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บทนำ�/วิเคราะห์ต่างประเทศ V

นันทิยา วรเพชรายุทธ

ต้องเก็บภาษีให้ได้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) 2 ฉบับ
ในการก�ำกับดูแลและควบคุมการท�ำธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับคริปโตเคอเรน
ซี หรือการสร้างเงินสกุลดิจิทัลและการระดมทุนผ่านสกุลเงินดิจิทัล
ที่เรียกว่าไอซีโอ (Initial Coin Offering : ICO) ได้แก่ ร่าง พ.ร.ก.การ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล) ในการประชุมเมื่อวันที่
13 มี.ค.ที่ผ่านมา
สาระส�ำคัญของร่างกฎหมายทัง้ สองฉบับแตกต่างกัน โดย พ.ร.ก.ก�ำกับ
ดูแลและควบคุมการท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีทั้งหมด
นั้น เน้นหนักไปที่การแสดงตัวตน ที่มาที่ไปของผู้ซื้อผู้ขาย นายหน้าหรือ
ตัวแทน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขาย การได้มาของคริปโต
ทัง้ หมด ซึง่ จะเป็นส่วนส�ำคัญในการสกัดการฟอกเงิน การฉ้อโกงประชาชน
ที่ทุกฝ่ายมีความกังวลในเรื่องนี้มากที่สุด
ส่วนร่าง พ.ร.ก.แก้ ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรนั้น ชัดเจนว่า
รัฐก�ำหนดให้กรมสรรพากรเก็บภาษีเงินได้จากผู้ที่มีรายได้จากทรัพย์สิน
ดิจิทัลในอัตรา 15% โดยให้หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้มีเงินได้จาก
ทรัพย์สนิ ดิจทิ ลั จะต้องน�ำเอารายได้มาค�ำนวณในการเสียภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดาด้วย
นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลก�ำหนดค�ำนิยามว่า สกุลเงินดิจิทัลว่าเป็น
สินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่า จึงต้องเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ (แวต) 7% อีกด้วย แนวทาง
การจัดเก็บภาษีแวต จะเก็บจากกลุ่มตัวแทน ดีลเลอร์ โบรกเกอร์ ส่วน
บุคคลรายย่อยทัว่ ไปได้รบั การยกเว้นภาษีแวตเหมือนกับการซือ้ ขายทองค�ำ 
ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับยังไม่สมบูรณ์เพราะจะต้องมีการจัดท�ำ
รายละเอียดเสนอ ครม.ในการประชุมวันที่ 20 มี.ค.นี้อีกครั้ง จึงจะมีการ
ประกาศร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ที่จะมีผลบังคับใช้ออกมา
โดยหลักการของกฎหมายนั้น เป็นเรื่องดีที่จะขจัดความไม่สบายใจ
ในการเปิดให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่เป็นคริปโตเคอเรนซีและ
ไอซีโอ และอาจกล่าวได้วา่ ประเทศไทยนัน้ ทันสมัยมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของ
โลกทีม่ กี ารผลักดันกฎหมายนีอ้ อกมาใช้ ในขณะทีป่ ระเทศมหาอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจของโลกหลายๆ ประเทศก็ยงั ไม่มกี ฎหมายในการก�ำกับดูแลอย่างนี้
สิ่งที่น่ากังวลเรื่องหนึ่งคือการเก็บภาษีเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล
เหล่านี้ ทางกรมสรรพากรจะมีแนวทางในการเก็บภาษีอย่างไร หากดูตาม
ประกาศของกรมสรรพากร ก็จะเห็นว่าหลักการการเก็บภาษีก็เหมือนกับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ปกติทจี่ ะต้องเสียภาษีเงินปันผลหัก ณ ทีจ่ า่ ย และ
จะต้องน�ำเอาไปค�ำนวณในการเสียภาษีเงินได้ เพราะการซื้อขายมีหลาก
หลายรูปแบบ ทั้งในรูปกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วอลเล็ต) การโอน
