คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2541

ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความหนาวยะเยือกจับขั้วหัวใจผม (โดยที่ผมไมเคยรูวา หัวใจผมมีขั้วหรือไม)
ตั้งแตเชาวันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2541 เมื่อตื่นขึ้นมาพานพบความโกลาหลในตลาดหลักทรัพย
Wall Street นครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โดยการชมรายงานขาวทางสถานีโทรทัศน
CNN
อาการ ‘ปวย’ ของผมกระเตื้องขึ้นในชวงวันเสาร-อาทิตย สัปดาหนั้น เนื่องจาก
ตลาดหลักทรัพยประเทศตางๆปดทําการ แตแลวอาการของผมกลับเสื่อมทรุดลงไปอีกในวันจันทรอังคาร สัปดาหตอมา เมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพยสําคัญๆของโลกพรอมใจกันดิ่งลงเหว
ไมมีกาละใดในชีวิตของผมที่มองเห็นภัยคุกคามของคอมมิวนิสมอยางชัดเจน
มากเทากาละนี้ เมื่อมองยอนหลัง ผมอดรูสึกเสียใจมิไดที่กาลครั้งหนึ่งผมเคยเสียเวลาตอตาน
กฎหมายคอมมิวนิสต บัดนี้ คอมมิวนิสมกําลังจูโจมศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก ไมเพียงแต
Wall Street จะติดไวรัสรัสเซียเทานั้น หากทวาไวรัสรัสเซียยังแพรระบาดอยางรวดเร็วอีกดวย
London FTSE, Tokyo Nikkei, HK Hang Seng หรือแมแต Bangkok SET ลวนแลวแตติดไวรัส
รัสเซีย ผูชํานาญการกลาววา ไวรัสรัสเซียเลวรายยิ่งกวา Ebola และอาจจะอยูในระดับนองๆของ
HIV
เมื่ออาณาจักรโซเวียตลมสลายและกําแพงเบอรลินพังทลายนับแตป 2532 เปน
ตนมา นักวิชาการทุนนิยมพากันรองไชโย บางคนดังเชนฟรานซิส ฟูกูยามา (Francis Fukuyama)
ถึงกับกลาวถึง‘ปลายทางของประวัติศาสตร’ (The End of History) เพราะการที่ประเทศสังคม
นิยมพากันเดินบนเสนทางทุนนิยม พึ่งพิงกลไกราคาในการแกไขปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น หรืออยางนอยที่สุดเลือกระบบสังคมนิยมแบบตลาด(Market Socialism) แสดงใหเห็นถึง
ชัยชนะของระบบทุนนิยมที่มีตอระบบสังคมนิยมและคอมมิวนิสม
ผมจําไดดีวา ในชวงเวลาเกือบทศวรรษที่ผานมานี้ โลกของนักวิชาการฝายซาย
มีแตความเหงาหงอย เกือบทุกคนเหน็บเรื่อง ‘เราแพแลวแมจา’ บทละครมุมกลับของ ’นายผี’ อยู
เคียงขางหัวใจ วารสารวิชาการฝายซายตกอยูในสภาพดังกลาวนี้ ลางคนตั้งคําถามวา โลกมนุษย
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ไมมีเสนทางการพัฒนาเสนทางอื่นนอกเหนือจากเสนทางทุนนิยมอีกแลวหรือ ทุกแหงหนมีแต
คําวา Liberalization ตั้งแต Trade Liberalization จนถึง Financial Liberalization โดยไมนําพา
ตอ Political Liberalization มิไยตองกลาวถึง Deregulation, Privatization และ Stabilization
ผมจําไดดีวา ในทศวรรษเดียวกันนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยติดไวรัสทุนนิยมดวย
กลุมขุนนางนักวิชาการไทยพากันทองสูตรสําเร็จ Liberalization, Deregulation, Privatization
