
คํ ากราบบังคมทูลรายงานสรุปการสัมมนา
“ปญหาทาทายสังคมไทย: ใครจะไดอะไร?  อยางไร?”
  ประธานสภาสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

ในการประชุมวิชาการประจํ าป ๒๕๓๖
วันเสารท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๖

ขอกราบพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท

ขาพระพุทธเจา นายอานันท  ปนยารชุน  ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานสรุปการสมัมนาประจํ าป ๒๕๓๖  ดังตอไปน้ี

การประชุมครั้งนี้ไดระดมความคิดจากหลายฝาย ภาคแรกเปนการพิจารณาถึงผลกระทบทาง
สังคมวัฒนธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในสังคมไทย ชวงสี่ทศวรรษที่ผานมาและแนวโนมใน
อนาคต  สวนภาคท่ีสองเปนขอเสนอในเชิงนโยบาย

ภาคแรกน้ันพอสรุปไดดังน้ี

ในชวงเวลาประมาณสี่ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยไดถูกดึงเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองโลกอยางเต็มตัว ยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญไพศาลตอการด ําเนิน
ชีวิตของคนไทย รัฐบาลไทยเรงรัดใหสงัคมไทยกระโจนเขาไปเปนสงัคมอุตสาหกรรม  เรงสรางความ
ปรารถนาใหคนไทยทั่วไปมีชีวิตอยางทันสมัยตามอยางสังคมตะวันตก

ผลกระทบทางสังคมไดหยั่งลึกลงอยางรุนแรงและรวดเร็วโดยเฉพาะในชนบท สังคมชนบทที่
เคยเลี้ยงตัวเองไดดวยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ และมีพลังในการดูแลสวัสดิภาพชีวิตของตนเอง
เปลี่ยนบทบาทมาอยูที่ทายขบวน  คอยเปนบริวารใหแกภาคอุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจเชิงทุน
นิยม การผลิตเชิงพาณิชยมีสัดสวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท ําใหชาวชนบทสามารถพึ่งพิงตนเองไดนอยลงทุกที

จากเน้ือหาของรายงานและการอภิปราย  พอสรุปไดวาประเด็นของผลกระทบที่ส ําคัญทาง
สังคมมีดังนี้



๑.! การเสื่อมสลายของสถาบันสังคมในทองถิ่น

ในชนบทไทยสมัยกอน สถาบันทางสังคมในแตละทองถิ่นมีบทบาทส ําคัญในการสรางและ
พิทักษรักษาคุณภาพชีวิตของผูคน หมูบานในภูมิภาคตาง ๆ จะม ี “แกบาน” บาง  ผูอาวุโสในหมูบาน
บาง เปนผูนํ าที่ลูกหลานในหมูบานเชื่อฟง และใหความเคารพยํ าเกรง มีการจัดการรักษา และการแบง
ปนการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน การใชปา แหลงนํ้ า และที่ดิน   นอกจากน้ันโครงสรางครอบครัว
ความเปนญาติกัน และการพึ่งพากันและกันในขั้นตอนตาง ๆ ของการท ําการเกษตร ไดมีสวนสราง
ระเบียบในการดํ าเนินชีวิตของชุมชน และเปนสายใยใหเกิดความเอื้ออาทรระหวางชาวบานดวยกัน

สถาบันสังคมเหลานี ้ลวนเสื่อมก ําลังลง “แกบาน” ถูกแทนที่ดวยก ํานัน ผูใหญบาน ผูอาวุโส
กลายเปนคนเชยไมทันสมัย ครอบครัวและเครือญาติถูกกระทบจนระส่ํ าระสาย  เมื่อไมสามารถเลี้ยง
ตัวไดดวยการเกษตร และสมาชิกตองออกไปทํ างานนอกหมูบาน

๒.!คนบางกลุมประสบชะตากรรมที่ล ําบากมากขึ้น

ผูหญิงเคยมีตํ าแหนงมีความส ําคัญอยางย่ิงยวดตอชีวิตของหมูบานในชนบท เน่ืองจากในอดีต
เขย มักจะยายมาอยูในบานของพอตา และท ํานาในท่ีของผูหญิง  ผูหญิงจึงเปนตัวเชื่อมสายสัมพันธ
ระหวางญาติภายในหมูบาน แตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตของเมืองน้ัน  อาศัยแรงงาน
ของผูหญิงในชนบท  มาท ํางานโรงงาน เปนโสเภณีและงานบริการตาง ๆ สูงมาก  ในกระบวนการของ
การเปลี่ยนแปลงนี้ ผูหญิงซึ่งเคยเปนคนส ําคัญของหมูบาน ตองกลายมามีสถานภาพอันตํ่ าตอย  ใน
สถานบริการทางเพศบาง โรงงานบาง  ท ํางานในสภาพที่เลวรายและเก็บรายไดอันนอยนิดสงใหพอแม
ในชนบทเพ่ือทดแทนบุญคุณ

