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ไมสมกับเกียรติที่ไดรับ
ผมมีเหตุผลสวนตัวที่ตอบรับการแสดงปาฐกถาครั้งนี้ ไมเฉพาะแตความเคารพ
นับถือที่ผมมีตอคุณสุภา ศิริมานนท หากแตผมถือตัววาเปนหนอนหนังสือ อาจารยสุลักษณ
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ของคุ ณสุภา ดัง ประจัก ษพ ยานที่ ป รากฏในหอ งหนัง สือสุภา ศิริมานนท ณ สถานศึกษา
อันทรงเกียรติแหงนี้ ในสังคมที่หนอนหนังสือไมเคยเปนใหญในแผนดิน ดังเชนสังคมไทยของเรานี้
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ยอมเปนหนาที่ของหนอนหนังสือทุกตัวที่จะตองยกยองหนอนหนังสือดวยกันเอง ปาฐกถาในปนี้
จึงขออุทิศแดคุณสุภา ศิรมิ านนท หนอนหนังสือผูยิ่งใหญ
ผมเลือกหัวขอ “โลกานุวัตรกับสังคมเศรษฐกิจไทย” ในการแสดงปาฐกถาวันนี้
ด ว ยความมั ก ง า ย ส ว นสํ าคั ญ เป น เพราะเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ อ ยู  น อกเหนื อ การควบคุ ม ของผม
จนเปนเหตุใหไมมีเวลาตระเตรียมปาฐกถาเต็มกํ าลังความสามารถเทาที่ควรจะเปน เรื่องที่ผม
จะพูดในวันนี้จึงเปนเพียงการประมวลความรูและความคิดที่สั่งสมและพัฒนาในชวง 5 ปหลังนี้
ผมขอแบงเรื่องที่จะพูดออกเปน 4 ตอนคือ
(1) กระบวนการโลกานุวัตร
(2) โลกานุวัตรกับสังคมเศรษฐกิจไทย
(3) โลกานุวัตรกับการเมืองไทย
(4) โลกานุวัตรกับสังคมวัฒนธรรม
1. กระบวนการโลกานุวัตร
โลกานุวัตร (Globalization) เปนกระบวนการเชื่อมโยงสวนตางๆของโลกเขา
เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน กระบวนการดังกลาวนี้มีมาเปนเวลาชานาน หาไดเปนกระบวนการที่เกิด
ขึ้นใหมในปจจุบันสมัยไม แตเดิมการเชื่อมโยงโลกอาศัยกระบวนการทางการเมือง (Political
Integration) โดยเฉพาะอยางยิ่งการลาอาณานิคมตามการแพรระบาดของลัทธิจักรวรรดินิยม
(Imperialism) ความสัมพันธทางการเมืองระหวางเมืองแมกับอาณานิคมมักจะตามมาดวยความ
สัมพันธทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธทางการคาในรูปแบบอาณานิคม (Colonial
Pattern of International Trade) กลาวคือ อาณานิคมเปนตลาดรองรับสินคาอุตสาหกรรมจาก
ประเทศเมืองแม โดยที่ในขณะเดียวกันก็เปนแหลงผลิตอาหาร วัตถุดิบ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
ปอนประเทศเมืองแม รูปแบบการคาภายใตความสัมพันธเชิงอาณานิคมนี้ มิไดจํากัดเฉพาะแต
ดินแดนที่เปนอาณานิคมโดยนิตินัย (de jure colony) เทานั้น หากยังคลุมถึงอาณานิคมโดย
พฤตินัย (de facto colony) ดังเชน ระบบเศรษฐกิจไทยดวย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเชื่อมโยงโลกโดยอาศัยการลาอาณานิคม
ลดความสําคัญลงไปเปนอันมาก แมจะยังไมหมดไป แตก็มิใชแบบแผนหลักของกระบวนการ
โลกานุวตั รอีกตอไป การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) กลายมาเปนแบบแผน
หลักในการโยงใยสวนตางๆของระบบเศรษฐกิจโลก แตการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจก็มีพัฒนาการ
ของมันเอง ที่ทําใหกระบวนการโลกานุวัตรในปจจุบันแตกตางจากชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง
การเชือ่ มโยงทางเศรษฐกิจในระยะตน อาศัยเครือขายที่เกิดจากการคาระหวางประเทศ การผลิต
เพื่อการสงออกมักจะกระทําในประเทศเมืองแม หรืออาณานิคมหนึ่งอาณานิคมใด ตอเมื่อตลาด
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ขยายตัวจนใหญพอและคุมที่จะเขาไปลงทุน การลงทุนระหวางประเทศจึงเกิดขึ้น ในแงนี้ การคา
ระหวางประเทศเปนหัวหอกที่จะชักจูงใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศในภายหลัง
แต รู ป แบบการเชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บั น แปรเปลี่ ย นไปจากเดิ ม
อย า งสํ าคั ญ ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากการเติ บ โตของบรรษั ท ระหว า งประเทศ (Multinational
Corporations) อีกสวนหนึ่งเปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตที่ทําใหมีการแยก
ชิน้ สวนในการผลิต โดยที่การผลิตมิจําตองกระทําในโรงงานเดียวกันจนจบกระบวนการ ดวยเหตุ
นีเ้ อง บรรษัทระหวางประเทศจึงสามารถแยกชิ้นสวนในการผลิต และเลือกที่ตั้งในการผลิตชิ้นสวน
แตละชิ้นใหสอดคลองกับความไดเปรียบในดานตนทุนการผลิต (Cost Advantage) ของที่ตั้ง
โรงงานแตละแหงได ความกาวหนาของเทคโนโลยีการผลิตดังกลาวนี้เอง มีผลอยางสําคัญตอการ
ยายที่ตั้งการผลิต (Relocation of Production) ของบรรษัทระหวางประเทศในชวงปลายทศวรรษ
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การตัดสินใจของบรรษัทระหวางประเทศในการเลือกที่ตั้งของโรงงานมิไดมีผลตอ
กระแสการเคลือ่ นยายเงินทุนระหวางประเทศเทานั้น หากยังมีผลตอกระแสการคาระหวางประเทศ
ดวย เพราะบรรดาหนวยผลิตภายใตบรรษัทระหวางประเทศเดียวกัน มีการซื้อขายสินคาและ
บริการระหวางกันที่เรียกวา Intra-firm Trade การคาระหวางบริษัทภายใตความเปนเจาของ
