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บทบรรณำธิกำร
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นกรอบทิศทางส�าหรับการพัฒนาประเทศ 

มีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” โดยมเีป้าหมาย คอื “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ 

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ 

มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม

 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อน�าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายดังกล่าว 

เหตุผลส�าคัญประการหนึ่งคือ ความคิดของคนไทยต้องประสานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังน้ันในการเตรียมพร้อมคนไทยเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึง

เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีจะต้อง

สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับคนไทยให้พึงมีกับคนไทยทุกคน อันเป็น 

พื้นฐานท่ีไปสนับสนุนสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ด้วยเป้าหมายหลัก 5 ประการ ดังน้ี ความพอเพียง  

ความมีวินัย ความสุจริต การมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ

 วารสารด�ารงราชานุภาพฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจ 

ได้ศึกษาไว้เก่ียวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในมุมมองต่างๆ ที่วิเคราะห์ในหลักการ 

เชิงสังคมวัฒนธรรม ทางวิชาการสาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 

และบทบาทของคนไทยสมัย Thailand 4.0 ที่ต้องมีจิตส�านึกมีความร่วมมือกันของคนในชาติไทย

 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู ้เขียนทุกท่านที่ส ่งบทความอันเป็นประโยชน์เผยแพร ่

สู่สาธารณะ และหากท่านผู้อ่านมีข้อแนะน�าในการปรับปรุงการจัดท�าวารสาร กรุณาแจ้งได้ท่ี 

สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย E-mail:stabundamrong@gmail.com  

จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้บทความทั้งหมดในวารสารฉบับนี้ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้

ของสถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์สถาบันด�ารงราชานุภาพ 

www. stabundamrong.go.th เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อไป

       

                                                                                       กองบรรณาธิการ
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ปฐมบท

  ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อเตรียมการ 

จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้พบว่าคนไทย 

ในปัจจุบันด�าเนินชีวิตในรูปแบบและสภาวะ 

ทีสุ่ม่เสีย่ง สะท้อนปัญหาส�าคญัๆ หลายประการ 

กล่าวคือประการแรก คนไทยด�าเนินชีวิตแบบ

ปล่อยปละละเลยตัวเอง เป็นสภาพที่อาจเรียก 

ได้ว่าดแูลตวัเองไม่ดพีอ ด�ารงชีวติด้วยความเสีย่ง

และมีแนวโน้มบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการใช้

พฤตกิรรมเสีย่งมากขึน้เป็นส�าคญั ประการทีส่อง 

คนไทยตกอยู ่ในวังวนของการขาดคุณธรรม 

ไม่ตระหนักถึงวินัย ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ซื่อตรง ขาดจิต

สาธารณะ ขาดทักษะในการคิด

วเิคราะห์และวนิจิฉยัอย่างเป็นระบบ 

ท�าให้ไม่สามารถคัดกรองความดี 

ความไม่ดี รวมทั้ง ความถูกต้องและ

ความไม่ถูกต้อง และยังปรากฏการ

ละทิง้วฒันธรรม ประเพณแีละค่านยิม

ทีด่ีๆ  เพิม่ขึน้เป็นล�าดบั ประการทีส่าม 

การศึกษาขาดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ท�าให ้คนไทยขาด 

ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนที่เน้น 

การท่องจ�า เป็นต้นเหตุให้คนไทยมีปัญหาด้าน

กระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ไม่เป็นและไม่รู้จัก

หาเหตุผลที่สมเหตุสมผล ประการที่สี่ คนไทย 

มีปัญหาด้านคุณภาพในทุกช่วงวัย ต้ังแต่ก่อน 

วยัเรียนไปจนถึงวยัเรียน วยัรุ่น วยัแรงงาน จนถึง

วัยสูงอายุ โดยเฉพาะวัยเด็กที่มี IQ และ EQ  

ค่อนข้างต�่ากว่ามาตรฐานของวัย ปัญหาการ 

ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ปัญหายาเสพตดิ แรงงาน

มีคุณภาพต�่ากว่าระดับและขาดทักษะขั้นสูง  

และปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุภายใต้แนวโน้ม 

การอยูตั่วคนเดียวในวยัชรา ประการทีห้่า คนไทย

กระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับคนไทย

โดย นายเทียนฉาย กีระนันทน์
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ขาดดุลพินิจ เปราะบาง อ่อนไหว ขาดทักษะ 

ในการใช้ดุลพินิจในการเลือกรับและปรับใช้

วัฒนธรรมและเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน และ

ประการที่หก คนไทยมีระบบครอบครัวที ่

หละหลวม เยาวชนได้รับการเอาใจใส่ดูแล 

ไม่เหมาะสมเพียงพอ ผู ้ใหญ่ขาดความรู ้และ 

ความเข้าใจในการเลี้ยงดูและอบรมเยาวชน 

อย่างพอเหมาะพอดีและไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม

และจริยธรรมที่พอเหมาะให้กับคนรุ่นหลัง 

 ปัญหาส�าคัญๆ ของคนไทยดังกล่าวนั้น

แม้ว่าจะยังไม่ถึงจุดวิกฤติ และยังไม่ได้กระจาย

ขยายตวักว้างขวาง ไปทัง้สงัคม แต่การศกึษาวจิยั

หลายๆ กรณีต่างบ่งชีถ้งึสถานการณ์ทีร่นุแรงและ

กว้างขวางมากขึ้นในทางลบ โดยเฉพาะในระยะ 

10-20 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังปรากฏการขยายตัว

ของปัญหาอันเป็นจุดอ่อนของคนไทยดังกล่าว 

นั้นในคนไทยรุ ่นคนอายุต�่ากว่า 10 ปี (หรือ

ประมาณรุ่น Alpha - generation) หนักหนา

และรุนแรงมากขึ้นกว่ารุ ่นคนอายุ 11-30 ปี  

(หรือประมาณรุ่น Y- generation) และรุนแรง

มากกว่าคนอายุ 31-50 ปี (หรือประมาณรุ่น  

X- generation) ผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัจาก

คุณลักษณะของคนไทยนี้ ส่งผลถึงคุณภาพและ

ผลิตภาพของแรงงานไทยและส่งผลลบต่อความ

สามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย ซึง่นบัวนั

จะรุนแรงมากขึ้นเป็นล�าดับ 

 ในบรรดาประเดน็ปัญหาหลกัๆ ทัง้หลาย

ข้อทีน่่าห่วงกงัวลมากท่ีสดุจะได้แก่กระบวนทัศน์

และหลักคิดหรือ mindset ของคนไทย 

ซ่ึงมีคุณลักษณะไม่เป็นเหตุเป็นผล ไม่เป็นเชิง

วิทยาศาสตร์ที่อาจอธิบายหรือพิสูจน์ถึงเหตุ 

และผลได้และเป็นจริง ไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะ

จับต้นชนปลายไม่ได้หรือเรียบเรียงความคิด 

ไม่ได้ ไปจนถึงการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาและ

ขาดตรรกะในความผิดชอบชั่วดี

 เป้าหมายของการพัฒนาคนไทยตาม

ยุทธศาสตร์ 20 ปี คนไทยต้องเป็นคนที่สมบูรณ์

ทั้ งกาย ใจและสติป ัญญา มี คุณลักษณะ 

และสมรรถนะของคนไทยในศตวรรษที่ 21  

ทีค่าดหมายไว้ว่าประกอบด้วย (1) กายมสีมรรถนะ

เป็นแรงงานทักษะฝีมือระดับสูง (2) จิตใจ  

มีส�านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้ค่าความเป็นคนไทย 

มีความรับผิดชอบ และ(3) สติปัญญา มีทักษะ 

ในการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป็นนักคิด สร้างนวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการ 

 แนวทางหลกัๆ ในการปรบัเปลีย่นคนไทย

ให้มีความพร้อมตามสมรรถนะของคนไทย 

ในศตวรรษที่ 21 ที่คาดหมายไว้นั้น น่าจะต้องให้

ความส�าคญักบัการปรบัเปลีย่นคนไทยใน 2 ด้าน 

กล่าวคือ

 ก. การปรับเปลี่ยนด ้านการเรียนรู  ้ 

เรียกว่าเป็น Transition of learning เพื่อจะปรับ

เปล่ียนคนไทยให้ใฝ่เรียนรู้ มีกระบวนการคิด

วเิคราะห์ตามหลักเหตุและผล สามารถสังเคราะห์

และบูรณาการข้อมูลข้อสนเทศต่างๆ มีทักษะ

ด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม

 ข. การปรับเปล่ียนด้านค่านิยมและ

วฒันธรรม เรยีกว่าเป็น Transition of Culture 
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โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับ

เปลี่ยนสังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม 

ได้แก่ การปลูกฝังค่านิยมกับคนทุก

ช่วงวัย ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคม

ร ่วมปลูกฝ ังค ่านิยมวัฒนธรรมที่ 

พึงประสงค์ สร้างชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

กระตุ ้นภาคธุรกิจให้มีการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  

ส่งเสริมให้ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรณ 

และมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมบทบาทองค์กร

ภาคประชาสังคม ให้เข้ามามส่ีวนร่วมเป็นพลงัใน

การปรบัเปลีย่นสงัคมให้ดขีึน้ ซึง่การปรบัเปลีย่น

ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ส�าคัญคือ การสร้าง

กระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับ 

คนไทยที่มีความครอบคลุมกับสภาพปัญหาของ

คนไทยดังที่กล่าวในตอนต้น

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

  เม่ือแรกเริ่มพิจารณาเห็นนัยส�าคัญของ

ประเด็นปัญหานั้น ประกอบกับนิมิตหมายที่ดี

จากการเตรียมการจัดท�ายุทธศาสตร ์ชาติ  

ระยะยาว (พ.ศ.2561-2580 ) ทีก่�าหนดเป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศว่า “ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง 

ต่อเนือ่ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติ

ยัง่ยนื” รัฐบาลได้มีค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี 1 

แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

เพือ่รองรบัการปรบัเปลีย่นตามนโยบาย  Thailand 

4.0 โดยมีภารกิจส�าคัญด้านหนึ่งให ้เตรียม 

ความพร้อมด้านภาคสังคมของประเทศ รองรับ

การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  

ในศตวรรษที่ 21 (ซึ่งในปี ค.ศ.2019 ยังถือว่าได ้

ก้าวเข้าสู่ช่วงระยะศตวรรษที่ 21 มาแล้ว 18 ปี 

ท�าให้คงเหลืออีกประมาณ 82 ปีกว่าจะพ้น

ศตวรรษที ่21 หรอือกีประมาณ 4-6 รุ่นคน) และ

เพ่ือให้การด�าเนนิภารกจิด้านการเตรียมก�าลังคน

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่212 

เพื่อรับผิดชอบด�าเนินการโดยตรง โดยก�าหนด

อ�านาจหน้าที่ไว้ว่า (1) ประสานและบูรณาการ

ด�าเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความ

พร้อมของคนไทยในศตวรรษที่ 21 รองรับ 

การปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0  

(2) ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่สร้างกระบวนทศัน์

1 ค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 194/2560 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560
2 ค�าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand 4.0 ที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
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และหลักคิดที่ เหมาะสมให ้ กับคนไทยให ้

สอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และ 

(3) ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมท้ัง

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ทางแก้ไข

เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ

  หน้าที่ตามภารกิจท่ีก�าหนดนั้นมีหลาก

หลายและครอบคลุมประเด็นหลักๆ หลาย

ประการที่มีคณะบุคคลได้รับมอบหมายให้ท�า

หน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และก�าหนดวิธีการปฏิรูป

อยู่แล้ว เช่น ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษา หรือ

ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและคุณภาพ 

ชีวิต เป็นต้น ซึ่งท�าให้ประเด็น “การสร้าง

กระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมส�าหรับ

คนไทย” เป็นประเด็นเร่งด่วนเฉพาะหน้า และ

ยังไม ่มีผู ้รับผิดชอบท�าการศึกษาวิเคราะห  ์

โดยตรง ความส�าคัญเฉพาะหน้าเร่งด่วนดังกล่าว

นัน้ อยูท่ี่การเกบ็รวบรวมข้อมลูและความคดิเหน็

ในเบือ้งต้น และพบว่าคณุลักษณะเป็นปมปัญหา

ของคนไทยในปัจจุบันอยู่ที่การไม่สามารถคิด

วิเคราะห์และจ�าแนกแยกแยะความผิดชอบชั่วดี 

ขาดความคิดอย่างเป็นระบบ และขาดการรู้จัก

พจิารณาปัญหาด้วยเหตแุละผลในเชิงวิทยาศาสตร์

การขาดตรรกะทีดี่ทางความคดิและความไม่รู้ถงึ

ตรรกะท่ีดีที่ แตกต ่างจากตรรกะลวงหรือ 

เรียกว่า False Logic ยิ่งกว่านั้นข้อที่เห็นว่า 

เร่งด่วนที่สุด คือการที่ต้องเร่งรีบหาข้อสนเทศ

และตรรกะท่ีแท้จริงเก่ียวกับกระบวนทัศน์และ

หลักคิดของคนไทยในปัจจุบันว่าเป็นไปตามที่

ปรากฏในข้อมูลพื้นฐานและความคิดเห็น โดย

ทัว่ไปแสดงไว้น้ันใช่หรอืไม่ และถ้าใช่ ก็ต้องหาว่า

อะไรคือสาเหตุและสมมุติฐานหลักที่ท�าให้เป็น

เช่นนั้น เพื่อที่จะได้หาวิธีการปรับแก้ไขให้ได ้

ตรงจุดและเร็วที่สุด
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การศึกษาวิเคราะห์กระบวนทัศน์และหลักคิด

ของคนไทย

 ด้วยข้อจ�ากัดเดียวกับเวลาที่มีไม่มาก 

ท�าให้ต้องตัดสินใจเลือกให้มีการศึกษาวิเคราะห์

ด้วยข้อมูลทุติยภูมิ โดยก�าหนดลักษณะของ 

ผูท้ีจ่ะท�าการศึกษาวเิคราะห์ว่าเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์

ในการศึกษาวิจัยประเด็นที่เกี่ยวข้อง และพร้อม

ทีจ่ะสงัเคราะห์รายละเอยีดเกีย่วกบักระบวนทัศน์

และหลักคิดของคนไทยจากวรรณกรรมที่ได้มี

การศึกษาวิจัยกันไว้แล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

(โดยมีเง่ือนไขว่า หากมีเวลาและงบประมาณ

สนับสนุนเพียงพอเมื่อใด จงึจะจดัให้มกีารศกึษา

วิจัยด้วยข้อมูลปฐมภูมิเพื่อให้ได้ความครบถ้วน 

สมบรูณ์และเป็นปัจจบุนัอย่างทีส่ดุอีกคราวหนึ่ง) 

 จากเง่ือนไขดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีการ

ศึกษาวิเคราะห์แล้วจัดท�าเป็นบทวิเคราะห์สรุป

เป็น 3 รายการ กล่าวคือ เป็นบทวิเคราะห์เชิง

สังคมวัฒนธรรม บทวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์

และบทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

 

 (1)  บทวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม

เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย3

   บทวิเคราะห์นี้ได ้อ ้างถึงค่านิยม 

ของคนไทยในปัจจุบันบางอย่าง เป็นค่านิยม 

ไม่พึงประสงค์ที่ต้องปรับแก้เร่งด่วน จากการ

วิเคราะห์ของคณะอนุกรรมาธิการ ค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

(2558) กล่าวคือ (ก) การขาดจิตสาธารณะ  

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม (ข) 

การเห็นแก่เครือข่ายส่วนตัว พวกพ้อง ตาม 

ค่านยิมในระบบอปุถมัภ์ (ค) การขาดระเบยีบวนิยั 

มักง่ายและขาดความรับผิดชอบ (ง) การฟุ้งเพ้อ

เกนิตวัและความโลภเกนิพอด ี(จ) ความรกัสนกุ 

รักสบาย ท่ีท�าให้สังคมไทยขาดความเอาจริง 

เอาจัง ขาดการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผล  

ในขณะที่ค่านิยมด้ังเดิมบางอย่างก็เป็นทุนทาง

สังคมด้ังเดิมของคนไทยท่ีสามารถพัฒนาไปได ้

ในทิศทางของค่านิยมที่พึงประสงค์ ได ้แก ่  

ความกตัญญูต ่อบุพการี การท�าบุญให้ทาน  

ความเมตตากรุณา และความมีน�้าใจช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันของคนไทย

   ลักษณะทางบุคลิกภาพ พฤติกรรม 

และค่านิยมของคนไทยน้ันเป็นผลผลิตจาก

กระบวนทัศน์และหลักคิดเด่นๆ ของคนไทย  

ที่สามารถจ�าแนกออกเป็น 6 ด้าน ที่ต่างสัมพันธ์

เกีย่วข้องกนัในทางใดทางหนึง่ ได้แก่ (ก) อ�านาจ

นิยม (Authoritarianism) หรือการมองโลก 

โดยใช้อ�านาจและความแตกต่างทางสถานภาพ

เป็นเกณฑ์ตัดสิน ซ่ึงเป ็นลักษณะเด ่นของ 

คนไทยในสังคมระบบอุปถัมภ์ (ข) ปัจเจกนิยม  

(Individualism) (ค) ปฏิบัตินิยม (Popular 

Practice) ท้ังกระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

ปัจเจกนิยมและปฏิบัตินิยมเป็นลักษณะของ 

คนไทยท่ีเห็นได้ชัดจากสังคมโครงสร้างหลวม 

ทีไ่ม่ได้ให้ความส�าคญัต่อหลกัการและการยดึโยง

กับชุมชนเท่าใดนัก คนไทยจึงรักอิสระ นิยมท�า

3 โดย ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย ผู้อ�านวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ในสิง่ทีต่นต้องการและมคีวามยดืหยุน่ปรบัตวัต่อ

สถานการณ์ (ง) สุขนิยมและบริโภคนิยม  

(Hedonism and Consumerism) อันเป็น

ทัศนะในการใช้ชีวิตที่มีความสุขของคนไทย 

ที่ ให ้ คุณค ่ าต ่ อการรั กสนุกและรั กสบาย  

(จ) การให้ความส�าคญัแก่ความสมัพนัธ์ส่วนตวั 

(Personalism) ที่มีรากฐานมาจากสังคมใน

ระบบอุปถัมภ์ท่ีถือตัวบุคคลและสายสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลเป็นส�าคัญ และ(ฉ) คุณความดี

หรือคุณธรรมจริยธรรม (Ethical Mind) ที่มี

ลกัษณะเฉพาะและเป็นกรอบทางศลีธรรมในการ

ก�ากับพฤติกรรมของตนเองในสังคมไทย

   กระบวนทศัน์และหลกัคดิในแต่ละด้าน

ต่างก็ท�างานในลักษณะสอดประสานกันแต่ก็มี

สัญญาณเชิงพฤติกรรมหลายอย่างท่ีบ่งบอกถึง

การเปลี่ยนแปลงในหลายส ่วน อีกทั้ งการ

เปลีย่นแปลงของสงัคมทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ตลอด

เวลาทัง้จากปัจจยัภายนอกและภายในสงัคม เช่น

การเกิดขึ้นของแนวคิดประชานิยมท่ีให้น�้าหนัก

กับ “ประชาชน”อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็อาจ 

มส่ีวนท�าให้คนไทยจ�านวนหนึง่พ่ึงพงิกลไกของรฐั

ในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเคยมีการวิเคราะห์ว่าเป็น 

“การอุปถัมภ์เชิงนโยบาย” ด้วยการ “ผูกจิตใจ

ของคนจนและชาวบ้านไว้กับภาคการเมือง” 

หรืออีกกรณีหนึ่ง ความพยายามในการสร้าง

วัฒนธรรม (Policy Patronage) ไม่ยอมการโกง

ด้วยการต่อต้านทางสังคม (Social Sanction) 

เช่น แสดงการต่อต้านด้วยการไม่ยกมือไหว ้

คนโกง ในขณะท่ีกระบวนทัศน์และหลักคิดของ

คนไทยยังนิยมการให้เกียรติ ยอมจ�านนต่อคนที่

มีอ�านาจและร�่ารวย และไม่พร้อมต่อการแสดง

ความรู้สึกด้วยการเผชิญหน้า อาจจ�าเป็นต้องใช้

เวลาในการปรับลดกระบวนทัศน์และหลักคิด

แบบอ�านาจนิยมให ้บรรเทาลงและสร ้าง 

กระบวนทัศน์และหลักคิดใหม่ที่ให้คุณค่าต่อ

ความเสมอภาคและการตรวจสอบอ�านาจไป

พร้อมๆ กัน 

 (2)  บทวิ เคราะห ์ เชิ ง สังคมศาสตร ์  

เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย4

   การวิเคราะห์กระบวนทัศน์และ

หลักคิดว่าด้วยความเป็นไทยว่าเป็นหลักคิด 

แบบรวมศูนย์อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง ซ่ึงเป็นมา 

ต่อเนื่องและช้านาน เมื่อถึงยุคสมัยการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมด้วยการบริหารอ�านาจ

ทางการเมืองแบบลุ่มๆ ดอนๆ ก้าวไม่ข้ามการ

พฒันาประชาธปิไตย โดยเฉพาะในระยะหลังๆ นี้ 

ท�าให้เกดิการสะดดุในการ “พฒันาความสามารถ

ทางสงัคม” การด�ารงชวีติประจ�าวนัของประชาชน

จึงประสบความเสี่ยงทางสังคม ซ่ึงคนไทย 

สร้างขึ้นเองแบบ “มายาคติสุดโต่ง” ทั้งฝ่าย 

ทีเ่หน็ผลของความเหล่ือมล�า้ และความไม่สมดุล

ของการพัฒนาเป็นความเสี่ยงทางสังคม กับอีก

ฝ่ายหนึง่ทีเ่ลง็เห็นผลของวถีิสูข้องชนช้ันกลางใหม่

4 โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อ�านวยการศูนย์การพัฒนาร่วมสมัยเพื่อสังคมร่วมสมัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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และชนชัน้ล่างว่า ก�าลงัท�าลายความเป็นระเบยีบ 

ความสงบสขุ ความมัน่คงและความเจรญิก้าวหน้า 

ซึ่งนับเป็นมายาคติที่ไม่ได้อธิบายตัวเอง แต่เป็น

มายาคติที่ไปอธิบายความและลักษณะทาง 

สังคมของฝ่ายตรงข้าม ปัจจัยที่ไม่พึงประสงค์ 

ที่เกิดขึ้น ก็คือ การผลิตวาทกรรมที่น�าไปสู ่ 

ความขัดแย้ง รวมท้ังแปรผลไปสู่ความขัดแย้ง

ขนาดใหญ่ทางสังคมตามมายาคติข้างตน้

    การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ระหว่างผู ้มีอ�านาจทางการเมือง ข้าราชการ 

ชั้นผู้ใหญ่และนักธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการ

ด�าเนินตามแนวคิด อุดมการณ์ของชาติและ

นโยบายของรัฐบาลจึงเป็นท่ีมาของการก่อร่าง

สร้างตัวของทุนหรือการประกอบการต่างๆ  

ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ทั้งส่วนกลางและ

ภมิูภาค เป็นตวัอย่างของการเอาอย่างเลยีนแบบ

ตามกันของคนในสังคม เป็นปฏิกิริยาของความ

สัมพันธ์ทางสังคมท่ีหล่อเลี้ยงระบบอุปถัมภ์ใน

ชีวิตจริง

    การวิเคราะห์ได้ศึกษาเฉพาะกรณ ี

เรื่องการจัดการปัญหา การจ่ายสินบนและการ

คอร์รปัชนัของสงิคโปร์ เป็นตัวอย่างทีดี่ทีส่ะท้อน

ถงึการเข้าใจถงึกระบวนทศัน์และหลกัคดิทีม่กีาร

สื่อสารในวงกว้าง ถึงผลเสียหายจากการหวังผล

เฉพาะหน้าของความสามารถจ่ายสินบนได้ของ

ตัวเองและเครือญาติ แต่สร้างความเสียหายใน

ระยะยาวให้กับสงัคมรุน่ถดัไปพร้อมๆ กบัการลด

เงื่อนไขเรื่องที่จะต้องจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการและบริการ เป็นการจัดการที่ลด

อุปสงค์และอุปทานของการจ่ายสินบนและ

คอร์รัปชันในจังหวะพร้อมๆ กัน

    การพิจาณาก�าหนดคุณลักษณะ 

บางประการเพื่อลดหรือแก ้ไขคุณลักษณะ 

ไม่พึงประสงค์อันเป็นอุปสรรคต่อการก้าวเข้าสู่

ศตวรรษที่ 21 เช่น การมีจิตสาธารณะ ความ

สจุรติ และความรบัผิดชอบ ในดา้นหนึ่งกจ็ะเป็น

คุณลักษณะพื้นฐานที่สามารถน�าไปใช้แล้วได้

ผลลัพธ์หรือสร้างคุณค่าให้กับการด�ารงชีวิต

ประจ�าวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เป็น 

เครื่องมือของการบริหารงานองค์กรและ

นโยบายในทางการเมือง เศรษฐกิจและ

สังคม และขณะเดียวกันก็อยู่บนพื้นฐาน

ของวิถีสัมพันธ์ทางสังคม ท่ีสามารถก้าว

ข้ามการยดึโยงกบัศนูย์รวมอ�านาจทีน่�าไป

สู่มายาคติของการสร้างฝ่ายตรงกันข้าม 

และน�าไปสู่การร่วมมือและมีส่วนร่วมใน

ชีวิตจริงของคนในสังคม
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  (3) บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย5

    วรรณกรรมทัศน์ทางเศรษฐศาสตร์ 

แสดงว่า กระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย 

ในปัจจบุนัยดึเรือ่ง “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

เป็นหลกั “ความพอเพยีง” เป็นปัจจยัทีเ่ชือ่มโยง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างๆ ไว้ด้วยกันไม่ว่า 

จะเป็นประเด็นใดๆ การแทรก “ความพอเพียง” 

เข้ากับคุณลักษณะด้านอื่นๆ จะสามารถก่อให้เกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปได้

   วรรณกรรมทางเศรษฐศาสตร์มี

ความหลากหลาย เมื่อจ�าแนกตามวัตถุประสงค์ 

วิธีวิทยา และการด�าเนินงานในเชิงพื้นท่ีและ 

กลุ ่มเป้าหมาย พบว่าส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” และแนวคิดตาม วิธีวิทยา

ของการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ 

เพิง่เริม่ต้นศกึษาวเิคราะห์จรงิจงักบัประเทศไทย

น่าจะน�าไปสู่ค�าตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ในอนาคต

คุณลักษณะพึงประสงค์ส�าหรับคนไทยใน

ศตวรรษที่ 21

 จากประเด็นปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับ

กระบวนทศัน์และหลกัคดิของคนไทยในปัจจบุนั

ซึ่งมีท่าทีบานปลายและมีแนวโน้มขยายตัวไปใน

ทางไม่พึงปรารถนามากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัย 

ที่เชื่อได้ว่าเป็นเหตุส�าคัญให้กระบวนทัศน์และ

หลักคิดของคนไทยเป็นเช่นนั้น น่าจะสืบเนื่อง 

จากสาเหตุที่หลากหลายมาก รวมไปถึงผลการ

ศึกษาวิเคราะห์ทั้งสามกรณีที่กล่าวถึงข้างต้น  

ที่สะท้อนและแสดงว่าสาเหตุต่างๆ น่าจะม ี

ผลกระทบในทางหล่อหลอมกระบวนทัศน์และ

หลักคิดของคนไทย แม้แต่สุภาษิตหรือความเชื่อ

บางอย่าง เช่น “น�้าขึ้นให้รีบตัก”น่าจะมีผลมาก

ให้คนไทยจ�านวนหนึ่งรีบฉกฉวยประโยชน  ์

ส่วนรวมเป็นของตน หรือ “การยดึหลกัอาวโุส” 

น่าจะมีผลให้ในหลายกรณีเกิดการ มองข้าม 

ความเหมาะสม ความถกูต้องและความรบัผิดชอบ

รวมไปถึงสาเหตุท่ีอาจมาจาก “มายาคติ”  

