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วิกฤตการณ์โคโรนาก่อให้เกิดคลื่นกระแทกทะลุ
ทะลวงทั้งระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
สภาวะด้ังเดิมไม่มีทางด�าเนินต่อไปได้อย่าง
แน่นอน 

ไม่มีใครรู้ว่าโรคระบาดใหญ่คร้ังนีจ้ะยาวนานยืดเย้ือถึงเม่ือไร 

ผู้คนจะล้มป่วยมากน้อยแค่ไหน อีกก่ีชีวิตที่โคโรนาไวรัส 

จะคร่าไป แต่ผลพวงทางเศรษฐกิจและการเมืองจาก 

โรคระบาดเร่ิมปรากฏให้เห็นแล้ว มาตรการต่างๆ ท่ีใช้ 

หยุดย้ังการแพร่กระจายของเชื้อโรคก�าลังสร้างความ 

ปั่นป่วนจนชีวิตสาธารณะทั่วโลกสะดุดหยุดเสียกระบวน

กันหมด

หลังจากเริ่มต้นที่จีนแล้ว การผลิตก็หยุดนิ่งลงทีละประเทศ 

ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแตกเป็นเสี่ยงๆ ไม่ต้องอาศัย

จินตนาการมากนักก็พอนึกเห็นภาพลูกคล่ืนการล้มละลาย

ก�าลังโถมเข้าหาหลายอุตสาหกรรมที่ส่วนต่างทุกสตางค์มี

ความหมาย

ในช่วงไม่ก่ีวันท่ีผ่านมา การโหมซื้อตุนส่ิงของด้วยความ

เสียขวัญกลายเป็นข่าวพาดหัวเกือบทุกส่ือ กระนั้นก็ตาม 

ผู้บริโภคที่ก�าลังวิตกจริตมักประวิงการซื้อสินค้าที่เป็นเงิน

ก้อนใหญ่ออกไป เม่ือไรเกิดการขาดแคลน การบริโภคก็

ลดฮวบลงตามไปด้วย ความวุ่นวายนี้มีแนวโน้มจะส่งผล

ให้เศรษฐกิจยุโรปทีซ่บเซาอยู่แล้วชะลอตวัลงจนเข้าสูภ่าวะ

ถดถอย

ในกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนานั้น ยังไม่ทันที่ประชาชนจะ

รู้สึกถึงผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่อย่างเต็มท่ี แต่แรง

กระแทกด้านเศรษฐกิจก็สร้างความวินาศสันตะโรให้แล้ว 

นโยบายล็อกดาวน์ในแต่ละประเทศผลักไสให้แรงงาน

หลายล้านคนในปากีสถาน อินเดีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย 

และไทย ไม่มีทางเลือกนอกจากกลับหมู่บ้านและประเทศ

บ้านเกิดเพื่อเอาชีวิตรอด การท�าเช่นนั้นย่ิงซ�้าเติมโอกาส

เสี่ยงที่ไวรัสจะแพร่ระบาดเข้าสู่ซอกหลืบพื้นที่ท่ีห่างไกล

ความเจริญและยากจนท่ีสุด ในขณะเดียวกัน อุปสงค์ของ 

ผู้บริโภคที่หดหายไปในพริบตาส่งผลให้สินค้าแบรนด์เนม 

ระดับโลกต้องยกเลิกค�าสั่งผลิต ผลเสียตกหนักแก่ผู้ผลิต

สิ่งทอรายใหญ่อย่างบังกลาเทศหรืออินเดีย การจ�ากัดการ

เคล่ือนไหวในประเทศ การสัง่ปิดท่าเรือส�าคัญและเครือข่าย

ขนส่งในจนีชัว่คราว ส่งผลกระทบเป็นระลอกๆ ตลอดห่วงโซ่

อุปทานท่ัวโลก เม่ือขาดวัสดุชิน้ส่วนต่างๆ ผูผ้ลิตในมาเลเซยี

หรือเกาหลีใต้ก็จ�าต้องหยุดการผลิตและลอยแพแรงงาน  

การค้าตามชายแดน เช่น ระหว่างเมียนมากับจีน ได้รับ 

ผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกัน อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ท่ีพังทลายลงส่งผลร้ายต่อประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย 

อุปสงค์จากจีนท่ีทรุดตัวลงอย่างกะทันหันสั่นสะเทือน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์  สร้างความเสียหายต่อผู้ส่งออก

น�้ามันปาล์มอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย  ผู้ส่งออกสินค้า

โภคภัณฑ์บางประเทศ เช่น มองโกเลีย ซึ่งพึ่งพิงตลาดจีน 

สงูมาก ก�าลังเผชญิหน้ากับความเจบ็ปวด หลังจากองค์การ

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ามัน (โอเปก) ไม่สามารถบรรลุ

ข้อตกลงกับรัสเซียในการลดปริมาณการผลิตเพื่อให้ราคา

น�้ามันมีเสถียรภาพ ซาอุดีอาระเบียก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์

และทุ ่มตลาดด้วยน�้ามันราคาถูก ผลลัพธ ์ที่ตามมา 

คือราคาน�้ามันด่ิงลง1เป็นประวัติการณ์ ในระยะส้ัน เร่ืองนี้ 

อาจเป็นมาตรการหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาความยากล�าบาก

ภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม สงคราม

ราคาน�้ามัน ความหวาดกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอย และ

1 https://foreignpolicy.com/2020/03/09/opec-russia-shale-oil-
price-collapse/
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ความหายนะในตลาดพันธบัตร ส่งผลให้ตลาดหุ้นตกต�่า

อย่างรุนแรง กระท่ังธนาคารกลางของทุกประเทศที่เป็น

หัวเรือใหญ่ทางเศรษฐกิจต้องออกมาแทรกแซงอย่างหนัก  

จึงพอปัดเป่าไม่ให้เกิดภาวะการเงินตึงตัวจนกระทั่งบัดนี้

การตอบโจทย์เศรษฐกิจ

บางประเทศ โดยเฉพาะเยอรมนี รีบออกมาตรการชุดใหญ่

หลากหลายชดุเพือ่รองรับวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิทีก่�าลงั

ตัง้เค้า หลงัจากโลเลบ้างในช่วงเร่ิมแรก สหรัฐอเมริกาก็เริม่

วางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจคร้ังมโหฬาร รวมท้ังวิธีการท่ีไม่

เคยท�ามาก่อน อาทิ การแจกเงิน  ประเทศกลุ่มเศรษฐกิจ

เกิดใหม่ เช่น ไทย อินเดีย หรืออินโดนีเซีย เริ่มมีมาตรการ

กระตุน้ออกมาเป็นชดุแล้ว กระนัน้ก็ตาม ประเทศเหล่านีไ้ม่มี

ฐานะการคลังดีพอแก่การติดตั้งโครงข่ายรองรับทางสังคม

ที่คุ้มครองทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจรายเล็ก รายกลาง 

ตลอดจนฟรีแลนซ์และแรงงานท่ัวไป แบบท่ีประเทศม่ังคั่ง

ร�่ารวยกว่าสามารถท�าได้  ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มประเทศยากจน 

