บทเรียนทางความคิด : “อัมพวา” กับ “ทุนนิยม-เสรีนิยม”
ฉลาดชาย รมิตานนท
เอาเขาจริง ๆ แลวผมยัง ไมเคยไป “อัมพวา” เพียงแตไดยิน คําเลาขานดวยความชื่น ชมจาก
หลาย ๆ คนที่เคยไปมาวามันเปน “อะไรที่ไทย ๆ” ที่นาสนใจและมีคุณคาควรแกการอนุรักษ ตอนนี้
กลายเปนเรื่องที่ถกเถียงกันวาเกิดอะไรขึ้นและจะเกิดอะไรตามมาเพราะมีเศรษฐีนายทุนเงินหนากวาน
ซื้อไวหมดแลวจะมีโครงการ “รื้อของเกา” แลว สรางโรงแรมระดับหาดาวที่ “ทันสมัย” ขึ้นมาแทนที่.....
คําถามของผมที่ตั้งใหกับตัวเองคือ “เราเรียนรูอะไรบางเกี่ยวกับสังคมไทย..... นอกจากพูดประโยค
เดิม ๆ ขอความเดิม ๆ วา .....สังคมไทยกําลังเปลี่ยนไป?”
ทุนนิยม (Capitalism)
เหตุที่ผมนําเอามโนทัศนหรือแนวคิดเรื่อง “ทุนนิยม” ขึ้นมาเขียนถึงในที่นี้เพราะผมถือวา “ทุน
นิยม” เปน “บริบท” ที่สําคัญในการทําความเขาใจไมเพียงแตเฉพาะ “อัมพวา” แต “สัง คมไทย” ใน
ภาพรวม ๆ ดวย ทั้ง นี้ไมวาจะมองทุน นิยมในแนวโครงสรางนิยมหรือมองในฐานะ “กระบวนทัศ น ”
(paradigm) หรือชุดของวาทกรรมก็ตามที ยิ่งไปกวานั้นในหมูนักวิชาการไทยที่ถือกันวา “กาวหนา” ใน
ยุคนี้ก็ยังพูดคือ “ทุนนิยมเกา” VS “ทุนนิยมใหม” หรือพูดกันสั้น ๆ วา “ทุนเกา-ทุนใหม” ที่สามารถโยง
ไปถึงการถกเถียงเรื่อง “ชนชั้นกลางใหม” ในสังคมไทยไดอีกดวย
ถาจะถกกัน เรื่องนี้ใหกวางขวางไมจํากัดวงอยูในเฉพาะหมูนักวิชาการ แตเชื่อมโยงไปถึงคน
จํานวนมากที่ไมไดอยูในแวดวงวิชาการดวย ผมคิดวาจําเปนที่จะตองนิยามทุนนิยมกันใหเพียงพอจะพูด
กัน รูเรื่องไดในตอนนี้แมวา การนิยามทุน นิยมที่วานี้จ ะเปน อะไรที่ยากมาก ๆ ก็ต ามทีในวงวิชาการ
ตะวันตกก็คงตองยอนกลับไปถึง คารล มารกซ (Karl Marx, 1818-83) และแม็กซ เวเบอร (Max Weber
1864-1920) กันเลยทีเดียว
อยางไรก็ตามเพื่อไมใหมันเยิ่นเยอเกินไปสําหรับกาลเทศะนี้ผมขอรวบรัดวา ทุนนิยมหมายถึง
ระบบที่ ผ ลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารออกมาขายและแลกเปลี่ ย นด ว ยการใช แ รงงานที่ มี ค า จ า ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางกําไรมากกวาผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความจําเปนโดยตรงของผูผลิตไมวา
นายทุนเองหรือชาวอัมพวาผูขายทรัพยสินของตนเองไป และแรงงานที่จะเขามา “ทํางาน” เพื่อ “หาเงิน”