ในการสร้างและก�าหนด “ฝ่ายตรงข้าม” 

 หัวใจส�าคญัของการร่างกรอบกระบวนทศัน์

และหลักคิดของคนไทยที่พึงปรารถนานั้น  

จึงอยู่ที่ต้องเลือกสรรเฉพาะคุณลักษณะส�าคัญ 

บางประการ ที่น่าจะเป็นเหตุและส่งผลอย่างม ี

นัยส�าคัญต่อกระบวนทัศน์และหลักคิดของ 

คนไทยอย่างมากถึงมากท่ีสุด ท้ังน้ีเพราะคง 

ไม่อาจวางมาตรการและแก้ไขสถานการณ  ์

ที่ไม่พึงปรารถนาได้ หากยึดถือว่าทุกเหตุปัจจัย 

(จ�านวนมากและหลากหลาย) ต่างส่งผลถึง

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยและ 

จะด�าเนินการในทุกๆ เหตุปัจจัยเหล่านั้น 

 กรอบแนวคิดข้างต ้นนี้  จึงเป ็นการ 

ปรบัเปล่ียนด้านค่านยิมและวฒันธรรม โดยสร้าง

ความพยายามขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยน

สังคมไทยอย่างเป็นองค์รวม สอดคล้องกับ 

ทีไ่ด้กล่าวไว้ในตอนต้น (Transition of Culture) 

เมื่อประมวลจากวรรณกรรมและการศึกษาวิจัย

5 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ในภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว ่ามีแนวคิดที่ 

หลากหลายมากทีค่วรน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมาย 

กระบวนทัศน์และหลักคิดในท่ีน้ี การประชุม

ระดมความคิดหลายครั้งปรากฏผลสรุปว ่า  

เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  

จึงเหน็ควรน�ามาก�าหนดเป็นเป้าหมายกระบวนทศัน์

และหลักคดิส�าคญัในขัน้ต้นนี ้5 ประการ ได้แก่

 ความพอเพยีง คอื การด�าเนินชีวติแบบ

ทางสายกลาง มเีหตุมผีล ใช้ความรูใ้นการตดัสนิใจ

อย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี  

ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู ้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง

 ความมวีนิยั คือ การยดึมัน่และรบัผดิชอบ

ในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยในตนเองในการผลักดัน

ชีวิตให้ก้าวหน้า วินัยในองค์กร สังคม ปฏิบัต ิ

ตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อ

กฎหมาย

 ความสุจรติ คอื ความซือ่ตรง ความซือ่สตัย์ 

สุจริต ยึดม่ัน ยืนหยัดในการรักษาความจริง 

ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธ

การกระท�าที่ไม่ซ่ือตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น

ที่จะท�าให้ส่วนรวมเกิดความเสียหาย

 การมจีติสาธารณะ คอื การเป็นผูม้ใีจใส่

ต่อสังคม สาธารณะและอาสาลงมือท�าอย่างใด

อย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรัก 

ความสามัคคี เพ่ือประโยชน์ของผู ้อื่น สังคม 

ประเทศชาติ โดยมิได้หวังผลตอบแทน

 ความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบต่อ

ตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมในสิ่งที่ตนคิด 

พูด และท�า

การศึกษาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้ของคุณลักษณะพึงประสงค์

 เพื่ อทดสอบและ เพื่ อ ให ้ แน ่ ใจว ่ า

คณุลักษณะพึงประสงค์หรอืเป้าหมายกระบวนทัศน์

และหลักคิดส�าหรับคนไทย ท้ัง 5 ประการ 

ที่ก�าหนดประมวลขึ้นนั้นมีความเหมาะสม 

และมีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายคนไทยใน

ศตวรรษท่ี 21 จึงได้คิดแผนงานจัดการความรู้

ร ่วมกับแผนงานส่งเสริมกระบวนการก�ากับ

พฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและ

มาตรการทางสังคม ด�าเนินการสังเคราะห์

ประเด็นส�าคัญๆ ที่สังคมให้ความสนใจในช่วง

ระยะ 2 ปีที่ผ่านมาแล้วจัดประชุมระดมสมองใน

เวทีสร้างการเรียนรู้ทางสังคม เพ่ืออภิปรายใน

ประเด็นที่น�ามาสังเคราะห์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมด 4 ประเด็น  

ดังต่อไปนี้

 

 (1)  ประเด็นการสร้างจิตส�านึกความ 

รับผิดชอบ : ยืม-ไม่คืน 6

   ปรากฏการณ์ในช่วงระยะปัจจบุนัมี

กรณีของการยืมแล้วไม่คืนด้วยเหตุผลต่างๆ 

หลายกรณ ีเช่นทีป่รากฏว่า “ไม่ม ีไม่หน ีไม่คนื” 

หรือ กรณีของคณะครูที่เข้าโครงการกู้ยืมของ

6 โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะจักร คณะท�างานส่งเสริมกระบวนการในการปรับพฤติกรรมด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการ
ทางสังคม
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ธนาคารออมสิน หรือกรณีของนักเรียนนักศึกษา

กูย้มืจากกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) 

จ�านวนหลายแสนคนที่ค้างช�าระเงินคืนหลังจาก

จบการศึกษาแล้ว สาเหตุส�าคัญของการไม่ช�าระ 

หนี ้ น่าจะมาจากขาดการสื่อสารเพื่อสร้างความ

เข้าใจในการช�าระหนี้ ท้ังผู้กู้/ผู้ค�้าประกันและ

สถานศึกษาที่ท�าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์  

การกู้ยืมเงินทุน กยศ. ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

เพียงพอต่อกฎระเบียบการช�าระหนี้ ผู้อธิบาย 

โดยเฉพาะสถานศึกษาไม่ใช่เจ้าของทุนตัวจริง 

และที่ส�าคัญคือผู้กู้ขาดจิตส�านึก เนื่องจากไม่ได้

รับการปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง เห็นต้นแบบที่

ไม่ดีโดยเชื่อว่าไม่คืนก็ไม่เป็นไร กองทุนคงไม่

จริงจังกับการเรียกคืนหนี้ ทั้งๆที่เงินต้นและ

ดอกเบี้ยที่กองทุนได้รับช�าระคืนจะกลับไปเป็น

เงินทนุให้นักเรียน นกัศกึษารุน่ใหม่ ได้กูย้มืต่อไป 

จวบจนเมื่อ กยศ. เอาจริงด้วยการฟ้องคดีและ

บังคับผู้ค�า้ประกันหนีใ้ห้ช�าระหนีแ้ทน ซ่ึงปรากฏ

ว่าครูบางคนที่ได้ช่วยลงชื่อค�้าประกันให้ศิษย์

จ�านวนมากได้ถูกฟ้องคด ีศษิย์ท่ีได้ประโยชน์จาก 

กยศ. โดยครูค�้าประกันให้ จึงได้ส�านึกผิดและ

ปรากฏเป็นข่าวอย่างกว้างขวาง

 ปรากฏเป็นข้อเสนอแนะว่า 

นอกจากการด�าเนินมาตรการทาง

กฎหมายในการฟ้องบังคับคดีแล้ว  

กยศ. จะต้องให้ความรู ้ความเข้าใจ 

ทีถ่กูต้อง การส่งเสริมการเป็นลกูหนีท่ี้ดี

ส�าหรบัใช้เป็นต้นแบบกน่็าจะท�าได้ รวมทัง้ส่งเสรมิ

การสร้างจิตส�านึกที่ดีให้แก่ลูกหนี้ท้ังในระหว่าง

ศกึษาและเมือ่ศกึษาส�าเรจ็แล้ว อาจจดัท�ากิจกรรม

จติอาสาเพือ่ชดเชยหรอืทดแทนดอกเบีย้เงนิกูย้มื 

ตลอดจนการเพิม่เตมิความรูท้ัง้ในและนอกหลกัสตูร

เกีย่วกบัการสร้างวนิยัการออมเงนิเพือ่ประโยชน์

ในการวางแผนชีวิตของคนรวมถึงการวางแผน 

ใช้หนี้ภายหลังส�าเร็จการศึกษาด้วย

 (2)  ประเด็นทุจริตโกงคนเดือดร้อน 7 

   สาระโดยสรุปจากกรณีศึกษา 

หลากหลายกรณีที่ ป รากฏเป ็นคดี ความ 

โดยเฉพาะกรณีบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

ทุจริตโกงเงินอุดหนุนช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่

เด็กยากจนและเด็กไร้ที่พึ่ง หรือกรณีบุคลากร

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

หรือกรณีบุคลากรส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติโกงเงินอุดหนุนวัดโดยเรียกรับเงินทอน

จากเงินอุดหนุนวัดและโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

(รวมท้ังมกีารสร้างหลักฐานการเบกิจ่ายเป็นเท็จ)  

7 โดยนายสนั สัง่สอน ผูอ้�านวยการศนูย์คณุธรรม คณะท�างานและเลขานกุาร โดยคณะท�างานส่งเสรมิกระบวนการในการปรบัพฤตกิรรม
ด้วยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม
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การสังเคราะห์จากกรณีศึกษาต่างๆ แสดงว่า 

การทุจริตเป็นการกระท�าที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ส� า คัญ 3 ประการ คือความไม ่ซื่ อสัตย ์  

การแสวงหาและฉวยโอกาส ท้ังสามปัจจัยเป็น 

สิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ สะท้อนว่าคนรู้จักคุณธรรม 

แต่ไม่เคยยดึปฏบัิตติามหลกัคณุธรรม การกระท�า

ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้โดยเฉพาะการโกง คนทีเ่ดือดร้อน

และมีความทุกข์อยู่แล้วก็เพราะไม่ได้คิด ไม่ได้

ยับยั้งชั่งใจ ขาดทั้งวินัยและความรับผิดชอบ

    การปลูกฝ ังคุณธรรมหลักทั้ง 5 

ประการ คือ ความพอเพียง ความมีวินัย ความ

สุจริต การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ 

ซ่ึงน่าจะจ�าเป็นอย่างยิง่ โดยอาจจดัเป็นหลกัสตูร

ตั้งแต่ชั้นเรียนเริ่มต้นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ

แทรกไว้ในกิจกรรมการเรยีนในทกุชัน้ปี หรอืโดย

วธิกีารอืน่ๆ นอกจากนัน้ การสร้างวนิยัการออม 

ให้รูจ้กัการวางแผนการเงนิให้เข้าใจความพอเพยีง

ตั้งแต่ยังเด็กเพื่อโตไปจะได้ไม่โกง ในผู้ใหญ ่

อาจต้องหาวธิกีระตุกต่อมคดิ (เป็น moral remind) 

เช่น แสดงและเผยแพร่ต้นแบบที่ดี ให้แสวงหา 

สิ่งยึดเหนี่ยวหรือบุคคลที่ยึดเป็นตัวอย่างหรือ 

ตัวแบบคุณธรรม โดยอาจพัฒนาข้ึนจากกรณ ี

ต่างๆ ท่ีดีๆ ท่ียังมีเกิดข้ึนเสมอๆ น�าเอามาใช้

ประโยชน์

 (3)  ประเด็นจติสาธารณะ ปรากฏการณ์

เชิงบวกทางสังคม 8

    ประเด็นจิตสาธารณะ ซ่ึงเป ็น

ปรากฏการณ์เชิงบวกทางสังคม ได้ใช้ 2 กรณี

ศึกษา คือ โครงการก้าวคนละก้าว ของ ตูน  

บอดี้สแลม และการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยที่ 

ถ�้าหลวง - ขุนน�้านางนอน ทั้งสองกรณีศึกษา

แสดงว่าการมีจิตสาธารณะนั้นเป็นพื้นฐานของ

คนไทยโดยมีปัจจัยที่ส ่งผลสู ่ความส�าเร็จคือ 

การมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกระบวนการจัดการ 

ที่ดี (โดยเฉพาะกรณีโครงการก้าวคนละก้าว)  

มีการวางแผนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเป็น

ระบบ ทกุคนมส่ีวนร่วม เข้าถงึได้ง่าย การสือ่สาร

ทีเ่น้นความถกูต้องและเล่นกบัอารมณ์ความรูสึ้ก

ของคนเพื่อน�าไปสู่เป้าประสงค์ใหญ่ และการมี 

ผู ้น�าท่ีมีศักยภาพเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น 

อยากท�าตามหรอือยากเข้ามามส่ีวนร่วม 

8 โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาชิก
คณะท�างานฯ
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 มีข้อเสนอแนะว่า ในการวางเป้าหมาย

การพัฒนาคนเพื่อให ้มีคุณลักษณะอย ่างที่

ต้องการนั้น มีอีกอย่างหนึ่งท่ีมักมองข้ามไปคือ 

กระบวนการมุ่งไปสู่ผลส�าเร็จ ซึ่งมีความท้าทาย

และมีความส�าคัญต่อการพัฒนาคนไทยเป็น 

อย ่ างมาก ทั้ งสองกรณีศึกษาสะท ้อนถึง 

“กระบวนการ” ที่วางหรือเกิดขึ้นเป็นล�าดับ 

ก่อนหลงัต่อเนือ่งเป็นลกูโซ่  กระบวนการนัน้อาจ

วางแผนมาเป็นอย่างดี (เช ่นกรณีโครงการ 

ก้าวคนละก้าว) หรืออาจเป็นไปโดยธรรมชาติ 

ไม่มีการเตรียมการแต่มักมีกลวิธีและผู้น�าที่ดีใน

การวางกระบวนการนัน้ (เช่นกรณกีารช่วยเหลอื

ผูป้ระสบภัย นอกจากนัน้ทัง้สองกรณบ่ีงชีช้ดัเจน

ถึงความต่อเนื่องในการอธิบายท�าความเข้าใจ/

ประสานความร่วมมอืระหว่างผูเ้กีย่วข้องจ�านวนมาก 

ท�าให้คนจ�านวนมากท่ีต้องการแสดงออกได้มเีวที

และมีส่วนร่วมแสดงออกอย่างทั่วถึง พฤติกรรม

ท�านองนี้อาจต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว ์

 (4) ประเด็นมาตรการทางกฎหมาย9

    การสงัเคราะห์กรณนีีพ้บว่ากระบวนการ

สอบสวนมีผลต่อกระบวนการทางกฎหมาย  

โดยเฉพาะผูท้ีเ่สยีเปรยีบกว่าทางสงัคม การท�าให้

หลกัคณุธรรมในงานสอบสวนและหลกัพืน้ฐานใน

กระบวนการสอบสวนมีความเข้มแข็ง จ�าเป็น 

ต้องปรับระบบงานสอบสวนให้เป ็นไปตาม

9 โดย ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสมาชิกคณะท�างานฯ
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มาตรฐานสากล ได้แก่ การกระจายอ�านาจให้กบั

ต�ารวจในระดับจังหวัด การสร้างหลักประกัน

ความอิสระให้แก่พนักงานสอบสวน การปรับ

โครงสร้างการสอบสวนและการฟ้องร้องคดีให้

เป็นกระบวนการเดียวกัน และกระจายงาน

สอบสวนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  กรณศึีกษานี ้ให้ข้อคิดว่าการส่งเสรมิวินยั

แก่คนไทยโดยเฉพาะเด็กน่าจะส่งผลส�าคัญมาก

ในเชิงการป้องกันระบบคุณธรรมของประเทศ

หากจัดให้มีขึ้นได้ดีก็จะวางกรอบให้ระบบการ

สอบสวนสามารถตรวจสอบได้ กระบวนการทาง

กฎหมายต้องให้มส่ีวนร่วม โปร่งใสและตรวจสอบ

ได้ ส ่วนมาตรการทางกฎหมายต้องชัดเจน  

และต้องมีการสื่อสารสร้างการเรียนรู ้ร่วมกัน  

และระบบการสอบสวนต้องอาศัยกระบวนการ 

มส่ีวนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพือ่ตรวจสอบและ

คานอ�านาจซ่ึงกันและกัน (เช่นระหว่างต�ารวจ

และอัยการ)

  น่าสังเกตว่ากระบวนการทางกฎหมาย 

ที่ ถูกบิดเบือนน่าจะมาจากการไม ่ต ้องการ

ท�าความจริงให้ปรากฏ โดยการอ�าพราง ปิดบัง 

หรือให้ข้อมูลเท็จ และหากยังไม่สามารถท�า 

ความจรงิให้ปรากฏได้ กระบวนทัศน์และหลกัคดิ

ของคนไทยกจ็ะไม่อาจสร้างให้บรรลเุป้าหมายได้

 สรุปรวมความจากการศึกษาวิเคราะห์

กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อทดสอบความเหมาะสม 

และความเป็นไปได้ของคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์

ของคนไทยตามกรอบเป ้าหมายคุณธรรม  

5 ประการนี้ พบว่าการมีจิตสาธารณะเป็น

คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในคนไทยส่วนใหญ ่

ซึง่ปรากฏเป็นความโอบอ้อมอาร ีเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ 

และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อใดท่ีมีเหตุการณ์

ส�าคัญ (ที่วางแผนสร้างขึ้นเป็นอย่างดี) หรือ

ภาวะฉุกเฉินวิกฤติ (ที่ไม่คาดคิดล่วงหน้าได้) 

สภาวะการมจีติสาธารณะจะปรากฏโดยพร้อมเพรยีง

และท�าให ้ประสบผลสัมฤทธิ์อย ่างดี โดย 

ต้องอาศยัภาวะผู้น�าทีดี่และสถานการณ์ทีอ่�านวย

ให้  ในแง่นีเ้ป็นข้อน่ากังวลหากเกดิกรณกีารสร้าง

สถานการณ์โดยไม่ประสงค์ดี อาจน�าไปสู่ความ

เสียหายในวงกว้างได้ (เช่นกรณีการระดมพล

สนับสนุนโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วยการจัดวิ่ง 

การกุศลแต่ขาดการวางแผนและไม่มีผู ้น�าที่ด ี

ได้ส่งผลเสียหายดังท่ีปรากฏ) ส่วนคุณลักษณะ

อื่นๆ อีก 4 ประการ เป็นประเด็นที่อาจเคยเป็น

คณุลกัษณะประจ�าของคนไทย แต่ได้เลอืนรางไป

ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมกบัเทคโนโลยใีหม่ 

ดงัทีป่รากฏแนวพระราชด�ารแิละ พระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เรือ่งปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ท�าให้ปัจจบุนั

มีองค์กรหน่วยงานต้นแบบหลายแห่งได้ช่วยกัน

รณรงค์ให้คนไทยรู ้จัก “พอเพียง” มากขึ้น  

ความสุจริตก็เป็นท�านองเดียวกัน บทวิเคราะห์

คราวนี้ได ้แสดงถึงพื้นเพเดิมของพฤติกรรม 

คนไทยว่าเป็นคนซ่ือตรง (มี integrity) และ

ซ่ือสัตย์ (มี honesty) ซ่ึงถือเป็นคนสุจริต  

แต่การแสวงหาโอกาสและฉวยโอกาสกย็งัปรากฏ

จากกรณเีล็กๆ น้อยๆ จนระยะหลงัเป็นเร่ืองใหญ่ 
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ได ้ขยายขอบข่ายความเสียหายเป็นวงเงิน 

หมืน่ล้านหรอืแสนล้านบาท การยดึตวัตนของตวัเอง

เป็นหลักมากเกินไปท�าให้ขาดความรับผิดชอบ 

และเมื่อขาดวินัย ก็สามารถท�าการได้หลายๆ 

อย่างที่ส่งผลเสียต่อผู้อื่น ฝ่าฝืนกฎหมายหรือ

เป็นการผลกัภาระและต้นทนุให้กบัผูอ้ืน่ ฉวยเอา

ประโยชน์เป็นของตนฝ่ายเดยีว ปรากฏการณ์ของ

องค์กรและหน่วยงานต้นแบบหลายกรณีท่ีสนใจ

ในประเด็นปัญหาท�านองนี้และได้ด�าเนินการ

ต่างๆ เช่น การรณรงค์ต่อต้านการทุจรติประพฤติ

มิชอบ การเรียกร้องสร้างความมีวินัย การสร้าง

ธรรมาภิบาล และการพฒันาจติส�านกึรบัผดิชอบ

ในการคิดการพูดและการกระท�าของตนเอง 

เป็นต้น

การสร้างกระบวนทัศน์และหลกัคดิส�าหรับคนไทย

  จากสถานภาพและองค์ความรู้ที่ปรากฏ

ดังกล่าวข้างต้น จึงร่วมกันก�าหนดหลักการของ

พันธกิจ “การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด

ส�าหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21” ดังนี้

 1.  กระบวนทศัน์และหลกัคดิทีพ่อเหมาะ 

ส�าหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21 น่าจะอยู่ภายใต้

กรอบแนวคิด คนไทยต้องมีความพอเพียง เป็น

คนมีวินัย สุจริต มีจิตสาธารณะและรู้รับผิดชอบ 

ซึ่งอาจสรุปเรียกว่า “คุณธรรมที่พึงประสงค์  

5 ประการ” โดยมุ่งเป้าหมายให้ “คนไทยเห็น

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

 2.  การรณรงค์คุณธรรมที่พึงประสงค์  

5 ประการ โดยพยายามสร้างและขยายความคิด

ดังกล่าวให้กว้างขวางมากท่ีสุด ท้ังโดยวธิทีางตรง 

การใช้สื่อ รวมทั้งส่ือสังคมและภาคีเครือข่ายใน

การรณรงค์

    (ก)  ในเบื้องต้นได้อาศัยองค์กรที่มี

วตัถุประสงค์และพันธกจิใกล้เคยีงกบัเป้าหมายท่ี

ก�าหนดนี ้ได้แก่ ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 

ซึ่งได้จัดสมัชชาคุณธรรมเป็นประจ�าทุกๆ 2 ปี 

และในบรรดาหลายๆ กจิกรรมนัน้ได้ร่วมสานพลัง

สร้างโรงเรียนคุณธรรม จากอ�าเภอบางมูลนาก 

จังหวัดพิจิตร ภายใต้การด�าเนินงานของกองทุน

การศึกษาพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และต่อมาเป็นศูนย์โรงเรียน

คณุธรรมมลูนธิิยวุสถริคณุ ในปัจจบุนั พนัธกจินัน้

ได้ขยายอย่างกว้างขวางไปยงัโรงเรยีนจ�านวนมาก 

ต่อไปถงึโรงพยาบาลคณุธรรม และอ�าเภอคณุธรรม 

เป็นต้น

    (ข)  การประสานความร่วมมือกับ

คณะกรรมการส ่ง เสริมคุณธรรมแห ่งชาติ  

ซ่ึง จัดต้ังโดยระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี  

และมีรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน มีกรมการศาสนาและศูนย์คุณธรรม 

เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ คณะนี้ม ี

คณะอนุกรรมการอยู ่หลายคณะ ได้ด�าเนิน 

การรณรงค์ “คุณธรรม” เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  

โดยนิยามไว้ 4 ประการได้แก่ ความพอเพียง 

ความมีวินัย ความสุจริตและการมีจิตอาสา  

ล่าสดุผลการประชมุเสนอให้ผนกึก�าลงัด�าเนนิการ

รณรงค์ร่วมกันเพื่อศักยภาพในการด�าเนินงาน 
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และขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา “คุณธรรม

ที่พึงประสงค์” เป็น 5 ประการ โดยเฉพาะ 

การเพิ่มเติมหลักความรับผิดชอบ ซึ่งส�าคัญมาก

กับบุคคลและนิติบุคคลในภาคเอกชนที่เข้มงวด

มากกับการมีธรรมาภิบาลในการท�าธุรกิจ 

ซึ่งความรับผิดชอบเป็นหลักส�าคัญมากประการ

หนึ่งในเรื่องธรรมาภิบาล ส่วนประเด็นการมี 

จิตสาธารณะนั้นจะสื่อความหมายกว้างขวาง

มากกว่าการมจีติอาสา เพราะการมจีติสาธารณะ 

จะท�าให้คนนกึถงึผูอ้ืน่เสมือนนกึถึงตวัเองหรอืไม่

ด้อยไปกว่าตัวเอง จึงไม่เพียงแต่อาสาไปกระท�า

การใดๆ เท่านั้น คณะกรรมการฯ ได้รบัหลกัการ

ไว้แล้วและจะทยอยด�าเนนิการร่วมกันต่อไป

    (ค)  การรณรงค์คุณธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีการประสานและ

ปรึกษาหารือในเชิงนโยบายกับกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิน่ และได้ข้อยตุเิป็นแนวปฏบิติั

ที่ส�าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ (1) การสนับสนุน

ให้ อปท. ใช้หลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 

ประการ ในการด�าเนินงานโดยตั้งเป้าหมาย 

ที่บุคลากรทุกระดับของ อปท. กับประชาชนใน 

อปท. นัน้ๆ เอง การด�าเนนิงานที ่อปท. ใดท�าอยูแ่ล้ว

ด้วยหลักการใน 5 ประการ หากยังไม่ครบ 

ทุกประการ ให้ค ่อยๆ ขยายเพิ่มเติมต่อไป  

เมื่อบุคลากรของ อปท. กับประชาชนใน อปท. 

ได้ยึดหลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ 

แล้ว ย่อมจะแสดงพัฒนาการในประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลของการด�าเนนิงานของ อปท. นัน้ 

(2) เพือ่ให้สามารถวดัและประเมนิสมรรถนะและ

สัมฤทธิ์ผลของการด�าเนินงานตามข้อแรกใน

แต่ละรอบเวลา เช่นใน 1 ปี จะจัดให้มีการวัด 

และประเมินสมรรถนะและสัมฤทธ์ิผลตาม 

หลักคุณธรรมที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ประการ โดย

พัฒนาตัวชี้วัดส�าหรับคุณธรรมแต่ละประการ 

ขึ้นจากบรรดาตัวชี้วัดเดิมที่ใช้วัดประสิทธิภาพ/

ประสทิธผิลของการด�าเนินงานอยูแ่ล้ว โดยไม่ต้อง

ร ่างตัวชี้วัดข้ึนใหม่ การประเมินดังกล่าวนี ้

จะแสดงผลการประเมนิในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่ 

เช่น จัดเป็นกลุ่มฯ ตามล�าดับสัมฤทธิ์ผลของ

สมรรถนะหรือจัดเป็นกลุ่มตามล�าดับในแต่ละ

ประเภทของ อปท. และ (3) ในท้ายสดุอาจพฒันา

ไปถึงขั้นที่ใช้ผลการประเมินตาม (2) ไปประกาศ

ให้ม ีอปท. คณุธรรม เช่น เทศบาลคณุธรรม อบต.

