้น�าที่ไม่โดดเด่นอะไร	(Mediocre)	และคนที่เป็นผู้น�า
ได้เพราะต�าแหน่งมากกว่าการมผีลงานหรอืมภีาวะผูน้�านัน้	ควร
ศึกษาเพิ่มเติมจากคนอื่น	 เพราะภาวะผู้น�าไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่
ก�าเนิดแต่สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ได้	 และเสาหลัก
ต้นที่	4	 ของการสร้างสังคมใหม่ของจีนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้
ประสบการณ์ในการเรยีนรูแ้ละสร้างภาวะผูน้�าให้แก่ตนเอง	เพือ่
ตนเอง	สังคม	รวมไปถึงประเทศชาติได้เป็นอย่างดี
 ภาพของการเปรียบเทียบในการเดินข้ามแม่น�า้ในขณะ
ที่เท้าสัมผัสกับก้อนหินใต้น�้าไปตลอดทางนั้น สะท้อนให้เห็นถึง
ทศันคตขิองภาวะผูน้�าจนีในการเริม่ต้นเดนิทางไปสูป่ระเทศจนี
ใหม่ กล่าวคือแทนที่จะยึดติดอยู่กับทิศทางและเป้าหมายที่ไม่
ยืดหยุ่น ทัศนคติใหม่นี้ได้ให้ท�าคนจีนมีอิสระในการค้นหา
ทศิทางของตนเอง ผ่านการลองผดิลองถกู ไม่กลวัทีจ่ะเสีย่งหรอื
ทดลองท�าสิ่งใหม่ๆ แต่จะพยายามหาความจริงและวิธีการที่ดี
ที่สุดจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่รอบกาย (Seeking the truth from 
facts)
	 กล่าวโดยสรปุ	เสาหลกัต้นนีเ้น้นทีก่ารมจีติวญิญาณของ
ผู้ประกอบการ	(Entrepreneurial	Spirit)	ของชาวจีน	เนื่องจาก
การท�ามาค้าขายเป็นเรื่องที่ชาวจีนให้ความสนใจและมีความ
ถนัดอยู่แล้ว	 การที่ผู้น�าจีนมีนโยบายสนับสนุนให้ทุกฝ่ายลุกขึ้น
มาค้นหาความจริงเพื่อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพของตนให้ดี
ที่สุด	 โดยไม่ต�าหนิหรือกล่าวหาเมื่อท�าผิดพลาด	 ท�าให้ชาวจีน
ทุกสาขาวิชาชีพมีความกล้าที่จะลองผิดลองถูก	 เกิดความคิด
สร้างสรรค์และวธิกีารใหม่ๆ	ทีเ่ป็นผลมาจากความล้มเหลวและ
ความเจ็บปวด	 และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้กลายมาเป็นพลัง
ร่วมมหาศาล	(Synergy)	 เพื่อสร้างสังคมและประเทศชาติของ
ตนให้เจริญรุ่งเรืองตามเป้าหมายที่ได้วางไว้และยึดถือร่วมกัน

 เสาหลกัที ่5 บ่มเพาะศลิปะและปัญญาความรู ้(Artistic 

and Intellectual Ferment)	ภาวะผู้น�าของจีนในข้อนี้คือ
การให้ความส�าคัญกับศิลปะและความรู้ในคนทุกสาขาวิชาชีพ	
โดยเชือ่ว่าคนท�าก๋วยเตีย๋วต้องมศีลิปะและสามารถท�าก๋วยเตีย๋ว
ได้อร่อยทีส่ดุ	บรกิรในร้านอาหารต้องมศีลิปะและความสามารถ
ในการให้บริการที่ดีที่สุด	 หรือชาวนาก็ต้องมีศิลปะและความ
สามารถในการท�านาให้ได้ผลดีที่สุด	 นับว่าเป็นการปลดปล่อย
และปลุกจิตวิญญาณความคิดสร้างสรรค์ที่เคยถูกกดไว้มานาน
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จากการปกครองที่ยึดถือระเบียบแบบแผนและมีการรวมอ�านาจ	
ท�าให้คนจนีทกุสาขาอาชพีมคีวามภมูใิจ	มองเหน็ความส�าคญัและ
เคารพตนเองมากขึ้น	(Self-esteem)	 ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะถ้า
