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สังคมไทยปจจุบันและอนาคตอันทาทาย
ในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่ง ผมก็มีความรูสึกเหมือนๆกับเพื่อนรวมชาติทุกคนวา
ประเทศไทยเรามีสิ่งดีๆเปนจํานวนมาก เชน มีที่ตั้งอยูในภูมิศาสตรที่เปนศูนยกลางของภูมิภาค อยู
ในเขตุที่มีภูมิอากาศที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกและดํารงชีพจนไดชื่อวาดินแดนสุวรรณภูมิ แต
ที่เรายังไมสามารถพัฒนาประเทศของเราใหไปไดไกลกวาที่เปนอยูนั้นอาจเปนเพราะวาเราจะยังขาด
ความสามารถในการใชสิ่งที่ดีเหลานั้นเพื่อสรางสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในนั้นในความเห็นของ
ผมคื อ ความเป น เอกภาพในการสร า งวิ สั ย ทั ศ น และยุ ท ธศาสตร ช าติ เพื่ อ ใช ใ นการชี้ นํ า การ
ดําเนินงานของทุกภาคสวนอยางสอดคลองตองกัน สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจสําคัญที่ทําใหสนใจ
บทความนี้ขึ้นมา
ชาติไทยมีวิวัฒนาการทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมของตนเองมาอยางยาวนาน
ผานสังคมยุคตางๆ ตั้งแตยุคบุพกาล ยุคศักดินานิยม ยุคทุนนิยม เปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมยุค
ฐานความรู และกําลังกาวเขาสูสังคมภูมิปญญาตอไปในอนาคตอันใกลนี้ ไดสั่งสมอารยะธรรม
ภูมิปญญาของตนเอง ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นไวอยางอุดมสมบูรณ ภูมิปญญาหลายอยาง
เหลานี้ ถูกมองขามดวยความไมเขาใจของปญญาชนรุนใหม ที่ไดรับการศึกษาเลาเรียนมาจาก
ต า งประเทศ หรื อ ศึ ก ษาโดยยึ ด หลั ก ของสํ า นั ก คิ ด ตะวั น ตก โดยเฉพาะการศึ ก ษาในช ว งยุ ค
อุตสาหกรรม นักคิดและปญญาชนเหลานี้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหทันสมัยเหมือน
ประเทศที่พัฒนาแลวที่พวกเขาไดไปร่ําเรียนมา ทําใหการพัฒนาดานตางๆ แมจะเกิดความกาวหนา
อยางที่ควรจะเปนแลว ยังไดเกิดผลคางเคียงเกิดการพัฒนาที่ “ผิดฝา ผิดตัว” เนื่องจากสังคม
ไทยไมสามารถผสมผสานสิ่งเกากับสิ่งใหมไดอยางลงตัว ทําใหสังคมไทยขาดความมั่นคงและ
ความยั่งยืนในการพัฒนา แตในระยะหลังเมื่อสังคมเขาสูยุคฐานความรู ภูมิปญญาดั้งเดิมเหลานี้ได

มีการรื้อฟน นํามาวิเคราะหและสังเคราะห และประยุกตใชใหมกันมากขึ้น ภูมิปญญาเหลานี้มีทั้ง
สวนที่มีประโยชน นํากลับมาดัดแปลงใชใหมได และก็มีทั้งสิ่งที่ตองนํามาตีความใหมใหเหมาะสม
กับยุคปจจุบัน รวมทั้งเปนที่แนนอนวาความรูดั้งเดิมบางสิ่งบางอยางอาจจะตองเก็บไวในหองสมุด
ประวัติศาสตร เพราะลาสมัยไปจนไมอาจนํากลับมาใชไดอีก แตที่สําคัญมากกวานั้นคือ การศึกษา
สิ่งเหลานี้จะสงผลใหเขาใจรากฐานที่แทจริงของสังคมเราเอง อันจะกอใหเกิดเปนพลังอยางมหาศาล
