ปากมูล – ราษีไศล : ปัญหาสั งคมหรือประชาสั งคม
ฉลาดชาย รมิตานนท์
คณะสั งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ ของทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาเมือประสบ
กับวิกฤตทางเศรษฐกิจ มักต้องเผชิญหน้ ากับวิกฤตทางการเมืองทีกระหนําซําเติมเข้ ามา
อย่ างหลีกเลียงไม่ พ้น ผลกระทบทีตามมาย่ อมรุนแรงอย่ างแน่ นอนและมักถูกนําไปอ้ างว่า
เป็ นอุปสรรค์ ต่อการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ แท้ ทีจริงแล้ วในปัจจุบัน แม้ กระทังนั ก
เศรษฐศาสตร์ ชันนําของโลกก็ไม่ มีใครยืนยันได้ ว่า ความสํ าเร็จในการแก้ ปัญหาจะเกิดขึน
ระดับใด เมือไร และยังยืนเพียงไรหรือแม้ กระทังจะแก้ ได้ สําเร็จหรือไม่ ด้วยซําไป ความ
ไม่ มันใจดังกล่ าว อาจไม่ ใช่ เรืองความบกพร่ องของกลไกต่ าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจของ
แต่ ละประเทศและของนานาชาติ เช่ น สถาบัน การเงิน อ่ อนแอ การขาดองค์ กรสากลที
เข้ ม แข็ง และเป็ นกลางที จะคอยดู แ ลให้ เ ศรษฐกิจ โลกเป็ นไปอย่ า งเป็ นธรรมเป็ นต้ น
หากแต่ความผิดพลาดอาจอยู่ในระดับทีลึกมาก คืออยู่ทีตัวปรัชญาของการแข่ งขันอย่ าง
เสรีทีถูกอ้ างในฐานะเป็ นทังความชอบธรรม วิธีการและเป้าหมายสู งสุ ดของการพัฒนา
เศรษฐกิจโลกเลยก็ได้
ดังนันการแก้ปัญหาโดยการติดตามเหตุการณ์และดูดชั นีรายวัน รายเดือน
รายคาบ หรื อรายปี เช่นการจับตาและวิเคราะห์ดูตลาดหุ้นทุกวินาที การตก การขึนของ
ค่าเงิ นสกุลต่าง ๆ การพูดถึงเงิ นไหลออกมากกว่าไหลเข้าการจัดลําดับความน่าเชือถื อ
โดยสถาบันต่าง ๆ และอะไรอืน ๆ อีกมากมาย รวมทังมาตรการต่าง ๆ ทีจะจัดการกับ
ปรากฏการณ์เหล่านัน อาจไม่นาํ ไปสู่การแก้ปัญหาโดยเฉพาะในระยะยาวได้เลยก็เป็ นได้
ด้ว ยเหตุ นีจึ ง ไม่น่ าแปลกใจที วิ ก ฤตทางการเมื อ งเป็ นสิ งที ต้อ งเกิ ดขึ นอย่า งแน่ น อน
โดยเฉพาะในกรณี ประเทศเล็ก ๆ และอ่อนแออย่างประเทศเรา ประเด็นสําคัญจึ งไม่ใช่
ห้ามหรื อปิ ดกันไม่ให้ปัญหาได้รับการแสดงออกหรื อกลบเกลือนบิดเบือนปัญหา หากแต่
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ต้องประกาศอย่างเปิ ดเผยว่าปัญหามีอยูจ่ ริ ง และจะแก้ไขอย่างไร เมือไรต่างหาก กล่าวอีก
อย่างหนึงคือ “การยอมรับปัญหาคือส่วนหนึงของกระบวนการแก้ปัญหา”
กรณี หลวงตามหาบัวก็ดี เขือนปากมูล เขือนราษีไศล และอะไรทังหลาย
ทังปวงที เกิ ด ขึ นแล้ว และกํา ลัง จะเกิ ด จะต้อ งถู ก มองทังโดยรั ฐ ฝ่ ายการเมื อ งและ
สาธารณชนด้วยทัศนะมุมมองใหม่ทีกว้างขวางและลุ่มลึกมากกว่า ทัศนะทีมีอยู่เดิม ๆ ที
มองว่าเป็ นการยุยงปลุกปั นของคนบางคนหรื อ บางกลุ่มที ไม่หวัง ดี ทัศนะเช่นนี เป็ น
อันตรายใหญ่หลวงต่อผูท้ ี มีทศั นะนัน ๆเองโดยตรง และเป็ นภัยต่อ ประเทศชาติหรื อ
สังคมโดยรวมอีกด้วย
รัฐและสาธารณชนจะต้อ งเข้าใจว่าวิ กฤตการเมื อ งในรู ปของ “ม็อ บ”
ต่าง ๆ นันเป็ นทังผลและเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ แต่การจะเข้าใจประเด็นนีได้จะต้องเปิ ด