คนเราไม่เคารพตนเองหรอืไม่ภมูใิจในคณุค่าของตนเองแล้ว	ความ
คดิสร้างสรรค์หรอืการค้นคว้าหาความรูใ้หม่ๆ	กค็งไม่เกดิขึน้	และ
เมือ่ไม่มคีวามรูห้รอืมมุมองใหม่ๆ	แล้ว	การทีจ่ะท�าอะไรให้มศีลิปะ
กค็งยาก	อย่างดกีแ็ค่ลอกเลยีนแบบคนอืน่	ท�าอะไรตามกรอบทีค่น
อื่นก�าหนดให้ท�าเท่านั้น	 สุดท้ายสังคม	 และประเทศชาติก็จะไม่
พฒันา	คดิอะไรใหม่ๆ	ไม่ได้	ต้องพึง่พาและซือ้ของมาจากประเทศ
อื่น	น�าไปสู่การขาดดุลการค้า	ประเทศล้าหลัง	ประชาชนยากจน	
และความอยู่ดีกินดีของคนในชาติก็จะไม่เกิด	
	 เมื่อมีผู ้น�าที่ส่งเสริมการศึกษาและการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะเช่นนี้	ศิลปศาสตร์และวิทยาการแขนงต่างๆ	
จึงเกิดขึ้นมากมายในประเทศจีน	 ศิลปินแต่ละสาขาในสังคมใหม่
ของจนีมอีสิรภาพในการเสนอผลงานตามแบบฉบบัของตน	โดยไม่
จ�าเป็นต้องมีวิธีคิดหรือวิธีเสนองานตามแบบแผนประเพณีดั้งเดิม	
ท�าให้เกดิความรูแ้ปลกๆ	ใหม่ๆ	รวมถงึการสร้างประสบการณ์ทาง
ศิลปะที่หลากหลาย	ท�าให้ภาพบรรยากาศของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
การ	(Renaissance)	ที่เกิดขึ้นในดินแดนยุโรปและอเมริกาในอดีต
มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในประเทศจีนในปัจจุบัน	 ทั้งนี้เป็นเพราะผู้น�าไม่
เน้นการสร้างกรอบ	 แต่กระตุ้นให้คนมีจินตนาการ	มีแนวคิดแนว
ปฏิบัติของตนเอง	
 ศิลปินและปัญญาชนคือคนกลุ ่มแรกที่ต้องปลดปล่อย
ตนเองจากข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ คนเหล่านีต้้องเปิดใจและ
ให้ความสนใจในเรื่องของจินตนาการและความคิดเพ้อฝันที่
ประหลาด ความคิดสร้างสรรค์ต้องถูกปลดปล่อยออกมา ศิลปิน
และปัญญาชนจะต้องเป็นผู้ที่คิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เสมอ และระดับ
ของประเทศชาติโดยรวมจะสูงขึ้นก็เพราะคนกลุ่มนี้
	 กล่าวโดยสรุป	 เสาหลักต้นนี้สร้างขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้คน
จนีทัง้ประเทศช่วยกนัสร้างสงัคมขึน้มาใหม่	เป็นการสะท้อนให้เหน็
ว่า	 ผู้น�าจีนเชื่อมั่น	 (Trust)	 ในความเป็นมนุษย์ที่มีศิลปะและ
จนิตนาการเป็นแบบฉบบัของตนเอง	ผูน้�าจนีไม่เน้นวธิกีารปกครอง
ที่ท�าให้ตนเองท�างานได้ง่ายในลักษณะของ	Command	and	
Control	และไม่ต้องการเหน็คนอืน่เป็นหุน่ยนต์ทีค่อยท�าตามค�าสัง่
ของโปรแกรมที่ตั้งไว้เท่านั้น	 ผู้น�าจีนมีความกล้าที่จะปล่อยให้คน
คดิต่าง	รูส้กึต่าง	และน�าเสนอแนวทางทีแ่ตกต่าง	ทัง้นีเ้พราะความ
มุ่งหวังอยู่ที่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นเอง	

 เสาหลักที่ 6 ร่วมมือกับคนทั้งโลก (Joining the 

World) เสาหลักต้นนี้ชี้ให้เห็นพลังและอ�านาจของกระแสต่างๆ	
ที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นกระแสทุนนิยมหรือกระแสโลกาภิวัตน์	
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ากระแสเหล่านี้ดี-ไม่ดี	 ซึ่งเป็นการให้สลากหรือ