ที่ถือเปนตนทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ ในการที่จะผลักดันใหประเทศไทยเรา พัฒนากาวไปขางหนา
อยางยั่งยืนและมั่นคงตอไป
นอกจากนั้น แนวโนมการกําหนดทิศทางการพัฒนาทั้งทาง ดานกายภาพและคุณภาพ
ชีวิต โดยยึดรูปแบบของประเทศพัฒนาแลวเปนหลัก แทนที่จะกําหนดตามความเหมาะสมของ
บริบทของสังคมไทยเราเอง ทําใหยิ่งมีการพัฒนามากขึ้นเพียงใด ดูเหมือนฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม
ของประชาชนก็ยิ่งจะมีความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น ทําใหเปนการยากที่จะสรางสมดุลระหวางการสราง
ก า วหน า ทางเศรษฐกิ จ ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสั ง คม และความอุ ด มสมบู ร ณ ข อง
สิ่งแวดลอมไวใหไดมากที่สุด นอกจากนั้น ผลกระทบจากการพัฒนาจากระบอบทุนนิยมเสรีที่ไมได
กาวหนาอยางสม่ําเสมอ แมกระทั่งในสังคมฐานความรู ที่พัฒนาตอเนื่องมาจากสังคมทุนนิยม ก็ไม
อาจหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ที่มีอยูคูกับระบอบทุนนิยมเปนระยะๆ ทําใหเกิด
ภาวะถดถอยไมเพียงดานเศรษฐกิจเทานั้น หากยังสงผลกระทบไปยังดานการเมืองและสังคมอีก
ดวย ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะสังคมฐานความรูยังขาดการมุงเนนตอกระบวนการพัฒนาทางคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนยังขาดการสรางจิตสํานึกสาธารณะใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนที่แนนอน
วาผูที่ไดรับผลกระทบดานลบอยางรุนแรงก็คือประชาชนกลุมที่ยากจนระดับลาง และกลุมชนชั้น
กลางซึ่งมีภูมิคุมกันนอยกวา สวนกลุมชนชั้นนําและกลุมชนชั้นสูงมักเอาตัวรอดได
หลังจากที่สังคมไทยกาวเขาสูสังคมฐานความรูมากขึ้น มีความเปนพาหุนิยมมากขึ้น
ภาคสวนตางๆ ตกอยูในสภาพไมมีใครฟงใคร ศูนยอํานาจถูกกระจายออกไปสูแตละภาคสวนมาก
ขึ้น แตละภาคสวนก็พยายามผลักดันการพัฒนาไปในทิศทางที่กอใหเกิดผลประโยชนกับภาคสวน
ของตนเองใหมากที่สุด รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยมองจากมุมของตนเองเปนหลัก

ยิ่งในโลกปจจุบันและโลกอนาคตที่ไรพรมแดน ที่คุณลักษณะของสังคมตางๆจะมี
ลักษณะพาหุลักษณมากกวาจะเปนแบบเอกลักษณ สงผลใหเกิดความซับซอนของสังคมมากขึ้น
นํามาซึ่งความหลากหลายแนวความคิด และทิศทางในการพัฒนาตามแนวคิดใหมๆ ที่หลั่งไหลเขา
มาอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา ทุกองคาพยพของสังคมไทยก็ตองพัฒนา รวมไปถึงการพัฒนาตนเอง
เพื่อปรับตัวใหทันกับโลกที่กําลังเปลี่ยนไป ซึ่งที่ผานมาก็จะเห็นการปรับเปลี่ยนตัวเองของแตละภาค
สวน ในการควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันพื้นฐานและแนวคิดของแตละภาค
สวน ที่มีความแตกตางกันคอนขางมาก หากขาดซึ่งการรับฟงซึ่งกันและกัน ขาดความเขาใจกัน ขาด
