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หลายคนมีความคิดว่ า วิกฤตเศรษฐกิจครั งนี เพิงจะเกิดเมื อปี ทีแล้ ว
ความจริงหาเป็ นเช่ นนันไม่ ถ้า หากยอมรั บว่ า เศรษฐกิจทุนนิยมของเราเกิด
การเติบโตแบบ “ฟองสบู่ ” ฉะนันวิกฤตมันย่ อมเกิดขึนมาแต่ ต้นและดําเนิน
อยู่เ รื อยมา เพีย งแต่ รอเวลาว่ า เมื อไรจึงจะแตกเท่ า นั นเอง รู ป ธรรมของ
วิกฤตที สะสมอยู่ในการโป่ งของฟองสบู่คือ หนึงการทําลายทรั พยากรและ
สิงแวดล้ อม สองการแบ่ งแยก-เอารั ดเอาเปรี ย บผู้คนและ สามการทําลาย
ระบบศี ลธรรมจรรยาและคุณค่ าความเป็ นมนุ ษย์ มาตรการในการกอบกู้
ประเทศไทยจึงไม่ ใช่ เพียงการ “ปรั บโครงสร้ าง” หรื อทีธนาคารโลกเรี ยกว่ า
“structural adjustment” อั น มี นั ย เพี ย งเฉพาะโครงสร้ างและกลไกทาง
เศรษฐกิ จ เท่ านั น หากแต่ จะต้ องเป็ นการ “ปฏิ รู ป สั ง คม” ในทุ ก ด้ าน
โดยเฉพาะโครงสร้ างเศรษฐกิจและการเมือง เพือหวังผลในการกําจัดวิกฤตที
แท้ จริงทังสามด้ านดังกล่ าว
การทํา ลายทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ นปั ญหาของการ
พัฒนา ทีฝั งตัวเป็ นส่วนหนึงทีแยกไม่ออกจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือระบบ
แข่งขันทีเศรษฐกิจไทยผูกมัดตัวเองอย่างชัดเจนและเข้ มข้ นมาตลอดเวลาสีสิบปี การ
ขยายตัวของภาคเกษตรส่งออกของไทยมีผลกระทบต่อการสูญ เสีย พื นทีป่ าของ
ประเทศไปมากมายมหาศาล แต่ค นไทยส่วนใหญ่ จ ะถูก กรอกหูด้ วยข้ อ มูลของ
ทางการว่าชาวบ้ าน ชาวเขาบุกรุกทําลายป่ า แต่แท้ จริ งแล้ วข้ อเท็จจริ งคือ นโยบาย
การส่ง ออกพื ช ผลเกษตรของเรา ผลัก ดัน ให้ ชาวบ้ านต้ อ งขยายพื นที ปลูก อ้ อ ย
ข้ าวโพด มันสําปะหลัง ยาง ปาล์มนํามัน ลําไย และ ฯลฯ ออกไปสู่พืนทีป่ า กล่าวอีก
นัยหนึงคือ ยิงรายได้ จากการขายผลผลิตเกษตรส่งออกมีเพิมมากขึนเท่าไร พืนทีป่ า

ก็ย่อมหดหายตามไปด้ วยเท่านัน นอกจากนันปั ญหานําทีจะใช้ ในการเกษตรทีเพิ ม
มากขึนก็ตามมา นําเริมไม่พอใช้ ยิงปี ใดพบกับภาวะภูมิอากาศแปรปรวน ซึงภาวะนี
จะถีขึน ปั ญหาก็ยิงจะรุนแรง ยิงทางราชการให้ ข้อมูลว่าต้ องแก้ ปัญหาด้ วยการสร้ าง
เขื อนเพิ ม ก็ ยิ งไปกัน ใหญ่ เพราะถ้ ามี แ ต่เ ขื อนแล้ ว ไม่ มี นํ าแล้ วจะทํ า อย่ า งไร
เหมือนกับทีเป็ นอยู่ในขณะนีเราเขือนอยู่มากมาย แต่ปัญหาคือไม่มีนําในเขือน หัน
ไปดูการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลทีกล่าวกันว่ามีคณ