และ Stabilization หรือที่ภาษาภายในองคกรธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เรียกกันวา Four-ations สยามรัฐนาวาถูกชักจูงไปสูการเปน NICs ดวยสูตรสําเร็จดังกลาวนี้
แต แ ล ว ความมหั ศ จรรย ท างเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย ตะวั น ออก (East Asia
Economic Miracle) กลับแปรเปนความอับปางทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2539 เปนตนมา โลก
ของนักวิชาการฝายซายกลับฟนคืนชีพและมีชีวิตชีวาชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน เศรษฐกิจ
ทุนนิยมอับปางทีละประเทศสองประเทศ นับตั้งแตญี่ปุน เกาหลีใต ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย
และมาเลเซีย โดยที่ประเทศ ‘คอมมิวนิสตกลับใจ’ ดังเชนรัสเซียตองเผชิญภาวะอับปางยิ่งกวา
ประเทศอื่นใด แมแตปราการสําคัญของระบบทุนนิยมโลกในอาเซียตะวันออกดังเชนฮองกง ตอง
เผชิญการสั่นคลอนอยางรุนแรง
บัดนี้ นักวิชาการฝายซายกําลังตระเตรียมตนฉบับ ‘ปลายทางของประวัติศาสตร’
(The End of History) โดยกลาวถึงจุดจบของระบบทุนนิยม พรอมทั้งจัดการแสดงละครเรื่อง
‘เราชะนะแลว แมจา’
เมื่อสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกละทิ้งเสนทางสังคมนิยมเมื่อตนทศวรรษ
2530 นั้น ผูเชี่ยวชาญทุนนิยมจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกพากันตบเทาเขาไปในประเทศ
เหลานี้ เพื่อใหคําแนะนํ าในการดําเนินนโยบายเพื่อปรับเสนทางการพัฒนาของบรรดาประเทศ
ที่มีระบบเศรษฐกิจในชวงการเปลี่ยนผาน(Transitional Economies)เหลานี้ วิวาทะเกี่ยวกับ
การดํ าเนิ น นโยบายที่ สํ าคั ญ ก็ คื อ ควรจะปรั บ เส น ทางการพั ฒ นาชนิ ด ค อ ยเป น ค อ ยไป
(Gradualism) หรือควรจะปรับเสนทางการพัฒนาชนิดเปลี่ยนขั้วโดยฉับพลัน ผูนําคนหนึ่งของ
สํานักความคิดหลังนี้ คือ ศาสตราจารยเจฟฟรีย แซ็กส(Jeffrey Sachs) เปรียบเทียบการปรับ
เสนทางการพัฒนากับการรักษาโรคประสาท ผูปวยโรคประสาทอาจรักษาหายไดดวยการใชไฟฟา
ช็อคฉันใด การปรับเสนทางการพัฒนาควรจะเปนไปโดยฉับพลันชนิดเปลี่ยนขั้วฉันนั้น ดวยเหตุ
ดังนี้ Shock Therapy กลายเปนวิธีการในการเยียวยาประเทศที่ติด ‘โรคสังคมนิยม’ หรือ ‘โรค
คอมมิวนิสม’
ในทัศนะของศาตราจารยเจ็ฟฟรีย แซ็กส การที่รัสเซียและประเทศตางๆในยุโรป
ตะวันออกมีอาการรอแร และเศรษฐกิจทําทาลมสลาย เปนเพราะ Shock Therapy ที่ใชนอย
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เกินไป หากมีการใชไฟฟาช็อคแรงกวาที่เปนมา ประเทศเหลานี้จะไมตองเผชิญวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการเปลี่ยนเสนทางของระบบเศรษฐกิจมากดังที่ปรากฏ
ไมวาทัศนะของศาสตราจารยแซ็กสจะถูกตองหรือไมก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจรัสเซีย
ทําทาลมสลาย และเงินรูเบิลของรัสเซียถูกโจมตี รัสเซียสามารถผลิตไวรัสที่เรียกกันวา ‘ไวรัส
รัสเซีย’ และปลอยใหแพรระบาดไปทั่วโลก จนไวรัสรัสเซียปรากฏทุกมุมโลก มนุษยโลกในชวง
ปลายเดือนสิงหาคม 2541 จึงอุดมดวยความโกลาหล ภาวะโกลาหลยังคงสืบตอมาถึงตนเดือน
ถัดมา การโจมตีของไวรัสรัสเซียทําใหระบบทุนนิยมโลกออนแอลงไปเปนอันมาก จนใครๆนึกถึง
ระบบสังคมนิยม โดยที่บางอาจนึกถึงระบบคอมมิวนิสม
ความเขมแข็งของไวรัสรัสเซียอาจทํ าใหชาวรัสเซียหวนกลับไปนิยมนายมิเกล
กอรบาชอฟ (Mikhail Gorbachev) ประธานาธิบดีผูริเริ่มนโยบาย Perestroika, Glasnost
และแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ซึ่งครั้งหนึ่งถูกกลาวหาวาเปนตนตอที่ทําใหอาณาจักรโซเวียต
ล ม สลาย อั น เป น เหตุใหชาวรั ส เซี ย เสื่ อ มความนิ ย มนายกอรบาชอฟ รั ส เซี ย เพี ย รพยายาม
‘สงออก’ ระบบคอมมิวนิสตมาเปนเวลาชานานตั้งแตป 2460 แตประสบความสําเร็จไมมากนัก
พลันที่รัสเซียละทิ้งเสนทางของระบบเศรษฐกิจเดิมไมถึงทศวรรษ รัสเซียก็สามารถ ‘สงออก’ ไวรัส
รัสเซียไปกรอนกัดระบบทุนนิยมโลกถึง Wall Street
ในขณะที่ผมเขียนบทความนี้ พรรคคอมมิวนิสตรัสเซียกําลังขัดขวางมิใหนาย
วิกเตอร เชอรโนเมอรดิน (Viktor S. Chernomyrdin) ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีตามขอเสนอ
ของประธานาธิบดีบอริส เยลตซิล (Boris N. Yeltsin) หากการขัดขวางประสบผล เศรษฐกิจรัสเซีย
จะยิ่งลมสลายมากกวาที่เปน และไวรัสรัสเซียจะแผฤทธานุภาพมากกวาที่ปรากฏในชวงปลาย
เดือนสิงหาคม 2541
ไมมีกาละใดอีกแลวทีภ่ ัยคุกคามจากคอมมิวนิสมทั้งพรรคคอมมิวนิสตรัสเซียและ
ไวรัสรัสเซีย จะนาเกรงขามมากกวาเทากาละนี้
ผู  นํ าโลกทุ น นิ ย มหละหลวมมิ ไ ด ต รวจสอบตนเองและหลงระเริ ง กั บ ชั ย ชนะ
จอมปลอมมาเกือบทศวรรษ ในประการสําคัญ มิไดตระหนักวา ระบบทุนนิยมโลกมีพันธมิตร
ดานกลับของฝายคอมมิวนิสต บรรดาผูบริหาร Hedge Funds ที่ใชเงินกองทุนในการเก็งกําไร
ซื้อขายเงินตราสกุลตางๆ แมจะเปนผูปฏิบัติงานของโลกทุนนิยม แตเปนพันธมิตรดานกลับของ
ฝายคอมมิวนิสต ดวยการโจมตีคาของเงินตราสกุลตางๆ ความโกลาหลทางเศรษฐกิจปรากฏ
เปนระลอกๆ และตามมาดวยความโกลาหลทางการเมืองและสังคม
โลกอาจมาถึง ‘ปลายทางของประวัติศาสตร’ และนักวิชาการฝายซายอาจเตรียม
เขียนตนฉบับ เพื่อโตกับฟรานซิส ฟูกูยามา แตคอยแลวคอยเลา โลกอาจไปไมถึง ‘ปลายทางของ
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ประวัติศาสตร’ สักที การคอยเห็น ‘ปลายทางของประวัติศาสตร’ ยากเย็นกวาการคอยเห็นกนบึ้ง
ของเศรษฐกิจไทยมากนัก ขอเท็จจริงอาจปรากฏวา นักวิชาการทั้งฝายซายและฝายขวาตางไมมี
โอกาสเห็น ‘ปลายทางของประวัติศาสตร’ ของกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากระบบทุนนิยมและระบบ
สังคมนิยมอาจปรับตัวเขาหากันตามคําทํานายของ Convergence Theory นั่นเอง