คุณธรรม หรือ อบจ.คุณธรรม และพัฒนาต่อไป

ในอนาคตถึงกระบวนการที่แต่ละ อปท. ต้อง

รักษาระดับคุณธรรมของตนไว้

   (ง) การรณรงค์คุณธรรมในกลุ ่ม 

องค์กรอื่นๆ เช่นกลุ่มของเครือข่ายวัฒนธรรม 

ในแต่ละพ้ืนที่ เครือข่ายพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ กลุ่มโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกลุ่มท่ี

สังกัดกรุงเทพมหานครหรือในกลุ ่มสถาบัน

อุดมศึกษา ได้มีการด�าเนินการไปบ้างแล้วแต่ยัง

ไม่จัดว่าเป็นระบบความคิดในการด�าเนินงาน 

ที่ชัดเจนเพียงพอ มีสมาชิกมาเข้าร่วมกิจกรรม

อื่นๆ บ้าง ซึ่งต้องผลักดันและรณรงค์ต่อไป

    (จ)  การรณรงค์คณุธรรมในเครอืข่าย

โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มี 
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การด�าเนินการโดยมีคณะท�างานประสานงาน 

ในเร่ืองน้ี โดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนของ 

อปท. ที่ท�ากิจกรรมภายใต้การสนับสนุนของ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) อยู่แล้ว

    (ฉ)  การรณรงค์คณุธรรมในเครอืข่าย 

ธุรกิจภาคเอกชน มีคณะท�างานรับผิดชอบ 

ด�าเนินเป็นการเฉพาะเรียกว่า คณะท�างาน

รณรงค์ธรรมาภิบาล และอาศัยสืบต่อจากกรอบ

เงื่อนไขและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย  ์

แห่งประเทศไทยส�าหรบัภาคธรุกจิเอกชนทีอ่ยูใ่น

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัธรรมาภบิาล

ของธุรกิจ ทั้งในด้านความโปร่งใส ความพร้อม

รับการตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม และความ 

รับผิดชอบโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบกับบทบาทของสภาหอการค ้ า 

แห่งประเทศไทยท่ีสนับสนุนในระยะเริ่มต้น 

ในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ท่ีได้

พัฒนาเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 

ในปัจจบัุน ธรุกจิภาคเอกชนในเครอืข่ายค่อนข้าง

เคร่งครดัและด�าเนนิการในด้านการมจีติสาธารณะ

และความรับผิดชอบจากการท�า CSR ของธุรกิจ

เป็นประจ�าอยูแ่ล้ว และเลอืกทีจ่ะขยายคณุธรรม

ด้านความมีวินัยเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง

    (ช)  การรณรงค์คณุธรรมในเครอืข่าย

สื่อมวลชน มีคณะท�างานด้านนี้โดยเฉพาะชื่อว่า

คณะท�างานเครือข่ายสื่อมวลชน มีเป้าหมาย 

การด�าเนินงานเป็น 3 ด้าน กล่าวคอื (1) การช่วย

จัดการให้สื่อประเภทต่างๆ ได้เผยแพร่กรณีหรือ

บุคคลคุณธรรม ส่งเสริมให้ผู้ที่ท�าความดีได้รับ

การชื่นชมยินดีและมีก�าลังใจ ควบคู่ไปกับการ

ต�าหนิและต่อต้านกรณีที่ขาดคุณธรรมอย่าง

รุนแรงโดยเฉพาะการทุจริต เพื่อช่วยปรามการ 

กระท�าที่ไม ่พึงปรารถนาด้วย (2) การช่วย 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนทศัน์และหลกัคดิ

ที่เหมะสมส�าหรับคนไทย โดยเฉพาะคุณธรรม 

ทีพ่งึประสงค์และ (3) สร้างธรรมาภบิาลในวงการ

สื่อและบุคลากรของสื่อ

 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด พันธกิจที่ส�าคัญ

อีกประการหนึ่งคือการพัฒนาเครือข่ายความ 

ร่วมมือในการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด 

ที่เหมาะสมส�าหรับคนไทย เพราะนอกจาก

เป็นการสร้างและขยายการยอมรับคุณธรรม 

ที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ประการแล้ว ยังเป็นฐาน

ส�าคัญส�าหรับการท�าให้คนไทยปฏิบัติคุณธรรม  

5 ประการ กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�าให้

บรรเทาปัญหาที่ไม่พึงปรารถนาไปได้มากใน

อนาคต หลักการส�าคัญในการสร้างเครือข่าย 

ในคร้ังนี้ได้ยึดข้อเท็จจริงจากการมีเครือข่าย 

ต่างๆ ด�าเนินการอยู่แล้วเป็นจ�านวนมากใน

ประเทศไทย ทั้งที่เป็นรูปแบบนิติบุคคลตาม

กฎหมายและท่ีจัดต้ังในแบบองค์กรจิตอาสา 

แต่ละเครือข่ายที่มีอยู ่  มีวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมาย (เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการรณรงค์คณุธรรม) 

แตกต่างกัน เช่น บางเครือข่ายเน้นเฉพาะการ 

ต่อต้านการทุจริต บางเครือข่ายรณรงค์สร้าง

จิตส�านึกของความพอเพียง หรือบางเครือข่าย
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เน้นหลักการมีวินัยด้านการจราจร เป็นต้น 

ประเด็นส�าคัญคือไม่มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ว่ามี

เครือข่ายใดบ้างและท�าอะไรอยู่ ทางลัดท่ีดีท่ีสุด

คือเกาะเกี่ยวสร้างสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างๆ  

ที่พอมีข้อมูลให้อ้างถึง

 การจดัประชุมเชิงปฏบัิตกิารมวัีตถปุระสงค์

เพื่อ (1) แจ้งให้ทราบถึงการสร้างกระบวนทัศน์

และหลักคิดส�าหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21  

(2) ให้ทราบรายละเอียดคุณธรรมที่พึงประสงค์  

5 ประการ (3) ประเมินความเห็นและชักชวน 

ให้เข้าร่วมด�าเนินงานไปด้วยกัน ทั้งนี้โดยแต่ละ

เครือข่ายยังคงด�าเนินงานของตนตามเดิมต่อไป 

และถ ้าหากพร ้อมและประสงค ์อาจขยาย 

เป้าหมายให้ครอบคลุมคุณธรรมที่พึงประสงค์  

5 ประการได้

 เครื อข ่ ายหลั กที่ เ ป ็ นฐานส� าหรับ 

เริ่มด�าเนินงานได้แก่ เครือข่ายของคุณธรรม 

โดยเฉพาะสมัชชาคุณธรรม เครือข่ายของ สสส. 

เครือข่ายของงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เครือข่ายวัฒนธรรม เครือข่ายธุรกิจ 

และเครือข่ายประชาสังคม 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดขึ้น 3 ครั้ง 

แต่ละครั้งมีสมาชิกและผู้แทนเครือข่ายต่างๆ  

รวมทั้งบุคคลทั่วไปเข ้าร ่วมกว่า 300 ราย  

รวมแล้วมีสมาชิกทั้งเครือข่ายและบุคคลเป็น

จ�านวนมาก ซึ่ งเมื่อประเมินแล ้ว ทุกฝ ่าย  

มคีวามเหน็พ้องต้องกนัว่าการด�าเนนิงานท้ังหมด

น่าจะถูกต้องและถูกทางแล้ว และได้มีการจัดท�า

ปฏิญญาร่วมกันว่าจะร่วมกันขบัเคลือ่นการสร้าง

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยต่อไป

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  4  

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเป็นครั้งล่าสุด

นอกจากย�า้เตือนค�ามัน่ตามปฏญิญาดังกล่าวแล้ว  

ยังเป็นการสรุปภาพรวมรายงานการด�าเนินงาน

ท้ังหมดในรอบปีเศษด้วย การรายงานนีย้งัไม่อาจ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ได ้เพราะเป็นปีแรกของ 

การระดมความคิดและเริ่มด�าเนินงานเท่านั้น

ประมวลสรุป

 การท�าความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนทศัน์

และหลักคิดของคนไทยเป็นประเด็นที่ยาก 

เพราะมีความซับซ้อนและไม่ค่อยมีผู ้ท�าการ 

ศึกษาวิเคราะห์ไว้มากนัก สภาพบังคับของการ 

จัดระเบยีบความคดิภายใต้เวลาอนัส้ันท�าให้ต้อง

เลือกศึกษาวิเคราะห์จากวรรณกรรมและข้อมูล

ทุติยภูมิซ่ึงมีข้อจ�ากัดอยู่มาก แต่ก็ท�าให้ได้สาระ

ส�าคญัพอประมวลสรุปเป็นตรรกะส�าหรับร่างเป็น

คณุธรรมท่ีพึงประสงค์ 5 ประการท่ีจะเป็นกญุแจ

ส�าหรับกระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีเหมาะสม

ส�าหรบัคนไทยในศตวรรษที ่21 คอื ความพอเพยีง 

ความมวีนิยั ความสจุรติ การมจีติสาธารณะ และ

ความรับผิดชอบ

 การทดสอบความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ของคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ 

เช่น กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย 

ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาและเป็นที่ทราบกันทั่วไป 

ให้ผลสรุปที่น่าสนใจมากว่า การมีจิตสาธารณะ

เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของคนไทย และพร้อม
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แสดงออกร่วมกันเป็นมวลชนเมือ่สถานการณ์เอือ้

และมีผู ้น�าที่ เหมาะสม ส ่วนความพอเพียง  

ความสุจริต ความมีวินัย และความรับผิดชอบ  

ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สามารถหล่อหลอมและ

สร้างให้เป็นที่พึงประสงค์ได้

 การด�าเนินงานเมือ่ก�าหนดกรอบแนวคดิ

และเป้าหมายแล้ว จึงท�าการรณรงค์สร ้าง 

เครือข่ายด�าเนินงานคุณธรรมท่ีพึงประสงค์  

ทั้งการร่วมมือกับเครือข่ายหลักที่มีอยู่แล้ว เช่น 

สมัชชาคณุธรรม รวมทัง้การประสานความร่วมมอื

กบัคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิและ

เครือข่ายอื่นๆ เช่น เครือข่ายองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน และ 

เครือข่ายสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนั้น 

ได้จดัประชมุเชิงปฏิบัตกิาร เพือ่รวบรวมเครอืข่าย

ต่างๆ ทีม่อียูก่ระจัดกระจายและมคีวามหลากหลาย

ในวัตถุประสงค์ เพื่อประมวลความเห็นและท�า

ปฏิญญาร่วมกันรณรงค์คุณธรรมที่พึงประสงค์

เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะ

ส�าหรับคนไทย

 กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย

เป็นภาวะพลวตัท่ีเปลีย่นแปลงได้และเปลีย่นแปลง 

อยู่เสมอมา การปรับสร้างกระบวนทัศน์และ 

หลักคิดที่พอเหมาะแล้วก็อาจเปลี่ยนไปได้อีก 

ในช่วงต่อไป ดังนั้นพันธกิจดังกล่าวนี้จึงเป็น 

ภาระทีไ่ม่สิน้สดุและต้องด�าเนนิงานเป็นระยะยาว 

ทีผ่่านมาเป็นเพยีงรอบ 1 ปีแรกของการด�าเนนิงาน

เท่านั้นและการด�าเนินงานก็ยังไม่แล้วเสร็จ  

มีท้ังภาระที่ค้างอยู่และที่ต้องสร้างขยายเพิ่มข้ึน 

เพื่อวางแนวคิดคุณธรรมที่พึงประสงค์ให้ส�าเร็จ
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1. ความส�าคัญ

 บทความนี้ ปรับปรุงจากรายงาน “การ

ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และ

หลักคิดของคนไทยปัจจุบัน ในมุมมองของ 

นักสั งคมศาสตร ์”  ที่ เสนอต ่อส� านักงาน 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็น 

ส่วนหนึ่งของการด�าเนินงานของคณะท�างาน

จัดการความรู ้และติดตามประเมินผลภายใต ้

คณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

เพื่อค้นหาแนวทางท่ีจะรองรับต่อปัญหาความ 

ไม่พร้อมของคนไทยที่จะก้าวเดินไปพร้อมกับ

นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยน

เรื่องส�าคัญๆ 2 เรื่องด้วยกัน คือ หนึ่ง การปรับ

เปลีย่นด้านการเรยีนรู ้(Transition of learning) 

สอง การปรับเปลี่ยนด้านค่านิยมและวัฒนธรรม 

(Transition of culture) ในขณะที่รายงานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พบว่า คนไทยมีความ 

ไม่พร้อมทีจ่ะก้าวเดนิไปพร้อมกบัการเปลีย่นผ่าน

ของยคุสมยั เช่น ดแูลตวัเองไม่ดพีอ มปัีญหาด้าน

คุณธรรม ขาดความคิดสร้างสรรค์ ขาดดุลยพินิจ

ที่จะเลือกรับปรับใช้วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

อย่างรู้เท่าทัน ฯลฯ 

 ในศตวรรษที่ 21 สังคมจะผลิตความ

สัมพันธ์ทางสังคมขึ้นใหม่ตามวิถีของเครือข่าย

และความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถึง 

ปี พ.ศ. 2560 มีประชาชนทั่วโลกเข้าถึงการใช้

บริการอินเทอร์เน็ตไปแล้ว 4 พันล้านคน โดย

ประมาณ (53 % ของประชากรโลก) ความ

สัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกดิข้ึนตามโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของการติดต่อสื่อสารแบบใหม่นี้ จะไม่ได้เข้า

แทนที่วิถีความสัมพันธ ์ เดิมที่ด�ารงอยู ่ตาม 

ความสัมพันธ์ทางการผลิต การปกครอง และ 

การพัฒนาประชาธิปไตย แต ่จะน�าเอาวิถ ี

ความสัมพันธ์ทางสังคมไปเพ่ิมความเข้มข้น 

หลากหลาย และซับซ้อนเข้ากับนโยบายของ 

การปกครองและการจัดการธุรกิจเศรษฐกิจ 

(Schmidt & Cohen, 2013) ยกตัวอย่าง  

ผลจากความสามารถและความทันสมัยของ

ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถบรรจุข้อมูลลงได้

จ�านวนมาก องค์กรต่างๆ สามารถใช้เป ็น 

กระบวนทัศน์ หลักคิด และการย่างก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ 21 ของคนไทย

ดร.สุนทร คุณชัยมัง
ผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
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ช่องทางของการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารต่อ

สาธารณะได้ ทั้งข้อมูลท่ีเป็นตัวอักษร ภาพ

เคลื่อนไหว และเสียง เหมือนกับรวมเอางาน

ภาพยนตร์ เพลง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ 

การบนัทกึเทปคาสเซท็มารวมไว้ในทีแ่ห่งเดยีวกนั 

และเมื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารนี้สามารถ 

รวมเข้ากับการบริการผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

และโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ก็ยิ่งท�าให้การสื่อสาร

แบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้มีบทบาทต่อการ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

ของผู้คนได้มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณ 

 ผลจากการท�างานเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็

ต่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารข้างต้น ยังน�า

ไปสู่การเพิ่มความเข้มข้นหรือความส�าคัญของ

การส่ือสารระหว่างผู้รับข้อมูลข่าวสารท่ีมักจะ 

ส่งต่อข้อมูลทีต่นเองได้รบัไปยงัเพือ่นหรอืคนอืน่ๆ 

เสมอืนหนึง่เป็นผูส้ือ่ข่าวท่ีผลติข้อมลูข่าวสารและ

เผยแพร่ออกไปตามความสามารถของโทรศัพท์

เคลื่อนที่และ Social media ซ่ึงเป็นวิถีของ 

การส่ือสารแบบเครอืข่าย (Networking structure) 

การสื่อสารของสังคมในรูปแบบน้ี จะต่างไป 

จากการสื่อสารแบบการกระจายออกจากศูนย์ 

ก�ากับควบคุม (Broadcast structure) เช่น  

กองบรรณาธกิารข่าว ของสื่อมวลชน อันเป็นผล

ท�าให้ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนท่ีของส่ือออนไลน์  

จะมคีวามรวดเร็ว มหีลายหลากสีสนัและอารมณ์

มากกว่าการรายงานของส่ือมวลชน ก็ยิ่งท�าให้

ความนิยมของสังคมที่มีต ่อสื่อออนไลน์และ 

การสื่อสารผ่าน Social media ได้รับความนิยม

เพ่ิมมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น Social media  

โลกออนไลน์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังเป็น 

ตัวกระตุ้นสร้างเครือข่ายทางสังคม ซ่ึงเป็นการ 

รวมตวักนัตามความชอบ ความนยิมทีเ่หมอืนกนั 

เป็นเครือข่ายร่วมกัน และนับได้ว่าเทคโนโลยี

ข้อมูลข่าวสารได้มีส่วนร่วมสร้างประเด็น/สาระ

ใหม่ๆ พร้อมๆ กับสร้างเครือข่ายทางสังคมขึ้น 

และมคีวามโดดเด่นเป็นกระแสน�าสังคมเพ่ิมข้ึนๆ 

จนน�าไปสู่ “การสร้างตัวข้ึนเป็นโครงสร้างของ

สงัคม” (Shaping social structure) (Castells, 

1996) การที่สังคมยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21  

มีกระบวนการทางสังคมที่เข้มข้น หลากหลาย 

และซับซ้อนขึ้นใหม่ อย่างน้อยก็จะมีเร่ืองตาม

การอธิบายข้างต้น ซ่ึงมีช่องทางของการสื่อสาร 

การรับรู ้ และการสร้างความรู ้ขึ้นใหม่ตาม 

เครือข ่ายของอินเทอร ์เน็ตและ Network  

structure ซึ่งท�าให้ข้อมูลไหลเวียน 

โดยไม่มีระบบคัดกรอง เช ่นข ้อมูล

ข่าวสารที่ผ่านตามช่องทางการสื่อสาร

แบบเดิมที่เป็น Broadcast structure 

ดั งนั้ น  โลกและสั งคมแบบดิจิทัล 

ในศตวรรษที่ 21 จึงเต็มไปด้วยความ
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ท้าทายต่อปัญญา วุฒิภาวะ และความสามารถ

ทางสังคม (Social capabilities) ของผู้คน/

พลเมืองในสังคมนั้นๆ เป็นส�าคัญ 

 คณะอนุ กรรมการ เตรี ยมคนไทย 

สูศ่ตวรรษที ่21 ได้จดัท�าแผนงานสร้างกระบวนทศัน์

และหลักคิดที่ เหมาะสม เพื่อเตรียมความ 

พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนผ่านทางสังคมนี้  

โดยมีองค์ประกอบ/เป้าหมายขั้นต้น 5 ประการ 

ด้วยกนั คอื ความพอเพยีง ความมวีนิยั ความสจุรติ 

การมีจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ 

 ซึ่งจะถือว่า แผนงานสร้างกระบวนทัศน์

และหลักคิดข้างต้น เป็นการริเริ่มการคิดตาม

ระบบเหตุผล (Rationalism) เป็นการสร้าง 

ความคิดและกรอบ (Ideas and frames) เพื่อ

การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่จะอยู ่ 

ร่วมกับสังคมที่มีความเข้มข้น หลากหลาย และ

ซับซ้อนของศตวรรษที่ 21

 จากความส�าคัญของประเด็นข้างต้น 

บทความน้ี จึงมีความประสงค์ท่ีจะสังเคราะห์

โอกาสและความเป ็นไปได ้ของสังคมไทย 

ว ่า จะน�าพากระบวนทัศน์และหลักคิดท่ีม ี

องค์ประกอบ 5 ประการข้างต้น สร้างเป็น 

ความพร้อมขึน้ใหม่ท่ามกลางการเปล่ียนผ่านของ 

ยุคสมัยนี้ได้หรือไม่ อย่างไร โดยอิงกรอบคิดและ

ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์ - พฤตกิรรมศาสตร์ และ

คุณลักษณะใหม่ของวิถีความสัมพันธ์ทางสังคม

แบบใหม่ตามยุคสมัยดิจิทัล มาใช้ประกอบการ

สังเคราะห์ด้วย

2. ทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมสังคม

 2.1 การเห็นอกเห็นใจผู้ผู้อื่น (Com-

passion) 

   Charles Darwin เจ้าของทฤษฎี

ววิฒันาการ ได้เขยีนบทความเรือ่ง The Decent 

of Man and Selection in Relation to Sex 

เมือ่ปี ค.ศ. 1871 โดยยกเอาเหตกุารณ์ทีล่งิบาบนู

ก�าลงัท�าร้ายผูด้แูลสวนสตัว์ ในขณะทีมี่ลงิตวัเลก็ๆ 

ฝูงหนึ่ง ที่ได้รับการดูแลและความเป็นเพื่อนจาก

ผู้ดูแลสวนสัตว์ และเคยถกูลิงบาบูนท�าร้ายมาก่อน 

เมื่อฝูงลิงเห็นเหตุการณ์นั้น จึงได้ส่งเสียงและ 

ร่วมกนัเข้าไปรมุกัดลงิบาบนู แม้ว่าจะไม่สามารถ

เอาชนะลิงบาบูนก็ตาม แต่การกระท�าของฝูงลิง 

ตัวเล็กๆ เหล่านั้น ได้ท�าให้ลิงบาบูนชะงักและ 

เป็นจังหวะที่ท�าให้ผู้ดูแลสวนสัตว์หนีเอาตัวรอด 

มาจากเหตุการณ์นั้น Darwin สรุปเหตุการณ ์

ท่ีเกิดข้ึนว่า ปฏิกิริยาของความเห็นอกเห็นใจ 
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หรือปฏิกิริยาที่จะเข้าช่วยเหลือผู้คนท่ีเดือดร้อน 

จากคนท่ีเคยเดือดร้อนมาก่อน หรือรับรู้ได้ใน

ความเดือดร้อนนั้น ย่อมจะเกิดขึ้นได้เสมอ และ

ความรูส้กึนีม้ไีด้แม้ในสตัว์ เช่น ฝงูลงิตามตวัอย่าง

   Darwin สรุปว่า ความเป็นสังคม

ของคนเรานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานท่ีมีความเห็นอก

เห็นใจซึ่งกันและกัน ปกป้องการอยู ่ร ่วมกัน 

ของชุมชนเมื่อถูกผู้อื่นรุกราน แล้วขยายวงให ้

กว ้างออกไปตามความเกี่ยวข ้องของผู ้คน 

ไม่ว่าจะชนชาติหรือชนเผ่า เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่

ความสมัพนัธ์ทีค่อยย�า้เตอืนต่อกนัและกนั ส่งต่อ

เป็นสายใยจากรุ่นสู ่รุ ่น โดยสิ่งที่ส่งต่อกันนั้น  

จะประกอบไปด้วย หน้าที่รับผิดชอบ (Duty)  

การเสียสละ (Selflessness) และการยึดหลัก

การปฏิบัติที่ เห็นประโยน์ของผู ้อื่นเป็นที่ตั้ง  

(Altruism) (Ekman, 2010) 

 

 2.2 การเลยีนแบบท�าตามกนัทางสงัคม 

(Imitation)

   ผลงานส�าคัญของ Gabriel Tarde 

ทั้งเรื่อง The Law of Imitation (1890) และ 

The Social Logic (1895) มีความเกี่ยวข้อง 

กับการตกผลึกภายใน (Implicitly) และการ

แสดงออก (Explicitly) ต่อภายนอกของคนเรา 

ที่ว่า การชี้น�าทางสังคม ไม่ได้เกิดจากกฎของ

ความคลุมเครือ การไม่มีบุคลิกลักษณะ และ

ความไม่ชัดแจ้ง แต่เกิดขึ้นจากการคิดค้น ริเริ่ม 

สร้างสรรค์ การค้นพบ การประดิษฐ์ และการ

สร้างนวัตกรรม แล้วสิ่งเหล่านั้นจะถูกใช้งาน 

แพร่หลายในสังคมด้วย “การใช้งานแบบเลียน

แบบตามกนัของคนในสังคม” (Imitation) ในทาง

ฟิสิกส์และชีววิทยา ก็มีการอธิบายเรื่องของการ

ท�าซ�้าๆ กันนี้ โดยเรื่องของการเคลื่อนไหวแบบ

สั่นสะเทือน (Vibratory Movements) Tarde 

เห็นว่าเรื่องของการท�าซ�้า การสั่นสะเทือน  

การส่งต่อรุ่นต่อรุ่น และการเลียนแบบเอาอย่างกัน

ทางสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน (Tarde, 1903) 

   การท�าอะไรซ�้าๆ กันและการ

รวบรวมเรื่องที่ เหมือนกัน จะอธิบายได้ทั้ง 

ตามข้อเท็จจริงและตามความสัมพันธ์ทางสังคม 

ทั้งแบบนับได้ เช่น คนนับถือศาสนาเพิ่มขึ้น และ

แบบไม่ใช้จ�านวนนับ เช่น ความนิยม (Fashion) 

ขนบธรรมเนียม (Custom) การชอบเหมือนกัน 

(Sympathy) การเชื่อฟ ัง (Obedience)  

การศึกษา (Education) การปรึกษาหารือ  

(Deliberative) และสัญชาตญาณ (Instinctive) 

ซึ่งเป็นการอธิบายตามนัยของปัจจัยที่แสดงออก

หรือการกระท�าทางสังคม (Tarde, 1903)

 

 2.3 การตระหนักรู้ร่วมกันของสังคม 

(Collective Consciousness)

   Emile Durkheim อธิบายว่า  

ในขณะที่สังคมปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรม - 

ชนบท ไปสู ่สังคมอุตสาหกรรม - เมือง นั้น  

การแบ่งงานกันท�าตามวิถีการผลิตใหม่ของ

อุตสาหกรรม และการอยู ่อาศัยแบบเมือง  

ได้เปลี่ยนวิถีความสัมพันธ์ของผู้คนจากเดิมที่มี

การอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ใช้ชีวิตประจ�าวัน 



วารสารดำารงราชานุภาพ 23

ตามขั้นตอนการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างง่ายๆ  

ไปเป็นความสัมพันธ์ที่มีระเบียบแบบแผนและ 
มีความซับซ้อนมากกว่า ความเป็นไปของสังคม

อตุสาหกรรม/เมืองทีเ่กดิขึน้ใหม่นี ้สงัคมจะสร้าง 

“จุดร่วม” ขึ้นใหม่ โดยน�าเอาการตระหนักรู้ร่วม

กัน (Collective Conscience or Collective 

Consciousness) ไปเป็นกลไกส�าคัญของการ 

จัดระเบียบทางสังคม (Social order) จัดแบ่ง

เรื่องความดีงาม/สิ่งชั่วร้าย อะไรควร/ไม่ควร  

มีความคิดเห็นและยอมรับในเรื่องต่างๆ ร่วมกัน 

มีการยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  

มีความชอบ ชื่นชม เล็งเห็นคุณค่า และบูชาใน

เรื่องเดียวกัน สิ่งเหล่านี้ จะเกิดข้ึนตามลักษณะ

ของการท�างานตามกระบวนการท่ีเรียกว ่า 

กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 

(Durkheim, 1893)

   ในระหว่างท่ีสังคมก�าลังพิจารณา

ความเหมือน ความต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ

เห็นว่าเรามีความเหมือนและต่างกับใครอยู่นั้น 

เท่ากับว่า ตัวเราก�าลังสร้างความเฉพาะเจาะจง

หรือสร้างความแตกต่างจากคนอื่นเป็นการ 

เทียบเคียง หรือที่เรียกกันว่า การสร้างความ 

แตกต่างทางสังคม (Social differentiation)  

ไปพร้อมกัน ยิ่งไปกว่านั้น การตระหนักรู้ร่วมกัน

ของสังคม จะขยายตัวและกลายเป็นพลังกดดัน

จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งในสังคม และมักจะ 

มีปรากฏการณ์ทางสังคมที่มวลชนกลุ่มหนึ่งไป

อธบิายความเป็นไปของมวลชนอกีกลุ่มหนึง่ แทน

การอธบิายตัวตนโดยเจ้าของเรือ่ง (Aron, 2009)

   ทฤษฎีการอธิบายสังคมท้ัง 3 

ทฤษฎข้ีางต้น ล้วนแต่ต้ังอยูบ่นพืน้ฐานของความ

สมัพันธ์ระหว่างคนในสงัคมเป็นทีต่ัง้ เป็นมมุมอง

ทีร่วบรวมผลเชงิประจักษ์ทีเ่กดิข้ึนจากกรณต่ีางๆ 

มาประกอบสร้างเป็นค�าอธิบาย หรือเป็นแนว 

การอธบิายแบบพฤตกิรรมศาสตร์ (Behaviorism) 

ไม่ใช่สร้างขึ้นจากบทบาทของหน้าที่ของหน่วย

หรือสถาบันทางสังคมที่มีอยู่ หรือที่เรียกกันว่า

เป็นทฤษฎทีางสงัคมแบบหน้าทีน่ยิม (Function-

alism) จึงมกัจะท�าให้การค้นคว้าหรือการท�างาน

การศึกษาหดแคบตัวลงไปอย่างน่าเสียดาย 

เพราะจะน�าไปสู ่การสร ้างเป ็นกรอบและ  

ความหมายแบบแข็งทื่อ และท�าให้การแปรผลสู่

การปฏบิตัทิางสงัคมน�าไปสูค่วามล้มเหลวโดยสิน้เชงิ 

ยกตวัอย่างเช่น การศกึษาเรือ่ง Social Sanctions 

มักจะให้ความส�าคัญกับการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน

ปทัสถานทางสังคม เป็นด้านหลักและมิติเดียว  

ทั้งๆ ที่โดยแท้จริงแล้ว การลงโทษโดยสังคมนั้น 

เป ็นผลโดยรวมของการสะสมการเรียนรู ้  

การสร้างความเข้มแข็งของปทัสถานทางสังคม 

( เปรี ยบ เสมือนการสะสมพลั ง งานศักย ์ )  