ุ ูปการเหลือเกินกับ
ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ (ฟองสบู)่ ของประเทศไทย ทุกคนรู้วา่ ท้ องทะเลไทยนันได้
ตายไปแล้ ว การเลี ยงกุ้งกุลาดํามีผลเสี ย อย่างไรต่อสิงแวดล้ อม จนต้ องออกมา
ควบคุมกันอย่างจริงจัง ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึง ปั ญหาการใช้ สารเคมีเพือการเกษตร
ทําลายดิน ทําลายนําและสิงมีชีวิตในนํา สารพิษสะสมเข้ าสู่ร่างกายผู้คน ทียกมา
กล่าวเพี ยงบางส่วนนี ก็เพือต้ องการบ่งชีว่า ปั ญหาต่างๆ เหล่านีเกียวข้ องกันเป็ น
ลูกโซ่ แต่ท้ายที สุดแล้ วเป็ นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึงพาตลาด หรื อ
แบบแข่งขันมากจนเกินไป นอกจากจะทําลายทรัพยากรและสิงแวดล้ อมให้ หมดและ
เสือมโทรมไปอย่างรวดเร็วแล้ ว ยังเห็นได้ ว่าเป็ นการพัฒนาทีไม่จีรังยังยืนเลย เป็ น
การพัฒนาทีผิดทางด้ วยซําไป ฉะนันเมือมาถึงเวลานี แล้ ว สังคมไทยน่าจะเข้ าใจได้
แล้ วว่า เพราะเหตุใดองค์กรเอกชน และนักวิชาการจํานวนหนึงจึงได้ ออกมาคัดค้ าน
นโยบายและโครงการหลายๆ โครงการของรั ฐ มาโดยตลอด ทรัพยากรและทุน
มหาศาลบวกกับแรงงานทีทุ่มเทลงไปเพื อ “พัฒนา” ประเทศนัน มันหายไปไหน
หมดแล้ วในตอนนี ประเทศเราเหลืออะไรอยู่บ้ างในขณะนี ถ้ าเปรี ย บประเทศกับ
ครอบครัว ก็จะพบว่าเราสินเนือประดาตัวหนีสินรุงรัง ต้ องขายบ้ านขายทีดิน ถึงแม้
จะขายได้ แต่ก็ยงั ใช้ หนีไม่หมด
ภาคอุตสาหกรรม เหมืองแร่และการก่อสร้ างนันไม่ต้องพูดถึงล้ มพังพาบไม่
เป็ นท่า นอกจากจะสร้ างหนีสิน ไว้ มากมายให้ กับ คนไทยแล้ วยังทําลายชี วิตและ
ความใฝ่ ฝั นของคนงานและครอบครัวจํานวนหลักล้ าน นอกจากนันยังทิงรอยแผลไว้
ให้ กบั สภาพแวดล้ อมอย่างยากทีจะเยียวยา

การแบ่ งแยกและเอารัดเอาเปรียบผู้คน การปรากฏตัวของคนจนหลาย
กลุ่มหลายสมัช ชา เป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนที สุดว่า การพัฒนาทีหลายฝ่ ายเข้ าใจว่า
ประสบความสําเร็จมาตลอดนัน แท้ จริงแล้ วล้ มเหลว ถ้ าการพัฒนาในแนวทีทํามานี
ดีจริง เหตุไฉนจึงทําให้ การแบ่งขัวและการเผชิญหน้ าระหว่างคนรวย-คนจนชัดเจน
และรุนแรงมากขึนเป็ นลําดับ ลองคิดดูให้ ดีซิวา่ ประเทศไทยใช้ เวลาพัฒนามาถึงสีสิบ
ปี แทนทีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจนจะแคบลงกลับห่างออกไปเรื อยๆ เช่นนีแล้ ว
