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ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

“ทุนนิยม” ... ดูเหมือนชื่อนี้จะเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีตายยาก เคยมี

นกัปรชัญาใหญ่อย่างคาร์ล มาร์กซ์ ทีพ่ยายามจะท�าลายทุนนยิมให้หมดไป

จากโลก แต่ความพยายามนั้นก็ยังไม่ประสบผล เพราะทุนนิยมมีพลังในตัว

มนัเองตรงทีป่ล่อยให้กจิกรรมทางเศรษฐกิจด�าเนินไปตามธรรมชาติของมนั

บ้านไหนที่ปลูกหญ้าไว้ที่สนามหน้าบ้านคงจะรู้ดีว่า การตัดหญ้าให้

เตียนอยู่เสมอเป็นงานที่ยุ่งยากเพียงใด ทุนนิยมก็เหมือนบ้านที่ปลูกหญ้า

แล้วก็ปล่อยหญ้าทิ้งไว้อย่างนั้น ไม่เหน่ือย แต่สนามหญ้าเช่นนี้จะไม่งาม

ตา ไม่น่าอยู่เหมือนสนามที่ถางหญ้าให้เตียน

มาร์กซ์น้ันว่าไปแล้วก็คือคนที่เสนอความคิดว่า เราต้องตัดหญ้าให้

เตียนอยู่เสมอนะ แต่สังคมมนุษย์เราซับซ้อนมาก โลกก็ซับซ้อนมาก เลย

ไม่มีใครตัดหญ้าให้เตียนได้อย่างที่มาร์กซ์ต้องการ เพราะเป็นงานที่เกิน

ก�าลัง ปัญหาของการปล่อยให้หญ้าขึ้นกันเองตามธรรมชาติก็คือ จะมีบาง

ต้นที่โตกว่าต้นอื่นๆ เพราะหากินเก่งกว่า ส่วนต้นท่ีหากินไม่เก่งจะแคระ

แกร็น สุดท้ายก็ทยอยล้มตาย

ความเลวร้ายของทุนนิยม (สามานย์) เป็นสิ่งท่ีไม่มีใครสามารถ

ปฏิเสธได้ แต่ก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันในเรื่องของการแก้ไข ฝ่ายหนึ่งคือ

พวกมาร์กซิสต์ท่ีเห็นว่า วิธีแก้ไขมีอยู่ทางเดียวก็คือท�าลายมันท้ิงเสีย อีก

ฝ่ายก็คือนักเศรษฐศาสตร์จ�านวนหนึ่งที่เห็นว่า ปัญหายังอยู่ในระดับที่ไม่มี

ความจ�าเป็นใดๆ ที่จะต้องร้ือทิ้งท้ังหมด เพราะเราสามารถถางหญ้าปรับ

แต่งทุนนิยมให้เป็นประโยชน์ โดยมีโทษน้อยที่สุดได้
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อย่างไรเสีย การถางหญ้าให้เตียนก็ยังเป็นงานที่เหนื่อยกว่าการ

ปล่อยหญ้าไว้อย่างนั้น การถางหญ้าอาจใช้ได้ดีกับสนามหญ้าเล็กๆ เพราะ

งานเล็กๆ เชน่นี้คงไมท่�าให้เราเหนือ่ย แตป่ระเทศไทยไมใ่ช่สนามหญ้าเล็กๆ 

ยิ่งโลกทั้งโลกด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่ ...

เช่นนั้นก็แปลว่า เราควรปล่อยสนามหญ้าทุนนิยมแห่งนี้ไปด้วยใจที่

เป็นอุเบกขาอย่างนั้นหรือ?

ค�าตอบก็คือ คงจะไม่

แต่เพ่ือไม่ให้งานดูแลสนามหญ้าแห่งทุนนิยมอันใหญ่โตมโหฬาร

เป็นงานที่เหลือบ่ากว่าแรงจนเกินไป แทนที่จะพ่ึงคนตัดหญ้าเพียงคนเดียว

ก็ให้ต้นหญ้าในสนามแต่ละต้น (คือประชาชนแต่ละคน) น่ันแหละ ช่วยกัน

ดูแลสนาม

และการดแูลท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสดุก็คอื เราจะไม่เอารดัเอาเปรยีบเพ่ือน

มนุษย์ตามหลัก “เมตตาธรรมค�้าจุนโลก” นั่นเอง

ส�ำนักพิมพ์กรีน ปัญญำญำณ



ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณทันพงษ์ รัศนานันท ์ ที่ให้เกียรติผมเขียน

ค�าน�าเสนอให้หนังสือ “ก�ำเนิดทุนสำมำนย์ เผด็จกำร (เงิน) ยึดโลก” เล่มนี้ คุณ

ทันพงษ์ รัศนานันท์ ได้ทุ่มเทค้นคว้าเรื่องยากๆ ที่ส�าคัญ แต่อาจจะไม่ได้รับความ

สนใจจากประชาชนหรือนักวิชาการทั่วไปในสังคมไทยนัก เพราะมักจะรับฟัง รับ

อ่าน หรือรับการศึกษามาจากระบบคิดกระแสหลักเดียว เลยเหมาเอาว่าระบบ

คิดกระแสหลักเป็น “สัจธรรม” ที่แตะต้องไม่ได้ ระบบคิด หลักการ หรือทฤษฎีที่

ต่างไปจากความรู้ที่ได้รับการครอบง�ามาจนฝังหัว ถูกมองว่า “ผิด” หรือ “นำ่สยะ

แสยง” ที่ไม่ควรอ่าน ไม่ควรจับต้อง ร้านหนังสือไม่อยากวางขายในจุดที่มองเห็น

ได้ง่ายเหมือนหนังสือตลาดทั่วไป

คุณทนัพงษ์ได้น�าข้อมลูทีซ่บัซ้อนมาวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเขียนได้ดี

มาก ทั้งเนื้อหา โครงสร้าง และการวิเคราะห์ เพื่อหาทางออกให้กับสังคมไทย คือ

วิเคราะห์ได้ลึกและจับหลักได้ถูกต้องทั้งเรื่องจักรพรรดิทุน หรือทุนจักรวรรดินิยม  

ตามค�านิยามของเลนิน ซึ่งกล่าวไว้ไม่ผิดว่าเป็นขั้นสูงสุดของทุนนิยม ซึ่งถูกต้องใน 

เชิงทฤษฎี เพียงแต่ว่ายุคนั้นปรากฏการณ์ยังไม่เกิด จึงไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 

ในยุคนั้นมาประกอบเหมือนในหนังสือเล่มนี้ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่มาร์กซ์และ 

เลนินวิเคราะห์ไว้ก็เหมือนกับยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน คือทุนการเงิน (ทุนวอลล ์

สตรีท) ครอบโลก หรือทุนจักรวรรดินิยมเป็นด้านหลักที่สร้างกติกา ระบบการเงิน

และการค้าโลก เพื่อเข้ายึดครองชาติอื่นอย่างชอบธรรม (เรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

ค�ำน�ำเสนอ
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การลดภาษี FTA ) โดยผ่านชนชั้นปกครองซึ่งประกอบด้วยนักการเมืองและกลุ่ม

ทุน กลุ่มนักวิชาการที่ยอมให้ครอบ บวกข้าราชการระดับสูงจ�านวนหน่ึง แล้ววาง

ระบบขูดรีด ระบบค่านิยม สร้างระบบกฎหมายมารองรับ เพื่อการสะสมทุนของ

ชนชั้นของตน

ในเรื่องการผลิตยุคใหม่มิใช่การผลิตเพ่ือการบริโภคอีกต่อไป เพราะ

สินค้าเกือบทุกประเภทล้นโลกแล้ว แต่เป็นการผลิตเพื่อ “ก�ำไร” หรือ “เพื่อเงิน” 

โดยไม่ค�านึงว่าผูใ้ช้มคีวามจ�าเป็นต้องใช้หรอืไม่ หรอืไม่ค�านึงถึงการถลงุทรพัยากรโลก 

และสร้างมลภาวะ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่ออกรุ่นใหม่ทุกปี ทั้งๆ ที่แต่ละคันมีอายุ

การใช้งานไม่ต�่ากว่า ๑๐ ปี สินค้าแฟชั่น โทรศัพท์มือถือและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

พวกทีวี จอแอลซีดี เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกมเด็ก ฯลฯ ซึ่งผลิตรุ่น

ใหม่ทุกปี ทั้งๆ ที่แต่ละเครื่องมีอายุใช้งานไม่ต�า่กว่า ๑๐ ปี เช่นเดียวกับรถยนต์ 

เครื่องส�าอาง แฟชั่น อาหารเสริม เกมคอมพิวเตอร์  หนังและเพลง  

ฮอลลวูีด แม้แต่หนังสอืและนิตยสารโป๊เปลอืยหรอืน�า้เน่า ก็ผลติออกมาวางตลาด 

เกลื่อนก็เช่นเดียวกัน

ระบบบริโภคนิยมท�าให้ชนชั้นกรรมาชีพถูกขูดรีดซ�า้ซ้อน ต้องเจียดเงิน

ค่านม ค่าอาหารลูก ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ มาจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือโหดแทน 

ท�าให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวย�า่แย่ลง

คุณทันพงษ์ต้ังโจทย์อย่ำงท้ำทำยว่ำจะให้น�้ำหนักกับกำรเปลี่ยนแปลง 

“อ�ำนำจรัฐ” ซึ่งเคยคิดว่ำ เป็นอ�ำนำจที่คอยควบคุม ปกครอง อันเป็นกำรมองปัญหำ 

แค่เพียงขอบเขตปริมณฑลของรัฐชำตินั้น หรือจะให้ควำมส�ำคัญกับ “อ�ำนำจโลก” 

ในยุคโลกำภิวัตน์ซึ่งโลกทั้งใบเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวนั้น น่ำจะเป็นประเด็นให้

ถกกันในสังคมว่ำ กำรคิดแก้ปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมในปริมณฑลของรัฐชำติ

นั้นจะแก้ปัญหำของชำติได้จริงหรือไม่ 

โจทย์ที่สอง คือ ก�ำลังหลักหรือเจ้ำภำพท่ีมีศักยภำพในกำรน�ำกำรเปลี่ยน

แปลง สร้ำงระบอบเศรษฐกิจสังคมที่ไร้กำรขูดรีด ซึ่งลักษณะกำรขูดรีดมีควำม

ซับซ้อนทั้งทำงเนื้อหำและรูปแบบ เช่น ระบบแฟรนไชส์ ระบบขำยตรง ระบบ

กำรเหมำจ้ำง (Out sources) ระบบกำรผลิตแบบตีตรวน (Contract farming) 

ระบบกำรค้ำแบบตีตรวนของห้ำงค้ำปลีกยักษ์และห้ำงสรรพสินคำ้
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ผูข้ดูรดีและผูถู้กขดูรดีมคีวามซบัซ้อนขึน้ ผูถู้กขดูรดีก็ไม่รูต้วัเพราะความ 

ซบัซ้อนข้างต้น แรงงานยุคใหม่กลายเป็น “แรงงานจนตรอก” “แรงงานสนตะพาย” 

“แรงงานตีตรวน” หรือ  “แรงงานจ�ายอม” ซึ่งมีภาวะย�า่แย่กว่าแรงงานทาสใน

อดีต ซึ่งนายทาสต้องหาอาหาร ที่พัก และดูแลสุขภาพให้ทาส (เพื่อจะได้มีแรง

ท�างานให้) เมื่อท�างานครบเดือนก็ไม่มีหนี้สิน แต่แรงงานยุคใหม่ คนงานต้อง

ดูแลตัวเองทุกเรื่อง เมื่อท�างานครบเดือนกลับกลายเป็นต้องติดลบ เพราะเงิน

เดือนที่ได้รับน้อยกว่ารายจ่าย ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบ ถูกขูดรีดด้วย

ดอกเบี้ยโหดซ�้า

กำรขยำยตวัของอุตสำหกรรมภำคบริกำร เช่น ภำคกำรเงนิ ภำคกำรประกนั  

ภำคบริกำรสุขภำพเชิงพำณิชย์ รวมทั้งภำคบริกำรควำมเชื่อและควำมศรัทธำ

เชิงพำณิชย์ ในหลำยๆ ประเทศที่พัฒนำแล้ว กำรจ้ำงงำนในภำคบริกำรมีสัดส่วน

สูงกวำ่ภำคกำรผลิตจริง

การเติบโตของอุตสาหกรรมภาคบริการท�าให้เกิดกองทุนปีศาจหลาย 

รปูแบบ เช่น  กองทุนเฮดจ์ฟันด์ (Hedge funds) กองทุนรวม (Mutual funds) ตราสาร

หนี้และอนุพันธ์ (Derivatives) รูปแบบต่างๆ ที่มีการซื้อขายกันวันละประมาณ  

๒ ล้านล้านเหรียญ (2 trillion) หรือ ๗๐๐ ล้านล้านเหรียญต่อปี ในขณะที่ตัวเลข

รวมของการค้าในโลกมีตัวเลขประมาณ ๑๑ ล้านเหรียญเท่านั้น 

จนกระท่ังมีการตั้งชื่อปรากฏการณ์ใหม่นี้ว่า ระบอบเศรษฐกิจกาสิโน

(Casino Economy) หรือ ทุนนิยมกาสิโน (Casino Capitalism) 

ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ได้สร้างชนชั้นขูดรีดใหม่ท่ีไม่ใช่เจ้าของปัจจัย

การผลิต แต่เป็นผู ้บริหารและพนักงานของกองทุนเหล่าน้ี รวมทั้งผู ้ซื้อ

หุ ้นกองทุนซึ่งเป็นเงินสะสมของผู ้ใช้แรงงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งได้

ประโยชน์จากกองทุนท่ีมาปล้นสะดมในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดโภคภัณฑ์

และตลาดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งหมายความว่าชนชั้นกรรมาชีพในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วก็มีส่วนได้ประโยชน์หรือมีส่วนในการขูดรีดชนชั้นกรรมาชีพและ

เกษตรกรในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาด้วย

ในขณะเดียวกัน เจ้าของปัจจัยการผลิตที่เป็นบริษัทมหาชนอันได้แก่ผู้

ถือหุ้น ก็ถูกผู้บริหารขูดรีดอีกทีหนึ่งด้วยการตั้งเงินเดือน โบนัส และหุ้นตอบแทน
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จ�านวนมหาศาลในแต่ละปี

นี่คือโจทย์ที่ซับซ้อนขึ้นของยุคทุนจักรวรรดินิยมที่ท้ำทำยซึ่งคุณ 

ทันพงษ์ฝำกให้คิดต่อว่ำ ใครจะเป็นผู้น�ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมที่ไร้กำร

ขูดรีดตำมวิสัยทัศน์ของคำร์ล มำร์กซ์ เพรำะว่ำ ชนชั้นกรรมำชีพเริ่มแยกไม่ออก

ว่ำคือใครกันแน่ และสังคมที่ไร้กำรขูดรีดนั้นหน้ำตำจะเป็นอย่ำงไร รัฐชำติจะด�ำรง 

อยู่ได้อย่ำงอิสระได้อย่ำงไรในยุคจักรวรรดิทุนที่ไร้พรมแดน

กมล กมลตระกูล

 มีนาคม ๒๕๕๓



แรงกระแทกกระทั้นของกำรปฏิวัติเทคโนโลยีสำรสนเทศส่งผลสะเทือน
เป็นวงกว้ำงจำกประเทศศูนย์กลำงทุนนิยมเป็นระลอกคลื่นขนำดใหญ่ไปทั่วทุกมุม 
โลก หนักเบำตำ่งกันตำมแต่สภำพพื้นที่และขีดขั้นกำรด�ำรงอยู่ กำรพัฒนำที่เหลื่อม 
ล�้ำกัน อิทธิพลของมันไม่ได้สร้ำงแค่ควำมเหมือนกัน ควำมเป็นแบบเดียวกันเพียง
เท่ำน้ัน หำกมนัยังได้สร้ำงควำมต่ำงทีม่องไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำ เป็นควำมต่ำงทีข่ยำย 
ควำมเหลือ่มล�ำ้ด้ำนเวลำ ระยะขดีขัน้กำรลงทนุในประเทศหนึง่ๆ  กับประเทศรอบ 
ข้ำง คล้ำยกับขั้นคู่เสียงดนตรีแห่งโลกที่สูงต�่ำไม่เสมอกัน หำกได้ร้อยรัดเป็นบท 
เพลงเดียว
 “ความเหลื่อมล�้าด้านเวลาและระดับการพัฒนาของทุนนิยมบริวาร” ท�าให้ 
บรรดานักคดิของรฐัชาติแบบเก่าๆ  ต้องท�าการประเมนิสถานภาพของอ�านาจรัฐที ่
สัมพันธ์กับอ�านาจโลกเสียใหม่ในฉับพลันทันที ไม่เพียงแต่จะต้องประเมินรัฐใน
ระดับความเป็นรัฐชาติที่ร่อยหรอลงไปเท่านั้น หากยังจะต้องค้นคว้าหาสถานะที่
เป็นจริงในความสัมพันธ์ต่อสังคมโลกท่ามกลางอ�านาจโลกที่แผ่ขยายอย่าง
รวดเรว็รนุแรงแบบไร้พรมแดน ท้ังทางการเมอืง เศรษฐกิจ และสงัคม อย่างเร่ารอ้น  
โดยมีโจทย์ว่า เราจะไม่เดินตามหลังการเมืองแบบประชาธิปไตยนายทุนของ
ตะวันตกที่ล่มสลายไปแล้วเมื่อร้อยปีก่อนได้อย่างไร เราจะไม่เดินตามรอยเท้าที่
พลัดตกหุบเหวแห่งหายนะทางเศรษฐกิจที่ท้ังสหรัฐอเมริกาและยุโรปก�าลัง
ประสบอยู่ได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้เป็นค�าตอบของโจทย์ท่ีผมจุดประกายค�าถามท้าทายความ
คิดของตัวเองเมื่อ ๓๕ ปีก่อน หลังจากลงจากเขตงานในป่าเขา กลับเข้าสู่เมือง
เหมือนเพื่อนนักศึกษาประชาชนคนอื่นๆ  เป็นสถานการณ์การต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลง 
ไป หลังการเข้าร่วมต่อสู้ด้วยก�าลังอาวุธภายใต้การน�าของพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย (พคท.) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามันเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นกับโลกทั้งใบ ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ในระดบัยทุธศาสตร์-

แรงบันด�ลใจและที่ม�ของหนังสือ
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ยุทธวิธีของการต่อสู้ภายในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง หรือเป็นเพียงผลจากความ
ปรองดองภายใต้นโยบาย ๖๖/๒๓ และ ๖๕/๒๖ ที่รัฐต้องการแปรรูปข้าศึกให้
กลายเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติ

แรงบนัดาลใจแรกทีท่�าให้เกิดหนงัสอืเล่มน้ีก็คอื ต่อภายใน ผมต้องตอบ 
โจทย์ที่ตัวเองตั้งเอาไว้เป็นค�าถามที่หลายๆ คนอยากจะรู้ค�าตอบ ค�าถามนั้นก็คือ 
“อะไรก�าลังเกิดขึ้นกับขบวนนักศึกษา-ประชาชน ผู้เคยน�าระบอบประชาธิปไตย
กลับคืนสู่สังคมหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖” แม้ว่าในเวลานั้น เราจะได้ค�า
ตอบเบื้องต้นในบางแง่มุมที่ยังไม่เป็นข้อยุติ และไม่ใช่ทั้งหมดของค�าตอบ ก็คือ 
แนวทางการต่อสู้ที่ผิดพลาด ที่ว่าผิดพลาดก็เนื่องมาจากการวิเคราะห์สังคมผิด 
ท�าให้ก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีผิด ที่ส�าคัญ สถานการณ์ทางสากล
เปลีย่นแปลงไปอย่างก้าวกระโดดท�าให้หวัขบวนหรอืองค์กรน�าปรบัตัวไม่ทัน ๓๕  
ปีของการรอคอยข้อสรปุจากนกัวิชาการท่ีเคยเรยีกตนเองว่าก้าวหน้า ซึง่ยังเงียบเฉย 
และไม่แสดงท่าทีใดๆ  ว่าจะมีการทบทวนอดีต สรุปบทเรียนให้กับขบวนแถวของ
ประชาชน การค้นคว้าหาสาเหตุความพ่ายแพ้ดังกล่าวจึงตกอยู่บนบ่าของ
ปัจเจกชน ผมเป็นคนหนึ่งที่ต้องการตอบโจทย์ให้ตัวเอง อย่างน้อยก็เพื่อการด�ารง
ชีวิตอย่างมีทิศทางในสังคมพิกลพิการน้ีในฐานะสมาชิกสังคมและเป็นคนไทยผู้
รักชาติบ้านเมืองคนหนึ่ง

แรงบันดาลใจท่ีสองที่ท�าให้ต้องเขียนหนังสือเล่มน้ีออกมาก็คือ เมื่อ
มองออกไปสูส่งัคมโลก เราก็พบค�าท�านายทีผ่ดิพลาดและบดิเบอืนต่อศตวรรษท่ี ๒๐  
ของบรรดานักเขียนขายดีและศาสดาพยากรณ์เก่ียวกับอนาคตโลกท่ีมีอิทธิพล
ทางความคิดของผู้คนโดยเฉพาะในประเทศไทยเมื่อราวสองศตวรรษก่อนอย่าง
น้อยสามเล่ม ได้แก่ The Third Wave (คลื่นลูกที่สาม) ของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ 
(พิมพ์ภาษาไทยครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๒) Megatrends (อภิแนวโน้มโลก) ของ
จอห์น ไนซ์บิตต์ (พิมพ์ภาษาไทยครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๔) และ As The Future 
Catches You (เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ) ของฮวน เอนริเกซ์ (พิมพ์ภาษาไทยครั้งแรก
พ.ศ. ๒๕๔๖) และยังมหีนังสอือืน่ๆ อกีมากมายจากนักคดิหลายส�านกั แข่งประชนั 
กันเพ่ือน�าเสนอภาพอนาคตท่ีน่าตืน่เต้นระทึกใจ ส่วนใหญ่จะพรรณนาถึงอนาคต
อันรุ่งเรืองน่ามหัศจรรย์ใจของระบบทุนนิยมหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จบัจงูจนิตนาการของผูค้นให้หลงใหลได้ปลืม้และฝากความหวังของมวลมนุษยชาติ 
เอาไว้กับการก้าวกระโดดใหญ่ของระบบสารสนเทศท่ีท�าให้วิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียน
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ไป สังคมเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ทางการผลิตและพลังการผลิตเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งในท้ายที่สุด ข้อเท็จจริงได้ประเมินตัวของมันเองแล้วว่า ค�าท�านาย

เหล่านั้น แม้จะมีส่วนถูกอยู่บ้างในเชิงเทคนิค แต่กลับผิดพลาดทางด้านแนวคิด 
ในการวิเคราะห์อนาคต แสดงให้เห็นว่า แนวคิดแบบกระแสหลกัน้ันก�าลงัถูกท้าทาย 
ด้วยความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของเรา และเป็นที่แน่นอนว่า แนวคิดที ่
ผมใช้มองเศรษฐกิจ สงัคมการเมอืงโลกและสงัคมไทย เป็นแนวคดิท่ีใช้ในการเขยีน
หนังสือเล่มนี้ แตกต่างจากแนวคิดกระแสหลัก เป็นอะไรบางอย่างที่ท่านอาจ
เรียกว่า “ทฤษฎีวิพากษ์” (Critical Theory) 

วิกฤติเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกในประวัติศาสตร์ระยะใกล้อย่าง
น้อยสองครั้ง ครั้งแรกในปี ๒๕๔๐ ในนามวิกฤติต้มย�ากุ้งที่เริ่มต้นจากประเทศ
ทุนนิยมบริวารอย่างไทย วิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่สอง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่เริ่มต้น
จากทุนนิยมศูนย์กลางในปี ๒๕๕๑ ยืนยันให้เห็นถึงกลไกอันช�ารุดและเสื่อมถอย
ของระบบทุนนิยมตอนปลายอย่างชัดเจน และสิง่ท่ีน่าสนใจก็คอื มนัไม่จ�าเป็นทีจ่ะ 
ต้องเริม่ต้นจากทุนนิยมศนูย์กลางดังเช่นประเทศสหรฐัอเมรกิาเอง แต่มนัสามารถ
เริ่มต้นขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศทุนนิยมชายขอบ หรือทุนนิยม
บริวารดังเช่นประเทศไทย ประเทศทุนนิยมเกิดใหม่ เช่น รัสเซีย ทุนนิยมแถวหน้า
อย่างเช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้กระทั่งตุรกี กรีซ ประเทศที่ไม่
ค่อยมีใครรู้จักอย่างมอนเตเนโกร หรือแม้แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งประกาศ
ตัวว่าเป็นประเทศสังคมนิยม แต่ก�าลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐเพื่อความ
กินดีอยู่ดีของประชาชน ก็ยังถูกจับตาว่าอาจจะเกิดการแตกตัวของฟองสบู่ใน
อนาคตข้างหน้า 

ทีส่�ำคญั วกิฤตทิีเ่กดิขึน้แต่ละครัง้ถ้ำคิดเป็นเมด็เงินมคีวำมสญูเสยีมำกกว่ำ
สงครำมโลกทั้งสองครั้งรวมกันเสียอีก ถ้ำนับเป็นชีวิต ชีวิตผู้คนที่ได้รบัผลกระทบ
จำกประเดน็ทำงเศรษฐกจิ แม้ไม่ถกูคมกระสนุสะเกด็ระเบิด แต่จ�ำนวนมหำศำล
ของพวกเขำคล้ำยถูกฝังทั้งเป็นภำยใต้ภำวะหนี้สินจำกกำรถูกปล้นชิง ตกเป็นทำส
แบบใหม่ในรัฐชำติที่ถูกกลืนกินด้วยอ�ำนำจโลกที่มองไม่เห็น นี่เป็นแรงกระตุ้นให้
ผมอยำกรู้อยำกเห็นว่ำมันมีกลไกพิสดำร หรือมี “มือที่มองไม่เห็น” แบบไหนที่
หลบซ่อนอยู่เบื้องหลังวิกฤติเหลำ่นี้

แรงบันดาลใจที่สามก็คือ ปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางความคิดใน
สังคมไทยที่นับวันแหลมคมขึ้นทุกที ความขัดแย้งแบ่งสีที่ต่างก็อ้างอิงอุดมการณ ์
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ประชาธิปไตย การปะทุออกของความรนุแรงและแฝงฝังลกึในสงัคมขณะน้ีปฏเิสธ 
ไม่ได้ว่า ทั้งสองขบวนใหญ่ของมวลชนมีแกนน�าทั้งที่เปิดเผยตัวและไม่เปิดเผยตัว  
เป็นอดีตนักศึกษาปัญญาชนที่เคยร่วมสู้รบกับ พคท. ในเขตป่าเขามาก่อน รวม 
ทั้งยังมีอดีตสมาชิกพรรคระดับสูงของ พคท. ที่มีแนวคิดขัดแย้งกันในการวิเคราะห์
สังคม อันมีปมปัญหาขมวดอยู่ที่ “ทุนนิยมก้าวหน้า-ศักดินาล้าหลัง” เนื้อหาของ
หนังสือเล่มน้ีต้องการตอบค�าถามและเสนอมุมมองโดยภาพรวมต่อปัญหาน้ีด้วย
เช่นกัน

วิกฤตการณ์ของสังคมไทยขณะน้ีนับได้ว่ารุนแรงกว่าทุกครั้งท่ีเคยมีมา
ในประวัติศาสตร์ชาติไทย คนในสังคมแตกแยกออกเป็นสองเสี่ยงอย่างยากที่หัน
หน้ามาประนีประนอมกันได้ สะท้อนออกมาเป็นความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่ง
เป็นเพียงปรากฏการณ์ หากแต่ปัญหารากเหง้าอันเร้นลึกน้ันก็คือ วิกฤตกำรณ์
ของควำมเชื่อเป็นควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ทำงควำมคิดที่ไม่อำจแบ่งปันได้ 
ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เป็นผลมาจากทัศนคติทางการเมืองท่ีต่างกันเท่าน้ัน 
หากยังแสดงออกถึงความรุนแรงเชิงโครงสร้างท่ีได้สะสมเอาไว้ยาวนานจาก
หายนะทางเศรษฐกิจประเทศไทยและหายนะของโลกอย่างน้อยสองครั้งในปี  
๒๕๑๘ และ ๒๕๔๐ ซึ่งยังเป็นประเด็นหมักหมมจมหมก ทั้งที่ซ่อนเร้นและเปิดเผย  
เป็นวิกฤติที่ไม่บอกกล่าวมายาวนาน โดยมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังความ 
แตกแยกในสังคมไทยในขณะนี้ โดยการบิดเบือนให้เป็นเพียงเรื่องราวของการ
ช่วงชิงอ�านาจทางการเมือง

แรงบันดาลใจที่สี่ ผมต้องการตอบค�าถามให้กับสังคมว่า “ใคร คนกลุ่ม
ไหน ชนชั้นใด คือพลังขับเคลื่อนและเป็นหัวหอกของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย
ที่แท้จริง” ผมต้องการส�ารวจและสร้างจินตนาการต่อบทบาทของกรรมาชีพยุค
ใหม่และประเมินบทบาทของชนช้ันกลางในสังคมไทยอย่างจริงจังอีกครั้งหน่ึง 
เพราะการวิเคราะห์ชนชั้นแบบเดิมๆ  นั้นไม่อาจท�าความเข้าใจต่อโครงสร้างทาง
ชนชั้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างแน่นอน ความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้นของโลกยุคใหม่ต้องการค�าตอบที่สมเหตุสมผล ต้องการจินตนาการใหม่ที่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด อธิบายได้ถูกต้องที่สุด 

และนี่คือแรงบันดาลใจสี่ประการที่ท�าให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
ผมเลือกเส้นทางอาชีพด้วยการเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เป้าหมายก็เพื่อ



13ทั น พ ง ษ์  รั ศ น า นั น ท์

เรียนรู้สังคมระบบทุนนิยมที่มีลักษณะพิเศษของประเทศไทยเพ่ือแกะรอยนักคิด
อาวุโสท่านอื่นๆ ที่ให้จินตนาการสังคมไทยตามฐานคิดฐานข้อมูลของตน

การเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติงานการข่าว การบรรณาธิการข่าว การท�า
ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน การวิจัยภาคสนาม การสัมมนาในปัญหาเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ การสัมภาษณ์นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมชั้นน�าในประเทศ
ไม่ต�่ากว่า ๓๐๐ คน ตลอดระยะเวลาการท�างานการข่าว ๓๐ ปี ค่อยๆ  ตอบโจทย ์
ทีผ่มตัง้เอาไว้ทลีะข้อๆ  พร้อมกับเสนอปัญหาใหม่ๆ  ให้ขบคดิและค้นคว้าต่อปัญหา
แล้วปัญหาเล่า จนกระทัง่กลายเป็นผลกึทางความคดิทีอ่ยู่ในมอืของท่านในขณะนี้ 

แนวการเขียนของผมที่ใช้ในหนังสือเล่มน้ีเป็นแนวการเขียนโดยใช้
ความพยายามในการ “หยั่งรู้” (Intuition Approach) แล้วสร้างจินตนาการใหม่
บนความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ผ่านมา มากกว่าการน�าเอาข้อมูลสถิติหรือ
ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ใดๆ  มาเป็นแกนทางความคดิ ตวัอย่างท่ีหยบิยก 
มาอธิบายภาพคิดหรือจินตนาการใหม่ของผมเป็นข้อมูลท่ีหยิบยกมาสนับสนุน
ตามความจ�าเป็น ดังนั้น จึงได้น�าเสนอหนังสืออ้างอิงซึ่งจะท�าให้จินตภาพที่ผมน�า
เสนอนั้นได้ปรากฏชัดในความคิดของท่านผู้อ่าน และเว็บไซต์จ�านวนหนึ่งซึ่งท่าน
สามารถจะเข้าไปค้นคว้าต่อยอดได้ตามอัธยาศัย

หวังว่าหนังสือเล็กๆ  เล่มนี้จะจุดประกายท�าให้ท่านผู้อ่านเกิดแง่คิด มุม
มองใหม่ๆ ที่กว้างขวางขึ้นต่อสังคมประเทศไทยรวมทั้งสังคมโลก เพื่อก่อกระแส
การพูดคุย วิวาทะ เริ่มต้นค้นคว้าหาข้อสรุปให้กับทางออกของวิกฤติชาติ ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นวิกฤติทางการเมืองที่เราก�าลังหมกมุ่นแบบหาทางออกไม่เจอ หาก
เป็นวิกฤติที่ไม่บอกกล่าวซึ่งได้สะสมดินระเบิดของความรุนแรงซุกซ่อนไว้ใน
โครงสร้างสังคมและในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่ด�าเนินมายาวนาน ไม่มี
ท่าทีจะคลี่คลายและก�าลังรอวันปะทุอีกครั้งแล้วครั้งเล่า 

ตรำบใดที่เรำยังไม่เข้ำใจและไม่หำทำงออกจำกวิกฤติที่ไม่บอกกล่ำ

ทันพงษ์ รัศนำนันท์
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕



สำรบัญ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ ๓

ค�ำน�ำเสนอ ๕

แรงบันดำลใจและท่ีมำของหนังสือ ๙

ศตวรรษ ๒๐ ระยะผ่ำนทุนนิยมสร้ำงสรรค์สู่ทุนนิยมสำมำนย์ ๑๘

 ค�าท�านายท่ีผิดพลาด ๒๐

 วัฏจักรแห่งวิกฤติ ๒๖

 แนวคิดแก้ต่างเพ่ือต่ออายุทุนนิยม ๒๙

 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างจากทุนนิยมสร้างสรรค์สู่ทุนนิยมสามานย์ ๓๔

ศตวรรษ ๒๑ ศตวรรษแห่งควำมขำดแคลนและสงครำม ๓๗

 ยุทธศาสตร์โลกใหม่บนความขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ๓๙

 ท�าลายผลผลิตบนความขาดแคลน ๔๒

 ทุนผูกขาด สาเหตุของความขาดแคลน ๔๕

 C-PGS มหันตภัยคุกคามโลก ๔๘

อ�ำนำจรัฐหรืออ�ำนำจโลก อหังกำรจักรพรรดิแห่งทุน ๕๑

 ร็อธสไชลด์โมเดล - รากเหง้าการผูกขาดอ�านาจโลก ๕๔

 การปรากฏตัวจักรพรรดิแห่งทุนพร้อมวิกฤติทุนนิยม ๕๗

 ตลาดเงิน-ตลาดทุน กลไกการขูดรีดยุคใหม่ ๖๐

 ค�าหลอกลวงทุนเสรีสร้างหน้ีสาธารณะ ๖๓

 วิกฤติคนรวยท่ีน�าภาษีคนจนไปชดเชย ๖๕

 แรงงานสมองในฐานะกรรมาชีพใหม่ ๖๘



15ทั น พ ง ษ์  รั ศ น า นั น ท์

ผ่ำจักรวรรดิทุนกำรเงินผูกขำดร็อธสไชลด์ รำกเหง้ำแห่งปีศำจ ๗๐

 จักรพรรดิแห่งทุน อิทธิพลเหนือรัฐชาติ ๗๒

 ก้าวข้ึนครอบครองอาณาจักรอังกฤษ ๗๔

 เง้ือมเงาปีศาจครอบง�ายุโรป ๗๗

 ต้นก�าเนิด Rothschild ทุนผูกขาดทางการเงิน ๘๑

 นาธาน (Nathan Mayer) ผู้ควบคุมตลาดเงินลอนดอน ๘๔

 ทุนการเงินร็อธสไชลด์พิชิตฝร่ังเศส ๘๗

 ร็อธสไชลด์แผ่ขยายอิทธิพลครอบครองออสเตรีย ๙๐

 ควบคุมเยอรมนีและอิตาลี ๙๓

 แนวคิดการผูกขาดทางชาติพันธ์ุ ๙๔

FED กับควำมลึกลับของธนำคำรกลำง คือกลุ่มทุนผูกขำดกำรเงิน ๙๗

 ความลับท่ีคนท้ังโลกไม่รู้ ธนาคารกลางท่ีไม่ใช่ธนาคาร ๙๙

 เจ็ดยักษ์ใหญ่แห่งถนนวอลล์สตรีท ผู้ชักใยอยู่เบ้ืองหลังธนาคารกลาง 

  สหรัฐอเมริกา ๑๐๑

 แผนการก่อต้ังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากับวิกฤติธนาคารปี ๑๙๐๗ ๑๐๓

 มหันตภัยทางการเงินน่าสะพรึงกลัวกว่ากองทัพศัตรู ๑๐๗

 การฟ้ืนตัวของธนาคารท่ีสองของกลุ่มทุนการเงิน ๑๑๔

 นายทุนธนาคารสากลได้ก่อการเหตุน่าสะพรึงกลัวในปี ๑๘๕๗ ข้ึนอีกคร้ัง ๑๑๖

 สงครามกลางเมืองอเมริกามาจากอิทธิพลของนายทุนการเงินข้ามชาติยุโรป ๑๑๘

 ใครครอบครองธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ๑๒๑

 ลินคอล์นสังเวยชีวิตให้กับระบบการเงินและทุนผูกขาด 

  ของธนาคารสากลผู้ผลักดันธนาคารกลาง ๑๒๔

ทุนนิยมตะวันตกดิน สนิมเกิดแต่เน้ือใน ๑๒๗

 ถอดรหัสทุนสามานย์ ๑๒๙

 ทุนนิยมล่มสลายเพราะสามานย์ โอกาสการฟ้ืนตัว ๑๓๔
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สงครำมเงิน-หน้ีสินเชลย กำรปล้นสะดมพลโลกยุคใหม่ ๑๔๒

 นวัตกรรมการเงินท่ีซับซ้อนขยายการขูดรีดไปท่ัวโลก ๑๔๔

 พลวัตการขูดรีดท่ีทุนนิยมศูนย์กลางกระท�าต่อทุนนิยมบริวาร ๑๔๙

 ตลาดหุ้น-ตลาดทุน กลไกขูดรีดแบบใหม่ ๑๕๓

 นอมินีกลับข้างในประเทศไทย ๑๖๐

ทวิลักษณะกรรมำชีพใหม่ / ชนอำรยะผู้เฉ่ือยเนือย ชนอนำรยะผู้หิวโหย ๑๖๓

 วิเคราะห์ชนช้ันใหม่ยุคทุนจักรพรรดิ ๑๖๕

 โมเดลทุนนิยมแบบมีส่วนร่วม ๑๗๑

 ค�าถามถึงสังคมประชาธิปไตย ๑๗๕

 ชนช้ันกลางกับสถานะพลังทางสังคม ๑๗๖

 กรรมาชีพใหม่กับแรงงานท่ีถูกเบียดขับจากโรงงาน ๑๗๙

กำรครองอ�ำนำจน�ำ (Hegemony) กำรขูดรีดจำกบังคับสู่สมยอม ๑๘๔

 ความละโมบของมนุษย์เกิดจากการวางแผนทางการเงิน ๑๘๖

 การสร้าง “อุปสงค์เทียม-อุปทานแท้” ๑๘๘

 การบริโภคเชิงสัญญะต่อผลผลิตล้นเกิน ๑๙๑

 นวัตกรรมทางการเงินท่ีเรียกกันว่า “เครดิต” ๑๙๘

จักรวรรดินิยมใหม่กับกำรสถำปนำเครือข่ำยยิวแห่งบูรพำทิศ ๒๐๕

 จักรวรรดินิยมใหม่ใช้สิงคโปร์กลืนกินไทยผ่านตลาดหุ้น ๒๑๒

 ท่ีดินไทยในก�ามือสิงคโปร์ การขายชาติผ่านการท่องเท่ียว ๒๑๘

 สิงคโปร์คือฐานทัพแห่งใหม่ของสงครามเงินในอินโดจีน ๒๒๐

ไทย-ภำยใต้วิกฤติท่ีไม่บอกกล่ำว เศรษฐกิจภำยใต้ทุนนอมินีท่ีผูกขำด ๒๒๕

 เสรีของทุนโลกและทุนนายหน้า ๒๒๘

 ประชาธิปไตยไทยล้าหลังโลกหน่ึงร้อยปี ๒๓๐

 อินโดนีเซียโมเดล ปฐมบททุนบริวารแห่งเอเชีย ๒๓๔

 รุกคืบเข้าไทยในฐานะ “รัฐน่ังร้าน” (Staging State) ๒๓๗
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 ลักษณะจ�าเพาะการขูดรีดแบบใหม่ ๒๔๓

 เศรษฐกิจสามานย์ ประชาธิปไตยฉ้อฉล ๒๔๔

 ทุนนายหน้าไทยกับการแย่งชิงฐานะนายหน้าทุนโลก ๒๔๘

องค์กรลับ-รัฐบำลโลก กำรจัดระเบียบโลกใหม่ ๒๕๗

 องค์กรลับฟรีเมสัน แผนการครอบครองโลก ๒๖๒

 การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ของอ�านาจโลก

  และกลุ่มร็อธสไชลด์ ๒๖๓



ศตวรรษ ๒๐ 

ระยะผ่�นทุนนิยมสร�้งสรรค์

สู่ทุนนิยมส�ม�นย์



 “อีกเพียงไม่กี่อึดใจแห่งศตวรรษ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ 

ก็จะมาถึงแล้ว พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

ท่ีจะพลิกโฉมสังคมโลกและสะเทือนลึกถึงชีวิตส่วนตัวคุณ 

งานอาชีพของคุณและธุรกิจของคุณ ในช่วงทศวรรษสุดท้าย

ของศตวรรษที่ ๒๐ นี้...” 

จอห์น ไนซ์บิตต์
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คำ�ทำ�น�ยที่ผิดพล�ด 

กลุม่นกัเขยีนโลกานมิติเขยีนหนงัสอืท�านายอนาคตโลก

ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้คนอย่างน้อยสามเล่มเมื่อราว 

สองศตวรรษก่อน ได้แก่ The Third Wave (คลื่นลูกที่สาม)  

ของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin Toffler) (copyright ภาษาไทย 

ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๒) Megatrends (อภิแนวโน้มโลก) ของ 

จอห์น ไนซ์บิตต์ (copyright ภาษาไทย ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๓๔)  

และ As The Future Catches You (เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ) ของ 

ฮวน เอนรเิกซ์ (copyright ภาษาไทย ครัง้แรก พ.ศ. ๒๕๔๖) และ 

ยังมหีนังสอือืน่ๆ อกีมากมายจากนกัคิดหลายส�านัก แข่งประชนั 

กันเพื่อน�าเสนอภาพอนาคตที่น่าตื่นเต้นระทึกใจ ส่วนใหญ่จะ 

พรรณนาถึงภาพอันรุ่งเรืองน่ามหัศจรรย์ใจของอนาคต ระบบ 

ทุนนิยมหลังการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ จับจูงจินตนาการ 

ของผู ้คนให้หลงใหลได้ปลื้มและฝากความหวังของมวล

มนุษยชาติเอาไว้กับระบบสารสนเทศท่ีปรากฏตัวขึ้นใหม่หลัง

การปฏิวัติเทคโนโลยี
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ซึ่งในท้ายที่สุด ข้อเท็จจริงได้ประเมินตัวของมันเองแล้วว่า ค�าท�านายเหล่า 

นั้น แม้จะมีส่วนถูกอยู่บ้างในเชิงเทคนิค แต่กลับผิดพลาดตั้งแต่รากฐานสู่ปลาย

ยอดของแนวคิดที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์อนาคต

วิกฤตเิศรษฐกิจในประวัติศาสตร์ระยะใกล้อย่างน้อยสองครัง้ ครัง้แรกในปี  

๒๕๔๐ ในนามวิกฤติต้มย�ากุ้งที่เริ่มต้นจากประเทศทุนนิยมบริวารอย่างไทย วิกฤต ิ

เศรษฐกิจครั้งที่สอง วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่เริ่มต้นจากทุนนิยมศูนย์กลางเอง วิกฤต ิ

ทั้งสองครั้งสองคราวยืนยันให้เห็นถึงกลไกอันช�ารุดและเสื่อมถอยของระบบ

ทุนนิยมตอนปลายอย่างชัดเจน และสิ่งที่น่าสนใจก็คือ มันไม่จ�าเป็นที่จะต้องเริ่ม

ต้นวิกฤติจากทุนนิยมศูนย์กลางดังเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเอง แต่มันสามารถ

เริ่มต้นขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศทุนนิยมชายขอบ หรือทุนนิยม

บริวารดังเช่นประเทศไทย หรือประเทศทุนนิยมเกิดใหม่ เช่น รัสเซีย ทุนนิยมแถว 

หน้าอย่างเช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี หรือแม้กระทั่งตุรกี กรีซ หรือ

ประเทศที่ไกลปืนเที่ยงอย่างมอนเตเนโกร หรือแม้แต่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่ง

ประกาศตัวว่าเป็นประเทศสังคมนิยม แต่ก�าลังเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจทุนนิยมโดยรัฐ 

เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน ก็ยังถูกจับตา

อะไรเกิดขึ้นกับระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หรืออะไรก�าลังเกิดขึ้นกับ

ระบบโลกท่ีทุนนิยมยังเป็นกระแสหลักครอบครองสถานะน�าอยู่ในขณะน้ี ภาพ

ของความโกลาหลอลหม่านของรฐับาลทุกประเทศทีเ่ผชญิหน้ากับเศรษฐกิจตกต�า่ 

ทุกรัฐบาล แม้แต่รัฐบาลของประเทศทุนนิยมศูนย์กลางอย่างสหรัฐฯ เอง ต้องเร่ง

หามาตรการรับมือวิกฤติ ซ่ึงท้ายที่สุดทางออกของรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกก็คือ 

การขูดขอดเงินภาษีของประชาชนเข้าไปอุ้มวิกฤติเศรษฐกิจ อุ้มสถาบันการเงินที่

เป็นต้นตอของปัญหา เป็นเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า

 

 “อีกเพียงไม่กี่อึดใจแห่งศตวรรษ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ก็จะมาถึงแล้ว  

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่จะพลิกโฉมสังคมโลกและสะเทือน 

ลึกถึงชีวิตส่วนตัวคุณ งานอาชีพของคุณและธุรกิจของคุณ ในช่วง

ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ ๒๐ นี้...” 

