‘วิกฤตสาธารณสุข’ สู่ ‘วิกฤตเศรษฐกิจ’ การไกล่เกลี่ยแก้วิกฤตชาติ (ตอนที่ 1)
คงไม่มีใครปฏิเสธความสาหัสของแผลที่โควิด-19 ได้ฝากไว้ แม้ ‘วิกฤตสาธารณสุข’ ครัง้ นี้จะยังไม่ผ่านพ้นไป
และการล็อกดาวน์รอบสองยังไม่เกิดขึ้น แต่ประเทศไทยก็เปรียบเสมือนผูป้ ่วยเรือ้ รังที่ยังไม่ทราบว่าจะรักษา
โรคนี้ให้หายขาดได้เมื่อไร และยังมีโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่จ่อคิวรุมเร้าอยู่ หากไม่ประคับประคองตัวและใช้ยาให้ถูก
ขนาน
‘วิกฤตเศรษฐกิจ’ ทีก่ าลังเกิดขึ้นด้วยการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบ โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวที่เป็นหัวใจของรายได้ประเทศ คิดเป็น 20% ของ GDP ประเทศ ในปี 2562 เดิมนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมีมากถึง 39.8 ล้านคน สร้างรายได้ 1.9 ล้านล้านบาท
ทั้งนี้ จากการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าแม้รฐั จะออกมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทย เที่ยวปันสุข คนละครึง่ แต่ก็ยังไม่อาจทดแทนมูลค่ารวมของการท่องเที่ยวจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยข้อจากัดหลายประการ ทั้งด้านกาลังซื้อ (Spending Power) และการกระจุกตัวใน
บางพื้นที่และช่วงเวลา ทาให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างไม่มปี ระสิทธิภาพทั่วถึง โดยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้ง
ประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 27% น้อยกว่าปี 2562 ซึ่งอยูท่ ี่ 63% ปัจจัยเหล่านี้สง่ ผลกระทบโดยตรง
ต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือผลกระทบต่อ ‘ตลาดแรงงานไทย’ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เมื่อสถานประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการประกาศปิดตัวและเลิกจ้างเป็นจานวนมาก
นอกจากแรงงานไทยจะต้องเผชิญกับการเลิกจ้างเพราะพิษเศรษฐกิจ ยังถูกซ้าเติมด้วยดิสรัปชันทีส่ าคัญอีก นั่น
คือเทคโนโลยีที่นายจ้างนามาใช้ทดแทนแรงงานคนมากขึ้น สานักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในไตรมาสที่ 2 มีผู้
ว่างงานเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกือบเท่าตัว
นอกจากนีผ้ ู้มาขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพิม่ สูงขึ้นเป็น 3 แสนคน ยังไม่รวมผู้เสมือนว่างงานที่กาลังจะ
กลายเป็นผู้ว่างงานในทีส่ ุดที่เพิม่ ขึ้น 3.4 ล้านคนจากปีก่อน และเด็กจบใหม่ทกี่ าลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานราว 34 แสนคน
ที่สาคัญทีส่ ุด ความเปราะบางที่แท้จริงของตลาดแรงงานไทยคือภาพสะท้อนที่ลวงตา เพราะแรงงานในระบบ
ประกันสังคมนั้นเป็นเพียงแค่ 1 ใน 3 ของแรงงานทัง้ หมดเท่านั้น
แนวโน้มภาระหนี้สินและคดีความในปีหน้า
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจครัง้ นี้สง่ ผลโดยตรงต่อทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่และเล็ก
กลุ่มพนักงาน ลูกจ้างรายวัน ไปจนถึงคนรากหญ้า พ่อค้าแม่ค้าในตลาด คนขับแท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์ ก็มี
ภาระ ‘หนีส้ ินก้อนโต’ ที่ต้องแบกรับไม่ต่างกัน จานวนคดีที่กาลังจะถูกนามาฟ้องร้องมีแนวโน้มสูงขึ้นหลัง
มาตรการช่วยเหลือพักชาระหนีผ้ ่อนปรนต่างๆ กาลังจะหมดลง

ตามสถิติปี 2562 ของศาลยุติธรรม มีคดีที่เข้าสูก่ ระบวนพิจารณาของศาลทัง้ สิ้น 1.8 ล้านคดี เป็นคดีแพ่งและ
คดีผู้บริโภครวมกันอยู่ทปี่ ระมาณ 1.2 ล้านคดี คดีประเภทสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) บัตรเครดิต
และกู้ยืมมีจานวนมากถึง 600,665 ข้อหา ฉะนั้นหากพิจารณาถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับจานวนคดีที่เกิดขึ้น
ในช่วงปีนี้ ตัวเลขของข้อพิพาททางการเงินที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือนคลื่นสึนามิที่รอวันซัดเข้าหาฝั่งอย่างแน่นอน
และหนักหน่วงในปี 2564 ขณะที่มีศาลชั้นต้นรองรับคดีอยู่ทวั่ ประเทศ 262 แห่ง เป็นศาลชั้นต้น (ศาลแขวง
ศาลแพ่ง และศาลจังหวัด) ที่มีอานาจเหนือคดีทางเศรษฐกิจเหล่านี้เพียง 150 กว่าแห่งเท่านั้น