มาตรการการฟื นฟูเศรษฐกิจไทย ซึงก็ใช้ ยทุ ธศาสตร์เดิมๆ คือช่วยฝ่ ายทีแข็งแรงก่อน
(สถาบันการเงิน-คนรวย) แล้ วหวังว่าผลบุญจะตกลงมาถึงคนในระดับล่างนัน จะ
ประสบความสํ าเร็ จ จริ ง หรื อ และถ้ ามีโ อกาสสํ าเร็ จ จะใช้ เวลานานกี สิบ ปี แล้ ว
ระหว่างทีต้ องรอนีจะให้ ทํายังไง
ไม่เฉพาะแต่ปัญหาเรืองคนรวย-คนจนเท่านัน ทีสําคัญ แต่มกั จะถูกทําเป็ น
ลืมเสมอมาคือ ปั ญหาการค้ ามนุษย์ ถ้ ามนุษย์เ ป็ นเพศชายประเทศไทยเราก็ส่ง
พวกเขาไปขายในรูป ของแรงงานในต่างแดน ยุคที ดอลล่าร์ ท่วมตะวันออกกลาง
บรรดาประเทศเศรษฐี นํามันไม่ร้ ูจะใช้ เงินยังไงให้ มนั ดูราวกับมีผลิตภาพเกิดขึน เทียว
ลงทุนไปทัวโลกแล้ วก็ยงั มีเงินเหลืออีกมากมาย โครงการก่อสร้ างอภิมหาโครงการก็
เกิดขึนทัวไป มีผลทําให้ แรงงานก่อสร้ างชายไทยหลังไหล “ไปซาอุ” กันนับหมืนนับ
แสน จากนันตลาดแรงงานก็ย้ายมาไต้ หวัน-สิงคโปร์ การหลังไหลไปหางานทํานอก
ประเทศของแรงงานชาย มีสว่ นสําคัญในการกลบเกลือนทังเรื องช่องว่าง และการ
เผชิญหน้ าระหว่างคนรวย-คนจน และชะลอการระเบิดตัวของปั ญหาความยากจน
โดยเฉพาะในภาคอี ส านไว้ ได้ ระยะหนึ ง แต่ เ มื อมาถึ ง ขณะนี ตลาดแรงงาน
ต่างประเทศในเอเชียหดตัวลง หวังกลับมาพึงตลาดแรงงานไทยก็ตายสนิท แถมเมือ
แรงงานไทยเกียงราคาค่าจ้ าง นายทุนก็หนั ไปจ้ างแรงงานพม่า เมือแรงงานไทยกับรัฐ
ไทยร่วมกันผลักดันแรงงานพม่าออกไป นายทุนไทยก็ไม่พอใจอีก ดูเหมือนมันจะเป็ น
ปั ญหาทีหาทางออกไม่ได้
ถ้ าเป็ นอย่างนีแล้ ว การจะกู้เศรษฐกิจไทยเพือกลับไปสูภ่ าวะฟองสบู่ลกู ใหม่
ซึงมีโอกาสทีจะแตกต่อไป แล้ วเรายังไม่คิดหาทางเลือกอืนๆ ไว้ บ้างหรือ

คราวนีหันมาดู ปั ญหาการค้ าหญิง แต่เดิมหรือแม้ ปัจจุบนั ก็ตามสังคมไทย
ยังมองว่า การทีผู้หญิ งต้ องไปขายตัวนันเป็ นความผิดความบกพร่องทางศีลธรรม
ของตัวผู้ห ญิ งเอง ดังจะเห็น ได้ จ ากคํา ที ใช้ เ รี ย กพวกเธอว่า “หญิ งคนชัว” บ้ า ง
“กระหรี ” “อีตวั ” อะไรทํานองนัน ทัศนะแบบนีทําให้ มองไม่เห็นว่าการพัฒนาประเทศ
ทีไม่สามารถกระจายรายได้ ให้ กบั ผู้คนส่วนหนึง ทําให้ พวกเขาต้ องดินรนเพือมีชีวิต
รอด ถ้ าเกิดเป็ นเพศชายก็ไปขายแรงงาน รอดพ้ นจากการถูกตัดสินทางศีลธรรมไปได้
แต่ถ้าเกิดเป็ นเพศหญิง ตลาดแรงงานทีแคบกว่า โอกาสทีสังคมและครอบครัวเปิ ดให้
เพือสร้ างเสริมศักยภาพด้ านการศึกษาและพัฒนาฝี มือแรงงานก็น้อยกว่า ประกอบ