ใจกว้างและต้องยอมรับว่า การพัฒนาประเทศโดยเน้นทีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียง
อย่างเดียว หรื อแนวทางเดียวเป็ นสาเหตุหนึงของการเกิดวิกฤตต่าง ๆในปั จจุบนั หากคิด
อย่างนีได้ก็จะตระหนักว่า วิกฤตเศรษฐกิจมิใช่เพิ งเกิดเมือ“ลูกโป่ งแตก” หากเกิดมาตังแต่
เริ มเป่ าลูกโป่ งแล้ว ยิ งลูกโป่ ง โป่ งมากขึนเท่าไรควรจะต้องฉุกใจว่ามันคือภาวะอันตราย
ไม่ใช่ภาวะแห่งความรุ่ งโรจน์แต่เพียงอย่างเดียว ดังนันการแก้ปัญหาแนวทางเดียวเรื อง
เดียวโดยคิดและทํา โดยคนฝ่ ายเดียวจึงไม่ใช่ทางออกแต่เป็ นทางตัน
ยิ งไปกว่านัน ภาวะฟองสบู่ หรื อ “ลูกโป่ ง” ของเศรษฐกิ จ แม้จะใช้เป็ น
อุปมาอุปมัยทีสะท้อนให้เห็นภาวะความเปราะบางของเศรษฐกิจได้เป็ นอย่างดี แต่มนั ไม่
สามารถสะท้อนความแตกต่างและความหลากหลายในสังคมไทยได้ สังคมไทยไม่ใช่
สังคมทีเป็ นเนือเดียวกัน รักใคร่ ปรองดอง สามัคคีเป็ นนําหนึ งใจเดียวกัน นันเป็ นมายา
คติทีถูกสร้างขึนมาโดยรัฐภายใต้เงือนไขของการเมืองแบบหนึงในอดีต แต่ก็เชือได้ว่าคง
จะถูกถ่ายทอดหรื อ ผลิ ตซําเพื อวัตถุประสงค์บางอย่างต่อ ไป อย่างไรก็ตามสังคมไทย
จะต้องตระหนักว่าภาวะนันเป็ นภาวะสมมุติทีถูกสร้ างขึน ปรากฏการณ์ทีเกิ ดขึนจริ งใน
รู ปของการเคลื อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ ต่างหากเล่าคือ ภาวะทีมี อยู่จริ ง เรื องของความ
แตกต่างระหว่างคนจนคนรวย ระหว่างกลุ่มชาติ พนั ธุ์ต่าง ๆ ในทางวัฒนธรรมศาสนา
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ความเชือ ความแตกต่างระหว่างเพศและวัยมีอยู่จริ ง และบนความแตกต่างนี มีคนทีเอา
เปรี ยบกับคนทีถูกเอาเปรี ยบอยูจ่ ริ ง
กรณี หลวงตามหาบัว ออกมาขัดขวางรั ฐบาลเป็ นตัว อย่างที ชัดเจนของ
ความแตกต่างทางความคิดในการแก้ปัญหา ฝ่ ายรัฐและนักเศรษฐศาสตร์ กลุ่มหนึ ง เห็น
ว่าการรวมบัญชีไม่มีปัญหาหรื อไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่อี กฝ่ ายหนึ งเห็นว่ามีปัญหาอย่าง
แน่นอน แท้จริ งแล้วมันไม่ใช่เป็ นปัญหาทางเท็คนิ คและวินยั ในเรื องการจัดการทางด้าน
การเงิน-การคลังของประเทศเท่านัน แต่มนั สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางใหญ่ ๆ ทังหมดใน
การมองปั ญหาและแก้ปัญหาทีต่างกัน ฝ่ ายหนึ งมองว่าต้องแก้ปัญหาตามแนวทางที
ไอเอ็มเอ็ฟ. กําหนดให้แต่อีกฝ่ ายหนึงบอกว่าควรทําตามเฉพาะบางส่ วนเท่านัน นอกนัน
จะต้องเป็ นตัวของเราเอง
กล่าวอี กอย่างหนึ งคื อ ฝ่ ายหลวงตามหาบัว มี นัยของความเป็ นเอกราช
อธิ ปไตย ทางเศรษฐกิ จอยู่อ ย่างเห็นได้ชดั คําขวัญ “ผ้าป่ าช่ว ยชาติ ” คงไม่ใช่คาํ หรู ๆ
ลอยๆ โดยเฉพาะเมือพิจารณาควบคู่กบั การเกิ ดกระแสและผลในทางตัวเงิ นและวัตถุที
ได้มา จริ งอยู่เมือคิดเป็ นเงิ นหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิ จอาจน้อยนิ ด แต่มูลค่าทางการเมือง
นันมหาศาล ซึ งกว่าฝ่ ายรัฐบาล (ประชาธิปัตย์ ) จะเรี ยนรู้เรื องนีได้ก็สายไปเสี ยแล้ว
