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เศรษฐกิจไทยหลังพฤษภาคม 2535

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           หลังเหตุการณพฤษภาหฤโหด ผมเดินทองไปบนถนนขาวสาร ถนนที่ผมเรียกวา  
`พัทยาเหนือแหงกรุงเทพฯ' ผูคนบางตาอยางผิดสังเกต เจาของรานคาหลายตอหลายรานใหความ
เห็นตรงกันวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศซึ่งเคยพลุกพลานบนถนนนี้เหลือเพียงไมถึง 10% ของ
จํ านวนที่เคยมีในยามปกติ เสียงกนประณามทหารที่เขนฆาประชาชนยังคงดังขรม หลายคน 
เลาเหตุการณดวยความเคียดแคน บางคนกลาวถึงการตายของนายเอียน นิวเมเกน (Ian 
Neumegen) ครูชาวนิวซีแลนดแหง  International School Bangkok ซึ่งถูกทหารยิงตายเมื่อวันที่ 
18  พฤษภาคม  2535  เพียงเพราะนายนิวเมเกนเขาใจผิดวา  เมืองไทยเปนแดนแหงอารยชน

           การทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่ไดรับความกระทบกระเทือนโดยทันทีจาก
เหตุการณพฤษภามหาโหด ชาวตางประเทศพากันเปลี่ยนแผนการทองเที่ยว รัฐบาลของ 
อารยประเทศประกาศเตือนมิใหราษฎรของตนเดินทางเขามาเมืองไทย เพราะอาจประสบกับ 
พฤติกรรมหฤโหดเมื่อไรก็ได อัตราการการเขาหองพักในโรงแรมตางๆตกฮวบลงอยางรวดเร็ว  
ไมเพียงแตธุรกิจโรงแรมจะไดรับความกระทบกระเทือนอยางมหาศาลเทานั้น สายการบินดังเชน
บริษัทการบินไทย จํ ากัด ก็ตองรับเคราะหดวย มัคคุเทศกจํ านวนเรือนหมื่นตองวางงานโดยปริยาย 
ผลกระทบเหลานี้สงกระแสไปยังธุรกิจตอเนื่อง ดังเชนภัตตาคาร ธุรกิจบันเทิง และอุตสาหกรรม
ผลิตของที่ระลึกดวย

           แมจนถึงวันที่ผมเขียนบทความนี้ สภาพอึมครึมทางการเมืองยังคงปรากฏอยู 
ทั่วไป สถานการณแปรผันทุกชั่วโมงนาที ในขณะที่กลุ มผูนํ าฝายทหารที่บงการการเขนฆา 
ประชาชนพยายามเขม็งเกลียวบังเหียนแหงอํ านาจ อารมณความขึ้งเคียดของประชาชนยิ่ง 
พลุงพลาน และพรอมที่จะระเบิดออกมาอยางรุนแรงไดทุกเมื่อ สยามประเทศในยามนี้ไมอยูใน
สภาพที่จะใชศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีอยูอยางมหาศาลในการผลักดันใหประเทศรุดไปขางหนา 
ซึ่งเปนเรื่องนาสมเพชยิ่งที่ชะตาชีวิตของประเทศตองผันแปรไปเพียงเพราะความลุแกอํ านาจของ 
ผูนํ าฝายทหารเพียงไมกี่คน
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           กอนที่จะเกิดขบวนการพฤษภาคม 2535 แมภาพลักษณของสังคมเศรษฐกิจไทย 
จะไมสดใสนัก แตระบบเศรษฐกิจไทยก็กํ าลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย 
(Asian NICs) มาหางๆ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปและ 
รุนแรงเปนพิเศษในสหรัฐอเมริกา คานาดา และสหราชอาณาจักร มีผลเหนี่ยวรั้งการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจไทยหานอยไม เพราะระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจเปนตลาด
สินคาออกที่สํ าคัญ  ความถดถอยทางเศรษฐกิจยอมทํ าใหประเทศเหลานี้ไมสามารถซื้อสินคาออก
ของไทยไดมากเทาที่ควร นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ  
เนื่องจากการออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการการลงทุนภายใน
ประเทศ ในขณะที่สังคมโลกกํ าลังเผชิญกับปญหาการขาดแคลนเงินออม และกระแสการ 
เคลื่อนยายเงินออมกํ าลังแปรเปลี่ยนไป

           ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ เงินออมที่หลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมทุนนิยม
โลกมาจากญี่ปุน เยอรมนีตะวันตก และตะวันออกกลาง กระแสการเคลื่อนยายเงินออมจากญี่ปุน 
มีทีทาจะชะลอตัวลง เนื่องจากกลุมทุนในญี่ปุนมีแนวโนมที่จะหันกลับไปลงทุนภายในประเทศ 
มากขึ้น สวนเยอรมนีตะวันตกมีภาระที่จะตองอุมชูดินแดนที่คร้ังหนึ่งเปนเยอรมนีตะวันออก  
ในเมื่อประเทศทั้งสองไดรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว กระแสการเคลื่อนยายของเงินออม 
จากตะวันออกกลางไดออนตัวลงอยางชัดเจน นับต้ังแตเกิดสงครามระหวางอิหรานกับอิรัก และ
ระหวางอิรักกับพันธมิตรอาหรับอ่ืนๆ ภัยพิบัติจากสงครามทํ าใหตะวันออกกลางจํ าเปนตองใช
ทรัพยากรทางการเงินในการบูรณะประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้

           สังคมโลกไมเพียงแตจะเผชิญกับการขาดแคลนเงินออมเทานั้น หากทวา
ยังมีแหลงดึงดูดเงินออมใหมๆผุดขึ้นอีกดวย แหลงดึงดูดเงินออมที่สํ าคัญไดแก ยุโรปตะวันออก 
และจักรภพรัฐอิสระ (หรือสหภาพโซเวียตเดิม) อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
มหาอํ านาจโดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันตกพากันเขาไปประคับประคองมิใหสถานการณใน 
ยุโรปตะวันออกและจักรภพรัฐอิสระเลวรายลงไป มิฉะนั้นจะมีผลกระทบตอยุโรปตะวันตก 
ทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและการเมือง กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเริ่มจัดสรร
เงินใหกูแกประเทศเหลานี้ ทั้งนี้ดวยการผลักดันของประเทศมหาอํ านาจ ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ 
กระแสการเคลื่อนย ายเงินออมเข าสู ประเทศในโลกที่สามจักตองอ อนตัวลงอยางมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได นอกจากนี้ แนวโนมที่จะมีการฟนฟูสัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม 
ซึ่งนาจะปรับสูความสัมพันธตามปกติในป 2536 นี้ ไมเพียงแตจะทํ าใหเวียดนามไดรับเงินกูจาก
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ตลอดจนไดรับเงินชวยเหลือจากประเทศ
มหาอํ านาจอื่นๆเทานั้น หากทวา ยังทํ าใหเงินทุนจากตางประเทศทะลักเขาไปลงทุนในเวียดนาม 
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อีกดวย ในทํ านองเดียวกัน การปฏิรูปเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปรับไปสูการใช 
กลไกราคา ยอมทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนแหลงดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศไมแพยุโรป
ตะวันออกและอินโดจีน

           ดังนี้ จะเห็นไดวา ในระยะ 3-5 ปขางหนานี้ เงินออมของโลกมีแนวโนมที่จะ 
เคลื่อนยายไปสูจักรภพรัฐอิสระและยุโรปตะวันออก อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น
เหตุการณพฤษภาหฤโหดไมเพียงแตทํ าลายภาพลักษณของประเทศไทยเทานั้น หากทวายังทํ าให
ระบบเศรษฐกิจไทยหมดสิ้นพลังในการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศอีกดวย ตราบเทาที่การเมือง
ยังไรเสถียรภาพ  และภาวะ `สงครามการเมือง' ยังคงคุกรุนอยูในใจของประชาชนจํ านวนมาก  
ยอมยากที่จะคาดหวังไดวา เงินทุนจากตางประเทศจะเคลื่อนยายเขามาลงทุนในประเทศไทย 
ในระดับที่เคยมีในสถานการณปกติ