เปาหมายและยุทธศาสตรรวมของความเปนสังคมไทย ชาติไทยในความหมายใหม อาจตกอยูใน
สภาพอันตรายอยางยิ่งยวด สภาพดังกลาวนี้เองที่เปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหสังคมตองการความ
โปรงใส ตองการธรรมาภิบาล และทายที่สุดตองการ การควบคุมจากภายในคือเรื่องของจิตสํานึก
คุณธรรมและจริยธรรมของทุกๆ ฝายอีกดวย
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และกํ า ลั ง จะขยายตั ว เป น ป ญ หารุ น แรงมากขึ้ น คื อ การใช
ทรัพยากรเกินกําลังที่ธรรมชาติจะฟนฟูไดดวยตัวเอง ทําใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง จนมี

ผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และเริ่มกระทบตอความสามารถในการผลิตของระบบเศรษฐกิจ
หากปลอยไวเชนนี้ตอไป ปญหานี้จะกลายเปนปญหาที่ใหญและแกยากมากในอนาคต การบริหาร
จัดการทรัพยากร ซึ่งตองอาศัยทั้งความรูทางเทคนิค และความรูทางการจัดการแบบมีสวนรวม จึง
เปนสิ่งที่ตองการอยางมากในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน
นอกจากนี้ แมวาบทบาทของภาคสวนตางๆ จะยอมรับการทํางานรวมกันในลักษณะ
พหุภาคีมากขึ้นกวาแตกอน แตบอยครั้งที่สังคมไทยก็จะยังคงถูกทดสอบดวยการตองเผชิญกับ
ปญหาความขัดแยง ในการทํางานของระบบบนลงลาง ที่ภาคราชการใชอยูกับระบบลางขึ้นบน ที่
องคกรภาคประชาชนใชในการดําเนินงาน ความขัดแยงระหวางการเนนอํานาจในระบบราชการ กับ
การเนนประสิทธิภาพของการทํางานในภาคธุรกิจเอกชน หรือความขัดแยงระหวางการเนนการ
พัฒนาวัตถุของภาคธุรกิจเอกชน กับการเนนการพัฒนาคุณคาและความยั่งยืนของภาคประชาสังคม
ผมเห็นวา สังคมของเรายังขาดระบบกฎหมาย ระเบียบ กติกาและวัฒนธรรม อันเปนที่ยอมรับและ
เอื้อตอการทํางานรวมกันของทุกฝาย ซึ่งหลายสิ่งหลายอยางเหลานี้ กําลังอยูในภาวะการปรับเปลี่ยน
ที่ยังไมลงตัวนัก
หากพิจารณาเพื่อการแกไขปญหาที่ก ลาวมาขางตนผมเห็นวา ผูมีส วนเกี่ยวของ
ทั้งหมดในทุกภาคสวนของประเทศไทย ตองมองการบริหารรัฐใหกวางกวาการบริหารระบบราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ตองมองการบริหารประเทศ โดยมองการคิดและทํางานรวมกันของภาคราชการ
ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณเพื่อใหทุกๆ ภาคสวนได
แสดงบทบาทที่เหมาะสม ในการสรางการพัฒนาที่สมดุลใหเกิดขึ้นในสังคมไทยในที่สุด
เมื่ อสภาพสังคมโดยรวมไดกาวเขาสูยุค โลกไร พรมแดน การสรางคนในชาติที่ มี
ความสามารถในการทํ า งานอย า งไร พ รมแดน ที่ มี ร ากฐานความเป น ไทยและหยั่ ง ลึ ก ลงไปใน
ประวัติศาสตรของชาติ ควรถูกปลูกฝงใหมีมากขึ้น ควรจัดการศึกษาที่สามารถสรางผูนําของสังคม
ทุกระดับ ใหสันทัดในการมีวิสัยทัศนที่มีการมองการพัฒนาใหเกิดความกาวหนาในองคกร ใน
สังคมควบคูไปกับความเปนธรรมในสังคม และความยั่งยืนของสภาพแวดลอม นอกจากนั้นเรา
