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ทุนนิยมตะเกียบ

                                                   รังสรรค  ธนะพรพันธุ

            วันที่ 1 มกราคม 2539 สิงคโปรแปรสภาพเปนประเทศที่พัฒนาแลวตาม
คํ านิยามของ OECD (= Organization for Economic Cooperation and Development) 
แตผูนํ าสิงคโปรมิไดรูสึกยินดียินรายกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ ไมมีเสียงไชโยโหฮิ้วและ
การตีฆองรองปาว (Asia Times, December 8, 1995)
           OECD ยึดเกณฑรายไดประชาชาติตอหัว (per capita GNP) เพียงเกณฑเดียว
ในการจัดกลุ มประเทศที่พัฒนาแลว นั่นก็คือ หากประเทศใดมีรายไดประชาชาติตอหัวถึง
ระดับ 22,400 ดอลลารอเมริกันตอป  ประเทศนั้นก็ยกฐานะเปนประเทศที่พัฒนาแลว
           ขอมูลของธนาคารโลกตามที่ปรากฏใน World Development Report 1995 
บงบอกวา สิงคโปรมีรายไดประชาชาติตอหัวสูงเปนอันดับที่ 14 ของโลก สูงกวาประเทศที่เคย
เปนเมืองแมดังเชนสหราชอาณาจักร (อันดับที่ 18) สูงกวาอิตาลี (อันดับที่15) ออสเตรเลีย 
(อันดับที่ 20) และนิวซีแลนด (อันดับที่ 24) ในอาเซีย สิงคโปรเปนรองเฉพาะญี่ปุน (อันดับที่ 2) 
เทานั้น
           แตผูนํ าสิงคโปรหาไดหลงงมงายกับมายาภาพดังกลาวนี้ไม เพราะตระหนักดีวา  
สิงคโปรยังลาหลังประเทศที่พัฒนาแลวอื่นๆอีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย และความสามารถและทักษะในการกอใหเกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
ในประการสํ าคัญ สิงคโปรมีโครงสรางการผลิตที่ตองพึ่งพิงตางประเทศอยางมาก เมื่อสิงคโปร
ส้ินฐานะการเปนประเทศดอยพัฒนา สิงคโปรเร่ิมถูกตัดความชวยเหลือจากตางประเทศและ
ถูกตัดสิทธิพิเศษทางดานภาษีศุลกากร (GSP)  ณ บัดนี้ สิงคโปรตองแขงขันกับประเทศที่พัฒนา
แลวบนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน
           นายโกะจกตง (Goh Chok Tong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปรเชื่อมั่นวา สิงคโปร
สามารถฝา `รังสีอํ ามหิต' อันเกิดจากแรงกดดันในการแขงขันในระบบทุนนิยมโลกได  แตทั้งนี้
สิงคโปรจักตองจัดระบบการบริหารใหดี และดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายสังคม
อยางเหมาะสม
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           ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงํ าโดยกลุมคนที่ใชชอนสอมในการบริโภคมาเปน
เวลากวาสองศตวรรษ จนอาจกลาวไดวา ในอดีตกาล ระบบทุนนิยมโลกถูกครอบงํ าโดย 
`ทุนนิยมชอนสอม' ญ่ีปุนเปนชาติที่ใชตะเกียบชาติแรกที่กาวเขาสู `สโมสรคนรวย' หลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง บัดนี้ `สโมสรคนรวย' ตองแบงปนฟนที่ให `ทุนนิยมตะเกียบ' เพื่อตอนรับสิงคโปร 
หากฮองกงไมกลับคืนสูสาธารณรัฐประชาชนจีนในป 2540  ฮองกงก็จะเปนชาติที่ใชตะเกียบชาติ
ตอไปที่กาวเขาสู `สโมสรคนรวย' ตามหลังดวยไตหวันและเกาหลีใต
            วัฒนธรรมการใชตะเกียบลงรากปกหลักในอาเซียตะวันออกนานนับศตวรรษ 
การใชตะเกียบเปนอุปกรณการบริโภคอาหารเริ่มตนในประเทศจีนกอนคริสตกาลประมาณ 400 ป 
การติดตอสัมพันธระหวางจีน เกาหลี และญี่ปุนทํ าใหมีการถายทอดวัฒนธรรมการใชตะเกียบ 
แตการแพรระบาดของวัฒนธรรมตะเกียบที่สํ าคัญเกิดจากการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีน 
สวนใหญเปนผลจากภาวะทุพภิกขภัยภายในประเทศจีนนั้นเอง แมในชั้นแรกกระแสการอพยพ
ของจีนโพนทะเลจะมุงสูอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตก็กระจายสูอเมริกาและยุโรปในเวลาตอมา 
วัฒนธรรมตะเกียบขยายตัวตามคลื่นการอพยพของจีนโพนทะเลดังกลาวนี้
           เมื่อพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีนยึดครองแผนดินใหญไดในป 2492 กลุม
ทุนจีนระลอกใหญยายฐานไปสูฮองกง ไตหวัน และอาเซียตะวันออกเฉียงใต กระนั้นก็ตาม 
ใชวาสายสัมพันธจะตัดขาดจากกันจนหมดเยื่อใยก็หาไม ชาวจีนโพนทะเลยังคงสงเงินและสิ่งของ
ไปชวยเหลือเกื้อกูลญาติพี่นองและมิตรสหายในแผนดินใหญ นี้นับเปนเครือขายความสัมพันธ
ระหวางกลุมชนบนพื้นฐานวัฒนธรรมตะเกียบที่สํ าคัญ
           เมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร การพัฒนาจาก
ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบปด (inward orientation) มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 
(outward orientation) เมื่อตนทศวรรษ 2520 และเรงพัฒนาสูแนวทางทุนนิยมนับต้ังแต