           สภาพไรสันติสุขในสังคมไทยอาจมีผลในการผลักดันใหนายทุนไทยหันไปลงทุน
ในตางประเทศมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ในชวง 30 ปที่ผานมานี้ กลุมทุนไทยกํ าลังเติบใหญเปน
บรรษัทระหวางประเทศ (Third World Multinationals) กลุมทุนขนาดใหญหลายตอหลายกลุม 
พากันเขาไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานและประเทศมหาอํ านาจ นโยบายการกีดกันการคาของ
ประเทศมหาอํ านาจมีผลในการผลักดันใหกลุ มธุรกิจขนาดใหญยายแหลงที่ ต้ังของโรงงาน 
(relocation of industry) หลายตอหลายบริษัทเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา แทนที่จะผลิต 
ในเมืองไทยแลวสงไปขายในสหรัฐฯ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของนโยบายการกีดกันการคา  
ขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreements) และการรวมกลุมการคา (Trading Blocs)  
มีสวนดึงดูดใหทุนไทยเคลื่อนยายออกนอกประเทศมากขึ้น ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ  
(North  America  Free  Trade Agreement = NAFTA)  สรางแรงดึงดูดใหกลุมธุรกิจขนาดใหญ
ของไทยเขาไปลงทุนในเม็กซิโกและคานาดา การรวมตัวเปนตลาดเดียวของประชาคมยุโรป  
(Single Europe) อาจดึงดูดใหกลุ มทุนไทยเขาไปประกอบการในภูมิภาคนั้น นอกจากนี้  
บรรยากาศการลงทุนและชองทางการแสวงหากํ าไรที่ดีข้ึนตามลํ าดับ ทั้งในยุโรปตะวันออก  
อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอมทํ าใหกลุมทุนไทยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับ 
กระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ความไรเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณพฤษภา 
มหาโหดและความหวั่นเกรงที่จะมีการรัฐประหาร ไมเพียงแตจะทํ าใหชาวตางประเทศหยุดยั้ง 
การลงทุนในประเทศไทยเทานั้น  หากทวายังผลักดันใหทุนไทยออกนอกประเทศอีกดวย

           ความลุมๆดอนๆทางการเมืองนับต้ังแตการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 
เปนตนมา นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกอยูในภาวะตกตํ่ า
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มาโดยตลอด การปราบปรามขบวนการประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 ยิ่งมีผลซ้ํ าเติม 
ภาวการณดังกลาวนี้ การที่ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองยังไมสามารถคลี่คลายได จะยังคง 
สรางภาพอึมครึมในตลาดหลักทรัพยตอไป ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับตลาดอสังหาริมทรัพย 
ดวย การลมสลายของตลาดอสังหาริมทรัพยไดเกิดขึ้นมากอนแลวในประเทศมหาอํ านาจ  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และเมื่อเร็วๆนี้ ยักษใหญในวงการคาอสังหาริมทรัพย
ดังเชนบริษัท Olympia and York ก็มีอันตองลมละลาย สภาพไรสันติสุขและไรเสถียรภาพทาง 
การเมืองในสังคมไทยยอมมีผลตอตลาดอสังหาริมทรัพยอยางสํ าคัญ ภาวะตกตํ่ าทั้งในตลาด 
หลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย ยอมกอผลกระทบทวีคูณตอเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 
ภายในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะสถาบันการเงินไดจัดสรรสินเชื่อจํ านวนมากเพื่อ 
การซื้อขายหลักทรัพยและที่ดิน หากภาวะตกตํ่ านี้รุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน การลมละลาย 
คร้ังใหญก็จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีผลส่ันคลอนสถาบันการเงินภายในประเทศดวย

           ตราบเทาที่ผูนํ าฝายทหารยังคงตองการยึดอํ านาจรัฐดวยการใชกํ าลังอาวุธ ระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งในปจจุบันจัดอยูในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second Generation  
NICs) ก็จะคอยๆตกจากบันไดดารา ดุจดังที่เกิดขึ้นกับฟลิปปนสมาแลว ฟลิปปนสเคยเปน 
ประเทศที่มีพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมเหนือกวาประเทศอื่นใดในอาเซียตะวันออกเฉียงใต  
แตระบอบเผด็จการของประธานาธิบดีเฟอรดินันด มารกอส ทํ าใหฟลิปปนสตกจากบันไดดารา 
ทีละขั้นๆ จนในปจจุบันลาหลังไทยในทางเศรษฐกิจ หากระบอบเผด็จการครอบงํ าสังคมไทย  
ไทยก็จะมีชะตากรรมไมแตกตางจากฟลิปปนสในอดีต เพราะภายใตระบอบเผด็จการทุนนิยม
อภิสิทธิ์จะครอบงํ าระบบเศรษฐกิจไทย ประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศจะตกตํ่ า เนื่องเพราะ
ทุนนิยมอภิสิทธิ์ไมตองการใหมีการแขงขัน เมื่อปราศจากการแขงขันในการประกอบการ แรงจูงใจ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยอมไมมี นอกจากนี้ สวนเกินทางเศรษฐกิจแทนที่จะถูกนํ า 
ไปใชในการสะสมทุนตอเนื่องกันไป กลับตองมลายไปในกระบวนการฉอราษฎรบังหลวง และถูก 
ผูทรงอํ านาจทางการเมืองดูดซับไปใชในทางที่ไมกอใหเกิดผลผลิต

           บัดนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง ระหวางการรุดกาวไป
ขางหนากับการถอยหลังเขาคลอง !


