The Chinese Road to Socialism*
ตามปกติหนังสือที่เกี่ยวเนื่องดวยเรื่องเมืองจีนในระยะหลังๆนี้นั้นมักจะขึ้นตน
คํานําดวยการโออวดวา ผูเขียนไดมีโอกาสไปทองเที่ยวในประเทศนั้นเปนระยะเวลายาวนานเทาใด
The Chinese Road to Socialism ของนายวีลไรทกับนายแมคฟารเลน ดูจะเปนขอยกเวนของความ
ขอนี้ เพราะไมแตเฉพาะจะไมมีคํานําของผูเขียนเทานั้น ในบทนําของหนังสือเลมนี้ ผูเขียนซึ่งเปน
นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรเลียทั้งคูไดชี้ใหเห็นวา วิถีทางที่นักเศรษฐศาสตรจะเรียนรูสภาพของ
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศหนึ่งๆนั้น อาจทํ าไดห ลายวิธี วิธีห นึ่งก็โ ดยการอา นหนั งสื อและ
บทความที่นักเศรษฐศาสตรอื่นๆไดเขียนไว วิธีที่สองโดยการศึกษาสถิติทางราชการและสิ่งตีพิมพ
ของรัฐบาลและสถาบันตางๆ วิธีที่สามโดยการสนทนากับนักเศรษฐศาสตรของประเทศนั้น และวิธี
ทีส่ โี่ ดยการทองเที่ยวในประเทศนั้น อาศัยตา หู จมูก เพื่อสัมผัสระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น
หนังสือเลมนี้เปนผลรวมของวิธีการทั้งสี่นี้ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อ
ศึกษาปจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่มีความสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของจีน
ประการที่สอง เพือ่ ศึกษารายละเอียดการปฏิบัติการของปจจัยเหลานี้ทั้งหมดเพื่อประเมินผลกระทบ
ของการปฏิวัติทางวัฒนธรรมที่มีตอนโยบายเศรษฐกิจ การวางแผน เทคโนโลยี และการผลิต
หนังสือเลมนี้จําแนกออกเปน 3 ภาค และภาคผนวก 1 ภาค ภาคแรกวาดวยการ
พัฒนาเศรษฐกิจของจีนระหวางป 2492 – 2508 ภาคที่สองวาดวยผลกระทบของการปฏิวัติ
วัฒนธรรมระหวางป 2509 – 2511 และภาคที่สามวาดวยอุดมการณและการเมืองของระบบสังคม
นิยมแบบจีน สวนภาคผนวกวาดวยคําสอน ‘ลาสุด’ ของเมาเซตุง
ในภาคแรก ผูเรียนเริ่มตนดวยการกลาวถึงอุดมการณ วัฒนธรรมและการเมือง
ที่เปนมาในอารยธรรมของจีน ซึ่งมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคม และประชาชนชาวจีน
ทั้งปวง จากนั้นจึงกลาวถึงสถานการณทางเศรษฐกิจในป 2492 ซึ่งเปนปแหงการปฏิวัติ รัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มตนดวยการบูรณะประเทศระหวางป 2492–2495 วิธีการที่ใชก็คือ การ
ควบคุมทางเศรษฐกิจเฉพาะการประกอบการสําคัญๆ เชน การธนาคาร การพาณิชยกรรม การรถไฟ
และอุตสาหกรรมสําคัญๆอื่นๆ กับการปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยวิธีการเหลานี้ การบูรณะประเทศ
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ก็ประสบผลสําเร็จอยางนาชื่นชม เมื่อการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจขั้นแรกสําเร็จลุลวงแลว จีนก็กาว
ตอไปดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกระหวางป 2496 – 2500 โดยมุงปูพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาฉบับนี้ เงินทุนสวนใหญจัดสรรใหแกอตุ สาหกรรมผลิตสินคาประเภท
ทุน (Capital goods-industries) ดวยตองการใหอุตสาหกรรมประเภทนี้จําเริญรุดหนายิ่งกวา
อุตสาหกรรมผลิตสินคาบริโภค (consumer-goods industries) กลยุทธในการพัฒนาระยะแรกเริ่ม
อาศัยโซเวียตเปนแบบอยางที่สําคัญ เพียงแตปรับใหเหมาะสมกับสภาพของจีน การวางแผนพัฒนา
ในระยะเริ่มแรกยังคงเปนการรวมอํานาจสูสวนกลาง ซึ่งยังความสูญเปลาทางเศรษฐกิจเปนอันมาก
จี น จึ ง เริ่ ม ใช วิ ธี ก ระจายอํ านาจออกจากส ว นกลาง การผลิ ต สิ น ค า ประเภททุ น ยั ง คงควบคุ ม
โดยพนักงานสวนกลาง แตการผลิตสินคาบริโภคปลอยใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานในแตละทอง
ถิน่ การพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะแรกเริ่มไดรับความชวยเหลือจากโซเวียตเปนสําคัญ แตหลังจาก
ที่โซเวียตเลิกใหความชวยเหลือโดยสิ้นเชิงในป 2503 จีนเริ่มยืนบนขาของตนเอง gross fixed
investment เพิ่มขึ้นจาก 5.5% ของรายไดประชาชาติในป 2493 เปน 17.9% ในป 2500 กลาวโดย
ทัว่ ไป จีนสามารถบรรลุเปาหมายดานอุตสาหกรรมที่กําหนดไวในแผนฉบับแรกเปนสวนใหญ ทาง
ดานการเกษตรกรรม จีนเริ่มตนดวยการใชระบบนารวม และติดตามดวยระบบการสหกรณ ซึ่งตาม
ความเห็นของผูเขียนมีขอดีอยางนอย 4 ประการคือ ประการแรก การสหกรณมีสวนสําคัญในการใช
ประโยชนจากแรงงานที่มีอยูอยางเหลือเฟอ ในการทํางานดานชลประทานระดับหมูบานหลังฤดู
ทํานา ประการที่สอง การสหกรณมีบทบาทสําคัญในการระดมเงินออม และนําเงินออมเหลานั้นไป
ลงทุน ประการที่สาม การสหกรณยังเปนผลใหมีการจัดการอยางมีเหตุมีผลมากขึ้น ประการที่สี่
การสหกรณมบี ทบาทสําคัญในการจัดสรรระบบการประกันสังคมที่ดีกวาเดิม อยางไรก็ตามโดยเหตุ
ที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกเนนเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก การพัฒนาอุตสาหกรรม
เบาและการพัฒนาเกตรกรรมจึงไมรวดเร็วเทาที่ควร ในป 2501 จีนหันมาใชกลยุทธ “การกาว
กระโดดครั้งใหญ” (The Great Leap Forward) เริม่ ใชระบบคอมมูน ซึ่งเนนถึงระบบสังคมนิยมทาง
เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสวนเกินทางการเกษตร และเพิ่มชองโอกาสการลงทุนทางเกษตรกรรม
และอื่นๆ กับเริ่มใชนโยบายอุตสาหกรรมแบบ “เดินดวยขาทั้งสอง” (Walking on two legs) ซึ่ง
หมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใหญ กลาง พรอมๆ กันไป และการใชเทคนิคการผลิต
สมัยใหมกับเทคนิคการผลิตของทองถิ่นพรอมๆกันไป ในแงนี้แบบแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของจีนเริ่มผันแปรจากกลยุทธของโซเวียต เพราะโซเวียตเริ่มตนกระบวนการพัฒนาอุตสหกรรม
ดวยการใหความสําคัญแกอุตสาหกรรมหนักเปนสําคัญ ซึ่งเปนที่ถกเถียงกันในหมูนักเศรษฐศาสตร
รัสเซียในทศวรรษ 1920 เปนอันมาก แตจีนเริ่มประจักษวา กลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมเชนนี้กอ
หายนภัยทางเศรษฐกิจเพียงใด ไมเฉพาะแตเทคนิคการผลิตที่อาศัยทุนมากๆ (capital-intensive
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technique) ซึ่งเปนหัวใจของอุตสาหกรรมหนัก จะไมเหมาะสมกับประเทศที่มีประชากรลนหลาม
เชนจีนเทานั้น หากทวายังกอใหเกิดปญหาภาระในการพัฒนา ความจําเริญเติบโตที่แตกตางกัน
ระหวางสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจ และปญหาแรงงานทะลักเขาสูภาคตัวเมืองอีกดวย เหตุฉะนี้
จึงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งภายในและภายนอกคอมมูนตางๆ และ
พยายามกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปยังคอมมูนและจังหวัดตางๆ โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก อาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมเบา เฉกเชนกระดาษ ซึ่งตองอาศัยเทคนิคการผลิตที่ใชทุนมากๆ
หรืออาจผลิตสินคาอุตสาหกรรมหนัก ซึง่ รวมทั้งสินคาประเภททุน แตพยายามเนนถึงการใชเทคนิค
การผลิตที่อาศัยแรงงานมากๆ (labour-intensive technique) นโยบายเชนนี้นับเปนคุณตอประเทศจีน
เปนอันมาก กลาวคือ ประการแรก สําหรับอุตสาหกรรมซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและตลาดใกลคอมมูน
การกระจายการประกอบการยอมเปนไปได ขอถกเถียงวาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาเหลานี้ครอบ
คลุมทั้งอุดมการณทางการเมือง แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร ศิลป และวัฒนธรรม ผเขียนมีความ