เดียวกันดังกลาวนี้ นับวันมีแตจะมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเติบใหญของบรรษัทระหวาง
ประเทศในดานหนึ่งชวยกระจายทุนไปยังสวนตางๆของโลก ในอีกดานหนึ่งชวยเชื่อมสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางสวนตางๆของโลกเขาดวยกัน ณ บัดนี้ การตัดสินใจของบรรษัทระหวาง
ประเทศในการเลือกที่ตั้งโรงงานใหมก็ดี หรือในการยายที่ตั้งโรงงานเกาก็ดี กลายเปนปจจัยสําคัญ
ที่กําหนดกระแสการคาระหวางประเทศ การคาระหวางประเทศจะเปลี่ยนกระแสตามการเปลี่ยน
กระแสของเงินทุนระหวางประเทศ เนื่องเพราะความสําคัญของ Intra-firm Trade ทีเ่ พิ่มขึ้นตาม
ลําดับนั่นเอง
แมวาการเชื่อมโยงทางการเมืองและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจะมีสวนผลักดัน
กระบวนการโลกานุวัตร แตความเร็วของกระบวนการโลกานุวัตรถูกเรงรัดมากขึ้นดวยกระบวนการ
เชือ่ มโยงทางเทคโนโลยี (Technological Integration) ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) มีสว นทําลายพรมแดนทางภูมิศาสตรระหวางประเทศตางๆ การ
เชื่อมโยงดานสารสนเทศกลายเปนจักรกลสําคัญของกระบวนการโลกานุวัตร ซึ่งถูกเรงใหเร็วขึ้น
อยางทีไ่ มเคยปรากฏมากอน ผลก็คือ โลกถูกยอยนทั้งดานกาละ (Time) และเทศะ (Space) และ
หดตัวจนมีขนาดไมใหญไปกวาหมูบาน ซึ่ง Marshal McLuhan เรียกวา “หมูบานโลก” (Global
Village) ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหาไดเรงความเร็ของกระแสโลกานุวัตรเทานั้น
หากทวายังชวยเพิ่มความถี่ของการเปลี่ยนแปลงอีกดวย ขอใหทานทั้งหลายลองเปรียบเทียบ
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ความถีข่ องการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย หรือราคาโภคภัณฑขั้นปฐมที่เกิดขึ้น
ในปจจุบนั กับทีเ่ ปนอยูเมื่อ 20-30 ปที่แลว ซึ่งจะเห็นไดวาแตกตางกันอยางมาก
2. โลกานุวตั รกับสังคมเศรษฐกิจไทย
2.1 กระบวนการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจ
แม ว า Globalization มิ ไ ด ห มายถึ ง กระบวนการปรั บ เปลี่ ย นตามกระแส
การเปลี่ยนแปลงในโลก แตดวยเหตุที่ Globalization เกิดจากแรงผลักดันของพลังทุนนิยมโลก
ซึง่ เขมแข็งและรุนแรง จนทายที่สุด Globalization ก็กลายเปนโลกานุวัตรไปจริงๆ แรงผลักดันของ
พลั ง ทุ น นิ ย มโลกทํ าให สั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยไม เ พี ย งแต จ ะถู ก ผนวกเข า กั บ ระบบทุ น นิ ย มโลก
และปรับเปลีย่ นตามกระแสโลกเทานั้น หากทวาสังคมเศรษฐกิจไทยยังกระโดดสูลูวิ่งทางเศรษฐกิจ
เพือ่ ไลกวดหรือวิ่งหนีนานาประเทศ (Catching Up)
ในลูว งิ่ ทางเศรษฐกิจในสังคมโลกขณะนี้ กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเชีย
(Asian NICs) กําลังวิ่งไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมเกา กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่
สอง (Second Generation NICs = SGNs) พยายามวิง่ ไลกวดรุนที่หนึ่ง ภายในกลุมประเทศ
อุ ต สาหกรรมใหม รุ น ที่สอง ไทยพยายามวิ่งไลก วดมาเลเซี ย โดยที่ในขณะเดีย วกั น ก็วิ่ ง หนี
อินโดนีเซียและฟลิปปนส พรอมๆกับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนามพยายามวิ่งไลกวด
กลุม ประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง ภายในทศวรรษหนาเราจะเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นวา ใครเปน
ผูน าํ และใครเปนผูรั้งทายในกระบวนการวิ่งไลกวดทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้
แตการวิ่งไลกวดในลูทุนนิยมโลก ยอมหนีไมพนที่นานาประเทศจะตองเลือก
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา อันเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่แสวงหาประโยชนจากกระบวนการ
โลกานุวัตร โดยที่กระบวนการโลกานุวัตรไดคอยๆทําใหยุทธศาสตรการผลิตอันเปนทางเลือกอื่น
ตีบตันลงตามลําดับ สังคมเศรษฐกิจไทยก็ตกอยูในสถานะเชนนี้ บรรดาผูทรงอิทธิพลทั้งทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกลุมทุน ชนชั้นนําทางอํานาจ และขุนนางนักวิชาการ ลวนแลว
แตสนับสนุนยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาทั้งสิ้น แรงผลักดันใหระบบเศรษฐกิจไทยเลือกเสนทาง
โลกานุวตั รพัฒนามิไดมาจากภายในประเทศเทานั้น หากยังมาจากตางประเทศดวย
2.2 กระบวนการกําหนดนโยบาย
กระบวนการโลกานุ วั ต รมี ส  ว นเปลี่ ย นโฉมของกระบวนการกํ าหนดนโยบาย
เศรษฐกิ จ ในประเทศไทยไปในทางที่ ป  จ จั ย ภายนอกประเทศมี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลเพิ่ ม ขึ้ น
ในปจจุบันดุลยภาพในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางชนชั้นนําทางอํานาจ
และกลุม ขุนนางนักวิชาการฝายหนึ่ง กับกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุน
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อีกฝายหนึ่ง กระบวนการโลกานุวัตรทําใหองคกรเหนือรัฐ (Supra-national Organizations)
มีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยมากขึ้น องคกร
เหนือรัฐเหลานีม้ อี ยู 2 ประเภท ประเภทหนึ่ง ไดแก องคกรเหนือรัฐที่ทําหนาที่เปนโลกบาล ดังเชน
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ธนาคารโลก (IBRD) และองคการการคาโลก (WTO)
อีกประเภทหนึ่งไดแก บรรษัทระหวางประเทศ (MNCs) การเติบใหญของกลุมทุนภายในประเทศ
ทํ าใหกลุมผลประโยชนเหลานี้ทรงอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย ยิ่งกลุมทุนภายใน
ประเทศผสานประโยชนกับบรรษัทระหวางประเทศดวยแลว บทบาทและอิทธิพลยิ่งมีมากขึ้นเปน
ทวีตรีคูณ
บทบาทและอิทธิพลที่มากขึ้นขององคกรเหนือรัฐและกลุมทุนภายในประเทศ
ยังผลใหกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเปนกระบวนการที่ขาดความเปนกลางยิ่งขึ้น และ
เสริมความโนมเอียงในการดําเนินนโยบายบางประเภท (Policy Bias) ความโนมเอียงในการเลือก
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนามากกวายุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา ความโนมเอียงในการ
พัฒนาภาคตัวเมืองมากกวาชนบท (Urban Bias) และความโนมเอียงในการเลือกเปาหมายการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากกวาเปาหมายความเปนธรรม
ในการกระจายรายไดและการแกปญหาความยากจน
2.3 โครงสรางการผลิต
กระแสโลกานุวัตรมีสวนชวยเรงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของระบบ
เศรษฐกิจไทย ความสําคัญของภาคเกษตรกรรมจะลดลงไปอีกมาก ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการมีความสําคัญมากขึ้น รูปแบบการผลิตกําลังปรับเปลี่ยนจากการผลิตที่ใชแรงงาน
เขมขน (Labour-intensive Production) ไปสูการผลิตที่ใชทุนเขมขน (Capital-intensive
Production) และอาจกาวสูการผลิตที่ใชความรูเขมขน (Knowledge-intensive Production)
2.4 ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา‘ ของปจจัยการผลิต
กระแสโลกานุวัตรมีสวนชวยเพิ่มลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ (Foot Looseness) ของ
ปจจัยการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนและแรงงาน ในสวนที่เกี่ยวกับทุน ทุนยอมหลั่งไหลจากที่
ซึ่ ง ให ผ ลตอบแทนอั ต ราตํ่ าไปสู  ที่ ซึ่ ง ให อั ต ราผลตอบแทนสู ง ยุ ท ธศาสตร โ ลกานุ วั ต รพั ฒ นา
ซึ่ ง ผลั ก ดัน ใหมี ก ารเป ดประเทศอยา งกวา งขวาง ประกอบกับ ความก า วหนา ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึง่ ชวยเสริมความสมบูรณของตลาดเงินและตลาดทุนในดานสารสนเทศ เกื้อกูลใหการ
เคลื่อนยายเงินทุนเปนไปดวยความคลองตัวตัวยิ่ง ตลาดการเงินระหวางประเทศมีเครือขาย
เชื่อมโยงในขอบเขตทั่วโลก การเคลื่อนยายเงินทุนจากตลาดการเงินประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศ
หนึง่ เกิดขึน้ อยางรวดเร็วและเกิดขึ้นตลอดเวลา ไมเพียงแตนายทุนตางชาติจะเขามาลงทุนแสวงหา
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กําไรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น นักลงทุนไทยก็ออกไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย
ตางประเทศดวย ขบวนการ ‘ขมขืน’ ตลาดหลักทรัพยในโลกที่สามเกิดขึ้นเปนระลอกๆ จาก
ประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่ง เมื่อสมอยากในตลาดหนึ่งแลว ก็เคลื่อนตัวไปสูตลาดอื่น
ตอไป
กระแสโลกานุวัตรทําใหนายทุนไทยเปนมนุษยพันธุใหมที่ไรสัญชาติ ผูซึ่งพรอมที่
จะหอบหิว้ ทุนเขาไปลงทุน ณ ที่ใดก็ไดที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงสุด ทุนจึงกลายเปนปจจัยการผลิต
ทีม่ ีลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’
แรงงานมีลักษณะ‘ชีพจรลงเทา’ เฉกเชนเดียวกัน นักวิชาชีพที่ทํางานกับองคการ
ระหวางประเทศและบรรษัทระหวางประเทศยอมเคลื่อนยายแรงงานตามคําสั่งขององคกรเหนือรัฐ
เหลานี้ ในขณะที่แรงงานกอสรางตองเคลื่อนยายตามบริษัทกอสรางระหวางประเทศ ยิ่งนายทุน
ไทยออกไปแสวงโชคดวยการลงทุนในตางประเทศดวยแลว แรงงานไทยก็ตองเคลื่อนยายตาม
กระแสการเคลื่อนไหวของทุนไทย
ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของปจจัยการผลิตจะสรางปญหาแกเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต ในประการแรก ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของทุนไทยจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาค บัดนี้อีสานไมเพียงแตตองแยงชิงทุนไทยกับกรุงเทพฯและปริมณฑลเทานั้น
หากทวาอีสานยังตองแยงชิงทุนไทยกับอินโดจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกดวย ในประการ
