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บทที่ 9
การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
อาจารย์ภณ ใจสมัคร
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต…
ปรับปรุงเรียบเรียง 8 กรกฎาคม 2558

หัวเรื่อง
9.1 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสูํยุคใหมํ
9.2 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมรํวมสมัย
9.3 แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยยุคใหมํสูํประชาคมอาเซียน
9.4 ข๎อจากัดและสิ่งที่ควรพัฒนาในสังคมไทยสมัยใหมํ
แนวคิด
1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นเงื่อนไขสาคัญของกระบวนการพัฒนา ซึ่ง มีปัจจัยหลาย
อยํางที่สํงผลตํอการพัฒนาสังคมยุคใหมํ และกระแสโลกาภิวัตน์ก็เป็นปัจจัยที่ทาให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางมาก
2. กาพัฒนาประชาคมอาเซียน จะต๎องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายมิติ เป็น
ต๎นวํา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สิ่งแวดล๎อม ที่มีรากฐานเพื่อ
การสร๎างวิสัยทัศน์แหํง อยูํรํวมกันในความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลาย
และยอมรับซึ่งกันและกัน
3. การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษ ย์ในสังคมประชาคมอาเซียนจะต๎อ งเกิดขึ้นจาก
ความรํวมมือของประเทศสมาชิก และประชาชนในแตํละประเทศต๎องพัฒ นาตนเองให๎
เผชิญการแขํงขันภายใต๎คุณภาพเทํานั้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมือ่ เรียนรู๎บทเรียนนี้จบแล๎ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได๎
2. บอกสาเหตุและปัจจัยที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลทางสังคมไทยได๎
3. อธิบายแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงและความรํวมมือของประชาคมอาเซียนที่สํงผลตํอการอยูํ
รํวมกันได๎
9.1 แนวคิดเปลี่ยนแปลงทางสังคมสังคมยุคใหม่
คาวํา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” (social change) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยูํเสมอ (constancy)
และมีความตํอเนื่องเสมอ (incessant) เพราะเทคโนโลยี (Technology) ที่มนุษย์ใช๎สติปัญญา
สร๎างสรรค์ หรือใช๎ความรู๎ที่จัดการกับสิ่งตําง ๆ จากโครงสร๎างทางสังคม เศรษฐกิจ หรือนวัตกรรม
(Innovation) ที่ผลิตขึ้นภายใต๎ความเชื่อที่มีการแพรํกระจาย (diffusion) รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร๎างสังคมที่เชื่อมตํอกันอยํางกว๎างขวาง (interconnection) โดยเทคโนโลยีทันสมัย (Jonathan
H. Turner, 1994: 208)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ยังเป็นกลไกสาคัญที่เกิดขึ้นจากการกระทาทางสังคม หรือ การ
ปะทะทางสังคม เราเรียกวํา “การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม” (social interaction) โดยมีการสร๎างกรอบ
คิดที่เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ (Rules) ตํอกันและกัน และนามาใช๎เป็นเครื่องมือประคับประคองสังคม
เรียกวํา “บรรทัดฐานทางสังคม” (social norms) ตํอจากนั้นระบบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก็ดาเนินไป
เรื่อย ๆ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตําง ๆ ให๎เหมาะสมตามที่สังคมยอมรับ เราเรียกวํา การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือห๎วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของนิเวศวิทยา ประชากร ชุมชน ใน
รูปแบบของบทบาท การกระทาทางสังคม โครงสร๎างหน๎าที่ สถาบัน และวัฒนธรรมทางสังคม (William
Kornblum,1988: 567)
คาวํา “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยูํ
รํวมกันเป็นกลุํม เป็นพวกเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการมีเปลี่ยนแปลงขอบเขตสิทธิและหน๎าที่ที่บุคคลได๎เคย
กาหนดไว๎อยูํกํอน (ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, 2538 : 12) เป็นผลให๎ระเบียบการกระทาและความสัมพันธ์
ทางบทบาทและสถานภาพของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปด๎วย (พัทยา สายหู, 2544: 229) เชํน การ
เปลี่ยนแปลงการแตํงกาย การใช๎ภาษาสื่อสาร
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการอยูํรํวมกัน
ของโครงสร๎างสังคมทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสังคม บุคคลกับสถาบัน
บุคคลกับสิ่งแวดล๎อม ที่ทาให๎เกิดการกระทาทางสังคม โดยจัดระเบียบและเป็นประโยชน์รํวมกัน เชํน
ประเทศไทยรับถํายทอดแนวคิดการพัฒนาตามแนวทฤษฎีตะวันตกภายใต๎ระบบทุนนิยมอยํางหลีกเลี่ยง
ไมํได๎ตั้งแตํปี พ.ศ. 2493 จนถึงปัจจุบัน ทาให๎สังคมไทยเจริญเติบโตแบบก๎าวกระโดด เพราะประชาชน
คนไทยยังไมํมีความรู๎ความสามารถในแนวทางดังกลําวมากเพียงพอ และสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
และชีวภาพไมํสัมพันธ์กับหลักการของแนวคิดดังกลําว สํงผลให๎สังคมไทยมีความเหลื่อมล้าทางสังคม
มาก อาทิ เกิดชํองวํางความยากจนกับความร่ารวยมากเกินไป วิถีชีวิตเกษตรกรรมเปลี่ยนแปลงไปสูํวิถี
กึ่งอุตสาหกรรมก๎าวกระโดด การบริโภคตามกระแสนิยมมากกวําการอนุรักษ์นิยม เป็นต๎น
ความหมายของโลกาภิวัตน์
คาวํา “โลกาภิวัตน์” เป็นคาที่เกิดขึน้ ปลายศตวรรษที่ 20 ราวปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) ที่
แสดงลักษณะสังคมโลกก๎าวสูํการเปลี่ยนแปลงมิติวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภาวะ
แวดล๎อมในระดับโลก (Global) โดยผํานระบบการสื่อสารแบบใหมํ เราเรียกวํา (Hi-tech) ภายใต๎คา
ภาษาอังกฤษวํา “Globalization” มีการนิยามไว๎หลากหลาย เชํน
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2537 : 56-57) กลําววํา โลกาภิวัตน์ เป็นศัพท์บัญญัติที่ราชบัณฑิตยสถาน
ประกาศใช๎อยํางเป็นทางการ เพื่อสื่อความหมายของคาวํา “globalization” ซึ่งเดิมทีสาธารณชนนิยม
บัญญัติศัพท์ที่แตกตํางกันขึ้นมาใช๎ เชํน โลกนุวัตร โลกานุภิ วัฒน์ ฯลฯ ซึ่งเวลานั้นอธิบายคาตําง ๆ ไว๎
หลายนัย อาทิ โลกาภิวัฒน์ หมายถึง การอภิวัฒน์หรือเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น หรือก๎าวหน๎ามากขึ้น
ตามกระแสโลก
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ภณ ใจสมัคร (2553: 202) อธิบายไว๎วํา สังคมไทยรู๎จัก “globalization” ประมาณปี พ.ศ.
2528-2530 โดยการนาเสนอของ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทรวณิช ที่ใช๎คาวํา “โลกานุวัตร”
แปลวํา ความประพฤติของโลก และตํอมาใช๎คาวํา “โลกาภิวัฒน์” อักษร “ฒ” แตํแปลความหมายไมํ
ตรงมากนัก ทาให๎ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ คาวํา “โลกาภิวัตน์” ซึ่งมาจากคาวํา “โลก” กับคาวํา
“อภิวตฺตน” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษวํา “globalization” ปัจจุบันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
บัญญัติความหมายวํา การแพรํกระจายไปทั่วโลก นั่นหมายความวํา ประชาคมโลกไมํวําจะอยูํที่ใดแหํง
หนใด ก็ ส ามารถรั บ รู๎ สั ม พั น ธ์ หรื อ รั บ ผลกระทบจากสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได๎ อ ยํ า งรวดเร็ ว กว๎ า งขวาง อั น
เนื่องมาจากพัฒนาระบบสารสนเทศ (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในกระแสโลกาภิวัตน์
สังคมดาเนินไปตามวิธีคิดและวิถีกระทาของบุคคลเพื่อสนองความต๎องการ (desires) ของ
ตนเองเป็นหลัก โดยไมํต๎องการให๎ผู๎หนึ่งผู๎ใดครอบงาทางความคิดและการบงการชีวิต จนเกิดความ
หลากหลายหรือความแตกตํางแตํละสังคม เรียกวํา พหุสังคม (Multi–Societies) แตํต๎องกาหนดเป็น
ระเบียบกฎเกณฑ์กติกาควบคุมสังคมให๎สงบสุข และมีบทบาทหน๎าที่เป็นกลไกควบคุมปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ (Herbert Spencer, 1874-1896) เป็นนักสังคมวิทยาได๎พัฒนารูปแบบ
วงจรการเปลี่ยนแปลง กลําวไว๎วํา สังคมเปลี่ยนแปลงไปด๎วยการบุกรุก (militant) และการพัฒนา
อุตสาหกรรม (industrial) ที่เกิดจากวิวัฒนาการของอานาจของสํวนกลาง
ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยหรือสังคมอื่น ๆ มักเป็นการใช๎โครงสร๎างสํวนบน
(Super-structure) จากรัฐ กลไกรัฐ และวัฒนธรรมของระบบเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตัวขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง โดยการกาหนดกติกาการเมืองเชิงโครงสร๎างอานาจทางการเมืองในระบอบการเมือง
การปกครองเป็นปัจจัยสาคัญ และโครงสร๎างสํวนลําง (Economic Base) ที่เป็นเศรษฐกิจพื้นฐาน เป็น
พลังการผลิต และความสัมพันธ์การผลิต จะเป็นตัวการสํงเสริมและสนับสนุนโครงสร๎างสํวนบนเสมอ
และหากเกิดความไมํสมดุลหรือไมํเกื้อกูลกันก็จะมีปัญหาตามมาทันที ซึ่งเป็นแนวคิด Marxist ของ
Karl Marx นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเสนอไว๎ ในกรณีนี้เห็นได๎วํา สังคมไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 เป็นเพียงการย๎ายฐานโครงสร๎างอานาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสูํชนชั้นนาทางอานาจ
(Elites) ในระบบการปกครองรูปแบบใหมํเทํานั้น ในขณะที่โครงสร๎างอานาจสํวนลําง คือประชาชน ชน
ชั้นกลางยังคงเป็นผู๎ถูกครอบงาอานาจ และต๎องพึ่งพิงโครงสร๎างสํวนบนอยูํเชํนเดิม ทาให๎การกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาสังคมไทยยังคงเป็นไปตามอุดมการณ์ของชนชั้นนาในชั้นอุปถัมภ์ทางการเมือง (นายทุน
กับชนชั้นปกครอง) ทาให๎เกิดความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ (Patron-Client Relationship) นาไปสูํการ
ขยายฐานอานาจทางการเมืองแบบซํอนเร๎นและแอบแฝงผลประโยชน์ หรือคอร์รัปชั่นนั่นเอง
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ (อดิศร ศักดิ์สูง, 2550: 226) ได๎อธิบายความเห็น
วํา นักสังคมศาสตร์เชื่อวํา โลกนี้กาลังถูกจัดระเบียบโดยสิ่งที่เรียกวํา โลกาภิวัตน์ จากการเข๎าครอบงา
ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก การมีอานาจเหนือรัฐชาติของบรรษัทและองค์กรข๎ามชาติ และยังเป็น
กระบวนการที่ปรากฏชัดเจนในบริบทวัฒนธรรมสื่อระดับโลก และระบบสารสนเทศ รวมทั้งวัฒนธรรม
การบริโภคแบบทุนนิยมที่ครอบงาโลก แพรํกระจายในระบบผลผลิตผํานภาพลักษณ์ทั่วโลก และตาม
แนวคิดของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ เห็นวํา โลกาภิวัตน์ก๎าวไปสูํการปฏิวัติทางด๎านเทคโนโลยี และปฏิวัติ
ธุรกิจครั้งใหญํ อันเนื่องจากการสื่อสารไฮเทค ดาวเทียม และคอมพิวเตอร์ ทาให๎ติดตํอกันได๎รวดเร็วเทํา
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ความไวแสง ความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์จะสั้นเหมือนอยูํในหมูํบ๎านเดียวกัน สํงผลให๎เกิดการสร๎างสรรค์
สังคมเศรษฐกิจใหมํ อารยธรรมใหมํ กลไกคอมพิวเตอร์จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองโลก และจะทาให๎มนุษย์มีวัฒนธรรมเดียวกัน เสมือนหมูํบ๎านโลกหรือโลกเดียวหมูํบ๎านเดียว
(One world village)
เมื่อประเทศไทยเปิดรับระบบการพัฒนาแบบทุนนิยมในโลกเสรีและซึมซับการพัฒนาแบบโลกา
ภิวัตน์ โดยไมํยับยั้งหรือยั้งคิดประการใด ทาให๎ประเทศไทยก๎าวให๎ทันเทคโนโลยีมากขึ้นกวําประเทศใน
แถบอินโดจีนรวมทั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เมื่อเป็นเชํนนั้นแล๎ว เราต๎องยอมรับสภาพไป
โดยปริยาย ต๎องทาความเข๎าใจปัจจุบันให๎ดีมากขึ้น ทบทวนย๎อนอดีตเพื่อให๎เห็นประวัติศาสตร์และการ
เปลี่ ย นแปลงนั้ น อยํ า งมี ร ะบบ นั บ ตั้ ง แตํ ยุ ค ลํ า อาณานิ ค มลุ ลํ ว งไประยะหนึ่ ง ก็ เ ข๎ า สูํ ยุ ค สงคราม
ครอบครองและทาลายล๎าง เพราะฉะนั้นการนาหลักการแนวคิดแบบตะวันตกเต็มรูปแบบเข๎ามาใช๎กับ
สังคมคนไทย ตั้งแตํ เริ่มจั ดทาแผนพัฒ นาฯ พ.ศ. 2504 โดยความชํว ยเหลื อของสหรัฐ อเมริกา จน
ปัจจุบันทาให๎สังคมคนไทยขาดเสถียรภาพทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับสภาพ
ความเป็นจริงของสังคมตนเอง เพราะการเคลื่อนย๎ายหรือหลั่งไหลของวิทยาการทางความคิดของสังคม
ใดที่สามารถทาให๎สังคมอื่นๆ แล๎วทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินชี วิตไปจากรูปแบบเดิม
ได๎ ถือเป็นความสาเร็จในการสร๎างความเชื่อและความศรัทธา (Beliefs) คุณคํา (Values) แกํตัวแทน
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โลกาภิวัตน์ จึงขับเคลื่อนให๎เกิดขึ้นด๎วยปัจจัยสาคัญ 4 ประการคือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่กระจายไปสูํสังคมทั่วโลก