ในโครงการ “พัฒนา” อัมพวาใหเปน “โฮเต็ลหาดาว” และ “นัก ทองเที่ยว” ที่จ ะมาเที่ยวและพัก ใน
โรงแรมที่วา
ในกรณีของนายทุน แมเราจะบอกวาเขาเปน “นายทุนชนชั้นกลางใหม” ก็ไมไดทําใหผิด แผก
แตกตางออกไปจาก “ทุนเกา” เพราะทั้งทุนเกา-ทุนใหม มันก็เหมือนกันนั่นแหละ กลาวคือ พวกเขาทํา
ธุรกิจ-ลงทุน เพื่อสรางกําไรดวยกันทั้งคู พวกเขาไมตองการหองพักหรือ “บาน” ที่จําเปนตอการอยู
อาศัย กําไร คือสิ่งที่เปนวัตถุประสงคแมจะพูดวา เพื่อ “สรางงาน” หรือ “ชวยเหลือชาวอัมพวา” หรือ
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คนไทยวางงานอีกจํานวนหนึ่งก็พูดไดและตองพูดไปตามปกติของระบบทุนนิยม ดังนั้นการกวานซื้อที่ดิน
บริเวณตลาดอัมพวาที่เปนที่กลาวขานวิพากษวิจารณกันอยูในขณะนี้จึงถือวาเปนเรื่อง “ปกติ” ของทุน
นิยม ถาเราบอกกันวาสังคมไทยเปนทุนนิยมแลว เรื่อง การลงทุนซื้อที่ดินรายนี้เพื่อทําธุรกิจมันจะผิดไป
ไดอยางไร ถาไมมีการฉอโกง ทําผิดกฎหมาย เชน ซื้อ-ขายกันจริงในราคาหนึ่ง แตเวลาโอนและเสียภาษี
แจงราคาต่ํากวาที่ซื้อขายกัน หรือผิดกฎหมายสิ่งแวดลอม ผังเมือง เปนตน
ชาวตลาดอัมพวาผูขายที่ดิน ในกรณีของคนกลุมนี้ก็อีหรอบเดียวกัน กอนการ “บูม” ของ
นักทองเที่ยวผูกระหายจะเสพย “วัฒนธรรมไทย” ที่กําลังจะหมดไป-ตายไป คนเหลานี้ก็คงทํามาคาขาย
เล็ก ๆ นอย ๆ กันอยูตามริมน้ําพอเลี้ยงดูชีวิตหรือตอบสนองคงความจําเปนพื้นฐานและสรางกําไรไดแต
ก็คงไมมากนัก นี่ก็ทุนนิยมในยุคกอนทุนนิยม เมื่อนักทองเที่ยว “ชนชั้นกลาง” แหกันมาก็คงทําใหคาขาย
ดีขึ้นบาง แตถึงยังไง ๆ หลายคนคงบอกวา “ชาตินี้คงไมมีสิทธิ์รวยอยางคนอื่นเขา” เมื่อมีคนมาเสนอ
โอกาสใหเปน “เศรษฐีเงินลาน” กับเขาบาง ก็ไมแปลกอะไรที่พวกเขาจะฉวยโอกาสที่วานั้น ลูกหลานก็
สงไปร่ําเรียนมีงานมีการทํากันหมดแลวเกือบจะไมมีใครหลงเหลือในบานอยูแลว .....ขายไปดีกวา พอแมจะไดสบายไดใชเงินกันซะที .....เผลอ ๆ ไปเที่ยวเมืองจีนไดสบาย ๆ กลายเปนนักทองเที่ยวกับเขาบาง
แทนที่จะเปนฝาย “ถูกเที่ยว” ถามันเปนอยางนี้แลวจะไปโทษพวกเขาไดอยางไร….. พวกเขาก็อยากเปน
“ชนชั้นกลางใหม” เหมือนกัน
มันเขาตําราทุนนิยม-เสรีนิยมที่เราอยากเปนและเปนไปแลว เปะเลย..... “ใครใครซื้อ-ซื้อ ใคร
ใครขาย-ขาย” เปนไปตามขอความในศิลาจารึกพอขุนรามฯ ที่บอกกันย้ํากันนักกันหนาวาเปนมรดกล้ํา
คาของชาติไทย!