ทีส่ อง ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของแรงงานไทยจะซํ้าเติมปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ นักวิชาชีพ ชางฝมือ และแรงงานที่มีทักษะอื่นๆ แรงงานไทยเหลานี้จะตบเทาตามทุนไทย
ไปแสวงโชคในตางประเทศ ในอีกดานหนึ่ง กระบวนการโลกานุวัตรเกื้อกูลใหแรงงานตางชาติ
‘ลอดรัฐ’ เขาสูป ระเทศไทย ไมวาจะเปนแรงงานพมา บังคลาเทศ จีนฮอ ลาว และกัมพูชา แรงงาน
ตางชาติเหลานี้เกือบทั้งหมดเปนแรงงานไรฝมือ ในขณะที่ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาขับดัน
แรงงานชนบทเขาสูเมือง แรงงานไรฝมือจากชนบทตองแยงชิงงานอาชีพกับแรงงานตางชาติ
ที่ ‘ลอดรัฐ’ เขามา
2.5 การเติบโตของกลุมทุน
กลุมทุนขนาดใหญเติบโตเปนบรรษัทระหวางประเทศของโลกที่สาม (Third
World Multinational = TWMs) ลักษณะ ‘ชีพจรลงเทา’ ของทุนไทยกําลังแปรโฉมหนาของทุนไทย
ใหเปนทุนสากล กระบวนการสากลานุวัตรของทุนไทย (Internationalization of Capital) ที่กําลัง
เกิดขึน้ นี้ ทําใหทุนไทยกลายเปนทุนที่ไรสัญชาติ ทุนไทยจะไมมีความผูกพันกับแผนดินแมอีกตอไป
พัฒนาการของทุนไทยดังที่เปนมาและดังที่เปนอยูในปจจุบัน ทําใหนาเชื่อวา
ทุนไทยมิไดมีพัฒนาการเฉพาะแตทุนพาณิชย (Commercial Capital) ทุนการเงิน (Finance
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Capital) และทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) เทานั้น หากมีแนวโนมที่จะกาวไปสูทุน
วัฒนธรรม (Cultural Capital) อีกดวย ระบบทุนนิยมในอนาคตจะเปนระบบทุนวัฒนธรรม
(Cultural Capitalism) เพราะบัดนี้วฒ
ั นธรรมกลายเปนสินคาที่ซื้อขายไดเสียแลว
2.6 ประเทศชาติมั่งคั่ง ประชาชนยากจน
ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาเปนยุทธศาสตรที่เกื้อประโยชนของคนกลุมนอย
แมวาระบบเศรษฐกิจไทยจะยังธํารงฐานะสัมพัทธของตนในลูวิ่งทางเศรษฐกิจ แตคนจํานวนมาก
ในสังคมไทยจะตองถูกทอดทิ้ง ปญหาความยากจนสัมบูรณจะยังไมหมดไป ในขณะที่การกระจาย
รายไดยงั ไมมีทีทาดีขึ้น สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะทรุดโทรมและรอยหรอลงไปอีกมาก
และกระบวนการสรางบานแปงเมือง (Urbanization) ยังคงขยายตัวตอไป การทุมทรัพยากรของรัฐ
ในการแก ป  ญ หาในภาคตั ว เมื อ งก อ ให เ กิ ด วงจรอุ บ าทว ใ นการจั ด สรรงบประมาณในแง ที่ ว  า
ทรัพยากรของรัฐที่เหลือไวสํ าหรับการพัฒนาชนบทและการพัฒนาภูมิภาคจะมีนอยกวาที่ควร
จะเปน ในสภาพการณดังที่เปนอยูนี้ ไมมีขอสรุปใดๆที่จะกลาวไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
จะกลาววา ประเทศชาติมั่งคั่ง ประชาชนยากจน
3. โลกานุวัตรกับสังคมการเมืองไทย
กระแสโลกานุวัตรทํ าใหแนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติ (Nation State)
สิ้นความหมาย ทั้งนี้เนื่องจากบทบาทและอิทธิพลขององคกรเหนือรัฐที่เขาไปแทรกแซงกิจกรรม
ของประเทศตางๆทั้งโดยตรงและโดยออม ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา ซึ่งกอเกิดบนพื้นฐานของ
ปรั ชญาเศรษฐกิ จเสรี นิย ม มี ส ว นพัง ทลายกํ าแพงกีดขวางการเคลื่อนยายสินคาและบริการ
รวมตลอดจนปจจัยการผลิต ทั้งทุนและแรงงานระหวางประเทศ ในขณะที่ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเกื้อกูลใหตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิตมีความสมบูรณมากขึ้น
อั น เป น ผลจากความสมบู ร ณ ข องข อ มู ล ข า วสาร แนวความคิ ด ว า ด ว ยรั ฐ ประชาชาติ จึ ง สิ้ น
ความหมาย ในขณะที่การกํ าหนดพรมแดนเปนหลักการพื้นฐานของรัฐประชาชาติ แตบัดนี้
ประชาชาติกลายเปนรัฐที่ไรพรมแดน (Borderless State) เสียแลว
รัฐไทยก็ดุจดังนานาประเทศที่กลายเปนรัฐที่ไรพรมแดนและกําลังพัฒนาไปเปน
รัฐภูมิภาค (Region State) ดังจะเห็นไดจากความพยายามในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจดวยสูตรผสม
ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หรือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ทั้งนี้เพื่อขยายเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ อันเปนฐานสําหรับการวิ่งแขงในลูวิ่งทุนนิยม
โลกตอไป
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กระแสโลกานุวัตรจะสรางแรงกดดันใหระบอบการเมืองการปกครองของไทย
เปลี่ยนแปลงไปอีกมากในอนาคต ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนา ซึ่งเสริมฐานความมั่นคงแก
กลุมทุนจะทําใหกลุมทุนเขาไปยึดพื้นที่ในโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจเพิ่มขึ้น กลุมทุนไมเพียง
แตจะมีตวั แทนในคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นเทานั้น หากยังสามารถขยายฐานในสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒสิ ภาอีกดวย ในประการสําคัญ กลุมทุนจะสามารถครอบงําพรรคการเมืองไดมากขึ้น ผลที่ตาม
มาก็คอื กลุม ทุนจะมีบทบาทและอิทธิพลในกระบวนกําหนดนโยบายชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน
ในประการทีส่ อง แมวาระบอบการเมืองการปกครองจะมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ
เข า สู  ส  ว นกลาง (Centralization) และชนชั้ น ปกครองแข็ ง ขื น ต อ การกระจายอํ านาจ
(Decentralization) แตกระแสโลกานุวัตรจะกดดันใหการกระจายอํานาจกลายเปนเรื่องจําเปน
ที่ตองทํ า เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในบริเวณรัฐชายขอบเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือการควบคุมและการรับรูของรัฐบาลสวนกลางมากขึ้น
เรื่อยๆ ปญหาและความขัดแยงจะสั่งสมจนสุดวิสัยที่รัฐบาลสวนกลางจะแกไขเยียวยาได
ระบบอุปถัมภทางการเมืองการปกครองก็แปรเปลี่ยนไปดวย เนื่องเพราะเงิน
เขามาเปนสือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนในตลาดการเมืองมากขึ้น ตลาดการเมืองซึ่งแตเดิมเปนตลาด
แลกเปลีย่ นการอุปถัมภกับความภักดีทางการเมือง จะแปรสภาพเปนตลาดซื้อขายความชอบธรรม
ทั้งนี้ไมเพียงแตจะมีการซื้อขายเสียงเทานั้น หากยังมีการซื้อขายตําแหนงอื่นๆดังเชนตําแหนง
วุฒสิ มาชิกและตําแหนงราชการอีกดวย
4. โลกานุวัตรกับสังคมวัฒนธรรมไทย
4.1 จักรวรรดินิยมดานวัฒนธรรม
กระบวนการโลกานุวัตร ประกอบกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทําใหวัฒนธรรมของชาติพันธุตางๆมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ในชั้นแรกปฏิสัมพันธ
ดังกลาวนีอ้ าจกอใหเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) จนมีพหุลักษณะ
ทางดานวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมทองถิ่นกับวัฒนธรรม
ตางชาติเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แตไมมียุคสมัยใดที่การปะทะกันนี้จะรุนแรงและ
รวดเร็วเทายุคโลกานุวัตร กลาวโดยทั่วไปแลว วัฒนธรรมแองโกลแซงซัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วัฒนธรรมอเมริกันกํ าลังปกแผครอบคลุมโลก กระบวนการอเมริกานุวัตรของวัฒนธรรมโลก
(Americanization of World Culture) กอใหเกิดความขัดแยงทางดานวัฒนธรรม (Cultural
Conflicts) ความขัดแยงนี้จะรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับจิตสํานึกทางดานวัฒนธรรมของ
ประชาชนและนโยบายของรัฐบาล สังคมไทยก็เฉกเชนเดียวกับสังคมนานาประเทศที่กําลังเผชิญ
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กั บ กระแสอเมริ ก านุ วั ต รของวั ฒ นธรรมโลก และกํ าลั ง ต อ สู  กั บ ลั ท ธิ จั ก รวรรดิ นิ ย มทางด า น
วัฒนธรรม (Cultural Imperialism)
การแผ อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมแองโกลแซกซั น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง วัฒธรรม
อเมริกนั เปนไปอยารวดเร็วและเปนกระแสที่รุนแรง ทั้งนี้โดยอาศัยรายการโทรทัศนระหวางประเทศ
เปนกลไกสําคัญ อิทธิพลของรายการโทรทัศนเหลานี้มีตอแฟชั่นการแตงกาย วิถีการดํารงชีวิต และ
ทีส่ าคั
ํ ญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ กระบวนทัศนทางความคิดอยางมิอาจปฏิเสธได
ปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตางชาติในทามกลางกระแส
อเมริ ก านุ วั ตรยั งผลให วั ฒ นธรรมไทยจํ าตอ งปรับตัว โดยที่บ างสว นปรับตั ว ไปในทางที่ดีขึ้น
แตบางสวนที่ไมสามารถตอกรกับวัฒนธรรมตางชาติไดก็ตองสูญสลายไป และถูกครอบงําโดย
วัฒนธรรมตางชาติ
4.2 อัสดงคตานุวัตรดานการศึกษา
ในขณะที่กระแสอเมริกานุวัตรกํ าลังสงผลกระทบตอวัฒนธรรมโลกก็เปนเวลา
เดียวกับที่กระแสอัสดงคตานุวัตรกําลังครอบงําระบบการศึกษาของโลก (Westernization of
Education) การขยายตัวของกระแสอัสดงคตานุวัตรทางดานการศึกษาเกิดจากสาเหตุหลาย
ประการ สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากขอตกลงการคาพหุภาคีรอบการเจรจาอุรุกวัย ที่พยายามใหการ
คาบริการเปนไปโดยเสรี บริการการศึกษากลายเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศอุตสาหกรรม
เกา จนทายที่สุดมีการลงทุนระหวางประเทศในการผลิตบริการการศึกษา โรงเรียนนานาชาติ
และมหาวิท ยาลั ย นานาชาติ ผุดขึ้น ราวกับดอกเห็ด ในโลกที่ ส าม แตก ารขยายตัวของกระแส
อัสดงคตานุวัตรทางดานการศึกษามิไดเกิดจากขอตกลงการคาพหุภาคีระหวางประเทศเทานั้น
หากยั ง เป น จากความตอ งการที่จ ะหาประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตรอีกดวย กระแส
โลกานุวัตรพัฒนาทํ าใหความตองการเรียนรูภาษาตางชาติ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีมากขึ้น
หากปราศจากความรูภาษาอังกฤษยอมยากที่จะหาประโยชนจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศได การเปลี่ยนแปลงความตองการดังกลาวนี้มีผลกระทบอยางสําคัญตอโครงสราง
การผลิตบริการการศึกษา โดยที่การจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ไม เ พี ย งแต น ายทุ น ต า งชาติ จ ะเข า มามี บ ทบาทในอุ ต สาหกรรมการศึ ก ษา