2. การปรับเปลี่ยนขยายอุดมการณ์ทางการเมืองแหํงโลกเสรีประชาธิปไตย
3. การเพิ่มและขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับท๎องถิ่นและสังคมโลก
4. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเร็วและทันสมัย
ดังนั้น สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปสูํโลกไร๎พรมแดนมากเทําใด ก็ยังเห็นวํา ความมีสานึกความ
ในตัวตนก็ปรากฏเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเป็นความหลากหลายทางสังคม (พหุสังคม) เพราะมีการ
เคลื่อนย๎ายอพยพของผู๎คนระหวํางประเทศ มีความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง มีการสื่อสาร
กันได๎อยํางฉับไวข๎ามโลก มีธุรกิจและการทํองเที่ยวข๎ามชาติ มีการเกิดปรากฏการณ์ใหมํ ๆ เกี่ยวกับ
การสานึกชาติพันธุ์ขึ้น เชํน การเกิดชุมชนคนตํางถิ่น ซึ่งปรับตัวเข๎ากับวัฒนธรรมเจ๎าของประเทศใน
ระดับหนึ่ง (ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, 2547 : 7) การเรียกร๎องสิทธิของชุมชนพลัดถิ่นในประเทศไทย
เป็นต๎น
พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก๎าวไปสูํสมัยใหมํ แม๎จะเริ่มปรากฏมาตั้งแตํในชํวงรัชสมัยของ
รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 แตํเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงโครงสร๎างอานาจอยูํ ในระบอบ
การเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงสูํระบอบปกครองแบบ
ประชาธิปไตยในชํวงรัชกาลที่ 7 ซึ่งในบทนี้ ผู๎เขียนแบํงอธิบายเป็น 3 ชํวง คือ
ช่วงที่หนึ่ง กํอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นผลมาจากการแผํขยายอานาจเพื่อ
ลําอาณานิคมของจักรวรรดินิยม ถือวําเป็นชํวงเวลาแหํงการสูญเสียความมั่นคง ความปลอดภัย และ
ความสุขของประชาชนชาวสยาม โดยเฉพาะการถูกบังคับให๎ทาสนธิสัญญาเบาวร์ริงในสมัยรัชกาลที่ 4
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สนธิสัญญาเบาวร์ริง ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2398 โดยเซอร์จอห์น เบาวร์ริง ผู๎แทนองค์สมเด็จ
พระนางเจ๎าวิคตอเรีย โดยตั้งศาลกงสุลของอังกฤษเพื่อไมํให๎ประชาชนอังกฤษที่กระทาผิดต๎องขึ้นศาล
สยาม ทาให๎ราชอาณาจักรสยามเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากมาย และจากผลแหํงสนธิสัญญา
เบาวร์ริงทาให๎บ๎านเมืองสยามต๎องเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างสังคมและวัฒนธรรม และการบีบบังคับให๎เสีย
ดินแดนในอานาจปกครองของราชอาณาจักรสยามแกํอังกฤษและฝรั่งเศสในสมัย รัชกาลที่ 5 และการ
บีบบังคับไมํให๎ราชอาณาจักรสยามจัดตั้งกองทัพในสมัยรัชกาลที่ 6 แตํด๎วยพระปรีชาชาญก็ทรงตั้งเป็น
กองทหารเสือปุาแทน ซึ่งชํวงเวลาดังกลําวเหลําขุนนางที่ผํานการศึกษาเลําเรียนจากตํางประเทศหลาย
คนกลายเป็นคนหัวรุํนใหมํโดยขาดเหตุผลและภูมิคุ๎มกันที่ดี ไมํรู๎จักรักชาติและสมานไมตรีที่เหมาะสม
ขณะเดียวกันเป็นสภาวการณ์แหํงสงครามโลกครั้งที่ 1 ในปี ค.ศ. 1914-1918 (พ.ศ. 2457-2461) ด๎วย
ทาให๎สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองสํงผลให๎เกิดความไมํมั่นคงทุกด๎าน
ช่วงที่สอง หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475-2540 เป็นผลมาจากความแปรปรวน
ทางโครงสร๎างสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในสังคมโลกตะวันตกที่พยายามแสดงอานาจ
เหนือประเทศที่มีความด๎อยวิทยาการ และอานาจบีบคั้นทางการเมืองระหวํางประเทศทาให๎ขุนนาง และ
ข๎าราชการระดับสูงขาดความอดทน มีการจัดตั้งเป็น “คณะราษฎร” และกํอการปฏิวัติการปกครอง
ภายในราชอาณาจั ก รสยาม จากระบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ไปสูํ ร ะบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1939-1945 (พ.ศ.
2482-2488) มีการปฏิวัติวัฒนธรรมของชาติแบบดั้งเดิมเสียใหมํ โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (พ.อ.
หลวงพิ บู ล สงคราม) นายกรั ฐ มนตรี ใ นขณะนั้ น จั ด ท านโยบาย “รั ฐ นิ ย ม” มี ก ารเปลี่ ย นชื่ อ
“ราชอาณาจักรสยาม” ไปเป็น “ราชอาณาจักรไทย” หรือ “ประเทศไทย” และยกเลิกธรรมเนียมเกํา
เชํน ห๎ามกินหมาก ห๎ามเลํนดนตรีไทย เป็นต๎น และให๎มีการใสํหมวก เต๎นราลีลาศ รับประทานอาหาร
แบบตะวันตก ซึ่งประชาชนในเวลานั้นถือวําเป็นการขัดตํอความรู๎สึกและอารมณ์อยํางมาก และจากนั้น
มาประเทศไทยก็เผชิญกับวิถีการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต๎นายทหารเป็น
สํวนใหญํ จะมีประชาชนโดยแท๎จริงน๎อยครั้ง และการก๎าวสูํความขัดแย๎งระหวํางชนชั้นก็มีมากขึ้น
ช่วงที่สาม หลังสิ้นสุดสภาวะสงครามเย็น พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน เป็นชํวงเวลาแหํงการเปิดโลก
ทัศน์ใหมํในการพัฒนาบ๎านเมือง เพราะ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา ทาให๎
มีการเลือกตั้งภายใต๎ระบบพรรคการเมืองใหมํ และคนหน๎าใหมํ แตํประชาชนชาวไทยก็ยังคงยึดติดในตัว
บุคคลและระบบอุปถัมภ์ ทาให๎นายทหารอยําง พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได๎มาเป็นผู๎นารัฐบาล และ
สร๎างนโยบายพัฒนาประเทศที่ท๎าทายกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย โดยการ “เปลี่ยนสนามรบ เป็น
สนามการค๎า” เปิดประเทศไทยสูํความเป็ นสังคมรํวมสมัยแบบทุนนิยมเสรีตามแนวคิดภาวะทันสมัย
(Modernization) อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของกระแสโลกไร๎พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์
ดังนั้น ในการอธิบายตํอไปนี้ จะใช๎สถานการณ์และอ๎างอิงเหตุการณ์หลังยุคสิ้นสุดสงครามเย็น
เป็นสาคัญ และขยายไปสูํอนาคตตามเหตุอันสมควร โดยใช๎ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข๎อง
ได๎แกํ ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin /ค.ศ. 18091882) วํ า ด๎ว ยสั ง คมยํ อ มเปลี่ ย นแปลงไปสูํ ค วามซั บซ๎ อ นที ล ะน๎อ ย และต๎อ งปรั บ ตัว ไปตามกฎของ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการอยูํรอดโดยการคัดสรรตามธรรมชาติ (Natural Selection) ตํอสูํเพื่อการอยูํรอด
(struggle for survival) ทฤษฎีวิวัฒนาการใหมํ (Neoevolutionary Theories) ซึ่งพัฒนาโดย เจอร์
ฮาร์ด เลนสกี้ (Gerhard Lenski) วําด๎วย การเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการผลิตทางเศรษฐกิจและ
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ระดับเทคโนโลยี และทัลก็อต พาร์สันส์ (Talcott Parsons) วําด๎วย การเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นความ
แตกตํางของ 3 ประการคือ พื้นฐานเดิม (primitive) สิ่งที่เกิดขึ้นระหวํางทาง (intermediate) และ
ความทันสมัย (modern) รวมทั้งทฤษฎีความขัดแย๎ง (Conflict Theory) ของคาร์ล มาร์กซ (Karl
Marx) วําด๎วย เทคโนโลยี การผลิตเป็นสิ่งที่ทาให๎สังคมไมํ มีความเทําเทียม ต๎องมีการต๎อสูํกันในชนชั้น
(Classes) และกลุํมประชาชนต๎องรํวมกันเชิงสัมพันธ์เพื่อการผลิต และการเปลี่ยนแปลงก็มักเป็นผลมา
จากระบบเศรษฐกิจ (John E. Conklin, 1987:610-617)
9.2 ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่วมสมัย
สังคมยุคใหมํหรือยุคโลกาภิวัตน์ มีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ซับซ๎อนทั้งเชิง
นามธรรมและรูปธรรม (สัมมนา, ไพฑูรย์ สินลารัตน์ : 2552) กลําวคือ
ประการที่ 1 สังคมต๎องก๎าวไปสูํสังคมอุตสาหกรรม (Industrialization) มากขึ้น มี
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง
อุตสาหกรรมภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมภาคพลังงาน และมีความจาเป็นต๎องใช๎แรงงานที่มีความ
ชานาญเฉพาะทางมากขึ้น เชํน นโยบายการสร๎างพลังงานทดแทน ซึ่งสังคมทั่วโลกเริ่มมีการสร๎าง
อานาจตํอรองแขํงขันระหวํางกันโดยปราศจากข๎อมูลโต๎แย๎งแกํกัน
ประการที่ 2 อุดมการณ์ความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) เป็นการมุํง
สูํการมีสํว นรํว มของประชาชนมากขึ้น และมีกระบวนการควบคุมกิจกรรมตําง ๆ โดยชุมชนมีความ
เข๎มแข็งและสามารถแสดงพลังความเป็นเจ๎าของมากขึ้น เชํน การตํ อสู๎ของเกษตรกรหมูํบ๎านคนจน
เรียกร๎องความเสียหายจากการสร๎างเขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ หรือการฟูองศาลปกครองในการ
พัฒนาโครงการเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เป็นต๎น
ประการที่ 3 การจัดองค์การสมัยใหมํ
(Bureaucratization) ระบบองค์กร
สมัยใหมํต๎องปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให๎กระชับและรวดเร็วทันตํอสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เน๎น
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบงาน ระบบบุคคลและระบบองค์กรมีความสัมพันธ์สอดคล๎องกัน
ประการที่ 4 การสร๎างสังคมชายขอบ (Marginalization) การเคลื่อนย๎ายประชากร
ที่มีอิสระมากขึ้น ทาให๎สังคมกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น และมีความเหลื่อมล้ามากขึ้น เชํน
ปัญหาคนเรํรํอน ปัญหาการรุกล้าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต๎น
ประการที่ 5 การเกิดสังคมเมือง (Urbanization) การก๎าวสูํการพัฒนายุคโลกาภิ
วัตน์ทาให๎การเคลื่อนย๎ายคนและงานดาเนินควบคูํกันไป จึ งทาให๎วิถีชุมชนตําง ๆ กลายเป็นเมืองมาก
ขึ้น และวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนก็จะกลายเป็นเมืองมากขึ้น นาไปสูํการสลายวิถีชุมชนดั้งเดิมโดย
สิ้นเชิง
ประการที่ 6 การเสี ย สมดุ ล ของธรรมชาติ (Environment) การคิ ด ค๎ น และ
นวัตกรรมตําง ๆ นาไปสูํการชํวงชิงและกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติอยํางมัวเมา จนนาไปสูํการทาลาย
ระบบนิ เ วศน์ แ ละระบบภู มิ อ ากาศและภู มิ ป ระเทศให๎ เ สื่ อ มสลายน าไปสูํ ก ารเสี ย สมดุ ล ของระบบ
ธรรมชาติ และในที่สุดการสูญเสียสมดุลเหลํานั้นนามาซึ่งการทาลายสังคมมนุษย์นั่นเอง การตัดตวง
และทาลายทรัพยากรธรรมชาติมีมากขึ้น (Disaster)
เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเอาประโยชน์จาก
ธรรมชาติจนละเลยความเอาใจใสํ เชํน การใช๎น้าเกินความจาเป็น การทาลายบรรยากาศและการสร๎าง
ภาวะเรือนกระจก การรุกล้าแผํนดินธรรมชาติ การใช๎พลังงานใต๎ดิน (fossil) เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
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และการผลิต การทาลายแหลํงผลิตอาหารแกํมวลมนุษยชาติ ซึ่งสิ่งทั้งหลายคํอย ๆ หันกลับมาทาลาย
การอยูํรอดของสังคมมนุษย์อยํางคํอยเป็นคํอยไป
ประการที่ 7 การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างประชาการ (Population Structure) สังคม
ที่มีความซับซ๎อน ทาให๎พฤติกรรมมนุษย์ซับซ๎อนตามไปด๎วย เชํน การไมํสนใจสร๎างรากฐานครอบครัว
การไมํยอมมีลูกในครอบครัวใหมํ เพราะมีความรู๎สึกไมํจาเป็นแท๎จริงในชีวิต แตํขาดการคานึงถึงการ
พัฒนาสังคมและประเทศในระยะยาว ขณะเดียวกันสังคมก๎าวสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society)
เพิ่มมากขึ้น
ประการที่ 8 การสร๎างความรํวมมือเชิงตลาดรํวมทุน ทาให๎เกิดการลดขนาดและลด
จานวนแรงงาน (Layoffs and Downsizing) เพราะผู๎ประกอบการสามารถนาเทคโนโลยีมาชํวยอานวย
ความสะดวกในการสร๎างผลิตภาพให๎เพียงพอได๎ และสามารถเคลื่อนย๎ายฐานการผลิตไปสูํฐานผลิตมี
คําจ๎างแรงงานถูกได๎ครอบคลุมทุกภูมิภาค อันเนื่องมาจาการเปิดเสรีทางการค๎า (Free Trade Area :
FTA) ระหวํางประเทศโดยไมํมีกาแพงภาษี
ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสูํประชาคมอาเซียน อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
สังคม (Social Structure) เป็นสาคัญ เชํน วิถีกลุํม พฤติกรรมกลุํม การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
เชํน ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎเกณฑ์กติกาสังคม ดนตรีและศิลปะ การเมือง คํานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ
และคุณคํา ความสัมพันธ์ (Relationship) ของสังคม รวมถึงประชากรสภาพ และสํงผลกระทบตํอ
สภาพแวดล๎อมการดารงอยูํรํวมกัน จึงต๎องมีการศึกษาวิเคราะห์ให๎มากขึ้นเพื่อเป็นข๎อมูลพัฒนาการอยูํ
รํวมกันของประชาคมอาเซียนให๎ยั่งยืนตํอไป
9.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยยุคใหม่
ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยได๎ ก๎ า วสูํ ก ารเปลี่ ย นแปลงตามแนวคิ ด ความทั น สมั ย (Modernization)