 จอห์น ไนซ์บิตต์
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-เศรษฐกิจทั้งโลกจะเบ่งบานและทวีการพ่ึงพาอาศัยกันมากขึ้นในรูปการณ ์

ใหม่ที่มีเนื้อหา “ทั้งโลก” 

-ยุคทองของศิลปะจะมาถึง

-เศรษฐกิจสังคมนิยมก�าลังสลายตัวสู่เศรษฐกิจตลาดเสรี

-วิถีการด�าเนินชวิีตของคนท้ังโลกนบัวนัจะคล้ายคลงึกัน เป็นแบบเดยีวกัน

-รัฐสวัสดิการจะแผ่วพลังและต�่าลง

-เอเชียแปซิฟิก (แปซิฟิกริม) จะผงาด

-สตรีจะก้าวขึ้นสู่ฐานะน�า

-จะเป็นยุคของชีววิทยา โดยเฉพาะคือเทคโนโลยีชีวภาพ

-จะมกีารฟ้ืนตวัครัง้ใหญ่ทางด้านศาสนาและพลงัจติ บทบาทของเอกชน 

จักโดดเด่นเป็นพิเศษ

ข้อความเหล่านี้เป็นโปรยบนปกหลังของหนังสือ Megatrends หรือ 

อภิแนวโน้มโลก ของจอห์น ไนซ์บิตต์ ภาคภาษาไทย ที่ท�านายโลกเอาไว้เมื่อราว

ย่ีสิบปีก่อน ข้อเท็จจริงได้ยืนยันแล้วว่า แนวคิดของนักคิดนักเขียนท่ีสนับสนุน

ระบบทุนนิยมเหล่าน้ีผดิพลาดอย่างมหนัต์ ทัง้ไม่มสีทิธ์ิจะออกมาแก้ต่างให้กับค�า

ท�านายของตนเอง

ลองมาไล่เรียงทีละประเด็น…

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่หายนะครั้งแล้วครั้งเล่า  จากวิกฤตการณ์ต้มย�า

กุ้งที่เริ่มจากประเทศไทยแล้วขยายตัวลุกลามไปเป็นวิกฤติโลก วิกฤติซับไพรม ์

หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ของประเทศทุนนิยมศูนย์กลางติดตามมาในช่วง

เวลาของรอบหมุนใหม่คือราว ๑๐-๑๒ ปี สิ่งที่เหมือนกันทั้งโลกก็คือปริมาณ

หนี้สินที่เพิ่มขึ้นในระบบทุน  เด็กหนึ่งคนตายในทุกสี่นาทีด้วยสาเหตุจากความ

ยากจนและความขาดแคลนอาหารและน�้าด่ืม  สิ่งแวดล้อมโลกถูกท�าลายด้วย

ภาวะเรือนกระจก การตัดไม้ท�าลายป่า การสูบกินทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบก 

ในทะเล ท�าให้โลกตกอยู่ในยุควิกฤติเช่นเดียวกันทั้งโลก  เป็นแนวโน้มของ

โลกาวิบัติมากกว่าโลกาภิวัตน์  และที่ส�าคัญมันเป็นยุคแห่งการแย่งชิงที่ไม่ได้

มีบรรยากาศของการพึ่งพาดังค�าท�านาย
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ยุคทองของศิลปะไม่มีวันจะมาถึงได้ด้วยความขาดแคลนทางสังคม 

วัฒนธรรมที่เหลวแหลกของระบบทุนครอบง�าสังคม ฟิลาเดลเฟีย ออร์เคสตร้า  

วงซิมโฟนีหนึ่งในห้าอันดับของโลก  ต้องยื่นค�าร้องต่อศาลขอการคุ้มครอง 

เพราะล้มละลาย บทเพลงท่วงท�านองละเมยีดละไมถกูแทนทีด้่วยเครือ่งเคาะ บท

กวีกล่อมเกลาจิตใจถูกกลืนกินโดยทุน  สูญสลายกลายเป็นวัฒนธรรมเดี่ยวที่

เน้นการแสดงออกและกระตุ้นเร้าทางเพศ ผู้คนเสพศิลปะน้อยลงเพราะความ 

สุนทรีย์ในชีวิตขาดหายไปอันเนื่องมาจากการบีบรัดทางเศรษฐกิจ 

ชาวโลกก�าลังไถ่ถามหาทางออกจากวิกฤติทุนนิยม มีการเรียก

ร้องให้เพิ่มกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมมิให้ระบบทุนเสรีจนเกินขอบเขต จนเกิด

การเก็งก�าไรอย่างสุดขั้ว ก่อให้เกิดวิกฤติซ�า้แล้วซ�า้อีก ปรากฏการณ์ที่กลับข้าง 

กันของค�าท�านายก็คือการใช้วิธีการแบบสังคมนิยมมาเยียวยาหายนะที่เกิด

จากการปล่อยให้มีทุนเสรีสุดขั้วที่กลไกของระบบไม่อาจควบคุมได ้ยุคของทุน

เสรีได้สิ้นสุดลงในปลายศตวรรษที ่๒๐ นี่เอง รูปแบบใหม่ของสังคมที่เริ่มก่อ

ตัวขึ้นก็คือ สังคม “ทุนนิยมโดยรัฐ” ซึ่งเป็นหน่ออ่อนของระบบสังคมนิยม

วิถีด�าเนินชีวิตของคนทั้งโลกเป็นแบบเดียวกันอันไม่พึงประสงค์ นั่น

ก็คือ  ชีวิตที่ขึ้นต่อการงานอาชีพที่ต้องใช้แรงงานเพิ่มมากกว่าเดิม  เป็นชนชั้น 

กรรมาชีพใหม่ที่ด�ารงชีวิตอยู่บนขื่อคาของกลไกราคาและดอกเบี้ย ด้วยความ

พยายามท�าให้ชุมชนและผู้คนเป็นแบบตลาดแบบเดียวกันทั้งหมดของระบบ

ทุน  สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวกันก็คือ  ในทางเศรษฐกิจต่างหยิบยืมปัจจัยในอนาคต

มาเพื่อการด�ารงอยู่ในทางเศรษฐกิจ มีชีวิตประชาธิปไตยแบบไร้ฐานเหมือนกัน

หมดทั้งโลก

รัฐสวัสดิการถูกน�ามาใช้เพื่อการด�ารงอยู่ของการเอารัดเอาเปรียบ

ทางสังคม ในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลโอบามาถูกโจมตีว่า น�าเอาภาษีและรายได้ 

ของรัฐไปอุ้มกลุ่มนายทุนการเงินของวอลล์สตรีทผู้เป็นต้นตอของปัญหาวิกฤต ิ

ทั้งหมดทั้งมวล และถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐบาลสังคมนิยม  (หากเป็นสังคมนิยม

แบบกลับข้างคือเอาเงินของคนส่วนใหญ่ไปชดเชยให้กับความสูญเสียของ

อภิสิทธิ์ชนส่วนน้อยหรือนายทุนวอลล์สตรีทผู้ท�าให้เกิดวิกฤติทางการเงินไป

ทั่วโลก) 
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เอเชียแปซิฟิกก�าลังกลายเป็นเป้าหมายของการขูดรีดคร้ังใหญ่ใน

รอบใหม่เพราะทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางสังคมยังไม่ถูกท�าลายไป

ทั้งหมด ประชาสังคมได้ก่อกระแสเรียกร้องให้รัฐใช้การบริหารจัดการโดยท่ี

มีแรงแข็งขืนของประชาชนคอยต่อสู้และก�ากับ จักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจ

ที่หาทางออกจากวิกฤติที่ตัวเองสร้างขึ้นพากันมุ่งหน้ามาสู่แปซิฟิกริมเพื่อ

แสวงหาทรัพยากรธรรมชาติ  และมีแนวโน้มเกิดสงครามรูปแบบใหม่ที่เริ่มต้น

ด้วย “สงครามเงิน” (Currency War) 

สตรีต้องออกจากบ้านไปขายแรงงานเพราะบุรุษเพียงหนึ่งแรงไม่ 

สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้เพียงพอ ในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นประเทศ 

ทีร่�า่รวยทีส่ดุในโลกและมเีทคโนโลยทีีพ่ฒันาได้สงูสดุ รายรบัเฉลีย่ของครอบครวั 

ท่ัวไปไม่มกีารเพิม่ขึน้ตลอดช่วงห้าสบิปีทีผ่่านมา และในรฐัแคลฟิอร์เนยีด้วยแล้ว  

รายรับของครอบครัวกลับลดลงในช่วงศตวรรษที ่ ๑๙๙๐  ซึ่งเป็นช่วงที่มีการ

เติบโตครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีชั้นสูง และปัจจุบันเศรษฐกิจครอบครัวโดยส่วน

ใหญ่จะอยู่รอดและไปได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกครอบครัวอย่างน้อย  ๒  คนท�างาน 

(Casstel  ๑๙๙๘  หน้า  ๑๓๐-๑๓๑)  เนื้อหาของ Hillary’s Doctrine  ก็คือ 

ค�าประกาศทีจ่ะน�าบทบาทสตรไีปรบัใช้การเมอืงระดบัโลกมากขึน้  เป็นการสร้าง 

ความแตกต่างระหว่างเพศอันเป็นจุดละเอียดอ่อนในสังคมมุสลิมและวัฒนธรรม

แบบรัฐชาติในเอเชีย 

ความก้าวหน้าทางวศิวพนัธุกรรม ท�าให้เกิดอนัตรายทีม่องไม่เหน็ เกิด 

ไวรสัชนิดใหม่ๆ  ทีเ่ป็นภยันตรายต่อสรรพชีวติทีย่งัไม่ค้นพบวธีิแก้ไข เม-วนั-โฮ  

ได้เขียนหนังสือ Genetic Engineering-Dream or Nightmare?  เพื่อท�าการ 

เปิดเผยเรื่องนี้ เมื่อทุนนิยมโลกาภิวัตน์เจริญถึงขีด แนวความคิดที่ยอมให้เรื่อง 

ของการหาเงินอยู่เหนือคุณค่าสิ่งอื่นใดได้เข้าครอบง�าเทคโนโลยีชีวภาพ นัก

พันธุศาสตร์มุ่งแสวงหาสิทธิบัตรเพื่อจ�าหน่ายให้กับบรรษัทท่ีท�าธุรกิจด้านนี้

โดยละเลยประเด็นทางจริยธรรมไปทั้งหมด  แรงจูงใจเหนือสิ่งอื่นใดส�าหรับ

พันธุวิศวกรรมไม่ใช่เรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  การรักษาโรค

หรือการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงผู้หิวโหย  แต่กลับเป็นแรงปรารถนาที่จะแสวงหา

ก�าไรอย่างชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน
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ความส�าเร็จของวิทยาการเกษตรแผนใหม่ตกอยู่กับบรรษัทข้ามชาติ  

ด้านการเกษตรแทบทั้งหมด  เฉพาะในยุโรป  ธุรกิจด้านเทคโนโลยีมีมูลค่าถึง 

๓๐ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อป ีนายไอเซนสตัดท ์ปลัดกระทรวงต่างประเทศ

อเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า ภายในไม่ก่ีปีข้างหน้า เกือบท้ังหมดของสนิค้าเกษตรส่งออก 

จากสหรฐัอเมริกาจะเป็นผลผลติหรอืมส่ีวนประกอบจากเทคโนโลยทีางชวีภาพ 

การฟ้ืนตวัทางศาสนาเป็นไปอย่างบดิเบอืน  เพราะผู้คนไม่มีทางออกจาก 

วกิฤต ิต้องหาทางออกทางจติใจด้วยการทุม่เทเงินซือ้บญุเพือ่การเข้าถงึพระเจ้า

พลังสร้างสรรค์ของนักคิดปัจเจกชนถูกกลืนกิน ปัญญาชนถูก

ท�าให้แปลกแยกไปจากกระแสทุนที่เป็นกระแสหลัก ศิลปวิทยาการไม่ได้ถูกน�า

มาใช้เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์  หากเพื่อไปรับใช้กระตุ้นเร้าให้เกิด 

การบริโภคล้นเกินด้วยความกระหายใคร่อยาก  เป็นด้านเสื่อมถอยคุณค่าของ

มนุษย์  บทกว ี บทเพลงอันไพเราะจะกลายเป็นวัฒนธรรมทางเลือกที่ผู้คนเข้า

ไม่ถึงที่ที่มันจ�าต้องหลบมุมซุกซ่อนอย่างโดดเดี่ยวเพียงเพราะไม่ได้ท�าให้เกิด 

ก�าไรสนองต่อระบบของการแข่งขนั การฟ้ืนตัวของศาสนาถกูท�าให้เป็นเศรษฐกจิ 

ความเชื่อ ยิ่งท�าบุญมากยิ่งรวยมาก บทบาทเอกชนของนายทุนจะครอบครอง

เหนือบทบาทของสถาบันทางจิตวิญญาณอื่นๆ ทั้งหมด ความโดดเด่นของมัน

ก็คือความเห็นแก่ตัวและการเก็งก�าไรอย่างร้ายกาจ

ถ้าจะกล่าวโดยสรปุแล้ว ระบบทนุนิยมหลงัการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ

นั้นน�าความขาดแคลนมาสู่มวลมนุษย์มากกว่าท่ีจะน�าความเจริญรุ่งเรือง พลัง

การผลิตของทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดดเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ถูกใช้ไป

เป็นเครื่องมือของการกระตุ้นการบริโภคและสร้างความขาดแคลนข้ึนอย่างน่า

ตระหนก มองไปสู่ประเด็นปัญหาของโลกทั้งใบ เราเริ่มขาดแคลนอากาศหายใจ

อันเนื่องด้วยป่าไม้และธรรมชาติถูกท�าลายไป เราก�าลังเผชิญหน้าภาวะโลกร้อน

เพราะอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่มีขีดจ�ากัด การขาดแคลนน�า้ดื่ม แม่น�้าล�าธาร 

น�า้บาดาลทีเ่คยดืม่กินได้ไม่อาจรองรบัการบรโิภคได้อกีแล้ว สาเหตมุาจากมลพิษ 

การต้องซื้อน�้าดื่มจากโรงงานผลิตน�้าด่ืม คนทั้งโลกก�าลังเดินไปสู่วิกฤติด้าน

อาหาร ในขณะที่ระบบทุนต้องทิ้งท�าลายอาหารประเภท “แดกด่วน” ซึ่งประกอบ
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ด้วยวัตถุดิบที่เดินทางมาจากทุกมุมโลกถึง ๑ ใน ๔ ของปริมาณที่ผลิตได้ต่อวัน

เพราะอาหารหมดอายุ และการท�าลายผลผลิตล้นเกินเพื่อรักษากลไกของราคา

เราก�าลังเผชิญหน้าความขาดแคลนทางด้านสินทรัพย์และโภคทรัพย์ใน

ขณะท่ีเม็ดเงินก�าลังล้นโลก แต่เงินหมุนเวียนในระดับรากหญ้ากลับแห้งขอด  

มีความจ�าเป็นต้องหยิบยืมจากอนาคตและต้องขายแรงงานอนาคตเพ่ือความ

อยู่รอดในปัจจุบัน เพ่ือสร้างความมั่งคั่งให้กับคนจ�านวนไม่ก่ีตระกูลท่ีควบคุม 

อุตสาหกรรมการเงินและอุตสาหกรรมหนี้สิน นี่คือบทสรุปท่ีน่าตระหนก นี่คือ 

ระบบทุนนิยมตอนปลายท่ีก้าวจากทุนนิยมสร้างสรรค์กลายเป็นระบบทุน

สามานย์ที่ไร้จิตวิญญาณ

วัฏจักรแห่งวิกฤติ

มันคือระยะผ่านจากทุนนิยมสร้างสรรค์เมื่อราวต้นศตวรรษที่ ๑๘ มาสู่

ยุคปัจจุบัน วิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งหลังสุดที่เกิดขึ้นจากทุนนิยมศูนย์กลาง คือ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นลูกโซ่ลงไปสู่บรรดาประเทศ

ทุนนิยมบริวารและทุนนิยมก่ึงอิสระทั่วทั้งโลก ประเทศไทยก็เป็นประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นกัน เพราะระบบการเงิน การธนาคาร ตลาดหุ้น 

ตลาดเงินของเรา ได้ผูกติดอยู่กับความผันผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 

อย่างแนบแน่น หรอืแม้แต่ประเทศมหาอ�านาจเกิดใหม่เช่นจนี ท่ีค่าเงนิหยวนค่อน

ข้างเป็นอิสระ แต่จีนก็เป็นประเทศหนึ่งที่ถือครองพันธบัตรของอเมริกามากท่ีสุด 

ชาติหนึ่ง ก็ยังได้รับความเสียหายไปไม่น้อย ความสูญเสียจากวิกฤติในแต่ละครั้ง  

 (ก่อนหน้านี้ในปี ๒๕๔๐ “วิกฤติการเงินต้มย�ากุ้ง” เริ่มต้นที่ประเทศไทยที่ต้องการ 

เปิดเสรีในทางการเงินหรือ BIBFs ชนชั้นปกครองไทยต้องการจะเป็นเสือตัวที่ ๕  

ของเอเชีย ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคในระบบที่เรียกว่าทุน 

เสรีในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท�าให้เศรษฐกิจไทยและโลกล่มสลาย 

สิงคโปร์และต่างชาติเข้ายึดครองระบบการเงินการธนาคารไปเกินครึ่งหนึ่งของ

ระบบ) ท�าให้เราตระหนักได้ดีถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างทุนภายในประเทศและ
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ทุนภายนอกประเทศ เป็นความเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันแบบประเทศมหาอ�านาจ

ทางการเงินกับประเทศบริวารทางเศรษฐกิจ เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีจักรพรรดิ 

แห่งทุนหรอืภาคอตุสาหกรรมการเงินของต่างชาติก�ากับท้ังอย่างเปิดเผย (ร่วมหุ้น)  

และซ่อนเร้น (ใช้นอมินีถือหุ้นแทน) 

จะค้นคว้าขัน้ตอนของทนุนิยมประเทศไทยก็ต้องท�าความเข้าใจพัฒนาการ

ทุนนิยมของโลกและของไทยซึ่งเชื่อมโยงจนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันหลังการ

ปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจะสามารถมองฝ่าปรากฏการณ์ไปสู่ธาตุแท้

อันเป็นทุนนิยมบริวารที่มีลักษณะพิกลพิการและกุมลักษณะจ�าเพาะของมันได้ 

ระบบทุนนิยมโลกได้เคลื่อนตัวผ่านพัฒนาการมาสามระยะแล้ว นั่นก็คือ 

ระยะที่ ๑ - ยุคระบบตลำดเสรี หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

ไอน�้า (ยุคอิทธิพลแนวคิด “มือที่มองไม่เห็น” ของอดัม สมิธ) อันเป็นยุคต้นที่

รุ่งเรืองหรือเรียกได้ว่าเป็น “รุ่งอรุณของทุนนิยม” ต่อมาทุนนิยมก็เข้าสู่วิกฤติรอบ

แรก (Great Depression ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๒๙-๑๙๔๐) อันเนื่องมาจากการ

ล่มสลายของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็น

ระยะเวลายาวนานถึง ๑๑ ปี เศรษฐกิจโลกเสียหายไปกว่าครึ่งหรือสองในสาม 

จ�านวนคนตกงานในสหรัฐฯ มากถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ และในประเทศอื่นในยุโรป

บางประเทศสูงถึง ๓๓ เปอร์เซ็นต์ เป็นเงื่อนไขส�าคัญหนึ่งที่น�าจักรวรรดินิยมเข้าสู่

สงครามโลกครั้งที่สองในปี ค.ศ. ๑๙๓๔

ระยะที่ ๒ - เป็นยุคที่ตลำดถูกควบคุมโดยรัฐและสถำบัน (ยุคอิทธิพล

แนวคิด จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์) อันเป็น “ยุคเที่ยงวันของทุนนิยม” เป็นยุคกลาง

หลังจากประสบกับวิกฤติรอบแรก เป็นยุคของการรวมศูนย์ทุนเพื่อการผูกขาด ยุค 

แห่งการครอบโลกขององค์กรโลกบาล เช่น ธนาคารโลก WB องค์กรการค้า

โลก WTO กองทุนระหว่างประเทศ IMF ซึ่งได้สร้างมายาคติ ป่าวร้องให้มีการ

แข่งขันโดยเสรี แต่เน้ือหาก็เพ่ือช่วงชิงเข้าไปผูกขาดและครอบง�าเศรษฐกิจโลก

ทั้งใบ โดยใช้ “คณะกรรมกำรจัดกำรธุรกิจร่วมกันของชนชั้นนำยทุนระดับโลก” 

เข้าครอบง�ารัฐเล็กหรือสร้างอ�านาจรัฐท่ีเป็น “นอมินีทางการเมือง” ไปท่ัวโลก 

พยายามสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ทุนเสรี” ที่ไม่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริง เพื่อสร้าง
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ระบบการผูกขาดครอบง�าประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าในทางเศรษฐกิจ เป็นยุคแห่ง 

การแสวงหาอาณานิคมใหม่ทางเศรษฐกิจท่ีไม่จ�าเป็นต้องใช้กองก�าลังติดอาวุธ 

(ประเทศไทยเผชญิวิกฤตเิศรษฐกิจจากระบบทุนนิยมจนต้องเข้ารบัความช่วยเหลอื

หรือ “จ�าน�าประเทศ” กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) 

รอบแรกหลังวิกฤตการณ์น�้ามัน ปี ค.ศ. ๑๙๗๘) 

ระยะที่ ๓ - ยุคของเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberal) ยุคแห่งการร่วมมือกัน 

ของจักรวรรดิมหาอ�านาจเก่าอย่างอังกฤษกับจักรวรรดิมหาอ�านาจใหม่คือ

สหรัฐอเมริกา (มาร์กาเรต แธตเชอร์ และโรนัลด์ เรแกน) “ยุคตะวันตกดินของ

ทุนนิยม” เป็นยุคของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์หรือ/และการโฆษณาทุนเสรีรอบ

ที่สอง ยุคท่ีอ�านาจรัฐของแต่ละประเทศถอยหลังและหลีกทางให้กับ “อ�านาจ

โลก” หรือจักรพรรดิแห่งทุน (นายทุนอุตสาหกรรมเงินตรา) ซึ่งใช้กลไกการขูดรีด

ประชากรโลกด้วยวิธีการชนิดใหม่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมๆ 

กับการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ยุคของการเฟื่องฟูของตลาดหุ้น ตลาด

เงินทั่วโลก ยุคนี้เริ่มต้นราวปี ค.ศ. ๑๙๘๐ หลังการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การค้นพบไมโครอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างคอมพิวเตอร์และโครงข่ายคมนาคม 

เป็นยุคท่ีจักรวรรดินิยมเก่าและใหม่แสดงธาตุแท้ของทุนผูกขาดผ่านกลไกสันติ 

หากแต่ร้ายกาจและรุนแรงในการรีดนาทาเร้นทรัพยากรและความมั่งคั่งของโลก 

มากขึน้กว่าเดมิ แนวคดิเสรนียิมใหม่นีม้เีป้าหมายเพ่ือการครอบโลกท้ังใบ จดุอ่อน 

ในตัวระบบของมันน�ามาสู่วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ การสร้างความเชื่อว่า 

ความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวของโลกในทางเศรษฐกิจ หรือ “กำรเกี่ยวรัดกันใน

ภำคเศรษฐกิจดำ้นลึก” (Deep Economic Integration) เป็นอนาคตของเศรษฐกิจ

โลกและเป็นการน�าเสนอทางออกของวิกฤติทุนนิยม 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ก็คือวิกฤตการณ์การเงินที่เกิดจากกฎเกณฑ์

ก�ากับควบคุมท่ีอ่อนแอ ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างเงินออมกับการลงทุนใน

ระดับโลก (Global Imbalance) และระบบการค้าระหว่างประเทศที่ขาดความ

ชอบธรรม (ไทยถูกโจมตีค่าเงินบาท โดยมีชนชั้นปกครองไทยที่เป็นทุนเกิดใหม่ 

ได้รบัประโยชน์ ธนาคารใหญ่ในประเทศไทยเป็นไส้ศกึให้กองทนุต่างชาต ิเศรษฐกิจ 
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เสียหายจนต้องเข้ารับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ  

IMF หรือ “จ�าน�าประเทศรอบที่สอง” เพราะนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินตาม 

แนวคิดต้องการให้ไทยเป็นประเทศทุนนิยมเสรี) 

ทุนนิยมเร่ิมต้นด้วยการแข่งขันที่เสรีไปสู่การผูกขาดตามทฤษฎีของคาร์ล 

มาร์กซ์ แต่ในทางเป็นจริงแล้ว พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมันกลับหมุน

ย้อนไปสู่การเปิดเสรีรอบใหม่ ซึ่งจะน�าไปสู่การผูกขาดรอบใหม่อีกครั้งในบริบท

ที่สูงขึ้น การหมุนวนในระดับที่สูงข้ึนแต่ละรอบได้สร้างวิกฤติที่เกิดจากตัวระบบ 

ของมันเอง เป็นเพราะว่าทุนนิยมเสรีเป็นเพียงค�าโป้ปดมดเท็จและไม่มีอยู่จริง 

ในโลกทนุนยิม เน้นการแข่งขันและน�าไปสูก่ารผกูขาด ระบบปลาใหญ่กินปลาเลก็ 

สู่ระบบปลาเร็วกินปลาช้า ค�าว่าทุนนิยมเสรีเป็นเพียงมายาคติที่ทุนใหญ่สร้าง

ขึ้นท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย อันจะน�าพาทุนเล็กทุนน้อยไป