และโครงสรางการผลิตบริการการศึกษาจะแปรเปลี่ยนไปเทานั้น หากทวาวัฒนธรรมการเรียนรู
ก็แปรเปลี่ยนไปดวย ความกาวหนาของ Microelectronics กําลังทําใหหนอนหนังสือสูญพันธุ
ไปจากโลก การเรียนรูซึ่งอาศัยคอมพิวเตอรและวีดีโอเทปมากขึ้น มีขาวสารที่ซอนเรน (Hidden
Message) ในแงที่วา การอานเปนวัฒนธรรมการเรียนรูที่ลดความสําคัญลง การชมหรือดูและ
การฟงกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูหลัก บทสนทนา (Dialogue) ระหวางผูเรียนกับผูสอนกําลัง
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ขาดหายไปในไมชา หนอนหนังสือจะกลายเปนสัตวที่หายากในมนุษยพิภพ หนังสือเสียง (Audio
Book) กําลังมาแทนที่หนังสืออาน
4.3 ความเปนสากลของภาษา
กระแสโลกานุวัตรมีผลกระทบตอความเปนสากลของภาษาดวย ในยุคบุราณกาล
การเติบโตของภาษาเกิดจากปจจัยตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรและ
การอพยพของประชากร ในประวัติศาสตรสมัยใหม ความเปนสากลของภาษาขึ้นอยูกับอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ภาษาของประเทศมหาอํานาจมักจะกลายเปนภาษาสากล
ความขอนี้ไลเรียงไดตั้งแตภาษาละติน โรมัน สเปน ปอรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส และ
เยอรมัน ในยุคที่ลัทธิจักรวรรดินิยมเฟองฟู ภาษาของประเทศมหาอํานาจขยายตัวไปสูดินแดน
ทีเ่ ปนอาณานิยม แตในยุคปจจุบัน อํานาจทางเศรษฐกิจกลายเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความเปน
สากลของภาษา ดวยเหตุที่กลุมชนแองโกลแซกซันทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากวาสองรอยป
ภาษาอังกฤษจึงกลายเปนภาษาหลักของโลก จากยุค Pax Britannica มาสูยุค Pax Americana
ในขณะที่ภาษาโรมัน สเปน ปอรตเุ กส และฮอลันดารวงโรยตามยุคสมัย กระบวนการโลกานุวัตร
มีสวนชวยเพิ่มความเปนสากลของภาษาอังกฤษ สวนหนึ่งเปนเพราะรายการโทรทัศนระหวาง
ประเทศ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะภาษาอังกฤษเปนภาษาธรรมชาติของ Microelectronics แตสวน
สําคัญยิ่งกวาเปนผลจากการขยายเครือขายความสัมพันธทางเศรษฐกิจในสังคมโลก เครือขาย
เหลานีย้ ึดโยงดวยภาษาอังกฤษเปนสําคัญ
ไมเพียงแตภาษาอังกฤษเทานั้นที่กําลังเพิ่มความสําคัญในสังคมโลก ภาษาจีน
ญีป่ นุ และอาหรับก็กําลังดําเนินในมรรควิถีเดียวกัน ในกรณีของภาษาจีนและญี่ปุนเปนผลจากการ
เติบใหญทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุน รวมตลอดจนการขยายเครือขาย
ของ ‘ระบบทุนนิยมจีน’ และทายที่สุด ‘ระบบทุนนิยมตะเกียบ’ (Chopsticks Capitalism) ในกรณี
ของภาษาอาหรั บ เป น ผลจากการเติ บ ใหญ ข องลั ท ธิ ร ากเหง า ในศาสนาอิ ส ลาม (Islam
Fundamentalism) ความรูสึกตอตานภาษาของประเทศจักรวรรดินิยม และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเพิ่มขึ้นของประชากรชาวอาหรับ
สังคมไทยจะมีการเรียนรูภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุนเพิ่มขึ้นอีกมาก
ในขณะเดียวกันก็เกิดปฏิสมั พันธระหวางภาษาไทยกับภาษาสากลเหลานี้ ทั้งนี้ไมตองประหลาดใจ
เลยวา การแทรกซึมของภาษาตางชาติเขาสูภาษาไทยจะมีมากขึ้น ในประการสําคัญภาษาไทย
จะมีลักษณะ ‘ความเปนภาษาอังกฤษ’ แตภาษาไทยมิไดเผชิญการบุกรุกจากภาษาของประเทศ
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังไดรับ ‘หางเครื่อง’ จากความกาวหนาของเทคโนโลยี
อีกดวย ภาษาไทยจะมีลักษณะอีเล็กทรอนิกสมากขึ้น ไมเพียงแตภาษาของ Microelectronics
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จะเขามาปะปนในภาษาไทยเทานั้น ภาษาไทยจะมีแนวโนมที่จะใชคําหวน/สั้น ศัพทยาวๆจะถูกหั่น
ใหสั้นลง แนวความคิดวาดวยความสละสลวยของภาษาจะแปรเปลี่ยนไป*+
4.4 การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism)
กระแสโลกานุวัตรพัฒนาไดขับดันใหลัทธิบริโภคนิยมขยายตัว ประชาชนในโลก
ทีส่ ามพากันเลียนแบบการบริโภคของประชาชนในประเทศที่พัฒนาแลว (Demonstration Effect)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดํารงชีวิตตามมรรควิถีของกลุมชนแองโกลแซกซัน รายการโทรทัศนระหวาง
ประเทศประกอบกับกระบวนการสากลานุวัตรของกิจการโฆษณา (Internationalization of
Advertising) มีสว นชวยเรงพลังขับดันลัทธิบริโภคนิยมอยางไมเคยปรากฏมากอน ในอีกดานหนึ่ง
การเติบใหญของ ‘ทุนนิยมวัฒนธรรม’ (Cultural Capital) มีสว นสําคัญในการแปรเปลี่ยนแบบแผน
การบริโภคของประชาชนในโลกที่สาม รวมทัง้ สังคมไทยดวย
บัดนี้ วัฒนธรรม ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ (Fast-food Culture) แทรกซึมเขาสูวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนกรุงเรียบรอยแลว ทั้งนี้มิจําตองพรรณนาถึงวัฒนธรรมการแตงกาย ดนตรี และ
สันทนาการในรูปแบบอื่นๆ ทุนวัฒนธรรมกําลังบุกรุกสังคมเศรษฐกิจไทย โดยอาศัยจุดออนที่กลุม
