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วิกฤตสังคมไทยและความหวัง
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 3 หนา)
คํ า ถามที่ ส ร า งความกั ง วลใจของคนไทยป จ จุ บั น ก็ คื อ เศรษฐกิ จ ไทยจะกลั บ คื น มา
เหมือนเดิมหรือไม

สังคมไทยจะกลับคืนมาเหมือนเดิมโดยความแตกแยกจะคอยเลือนหายไปหรือไม

และการชุมนุมลักษณะเดิมจะกลับมาอีกหรือไม
คนไทยที่รักแผนดินเกิดทุกขใจมาหลายป โดยเฉพาะอยางยิ่งในรอบ 2 เดือนของการ
ชุมนุม ทุกขทั้งหวงกังวลความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว

ตลอดจนหวาดหวั่นกับความ

ไมแนนอนในอนาคต
ผมเปน คนมองโลกในแง ดี

มีความมั่นใจวาภายในเวลาไมนานนัก สภาวะเศรษฐกิ จ

การคาก็จะกลับคืนสูสภาพเดิมดวยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงพอควร
สังคมก็จะลดนอยลงเปนลําดับภายใตเงื่อนไขที่จะกลาวถึงตอไป

สวนเรื่องความแตกแยกทาง

ในเรื่องการชุมนุมแบบเดิมจะกลับมา

อีกหรือไมนั้นมันก็ขึ้นอยูกับ “บางปจจัย” และมาสเตอรมายดที่อยูแดนไกลละครับ
สําหรับเรื่องเศรษฐกิจนั้น ผมเชื่อวาภายในเวลา 6 เดือน หากความมั่นใจที่ตางประเทศ
มีตอเราสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปนลําดับ

เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ 4-5 ตอปก็ไมใชเรื่องประหลาด เพราะ

ขณะนี้เงินลงทุนมันไหลไปทางยุโรปและสหรัฐอเมริกานอยลงเนื่องจากความไมมั่นใจ จึงไหลเทมาทาง
เอเชีย

ดัง ที่เ ราเห็น ดั ชนี หุน ไทยขึ้น มากถึง แมจ ะอยู ในชวงชุมนุมก็ ตาม และถึ งจะตกลงไปพักหนึ่ ง

ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาขึ้นอีกแลว
อยางไรก็ดีเงื่อนไขสําคัญก็คือคนไทยทุกคนชวยกัน ทําใหมันฟนขึ้นมาเมื่อเห็นวามันเปน
ผลประโยชนรวมกั น

ไมตองรักกันมากมายก็ได ดังที่เพลงเขาบอก ตอใหไมชอบหนากันก็ยังได แต

ตราบใดที่ ทุ ก ฝายยอมรับ ความแตกต างซึ่ง กั น และกั น และอดทนกั น
ผลประโยชนรวมกัน

ปรับ ตั วที่ จ ะอยู รวมกั น เพื่อได

-2ในเรื่องสังคมแตกแยกนั้น หากมองในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นวาเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวมัน
เปน สิ่ง ไมดีแตก็ เป นสวนหนึ่ง ของการเติ บโตขึ้นและมีภูมิตานทานของสังคมไทย

ทุ กสังคมในโลกมี

ป ญ หาและครั้ ง หนึ่ ง หรื อ หลายครั้ ง ต อ งเผชิ ญ วิ ก ฤตด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น เพี ย งแต รุ น แรงเพี ย งใดเท า นั้ น
ยกตั วอย างเพื่อนบานเราก็ได

กัมพูชาตายไปนั บลานคนในยุคเขมรแดง

กันเองเปนเวลานับสิบปกวาจะพบสันติสุขในปจจุบัน
นับแสนคน

อินโดนีเซียในป 1960 ตอนตน คนจีนถูกฆา

ฟลิปปนสยุคมากอสและหลังมากอสเผชิญปญหาฉกาจฉกรรจ

1960 ประสบปญหาระหวางเชื้อชาติ

ลาวเผชิญ หนาสงคราม
มาเลเซียในยุคกลาง

สวนพมานั้นไมตองพูดถึง

ประเด็น สําคั ญอยู ต รงที่ วาประชาชนในสังคมนั้ น มีวิธีก ารแก ไขป ญ หาของตนอย างไร
อยางลิงทอดแห หรืออยางคนทอดแห

และแกไขไดในเวลาพอควร อีกทั้งไดเรียนรูจากปญหาเดิม

มากนอยเพียงใด
สัง คมไทยไมใ ชสัง คมอุด มการณ

แต เ ป น สั ง คมของนั ก ปฏิ บั ติ (พวก realist หรื อ

pragmatic) คนไทยยอมตายเพื่ออุดมการณนั้นมีนอยมาก (เทาที่จําไดก็มีพันทายนรสิงห ซึ่งปจจุบัน
คนไทยก็รูจักวาเปนยี่หอน้ําพริกเผาเทานั้น) เราตายกันเพราะผลประโยชน เพราะความรูสึกอารมณ
เพราะเมาแลวขับรถ