เงินเข้าออกจากบัญชีของผู้ซื้อขายที่เปิดไว้ ซึ่งมีทั้งผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์กับไม่ได้ผ่านธนาคารพาณิชย์
หากดูตามประกาศของกรมสรรพากร ก็จะเห็นว่าหลักการการเก็บ
ภาษีก็เหมือนกับการลงทุนในหลักทรัพย์ปกติที่จะต้องเสียภาษีเงินปันผล
หัก ณ ที่จ่าย และจะต้องน�ำเอาไปค�ำนวณในการเสียภาษีเงินได้ แต่ใน
วิธกี ารจัดเก็บภาษีจากการซือ้ ขายคริปโตฯ และไอซีโอ ยุง่ ยากกว่าการซือ้
หุ้นมาก และมีการเล็ดลอดจากระบบภาษีได้มาก แม้ ในกฎหมายจะระบุ
ให้ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายส่งรัฐก็ตาม
นอกจากนี้ แม้จะมีกฎหมายแล้ว เชื่อว่าการหลอกลวงในลักษณะ
แชร์ลูกโซ่ก็ยังจะมีต่อไป รัฐต้องหาวิธีจัดการเรื่องนี้ให้ดี n
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เมื่อปี 2014 บริษัท “เทอรานอส”
(Theranos) สตาร์ทอัพในซิลิคอน
วัลเลย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิวัติวงการ
แพทย์ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมเครื่อง
เจาะเลือดพกพาแบบสะดวก ประหยัด
และเชื่อถือได้แนว User-friendly
กลายเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่ประสบ
ความส�ำเร็จมากที่สุดในวงการ และก้าว
พ้นค�ำว่า “ยูนิคอร์น” หรือสตาร์ทอัพที่
มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไปไกลโข เพราะในช่วงปลายปีเดียวกัน
นั้น มีการประเมินมูลค่าของเทอรานอส
ที่ราว 9,000 ล้านดอลลาร์
ต่อมาในปี 2015 “เอลิซาเบธ
โฮล์มส์” ผู้ก่อตั้งเทอรานอสวัย 31 ปี
ในขณะนั้น ได้ขึ้นปกนิตยสารฟอร์บส์ ใน
ฐานะ “เศรษฐินีพันล้านอายุน้อยที่สุดที่
สร้างตัวเองขึ้นมา” (Self-made) การที่
เธอถือหุ้นในบริษัทถึงครึ่งหนึ่ง ท�ำให้
เธอกลายเป็นมหาเศรษฐีที่มีความมั่งคั่ง
ในพอร์ตถึงราว 4,500 ล้านดอลลาร์
มหาเศรษฐีสาวพันล้านรายแรก
แห่งซิลิคอน วัลเลย์รายนี้ มีเส้นทาง
ชีวิตที่ราวกับถอดแบบมาจากรุ่นพี่
วงการยักษ์ไอทีอเมริกา เธอหันหลังให้
กับใบปริญญาขณะศึกษาด้านวิศวกรรม
เคมี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสแตน
ฟอร์ด ขณะอายุเพียง 19 ปี เพื่อไปตั้ง
สตาร์ทอัพตามความฝันของตนเองในปี
2003 ความส�ำเร็จบวกกับความเป็น
สาวท�ำงานรุ่นใหม่ที่ทั้งเก่งและสวย ท�ำ
ให้ โฮล์มส์อยู่ใต้สปอตไลต์ของสื่อ ยิ่งมี
สไตล์การแต่งตัวที่มักสวมกางเกงและ
เสื้อคอเต่าท�ำให้สื่อตั้งฉายาเธอว่าเป็น
“สตีฟ จ็อบส์ คนต่อไป”   
ทว่าในวันที่ 14 มี.ค. 2018
ที่ผ่านมา โฮล์มส์กลับถูกคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC)
ตั้งข้อหา “ฉ้อฉล”
ก.ล.ต.สหรัฐซึ่งเริ่มการสืบสวนมา
ตั้งแต่ปี 2016 ตั้งข้อหาฉ้อฉลกับ
โฮล์มส์ บริษัท เทอรานอส และราเมศ
ซันนี บัลวานี อดีตประธานบริษัท ซึ่ง
ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จ
กับนักลงทุน ระหว่างการระดมทุนใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เงินมากกว่า
700 ล้านดอลลาร์ โดย ก.ล.ต.พบว่า
ทั้งหมดมีการให้ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนกับนักลงทุนหลายด้าน
ด้วยกัน โดยเฉพาะการโอ้อวด
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีของบริษัทแบบ
เกินความจริง
ในเบื้องต้นนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า
อัยการของรัฐต่างๆ จะยื่นฟ้องโฮล์มส์
ในคดีอาญาด้วยหรือไม่ แต่ส�ำหรับใน
ส่วน ก.ล.ต.สหรัฐเองนั้น โฮล์มส์ได้
ตกลงยอมความกับ ก.ล.ต. โดยที่ไม่ได้
ยอมรับว่ากระท�ำความผิด ซึ่งเจ้าตัวจะ