สู่ความหายนะ ท้ายที่สุดก็คือการควบรวมกิจการหรือการผูกขาดในรอบใหม่ 

จากการผูกขาดในยุคแรกซึ่งเป็นการผูกขาดด้วยอิทธิพลของขนาดเพียง 

อย่างเดียว (Economy of Scale) ไปเป็นการผูกขาดรอบที่สอง คือการผูกขาด

ด้วยอิทธิพลของขนาดบวกกับความเร็วในการช่วงชิงความได้เปรียบโดยการใช ้

เทคโนโลยีขั้นสูงและการปิดบังอ�าพรางตัว (นอมินี) รวมทั้งใช้กลไกทางการเงินที ่

เตม็ไปด้วยนวัตกรรมอนัซบัซ้อนด้วยการเก็งก�าไร (Economy of Scale - Economy  

of Speed) 

แนวคิดแก้ต่�งเพื่อต่ออ�ยุทุนนิยม

อภิชาต สถิตนิรามัย (apichat@econ.tu.ac.th)   ได้ถ่ายทอดการบรรยาย

สาธารณะโดย แดนี ร็อดริค (Dani Rodrik) นักเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชื่อดัง 

แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่ LSE แห่งกรุงลอนดอน เนื้อหาหลักของการบรรยาย

ในวันนั้นคือการสรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ระยะใกล้ของระบบทุนนิยม

โลก และชี้ว่าเราควรจะมีหลักการอย่างไรในการสร้างทุนนิยมยุคสามในปัจจุบัน

ในท�านองเดียวกันนี้  โดยกล่าวว่า 
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แดนี ร็อดริค วิเคราะห์ว่า ทุนนิยมในยุคแรก (Capitalism 1.0) หรือที่ 

ร็อดริคเรียกว่า ยุคมหัศจรรย์แห่งตลำด (Miracle of Market) ซึ่งคือความเชื่อ

ที่ถือว่าตลาดนั้นเป็นเครื่องยนต์แห่งการพัฒนาที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และมีพลวัต

มากที่สุด ดังนั้น รัฐจึงไม่ควรแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ รัฐควรมีขนาดเล็กหรือควร

มีบทบาททางเศรษฐกิจน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (Minimum State) เช่น การ 

ท�าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือบังคับสัญญา

ของเอกชนก็เพียงพอแล้ว นี่ก็คือนัยหนึ่งของค�าท�านายโลกของนักโลกานิมิตท่ี

ต้องการให้เอกชนมีบทบาทโดดเด่น แต่ท�าให้รัฐเล็กลง

ในทุนนิยมยุคสอง (Capitalism 2.0) นั้น ความเชื่อที่หยาบกระด้างและไม่

สมจริงข้างต้นก็ถูกแทนที่ด้วยแนวคิดว่าด้วย  “สถำบัน”  (institution - กฎ กติกำ)  

แนวคิดนี้เชื่อว่า ตลาดด�ารงอยู่อย่างโดดๆ  โดยตัวมันเองไม่ได้ ตลาดเป็นเพียง

สถาบันแบบหนึ่งที่ฝังตัวอยู่ภายใต้โลกของสถาบันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ 

การเมอืง ตลาดไม่สามารถก�ากับหรอืควบคมุตวัเองได้ ไม่สามารถรกัษาเสถียรภาพ 

ไม่สามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่ตวัเอง เน่ืองจากหน้าท่ีเหล่าน้ีทีต่ลาดท�าเอง 

ไม่ได้ ตลาดจึงต้องอาศัยสถาบันอื่นๆ ท�าแทน 

ดงัน้ัน ความเช่ือเรือ่งรฐัขนาดเลก็จงึเป็นเรือ่งท่ีผดิพลาด ในความเป็นจรงิ 

หรือในทางปฏิบัติแล้ว โลกยุคนี้ก็เป็นโลกที่แต่ละประเทศอยู่ภายใต้การด�าเนิน

นโยบายแบบคีเนเซียนและรัฐสวัสดิการ (Keynesian and Welfare State) ใน 

ขณะท่ีระเบยีบเศรษฐกิจระหว่างประเทศอยู่ภายใต้การจดัการขององค์กรโลกบาล -  

IMF, World Bank, GATT ซึง่โดยสาระส�าคญัก็คือการบงัคบัให้การเคลือ่นย้ายทุน 

และสนิค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างช้าๆ ผ่านข้อก�าหนดต่างๆ ที่ตกลงร่วมกัน 

เช่น การควบคุมบัญชีเงินทุน หรือการอนุญาตให้มีการเก็บภาษีน�าเข้าในระดบัสงู  

ดังนั้น รัฐแต่ละแห่งจึงยังด�ารงอธิปไตยในการก�าหนดกฎกติกาทางเศรษฐกิจของ 

ตัวเองได้ (National Autonomy) 

เมือ่ทศวรรษ ๑๙๘๐ มาถึง ซึง่รอ็ดรคิเรยีกว่า ทุนนิยมยุค ๒.๑ น้ัน แนวคดิ 

แบบเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberal) กลายเป็นแนวคิดครอบง�าโลก แต่แนวคิดและ

แนวนโยบายนี้มีจุดอ่อน ซึ่งจะกลายเป็นสาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

คือความเชื่อว่า ความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวของโลกในทางเศรษฐกิจ (Deep  
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Economic Integration) น้ันมแีต่ผลด ีเช่น การแข่งกันลดภาษเีพ่ือดึงดดูการลงทนุ  

ย่อมไม่มีผลเสีย และไม่จ�าเป็นที่จะต้องพัฒนาสถาบันไปพร้อมๆ กับการผนวก

โลกให้เป็นหนึ่งเดียว พูดอีกแบบคือการปล่อยให้โลกผนวกกันไปก่อน แล้วค่อย

ปล่อยให้สถาบันพัฒนาตามหลัง

ส่วนในทางนโยบายก็เน้นโลกาภิวัตน์ทางการเงินและการค้าระหว่าง

ประเทศภายใต้ WTO ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ก็คือวิกฤตการณ์การเงิน (ที่เกิด

จากกฎเกณฑ์ก�ากับควบคุมที่อ่อนแอ ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างเงินออมกับ

การลงทุนในระดับโลก (Global Imbalance) และระบบการค้าระหว่างประเทศที่

ขาดความชอบธรรมในสายตาของประชาชนจ�านวนมาก 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ร็อดริคเชื่อว่าวิกฤติปัจจุบันเป็นผลของการปล่อยให้

เกิดโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจไปก่อนโดยที่สถาบันพัฒนาตามไม่ทัน พูดอีกแบบ 

คือ วิกฤติปัจจุบันเป็นผลของปัญหารากฐานที่ระบบเศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงเป็น 

หนึ่งเดียว แต่ระบบธรรมาภิบาล (Governance System) ยังคงเป็นระดับประเทศ  

ทางแก้หน่ึงต่อปัญหารากฐานข้างต้นคือการปรับเปลี่ยนระบบธรรมาภิบาลจาก

ระดับประเทศให้เป็นระดับโลก ซึ่งย่อมหมายความว่าแต่ละประเทศจะมีอิสระใน 

การก�าหนดกฎ กติกา และนโยบายต่างๆ ลดลงมาก แต่ความเป็นไปได้ในทาง 

การเมืองของทางเลือกนี้ในปัจจุบันน้ันย่อมมีน้อยมาก แต่เอาเข้าจริงแล้ว 

ประเด็นปัญหาท่ีส�าคัญกว่าความเป็นไปได้ทางการเมืองคือเราต้องการให้โลก 

ในอนาคตเป็นแบบข้างต้นหรือไม่ ที่ทุกประเทศต้องมีสถาบันต่างๆ เหมือนกัน

หมด ทั้งๆ ที่แต่ละประเทศมีความแตกต่างจากกัน ซึ่งมีนัยว่าแต่ละแห่งย่อม

ต้องการสถาบันที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ความ

ต้องการหลักของประเทศก�าลังพัฒนาก็คือการเปล่ียนผ่านของโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ (Structural Transformation) ประเทศโลกที่สามเหล่านี้จึงต้องการกฎ 

กติกาของภาคการเงินที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ต้องการระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ในขณะที่กฎกติกาของภาคการเงินโลกยุค ๒.๑ ที่

ผ่านมาไม่มีที่ทางให้แก่ความต้องการเหล่านี้ของประเทศก�าลังพัฒนา

ดังนั้น ค�าถามหลักในปัจจุบันคือ เราควรจะมีหลักการอย่างไรในการสร้าง 
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กฎกตกิาในระดบัโลกของทุนนิยมยุค ๓.๐ ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ 

ท่ีหลากหลายของประเทศต่างๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถผนวกรวม 

(Integration) ระบบเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ เข้าด้วยกันได้ด้วย รอ็ดรคิตอบ

ค�าถามนี้ในเชิงกระบวนการโดยเสนอวิธีการสร้างกฎกติกามากกว่าท่ีจะระบุไป

ว่าตัวกติกาคืออะไร ที่ส�าคัญคือกระบวนการสร้างกฎน้ีจะต้องยอมรับก่อนว่า 

หนึ่ง มันไม่ได้มีกฎแบบใดแบบหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ันที่จะสามารถตอบ

สนองต่อความต้องการที่หลากหลายของแต่ละประเทศ พูดอีกแบบคือมันอาจมี

กฎได้หลายแบบที่ท�าหน้าที่เดียวกันหรือให้ผลเหมือนกันได้ สอง แต่ละประเทศมี

สิทธิ์ที่จะปกป้องสถาบันทางสังคม เศรษฐกิจของตัวเองได้ แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะ

ไปบังคับให้ประเทศอื่นๆ ท�าตามสถาบันของเราที่เราชื่นชม 

จากหลักการสองข้อนี้ ร็อดริคเสนอต่อไปว่า กฎกติกาหรือสถาบันพื้นฐาน 

ในระดับระหว่างประเทศของยุค ๓.๐ นั้น ควรมุ่งไปที่การสร้างวิธีการผนวกรวม 

ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน (System of Interface) ซึ่งเปรียบ

เสมือนการสร้าง “กฎจราจร” (Traffic Rules) ที่อนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถ 

เลือกระดับความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจตัวเองเข้ากับระดับโลกได้ตามที่เหมาะสม 

กับตนเอง ซึ่งในแง่หนึ่งก็คือการปล่อยให้ประเทศหนึ่งๆ เลือกกฎกติกาเพื่อการ 

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับท่ีตนต้องการได้ และเหนือส่ิงอื่นใดน้ันคือ

กระบวนการผนวก-เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการที่เป็น

ประชาธิปไตยภายในประเทศ พูดอีกแบบคือวัตถุประสงค์หลักของกฎจราจร

ระหว่างประเทศนี้ก็เพ่ืออนุญาตให้แต่ละประเทศท้ังที่พัฒนาแล้วและก�าลัง

พัฒนามีอิสระพอเพียงที่จะเลือกนโยบายหรือกฎกติกาที่เหมาะสมกับตัวเองได้ 

โดยผ่านกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย 

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของกฎจราจรข้างต้นน้ันก็พอมีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

ดังเช่นกฎ “Escape Cause” หรือกฎเรื่อง Safeguard ของ WTO ซึ่งก็คือข้อ 

ยกเว้นต่างๆ ที่อนุญาตให้ประเทศสมาชิกสามารถที่จะไม่ท�าตามกฎปกติได้ภาย 

ใต้เงื่อนไขต่างๆ ข้อเสนอของร็อดริค ณ จุดนี้ คือเราควรสร้างระเบียบเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศในลักษณะท่ียกระดับข้อยกเว้นที่ในปัจจุบันถูกน�ามาใช้ในกรณี

พิเศษ หรอืกรณีเฉพาะๆ เท่านัน้ ให้กลายเป็นข้อยกเว้นทีม่ลีกัษณะทัว่ไป
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ข้อเสนอท้ังหมดนี้ร็อดริคเชื่อว่าจะแก้ปัญหาส�าคัญสองประการของ 

กระบวนการโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน คือ หนึ่ง - การขาดความชอบธรรม (Legi- 

timacy) ในสายตาของประชาชนจ�านวนมาก  ดงัเช่นท่ีขบวนการต่อต้านการค้าเสรี  

สอง - ความไม่เท่าเทียมของการกระจายผลประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงข้อหาท่ีว่าประเทศพัฒนาแล้วพยายามที่จะบังคับให้ประเทศโลกท่ีสาม

ท�าตามกฎระหว่างประเทศที่ไม่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

ตัวเอง เพื่อประโยชน์ของตนเป็นหลัก ในขณะเดียวกันเขาก็หวังว่า หากข้อเสนอ

ของเขาสามารถแก้ปัญหาท้ังสองได้ก็จะท�าให้กระบวนการโลกาภิวัตน์หรือการ

ผนวกรวมทางเศรษฐกิจซึ่งมีข้อดีในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ

โลกด�าเนินต่อได้ 

ร็อดริคก็เหมือนกับนักโลกำนิมิตคนอื่นๆ คือกำรให้ภำพเชิงโครงสร้ำง

ร่ำงเพียงให้เห็นควำมเป็นไปได้ของระบบ แต่ไม่ได้บอกส่ิงที่ส�ำคัญที่สุดที่ควรจะ

บอกว่ำ ระบบนี้เป็นไปโดยใครและเพื่อใคร มันกลำยเป็นควำมลับที่เป็นจุดอ่อนซึ่ง

ไม่เคยมีผู้เปิดเผยโฉมหน้ำผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังกลไกทำงเศรษฐกิจระบบทุนนิยม

ดังกล่ำว อันเป็นปมเงื่อนส�ำคัญท�ำให้เกิดวิกฤติที่ไม่มีใครบอกกล่ำวซ�้ำแล้วซ�้ำอีก 

ตลอดชั่วระยะประวัติศำสตร์อันยำวนำนถึง ๗๐๐ ปี ของระบบทุนนิยม

และนี่คือบทสรุปของ “เดวิด ซี เคอร์เตน” ผู้เขียนหนังสือเรื่อง When 

Corporations Rule the World หรือ “เมื่อบรรษัทครองโลก” ต่อยุคโลกาภิวัตน์ที่

สั้นและกระชับจ�านวนหนึ่งที่น่าจดจ�าก็คือ

๑. เงินตราของโลก เทคโนโลยี และตลาด จะถูกควบคุมและจัดการโดย

โลกาบรรษัทยักษ์ใหญ่

๒. วัฒนธรรมผู้บริโภคจะถูกหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวในทิศทางของการ

เสาะแสวงหาความพึงพอใจทางวัตถุ

๓. มกีารแข่งขันกันอย่างสมบรูณ์ในระดบัโลกจาก “แรงงาน” ในท้องทีต่่างๆ  

เพื่อจะให้บริการแก่ผู้ลงทุนในลักษณะที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

๔. บรรษัทสามารถท�าอะไรก็ได้บนพื้นฐานก�าไร โดยไม่ต้องค�านึงว่าจะมี

ผลกระทบอย่างไรต่อประเทศและท้องถิ่น

๕. ความสมัพันธ์ท้ังปัจเจกบคุคลและบรรษทัจะถูกก�าหนดทัง้หมดโดยตลาด
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๖. ไม่มีที่ว่างส�าหรับความจงรักภักดีต่อสถานที่และชุมชน

ก�รเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้�ง

จ�กทุนนิยมสร�้งสรรค์สู่ทุนนิยมส�ม�นย์

กล่าวโดยสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างพ้ืนฐานของสังคมทั้ง

สังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ส�าคัญๆ จากทุนนิยมแบบเก่าหลังการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรไอน�้ายุคแรกกับทุนนิยมหลังการปฏิวัติเทคโนโลยี

สารสนเทศ ก็คือ

๑. รัฐซึ่งท�าหน้าที่เป็นหน่วยปกครองแบบเดิมจะกลายมาเป็นรัฐท่ีท�า

หน้าที่ขูดรีดทางเศรษฐกิจโดยตรง รัฐแบบเดิมลดบทบาทลงเหลือเพียงผู้อ�านวย

ความสะดวกให้กับการขูดรีด

๒. เกิดการกลับข้างของ “นอมินี” หรือคณะจัดการผลประโยชน์ทางชนชั้น 

นั่นคือ ทุนจะเข้ามามีบทบาทโดยตรง ประเด็นเศรษฐกิจจะอยู่เหนือประเด็นทาง 

การเมือง รัฐจะถูกผลักไสให้ไปยืนอยู่ข้างหลังเพ่ือท�าหน้าท่ีสร้างเงื่อนไขให้กับ

การขูดรีด ทั้งอ�าพรางการขูดรีดให้เป็นการขูดรีดที่ถูกต้องตามกฎหมายและท�าให้

มันซับซ้อนขึ้นเกินกว่าที่คนทั่วไปจะรู้สึกและมองเห็นได้

ผลของการเปลีย่นแปลงบทบาทและหน้าท่ีของรฐัดงัน้ี ท�าให้กลไกซึง่น�าพา 

ความยากจนมาสู่ประชาชนไม่ใช่เป็นแบบทาสผู้ถูกโบยตีและถูกใช้แรงงาน  

ไม่ใช่เกษตรกรชาวไร่ชาวนาถูกขูดรีดด้วยค่าเช่านา ไม่ใช่กรรมกรคนงานถูกขูดรีด 

แรงงานในโรงงานอกีต่อไป นอกเหนือจากสิง่เหล่านียั้งหลงเหลอือยู่แล้ว การขดูรดี

แบบใหม่ก็คือการขูดรีดนอกโรงงานด้วยกลไกราคาและการส�าเนาตัวเองของ

ดอกเบี้ยในระดับรัฐชาติและรัฐโลก 

ความยากจนของผู้คนยุคใหม่มาจากกลไก ๔ อย่าง นั่นก็คือ 

๑. ภาษี

๒. หนี้สิน 

๓. เงินเฟ้อ และ



วิกฤติของระบอบทุนนิยมถูกตั้งค�ำถำมถึงควำมอยู่รอดตั้งแต่ปี ๑๙๗๕
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๔. กองทุนเพื่อการลงทุนต่างๆ ของสถาบันการเงินที่น�าเอาเงินออมของ

ประชาชนไปลงทุนท่ามกลางความเสี่ยง

ความสัมพันธ์ทางการผลิตและพลังของการผลิตที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม

๑. บทบาทของเงินท่ีเคยเป็นแค่ตัวกลางในการแลกเปล่ียนจะกลายมา

เป็นสินค้า และต่อมาเงินก็จะเพิ่มบทบาทอีกชั้นหนึ่งกลายมาเป็นปัจจัยการผลิต

โดยตัวของมันเองด้วยการส�าเนาตัวเองในรูปของดอกเบี้ย ก่อให้เกิดอุตสาหกรรม

หนี้สินที่จะท�าลายล้างทุกสิ่งทุกอย่าง

๒. การขูดรีดจะเปลี่ยนจากเดิม คือ การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินของแรงงาน

เป็นการขูดรีดจากความต้องการส่วนเกิน จากการขูดรีดกรรมกรในโรงงานมา

สู่การขูดรีดกรรมกรรวมทั้งผู้บริโภคที่เป็นชนชั้นกรรมาชีพใหม่โดยระบบการเงิน

ที่กระตุ้นให้ผู้คนหยิบยืมจากอนาคต โลกยุคใหม่เป็นโลกของการต่อสู้ระหว่าง

ประชาชาติผู้ถูกขูดรีดกับทุนไร้สัญชาติ (นายทุนแห่งอุตสาหกรรมการเงินผู้ไร้

สัญชาติ นายธนาคาร ทุนนายหน้า ผู้ค้าเงินและนักปั่นหุ้น ได้แก่กองทัพของเหล่า 

Hedge Funds กองทุนเก็งก�าไรต่างๆ) 

เนื่องจำกเศรษฐศำสตร์กำรผลิตไม่เคยจัดที่ทำงให้กับต้นทุนทำงสังคมและ 

ต้นทนุทำงธรรมชำต ิเพรำะสิง่ต่ำงๆ  อนัมคีณุค่ำทีก่ล่ำวมำนีจ้ะท�ำให้ต้นทนุของกำร 

ผลิตสูงขึ้นโดยจะไปลดก�ำไรสูงสุดอันเป็นเปำ้หมำยส�ำคัญ เศรษฐศำสตร์กำรเงิน

หนักไปยิ่งกว่ำ ไม่เพียงแค่พ้ืนที่ใดที่ไม่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจะถูกละเลยเท่ำนั้น 

บุคคลผู้ซึ่งไม่มีเครดิตทั้งทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม ก็จะถูกละทิ้งอย่ำงคน

ไร้สิทธิ ์ และควำมสิ้นไร้ซึ่งศีลธรรม จริยธรรม หวังเพียงสร้ำงก�ำไรโดยไม่ค�ำนึง

ถึงสิ่งอื่นใด แม้แต่ชำติ ภำษำ วัฒนธรรม กระทั่งชีวิตผู้คน เหล่ำนี้แหละที่น�ำพำ

ทุนนิยมจำกยุคสร้ำงสรรค์มำสู่ยุคสำมำนย์
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ศตวรรษ ๒๑

ศตวรรษแห่งคว�มข�ดแคลน

และสงคร�ม



 “ถ้าหากพวกลูกๆ  ของข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เกิดสงคราม

ก็จะไม่มีคนที่คิดจะท�าสงครามอีก” 

มารดาแห่งบุตรตระกูลร็อธสไชลด์ 
Gutle Schnapper Rothschild
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ยุทธศ�สตร์โลกใหม่บนคว�มข�ดแคลน

ทรัพย�กรธรรมช�ติ

สงครามท่ัวทุกหนแห่งในโลกใบน้ีไม่ว่าจะเป็นระหว่าง

ประเทศต่อประเทศในประเทศยุโรป สงครามภายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาของกองทัพเหนือ-ใต้ รวมท้ังสงครามประกาศ

เอกราช หรือแม้แต่การปฏิวัติประชาธิปไตยชิงไห่ของ ดร.ซุน

ยัตเซ็น ล้วนแล้วแต่มีเง้ือมเงาของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมการ

เงินที่มีตระกูลร็อธสไชลด์เป็นแกนกลางเคลื่อนไหวอยู่เบื้อง

หลังทั้งสิ้น ค�ากล่าวน้ีเป็นค�ากล่าวของมารดาของบุตรท้ังห้า

คนของตระกูลร็อธสไชลด์ที่กล่าวก่อนเธอเสียชีวิต

 “ไมเคิล แคลร์” นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ซึ่ง

คลุกคลีกับการสังเกตความเคลื่อนไหวทางการเมือง-การ

ทหารของประเทศผู้น�าทุนนิยมโลกและประเทศท่ีประกาศว่า 

จะ “จดัระเบยีบโลกใหม่” ให้กับศตวรรษที่ ๒๑ ผูเ้ขยีนหนังสอื 

เล่มหนึ่งชื่อว่า  “Resource War, The New Landscape

of Global Conflict” หรือ  “สงครามทรัพยากร - มิติใหม่ของ 
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สงครามโลก” ได้เคยกล่าวถึง  “การปรับยุทธศาสตร์การเมือง-การทหาร” ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ เอาไว้ว่า ความพยายามปรับ

เปลี่ยนยุทธศาสตร์การเมือง-การทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาหลังสงคราม

เย็นยุติไปแล้ว ได้สะท้อนให้เห็นถึง “สัญญาณทางการทหาร” ที่มุ่งไปสู่ “การแย่ง

ชิงทรัพยากรส�าคัญๆ ที่ก�าลังขาดแคลนในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ” 

เขาได้ท�านายเอาไว้ล่วงหน้าประมาณ ๖ เดือน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์

ส�าคัญระดับโลก หรือเหตุการณ์ที่ว่ากันว่าเป็นเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงโลกท้ัง

โลกในเวลาต่อมา นั่นก็คือ ก่อนจะเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมในประเทศสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๑ ประมาณ ๖ เดือน “ไมเคิล แคลร์” ชี้ให้เห็น

ว่า ยุทธศาสตร์การเมือง-การทหารของอเมริกาก�าลังปรับตัวมุ่งไปสู่การวางน�้า

หนักทางทหารเข้าไปในพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานท่ียังไม่มีการ

ขุดค้นมาใช้ โดยเฉพาะความพยายามเข้าไปมีบทบาทในประเทศบริเวณ “เอเชีย

กลาง” ที่เชื่อกันว่าเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน�้ามันอยู่ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของปริมาณ

น�้ามันส�ารองของโลก รวมทั้งพื้นที่ที่ยังคงเหลือทรัพยากรส�ารองแหล่งอื่นๆ ไม่ว่า

แอฟริกา ตะวันออกกลาง และรวมไปถึงทะเลจีนใต้ เขาสรุปว่า

 “สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ส�าคัญที่สุดคือจะเกิดยุทธศาสตร์โลกแบบ

ใหม่ที่วางอยู่บนปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรโดยไม่สนใจเขตแดนทางการ

เมืองเป็นสาระส�าคัญอีกต่อไป” 

ภายหลังจากที่เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ปรากฏตัวขึ้นมา “สงครามครั้ง

ใหม่” ก็ปรากฏตัวขึ้นมาในโลกด้วยการประกาศของผู้น�ารัฐบาลอเมริกาว่า พวก

เขาจะท�าสงครามกับการก่อการร้ายที่อาจจะมีอาณาเขตกว้างขวางพัวพันไปถึง 

๖๐ ประเทศทั่วโลก และอาจจะใช้ระยะเวลาในการท�าสงครามไม่น้อยกว่า ๕๐ ปี

ขึ้นไป ในการกล่าวสุนทรพจน์รายงานประจ�าปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ประธานาธิบดี จอร์จ 

ดับเบิลยู บุช บอกกับชาวอเมริกันและชาวโลกเอาไว้ว่า ปีนี้เป็น “ปีแห่งสงคราม” 

ปรากฏข้อความวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยมทั่วไปในสื่อทุกชนิดไม่ว่า 

จะเป็นสือ่กระดาษ (Hard copy) หรอืสือ่ดจิทัิล ภาวะท่ี “นักโลกานมิติ” ทัง้หลาย  

พยายามชีช้วนให้เราเหน็ถึงด้านทีส่ดใส ความสขุสมบรูณ์ ความมัง่คัง่ สสีนัพิสดาร 

จากเทคโนโลยีสมยัใหม่ ฯลฯ รออยู่ในอนาคตข้างหน้า แต่ความจรงิ ในโลกปัจจบุนั 
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กลับสะท้อนให้เห็นถึง “ความขาดแคลน” ปรากฏต่อนานาสรรพสิ่งชัดเจนยิ่งขึ้น 

เรือ่ยๆ ความพยายามแสวงหาความสขุสมบรูณ์ด้วยการพัฒนาอตุสาหกรรมอย่าง 

เร่งรีบของประเทศต่างๆ ในโลกที่หันมาเดินใน “เส้นทางทุนนิยม” แบบเดียวกัน

ทั้งสิ้น ส่งผลให้ “ทรัพยากรน�้ามัน” ก�าลังก้าวไปสู่ “จุดสูงสุดของการผลิต” ภายใน

๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า และถูกคาดการณ์ว่าทรพัยากรน้ีจะถึงจดุแห้งขอดในปี ๒๐๔๐  

(The world’s oil reserves could be exhausted by 2040 - Jessica Williams 

2004) 

ในขณะที่ผู้คนจ�ำนวนหนึ่งในโลกก�ำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับอุตสำหกรรม 

กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำรที่ขยำยตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลก วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม

ทันสมัยที่ไม่เคยประสบควำมขำดแคลนน�้ำดื่ม น�้ำสะอำด แต่ประชำกรโลกไม่น้อย 

กว่ำ ๑,๑๐๐ ล้ำนคน ก�ำลังขำดน�้ำสะอำดส�ำหรับบริโภค อีก ๒,๔๐๐ ลำ้นคน 

บริโภคน�้ำที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ

และในขณะท่ีปริมาณอาหารอันอุดมสมบูรณ์ถูกล�าเลียงข้ามโลกมาตอบ

สนองความต้องการของประชากรที่อยู่ไกลจากแหล่งอาหารนับเป็นพันเป็นหมื่น

ไมล์ ที่ดินท่ีเคยใช้เพาะปลูกในโลกปัจจุบันนี้ขนาดไม่น้อยกว่าทวีปอเมริกาเหนือ

ทั้งทวีป รวมไปถึงพ้ืนท่ีประเทศเม็กซิโก กลับกลายสภาพเป็นพ้ืนที่ดินท่ีไม่

สามารถท�าการเพาะปลูกได้อีกต่อไปแล้ว เพราะการสะสมของปริมาณเกลือใน

ดนิ ปรมิาณสตัว์ป่าไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ สายพันธุ์ ก�าลงัสญูหายไปจากโลก ป่า

โบราณที่เหลืออยู่ประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ก�าลังจะหมดสภาพไปในอีก ๑๐-๒๐  

ปีข้างหน้า ชั้นบรรยากาศก�าลังถูกคุกคามด้วยปริมาณก๊าซคาร์บอนมากถึง ๗๕๐ 

พันล้านตัน หรือสูงที่สุดจากการค�านวณย้อนหลังกลับไป ๒๐๐,๐๐๐ ปี และก�าลัง

จะเพิ่มขึ้นต่อไปปีละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ล้านตัน จนความร้อนจากอุณหภูมิใน 

ชั้นบรรยากาศในอนาคตอาจจะท�าให้ทวีปบางทวีปกลายเป็นทะเลทรายได้ไม่

ยาก ไหล่ทวีปหลายแห่งอาจจะจมอยู่ใต้บาดาล โรคระบาดอาจจะฟื้นกลับคืนมา

ใหม่และ “กลายพันธุ์” จนยากที่จะหาตัวยาใดๆ ไปสะกดได้ทัน ฯลฯ

ภาวะเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเพราะปริมาณของพลโลกมีจ�านวนมากเพ่ิมข้ึน 

จนท�าให้ทุกสิง่ทุกอย่าง “ขาดแคลน” ลงไปเท่าน้ัน แต่มนัเกิดจากแรงผลกัดนัของ 

“ควำมต้องกำรควำมสุขที่ไร้ขอบเขต” โดยปราศจากความสนใจในการ “แบ่งปัน” 
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ระหว่างกันและกัน นักวิชาการในองค์กรระหว่างประเทศบางรายถึงกับเปรียบ

เทียบเอาไว้ว่า ถ้าหากเราไม่พยายามควบคุมความต้องการอันไร้ขอบเขตให้

ลดลงและหันมาสนใจการแบ่งปันระหว่างกันและกันให้มากข้ึน ในอีกไม่ก่ีสิบปี

ข้างหน้าเราอาจจะต้องหาโลกอีก ๒ ใบ มาเตรียมเอาไว้ มันถึงจะสามารถตอบ

สนองพลโลกที่ก�าลังก้าวเดินไปในทิศทางเช่นนี้ได้พอ

แต่ในเมื่อในขณะนี้ มันมีอยู่โลกเดียวเท่านั้น ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ใครต่อใคร

วาดฝันเอาไว้ว่าอาจจะเป็น “ศตวรรษแห่งสันติภาพ” ก็เลยย้อนกลับไปสู่รอยเท้า

เก่าๆ ที่เคยปรากฏมาตลอดประวัติศาสตร์นั่นเอง นั่นคือ มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง

สรุปกันที่สงคราม 

ข้อความที่กล่าวมาก็คือบทความบทหนึ่งของนิรนามบนอินเทอร์เน็ตท่ีได้

สะท้อนความเป็นจริงของสังคมโลกและให้ตัวเลขอ้างอิงท่ีพอจะท�าให้เห็นภาพ

การก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความขาดแคลนและสงครามได้ดี

ทำ�ล�ยผลผลิตบนคว�มข�ดแคลน

ปรากฏการณ์ความขาดแคลนท่ีมาจากการท�าลายผลผลิตอันเน่ืองมา 

จากหนี้สินของฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในรัสเซียก็เป็นภาพสะท้อนโลกยุคอุตสาหกรรม

การเงินและหนี้สินได้ดี คนงานจ�าใจฆ่าลูกไก่กว่า ๔๐๐,๐๐๐ ตัว ด้วยการเอา

มันไปปล่อยลงในน�้าที่แสนจะเย็นยะเยือก จนพวกมันหนาวตาย หลังจากที่ฟาร์ม

ถูกสั่งให้ล้มละลายเพราะติดหนี้ค้างช�าระภาษี

รายงานระบุว่า ฟาร์มเลี้ยงไก่แห่งนี้ติดหน้ีค้างช�าระภาษีเป็นจ�านวนเงิน

ประมาณ ๖ ล้านบาท ท�าให้ทางฟาร์มไม่มีเงินท่ีจะซื้ออาหารมาเลี้ยงไก่นับ

ล้านตัวในฟาร์ม และไม่มีเงินจ้างพนักงานอีกต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการยุติปัญหา

ทุกอย่าง ทางฟาร์มไก่แห่งน้ีจึงได้ปลดพนักงานออกท้ังหมด และน�าไก่ท่ีเล้ียงไว้

ในฟาร์มกว่าล้านตัวไปฆ่าทิ้ง โดยการน�าพวกมันไปปล่อยลงในน�้า แล้วปล่อย

ให้พวกมันแข็งตายจากสภาพอากาศท่ีเย็นยะเยือก ซึ่งพนักงานท่ีจัดการเรื่องน้ี

ต่างจ�าใจท่ีจะต้องน�ามันไปฆ่า บางคนถึงกับร�่าไห้ขณะน�าพวกมันไปทิ้งน�้าให้

หนาวตายอย่างทรมาน รายงานข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ก็ยังมีไก่อยู่อีกกว่า ๓
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ล้านตัวที่ก�าลังจะถูกก�าจัดด้วยวิธีการเดียวกันน้ี (http://www.youtube.com/

watch?v=Q-c4MqGJ6dQ) 

โลกก้ำวเข้ำสู่ศตวรรษใหม่ได้เพียงไม่ถึงทศวรรษ มนุษยชำติก็ต้องเผชิญ

หนำ้กับภัยคุกคำมใหม่ที่ไม่มีใครคำดคิดไว้ก่อน นั่นคือ ภำวะวิกฤติอำหำร (Food 

Crisis) ที่ก�ำลังรุนแรงกว้ำงขวำงมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนสร้ำงควำมตื่นตระหนก

ไปทั่วโลก

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ระบุว่า ปัจจุบัน 

๓๗ ประเทศทั่วโลก เกิดวิกฤติอาหารแล้ว ประกอบด้วยแอฟริกา ๒๑ ประเทศ 

เอเชีย ๑๐ ประเทศ สหภาพยุโรป ๑ ประเทศ และละตินอเมริกา ๕ ประเทศ 

นอกจากนี้ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรโลกในเดือน มี.ค. ๒๕๕๑ เพิ่มอยู่ที่ระดับ ๒๒๐ 

จุด เพิ่มขึ้น ๕๗ เปอร์เซ็นต์ จากเดือน มี.ค. ๒๕๕๐ ที่อยู่ที่ระดับ ๘๐ จุด และยังมี

แนวโน้มว่า ทั่วโลกจะเผชิญปัญหาข้าวยากหมากแพงไปอีก ๑๐ ปีข้างหน้า และ

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงกว่าปัจจุบันถึง ๕๐ เท่า ราคาอาหารที่พุ่งขึ้นยัง

ท�าให้เกิดเหตุจลาจลในบังกลาเทศ และโค่นล้มรัฐบาลเฮติ ขณะที่หลายประเทศ

ได้ห้ามการส่งออกอาหารพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันภาวะขาดแคลนในประเทศ ขณะท่ี

ราคาข้าวพุ่งขึ้น ๖๘ เปอร์เซ็นต์ แล้วนับตั้งแต่ต้นปีนี้ และสัญญาข้าวล่วงหน้าที่

ตลาดซีบีทีพุ่งขึ้นท�าสถิติสูงสุดตลอดกาล

แนนซี เบิร์ดซอล ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาโลก (Center For Global 

Development) ในวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ปัญหาราคาอาหารขยับสูง

ในเวลาน้ีเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคท่ีผู้บริโภคจะต้อง

เผชิญความจริงท่ีว่าราคาอาหารจะคงไต่ระดับสูงต่อไปเป็นระยะยาว ด้วยเหตุ

ปัจจัยผลักดัน ๓ ประการหลักๆ คือ

	ความต้องการบริโภคอาหารขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในภูมิภาค

เอเชีย

	ขณะที่การแข่งกันปลูกพืชพลังงานเพ่ือป้อนโรงผลิตน�้ามันชีวภาพจะ

รุกไล่พื้นที่ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารในหลายประเทศทั่วโลก

	และสดุท้ายคอืผลพวงจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศ (Climate  

change) จะท�าให้พื้นที่เพาะปลูกในหลายภูมิภาคประสบภัยแล้ง ท�าให้ผลผลิต
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ลดลง

ความเหน็ดงักล่าวสอดคล้องกบันายอฟิซาล อาลี หวัหน้านักเศรษฐศาสตร์ 

ประจ�าธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ที่ออกมาระบุว่า ยุคสมัยที่โลกมีการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจในอัตราสูงแต่เงินเฟ้อต�่าได้สิ้นสุดลงแล้ว สิ่งท่ีโลกก�าลังเผชิญใน 

เวลาน้ีคอืแนวโน้มเงินเฟ้อทีส่งูข้ึนโดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพัฒนา หรอืเศรษฐกิจ 

เกิดใหม่ ขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า ปัญหาสินค้าราคาแพงในเวลาน้ี 

โดยเฉพาะสินค้าอาหารจ�าเป็นอย่างข้าวและถั่วเหลือง อาจเป็นปัญหาระยะสั้นที ่

จะค่อยๆ คลี่คลายตัวลงเมื่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจของ 

สหรัฐอเมริกา แต่อาลีมองว่า ปัญหาเงินเฟ้อในหลายประเทศมีเหตุปัจจัยหยั่งลึก

กว่านั้น และวิกฤติราคาอาหารในขณะนี้ก็เป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งท่ีลอยให้

เห็นเหนือน�้า

“นีค่อืโฉมหน้าใหม่ของความหวิโหย ประชากรโลกนบัล้านๆ  คนทีไ่ม่เคยอยู ่

ในข่ายต้องได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อ ๖ เดือนที่แล้ว ขณะนี้ได้เข้ามาอยู่ใน 

ข่ายน้ันแล้ว” โจเซ็ตต์ ชีรัน ผู้อ�านวยการบริหารของโครงการอาหารโลกแห่ง 

สหประชาชาต ิ (ดบัเบลิยูเอฟพี) กล่าวในทีป่ระชมุว่าด้วยเรือ่งวิกฤตอิาหารในกรงุ 

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โลกก�าลังมีประชากรที่ไม่

สามารถซื้ออาหารเลี้ยงชีพตัวเองเพิ่มขึ้นราว ๑๐๐ ล้านคน จากวิกฤติดังกล่าว

ภำวะหน้ีสินอันท่วมท้นของมหำอ�ำนำจโลกจะเป็นแรงกดดันอันรุนแรงที่

จะปะทุเชื้อเพลิงของสงครำม

อันท่ีจริงการสร้างความขาดแคลนคือปัญหาเชิงหลักการของระบบทุนนิยม 

ที่ต้องท�าให้เกิดความขาดแคลน ความขาดแคลนของตลาดท�าให้เกิดความ

ต้องการในตัวสินค้าและสินค้าจะขายได้ราคาดี เป็นวงจรอันสมบูรณ์ที่ท�าให้เกิด

การสะสมทุนได้ทวีคูณขึ้น สงครามสร้างความมั่งค่ังให้กับทุนผูกขาดและมีทุน

ผูกขาดที่จะสร้างเงื่อนไขของสงคราม
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ทุนผูกข�ด ส�เหตุของคว�มข�ดแคลน

	ทุนผูกขำดด้ำนอุตสำหกรรมกำรเงินและหนี้สิน

	ทุนผูกขำดอุตสำหกรรมอำหำร 

	ทุนผูกขำดกำรค้ำอำวุธ

ทุนผูกขาดด้านอุตสาหกรรมการเงิน ทุนกลุ่มน้ีได้สร้างสงครามรูปแบบ

ใหม่ที่มีพลังท�าลายล้างและสูบกินสังคมมากกว่าความเสียหายจากสงครามโลก

ทั้งสองรวมกัน 

ทุนผูกขาดอุตสาหกรรมอาหาร เวทีสังคมโลกท่ีจัดข้ึนท่ีอินเดียเผยทุน

ผูกขาดด้านอุตสาหกรรมอาหารก�าลังพยายามท�าให้พืชตัดต่อพันธุกรรมหรือ

จีเอ็มโอครอบครองตลาดโลก ทั้งน้ีก็เพ่ือการผูกขาดอ�านาจเหนือเมล็ดพันธุ์ตาม 

ธรรมชาต ิ และพืชจเีอม็โอนีก้�าลงัเป็นอนัตรายต่อมนุษย์และสิง่แวดล้อม และน่ีคอื 

สัญญาณสะท้อนความเป็นเผด็จการของบรรษัทข้ามชาติที่มีมานาน มอนซานโต 

ละเมดิสทิธ์ิท�าจเีอม็โอปนเป้ือนในไร่ข้าวโพดเกษตรกรแคนาดา แต่กลบัฟ้องร้องค่า 

เสยีหายเกษตรกร เกษตรกรยันพร้อมถอนท�าลายพืชจเีอม็โอ ชีส้ถานการณ์อาหาร 

โลกผูกขาดจากบรรษัทข้ามชาติเพียง ๑๐ บรรษัท ซึ่งมีมอนซานโตรายใหญ่สุด 

มีรายงานจากเวทีสังคมโลก ณ เมืองมุมไบ (บอมเบย์) ประเทศอินเดีย

ว่า ในเวทีสังคมโลก ประเด็นพันธุ์พืชวิศวกรรม หรือจีเอ็มโอ เป็นประเด็นที่ประชา 

สังคมโลกมีความห่วงกังวลมาก เพอร์ซี ชไมเซอร์ เกษตรกรจากแคนาดา ขึ้นศาล 

สูงสุดของแคนาดา ในคดีที่ถูกบริษัทมอนซานโตฟ้องร้อง ฐานที่มีข้าวโพดจีเอ็มโอ

ในไร่ข้าวโพด ทั้งที่เป็นการปนเปื้อนมา แต่มอนซานโตเรียกร้องค่าเสียหาย นัก

วิชาการและนักกิจกรรมด้านการเกษตรจึงรวมตัวกันแถลงข่าวเพ่ือเรียกร้อง

สิทธิแก่เกษตรกร เรื่องนี้ก�าลังสั่งสมความตึงเครียดและความรุนแรงที่เก็บกดใน

อุตสาหกรรมเกษตรท่ัวโลก เช่นเดียวกันกับเกษตรกรไทยท่ีถูกฟ้องร้องว่าเป็น

ตัวการให้เกิดภาวะโลกร้อน

ดร.วานดานา ชิวา ผู้อ�านวยการมูลนิธิวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโยลี และ

ระบบนิเวศ กล่าวว่า เสรีภาพของจีเอ็มโอถือเป็นการแสดงถึงเสรีภาพของความ

เป็นเผด็จการของบรรษัทข้ามชาติในการควบคุมอาหารและการเกษตร คดีของ
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นายเพอร์ซีจึงไม่เป็นเพียงการแสดงเสรีภาพของนายเพอร์ซีเอง แต่เป็นการแสดง

เสรีภาพของเกษตรกร 

มอด เบอร์โร ประธานสภาแคนาดา กล่าวว่า จะต้องมกีารต่อสูท้างกฎหมาย

ที่เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งบรรษัทข้ามชาติอย่างมอนซานโตที่เป็นโจรปล้นเมล็ดพันธุ์

จากแผ่นดิน 

ดร.โทนี คลาร์ก จากสถาบันโพลาริส กล่าวว่า ค�าพิพากษาในคดีนี้จะส่ง

ผลกระทบร้ายแรงต่อมอนซานโต เพราะขณะนี้กว่า ๕๐ ประเทศ ทั่วโลกก�าลังต่อ

ต้านบริษัท เพราะบริษัทมีพฤติกรรมบีบบังคับให้แต่ละประเทศเปิดประเทศให้กับ

พืชจีเอ็มโอ 

โฮเซ โบเว เกษตรกรจากฝรัง่เศสผูท่ี้ถูกจบักุมคมุขังยาวนานถึง ๘ เดือน  

ในข้อหาถอนท�าลายพืชจีเอ็มโอ กล่าวว่าหากปล่อยให้พืชจีเอ็มโอเข้ามาใน

ประเทศจะเกิดหายนะกับเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างแน่นอน ดังนั้น จึงไม่กลัว

ที่จะถูกจับกุม เมื่อถูกจับกุมก็จะแจ้งกับต�ารวจไปเลยว่า ต่อไปจะไปถอนท�าลาย

พืชจีเอ็มโอที่ไหนบ้าง เพื่อให้สามารถรวมพลังทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคในการต่อ

ต้านจีเอ็มโอ 

แพท มูนีย์ นักวิชาการและนักวิจัยด้านอาหารและเกษตร กล่าวถึงการ

ผูกขาดอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรกรรมของโลกว่า ในช่วงปี ๑๙๗๐-๑๙๘๐ 

พืชหลักของโลก ๑ ใน ๓ สูญหายไปจากการปลูกพืชเพื่อการค้า ขณะนี้ทั่วโลก

มีเพียง ๑๐ บริษัท คุมส่วนแบ่งการตลาด ๑ ใน ๓ ของเมล็ดพันธุ์และสารเคมี

ทางการเกษตร ในจ�านวนนี้มี ๕ บริษัท ที่มีเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ และมอนซานโต

เพียงบริษัทเดียวมีเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอมากกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์

นอกจากน้ี ๑๐ บรษิทันี ้ คมุตลาดสารเคมทีางการเกษตรซึง่มมีลูค่าการค้า

ทัว่โลก ๑,๒๒๒,๓๒๐ ล้านบาท (หรอืเท่ากับงบประมาณประเทศไทยท้ังปี) และคุม

ยาที่ใช้กับสัตว์และพืช จากเดิมที่มี ๖๕ บริษัท แต่ปัจจุบันเหลือเพียง ๔-๕ บริษัท

เท่านั้น (http://61.47.2.69/~midnight/midarticle/newpage70.html) 

ทุนผูกขาดการค้าอาวุธ บริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ ๑๐๐ แห่งของโลก ซึ่งไม่

นับรวมจีน มีมูลค่าการค้าสูงถึง ๔.๐๑ แสนล้านบาท ในปี ๒๐๐๙ โดยบริษัทของ
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สหรัฐฯ ยังคงครองต�าแหน่งผู้ค้ารายใหญ่ที่สุด

ศูนย์วิจัยสันติภาพนานาชาติ ณ กรุงสตอกโฮล์ม (SIPRI) รายงานว่า แม้ 

เศรษฐกิจโลกจะชะลอตวัต่อเน่ืองจนถึงปี ๒๐๐๙ แต่มลูค่าการค้าอาวุธของบรษิทั 

ขนาดใหญ่ ๑๐๐ แห่งทั่วโลก ยังคงเพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๐๘ ถึง ๑๔,๘๐๐ ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๘ เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นราว ๕๙ เปอร์เซ็นต์

เมื่อเทียบกับปี ๒๐๐๒ โดยยอดขายของ ๔๕ บริษัทในสหรัฐฯ คิดเป็น ๖๑.๑ 

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการค้าอาวุธทั้งหมดในปี ๒๐๐๙

“งบประมาณทีร่ฐับาลสหรฐัฯ ทุม่ซือ้อาวุธให้แก่กองทัพ เป็นปัจจยัส�าคญัท่ี 

ท�าให้บรษิทัในสหรฐัฯ มยีอดขายเพ่ิมขึน้ รวมไปถึงบางบรษิทัในยุโรปด้วย” ซซูาน  

แจ็กสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าอาวุธ อธิบาย

ใน ๑๐ อันดับบริษัทจ�าหน่ายอาวุธรายใหญ่ของโลก เป็นบริษัทสหรัฐฯ ถึง 

๗ แห่ง ได้แก่ ล็อกฮีด มาร์ติน, โบอิ้ง, นอร์ธร็อป กรัมแมน, เจเนอรัล ไดนามิกส์, 

เรย์ธีออน, แอล-๓ คอมมิวนิเคชันส์ และยูไนเต็ด เทคโนโลยีส์

ล็อกฮีด มาร์ติน ช่วงชิงต�าแหน่งผู้ค้าอันดับ ๑ จากบีเออี ซิสเต็มส์ ของ

อังกฤษ ได้ในปี ๒๐๐๙ ด้วยยอดขายถึง ๓๓,๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่  