ค�านิยาม	(Label	and	Definition)	เราชอบ-ไม่ชอบซึ่งเป็นทัศนคติ	
(Attitude)	ของแต่ละคนมากกว่าทีจ่ะเป็นสจัธรรม	(Fact)	อย่างไร
กับกระแสเหล่านั้น	ประเด็นส�าคัญคือเราจะอยู่กับกระแสเหล่านั้น
ได้อย่างไรโดยไม่ก่อทกุข์ให้กบัตนเอง	สงัคม	และประเทศชาตโิดย
รวม
	 นักปราชญ์และนักคิดในอดีตหลายคนเชื่อว่ามนุษย์เป็น
สัตว์สังคม	 เราจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่ข้องเกี่ยวกับใครไม่ได้	
ดังเช่นส�านวนฝรั่งที่ว่า	No	man	is	an	island.	หรือบางคนก็เชื่อ
ว่าการอยูค่นเดียวเป็นบาปอยา่งหนึง่	Isolation	is	a	sin.	สาเหตุอาจ
เป็นเพราะว่าเราเป็นสัตว์สังคมมีหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่น	 เราจึงไม่
ควรเห็นแก่ตัวหรือเอาตัวรอดอยู่คนเดียวท่ามกลางความล�าบาก
ของผู้อื่นที่อยู่ในโลกใบเดียวกัน	 การที่ผู้น�าจีนได้ก�าหนดนโยบาย
เปิดประเทศเพือ่อยูร่่วมกบัคนทัง้โลกในครัง้นี้	ชีใ้ห้เหน็ว่าผูน้�าจนีมี
คุณธรรมซึ่งเป็นภาวะผู้น�าที่ผู้น�าที่ดีควรมีติดตัวกันทุกคน	 เพราะ
ถ้าผู้น�าของสังคมใดเป็นคนโหดร้ายและไม่สนใจช่วยเหลือเพื่อน
มนษุย์โดยเฉพาะผูท้ีต่กทกุข์ได้ยากด�ารงชวีติด้วยความล�าบากและ
ขดัสนด้วยแล้ว	ผูน้�าของสงัคมนัน้คงไม่ต่างจากคนบาปทีใ่จด�าและ
โดดเดี่ยว	(Isolate)	คนอื่น	หรือปล่อยให้เขาเหล่านั้นจมน�้าตายไป
ต่อหน้าต่อตาได้
	 เมื่อส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์เป็นกระแสทุนนิยม	
และเป็นกระแสที่เราทุกคนในโลกต้องอยู่กับมันให้ได้	 อยู่ให้ดีและ
มีวิถีการด�าเนินชีวิตที่เป็นสุขที่สุด	 ผู้น�าจีนซึ่งมุ่งมั่นที่จะน�าพาคน
จีนและประเทศจีนไปสู่ความมั่งคั่ง	 ร�่ารวย	 จึงพัฒนาจีนทางด้าน
เศรษฐกิจและไม่กลัวที่จะโดดลงเล่นเกมทางเศรษฐกิจร่วมกับประ
เทศอืน่ๆ	ทัว่โลก	เพราะถ้ากระแสทนุนยิมเป็นกระแสของโลก	การ
ที่ผู ้น�าจีนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้อยู่ดีกินดี	 มั่งคั่ง	
ร�่ารวยขึ้นมาได้	 ผู้น�าจีนต้องเล่นเกมทางเศรษฐกิจจึงจะบรรลุเป้า
หมายได้	 จะไปเล่นเกมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่อง
ปากเรือ่งท้องทีค่นส่วนใหญ่ในชาตกิ�าลงัประสบปัญหาอยูก่ค็งไม่ใช่
วิธีการที่ผู้น�าที่มีภาวะผู้น�าสูงจะเลือกปฏิบัติกัน
	 ดังที่	 เติ้ง	 เสี่ยวผิง	 ได้กล่าวไว้ในเรื่องของแมวที่ว่า	 แมว
ขาวแมวด�า	ถ้าจบัหนไูด้กเ็ป็นแมวดทีัง้นัน้	ผูน้�าจนีจงึยดึถอืนโยบาย
ที่เน้นผลงานเป็นหลัก	เพื่อให้คนในชาติได้อยู่ดีกินดี	หลุดพ้นจาก
ความยากจน	ผูน้�าจนีจงึใช้หลกัการ	‘หนึง่ประเทศ	สองระบบ’	และ
ไม่ลังเลที่จะปล่อยให้ท้องที่ที่มีความพร้อมพัฒนาตนเองเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ	 เช่น	 เซินเจิ้น	 และฮ่องกง	 ผลของการเน้นการ
ท�างานเพื่อผลลัพธ์	(Result-based	Performance)	มากกว่าการ