ยังไม่นับรวม ‘หนี้กอ้ นโต’ ทีก่ าลังรอวันปะทุของกลุม่ ครู กยศ. และสหกรณ์ทั่วประเทศ จากข้อมูลบริษัทข้อมูล
เครดิตพบว่าในระบบการเงินมีบัญชีทอี่ ยู่ในวังวนของหนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
สินเชื่อธุรกิจ เกษตร และอื่นๆ มากถึง 78 ล้านบัญชี มูลค่ากว่า 12 ล้านล้านบาท และเมื่อรวมหนีส้ หกรณ์และ
หนี้ กยศ. จะมีมลู ค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านล้านบาท สะท้อนภาพความจริงของหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของ
ไทยที่เพิ่มขึ้นกว่า 25% ภายใน 10 ปี
เพื่อสะท้อนภาพให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง หากคุณเป็นหนี้บัตรเครดิต นับแต่วันผิดนัดชาระหนี้กบั ผู้ให้บริการบัตร
เครดิต วันที่มีหมายศาลมาทีบ่ ้าน วันสืบพยาน วันพิพากษา จนถึงวันยึดทรัพย์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ใน
หนึ่งคดีต้องใช้เวลายาวนานแรมปี และจะต้องสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจทัง้ ของเจ้าหนี้และลูกหนี้ไปเป็น
จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่อสู้คดี เวลา แรงงาน ยังไม่นับรวมทรัพยากรของกระบวนการยุติธรรม ที่
หากไม่มีคดีประเภทนี้ เวลาและความรู้ของเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทีม่ ีในระบบจะสามารถนาไปใช้ระงับข้อ
พิพาทในคดีประเภทอื่นได้มากมายมหาศาลเพียงใด ในทางเศรษฐศาสตร์ สิง่ เหล่านี้คือค่าเสียโอกาส
(Opportunity Cost) ที่มีมลู ค่ามหาศาล รัฐจึงจาเป็นต้องดาเนินการผันเม็ดเงิน แรงงาน และเวลาเหล่านี้มา
สร้างความเข้มแข็งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที
จากสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมา เมื่อภาระหนีส้ ินภาคประชาชนยังคงอยู่ แต่รายได้ของแต่ละครัวเรือนลดลง ใน
ระยะอันใกล้ หากตัวเลขบัญชีหนี้สินทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพียง 3-5% จากที่มีอยูเ่ กือบ 80 ล้านบัญชี จะส่งผลให้
ตัวเลขข้อพิพาททางระบบการเงินถีบตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ และอาจส่งผลต่อโครงสร้างกระบวนการระงับ
ข้อพิพาทที่ไม่อาจรับไหว
บาดแผลที่กาลังกลายเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจและ ‘วิกฤตสังคม’
ดังนั้นหากไม่ดาเนินการใดๆ ภาระหนีส้ ินเหล่านีจ้ ะกลายเป็นแผลเป็นทางเศรษฐกิจ (Economic Scars) ของผู้
ได้รับผลกระทบจากข้อพิพาททางการเงินเองและครอบครัว ทั้งการอยู่กับปัญหาทางการเงิน แบกรับภาระ
หนี้สิน การถูกดาเนินคดี บังคับคดี อายัดเงินเดือน มีประวัติคดีติดตัว หรือถูกศาลสัง่ ให้เป็นบุคคลล้มละลาย
และปัญหาอื่นๆ เช่น อาชญากรรม ความปลอดภัยในสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ถดถอย คุณภาพประชากร
และด้านทุนมนุษย์ ทีจ่ ะยิ่งรุนแรงขึ้นและหยั่งรากลึกเป็น ‘วิกฤตสังคม’ ที่ยากจะเยียวยา
การหาทางออกจากปัญหาดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็น ‘ทางรอด’ ที่จะฝ่าวิกฤตครัง้ นี้ร่วมกัน ไม่ใช่
เพียงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทัง้ นโยบายด้านอุปสงค์และอุปทานเพือ่ รองรับภูมิทัศน์ทเี่ ปลี่ยนแปลงในโลก
New Normal เท่านั้นทีร่ ัฐต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน

แต่รัฐต้องปฏิรูปโครงสร้างการแก้ไขปัญหาหนีส้ ินของประชาชนอย่างจริงจังและทันท่วงทีด้วยนโยบายและ
มาตรการที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของประชาชน แก้ไขเพนพอยต์ของกระบวนการที่มีอยูเ่ ดิม
เช่น การนาการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution: ADR) อย่าง ‘การไกล่เกลี่ย’
(Mediation) มาประยุกต์ใช้ในการแก้วิกฤตครั้งนี้โดยจาเป็นและเร่งด่วน ซึ่งถือเป็น ‘วาระแห่งชาติทาง
เศรษฐกิจ’
ฉะนั้นการบูรณาการความร่วมมือขององค์กรทีส่ าคัญทางเศรษฐกิจอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสามเสา
หลักในกระบวนการยุติธรรมที่กาลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ที่มงุ่ หวังเพื่อชะลอคลื่นยักษ์แห่งคดีทจี่ ะถาโถมเข้าใส่
พยายามลบ Economic Scars ในสังคม รวมทั้งป้องกันบาดแผลใหม่ของภาคครัวเรือนและเศรษฐกิจน่าจะเป็น
ข่าวดีและความหวังที่น่าจับตามอง