บีเออีท�าได้เพียง ๓๓,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยอดขายของทั้ง ๒ บริษัท 

รวมกันคิดเป็น ๘.๓ เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการค้าอาวุธทั่วโลก

ส่วนบริษัทอื่นๆ ที่ติด ๓๓ อันดับแรก อยู่ใน ๙ ประเทศยุโรป ได้แก่ 

ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี นอร์เวย์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และ

อังกฤษ ซึ่งมียอดขายรวมกันทั้งหมด ๑๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ๓๐ 

เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการค้าอาวุธในปี ๒๐๐๙

ใน ๑๐๐ บริษัทดังกล่าว ยังมีบริษัทเอเชียอยู่ด้วย ๑๐ แห่ง ซึ่งรวมถึง

บริษัทญี่ปุ่น ๔ แห่ง และอินเดียอีก ๓ แห่ง ส่วนตะวันออกกลางมีบริษัทค้าอาวุธ

ติดอันดับโลกอยู่ ๗ บริษัท โดย ๓ บริษัท อยู่ในอิสราเอล

ยอดค้าอาวุธในเอเชียและตะวันออกกลางรวมกันมีมูลค่าราว ๒๔,๐๐๐ 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๖ เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั่วโลก อย่างไร

ก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวยังไม่นับรวมผู้ค้าอาวุธในจีน
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 “แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทผลิตอาวุธหลายแห่งในจีนมีขนาดใหญ ่

พอที่จะติด ๑๐๐ อันดับของโลก แต่เราก็ไม่สามารถจัดอันดับพวกเขาได้ เนื่องจาก 

ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอและแม่นย�าในการเปรียบเทียบ” แจ็กสันให้สัมภาษณ์

C-PGS มหันตภัยคุกค�มโลก

เอสไอพีอำร์ไอให้นิยำมกำรค้ำอำวุธว่ำ “คือกำรจ�ำหน่ำยยุทธภัณฑ์และ

บริกำรต่ำงๆ แก่กองทัพ ซึ่งรวมทั้งกำรจัดส่งภำยในประเทศและกำรส่งออกไป

ต่ำงประเทศด้วย” 

ณ ช่วงเวลาน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากจะเดินตามนโยบาย  

Preemptive War สงครามทีเ่ป็นฝ่ายกระท�าก่อนตามหลกันยิมบชุ (Bush Doctrine)  

ทีร่ะบเุอาไว้ในเอกสาร “ยุทธศาสตร์ความมัน่คงแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (National  

Security Strategy of the United State of America - NSSUS) แห่งปี ๒๐๐๑ ท่ี

ระบเุอาไว้ว่า

“ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นเมื่อราว ๑ ทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาล

อเมริกันตระหนักดีว่า ประเทศของตนเป็นประเทศที่มีพลานุภาพมากที่สุดในโลก

ทุกด้าน ดังนั้น สหรัฐอเมริกาจึงพร้อมที่จะด�าเนินนโยบายในฐานะเป็นประเทศ

มหาอ�านาจซึ่งจะ “รบ” โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตน 

สหรัฐอเมริกาจะใช้ทรัพยากรด้านเศรษฐกิจและการทหารในการสนับสนุนให้โลก

เป็นสังคมที่เปิดและเป็นประชาธิปไตย สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้ความเหนือ

กว่าทางการทหารของตนต้องถูกท้าทายดังเช่นที่เป็นมาในยุคสงครามเย็น ดังนั้น 

เมื่อใดที่ผลประโยชน์แห่งชาติสูงสุดของสหรัฐอเมริกาถูกท้าทาย สหรัฐอเมริกามี

ความเต็มใจที่จะเผชิญหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ดังกล่าวทันที แม้ว่าจะเป็นการ

กระท�าโดยล�าพังก็ตาม” 

จากการนี้ สหรัฐอเมริกาจึงเร่งวางแผนสร้างระบบ “โจมตีทั่วโลกอย่าง

ฉับพลัน” (Prompt Global Strike) ซึ่งจะท�าให้สามารถเปิดการโจมตีด้วยอาวุธที่

ไม่ใช่นิวเคลียร์ต่อเป้าหมายทุกแห่งในโลกนี้ภายในเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง และนี่
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วิกฤตกำรณ์ที่ยังไม่มีทำงออกของสหรัฐฯ ที่เผชิญอยู่ในขณะน้ี เป็นผลพวงของกำร

แทรกแซงทำงเศรษฐกจิของกลุม่ทนุกำรเงนิ ท่ีต่อเนือ่งมำยำวนำน  ค.ศ. ๑๙๓๐ ประเทศ 

สหรัฐฯ เป็นเจำ้หนี้รำยใหญ่ที่สุดในโลก (The world biggest creditor) ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ 

สหรัฐฯ กลำยเป็นประเทศลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุด (The world biggest debtor) 
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เป็นเงื่อนไขที่ท้าทายต่อมหาอ�านาจเกิดใหม่อย่างจีนซึ่งมองว่าน่ีก็คือการคุกคาม

ข่มขู่

“การโจมตีทั่วโลกอย่างฉับพลัน”  นี้ไม่ใช่เพิ่งมีมา ก่อนหน้านี้เป็นเวลาถึง

๒๐ ปี ที่เพนตากอนได้วางแผนระบบโจมตีทั่วโลกอย่างฉับพลันด้วยอาวุธ

แบบแผน (Conventional “Prompt Global Strike” – C-PGS) อาวุธดังกล่าวเช่น

ขปีนาวุธรปูแบบใหม่ๆ ยานส่งแบบไม่มมีนุษย์อยู่ภายใน ตดิตัง้หวัรบท่ีสามารถยิง

ท�าลายเป้าหมายที่ไกลโพ้นภายในระยะเวลา ๖๐ นาที (Conventional “Prompt  

Global Strike” – C-PGS http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf) 

สรุปสำเหตุของควำมขำดแคลนอันจะน�ำไปสู่ภำวะสงครำมครั้งใหม่ก็คือ 

๑. ควำมขำดแคลนที่เกิดจำกระบบกำรแข่งขันอย่ำงเสรีของทุนที่ขูดรีด

วัตถุดิบและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงขนำนใหญ่เพ่ือแปรรูปให้เป็นสินค้ำสู่ตลำด

กำรแข่งขันที่ไม่รู้จบสิ้น

๒. ควำมขำดแคลนอันเกิดจำกกำรบริโภคที่ล้นเกินของประชำกรโลกที่ถูก

แรงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลำด้วยวัฒนธรรมกำรบริโภคขำ้มเวลำ 

๓. ควำมขำดแคลนอันเกิดจำกกำรท�ำลำยผลิตผลล้นเกินเพื่อรักษำกลไก

รำคำ

๔. ควำมขำดแคลนอันเน่ืองมำจำกกำรท�ำลำยผลผลิตและอำหำรส�ำเร็จรูป

ที่หมดอำยุ

๕. ควำมขำดแคลนอันเกิดจำกระบบกำรเงินและหนี้สิน

ตรำบใดที่กลุ่มทุนอุตสำหกรรมกำรเงินยังคงเข้มแข็ง เงื้อมมือปีศำจที่อยู่

เบื้องหลังธนำคำรกลำงของประเทศสหรัฐอเมริกำรที่เรียกว่ำ FED ตรำบใดที่ยัง

มีกลุ่มทุนวอลล์สตรีทท่ีสร้ำงนวัตกรรมกำรขูดรีดพลโลกแบบใหม่โดยกองทัพ

กองทุนปีศำจเฮดจ์ฟันด์ ตรำบนั้นโลกจะยังไม่พ้นจำกหำยนะของสงครำมและ 

หนี้สิน
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อำ�น�จรัฐหรืออำ�น�จโลก

อหังก�รจักรพรรดิแห่งทุน
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 “ถ้าข้าพเจ้ามีอ�านาจควบคุม

การออกเงินตราของประเทศ 

ข้าพเจ้าก็ไม่จ�าเป็นต้องสนใจว่า

ใครคือผู้ออกกฎหมาย” 

Mayer Amschel Rothschild
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นาธาน เมเยอร์ รอ็ธสไชลด์ (Nathan Mayer Rothschild) 

ไม่ปิดบังความภาคภูมิใจที่เขาสามารถพิชิตจักรวรรดิอังกฤษ

ลงได้  “ข้าพเจ้าไม่สนใจว่า หุ่นเชิดเช่นไรที่วางไว้บนต�าแหน่ง

ราชาปกครองจักรวรรดิแห่งพระอาทิตย์ไม่ตกดินท่ีใหญ่โต

แห่งน้ี แต่ข้าพเจ้าทราบว่าใครสามารถควบคุมปริมาณเงิน 

หมุนเวียนของจักรวรรดิอังกฤษ เขาก็จะเป็นผู้ควบคุมจักรวรรดิ 

องักฤษตวัจรงิ ซึง่ปัจจบุนัข้าพเจ้าก็ควบคมุปริมาณเงินหมนุเวียน 

ของจักรวรรดิอังกฤษอยู่แล้ว”   นี่คือค�าประกาศก้องของ Nathan  

Rothschild พ่ีน้องคนทีส่ามของตระกูลยิวผูค้รอบครองเศรษฐกิจ 

โลก เขาลั่นวาจาน้ีออกมาหลังจากการเก็งก�าไรพันธบัตร

รัฐบาลอังกฤษจากสงครามอังกฤษ - ฝรั่งเศส นโปเลียนพ่าย

แพ้อย่างยับเยินต่อลอร์ด เวลลิงตัน และตระกูล Rothschild 

สามารถก�ากับบงการการพิมพ์ธนบัตรและการออกพันธบัตร

ของรัฐบาลอังกฤษได้โดยดุษณี
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ร็อธสไชลด์โมเดล - ร�กเหง�้ก�รผูกข�ดอำ�น�จโลก

ในภายหลัง ตระกูล Rothschild ได้สร้างระบบธนาคารกลางแห่งยุโรป 

ขึน้มา ไม่เพียงแต่ยุโรป ยังได้แผ่ขยายอทิธิพลไปยังอเมรกิา ประเทศเกิดใหม่ท่ีก�าลงั 

ก่อร่างสร้างตัว และพวกเขาก็ได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จด้วยวิธีการสามานย์

ทุกอย่างเพ่ือการก่อตั้งธนาคารกลางอเมริกาจนส�าเร็จในนาม FED (Federal 

Reserve) และโดยการสร้างเครือข่ายธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่มหึมาที่ถนน 

วอลล์สตรีท จนสามารถควบคุมเศรษฐกิจอเมริกาและโลกทั้งใบได้ในที่สุดตราบ

กระทั่งทุกวันนี้

และมีน้อยคนนักที่จะล่วงรู้ว่า ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(FED) ในทุกวันน้ีไม่ได้มีสถานะเป็นธนาคารและไม่ได้มีเงินส�ารองแต่อย่างใด

หากแต่เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่ก�าหนดนโยบายทางการเงินให้กับประเทศ ก�าหนด

นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มท่ีตัดสินใจอนุญาตให้รัฐบาล

สหรัฐฯ พิมพ์เงินตามท่ีพวกเขาต้องการเท่านั้น เนื้อแท้ของพวกเขาก็คือกลุ่ม

ธุรกิจการเงินผูกขาด (Cartel) ที่ประกอบด้วยไม่กี่ตระกูล คนของรัฐบาลสหรัฐฯ

ที่ถูกเลือกเข้าไปเพ่ือเชื่อมโยงนโยบายของกลุ่มทุนกลุ่มน้ีมีเพียงจ�านวน ๒๐ 

เปอร์เซ็นต์ของตัวแทนทั้งหมด

ย้อนกลับไปดูโครงสร้างทางสังคมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมรอบ ๓ คือ

การปฏิวัตเิทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ก่อให้เกิดก้าวกระโดดใหญ่แห่งสหัสวรรษทีไ่ด้ 

สร้างความสับสนต่อยุทธศาสตร์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศก�าลังพัฒนา มีโจทย์ข้อใหญ่ท้าทายวิจารณญาณปัญญาชน โดยเฉพาะ

เหล่าบรรดานักคิดที่เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวสังคมและเรียกตนเองเป็น 

พลังก้าวหน้า ว่าจะให้น�้าหนักกับการเปลี่ยนแปลง “อ�านาจรัฐ” ซึ่งเคยคิดว่าเป็น 

อ�านาจที่คอยควบคุม ปกครอง อันเป็นการมองปัญหาแค่เพียงขอบเขตปริมณฑล

ของรฐัชาตน้ัิน หรอืจะให้ความส�าคญักับ “อ�านาจโลก” ในยุคโลกาภิวตัน์ซึง่โลกท้ัง

ใบเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งอ�านาจทุนนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเทคโนโลยี

สามารถครอบง�าโลกได้ทั้งใบ และเป็นที่แจ่มชัดขณะนี้ว่า อ�านาจดังกล่าวที่ม ี
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อิทธิพลเหนือรัฐชาติได้เข้าแทรกแซงเบียดเสียดชนชั้นขูดรีดทุกกลุ่มที่มีอยู่เดิม 

เข้าดูดซับความม่ังคั่งจากบรรดารัฐชาติอย่างฝังลึกและซ่อนเร้น ปรากฏการณ์

ดังนี้ท�าให้มองได้ว่า ในยุคปัจจุบันเกิดการแบ่งสังคมโลกเป็นเพียงสองขั้วใหญ่  

และท�าให้คนสองชนชั้นใหญ่เผชิญหน้ากันอย่างแหลมคมทั้งในขอบเขต

ปริมณฑลของรัฐในความหมายขอบเขตโลกและรัฐในขอบเขตของรัฐชาติ เกิด

สภาพสองโลก นั่นก็คือ 

โลกทุนนิยมศูนย์กลำงและโลกของทุนนิยมบริวำร

ซึ่งปัจจุบันเป็นขณะเวลาท่ี “อ�ำนำจรัฐ” ก�าลังเผชิญหน้าต่อการท้าทาย 

ของ “อ�ำนำจโลก” อย่างแหลมคม และก�าลังทบทวนบทบาท ภาระหน้าท่ีทาง

ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เคยมีมา 

ประเด็นอันน่าสนใจในปัจจุบันก็คือ การทุ่มเทความสนใจศึกษาระบบ

โลกหลังยุคการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พลังของเทคโนโลยีการสื่อสารได้

ท�าให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นไปอย่างรวดเร็ว พลิกโฉมหน้าของการลงทุน/

ร่วมทุน ไปสู่ยุคการเก็งก�าไรจากทุน แทนการแสวงหาก�าไรจากการขายผลผลิต

จริง และด้วยเทคโนโลยีนี้เองที่ท�าให้อุตสาหกรรมการเงินได้ก้าวข้ึนมาแทนท่ี

อุตสาหกรรม “ภาคการผลิตจริง” อย่างมีฐานะครอบง�า 

แม้ว่ายุครุ่งอรุณของทุนนิยมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องจักรไอน�้า

จะเป็นยุคแห่งการปลดปล่อยพลังการผลิตจากระบอบทาสกสิกรรม ชีวิตความ

เป็นอยู่ของผู้คนได้รับการยกระดับสู่คุณภาพใหม่ ระบอบทุนนิยมได้น�าพาสิทธิ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์มาเป็นของขวัญแก่ชนชั้นกลางที่ก�าเนิด

ขึ้นในท่ามกลางยุคบุกเบิกของทุนนิยม ต่อมาชนชั้นนี้ได้กลายเป็นชนชั้นใหม่ที่มี 

บทบาทสูงต่อการพัฒนา ด�ารงอยู่ หรือแม้กระทั่งชี้ขาดอนาคตของระบอบทุนนิยม

แต่เนื่องด้วยระบบทุนนิยมเป็นระบบที่กัดกินตัวเอง กำรแก่งแย่งแข่งขัน 

กำรเอำรัดเอำเปรียบเพ่ือแสวงหำก�ำไรสูงสุด ลักษณะปัจเจกชนของมัน กำรใช้

ทรัพยำกรอย่ำงฟุ่มเฟือย ท�ำให้ลักษณะที่ก้ำวหน้ำด�ำรงอยู่ได้ไม่นำน กำรกระจำย

โภคผลจำกระบบเป็นข้อจ�ำกดัโดยตวัมนัเอง ในขณะทีก่ำรผลิตมรีปูแบบสำธำรณะ 

มีกำรรวมหมู่ลักษณะชุมชน แต่กำรแบ่งปันกลับกลำยเป็นของผู้ครอบครองปัจจัย
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กำรผลิตเกือบทั้งหมด 

ทวิลักษณะของระบอบทุนนิยมท�าให้มันเป็นระบอบท่ีมีความขัดแย้ง

ภายในสูง เป้าหมายการผลิตของมันเป็นไปเพ่ือปัจเจกชนล้วนๆ แต่ลักษณะ

การเมืองท่ีมันสร้างและสนับสนุนอยู่ก็คือการเมืองแบบประชาธิปไตย (ซึ่งได้รับ 

การขานรบัจากชนชัน้กลางทีเ่กิดใหม่ผูโ้หยหาเสรภีาพ) สร้างวิถีการด�ารงชพีแบบ  

“เสรีนิยม” หรือ “เสรีประชาธิปไตย” ให้กับผู้คน และต่อมาในภายหลังก็พบว่า มัน

กลายเป็นเพียงภาพลวงตา

การสะสมทุนเพ่ือความมั่งคั่งเป็นพ้ืนฐานการด�ารงอยู่และขยายตัวของ 

ระบอบทุน แนวคดิเสรนิียมได้มอีทิธิพลเหนอืกิจกรรมการผลติและบรโิภค ทนุนยิม 

ยุคแรกได้สร้างกลไกตลาดและก�ากับมันด้วยแนวคิด “ตลาดเสรี” นัยของมัน 

ก็คือการแข่งขันกันอย่างเสรีเพ่ือให้กลไกตลาดปรับตัวสู ่สมดุลของมันเอง 

(ออกแบบโดย อดัม สมิธ จากอิทธิพลความคิดวิทยาศาสตร์กลไกยุคนิวตัน) ใน

ทางเป็นจริง ตลาดเสรีกลับมีแนวโน้มที่เสรีสุดขั้ว เพราะไม่เพียงแต่กลไกตลาด

เท่านั้นที่ชี้น�าการผลิต การเก็งก�าไรและความไม่มั่นคงทางจิตใจของผู้กุมปัจจัย

การผลิตกลับมีส่วนอย่างมากมายท�าให้การแข่งขันที่เสรีไม่เป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้น

ก็คือ การแข่งขันกันผลิตและแย่งชิงพื้นที่ตลาดอย่างเอาเป็นเอาตาย เป็นยุคของ

มือใครยาวสาวได้สาวเอา หรือ “ปลำใหญ่กินปลำเล็ก” กระทั่งมาสู่ยุค “ปลำเร็วกิน

ปลำช้ำ” อันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ข้อมูลและเงินทุนเดินทางเร็วเท่า

แสง

เงินตรำมีอิทธิพลเหนือชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คน เพรำะสำมำรถดลบันดำล 

ควำมสุขทุกสิ่งทุกอย่ำงในทำงวัตถุได้หมด ซึ่งต่อมำ เงินตรำก็ได้กลำยสภำพเป็น

สินค้ำโดยตัวของมันเองอย่ำงเบ็ดเสร็จหลังกำรปฏิวัติเทคโนโลยีสำรสนเทศนี่เอง
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ก�รปร�กฏตัวจักรพรรดิแห่งทุนพร้อมวิกฤติทุนนิยม

โลกทุนนิยมเปลีย่นผ่านอย่างก้าวกระโดดจากทนุนยิมแบบโรงงาน (ทุนนยิม 

อนาลอ็ก - analog capitalism) สูยุ่คทุนเสมอืนจรงิ (ทนุนิยมดจิทัิล - digital capi- 

talism) ด้านที่เป็นภัยของมันได้แสดงตนออกมาเป็นด้านหลัก ด้านที่เป็นคุณกลับ

กลายเป็นด้านรอง เสถียรภาพและความมั่นคงของระบบและของมนุษย์เปลี่ยน

เป็นภาวะอนาธิปไตยไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง การเก็งก�าไรอย่างไร้สติของทุน

ยุคนี้ส่งผลให้ระบบทุนนิยมสั่นคลอนอย่างหนัก 

จอร์จ โซรอส สลัดทางการเงินโลก ผู้น�าทุนนิยมดิจิทัลรายหนึ่ง ได้เขียน

หนังสือวิพากษ์วิจารณ์ระบอบทุนนิยมว่าก�าลังก้าวไปสู่การล่มสลาย และเรียก

ร้องการปฏิรูประบบโดยเร่งด่วนเพื่อต่อลมหายใจให้กับมัน 

ทนุนยิมยุคใหม่ได้ตัง้ข้อสงัเกตต่อแนวคดิวิทยาศาสตร์กลไกท่ีสร้างตลาดเสร ี

ของอดมั สมธิ และจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ และได้น�าเสนอแนวคิดแบบ “ปฏสัิมพนัธ์ 

แบบส่งผลสะท้อนกลบั” (Two Way Reflexive Interaction) เข้าแทนท่ีปรชัญาแบบ  

“คลัง่ตลำด” (Market Fundamentalism) แบบเดิม (เป็นข้อเสนอของจอร์จ โซรอส

ในหนังสือ The Crisis of Global Capitalism เขาเสนอว่า ลัทธิบูชาตลาดอย่าง

หลงใหลแบบเดิมเป็นอันตรายต่อสังคมเปิดในปัจจุบันย่ิงเสียกว่าอุดมการณ์

อ�านาจนิยมใดๆ และเป็นอันตรายต่อสังคมเปิด เนื่องมาจากการตีความผิดพลาด

ที่ว่า ระบบตลาดจะท�างานอย่างก้าวไปสู่จุดดุลยภาพเป็นประโยชน์กับทุกคน 

ความเชื่อว่าตลาดการเงินจะเคลื่อนไหวไปสู่จุดสมดุลเหมือนกับการแกว่งของลูก

ตุ้มนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดพลาด) 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แนวคิดในการปฏิรูปตลาดเงินมันก็ยังเป็นไปเพ่ือ/

และเป็นไปโดยชั้นชนของผู้ควบคุมปัจจัยการผลิต พวกเขายังแสวงหาก�าไรอย่าง

ไม่ลดละ ท�าการกระตุ้นตลาดและการบริโภคให้เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดย้ัง ก้าวไปสู่

ยุคของการ ซื้อ/ขาย และเก็งก�าไรในอนาคต รวมถึงการซื้อขายแรงงานในอนาคต

ในทำงปรัชญำแนวคิดของทุนนิยมดิจิทัลของจอร์จ โซรอส ก็คือ กำรเรียก

ร้องที่จะน�ำหลักคิดแบบ “วิภำษวิธี” ซึ่งเป็นแนวคิดวิทยำศำสตร์ที่ก้ำวหน้ำกวำ่ 

เข้ำแทนที่แนวคิด “กลไก” แบบเดิม (ปฏิสัมพันธ์แบบส่งผลสะท้อนกลับ ๒ ทาง ก็
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คือ การมองตลาดเป็นเพียงกลไกทาง “วัตถุ” ที่สะท้อนเข้าสู่ความคาดหมายของ

ผู้มีส่วนร่วมหรือสิ่งที่เรียกว่า “จิต” เมื่อวัตถุก�าหนดจิต จิตจะส่งผลสะท้อนกลับไป

เปลี่ยนแปลงวัตถุ) 

การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการปฏิวัติเงียบในพลังการผลิต 

และความสัมพันธ์ทางการผลิต หลังจากเงินตรากลายเป็นสินค้า การผลิตเงินตรา

การซื้อขายเงินตรา การเก็งก�าไรเงินตรา กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของอุตสาหกรรม

ใหม่ คือ “อุตสำหกรรมทำงกำรเงิน” 

