วิกฤตครังนีคือวิกฤตแห่ งความไม่ ร้ ู
ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรีศกึ ษา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาล่วงเลยมาเกือบจะครบหนึงปี แล้ วที ปรากฏการณ์ ทีเราเรี ยกกันว่า “วิกฤตเศรษฐกิจ
ไทย” ออกมาอาละวาดกับชีวิตของคนไทย เมือมาถึง ณ จุดนีสมควรทีสังคมไทยต้ องสรุปบทเรี ยนว่าวิกฤต
ทีแท้ จริงคืออะไร มีขอบเขตกว้ างขวางและความรุนแรงลึกซึงขนาดไหน อะไรเป็ นเพียงปรากฏการณ์ อะไร
เป็ นเพียงปั ญหาทีเป็ นผลกระทบและอะไรคือรากเหง้ าของปั ญหา หากยังสรุปสิงเหล่านีไม่ได้ การฝ่ าวิกฤตก็
จะขาดนํ าหนัก ไร้ ทิ ศทาง แล้ วในทีสุดอาจฝ่ าไม่ได้ หรื อที ร้ ายไปกว่านันคือเข้ าใจผิดคิดว่าฝ่ าไปสําเร็ จ
ต่อไปนีจะรามือได้ แล้ ว บทความนีขอยืนยันว่า ภายใต้ กติกาของการแข่งขันไม่มีวนั ที ประเทศไทยหรื อคน
ไทยจะชะลอตัวลงพักผ่อนแม้ แต่จะเพียงชัวครู่ได้ อย่างเด็ดขาด
ต่อไปนีคือประเด็นสําคัญทีจําเป็ นจะต้ องคิดร่วมกันว่าเป็ นเช่นทีว่านีจริงหรือไม่
วิกฤตนีกว้ างใหญ่ เกินกว่ าเป็ นเพียง “วิกฤตเศรษฐกิจ”
นับแต่ปลายปี พ.ศ.2540 เป็ นต้ นมา สังคมไทย และคนไทยถูกกรอกหูให้ คิดและเชือมา
โดยตลอดว่า วิก ฤตนี เป็ นเพี ย งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ เท่ านัน และการแก้ ไขก็ต้ อ งใช้ ห ลัก คิดและนัก คิดทาง
เศรษฐศาสตร์ พร้ อมกันนันก็เจาะจงว่าเป็ นปั ญหาทางเทคนิคการเงินการคลัง ถ้ าแก้ ตรงนีได้ แล้ วทุกอย่างก็
จะดีขนอย่
ึ างแน่นอนและไม่นานเกินรอ ดังนันในช่วงเวลาทีผ่านมาคนไทยจึงถูกดึงให้ สนใจอยู่กับเรื องการ
ไร้ เสถียรภาพของค่าเงินบาท ปั ญหาระบบการเงินและหรื อสถาบันการเงินขาดความน่าเชือถือ ปั ญหาทุน
สํ า รองต่ า งประเทศถูก ใช้ ไปจนเกื อ บหมดอย่ า งรวดเร็ ว ปั ญ หาหนี สิ น ต่า งประเทศเพิ มขึนเร็ ว กว่ า
ความสามารถในการชําระหนี ปั ญหาอัตราดอกเบียสูงต้ นทุนการทําธุรกิจสูง การส่งออกชะลอตัว ปั ญหา
ทุนจากต่างประเทศไม่เข้ าและอืน ๆ อีกมากมาย ถ้ าสังเกตดูให้ ดีแล้ วจะเห็นว่านัยยะของวิธีคิดแบบนี ทําให้
เราต้ องฝากชีวิตไว้ กบั นักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ฝ่ายเดียว เมือหันไปดูการฝ่ าวิกฤตทีนําโดยภาครัฐก็
จะพบว่าทุ่มนํ าหนัก ให้ กับ รองนายกฯ ฝ่ ายเศรษฐกิ จ และ รัฐ มนตรี คลังซึงก็ใ ช่ว่าจะเป็ นเอกภาพทาง
ความคิดและการทํางาน แม้ วา่ จะทําตามใบสัง IMF ด้ วยกันทังคูก่ ็ตาม
พูดอีกอย่างหนึงคือใครทีไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ มหภาคทีเชียวชาญด้ านการเงินการคลัง
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้ ว ต้ องนังดูอยู่เฉย ๆ เพราะถือว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอ ได้ แต่ขอ
อํานาจสิงศักดิ สิทธิ ช่วยบันดาลให้ ท่านเหล่านัน คาดการณ์ไม่ผิดก็แล้ วกัน