ซึ่งเป็นการท�างานเชิงบวกก่อน จึงจะมาร่วม 

แสดงเป็นการปฏิบัติการลงโทษ (เปรียบเสมือน

การท�างานของพลังงานจลน์) ต ่อผู ้ฝ ่าฝ ืน 

ปทัสถานทางสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับการ

อธิบายของ แร็ดคลิฟฟ์ - บราวน์ (Radcliffe - 

Brown), วิตเมเยอร์ (Whitmeyer), เน็ตเทอร์ 

(Netter) และเวอร์บูน และดิจเก (Verboon  

and Dijke) อธิบายไว้ในความหมายแบบกว้าง 
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ว่า หมายถงึ การจัดการท้ังเชิงบวกต่อสงัคมท่ัวไป 

(Positive social sanctions) และเชิงลบต่อ 

ผูก้ระท�าความผดิ (Negative social sanctions) 

(สังศิต พิริยะรังสรรค์, 2559)

3. Best practices การขบัเคล่ือนทางสังคม 
 3.1  การท�างานแบบเน้นการสร้าง

ผลลัพธ์ร่วม (Collective Impact)

    John Kania & Mark Kramer  

ได้ศึกษาความส�าเรจ็ของการจดัการปัญหาสงัคม

ที่มีความซับซ้อน มีการสะสมมายาวนาน และ 

ถูกละเลยจากความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน 

ในภาคส่วนต่างๆ ในหลายกรณีด้วยกัน 

   กรณแีรก เป็นเรือ่งการละทิง้การเรียน

หนังสือของเด็กมัธยมที่เมือง Cincinnati มลรัฐ 

Kentucky ของ USA โดยเป็นผลการท�างาน 

ขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรท่ีช่ือ Strive ท่ีสร้าง

ความร่วมมือกับผู ้น�าท้องถิ่น ระดมทุนและ 

ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  มากกว่า 300 แห่ง 

ทั้งเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้แทนโรงเรียน 

ในระดับเขต มหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน  

ผู้บริหารองค์กรเอกชน กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและ

องค์กรไม่แสวงหาก�าไร แม้กระทั่งผู้เป็นติวเตอร์ 

โดยน�าเสนอประเด็นความส�าคัญที่ว่า การละทิ้ง

การเรียนหรือการไม่เรียนหนังสือของเยาวชน 

เป็นปัญหาเดียวกันของประเทศที่มีคุณภาพของ

การศึกษาตกต�่าลงเรื่อยมา จนอยู่ในล�าดับที่ 18 

ใน 24 ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว Strive จัดท�า

โครงการรณรงค์ “จากอู่ไกวเปลไปจนถึงการ

สร้างอาชพี” จดัตัง้เครอืข่าย Student Success 

Networks (SSN) จัดประชุมพี่ เลี้ยงและ 

ผู้ประสานกิจกรรมในทุกๆ 2 สัปดาห์ 

   จากผลจากการด�าเนินงานตาม

ความร่วมมอืและกิจกรรมต่าง ๆ  ทีค่ดิค้นร่วมกนั

ในโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการติดต่อกัน 3 ปี ปรากฏ

ว่า ผลการเรียนของเด็กดีขึ้น ลดการละทิ้งการ

เรียนของเด็ก และเป็นที่สนใจต่อการขยายพื้นที่

รณรงค์ออกไปในเขตอื่นๆ

   กรณีที่สอง เป็นการรณรงค์เพื่อ 

การฟื้นฟูความเน่าเสียของแม่น�้า Elizabeth 

ตอนใต้ของมลรัฐ Virginia ท่ีได้รับผลกระทบจาก

การปล่อยน�้าเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ที่น�า

โดย Marjorie Mayfield Jackson ซึ่งเป็น 

นกัพฒันาองค์กรเอกชน (NGOs) ทีท่�างานร่วมมอื

กับหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร  

ทั้ง นักธุรกิจในท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน องค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย รัฐบาลท้องถิ่น 

รฐับาลกลาง โดยหน่วยงานด้านปกป้องสิง่แวดล้อม 

และกองทัพเรอื มีการแบ่งโครงการ เป็นโครงการย่อย

ตามจดุทีต่ัง้ของโรงงาน/สถานทีข่องผูร่้วมรณรงค์

ฟ้ืนฟแูม่น�า้ให้สะอาด 18 โครงการ โดยมเีป้าหมาย

ร่วมกันว่า ความส�าเร็จของงานคือการให้คน 

ลงไปว่ายน�า้เล่น สามารถบรโิภคปลาและสตัว์น�า้ 

และพืชผักต่างๆ ได้ 

   ผ ลขอ งก า รด� า เ นิ น ง านตาม

โครงการนี้ ตลอด 15 ปี พบว่า สามารถฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชุ ่มน�้าของ

แม่น�้ากลับคืนมาได้ 1,000 เอเคอร์ ลดสาร
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แขวนลอยลงไปมากกว่า 215 ล้านปอนด์ ลดสาร

ก่อมะเร็งลงไปได้ 6 เท่าตัว ปลาและหอยที่เคย

สูญหายไป กลับคืนสภาพเดิม 27 สายพันธุ์ 

   กรณีที่สาม โครงการ Shape up 

Somerville ที่แก้ไขปัญหาเด็กที่อ้วนเกินไปของ

มลรฐั Massachusetts ซึง่รณรงค์โดย Christina 

Economos ซึง่เป็นอาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยั 

Tuffs University เป็นโครงการที่ได้รับการ

สนบัสนนุและความร่วมมอืจากศนูย์ควบคมุและ

ป้องกันโรค มูลนิธิ Robert Wood Johnson, 

Blue Cross Blue Shield, รัฐบาลท้องถิ่น 

นักการศึกษา นักธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาก�าไร 

และกลุ่มพลเมือง การประสานและสนับสนุน 

ซึง่กนัและกนัตามความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

ตามกจิกรรมโครงการ เช่น การจดับรกิารอาหาร

เพื่อสุขภาพของโรงเรียน จัดให ้มีครูสอน 

เรื่องโภชนาการเพื่อสอนในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

ประสานกับภัตตาคารท้องถิ่นให้ลดบริการ 

อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เทศบาลจัดให้มี

การปลูกพืชผัก จัดสถานท่ีขายของให ้กับ

เกษตรกร (ไม่พึ่งพาการผลิตเพื่อการส่งให้

ภัตตาคารเพียงด ้านเดียว) ลดราคาโรงยิม 

ปรับปรุงทางเดินเท้า และรณรงค์ให้เด็กเดินไป

โรงเรียน ฯลฯ 

   ผลของการท�างานร่วมกันแบบ

หลายภาคส่วนในระหว่างปี ค.ศ. 2002 - 2015 

พบว่า ข้อมูลมวลกายของเด็กนักเรียนท่ีเข้าร่วม

ตามโครงการนีล้ดลง ความส�าเร็จของ 3 โครงการ

นี้ Konia & Kramer ประมวลข้ึนเป็นทฤษฎี 

ทีเ่รยีกว่า “การท�างานแบบเน้นการสร้างผลลพัธ์ร่วม 

(Collective Impact) ท่ีเห็นว่า การจัดการ 

แก้ไขปัญหาสงัคมทีเ่รือ้รงัมานานนัน้ ลกัษณะของ

ประเด็นจะมีความซับซ้อน ดังนั้น ลักษณะของ

ปัญหาที่จะเป็นไปแบบ Adaptive problem  

ทีต้่องการความสามารถในการจัดการแก้ไขทีม่าก

ไปจากเรื่องเทคนิค แต่จะเป็นไปโดยความรู ้ 

ประสบการณ์ และดุลยพินิจของผู ้บริหาร  

มีการท�างานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

หลายภาคส่วน ไม่ใช่การจัดการแบบ Single 

organization มีการก�าหนดเป็นวาระทางสังคม

ร่วมกัน สนับสนุนมาตรการซ่ึงกันและกัน การ

ท�างานขององค์กรหนึ่งไปต่อเติมเป็นพลังการ

ท�างานให้อีกองค์กรหนึ่ง มีการสื่อสารท�าความ

เข้าใจให้มคีวามต่อเนือ่งทัง้ในองค์กรและระหว่าง

องค์กร มีผู้ท�าหน้าที่เป็นแกนกลางประสานงาน 

(Kania, & Kramer, 2011)

 

 3.2  การจดัการคอร์รปัชันของสิงคโปร์ 

   ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ในช่วง

หลังสงครามโลกคร้ังที่  2 เมื่อคร้ังยังเป ็น

อาณานิคมในการปกครองของอังกฤษ (ก่อนที่ 

จะได้รับเอกราชและรวมอยู่กับมาเลเซียในปี  

พ.ศ. 2506 และถูกขับออกจากมาเลเซียในปี  

พ.ศ. 2508) เป็นประเทศที่ยากจน มีคอร์รัปชัน 

อย่างแพร่หลาย การใช้ชีวิตประจ�าวันของ

ประชาชน ล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับการ 

จ่ายสนิบนแก่เจ้าหน้าทีข่องรฐัและต�ารวจ จนเป็น

ที่กล่าวขานกันว่า เป็นยุคสมัยของการเอาตัวให ้
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อยู่รอดภายใต้การจัดการต่าง ๆ แบบตลาดมืด 

(Surviving on some sort of black marketing) 

สถานการณ ์ ขอ ง เ ศ รษฐ กิ จและสั ง คมนี้  

มีส่วนน�าไปสู ่การก�าหนดประเด็นส�าคัญของ

นโยบายทางการเมืองของพรรคกิจประชาชน 

People’s Action Party ของ ลี กวน ยู จนน�า

ไปสู่ชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปในปี พ.ศ. 2502 

   ต่อมา มีการจัดตัง้องค์กรทีร่บัผิดชอบ

ต่อการคอร์รัปชันข้ึนเป็นหน่วยงานในสังกัด 

ส�านกันายกรฐัมนตร ีและมกีารพฒันาการด�าเนนิการ

จัดการเรื่องคอร์รัปชัน มาตามล�าดับ เป็นตัวอย่าง

ของการสร้างรฐัโดยระบบการบรหิารส่วนราชการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความจ�าเป็น/โอกาสของ 

การจ่ายสินบน จนเป็นกรณีตัวอย่างท่ีนิยม 

กล่าวอ้างถงึแห่งหนึง่ของโลกว่า เป็นตวัอย่างทีด่ี

ของการจัดการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยองค์กร 

ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ

   ประเด็นส�าคัญของการน�าเสนอ 

ต่อสาธารณะของ ล ีกวน ย ูและพรรค People’s 

Action Party จนน�าไปสู่ชัยชนะในครั้งนั้น ก็คือ  

ลี เสนอประเด็นให้สังคมสิงคโปร์ตระหนักว่า  

หากชาวสิงคโปร์แต่ละคน แต่ละครอบครัว 

แสวงหาช่องทางจ่ายสินบนเพื่อสร้างความได้

เปรียบและอยู่รอด และให้ความส�าคัญต่อการ

สร้างความสมัพนัธ์แบบเครอืข่าย เพือ่น เครอืญาติ

และพวกพ้อง ก็ยิ่งจะท�าให้ตลาดมืดรุ ่งเรือง 

ต่อไปและท�าร้ายประเทศชาติ/ส่วนรวม รวมทั้ง

ตัวเองในอนาคต (Quah, 2007)

 3.3 การปรบัเปลีย่นความขัดแย้งเป็น

ความร่วมมือของประชาชนที่อาฟริกาใต้

   หลงัจากทีร่ฐับาลสหภาพอาฟรกิาใต้

ประกาศปล่อยตัวเนลสัน แมนเดลลา ผู ้น�า

ขบวนการทางการเมอืงคนส�าคัญออกจากเรือนจ�า 

ในปี ค.ศ. 1990 และจัดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไป

เพื่อเลือกประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1994 ท�าให้มี

การจัดต้ังพรรคการเมืองและขบวนการ

ทางการเมืองต่างๆ ที่จะลงแข่งขันทาง 

การเมือง และมีการสร้างประเด็นขัดแย้ง

ทางการเมืองระหว่างคนผิวขาว ผิวสี 

ระหว่างฝ่ายนยิมซ้าย และขวา ท้ัง African 

National Congress (ANC), Pan African 

Congress (PAC), South African Com-

munist Party (SACP) และองค์กรอื่นๆ  

อีกจ�านวนหนึ่ง เป็นช่วงท่ีประเทศอยู ่

ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมือง 
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   The Mont Fleur project เป็น

เวที (Forums) หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

The Fr iedr ich Ebert St i f tung และ  

The Swiss  Development Agency  

มี Adam Kahane สมาชิกของ Global  

Business Network อดีตเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

การบรหิารสถานการณ์แวดล้อมเพือ่การวางแผน

จดัการบรหิารของ Shell International มาก่อน 

มาท�าหน้าที่เป็น Facilitator เป็น Project  

manager จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพื่อร ่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ในระหว่างปี ค.ศ. 1991 - 1992 

   การท�างานของ The Mont Fleur 

project ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า “จะไม่ก�ำหนด

นิยำมควำมเป ็นป ัจจุบัน แต ่จะร ่วมกันหำ 

แนวทำงที่จะพัฒนำประเทศใน 10 ปีข้ำงหน้ำ” 

โดยเริ่มต ้นจากการจัดประชุมตัวแทนกลุ ่ม 

ผูเ้ข้าร่วมจ�านวน 22 คนทีโ่ดดเด่นของอาฟริกาใต้ 

ไม ่ ว ่ า จะ เป ็ น นักการ เมื อ ง  นั กกิ จกรรม  

นักวิชาการมหาวิทยาลัย นักธุรกิจ ทั้งซ้ายและ

ขวานิยม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 3 วัน 

ที่ Mont Fleur conference center นอกเมือง 

Cape Town ผลปรากฏเป ็นเ บ้ืองต ้นว ่า  

การพฒันาประเทศทีจ่ะเดนิไปข้างหน้า 10 ปี นัน้ 

มีแผนงานที่ควรจะเกิดข้ึน 4 แบบด้วยกัน คือ  

(1) การจัดการพื้นท่ีวิกฤติที่ มีความขัดแย้ง 

ไม่ยอมรับท่ีจะพัฒนาร่วม เช่น เมือง Ostrich  

(2) การจัดการต่อเมืองที่มีลักษณะเปลี่ยนผ่าน

ด้วยความล่าช้าและลังเล เช่น เมอืง Lame Duck  

(3) เมืองที่พร้อมจะเปลี่ยนผ่านไปสู่การจัดการ

ใหม่ แต่มีข้อเสนอเชิงประชานิยม/ไม่ยั่งยืน เช่น 

Icarus และ (4) เที่ยวบินของนกฟลามิงโก 

Flight of the Flamingos) ซึง่เป็นแผนงานหลกั

ที่พร ้อมสร้างการเมืองการปกครองที่ยั่งยืน  

รวมการเติบโตทางเศรษฐกิจเข้ากับการพัฒนา

ประชาธิปไตย คณะผู้จัดได้น�าเอาความคิดเห็น

เบื้องต้นดังกล่าวสรุปย่อเป็นเอกสารความยาว 

16 หน้า เป็นภาษาต่างๆ ของท้องถิ่น เผยแพร ่

ไปยังหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ จัดท�าวีดีโอ

ความยาว 30 นาที (โดยผู ้ เช่ียวชาญด้าน

ภาพยนตร์และเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าใช้ชื่อของนก

เป็นชื่อโครงการรณรงค์) จัดท�าการ์ตูนเพื่อ

ประกอบการน�าเสนอ โดยนักวาดการ์ตูนชั้นน�า

ของประเทศ แล้วจดัให้มกีารประชมุกลุม่ย่อยอกี 

50 กลุ่ม ประกอบไปด้วย พรรคการเมือง บริษัท 

สถาบันการศึกษา สหภาพแรงงาน และองค์กร

พลเมือง เมื่อครบรอบ 2 ปีของการรณรงค์ ก็มี

การจัดประชุมรวบยอดเพื่อติดตามการบรรล ุ

เป้าหมายและรบัฟังข้อคดิเหน็เพ่ิมเติมจากทมีงาน 

(Kahane, 2012 : 9)
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   ประสบการณ์การเรียนรู้ของ The 

Mont Fleur project ไม่ได้อยูท่ีก่ารจ�าแนกกลุม่

แผนงาน 4 แบบ แต่เป็นเรื่องการจัดการที่จะ

ล�าเลียงข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มประชาชนที่มี

ความคิดเห็นแตกต่างกัน จะท�าในระยะเวลา

เดียวกันได้อย่างไร และจะบรรลุตามความ

ต้องการของแผนงานได้อย่างไร เพราะแต่ละแผน 

จะต้องมีกระบวนการท�างานตามแผนงาน เช่น 

เจรจาต่อรองกบัผูน้�าขบวนการทางการเมอืงและ

กลุ่มต่าง ๆ ให้เห็นความส�าคัญของ Flight of  

the Flamingos การสร้างช่องทางการสื่อสาร

แลกเปล่ียนกับประชาชนในเมืองท่ีร่วมพัฒนา

ประเทศเป็นไปแบบเชื่องช้าและลังเลแบบเมือง 

Lam Duck การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน

รายการวิทยุแบบ Phone - in วิธีการซึ่ง The 

Mont Fleur project ใช้ท�างานเป็นเครื่องมือ

เพื่อกระตุ้นหรือริเริ่มให้มีและเป็นไปแบบมีส่วน

ร่วมของการท�างานเพื่อน�าไปสู่ความเป็นไปได้

ของการพัฒนา ไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมแบบให้

คนส่วนใหญ่คล้อยตาม แต่เป็นการลดเงื่อนไข

อุปสรรคของงานพัฒนาที่ประเทศจะเดินไป 

ข้างหน้า เน้นความไม่เป็นทางการ สนทนาในพืน้ที่

เปิด ตระหนักเสมอว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครัง้แรก ย่อมจะไม่สามารถหาทางออกได้ทัง้หมด 

แต่จะพูดและแลกเปล่ียนเพ่ือท�าความเข้าใจ 

ร่วมกันและตกลงกัน จนพบทางออกร่วมกัน  

จะถกเถียงเรื่องที่จะน�าไปสู ่การสร้างอนาคต 

เฉพาะในเรื่องที่เห็นร่วมกัน Common (โดยจัด

ให้มีที่ปรึกษาในการค้นหาและขยายพ้ืนที่ความ

เห็นร่วม เป็นกระบวนการย่อยโดยตรง น�าโดย 

Marvin Weisbord) ไม่จัดให้กลุ ่มผู ้เข้าร่วม

ประชุมที่ มีความเห็นต่างกันพบกันโดยตรง 
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จัดการประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะต�าแหน่ง  

ผลประโยชน์ และผู้ท่ีต้องการค้นหาทางออก 

แบบเดียวกัน รวมท้ังจัดให้มีความปรองดองใน

ความแตกต่าง วิธีการท�างานของ The Mont 

Fleur project สามารถลดการขัดขวางคน 

การน�าของคนส่วนน้อยแบบเมือง Ostrich  

ลดความส�าคัญจากกฎของคนส่วนใหญ่ท่ีไม่มี

ระบบเหตุผลรองรับแบบเมือง Lam Duck  

และก ้าวข ้ามการติดหล ่มกับการพึ่ งพารัฐ  

(แบบประชานยิม - สงัคมนิยม) แบบเมอืง Icarus 

และน�าเอาความส�าเร็จต่างๆ เหล่านี้ไปรวมกับ

ความเป็นไปได้ของ Flight of the Flamingos 

ได้ในที่สุด (Beery et al, ออนไลน์)

4. ประวตัศิาสตร์การรบัรูแ้ละการคดิของคนไทย

 4.1  คนสยาม ตามบนัทกึของต่างชาติ

จากบันทึกของชาวตะวันตกไม ่ว ่าจะเป ็น

โปรตเุกส ฮอลันดา ฝรัง่เศส และองักฤษ ทีเ่ข้ามา

ตดิต่อค้าขาย มาเป็นนกัการศาสนา นกัการศกึษา 

นักการทูต รวมท้ังรับราชการเป็นทหาร และ

ขุนนางไทย ตั้งแต่สมัยพระเจ้าไชยราชาธิราช 

กษตัรย์ิองค์ที ่13 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2077 

- 2089) แห่งกรุงศรีอยุธยา จนถึงการปกครอง 

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 (ครองราชย์ระหว่าง 

พ.ศ. 2411 - 2453) แห่งกรงุรัตนโกสนิทร์ ต่างมี

ข้อสรุปไปในทางเดียวกันถึงลักษณะคนไทย 

(สยาม) ไปในทางเดียวกันว่า “...มีนิสัยโลเล  

วันนี้มีควำมคิดอย่ำงหนึ่ง พรุ ่งนี้เปลี่ยนเป็น 

อีกอย่ำงหนึ่ง ไม่ซื่อสัตย์ ขี้ขลำด ฯลฯ” แต่ก็มี

บันทึกที่มีสาระส�าคัญที่ต่างออกไป เช่น บันทึก

ของจอห์น ครอฟอร์ด (John Crawfurd) ที่เป็น

บันทึกการส�ารวจข้อมูลและน�าเสนอต่อรัฐบาล

อังกฤษ 183 ข้อ ว่า หากจะเปรียบเทียบกับคน 

ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว คนสยาม 

มีความเหนือกว่าในแง่ความเจริญ มีทรัพยากร

ที่มากกว่า มีประชากรที่มากกว่า มีความเคารพ

ในระบบอ�านาจมากกว่า และมีความสามารถ 

ที่จะปรองดองกันในบางกิจการ ที่ต ้องการ 

ความคิดอ่านร่วมกันดีกว่า มีความใจกว้าง และ

รู้จักเพียงพอ (จ�านง เทพหสัดิน ณ อยธุยา, 2549)

 

 4.2  การสร้างชาติแบบรัฐรวมศูนย์

ของไทย

   สายชล สัตยานุรักษ์ (2557 : (27)) 

ระบุว่า “...โครงสร้ำงรัฐไทยในระยะเวลำกว่ำ

หนึง่ศตวรรษทีผ่่ำนมำมลัีกษณะรวมศนูย์อ�ำนำจ 

แม้ภำยหลังกำรปฏวิติัในวนัที ่24 มถินุำยน 2475 

กำรเมืองก็มิได้เป็นประชำธิปไตยในควำมหมำย

ทีอ่�ำนำจอธปิไตยเป็นของประชำชนอย่ำงแท้จรงิ 

...กำรปลูกฝังมโนทัศน์และอุดมกำรณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกำรจรรโลงโครงสร้ำงกำรเมอืงแบบ

รวมศนูย์อ�ำนำจได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท�ำให้กำร

รับรู้และควำมรู้เกี่ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรม

ไทย” จ�ำกดัอยูภ่ำยใต้กรอบควำมคดิเดียวกัน...”

   การที่ สายชล สัตยานุรักษ์ สรุป

ความคิดเห็นได้ว่า ไทยสร้างรัฐขึ้นแบบรวมศูนย์

อ�านาจเข้าสู่ส่วนกลาง และการสร้างความคิด 

อุดมการณ์ การรับรู้ ความรู้ และวัฒนธรรม ก็มี
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ลักษณะเป็นไปในทางเดียวกัน ตามที่กล่าวไว้ 

ข้างต้นนัน้ มาจากการศกึษาวจิยัปัญญาชนสยาม 

ประกอบด้วย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี หลวงวจิติรวาทการ  

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิป 

พงศ์ประพนัธ์ พระยาอนมุานราชธน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 

ปราโมช และสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็นการศึกษา 

ที่ตั้งค�าถามว่า ท�าไมประชาธิปไตยของไทย 

จึงอ่อนแอ ท�าไมรัฐไทยจึงมีลักษณะอุปถัมภ์ 

ท�าไมคนไทยมักอธิบายปัญหาต่างๆ จากมิต ิ

ศีลธรรมและมองไม่เห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง  

ฯลฯ ทั้งๆ ที่แต่ก่อนนั้นดินแดนในบริเวณนี้  

มีผู ้คนอาศัยอยู่มากกว่า 80 ชนชาติ รวมท้ัง 

คนต่างชาติและคนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัย 

ในภายหลัง แต่ด้วยกระบวนการของการสร้าง 

รัฐชาติของไทย ที่ถูกพัฒนาตนเองให้พ้นไปจาก

ความล้าหลงั/ชนเผ่า ไปเป็นคนในสงัคมทีศ่วิไิลซ์ 

รู ้จักหน้าที่  รู ้จักรับผิดชอบ รู ้จักท่ีสูง ท่ีต�่า  

รู้จักกาลเทศะ ฯลฯ หรือที่ทราบกันดีในเรื่อง 

ของการเปลี่ยนจาก “นายเถื่อน” ให้เป ็น  

“นายเมือง” พร้อมกับรับเอาความเป็น “ไทย” 

ให้รวมเข้าด้วยกัน เพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม 

ที่ก�าลังรุกรานเข ้ามาตามอิทธิพลของการ 

ล่าอาณานคิมตะวนัตก เป็นการสร้าง “ชาตไิทย” 

และ “ความเป็นคนไทย” โยงไว้กับความเป็น

ชาตนิยิม เข้ากบั ราชานยิม และพทุธศาสนานยิม 

ซึ่งเป็นวาทกรรม (Discourse) ท่ีสร้างข้ึน เป็น

ส่วนประกอบของโครงสร้างรัฐแบบรวมศูนย์  

โดยได้สื่อสารและส่งต่อออกไปอย่างต่อเนื่อง 

และกว้างขวาง ทั้งโดยการปกครอง การศาสนา 

การเรียนการสอนในระบบการศึกษา ต�ารา และ

การสือ่สารผ่านสือ่สาธารณะรปูแบบต่าง ๆ  ไม่ว่า

จะเป็น อนุสาวรีย ์ พิธีกรรม งานประเพณี 

พิพิธภัณฑ์ นวนิยาย ละครโทรทัศน์ เพลง 

บทความ ฯลฯ

  การหนีไปให้พ้นจากความล้าหลังนี้ 

ยังจะนับรวมเอาลักษณะของการไม่มีส�านึกใน

ความเป็นไทย และการลดค่าความหมายตัวตน

ของคนจีนว่าเป็นยวิแห่งบรูพาทิศ หรือการลดค่า

ความหมายหรือคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น  

การอธิบายถึงลาวเชียงแสนไม่มีฝีมือทางศิลปะ 

จงึต้องน�าคนไทยจากสวรรคโลกไปสร้างพระพทุธรปู

ทีป่รากฏในต�านานพุทธชนิราช หรือตามหนงัสือ

ของกรมหลวงวงศาธริาช กราบบงัคมทลูลกัษณะ

ของคนล้านนา ใน “จดหมายเหตทุพัเมอืงเชยีงตงุ” 

ว่า นิสัยสันดานลาวนั้น มีอยู่ 3 อย่าง เป็นแต่

อยากได้ของเขา ไม่อยากเสียของให้ใคร กับ

เกยีจคร้านเท่านัน้ เหมอืนกนัต้ังแต่เมอืงเชียงใหม่

ตลอดไปทุกบ้านเมือง 

   การอธิบายลักษณะของประเทศ 

เป็นชาติ เป็นสังคมตามแนวทางแบบการสร้าง

วาทกรรมข้างต้น ได้สร้างผลผลติ 2 ด้านขึน้พร้อม

กัน คอื ด้านหนึง่ น�าพาสังคมให้ปรบัเปล่ียนขยับ

ตามเพื่อเร่งความเป็นไทย และความศิวิไลซ์ อีก

ด้านหนึ่ง คือท�าให้ใครก็ตามที่ไม่เดินไปตาม

แบบแผนกลายเป็น “สิ่งผิดปกติ” ที่จะน�าไปสู่
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ความชอบธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัด

ระเบยีบเพ่ือความเรยีบร้อย และความมัน่คงทาง

สงัคม รวมทัง้ “ถกูท้ิงไว้ข้างหลงั/ไม่นบัรวม” เป็น

ค�าตอบได้อย่างหนึ่งว่า ท�าไม ค�าว่า ชาติ (Na-

tion) ที่กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ทรง

บัญญัติความหมายไว้ว่า ชาติของประชาชน  

โดยประชาชน และเพื่อประชาชน จึงไม่ได้รับ

ความนยิมแพร่หลาย (สายชล. 12 ตลุาคม 2561) 

และค�าว่า “ชาติ” นี้ เริ่มปรากฏข้ึนในปลาย 

รัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โดยที่ก่อนนั้น จะเป็น

แนวคิดว่าด้วยการปกครองท่ีประกอบไปด้วย 

กษัตริย์ ราษฎร และมลรัฐ (State) ท่ีเจาะจง 

ในความหมายถึง “แผ่นดิน” (ธีรยุทธ์, 2547)

 

 4.3  ประสบการณ์และการเรียนรู  ้

ทางสังคมผ่านรัฐอุปถัมภ์และทุนนิยม

   การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย 

เริ่ มต ้นขึ้ นด ้ วยการปฏิวัติ  24 มิถุนายน  

พ.ศ. 2475 ที่มีการเปลี่ยนแปลง

   การปกครองจากระบบสมบรูณาญา  

สิทธิราชย์มาเป็นระบบประชาธิปไตยโดยม ี

พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ และคณะราษฎร

ได ้ประกาศหลักการน�าพาประเทศขึ้นใหม่  

6 ประการ ประกอบด้วย (1) จะต้องรักษา 

ความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชใน

การเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  

ของประเทศไว้ให้มั่นคง (2) จะต้องรักษา 

ความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้าย 

ต่อกันลดน้อยลงให้มาก (3) จะต้องบ�ารงุความสขุ

สมบรูณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกจิ โดยรัฐบาลใหม่

จะหางานให้ราษฎรทุกคนท�า จะวางโครงการ 

เศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก  

(4) จะต้องให้ราษฎรได้มีสิทธิเสมอภาคกัน  

(5) จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพ มีความเป็น

อิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก 4 ประการ 

ดงักล่าวข้างต้น (6) จะต้องให้การศึกษาอย่างเตม็ที ่

แก่ราษฎร (คณะราษฎร) ได้ริเร่ิมให้จัดต้ัง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง และ

พยายามทีจ่ะจดัรปูเศรษฐกิจขึน้ใหม่ตามข้อเสนอ

ว่าด้วยเค้าโครงเศรษฐกิจ แต่ถูกขัดขวางและ 

ต้องล้มเลิกไป แต่มีเร่ืองส�าคัญที่ได้ต่อรองการ 

เพิ่มภาษีน�าเข้าเพื่อปกป้องและสร้างเป็นโอกาส

ส�าหรบัการพฒันาทนุในประเทศแทนท่ีตะวนัตก 

(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2539 : 447)

   แต ่การรัฐประหารเมื่อวันที่  7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ได้น�าพาประเทศเข้าสู่

การจัดการเศรษฐกิจที่รู ้จักกันดีว่า “ทุนนิยม 

โดยรัฐ” โดยอ้างเหตุผลเพื่อแข่งขันกับต่างชาติ 

แต่อีกด้านหนึ่งก็กันผู้ประกอบการเชื้อสายจีน 

(เพราะไม่วางใจคนจีน) มีการยึดธุรกิจด้าน

สาธารณูปโภคและหัตถกรรมหลายแห่งของ

เอกชนมาเป็นของรัฐ ส่งทหาร ข้าราชการระดบัสงู 

และนักการเมืองเข้าไปด�ารงต�าแหน่งต่างๆ  

ในรัฐวิสาหกิจ ผู ้น�าฝ่ายทหาร ไม่ว่าจะเป็น 

จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ พลต�ารวจเอกเผ่า  

ศรียานนท์ เจ้าหน้าที่ต�ารวจชั้นผู ้ใหญ่ และ

ข้าราชการชั้นสูง ต่างแสวงหาประโยชน์จากการ

ใช้จ่ายของรัฐบาลโดยรับเงินค่าคอมมชิชัน่ในการ
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ก่อสร้าง การจัดหาสิ่งของให้รัฐ การใช้จ่ายเงิน

จากส�านกังานสลากกนิแบ่งรฐับาลเพือ่ประโยชน์

ส่วนตัวและพรรคพวก รวมทั้งการจัดตั้งองค์การ

รัฐวิสาหกิจก่อสร้างขึ้นเพื่อรับเหมางานรัฐบาล

และกระจายงานให้แก่ผูร้บัเหมา ในขณะเดยีวกนั

ความสัมพนัธ์ระหว่างทหาร ผูม้อี�านาจทางการเมอืง 

และนักธุรกิจชาวจีนบางกลุ ่ม ก็เริ่มมีความ 

แนบแน่นมากขึ้น เช่น กลุ่มราชครู (กลุ่มของ 

จอมพลผิน ชุณหะวัณ) กับนายชิน โสภณพนิช 

เจ้าของธนาคารกรุงเทพ มีการเอื้อประโยชน์ 

ซึ่งกันและกัน โดยธนาคารกรุงเทพได้รับเงิน

สนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ 30 ล้านบาท 

(ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์, 2539 : 

369 - 474)

   การบริหารประเทศตามนโยบาย

แบบชาตินิยมของคณะรัฐประหาร พ.ศ. 2490 

ได้น�าไปสู่การจัดตั้งกิจการบริษัทโดยรัฐ เช่น 

บริษัท จังหวัด จ�ากัด, บริษัท ข้าวไทย จ�ากัด, 

บริษัท ยางไทย จ�ากัด, บริษัท เกลือไทย จ�ากัด, 

บริษัท ไทยนิยมพาณิชย์ จ�ากัด ผูกขาดการค้า

พาณิชย์ในกจิการต่างๆ ยดึกจิการของชาวต่างชาติ

และส่งเสรมิให้จดัตัง้ธนาคารพาณิชย์ของคนไทย

ขึ้นแทน เช่น ธนาคารมณฑล ธนาคารกรุงเทพ

พาณิชยการ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร 

กสกิรไทย การด�าเนนิงานตามนโยบายเศรษฐกจิ

แบบชาตินิยม ได้ท�าให้เกิดนายทุนกลุ่มใหม่ที่มี

พื้นฐานจากการเป็นข้าราชการ (และสร้างความ

ร่วมมือกับพ่อค้าชาวจีน) เป็น “ทุนนิยมของ

ข้าราชการ” ลักษณะของทุนกลุ่มนี้ ไม่มุ่งเน้นที่

จะพัฒนาอุตสาหกรรม ไม่พัฒนาเทคโนโลยีและ

การผลติ เน้นการตลาดแบบสร้างผลตอบแทนเรว็ 

และบริหารงานแบบครอบครัว จึงท�าให้นโยบาย

แบบชาตินิยมกลายเป็นเพียงเครื่องมือของการ

ขยายงานและอ�านาจทางเศรษฐกิจของชนชั้น

ปกครองใหม่ ในขณะที่ทุนชาวจีนโดยส่วนใหญ่ 

ก็ยังส่งเงินก�าไรกลับประเทศแม่เหมือนเดิม  

(สุธาชัย และทิพย์พาพร, บรรณาธิการ, 2556 : 

302)

   แม้ว่าจะมีความพยายามกระจาย

อ�านาจออกจากการรวมศูนย์ การปะทะประสาน

กันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ความ

ศิวิไลซ์กับความล้าหลัง คนเมืองหลวงกับคน 

ต่างจังหวัดของไทย ต้ังแต่การเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 มาจนถงึปัจจบุนั การพฒันา

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ก็อยู่ใน

วงัวนเดิมระหว่างการเลือกต้ังกับการรัฐประหาร 

พร้อมกับมีเหตุการณ์ทางการเมืองแบบการ

เคลื่อนไหวมวลชนเป ็นระยะๆ ต้ังแต ่การ 

ประท้วงการเลือกตั้งสกปรกในปี พ.ศ. 2500  

จนกระทั่งการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2557 ล้วนสะท้อนถึงความขัดแย้งในการ

บริหารจัดการประเทศ ความขัดแย้งในระดับ

โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการ 

ต่อความคิดเห็นที่ต่างไม่ลงตัว ตลอดระยะเวลา

เร่ือยมาจนกระท่ังปัจจุบัน ในขณะท่ีโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมด�าเนินไปอย่างไม่ลงตัว

นั้น ก็ได้มีปรากฏการณ์ที่เป็นจริงทางสังคม  

อย่างน้อย 2 ประการ คือ (1) การก่อรูปของ
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ระบบอุปถัมภ์แบบเจ้าพ่อในระดับจังหวัด เพื่อ 

ยดึครองโอกาสและความได้เปรยีบทางเศรษฐกจิ

และการเมือง เช่น ตระกูลคุณปลื้ม ในจังหวัด

ชลบุรี ตระกูลเทียนทอง ในจังหวัดสระแก้ว เป็น

ผลให้ท้องถ่ินเป็นไปแบบขั้วอ�านาจเดียว หรือ 

บางจังหวัดจะแย่งชิงกัน 2 - 3 ตระกูล เช่น 

ตระกูลฉายแสงกับตันเจริญที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และตระกูลปิตุเตชะ อรุณเวสสะเศรษฐ และ

การญุทีจั่งหวดัระยอง สิง่เหล่านี ้ได้สะท้อนลกัษณะ

ของการเลียนแบบระบบอ�านาจแบบรวมศูนย์

อ�านาจไว้กับชนชั้นน�าเช่นเดียวกับส่วนกลาง 

(โอฬาร, 2553 : 190 - 193) (2) การประสบ

ความส�าเร็จในชีวิตการงานในการประกอบการ

ของนักธุรกิจ นักวิชาชีพของคนไทยเชื้อสายจีน 

ได้กลายเป็น “ตัวแบบ” (Role model) ของ

สังคมและได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง

มากขึ้นเร่ือยๆ ท�าให้เส้นแบ่งความแตกต่าง

ระหว่างไทย - จีน จางหายไป (ตั้งแต่ประมาณปี 

พ.ศ. 2525) ในขณะเดยีวกนั ผลจากการเคลือ่นย้าย

ประชากรจากต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยรวมกัน 

ในเมืองใหญ่ มาท�างานในหน้าทีก่ารงานในระดบั

ต่างๆ ในสังคมเมือง เป็นผลให้วัฒนธรรมย่อย 

(Sub - culture) ทีค่นเมอืงหลวงเคยดถูกูดแูคลน

คนต่างจังหวัด กลับได้รับการยอมรับนับรวม

กลายเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมเมอืง สงัเกตได้

จากการยอมรับในอาหารพื้นบ้าน อาหารเหนือ 

อาหารอีสานและอาหารใต้ เป็นส่วนหนึ่งของ 

Lifestyle ซึ่งเกิดในราวปี พ.ศ. 2530 (ธีรยุทธ์, 

2547)

   ในขณะทีก่ารพฒันาด้านเศรษฐกจิ

กม็วีวิฒันาการทีเ่ปลีย่นจากการผลติเพือ่ทดแทน

การน�าเข้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ไปสู่การ

ผลิตเพื่อการส่งออก ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2510 - 2514) 

การเปลีย่นสนามรบให้เป็นสนามการค้า การเตรยีม

ประเทศรองรับการเป็น NICs การรับมือกับ 

กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนผ่านทาง

เศรษฐกจิและสงัคมเข้าสูย่คุสมยัดจิทัิลในปัจจบุนั 

แต่การสร้างผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ 

ยงัเป็นไปตามระบบสังคมอปุถมัภ์และการพ่ึงพา

ทางการเมือง ดังจะเห็นได้จากผลสะท้อนจาก

วกิฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ทีเ่จ้าของกจิการของ

ทุนไทย ที่บริหารแบบครอบครัว และผูกขาด

กิจการท่ีด�ารงความได้เปรียบมานานนับ 40 ปี 

บางแห่งต้องล้มละลายไป บางแห่งต้องขาย

กิจการไป บ้างก็ปรับโครงสร้างหนี้ หรือไม่ก็ต้อง

ลดบทบาทลงตามหุ้นส่วนพร้อมกับการยึดครอง

แทนที่โดยบรรษัทข้ามชาติ โดยเฉพาะในธุรกิจ 

ค้าปลกีและธรุกจิการเงนิ ในขณะทีท่นุขนาดใหญ่

ทีผ่กูขาดหรอืกึง่ผกูขาด ได้ประโยชน์ทัง้ยามปกติ 

และวิกฤติ กลับอยู่รอด (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 

บรรณาธิการ, 2549)

   จากปรากฏการณ์ทางสังคมนี้  

แบบที่หนึ่ง เป็นการเลียนแบบการสร้างอ�านาจ

โดยรัฐแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะท�าหน้าที่ได้ทั้งเป็น

กลไกท�างานแทนส่วนกลางและ/หรือต่อรองกับ

ส่วนกลาง แบบท่ีสอง เป็นการสร้างลักษณะ
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แทนทีข่องอ�านาจผ่านส่วนท่ีไม่ใช่รฐั ไม่ใช่อ�านาจ

ทางการเมือง เป็นค่านิยมและการยอมรับของ

สังคมที่รัฐไม่มีส่วนร่วมสร้าง นอกจำกนั้นแล้ว 

สถานการณ์ทางสังคมของไทยยังมีความขัดแย้ง

เพิ่มเติมข้ึน และเคลื่อนตัวออกไปจากเรื่องสิทธิ 

เสรีภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

การจัดการค่าจ้างแรงงาน และราคาสินค้า

ทางการเกษตร ไปสูก่ารจดัการประเดน็ทางสงัคม

โดยเฉพาะอย ่างยิ่ ง เรื่องอุตสาหกรรมกับ 

สิ่งแวดล้อม การขยายตัวของเมือง และการ 

หดตัวของชนบท พร ้อมกับการก ่อตัวของ 

“ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil 

Society Movement) ท่ีมีความโดดเด่นเป็น 

กระแสของสงัคมในช่วงหลงัเหตกุารณ์ทางการเมอืง

พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และแนวคิดทีถ่กูบรรจไุว้

ในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 

2540 และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่8 (อนชุาต ิพวงส�าล ีและกฤตยา อาชวนิจกุล, 

บรรณิการ, 2542)

   การปะทะกันของการจัดการ

ประเด็นทางสังคมในช่วงเวลาเหล่านี้  เป็น 

การสร้างประเด็นทางสังคมให้เป็นการเมือง  

(Politicization) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกับ 

สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงซึ่งโอกาสของคนในพื้นท่ี

ชนบททีด้่อยกว่าคนในเมอืง รวมทัง้การใช้อ�านาจรฐั 

ความขัดแย้งทางสังคม/การเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่นี้ 

ไปซ้อนทับต่อการต่อต้านการรวมศูนย์อ�านาจ 

ทั้งในมิติทางการเมืองและทุน ท้ังน้ี ก็เพราะ 

โรงงานที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม มักจะเป็น

กจิการขนาดใหญ่ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัข้าราชการ

และนกัการเมอืงตามวิถขีองระบบอปุถัมภ์ ต้ังอยู่

บนความไม่เป็นประชาธิปไตยทางการเมอืง และ

การไม่ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน/สังคมของอุตสาหกรรม ท�าให้ขบวนการ

ภาคประชาสังคม น�าเสนอแนวทางเลือกใหม่

ส�าหรับการพ่ึงตนเอง ต้ังอยู่บนความต้องการ 

ของชุมชนเป็นแนวทางของการพัฒนาการเมือง 

และเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า ประชาสังคม - 

วฒันธรรมชมุชน (ประภาส ป่ินตบแต่ง, ออนไลน์)

   ผลจากวกิฤติเศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 

และการปะทะกันระหว ่างเศรษฐกิจแบบ

อุตสาหกรรมกับการสร้างปัญหาต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม สังคมไทยก็ขานรับเอาแนวปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร  ได้อธิบายไว้ต้ังแต่ 

ปี พ.ศ. 2517 ให้ประชาชนตระหนักในการ

ประกอบอาชพีจาก “...ควำมพอม ีพอกิน พอใช้ 

เป็นพอควรปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงค่อยเสริม

ควำมเจรญิและฐำนะเศรษฐกจิท่ีสงูขึน้โดยล�ำดับ

ต่อไป หำกจะทุม่เทสร้ำงควำมเจริญ ยกเศรษฐกิจ

ขึ้นให ้รวดเร็วแต ่ประกำรเดียว โดยไม ่ให ้

แผนปฏิบัติกำรสัมพันธ์กับสภำวะของประเทศ

และของประชำชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิด

ควำมไม่สมดลุในเรือ่งต่ำงๆ ขึน้ ซึง่อำจกลำยเป็น

ควำมยุ่งยำกล้มเหลวได้ในที่สุด...” ซึ่งส�านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ได้ปรบัเป็นนยิามส�าหรบัการน�าไปใช้งานเป็นเรือ่งของ 
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“3 ห่วง 2 เงื่อนไข” ซึง่ประกอบไปด้วยการค�านงึ

ถึงหลัก “พอประมาณ มเีหตมุผีล มภีมูคิุม้กนั”  

บนเงือ่นไขของ “ความรู”้ และ “คุณธรรม” และ

ได้ยึดโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

   การพฒันาทีเ่น้นการจดัการตนเอง 

การจัดการครัวเรือน และกลุ่มน้ี ยังมีแนวคิด 

ว่าด้วย “สัมมาชีพเต็มพื้นที่” ของศาสตราจารย์

พเิศษ นายแพทย์ประเวศ วะส ี (2549) ได้นยิามว่า 

“เป็นอำชพีทีไ่ม่เบยีดเบียนตนเอง ไม่เบยีดเบยีน 

ผู ้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม มีรำยจ่ำย 

น้อยกว่ำรำยได้ เป็นไปตำมหลกักำรของเศรษฐกจิ

ทีเ่ช่ือมโยงกับหลกัศลีธรรม และมีควำมเชือ่มโยง

อย่ำงใกล้ชิดกับสภำวะของสุขภำพในชุมชน...” 

ซึง่เป็นการน�าเอาประเดน็คณุภาพชีวิตด้านสงัคม

สาธารณสุขสร้างมิติสัมพันธ ์กับการจัดการ

เศรษฐกิจและชีวิตประจ�าวัน ท้ังในความเป็น 

ผู้ผลิตและผู้บริโภค ยึดโยงการจัดการประโยชน์

เข้ากับหลักศีลธรรม รวมท้ังเป็นข้อต่อระหว่าง

ชุมชนกับระบบเศรษฐกิจการตลาดและการ

บริโภค

   กล่าวโดยสรปุ ววิฒันาการของการ

พฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และประชาธปิไตยของไทย 

ได้สร้างการเรียนรู้ทางสังคม พร้อมกับได้สร้าง

การยอมรับทางสังคมที่เป็นจริงขึ้น 2 แบบ 

ด้วยกนั คอื (1) การองิอ�านาจรวมศนูย์ - ลดความ

หมายของจริยธรรม/คุณธรรม ตามตัวอย่างของ

การมีเจ้าพ่ออิทธิพลทางการเมืองและการใช้

อ�านาจให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจ

และการเมอืงในต่างจังหวดั รวมทัง้อตุสาหกรรม

ที่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน/สังคม 

(2) การพ่ึงตนเอง - สร้างความหมายของ

จริยธรรม/คุณธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากกรณ ี

ความส�าเร็จของการประกอบการของคนไทย 

เชือ้สายจนี กับการพึง่ตนเองตามแนวปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดแบบสัมมาชีพ  

รวมทั้งการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาจัดการ 

แก้ไขปัญหาผลกระทบจากอุตสาหกรรม ทั้งนี ้

จะเห็นได้ว่า ลักษณะความคิดของคนไทยใน 

ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จะเป็นการปะทะกัน

ระหว่างแนวคดิกระแสหลกัทีต่ัง้อยูบ่นการพึง่พา 

ศูนย์อ�านาจ/ระบบอุปถัมภ์ ที่วิถีความสัมพันธ์

ทางสงัคมจะด�าเนนิไปแบบลดค่าความหมายของ

จริยธรรม/คุณธรรม เพราะจะค�านึงถึงการ 

ช่วยเหลอืให้ตนเองอยูร่อดเป็นส�าคญั กบัแนวคดิ

กระแสรองท่ีเป็นการพ่ึงตนเอง ซ่ึงเป็นไปตาม

ระบบประสิทธิภาพที่เป็นเหตุเป็นผล ค�านึงหลัก

จริยธรรม/คุณธรรม และการสร้างความ่ันคง 

ยั่งยืน ให้กับสังคมในระยะยาว

5. ปรากฏการณ์ทางสังคมและการปะทะ 
 5.1  การปะทะของขบวนการแบบ

มวลชน 2 ขบวน

   ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา สังคมไทย

ประสบวิกฤติทางการเมืองที่เป็นความขัดแย้ง

แบบการเคล่ือนไหวมวลชนขนาดใหญ่ (Mass 

mobilization) ปะทะกนั 2 ขบวน ทีรู้่จักกนัโดย

ทัว่ไปว่าขบวนคนเสือ้เหลืองกบัขบวนคนเสือ้แดง 
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ต่างฝ่ายต่างสร้างขบวนการมวลชน ชุมนุม

ทางการเมอืงยดืเยือ้ ท้าทายต่อรฐั (และการเมอืง

ฝ่ายตรงกันข้าม) ขบวนคนเส้ือเหลือง ซึ่งเป็น

ขบวนต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ท่ีก่อตัวมาตั้งแต่

กลางปี พ.ศ. 2547 แล้วมีพัฒนาการต่อเนื่องกัน

มาจนกระทั่งจัดตั้งเป็น “พันธมิตรประชาชน 

เพื่อประชาธิปไตย” (People’s Alliance for 

Democracy : PAD) และจัดชุมนุมใหญ่ขับไล่

รฐับาลขึน้ในวนัที ่4 และ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 

จนน�าไปสู่การยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้ง

ทั่วไปใหม่ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ต่อมา 

ได้จดัชมุนมุทางการเมอืงแบบมวลชนขนาดใหญ่

ต่อต้านรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช (พรรคพลัง

ประชาชน) ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

โดยชูประเด็นเป็นรัฐบาลนอมินีของทักษิณและ

เครือญาติแล้วน�าเสนอทางออกว่าด้วยการเมือง

ใหม่ - สนับสนุนคนดีมาปกครองบ้านเมือง และ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การชุมนุมทางการเมือง

ของ PAD ในรอบ 2 นี้เป็นไปแบบยืดเยื้อและ 

ยึดสถานที่ราชการหลายแห่ง จนสถานการณ์

คลีค่ลายลงไปด้วยการทีศ่าลรฐัธรรมนญูได้ตดัสนิ

ยุบพรรคพลังประชาชนไปในวันที่ 2 ธันวาคม 

พ.ศ. 2551 ขบวนการมวลชนอีกขบวนหนึ่ง  

ท่ีรวมตวักันเม่ือวนัที ่29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556 

เพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ชนะการ

เลือกตั้งทั่วไปในนามของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 

3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยเรียกตัวเองว่า 

“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ปฏิรปูประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์

แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลุ่ม” 

(กปปส.) ท่ีต่อต้านการออกกฎหมายนริโทษกรรม

และยกระดับเป็นการขบัไล่รฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร 

(ในระหว่างนั้น ยิ่งลักษณ์ ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญ

ตดัสนิมคีวามผดิอนัเนือ่งมาจากการย้ายนายถวลิ 

เปลีย่นส ีจงึต้องพ้นไปจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี

ไปในวันที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) และมีส่วน

ท�าให้สถานการณ์ทางการเมืองของไทยไปสู่การ

รัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ขบวนคนเสื้อเหลือง (รวมทั้งขบวน กปปส.) เป็น

ขบวนของกลุ ่มชนช้ันกลางในเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ในต่างจังหวัด ที่ยึดโยงอุดมการณ ์

เข้ากับการต่อต้านคอร์รัปชันและเรียกร้องให้มี

การจัดการบริหารประเทศแบบธรรมาภิบาล  

มี “กรอบคิดขนาดใหญ่” (Mega narrative) ว่า 

ทกัษณิ เครือญาติ และพวกพ้อง สร้างฐานอ�านาจ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อเอื้อประโยชน ์

กับกลุ ่มของตน พร้อมกับมอมเมาประชาชน 

รากหญ้าด้วยนโยบายประชานยิมและซือ้คะแนน

เสยีงเลอืกตัง้ ไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลและ

การพัฒนาประชาธิปไตย

   อกีขบวนหนึง่ คอื ขบวนคนเสือ้แดง 

เริ่มต ้นขึ้นจากการต่อต้านทหาร โดยเรียก 

ตัวเองว่าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ  

เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร 

เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 รวมตัวกันปกป้อง

รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 

พ.ศ. 2551 และพัฒนาขบวนการเป็น “แนวร่วม

ประชาธปิไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) 
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(United Front of Democracy Against  

Dictatorship : UDD) เพื่อชุมนุมแบบยืดเยื้อ 

ขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2552 - 2553 ขบวนการคนเสื้อแดงมี 

“กรอบคิดขนาดใหญ่” ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของไทยที่เป็นไปอย่างไม่สมดุล น�าไป

สูส่ภาวะทีเ่รยีกว่า “รวยกระจกุ จนกระจาย” เกิด

ความเหลื่อมล�้าของรายได้และการถือครอง

ทรัพย์สินอย่างสูง น�าไปสู่ความเสี่ยงทางสังคม 

ทีม่ต่ีอชนชัน้กลางใหม่และชนชัน้กลางในระดบัล่าง 

สถาบันทางสังคมทั้งวัดและพระสงฆ์ ไม่อยู่ใน

ฐานะที่จะเป็นที่พึ่งท่ีดีได้ สถาบันทางการเมือง

ใหม่ ๆ  ทีร่ฐัสร้างขึน้มา ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอสิระ 

องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

รวมทั้งระบบประกันสังคม ไม่มีความเข้มแข็ง 

และมีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่เปิดโอกาส

ส�าหรับการเข้าถึงอย่างแท้จริง จึงมีความรู้สึก 

ที่รุนแรงต่อ “ความไม่เสมอภาค” และ “สภาวะ

สองมาตรฐาน” ที่ด�ารงอยู่ในสังคมไทย และเชื่อ

ในค�าอธิบายง่ายๆ ที่ว่าปัญหาทั้งหลายเกิดจาก 

“พวกอ�ามาตย์” (สายชล, 2554)

   ขบวนการมวลชนของคนเสือ้เหลอืง

และคนเสือ้แดง ไม่ใช่ขบวนการทางการเมอืงของ

คนจน คนชนชั้นล่าง คนชนบท หรือคนที่ได้รับ

ผลกระทบจากอุตสาหกรรม แต่เป็นขบวน

ทางการเมือง ที่ปะปนกันระหว่างคนจากหลาย

ภาคส่วน หลายสาขาอาชีพ และแหล่งท่ีมา  

เป็นขบวนที่รวมตัวกันขึ้นตามความคิดเห็น 

เบื้องต้นในเรื่องหนึ่งๆ ที่สอดคล้องตรงกัน และ

พัฒนาการรวมตัวกันขึ้นเป็น “จุดร่วมที่สร้าง 

ขึ้นใหม่” แบบ Collective consciousness  

ตามการอธบิายของ Durkheim ซึง่จะต่างไปจาก

ขบวนการกรรมกร สหภาพแรงงาน เกษตรกร 

สมัชชาคนจน รวมทั้งต่างไปจากเครือข่ายผู้ที่ได้

รบัผลกระทบจากการประกอบการอุตสาหกรรม 

(เช่น เร่ืองมาบตาพุด แม่เมาะ หรือเขือ่นปากมลู) 