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พูดให้ฟังดูดีหรือการให้ค�านิยามใดๆ	(Indoctrination)	 ท�าให้
เศรษฐกิจของประเทศจีนดีขึ้นเป็นล�าดับจนสามารถแซงประเทศ
เยอรมนีมาเป็นประเทศที่มี	GDP	เป็นอันดับ	3	ของโลก	และจะขึ้น
มาเป็นอันดับ	2	ด้วยการแซงประเทศญี่ปุ่นในเร็วๆ	นี้	และเชื่อกัน
ว่าภายในปี	ค.ศ.	2020	นี้ประเทศจีนจะมี	GDP	เป็นอันดับ	1	ของ
โลกแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุด

 เสาหลักที่ 7 อิสรภาพและความยุติธรรม (Freedom 

and Fairness)	ผูน้�าจนีสร้างเสาหลกัต้นนีข้ึน้มาให้เป็นส่วนหนึง่
ในการพัฒนาประเทศเพราะมองเห็นถึงความส�าคัญของการให้
อสิรภาพแก่คนทกุคน	และเชือ่ว่าความยตุธิรรมคอืก�าลงัใจทีท่กุคน
ปรารถนา	 เพราะไม่มีใครรู้สึกดีและมีพลังสร้างสรรค์ได้อย่างเต็ม
ที่ตราบใดที่มีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความยุติธรรม	 ซึ่งการ
ปลดปล่อยให้ทุกคนมีอิสรภาพทางความคิดและการเน้นย�้าการ
สร้างความยุตธิรรมเชน่นี้	ความจริงแล้วไม่ใช่เรือ่งใหม่ที่ใครๆ	คดิ
ไม่ได้หรอืไม่เคยมใีครคดิมาก่อน	ความจรงิที	่เติง้	เสีย่วผงิ	กระตุน้
ให้คนจนีทกุคนค้นหาช่วยกนัค้นหา	(Seeking	the	truth	from	facts)	
นั้น	จริงๆ	แล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไร	และไม่ได้สถิตอยู่	ณ	ที่อื่นใด	
ความจริงนั้นๆ	มีอยู่ในใจของคนทุกคน	เติ้ง	เสี่ยวผิง	ได้น�าความ
คิดมาปฏิบัติให้เกิดผล	(Walk	the	Talk)	 โดยเฉพาะความคิดที่				
โทมสั	เจฟเฟอร์สนั	(Thomas	Jefferson)	ประธานาธบิดคีนที	่3	แห่ง
สหรฐัอเมรกิา	ได้กล่าวไว้ในค�าประกาศอสิรภาพของสหรฐัอเมรกิา
เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	1776	ว่า	คนทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันและ
มสีทิธเิท่าเทยีมกนัมาแต่ก�าเนดิ	ซึง่ส่วนหนึง่ของสทิธทิีส่�าคญัเหล่า
นั้นคือสิทธิในการด�ารงชีวิตอยู่	 สิทธิในการมีอิสรภาพ	และสิทธิที่
จะตามหาความสขุให้กบัตนเอง	และในค�าประกาศอสิรภาพในฉบบั
เดียวกัน	 ยังได้ให้สิทธิแก่คนทุกคนในการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองเพื่อให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	
ด้วยค�ากล่าวที่ว่า	 อ�านาจของรัฐบาลมาจากประชาชน	 เมื่อใด
รัฐบาลเป็นปฏิปักษ์หรือท�าร้ายประชาชน	ประชาชนมีสิทธิที่จะล้ม
ล้างรฐับาลนัน้	และตัง้รฐับาลใหม่ขึน้มาแทนได้	และด้วยสทิธต่ิางๆ	
เหล่านีน้ีเ่องทีท่�าให้คนอเมรกินัมพีลงัช่วยกนัปลดปล่อยประเทศให้
พ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	 และช่วยกันสร้างประเทศ
สหรฐัอเมรกิาให้เป็นประเทศทีม่เีอกราชมอีสิรภาพและความเสมอ
ภาค	และด้วยพลังแห่งอิสรภาพและความเสมอภาคดังกล่าว	คน
อเมริกันจึงสามารถช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เป ็น
มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจของโลกมาได้จวบจนทุกวันนี้
	 เนือ่งจากเป้าหมายของประธานาธบิดเีจฟเฟอร์สนั	คอืการ
สร้างเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับประชาชน	ท่านจึงต่อต้าน
ผู้น�าที่ใช้อ�านาจในการกดขี่ผู ้อื่น	 เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อผล
ประโยชน์ของตนเอง	(Imperialistic	Power)	 อย่างเช่นหลายๆ	

ประเทศได้กระท�ากบัประเทศอาณานคิมของตนเอง	แม้แต่การออก
กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและท�าให้ประชาชนขาดสิทธิและความ
เสมอภาค	ท่านเองก็ต่อต้านและกล่าวว่า	การออกกฎหมายมักจะ
มีจุดก�าเนิดมาจากความชั่วร้ายของผู้บ้าอ�านาจ	 โดยเฉพาะเมื่อ
กฎหมายนั้นมีไว้เพื่อก�าจัดสิทธิของปัจเจกบุคคล	(Law	is	often	
but the tyrant’s will, and always so when it violates the rights 
of	the	individual)	และความคิดนี้ได้แสดงผลลัพธ์ได้อย่างเป็นที่
ประจักษ์ในประเทศจีนด้วยการท�าให้ประเทศจีนมีอิสระ	 (Free	
Body)	เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงทีด่ขีึน้	อะไรทีไ่ม่ดหีรอืขดัขวาง
การพฒันาประเทศต้องทิง้ไป	ไม่ยดึตดิอยูก่บัอดตีหรอืแนวคดิทีไ่ม่
ก่อประโยชน์	โดยเชื่อกันว่าเมื่อ	‘ของเก่าไม่ไป	ของใหม่จะไม่มา’	
และเน้นผลของการปฏบิตัทิีน่�าไปสูค่วามผาสกุของคนส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง	ประเทศจีนจึงมีนโยบายให้สิทธิเสรีภาพทางการศึกษาขั้นพื้น
ฐานที่เท่าเทียมกันแก่คนทั้งประเทศ	รวมถึงมีนโยบายการประกัน
สังคมและการดูแลผู้สูงอายุหลังเกษียณให้ดีขึ้นอย่างไม่เคยมีมา
ก่อน	
	 การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งความคิดในเรื่องเสรีภาพและ
ความยุติธรรม	เมื่อใดประชาชนมีความรู้กันมากขึ้น	ประเทศชาติ
ก็จะมีพลังในการพัฒนาสร้างสรรค์มากขึ้นเป็นทวีคูณ	 เพราะ
ธรรมชาติของการแสวงหาความรู้	 คือการแบ่งปัน	 ยิ่งคนแบ่งปัน
ความรู้กันมาก	ความรู้ก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น	ดังนั้นผู้น�าจีนจึง
สนใจให้การศึกษาแก่ประชาชนจีนเป็นหลักโดยไม่กลัวว่าถ้าคนมี
ความรู้กันมากๆ	แล้วจะท�าให้ตนเองปกครองยากขึ้นเนื่องจากคน
ที่รู้มากย่อมมีเรื่องมาก	 มีค�าถามที่ท้าทายความคิดของผู้น�ามาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัว	ซึ่งความกล้าที่จะให้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นเช่นนี้	 เป็นภาวะผู้น�าที่น่าชื่นชมของผู้น�า
จนีทีม่องภาพความส�าเรจ็ของส่วนรวมมากกว่าความสะดวกสบาย
ส่วนตน

 เสาหลักที่ 8 การสร้างนวัตกรรม (From Olympic 

Gold Medals to Nobel Prizes)	เสาหลักในการสร้างสังคม
ใหม่ต้นนีเ้น้นการพฒันานวตักรรมในทกุสาขาวชิาชพีซึง่เป็นผลมา
จากปฏิบัติตามนโยบายของเสาหลักทั้ง	7	ต้นดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด	(Mindset)	ของคนจีนจากการลอก