ภายใต๎การพัฒนาตามแบบอยํางสังคมโลกยึดถือด๎วยแนวคิดทุนนิยม (Capitalism) ก็ตาม การยอมรับ
และปรับตัวให๎ดาเนินไปได๎ตามครรลองของระเบียบสังคมโลกใหมํ (New World Order) ไมํสามารถ
ปฏิเสธได๎ แตํภาวะความไมํพร๎อมของประชาชนที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยํางฉาบฉวย ยังมีความ
จาเป็นต๎องได๎รับความเอาใจใสํ และกระตุกเตือนให๎เกิดสานึก รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงในมิติตําง ๆ
ด๎วย เพราะการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหมํ ทาให๎เกิดความแตกตํางและความขัดแย๎งทางสังคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล๎อม ทั้ งระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับสังคม ระดับชาติ
กลําวคือ
1. ระดับบุคคล เกิดความรู๎สึกแปลกแยกได๎งําย เพราะการแขํงขันในสังคมสมัยใหมํ
ถือเป็นกลไกสาคัญอยํางหนึ่งที่ทาให๎เกิดความอยูํรอดได๎
2. ระดับชุมชน เกิดความเหลื่อมล้า ความไมํเทําเทียมในชีวิตและความเป็นอยูํ เพราะ
รัฐไมํสามารถบริการได๎ครอบคลุม
3. ระดับสังคม เกิดพฤติกรรมสังคมที่ยากแกํการควบคุม เชํน ครอบครัวไมํสามารถ
ทาหน๎าที่ได๎สมบูรณ์ การลอกเลียนแบบ การฝุาฝืนกฎระเบียบ การกํออาชญากรรม การเกิดชํองทาง
สังคม (social gap) มากยิ่งขึ้น เชํน คนรวยก็รวยไป คนจนก็จนตํ อไป รวมถึงการเรียกร๎องความเป็น
ธรรม
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4. ระดับชาติ เกิดการสร๎างเงื่อนไขในระดับรัฐที่นาไปสูํความขัดแย๎งระหวํางประเทศ
เกิดความไมํเทําเทียมในการบริการสาธารณะ นโยบายไมํครอบคลุมแกํการพัฒนาและชํวยเหลือได๎
เต็มที่ และมีการระบบผูกขาดอานาจทางการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ การเกิดลัทธิกํอการร๎าย (Terrorism)
แผํขยายมากขึ้น
แม๎วําการเปลี่ยนแปลงเหลํานั้นมีเหตุปัจจัยภายนอกและภายในที่ขึ้นลงอยํางคาดการณ์ไมํได๎
แตํการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจะเป็นอยํางไร ต๎องทาให๎มีการทบทวน และระลึกรู๎ในตัวตนของคนไทย
อยํางชัดเจนเสียกํอน โดยสร๎างวิธีการคิดและการกระทา เพื่อชํวยให๎เกิดการแก๎ไขพฤติกรรมของคนใน
สังคมใหมํ โดยเน๎นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มีพระราชดาริ
วํา “ความพอประมาณ” ไมํมากเกินไป หรือไมํน๎อยเกินไป มีเหตุผลเสมอ และมีภูมิคุ๎มกัน โดยใช๎ความรู๎
อยํางมีปัญญา ควบคูํคุณธรรมประจาตน จึงต๎องมีวิธีการ คือ (1) เข๎าใจ (2) เข๎าถึง และ (3) พัฒนา
ซึ่งหากเราเริ่มที่ตนเองให๎ดาเนินควบคูํไปกับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคโลกาภิวัตน์ก็นําจะทาให๎เกิดความ
ปลอดภัยในสังคมยุคใหมํของประเทศไทยได๎ เพราะที่ผํานมาสังคมไทยก๎าวสูํการเปลี่ยนแปลงจากอดีต
มาถึงปัจจุบันด๎วยหนทางที่อันตรายมาก (เกษม วัฒนชัย, 2549: 125-129) ได๎แกํ
1. แนวโน๎มจากธรรมนิยมเป็นทุนนิยม สมัยกํอนชุมชนเข๎มแข็งเพราะความใกล๎ชิด
ระหวํางบ๎าน วัด มัสยิด โบสถ์ มีความกลมเกลียวดี แตํหากองค์การดังกลําวละเลยและถือเอาทุนนิยม
เป็นสาคัญ ความกลมเกลียวก็หํางหายไป
2. แนวโน๎มธรรมชาตินิยมและทาลายธรรมชาติ
คนไทยไมํเคยรักดิน รักน้า รัก
ต๎นไม๎ รักภูเขา รักทะเล มีแตํตักตวงเอาประโยชน์จนกลายเป็นผลสะท๎อนกลับมา เชํน แผํนดินถลํม น้า
ทํวม อากาศร๎อน เป็นต๎น
3. แนวโน๎มไทยนิยมเป็นเทศนิยม ปัจจุบันเราทัดทานกระแสโลกาภิวัตน์ไมํให๎แพรํ
กระจายสูํพฤติกรรมสังคมของมนุษย์นั้นเป็นความยากลาบากแนํนอน คนลุํมหลงแฟชั่นเกาหลี ยอม
ย๎อมผม ย๎อมผิว หรือแม๎แตํการกินก็ต๎องกินอาหารเสริมจนรํางกายกลับกลายเป็นโรคสับสนสารอาหาร
(nutritional daze) เป็นต๎น
4. แนวโน๎มสาธารณนิยมเป็นปัจเจกนิยม คนไทยขาดจิตสาธารณะมากขึ้น
มีลักษณะนิสัยแล๎งน้าใจมากขึ้น
ไมํเห็นความจาเป็นหรือความสาคัญของสํวนรวม แตํกลับมอง
ความสาคัญและความจาเป็นของตนเองเป็นสาคัญ
ดังนั้น สังคมไทยต๎องสร๎างความสมัครสมานสามัคคีที่จะชํวยพยุงสังคมไทยให๎ดารงอยูํตํอไป ไมํ
พยายามทาลายรากฐานความเป็นสังคมและวัฒนธรรมไทย แม๎จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางไร เพราะ
แท๎จริงของการเปลี่ยนแปลงก็คือ การทาให๎ลืมสภาพเกําเพื่อก๎าวไปสูํสภาพใหมํเพื่อสนองความต๎องการ
ภายในของตนเองเทํานั้น
9.3.1 จุดเริ่มต้นพัฒนาสังคมไทยสู่ความทันสมัย
ในความเป็นจริงอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหมํ เริ่มแผํขยายเข๎าสูํ
สังคมไทยในชํว งรั ช กาลที่ 4 และรั ชกาลที่ 5 ขณะเดียวกันแนวคิดลั ทธิลําอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส สํงผลให๎ราชอาณาจักรสยาม ทาให๎บ๎านเมืองต๎องเผชิญกับอานาจใหมํ จาเป็นที่ผู๎นา
ต๎องรู๎จักยอมรับ และรู๎จักปรับเปลี่ยน ทาให๎พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ต๎อง
เสด็จเยือนประเทศในยุโรป ทรงปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมไทยสูํมิติใหมํแหํงการพัฒนา
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บ๎านเมืองให๎ทันสมัยโดยใช๎กระบวนการทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือทาให๎ก๎าวทันตามอิทธิพลของยุโรป
ให๎ มากขึ้น ซึ่ง อาจเรี ย กวํา “การปฏิรู ป โครงสร๎างสั งคมและวัฒ นธรรมไทยแบบประเพณี ” สูํ สั งคม
สมัยใหมํ โดยพระมหากษัตริย์ในฐานผู๎นาประเทศใช๎กลยุทธ์เชิงนโยบายพัฒนารัฐสยามด๎วยปรับปรุง
โครงสร๎างการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมให๎ทันสมัย เป็นแบบแผน (pattern) หรือกระสวนทาง
วัฒนธรรมใหมํ ได๎แกํ
1) การยืมวัฒนธรรม (culture borrowing) คือ การรับเอาวัฒนธรรมของสังคม
ตํางประเทศมาที่ชํวยพัฒนาสังคมให๎สอดคล๎องไปตามการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution)
ที่เกิดขึ้นตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 18 - 19 (ค.ศ.1750-1850) และมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญํใน
ประเทศอังกฤษ กลําวคือ เทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้าได๎เข๎าสูํการผลิตสิ่งทอ และขยายผลตํอการผลิต
กว๎างขวางในยุโรปและภูมิภาคตําง ๆ จนทาให๎เกิดผลตามมาคือ
(1) การเพิ่มและเคลื่อนย๎ายจานวนประชากร
(2) การขยายสังคมเมือง
(3) การแสวงหาอาณานิคม และ
(4) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมก๎าวหน๎าอยํางเร็ว จนเป็นปัญหาและ
ความขัดแย๎งตําง ๆ
2) การผสมผสานทางวัฒนธรรม (acculturation) เป็นกระบวนการของการรับรู๎
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีทัศนคติที่ดีตํอวัฒนธรรมของสังคมหนึ่ง ๆ ที่ดาเนินอยูํในสังคมนั้น ๆ
จนบุคคลหรือกลุํมคนยอมรับเอามาเป็นสํวนหนึ่งในวิถีอยํางกว๎างขวางและสอดคล๎องกับการดาเนินชีวิต
เชํน การแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู๎ การใช๎ชีวิตในสังคมยุคใหมํ วัฒนธรรมการสร๎างบ๎านเรือนใน
สังคมไทย วัฒนธรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมการศึกษา ฯลฯ
3) การกลมกลืนทางวัฒนธรรม (assimilation) เป็นกระบวนการรับเอาวัฒนธรรม
ของผู๎อื่นจากความรู๎สึกนึกคิด และความทรงจาที่ได๎ติดตํอสัมพันธ์ตํอเนื่องกัน เชํน การกินอาหาร การ
แตํงกาย ฯลฯ
อยํางไรก็ตาม พระปรีชาชาญในพระวิสัยทัศน์ของพระมหากษัตริย์ จึงทรงใช๎นโยบาย
ความสัมพันธ์ระหวํางประเทศผํานกระบวนการทางวัฒนธรรมดังที่กลําวมาอยํางเหมาะสม เชํน ในราช
สานักปรับเปลี่ยนธรรมเนียมจารีตดั้งเดิมสูํความเป็นสากล การรับเอาวิทยาการทางสถาปัตยกรรมเข๎า
มาใช๎ในจัดระบบผังเมือง การจัดระเบียบการเมืองการปกครองบ๎านเมืองใหมํ การใช๎เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ของใช๎ อาหารการกิน การสาธารณสุข การไฟฟูา
การประปา การคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา เป็นต๎น
ข๎อสังเกตอยํางหนึ่งที่สังคมไทยในชํวงเวลาดังกลําวเป็นข๎อจากัดที่สาคัญและทาให๎
สังคมไทยมีการพัฒนาลําช๎า คือ
1) มีลักษณะโครงสร๎างอานาจแนวตั้งเชิงสังคมอุปถัมภ์ มีฐานคิดในการปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างอานาจทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมถึง
เทคโนโลยี แ บบรวมศูน ย์ ทาให๎ เ กิด บรรทัด ฐานและคํ านิ ย มที่ มุํง การพึ่ง พิง ใน
แนวตั้ง พลเมืองของบ๎านเมืองไมํได๎รับการปฏิบัติทั่วถึงครอบคลุมอยํางเทําเทียม
ไมํเป็นธรรม และไมํเสมอภาคกัน
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2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพต่า
เพราะประชาชนในฐานะ
พลเมืองยังไมํสามารถได๎รับการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู๎ทางปัญญา
(การศึกษา) ที่พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบใหมํได๎
3) สภาวการณ์สังคมไทยเผชิญกับแรงบีบคั้นจากอิทธิพลของอานาจประเทศผู๎ลํา
อาณานิคมตามเงื่อนไขและข๎อตกลงในสนธิสัญญาตําง ๆ โดยเฉพาะอังกฤษและ
ฝรั่งเศส
9.3.2 ทางเลือกสังคมไทยยุคใหม่
ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได๎รับความชํวยเหลือด๎านการพัฒนา
ประเทศหลายด๎าน มีผู๎เชี่ยวชาญด๎านการพัฒนามาชํวยจัดทาแผนพัฒนาประเทศเป็นครั้งแรก ชื่อวํา
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2504” เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยฉบับแรก และดาเนินแนวทางตาม
แบบอยํางจวบจนปัจจุบัน
แม๎วําความขัดแย๎งตําง ๆ ในภูมิภาคของสังคมโลกจะเกิดขึ้นมากน๎อยเพียงใด แตํสังคม
โลกก็พยายามเรํงหาสันติภาพเพื่อความสงบสุขของสังคมโลกไปด๎วย มีการเสนอแนวคิดและแนวทางจัด
ระเบียบการอยูํรํวมกันในสังคมโลกที่มุํงเน๎นความยั่งยืนมากขึ้น ภายใต๎กระแสโลกภิวัตน์ กลายเป็น
สังคมที่ก๎าวสูํความเป็นสังคมสมัยใหมํ (Modern World) จึงทาให๎เห็นมุมมองของการสร๎างสันติภาพ
(Peace) ภายใต๎การจัดการระเบียบทางสังคมโลกเสียใหมํ (New World Order) ภายใต๎การสร๎างความ
รํวมมือและชํวยเหลือระหวํางกันและกัน ผํานการชํวยเหลือทางสังคม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นสิ่งที่นามาเป็นกลไกสร๎างความรํวมมือระหวํางกัน ตํอมามีความ
รํวมมือทางการเมืองการปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ประมาณ ปี พ.ศ. 2528 เมื่อความขัดแย๎งทางอุดมการณ์ในกลุํมประเทศอินโดจีนทุเลา
เบาบางลง ทาให๎สังคมไทย (Thai Society) เริ่มปรับตัวเองให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป ปรับเปลี่ยนแนวคิด
การพัฒนาประเทศเป็นการ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค๎า” ในปี พ.ศ. 2530 เปิดโอกาสให๎ความ
รํวมมือในการจัดระเบียบกติกาโลกใหมํที่เป็นอยูํในฐานะสมาชิกขององค์กรความรํวมมือระดับสังคมโลก
ตําง ๆ ได๎ รวมถึงประเทศไทยจะต๎องสร๎างอานาจตํอรอง และสร๎างความเข๎มแข็งภายใต๎โอกาสที่มีใน
สังคมโลกไปพร๎อมด๎วย ซึ่งการพัฒนาความรํวมมือตําง ๆ จะต๎องอาศัยองค์ความรู๎ และข๎อมูลที่ทันสมัย
เพื่อไมํทาให๎ประเทศเสียเปรียบกับประเทศตําง ๆ และหยิบยกองค์กรความรํวมมือแหํงภูมิภาคหนึ่งที่
ประเทศไทยเป็นผู๎ริเริ่มตั้งแตํวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 มาทาให๎เกิดความรํวมมือที่เข๎มแข็งยิ่งขึ้นใน
ภูมิภาคอินโดจีน เพื่อเป็นหนทางตํอรองอานาจการเมืองและการปกครองของนานาประเทศ ชื่อวํา
“สมาคมอาเซียน” ซึ่งปัจจุบันพัฒนาไปเป็น “สมาคมประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎”
(Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ดังที่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชนิพนธ์บทถวายพระพรเนื่องในวันปิยมหาราช ความวํา
ใครอยูํได๎ในโลกกว๎างอยํางโดดเดี่ยว
ปัจจุบันถึงอยูํไกลข๎ามขอบฟูา
ทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจ
อานาจเทคโนโลยีมีมากครัน
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ยังเดินทางไปมาได๎ถึงกัน
ทุกขั้นตอนชีวิตแปรเปลี่ยนผัน
ต๎องแข็งขันให๎ทันโลกจึงโชคดี
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ราลึกองค์สยามมินทร์แผํนดินหล๎า
มหาอานาจตํางวัฒนธรรมประเพณี
เพื่อปูองกันอันตรายมากรายบ๎าน
ทั้งปรับปรุงตามแบบแผนของเราเอง

ทรงรักษาอธิปไตยไว๎ศักดิ์ศรี
มาราวีรอบสยามนําขามเกรง
ปฏิรูปทุกด๎านอยํางรีบเรํง
เกณฑ์ทหารฝึกให๎เกํงคุ๎มแผํนดิน

ที่มา: หนังสือเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ นางเจริญใจ
สุนทรวาทิน ศิลปินแหํงชาติ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555.