ตนทศวรรษ 2530 เปนตนมา ดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตางๆขึ้น ทุนจีนโพนทะเล
เคลื่อนกลับไปลงทุนในปตุภูมิมาตุคาม และมีสวนสํ าคัญไมนอยในการขับเคลื่อนจักรกลทาง
เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน
           เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายฝ งทะเลตอนใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมณฑลกวางตุงและมณฑลฟูเจี๋ยน คอยๆพัฒนาเปนเขตเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศตามพลังธรรมชาติของผูที่มีภูมิหลังแหงชาติพันธุเดียวกัน  และกอตัวเปน `สามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ' ซึ่งเชื่อมโยงฮองกงและไตัหวันเขากับจีนแผนดินใหญสวนที่เปนมณฑลทั้งสองนี้  โดยที่
ทุนจีนโพนทะเลจากอาเซียตะวันออกเฉียงใตก็เขาไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ดวย ความ
รุงเรืองทางเศรษฐกิจกํ าลังแปรโฉมสามเหลี่ยมเศรษฐกิจนี้ใหกลายเปน `เขตเศรษฐกิจจีน
อันไพศาล' (Greater Chinese Economic Sphere)
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            เขตเศรษฐกิจระหวางประเทศมิไดกอเกิดจากพลังธรรมชาติเทานั้น หากยังกอเกิด
จากขอตกลงระหวางประเทศดวย ในปจจุบันมีความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
อาเซียตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeast Asia Economic Zone) อันประกอบดวยมงโกเลีย 
เกาหลีเหนือ เกาหลีใต รัสเซีย (ภาคตะวันออกไกล) ญ่ีปุน และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) อันมีศูนยกลางอยูที่ลุมนํ้ าตูหมิน (Tumen River) ในขณะเดียวกัน ธนาคาร
พัฒนาอาเซีย (ADB) กํ าลังผลักดันใหเกิด `หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ' ดวยการสรางเครือขายการ
ขนสงคมนาคมเชื่อมโยงประเทศตางๆในลุมนํ้ าโขง อันประกอบดวยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย นอกจากนี้ ยังมีความดํ าริในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทะเล
เหลือง (Yellow Sea Economic Zone) ซึ่งเชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และญี่ปุน 
(เกาะเกียวชู) อีกดวย
            การกอตัวของเขตเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งที่เกิดจากพลังธรรมชาติและ
ขอตกลงระหวางประเทศ ดังที่กลาวขางตนนี้ มีผลตอการขยายเครือขายของ `ทุนนิยมตะเกียบ'
มิไยตองกลาวถึงการเติบใหญทางเศรษฐกิจของญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน ซึ่งมีผลตอการ
เติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' โดยตรง
           การจัดการประชุมระหวางนายทุนจีนที่เรียกวา World Chinese Entrepreneurs  
Convention เรียกยอ ๆ วา WCEC นับเปนยุทธวิธีในการสรางเครือขาย ความสัมพันธระหวาง
ทุนจีนโพนทะเล ซึ่งมีผลไมมากก็นอยตอการเติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' WCEC จัดการประชุม
คร้ังแรกในสิงคโปรในป 2534 คร้ังที่สองในฮองกงในป 2536 และครั้งที่สามในประเทศไทย
เมื่อตนเดือนธันวาคม 2538  WCEC นับเปนองคกรสํ าคัญที่เชื่อมโยงจีนโพนทะเล ซึ่งประมาณวา
มีประชากร 57 ลานคน และกอใหเกิดผลผลิต 450,000 ลานดอลลารอเมริกัน (Asia Times, 
December 6, 1995)
            การเติบโตของ `ทุนนิยมตะเกียบ' ยังไดรับการเกื้อหนุนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีกดวย World Chinese Business Network (WCBN) กอต้ังขึ้นจากขอเสนอของนายลีกวนยู 
อดีตนายกรัฐมนตรีแหงสิงคโปรซึ่งเสนอตอที่ประชุม World Chinese Entrepreneurs Convention 
คร้ังที่สอง ณ ประเทศฮองกงในป 2536 ทั้งนี้หอการคาจีนในสิงคโปร (Singapore Chinese 
Chamber of Commerce and Industry) เปนผูรวบรวมขอมูล   บริษัทธุรกิจจีนประมาณ 10,000 
บริษัท  โดย WCBN เปนผูนํ าขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร และใหบริการขอมูลผาน Internet 
โดยเริ่มบริการตั้งแตวันที่ 8 ธันวาคม 2538 (Asia Times, December 8, 1995)  WCBN จึงเกื้อกูล
การขยายเครือขายความสัมพันธของ `ทุนนิยมตะเกียบ'
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            ในขณะที่เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) มีความคืบหนาไมมาก และเขตความ
รวมมือทางเศรษฐกิจในอาเซียแปซิฟก (APEC) อยูในภาวะลูกผีลูกคน เครือขายของ `ทุนนิยม   
ตะเกียบ' ยังคงขยายตัวตอไปอยางไมหยุดยั้ง
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