นอกจากผูหญิงแลว  ชาวนารายเล็ก  ก็เปนกลุมคนอีกกลุมหนึ่งที่อยูในฐานะลํ าบาก  การผลิต
ที่นับวันแตจะใชทุน ท ําใหพวกที่มีทุนเดิมอยูแลวปรับตัวไดดีกวา  ชาวนารายเล็กจึงประสบปญหามาก
และรายที่ปรับตัวไมส ําเร็จก็จะสูญเสียที่ท ํากิน  กลายเปนแรงงานรับจางในชนบทและในเมืองตอไป

๓.! การเกิดขึ้นของคนกลุมใหมในสังคม

ในขณะที่คนบางกลุม เปนผูอาวุโสของหมูบาน ผูหญิงหรือชาวนาเล็ก ๆ ที่เคยมีบทบาท
สํ าคัญในชีวิตชนบท ถูกเบียดจนตกเวทีไปก็ม ีคนอีกกลุมหนึ่งที่โตขึ้นมา คนเหลาน้ีคือ “เจาพอ”  ซึ่ง



เปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น พอคาหรือนักลงทุน เจาพอเหลานี้มักจะพัฒนาเครือขายความสัมพันธและมี
ลูกนองอยูในต ําบลและหมูบานตาง ๆ เจาพอเปนผูที่สามารถสะสมความมั่งคั่งขึ้นมา  ในชวยการ
พัฒนา  และเปนผูที่ชาวบานจํ าเปนตองพ่ึงพิง  เน่ืองจากการขยายตัวของรัฐเขาไปในหมูบานน้ัน  เปน
การขยายเพื่อนํ าเอาทรัพยากร  มาเปนประโยชนแกภาคอุตสาหกรรมและคนในเมือง  แตมิไดขยายเพื่อ
ดูแลสวัสดิการแกชีวิต ของคนชนบท

ทางดานในเมืองซึ่งเปนหัวขบวนของการพัฒนานั้นคนกลุมส ําคัญท่ีเติบโตข้ึน คือคนชั้นกลาง
คนชั้นกลางนี้มีหลายอาชีพ หลายระดับฐานะ  เชน นักอุตสาหกรรม นักธุรกิจ นักวิชาชีพ  ผูมีการ
ศึกษาและมีทักษะที่เปนที่ตองการส ําหรับชีวิตใหม คนเหลานี้เปนผลผลิตของความทันสมัย มีความ
ปรารถนาและความสามารถในการสะสมความมั่งคั่งสูง  รวมท้ังไดพัฒนาวัฒนธรรมของกลุมตน เชน
การใหคุณคาแกความเปนสวนตัว การมีชีวิตที่อิสระจากชุมชน เครือญาติซ่ึงเปนวัฒนธรรมอีกแบบ
หน่ึงที่มิไดมีรากมาจากวัฒนธรรมของสังคมเกษตร  คนชั้นกลางไดมีบทบาทในการปรับเปลี่ยน
ระบบการเมืองใหเปดกวางเสรีขึ้น และไดเขาไปมีบทบาทในการบริหารประเทศผานทางระบบการ
เมืองและการเลือกตั้ง  โลกทัศนและวัฒนธรรมที่มีความเปนสากลสูง กํ าลังแพรหลายออกไปยังคน
กลุมอื่น

๔.! ชองวางที่มีหลายมิติ

สังคมไทยภายหลังสี่ทศวรรษแหงการเปลี่ยนแปลง จึงเปนสังคมที่มีชองวางในหลาย ๆ ดาน
ทางดานสังคมเศรษฐกิจน้ัน  ชองวางระหวางรายไดและโอกาสในชีวิต ระหวางภาคอุตสาหกรรมกับ
ภาคเกษตร  ระหวางเมืองกับชนบทน้ันเปนท่ีทราบกันดีอยู แตการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทยได
ทํ าใหเกิดชองวางที่นากลัวอีกชนิดหนึ่ง  คือ ชองวางระหวางทัศนะที่ใชในการมองโลก และการใหคุณ
คากับสิ่งตาง ๆ  ที่ไมเหมือนกัน  คนชนบทในอดีตใหความส ําคัญแก    พ่ีนองพรรคพวกผูใหญ  เพราะ
การดํ าเนินชีวิตของพวกเขาตองพ่ึงพิงคนเหลาน้ี  ในขณะที่คนชั้นกลางในเมืองใหความส ําคัญกับตัว
เอง หรือหลักการความถูกตอง  ซึ่งจํ าเปนในการบริหารองคกรขนาดใหญ  ชองวางทางความคิดนี้เปน
ที่มาของความขัดแยงหลายประการในสังคมไทยปจจุบันเชน  ความขัดแยงวาการเมืองไทยควรจะมี
ลักษณะอยางไร  การพัฒนาประเทศตอไปควรจะมีแนวทางอยางไร  ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมควรไดรับ
การทะนุบ ํารุงอยางไร