9.3.3 การพัฒนาเพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน
ประเทศไทย เป็นพื้นที่หนึ่งในดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ “อุษาคเนย์” และเรียกทางการ
วํา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (South East Asian) ประเทศไทยมีรากฐานการพัฒนาขึ้นจากการ
รวมกันของกลุํมชาติพันธุ์ตําง ๆ เป็นชุมชน เป็นแคว๎น เป็นอาณาจักร เชํน แคว๎นพันพัน แคว๎นชิถู
ภายใต๎การปกครองของอาณาจักรฟูนัน แคว๎นนครชัยศรี แคว๎นทวารวดี อยูํในความปกครองของ
อาณาจักรขอม แคว๎นต๎นเหมยหลิว (ตามพรลิงค์) อยูํในอานาจการปกครองของอาจักรศรีวิชัย เป็นต๎น
(พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และพรภิรมณ์ เชียงกูล, 2545 : 1-3) เมื่อมีความสัมพันธ์ทางกระบวนการ
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ เศรษฐกิจการค๎า การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม
ภายใต๎ผู๎นาการปกครองในอาณาจักรใดมีความเข๎มแข็งกวํา จนสามารถสร๎างความรํวมมือสูํการเมืองการ
ปกครองเป็นหนึ่งเดียว ก็จะสร๎างเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียว เชํน อาณาจักกรุงสุโขทัยเมื่อ พ.ศ. 1800 ที่
ถือวําเป็นราชอาณาจักรแหํงแรกของประเทศไทย กระทั่งบ๎านเมืองวุํนวายอํอนแอ ขาดความสามัคคี
แยํงชิงอานาจระหวํางกัน ฯลฯ ทาให๎แคว๎นอโยธยา แยกตัวเป็นอิสระ และถือโอกาสเข๎ายึดครองอานาจ
และสถาปนาเป็นอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. 1893 แถบลุํมแมํน้าเจ๎าพระยา เป็นราชอาณาจักร
ลาดับที่ 2 ในประวัติศาสตร์ไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์มากวํา 417 ปี มีความเจริญรุํงเรือง สามารถ
สร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจการค๎า และการติดตํอทางเศรษฐกิจ การค๎ากับราชอาณาจักรชาติอื่นได๎ เชํน
ประเทศจีน ประเทศฮอลันดา ประเทศญี่ปุน ประเทศเปอร์เซีย ประเทศอินเดีย เป็นต๎น (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, 2542 : 74-106) รวมถึงอาณาจักรในดินแดนตะวันตกที่เข๎ามามีอิทธิพลทางการพัฒนา
สังคม การเมือง การปกครองในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ไมํวําเป็นประเทศสเปน ประเทศโปรตุเกส
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศฮอลันดา เป็นต๎น
หากพิจารณาตามทฤษฎีวิวัฒนาการ (Theory of Evolution) ของชาร์ลส์ ดาร์วิน
(Charles Darwin ค.ศ.1809-1882) ซึ่ง เฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ ( Herbert Spencer ค.ศ. 1820-1903)
นามาอธิบายวํา การเปลี่ยนแปลงของสังคมก็มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการอยํางคํอยเป็นคํอย
ไปทีละน๎อย จากโครงสร๎างงําย ๆ ไปสูํโครงสร๎างที่ซับซ๎อน ต๎องเป็นไปตามลาดับตามธรรมชาติอยํางมี
ความสมดุล และสังคมมนุษย์ไมํเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงไปด๎วยการปฏิรูปสังคมทันทีทันใด
นั่นแสดงวํา “การพัฒนา” เป็นกระบวนการความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง ที่มุํงปรับสร๎างระบบความมั่นคง ความปลอดภัย และความเป็นสุขในการดารงอยูํ
รํวมกัน หรือกลําวอีกนัยหนึ่งวํา “การพัฒนา เป็นวิธีการทาให๎บ๎านเมืองมีความกินดี อยูํดี มีสุข” ซึ่งอาจ
มีความขัดแย๎งแตกตํางกันไปตามความจาเป็นและข๎อจากัดบางประการ และต๎องมีการปรับเปลี่ยนให๎
11

เอกสารประกอบการสอนวิชา ศท. 121 การดารงชีวิตในสังคมยุคใหมํแลประชาคมอาเซียน
เหมาะสมกับสถานการณ์บ๎านเมือง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต๎องทาเป็นขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะ
นโยบายการเศรษฐกิจและการค๎ากับตํางประเทศ ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.
2517 (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว, พระราชดารัส, 2517) อัญเชิญมาดังนี้
“...การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้นตอน. ต้องสร้างพื้นฐาน คือความ
พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่
ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความ
เจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจ
ขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว
โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของ
ประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยาก
ล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเทศหลายประเทศกาลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
อยู่ในเวลานี้...”
แนวคิดการพัฒนา เป็นการเริ่มขึ้นแรก ๆ ในประเทศแถบยุโรปที่ต๎องการเปลี่ยนแปลง
โครงสร๎างทางสังคมและมาตรฐานการอยูํรํวมกันตามความเชื่อแบบทันสมัย (Civilization) ด๎วยการ
ขยายอานาจครอบครองเหนือสังคมอื่น เรียกวํา ลัทธิอาณานิคม (Colonization) โดยเฉพาะประเทศ
อังกฤษที่มุํงสร๎างวิธีคิดชาตินิยม คือ ลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism) โดยใช๎การค๎นพบแหลํงพลังงาน
ถํานหินและ หรือการประดิษฐ์นวัตกรรมทางเครื่องกล ผลักดันให๎เกิดการขยายตัวของแรงงานอยํางมาก
กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสัง คม เศรษฐกิจอยํางเร็วมากของประเทศ
อังกฤษและขยายอานาจไปในยุโรปชํวง พ.ศ. 2293-2393 (ค.ศ. 1750-1850 ) เรียกวํา การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) รวมถึงการคิดค๎นความเจริญก๎าวหน๎าทางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทันสมัย เชํน เครื่องจักรไอน้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล๎า (วีระชัย
โชคมุกดา, 2552 : 24-27) นาไปสูํการคิดขยายอานาจครอบครองดินแดนที่ล๎าหลังและด๎อยความเจริญ
ในทวีปตําง ๆ ของโลก เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ จนนาไปสูํการทาลาย
ล๎างกันทั่วโลก เชํน สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทาให๎เกิดวิธีการหาทางพูดคุยปรองดองแก๎ปัญหา
โลกที่จะอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข โดยตั้ง องค์การสหประชาชาติ (United Nation Organization
“UNO”) ปัจจุบันเราเรียกสั้น ๆ วํา ยูเอ็น (UN) เป็นศูนย์กลางดูแลความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ
และเสนอให๎ ป ระเทศที่ ร่ ารวย “ประเทศที่ พั ฒ นาแล๎ ว ” (developed countries) ต๎ อ งชํ ว ยเหลื อ
ประเทศที่ ไมํ ร่ ารวย “ประเทศที่ด๎ อยพัฒ นา” (underdeveloped countries) ปัจ จุบั นเรีย กวํ า
“ประเทศกาลังพัฒนา” (developing countries) ซึ่งพยายามจัดการอานาจทางการเมืองโลกให๎ก๎าวสูํ
ทิศทางใหมํ และประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทสาคัญมาก และเป็นผู๎ที่ ริเริ่มกาหนดกระบวนการของ
การพัฒนาเป็นประเทศแรก และได๎ขยายแนวคิดการพัฒนาตําง ๆ ไปทั่วโลก (ภณ ใจสมัคร และคณะ,
2553)
สาหรับประเทศไทยได๎เข๎าเป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติ เป็นลาดับที่ 55 เมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 โดยมีบุคคลคนสาคัญทางการศึกษาและวิชาการของประเทศไทยทา
หน๎าที่เป็นผู๎ แทนประเทศไทยคนแรก คือ พระเจ๎าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ และใน
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โอกาสนี้ทาให๎ประเทศไทยมีโอกาสเจรจาแก๎ไขยกเลิกสัญญาที่ไมํเป็นธรรมที่เคยทาไว๎กับประเทศตําง ๆ
ในยุโรปสมัยลําอาณานิคมจนหมดสิ้นในสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อแนวคิด
การพัฒนาประเทศตามแบบฉบับสังคมโลกตะวันตก (Westernization) ได๎แพรํขยายสูํสังคมไทย โดย
การให๎ความชํวยเหลือศึกษาและจัดทาแผนพัฒนาประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ในราวปี พ.ศ. 2490
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการให๎ทุน การศึกษาแกํข๎าราชการไทยไปศึกษาวิทยาการเพื่อเป็น
กาลังในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสมัยใหมํ ที่แพรํหลายขณะนั้น ทั้งโดยนัก
ทฤษฎีสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา เชํน ทฤษฎีภาวะความเจริญ (Growth Theory) ทฤษฎีความ
ขัดแย๎ง (Conflict Theory) ทฤษฎีการสร๎างความทันสมัย (Modernization Theory) ทฤษฎีการ
พึ่งพิง (Dependency Theory) โดยหลักการทฤษฎีตําง ๆ มุํงวิเคราะห์มุมมองระหวํางปัญหาความ
ขัดแย๎งในสังคมและปัญหาการใช๎ปัญญาและการใช๎ทรัพยากรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในสังคม
ประเทศกาลังพัฒนามากที่สุด
ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาสังคมโลกที่ผํานมาสํงผลทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดการทางสังคมและการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ ของสังคมขนาดใหญํด๎วยระบบการ
แขํงขันตํอรองแลกเปลี่ยนกัน ที่เรียกวํา “ตลาด” ให๎หันมามุํงเน๎นการจัดการและผลิต เพื่อสนองความ
จาเป็น ภายใต๎การดารงชีวิตและสังคมที่มั่นคง ปลอดภัย หรือเรียกวํา “การพัฒนาอยํางยั่งยืน”
(Sustainable Development) โดยอาศัยหลักวิธีการจัดการปกครองที่ดี หรือที่มีคาบัญญัติศัพท์วํา
“ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึง่ สังคมโลกทั่วไปถือวําความเทําเทียมและการสู๎รบเรื่องอาณา
เขตดินแดนควรเป็นสิ่งที่จบลงได๎แล๎วตามกฎบัตรสหประชาชาติที่ทาขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.
2488 (ค.ศ. 1945) ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมิรกา ซึ่งคากลําวของประธานาธิบดีทรูแมน (Harry
S. Truman) วํา
“...ประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีความเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเป็นหน้าที่ที่ประเทศ
พัฒนาแล้วจะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาในด้านต่าง ๆ....”