นายทุนผูทํา ธุรกิจอื่น ๆ ไมวาจะเปน “ทุนเกา” ผูผลิต ปูนซีเมนต เหล็ก และวัสดุกอสราง
ตาง ๆ บริษัทรับเหมากอสราง ธุรกิจขนสง พลังงาน น้ํามันแกส และอุตสาหกรรมทองเที่ยวทั้งหลาย
โดยเฉพาะธุรกิจทองเที่ยวระดับไฮเอ็นด ก็คงไมมีใครเดือดรอน แถมยังจะไดผลประโยชนตาง ๆ ตามมา
ดวยซ้ําไป สวนนักทองเที่ยวกลุมใหม นอกจาก “ชนชั้นกลางใหม” ที่มีเงินเยอะแยะและนักทองเที่ยว
ตางชาติสวนใหญก็คงไมแครวา โรงแรมหาดาวและตลาดริมน้ําที่สรางขึ้นมาใหมเปน “ของใหม” ก็ไม
เห็นจะตางอะไรกับ “ตลาดน้ําวัดไทร” “ตลาดนัดศิลปาชีพ” หรือ “เมืองโบราณ” ที่ “เสี่ยเล็ก” สราง
ขึ้นมา ดูเหมือนคนก็ยังพากันไปเที่ยวอยูไมใชหรือ? .....ถายังพอจะหาเวลาวางออกจากหางฯ ที่มีทุกมุม
เมืองและหลายระดับ เอาเปนวาเกิดมี “ที่กินกาแฟสตารบัค” แถมมี “Wi-Fi” ในที่ใหม บรรยากาศสบาย
ๆ หลายคนอาจแอบชอบอยูในใจตอนนี้ หรือชอบอยางเปดเผยในตอนนั้น
คนชั้นลางใหม ก็นาจะเปนอะไรที่นาถกเถียงกันเหมือนกันนะ .....ผมวา! เพราะถานักวิชาการ
รุนใหมจิตนตาการวามี “ชนชั้นกลางใหม” เกิดขึ้นและมีพลังแลวในสังคมไทย ก็นาจะมี “ชนชั้นลางใหม”
ไดเหมือนกัน ..... แลวชนชั้นนี้เปนอยางไร? ยังคงอยูในภาวะ “แรงงานรับจาง” หรือ “waged labour”
อยูหรือเปลา? ถายังเปนอยูพวกเขาจะยังคงตกอยูในภาวะ “ถูกกดขี่ขูดรีด” เหมือนที่นักวิชาการสาย
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มาร ก ซิ ส ม รุ น เก า ๆ ว า ไว ห รื อ เปล า ? หรื อ ว า การกดขี่ ขู ด รี ด แรงงานไม มี แ ล ว ในระบบทุ น นิ ย ม
โลกาภิวัติ?.....ถามีอยูมันเปนยังไง?
อนึ่ง “แรงงานรับจาง” ในที่นี้คงไมห มายถึงเฉพาะแรงงานในภาคอุต สาหกรรม หัต ถกรรม
บริก ารและการทองเที่ยวเทานั้น แตนาจะรวมไปถึง ภาคเกษตรกรรมดวย เชน เกษตรกรในระบบ
พันธสัญญาขนาดกลางและขนาดเล็ก
อยางไรก็ตามคงยากที่จะปฏิเสธวาโครงการสรางโรงแรมหาดาวที่อัมพวา ไมสรางงานใหกับ
“ชนชั้นลางใหม” แตจะสรางงานแบบไหน สรางมากสรางนอยขนาดไหน ยั่งยืนขนาดไหน สําหรับใครคง
เปนเรื่องที่ตองถกเถียงกันในรายละเอียด
ประเด็น เกา ๆ ต าง ๆ ที่ เคยถกเถียงกัน มาตั้ง แตในรุน ผมวา ดวยการทองเที่ย ว เชน เรื่อ ง
ผลกระทบต อ คนจน ผลกระทบต อ ชาวไร ชาวนา และสิ่ ง แวดล อ มและที่ ข าดไม ไ ด คื อ เรื่ อ ง
ผลกระทบตอวัฒนธรรม ซึ่งเปนเรื่องที่ยังคงตองถกกันอีก แตจะยากยิ่งขึ้นมากเพราะคราวนี้ตองถกกัน
ในบริบทของ “ทุนนิยมกาวหนา” และ “ทุนนิยมโลกาภิวัติ” อยางเปรียบเทียบเชิงบังคับใหเลือกขางแบบ
ทวิลักษณหรือ “ขั้วตรงขาม” ระหวาง “ทุนนิยมชนชั้นกลางใหม” กับ “ทุนนิยม-อนุรักษนิยมแบบเจา/
ศักดินา” .....ตองเลือกวาจะเอาอันไหนกันแน!
ก็อยางที่ผมวาไวในตอนตน ทุนนิยมก็คือทุนนิยมคือระบบการผลิตที่มุงแสวงหากําไรสูงสุดเปน
ที่ตั้ง ดังนั้นทุนนิยมกาวหนากับทุนนิยมที่ลาหลังตางกันตรงไหน? เมื่อเอามโนทัศนเรื่องความสัมพันธ
ทางสังคมที่เกิดจากการผลิตก็ดี ไมวาจะเปนประเด็นเรื่อง ทรัพยากร-สิ่งแวดลอม การอนุรักษและอีก
หลาย ๆ ประเด็นเขามาจับ แถมยังจะตองดูในมิติของชนชั้น ชาติพันธุ เพศภาวะและเพศวิถี อายุ สภาวะ
ทางรางกาย และจิตใจ (พิการ/ไมพิการ สวย/ไมสวย) สถานภาพและบทบาทอีกดวย!
