
The Chinese Road to Socialism*

ตามปกติหนังสือที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่องเมืองจีนในระยะหลังๆนี้นั้นมักจะขึ้นตน 
ค ําน ําดวยการโออวดวา ผูเขียนไดมีโอกาสไปทองเที่ยวในประเทศนั้นเปนระยะเวลายาวนานเทาใด 
The Chinese Road to Socialism ของนายวลีไรทกับนายแมคฟารเลน ดูจะเปนขอยกเวนของความ 
ขอนี ้ เพราะไมแตเฉพาะจะไมมีคํ านํ าของผูเขียนเทานั้น ในบทนํ าของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนซึ่งเปน
นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรเลียทั้งคูไดช้ีใหเห็นวา วิถีทางที่นักเศรษฐศาสตรจะเรียนรูสภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆนั้นอาจทํ าไดหลายวิธี วิธีหนึ่งก็โดยการอานหนังสือและ 
บทความที่นักเศรษฐศาสตรอ่ืนๆไดเขียนไว วิธีที่สองโดยการศึกษาสถิติทางราชการและสิ่งตีพิมพ
ของรฐับาลและสถาบันตางๆ วิธีที่สามโดยการสนทนากับนักเศรษฐศาสตรของประเทศนั้น และวิธี
ทีส่ี่โดยการทองเที่ยวในประเทศนั้น อาศัยตา หู จมูก เพื่อสัมผัสระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น 
หนงัสือเลมนี้เปนผลรวมของวิธีการทั้งสี่นี้ โดยมีจุดมุงหมายสํ าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อ
ศกึษาปจจัยทางการเมือง สังคม และวฒันธรรมที่มีความสํ าคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของจีน 
ประการที่สอง เพือ่ศกึษารายละเอียดการปฏิบัติการของปจจัยเหลานี้ทั้งหมดเพื่อประเมินผลกระทบ
ของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ การวางแผน เทคโนโลยี และการผลิต

หนงัสอืเลมนี้จํ าแนกออกเปน 3 ภาค และภาคผนวก 1 ภาค ภาคแรกวาดวยการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีนระหวางป 2492 – 2508 ภาคที่สองวาดวยผลกระทบของการปฏิวัติ 
วฒันธรรมระหวางป 2509 – 2511 และภาคที่สามวาดวยอุดมการณและการเมืองของระบบสังคม
นยิมแบบจีน สวนภาคผนวกวาดวยคํ าสอน ‘ลาสุด’ ของเมาเซตุง

ในภาคแรก ผูเรียนเริ่มตนดวยการกลาวถึงอุดมการณ วัฒนธรรมและการเมือง 
ที่เปนมาในอารยธรรมของจีน ซ่ึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนชาวจีน
ทั้งปวง จากนั้นจึงกลาวถึงสถานการณทางเศรษฐกิจในป 2492 ซ่ึงเปนปแหงการปฏิวัติ รัฐบาล 
สาธารณรฐัประชาชนจีนเริ่มตนดวยการบูรณะประเทศระหวางป 2492–2495 วิธีการที่ใชก็คือ การ
ควบคมุทางเศรษฐกิจเฉพาะการประกอบการสํ าคัญๆ เชน การธนาคาร การพาณิชยกรรม การรถไฟ 
และอุตสาหกรรมสํ าคัญๆอื่นๆ กับการปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยวิธีการเหลานี้ การบูรณะประเทศ 
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กป็ระสบผลสํ าเร็จอยางนาชื่นชม เมื่อการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจขั้นแรกสํ าเร็จลุลวงแลว จีนก็กาว
ตอไปดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกระหวางป 2496 – 2500 โดยมุงปูพื้นฐานสํ าหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฉบับนี้ เงินทุนสวนใหญจัดสรรใหแกอุตสาหกรรมผลิตสินคาประเภท