(ธนู พุํมพวง, 2549 : 29)
สิ่งสาคัญที่กาหนดขึ้นเป็นดัชนีชี้วัดการพัฒนาเพื่อสร๎างความเป็นอยูํที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เพื่อความเป็นสุข และเป็นเครื่องบํงชี้การพัฒนาประเทศ ประกอบด๎วยพื้นฐาน 3 ประการ ได๎แกํ
1) การมีระดับมาตรฐานการศึกษา (Education)
2) การมีอาชีพการทางาน (Occupations)
3) การมีอัตรารายได๎สูงหรือต่า (Income Rate)
ในแนวคิดการพัฒนาสมัยใหมํ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดสังคมโลกตะวันตก เป็นวิธีการตามทฤษฎีความ
ทันสมัย (Modernization Theory) บนหลักการของระบบการจัดการแบบทุนนิยม (Capitalism) ที่
มุํงกระจายโอกาสความเทําเทียมและเสมอภาคตามศักยภาพและความสามารถ ที่เน๎นเรื่อง “การ
ลงทุน” และ “การได๎กาไร” ซึ่งยังคงทาให๎เกิดการเอารัดเอาเปรียบระหวํางชนชั้นนายทุน (Capitalist)
เป็นผู๎นาทางสังคมขึ้นมาทดแทนกลุํมขุนนางที่มุํงการครอบครองในสังคมเกษตรกรรมของระบบ
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จักรพรรดิสมัยเกํา และทาให๎เกิดชนชั้นแรงงาน (Labour) ขึ้นมาแทนระบบสังคมทาสและสังคมไพรํ
(ประชาชน) ในสังคมเกษตรกรรมของระบบจักรพรรดิสมัยเกําเชํนกัน
แตํวิถีสังคมโลกที่มีวิวัฒนาการตามสติปัญญาของมนุษย์ ทาให๎เห็นวําอุดมการณ์ความ
ทันสมัยของสังคมเป็นสร๎างความสะดวกสบายแกํพลเมืองด๎วยการเผยแพรํความรู๎และเทคนิควิชาการ
ระบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Production) ซึง่ เฟื่องฟูในชํวงคริสต์ศตวรรษที่ 19 แตํก็
มีความคิดที่แตกตํางในกลุํมสังคมพลเมืองสองกลุํมเชํนกัน กลําวคือ กลุํมหนึ่งเชื่อวําเป็นการสร๎างความ
ทันสมัยเพื่อความมั่นคงของสังคมโลก และอีกกลุํมหนึ่งเชื่อวําทุนนิยมเป็นกลไกกดขี่ขูดรีดแรงงาน เน๎น
การสะสมแรงงานเพื่อความเจริญเติบโตไมํหยุดยั้ง และมุํงทาลายความเป็นตนเองที่ไมํสิ้นสุด ซึ่งในสังคม
โลกที่เข๎าสูํความมีเสรีประชาธิปไตย ทาให๎มีบุคคลหลายคนที่มีปัญญามีบทบาทตํอการพัฒนา
เชํน
ทอมัส ฮอบบ์ (Thomas Hobbes ค.ศ. 1588 – 1679) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ซึ่งอยูํในชํวงสมัยที่
ประเทศอังกฤษกาลังดาเนินเข๎าสูํระบบรัฐสภา เชื่อวํา มนุษย์เกิดมาเทําเทียมกัน (All men are
created equal) และ จอห์น ล็อค (John Lock ค.ศ. 1632 – 1704) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ให๎
ความสาคัญกับปัจเจกบุคคลวํา บุคคลเป็นผู๎กาหนดการใช๎ชีวิตของตนเองตามความต๎องการ
และ
ขณะเดียวกันเริ่มมีความขัดแย๎งเพิ่มมากขึ้นเชํนกัน โดย แมกซ์ เวบเบอร์ (Max Weber ค.ศ. 1864 –
1920) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน อธิบายวํา การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภายใต๎ระบบแนวคิดทุนนิยม
ในสังคมมีแนวโน๎มการใช๎หลักการและเหตุผลมากขึ้น โดยสังคมยอมรับอานาจเชิงกฎระเบียบกติกา เชํน
กฎหมาย มากขึ้น การจัดระเบียบทางสังคมที่มีกฎหมายยึดถือรํวมกันถือเป็นความเหมาะสมอยํางยิ่ง
แตํสาหรับ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx ค.ศ.1818 – 1883) นักปรัชญาชาวเยอรมัน มีความเชื่อวํา
การที่นายจ๎างจํายเงินคําจ๎างให๎แรงงานก็เพื่อต๎องการใช๎แรงงานเพื่อการผลิตเทํานั้น เป็นการเอาเปรียบ
แรงงานอยํางไมํเป็นธรรม เพราะนายทุนได๎กาไรมากเทําใดก็จะจํายคําแรงที่ต่ากวํามูลคําเศรษฐกิจที่
กรรมกรสามารถผลิตได๎อยูํเสมอไป กลําวคือ คําจ๎างที่กรรมกรได๎รับนั้นมีมูลคําไมํสมดุลกับมูลคําการ
ผลิตของกรรมกรนั่นเอง ซึ่งนับวําเป็นการเอารัดเอาเปรียบทางระบบทุนนิยมในปัจจุบัน นั่นแสดงวํา
ความเทําเทียมที่มนุษย์พึงมีในสังคมก็ยํอมไมํเป็นจริง เพราะศักยภาพของมนุษย์ไมํเทําเทียมกัน ทาให๎
ความต๎องการที่จะได๎รับการตอบสนองยํอมไมํเทําเทียมด๎วย
สังคมจึงต๎องมีวิธีการและกลไกใดที่
ชํวยเหลือให๎คนในสังคมได๎รับความคุ๎มครองอยํางยุติธรรม (สุภางค์ จันทวานิช, 2552 : 18-199)
ดังนั้น ความสาคัญของการพัฒนา จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ
ประชาชนในสังคมแตํละระดับ เพื่อทาให๎ได๎มาตรฐานตามที่กาหนดไว๎ ซึ่งตั้งแตํปี พ.ศ. 2493 (ค.ศ.
1950) มี ก ารแบํ ง กรอบการพั ฒ นาเป็ น 2 มุ ม มอง คื อ มุ ม มองของสั ง คมนิ ย ม (กลุํ ม ประเทศ
คอมมิวนิสต์) และมุมมองของสังคมเสรีนิยม (กลุํมประเทศประชาธิปไตย) ทาให๎แนวทางการจัดการ
พัฒนาบ๎านเมืองของสังคมตําง ๆ แบํงเป็น 2 กลุํม คือ
(1) กลุํ มประเทศที่พัฒ นาแล๎ ว (Developed Countries) เชํน อังกฤษ
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สหรัฐอเมริก า แคนนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย ( The Group of 8 : G8)
สิงคโปร์ เป็นต๎น
(2) กลุํมประเทศกาลังพัฒนา (Developing Countries) เชํน กลุํม
ประเทศในแถบเอเซีย แอฟริกา อเมริกากลาง อเมริกาใต๎ เป็นต๎น
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นอกจากนี้ การพัฒนายังนาไปสูํความชํวยเหลือและแบํงปันทรัพยากร สํงผลให๎มีการ
รวมกันจัดกลุํมความรํวมมือเป็นกลุํม ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น มีการสร๎างความรํวมมือระหวํางกลุํม
ประโยชน์ของแตํละประเทศ เชํน
ด๎านความมั่นคงปลอดภัยของสังคม ได๎แกํ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติก
เหนือ หรือนาโต๎ (North Atlantic Treaty Organization: NATO)
ด๎านเศรษฐกิจ ได๎แกํ ข๎อตกลงวําด๎ว ยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค๎า
(General Agreement on Tariff and Trade : GATT) อาเซ็ม (ASEM) ประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) องค์การประเทศสํงออกปิโตเลียม หรือ โอเปค (Organization of Petroleum
Exporting Countries : OPEC) กลุํมความรํวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย -แปซิฟิก หรือ เอเปก (AsiaPacific Economic Cooperation : APEC) ข๎อตกลงการค๎าเสรีอเมริกาเหนือ หรือ นาฟต๎า (The
North America Free Trade Agreement : NAFTA) กลุํมสหภาพยุโรป หรือ อียูโร (European
Union : EU)
ด๎านรวมทุก ๆ เรื่อง ได๎แกํ องค์การสหประชาชาติ (UN) เป็นต๎น ทาให๎การ
พัฒนากลายเป็นความสาคัญในการอยูํรํวมกันของสังคมโลก ตํางจาเป็นต๎องอาศัยความสัมพันธ์ระหวําง
กันมากขึ้น มีความรํวมมือชํวยเหลือกันมากขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น กรณีการเกิดธรณีพิบัติภัยธรรมชาติสึนามิ (Tsunami) ทั่ว
ประเทศแถบเอเซียแปซิฟิก รวมทั้งในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ก็มี
การจัดความชํวยเหลือจากกลุํมประเทศตําง ๆ เข๎ามายังประเทศไทย ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยกันและ
กันตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือกรณีภัยธรรมชาติพายุไซโคลนนาร์กีส (Nargis Cyclone) เกิดขึ้นที่ลุํม
แมํน้าอิรวดีในประเทศสหภาพพมําเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ.2008) ก็มีการจัดความ
ชํวยเหลือจากนานาชาติเชํนกัน หรือแม๎แตํการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของนางอองซานซูจี ก็จะมีองค์การ
สหประชาชาติ เ ข๎ า มาชํ ว ยเหลื อ และดู แ ลไมํ ใ ห๎ เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และการท าลายล๎ า ง
ประหัตประหารกัน หรือการเกิดธรณีพิบัติแผํนดินไหวในประเทศจีน ปี พ.ศ. 2551 ก็มีการรํวมมือ
ชํวยเหลือกันและกัน ผํานองค์การสหประชาชาติ
เพราะฉะนั้น พัฒนาการของคาวํา “การพัฒนา” ไมํได๎ถือเอาความแตกตํางหรือ
ความแตกแยกของอุดมการณ์เหนื อฝุายใดฝุายหนึ่ง มาเป็นเงื่อนไข แตํการกาหนดขอบเขตของคาวํา
“การพัฒนา” ในแตํละยุคสมัย หมายถึง ความสามารถและโอกาสในการทาความรํวมมือของสังคมหรือ
กลุํมสังคมให๎เกิดความเจริญก๎าวหน๎าตํอสิ่งตําง ๆ ไมํวําเป็นของบุคคล ชุมชน สังคม องค์การธุรกิจ
การค๎า การอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี เพื่อ ชํวยทาให๎เกิดประโยชน์ สูงสุดแกํการดาเนินชีวิตอยูํ
รํวมกันของมวลมนุษย์อยํางมั่นคง ปลอดภัย สงบสุข
9.4 ข้อจากัดและสิ่งที่ควรพัฒนาในสังคมไทยสมัยใหม่
การสิ้นสุดยุคสงครามเย็นในปี พ.ศ. 2534 ด๎วยฝีมือผู๎นาประเทศ 3 ประเทศ คือ นางมากาแรต
แทสเชอร์ นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ นายโรนัล เรแกน ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา และ
นายมิกีเอล กอบาร์ชอร์ป ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต ตกลงเจรจาข๎อยุติการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และ
ตํอต๎านการสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพื่อสร๎างความสงบและสันติสุขของสังคมโลกดูจะเป็นความนํายินดี แตํ
แนวทางการพัฒนาสังคมยุคใหมํ ยังต๎องเผชิญความขัดแย๎งอยํางกว๎างขวาง และสํงผลกระทบตํอสังคม
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ประเทศตําง ๆ สังคมไทย ได๎รับผลกระทบตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยํางคํอยเป็นคํอย
ไป เพราะสังคมไทยประสบกับปัญหาพื้นฐานหลายประการ คือ
9.4.1 คุณภาพทรัพยากรมนุษย์
สังคมไทย ยังถือวําเป็นประเทศกาลังพัฒนา แม๎จะมีฐานรายได๎ตํอหัวที่เป็นเงื่อนไขให๎
ประเทศพัฒนาแล๎วงดความชํวยเหลือทางการเงินเพื่อการพัฒนาหลายอยําง แตํความจริงสังคมไทยยังมี
คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ไมํพร๎อมตํอการพัฒนาประเทศตามสถานการณ์แขํงขันในแนวคิดการพัฒนา
สมัยใหมํได๎ เชํน การศึกษาทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคํอนข๎างต่ามาก นวัตกรรมใหมํยังไมํ
ตอบสนองตํอการแขํงขันเชิงเศรษฐกิจสมัยใหมํ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให๎ความสาคัญการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล และสร๎างความรํวมมือทางเศรษฐกิจทั้งแบบทวิภาคีและ
พหุภาคี
9.4.2 ความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ในสังคมไทย
สังคมไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 1950 (พ.ศ. 2493) ถือวําเป็นการเปลี่ยนโฉมหน๎า
สังคมไทยสูํสังคมยุคใหมํภายใต๎ระบอบประชาธิปไตย ภายหลังผํานวิกฤตการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในประเทศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488)
ซึ่งในเอเซียเรียกวํา “สงครามมหาเอเชียบูรพา” (The Greater East Asia War) ที่ฝุายพันธมิตรนาโดย
สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุนเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485 (ค.ศ. 1942) และในปี พ.ศ.
2486 ประเทศไทยโดยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดาเนินกุศโลบายอยูํข๎างญี่ปุน
ยอมให๎ประเทศญี่ปุนผํานประเทศไทยไปทาสงครามกับประเทศพมํา ทหารญี่ปุนจึงยกพลขึ้นบกเข๎ามา
เมืองไทยเต็มบ๎านเต็มเมือง
ซึ่งทาให๎ประเทศไทยสูญเสียเสรีภาพ และประเทศญี่ปุนบีบบังคับจาก
ประเทศไทยจนทาให๎ประเทศไทยประกาศยกเลิกสถานะสงครามของไทยที่มีตํอฝุายสัมพันธมิตร ซึ่งฝุาย
สัมพันธมิตรยอมรับได๎ตํอสถานะของประเทศไทยที่จาเป็นต๎องให๎ประเทศญี่ปุน (ฝุายอักษะ) เข๎าประเทศ
(อานันท์ ปันยารชุน, 2541 : 18-19) สํงผลให๎ฝุายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดถลํมผืนแผํนดินประเทศไทย
ทั่วไป แตํในขณะนั้นก็ขบวนการใต๎ดินตํอต๎านฝุายญี่ปุน เรียกวํา ขบวนการเสรีไทย (Free Thai
Movement) ตํอต๎านและไมํเห็นด๎วยกับแนวทางของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จนสงครามจบลงด๎วย
สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถลํมเมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ และประเทศญี่ปุนประกาศยอม
แพ๎สงครามเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945)
ในชํวงเวลาระหวําง พ.ศ. 2490 – 2534 (ค.ศ. 1947 – 1991) ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพโซเวีย ตก๎าวสูํ ป ระเทศผู๎ เป็ นมหาอานาจ 2 ขั้ว ที่มีอานาจทางทหารและเศรษฐกิจ โดยที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา มุํงอุดมการณ์ทางการเมืองเน๎นเสรีประชาธิปไตย แตกตํางจากสหภาพโซเวียต ที่
มุํงเน๎นคอมมิวนิสต์ตามอิทธิพลแนวคิดของลัทธิมาร์กซิสต์ (เลนินนิสต์) รํวมด๎วยลัทธิเมาเซตุง สํงผลให๎
สังคมของประเทศไทยได๎รับอิทธิพลจากทั้ง 2 กลุํมประเทศ กํอให๎เกิดการแบํงแยกอุดมการณ์เป็นสอง
ขั้วเชํนกัน เชํน การเผยแพรํลัทธิสังคมนิยมจากประเทศจีนแดง (ประเทศจีนในปัจจุบัน) และสหภาพ
โซเวียต ทาให๎สังคมไทยต๎องเผชิญความขัดแย๎งทางสังคมมากมายจนนาไปสูํเหตุการณ์ทางการเมืองที่
สาคัญหลายเหตุการณ์ เชํน เหตุการณ์ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.