คลังปญญาโลก

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เอเชียตะวันออกในปัจจุบันเป็น
ศูนย์กลางการขับเคี่ยวกันของ
มหาอ�ำนาจแห่งยุค ทั้งจีน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น รวมถึงผู้เล่นระดับ
รองลงมาอย่างเกาหลีใต้และ
เกาหลีเหนือ
ตัวละครส�ำคัญที่สุดในดินแดนนี้
ย่อมหนีไม่พ้น “ประเทศจีน” จีนคือเจ้า
ถิ่น คืออู่อารยธรรม และคงสถานะนั้น
มาเกือบตลอดประวัติศาสตร์หลายพันปี
กระทั่งตกต�่ำลงราวสองร้อยปีที่ผ่านมา
จีนยืนหยัดได้ ใหม่ในยุคเหมาเจ๋อตง
ประเทศจีนใหม่สถาปนาขึ้น ผ่านยุค
ความสับสนวุ่นวาย มาถึงยุคปฏิรูปที่
ค่อยๆ สร้างจีนให้ร�่ำรวยขึ้นใหม่
ส�ำหรับจีนยุค สีจิ้นผิง ในปัจจุบัน
ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ แห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวในงาน
สัมมนาเรื่อง “East Asia in 2018 :
จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความ
เป็นมหาอ�ำนาจโลกของจีน” ว่าอยู่ใน
จุดที่เข้มแข็งมั่นคงยิ่ง จีนก�ำลังเปลี่ยน
เข้าสู่ยุคใหม่อีกครั้ง ที่ไม่เหมือนยุคเติ้ง
เสี่ยวผิง เจียงเจ๋อหมิน หรือหูจิ่นเทา
ภายในประเทศจีนจะเข้มข้น ภายนอก
ประเทศจีนจะเข้มแข็ง จีนมีเป้าหมาย