ดงัจะเห็นได้จากการวพิากษ์ของเกษียร เตชะพรีะ 

ต่อการน�าเสนอประเด็นลูกจีนกูช้าติ เพ่ือต่อต้าน/

ขบัไล่รฐับาลสมคัร สนุทรเวช ของขบวนคนเสือ้เหลอืง

ว่า โดยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนจีน 

ทีอ่พยพมาอาศยัอยูใ่นเมอืงไทย (รวมทัง้ทีเ่กิดขึน้

ในเมืองไทย) ในยุคก่อร่างสร้างตัวหรือเสื่อผืน

หมอนใบ เก็บหอมรอมริบจากค่าแรงงานรับจ้าง 

การค้าขายเล็กๆ น้อยๆ สร้างกิจการในฐานะ 

ผูป้ระกอบการขึน้ในสงัคมไทยในภายหลงั ต่างถูก

กล่าวหาแบบเหมารวมโดยรัฐ (และชนชั้นน�า) 

เหมอืนกนัมาก่อนว่า ท�าตวัเป็น “ยวิแห่งบูรพาทศิ” 

และที่ส�าคัญไปกว่านั้น คือ ทั้งทักษิณ (นายทุน 

ผู้ประกอบการธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม) และ

สนธิ (นายทุนผู้ประกอบการธุรกิจส่ือ) ต่างเป็น

ลูกจีนด้วยกัน ดังนั้น ความขัดแย้งทางการเมือง

ท่ีว่าน้ี ไม่มอีะไรทีไ่ปเกีย่วข้องกบั “ความเป็นลูกจีน” 

มนัเก่ียวกบัการอธิบายการเมืองด้วยกระบวนการ

ทางสังคมท่ีว่า ทักษิณ เป็นนายทุนเผด็จการ 

(Capitalist dictatorship) และทุนนิยมแบบ

มูมมาม/หยาบกระด้าง (Vulgar capitalism)  

ในขณะที่ฝ่ายทักษิณพร้อมผู้สนับสนุน ก็เห็นว่า 

ฝ่ายรฐัประหารและ PAD ก�าลงัน�าประเทศ “ถอยหลัง
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กลับเข้าสู่ระบบศักดินานิยม” (Retrogressive 

feudalism) “ระบบการปกครองโดยข้าราชการ

หรืออ�ามาตย์” (Bureaucratic polity) และ 

“ระบบอปุถมัภ์” (Patronage system)” (Tejapira, 

2009)

   ลกัษณะของการชปูระเดน็ทางการ

เมืองของขบวนการคนเสื้อเหลือง ท่ีวิพากษ์

รัฐบาลทักษิณ และการวิพากษ์รัฐบาลอภิสิทธิ์

ของขบวนการคนเสือ้แดง ตามกรอบคดิขนาดใหญ่

ข้างต้น รวมทั้งการอธิบายของนายเกษียร  

เตชะพีระ ที่อธิบายลักษณะประเด็นชูของ 

ฝ่ายต่อต้านทักษิณและฝ่ายสนับสนุนทักษิณ 

ข้างต้นนั้น ต่างเป็นไปตามหลกัของ “การสร้าง

ความแตกต่างทางสงัคม” (Social differentiation) 

ที่สังคมสร้างขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มทาง

สงัคมใหม่ตาม “การตระหนักรูร่้วมกัน” (Collective 

consciousness) ที่ขยายตัวและกลายเป็นพลัง

ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากมวลชนกลุ่มหนึ่งจะไป

อธิบายความเป็นไปของมวลชนอกีกลุม่หนึง่แทน

การอธบิายตวัตนโดยเจ้าของเรือ่ง 

 

 5.2  การวิ่งเพื่อระดมเงินบริจาคของ

ตูน บอดี้สแลม 

   ตนู บอดีส้แลม หรอืนายอาทวิราห์ 

คงมาลัย พื้นเพเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี  

จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย และนิติศาสตรบัณฑิตจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักดิ์เป็นหลานของ

แอ๊ด คาราบาว และเป็นลกูพีล่กูน้องกบัต๊ัก บงกช 

ซึ่งเป็นศิลปิน ดาราและบุคคลที่มีชื่อเสียงใน

สังคมของไทย มีผลงานเป็นที่นิยมในนามช่ือวง

บอดี้สแลมเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เมื่อปี  

พ.ศ. 2559 ตนู ได้จดัท�าโครงการ “ก้าวคนละก้าว

เพ่ือโรงพยาบาลบางสะพาน” เป็นกิจกรรม 

วิ่งระยะไกล จากกรุงเทพมหานคร ไปสิ้นสุดที่ 

โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ระยะทางรวม 400 กิโลเมตร ใช้เวลาด�าเนิน

กิจกรรม 10 วัน (1 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

สามารถระดมเงินบริจาคได้ 85 ล ้านบาท 

โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพ่ือ 11 โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ” เป็นกิจกรรมต่อมา ที่จัดขึ้นใน

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 

25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ใช้เวลาวิ่ง 55 วัน  

ตั้งแต่อ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไปสิ้นสุดที ่

อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวม 

2,215 กิโลเมตร และระดมเงินบริจาคเพื่อ 

จัดซ้ืออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ 

โรงพยาบาล 11 แห่ง ประกอบด้วย (1) โรงพยาบาล

ยะลา (2) โรงพยาบาลสรุาษฎร์ธาน ี(3) โรงพยาบาล

ราชบุรี (4) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

(สุพรรณบุรี ) (5) โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี  

(6) โรงพยาบาลขอนแก่น (7) โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภเูบศร (ปราจนีบรุ)ี (8) โรงพยาบาล

นครพิงค์ (เชียงใหม่) (9) โรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุ เคราะห ์ (10) โรงพยาบาลน ่าน  

(11) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
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   การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อระดมเงิน

บริจาคเพื่อการกุศลส�าหรับโรงพยาบาลของ 

ตูน บอดี้สแลม เป็นการจัดการขึ้นเอง ไม่ใช่การ

จดัการโดยรฐั ไม่ใช่องค์กรเอกชน แต่เป็นไปแบบ

อาสาสมัครตัวแทนของสังคม (Volunteer  

organizations) ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ 

โรงพยาบาล 11 แห่ง จัดการองค์กรก็เป็นไป

เฉพาะเพือ่การนี ้ เป็นงานแบบเจาะจงทัง้เป้าหมาย

ของการรวมเงนิและการใช้เงนิ เป็นการจดัรปูแบบ

ขององค์กรที่สอดรับกับการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของการบริจาคเพื่อการกุศล หรือ Strategic 

philanthropy 

 การวิ่งในแต่ละวัน ผ่านไปตามเส้นทาง 

ที่มีการประกาศให ้ทราบล ่วงหน ้า ทั้ งต ่อ

สื่อมวลชนและองค์กรร่วมงานในพื้นที่  ตูน 

และคณะ จะรับบริจาคเงินจากประชาชนผู้ร่วม

บริจาคท่ัวไป/รายย่อย ทั้งแบบรับเงินสดและ

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร (และช่องทางการ 

ใช้จ่ายเงนิผ่าน Application ทางการเงนิรปูแบบ

ต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต รวมทั้ง

เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-11) มีการแวะทักทาย

ร่วมเล่นดนตรีและกิจกรรมอ่ืนตาม

รายทางที่ผ่าน ที่มีการจัดการต้อนรับ

และสอดรับ กัน ท้ัง ท่ี เป ็นไปตาม

ธรรมชาติและเป็นกิจกรรมที่จัดการ

โดยจังหวัดหรือส่วนราชการเพ่ือร่วม

จัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย และการวิ่งเป็นไป 

ตามแผนงานที่ก�าหนด

 ตลอดเส้นทางจะมีผู ้ท่ีเข้าร่วมสมทบ 

ทั้งการร่วมวิ่ง ร่วมบริจาคเงิน มากขึ้นตามล�าดับ 

มีทั้งบริษัทเอกชน ศิลปิน ดารา ชั้นน�าคนอื่น ๆ 

เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นระยะๆ เช่น ญาญ่า ญิ๋ง 

โอปอล แหม่ม สุริวิภา ฯลฯ มีคหบดีประจ�า

จงัหวดัให้การต้อนรบัและร่วมบรจิาคเงนิก้อนใหญ่ 

เช่น คณุจิมมี ่ท่ีจังหวดันครศรธีรรมราช ท่ีบริจาค

มากถึง 16 ล้านบาท มีขบวนย่อยของการวิ่ง 

เพื่อระดมเงินบริจาคของศิลปินคนอื่น ๆ เช่น  

วรเชษฐ เอมเปีย จากวงดนตรีสไมล์บัฟฟาโล  

ที่จัดวิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วน�าเงินไป 

สมทบตูนและคณะที่จังหวัดพะเยา 

 ในระหว่างการด�าเนินกิจกรรมวิ่งของ 

ตูนและคณะ ทั้ง 55 วันที่มีกิจกรรม ได้สร้างและ

กลายเป็นศนูย์รวมของความสนใจอย่างกว้างขวาง 

มีการรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมเป็น 

ระยะๆ และทุกชั่วโมงของการรายงานข่าวของ

วิทยุ โทรทัศน์ และเป็นข่าวหน้าหนึ่งของ

หนังสือพิมพ์ทุกส�านัก ทั้งหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
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และท้องถ่ิน ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการสื่อสารผ่าน 

Social media ทั้ง Facebook, Instagram, 

Line และถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ก็ยิ่งท�าให้

ข่าวสารของกิจกรรมทีเ่ป็นท่ีสนใจของสาธารณะ

เป็นไปด้วยความเข้มข้น ปะปนกันไปท้ังเรื่อง 

ของตูน บอดี้สแลม และการร่วมกิจกรรมของ

ตนเอง ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ร่วมรายการจัดการ

ต้อนรบั ร่วมบรจิาค รายงานข่าวของตนูและคณะ 

และรายงานเหตุการณ์ของเพื่อน ๆ ท่ีร่วมงาน 

การวิ่งเพื่อระดมเงินบริจาคของตูนและคณะ 

สิ้นสุดลงด้วยการวมเงินบริจาคได้มากถึง 1,400 

ล้านบาทเศษ เพือ่มอบให้กบัโรงพยาบาล 11 แห่ง 

บรรลุความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

นางนอน ซึ่งเป็นเทือกเขาติดชายแดนประเทศ

เมยีนมาร์ในพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สาย จังหวัดเชยีงราย 

เยาวชนเหล่านั้น มีอายุระหว่าง 11 - 18 ปี 

จังหวัดเชียงรายได้จัดตั้ง “ศูนย์อ�านวยการร่วม

ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ�้าหลวง - ขุนน�้า

นางนอน” (ศอร.) ขึ้นเป็นกลไกการช่วยเหลือ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ�านวยการ 

การค้นหาเป็นไปด้วยความล�าบาก เพราะในถ�้า 

ที่มีน�้าท่วมและไหลเข้าจากพายุฝนที่ตกลงมา

อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในห้วง

ระยะเวลาเดียวกันกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 

ค.ศ. 2018 ที่จัดขึ้นที่รัสเซีย จึงได้รับความสนใจ

จากสื่อมวลชน และ Social media ยิ่งท�าให ้

เรื่องนี้เป็นที่สนใจของผู้สื่อข่าวทั่วโลก และร่วม

รายงานเหตุการณ์นี้แบบวันต่อวัน ช่วงต่อช่วง 

และเป็นไปแบบตลอดเวลา ฯลฯ ทั้ง BBC CNN 

ABC News พร้อมกับให้สัมภาษณ์ส่งสาส์นเป็น

ก�าลังใจจากผู้น�าทางสังคมและการเมอืงทั่วโลก 

  การช่วยเหลือผู ้ประสบภัยคร้ังน้ี  

เป็นภัยพิบัติที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมของไทยไม่มีประสบการณ์มาก่อน 

ประกอบกับ เวิร์น อันสเวิร์ธ นักส�ารวจถ�้าหลวง

ชาวอังกฤษ ซ่ึงมีภรรยาเป็นชาวไทย มีข้อมูล 

รายละเอียดของถ�้าท่ีสามารถใช้เป็นประโยชน์ 

 5.3 การช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยที ่

ถ�้าหลวงขุนน�้านางนอน - จังหวัดเชียงราย

   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

มีรายงานข่าวว่า ทีมฟุตบอลเยาวชนท่ีเรียกว่า 

หมูป่าอะคาเดมี 13 คน รวมท้ังผู ้ช ่วยโค้ช  

ได้สูญหายไประหว่างไปเทีย่วในถ�า้หลวง - ขนุน�า้



วารสารดำารงราชานุภาพ 41

ในการค้นหาได้จึงได้ยื่นมือให้การช่วยเหลือ 

เป็นเบื้องต้น ขณะเดียวกันก็มีเพื่อนๆ ท่ีเป็น 

อาสาสมัครกู้ภัยและด�าน�้าในถ�้าในต่างประเทศ 

จึงมีการประสานความช่วยเหลือดังกล่าวไป  

จึงท�าให้ ศอร. ได้พึ่งพาการท�างานด้านเทคนิค

ต่าง ๆ ของอาสาสมัครจากต่างประเทศ ท่ีมาก 

ไปกว ่าเครื่องมือและกลไกที่มีอยู ่ตามปกติ 

ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ

ประสานความร่วมมือนกัด�าน�้าในถ�้าในเครอืข่าย

ของ British Cave Rescue Council : BCRC 

ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมของอังกฤษ  

ท�าให ้การช ่วยเหลือผู ้ประสบภัยในครั้งนี้มี 

นกัด�าน�า้ทีม่ปีระสบการณ์สงูจากทัว่โลก เข้ามาร่วม

เป็นอาสาสมคัรสมทบกบัหน่วยซลีและอาสาสมคัร

ของกองทัพเรือของไทย

   การด�าเนนิการช่วยเหลอืด�าเนนิงาน

ไปอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศอร. เป็นศูนย์บังคับ

บัญชา มีส่วนราชการที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการ

ค้นหาจากส่วนต่างๆ ทั้งกองทัพ ต�ารวจตระเวน

ชายแดน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พรรณพืช กรมป่าไม้ และการสนับสนุนอุปกรณ์ 

เครื่องมือ ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งจาก

รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และอาสาสมัคร 

ผูม้จีติสาธารณะแขนงต่างๆ เช่น การติดต้ังระบบ

ไฟฟ้าด้วยสายไฟกันน�้าพร้อมรถปั ่นไฟของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประสานเครือข่าย

สัญญาณโทรศัพท์มือถือของทุกค่ายโดย กสทช.  

ในการวางสายเข ้าไปในถ�้าของการส่ือสาร 

แห่งประเทศไทย การสนับสนุนเครื่องมือการ

ท�างานหุ ่นยนต์ใต ้น�้าที่มีโซนาร์สแกนเนอร์  
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เคร่ืองป๊ัมน�า้ และโดรน ของ บรษิทั ปตท. ส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) 

การสนับสนุนท่อ HDPE ท่อเหล็กคดงอได้  

น�้ามันดีเซล ก๊าซหุงต้มของ บริษัท ปตท.จ�ากัด 

(มหาชน) การสนับสนนุการเดนิทางของไทยแอร์

เอเชีย บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)  

การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ และทีมงาน 

นักธรณีวิทยาและผู ้ช�านาญการของบริษัท 

เชพรอน รวมทัง้การสนบัสนนุงานด้านต่าง ๆ  จาก

บรษัิทเอกชนชัน้น�า เช่น บรษิทั ช.การช่าง จ�ากดั 

(มหาชน), บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิล 

จ�ากัด, กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด 

(มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี จ�ากัด,  

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซี จ�ากัด, บริษัท  

บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ�ากัด รวมทั้งการบริการ

ขนส่งฟรีของการบินไทยหรือแอร์เอเชีย ฯลฯ 

   น อ ก จ า ก ก า ร ส นั บ ส นุ น โ ด ย 

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ข้างต้นแล้ว  

ยังมีงานที่เป็นอาสาสมัครที่มาจากระดับชุมชน  

ท่ีเข้ามาร่วมปฏิบัติงานตามก�าลังความสามารถ

เฉพาะ เช่น นักปีนถ�้าจากเกาะลิบง จังหวัดตรัง 

ซึ่งมีอาชีพเก็บรังนกนางแอ่นในถ�้า รถสูบน�้า

ขนาดใหญ่ที่ เรียกว ่าเคร่ืองสูบน�้าพญานาค  

ซึง่เป็นอปุกรณ์ดัดแปลงจากเจ้าของท่ีเป็นวศิวกร

ชาวไทย แม่บ้านท่ีอาสามาตัง้โรงครวัอาหารเลีย้ง

ผู้ปฏิบัติงาน ร้านซักรีดที่อาสารับซักเสื้อผ้าให้ 

ผูป้ฏิบตังิาน มหีน่วยงานอาสาสมคัรทีร่วมตวัจาก 

อปพร. ไปท�าหน้าทีส่�ารวจการไหลของน�า้นอกถ�า้

เ พ่ือเบ่ียงเส ้นทางไม ่ให ้ไหลเข ้าถ�้า ซ่ึงโดย 

เนื้อหาของงานจะเหมือนกับการเร่งสูบน�้าออก

จากถ�้าของเครือ่งสบูพญานาค การช่วยเหลอืของ

นักด�าน�้า แพทย์จากออสเตรเลีย หรือกรณี 

การต้ังโรงครวัของอาสาสมคัรชมุชนทีเ่ดินทางไป

จากจังหวัดนนทบุรี (อดีตเจ้าของร้านอาหาร

เยาวราชทะเลเผา) การบริการซักรองเท้าผ้าใบ

และรองเท้าคอมแบทของเจ้าหน้าท่ีกู้ภัยสมาคม

ศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย การท�า

หน้าท่ีผูจ้ดัการพืน้ท่ีการสือ่สารของ โดย คณุศศวิมิล 

อยูค่งแก้ว ซ่ึงเป็นภรรยาของผูอ้�านวยการหน่วยซลี 

และการคดิค้นส่ิงประดิษฐ์ขึน้ใหม่แล้วน�าไปมอบ

ให้ทดลองใช้งาน เช่น กรณีกระสวย/จรวดจ๋ิว  

ซึ่งสร้างจากวัสดุของยานอวกาศ เพื่อช่วยน�าพา

ผูป้ระสบภยัออกจากถ�า้ของ Elon Musk เจ้าของ

บรษิทัเทสลา แม้ว่ากรณหีลงันี ้ทีมงานช่วยเหลอื

ล�าเลียงผู้ประสบภัยไม่เลือกใช้ก็ตาม แต่ก็เป็น

ตัวอย่างของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อการนี้

โดยตรง

   ในระหว่างการช่วยเหลือ มีกรณี

ของการจัดการของสังคมที่มีต่อการสื่อสารใน

พืน้ทีข่องสงัคมหรอื Social media เช่น การช่วยกนั

ตดัวงจรข่าวลอื ข้อมลูทีย่งัไม่ได้รบัการยนืยนัจาก 

ศอร. รวมทั้งการรายงานการให้ความร่วมมือ 

ของสื่อมวลชนและการไม่ให้ความร่วมมือของ

สื่อมวลชนทั้งของไทยและต่างประเทศ ผ่านช่อง
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ทางของ Social media ท�าให้การท�าหน้าที่

รายงานของสื่อมวลชน กลายเป็นหัวข้อ “ข่าว” 

หรือเป็นข่าวที่เกิดเป็นข่าวโดยผู้รายงานข่าว 

เป็นการตรวจสอบผู้ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบสังคม

อีกต่อหนึ่ง 

 ผลการช่วยเหลือของ ศอร. และความ

ร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายมิติ ทั้งก�าลังทรัพย์ 

แรงงาน ทรัพยากร เครื่องมือ เทคโนโลยี บริการ 

และความสามารถต่าง ๆ ท่ีประสานก�าลังเข้า

ประกอบกัน จนน�าไปสู ่การค้นพบผู ้สูญหาย 

และน�าพาออกจากถ�้าหลวงนางนอน สามารถ

ช่วยเหลือทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี  

ทั้ง 13 คน โดยทยอยน�าตัวผู ้ประสบภัยส่ง 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ตัง้แต่วนัที่ 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จนกระทั่งวันที่ 10 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รวมใช้เวลาด�าเนินงานนี้

ร่วมกันทั้งสิ้น 18 วัน 

 5.4 การรณรงค์คณุธรรม 12 ประการ

ของ คสช. การพยายามรื้อฟื้นโดยรัฐ

   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) โดย พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา หวัหน้า

คสช. ได้มนีโยบายเพ่ือการรณรงค์ก�าหนดค่านิยม

หลักในสังคมไทย เรียกว่า “ค่านยิม 12 ประการ” 

เมือ่วันที ่11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 

(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

(2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่

ดีงามเพ่ือส่วนรวม (3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง 

ครูบาอาจารย์ (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา 

เล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (5) รักษา

วัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (6) มีศีลธรรม 

รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู ้อื่น เผื่อแผ่และ 

แบ่งปัน (7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

(8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก

การเคารพผูใ้หญ่ (9) มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้�า รูป้ฏบิตัิ
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ตามพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลที่ 9 (10) รู ้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชด�ารสั

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

รูจ้กัอดออมไว้ใช้เมือ่ยามจ�าเป็น มไีว้พอกนิพอใช้

ถ้าเหลอืกแ็จกจ่ายจ�าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยาย

กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ ้มกันท่ีดี  

(11) มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกาย และจติใจ ไม่ยอมแพ้

ต่ออ�านาจฝ่ายต�า่ หรือกเิลส มีความละอายเกรงกลวั

ต่อบาปตามหลักของศาสนา (12) ค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า

ผลประโยชน์ของตนเอง

   ค่านยิมหลกั 12 ประการน้ี นอกจาก 

การเผยแพร่แบบรณรงค์ผ่านสื่อมวลชนแขนง 

ต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดท�าเพลงค่านิยม 12 

ประการ จดัท�าเวบ็ไซต์เพือ่การเผยแพร่เรือ่งนีใ้น

วงกว้าง จัดท�าเป็นแนวทางการพัฒนาและ

ประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการขึ้น

โดยส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มกีารสร้างตวัชีว้ดั และรณรงค์เรือ่งนี ้4 แนวทาง

ด้วยกนั คอื (1) บูรณาการเข้ากบัการจดัการเรยีน

การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) บูรณาการ

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3) สอดแทรก

ในกิจวัตรประจ�าวันของสถานศึกษา (4) จัดท�า

โครงการเพือ่ปลกูฝังและพฒันาค่านยิมหลกัของ

คนไทย 12 ประการ 

   แต่จากการส�ารวจความคดิเหน็จาก

ในกลุม่นกัศกึษาในมหาวทิยาลยั พบว่า นกัศกึษา

ไม่ได้ให้ความส�าคญัต่อเรือ่งต่างๆ ของหลกัคณุธรรม

ทั้ง 12 เร่ืองแบบเท่ากัน มี 3 หลักคุณธรรม 

ที่ให้ความส�าคัญต�่ากว่าหลักอื่น คือ การรักษา

วฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม (ข้อ 5) การใฝ่หา 

ความรู ้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และ 

ทางอ้อม (ข้อ 4) และการรู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 10) 

(Ngammuk, 2016) ดงันัน้ การรณรงค์สาระส�าคญั

ท้ัง 12 เร่ืองออกไปพร้อมกันในคราวเดียวกัน  

ในขณะท่ีผู ้ รับสารให้ความส�าคัญไม่เท ่ากัน  

จงึเท่ากบัว่าสาระส�าคญัทีผู้่รบัสารให้ความส�าคญั

ต�่านั้น จะกลายเป็นข้อมูลส่วนเกินที่ไม ่เกิด

ประโยชน์อันใด เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและ 

พึงระวังของการรณรงค์ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีการ

มีการน�าเอาเรื่องคุณธรรม 12 ประการนี ้

ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคลิกภาพ 

ของครูปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กจะเรียนรู ้ 

ผ่านการเหน็ตวัอย่างทีแ่สดงออก ตามบคุลกิภาพ

เชิงประจักษ์ จากการส�ารวจข้อมูลครูปฐมวัย 

ในภาคใต้ มีความคิดเห็นท่ีสะท้อนว่า เร่ืองของ

คณุธรรม 12 ประการเป็นเรือ่งทีค่รพูงึตระหนกัรู้

และพัฒนาตนเองเป็นกิจวัตรปฏิบัติมากกว่าจะ

รณรงค์กับเด็กนักเรียน (สุธัญญา ฐิโตปการ, 

2558)
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6. ก้าวย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

 6.1  จากคนโลเล ไม่ซื่อสัตย์ สู่ระบบ

เหตุผล (Rationalism)

   หากย้อนกลบัไปพจิารณาถึงบนัทกึ

และทัศนะของชาวต่างชาติท่ีมีต่อคนสยามใน

สมยัอยธุยาตอนกลาง ท่ีว่า คนสยามเป็นคนโลเล 

ไม่ซื่อสัตย์ ฯลฯ นั้น ย่อมไม่ได้หมายความว่า 

ลักษณะของคนไทย มีนิสัยไม่มีวินัย นิยมใน 

การทุจริตติดตัวมาแต่โบราณแล้วจะพัฒนา

เปลีย่นแปลงไม่ได้ ท้ังนีก้เ็พราะบันทึกและทัศนะ

ดังกล่าวเป็นมุมมองของผู้คนท่ีมาจากสังคมท่ีมี

การจัดระเบียบสูงกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า 

และมกีารจดัการความซบัซ้อนทางสงัคมได้ดกีว่า 

ทั้งนี้ก็เพราะในยุคสมัยนั้น ตรงกับช่วงกลางของ

ศตวรรษที ่16 ซึง่เป็นยคุทีโ่ปรตเุกสและสเปนเริม่

สร้างกองเรือเพื่อแสวงหาแผ่นดินตะวันออก  

ที่โปรตุเกส มีการจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือฝึกก�าลังคน 

ในด้านนี้โดยตรง มีการออกแบบเรือที่สามารถ

เดินทางฝ่าคลื่นลมทะเล มีการศึกษาเข็มทิศการ

เดินทางจากวิถีโคจรของดวงดาว ฯลฯ ในขณะที่

สยามในอยุธยา เป็นเพียงย่านการค้าแบบทาง

ผ่านของการเดนิทาง วถิชีีวติตัง้อยูบ่นความเรยีบง่าย

ของสังคมแบบชุมชนเกษตร อยุธยาและสยาม

ย่อมจะเป็นสงัคมทีม่กีารเรยีนรูท้างสงัคมทีด้่อยกว่า 

และไม่ได้หมายความว่าสังคมในยุโรปไม่มีเรื่อง

เช่นว่านีเ้ลย ดงันัน้ ลกัษณะการคดิ การรบัรู ้และ

การยอมรับของผู ้คนในสังคม จึงมีลักษณะ 

ตามความสัมพันธ์กับระดับการเรียนรู้ทางสังคม

เป็นองค์ประกอบ

   เมื่อน�ากรอบการเรียนรู้ทางสังคม

ข้างต้น มาพจิารณาการเรยีนรูท้างสงัคมของไทย

ผ่านการสร้างรฐัชาติและความเป็นไทยแบบรวมศนูย์

เข ้าสู ่ส ่วนกลางทั้งการจัดการปกครองและ 

การสร้างอัตลักษณ์ การปะทะกันระหว่างการ

รวมศูนย์เข้าสู ่ศูนย์กลางกับการกระจายออก 

จากศนูย์กลางของการเปลีย่นแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 การรัฐประหาร พ.ศ. 2490 การ 

เลือกต้ังสกปรก พ.ศ. 2500 การเรียกร้อง

ประชาธิปไตย พ.ศ. 2516 การล้อมปราบ

นักศึกษาในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519  

การรัฐประหาร พ.ศ. 2534 การขับไล่ทหาร 

และการต่อต้านการสืบทอดอ�านาจในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และการมีส่วนร่วม 

ยกร่างรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 จนถงึการเผชญิกบั

วิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จะเห็นได้ว่า การคิด 

การรับรู้ และการยอมรับของสังคมไทยมีความ

พยายามท่ีด�าเนินไปตามกรอบของระบบเหตุผล 

แต่สังคมทีเ่ป็นจริงกลับสร้างตัวอย่างเชงิประจักษ์

ไปในทางตรงกนัข้ามเป็นตวัอย่างของความส�าเรจ็

ด้วยระบบอุปถัมภ์และพวกพ้อง โดยเฉพาะ 

อย ่ า งยิ่ งการร ่ วมมื อกันสร ้ า งประโยชน ์ 

ส่วนตัวระหว่างทหาร ต�ารวจ และข้าราชการ

ระดับสูงกับพ่อค้าชาวจีนบางกลุ่มในการสร้าง

อตุสาหกรรมและธรุกจิบางประเภท เช่น ธนาคาร 

บริษัทน�า เข ้าและส ่งออก ฯลฯ หลังการ

รัฐประหาร พ.ศ. 2490 และการอยู่รอดของ

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในวิกฤติทางการเงิน พ.ศ. 