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แต่อย่าลืมว่าในความเป็ นจริงแล้ ว วิกฤตทีว่านีกระทบต่อทุกมิติของชีวิตคนไทย ทุกชนชัน
ทุกเพศ ทุกวัย งบประมาณด้ านการศึกษาถูกตัด เช่นเดียวกับด้ านสาธารณสุข ปั ญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด การค้ าขายมนุษย์ทีเป็ นผู้หญิงและเด็กหญิง จะยิงเห็นชัด รุนแรงและกว้ างขวางมากขึน ข้ าวของ
แพงขึนไปเรือย ๆ ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด เมือเป็ นอย่างนีแล้ ว เราจะยังดึงดันตีกรอบกันต่อไปอีกว่า นีคือ วิกฤต
เศรษฐกิจเท่านันหรือ
ถ้ าหากไม่ใช่แล้ ว การแก้ ไขปั ญหาหรือฝ่ าวิกฤตจําต้ องระดมความคิดจากทุกฝ่ ายใช่หรือไม่
วิกฤต ”เศรษฐกิจ” เชือมโยงกับวิกฤตทางการเมือง ข้ อสรุปนียากทีจะปฏิเสธไม่ว่า
จะดูจากกรณีของเมืองไทยโดด ๆ หรือเปรียบเทียบกับเกาหลีและญีปุ่ นก็จะยิงชัดขึน ประธานาธิบดีเกาหลี
ใต้ ออกมาพูดอย่า งชัดเจนเมือไม่กีวัน ทีผ่านมาว่า เหตุหนึงทีทํ าให้ เศรษฐกิ จเกาหลีล้มเป็ นเพราะความ
ล้ มเหลวของสถาบันการเงินซึงดําเนินงานอย่างไม่โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพ ขาดความรับผิดชอบแต่สิงที
อยู่ เบืองหลังปรากฏการณ์เหล่านันอีกทีหนึงคือ “คอรัปชัน” ในวงการธุรกิจร่วมกับภาคการเมืองและระบบ
ราชการที ฉ้ อฉลแสวงหาประโยชน์ ใส่ตนและพวกพ้ อง ในประเทศญี ปุ่ นก็เ ป็ นปั ญ หาเดีย วกัน หัน มาดู
ประเทศไทยก็เป็ นเช่นนันมิใช่หรือ
ถ้ าคิดทบทวนดูใ ห้ ดี จ ะเห็ น ว่าขบวนการเคลือนไหวทางสังคมในเมืองไทยได้ ออกมา
เคลือนไหวเพือให้ การเมืองไทยสะอาดโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และสร้ างความเป็ นธรรม
มาโดยตลอดในช่วงสีสิบปี ทีประเทศไทยเข้ าสู่กระแสการพัฒนา ทีเห็นเด่นชัดคือเหตุการณ์ “14 ตุลาฯ”
พ.ศ.2516 เหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ทีผ่านไปเมือไม่กีปี มานี และการปฏิรูปการเมืองจนเกิดรัฐธรรมนูญ
ฉบับปั จจุบนั
แต่ สิ งที ควรตังเป็ นข้ อสั ง เกตคื อ ภาคธุ ร กิ จ ของไทยแทบจะไม่ ไ ด้ เข้ ามาร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาการเมืองเลยก็วา่ ได้ ในยุคทีอํานาจเผด็จการเป็ นใหญ่พ่อค้ านายทุนไทยก็วิงเข้ าหาและ
ประสานประโยชน์กบั อํานาจ เมือเผด็จการถูกโค่นล้ มไปในฐานะตัวบุคคลถูกยึดทรัพย์ พ่อค้ านายทุนไทย
นอกจากจะอยู่ได้ แล้ วยังสามารถเติบโตต่อไปได้ ทางธุรกิจ ส่วนนักเรี ยนนักศึกษาประชาชนผู้ออกมาต่อสู้
เพือการเมือง การบริ หารประเทศทีดีกว่ากลับเป็ นฝ่ ายล้ มตาย โดยทีสังคมไม่เห็นคุณค่า หรื อบางครังก็
กระทืบซําด้ วยซําไป
เริ มมีการเปลียนแปลงก็เมือเหตุการณ์ “พฤษภาทมิฬ” ทีมี “ม็อบมือถือ” เกิดขึน เหตุที
เกิดปรากฎการณ์นีบ่งชีว่า ภาคธุรกิจเอกชนเริมมีความหลากหลายและเป็ นสากลมากขึนธุรกิจขนาดกลาง