วัยรุน ดวยการการปรับเปลี่ยนรสนิยมและคติความเชื่อของกลุมวัยรุน ลัทธิบริโภคนิยมจะขยายตัว
ตอไปไดอีกมาก
แตการขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยมมีผลในการทํ าลายวัฒนธรรมการประหยัด
มัธยัสถ ในอดีตที่เปนมา รัฐบาลไดยึดยุทธวิธีการเรงเราการบริโภคเพื่อกอใหเกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (Consumption-led Growth) ยุทธวิธดี งั กลาวนี้ใชไดภายในขอบเขตหนึ่ง แตผล
ที่ตามมาก็คือ ระบบเศรษฐกิจไทยกลายเปนระบบเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ
เนื่องจากการออมภายในประเทศมีไมพอเพียงที่จะสนองตอบความตองการใชจายภายในประเทศ
ในที่สุดแลวยุทธศาสตรการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัยการเรงเราการบริโภคเปนยุทธศาสตร
เดียวกับการเติบโตโดยอาศัยการกอหนี้ตางประเทศ (Debt-led Growth)
การขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยมจะทําใหปญหาการขาดแคลนเงินออมในระบบ
เศรษฐกิจไทยรุนแรงมากขึ้นในอนาคต
4.5 การทําลายจริยธรรมในการทํางาน (Work Ethics)
จริยธรรมในการทํางานกําลังถูกสั่นคลอน กระแสโลกานุวัตรซึ่งมีพื้นฐานมาจาก
วัฒนธรรมทุนนิยม เปนกระแสที่แสวงหาความมั่งคั่ง แตกระบวนการแสวงหาความมั่งคั่งอยาง
*+

โปรดอานสุภา ศิริมานนท “เงื่อนไขอะไรและอยางไรนะที่สกัด และหรือที่สงเสริมการสรางสรรคภาษาระหวาง
ประเทศ” อนุสรณหลวงสุภาเทพ (2511) ตีพิมพซํ้าใน วรรณสาสนสํานึก เลม 1 (2529)
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ไรขอบเขตกําลังทําลายมาตรฐานทางจริยธรรมในสังคม การเติบใหญของตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดอสังหาริมทรัพยขยายโอกาสในการแสวงหารายไดจากการเก็งกําไร โดยที่การเก็งกําไรขยาย
ขอบเขตจากหลักทรัพย ที่ดิน ตึกอาคาร คอนโดมิเนียม พระพุทธรูป และทายที่สุดศิลปะวัตถุ
การแสวงหารายไดจากการเก็งกําไรดังกลาวนี้มีขาวสารที่ซอนเรนวา การไดมา
ซึ่งรายไดมิจําตองใชหยาดเหงื่อแรงงาน และมิจําตองคํานึงถึงคุณธรรม ความเปนสัตวเศรษฐกิจ
ของประชาชนคนไทยมีมากขึ้นในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้
4.6 ความเปนสินคาของสรรพสิ่ง (Commodification)
ในทามกลางกระแสโลกานุวัตร ซึ่งขับดันโดยพลังทุนนิยมโลก สรรพสิ่งกลายเปน
สินคา สิ่งที่ไมเคยเปนสินคาเริ่มแปรเปลี่ยนเปนสินคา วัฒนธรรมการใหสิ่งของซึ่งกันและกัน
ซึ่งแสดงถึงความเผื่อแผและไมตรีจิตกําลังหดหายไป ประเพณีการลงแขก ซึ่งเปนประเพณีการ
แลกแรงงานกับแรงงานในสังคมที่มีประชากรบางเบาไดมลายหายไป แรงงานกลายเปน ‘สินคา’ ที่
ตองมีการจายราคา
พลังทุนนิยมไดแปรเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจที่ยึดถือการแลกของกับของ (Barter
Economy) มาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Exchange
Economy) มากขึ้น และดวยการขยายตัวของการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนี้เอง
สรรพสิ่งจึงแปรสภาพเปนสินคา อรรถประโยชนในรูปตัวเงิน (Pecuniary Utility) กําลังเขามา
แทนทีอ่ รรถประโยชนที่มิใชตัวเงิน (Non-pecuniary Utility)
ไมจาเพาะแต
ํ
แรงงานที่กลายเปนสินคา สรรพสิ่งกําลังเรียงแถวเปนสินคา ไมวา
จะเปนบริการการศึกษา งานวิจัย บทสัมภาษณ บริการใหคําปรึกษา จนทายที่สุดแมแตลูก
ยังกลายเปนสินคา
ความเปนสินคาของสรรพสิ่งไดแปรเปลี่ยนความสัมพันธระหวางมนุษยไปอยาง
สําคัญ ความผูกพันทางใจระหวางมนุษยคอยๆหมดความสําคัญไป ความสัมพันธระหวางมนุษย
ในสั ง คมแปรเปลี่ ย นมาเป น ความสั ม พั น ธ บ นพื้ น ฐานของสิ น ค า กล า วคื อ แปรสภาพเป น
ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับผูบริโภค หรือระหวางผูซื้อกับผูขาย
เมื่อบริการการศึกษากลายสภาพเปนสินคา ความสัมพันธระหวางผูผลิตกับ
ผูบ ริโภคก็เขามาแทนที่ความสัมพันธระหวางครูกับศิษย
4.7 ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับความสัมพันธเชิงสัญญา
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-client Relationship) ซึ่งรัดรอยสังคมไทย
เขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาแตโบราณกาล กําลังเผชิญกับกระแสโลกานุวัตร พลังทุนนิยมโลก
ซึ่งกํ าลังขับดันใหมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น สรางผลกระทบตอความ

13
สัมพันธเชิงอุปถัมภโดยตรง เงินกําลังเขาไปมีอิทธิพลในทุกลําดับชั้นของการอุปถัมภ ความสัมพันธ
ในการผลิตกําลังแปรเปลี่ยนจากระบบอุปถัมภไปสูระบบทุนนิยมดวยอัตราเรงที่สูงขึ้น
การเติบโตของพลังทุนนิยมในสังคมเศรษฐกิจไทยมีสวนในการขับดันใหความ
สัมพันธเชิงสัญญา (Contractual Relationship) เขาไปแทนที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมากขึ้น
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนความสัมพันธดานการผลิตหรือดานการคา ซึ่งแตเดิม