2519 เป็นต๎น ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ให๎ความชํวยเหลือประเทศไทยไปพร๎อม ๆ กันด๎วย และ
ประเทศไทยได๎เข๎าเป็นสมาชิกในองค์การสหประชาชาติ เป็นลาดับที่ 55 ได๎โอกาสเจรจาแก๎ไขยกเลิก
สัญญาที่ไมํเป็นธรรมที่เคยทาไว๎กับประเทศตําง ๆ ในยุโรปสมัยลําอาณานิคมจนหมดสิ้น สํงผลทาให๎
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เกิดความหวาดระแวงกัน ตํางแขํงขันกันแพรํแนวความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแกํประเทศใกล๎เคียง
ให๎เป็นสมาชิกฝุายเดียวกัน กับตน ชํวงดังกลําวเราเรียกวํา “สงครามเย็น” (Cold War) โดยมุํง
โต๎แย๎งเกี่ยวกับการสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพื่อตํอรองอานาจ และสิ้นสุดยุคสงครามเย็นเมื่อปี พ.ศ. 2534
ทาให๎สหภาพโซเวียตลํมสลาย ประเทศตําง ๆ สังคมโลกเริ่มเปิดประตู ประเทศสูํนโยบายการพัฒนา
ประเทศตามแนวคิดทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยมากขึ้น

ที่มา : http// th.wikipedia.org, 2552
ในมุมมองของสหรัฐอเมริกา ถือวําเป็นชัยชนะยุคใหมํที่สามารถขยายอุดมการณ์ทุนนิยมเสรี
ประชาธิ ป ไตยได๎ ส าเร็ จ พอ ๆ กั บ การชนะในสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 นั่ น เอง กลยุ ท ธ์ ส าคั ญ ของ
สหรัฐอเมริกา ก็คือ การให๎การสนับสนุนการพัฒนาด๎านตําง ๆ แกํประเทศตําง ๆ ซึ่งประเทศไทยก็
ได๎รับการชํวยเหลืออยํางมากมาย เชํน การเข๎ามาศึกษาวิเคราะห์ในการจัดทาแผนพัฒนาประเทศ
สั ง คมเข๎า มาใช๎เ มื่ อปี พ.ศ. 2490 โดยมี การตั้ง สภาเศรษฐกิจ แหํ ง ชาติ รวมทั้ ง ตั้ง ส านั กงานสภา
เศรษฐกิจ (ปัจจุบันเรียกวํา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ) ทาให๎มีการศึกษาและ
วางแผนพั ฒ นาประเทศตามค าแนะน าของธนาคารโลก จนแล๎ ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2501 เสนอตํ อ
ธนาคารโลก และปี พ.ศ. 2504 เริ่มประกาศใช๎แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2504 – 2509
รวมฉบับละ 5 ปี) ซึ่งประเทศไทยมีขึ้นหลังที่ประเทศอินเดียมีใช๎มาแล๎ว 10 ปี หลังประเทศฟิลิปปินส์
9 ปี หลังประเทศปากีสถาน 7 ปี และหลังประเทศมาเลเซีย 5 ปี (สมนึก นนธิจันทร์, 2539 : 17)
สํงผลตํอการพัฒนาและปรับเปลี่ยนประเทศไทยหลายด๎าน ไมํวําด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
ภาวะแวดล๎อม กลายเป็นผลสะท๎อนตํอการพัฒนาประเทศเรื่อยมาถึงปัจจุบัน
สิ่งสาคัญอยํางหนึ่งที่สังคมไทยก๎าวไมํพ๎ นเพื่อการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ก็คือ แนวคิดการ
พัฒนาด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ยังยึดติดกับการหวงแหนที่จะครอบครองอานาจเพื่อ
สร๎างผลประโยชน์แกํตนเองและพวกพ๎อง ยังมีความไมํเทําเทียมในด๎านสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งกฎหมาย
รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 กาหนดไว๎ในหมวด 3 ได๎แกํ ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพสํว นบุคคล
กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประกอบอาชีพ การแสดงความคิ ดเห็ นและสื่ อมวลชน การศึก ษา การ
สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก ารจากรั ฐ เสรี ภ าพในชุม ชนและการสมาคม สิ ท ธิ ชุ ม ชน และสิ ท ธิ พิ ทั ก ษ์
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รัฐธรรมนูญ (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) แตํสิ่งตําง ๆ ที่ก ลําวมาไมํได๎รับความตระหนักในวิถีชีวิตของ
พลเมืองก็อาจเป็นผลมาจากการไมํได๎รับการศึกษาชี้แนะให๎มีความรู๎ความเข๎าใจอยํางจริงจัง ซึ่งสิ่งที่
กลําวมาข๎างต๎นเป็นหลักการพื้นฐานในสังคมประชาธิปไตยแบบสากล
9.4.3 ทางเลือกการพัฒนาสังคมไทย
สาหรับประเทศไทย ใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นกลไกการพัฒนา
ประเทศโดยยึดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีตลอดมา โดยชํวงแรกตั้งแตํแผนพัฒนาฯ
ฉบั บ ที่ 1 - 6 เป็ น การพั ฒ นาโครงสร๎ า งพื้ น ฐาน และนั บ ตั้ ง แตํ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อ ยมาก็
กาหนดให๎ความสาคัญแกํการพัฒนาคนและสังคมเศรษฐกิจ ขณะนี้สังคมไทยใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กาหนดวิสัยทัศน์วํา “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้ วยความเสมอภาค เป็น ธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยการนาหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนการพัฒนา แตํด๎วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยําง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม จนทาให๎ เกิดการ
ขยายฐานความคิดสูํความทันสมัยทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยํางนํากลัว ทาให๎เกิด วิกฤตเศรษฐกิจ
กระจายทั่ ว ภู มิ ภ าคของสั ง คมโลก มี ค วามเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คมและเศรษฐกิ จระหวํ า งสั งคมชนบท
(Gemeinschaft) หรือสังคมประเพณี กับสังคมเมือง (Gesellschaft) หรือสังคมสมัยใหมํ (Ferdinand
Tonnis ค.ศ. 1855-1936 อ๎างในเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, 2545: 30) มีชํองวํางระหวํางระหวํางคนรวยกับ
คนจนในระยะหํางมากขึ้น การเข๎าถือครองกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติอยํางไมํเป็น
ธรรม การกํอหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไรํชาวนา การเอารัดเอาเปรียบจากนายจ๎างกับ
ลูกจ๎างแรงงาน ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและจิตใจที่นาไปสูํการกํออาชญากรรม การใช๎
ยาเสพติด การทาลายสิ่งแวดล๎อม การตั้งครรภ์กํอนวัย การฆําตัวตาย การติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่ง
ปัญหาท๎ายสุดเป็นปัญหาที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นแรก ๆ เพราะมีการแพรํขยายสูํกลุํมเยาวชน
อายุน๎อยมากขึ้น กลําวคือ อายุประมาณ 13-14 ปีเทํานั้นเอง
9.4.4 ระบบคิดเพื่อการตัดสินใจสู่การพัฒนาสังคมไทยยุคใหม่
ในชํวงศตวรรษที่ 21 นี้ การพัฒนาประเทศไทย ยังมีปัญหาเชิงกระบวนทัศน์การ
พัฒนาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ชัดเจนมากขึ้น
ต๎องพัฒนาการอยูํรํวมกันอยําง
สร๎างสรรค์เพื่อความหวังแหํงสันติภาพ ปัญหาดังกลําวไมํได๎เกิดจากมูลเหตุอยํางใดอยํางหนึ่ง แตํปัญหา
ตําง ๆ เกิดจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันทุกระบบ ซึ่งมักเกิดจากการจัดระบบความคิด (mind set)
และการให๎ความสาคัญสูํข๎ออ๎างเพื่อความยั่งยืนที่ผิดแบบ
ทาให๎เห็นวํามิตกิ ารพัฒนาที่ผํานมาของ
ประเทศไทยยังไมํชํวยให๎คนไทยได๎รับความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นสุข หรือกินดี อยูํดี มีสุข (Wellbeing) อยํางแท๎จริง กลําวคือ
ประการที่ 1 ความคิดที่หลงทาง ความเชื่อโดยข๎อมูลขําวสารเป็นเสมือนยาเสพติด
ที่คํอย ๆ มอมเมาและทาลายความมั่นคงในตัวตนของบุคคลนั้น เชํน การโฆษณาชวนเชื่อ การกระตุ๎น
เรํงเร๎าให๎คนบริโภคนิยมอยํางไร๎ปัญญา โดยผํานสื่อมวลชนที่ไร๎ การกากับควบคุม และไมํตั้งอยูํบนความ
เป็นจริง การใช๎อานาจเพื่อการซํอนเร๎นและอาพรางการกระทาบางประการ จนเกินความจาเป็นและ
ความเหมาะสม นาไปสูํการประพฤติที่ไมํเหมาะสม เป็นการลดคุณคําความเป็นมนุษย์ของตนเอง
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หรือการติดเกมของเยาวชนทุกระดับ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่ไมํคํอยได๎รับการแก๎ไขอยํางจริงจัง หรือการ
ติดยาเสพติดและการพนันของเยาวชน ถือวําเป็นปัญหาเชิงโครงสร๎างสังคมและวัฒนธรรม
ประการที่ 2 การเปิดระบบเศรษฐกิจเสรีเพื่อการลงทุน ปั จ จุ บั น สั ง คมไทยไมํ
สามารถปฏิ เ สธการแขํ ง ขั น ในระบบกลไกตลาดเสรี ไ ด๎ แตํ ต๎ อ งมี ม าตรการก ากั บ ควบคุ ม ผู๎ ที่ มี
ความสามารถสร๎างอานาจตํอรองในระบบตลาดโดยเป็นนายทุนที่ไร๎จริยธรรม และอาจยึดครองกลไก
ตลาดและผลักดันระบบแลกเปลี่ยนในระบบตลาดเสรีให๎ผิดเพี้ยนจนนาไปสูํความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ได๎งําย จาเป็นต๎องได๎รับความสนใจเอาใจใสํจากประชาชนพลเมืองในสังคมไทยให๎มากขึ้น
ดังนั้น ประเทศไทยในสังคมพหุนิยมภายใต๎ความแตกตํางหลากหลายของผู๎คนที่มาอยูํ
รํว มกัน ต๎องคานึ งถึงความจ าเป็ น ที่ต๎องทาให๎ เห็ นถึงประโยชน์รํวมกัน (Common interest) ให๎
ประจักษ์ในวิถีชีวิต (ปรีช า พงษ์ไกรเลิ ศ, 2550) เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะ
เงื่อนไขสังคมพหุนิยม ต๎องมุํงเน๎นความมีเสรีภาพ (สิทธิและอิสรภาพ) ความเสมอภาค (มีความเทําเทียม
ไมํสร๎างความแตกตําง) และต๎องให๎ความสาคัญกับความมีเหตุผล (ยึดหลักการและอธิบายด๎วยเหตุผล)
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสูํการพัฒนาสังคมโลกให๎ยั่งยืนได๎
ประการที่ 3 โครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรม และค่านิยม จุดนี้ยังเป็นข๎อด๎อยหรือ
อาจจะมองวําเป็ นปั ญหาพื้นฐานที่ทาให๎ สังคมไทยมีการพัฒนาลํ าช๎า เพราะการสํ งเสริมการพัฒ นา
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงยังไมํมีความสามารถเต็มที่ สํงผลตํอ
ฐานะพลเมือง ที่ยังไมํสามารถได๎รับการเพิ่ มพูนความรู๎ทางปัญญา (ระดับการศึกษาต่า) ทาให๎พลเมืองมี
คุณภาพต่ากวํามาตรฐานสากล ไมํมีความพร๎อมรับเผชิญการเปลี่ยนแปลงสังคมสมัยใหมํและโลกาภิวัตน์
รวมทั้งการไหลเวียนทางวัฒนธรรม (Cross-Culture) ที่ผํานชํองทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางรวดเร็ว
ก็เป็นแรงเสริมให๎คนไมํรู๎จักพึ่งตนเองมากขึ้น ดังนั้น เมื่อระบบสังคมไทยยังเป็นแนวตั้งมากกวําแนวราบ
จึงทาให๎เกิดระบบวัฒนธรรมและคํานิยม มุํงการพึ่งพิงเชิงอุปถัมภ์ ทาให๎ประชาชนในฐานะพลเมืองของ
บ๎านเมืองได๎รับการปฏิบัติที่ไมํเป็นธรรมและไมํเสมอภาคกัน
ประการที่ 4 การจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ตามหลักธรรมภิบาล โลกปัจจุบันถือวํา
สิ่งนี้เป็นหลักสากลที่สังคมโลกาภิวัตน์ให๎การยอมรับและสนับสนุนมากขึ้น และสํงผลการพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการบ๎านเมืองแนวใหมํ ผู๎นาบ๎านเมืองจึงต๎องนาหลักธรรมาภิบาลมาใช๎อยํางจริงจัง ได๎แกํ
หลักความโปรํงใส หลักความยุติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุ๎มคํา
ประการที่ 5 การมุ่งเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย จาเป็นต๎อง
สํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกหนทุกแหํงมีความรู๎และเข๎าใจหลักสิทธิมนุษยชนขยายเข๎าไปอยูํใน
สานึกแหํงบทบาทพลเมืองในสังคมไทย สิ่งหนึ่งที่กาลังเข๎าใกล๎ตัวพลเมืองคนไทยอยํางเร็ว ก็คือ การ
ก๎าวสูํสังคมแหํงการเป็น “ประชาคมอาเซียน” ทาให๎พลเมืองในสังคมไทยต๎องเปลี่ยนบทบาทในทิศทาง
ตําง ๆ และตระหนักถึงสิ่งสาคัญดังนี้
ประการที่ 6 การปรับโครงสร้างอานาจการเมืองยุคใหม่ หากจะกลําวถึงภาพรวม
ของสังคมโลกยุคใหมํนั้น ก็คงจะเห็นได๎ชัดเจนเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามเย็น พ.ศ. 2534 การจัดระเบียบ
การเมืองโลกใหมํมุํงเน๎นการหาแนวทางความรํวมมือระหวํางกันของคํายคอมมิวนิสต์
กับคําย
ประชาธิปไตย ซึ่งแตํกํอนไมํลงรอยกันกัน เป็นศัตรูกัน แยกจากกันทางความคิดโดยสิ้นเชิง ตํางกลับหัน
มารํวมมือกันมากขึ้นอยํางเสรี เชํน การค๎าอาวุธยุทโธปกรณ์ การเปิดเสรีทางการลงทุนอยํางเสรี ไมํวํา
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การลงทุนด๎านการบริโภค การเศรษฐกิจ การค๎า การพลังงาน การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต๎น โดย