เพราะสูบบุหรี่ ฯลฯ พูดสั้น ๆ วาตายเพราะโลภะ โทสะ และโมหะ

สังคมเชนวานี้นาเปนหวงนอยกวาสังคมที่ยึดถืออุดมการณเปนหลัก เชน อิหราน อิรัก
อาฟกานิ สถาน

อินเดีย

หายไปก็พอพูดกันรูเรื่อง

ปากี สถาน ฯลฯ

เมื่อสิ่งที่ทําใหเกิดโลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น

อยางไรก็ดีก็ไมอาจประมาทได หากมีคนเอา “ยาสั่ง” ใสในบอน้ําใหกิน

บอย ๆ “ของ” ก็อาจขึ้นได
พูด กั น ตรง ๆ เลยก็ คื อ หากมีก ารกระจายเสีย งและภาพอยู ทุ ก เมื่ อเชื่อวั น ปลุก ป น ให
คนไทยเกลียดชังกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็ นความไมเทาเทียมกันของฐานะทางเศรษฐกิ จของ

คนไทยเป น น้ํามัน ที่ ได ผลมาก

เพราะมัน มีเ ชื้อไฟอยูบ างแลว

เมื่อราดลงไปมัน ก็ ลุกลามเผาไหม

ทุกสังคมไดทั้งนั้น
หากในฟลิปป นสซึ่งมีประชากร 90 ลานคน

และอิน โดนีเ ซียซึ่งมีประชากรกวา 200

ลานคน ภาครัฐยอมใหมีการจุดไฟเหมือนบานเราใน 1-2 ปที่ผานมาแลว รับรองไดวาติดไฟและไหมแรง
กวาบานเรามาก แตที่มันจุดไมติดก็เพราะภาครัฐเขาไมยอมใหมีการกระจายเสียงและภาพในลักษณะนี้

-3เด็ดขาด แตบานเรานั้นเสรีกันเต็มที่ ในยุคอินเตอรเน็ต ฟรีทีวี และวิทยุชุมชน ไฟจึงลามไป
ไดไกล
“ยาสั่ง” ที่คนจงใจเอามาใสบอน้ําจึงทําใหคนไทยจํานวนไมนอยปวยดวยโรคที่นากังวล
เพราะมันเปน “ยาสั่ง” การปองกันการใส “ยาสั่ง” ซ้ําเติมลงในบอจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง
“ปจจัย” หรือ “เงื่อนไข” บางประการที่จะชวยเศรษฐกิจของเราใหฟนตัวไดดี สังคมลด
ความแตกแยก และการชุมนุมแบบเดิมกลับมาอีกไดยาก ไดแก การกระทําของพวกเราทุกคนนี่แหละ
โดยเฉพาะผูที่มีอิทธิพลตอความคิดของประชาชน
ประเทศของเรานั้ น เปรี ย บเสมื อนบ า นที่ ไ ฟเพิ่ง ไหม ไป

มีห ลายคนบอกว าไมต อ ง

กังวลหรอกอีกไมนานไฟที่มอดอยูขางในก็จะเกิดเปนเปลวไฟและไหมขึ้นมาอีก หรือบอกวาโครงที่ไหมไป
นั้นมันพังลงมาแน

รอเวลาอีกหนอยเถิด

หรือยังไงก็ไมมีวันกลับกลายเปนตึกที่สวยงามไดอีก ฯลฯ

ถ าพูด อย า งนี้ ใ คร ๆ ที่ ได ยิ น ก็ จ ะหดหู สิ้น หวัง แต ถ าพูด อย า งมีมุ ทิ ต าจิต โดยให
ความหวัง ไมตัดรอน

ผูคนก็จะเกิดความมั่นใจ

ผมไมไดหมายความวาใหพูดเท็จ เพียงแตขอให

เป น การพูด ความจริง ที่ มาจากสภาพความเป น จริง ที่ ได มีก ารพิสูจ น ห รือมี ห ลัก ฐาน มิได พูด เพราะ
ความมัน ความมั่ว ความแคน

ความรูสึก ความอยากดัง ความอยากตีวัวกระทบคราด ฯลฯ

ความจริงอยางหนึ่งของโลกก็คือบางครั้งสิ่งที่ไมดีนัก แตถาพูดในสวนที่ดีอื่น ๆ บอย ๆ
มันก็กลายเปนดีขึ้นมาได

อยาลืมวาทุกสรรพสิ่งมีทั้งสวนดีและสวนไมดีเพียงแตวาเราจะจับเอาสวนใด

ขึ้นมาพูดถึงเทานั้น
สังคมไทยเปนของคนไทยทุกคน
ในที่สุด

จะดีหรือเลวก็ตามในที่สุดแลวพวกเราเปนผูรับผลนั้น

ถาพูดกันแตในสวนที่ดีบางแลว พวกเราก็จะไดรับประโยชน

แตถาเทน้ําเสียลงบอน้ํากัน

ทุกวัน ก็พอเห็นภาพไดวาในอนาคตบอน้ํานั้นจะเปนอยางไร
สังคมไทยมีอนาคตครับ เราจะผานพนวิกฤตไปไดแนนอน
โดยมองผลประโยชนรวมกันของสังคมเปนสําคัญ
--------------------------------------------

ถาพวกเราทุกคนชวยกัน