ควรสรางบุคลากรของเรา ที่มีการปรับกรอบความคิดและสรางทักษะ ในการมองออกไปขางนอก

ควรมีการสรางวิสัยทัศนประเทศไทย ควบคูกับการกําหนดยุทธศาสตรชาติ โดย
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อใหแตละภาคสวนยอมรับ ซึ่ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
อาจจะรวมกันตั้งเปนคณะทํางานเพื่อทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหเกิดกระบวนการคิดรวม
แทนการคิดใหแบบที่ผานมา เพื่อแตละภาคสวนจะไดนําไปปรับใชในการทํางานของตน โดยมี
เปาหมายรวมกันอยางมีพลัง โดยมองใหเห็นวาสังคมไทยก็เปนเชนเดียวกับสังคมอื่นๆ ในโลกที่
กําลังกาวเขาสู สังคมภูมิปญญา เปนเปาหมาย
ในสภาพที่สังคมมีลักษณะพหุนิยมมากขึ้น การสรางบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากร
ระดับนําในสังคม ใหเกิดวิธีคิดและมุมมองอยางขามพรมแดนของภาคการทํางานและประกอบ
อาชีพที่แตละสวนเคยชิน เชน ภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน เปน
ตน และควรสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายแบบผสมผสานขามภาคการทํางานดังกลาว รวมทั้ง
ฝกการทํางานในลักษณะพหุภาคี เพื่อลดความขัดแยงระหวางภาคสวนตางๆ รวมทั้งจะเอื้อใหงาย
ตอการแกปญหาความขัดแยง ที่มีแนวโนมจะเกิดมากขึ้นในอนาคต การขยายตัวขององคกร ควร
จะเนนไปที่การขยายตัวของโครงสรางในแนวราบแบบเครือขายที่เนนความรวมมือกัน มากกวา
เนนการขยายตัวในแนวดิ่ง ที่มุงสรางอาณาจักรของแตละองคกรใหใหญโตขึ้น ซึ่งงายตอการนําไปสู
ความขัดแยงระหวางกัน
ควรสงเสริมใหมีการมองการพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมองการพัฒนากระแสหลักควบคูไปกับการพัฒนาทางเลือก โดยเฉพาะ
การพัฒนาที่ใหมีการกระจายความเปนธรรมในสังคม โดยมีแผนยุทธศาสตรพัฒนาประชาชนฐาน

ลางเปนการเฉพาะ โดยควรยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่
ไดทรงพระราชทานเปนแนวทางไวแลว ควบคูไปกับการพัฒนาตามกระแสหลักเพื่อการสงออก
ซึ่งเปนการพัฒนาระดับบนและเปนการพัฒนาภาพรวมของประเทศ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
สรางความเขมแข็งที่แทจริงของสังคมไทย อันเปนการวางรากฐานในการกาวออกไปแสดงบทบาท
สรางสรรค ในสังคมโลกในโอกาสตอไป
โดยภาคราชการ คงตองเนนการทํางานใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพใหมากขึ้น อีกทั้ง
ตองสงเสริมจิตใจในการใหบริการตอประชาชนอยางจริงจัง นอกจากนั้นกิจกรรมในหลายๆ เรื่อง
อาจตองกระจายงบประมาณ และความรับผิดชอบไปใหภาคธุรกิจและภาคสังคมใหมากขึ้น สวน
ภาคธุรกิจก็ตองสงเสริมใหมีจิตใจรับผิดชอบตอสังคมเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีสวนรวมอยางสรางสรรค
ในการบริหารรัฐ โดยไมยึดติดอยูเพียงการวิ่งเตนและผลักดันนโยบายที่เอื้อตอธุรกิจของกลุมตน
แบบคับแคบเทานั้น อีกทั้งสังคมตองสงเสริมและสนับสนุนสินคาและบริการของขบวนการสหกรณ
เพื่อสรางความเจริญเติบโตอยางแทจริงของธุรกิจสหกรณในประเทศไทย ตลอดจนสงเสริมการคา
และการดําเนินธุรกิจที่เปนธรรมใหมากขึ้น กวาการมุงการคาแบบตลาดเสรีแตเพียงสถานเดียวอยาง
ในอดีต ในขณะที่ภาคประชาสังคมเองก็ควรสงเสริมใหพัฒนาการทํางานรวมกับภาคสวนอื่น เชน
ภาคธุรกิจ ภาคราชการและภาคการเมือง โดยมุงมองวาเปนการถายทอดประสบการณ บทเรียน
และมุมมองทางสังคมแกภาคสวนอื่นๆ และควรสนับสนุนใหองคกรภาคประชาสังคมมีการพึ่งพา
แหลงเงินทุนในการทํางานจากภาครัฐและสังคมไทยทั่วไปใหมากยิ่งขึ้น อันจะเปนการสรา ง
กระบวนการพึ่งพาตนเองใหแกภาคสวนนี้ ตลอดจนเปนการเพิ่มความรับผิดชอบตอสังคมไทย
โดยรวมใหมากขึ้นดวย หากสังคมไทยสามารถสรางความสมดุลระหวางองคกรทั้งสามภาคสวนที่
กลาวมาแลว ก็จะทําใหองคกรเหลานั้นกลายเปนกําลังสําคัญในการผลักดันสังคมไทย ใหกาวจาก
สังคมอุตสาหกรรมและสังคมฐานความรูเขาสูความเปนสังคมภูมิปญญา (Wisdom Society) อยาง
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของเราเอง
เพื่อที่จะสรางสภาพการณดังกลาวขางตนใหเกิดขึ้น บทบาทที่สําคัญที่จะตองเกิดขึ้น
เปนอันดับแรกคือการปรับทัศนคติ สรางองคความรูและภูมิปญญาของสังคมใหไดเสียกอนดังนั้น

ดังเชนที่องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงแบงปน องคความรูและพระประสบการณ
เรื่อ งเศรษฐกิจ พอเพีย ง ให กับชาวโลก จนกระทั่ ง ทรงไดรับ การถวายรางวัล จากองค ก าร
สหประชาชาติ ตามที่พวกเราชาวไทยทราบกันเปนอยางดี

......................................................

ในสภาวะที่สังคมไทยเราก็กําลังถูกทาทายกับสภาพการณและคําถามใหมๆ ที่ตอง
ตอบ เพื่อที่จะไปสูการพัฒนาสังคมภูมิปญญาในอนาคตที่กําลังเกิดขึ้น กอนที่สังคมไทยจะคนให
พบวาเราจะกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการกาวไปสูสังคมที่วานั้นไดอยางไร
ดวยวิธีการเชนใด และดวยโครงสรางลักษณะใดนั้น ในเบื้องตนนั้นเราก็ตองตอบโจทยที่วาเราจะ
จัดการศึกษาแบบไหนเพื่อเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมใหกับทุกภาคสวนมาเพื่อผลักดันสังคมไปใน
ทิศทางที่พึงประสงครวมกัน ซึ่งเรื่องนี้เปนโจทยที่คนไทยทุกคนและองคกรทุกภาคสวนตองชวยกัน
ตอบ และชวยกันดําเนินการ บทความนี้ก็เปนความพยายามหนึ่ง ที่อยากจะมีสวนรวมในการแบก
รับภารกิจดังกลาวใหกับสังคมของเรา เพื่อใหเราสามารถนําสิ่งดีที่มีอยูแลวในสังคมของเรา นํา
ผสมผสานกับความรูใหมจากภายนอก เพื่อมาสรางสิ่งที่ดีๆใหมๆใหกับคนไทยเรา หากรเสามารถ
ทําไดดังนี้คนไทยเรายังสามารถแบงปนองคความรูใหมๆดังกลาวใหกับสังคมอื่นๆในโลกใบนี้ดวย