ด้อยพัฒนา แม้แต่คิดก็ยังคิดไม่ได้ด้วยซ�้า

มาตรการเฉพาะหน้าเหล่านี้และอื่นๆ ที่จะตามมาเพียงพอ 

ต่อการหยุดย้ังภาวะเศรษฐกิจขาลงหรือไม่ ข้ึนอยู่กับว่า

วิกฤตการณ์ครั้งนี้กัดกร่อนระบบลึกซึ้งแค่ไหน ในอดีต

ที่ผ่านมาภายหลังการเกิดโรคระบาดท่ัวไป เศรษฐกิจ

มักตกต�่าอย่างแรงชั่วระยะสั้นๆ จากนั้นก็ดีดตัวกลับมา

เตบิโตได้อย่างรวดเรว็ ส่วนวกิฤตการณ์โคโรนาจะเป็นแบบ

เดียวกันหรือไม่ ข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ตัวแปรท่ี

ส�าคัญไม่น้อยคือโรคระบาดใหญ่คร้ังนีจ้ะยืดเยือ้นานแค่ไหน

อย่างไรก็ตาม เร่ืองทีน่่าวติกกว่าคอืคล่ืนกระแทกทีก่�าลงัซดั

ใส่ระบบการเงินที่ป่วยกระเสาะกระแสะอยู่แล้ว มันยิ่งเร่ง

ความเร็วให้แนวโน้มระยะยาวอนัน่ากังวล ภาคอตุสาหกรรม

และครัวเรือนอเมริกันจ�านวนมากเต็มไปด้วยหนี้สินรุงรัง 

ในจีน ภาคธนาคารเงาหรือกลุ่มองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในระบบ

ธนาคารปกติแต่มีบทบาทในภาคการเงิน กิจการด้าน

อสังหาริมทรัพย์ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่นต่างๆ ล้วนแต่มีความตึงตัวภายใต้ภาระหนี้

กลุ ่มธนาคารยุโรปยังไม่ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์การเงิน 

คร้ังก่อนด้วยซ�า้ ภาวะเศรษฐกิจล่มสลายในอิตาลีอาจก่อให้ 

เกิดวิกฤตการณ์เงินยูโรบานปลายเป็นวงกว้างอีกคร้ัง 

อาการท่ีนักลงทุนหนีไปหาความปลอดภัยจากพันธบัตร

รัฐบาลคอืดัชนีบ่งบอกความกลัวลึกๆ ว่า ระบบอันง่อนแง่น 

เหล่านี้จะพังทลายลงในไม่ช้า วิกฤตการณ์โคโรนาอาจ 

จุดชนวนปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ลงเอยด้วยวิกฤตการณ์ทาง 

การเงินระดับโลก

กระนั้นก็ตาม คร้ังนี้แตกต่างจากวิกฤตการณ์ปี 2008  

ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันไม่อยู ่ใน

สถานะที่จะกอบกู ้อะไรได้ ทุกวันนี้ ดอกเบ้ียในกลุ ่ม

ประเทศชั้นน�าทางเศรษฐกิจทั้งหมดอยู่ในอัตราต�่าเป็น

ประวัติการณ์ ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มอัดฉีด

สภาพคล่องเข้าสู่ตลาดโดยตรงผ่านทางธุรกรรมซื้อหรือ

ขายคืนหลักทรัพย์ 2 คริสตีน ลาการ์ด ประธานคนใหม่ของ

ธนาคารกลางยุโรป เร่ิมต้นได้ไม่ดีเลยกับการตอบโจทย์

วกิฤตการณ์ในยโุรป3 จนกระตุน้ให้เกดิการเก็งก�าไรจากการ 

คาดการณ์ว ่ากลุ ่มประเทศที่ ใช ้เงินยูโรจะไม่มีความ 

เหนียวแน่นอีกต่อไป แต่สุดท้ายแล้ว ตอนนี้ธนาคารกลาง

ของประเทศใหญ่ๆ ทั้งหมดก็แสดงให้เห็นความเด็ดเดี่ยว

ที่จะขวางต้านอาการตื่นตูมในตลาดด้วยการประสานพลัง

แทรกแซงทางการเงิน4 แต่ค�าถามส�าคัญที่สุดก็คือ โลกจะ 

สามารถก้าวพ้นวิกฤตการณ์โคโรนาด้วยชุดเครื่องมือ

นโยบายการเงินแค่นั้นหรือ ค�าตอบที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของวิกฤตการณ์ครั้งนี้

ระบอบประชาธิปไตยต้องตอบโจทย์ให้ได้

เนื่องจากวิกฤตการณ์คร้ังนี้ไม่ได้จ�ากัดแค่ด้านเศรษฐกิจ 

ความสามารถของรัฐในการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของ

2 https://www.cnbc.com/2020/03/12/fed-to-pump-more-than-500-

billion-into-short-term-bank-funding-expand-types-of-security-

purchases.html

3 https://ftalphaville.ft.com/2020/03/12/1584027114000/A-dan- 

gerous-slip-up-from-Lagarde/

4 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.

pr200315~1fab6a9f1f.en.html
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พลเมืองตนเองจึงถูกทดสอบด้วย อีกทั้งเดิมพันก็มิใช่เรื่อง

เล็กน้อย เพราะเป็นการพิสูจน์ความชอบธรรมในระดับ

รากฐานของเลวีอาธานหรืออสูรรัฐชาติ

ในระบอบอ�านาจนิยมของยูเรเซีย ประเด็นหลักคือ 

ความชอบธรรมของผู้น�าที่มีอ�านาจเด็ดขาด ข้ออ้างในการ

ครองอ�านาจของผูน้�าประเภทนีต้ัง้อยู่บนค�าม่ันสญัญาท่ีเป็น

หัวใจส�าคัญคือ “เราจะคุ้มครองท่าน” ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 

ของจีนเข้าใจประเด็นนี้ดี ดังนั้นจึงใช้มาตรการเข้มงวด 

หนกัข้อเพือ่ต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโดยไม่ค�านงึถงึ 

ต้นทุนใดๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้น�าแบบเดียวกันใน

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และบราซลิ กลบัจดัการควบคุมโรค 

อย่างเหยาะแหยะ จนแม้แต่ฐานเสียงที่สนับสนุนตนเองก็

หันมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วง อนึ่ง อ�านาจหลาย

ประการท่ีเพิ่มขึ้นจากการประกาศภาวะฉุกเฉินอาจถูกน�า

มาใช้กดทับปราบปรามประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล 

และใครจะบอกได้ว่าหลังจากวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว 

รัฐบาลอ�านาจนิยมเหล่านี้จะยกเลิกเพิกถอนมาตรการ 

เข้มงวดหนักข้อที่น�ามาใช้ในวันนี้?  

“  โรคระบาดใหญ่ในระดับนานาชาติจ�าเป็นต้อง
มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับโลก ทว่าจนถึง
บัดนี้ แต่ละประเทศต่างต่อสู้ดิ้นรนตามล�าพัง ”

ค�าถามกคื็อในสายตาของผูล้งคะแนนเสยีงเลือกตัง้ โดนลัด์ 

ทรมัป์ ท�าหน้าท่ีได้สมกับค�าม่ันสญัญาว่าจะปกป้องอเมริกา

จากภัยคุกคามภายนอกหรือไม่ เรื่องนี้น่าจะเป็นปัจจัย

ส�าคัญท่ีชี้ชะตาผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาท่ีก�าลัง 

มาถึง ถึงแม้บริหารจัดการรับมือโรคระบาดใหญ่อย่าง 

ผิดพลาดให้เห็นทนโท่ แต่ประธานาธิบดีทรัมป์กลับได้รับ

คะแนนนยิมเพิม่ขึน้ คะแนนนยิมอาจแกว่งไปมาบ้าง แต่ไม่ 

ฮวบฮาบ ในช่วงวิกฤตการณ์ ประชาชนมักแสดงพลัง

สนับสนุนผู้น�าไว้ก่อน 
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ในขณะที่วิกฤตการณ์โคโรนาอาจท�าให้ประชาชนผิดหวัง 