การก่อก�าเนิดของ “ตลาดเงิน” และ “ตลาดทุน” น�าความเปลี่ยนแปลง

อย่างก้าวกระโดดของรูปแบบการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตของสังคม

มอีาชพีใหม่ทีเ่รยีกกันว่า “นกัลงทุน” (ผูไ้ม่เคยได้สร้างสรรค์ผลผลติใดๆ ใหั 

กับสงัคม) เกิดขึน้ ผูป้ระกอบการท้ังรายใหญ่และรายย่อยเหล่าน้ีมเีพียงคอมพิวเตอร์ 

หรืออาศัยเพียงจอมอนิเตอร์ในตลาดหุ้น เพ่ือการเก็งก�าไรราคาหุ้นของภาคการ

ผลิตจริงที่อ่อนไหวขึ้นลงโดยไม่ต้องอาศัยข้อเท็จจริงของปัจจัยการผลิตพ้ืนฐาน

ก�าหนดความเคลื่อนไหวของราคา บางครั้งเพียงแค่ข่าวลือที่ท�าให้ผู้คนดีใจ เศร้า

หรือตื่นตระหนก กลับส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งทะยานหรือดิ่งเหวโดยไม่มีสาเหตุอัน

ใดที่เกี่ยวเนื่องกัน

การเกิดขึ้นของ “ตลาดเงิน” และการเก็งก�าไรในตลาดเงินระหว่างประเทศ 

เป็นนวัตกรรมของการซื้อขายสินค้ากระดาษ (เงินและตราสาร) รูปแบบใหม่ที่ไม่

จ�าเป็นต้องอิงกับเศรษฐกิจภาคการผลิต การท�าก�าไรในตลาดหุ้น การท�าก�าไรใน

ตลาดทุน และการโจมตีค่าเงินระหว่างประเทศ สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ลงทุนได้

มากกว่าการลงทุนในภาคการผลิตจริงหลายร้อยเท่า และปรากฏการณ์ขูดรีด

สังคมแบบใหม่น้ีได้ส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจอัน

ลักษณะโครงข่ายที่เกิดใหม่ไปทั่วทั้งโลกอย่างรุนแรงและทั่วถึง 

โดยเฉพาะในท่ีที่ตลาดทุนหรือตลาดเงินก�าลังได้รับการสถาปนาหรือท่ี

เรียกกันว่า “ตลาดเกิดใหม่” (ที่มีลักษณะเศรษฐกิจภาคการเงินอ่อนแอ) 

ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการเงินขยายตัวใหญ่โตกว่าการขยายตัวของ

ภาคการผลิตจริง (ข้อมูลจาก indexthai ระบุว่าราว ๗-๘ เท่าตัว) ที่มีผู้บริโภค

จ�านวนจ�ากัด และครอบง�าระบบการผลิตจริงได้ทั้งหมดในที่สุด
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สังคมก้ำวเข้ำสู ่ระยะใหม่หลังจำกที่ทุนกำรเงินได้ก้ำวขึ้นสู่ควำมเป็น

จักรพรรดิแห่งทุนทั้งปวง จักรพรรดิแห่งทุนตนนี้ได้เปลี่ยนยุคของสังคมมนุษย ์

จำกสังคมแห่งกำรแข่งขันกำรผลิตและแก่งแย่งตลำดผู้บริโภค (ยุคแห่งการผลิตและ 

การขูดรีดในโรงงาน) ไปสู่ยุคของกำรควบรวมกิจกำรและจัดสรรตลำด

 (การควบรวมกิจการยังรวมไปถึงการควบรวมทางนโยบายการเมือง ซึ่ง

ขณะนี้พรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาได้ท�างานร่วมกัน 

โดยส่งนางฮลิลารี คลนิตัน  เข้าเป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศในรฐับาลของนายโอบามา  

และมีเป้าหมายจะกลับสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียอีกครั้งหลังยุคสงครามเย็นสิ้นสุด

โดยอเมรกิาเคยประสบความพ่ายแพ้ในรูปแบบการทหาร ค�าประกาศของนาย 

บารัค โอบามา ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกาด้วยการเพ่ิมการส่งออกเป็นสองเท่า

ตัว ได้ริเริ่มกระท�าแล้ว ด้วยการส่งออกอาวุธให้แก่ไต้หวัน อันเป็นวิถีแก้ไขปัญหา 

เศรษฐกิจตกต�า่แบบจกัรวรรดนิิยม น่ันก็คอืหันเข้าไปสูก่ารค้าอาวุธและก่อเงือ่นไข 

สงคราม) 

ความร่วมมือระหว่างทุนการผลิตใดๆ ทั้งปวง อยู่ภายใต้ข้อเสนอแนะ

และการก�ากับของนายทุนแห่งอุตสาหกรรมการเงินท้ังส้ิน (ยุคแห่งการขูดรีด

นอกโรงงาน) พวกเขาต่างเติมเต็มให้แก่ข้อจ�ากัดของกันและกัน ไม่จ�าเป็นที่ทุก

คนจะท�าทุกอย่าง หากมีการค�านวณอย่างแม่นย�าแล้วว่า สามารถหยิบยืมมือ

ระหว่างทุนด้วยกัน จัดสรรผลประโยชน์ให้ลงตัว พวกเขาก็จะเป็นพันธมิตรท่ี

แข็งแกร่ง จากการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายและอาจไม่มีใครอยู่รอดก็กลับฟื้น

คืนชีวิตใหม่ขึ้นมาได้และพร้อมที่จะสถาปนาระบบขูดรีดสังคมแบบใหม่ นั่นก็คือ 

“กำรขูดรีดจำกอนำคตของโลกทุนนิยมบริวำรและอนำคตของผู ้ใช้

แรงงำนทั่วโลก” 

การปรากฏตัวของ “ตลาดหุ้น” และ “ตลาดทุน” และ “ตลาดเงิน” ก็

คือนวัตกรรมของการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยจากทุนนิยมโรงงานท่ีขูดรีดก�าไรส่วน

เกินจากสายพานการผลิตมาสู่ยุคการขูดรีดนอกโรงงานที่ใช้การเก็งก�าไรค่าของ

เงิน การขูดรีดด้วยดอกเบี้ย และด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ

ประมวลผลอันทรงพลัง เข้าโจมตีและแย่งชิงทรัพยากรที่ให้คุณค่าแก่ความมั่งคั่ง

ของสังคมที่เราเรียกว่า “เงินตรา” 
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การขูดรีดแบบใหม่นี้ไม่ได้มีความหมายแบบเดิมซึ่ง “อ�านาจรัฐ” หนึ่งที ่

เหนือกว่า กระท�าต่ออีก “อ�านาจรัฐ” หนึ่งที่อ่อนแอกว่า โดยก�าลังทหาร แต่มัน

เป็นการขูดรีดโดยใช้กลไกทางเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้สถาบันการเงินในประเทศไทย

เป็นของนายทุนการเงินต่างชาติเกินครึ่ง นั่นแสดงว่าธนาคารซึ่งเป็นที่สะสมความ

มั่งคั่งของประเทศ มีทรัพย์สินที่ดินซึ่งน�าไปค�า้ประกันการจ�านองในขอบเขตทั่ว

ประเทศ ได้ตกอยู่ในมือของทุนการเงินต่างชาติไปเกือบทั้งหมดแล้ว

ภาวะเช่นนี้ก็คือ ภาวะของการสูญเสียเอกราช ภาวะการสูญเสียอ�านาจ

การจัดสรรทรัพยากรของรัฐไปอย่างเงียบเชียบและอย่างน่าสลดใจ

ตล�ดเงิน-ตล�ดทุน กลไกก�รขูดรีดยุคใหม่

นำยทุนแห่งยุคอุตสำหกรรมกำรเงิน (world funds - ศัพท์บัญญัติของ 

indexthai) ใช้กำรไหลเวียนของกระแสกำรเงินในตลำดกำรเงินของโลกสร้ำงควำม 

มั่งคั่งให้กับตนเอง ทุกรอบของกำรไหลเวียนของเงินตรำจำกประเทศศูนย์กลำง

ทุนนิยมไปสู่ประเทศที่อยู่ในพื้นที่ชำยขอบก็คือพลวัตของกำรขูดรีดอันร้อนแรง 

ท�ำให้เศรษฐกิจประเทศชำยขอบทรุดตัวลงคล้ำยกับคนป่วยไข้ที่ถูกสูบเลือดจนไม่

สำมำรถทรงตัวได้ ในขณะเม็ดเงินที่ไหลกลับสู่ศูนย์กลำงได้สร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำง

ท่วมท้นให้กับนำยทุนอุตสำหกรรมกำรเงินผู้ควบคุมกระแสกำรไหลเวียนของ 

เงนิตรำ (World Currencies) และกมุชะตำกรรมเศรษฐกจิโลกอยูห่น้ำจอคอมพวิเตอร์ 

จ�ำนวนไม่กี่คน

พวกเขำใช้กองทุนท�ำหน้ำท่ีเป็นโจรสลัดออกปล้นสะดมควำมมั่งคั่งไปท่ัว

โลก ต่ำงจำกยุคแรกๆ ที่ใช้กองทัพติดอำวุธเที่ยวรุกรำน และบรรดำเหล่ำกองทุนที่

มีกลไกอันซับซ้อน เฉลียวฉลำด แม่นย�ำดุจนำฬิกำ โครงข่ำยข้อมูลสำรสนเทศที่

กว้ำงขวำงและลึกลับ กำรวำงแผนให้เกิดวิกฤติเทียม (Pseudo Financial Crisis) 

ที่ไม่เคยพลำดเลยสักครั้ง

ที่น่าเจ็บปวดกว่าน้ันก็คือ เงินที่ไหลออกจากศูนย์กลางน้ันเป็นเพียง

กระดาษท่ีถูกพิมพ์ออกมาจ�าหน่ายโดยไม่มีแม้สิ่งค�้าประกันมูลค่าของมันเช่น

ทองค�า (สหรัฐฯ น�าดอลลาร์ออกจากระบบทองค�าปี ๑๙๗๑ ในยุคของริชาร์ด  
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นิกสนั และสามารถพิมพ์เงนิได้เองโดยไม่ต้องค�า้ประกันมลูค่าดังเช่นประเทศอืน่ๆ) 

หากแต่เม็ดเงินที่ไหลกลับสู่ศูนย์กลางนั้นเป็นเม็ดเงินท่ีมีมูลค่าจริง เป็นเม็ดเงิน

ที่มีสัดส่วนทองค�ารองรับ มีทรัพยากรของประเทศทุนนิยมบริวารค�า้ประกัน ผ่าน

การอาบเหงื่อไคลของผู้ใช้แรงงานในประเทศทุนนิยมชายขอบท่ัวโลกในรูปของ

การส่งภาษีให้กับรัฐ

การปรากฏตัวของจักรพรรดิแห่งทุนได้ท�าให้การจัดแบ่งชั้นชนในระดับ

สากลเปลี่ยนศูนย์กลางของการขูดรีดมวลมนุษยชาติไปจากการจ�ากัดกรอบท่ี

เคยอยู่ในเส้นรุ้งตะแคงแวงตั้ง ไปสู่ภาวะที่ไร้พรมแดนและจัดแบ่งผู้คนด้วยชนิด 

ของการด�ารงอยู่ในวิถีการผลิตหรืออาชีพของผู้คน จักรพรรดิแห่งทุนใช้รูปแบบ 

ของการโจมตีค่าเงินดูดซับเอาทรัพยากรและความมั่งค่ังของสังคมได้แม้กระท่ัง 

ใต้ถุนบ้านของตนเอง (การโจมตีแนสแด็กในสหรัฐอเมริกาท�าให้เศรษฐกิจและ

ความมั่งคั่งของสหรัฐอเมริกาสูญหายอยู่ในภาวะล่มสลายและส่งผลสะเทือนต่อ

โลกทั้งใบ / การโจมตีค่าของเงินไทยในปี ๒๕๔๐ และในประเทศอื่นๆ ท�าให้เป็น

ชนวนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก หรือแม้กระทั่งการปล่อยข่าวโจมตีหุ้น

มอนเตเนโกรและหุ้นไทย ข้อมูลจาก indexthai ระบุว่าท�าให้มูลค่าความเสียหาย

ของตลาดหุ้นไทยมีถึงสี่แสนหกหมื่นล้านบาท) 

เป็นเพราะว่าบรรดาสถาบนัการเงิน สถาบนัประกันภัย และแหล่งระดมเงนิ 

ทุกประเภท ได้ค่อยๆ ปลีกหนีต่อภาระหน้าที่ที่มีต่อ “รัฐชาติ” ไปสู่ขอบเขตทาง 

สากล โดยมีจุดเริ่มก็คือ การเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นสถาบันรับฝากเงิน 

ออม-ปล่อยเงินกู้ ไปสู่การจัดตั้ง “กองทุน” เพื่อน�าเอาเงินออมของสังคมไปลงทุน 

และเก็งก�าไรในตลาดหุ้น-ตลาดทุน ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่าการปล่อยกู้ใน 

ระบบการผลติแบบเดมิหลายร้อยหลายพันเท่า (การปรบัเปลีย่นโครงสร้างเพ่ือการ 

ลงทุนของธนาคารออมสินประเทศไทยในยุคผู้น�า CEO เป็นหมุดหมายและเป็น

รูปธรรมของการเปลี่ยนยุคสถาบันการเงินในประเทศไทยได้เป็นอย่างด)ี 

กำรเก็งก�ำไรคำ่เงินและสินคำ้ในอนำคต เช่น รำคำน�้ำมันและรำคำทองค�ำ

ท�ำให้เกิดกิจกำรธุรกิจกำสิโนระดับโลก เกิดกำรได้-เสีย ที่นับได้วำ่เป็นกำรขูดรีด

ควำมมั่งคั่งจำกสังคมมนุษย์ที่มีขนำดใหญ่และรุนแรงกว่ำกำรรีดนำทำเร้นทุกรูป

แบบที่มนุษย์เคยกระท�ำต่อกัน
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“กองทุน” เหล่าน้ีเป็นกองทนุทีไ่ร้สญัชาติ ไม่ตดิยึดสผีวิและเผ่าพันธ์ุเหมอืน

ทุนนิยมประเภทอื่นๆ เงินตราและผลประกอบการของการเก็งก�าไรในอนาคต

เท่าน้ันท่ีแสดงให้เห็นว่า พวกเขาคือชนชั้นแห่งเผ่าพันธุ์ใหม่ เป็นชนชั้นขูดรีด 

ที่ใช้วิธีการอันซับซ้อนโดยอาศัยพลังแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีก้าวหน้า การ 

ขูดรีดความมั่งคั่งจากสังคมโลกสามารถเพิ่มความร�า่รวยของพวกเขาและก�าหนด

ความยากจนของประชากรในโลกทั้งใบได้ภายในระยะเวลาชั่วข้ามคืน

วิธีการทีจ่กัรพรรดแิห่งทนุใช้ก็คอืการเก็งก�าไรล้วนๆ ท่ีไม่จ�าเป็นต้องผกูพัน 

กับสายพานการผลติแบบโรงงาน เป้าหมายก็คอืสร้างผลก�าไร ก�าไรกว่า และก�าไร 

สงูสุด จกัรพรรดแิห่งทนุสามารถป่ันมลูค่าของเมด็เงนิจรงิข้ึนไปได้ถึงกว่าสบิเท่าตวั 

หรือมากกว่าน้ัน จากการซื้อขายเงินตราที่เป็นเม็ดเงินจริงท่ีมีของมูลค่าเชิง

สัญลักษณ์บนกระดาษ เป็นเงินท่ียังอยู่ในรูปของอะตอม ไปสู่เงินตราท่ีเป็น

เพียงตัวเลขดิจิทัลในโลกไซเบอร์และเป็นความมั่งคั่งในรูปของบิต หากแต่

เงื่อนไขในการบีบรัดน้ันรุนแรงกว่าการขูดรีดก�าไรส่วนเกินจากกรรมกรในโรงงาน

หลายเท่าพันทวี 

นอกจากน้ัน กลุ่มทุนการเงินยังได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้คนซื้อสินค้า

โดยการขายรายได้และแรงงานในอนาคต ด้วยการออกแบบระบบสินเชื่ออัตรา

ดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ Flat rate (บางคนเรียก “เรตนรก” ) เอาไว้รองรับ รวมทั้ง

ยังมีรูปแบบเงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยสามารถทบต้นได้ อันเป็นการท�ามูลค่าส่วนเกิน

เชิงซ้อนแบบเกลียวสว่าน เป็นนวัตกรรมผีดิบที่เรียกว่า “กำรเช่ำซื้อ” ยุคสมัยที่ว่า

นี้เป็นยุคแห่งการท�าลายระบบเงินออมลงอย่างยับเยิน

ระบบเงินออมแม้จะเร่ิมด้วยการออมส่วนบุคคลไปสู่การรักษาไว้ซึ่งเงิน

คงคลังที่แสดงถึงความมั่นคงของรัฐชาติ ได้ถูกบ่อนเซาะจากทุนระบบสายพาน

การผลิตมายาวนาน และมาจบลงเมื่อจักรพรรดิแห่งทุนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากให้เหลือน้อยที่สุด เป็นผลให้ผู้คนจ�าต้องถ่ายโอนเงินออมไปสู่การลงทุน

ใน “กองทุน” ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เม็ดเงินที่ผ่านการอาบเหงื่อของชนชั้นผู้

ใช้แรงงานถูกล�าเลียงเข้าสู่สายพานกระแสการเงินโลกท่ีมองไม่เห็นไปสู่การเก็ง

ก�าไรในอนาคต และถูกน�าไปชดเชยความเสียหายที่จักรพรรดิแห่งทุนเคยสูบกิน

ไปจากสังคมนับครั้งไม่ถ้วน



63ทั น พ ง ษ์  รั ศ น า นั น ท์

นอกเหนอืจำกกำรเกง็ก�ำไรค่ำเงิน รำคำทองค�ำและน�ำ้มนั จกัรพรรดแิห่งทนุ 

ยังได้สะสมควำมมั่งคั่งมำจำกระบบกำรท�ำงำนของ “ดอกเบี้ย” และใช้กำรส�ำเนำ 

ตัวเองของ  “ดอกเบี้ย” เป็นเงื่อนไขในกำรขูดรีดที่มองไม่เห็นในระบบกำรขูดรีด

ยุคใหม่

การขูดรีดไปยังอนาคตนี้เองที่ท�าให้เกิด “ชนชั้นกรรมำชีพใหม่” อันได้แก่  

ผู้ใช้แรงงาน ทั้งแรงงานกาย แรงงานสมอง คนงานในโรงงาน พนักงานห้าง 

สรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีรายได้ประจ�า ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ ครูอาจารย์ 

วิชาชีพอิสระ เช่น ทนายความ แพทย์พยาบาล และนักวิชาการต่างๆ รวมทั้งนัก 

ลงทุนรายย่อย ไม่เว้นแม้ชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน และเกษตรกรรมอ่ืนๆ เช่น 

ปศุสัตว์และประมง ที่ต้องพ่ึงพาสถาบันการเงิน (ปัจจุบันความยากจนของ

เกษตรกรไม่ได้มาจากการขูดรีดแบบศักดินา หากตกอยู่ภายใต้การขูดรีดด้วย

กลไกราคาของพ่อค้าคนกลางและกลไกดอกเบี้ยของธนาคารท่ีผูกขาดสินค้า

ภาคการเกษตร) แรงงานเหล่านี้เมื่อพลัดหลงเข้าไปในกับดักแห่งอุตสาหกรรม 

การเงิน พวกเขาจะถูกขูดรีดด้วยอัตราดอกเบี้ยต่อหัวเป็นมาตรฐานที่เสมอกัน  

หนี้สินจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ หากมีการผิดนัดช�าระหนี้

คำ�หลอกลวงทุนเสรีสร้�งหนี้ส�ธ�รณะ

การกดขี่ในระบอบทุนนิยมแบบใหม่ก็คือ การกดทับลงบนบ่าของผู้คน

เหล่านี้ด้วยเงื่อนไขของการช�าระเงินกู้ และข้อบังคับที่จะต้องจ่ายหนี้ตามก�าหนด

ระยะเวลา ผู้คนเกิดความเครียดเพราะปัญหาหนี้สิน ซึ่ง “สินเชื่อส่วนบุคคล” ได้

กลายเป็น “หนี้สินสาธารณะ” ไปแล้ว ผู้ใช้แรงงานบางคนหาทางออกหลังการ

บริโภคแบบเกินตัว หลังจากการขายรายได้ในอนาคตไปจนหมดส้ิน ด้วยการ 

กระท�าอัตวนิบิาตกรรมอนัเป็นการแสดงความเจบ็ปวดทกุข์ทรมานทีไ่ม่มทีางออก  

เป็นความเจ็บปวดย่ิงกว่าความเจ็บปวดของการขูดรีดชนิดใดในประวัติศาสตร์ 

เส้นแบ่งทางชั้นชนของสังคมค่อยๆ ลบเลือนหายไป คงเหลือแต่เส้นแบ่งอัน

ชัดเจนของชั้นชนผู้ขูดรีดท่ีใช้อ�านาจเงินและการส�าเนาตัวเองของดอกเบี้ย ผู้ถูก

ขูดรีดที่ตกอยู่ในสถานะทาสผู้ขายแรงงานในอนาคตท่ีเริ่มมีการเผชิญหน้ากันท้ัง
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โดยตรงและโดยอ้อม 

เหตผุลและความเชือ่มัน่ของนักลงทุน (นกัเก็งก�าไรในตลาดหุน้) ท�าให้ผูค้น 

ต้องพินอบพิเทาต่อแขกต่างชาติ ด้วยเกรงว่าจะกระทบกระเทือนการลงทุนและ

การรีดนาทาเร้นของพวกเขา การเติบโตของตัวเลขจีดีพีกลายเป็นเป้าหมายและ 

เป็นเครือ่งวดัความก้าวหน้าหรอืถอยหลงัของสงัคมแทนดชันคีวามผาสกุมวลรวม

ของผู้คน ฯลฯ 

จักรพรรดิแห่งทุนได้ต่อยอดและตอกย�้าความเป็นลัทธิเสรีนิยม ท�าให้ 

ผู้คนหลงลืมสถานะของตัวเองว่า พวกเขามีเสรีท่ีแท้จริงก็เพียงเสรีท่ีจะอยู่ใต้ 

ระบบการขูดรีดที่ซับซ้อนและรุนแรง เสรีในการอภิปราย เสรีท่ีจะเสนอข้อ 

คิดเห็น ทว่าระบบการเมืองท่ีครอบง�าอยู ่ก็มีเสรีที่จะไม่รับฟังหรือท�าการ

เปลี่ยนแปลงถ้าพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ ผู้คนมีเสรีที่จะอยู่จะกินและใช้ชีวิต

อย่างมีคุณภาพ หากแต่ระบบเศรษฐกิจที่ครอบง�าอยู่ก็มีเสรีท่ีจะจ�ากัดให้เขา

ต้องเลือกกินเลือกใช้ให้พอเหมาะสมกับรายได้หรือรายจ่ายท่ีแทบจะไม่เพียง

พอ พ่อค้าก็มีเสรีในการขึ้นราคาสินค้าและการบริการตามสัดส่วนความต้องการ

เสรีภาพของชนชั้นกลาง ผู้คนมีเสรีในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตามอัตภาพแห่งตน 

แต่สถาบันการเงินก็มีเสรีในการคิดดอกเบี้ยการเช่าซื้อและฟ้องบังคับคดี ไล่ออก

และยึดบ้านคืนได้ หากผิดเงื่อนไขการผ่อนช�าระ

 (หลงัวิกฤตสิถาบนัการเงนิในสหรฐัอเมรกิาล่มสลายอนัเน่ืองมาจากปัญหา 

ซับไพรม์ หรือปัญหาการเงินในด้านอสังหาริมทรัพย์ แปดเดือนหลังจากนั้น คน 

อเมริกันถูกยึดบ้านไปโดยเฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ หลัง) 

ค�ำอรรถำธบิำยของอลัวนิ ทอฟฟ์เลอร์ ฮวน เอนรเิกซ์ และนักพยำกรณ์โลก 

คนอื่นๆ อำจจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักลัทธิสังคมนิยมที่ยึดถือคำร์ล มำร์กซ์ เป็น 

ปฐมทฤษฎ ี เพรำะปัจจัยแห่งกำรเปลีย่นผ่ำนยุคสมยักลับไม่ใช่ควำมขดัแย้งระหว่ำง 

พลังกำรผลิตกับควำมสัมพันธ์ทำงกำรผลิต นิยำม “คลื่นลูกที่สำม” ที่เรียกโลกหลัง 

ยุคกำรปฏิวัติเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้น แท้ที่จริงมันเป็นเพียงเครื่องไม้เครื่องมือ 

อย่ำงหนึ่งของระบบขูดรีดใหม่ที่รับใช้ผู้กุมปัจจัยกำรผลิต มันมิได้มีควำมหมำย 

มำกไปกว่ำกำรสร้ำงเงือ่นไขใหม่ทีม่ปีระสทิธภิำพให้กบักำรเอำรดัเอำเปรยีบ ไม่ได้ 

ตอบค�ำถำมเชิงโครงสร้ำงของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และที่ส�ำคัญมันไม่
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ได้สลักส�ำคัญไปกว่ำค�ำถำมที่ว่ำใครเป็นผู้ที่ใช้มัน?