กับวัฒนธรรมทีตอกยําว่าคุณค่าของผู้หญิ งนันอยู่ทีรูปโฉม และคุณสมบัติทีเหมาะ
ต่อการ “บําเรอ” ชาย จึงยิงทําให้ สงั คมก็ดี ผู้ชายก็ดีรวมทังผู้หญิงบางส่วนด้ วยมอง
ไม่เห็นความสําคัญด้ านพลังความสามารถทางสติปัญญาของตนซึงแท้ จริ งแล้ วไม่
ด้ อยกว่าชายเลย ความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างประเมินมิได้ คือ นอกจากเรา
จะทํ า ร้ ายและทํ าลายผู้ห ญิ งแล้ ว เรายัง ตัด โอกาสและศัก ยภาพในการพัฒ นา
ประเทศไปอย่างน้ อยก็ครึ งหนึง กล่าวคือเราไม่ได้ ใ ห้ โอกาสประเทศไทยที จะได้
ผู้หญิงซึงเป็ นประชากรกึงหนึงเข้ ามาร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
งานวิจยั หลายชินระบุวา่ ความยากจนเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึงทีทําให้
ผู้ห ญิ ง ส่วนใหญ่ ต้ อ งตัด สิน ใจใช้ ชี วิ ตในเส้ น ทางนี ทัง ๆ ที ต้ องเผชิ ญ กับ ความ
เจ็บปวดทางกายและใจ โรคร้ ายก็เป็ นความเสียงทีหลีกเลียงได้ ยาก
หันไปดูภาคเกษตรกรรมและแรงงานในภาคนีจะเห็นปรากฏการณ์สองอย่าง
ที ค่อนข้ างชัดเจน โดยเฉพาะในเขตที ไม่ใ ช่ “เขตเกษตรก้ าวหน้ า ” คือเขตที ดิ น
คุณภาพเลว นําขาดแคลนอยู่แล้ วตามธรรมชาติ (ไม่ค้ มุ กับการลงทุนสร้ างระบบ
ชลประทานรัฐ) อย่างแรกคือการเกษตรกรรมไม่ใช่ทางรอดของชีวิตผู้คน ประกอบ
กับระบบการศึกษาก็ไม่ช่วยให้ คนรุ่นใหม่ผกู พันกับชุมชน จึงทําให้ เกิดปรากฎการณ์
ทีสองตามมา คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ หมดความเชือมันในวิถีทางการดําเนิน ชีวิตของ

บรรพบุรุษ หากแต่ไปตังความหวังไว้ กบั การเสียงโชคชะตาเอาในเมือง หันกลับไปดู
ครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ ทํานาไปมีแต่ขาดทุน ลูกหลานส่วนหนึงจึงต้ องเข้ าเมือง
เพื อหางานและเงิ น หากเป็ นผู้ช ายก็พยายามขายแรงงาน หากเป็ นผู้ห ญิ ง งาน
นอกจากจะหายากกว่าแล้ ว ถ้ ามีก็เป็ นงานค่าจ้ างตําๆ จะหนักเอาเบาสู้เพียงใด กระ
กระเหม็ด กระแหม่เ พียงใดก็ไม่มีทางทีจะได้ เงินเป็ นกอบเป็ นกํา ด้ วยเหตุนีผู้หญิ ง
จํานวนไม่น้อยจึงจําต้ อง “เสียสละ” ตนเองเพือพ่อแม่และพีน้ อง บางรายก็เพือสามีที
ตกงาน (มีทงตกจริ
ั
งและตกปลอม)
นีคือ “ฟูก” ทีรองรับวิกฤตของคนจนมานาน แต่ สังคมไม่ เห็น เป็ นฟูก
ทีเปี ยกชุ่ม ด้ วยนําตาและความสู ญเสีย คุณ ค่ าของความเป็ นมนุ ษย์ ช่ า งไม่
เหมือนฟูกทีรัฐบาลปูรับการล้ มของสถาบันการเงินอันเป็ นธุระกิจของคนรวย