ต่อนักการเมืองประชานิยมในรัฐบาล แต่มันอาจเป็น

จั งหวะที่นักการเ มืองจ� าพวกเดียวกันในฝ ่ายค ้าน 

ตั้งตารอก็เป็นได้ ในสายตาของพลเมืองจ�านวนมาก  

รัฐประชาธิปไตยหมดน�้ายาแล้วต้ังแต่เกิดวิกฤตการณ์

ทางการเงินในปี 2008 และ 2015 การใช้นโยบายรัดเข็มขัด

มานานหลายทศวรรษ และการที่ระบบดูแลสุขภาพถูกตัด 

งบประมาณจนเหลือแค่ข้ันต�่าสุด ท�าให้โครงสร้างรัฐ 

กลวงเปล่าไร้ความสามารถ ประชาชนจ�านวนไม่น้อยวติกว่า

ประเทศชาตขิองตนยงัมีศกัยภาพพอทีจ่ะรับมือวิกฤตการณ์

คร้ังใหญ่ได้อีกหรือไม่ ในหลายประเทศ ความรู้สึกนึกคิด

ของสาธารณชนเร่ิมหันไปต่อต้านการเคล่ือนย้ายเงิน สินค้า 

และผู้คนอย่างเสรี

ชาวอิตาเลียนส่วนใหญ่พร่ันใจมานานแล้วว่าตนอาจตกอยู่

ข้างฝ่ายผูแ้พ้ในระบบโลกาภิวตัน์และเงินยโูร ตอนนีพ้วกเขา 

ต้องเผชิญท้ังมาตรการฉุกเฉิน ภาวะช็อกทางเศรษฐกิจ  

แล้วยังมีวิกฤตการณ์ผู้อพยพซ�้าเติมด้วย มัตเตโอ ซัลวิน ี

นักการเมืองประชานิยมปีกขวาจากแคว้นลอมบาร์ดี 

ไม่ใช่คนเดียวท่ีรู้จักฉวยใช้ส่วนผสมของ “พรมแดนเปิด  

ชาวต่างชาติอันตราย ชนชั้นน�าฉ้อฉล และรัฐปวกเปียก” 

มาปรุงเป็นยาพิษ อย่าพลาดเชียว ระบอบประชาธิปไตย

เสรีนิยมในยุโรปตะวันตกก�าลังถูกจับผิด ท่ามกลางการ 

แข็งข ้อของนักการเมืองประชานิยมป ีกขวา ฝ ่าย

ประชาธิปไตยต้องพิสูจน์ให้ได้ที่นี่และเด๋ียวนี้ว่าพวกเขา

ก็มีความสามารถและคุ้มครองชีวิตของพลเมืองทุกคนได้

แต่รัฐจ�ากัดเสรีภาพของปัจเจกบุคคลได้ถึงขีดขั้นไหน? 

ภาวะฉุกเฉินควรยาวนานแค่ไหน? สังคมตะวันตกจะทน

มาตรการเข้มงวดหนักข้อแบบที่ใช้ในจีนไหวหรือเปล่า? 

พวกเขาควรให้ความส�าคัญอันดับแรกแก่ส่วนรวมเหนือ

กว่าปัจเจกบุคคลแบบชาวเอเชียตะวันออกไหม? อัตรา

การแพร่ระบาดของโรคจะชะลอช้าลงได้อย่างไรถ้าพลเมือง 

ไม่ยึดตามค�าแนะน�าของ “การเว้นระยะห่างทางสังคม”? 

และการสร้างสมานฉันท์ร่วมแรงร่วมใจในหมู่ประชาชน

จะมีความหมายอะไรถ้าสิ่งเดียวท่ีเราท�าได้คือการแยกตัว

ออกจากกัน?

ประเทศใครประเทศมัน

โรคระบาดใหญ่ในระดับนานาชาติจ�าเป็นต้องมีการแก้ไข

ปัญหาร่วมกันในระดับโลก ทว่าจนถึงบัดนี้ แต่ละประเทศ

ต่างต่อสู้ด้ินรนตามล�าพัง แม้กระทั่งในยุโรปก็ไม่มีความ

สมานฉันท์ร ่วมมือกัน  ดังเช่นในวิกฤตการณ์ค่าเงิน

ยูโรและวิกฤตการณ์ผู ้อพยพ อิตาลีรู ้สึกมากเป็นพิเศษ

ว่าเพื่อนสมาชิกชาติอื่นทอดทิ้งตนไปตามยถากรรม  

จีนฉลาดพอท่ีจะฉวยโอกาสในจั งหวะ ท่ียุ โรปขาด 

ความสมานฉันท์และส่งเคร่ืองบินบรรทุกเวชภัณฑ์เต็มล�า 

ไปให้อิตาลี ซึ่งเป็นประเทศหุ้นส่วนของตนในโครงการ

หนึ่งแถบหนึ่งเส ้นทางหรือท่ีบางทีเรียกว ่าโครงการ 

เส้นทางสายไหมใหม่  ในขณะเดียวกัน เบอร์ลินเริ่ม

ตระหนักถึงมิติเชิงภูมิศาสตร์การเมืองของทวิวิกฤตการณ์

ครั้งนี้ กล่าวคือ ปัญหาโคโรนาไวรัสและผู้อพยพ  เบอร์ลิน

ชักกังวลว่ามหาอ�านาจจากภายนอกจะพยายามเข้ามา

แทรกแซงแบ่งแยกยุโรป จึงมีการผ่อนคลายค�าสั่งห้าม 

ส่งออกอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์อีกคร้ัง และอิตาลี 

ได้รับความช่วยเหลือฉุกเฉินในรูปของหน้ากากอนามัย

หนึ่งล้านชิ้น  ประเด็นส�าคัญยิ่งกว่านั้นคือ มีการงดเว้น 

สนธสิญัญาว่าด้วยความมีเสถยีรภาพของยุโรป (European 

Stability Pact) เป็นการชั่วคราว เพื่อให้อิตาลีมีช่องหายใจ

ด้านการคลังมากพอต่อการกอบกู้เศรษฐกิจในประเทศ 

กระนั้นก็ตาม ดังที่วิวาทะอย่างเผ็ดร้อนเต็มไปด้วยอารมณ์

คุกรุ่นเก่ียวกับยูโรบอนด์ท่ีถูกเปล่ียนชื่อใหม่เป็น “โคโรนา

บอนด์” แสดงให้เห็น วิกฤตการณ์ด้านความสมานสามัคคี

ก�าลังสั่นคลอนรากฐานของยุโรปอย่างรุนแรง

วิกฤตการณ์ครั้งน้ีเป็นบททดสอบความอดทนอีกครั้ง

ส�าหรับความเป็นหุ้นส่วนภาคพื้นแอตแลนติกท่ีง่อนแง่น 

อยู่แล้ว การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่น�าพา

สหรัฐอเมริกาแยกตัวจากพันธมิตรในยุโรป5 โดยไม่

ปรึกษาหารือใดๆ ท้ังสิ้น คือการส ่งสัญญาณอย่าง

ชัดเจน การที่สหรัฐอเมริกาพยายามทุ่มเงินซื้อบริษัทยา  

5 https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-global-

ization-nationalism-protectionism-trump/
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CureVac6 ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองทือบิงเงิน เพื่อให้สหรัฐอเมริกา