ใช๎กลไกทางการเมืองการปกครองยุคใหมํ กลําวคือ มุํงเน๎นการจัดการแนวใหมํ หมายถึง
ประการที่ 7 การสร้างฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง สิ่งสาคัญในการ
พัฒนาสังคมไทยสูํความทันสมัยในระบบสังคมดิจิทัล (Digital Societies) เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลขําวสารให๎
ครอบคลุมและทั่วถึงพื้นที่ และประชาชนสามารถเข๎าถึงได๎อยํางรวดเร็ว สามารถนามาใช๎เป็นประโยชน์
แกํการพัฒนาความรู๎และสร๎างปัญญาให๎แข็งแกรํง ทัดเทียมอารยประเทศ นั่นหมายความวํา รัฐ
จาเป็นต๎องมีการลงทุนและพัฒนาระบบเครือขํายโทรคมนาคมให๎สามารถสร๎างคุณคําอยํางมีพลัง เพราะ
สังคมในศตวรรษที่ 21 เราไมํสามารถปฏิเสธระบบการสื่อสารออนไลน์ที่เชื่อมโยงระหวํางกัน โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตที่มีโครงขํายขยายอยํางรวดเร็ว
เพราะฉะนั้น การพัฒนาสังคมไทยสูํความเป็นสังคมสมัยใหมํในยุคโลกาภิวัตน์ เรา
จะต๎องมีวิธีการจัดระบบคิด (mind set) เสียใหมํให๎หลุดพ๎นจาก 7 ประการที่กลําวมาข๎างต๎น โดยปรับ
ทัศนคติสูํการสร๎างจุดยืนเพื่อการพัฒนาสังคมสมัยใหมํ ต๎องเป็นการพัฒนาประเทศเพื่อลดชํองวํางความ
ทุกข์ (gap) หรือบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศให๎เป็น สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน
หรือ อยู่ดีกินดี (wellbeing) เพราะการใช๎ระบบแนวคิดทุนนิยม (Capitalism) เป็นตัวขับเคลื่อน
ภายใต๎แนวคิดทฤษฎีภาวะความทันสมัย คือ มุํงระดมทุน แสวงหาประโยชน์เพื่อกาไรภายใต๎กลไก
การตลาดอยํางกว๎างขวาง
อาจสร๎างความทุกข์แกํประชาชน จึงต๎องเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาใหมํ
แม๎แตํนายเติ้งเสี่ยวผิง ผู๎นาประเทศจีนก็ปรับเปลี่ยนวิธีการผสมผสานระหวํางสังคมนิยมและทุนนิยม
อยํางเหมาะสมตามแนวคิดที่วํา “...ประเทศจีนต้องพัฒนาไปตามสภาพที่เป็นจริง...” แตํในที่สุด
อานาจอุดมการณ์ทุนนิยมเสรีที่มุํงระดมทุน สร๎างผลกาไร และใช๎ระบบกลไกตลาดเป็นสาคัญ อาจทาให๎
เกิดความลํมจมได๎โดยไมํรู๎ตัว
ปัจจุบันเริ่มมีภาวะความสั่นคลอนให๎เห็นบ๎างแล๎ง ทั้งในเชิงสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล๎อม เชํน วิกฤตการเงินในสหรัฐอเมริกา วิกฤตเศรษฐกิจของกรีซ เป็น
ต๎น
เราจึงจาเป็นต๎องการหาแนวคิดการพัฒนาที่มุํงความสมดุลอยํางยั่งยืน
(Sustainable
Development) มาชํวยชะลอให๎เหมาะสม แตํก็ยังไมํสามารถทัดทานแนวคิดทุนนิยมเสรีได๎ดีเทําใด จน
มีการกลําวถึงระบบแนวคิดใหมํวํา “แนวคิดหลังสมัยใหมํ” (โพสต์โมเดิร์น : Post-Modernism) แตํยัง
ไมํเห็นรูปธรรมชัดเจนในขณะนี้
จุดยืนการพัฒนาสมัยใหม่ “ทฤษฏีภาวะความทันสมัย” Modernization Theory
ความเป็นสากลอย่างกว้างขวาง (Macro) เพื่อมุ่งพัฒนาให้เจริญเติบโต (Growth)
โดยใช้แนวคิดทุนนิยมเสรี (Capitalism)
ระดมทุน
สร้างผลกาไร
ใช้กลไกตลาด
ตอบสนองความต๎องการ (Demand) และดาเนินการจัดหาเพื่อตอบสนอง (Supply)
สิ่งที่เป็นผลปรากฏสืบเนื่องมาจากแนวคิดความทันสมัยข๎างต๎นนั้น ก็คือ สังคมโลกทุกหนทุก
แหํงมีความมุํงมั่น จริงจัง และยอมรับที่จะก๎าวเดินไปสูํ ความเป็นสากลอยํางกว๎างขวาง หรือโลกาภิวัตน์
(Globalization) แพรํกระจายเป็นสังคมพหุเอกานิยม (หนึ่งเดียวในความหลากหลาย) กลําวคือ
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1. ให๎ความเคารพความเป็นมนุษย์ เชํน มีหลักสิทธิมนุษยชนเป็นกฎเกณฑ์สากลโลก
2. ยอมรับความหลากหลาย เชํน ความหลากหลายทางสังคมเชิงพหุวัฒนธรรม เพศ
เทคโนโลยี
3. มีความเป็นเจ๎าของประเทศรํวมกัน เชํน ผืนแผํนดินเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติ
4. บุคคลทุกคนต๎องได๎รับการคุ๎มครองจากรัฐ
5. การทาให๎ทุกสํวนมีโอกาสพัฒนาเทําเทียมกัน
6. ประชาชนมีสันติภาพในหัวใจ
แตํด๎วยอานาจของความเป็นโลกาภิวัตน์ ทาให๎เกิดการพัฒนาแบบแขํงขัน (Competition) ที่เอาชนะทัด
ทาน มีการพัฒนาระบบกฎเกณฑ์ระเบียบโลกใหมํ (New World Order) สํงผลให๎พลังการพัฒนาสังคม
โลกจากซี ก โลกตะวั น ตก (Westernization) พยายามหั น กลั บ มาสนใจอานาจทางปั ญ ญาของโลก
ตะวันออก (Easternization ) เชํน จีน อินเดีย ญี่ปุน ประเทศในกลุํมประชาคมอาเซียน เป็นต๎น เพื่อ
เป็นชํองทางออกสารองในภาวะฉุกเฉิน
ในสภาพความเป็ น จริ ง ของ สั งคมสมัยใหมํ หรือ สั งคมรํว มสมัย หรือสั ง คมยุคใหมํ ก็ยังไมํ
สามารถจัดการและควบคุมปัญหาความทุกข์ยาก หรือความอยูํดีมีสุขของคนให๎เกิดความเทําเทียมอยําง
เสมอภาคและเป็นธรรมได๎ดีนัก เพราะพื้นฐานปัญหาความทุกข์ยากยังวนเวียนอยูํเหมือนเดิม และยัง
เผชิญกับวงจรเลวร๎าย (Vicious Cycle) คือ

ความ
จน

ความโง่

ความ
เจ็บ
ที่มา : เอกสารสาเนาเรื่องการพัฒนาสังคม, คณะพัฒนาสังคม : 2538
ดัง นั้ น การจั ด การและควบคุ ม ให๎ สั ง คมสมั ย ใหมํ ข องประเทศไทยและประเทศตํ า ง ๆ ใน
ประชาคมอาเซียน ต๎องปรับปรุงและกาหนดกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อการอยูํรํวมกัน ให๎เป็นสังคมอยูํ
รํวมกันอยํางเป็น สุข การใช๎ภูมิรู๎ภูมิคิดที่เป็นวิทยากรตําง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อ แก๎ไข
ปัญหาเบาบางลง และสิ่งเดียวที่สามารถชํวยให๎ทุเลาเบาบางลงได๎ ก็คือ สังคมแตํละสังคมต๎องมีแนว
ทางการสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคคลและประชาสังคมรู๎จักการพึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองให๎เข๎มแข็ง
มีความฉลาดเฉลียวที่จะใช๎สติปัญญาพิจารณาใครครวญ และตัดสินใจเลือกทางออกให๎เกิดความอยูํรอด
รํวมกันตํอไป โดยลดทอนข๎อจากัดในวงจรดังกลําวข๎างต๎น ทีส่ ามารถอธิบายกว๎าง ๆ ได๎ดังนี้
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 วงจรความโงํ หรืออาจเรียกอยํางสุภาพวํา ความไมํฉลาด ก็เพราะคนไมํมีปัจจัยทาง

เศรษฐกิจที่เข๎าสูํการศึกษาเลําเรียนได๎อยํางเสรี หรือรัฐไมํมีนโยบายสนับสนุนพัฒนาการศึกษาอยําง
แท๎จริง เชํน ปัญหาความด๎อยการศึกษา
 วงจรความจน ก็เพราะคนไมํมีศักยภาพและความสามารถที่ทาให๎ตนเองเข๎าสูํการ
ประกอบสัมมาอาชีพที่เพียงพอตํอการดารงชีวิตได๎ตามอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยึดถือ
ตัวชี้วัดตามระบบการลงทุนและการแขํงขันในตลาด เชํน ปัญหาความยากจนและความอดอยาก
 วงจรความเจ็บ ก็เพราะคนขาดความรู๎ความเข๎าใจในการดารงชีวิตให๎เทําทันตาม
สถานการณ์และขาดมาตรการและวิธีการปูองกันขั้นพื้นฐานที่ลดการพึ่งพิงระบบภายนอกอยํางตํอเนื่อง
เชํน ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาสาธารณสุขมวลชน
9.4.5 สังคมไทยในวิถีประชาคมอาเซียน
สิ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญของการรํวมมือกันของประเทศในแถบภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อรวมเป็นพลังหนึ่งเดียวกัน และสร๎างพลังความเข๎มแข็งในภูมิภาคให๎มีอานาจตํอรอง
ไมํให๎เกิดการรุกราน และการเข๎าครอบงาอุดมการณ์ความคิดทั้งฝุายเสรีนิยมและสังคมนิยมจนนาไปสูํ
ความระส่าระสายในการดาเนินชีวิตของประชาชนในภูมิภาค เพราะประชาชนในภูมิภาคยังไมํมีความ
พร๎อมและศักยภาพตําง ๆ ที่สามารถต๎านทานการเปลี่ยนแปลงตามอุดมการณ์ดังกลําวได๎เพียงพอ อีก
ทั้งต๎องการเป็นพลังตํอรองการแขํงขันทางเศรษฐกิจ ซึ่งในอนาคตอาจนาไปสูํความขัดแย๎งที่รุนแรงยาก
แกํการปูองกันแก๎ไขได๎ลาบาก จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของอาเซียนไว๎ดังนี้
-สํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางประเทศสมาชิก
-ธารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง
-เสริมสร๎างเศรษฐกิจและความอยูํดีกินดีของประชาชน
-พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
-สํงเสริมความรํวมมือกับภายนอก และองค์การระหวํางประเทศตําง ๆ
นับตั้งแตํมีปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
ภายใต๎สัญลักษณ์ “มัดรวงข๎าวสีเหลืองบนพื้นสีแดง ล๎อมรอบด๎วยวงกลมสีขาว และสีน้าเงิน รวมเป็น
10 ต๎น” หมายถึง สมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งรวงข๎าว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญของประเทศตําง ๆ ใน
ภูมิภาคนี้
สีเหลืองของรวงข๎าว
สีแดง
สีขาว
สีน้าเงิน

หมายถึง ความเจริญรุํงเรือง
หมายถึง ความกล๎าหาญและการก๎าวตํอไปเรื่อย ๆ
หมายถึง ความบริสุทธิ์
หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

และเมื่อมีการจัดทากฎบัตรอาเซียนขึ้นแล๎วนั้น กฎบัตรอาเซียนต๎องได๎รับการรับรองจากรัฐสภาของ
ประเทศสมาชิกให๎ครบถ๎วน ซึ่งประเทศไทยลงสัตยาบันกฎบัตรเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เป็น
ประเทศสุดท๎าย ทาให๎กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในการประชุม
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ครั้งที่ 14 ระหวํางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ณ หัวหิน ประเทศไทย ถือ
วําเป็นการประชุมครั้งแรกของการมีกฎบัตรอาเซียน และมีการลงนามรับรองโครงสร๎างอาเซียนใหมํ
ภายใต๎กฎบัตรอาเซียนให๎เป็น “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ซึ่งต๎องให๎สาเร็จลุลํวง
ภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) โดยประชาคมอาเซียน กาหนดใช๎เปูาหมายประชาคมไว๎ 3 เสาหลัก
คือ
1. ประชาคมการเมือง-ความมั่นคง (ASEAN Political-Security
Community : APSC) เปูาหมายต๎องมีกติกาการอยูํรํวมกันโดยไมํใช๎กาลังในการแก๎ไขปัญหา แตํใช๎การ
เจรจาในการแก๎ไขปัญหา สํงเสริมให๎ภูมิภาคนี้ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์
2. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community : AEC)
เปูาหมายต๎อง
2.1 มีตลาดฐานการผลิตรํวมระหวํางกันเป็นตลาดเดียว สามารถ
ผลิตสินค๎าและนาไปขายได๎ทุกประเทศ ซึ่งในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 มีความตกลง AFTA มีผล
สมบูรณ์ให๎สินค๎าจานวนกวํา 8,400 รายการต๎องลดภาษีลงเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์ภายใน พ.ศ. 2558
ยกเว๎น ประเทศสมาชิกให๎คงเหลือไมํเกินร๎อยละ 0-5
2.2 เสริมขีดความสามารถในการแขํงขัน เชํนการนาเทคโนโลยีมาใช๎
2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค เน๎นให๎มีการพัฒนา SMEs
2.4 การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก จะต๎องจัดทา FTA กับ
ประเทศนอกภูมิภาคเป็นเครือขํายการผลิตสาหรับประชากรอาเซียนกวํา 600 ล๎านคน และสามารถ
ตํอรองในเวทีโลกได๎มากขึ้น
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community
: ASCC) เปูาหมายต๎องดูแลกัน (Caring) และแบํงปันกัน (Sharing)
นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียน มีความรํวมมือกับองค์การภายนอก โดยมีความสัมพันธ์
กับประเทศคูํเจรจา (Dialogue Partners) จานวน 10 ประเทศ ได๎แกํ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน
อินเดีย ญี่ปุน นิวซีแลนด์ สาธารรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป รวมทั้งกับ
สหประชาชาติ โดยมีการจัดเป็นกลุํม เชํน
ASEAN+3 คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต๎
ASAEN+6 คือ จีน ญี่ปุน เกาหลีใต๎ ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์
เพราะฉะนั้น สิ่งที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นปรากฏการณ์ที่สํงผลตํอการดาเนินชีวิตของเยาวชนรุํนใหมํอีก 2
ปีข๎างหน๎าเป็นอยํางมากที่ทาอยํางไรให๎เกิดการเชื่อมโยงกันทุกระดับ เชํน โครงสร๎างพื้นฐาน กฎระเบียบ
การเข๎าออกเมือง และเมื่อเยาวชนนักศึกษาได๎รับผลกระทบจากประชาคมอาเซียนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎
จึงทาให๎สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต๎องปรับแนวทางพัฒนานักศึกษาให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะก๎าวมาถึงมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู๎และปรับตัวให๎เข๎ากับสังคมและวัฒนธรรมของประชาคม
การติดตํอสื่อสารด๎วยภาษาของประเทศประชาคม รวมถึงภาษากลางในการสื่อสาร คือ ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาเซียน ซึ่งต๎องทาให๎ประจักษ์อยํางยิ่งจัง
ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประชาชนแหํงประชาคมอาเซียนก็จะเกิดโดยทันที
การสร๎างประสิทธิภาพให๎เกิดความทัดเทียมกัน ต๎องเรํงดาเนินการ นั่นคือ “คนที่มีคุณภาพ” เทํานั้นที่
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จะมีโอกาสเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ขณะเดียวกัน “สังคมที่มีคุณภาพ” เทํานั้นที่เป็นสังคมแหํงความ
ต๎องของคนที่มีคุณภาพ

สรุป
สังคมไทยจะสามารถพัฒนาก๎าวไปสูํประชาคมอาเซียนได๎ตามเปูาหมายและเจตนารมณ์มาก
น๎อยเพียงใด
ต๎องพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่กาหนดโดยผู๎บริหารบ๎านเมืองทุก
ระดับ ทานองเดียวกันพลเมืองในสังคมจะต๎องมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของ
ตนเองให๎สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเชิงพหุวัฒนธรรม
มากยิ่งขึ้น และการแขํงขันภายใต๎โลกาภิวัตน์ ที่ยังเป็นแรงเหวี่ยงให๎ประชาชนคนไทยจะต๎องติดตาม
ข๎อมูลขําวสารให๎ทันสมัย และรู๎เทําทันสถานการณ์ได๎ แตํสิ่งที่สาคัญในการพัฒนาสังคมไทยสูํประชาคม
อาเซียน ก็คือ ต๎องสร๎างคุณภาพและมาตรฐานของทรัพยากรบุคคลให๎มีความสามารถแขํงขันและ
ตํอรองได๎ และมีความตระหนักในอัตลักษณ์ของความเป็นชาติ รวมถึงความสามารถพึ่งตนเองได๎
นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยา ให๎ความสาคัญวํา “มนุษย์พัฒนาจากการไมํรู๎นาไปสูํการรู๎”
แตํสาหรับสังคมไทยต๎องสร๎างวิธีคิดสูํความเป็นประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียนที่กาหนดไว๎วําให๎
บรรลุสูํความเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ภายใต๎วิสัยทัศน์วํา “หนึ่งวิสัยทัศน์
หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision One Identity One Community) ทาให๎ประชาชนใน
สังคมแตํละประเทศทั้ง 10 ประเทศต๎องเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันใกล๎ ดังตํอไปนี้
ประเด็นที่ 1. การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
ประชาคมอาเซียน จานวน 10 ประเทศนั้น มีโครงสร๎างสังคมและวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายทั้งความเชื่อ คํานิยม ภาษาสื่อสาร อุดมการณ์ จึงจาเป็นต๎องมีการศึกษาหาความรู๎
และทาความเข๎าใจให๎กระจํางในแบบแผนวิถีชีวิต เพื่อเป็นชํองทางการติดตํอสัมพันธ์กันในระยะตํอไป
และในความเป็นสังคมพหุ วัฒนธรรม จะต๎องทาให๎ เกิดเป็น “สั งคมแหํงความรู๎ ” คือเปิดโอกาสและ
ชํองทางให๎คนสามารถเรียนรู๎ได๎ตลอดชีวิต ทุกโอกาสทุกสถานที่ โดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (elearning) สร๎างวิธีการสูํ สังคมการเรียนรู๎ที่ทันสมัยตามบริบทของโลกาภิวัตน์อยํางเหมาะสม ต๎ อง
อานวยความสะดวกให๎เลือกเรียนรู๎ได๎อิสระ และมีความเหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของ
บุคคล ซึ่งคนไทยในทัศนะแหํงสังคมพหุวัฒนธรรม ต๎องเป็นคนที่มีความตื่นตัวอยํางจริงจัง มีการกระตุ๎น
การเรียนรู๎ให๎เกิดพลังรํวมมืออยํางกว๎างขวาง แตํต๎องยังรักษาอัตลักษณ์ของตนเองให๎คงอยูํได๎ และ
สอดคล๎องกับหลัก “การพัฒ นาอยํ างยั่งยืน ” (Sustainable
Development) คือ สั งคมอยูํได๎
เศรษฐกิจเติบโต ไมํเบียดเบียนสิ่งแวดล๎อม
ประเด็นที่ 2. การสร๎างคุณลักษณะพลเมืองสูํสังคมประชาธิปไตย
สังคมไทย เป็นสังคมที่มีอิสรภาพและเสรีภาพ มีโครงสร๎างสังคมแบบหลวม ๆ
และซับซ๎อน มีความโน๎มเอียงการพัฒนาประเทศไปทางอุตสาหกรรมมากกวําทางเกษตรกรรม และมี
จิตใจเอื้ออาทร ซึ่งเป็นทั้งข๎อดีและข๎อด๎อยในเชิงการพัฒนา แตํสภาพการณ์สังคมที่เจริญเติบโตไปตาม
แนวคิดทุนนิยมอยํางหนักแนํน ทาให๎สังคมเกิดความเสียสมดุลทางสังคมและวัฒนธรรม เชํน คนรวยมี
โอกาสเอาเปรียบคนจนตลอดเวลา แรงงานเป็นผู๎ที่เสียเปรียบโดยไมํมีข๎อตํอรองได๎อยํางแท๎จริงตาม
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กฎหมายกาหนด คนเห็นคุณคําสํวนตนมากกวําการเห็นคุณคําสํวนรวม การละเลยเพิกเฉยวัฒนธรรม
อันดีของชาติมากขึ้น เป็นต๎น
ดังนั้น การพยุงสังคมจาเป็นต๎องปลูกฝังจิตสานึกความเป็นสังคมประชาธิปไตยยุคใหมํ
ให๎มีรากฐานเหนียวแนํนในกลุํมเยาวชนเป็นสาคัญ ต๎องกระตุ๎นให๎สังคมมีกลไกสร๎างความเข๎มแข็งทาง
สังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนวิถีการดาเนินชีวิตให๎เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เชํน การให๎ความสาคัญแกํการธารงอัตลักษณ์ของชุมชนและสังคม การเปิดเวทีการมีสํวนรํวมใน
กระบวนการตั ด สิ น ใจยอมรั บ หรื อ ไมํ ย อมรั บ วิ ถี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมอยํ า งหนึ่ ง อยํ า งใด ซึ่ ง
คุณลักษณะพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยที่ถูกต๎อง ต๎องมีองค์ประกอบ 5 ประการ กลําวคือ
1. การเคารพหลักการของเหตุผล
2. การรู๎จักการประนีประนอม
3. การมีระเบียบวินัย
4. การมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม
5. การรู๎จักมีสํวนรํวมสร๎างการปกครองที่พึ่งตนเอง
เพราะฉะนั้น จุดสาคัญของสังคมประชิปไตย ก็คือ การมีส่วนร่วม (participation) ของประชาชน
ทั้งหมดที่จ ะดาเนิ น การตําง ๆ ให๎ เป็ น ไปตามข๎อตกลงที่ เสนอและยอมรับรํว มกันแล๎ ว ซึ่งข๎อตกลง
ดังกลําวนั้นต๎องตั้งอยูํบนเงื่อนไข 2 ลักษณะ คือ
(1) ต๎องมีการบริหารจัดการสังคม ที่นาไปสูํ ความยุติธรรม เสมอภาค โปรํงใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได๎ หรือเราเรี ยกวํา การบริห ารจัดการที่ดี “ธรรมาภิ บาล”
(Good Governance) และ
(2) ต๎องคานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) ที่จะต๎องสํงเสริมและคุ๎มครอง
ไปพร๎อมกัน เพื่อไมํสร๎างความเหลื่อมล้า และความไมํเทําเทียมในสังคมรํวมสมัย
ประเด็นที่ 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นตลาดรํวม หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทิศทางการตลาดรํวมของประชาคมอาเซียน (One Market) ในอนาคต คนแตํละ
คนต๎ อ งพั ฒ นาโอกาสและความสามารถให๎ พ ร๎ อ มเผชิ ญ การเปลี่ ย นแปลงในระบบสั ง คมเศรษฐกิ จ
หมายความวํา การเปิดเสรีของปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ประการ คือ สินค๎า บริการ เงินทุน และแรงงาน
ทาให๎สํงผลตํอการเคลื่อนย๎ายหรืออพยพของคนในระยะยาวอยํางมาก อาจนาไปสูํค วามหวาดกลัว
ระหวํางกันได๎ โดยเฉพาะประเทศที่มีความเข๎มแข็งย๎อยกวํา ยํอมนาไปสูํโอกาสเสียเปรียบได๎มากกวํา
และยิ่งมีการเปิดเขตการค๎าเสรีเอเชียตะวันออก ไมํวําจะเป็น ASEAN+3 (จีน เกาหลี ญี่ปุน) หรือ
ASEAN+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุน อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) อยํางสมบูรณ์ ก็ยิ่งทาให๎มีการ
เคลื่อนย๎ายตลาดระหวํางกันสูงมากด๎วย
ดังนั้น การพัฒนาระบบตลาดเศรษฐกิจของประเทศไทยให๎แข็งเกร็งทันตํอการรับมือ
ของกลไกตลาดเสรีดังกลําว จึงจะทาให๎อยูํรอดได๎ ขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร๎อมแกํ
การเปลี่ยนแปลงยังมีความอํอนแอมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน เชํน
ความสามารถการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช๎ทักษะการทางานและทักษะสังคมพหุวัฒนธรรม การ
จัดการและควบคุมระเบียบวินัยในตนเองให๎พร๎อมแกํการอยูํรํวมกันในสังคมรํวมสมัย เป็นต๎น
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ประเด็นที่ 4 ความสามารถทางการแขํงขันทางเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคม
แม๎วําประเทศไทยจะมีระบบ 3G เป็นทางการแล๎ว แตํยังมีความผูกขาดในระบบ
นายทุน รัฐไมํสามารถจัดการบริการที่ดีและทัดเทียมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสมัยใหมํได๎แกํประชาชน
ได๎ดีนัก และสิ่งสาคัญที่สังคมไทยจะมีอานาจตํอรองระหวํางกันบนเงื่อนไของประชาคมอาเซียนได๎
ประเทศไทยต๎องลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อมวลชน (Mass Technology) ต๎องสร๎างความพร๎อม
ด๎านเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ไมํต๎องพึ่งพาผู๎อื่น และต๎องพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให๎ พร๎อม
ควบคูํไปกับการพัฒนาโครงสร๎างระบบสารสนเทศด๎วย เชํน ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ระบบความ
มั่นคงและตรวจสอบ ระบบอานวยความสะดวกทางการสื่อสารสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นต๎น
ประเด็นที่ 5 การแพรํกระจายของเชื้อโรคอยํางไมํคาดหวัง
ในภูมิภาคอาเซียน ถือวําเป็นพื้นที่ที่เอื้ออานวยแกํการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก เชํน เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต๎น กอปรกับการพัฒนาที่เปิดกว๎างให๎ประเทศตําง
ๆ ที่มีพื้นฐานสาธารณสุขไมํทัดเทียมกัน ทาให๎ขาดความเอาใจใสํควบคุมดูแลสุขอนามัยบุคคล ชุมชน
ทาให๎การเคลื่อนย๎ายไปมาหาสูํกัน ทาให๎คนในสังคมต๎องเผชิญกับภาวะโรคตําง ๆ ทั้งโรคอุบั ติซ้า และ
โรคอุบัติใหมํ เชํน ไข๎หวัดนก ไข๎หวัดใหญํสายพันธุ์ใหมํ 2009 ชนิด A (H1 N1) (H5 N1) หรือภาวะ
ภูมิคุ๎มกันบกพรํอง (HIV) หรือโรคประจาถิ่น เป็นต๎น และสิ่งสาคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมทาให๎
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ปรั บตัว ตามการเปลี่ยนแปลงไปด๎วย ทาให๎มีความเสี่ยงแกํการรับเชื้อโรคตําง ๆ
นาไปสูํโรคติดตํออันตรายในระยะยาว
ดังนั้น หนํวยงานสาธารณสุขของประเทศไทย ต๎องสร๎างความรํวมมือในการศึกษา
และวิจัยโรคติดตํอตามแนวชายแดน โรคติดตํอประจาถิ่น หรือเชื้อโรคประจาถิ่น เพื่อกาหนดแนว
ทางการพัฒนายาและวัคซีนรองรับการเผชิญปั ญหาดังกลําวไว๎ลํวงหน๎า และควรมีการสํงเสริมการดูแล
ปูองกัน และรักษาสุขลักษณะพื้นฐานที่กาลังเกิดขึ้น เชํน การดูแลสุขลักษณะชุมชน การล๎างมือทุกครั้ง
เมื่อออกจากบ๎าน การสวมหน๎ากากอนามัยในที่สาธารณะ การตรวจรํางกายประจา 6 เดือน หรือ 1 ปี
เป็นต๎น
ประเด็นที่ 6 การรักษาสมดุลทางธรรมชาติเชิงบูรณาการ
แม๎วําจะมีการคิดค๎นสร๎างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหมํ ๆ ขึ้นมาอานวยความสะดวก
มากมาย แตํสํ ว นมากสํ งผลกระทบตํอทรั พยากรธรรมชาติ เพราะมักจะกอบโกยธรรมชาติ มาเป็ น
พลังงานในการดารงชีวิตแกํมนุษย์ และการอุตสาหกรรมการผลิตตําง ๆ ทาให๎เกิดของเสียชนิดหนึ่งคือ
ก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณมากขึ้น และก๏าซชนิดนี้ก็สํงผลตํอวิถีการดารงชีวิตและภาวะอากาศ
ของโลก ที่เรียกวํา ภาวะโลกร๎อน (Global Warming) ซึ่งกลายเป็นวิกฤตการณ์ของโลกในปัจจุบัน
หรือแม๎แตํการบริโภคอุปโภคแตํละวัน จนทาให๎เกิดขยะทิ้งสูญเปลํ า ทาให๎เกิดก๏าซมีเทน สํงผลตํอชั้น
บรรยากาศของโลก ทาให๎โลกร๎อนเชํนกัน ซึ่งมนุษย์ต๎องหยุดการสร๎างคาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทนใน
วิถีการดารงชีวิต เชํน การประหยัดพลังงานประจาวัน การหยุดทาลายปุาไม๎ แตํรู๎จักรักษาปุาไม๎และ
ปลูกปุาไม๎เพิ่มขึ้น การรู๎จักใช๎เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและจาเป็นเทํานั้น การลดบริโภคอุปโภคที่ทาให๎
เกิดขยะสูญเปลํา การใช๎กระเป๋าผ๎าจับจํายซื้อของ เป็นต๎น
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