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และขนาดเล็กทีไม่มีความสามารถจะตอบสนองกับการขอเอียวผลประโยชน์จากฝ่ ายอํานาจการเมืองการ
บริหาร เริมลุกขึนสู้ เราเริมรู้แล้ วว่าถ้ าการเมืองไม่ดีเศรษฐกิจมีแต่ทรุด
บทเรี ยนนีน่าจะทําให้ กลุ่มผลประโยชน์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่นหอการค้ า สมาคมธนาคาร
สภาอุตสาหกรรมและอืน ๆ อีกมากต้ องเข้ ามาร่วมขบวนกันผลักดันให้ เกิดระบบการเมืองทีดี ไม่วา่ ระบบนัน
จะถูกนําเสนอในรูปของ “ประชาสังคม” หรือ “ธรรมรัฐ” หรื อ “การปฏิรูปสังคมไทย” ในทุกมิติ
วิกฤตในสังคมไทยเกิดขึนมานานแล้ ว ประเด็นนีก็มีความสําคัญทีสังคมไทยจะต้ อง
รับรู้วา่ วิกฤตมิใช่เพิงเริมเกิดขึนเมือเดือนกรกฎาคมปี ทีแล้ วทีมีการปล่อยให้ คา่ เงินบาทลอยตัว วิกฤต (การ
พัฒนา) แสดงออกมานานแล้ วในสังคมไทย ภายใต้ ปั ญหาการแตกสลายของธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
การแตกสลายของชนบทอันเป็ นผลของการพัฒนาทีไม่ เป็ นธรรม ผลกระทบต่อเนืองแบบลูกโซ่ทีตามมา
อย่างยากทีจะหลีกเลียงคือ ภาวะความยากจนในชนบท การขาดทีดินทํากินขาดทุนและเทคโนโลยี ขาด
อํานาจต่อรอง จนในทีสุดการผลิตล่มสลาย การอพยพเข้ าสูเ่ มืองใหญ่ ๆ ปั ญหาหาบเร่แผงลอย รวมทังการ
ขายมนุษย์ในนามการขายบริการทางเพศด้ วย ปั ญหาเหล่านีไม่ใช่ปัญหาทีเกิดขึนโดด ๆ ลอย ๆ
ถึงเวลาแล้ วที สังคมไทยจะต้ องมีความเข้ าใจว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดมีก ลุ่มพลังออกมา
ผลัก ดัน ให้ เ กิ ดการปฏิรู ป การเมือง เกิ ดการปฏิรู ป สัง คมไทย เหตุใ ดกลุ่มพิ ทัก ษ์ รัก ษาสิงแวดล้ อ มจึ ง
จําเป็ นต้ องออกมาตังคําถามกับโครงการใหญ่ ๆ หรื อนโยบายสําคัญของ ๆ รัฐ เช่นการเสร้ างเขือน การ
สร้ างท่อก๊ าซเป็ นต้ น พร้ อมกันนันก็จะต้ องเข้ าใจด้ วยว่า การทีเกษตรกรยากจนจากชนบทเข้ ามาปั กหลัก
ประท้ วงในกรุงเทพฯนัน คงจะไม่ใช่เพราะพวกเขา “ถูกจัดตัง” แต่ประการเดียว ปั ญหาพืนฐานของพวกเขา
น่าจะมีอยู่จริ ง จึงเป็ นช่องให้ พรรคการเมืองบางพรรคฉวยโอกาสใช้ พวกเขาเป็ นพลังกดดัน ฉะนันถ้ าจะ
ประนามใคร ก็ขอให้ ประนามให้ ถกู ตัว พร้ อมกันนันก็อย่างได้ เพิกเฉยกับปั ญหาของคนจน
ทีสําคัญคือ ความคิดทีว่าคนจนคือคนไม่ตอ่ สู้ดินรน เป็ นคนขีเกียจสันหลังยาวนัน ควรเลิก
ได้ แล้ วเพราะบัดนีทุกคนโดยเฉพาะฝ่ ายธุรกิจก็ได้ ประสบด้ วยตนเองแล้ วว่า ภายใต้ เงือนไขของการแข่งขัน
ความขยันเป็ นเพียงปั จจัยหนึงในหลาย ๆ ปั จจัยของการอยู่รอด เหมือนทีกําลังเกิดอยู่กับพวกเราทุกคน
ขณะนี ความคิดว่าคนจนได้ แต่แบมือขอตลอดเวลา ก็น่าจะหมดไปเช่นกัน เมือมาถึงจุดนีใครกันเล่าทีแบ
มือขอจากรัฐ ซึงผลักภาระให้ กบั สังคมหรือประชาชนทังหลายอีกต่อหนึง การแก้ ไขปั ญหาสถาบันการเงิน
เป็ นพยานทีดี
อนึงการขอความช่วยเหลือของ “คนรวย” จากสังคมแบบนี ใช่ว่าจะหมดไปแล้ ว การขอ