ครอบครองสิทธิ์การเข้าถึงวัคซีนเพียงผู ้เดียวถึงขนาด

บานปลายกลายเป ็นข ้อพิพาทร ้อนแรงกับเบอร ์ ลิน  

การประสานความร่วมมือใดๆ เพือ่แก้ไขวกิฤตการณ์ด้วยกัน 

คงเกิดขึ้นได้ยากภายใต้สภาพการณ์แบบนี้ ในตะวันตก  

ค�าพังเพยที่บรรยายสถานการณ์จนถึงตอนนี้ได้ดีท่ีสุด 

น่าจะเป็น “ต่างคนต่างเอาตัวรอด”

ในระดับโลก ความขดัแย้งใหม่ๆ ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ

ยิง่ซ�า้เตมิวิกฤตการณ์ให้เลวร้ายกว่าเดิม โดยเฉพาะสงคราม

ราคาน�้ามันที่เกิดจากแรงจูงใจด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  

ความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับรัสเซียท�าให้ต้อง 

ตั้งค�าถามว่าองค์การผูกขาดน�้ามันอย่างโอเปกจะไปรอด 

6 https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/corona 

virus-usa-wollen-deutschen-impfstoffhersteller-kaufen-16679769.

html

หรือไม่7  ผู้พ่ายแพ้รายใหญ่ในสถานการณ์ที่ราคาน�้ามัน

ดิ่งลงเป็นประวัติการณ์ สุดท้ายแล้วน่าจะเป็นอุตสาหกรรม

ขุดเจาะน�้ามันจากชั้นหินดินดานหรือ shale oil ของ

สหรฐัอเมริกาท่ีมีภาระหนีส้นิล้นพ้น ดังนัน้ ถ้าราคาหน้าป๊ัม

น�้ามันถูกลงเป็นลาภอันน่ายินดีจริงอย่างที่ประธานาธิบดี

อเมริกันให้สัญญาไว้ คราวนี้ก็ขึ้นกับใครจะอึดได้นาน

ท่ีสุดจนเอาตัวรอดผ่านสงครามแห่งการเสียดทานคร้ังนี้ 

ไปได้ อย่างไรก็ตาม ท้ังรัสเซียและซาอุดีอาระเบียต่างก็มี 

ผลประโยชน์ท่ีอยากเบียดขับคู่แข่งอเมริกันท่ีลงทุนด้วย 

เงินกู้ให้หลุดจากวงโคจรเต็มแก่

ผลลัพธ์ของสงครามราคาน�้ามันจะลงเอยแบบไหนก็ตาม 

ดุลอ�านาจในตลาดค้าน�า้มันจะมีการปรับเปล่ียนใหม่แน่นอน  

ข้อถกเถียงเก่ียวกับ “จุดผลิตน�้ามันสูงสุด” (peak oil)  

7 https://edition.cnn.com/2020/03/10/business/russia-us-shale-

oil-putin-opec/index.html
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ซึ่งวิวาทะกันมาอย่างดุเดือดหลายทศวรรษ คงมาถึง 

จุดหักเหท่ีน่าสนใจเช่นกัน ในท้ายที่สุด สิ่งท่ีตีตราความ

เส่ือมถอยของอุตสาหกรรมน�้ามันอาจไม่ใช่ปริมาณส�ารอง

ของเช้ือเพลิงฟอสซิลที่ลดน้อยถอยลง หากราคาน�้ามัน 

ถูกลงตลอดไป การขุดเจาะแหล่งน�้ามันที่เหลืออยู่อาจไม่

คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกแล้ว เป็นไปได้ไหมที่ความขัดแย้ง

ในเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจกลับกลายเป็นตัวการปิดฉาก 

ยุคฟอสซิลลงง่ายๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ?

วิกฤตการณ์นี้ยังเติมเชื้อไฟให ้ความขัดแย้งช ่วงชิง 

ความเป็นใหญ่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนคุโชนยิ่งขึ้น 

ในวอชิงตันมีฉันทมติจากท้ังสองพรรคออกมาสักพัก 

แล้วว่า ควรงัดเศรษฐกิจของอเมริกาให้แยกออกจากจีน 

เพื่อมิให้การป้อนเงินและเทคโนโลยีแก่ปักก่ิงกลายเป็น 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คู่แข่งในการครองความ 

เป็นใหญ่ระดับโลก  สภาพทีเ่ป็นอยู่ตอนนีก็้คอื บริษทัต่างๆ 

ที่เกาะกระแสโลกาภิวัตน์จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแหล่งผลิต

ช้ินส่วนของห่วงโซ่อุปทานในชั่วข้ามคืน บรรษัทเหล่านี้

จะหวนคืนประเทศจีนอีกครั้งเม่ือวิกฤตการณ์เฉพาะหน้า 

สิ้นสุดลงหรือไม่? ผู้บริหารภาคธุรกิจต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่า  

จะดีหรอืหากเพกิเฉยต่อค�าสัง่จากวอชงิตนัท่ีให้เคล่ือนย้าย

ฐานการผลิตด้วยเหตุผลด้านภูมิศาสตร์การเมือง เร่ืองนี ้

อาจเป็นโอกาสดีคร้ังใหญ่ส�าหรับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

บางประเทศ เช่น เวียดนามหรืออินเดีย  

แล้วบริษัทของยุโรปจะปรับเปล่ียนสถานะของตนอย่างไร

เม่ือผ่านพ้นวิกฤตการณ์ หลังจากเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว

ว่าการพึ่งพิงห่วงโซ่อุปทานจากจีนมากเกินไปมีต้นทุนสูง

ขนาดไหน? ในระหว่างเกิดข้อพิพาทว่าควรกีดกันบริษัท 

Huawei ของจีนจากการขยายโครงสร้างพื้นฐาน 5G ใน

ยุโรปหรือไม่ ชาวยุโรปได้ล้ิมรสแล้วว่าแรงกดดันจาก

สหรัฐอเมริกาหนักหน่วงเข้มข้นขนาดไหน วิกฤตการณ์

โคโรนาอาจยิ่งเร่งกระบวนการท่ีด�าเนินมาแล้วระยะหนึ่ง 

นั่นคือ การลดทอนโลกาภิวัตน์ ผลที่จะตามมาก็คือ  

การแบ่งงานกันท�าในระดับโลกอาจแตกสลายลงเป็นการ

แข่งขันระหว่างกลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ (economic 

blocs) แทน กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจอาจรวมตัวกันโดย

มีรัฐผู้น�าในภูมิภาคนั้นๆ เป็นแกนกลาง ก�าจัดคู่แข่งท่ีตน 

ไม่ต้องการผ่านข้ออ้างเร่ืองความไม่สอดคล้องกันของ

บรรทัดฐานและมาตรฐาน แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยี  

และระบบการติดต่อส่ือสารหรือโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเชือ่มโยง

กันเป็นระบบปิดและอุปสรรคกีดกันการเข้าถึงตลาด 

กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาท่ีก�าลังพยายามปีนไต่ห่วงโซ่ 