จริ ง อยู่วิ ธีคิดของประชาธิ ปัตย์ดูจ ะสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกยุค
โลกาภิวตั ทีสิ งทีเรี ยกว่า ประเทศ หรื อรัฐชาติทีมีพรมแดนทางภูมิศาสตร์ ทีชัดเจนตายตัว
กําลัง ค่อ ย ๆ จางหายไป ภายใต้การขยายตัว ของทุน เทคโนโลยี ข้อ มูล ข่าวสาร และ
วัฒนธรรมสากล (ฝรั ง) แต่สาํ นึกเรื องชาติ หรื อลัทธิ ชาตินิยมยังปฏิเสธทีจะหลุดออกไป
จากใจของประชาชนส่ ว นหนึ งและสื อมวลชน ยิ งเมื อนํา ผลรั บ ของการแก้วิ ก ฤต
เศรษฐกิจของรัฐบาลมาตรวจสอบ ก็ยิ งทําให้ประเด็นชาตินิยมหรื อ “รักชาติ” แหลมคม
มากยิ งขึน พวกเขาเห็ นว่าธนาคารพาณิ ช ธนาคารแล้ว ธนาคารเล่าถูกขายให้ต่างชาติ
รัฐวิสาหกิจหลายแห่งกําลังหลุดไปภายใต้นโยบายแปรรู ปให้เอกชน (ทุนต่างชาติ) คําว่า
“แผ่นดินไทย” ซึ งยังมีความขลังในทางการเมืองแต่ไม่มีความขลังในทางเศรษฐศาสตร์ ก็
คงจะหลุดไปในรู ปของการเข้ามา “เทคโอเวอร์ ” ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทงหลาย
ั
ทีกองอยู่
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ทัวประเทศธุ รกิ จ ประกันชี วิต ประกันภัย ประกันสุ ขภาพอนามัย เผลอ ๆ สื อมวลชน
โรงพยาบาล โรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาระดับสู งก็จะกลายเป็ นของทุนต่างชาติไป
ด้วยในทีสุด
ทีกล่าวไปนันคือความวิตกกังวลของคนไทยจํานวนหนึ งซึ งจะมองข้าม
อย่างไม่แยแสไม่ได้ พวกนักเศรษฐศาสตร์ เสรี นิยมทังหลายไม่มีวนั เข้าใจประเด็นนี ได้
เลย หากตังคําถามตืน ๆ ว่าก็แล้วทุนฝรั งกับทุนไทยมันต่างกันยังไง ในเมือมันก็คือทุน
เหมือนกัน ยังไง ๆ มันหวังเอากําไรสู งสุ ดด้วยกันทังสิ น ดูอย่างธนาคารพาณิ ชย์ไทยที
ล้ม ๆ ไปพวกนันสิ ล้วนแล้วแต่โกงชาติ โกงคนไทยด้วยกันทังสิ น บริ ษทั ข้ามชาติดา้ น
การเกษตรและอาหารที มี ค นไทยเป็ นเจ้าของก็ ใช่ ว่า จะยึ ดมั นกับ ผลประโยชน์ข อง
ประเทศชาติ บริ ษทั โทรคมนาคมสื อสารของคนไทย ขาย โทรศัพท์มือถือ เก็บค่าบริ การ
แพงสุด ๆ เหล่านีมิใช่ทุนไทยหรื อ แล้วยังจะมาพูดถึง “ทุนไทย” ไปทําไมกันอีกเล่า
เรื องนี เป็ นเรื องใหญ่มากทีจะต้อ งถกกันเป็ นอี กหลายบทความ เพือหา
นิยามใหม่ของคําว่า “ทุนไทย”
หันไปดูความเคลือนไหวของขบวนการปากมูลและราษีไศลเราจะได้
ความรู้สึกทีแตกต่างจากรณี หลวงตามหาบัวอย่างน่าสังเกตุ
กลุ่มคนทีเป็ นรากฐานของการเคลือนไหวนี คือ กลุ่มคนจนผูท้ ีตกอยู่ใน
ภาวะ “หลังพิงเขือน” ก็เพราะผลงานด้านการพัฒนาของรัฐในช่วงสามสิ บ – สี สิ บปี ที
ผ่านมา อันเป็ นการพัฒนาทีไม่ให้ความสําคัญต่อการสร้ างความเป็ นธรรม (การกระจาย
รายได้) ไม่สนใจกับความจี รังยังยืนของสิ งแวดล้อ ม ไม่สนใจต่อการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ไม่สนใจต่อ ความโปร่ งใส (อันเป็ นเงื อนไขสําคัญของการดํารง คอรัปชัน
เอาไว้) ผลของการพัฒนาในลักษณะดังกล่าวทําให้คนจนทัวประเทศตกอยู่ในภาวะต้อง