เลียนแบบงานของคนอื่นเป็นหลัก	 มาเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง	(Moving	from	imitation	to	innovation)	ผลงานจาก
การลอกเลียนแบบเปรียบเหมือนนักกีฬาที่ได้เหรียญโอลิมปิกซึ่ง
ส่วนมากความส�าเรจ็มาจากหยาดเหงือ่ทีทุ่ม่เทลงไปในการฝึกซ้อม
และประโยชน์ที่ได้รับก็มักจะจ�ากัดอยู่ในตัวของบุคคลที่ได้เหรียญ
รางวัลหรือกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องไม่กี่คน	 แต่ความส�าเร็จที่มาจาก
รางวลัโนเบลส่วนมากมาจากการใช้ความคดิดีๆ 	มคีวามสร้างสรรค์
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และก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับคนหมู่มาก	 ซึ่งความคิดนี้ก็สะท้อน
ให้เห็นถึงภาวะผู้น�าที่เน้นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
หรือของพวกพ้อง
	 แต่ผู ้น�าจีนไม่ได้ปฏิเสธการลอกเลียนแบบอย่างสิ้นเชิง	
เนื่องจากความจริง	(‘Truth	from	Facts’)	ก็คือไม่มีอะไรในโลกนี้ที่
คนคนเดียว	สังคมสังคมเดียว	หรือประเทศประเทศเดียวสามารถ
ท�าได้ทกุอย่างและท�าได้ดด้ีวย	หลายครัง้เราต้องพึง่พาผูอ้ืน่	ศกึษา
จากผู้อื่น	 เลียนแบบผู้อื่น	 และสุดท้ายก็พัฒนารูปแบบของตนเอง	
เฉกเช่นการเรียนรู้ของมนุษย์ทั่วๆ	 ไป	 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนทาง
ด้านภาษาอังกฤษ	หรือการเรียนรู้ด้านการผลิตรถยนต์	ต่างก็ต้อง
อาศัยการเลียน	 การเรียน	 และการสร้างสิ่งใหม่ให้เป็นแบบฉบับ
และวิธีการของตนเองทีหลังด้วยกันทั้งสิ้น	ด้วยเหตุนี้การศึกษาใน
สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึได้รบัความสนใจเป็นพเิศษและ
เพือ่ให้เกดิการสร้างนวตักรรมทีห่ลากหลาย	รฐับาลต้องปลดปล่อย
ให้ทุกคนมีอิสระทางความคิดและสร้างสภาพแวดล้อมต่างๆ	รวม
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการคิดและสร้างสรรค์ผลงานให้
มากที่สุด	 เมื่อสามารถได้ผลงานมาจากการค้นคว้า	 ทดลองตาม
หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว	 ความรู้ทางด้านธุรกิจ	
เศรษฐศาสตร์	ศลิปกรรมและการออกแบบผลติภณัฑ์	รวมถงึภาษา
และการสื่อสารจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ขาดไม่ได	้ เพราะการที่จะท�าให้
นวัตกรรมที่ผลิตได้ออกสู่ตลาดหรือสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้
นั้นต้องอาศัยศาสตร์หลายๆ	 ศาสตร์เข้ามาผสมผสานกัน	 ซึ่ง
แนวคิดในการผสมผสาน	(Inclusion)	ของศาสตร์ต่างๆ	ในโลกนี้
ให้เข้าด้วยกนัเช่นนี	้แท้จรงิแล้วเป็นความจรงิง่ายๆ	ไม่ซบัซ้อนอะไร	
เป็นแนวคดิทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ของสรรพสิง่ในลกัษณะขององค์
รวมทีต่่างจากการแบ่งแยก	(Exclusion)	การผสมผสานกนัแบบองค์
รวมเช่นนีก้ค็อื	ความสามคัคี	การปรองดอง	ความสมานฉนัท์	หรอื