มูลค่าระดับโลกจะถูกทิ้งไว้ตรงไหน? ช่วงจังหวะแห่งการ

ไล่กวดทางอุตสาหกรรมผ่านเลยไปแล้วหรือไม่? ประเทศ

อย่างบังกลาเทศ เมียนมา หรือปากีสถาน จะจัดหาการ

ด�ารงเล้ียงชีพให้แรงงานหลายร้อยหลายพันคนได้อย่างไร

ถ้าสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไป

อยู่ในตลาดใกล้บ้านมากขึ้น? ประเทศรายได้ปานกลาง

อย่างประเทศไทยหรือมาเลเซยีจะไต่ระดับขึน้ไปบนห่วงโซ่ 

มูลค่าระดับโลกได้อย่างไรหากห่วงโซ่นี้ถูกตัดขาดด้วย

เหตุผลด้านภูมิศาสตร์การเมือง? หากขาดทางเลือกในเชิง

ยุทธศาสตร์ ลงท้ายแล้วประเทศเหล่านี้อาจเปราะบางต่อ

แรงกดดันจากพี่เบิ้มมหาอ�านาจในภูมิภาคยิ่งกว่าเดิมก็ได้

เพียงชั่วข้ามคืน ยุคเสรีนิยมใหม่ก็ถึงกาลส้ินสุด

จู่ๆ ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นรวดเร็วมาก ภายในไม่กี่ชั่วโมง เงินก้อน 

มหาศาลถูกอัดฉีดเข้าไปในตลาด ชนิดท่ีเปรียบเทียบ 

กันแล้ว ค�าสญัญาแบบ “ก้าวหน้าถงึรากถงึโคน” ของเบอร์น ี

แซนเดอร์ส ผู ้สมัครชิงต�าแหน่งประธานาธิบดีพรรค 

เดโมแครต ดูเหมือนแค่เงินติดกระเป๋าไปเลย ไม่กี่วันนี้เอง 

บรรดานักการเมืองเยอรมันเพิ่งเดือดดาลเพียงเพราะ

ถ้อยค�าร�าพงึแบบปัญญาชนของเควิน คแูนร์ต นักการเมือง

หนุ่มสายสังคมนิยม มาตอนนี้พวกเขาหันมาพิจารณาการ

โอนกิจการธุรกิจให้เป็นของรัฐกันอย่างจริงจัง ข้อถกเถียง

เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนที่เคยถูกไยไพว่าเป็นแค่ความฝัน 

ไร้เดียงสาของเด็กๆ ตอนนี้กลายเป็นความจริงอันน่าเศร้า 

การจราจรทางอากาศท่ัวโลกชะลอตัวลงจนหยุดนิ่ง 

พรมแดนทีเ่คยคิดว่าปิดไม่ได้ในวกิฤตการณ์ผูอ้พยพ ตอนนี้ 

ปิดตายกันจริงจัง แม้กระท่ังนักการเมืองสายอนุรักษนิยม

อย่างผูว่้าการรัฐบาวาเรีย มาร์คุส เซอเดอร์ ยังยอมโยนลัทธิ

บูชางบประมาณสมดุลแบบชาวเยอรมันท้ิงไป พร้อมกับ 

ประกาศว่า “เราจะไม่ยอมให้ตัวเลขทางบัญชีมาชี้น�าเรา  

แต่เราจะด�าเนินการตามความจ�าเป็นของเยอรมนี”
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ยุคเสรีนิยมใหม่ที่ผลประโยชน์ของตลาดส�าคัญเหนือกว่า

ผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมก�าลังถึงจุดส้ินสุด แน่นอน 

มาตรการทั้งหมดเกิดขึ้นสืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉิน กระนั้น

ก็ตาม พลเมืองจะยังจดจ�าเร่ืองนี้หากถูกประกาศใส่หน้า

อีกว่า “ไม่มีทางเลือกอื่น” ในอนาคตอันใกล้ พร้อมกับ

วิกฤตการณ์ครั้งนี้โลกการเมืองท่ีจ�าศีลมานานเร่ิมขยับ

เคล่ือนไหว หลงัจากลัทธเิสรีนยิมใหม่สร้างข้อกังขาแคลงใจ

เก่ียวกับรัฐมานานถงึสีท่ศวรรษ ข้อเท็จจริงท่ีลืมเลือนกนัไป

นานแล้วผุดกลับข้ึนมาฉายชัดอีกคร้ัง นั่นคือ รัฐชาติยังมี 

อ�านาจในด้านบวกอีกเหลือล้น ถ้าเพียงเต็มใจจะงัดออก

มาใช้

“  วิกฤตการณ์โคโรนาเปรยีบเสมือนการทดสอบ
ภาคสนามครัง้ใหญ่ ผูค้นหลายล้านคนก�าลงัทดลอง
หนทางใหม่ในการจัดการชีวิตประจ�าวัน ”

วิกฤตการณ์โคโรนาเปรียบเสมือนแสงสปอตไลต์ส่องให้ 

เราเห็นรอยแยกทางภูมิศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ 

อุดมการณ์ และวัฒนธรรมในยุคสมัยของเรา รอยแตก 

ในโครงสร ้างมหึมานี้อาจเป ็นสัญญาณบ่งบอกการ 

แตกสลายของยุคสมัยหรือเปล่า? ยุคโลกาภิวัตน์ติด 

เทอร์โบจะถึงกาลส้ินสุดลงด้วยการแตกตัวออกเป็นกลุ่ม

ประเทศทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ หรือไม่? สงครามราคาน�้ามัน

คือการประกาศจุดจบของระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ี 

ขบัเคล่ือนด้วยพลังงานฟอสซิลหรอืเปล่า? ระบบการเงนิโลก 

ก�าลังเปลีย่นไปสู่ระบอบแบบใหม่หรอืไม่? คทาของผูค้�า้ยนั

ระบบก�าลังเปล่ียนมือจากสหรัฐอเมริกาไปท่ีจีนหรือเปล่า 

หรือเราก�าลังเผชิญกับการแตกตัวกลายเป็นโลกหลายขั้ว?

เร่ืองที่แน่นอนก็คือ โคโรนาไวรัสอาจท�าให้แนวโน้มหลาย

อย่างที่ซุกซ่อนมานานทะลวงกรอบทลายกรงออกมาเสียที 

พัฒนาการทั้งหลายท้ังปวงนี้ก�าลังส่งอิทธิพลแก่กันและกัน
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ด้วยความเร็วอย่างน่าใจหาย  ความซับซ้อนนี้ชี้ให้เห็นว่า 

วิกฤตการณ์คร้ังน้ีจะหยั่งลึกยิ่งกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เมื่อปี 2008 โรคระบาดครั้งใหญ่อาจเป็นสายชนวนที่ก�าลัง

ลุกไหม้บนถังดินระเบิดของวิกฤตการณ์ระบบโลก

หน้าต่างสู่อนาคตเปิดกว้าง

วิกฤตการณ์โคโรนาเปรียบเสมือนการทดสอบภาคสนาม

คร้ังใหญ่ผู ้คนหลายล้านคนก�าลังทดลองหนทางใหม่ใน 

การจัดการชีวิตประจ�าวัน นักธุรกิจท่ีเคยเดินทางเปล่ียน 

จากเคร่ืองบินหันมาใช้การประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์ 

อาจารย์มหาวิทยาลัยก�าลังจัดสัมมนาออนไลน์ พนักงาน

ท�างานจากบ้าน บางคนคงกลับไปหาแบบแผนเดิมๆ 

หลังวิกฤตการณ์ผ่านพ้น แต่อีกหลายคนเร่ิมเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ส่วนตัวว่า วิธีการท�างานแบบใหม่ไม่เพียง

ใช้การได้ดี แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตครอบครัว

มากกว่าด้วย เราต้องอาศัยช่วงเวลาแห่งความปั่นป่วน

เสียกระบวนนี้ นั่นคือ การมีประสบการณ์แบบฉับพลัน 

ต ่อสภาวะที่ลดอัตราเร ่งของชีวิตลง เพื่อสร ้างการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมระยะยาวที่เป็นคุณแก่การต่อสู ้ 

กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

เจเรมี วอร์เนอร์ นักสื่อสารมวลชนชาวอังกฤษ สรุปทัศนะ

แบบเสรีนิยมใหม่ท่ีมีต่อวิกฤตการณ์คร้ังนี้อย่างเจ็บแสบ

ว่า “จากมุมมองทางเศรษฐกิจท่ีไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 

โควิด-19 อาจมีคุณประโยชน์อยู ่บ้างในระยะยาวตรงที่ 

ช่วยลดประชากรสูงอายุที่เป็นภาระลงเยอะแยะ [ประชด!]” 