ทุน (Capital goods-industries) ดวยตองการใหอุตสาหกรรมประเภทนี้จํ าเริญรุดหนายิ่งกวา 
อุตสาหกรรมผลิตสินคาบริโภค (consumer-goods industries) กลยทุธในการพัฒนาระยะแรกเริ่ม
อาศัยโซเวยีตเปนแบบอยางที่สํ าคัญ เพียงแตปรับใหเหมาะสมกับสภาพของจีน การวางแผนพัฒนา
ในระยะเริ่มแรกยังคงเปนการรวมอํ านาจสูสวนกลาง ซ่ึงยังความสูญเปลาทางเศรษฐกิจเปนอันมาก 
จีนจึงเริ่มใชวิธีกระจายอํ านาจออกจากสวนกลาง การผลิตสินคาประเภททุนยังคงควบคุม 
โดยพนกังานสวนกลาง แตการผลิตสินคาบริโภคปลอยใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานในแตละทอง
ถ่ิน การพฒันาอุตสาหกรรมในระยะแรกเริ่มไดรับความชวยเหลือจากโซเวียตเปนสํ าคัญ แตหลังจาก
ที่โซเวียตเลิกใหความชวยเหลือโดยสิ้นเชิงในป 2503  จีนเริ่มยืนบนขาของตนเอง gross fixed 
investment เพิ่มขึ้นจาก 5.5% ของรายไดประชาชาติในป 2493 เปน 17.9% ในป 2500 กลาวโดย 
ทัว่ไป จนีสามารถบรรลุเปาหมายดานอุตสาหกรรมที่กํ าหนดไวในแผนฉบับแรกเปนสวนใหญ ทาง
ดานการเกษตรกรรม จีนเริ่มตนดวยการใชระบบนารวม และติดตามดวยระบบการสหกรณ ซ่ึงตาม
ความเห็นของผูเขียนมีขอดีอยางนอย 4 ประการคือ ประการแรก การสหกรณมีสวนสํ าคัญในการใช
ประโยชนจากแรงงานที่มีอยูอยางเหลือเฟอ ในการทํ างานดานชลประทานระดับหมูบานหลังฤดู
ทํ านา ประการที่สอง การสหกรณมีบทบาทสํ าคัญในการระดมเงินออม และนํ าเงินออมเหลานั้นไป
ลงทุน ประการที่สาม การสหกรณยังเปนผลใหมีการจัดการอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น ประการที่ส่ี  
การสหกรณมบีทบาทสํ าคัญในการจัดสรรระบบการประกันสังคมที่ดีกวาเดิม อยางไรก็ตามโดยเหตุ
ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเนนเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาอุตสาหกรรม
เบาและการพัฒนาเกตรกรรมจึงไมรวดเร็วเทาที่ควร ในป 2501 จีนหันมาใชกลยุทธ “การกาว
กระโดดครั้งใหญ” (The Great Leap Forward) เร่ิมใชระบบคอมมูน ซ่ึงเนนถึงระบบสังคมนิยมทาง
เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนเกินทางการเกษตร และเพิ่มชองโอกาสการลงทุนทางเกษตรกรรม
และอ่ืนๆ กับเริ่มใชนโยบายอุตสาหกรรมแบบ “เดนิดวยขาทั้งสอง” (Walking on two legs) ซ่ึง
หมายถึงการพัฒนาอตุสาหกรรมขนาดเล็ก ใหญ กลาง พรอมๆ กันไป และการใชเทคนิคการผลิต
สมัยใหมกับเทคนิคการผลิตของทองถ่ินพรอมๆกันไป ในแงนี้แบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจีนเริ่มผันแปรจากกลยุทธของโซเวียต เพราะโซเวียตเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสหกรรม
ดวยการใหความสํ าคัญแกอุตสาหกรรมหนักเปนสํ าคัญ ซ่ึงเปนที่ถกเถียงกันในหมูนักเศรษฐศาสตร
รัสเซียในทศวรรษ 1920 เปนอนัมาก แตจีนเริ่มประจักษวา กลยทุธการพัฒนาอตุสาหกรรมเชนนี้กอ
หายนภัยทางเศรษฐกิจเพียงใด ไมเฉพาะแตเทคนิคการผลิตที่อาศัยทุนมากๆ (capital-intensive 