2540 ด้วยความเป็นกจิการสมัปทานรฐั ปรากฏการณ์
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เหล่านี้ เท่ากับไปตอกย�้าการสร้างความส�าเร็จ

ส่วนตัว และค�านึงถึงประโยชน์ระยะสั้นมากกว่า

เรื่องของสังคมประเทศชาติ ตัวอย่างการสร้าง

ธุรกิจของพ่อค้านักธุรกิจท่ีใกล้ชิดกับระบบ 

ศูนย์อ�านาจ จึงกลายเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้

ทางสังคมในโลกที่เป็นจริงและส่งต่อกันด้วยการ

เอาอย่างเลยีนแบบ (Imitation) ตามแนวคดิการ

อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมของ Gabriel 

Tarde ประสบการณ์และการเรียนรู้ทางสังคม

ของไทยต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับการสร้างชาติของ

สิงคโปร์ ที่ลี กวน ยู และพรรคกิจประชาคม 

อาสาเข้าไปจัดการรัฐบาลและกลไกของส่วน

ราชการให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสของ

การพัฒนาให้กว้างออกไปและลดทอนโอกาส 

ที่จะต้องจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 กล่าวอกีอย่างหนึง่ได้ว่า ไม่ใช่เพราะคนไทย

คิดเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมไม่เป็นหรือมอง 

ไม่เห็น แต่เป็นเพราะการปฏิบัติจริงของสังคม 

ไม่เป็นไปตามครรลองนั้น จึงส่งผลต่อการเรียนรู้

ทางสังคมด้วยข้อมูลข่าวสารท่ีล�าเลียงส่งต่อจาก

รุน่สูรุ่่นด้วยการสร้างความส�าเรจ็ของกจิการและ

การอยูร่อดในสงัคมด้วยการพึง่พาระบบอปุถมัภ์

มากกว่ากลไกของการจัดการแบบธรรมาภิบาล 

ดงันัน้ การทีจ่ะด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการ

สร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสม เพื่อ

เตรยีมความพร้อมรองรบัต่อการเปลีย่นผ่านทาง

สังคมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยองค์ประกอบ/ 

เป้าหมายขั้นต้น 5 ประการ คือ ความพอเพียง 

ความมวีนิยั ความสจุรติ การมจีติสาธารณะ และ

ความรับผิดชอบนั้น ไม่ควรจะเป็นเพียงการ

แนะน�าสร้างการรู้จักว่าองค์ประกอบข้างต้นนั้น 

คืออะไรและมีความส�าคัญอย่างไร ควรที่จะ

รณรงค์ไปพร้อมๆ กับการลดเงื่อนไขที่ท�าให้

สภาวะทางสงัคมตรงกันข้ามกบัองค์ประกอบนัน้

ด�ารงอยู่ได้ในสังคม รวมทั้งประสานสนับสนุน 

ให้มีการรณรงค์ในเร่ืองท่ีท�าให้สังคมเดินไป 

ข้างหน้าตามกรอบของการพัฒนาร่วมกนัระหว่าง

อุตสาหกรรมกับชุมชน/ส่ิงแวดล้อม เมืองกับ

ชนบท การด�าเนินงานของธุรกิจที่ค�านึงถึงการ

แก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้กลไก

การเรียนรู้ทางสังคมมีความสอดคล้องกับความ

เป็นไปตามหลักของระบบเหตุผล หากจะมีการ

จัดการให้มีการประสานความร่วมมือ ประสาน

กลไกกระบวนการระหว่างองค์กรต่าง ๆ  ทีร่บัผดิชอบ

ในการรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้กับหน่วยงานที่จะ

แปรผลแผนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด

ที่เหมาะสมสู ่การปฏิบัติจริงในสังคมในพื้นที ่

ที่เหมาะสม เช่น ตามพื้นที่ของเทศบาลหรือ

จังหวัด แล้วจัดการให้เป็นไปตามหลักของการ

สร้างผลลัพธ์ร่วม (Collective impact) เช่น 

ความส�าเร็จที่เคยรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเรื้อรัง

ของสังคมของสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นกรณี

การฟื้นฟูแม่น�้า Elizabeth การรณรงค์ต่อต้าน

โรคการอ้วนเกินของเด็กในเมือง Somerville 

หรือการรณรงค์แก้ไขปัญหาการไม่สนใจเรียน 

และละทิ้งการเรียนของเด็กมัธยมของเมือง  
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Cincinnati ก็จะเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของ

การรณรงค์ที่สร้างท้ังกระแสและผลลัพธ์ต่อการ

เปลี่ยนแปลงสังคมของไทย

 

 6.2  ความหลากหลาย และวาทกรรม 

- คู่ตรงกันข้าม 

   การก้าวเข้าสูค่วามเข้มข้น หลากหลาย 

และซับซ้อนตามวิถีความสัมพันธ์แบบใหม่ของ

สงัคมดจิทิลั นัน้ แท้ทีจ่รงิสงัคมไทยเคยมตีวัอย่าง

ของความเข้มข้นของการสื่อสารตามเครือข่าย

ของโทรศัพท์เคลื่อนท่ีในคราวม็อบมือถือของ

เหตุการณ์การทางการเมืองเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ. 2535 การสื่อสารทางการเมืองของขบวน

คนเสื้อเหลือง (รวมท้ัง กปปส.) และขบวน 

คนเส้ือแดง ซึง่เป็นตวัอย่างของการตดิต่อสือ่สาร

กันเองโดยผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารตามช่องทาง

และวิถี ของความสัมพันธ ์แบบเครือข ่ าย  

ซึ่ งต ่ างไปจากการ ส่ือสารผ ่านสื่ อมวลชน  

ไม ่ว ่าจะเป ็นของรัฐหรือเอกชน ที่มีหน ่วย 

คัดกรองและก�าหนดความเป็นไปของข้อมูล

ข่าวสาร ซึ่งเป็นวิถีของการสื่อสารท่ีมีศูนย์กลาง

การก�ากับควบคุม กล่าวได้ว่า สังคมของไทยได้

ก้าวเข้าสู่วิถีของการสื่อสารเครือข่ายมานานนับ 

2 ทศวรรษแล้ว ดังนั้น ความเข้มข้น หลากหลาย

ของข้อมูลข่าวสาร ผู้ส่งสารและการรับข้อมูล

ข่าวสารในสังคมเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างไร 

ความสัมพันธ์ทางสังคมก็ด�ารงสถานะของการ

เปลี่ยนแปลงไปในท�านองเดียวกัน 

   วิ ถีความสัมพันธ ์แบบใหม่ของ

สังคมดิจิทัล เป็นวิถีท่ีเอื้อต่อการรวมกลุ่มตาม

ความชอบ ความเชือ่ และตามกระแสความคดิเหน็

เบื้องต้น ซึ่งเป็นกระบวนการรวมกลุ ่มตาม 

ความตระหนักรู ้ร ่วมกันของสังคม มีความ 

หลากหลาย/ไม่ใช่กลุ่มตามสาขาอาชีพหรือตาม

พืน้ที ่เป็นไปอย่างกว้างขวางหรอืเป็นกระแสนยิม

ของสังคมได้ หากเรื่องนั้นเป็นที่สนใจของคนใน

สงัคมพร้อม ๆ  กนั ในขณะเดยีวกนักับทีมี่การรวม

กลุม่ตามความตระหนกัรูร่้วมกันของสงัคมขึน้นัน้ 

สังคมจะผลิต/สร้างความแตกต่างทางสังคม ซ่ึง

เป็นด้านตรงกันข้ามไปพร้อมกัน ดังนั้น ความ

เสี่ยงของการด�าเนินงานตามแผนการสร้าง

กระบวนทศัน์และหลกัคดิทีเ่หมาะสมด้วยการน�า

เอาองค์ประกอบ/เป้าหมายขั้นต้น 5 ประการ 

ไปแปรผลสู่การปฏบิติั นัน้ มคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะ

ถกูตคีวามไปว่า เป็นเครือ่งมอืและกลไกของรฐับาล

ที่มาจากการรัฐประหาร และเป็นวิธีคิดแบบ

เดียวกันกับการรวมอ�านาจเข้าสู ่ศูนย์กลาง  

ความเสี่ยงในประการต่อมา คือ วิถีของการ

สื่อสารตามเครือข่ายดิจิทัล เอื้อต่อการสร้าง 

วาทกรรม และสร้างกระแสการไหลเวียนของ

สาระส�าคัญ/ประเด็นที่ไม ่เป็นไปตามระบบ

เหตผุล และมกัจะองิไปกับการน�าเสนอทีส่อดรบั

กบัอารมณ์ของสงัคมเป็นทีต้ั่ง ลกัษณะของสงัคม

ในยุคดิจิทลั จะเอือ้ต่อการไหลเวียนของวาทกรรม 

เต็มไปด้วยการสร้างค�าอธิบายตามกรอบคิด

ขนาดใหญ่ รวมทั้งการถูกอธิบายโดยคนอื่น 
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ท่ีเป็นฝ่ายตรงกันข้าม แบบวพิากษ์ (แบบบรภิาษ)  

สิ่งเหล่านี้  จะถูกนับรวมเป็นส ่วนหน่ึงของ

กระบวนการทางสังคมไปด้วย

   ดงันัน้ การแปรผลสูก่ารปฏบิตัจิรงิ

ในสังคม ท่ีจะสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิด 

ตามองค์ประกอบ/ เป้าหมายขั้นต้น 5 ประการ 

นั้น จะต้องพึงระวังในการน�าเสนอเป็นอย่างยิ่ง 

และจ�าเป็นจะต้องย้อนกลับไปร่วมทบทวนการ

สร้างตัวอย่างเชิงประจักษ์ต่อสังคมส�าหรับการ

เรียนรู้ทางสังคมที่เป็นจริงว่า เป็นตัวอย่างของ 

ผูท่ี้ประสบความส�าเรจ็จากการค�านงึความเป็นธรรม

ในสังคม การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง

เศรษฐกิจและสังคม การสนับสนุนวิสาหกิจ 

เพื่อสังคม การกระจายอ�านาจจากส่วนกลาง 

ไปสู ่ภูมิภาคและท้องถ่ิน รวมทั้งการพัฒนา

ประชาธิปไตย เพราะตัวอย่างเชิงประจักษ์ของ

การด�าเนินงานตามระบบเหตุผลเหล่านี้ จะเอ้ือ

ต่อการปรบัใช้ขององค์ประกอบ/เป้าหมายข้ันต้น 

5 ประการต่อสังคม จะเป็นผลท�าให้สังคมมีการ

รับรู้ สร้างการยอมรับด้วยตนเอง และจะน�าไปสู่

การลงมอืกระท�าแบบเลยีนแบบเอาอย่างตามกนั 

พร้อมกันนัน้ กจ็ะต้องสร้างพืน้ท่ีของการวพิากษ์

ประเด็นทางสังคมในพื้นที่สาธารณะที่น�าไปสู่

ความเข้าใจทีไ่ขว้เขว และยกระดบัวิธคีดิของสงัคม

ให้มีประสิทธิภาพหรือมีขีดความสามารถสูงขึ้น 

เช่น การวิพากษ์เรื่องการเลือกระหว่างคนด ี

กับคนเก่ง หรือคุณธรรมกับความสามารถ  

ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบลกัษณะเป็นคูต่รงกนัข้าม

ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ก็เพราะ การเป็นคนดีแล้วไม่ได้

ท�าให้ความเก่งลดลง หรือคนที่เก่งมากจะเป็น 

คนดีน้อย ซึ่งเป็นไปตามหลักของคู ่ตรงข้าม  

(Antagonism) แท้ที่จริงหลักคิดที่ควรจะเป็น

ส�าหรบัเรือ่งนี ้ควรจะเป็นไปตามหลักแบบองค์ประกอบ

หรือ Generalized degree spectrum คือ  

เป็นองค์ประกอบร่วมผสมผสาน จะต้องมท้ัีงสอง

เร่ืองด�ารงอยูด้่วยกนั เร่ืองใดจะมากจะน้อย จะมี

ขัน้ต�า่เท่าใดจงึจะเป็นการเหมาะสม จะเป็นไปตาม

บริบทของการเลือกตัดสินใจ 

 

 6.3  การสร้างความร่วมมือกับส่วนท่ี

ไม่ใช่รัฐ

   ปรากฏการณ์ทางสังคมของไทย  

4 เร่ืองที่หยิบยกมาประกอบการศึกษานี้ เรื่อง 

การปะทะกันของขบวนการมวลชน 2 ขบวน  

เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ท่ีส�าคัญท่ีเกิดข้ึนจาก

การสร้างความตระหนักรู ้ร ่วมกันของสังคม  

การสร้างวาทกรรม การเอื้อของการสื่อสารแบบ

ใหม่และความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีมีโครงสร้าง

แบบเครือข่าย แต่เป็นผลของการปะทะของ

ความหลากหลายและเข้มข้นในพื้นที่ทางสังคม 

(พื้นที่สาธารณะ) ไม่ใช่ผลทางตรงของการผลิต

ทางเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

ดังนั้น การท�าความเข้าใจเบื้องต้นต่อพ้ืนที่

สาธารณะของสังคมดิจิทัล จึงเป็นเร่ืองส�าคัญ

เบื้องต้น การแปรเปลี่ยนประเด็นทางสังคมที่

เรื้อรังมาเป็นวาระร่วมของสังคมของการฟื้นฟู

แม่น�า้ Elizabeth การรณรงค์ต่อต้านโรคการอ้วน

เกินของเด็กในเมือง Somerville หรือการ
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รณรงค์แก้ไขปัญหาการไม่สนใจเรียน และละทิ้ง

การเรยีนของเดก็มธัยมของเมอืง Cincinnati เป็น

ตัวอย่างที่ดีของการสร้างกระแสน�าของสังคมใน

พื้นที่สาธารณะ

   กรณีของการวิ่งเพื่อการกุศลเพื่อ

ระดมเงนิบรจิาคของตนู บอดีส้แลม เป็นตวัอย่าง

ของการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูง และจัดการ

โดยภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐ และสามารถบรรลุได้ใน

การจัดการแก้ไขปัญหาที่สังคมที่แก้ไขไม่ได้โดย

บทบาทตามหน้าท่ีของรัฐ และการเสียภาษีของ

กจิการเอกชน รวมทัง้การท�างานแบบการช่วยเหลอื

สังคมขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณีดังกล่าว 

เป็นตัวอย่างของการกระตุ้นส�านึกต่อส่วนรวม 

ทีม่อียูข่องสงัคม ตามแนวคดิที ่Charles Darwin 

สรปุไว้ว่า ความเป็นสังคมของคนเรานัน้ ตัง้อยูบ่น

พื้นฐานที่มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

ปกป้องการรกุรานจากผูอ้ืน่ การดงึเอาคณุลกัษณะ

ที่มีอยู่นี้ให้มาร่วมแสดงออกร่วมกันในกรณีของ

ตูน บอดี้สแลม เป็นตัวอย่างของการด�าเนินโดย

องค์กรทีไ่ม่ใช่รฐั ในขณะเดยีวกนั กท็�าหน้าทีเ่ป็น

ตัวแทนของคนท่ีมีชื่อเสียงของสังคมท่ีน�าเอา 

ชื่อเสียงหรือความเป็นคนสาธารณะนั้น มาร่วม 

ลงมือกระท�าการกระตุ้นส�านึกร่วมของสังคม  

(ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ ตามหน้าที่รับจ้าง)

   ในขณะทีก่ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั

ที่ถ�้าหลวงขุนน�้า - นางนอน เป็นการผสาน 

ความร่วมมือและการประกอบรวมเข้าด้วยกัน

ของความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ  (Conver-

gence capability) ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน 

ประชาสังคม และประชาชนในระดับปัจเจก  

ทัง้ในและต่างประเทศ และทัง้เป็นไปโดยงานตาม

หน้าท่ีและการสร้างสรรค์เพ่ือการน้ีเป็นการ

เฉพาะ ตวัอย่างหนึง่ของการผสานความสามารถ

เข้าด้วยกันนี้ จะเห็นได้จากการปิดกั้นน�้าไม่ให้

ไหลเข้าถ�้า การสูบน�้าออกจากถ�้า การหาหนทาง

ท่ีจะเจาะผนังถ�้า การด�าน�้าในถ�้าเพ่ือค้นหา 

ผู้ประสบภัย รวมทั้งการล�าเลียงผู ้ประสบภัย 

ออกจากถ�้า ฯลฯ ซึ่งจะต้องด�าเนินไปพร้อมกัน 

ประสานความส�าเร็จเข้าด้วยกันหรือส่งต่อให้กัน

และกัน จากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง อาจ

กล่าวได้อีกว่า ความส�าเร็จในการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยในคร้ังนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก

ความสามารถในการบริหารสถานการณ์วิกฤติ 

ที่เผชิญเหตุได้ดีของ ศอร. ที่น�าโดยผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงรายในขณะนั้น อีกส่วนหนึ่ง มาจาก

อาสาเข้าช่วยเหลอืของผูม้ทีกัษะ ความเชีย่วชาญ 

และความรู้ของสังคมอย่างไม่ขาดสายและเป็น 

ไปอย่างกว้างขวาง เป็นการสะท้อนการท�างาน

แบบใหม่ที่ไม่ใช่การท�างานแบบองค์กรเดี่ยวโดย

องค์กรใดองค์กรหนึ่ง (Single organization) 

โดยมีเป้าหมายของการท�างานแบบหวังผลต่อ

ประสิทธิภาพสูงสุด (ในระยะเวลาจ�ากัด) 

   การรณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

ของ คสช. และส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวอย่างของความ

พยายามโดยกลไกของรัฐ (เป็นการจัดการ 

โดยองค์กรเดี่ยว) โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์

โดยสื่อมวลชน และการบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
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การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการรณรงค์ประเด็นสังคม

ในพืน้ทีส่าธารณะแบบไม่ใช่รฐัของตูน บอด้ีสแลม 

หรือการประสานความสามารถเข้าด้วยกันของ

การช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัท่ีถ�า้หลวง - ขนุน�า้นางนอน 

ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัเป็นการรณรงค์แบบไม่สอดคล้อง

และครอบคลมุถงึกลุม่เป้าหมายของประเดน็ทาง

สังคม ที่ควรจะรณรงค์การสร้างแบบอย่างท่ีดี

ของครผููส้อน ให้เป็นตวัอย่างเชงิประจกัษ์ต่อการ

เรียนรู้ทางสังคม เพราะในระดับการศึกษาขั้น 

พื้นฐานเด็กจะเรียนรู้จากตัวอย่างเชิงประจักษ์ 

ตัวอย่างของการรณรงค์การละทิ้งการเรียนของ

เด็กนักเรียนที่เมือง Cincinnati ประสบความ

ส�าเรจ็ได้ มาจากการสร้างวาระทางสงัคมร่วมกนั

ที่เห็นร่วมกันว่าคุณภาพของเด็กนักเรียนของ

เมือง คือ ทรัพยากรร่วมที่มีค่าของทุกภาคส่วน

ในวันข้างหน้า มีการท�างานหลายรูปแบบหลาย

มาตรการตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู  

ผูป้กครอง บรษิทัเอกชน และหน่วยงานสนบัสนนุ

ของเมือง รวมทั้งเป็นการรณรงค์แบบต่อเนื่อง

โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรแบบไม่

แสวงหาก�าไร ท�าหน้าที่เป็นแกนประสาน

 ดังน้ัน การทีจ่ะด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม

แผนการสร ้างกระบวนทัศน ์และหลักคิดที่ 

เหมาะสม ด้วยองค์ประกอบ/เป้าหมายข้ันต้น  

5 ประการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับต่อการ

เปลี่ยนผ่านทางสังคมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น  

จะต้องด�าเนินงานที่ขยายพื้นที่การท�างานไปยัง

ภาคส่วนท่ีไม่ใช่รัฐ ด้วยการสร้างวาระร่วมทาง

สังคม พิจารณาความเกีย่วข้องของผู้มส่ีวนได้เสีย

ทางสังคมให้กว้างขวางออกไป ส่งเสริมให้มีการ

ท�างานของภาคส่วนที่ไม่ใช่รัฐ และพัฒนาการ

ท�างานให้เป็นไปแบบการผสานความสามารถ 

เข้าด้วยกัน
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กระบวนทัศน์และหลกัคดิของคนไทยในสงัคมไทย

ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง 

 เมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู ่ศตวรรษท่ี 21  

(ค.ศ. 2000 หรือ พ.ศ. 2543) ทั่วโลกได้มีการ

เปลีย่นแปลงขนานใหญ่จากการก้าวกระโดดของ

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การแพร่ขยายของ 

ทุนขนาดใหญ่ การหลั่งไหลของข้อมูลและผู้คน

ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงของโลกไร้พรมแดนได้

กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งการเกิดขึ้นของโซเชียล 

มีเดียในช่วงไม่เกินสิบปีมาน้ี ฯลฯ โลกสมัยใหม่

จึงเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในทุกด้าน สังคมไทยในวันนี้จึงมีความแตกต่าง

จากสังคมโบราณ เช่นสังคมกรุงศรีอยุธยาและ

สังคมเมื่อห้าสิบปีท่ีแล้ว แต่ผลการวิจัยและ 

ข้อสงัเกตบางส่วนเกีย่วกบัค่านยิมและพฤตกิรรม

ของคนไทยดังที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วข้างต้น 

ได้ยืนยันลักษณะร่วมบางประการของคนไทย

และสังคมไทย และการด�ารงอยู ่ของมรดก

ตกทอดทางความคิดของสังคมไทย

 ในวาระการพัฒนา “คน” ที่จัดท�าโดย

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรม

จริยธรรม ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม 

ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา  

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2558) ได้วิเคราะห์ไว้อย่าง

เป็นระบบถงึค่านยิมของไทยในปัจจบุนับางอย่าง

ซึ่งเป็นค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ที่ต้องปรับแก ้

อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 1) การขาดจิตสาธารณะ 

เห็นแก่ประโยชน์ส ่วนตัวมากกว่าส ่วนรวม  

2) การเห็นแก่เครือข่ายส่วนตัวพวกพ้องตาม 

ค่านยิมในระบบอปุถมัภ์ 3) การขาดระเบยีบวนิยั 

มักง่าย และขาดความรับผิดชอบ 4) การฟุ้งเฟ้อ 

เกินตัว และความโลภเกินพอดี 5) ความรักสนุก 

รกัสบาย ทีท่�าให้สังคมไทยขาดความเอาจรงิเอาจงั 

ขาดการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผล ในขณะ

ที่ค่านิยมดั้งเดิมบางอย่างก็เป็นทุนทางสังคม

ด้ังเดิมของคนไทยที่สามารถพัฒนาไปได้ใน

ทิศทางของค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความ

กตัญญูต่อบุพการี การท�าบุญให้ทานและความ

เมตตากรณุา และความมีน�า้ใจช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั

ของคนไทย (วาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม 

คณุธรรมจรยิธรรม เพือ่ความเป็นพลเมอืงทีด่แีละ

มนุษย์ที่สมบูรณ์ (รอบที่ 2), 2558) ซึ่งค่านิยม

เหล่านีก้เ็ป็นเรือ่งเดยีวกนักบัทีไ่ด้เคยมกีารสงัเกต

และศึกษาพฤติกรรมของคนไทยในอดีต 

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยและสังคมไทย : 
บทวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม

ดร. กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย
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 ผู้ศึกษามองว่าลักษณะทางบุคลิกภาพ 

พฤติกรรม และค่านิยมของคนไทยดังที่ปรากฏ 

ในผลงานการวิจัยและรายงานการศึกษา

วิเคราะห์ต่างๆ เป็นผลผลิตจากกระบวนทัศน์

และหลักคิดเด่นๆของคนไทยที่สามารถจ�าแนก

ออกเป็น 6 ด้านทีต่่างสมัพนัธ์เกีย่วข้องกันในทางใด

ทางหนึ่ง ได้แก่ 1) อ�านาจนิยม (Authoritari 

anism) หรอืการมองโลกโดยใช้อ�านาจและความ

แตกต่างทางสถานภาพเป็นเกณฑ์ตัดสินซึ่งเป็น

ลกัษณะเด่นของคนไทยในสงัคมระบบอุปถมัภ์ 2) 

ป ัจ เจกชนนิยม ( Ind iv idual i sm) และ  

3) ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ทั้งกระบวนทัศน์

และหลักคิดแบบปัจเจกนิยมและปฏิบัตินิยม 

เป็นลักษณะของคนไทยท่ีเห็นได้ชัดจากสังคม

โครงสร้างหลวมที่ไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อหลัก

การและการยึดโยงกับชุมชนเท่าใดนัก คนไทย 

จึงรักอิสระ นิยมท�าในสิ่งที่ต้องการ และมีความ

ยืดหยุ่นปรับตัวต่อสถานการณ์ 4) สุขนิยมและ

บริโภคนิยม (Hedonism and consumerism) 

อันเป็นทัศนะในการใช้ชีวิตที่มีความสุขของ 

คนไทยที่ให้คุณค่าต่อการรักสนุกและรักสบาย  

5) การให้ความส�าคัญแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

(Personalism) ที่มีรากฐานจากสังคมในระบบ

อุปถัมภ์ที่ถือตัวบุคคลและสายสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลเป็นส�าคัญ และ 6) คุณความดีหรือ

คุณธรรมจริยธรรม (Ethical mind) ที่มีลักษณะ

เฉพาะและเป็นกรอบทางศีลธรรมในการก�ากับ

พฤติกรรมของตนเองของสังคมไทย 

 หากอุปมากระบวนทัศน์และหลักคิด

เหล่านี้ก็เปรียบเสมือนก้อนลูกบาศก์ของรูบิค 

(Rubik’s cube) หรือลูกรูบิคที่เป็นของเล่น 

ซึ่งได้รับความนิยมในยุค 80s ลูกรูบิคมี 6 หน้า 

โดยแต่ละหน้ามีสีเฉพาะเหมือนกระบวนทัศน์

และหลักคิดในแต่ละเรื่อง ทั้งนี้ลูกรูบิคทั้งก้อนมี

ส่วนประกอบชิน้เลก็ๆ ทีม่แีกนกลางยดึทกุชิน้ส่วน

ไว้ด้วยกัน ท�าให้หมุนไปมาได้ ชิ้นส่วนเล็กๆ 

เคล่ือนย้ายไปมาได้โดยที่ลูกรูบิคไม่ได้แยกออก

จากกัน ทุกด้านของลูกรูบิคจึงต่างเกี่ยวเนื่อง

สมัพนัธ์กนั เช่นเดยีวกบักระบวนทศัน์และหลกัคดิ

ในแต่ละเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

ไม ่ได ้ตัดขาดออกจากกันเป็นเอกเทศ โดย 

เมื่อหมุนลูกรูบิคแล้วชิ้นส่วนลูกบาศก์เล็กที่เดิม 

เป็นสีหนึ่งอาจปรากฏในหน้าลูกบาศก์ที่เป็น 

สอีืน่ได้ ค่านยิมและพฤตกิรรมของคนไทยบางเรือ่ง

ก็เปรียบเช่นชิ้นส่วนลูกบาศก์เล็กๆ เหล่านี้ที่ใน

ด้านหลักอาจปรากฏในกระบวนทศัน์และหลักคดิ

แบบใดแบบหนึ่ง แต่ก็มีความลื่นไหลสามารถไป

ปรากฏตัวในกระบวนทัศน์และหลกัคิดแบบอืน่ๆ

ได้โดยไม่มีความขัดแย้งกัน กระบวนทัศน์และ

หลักคิดหรือสีของลูกรูบิคที่แตกต่างกัน จึงไม่ได้

หมายความว่าตรงกนัข้ามหรอืขดัแย้งกนั แต่หนนุ

เสริมซ่ึงกันและกัน รวมกันเป็นภาพใหญ่ของ

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย

 การที่พฤติกรรมและค่านิยมบางเรื่อง

ของคนไทยท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัสามารถปรากฏได้

ในกระบวนทัศน์และหลักคิดที่แตกต่างกันได้ 

เป็นเพราะการท�างานของค่านิยมที่อยู่ภายใต้
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กระบวนทศัน์และหลักคดินัน้มคีวามสอดประสาน