ฟันสตาร์ทอัพฉาว

บทเรียนใหญ่ซิลิคอนวัลเลย์

เอลิซาเบธ โฮล์มส์

ถูกลงโทษ 3 ด้านหลักๆ คือ 1.โทษปรับ
เป็นเงิน 5 แสนดอลลาร์ 2.โอนหุ้น
สามัญ 19 ล้านหุ้นให้บริษัท และ 3.ถูก
ห้ามท�ำงานในบริษัทจ�ำกัดมหาชนเป็น
เวลา 10 ปี
แม้ว่านี่จะไม่ใช่เคสด่างพร้อยครั้ง
แรกในวงการสตาร์ทอัพสหรัฐที่เบ่งบาน
แต่ก็อาจถือได้ว่านี่เป็น “หนึ่งในการ
ฉ้อฉลครั้งใหญ่ที่สุดในวงการซิลิคอน
วัลเลย์” ของสหรัฐก็ว่าได้
ที่ส�ำคัญก็คือ เคสนี้ยังนับเป็น
“บทเรียนครั้งส�ำคัญ” ต่อวงการ
สตาร์ทอัพทั้งในสหรัฐและระดับโลกว่า
สตาร์ทอัพไม่สามารถใช้ช่องโหว่ในเรื่อง
ความฝันในอนาคตหรือการตั้งไข่ทาง
ธุรกิจมาเป็น “ข้ออ้าง” ในการหลอก
ขายฝันนักลงทุนได้
การสืบสวนของเอสอีซีที่ได้ข้อสรุป
ล่าสุดนี้ มีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์
วอลสตรีท เจอร์นัล รายงานขุดคุ้ย
ความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างของ
สตาร์ทอัพรายนี้เมื่อปี 2015 ว่า
ศักยภาพและความส�ำเร็จของ
เทอรานอสนั้นถูกตบแต่งอย่างเกิน
ความจริงไปมาก
ทัง้ นี้ หัวใจหลักของบริษทั ทีท่ ำ� ให้
เคยมีมลู ค่าเกือบแตะระดับหมืน่ ล้าน
ดอลลาร์มาแล้ว อยูท่ นี่ วัตกรรมเครือ่ ง

มือเจาะเลือดจากปลายนิว้ ทีเ่ รียกว่า
“เอดิสนั ” (Edison) ซึง่ บริษทั อ้างว่าเป็น
นวัตกรรมเขย่าวงการแพทย์เพราะ
สามารถตรวจโรคและอาการต่างๆ ได้
มากกว่า 200 รายการ โดยใช้เวลาเพียง
ไม่เกิน 90 นาทีเท่านัน้ ไม่ตอ้ งน�ำผล
ตรวจไปเข้าแล็บให้ยงุ่ ยากเหมือนทีผ่ า่ น
มา อีกทัง้ ยังประหยัดได้มากกว่า ซึง่ ถือ
เป็นการ Disrupt วงการสาธารณสุขที่
ใหญ่ทสี่ ดุ ครัง้ หนึง่ ทีเ่ คยมีมา
ความมหัศจรรย์เช่นนี้ท�ำให้สตาร์ท
อัพโนเนมอย่างเทอรานอสสามารถ
ระดมทุนมาได้อย่างต่อเนื่องตลอด
หลายปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ในช่วงแรก
ประมาณปลายปี 2004 ที่ระดมทุนได้ 6
ล้านดอลลาร์ และภายในปี 2010 ก็
ระดมทุนได้ถึง 92 ล้านดอลลาร์
หลังจากที่บริษัทเริ่มได้เงินลงทุน
มากพอต่อการเดินหน้ากิจการอย่าง
ต่อเนื่อง ขั้นต่อไปของสตาร์ทอัพเหล่านี้
ก็คือ การสร้างภาพลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในวงกว้าง ด้วยการดึงดูด
เหล่าคนดังให้มาร่วมลงทุนหรือมานั่ง
เป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งเทอรานอส
สามารถท�ำในจุดนี้ ได้เป็นอย่างดี เพราะ
สามารถดึงคนดังจากหลายวงการ อาทิ
อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ จอร์จ
ชูลท์ และแม้แต่ รูเพิร์ต เมอร์ด็อก มา