ดิ นรนด้ว ยตนเองเป็ นเฮื อ กสุ ด ท้ายแต่ยาวนาน แม้การแก้วิ กฤตเศรษฐกิ จ จะประสบ
ความสําเร็ จตามสูตรก็ตามที การเคลือนไหวเช่นนี จะยังมีอยูต่ ่อไป
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ในขณะทีกลุ่มลูกศิษย์หลวงตามหาบัวพูดและแสดงออกถึงความรักชาติ
อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งและหลาย ๆฝ่ ายเข้าใจและเชืออย่างนัน แต่ทศั นคติของคนบางกลุม่
มองว่าคนจนปากมูล-ราษีไศล ไม่รักชาติ ไม่เสี ยสละเพือสาธารณประโยชน์ จะเอาแต่ได้
ไม่คาํ นึงเรื องผลกระทบต่อการผลิตกระแสไฟฟ้ า และปัญหานําท่วม หลายคนมองว่า
พวกเขากําลังสร้างความเสี ยหายให้กบั “สมบัติของทางราชการ”
การปรากฎตัวของทัศนะดังกล่ าวข้ างบนเป็ นเครืองสะท้ อนให้ เห็นอย่ าง
ชัดเจนว่า สั งคมไทยยังไม่ บรรลุวุฒิภาวะทางความคิด พอทีจะก้ าวไปข้ างหน้ าอันมี
ประชาสั งคมเป็ นเป้าหมาย
สังคมไทยน่าจะมองออกว่าการเคลือนไหวของม็อบปากมูล – ราศรี ไศล
ไม่ใช่เป็ นเพียงการคัดค้านเขือน ค้านกระแสไฟฟ้ าทีผลิตได้เพียงน้อยนิด บันใดปลาโจน
ทีล้มเหลวหรื อไม่ลม้ เหลว หรื อแม้กระทังเรื องได้คา่ ชดเชยหรื อไม่ ถ้าได้แล้วคุม้ หรื อไม่
และประเด็นอืน ๆ อีกหลายประเด็นตามทีปรากฏเป็ นข่าวเท่านัน
แท้จริ งแล้วพวกเขาคัดค้านการพัฒนาทีไม่เป็ นธรรมโดยเฉพาะกับคนจน
คนไร้ อาํ นาจ พวกเขาคัดค้านการพัฒนาทีไม่โปร่ งใส เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จทีหมกเม็ด
การทุจริ ตคอร์ รับชันเอาไว้ในรายงานผลกระทบฯ เล่มหนา พวกเขาคัดค้านการผูกขาด
การพัฒนาโดยรั ฐแต่ผูเ้ ดียว พวกเขาต้องการเข้าไปตรวจสอบการกระทําของรัฐทังใน
อดี ต ปั จ จุ บนั และอนาคตพวกเขาต้อ งการมี ส่ว นร่ ว ม พวกเขาต่อ ต้านการสร้ างเขื อน
เพราะเขือนทําลายระบบนิเวศทีมีอยูต่ ามธรรมชาติ พวกเขาต้องการให้การพัฒนาของรัฐ
เป็ นไปอย่างยังยืน
หากปล่อยให้รัฐดําเนินการพัฒนาไปในแนวทางเดิมอีกหน่อย เราคงต้อง
ขายเขือนปากมูล เขือนราษีไศล เขือนและโรงไฟฟ้ าอืนๆ ให้กบั ทุนต่างชาติหลังจากที
ก่อสร้างขึนมาจากต้นทุนไทย ทังต้นทุนทางเศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม
เหมือนกับทีเรากําลังทยอยขาย รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ไปในขณะนี
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คงไม่ต้อ งบอกกระมัง ว่ าเบืองหลัง การเคลื อนไหวของคนจนในกรณี
ปากมูล ราษีไศล และอืน ๆ คือ ความรักชาติทีลําลึกของคนจน คนทีไม่มีทีจะทํากิ น ไม่มี
ปลาจะให้จบั ไม่มีเงินจะซือข้าว และไม่มีทองกับดอลลาร์ ไปสมทบกับหลวงตามหาบัว
อนึ งเมือมีการตังคณะกรรมการกลางขึนมาพิจ ารณาตัดสิ นความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านปากมูล-ราษีไศลกับรัฐแล้ว ด้านหนึ งก็เป็ นเรื องดี แต่อีกด้านหนึ งก็น่า
เป็ นห่วงอย่างยิ งว่า คณะกรรมการทีว่านัน จะดูแล้วเห็นอะไรมากกว่าสิ งทีรับได้ผ่านทาง
สายตา
--------------------------------
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