ระลอกใหม่เพือเพิมทุนให้ กบั ธนาคารต่าง ๆ ทีเหลือรอดอยู่กําลังก่อตัวขึน (คุณชาตรี โสภณพาณิชย์ และ
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สถาบัน “มูดีส์” ก็ออกมาพูดเป็ นเสียงเดียวกันแล้ วว่า รัฐบาลไทยจะต้ องเข้ ามา “แทรกแซง” จะปล่อยให้
ธนาคารทําไปฝ่ ายเดียวเห็นทีจะไม่สําเร็จแล้ ว)
วิกฤตแห่ งวิกฤตคือความไม่ ร้ ู กาลเวลาผ่านไปเกือบครบรอบหนึงปี บัดนีเราเรี ยนรู้
แล้ วว่า วิ ก ฤตไทยไม่ใ ช่วิก ฤตเฉพาะประเทศหากแต่เ ป็ นวิก ฤตภูมิ ภาคที มีความเป็ นไปได้ ม ากที จะ
กลายเป็ นวิก ฤตของโลก เอาเข้ าจริ ง ๆ แล้ วขณะนีเรารู้ เพีย งแค่นี แต่ ปั ญหาเกิ ดจากอะไรเล่า สามารถ
ควบคุมแก้ ไขได้ หรือไม่ อย่างดีทีจะตอบกันได้ คือ เป็ นผลพวงของกระบวน การโลกาภิวตั น์ ทีด้ านหนึงของ
มันคือ การเคลือนไหวถ่ายเทของเงินและทุนทังของกองทุน บรรษัทและส่วนตัว เป็ นไปอย่างมหึมาในขนาด
และอัตราความรวดเร็วทีโลกไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนทีร้ ายไปกว่านัน ยังไม่มีวิธีการหรื อองค์กรอะไรที
จะออกมาจัดการกับมันได้ ในขณะนีหรือในอนาคต ได้ เพียงแต่หวังกันว่า “ระบบธรรมรัฐตลาดเงินสากลทีมี
ประสิทธิภาพ” เป็ นมาตรการหนึงทีอาจทุเลาปั ญหาได้
คําถามคือ ระบบทีว่านีจะเกิดขึนได้ จริงหรือไม่อย่างไร เมือไรและจะมีประสิทธิภาพหรื อไม่
ยังไม่มีใครตอบได้
เมืออ่านถึงจุดนีย่อมมีคนตังคําถามว่าแล้ วบทความนีจะให้ คําตอบอะไรได้ บ้าง คําตอบคง
ไม่มีเพราะในภาวะเช่นนีคนทีซือสัตย์ตอ่ ตนเองและต่อส่วนรวม คงบอกได้ แต่เพียงว่า ต้ องรอให้ ปัญหามัน
แก้ ปัญหาของมันเอง นีไม่ใช่การเล่นลินแต่วางอยู่บนฐานคิดของหลักเศรษฐกิจแบบเสรี หรื อระบบแข่งขัน
คือเมือไม่สามารถจัดการอะไรได้ ก็ไม่ต้องจัดการเพราะการจัดการคือการ “แทรกแซง” ใครแข็งแรงก็อยู่
รอด ใครอ่อนแอก็ต้องตายไป แต่มนั ไม่ง่ายขนาดนัน เพราะมีกฎอีกข้ อหนึงว่าเราต่างก็ต้องการซึงกันและ
กัน นายจ้ างต้ องการคนงาน นายธนาคารต้ องการลูกค้ า
หมดยุคแล้ วสําหรับคําตอบใหญ่ ๆ แบบครอบจักรวาลทีตายตัว ง่าย ๆ และไม่ซับซ้ อน
แต่ผ้ คู นส่วนใหญ่จะยอมรับข้ อสรุปแบบนีหรือไม่ คงจะยากเพราะข้ อสรุปแบบนีออกจะเป็ นจริ งมากเกินไป
และมันไปทําลายความฝั น อันเป็ นฟางเส้ นสุดท้ ายของทุกคน
ด้ วยเหตุนีเองจึงเปิ ดโอกาสให้ นกั การเมืองไร้ คณ
ุ ภาพออกมาก่อกวน และให้ ความหวังลม
ๆ แล้ ง ๆ ว่า “ให้ เวลามานานพอแล้ วไม่เห็นจะแก้ ปัญหาอะไรได้ จงออกไป ฉันจะเข้ ามาแก้ เอง”
อย่างไรก็ตามบทความนี แม้ ไม่บังอาจเสนอคําตอบ แต่เสนอว่าสิงที เป็ นก้ าวแรกของ
กระบวนการหาคําตอบคือ การตระหนักว่ามีปัญหา และหากยอมรับว่าปั ญหามันซับซ้ อน ลึกซึง กว้ างใหญ่
และแปลกใหม่เพียงใดแล้ ว การกลับไปสูค่ ําตอบเดิม ๆ ไม่น่าจะใช่แนวทางทีถูกต้ อง
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