ร่วมได้ ขณะที่เจ้าของบริษัทอย่าง
โฮล์มส์ก็เดินสายออกสื่อใหญ่ๆ ทั้ง
ฟอร์บส์ ฟอร์จูน บลูมเบิร์ก และตาม
งานต่างๆ ซึ่งยิ่งเรียกความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทได้มากขึ้น
ทว่า ผลการสอบสวนของเอสอีซีที่
ได้จากการสอบปากค�ำอดีตพนักงาน
ของเทอรานอสรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
จ�ำนวนมาก พบว่า เครื่องมือของบริษัท
ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากอย่างที่กล่าว
อ้าง ผลการตรวจเลือดมีความคลาด
เคลื่อนมากเมื่อเทียบกับผลตรวจทาง
แล็บ และในธุรกิจที่เทอรานอสร่วมจับ
มือกับบริษัท วอลกรีน เพื่อท�ำบูธตรวจ
เลือดขนาดเล็กตามสาขาของร้านยา
วอลกรีนนั้น พบว่า เป็นการใช้เครื่อง
มือตรวจทั่วๆ ไปที่เป็นของบริษัท
อื่นๆ ไม่ใช่เทคโนโลยีของเทอรานอส
ส่วนสิ่งที่บริษัทเคยอ้างว่า
กระทรวงกลาโหมน�ำเครื่องมือของ
บริษัทไปใช้ ในภาคสนามที่ต่างประเทศ
ก็ ไม่เป็นความจริง และสิ่งที่บริษัทเคย
อ้างกับนักลงทุนว่าน่าจะท�ำรายได้ถึง
100 ล้านดอลลาร์ ในปี 2014 นั้น
แท้จริงสามารถท�ำเงินได้เพียง 1 แสน
ดอลลาร์เท่านั้น  
ภายหลังที่บริษัทเริ่มได้รับเสียง
ร้องเรียนหนักขึ้นเรื่องประสิทธิภาพของ
ผลตรวจ ในที่สุด คนในเองก็เริ่มยอม
เปิดเผยข้อมูลออกมา เช่น หลานชาย
ของจอร์จ ชูลท์ ที่ยังมีคดีฟ้องร้องกับ
บริษัทจนถึงปัจจุบัน น�ำไปสู่การแฉของ
สื่อและการตรวจสอบของเอสอีซี ท�ำให้
ความน่าเชื่อถือและมูลค่าของบริษัท
หล่นฮวบ จนกลายเป็นว่าโฮล์มส์มี
สินทรัพย์จาก 4,500 ล้านดอลลาร์
เหลือเพียงแค่ศูนย์ ในปีถัดมา เนื่องจาก
เธอถือหุ้นในรูปของหุ้นสามัญที่จะได้รับ
เงินเป็นรายสุดท้ายตามหลัง เจ้าหนี้
และผู้ถือหุ้นแบบอื่นๆ
“เรื่องราวของเทอรานอสถือเป็น
บทเรียนครั้งส�ำคัญของซิลิคอน
วัลเลย์ ผู้สร้างนวัตกรรมที่ต้องการ
จะปฏิวัติหรือพลิกโฉมอุตสาหกรรม
นั้น จะต้องบอกความจริงกับนักลงทุน
ถึงเทคโนโลยีของพวกเขาที่ท�ำได้
จริงในวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขา
คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในวันหน้า”
จีน่า ชเว กรรมการผู้จัดการเอสอีซี
ภาคพื้นซานฟรานซิสโก กล่าว n

ส�ำรวจภูมิทัศน์การเมือง
ในเอเชียตะวันออก (1)

แน่วแน่ที่เรียกว่าการบรรลุ “ความฝัน
จีน” เป็นความตั้งใจที่จะฟื้นพลังของ
ประเทศจีน โดยมีกรอบเวลาชัดเจนใน
การพัฒนาตามล�ำดับขั้น (คือเป็นสังคม
“เสี่ยวคัง” ที่เจริญรุ่งเรืองปานกลาง
เป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรม และเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วแบบสังคมนิยม ใน
ช่วงปี 2021-2035 และจากช่วงปี
2035-2049 จะเป็นประเทศที่เข้มแข็ง
พัฒนาอย่างสมบูรณ์ และมีบทบาทน�ำ
ในเวทีโลก)
จีนมีผู้น�ำคือ สีจิ้นผิง ที่กล่าวกันว่า
เข้มแข็งและมีฐานอ�ำนาจที่มั่นคงยิ่ง
ส่วนพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นสถาบัน
หลักผู้ก�ำหนดทิศทางของประเทศจีน
เอง ก็ก�ำลังกระชับเสถียรภาพทาง
อ�ำนาจในสังคม เดินหน้าขจัดข้อ
บกพร่อง เช่น การทุจริตคอร์รัปชั่น
และยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ขั้น
คุณภาพ พยายามลดเลิกผลเสียจากขั้น
การพัฒนาในยุคก่อน หันมาให้ความ
ส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อม และตอบสนอง
ความกินดีอยู่ดีของประชาชนให้ดีขึ้น
ด้านการต่างประเทศ จีนจะมี