ตรงกันข้ามกับรฐับาลประเทศต่างๆ ทีข่าดความเป็นน�า้หนึง่ 

ใจเดียวกัน ประชาชนกลับพบเห็นกระแสความสามัคคีเกิด

ขึ้นในย่านที่อยู่อาศัย ที่ท�างาน และภายในแวดวงเพื่อนฝูง 

ครัง้ล่าสดุทีเ่คร่ืองจกัรทนุนยิมต้องหยุดชะงักลงเพือ่ปกป้อง

คนแก่และคนป่วยคือเม่ือไร? เราสามารถสร้างสังคม 

ที่เหนียวแน่นกว่าเดิมอีกคร้ังจากประสบการณ์ความ

สมานฉันท์ครั้งนี้ ถ้าเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี ้

ร่วมกัน เราจะสร้างสัญลักษณ์ที่บ่งบอกรุ่งอรุณของยุคใหม่ 

นั่นคือ ชุมชนที่ประสานสามัคคีกันย่อมพร้อมเผชิญทุก

อุปสรรค

อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาที่มีต่อวิกฤตการณ์ก็อาจเป็น

อันตรายได้เช่นกัน ทั่วโลกต่างปิดพรมแดน ยกเลิกวีซ่า 

และมีค�าสั่งห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ จ�านวนค�าสั่งซื้อ 

หุน่ยนต์ทีใ่ช้ในภาคอุตสาหกรรม8 ซ่ึงพุง่สูงเป็นประวัตกิารณ์

บ่งชี้ว่า ห่วงโซ่การผลิตจะได้รับการเสริมสร้างให้ยืดหยุ่น

ทนทานต่อการพังทลายมากขึ้นด้วยการก้าวกระโดดสู ่

ระบบอัตโนมัติมากขึ้น ระบบอัตโนมัติดิจิทัลอาจท�าลาย

ความหวังของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่พร้อม

จะแสวงหาความได้เปรียบจากจุดต่างๆ ท่ีเปิดโอกาส

ให ้ในห ่วงโซ ่อุปทานระดับโลก กระท่ังทุกวันนี้ตาม

โรงงานของผู้ผลิตข้ามชาติในอินเดียหรือเวียดนามก็ใช ้

หุ ่นยนต์กันอย่างคึกคักแล้ว การลงทุนโดยตรงจาก 

ต่างประเทศที่พยายามกระจายห่วงโซ่อุปทานออกไป 

อาจช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่มัน

อาจเป็นการเติบโตที่ไร้ต�าแหน่งงานส�าหรับมนุษย์ 

ในประเทศตะวันตก แนวโน้มเหล่านี้ล้วนเป็นภัยคุกคามท่ี

เร่งวังวนของการสูญเสียต�าแหน่งงาน ความหวาดกลัวต่อ

การกีดกันทางสังคม ความโกรธแค้นต่อผู้อพยพ และการ

ลุกฮือทางการเมืองเพื่อต่อต้านสถาบันของสังคมเสรีนิยม

ฟิลิปป์ เลอเกรน นักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม กล่าวเตือน9 

อย่างถูกต้องว่า “วิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสคือลาภลอย

ทางการเมืองส�าหรับนักชาตินิยมและนักกีดกันทางการค้า 

มันตอกย�า้ทัศนคตว่ิาชาวต่างชาตคืิอภยัคกุคาม มันเน้นย�า้ 

ว ่าประเทศท่ีตกอยู ่ ในวิกฤตการณ์ไม ่สามารถพึ่งพิง 

เพื่อนบ้านและขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรใกล้ชิดได้

เสมอไป” เราต้องไม่ปล่อยให้ฝ่ายขวาตีความวิกฤตการณ์นี ้

จนเข้าทางนักการเมืองประชานิยมปีกขวา ค�าตอบต่อ

ปัญหาท้าทายระดับโลกต้องไม่ใช่การแยกตัวโดดเด่ียวและ 

ความเห็นแก่ประโยชน์ของชาติตนเท่านั้น แต่ควรเป็น 

ความสมานฉนัท์และความร่วมมือระหว่างประเทศต่างหาก

8 https://www.globalt imes.cn/content/1181352.shtml?fb-

clid=IwAR2FP3XqlEGFYrcsiluMbV-ASpdIZam9QZDucv1nX-

7sFSbvtK7OTloQhdNM

9 https://foreignpolicy.com/2020/03/12/coronavirus-killing-global-

ization-nationalism-protectionism-trump/
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อย่าปล่อยให้เหมือนวิกฤตการณ์ปี 2008 ฝ่ายก้าวหน้า 

พ่ายแพ้อีกไม่ได้แล้วในสมรภูมิการตีความว่าเกิดอะไรขึ้น

และต้องแก้ไขอย่างไร  ในช่วงไม่กีส่ปัดาห์ข้างหน้า ฐานราก

ของระเบียบโลกใหม่จะปักหลักลงแล้ว  เราต้องท�าทกุอย่าง

ให้แน่ใจว่าเราจะเป็นผู้ก�ากบัทิศทางการถกเถยีงว่าฐานราก

นั้นควรมีหน้าตาอย่างไร

รัฐประชาธิปไตยที่เข้มแข็งกว่าเดิมพึงผุดบังเกิด

ผู้คนจ�านวนมาก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว เพิ่งเคยประสบ

พบเจอภาวะฉุกเฉินระดับชาติเป็นครั้งแรก ภายในเวลาแค ่

ไม่ก่ีวัน เสรีภาพของพวกเขาถูกจ�ากัดในระดับท่ีคิดฝัน 

ไม่ถึงมาก่อน ไม่เฉพาะในจีนเท่านั้น แต่ในใจกลางยุโรป  

มีการใช้เทคโนโลยีสอดส่องตรวจตราและก�ากับพฤติกรรม

ของพลเมืองอย่างขนานใหญ่ ดังที่ “สงครามต่อต้าน

การก่อการร้าย” ให้บทเรียนเรามาแล้ว กฎข้อบังคับใน

ภาวะฉุกเฉินจ�านวนมากที่บังคับใช้ตอนนี้จะยังบังคับใช้ 

ต่อไปหลังจากวิกฤตการณ์ส้ินสุดลง เราไม่ต้องใช้อะไร 

มากนักก็พอส�าเหนียกได้ถึงวาระซ่อนเร้นเบ้ืองหลังใน

การท�าให้ภาวะฉุกเฉินกลายเป็นภาวะปกติ เพื่อบีบให้

ปัจเจกบุคคลเชื่องเชื่อต่อระบบทุนนิยมท่ีฉวยโอกาสใน

ภาวะภัยพิบัติ ดังที่จอร์โจ อากัมเบน และนาโอมี ไคลน์  

ชี้ให้เห็นมาแล้ว อย่างไรก็ตาม เราต้องปกป้องสิทธิขั้น 

พืน้ฐานของเรามิให้ถกูบ่อนเบียนไปอย่างถาวร ในเอเชียซึง่

ประสบภาวะถดถอยย้อนกลบัไปสูร่ะบอบอ�านาจนยิมตลอด

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มเช่นนี้ยิ่งน่าวิตกกว่าเดิม 

สลาวอย ชิเชค พูดตรงเป้าที่สุดเมื่อเขาเตือนว่า ประชาชน

คิดถกูแล้วท่ีมองว่าอ�านาจรัฐต้องรับผดิชอบ “คุณมีอ�านาจรัฐ 

ทีนี้แสดงให้ดูซิว่าท�าอะไรได้บ้าง! ความท้าทายของยุโรป

คือการแสดงให้เห็นว่า ยุโรปสามารถท�าอย่างที่จีนท�าได้

ด้วยวิธีการท่ีโปร่งใสและประชาธิปไตยมากกว่า” ระบอบ

ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออก อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน 