ตรงนี้เองที่ผมเห็นวา เงื่อนไขทางการเมืองของสัง คมไทยที่บีบใหผูคนตองเลือกขาง.....ถาไม
เหลืองก็ตองแดงเปนกับดักที่โหดรายเอามาก ๆ เพราะมันบังคับใหเราตองคิดและทําในแบบ “เอาเหลือง
ตองไมเอาแดง” และ/หรือ “เอาแดงตองไมเอาเหลือง” แถมยังเลยเถิดไปถึง “ไมเอาทั้งคูก็ไมได”!
สําหรับผมทุน นิ ยมมีทั้ง ดานดีแ ละไมดี ดานที่ไม ดีก็ไดแ กก ารกดขี่เอารัดเอาเปรียบแรงงาน
การคามนุษย-การคาหญิง ปญหาสงครามและการใชความรุนแรงการทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางรุนแรง เชน ปญหาโลกรอน ปญหาการทําลายปา เชน กรณี “รีสอรท” และ “นายทุน” บุกรุกพื้นที่
อนุรักษตาง ๆ ในเมืองไทย ปญหาการทําลายชุมชนและระบบคุณคา หรือ “คํานิยม” ตาง ๆ ที่ทําใหเรา
สามารถอยูดวยกันกับคนอื่น ๆ ไดในระบบทุนนิยม เชน จริยธรรมและปฏิบัติการบนฐานของความเอื้อ
อาทรตอกัน ระหวางคนกับคน คนกับสัตว คนกับพืช เดิมทีในหมูนักวิชาการที่วิพากษทุนนิยมเรียกทุน
นิยมที่เปนลบวา “ทุนนิยมสามานย” และเราก็ตอตานกันไมวาทุนนิยมนั้นจะเปนทุนนิยม + ศักดินา
นิยม หรือ ทุนนิยมโดยชนชั้นกลางใหม หรือที่เราเคยเรียกกันวาพวก “กระฎมพี” (bourgeoisie) บาง ชน
ชั้นกระฎมพีบาง รวมทั้ง “นายทุนนอย” (petite bourgeoisie) ดวย
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ปญหาสําหรับผมคือ เดี๋ยวนี้ทุนนิยมไมมีดานลบเลยกระนั้นหรือ? หรือวาเราจะยังไมพูดกันถึง
ดานลบของมันเพราะมันจะทําให “พัฒนาการทางการเมือง” ที่กําลังเปนอยูสะดุดตะกุกตะกัก ตองรอไว
กอนเพราะตอนนี้ “เรา” กําลังเจาจรตอรองกับทุนนิยมชนชั้นกลางใหมได..... คําถามที่ผมถามตัวผมเอง
คือ เจรจากับ “ทุนนิยม” หรือ เจรจากับ “นายทุน” กันแน ถาเจรจากับทุนนิยมในฐานะที่เปนระบบอยาง
ที่ผมนิยามไวตอนตน ผมไมคิดวาเจรจาได แตถาเจรจากับตัว “นายทุน” บางคนอาจพอได แตคงทําได
บางระดับและชั่วคราวเทานั้น เพราะ “ทุนก็คือทุน” และ “นายทุนก็คือนายทุน” วันยังค่ํา
เอาเปนวา ขอสรุปของผมในขอเขียนตอนนี้ตองการเพี ยงแตบอกวาเมื่อสังคมไทยเปนทุนนิยม
..... ซึ่งยังไง ๆ ก็ตองเปนอยูแลว ปรากฏการณแบบ “วิถีชีวิตอัมพวา” ก็ตองถึงวาระอวสานอยูดีเพราะ
อยูใน “วิถีทุนนิยม” ไมวาทุนนิยมนั้นจะเปนทุนนิยมอิงเจาหรือทุนนิยมชนชั้นกลางใหมก็ตามที
พูดงาย ๆ คือ ทุนนิยมกับการอนุรักษแบบที่เราบางคนแอบคิดแอบฝนกันมันไมมี มีแต
ทุนนิยมเพื่อสรางกําไร ถาอนุรักษแลวไดกําไรก็ยินดีทํา ฉะนั้นทางออกดูเหมือนจะมีอยูทางเดียว
คือ ตอตาน คัดคาน ทักทวง วิพากษ วิจารณและปฏิบัติการเพื่อไมใหมัน “สามานย” จนเกินไป
เทานั้นเอง แตตองตระหนักรูว าจะทําอยางนี้ไดตองทําตัวใหหลุดออกจากกับดัก แบบขั้วตรงขาม
ที่ทุนนิยมและระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยชนิดหยาบ ๆ ที่นิยมใชกันอยูทั่วโลกในตอนนี้
วางเอาไว คือบังคับใหเรามีทางเลือกไดเพียงสองทางเทานั้น.
______________________________