บทบาทในกิจการโลกมากขึ้น โดยใช้
Belt and Road Initiative (BRI)
เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเล
เป็นยุทธศาสตร์ธงชัยที่จะพาจีนออกไป
ผจญภัยในโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การ
ต่างประเทศ และการเมืองอีกครั้ง
ยุทธศาสตร์นี้มาพร้อมกับกลไกประกอบ
เช่น สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ใหม่ที่ริเริ่มโดยจีน อย่างธนาคาร AIIB
การทีจ่ นี เข้มแข็งและลุกขึน้ มาเสนอ
ตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอย่าง
BRI ตัง้ สถาบันการเงินทางเลือก
นอกจากของตะวันตกอย่าง AIIB และ
เพิม่ บทบาทเงินหยวนในสกุลเงินระหว่าง
ประเทศ เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้วเิ คราะห์
กันว่า จากนี้ไปโลกจะมีสองระเบียบหลัก
คือ 1.ระเบียบโลกทีเ่ ป็นอยูข่ องตะวันตก
น�ำโดยอังกฤษและต่อมาคือสหรัฐ
(Anglo-Saxon World Order) ซึง่
บังคับใช้ผา่ นสถาบันต่างๆ ในระบบ
Bretton Woods (ทีจ่ นี มองว่าไม่เป็น
ธรรมกับหลายชาติ รวมทัง้ จีน) กับ
2.ระเบียบโลกที่ไม่ได้นำ� โดยตะวันตก
(Non-western world order) แต่นำ�

โดยจีนและประเทศในกลุม่ BRICS
การมีสองระเบียบโลกพร้อมกันนี้
นักวิชาการบางท่านมองว่าจะน�ำไปสู่
ความขัดแย้ง บางท่านมองว่าจะน�ำไปสู่
การหลอมรวมและสังเคราะห์เป็น
ระบอบใหม่ตามวิภาษวิธีของมาร์กซ์
แต่ ศ.ดร.จุลชีพ มองว่า สองระเบียบนี้
จะด�ำรงอยู่ในแบบเต๋า คือ ทั้งแข่งทั้ง
เสริมกัน (Forever fighting, forever
complementing)   
สรุปคือแม้มเี รือ่ งต้องปรับปรุงอีก
มาก แต่จบั อารมณ์ได้วา่ ประเทศจีน
ก�ำลังมีจติ ใจทีฮ่ กึ ห้าวเหิมหาญ ความ
ส�ำเร็จทางเศรษฐกิจการเมืองและการที่
สามารถฟันฝ่าวิกฤตใหญ่ของโลกในช่วง
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ประเทศอืน่ พากันพ่ายแพ้มา
ได้ครัง้ แล้วครัง้ เล่า ไม่วา่ วิกฤตต้มย�ำกุง้
ในเอเชีย วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จาก
อเมริกา วิกฤตหนีส้ าธารณะในยุโรป ยิง่
ท�ำให้จนี มัน่ ใจในแนวทางเดินของตน แม้
จะเดินไม่เหมือนใครในโลก กล่าวอย่าง
หยาบคือ มีระบอบเศรษฐกิจแบบตลาด
แต่การเมืองควบคุมเบ็ดเสร็จโดยพรรค
คอมมิวนิสต์ n