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technique) ซ่ึงเปนหัวใจของอตุสาหกรรมหนัก จะไมเหมาะสมกับประเทศที่มีประชากรลนหลาม
เชนจีนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดปญหาภาระในการพัฒนา ความจํ าเริญเติบโตที่แตกตางกัน
ระหวางสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจ และปญหาแรงงานทะลักเขาสูภาคตัวเมืองอีกดวย เหตุฉะนี้
จงึเนนการพัฒนาอตุสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งภายในและภายนอกคอมมูนตางๆ และ
พยายามกระจายการพัฒนาอตุสาหกรรมไปยังคอมมูนและจังหวัดตางๆ โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก อาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบา เฉกเชนกระดาษ ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคการผลิตที่ใชทุนมากๆ 
หรืออาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงรวมทั้งสินคาประเภททุน แตพยายามเนนถึงการใชเทคนิค
การผลิตที่อาศัยแรงงานมากๆ (labour-intensive technique) นโยบายเชนนี้นับเปนคุณตอประเทศจีน
เปนอันมาก กลาวคือ ประการแรก สํ าหรับอตุสาหกรรมซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและตลาดใกลคอมมูน 
การกระจายการประกอบการยอมเปนไปได ขอถกเถียงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเหลานี้ครอบ
คลุมทั้งอุดมการณทางการเมือง แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ศิลป และวัฒนธรรม ผเขียนมีความ
เห็นวา การที่นโยบายเศรษฐกิจใหม (NEP) ยอมรับเอาลัทธิบูคารินไปใช แสดงใหเห็นวา  
การกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจตกอยูในอํ านาจของพวกฝายขวา การปฏิวัติวัฒนธรรมในป 2509  
มจีดุมุงหมายสวนหนึ่งที่จะยื้อแยงอํ านาจจากผูนํ าฝายขวา (ซ่ึงรวมทั้งนายลิวเฉาฉ)ี เหลานี้  เพื่อหัน
กลับไปใชกลยุทธการบริหารเศรษฐกิจตามแบบอยางที่เมาเซตุงวางไว

ผู เขียนมิไดกลาหาญชาญชัยพอที่จะระบุวา อะไรเปนตนตอของการปฏิวัติ 
วัฒนธรรมโดยชนชั้นกรรมาชีพ ดังเชนนักวิชาการตะวันตกมากหลาย นี้นับเปนขอดียิ่ง เนื้อหา 
ในตอนนี้คอนขางละเอียดและวิเคราะหอยางเปนระบบ แนวความคิดเบื้องฐานของการปฏิวัติ 
วัฒนธรรมก็เพื่อที่จะเนนความสํ าคัญของปจจัยมนุษยที่มีตอกระบวนการพัฒนา คุณคาพื้นฐาน 
ความคดิ และแรงจูงใจของประชาชนเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งที่มีผลตอความเปนไปของสังคม แมวาการ
ปฏิวัติทางการเมืองและการปฏิวัติทางเศรษฐกิจจะสัมฤทธิผล แตการปฏิวัติจะมิไดช่ือวาประสบ 
ผลสํ าเรจ็ หากยังไมมีการปฏิวัติจิตใจมนุษย ปจจัยดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดในหมู
ประเทศดอยพัฒนามากมาย อยางไรก็ตาม ดังที่ผูเขียนชี้ใหเห็น การปฏิวัติวัฒนธรรมหาไดมีบทบาท
สํ าคญัในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการวางแผนอยางสํ าคัญไม ตางกันแตเพียงวา ผูจัดการโรงงานซึ่ง