เอาเสียเลย มิหนําซํายังถูกประนามแช่ งด่ าว่ าเป็ นผู้สร้ างปั ญหาให้ กับสังคม
การดินรนของหญิงไทยหาใช่จะมีขอบเขตอยู่เฉพาะในประเทศเท่านันไม่ น่า
สังเกตุวา่ ในขณะทีตลาดแรงงานชายในต่างประเทศหดหายไปอย่างมากมายและ
รวดเร็ว ความต้ องการผู้หญิงกลับมีเพิมขึน แต่น่าสลดใจทีความต้ องการนันไม่ได้ วาง
อยู่บนฐานฝี มือแรงงานหรื อฐานทางสติปัญญาหากเป็ นความต้ องการบริ การทาง
เพศของพวกเธอ
หญิงไทยหลังไหลออกไป บ้ างก็ร้ ู สภาพแต่ต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือก
อืน บ้ างก็ถกู บังคับล่อลวงไปอ้ างว่าไปแต่งงานบ้ าง ไปทํางานสุจริตบ้ าง ทุกข์ทรมาน
เพีย งใดคงไม่มีใ ครบอกได้ เท่ากับ ตัวเธอเหล่านันเอง แต่สิงที เธอได้ มา แม้ จะเป็ น
เพียงส่วนน้ อยเมือเทียบกับสิงทีสูญเสียไปคือเงิน ซึงกลายเป็ นปั จจัยทีสําคัญมากต่อ
การดํารงชีวิตอยู่ตอ่ ไปภายใต้ การพัฒนาแบบทุนนิยม ดังนันการ “ไป” จึงคุ้ม
การทําลายระบบศีลธรรมจรรยาและคุณค่ าความเป็ นมนุษย์ มิใช่มี
เฉพาะเรื องการขายผู้ห ญิ ง เท่ า นัน ปั ญ หายาเสพติ ด การข่ม ขื น ปล้ น ฆ่า และ
อาชญากรรมนานาชนิดมัก จะเกิดถี ขึนเมือผู้คนตกอยู่ในภาวะสินไร้ ไม้ ตอก หมด
แม้ กระทังความหวังและความใฝ่ ฝั นในชีวิต ในภาวะเช่นนีเองทียาเสพติดจะระบาด
โดยเฉพาะในหมูค่ นจน และเยาวชนผู้ไร้ อํานาจ แต่ทกุ คนรู้ดีวา่ การระบาดของยาบ้ า
ในเมืองไทยขณะนีไม่ใช่ฝีมือของ “ม้ ง” บางกลุ่มแต่ฝ่ายเดียว ถามชาวบ้ านธรรมดา

คนไหนก็ได้ ทุกคนต่างยืนยันว่า “ยาบ้ าระบาดได้ เพราะผู้ยิงใหญ่ทางการเมือง ผู้มี
อิทธิพลและคนในเครืองแบบ”
เมือวิกฤตมันมากมายหลายด้ านและรุ นแรงขนาดนีจะให้ ประชาชน
เชือได้ อย่ างไรว่ ามาตรการการกู้วิกฤตจะบรรลุผลและแผ่ กุศลลงไปถึงพวก
เขา
ถ้ าจะให้ ออกความเห็นก็คงต้ องบอกว่ าอย่ าทุ่มกับมาตรการหรื อคน
กลุ่ ม เดี ย ว ต้ องแสดงให้ เ ห็นว่ า รั ฐ นั นกํา ลั งช่ วยทุก ฝ่ ายและเสนอแผนทีมี
หลายทางเลื อก แม้ จะเป็ นเพียงคํา โฆษณาลอยๆ อย่ า งน้ อยก็คงจะทํา ให้
ขวัญของชาวบ้ านดีขนบ้
ึ าง ซึงนันย่ อมหมายถึง ความอยู่รอดทางการเมือง ที
เริมจะสะอาดขึนมาบ้ างของสังคมไทย
สุดท้ ายนีอยากจะบอกว่ า วิกฤตครั งนีมิใช่ เป็ นเพียงวิกฤตเศรษฐกิจ
อีกต่ อไป หากมันค่ อยๆกัดกินลึกลงไปกลายเป็ นวิกฤตแห่ งความหวังในชีวิต
ของคนไทยไปเสียแล้ ว การแก้ วกิ ฤตจึงต้ องมองให้ ลึกถึงระดับนี