เห็นวา การที่นโยบายเศรษฐกิจใหม (NEP) ยอมรับเอาลัทธิบูคารินไปใช แสดงใหเห็นวา
การกําหนดนโยบายเศรษฐกิจตกอยูในอํานาจของพวกฝายขวา การปฏิวัติวัฒนธรรมในป 2509
มีจดุ มุง หมายสวนหนึ่งที่จะยื้อแยงอํานาจจากผูนําฝายขวา (ซึ่งรวมทั้งนายลิวเฉาฉี) เหลานี้ เพื่อหัน
กลับไปใชกลยุทธการบริหารเศรษฐกิจตามแบบอยางที่เมาเซตุงวางไว
ผู  เ ขี ย นมิ ไ ด ก ล า หาญชาญชั ย พอที่ จ ะระบุ ว  า อะไรเป น ต น ตอของการปฏิ วั ติ
วัฒนธรรมโดยชนชั้นกรรมาชีพ ดังเชนนักวิชาการตะวันตกมากหลาย นี้นับเปนขอดียิ่ง เนื้อหา
ในตอนนี้คอนขางละเอียดและวิเคราะหอยางเปนระบบ แนวความคิดเบื้องฐานของการปฏิวัติ
วัฒนธรรมก็เพื่อที่จะเนนความสํ าคัญของปจจัยมนุษยที่มีตอกระบวนการพัฒนา คุณคาพื้นฐาน
ความคิด และแรงจูงใจของประชาชนเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่มีผลตอความเปนไปของสังคม แมวาการ
ปฏิวัติทางการเมืองและการปฏิวัติทางเศรษฐกิจจะสัมฤทธิผล แตการปฏิวัติจะมิไดชื่อวาประสบ
ผลสําเร็จ หากยังไมมีการปฏิวัติจิตใจมนุษย ปจจัยดังกลาวนี้เปนสิ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดในหมู
ประเทศดอยพัฒนามากมาย อยางไรก็ตาม ดังที่ผูเขียนชี้ใหเห็น การปฏิวัติวัฒนธรรมหาไดมีบทบาท
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงเทคนิคการวางแผนอยางสําคัญไม ตางกันแตเพียงวา ผูจัดการโรงงานซึ่ง
เดิมตองปรึกษาหารือคณะกรรมการการปกครองสวนทองถิ่น ตองหันมาปรึกษาคณะกรรมการสวน
ทองถิ่นของคณะปฏิวัติวฒ
ั นธรรมแทน แตการปฏิวัติวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
แรงจูงใจในการประกอบการ โดยพยายามเลิกลมแรงจูงใจดานกําไรและผลตอบแทนในการทํางาน
เสีย โดยที่คาจางยังคงมีอยู รายละเอียดในเรื่องเหลานี้ปรากฏอยูในบทที่ 7 ความพยายามในการ
เปลี่ยนการจัดสรร material incentives มาเปน non-material incentives หรืออีกนัยหนึ่ง moral
incentives นับเปนหัวใจของคําสอนของเมาเซตุง สังคมแบบสังคมนิยมจะมีเสถียรภาพอยูมิไดหาก
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แรงจูงใจที่ปรากฏอยูในระบบทุนนิยมยังคงมีบทบาทสําคัญตอความเปนไปของสังคมนี้ และถาหาก
แรงจูงใจและระบบคุณคาเหลานี้ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง มิชามินานสังคมก็จะหันกลับไปสูระบบ
ทุนนิยมอีก นักเศรษฐศาสตรตะวันตกเปนอันมาก รวมทั้งนายแฮรรี่ 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 ตีพิมพโดยสํานักพิมพของ
พวกฝายซาย และเขียนคํานําโดยนักเศรษฐศาสตรชั้นนําของพวกฝายซาย (นางโจน โรบินสัน)
ขอกลาวหานี้ปราศจากมูลใดๆ ใครก็ตามที่มีสํานึกแหงวิชาการคงมีความเห็นไมตางไปวา นี่เปน
หนังสือประวัติศาสตรเศรษฐกิจจีนแผนดินใหญที่ดีเยี่ยมอีกเลมหนึ่ง ผูเขียนไมเพียงแตแจกแจง
ขอโตแยงในประเด็นตางๆ ระหวางผูที่เห็นวารูปแบบการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางแหงความ
ลมเหลว กับผูที่เห็นวาแบบแผนการพัฒนาของจีนเปนแบบอยางที่นาชื่นชมเทานั้น หากทวายังเพียร
พยายามชี้ใหเห็นวา นโยบายทางเศรษฐกิจตางๆ ของจีนมีสวนใดบางที่ลมเหลว และสวนใดบาง
ที่สมั ฤทธิผล และถาหากจะกลาวหาสถิติที่ปรากฎในหนังสือเลมนี้วาเปนโฆษณาชวนเชื่อ เราก็นา
จะถามตัวเองวามีสถิติใดบางที่ไมใชมุสาวาท ในแงนี้นาชมเชยผูเขียนที่พยายามเตือนผูอานอยู
เนืองๆวา ตัวเลขใดบางที่มีขอชวนสงสัย ความพยายามในการวางตัวเปนกลางของผูเขียนยอมมีสวน
ทําใหหนังสือเลมนี้นาเชื่อถือมากขึ้น แตแนนอนที่สุดแนวความคิดทางการเมืองของผูเขียนยอมมี
อิทธิพลอยางสําคัญตอความเห็นที่ปรากฏในหนังสือนี้