เดมิตองปรึกษาหารือคณะกรรมการการปกครองสวนทองถ่ิน ตองหันมาปรึกษาคณะกรรมการสวน
ทองถ่ินของคณะปฏิวัติวฒันธรรมแทน แตการปฏิวัติวัฒนธรรมมีบทบาทสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลง
แรงจงูใจในการประกอบการ โดยพยายามเลิกลมแรงจูงใจดานกํ าไรและผลตอบแทนในการทํ างาน
เสีย โดยที่คาจางยังคงมีอยู รายละเอียดในเรื่องเหลานี้ปรากฏอยูในบทที่ 7 ความพยายามในการ
เปลี่ยนการจัดสรร material incentives มาเปน non-material incentives หรืออีกนัยหนึ่ง moral 
incentives นบัเปนหัวใจของคํ าสอนของเมาเซตุง สังคมแบบสังคมนิยมจะมีเสถียรภาพอยูมิไดหาก
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แรงจงูใจที่ปรากฏอยูในระบบทุนนิยมยังคงมีบทบาทสํ าคัญตอความเปนไปของสังคมนี้ และถาหาก
แรงจูงใจและระบบคุณคาเหลานี้ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง มิชามินานสังคมก็จะหันกลับไปสูระบบ
ทนุนยิมอกี นักเศรษฐศาสตรตะวันตกเปนอันมาก รวมทั้งนายแฮรร่ี จี. จอหนสัน ตางมีความเห็นวา 
moral incentives ไมอาจมีบทบาทสํ าคัญในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม แตทัศนคติเชนนี้ยึดถือ 
โครงสรางของสังคมตะวันตกเปนแบบอยางในการวิเคราะห สังคมที่ยังมีลักษณะเปนสังคมเกษตร
และอิทธิพลของอายรธรรมตะวันตกยังมีไมมากเฉกเชนจีน ขอสรุปเชนนี้จะถูกตองหรือ ผูเขียน 
ทั้งสองมีความเห็นเอนเอียงไปทางขอสรุปดังกลาวนี้ แมผูเขียนจะไดเรียนรูอารยธรรม วัฒนธรรม
และระบบคุณคาของจีนดีพอ ก็ยังมีความเห็นวา ไมมีสังคมใดประเทศใดที่สามารถพัฒนาไดโดย
อาศัย moral incentives ลวนๆ

ถาหากจะกลาววา The Chinese Road to Socialism วาเปนโฆษณาชวนเชื่อของ
พวกฝายซาย เพราะเหตุที่หนังสือเลมนี้เขียนโดยผูนิยมชมชื่นจีนแดง ตีพิมพโดยสํ านักพิมพของ
พวกฝายซาย และเขียนคํ านํ าโดยนักเศรษฐศาสตรช้ันนํ าของพวกฝายซาย (นางโจน โรบินสัน)  
ขอกลาวหานี้ปราศจากมูลใดๆ ใครก็ตามที่มีสํ านึกแหงวิชาการคงมีความเห็นไมตางไปวา นี่เปน
หนังสือประวัติศาสตรเศรษฐกิจจีนแผนดินใหญที่ดีเยี่ยมอีกเลมหนึ่ง ผูเขียนไมเพียงแตแจกแจง 
ขอโตแยงในประเด็นตางๆ ระหวางผูที่เห็นวารูปแบบการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางแหงความ 
ลมเหลว กบัผูที่เห็นวาแบบแผนการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางที่นาชื่นชมเทานั้น หากทวายังเพียร
พยายามชี้ใหเห็นวา นโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ ของจีนมีสวนใดบางที่ลมเหลว และสวนใดบาง 
ที่สัมฤทธผิล และถาหากจะกลาวหาสถิติที่ปรากฎในหนังสือเลมนี้วาเปนโฆษณาชวนเชื่อ เราก็นา
จะถามตัวเองวามีสถิติใดบางที่ไมใชมุสาวาท ในแงนี้นาชมเชยผูเขียนที่พยายามเตือนผูอานอยู
เนอืงๆวา ตัวเลขใดบางที่มีขอชวนสงสัย ความพยายามในการวางตัวเปนกลางของผูเขียนยอมมีสวน
ทํ าใหหนังสือเลมนี้นาเชื่อถือมากขึ้น แตแนนอนที่สุดแนวความคิดทางการเมืองของผูเขียนยอมมี
อิทธิพลอยางสํ าคัญตอความเห็นที่ปรากฏในหนังสือนี้