และญี่ปุ ่น สาธิตให้เห็นอย่างน่าประทับใจว่าพวกเขา 

มีวิธีการปฏิบัติโดยไม่จ�ากัดเสรีภาพของพลเมืองจน

เลยเถิด วิธีการของพวกเขาน่าจะสอดคล้องกับระบอบ
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ประชาธปิไตยตะวันตกมากกว่าวธิกีารเข้มงวดดุดันแบบจนี

การบรหิารจดัการวกิฤตการณ์อย่างได้ผลจะช่วยเสรมิสร้าง 

ความเชื่อม่ันในรัฐประชาธิปไตยด้วย ในทุกวิกฤตการณ์ 

ประชาชนมักเรียกร้องหารัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ ท�างาน

หนัก และปกปักคุ้มครองพลเมือง

“  วิกฤตการณ์ระดับโลกได้ยกระดับความ
ตระหนักรับรู ้ว่า โลกาภิวัตน์ล้นเกินสร้างความ
เปราะบางแก่เราอย่างไรบ้าง ในโลกที่เช่ือมโยง
ถึงกันหมด โรคระบาดใหญ่สามารถแพร่กระจาย
ข้ามพรมแดนด้วยความเร็วสูง ”

หลังจากใช้นโยบายรัดเข็มขัดมาหลายปีและตัดลดระบบ

ดูแลสุขภาพจนเหลือแค่ขั้นพื้นฐานที่สุด ตอนนี้เราต้อง

ทุ่มเททุกความพยายามเพื่อหนุนให้ระบบนี้รับมือผู้ป่วย

จ�านวนมากให้ได้ การปิดคลินิกเทศบาล ปัญหาเรื้อรัง

ของการมีเจ้าหน้าที่พยาบาลไม่เพียงพอ และอุปกรณ์

ด้านเทคนิคอยู่ในสภาพย�่าแย่ ปัญหาเหล่านี้ก�าลังย้อน

มาสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ในประเทศไทย 

โรงพยาบาลเอกชนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับ

โรคระบาดใหญ่ มีสักก่ีคร้ังที่เสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการ 

แปรรูประบบดูแลสขุภาพเป็นเอกชนจะได้รับการสนบัสนนุ 

จากสาธารณชนท่วมท้นขนาดนี ้เม่ือเกิดวกิฤตการณ์ สเปน

รีบโอนโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสุขภาพเอกชน

กลับมาเป็นของรัฐทันที10 ในฝรั่งเศส ประธานาธิบดีตั้ง 

ค�าถามตรงๆ ถงึคณุประโยชน์ของการแปรรูปตามแนวทาง

เสรนียิมใหม่และให้ค�าม่ันว่าจะเปล่ียนแปลงไปในทศิทางอืน่ 

ในเยอรมนีเช่นกัน เร่ิมมีวิวาทะว่าการปล่อยให้ชีวิตสังคม

ของเราอยูภ่ายใต้การชีน้�าของตลาดเป็นเร่ืองรอบคอบจรงิๆ 

หรือเปล่า ในอนาคต จุดเน้นหลักของบริการสาธารณะ 

ต้องไม่ใช่เพื่อก�าไรท่ีเป็นผลประโยชน์ของบุคคลคนใด 

อีกต่อไป แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10 https://www.businessinsider.de/international/coronavirus- 

spain-nationalises-private-hospitals-emergency-covid-19- 

lockdown-2020-3/?r=US&IR=T

การสร้างบริการสาธารณะข้ึนมาใหม่ต้องใช้เงินลงทุน

หลายพันล้าน นายกรัฐมนตรีแมร์เคิลยืนยันว่า กฎหมาย

หยุดหนี้ (Debt Brake) ตามรัฐธรรมนูญไม่มีผลบังคับ

ในสถานการณ์ยกเว้นเช่นนี้ “ดุลงบประมาณจะออกมา

หน้าตาเช่นไรตอนปลายปีไม่ใช่ประเด็นส�าคัญส�าหรับ

เราในตอนนี้”  ในสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลเยอรมัน

ก�าลังให้การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแบบหว่านแหชนิด

ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ครอบคลุม

ประชาชนทุกคน ตั้ งแต ่ผู ้ จ ้ างงานตัวเองรายย ่อย 

ฟรีแลนซ์ จนถึงบรรษัทใหญ่ “เราจะท�าทุกอย่างเท่าที่

ท�าได้” โชลซ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ค�ารับรอง 

เป็นม่ันเหมาะ11 อัลท์ไมเออร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เศรษฐกิจประกาศว่า กรอบการสร้างหลักประกันที่มีมูลค่า

รวมถึงครึ่งแสนล้านยูโรเป็นแค่มาตรการเริ่มต้นเท่านั้น 

เม่ือตกอยู่ในวิกฤตการณ์ เราทุกคนก็กลับมาเป็นสาวก

ส�านักเคนเซียนกันอีกคร้ัง ทว่าอย่าให้ซ�้ารอยช่วงหลัง

ภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี 2008 เราต้องไม่ยอมหัน

กลับไปใช้นโยบายรัดเข็มขัดภายหลังวิกฤตการณ์อีก 

หลังจากใช้นโยบายเข้มงวดทางการเงินการคลังมาหลาย

ทศวรรษ บริการสาธารณะจ�านวนมากถกูตดัลดงบประมาณ

จนแทบไม่เหลืออะไร ท้ังด้านสุขภาพและการศึกษา  

การปกครองท้องถิ่น โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

ขนส่ง กองทัพเยอรมันและต�ารวจ เพื่อต่อกรกับความกลัว 

ของคนหมู่มากว่าสังคมจะสูญสิ้นระเบียบ เพื่อเตรียม

เศรษฐกิจและสังคมให้พร้อมต่อการปฏิวัติดิจิทัล และเร่ือง

สุดท้ายที่มิใช่ส�าคัญน้อยที่สุด นั่นคือ เพื่อต่อสู้กับปัญหา

การเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ  ท้ังหมดนีจ้�าเป็นต้อง

อาศัยการลงทุนในสัดส่วนมโหฬาร

กระนั้นก็ตาม อย่าได้ชะล่าใจ หลังจากวิกฤตการณ์ทาง 

การเงินปี 2008 ต้นทุนมหาศาลท่ีเกิดจากชุดมาตรการ

กอบกู้ต่างๆ ถกูผลักให้ตกเป็นภาระของสงัคมส่วนรวมด้วย

นโยบายรัดเข็มขัดอย่างโหดร้าย ธนาคารกอบโกยเงินของ 

ผู้เสียภาษีไปสร้างความแข็งแกร่งให้หุ้นของตนในตลาด  

11    https://www.ft.com/content/1b0f0324-6530-11ea-b3f3-fe4680e-
a68b5
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ผลท่ีตามมาก็คือ การรวมศูนย์อ�านาจและทรัพยากรไว้ท่ี