มีลกั ษณะเปนความสัมพันธอยางไมเปนทางการ (Non-formal Relation) เริม่ แปรเปลี่ยนเปนความ
สัมพันธอยางเปนทางการ (Formal Relation) มากขึน้ การซื้อขายสินคาซึ่งแตเดิมอาศัยการบอก
ดว ยปากเปล า และความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ตองอาศัยสัญญาเปนกลไกในการลด
ความเสี่ยงอันเกิดจากการละเมิด
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สั ญ ญามิ ไ ด จํ ากั ด เฉพาะแต ภ าคอุ ต สาหกรรมและภาค
พาณิชยกรรมเทานัน้ หากยังทะลุทะลวงสูภาคเกษตรกรรมอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการขยายตัว
ของการเกษตรแบบผูกมัดที่มีพนั ธสัญญา (Contract Farming) ในตลาดแรงงานเริ่มมีการจางงาน
แบบที่มีการทําสัญญา (Contract Employment) ซึง่ สวนใหญจํากัดเฉพาะแตการจางผูบริหารและ
นักวิชาชีพ โดยทีย่ งั ไมขยายสูผูใชแรงงานระดับลาง ในไมชาความสัมพันธเชิงสัญญาอาจแทรกตัว
เขาสูสถาบันการสมรส
การเติบโตของความสัมพันธเชิงสัญญา ในดานหนึ่งทําใหความตองการบริการ
กฎหมายมีมากขึ้น แตในอีกดานหนึ่งก็สรางปญหาแกประชาชนคนสามัญที่ไมรูกฎหมาย และ
ทีไ่ มมอี านาจซื
ํ
้อในการไดมาซึ่งบริการทางกฎหมาย
4.8 การลมสลายของวัฒนธรรมชุมชน
ยุ ท ธศาสตรโ ลกานุวัตรพัฒ นา ซึ่ง มีค วามโนม เอียงที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
มากกวาเกษตรกรรม และมีความโนมเอียงที่จะพัฒนาเมืองมากกวาชนบท จะมีสวนสํ าคัญ
ในการทําลายลักษณะความเปนชุมชนของหมูบานในชนบท ทรัพยากรดานแรงงานในชนบทจะถูก
ดู ด ซั บ และโยกย า ยไปใช ป ระโยชน ใ นตั ว เมื อ ง และในท า ยที่ สุ ด ถายทอดไปสูระบบทุน นิย ม
ศูนยกลาง สภาพบานแตกสาแหรกขาด อันเกิดจากพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีสวนทําลายสถาบัน
ครอบครัวในชนบท สามีตองทิ้งภรรยาและบุตรเพื่อหารายไดในตัวเมืองหรือตางประเทศ บาง
ครอบครัวทั้งพอและแมตองทิ้งลูกไวใหยาหรือยายเปนผูเลี้ยง ลูกหลานเกษตรกรจํานวนมากตอง
‘เดินทางไกล’ เพื่อหารายไดจากการขายบริการทางเพศ สภาพที่พอแมลูกจะอยูดวยกันอยาง
พรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุขหามิไดอีกแลว
การสูญเสียลักษณะความเปนชุมชนของหมูบานมีผลกระทบตอวัฒนธรรมชุมชน
โดยตรง ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมชุมชนก็ตองเผชิญการคุกคามจากวัฒนธรรมทุนนิยม ซึ่งมี
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พื้นฐานและระบบคุณคาที่แตกตางกัน ชวงเวลาในอนาคตที่เห็นนี้เปนชวงเวลาที่วัฒนธรรมชุมชน
จะตองปะทะกับวัฒนธรรมทุนนิยมอยางรุนแรง กระบวนการปรับตัวของวัฒนธรรมชุมชนเปน
ประเด็นที่สมควรแกการติดตามศึกษา
4.9 ความรุนแรงและความขัดแยงในสังคม
ความขัดแย ง ในสั ง คมทวีค วามรุน แรงยิ่ง ขึ้น ในอนาคต สัง คมไทยเปน สั ง คม
ที่ปราศจากอหิงสธรรมในขั้นรากฐาน สวนสําคัญเปนผลจากการครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจ
นิยม ลําพังแตการตอสูระหวางวัฒนธรรมเสรีประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมอํานาจนิยม ก็กอใหเกิด
ความขัดแยงในสังคมมากพออยูแลว การปะทะกันระหวางกระแสความคิดยุทธศาสตรโลกานุวัตร
พัฒนากับยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา จะยิ่งซํ้าเติมความขัดแยงที่มีอยูแลวใหรุนแรงยิ่งขึ้น
การเติบโตของขบวนการประชาชนระหวางประเทศ ทั้งทางดานสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Movement) สันติภาพ (Peace Movement) และการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (Green Movement) จะมีผลตอการเติบโตของขบวนการประชาชนและองคกร
พัฒนาเอกชน (NGOs) ในประเทศไทยอยางสําคัญ การขยายตัวของขบวนการประชาชนเหลานี้
จะมีสวนในการขยายสมรภูมิทางปญญาความคิด แตดวยการครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจนิยม
ในหมูช นชัน้ ปกครอง ความขัดแยงทางปญญาความคิดมักจะจบลงดวยความรุนแรง
แตความขัดแยงในสังคมไทยที่รุนแรงในอนาคตจะมีที่มา 2 กระแส กระแสแรก
เกิดจากการแย ง ชิ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในเมื่อยังไมมีกติกาในการใชทรัพยากรชุมชนที่เปน
ประชาธิปไตย กระแสที่สองเปนความขัดแยงระหวางชาติพันธุ ปรากฏการณ ‘ลอดรัฐ’ ของ
แรงงานตางชาติเขาสูประเทศไทยจะยิ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต แรงงานตางชาติเหลานี้เขามา
แยงงานของแรงงานไรฝมือภายในประเทศ ซึ่งโดยพื้นฐานยอมสรางความคุกรุนแหงความขัดแยง
อยูแ ลว ยิ่งมีการปะทะกันทางดานวัฒนธรรม ความขัดแยงยอมทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก
ทานผูมีเกียรติที่เคารพ
คุณสุภา ศิริมานนท ไดจบสิ้น ‘ภารธุระ’ อันยิ่งใหญของทานไปแลวในวันนี้
และบัดนี้ผมไดบรรลุ ‘ภารธุระ’ ในสวนของผมแลว นั่นก็คือ ‘ภารธุระ’ ในการเชิดชูหนอนหนังสือ
ผูยิ่งใหญ เพือ่ มิใหหนอนหนังสือสูญพันธุไปจากมนุษยพิภพ
ขอบคุณ