จะว่าไปแล้ว กลุม่คนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากการปฏิวัตเิทคโนโลยีสารสนเทศ

นัน้มากมายเหลอืคณานับ หากแต่กลุม่คนเลก็ๆ ทีใ่ช้มนัเป็นเครือ่งมอืได้อย่างทรง

พลังนั้น กลับเป็นกลุ่มคนที่กุมอ�านาจโลกอยู่ในมือ นั่นก็คือกลุ่มผู้เป็นจักรพรรดิ

แห่งทุนทั้งปวง 

บรรดาเหล่านายธนาคาร นักวาณิชธนกิจ เป็นผูค้รอบครองปัจจยัการผลติ 

และใช้เครื่องมือสื่อสารดังกล่าวนั้นได้อย่างมีพลัง พวกเขาได้สร้าง “อ�ำนำจโลก” 

ที่มีเงินเป็นพระเจ้า เข้าครอบง�า “อ�ำนำจรัฐ” ในทุกหนแห่ง แม้แต่ในอนุทวีปที่แห้ง 

แล้งกันดาร และเท่าที่สายเคเบิลใยแก้วสามารถเข้าถึง หรืออยู่ในทุกพิกัดองศา

โลกที่สัญญาณดาวเทียมสามารถตกกระทบ

ความเป็นระเบิดเวลาของทุนนิยมการเงินแสดงออกจากธาตุลักษณะ

ของทุนเหล่านี้ ซึ่งไม่มีและไม่ท�าการผลิตจริงโดยเครื่องจักรกลใดๆ พวกเขาเริ่ม

ต้นด้วยอุตสาหกรรมขายบริการ ต่อมาภายหลังได้เข้าบริหารภาคการผลิตจริง

ด้วยการสร้าง “อ�ำนำจโลก” ดังกล่าว ต่อมาจึงแสวงหารายได้และสร้างความ

มั่งคั่งด้วยการเก็งก�าไรจากอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ปล้นชิงก�าไรจากส่วนต่างค่า

ของเงินในขอบเขตทั่วโลก โดยมีฐานการผลิตคือ โรงงานผลิตดอกเบี้ย มันคือ

สถาบันการเงินที่ผงาดง�้าเหนือศีรษะของ “อ�ำนำจรัฐ” ทั่วโลก เพื่อจะให้บริการ

ทางการเงินแก่กรรมาชีพยุคใหม่ ผู้สมัครใจจะเข้าเป็นสมาชิกถาวรในโรงงาน

ผลิตดอกเบี้ยของพวกเขา นักวิชาการและสื่อมวลชนบางคนเรียกอุตสาหกรรมน้ี

ว่า “อุตสำหกรรมแห่งหนี้สิน” 

วิกฤติคนรวยที่นำ�ภ�ษีคนจนไปชดเชย

ความเพลี่ยงพล�้าของการเก็งก�าไรอันไร้สติของนักอุตสาหกรรมการเงิน

และนักวาณิชธนกิจก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ทางเศรษฐกิจอันส่งผลกระทบต่อผู้คนท้ัง

โลกหลายครั้งหลายหน การล่มสลายของเศรษฐกิจเอเชียที่เริ่มจากประเทศไทย

และลุกลามไปทั่วโลก การล่มสลายของระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มต้น

จากวิกฤติซับไพรม์และอื่นๆ พวกเขาสร้างความเสียหายราคาแพงที่สุดเท่าที่มวล
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มนุษยชาติเคยกระท�าต่อกัน มันไม่ต่างอะไรกับสงครามล้างโลก สงครามที่มีการ

ประหัตประหารกันถึงชีวิต 

ควำมเสียหำยเหล่ำนี้ได้รับกำรเยียวยำด้วยรำยได้ของคนทั้งโลก ผู้ใช้

แรงงำนทั้งแรงงำนกำยและแรงงำนสมอง ในรูปแบบภำษีซึ่ง “อ�ำนำจรัฐ” ผู้ท�ำ

หน้ำที่คล้ำยทนำยหน้ำหอ จ�ำต้องน�ำเอำสินทรัพย์สำธำรณะไปเยียวยำบำดแผลที่ 

“อ�ำนำจโลก” กระท�ำต่อเพื่อนมนุษย์ครั้งแล้วครั้งเลำ่

(ในอเมริกา หลังความเสียหายจากวิกฤติซับไพรม์ ทางการสหรัฐฯ ใช้เงิน 

ภาษีประชาชนไปช่วยเหลือถึงกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ ในอดีตประเทศ 

ไทยก็คือ การที่รัฐต้องจ�ายอมเปลี่ยนหนี้เอกชนในวิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐ ที่มี 

ความเสียหายรวมมากกว่า ๑๙๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหนึ่งแสนเก้าหมื่น

หนึ่งพันล้านบาท เป็นหนี้รัฐบาลและต้องน�าภาษีอากรของประชาชนไปชดใช้ให้

กับกองทุนโลก แถมพ่วงด้วยการแก้ไขกฎหมาย ๑๑ ฉบับ เพื่อเปิดโอกาสให้ต่าง

ชาติเข้าครอบง�าเศรษฐกิจชาติ สภาพปัจจุบันก็คือการที่รัฐต้องหยิบยืมเงินจาก

ประชาชนจ�านวน ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปสร้างความเข้มแข็งที่เต็มไปด้วยการ

คอร์รัปชั่นให้กับประเทศ) 

ก่อนหน้าน้ี การที่ระบบการผลิตแบบโรงงานเกิดขึ้นเป็นผลให้เกิดการ

แบ่งงานกันท�าในสังคมชัดเจนขึ้น มีผู้คนส่วนหนึ่งถูกแม่เหล็กของระบบการผลิต

ใหม่ดูดดึงเข้าไปให้ควบคุมเครื่องจักรกลและรับใช้มัน พวกเขาหมดภาระหน้าที่

ในการเพาะปลูก กลายเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้าง และใช้เงินตราเป็นตัวกลางใน

การแลกเปลี่ยนอาหารและสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและทุกส่ิงทุกอย่างท่ี

เป็นปัจจัย ๔ อาหารที่เคยเพาะปลูกเอง เครื่องนุ่งห่มที่เคยถักทอเอง ที่อยู่อาศัย

ที่สร้างด้วยมือและการลงแรงมาสู่การต้องเช่าหรือเช่าซื้อ ยารักษาโรคที่เคยใช้

สมุนไพรพ้ืนบ้านและสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานท่ีใช้ภูมิปัญญาแบบ “ป้องกันเป็น

หลัก-รักษาเป็นรอง” 
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Occupy Wallstreet เป็นขบวนกำรที่อเมริกันชนที่เรียกตัวเอง 

ว่ำเป็นกลุ่ม ๙๙ เปอร์เซ็นต์ ผู้ตกอยู่ในวังวนของอุตสำหกรรม

หนี้สิน ส่วนหนึ่งถูกยึดบ้ำนและบำงส่วนล้มละลำยจำกวิกฤติ

เศรษฐกิจเทียม (Pseudo Financial Crisis) ที่มีกลุ่มทุนกำร

เงินวอลล์สตรีทเป็นสำเหตุหลักของวิกฤติ ท�ำกำรรณรงค์ต่อ

ต้ำนระบบทุนสำมำนย์ของอเมริกำและขยำยไปในหลำยทวีป



68 กำ�เนิดทุนส�ม�นย์ เผด็จก�ร (เงิน) ยึดโลก

แรงง�นสมองในฐ�นะกรรม�ชีพใหม่

มีผู้คนจ�านวนหน่ึงมีลักษณะโดดเด่นในทางสมอง พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะ

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจมันได้เร็ว ได้กลายมาเป็นหัวหอกหรือ

สะพานเชื่อมให้กับรอยต่อของความเปลี่ยนแปลงน้ี ต่อมาคนเหล่าน้ีได้กลาย

มาเป็นอีกชนชั้นหนึ่ง นั่นก็คือค่อยๆ เปลี่ยนจากการใช้แรงงานกายไปเป็นการใช้

แรงงานสมองควบคู่ไป ในสถานะหัวหน้าแรงงานและผู้ปกครองแรงงาน บุคคล

ที่มีมันสมองชั้นเลิศก็พัฒนาไปท�าการค้นคว้าต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ อันเป็นผล

พวงของการปฏิวัติอุตสาหกรรม หลายคนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นัก

วิชาการ นักปรัชญา กระทั่งเป็นครูบาอาจารย์ กวีหรือศิลปิน 

กลุ่มคนท่ีหมดภำระจำกกำรเพำะปลูกเหล่ำน้ี ต่อมำก็คือกรรมำชีพยุคใหม่

ที่ขำยแรงงำนสมอง และด�ำรงชีพอยู่ด้วยเงินคำ่จ้ำงรำยเดือน รำยปี รำยวันหรือรำย

ชิ้น รวมถึงผู้ประกอบกำรรำยย่อยที่เปิดกิจกำรของตนเองคล้ำยช่ำงฝีมือในอดีต  

กลุ่มคนเหล่ำนี้อยู่ในเมืองใหญ่ ใช้เงินและด�ำรงชีพอยู่กับระบบเงินตรำมำกที่สุด

การปรากฏตัวของจักรพรรดิแห่งทุนหรือนายทุนแห่งยุคอุตสาหกรรมการ

เงินย่อมต้องมีนัยอันส�าคัญส�าหรับผู้ยืนยันลัทธิมาร์กซ์-เลนิน และการมองโลก

แบบวัตถุนิยมประวัติศาสตร์และวัตถุนิยมวิภาษวิธี กล่าวอย่างเรียบง่ายก็คือ 

การพิจารณาปัญหาโลก ปัญหารัฐ และปัญหาสังคม จากคู่ความขัดแย้งระหว่าง

พลังการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิต อันเป็นคู่ขัดแย้งซึ่งท�าให้โลกเปลี่ยน

ผ่านยุคมาตั้งแต่ชุมชนบุพกาลสู่สังคมทุนนิยมและจะด�าเนินต่อไป การมองโลก

ผ่านมิตินี้จะท�าให้เกิดมุมมองที่ชัดเจนว่า ชั้นชนที่ขูดรีดอยู่ที่ใด ชั้นชนที่ถูกขูดรีด

อยู่ที่ใด ความยากจนของมวลมนุษยชาติเกิดมาจากไหน 

รวมไปถึงการพิจารณาถึงพลังก้าวหน้าหรือพลังของการขับเคลื่อนสังคม 

อันเป็นการตอบค�าถามที่ว่า “กรรมาชีพยุคใหม่” คือใคร ?

อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ได้ให้สมัภำษณ์ในช่วงบัน้ปลำยชวีติของท่ำน หลงัจำก

มีผู้ถำมท่ำนว่ำ “ท่ำนคิดว่ำแรงใดเป็นแรงที่มีพลังมำกที่สุดในโลก” ไอน์สไตน ์

ตอบว่ำ “ดอกเบี้ยทบต้น” - Compound interest is the most powerful force  

on Earth. (ข้อมลูจากเว็บไซต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
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สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ค�ำตอบของอัจฉริยบุคคล ผู้คิดค้นสมกำร

ระเบิดท�ำลำยลำ้งที่ทรงอำนุภำพที่สุด ได้ให้นัยส�ำคัญของกำรมองโลก มองกิจกรรม 

แห่งกำรขูดรีดที่มนุษย์ชั้นชนหนึ่งกระท�ำต่อเพื่อนมนุษย์อีกชั้นชนหน่ึง ได้เปิด

ประตูสู่กำรแสวงหำอนำคตอันยั่งยืน และได้ตอบค�ำถำมอันสับสนของทุนนิยม

ยุคตะวันตกดินลงไปแล้ว เหลือแต่เพียงกำรค้นคว้ำหำแนวทำงและวิธีกำรที่จะปลด 

เปลือ้งมวลมนษุยชำตอิอกจำกระบอบขดูรดีอนัซบัซ้อนของทนุนยิมยคุอตุสำหกรรม

กำรเงิน

คาร์ล มาร์กซ์ นักคิดนักทฤษฎีทางสังคมผู้ยิ่งใหญ่ (ได้รับการโหวตจาก 

ผู้ฟังสถานีวิทยุบีบีซีท่ัวโลกให้เป็นนักคิด-นักปรัชญาผู้ย่ิงใหญ่แห่งสหัสวรรษ  

มาร์กซ์ได้รับการคัดเลือกจากนักคิด-นักปรัชญาท่ีทรงอิทธิพลทางความคิดแก่

โลกจ�านวน ๒๐ คน ในรอบพันป ีค.ศ. ๑๙๐๐-๒๐๐๐) ได้เคยเสนอข้อเรียกร้อง

กึ่งค�าขวัญให้ “ชนชั้นกรรมำชีพทั่วโลกจงรวมตัวกัน” (“Workers of the World 

Unite! You have nothing to lose but your chains” ) ภายหลังที่โลกเปลี่ยนผ่าน

เข้าสู่ระบบทุนนิยมหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมจักรกลไอน�า้ 

มาถึงยุคปัจจุบัน โลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคหลังการปฏิวัติเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งนวัตกรรมของมันได้ปรับเปลี่ยนชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คน

ในสังคมให้แบนราบลงไปจนมองแทบไม่เห็นแรงกดทับขนาดมหึมาท่ีอยู่เหนือ

ศีรษะและช่องว่างทางสังคมที่นับวันจะถ่างขยาย พลังทางเทคโนโลยีของมันได้

ถูกน�าไปปรับเปลี่ยนพลังการผลิต กระบวนการผลิต และความสัมพันธ์ทางการ 

ผลิต อย่างซับซ้อนซ่อนเร้น เปลี่ยนการขูดรีดที่จ�ายอมในโรงงานสู่การถูกรีดนา 

ทาเร้นโดยสมัครใจในทุกสถานที่ ทุกเวลาท�าการของดอกเบี้ยและการเก็งก�าไร

จะมีค�ำขวัญใดที่ถูกเสนอเพื่อให้เหมำะสมกับยุคสมัย
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ผ่�จักรวรรดิ

ทุนก�รเงินผูกข�ดร็อธสไชลด์

ร�กเหง้�แห่งปีศ�จ
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 “พวกเขา (ตระกูล Rothschild) คือผู้ควบคุม

ตลาดเงินของโลก แน่นอน พวกเขายังครอบง�า

เรื่องอื่นๆ เกือบทั้งหมด ในความเป็นจริง

พวกเขาสามารถมีทุนเงินกู้ในระดับที่ต้องใช้รายรับ

ทางการคลังของเขตอิตาลีภาคใต้ทั้งหมดเป็นประกัน 

ทั้งกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ 

ทั้งหมดในยุโรป ล้วนก�าลังฟังการสอนสั่งของพวกเขา” 

Benjamin Disraeli 
เบนจามิน ดิสราเอลี

นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
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จักรพรรดิแห่งทุน อิทธิพลเหนือรัฐช�ติ

ชื่อ “ร็อธสไชลด์” (Rothschild) แม้ไม่เป็นที่รู ้จักต่อคน

ทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ แต่ชื่อนี้มันมีผลสะเทือนอย่างใหญ่หลวงต่อคน

ทัง้โลกในอดตี ในปัจจบุนั และในอนาคต แต่แปลก กลบัไม่เป็น 

ที่รู้จัก แสดงว่าความสามารถในการซ่อนตัวของเขาสุดยอดจริงๆ 

 ตระกูลลึกลับน้ีก้าวข้ึนสู่ฐานะทุนผูกขาดทางการเงิน ซึ่งเป็น 

จักรพรรดิแห่งทุนอย่างที่ทฤษฎีทางสังคมใดๆ ก็อรรถาธิบายได้

ยากยิ่ง

หากจะถามว่าตระกูล Rothschild มีทรัพย์สินเป็นจ�านวน 

ท้ังหมดเท่าไหร่ ซึง่นีเ่ป็นความลบัเรือ่งหนึง่ในโลก เคยมกีารประเมนิ 

อย่างต�่าๆ ว่าพวกเขาควรจะมทีรพัย์สนิไม่ต�า่กว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐  

ล้านดอลลาร์อเมรกิา (ราว ๑,๐๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทไทย) 

ตระกูล Rothschild ท�าอย่างไรจึงมีก�าไรมากมายจนน่า

ตื่นตกใจปานนั้น
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วิธีการท�าธุรกิจที่ได้รับการควบคุมอย่างสุดเข้มงวด การด�าเนินการอย่าง

เป็นความลับไม่แพร่งพราย การท�างานประสานกันอย่างถูกต้องแม่นย�าดุจเครื่อง

นาฬิกา การได้ข่าวสารในตลาดก่อนเพื่อน การมีสติอันชาเย็นอยู่ตลอด การคิด

ใคร่ได้เงินทองอ�านาจอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่สิ้นสุด การมองให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ถึงทรัพย์สินเงินทองซึ่งอยู่เหนือกว่าสิ่งทั้งมวล และการคาดการณ์อย่างอัจฉริยะ 

ท�าให้ตระกูล Rothschild ประสบความส�าเร็จตลอดมาในสองร้อยกว่าปีของการ

ต่อสู้อันโหดเหี้ยมทางด้านการเงิน การเมืองและสงคราม สร้างอาณาจักรการเงิน

ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ ด้วยค�ำขวัญที่วำ่

 “ถ้าข้าพเจ้ามีอ�านาจควบคุมการออกเงินตราของประเทศ ข้าพเจ้าก็ไม่

จ�าเป็นต้องสนใจว่าใครคือผู้ออกกฎหมาย

Mayer Amschel Rothschild

อาณาจกัรของรอ็ธสไชลด์มบีตุรคนทีส่ามของ Mayer Amschel Rothschild 

เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ เขาเป็นผู้เต็มไปด้วยความรู้ประสบการณ์และมีความ

กล้าที่สุดในจ�านวนพี่น้องห้าคน ปี ๑๗๙๘ ถูกบิดาส่งไปจากเมือง Frankfurt

ประเทศเยอรมนี สู่ประเทศอังกฤษเพ่ือบุกเบิกกิจการธนาคารของครอบครัว 

เนื่องจาก Nathan Mayer เป็นนักการธนาคารที่คบคนลึกซึ้ง ท�างานเด็ดขาด

อาศัยเงินที่มีอย่างมหาศาลตั้งแต่ต้นและมีการท�างานอย่างมันสมอง ท�าให้เมื่อ

ถึงปี ๑๘๑๕ เขาจึงเป็นนายธนาคารอันดับหนึ่งของลอนดอน นี่คือจ�านวนพ่ี

น้องทั้งหมดท่ีสร้างอาณาจักรผูกขาดของจักรพรรดิแห่งทุนครอบคลุมไปท่ัวทวีป

ยุโรป อเมริกา และทั่วโลก

Amschel Mayer บุตรคนโต บริหารอยู่ที่ Frankfurt ถิ่นก�าเนิดธนาคาร 

Rothschild (M.A. Rothschild and Sons) 

Salomon Mayer บุตรคนที่สอง สร้างสาขาอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย (S.M. Rothschild and Sons) 

Calmann Mayer บตุรคนท่ีสี ่สร้างสาขาอยู่ทีเ่มอืง Naples ประเทศอติาลี

James Mayer บุตรคนที่ห้า สร้างธนาคารอยู่ที่ปารีส ฝรั่งเศส มีชื่อว่า 

Messieus de Rothschild Freres
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ก้�วขึ้นครอบครองอ�ณ�จักรอังกฤษ

กลุ่มธนาคารของครอบครัว Rothschild นับเป็นกลุ่มธนาคารอินเตอร์แห่ง 

แรกสุดของโลก พวกเขาจบัตาสถานการณ์ความขดัแย้งและสงครามทัว่ทวปียุโรป 

และอเมริกาเพื่อฉกฉวยสร้างรายได้จากการต่อสู้ในยุโรปนับตั้งแต่ปี ๑๘๑๕

สงครามชิงความเป็นเจ้ายุโรปครั้งส�าคัญระหว่างนโปเลียนของฝรั่งเศส

กับลอร์ดเวลลิงตันของอังกฤษขับเคี่ยวมาถึงโค้งสุดท้าย เป็นสงครามที่จะท�าให้

ยุโรปพลิกโฉมหน้า นี่เป็นการต่อสู้ที่ส�าคัญเกี่ยวพันถึงชะตากรรมและอนาคตของ

ทั่วทั้งยุโรป ถ้าหากว่านโปเลียนได้รับชัยชนะในขั้นสุดท้าย ฝรั่งเศสก็จะเป็นผู้น�า

ของยุโรปอย่างไม่ต้องสงสัย และถ้าหากลอร์ดเวลลิงตันสามารถท�าลายกองทัพ

ฝรั่งเศสจนย่อยยับ อังกฤษก็จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอ�านาจและเป็นผู้น�าของ

ยุโรป

ก่อนหน้าของการต่อสู้นั้น Rothschild มีสายตายาวไกลอย่างมาก เขา

ได้สร้างระบบรับส่งข่าวสารด่วนพิเศษของตนเองขึ้นมาด้วยการก่อตั้งระบบคน

ท�างานลับที่ใหญ่โตมโหฬารข้ึนมา คนท�างานดังเช่นสปายสายลับเหล่าน้ีจะถูก

เรียกว่า “ลูกๆ ” คนเหล่านี้จะถูกส่งไปประจ�ายังเมืองหลวงต่างๆ เมืองใหญ่ๆ ศูนย์

การซื้อขายแลกเปลี่ยนและศูนย์การค้าที่ส�าคัญๆ รวมทั้งแหล่งข่าวต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นข่าวทางด้านการค้า การเมือง และอื่นๆ จะท�าการวิ่งส่งข่าวสารสลับกันไป

มาระหว่างลอนดอน ปารสี แฟรงก์เฟิร์ต เวียนนา และเนเปิลส์ ระดบัประสทิธิภาพ 

ระดับความเร็ว และระดับความแม่นย�าของระบบข่าวนี้ อยู่ในระดับที่ผู้คนทั้ง 

หลายต้องร้องว่าสุดยอด เหนือกว่าความเร็วของเครือข่ายข่าวสารของทาง

ราชการอย่างเทียบกันไม่ได้ คู่แข่งทางการค้าอื่นๆ ยิ่งยากที่จะตามทัน ทั้งหมดนี้

ท�าให้ธนาคารของกลุ่ม Rothschild อยู่ในสภาพที่เหนือกว่าอย่างมากมายในทุก

ด้านของการต่อสู้แข่งขันทางสากล

รถม้าของธนาคาร Rothschild วิ่งย�า่ไปบนถนนทุกสายของยุโรป เรือของ

ธนาคาร Rothschild แล่นสลับไปมาระหว่างช่องแคบทะเล สปายสายลับของ

ธนาคาร Rothschild มอียู่ท่ัวไปตามท้องถนนในยุโรป พวกเขาซ่อนเงนิสด พันธบตัร 

จดหมายและข่าวสารไว้ในเสื้อ พวกเขาน�าเอาข่าวต่างๆ ที่ใหม่ๆ สดๆ ของส่วน
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