 ความอยุติธรรมอยางยิ่งในสังคมไทย คือ การที่สามารผูกขาดทัศนะในการมองโลกได  ใน
ขณะที่ทัศนะของคนบางกลุมถูกเพิกเฉยละเลยโดยสิ้นเชิง



ในภาคที่สองของการสัมมนา เปนการนํ าเสนอภาพของอนาคตและขอคิดเกี่ยวกับการวาง
นโยบายสํ าหรับอนาคตท้ังทางดานเศรษฐกิจสังคม  กฎหมายและการเมืองซึ่งมีขอสรุปดังตอไปนี้

ทางดานเศรษฐกิจน้ัน เศรษฐกจิโลกมผีลกระทบ  ไมเฉพาะแตเศรษฐกิจไทยเทานั้น แตจะ
กระทบพฤติกรรมทางการเมืองดานนโยบาย   และโยงตอไปถึงดานอื่น ๆ ดวย ผลกระทบจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในสังคมไทยนั้น แตกตางกันในกลุมคนตาง ๆ เชน คนชนบท คนเมือง คน
จน คนรวย  ดังน้ันนโยบายการพัฒนาตองเปดโอกาส “ทางเลือก” ใหแกกลุมคนที่ขาดศักยภาพและ
โอกาสที่จะไดรับประโยชนเต็มที่

ทางดานสังคมการเสื่อมก ําลังของชุมชนและครอบครัว เรียกรองใหรัฐมีบทบาทในการจัดการ
สวัสดิการสังคม แตที่ผานมานโยบายสวัสดิการสังคมไมไดรับการตอบสนองในระดับการปฏิบัต ิ จึง
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดองคกรประชาชน ท่ีเปนอิสระจากราชการควรมีการกระจายอํ านาจ
ใหชุมชนและประชาชนในทองถิ่น  ในดานการบริหารการคลงั  สวัสดิการ และการเมืองทองถิ่น

ทางดานกฏหมายที่ผานมากฏหมายไทยเอื้อประโยชนตอกลุมคนที่มีอํ านาจตอรองสูง  ขอ
เสนอในการปรับปรุง คือประการแรก  กฎหมายนาจะมีบทบาทในการก ําหนดกรอบการสรางกติกาที่
เปนธรรมในสังคม  ประการท่ีสอง จะตองมีการขยายการมีสวนรวมของคนหลายกลุมมากขึ้นในการ
ออกกฎหมาย  ประการที่สาม ทั้งตัวบทกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมควรมีความโปรงใสมากขึ้น

ทางดานการบริหารราชการ   การท ํางานของราชการยังมีความเปนเอกเทศสูง  ขาดความโปรง
ใสและขาดการตรวจสอบจากภายนอก ในขณะเดียวกันความกาวหนาอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ  ตลอดจนความซับซอนทางเทคนิคของกิจการงานตาง ๆ  กอใหเกิดปญหาในการท ํางานของ
ราชการ จึงมีความจ ําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับปรุงคุณภาพความรูประสิทธิภาพและคาตอบแทนของ
ราชการ

การสัมมนาเชนนี้ยอมมีขอจ ํากัด เนื่องจากประเด็นทางสังคมมีเนื้อหากวางขวางมาก  ขีดจํ ากัด
ทางดานเวลาและรูปแบบของการประชุม ยอมทํ าใหไมสามารถหาขอยุติรวมกันและยังไมสามารถหา
วิถีทางปฎิบัติอยางชัดเจนได

แตการสัมมนานี ้  ก็ไดชี้ใหเห็นวาการพัฒนาที่ผานมานั้น  ไดสรางความทันสมัยและชีวิตที่
สะดวกสบายอิสระเสรีขึ้น  แตก็ไดสรางชองวางอันลํ ้าลึก  ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมขึ้นในสังคม
ไทย  และเปนปญหาส ําคัญท่ีจะตองนํ าไปถกเถียงอภิปรายตอไปอีกในวงการตาง ๆ



บัดน้ีไดวาระอันเปนอุดมฤกษแลว  ขาพระพุทธเจาขอพระราชทานพระราชวโรกาสพระราช
ทานพระราโชวาท  เพื่อเปนศิริมงคลและเปนแนวทางปฏิบัติใหเกิดผลและเพื่อปดการประชุมในครั้งนี้

ดวยเกลาดวยกระหมอม
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