ยอดพีระมิดของสังคมกลับยิ่งเพิ่มอัตราเร่งมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม คร้ังนี้ไม่ใช่แค่ระบอบประชาธิปไตยและ

สังคมตะวันตกเท่านั้น แม้แต่ระบบเศรษฐกิจจริงก็ไม่มีทาง 

เอาตัวรอดหากยังใช้นโยบายรัดเข็มขัดในทศวรรษต่อไป 

เราต ้องไม ่ทอดท้ิงประเทศก�าลังพัฒนาให ้รับมือกับ 

ผลกระทบอันเลวร้ายของวิกฤตการณ์กับผลพวงด้าน

เศรษฐกิจตามยถากรรม การช่วยเหลือให้ประเทศเหล่านี้

ฟ้ืนตวัเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มประเทศยุโรปเอง อย่างน้อย 

ก็เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพอีกระลอก ประการ

สุดท้ายแต่มิใช่ส�าคัญน้อยสุด โลกของเราไม่อาจทนต่อ

นโยบายรัดเข็มขัดอีกต่อไปแล้ว การลงทุนเพื่อให้เกิดการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้านสังคม-ส่ิงแวดล้อมที่จ�าเป็น 

ต่อการบรรเทาปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องท�า

ทันที และอย่าปล่อยให้ต้นทุนของวิกฤตการณ์โคโรนามา 

เบียดขับประเด็นส�าคัญนี้ตกไป เราทุกคนต้องยืนหยัด 

ร่วมกันในเรื่องนี้

ระบอบสังคมนยิมประชาธปิไตยช่วยเรารอดจาก
วิกฤตการณ์ได้

วิกฤตการณ์ระดับโลกได้ยกระดับความตระหนักรับรู้ว่า 

โลกาภิวัตน์ล้นเกินสร้างความเปราะบางแก่เราอย่างไรบ้าง 

ในโลกที่เช่ือมโยงถึงกันหมด โรคระบาดใหญ่สามารถ 

แพร่กระจายข้ามพรมแดนด้วยความเร็วสูง ห่วงโซ่อุปทาน

ของโลกถูกบ่ันท�าลายง่ายเกนิไป  ตลาดการเงนิก็เปราะบาง 

นักประชานิยมปีกขวาต้องการปิดพรมแดนและโดดเด่ียว 

ตัวเองจากโลก  แต่นั่นไม่ใช่ค�าตอบท่ีถูกต้องต่อปัญหา 

ระดับโลก ทัง้ในประเด็นโรคระบาด สงคราม การอพยพล้ีภยั 

การค้าและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  เป้าหมาย

ของเราควรเป็นการแก้ไขสาเหตุรากเหง้าของวิกฤตการณ์

เหล่านี้ต่างหาก เพื่อตอบโจทย์ให้ถูกต้อง ระบบเศรษฐกิจ

โลกต้องตั้งม่ันบนรากฐานที่ยืดหยุ่นและมีภูมิต้านทาน

มากกว่านี้

หลังจากวิกฤตการณ์โคโรนา ห่วงโซอุปทานของโลกถูก 

ปรับเปล่ียนไปแล้ว ห่วงโซ่อุปทานท่ีมีระยะใกล้กว่าช่วย

สร้างเสถียรภาพได้มากกว่า เช่น โรงงานผลิตของอเมริกัน

ในเม็กซิโก และโรงงานผลิตของยุโรปในยุโรปตะวันออก 

ในเชิงเทคโนโลยีน้ันยุโรปต้องกลับมายืนด้วยตัวเอง 

อีกครั้ง เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราจ�าเป็นต้องร่วมมือกัน 

ในด้านการวิจัยและพัฒนาให้ใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิม ระบบ 

การเงินโลกซึ่งขาดผึงง่ายราวกับยึดโยงด้วยเทปกาว 

จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบอย่างเร่งด่วน  ตลอด

ทศวรรษท่ีผ่านมา ธนาคารกลางไม่มีปัญญาต้านทานกระแส

เงินฝืดด้วยนโยบายทางการเงินเลย ในช่วงวิกฤตการณ์ 

รัฐบาลที่ใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวก�าลังหลีกเล่ียง

การตรวจสอบ ในทางการเมือง นี่หมายถึงการย้อนกลับ

ไปหาตรรกะต้ังต้นของระบอบรัฐสภา น่ันคือหลักการของ 

“อย่ามาเก็บภาษีถ้าไม่มีผู ้แทน” กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ 

ระบบการเงนิต้องกลับไปอยูภ่ายใต้การควบคุมตามระบอบ

ประชาธิปไตย

ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงกันและกันมากเกินไป 

เราต้องบรรเทาความขัดแย้งเหล่านี้ด ้วยบรรทัดฐาน

ระหว่างประเทศและความร่วมมือแบบพหุภาคี อย่างไร

ก็ตาม สิ่งที่แตกต่างจากวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 

ก็คือ ครั้งนี้ไม่มีการประสานความร่วมมือจาก 20 ประเทศ

ที่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด การชิงดีชิงเด ่นในเชิง

ภู มิศาสตร ์การเมืองของมหาอ�านาจคือสาเหตุหนึ่ ง  

และอีกสาเหตุคือนักประชานิยมปีกขวาที่เรียกร้องหา 

การโดดเด่ียวตัวเอง ทั้งสองประการนี้คอยขัดขวาง 

ความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีควรยกระดับมากข้ึน  

องค์กรโลกาภบิาลพหภุาคีทีมี่อยูแ่ล้วต้องได้รับการอดุหนนุ

เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากกว่าเดิม เรื่องนี้ 

สามารถเริ่มต้นด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนแก่องค์การ

อนามัยโลกมากขึ้น และสานต่อด้วยการประชุม G20 เพื่อ

ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกิจ ในเร่ืองนี้ กลุ่มพันธมิตรเพื่อพหุภาคีนิยม  

(Alliance of Multilateralism) สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า 

ความร่วมมือช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น

วิกฤตการณ์คร้ังนี้ท�าให้ประชาชนตาสว่างในทันทีว่า

สภาวะด้ังเดิมเป็นส่ิงท่ีไม่อาจด�าเนินต่อไป เสียงเรียกร้อง

ให้ปรับเปล่ียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชีวิตส่วนรวม
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ของเราจนถึงระดับรากฐานไม่เคยมีมากขนาดนี้มาก่อน 

ในขณะเดียวกัน เราต้องไม่ปัดเป่าภัยตรงหน้าด้วยการ

จ�ากัดประชาธิปไตยและเสรีภาพอย่างไม่ได้สัดส่วน อ�านาจ

ทางการเมืองแบบไหนเล่าที่สามารถไกล่เกลี่ยเพื่อบรรลุ 

การประนีประนอมทางสังคมให้สัมฤทธิ์ผล?  

เชอรี เบอร์แมน นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ตั้งค�าถาม 

ค้างคาใจไว้ว่า “นักสังคมนิยมประชาธิปไตยจะกอบกู้โลก 

(อีกครั้ง) ได้ไหม?”  

เราจงลงมือท�าให้มันเป็นจริง.

ตีพิมพ์ครั้งแรก: วารสารออนไลน์ International Politics 

and Society, FES, 23 มีนาคม 2020. (แก้ไขเพิ่มเติม  

10 เมษายน 2020)

ภาพถ่าย: เมธิชัย เตียวนะ, เว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์  
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