อีกหลายๆ	ชื่อ	(Label	or	Definition)	ที่ฟังดูไพเราะรื่นหูตามแต่
นักภาษาและนักพูดจะหยิบยกขึ้นมาใช้กันในการแสดงวาทกรรม
ในโอกาสต่างๆ	กันไป	
	 เช่นเดียวกับ	เวลา	ซึ่งไม่แบ่งเขาแบ่งเราแต่มีลักษณะเป็น
องค์รวม	ให้โอกาสคนในอดีต	ปัจจุบัน	และอนาคตเหมือนๆ	กัน	
ภาวะผู้น�าที่พึงประสงค์ก็เป็นลักษณะขององค์รวม	 ไม่มีการแบ่ง
แยกและไม่ค�านงึถงึผลประโยชน์ของพวกพ้องมากกว่าส่วนรวม	ถ้า	
กรอบ	คอืลกัษณะนามทีเ่ราคดิขึน้มาเพือ่ใช้อ้างถงึเวลา	และกรอบ	
คอืค�า	(Label	หรอื	Definition)	ทีเ่ราสร้างขึน้มาเพือ่ใช้เรยีกแนวคดิ
ทีค่รอบง�าคนอืน่	คอืสิง่ทีผู่น้�าของประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิ
ของโลกอย่างเช่นผู้น�าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน
ต่างก็ได้พยายามทลายลงไปเพื่อปลดปล่อยให้ประเทศมีอิสระใน
การค้นหา	ทดลองรวมถึงสร้างนวัตกรรมต่างๆ	เพื่อประโยชน์สุข
ของคนในชาติจนเห็นได้ชัดในปัจจุบัน	 เหตุใดเราจึงไม่ทิ้งกรอบ	

ต่างๆ	 เหล่านั้นเสีย	 เพราะเมื่อใดที่กรอบของเวลาและกรอบของ
ความคิดเหล่านั้นถูกท�าลายลงไป	 เราจะไม่มานั่งแบ่งเขาแบ่งเรา	
หรือสร้างภาพของความเป็นปฏิปักษ์	(Binary	Opposition)	 แบ่ง
เป็นพวกอนุรักษ์นิยมและพวกนอกกรอบกันอีก	 เพราะจะไม่มีใคร
สามารถใช้เวลามาเป็นข้ออ้างเพือ่ปฏเิสธคนอืน่	ชีน้ิว้ว่าคนอืน่ว่าไม่
ดทีีไ่ม่ยดึตดิอยูก่บัอดตีหรอืระเบยีบกฎเกณฑ์เก่าๆ	ทีเ่คยปฏบิตักินั
มากนัอกีต่อไป	อย่าลมืว่าผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรมจากการต�าหนหิรอื
ชี้นิ้วต่อว่าคนอื่น	ก็คือความขัดแย้ง	การท�าลายความสามัคคี	ซึ่ง
ไม่เป็นผลดีต่อสังคมโดยรวม	เมื่อใดที่กรอบต่างๆ	ที่ขัดขวางการ
สร้างผลลัพธ์เพื่อส่วนรวมไม่ได้รับความสนใจหรือถูกน�ามาเป็นข้อ
อ้างเพื่อหยุดยั้งไม่ให้คนอื่นคิดหรือท�าสิ่งใหม่ๆ	 เมื่อนั้นพลังความ
คดิและความสร้างสรรค์ทีแ่ฝงอยูใ่นแต่ละคนไหลมารวมกนั	จะเกดิ
พลังมวลชนที่มหาศาล	(Synergy)	 ที่สามารถทลายกรอบ	 หรือ
ก�าแพงทุกก�าแพงไม่ให้มาขัดขวางการพัฒนาชีวิต	 สังคม	 และ
ประเทศชาตไิด้อกีต่อไป	และเมือ่สงัคมใดเน้นทีผ่ลลพัธ์หรอืผลงาน	
(Result	หรือ	Performance)	มากกว่ากรอบหรือทฤษฎี	(Theory)	
ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 คนทุกระดับชั้นในสังคมนั้นก็จะมีอิสระ
และสนกุกบัความคดิเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ	ตามบรบิทของตนเอง	
ดังที่คนจีนทุกระดับชั้นก�าลังตื่นเต้นกับอิสรภาพทางความคิดและ
สนุกกับการค้นหาสิ่งใหม่ๆ	 ตามความถนัดและสาขาอาชีพของ
ตนเองจนท�าให้ประเทศชาตริุง่เรอืงและคนในชาตอิยูด่กีนิดี	‘มัง่คัง่	
ร�่ารวย’	 ตามวิสัยทัศน์ของผู้น�าที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน
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