กันเป็นอย่างดี สามารถเชื่อมโยงกันได้ระหว่าง

กระบวนทัศน์และหลักคิดในแต่ละด้าน เช่น  

การรักสนุกของคนไทยเป็นค่านิยมของคนท่ีมี

หลกัคดิในการปรบัตวัอย่างยดืหยุน่ให้อยูใ่ห้ได้ให้ดี

ในสถานการณ์ต ่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนทัศน  ์

และหลักคิดแบบปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  

ในขณะเดียวกันการปฏิบัตินิยมในแนวรักสนุก 

ก็เป็นทางออกของชีวิตของผู้ท่ีอยู่ใต้ความกดดัน

ของอ�านาจ (Authoritarism) และเป็นเครื่องมือ 

ที่ยึดโยงกลุ่มคน ชุมชน และสังคมให้กระชับ 

กลมเกลียวเหนียวแน่น ซึ่งการท�าความเข้าใจต่อ

การท�างานของค่านิยมในแต่ละสถานการณ ์

จึงต้องพิจารณาว่าการที่ค่านิยมดังกล่าวได้รับ

การยอมรับนั้นเป็นเพราะกระบวนทัศน์และ 

หลกัคดิแบบใด ปฏสิมัพันธ์กนัอย่างไร ไม่อาจยก

ค่านยิมตวัใดตวัหนึง่มาโดดๆ และกล่าวว่าค่านยิม 

นี้ดีหรือค่านิยมนี้มีปัญหาโดยท่ีไม่ได้พิจารณาถึง

ฐานคิดของค่านิยมดังกล่าว การมองเชิงสัมพัทธ์

ระหว่างกระบวนทัศน์และหลกัคดิกับค่านยิมนีจ้ะ

ช่วยออกแบบกระบวนทศัน์และหลกัคดิทีเ่หมาะสม

ส�าหรับคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที่ 1: อ�านาจนิยม

หน้าที่ 2: ปัจเจกชนนิยม

หน้าที่ 3: ปฏิบัตินิยม

หน้าที่ 4: สุขนิยม บริโภคนิยม

หน้าที่ 5: การให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์ส่วนตัว

หน้าที่ 6: คุณธรรมจริยธรรม

 (โปรดดูรูปที่ 1 ลูกรูบิคแสดงลักษณะกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย) 

 รูปที่ 1 ลูกรูบิคแสดงลักษณะกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย
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 กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย

และสังคมไทยมีลักษณะเฉพาะในแต่ละเรื่อง  

ดังนี้

 1) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

อ�านาจนิยม (Authoritarianism) 

  กระบวนทัศน์และหลักคิดหลักของ

คนไทยแบบอ�านาจนิยมเป็นมรดกตกทอดจาก

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง

ยาวนานและต่อเนื่อง ระบบอุปถัมภ์ได้ท�าให้

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยให้คุณค่า

ความส�าคัญต่อสถานภาพทางสังคมของคนท่ี 

แตกต่างกันมากกว่าความเสมอภาคเท่าเทียม 

เพราะคนทีอ่ยูใ่นสถานภาพสงูย่อมมอี�านาจและ

โอกาสมากกว่าคนที่อยู่ในสถานภาพที่ต�่ากว่า 

สามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตของคนได้กว้าง

ขวางกว่า ดังนั้นการอยู่รอดได้ในสังคมระบบ

อุปถัมภ์คือการอยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครอง

ของผู้ใหญ่ที่มีต่อผู้น้อย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่-ผู้น้อย 

จึงเป็นเครื่องก�าหนดพฤติกรรมและวิธีคิดของ

คนในสังคม ท่ีผู้น้อยควรเคำรพ เชื่อฟัง และ

เกรงใจผู้ใหญ่ กล่าวคือ ผู้น้อยควรแสดงออกถึง

ความเคารพผู้ใหญ่ทางกิริยาท่าทางและค�าพูด 

เป็นผู ้ว ่านอนสอนง่ายเชื่อฟังผู ้ใหญ่ และให  ้

ความเกรงใจอันหมายถึงไม่กล้าท่ีจะท�าให้ผู้ใหญ ่

ไม่พอใจ (Akin Rabibhadana, 1976) การเคารพ 

เช่ือฟัง และเกรงใจในอีกด้านหนึ่งจึงเป็นการ

ยอมรับต่ออ�านาจของผู ้ใหญ่ ดังนั้นในความ

สัมพันธ์ระหว่างผู ้ใหญ่และผู ้น้อย ผู ้น้อยจะ

พยายามระมัดระวังไม่โต ้เถียงผู ้ใหญ่แม้จะ 

ไม่เหน็ด้วยเพือ่หลกีเลีย่งความขดัแย้ง (Conflict 

avoidance) เพราะการเผชญิหน้าอาจท�าให้เกดิ

ผลเสียต่อตัวเอง จึงมักพบว่าในการประชุมของ

ส่วนราชการส่วนใหญ่ผู้น้อยมกัไม่กล้าทีจ่ะแสดง

ความคิดเห็นเพราะเกรงว่าจะถูกผู้ใหญ่ดุ หรือ

เมื่อผู้ใหญ่ออกค�าสั่ง ผู้น้อยก็ต้องท�าตามแม้ว่า

อาจเป็นค�าสั่งที่ไม่ชอบก็ตาม เพราะเกรงว่าจะมี

ผลต่อการให้คุณให้โทษในการท�างาน ด้วยเหตุนี้

การท�างานในระบบราชการสมัยใหม่ที่ควรอยู่ 

บนหลักการของความรู้และเหตุผลจึงกลายเป็น

หลักการชอบหรือไม่ชอบของผู้ใหญ่ และเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ระบบราชการไทยมีปัญหา 

(Jacobs, 1971) นอกจากนี้ อ�านาจนิยมท�าให้

การบริหารจัดการเรื่องส่วนรวมเร่ืองอื่นๆ ไม่มี

ความเป็นธรรมด้วย ดังที่พบในปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อนของผู ้มี

อ�านาจ ปัญหาการจัดการภัยพิบัติที่มีการเลือก

ปฏิบัติต่อผู ้ประสบภัย ปัญหาการใช้เส้นสาย 

เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ปัญหาการเลื่อนข้ันเลื่อน

ต�าแหน่งของข้าราชการที่ไม ่ได ้อยู ่บนหลัก

คุณธรรม ปัญหาการใช้อ�านาจส่วนตัวก�าหนด

นโยบายสาธารณะทีบ่ริษทัของตนเองได้ประโยชน์ 

ฯลฯ 

  ปัญหาในชีวิตประจ�าวันของคนไทย

หลายอย่างยังอาจอธิบายได้ด้วยกระบวนทัศน์

และหลักคิดแบบอ�านาจนิยม เช่น การต่อแถว

หรือการเข้าคิวซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังคม

สมัยใหม่ ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานความคดิแบบทีถ่อืว่า
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ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ที่ใครมาถึง

ก่อนก็เป็นผู้สมควรท่ีจะได้รับบริการก่อน (First 

come, first served) และไม่ได ้ค�านึงถึง

สถานภาพทางสังคมของผู้มาก่อนหรือมาหลัง 

แต่อย่างใด แต่เป็นการให้ความส�าคัญตามล�าดับ

การให้บริการ อย่างไรก็ตามในสังคมไทยที่ให้

ความส�าคัญต่ออ�านาจมากกว่าความเสมอภาค 

การต่อแถวและเข ้าคิวมักได ้รับการยกเว ้น 

แก่ผู ้มีอ�านาจอยู่เสมอ คนมีเงินและมีอ�านาจ

สามารถใช้อภิสทิธิข์องตนในการแซงแถวหรอืแซง

ควิได้ (นธิ ิ เอยีวศรวีงศ์, 2546) เช่น การจอดรถ 

ในสถานที่ราชการที่มีที่จอดรถจ�านวนจ�ากัด  

(รวมทั้งท�าเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นศูนย์กลางอ�านาจ

รัฐไทย) โดยทั่วไปก็ปฏิบัติตามแนวทางมาก่อน 

ได้ก่อน อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าสงัเกตว่ามกัจะเอือ้

ต่อผู้มีสถานภาพทางอ�านาจที่สูงกว่าเป็นพิเศษ

โดยกันทีจ่อดรถไว้ให้ส�าหรบัผูบั้งคบับัญชาระดบัสงู

ซึ่งดูได้จากป้ายชื่อต�าแหน่งท่ีติดไว้ และไม่ม ี

ที่จอดรถส�าหรับผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ หรือผู้ใช้ 

รถเข็นนั่ง 

  นิธิ เอียวศรีวงศ์ (เพิ่งอ้าง) มีข้อ 

สังเกตเพิ่มเติมด้วยว่าการปฏิบัติบนพื้นฐาน 

ความคิดแบบอ�านาจนิยมที่ไม่ได้มองถึงความ 

เป็นธรรมต่อผู ้ที่ล�าบากและอ่อนแอกว่ายัง

สามารถเหน็ได้จากการจดัการจราจรบนท้องถนน

ในประเทศไทยที่ให้ความส�าคัญต่อสิ่งที่จะช่วย

อ�านวยความสะดวกและปกป้องคนเดินถนน 

น้อยมาก เช่น การมบีาทวิถีทีม่คุีณภาพ การหยดุรถ

บริเวณทางม้าลาย ทั้งที่ตามหลักการแล้วควรให้

ความส�าคญัต่อคนเดินถนนสูงสุด เพราะคนเดินถนน

เป็นผู ้อ ่อนแอที่สุด สร้างภาระแก่สังคมบน 

ท้องถนนน้อยที่สุด แต่อาจได้รับอันตรายถึงแก่

ชวีติได้ง่ายทีส่ดุ จงึสมควรได้รบัการปกป้องสงูสดุ 

ในทางกลบักันกจ็ะมกีรณทีีใ่ห้อภสิทิธิแ์ก่คนบางกลุ่ม

บนท้องถนน เช่น การให้พืน้ทีจ่อดรถบนพืน้ถนน 

ท่ีปกติแล้วห้ามจอดเพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

การรับประทานอาหารที่ร้านก๋วยเต๋ียวชื่อดัง 

(โพสต์ทูเดย์, 1 สิงหาคม 2560) 

  สายตาในการมองโลกแบบนี้ก็เป็น

สายตาเดียวกันกับการบังคับใช้กฎหมายที่ใน 

หลักการทุกคนย่อมมีความเสมอภาคภายใต้

กฎหมายเดียวกัน (Equality before the law) 

แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าผู้ท่ีอยู่ในสถานภาพ 

สูงกว่ามักจะมีอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษบางอย่าง 

ที่ท�าให้เกิดการละเว้นหรือได้รับการปฏิบัติ 

ทีแ่ตกต่าง ดังทีส่ือ่มวลชนได้น�าเสนอข่าวเกีย่วกบั

ผู้กระท�าความผิดท่ีเป็นผู้ท่ีมสีถานภาพทางสงัคมสูง

ท่ีสามารถหลบเ ล่ียงหรือรอดพ ้นจากการ 

ลงโทษขั้นสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมท้ังที่

เป็นการกระท�าความผิดอย่างรุนแรง เช่น กรณี

ลูกชายเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ขับรถชนคน 

เสียชีวิต กรณีประธานบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่

ยิงเสือด�าในเขตอุทยานแห่งชาติ กรณีอาจารย์

แพทย์วางแผนฆ่าภรรยาและอ�าพรางศพ กรณี

อาจารย์มหาวิทยาลัยท�าร้ายภรรยาจนเสียชีวิต 

ฯลฯ ซึ่งดูเสมือนว่าบุคคลเหล่านี้มักได้รับโทษ 

ทางกฎหมายน้อยกว่าคนท่ัวไป หรือมคีวามล่าช้า 

ในการน�าเรือ่งเข้าสู่การพิจารณาด้วยเทคนคิทาง
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กฎหมาย เพราะผู้กระท�ามีฐานะทางการเงิน 

ทีส่ามารถจ้างผูเ้ชีย่วชาญทางกฎหมายทีเ่ก่งและ

แพง สามารถวางหลกัทรพัย์มลูค่าสงูเพือ่ประกนัตวั 

รวมท้ังในบางกรณีท่ีมีข่าวการวิ่งเต้นเพื่อล้มคดี

หรือลดโทษของผู้ต้องหาที่มีเงิน เรื่องเหล่านี ้

มผีลต่อความรูส้กึของสงัคมเป็นอย่างมาก เราจงึ

มักได้ยินเสมอว่า “คุกมีไว้ขังคนจน” ท�าให้ผู้คน

รู ้สึกขัดแย้งไม่พอใจหรือไม่ก็พยายามวิ่งเต้น 

ด้วยการใช้อ�านาจและเส้นสายเพราะอาจท�าให้มี

โอกาสรอดพ้นจากการลงโทษทางกฎหมาย  

อีกทั้งการพิจารณาคดีในกระบวนการยุติธรรม

ของไทยที่มักมีลดหย่อนบทลงโทษแก่ผู ้ที่มี

สถานภาพสูง โดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านั้น 

เคยประกอบคุณงามความดี เป็นผู ้มีความรู ้ 

ความสามารถ และเคยท�าคุณประโยชน์ต่อ

ราชการมาก่อน ซึ่งในประเด็นนี้ Klausner 

(2011) ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าผู้ใหญ่

ที่กระท�าความผิดสมควรจะถูกลงโทษรุนแรง

มากกว่าคนทั่วไปด้วยซ�้าเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้

เป็นเยี่ยงอย่าง รวมท้ังจะเป็นการส่งสัญญาณ 

ทีจ่ะช่วยเปลีย่นแปลงความคดิของสงัคมอกีด้วย 

  ส ่ วนในด ้านความสัมพันธ ์และ

บทบาทของหญงิและชาย กระบวนทศัน์และหลกั

คดิแบบอ�านาจนยิมท�าให้เกิดวฒันธรรมชายเป็น

ใหญ่ที่เห็นว่าผู ้ชายมีสถานภาพสูงกว่าผู ้หญิง 

สังคมจึงมักยอมรับอ�านาจและการตัดสินใจของ

ผู้ชาย ในขณะที่อาจปิดกั้นโอกาสบางประการ

ของผูห้ญงิ ดงัจะเหน็ได้จากข้อมลูสดัส่วนจ�านวน

ของผู้หญงิทีอ่ยูใ่นโครงสร้างอ�านาจการเมอืงไทย

ที่มีผู ้หญิงเป็นรัฐมนตรีโดยเฉลี่ยเพียงจ�านวน  

2-3 คนต่อคณะรัฐมนตรีแต่ละชุดในระยะเวลา

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา (ศูนย์สาธารณประโยชน์

และประชาสังคม, 2561) ซ่ึงคนไทยก็มักได้รับ

การอบรมส่ังสอนให้เห็นความส�าคัญของผู้ชาย 

พ่อแม่เชื่อว ่าลูกชายจะเป็นผู ้ที่จะน�ามาซึ่ง 

ชื่อเสียงเกียรติยศแก่ครอบครัว ดังนั้น บาง

ครอบครัวท่ียากจนท่ีไม่อาจสนบัสนนุการเรียนต่อ

ของลูกทุกคนได้ พ่อแม่จึงเลือกที่จะสนับสนุน

ลูกชายมากกว่าลูกสาว รวมทั้งผู้หญิงเองก็รู้สึก 

ว่าต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวและกตัญญูต่อ 

พ่อแม่ จึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้ผู ้หญิงหลายคน

ตัดสินใจเข้าสู่การค้าบริการทางเพศเพื่อที่จะได้

ดูแลครอบครัวและเปล่ียนแปลงฐานะของ

ครอบครัวจากที่ยากจนให้ไปสู ่ความร�่ารวย  

(ยศ สันตสมบัติ, 2535) หรือการที่ผู้หญิงตกเป็น

เหยื่อความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงใน

ครอบครัวก็มาจากหลักคิดที่มองว่าผู้หญิงเป็น

สมบติัของผู้ชาย จะท�าอย่างไรกไ็ด้ อกีท้ังร่างกาย

เนื้อตัวของผู้หญิงก็เป็นเพียงวัตถุทางเพศที่สร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู ้ชาย การตอบสนองทาง

อารมณ์ต่อผู้ชายจึงเป็นเรื่องใหญ่กว่าการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิง อีกตัวอย่าง

หนึ่งที่สะท้อนความคิดแบบชายเป็นใหญ่ของ 

ผูห้ญงิไทยคอืการทีผู่ห้ญงิเองก็ถอืว่าเป็นบทบาท

หน้าท่ีท่ีส�าคัญของตนในการดูแลความเป็นอยู่

ของผู้ชาย ผู้ชายตะวนัตกคนหน่ึงท่ีมภีรรยาคนไทย

ได้เล่าให้ฟังว่าภรรยาไทยมีความน่ารักเพราะ 

เธอปรนนิบัติดูแลเขาตลอดเวลา ทั้งซักผ้า 
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ท�าความสะอาดบ้าน และท�าอาหารให้รบัประทาน 

(Erin Weiner, 2009) 

 นอกจากนี้ อ�านาจนิยมยังท�าให้คนไทย

เกิดความคิดเกี่ยวกับการท่ีจะท�าอะไรตาม 

กฎเกณฑ์หรือการมีระเบียบวินัยว่าเป็นเพราะ

ความหวาดกลวัต่ออ�านาจทีเ่หนอืกว่าตนมากกว่า

การปฏบิตัอิย่างจรงิใจเพราะเหน็เป็นสิง่ทีถ่กูต้อง 

การมีวินัยของคนไทยจึงเกิดขึ้นได้เมื่อถูกบังคับ 

คนไม่ท�าผิดเพราะกลัวต�ารวจจับ ดังที่เคยมี

การน�าหุ ่น“จ่าเฉย”มาตั้งไว ้ก็เพื่อหลอกให  ้

คนเกรงกลัว แต่เมื่อคนมองไม่เห็นต�ารวจ คนก็

กลับละเมิดกฎจราจรอีก หรือเม่ือคนเรียนรู้ว่า 

“จ่าเฉย” ไม่สามารถท�าอะไรตนเองได้ ก็จะ

กระท�าผิดต่อไป วินัยในแบบนี้เป็นวินัยแบบท่ี

ต้องมีการจับตาเฝ้าระวังเกิดขึ้น เพราะการถูก

บังคับ ด้วยเหตุน้ีคนไทยส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยกับ 

“วินัย” ในฐานะที่เป็นระเบียบข้อบังคับที่หาก 

ไม่ปฏิบัติแล้วอาจถูกลงโทษจากผู ้ที่มีอ�านาจ

เหนือกว่า (นิธิ เอียวศรีวงศ์, เพิ่งอ้าง)

  วินัยในทัศนะนี้จึงไม ่ใช ่  “ความ

สามารถในการควบคุมตนเองในสิ่งที่ถูกต้อง 

แม้ว่ามันจะยาก” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, เพิ่งอ้าง)  

และไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีหลักคิดร่วมกันของ

คนในสงัคมว่าการอยูร่่วมกนัต้องเคารพกฏเกณฑ์

กติกา เพราะเมื่อปราศจากการควบคุม วินัย 

กจ็ะหมดความหมายลงทันท ีส่วนกลไกการก�ากับ

ตนเองจากภายในก็ไม่มีก�าลังพอหรืออ่อนแอ  

การมีระเบียบวินัยจึงกลายเป็นเพียงการเช่ือฟัง

และการยอมรบัอ�านาจ หากกระท�าแตกต่างหรอื

ผิดไปจากที่ก�าหนดจะถูกลงโทษ ดังน้ัน การมี

ระเบียบวินัยจึงหมายถึงการว่านอนสอนง่าย 

อ่อนน้อม ไม่ต่อต้านหรือท้าทายระเบียบวินัย

ตั้งแต่ในโรงเรียนเป็นต้นมาจนถึงมหาวิทยาลัย 

เช่น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เร่ืองทรงผมและ

เครื่องแต่งกายของนักเรียน หรือเมื่อเร็วๆ นี้ที่มี

ข่าวครบูงัคบัให้เดก็กราบรองเท้าต่อหน้าเพือ่นใน

โรงเรยีนโดยกล่าวว่าเป็นการฝึกให้เดก็มรีะเบยีบ

วินัย รวมทั้งการรับน้องที่มีการ “ว้าก” ของรุ่นพี่

ในมหาวทิยาลัยทีก่ล่าวอ้างว่าท�าใหเ้กิดวนิัยและ

ความรักความสามัคคี ซึ่งการใช้อ�านาจแบบนี้

นอกจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและดูถูก

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์แล้วยังเป็นการสอน 

เรื่องวินัยที่ไม่ได้ผลอีกด้วย 
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  การมองโลกแบบอ�านาจนิยมท�าให้

สังคมไม ่ปฏิ เสธความรุนแรงเพราะเช่ือว ่า 

ความรุนแรงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ

ที่ใช้เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและควบคุม

ก�ากบัพฤตกิรรมของคนในสังคม ในสงัคมไทยเรา

อาจพบเห็นความรุนแรงท่ีคนไทยถือว่าเป็นเรื่อง

ปกติในทุกระดับ ในครอบครัวท่ีถือว่า “รักวัว 

ให้ผกู รกัลกูให้ต”ี และในโรงเรยีนทีม่คี�ากล่าวว่า 

“ไม้เรียวสร้างคน” อันเป็นหลักการอบรม 

บ่มนิสัยเด็กของสังคมไทย คนไทยจึงมีความ

เคยชินต่อการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา 

นอกจากนี้การใช ้อ�านาจและความรุนแรง 

ยังท�าให้เกิดความกลัว ทั้งกลัวถูกท�าร้าย กลัวได้

รับบาดเจ็บ คนจ�านวนมากจึงกลัวกลุ่มนักเลง

และอันธพาลที่มักใช้ก�าลังท�าร้าย กลัวกลุ ่ม 

ผู้มีอ�านาจที่ใช้อ�านาจกลั่นแกล้ง กลัวกลุ่มคน 

ที่มักแสดงความ “กร่าง” ด้วยการพูดเสียงดัง

แสดงอ�านาจข่มขู ่  การกลัวเกรงต่ออ�านาจ 

จงึเท่ากับเป็นการการยอมรับอ�านาจไปในตวั การ

ท ้ าทายอ� านาจ จึง เป ็น เรื่ อ งที่ เ กิด ได ้ ยาก 

ในสังคมที่มีลักษณะความคิดเช่นนี้ 

  ความรุนแรงในระบบการเมืองไทย

หลายครั้งก็มีเหตุผลจากการใช้อ�านาจเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ดังที่ปรากฏ 

ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีการชุมนุม 

เรียกร ้องประชาธิปไตยของประชาชนและ 

นิสิตนักศึกษา รวมท้ังการชุมนุมท่ีเกิดข้ึนจาก

ประเด็นความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่มีปฏิบัติการ 

ใช้ความรุนแรงเพื่อสลายการชุมนุมและบางครั้ง

ก็ไม่ได้ค�านึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ 

ผู้เข้าร่วมชุมนุม เช่น การปล่อยสุนัขให้ไปกัด 

ผูเ้ข้าร่วมชมุนมุ การปราบปรามผูก่้อความไม่สงบ

ที่มัสยิดกรือแซะด้วยการสังหารหมู่ การจับกุม

และเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมชุมนุมที่ตากใบอย่าง 

ไม่เหมาะสมจนท�าให้มีผู้เสียชีวิตจากการขาด

อากาศหายใจจ�านวนมาก 

   อย่างไรก็ตามค�าถามที่ต้องขบคิด

อย่างจริงจังก็คือกระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

อ�านาจนิยมจะมีอิทธิพลต่อผู้คนและเป็นวิธีการ

ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการความ

สัมพันธ์ทางสังคมไปอีกนานเท่าใด ในเมื่อสังคม

เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้น ผู้คนมีการ

ศึกษามากขึ้น ได้เรียนรู้ประชาธิปไตย ซึมซับ

ความคิดที่แตกต่างจากโลกภายนอก สังคม 

มีความเป็นเมืองมากขึ้น โลกรอบตัวคนไทยใน

ปัจจุบันจึงไม่ใช่หมู ่บ้านในชนบทและไร่นาที่ 

เงยีบสงบซึง่ตัดขาดจากภายนอกอกีต่อไป โลกได้

เชื่อมโยงผู ้คนท่ีหลากหลายผ่านเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่อาจ 

ปิดกั้นทางความคิด (และข่าวลือ) อีกต่อไปได้ 

อ�านาจจึงถูกท้าทายจากเสรีภาพท่ีอาจมีปัญหา

ในการควบคมุ เกดิบรรยากาศแห่งความไม่พอใจ

ต่อการใช้อ�านาจ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก 

คบัแค้นใจต่อ“ความเหล่ือมล�า้”หรือความไม่เป็น

ธรรมที่เกิดจากการใช้อ�านาจ สังคมจึงมีความ

ตึงเครียด ดังท่ีเห็นจากสังคมไทยในระยะหลัง 

ที่มีความแตกต่างทางความคิดสูงหรืออาจกล่าว

ได้ว่าแตกแยก เพราะมีแรงปะทะทางความคิด 
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ที่เกี่ยวข้องกับการมีอ�านาจและการใช้อ�านาจ 

โดยมกีารอธบิายเหตผุลสนบัสนนุการกระท�าของ

ตนเองจากกระบวนทัศน์และหลกัคดิท่ีไม่เหมอืน

กัน จึงเกิดเป็นรอยร้าวของสังคมที่ไม่อาจสมาน

จนกว่าจะมีการปรับกระบวนทัศน์และหลักคิด 

ในลักษณะอ�านาจนิยมนี้เสียใหม่ 

 

 2) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

ปัจเจกชนนิยม (Individualism)

  ความเป็นปัจเจกนิยมของคนไทย 

เป็นลกัษณะเด่นของคนไทยที ่Embree ได้ศกึษา

ไว้เมื่อกว่าหกสิบปีมาแล้วที่มองว่าคนไทยขาด

ระเบียบวินัย ไม่ตรงต่อเวลา ไม่เคารพกฎหมาย

หรอืกฎเกณฑ์ และมักมลีกัษณะตามสภุาษติไทย 

“ท�าอะไรตามใจ คือไทยแท้” หรืออยากท�าอะไร

กท็�า (Do whatever you want) การตดัสนิใจใด

ของบุคคลจึงท�าด้วยความเป็นตัวของตัวเอง  

และใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก 

  หลักของกระบวนทัศน์และหลักคิด

แบบปัจเจกนิยมคือการไม่ได้ถือว่าตนเองม ี

ความยึดติดหรือมีพันธะต่อครอบครัวหรือต่อ 

กลุม่อย่างตายตวั หรือ “ความขาดหาย

ของความรู้สึกอย่างแรงกล้าต่อความ

ต้องการของชุมชน (Absence of 

strong sense of identification 

with the needs of the community” 

(Phil l ips,  1965) บุคคลจะคิด 

และตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ไม่ได้ 

อยู่ใต้อาณัติหรือการก�ากับทางสังคม  

ไม่สนใจแรงกดดันทางสังคม อีกทั้งสังคมก็ 

ไม่สนใจทีจ่ะสร้างแรงกดดนัทางสงัคม ดงันัน้เมือ่

บุคคลตัดสินใจอย่างหน่ึงอย่างใดแล้ว สังคม 

ถือว่าเป็นการตัดสินใจของเธอหรือเขาคนนั้น 

ซ่ึงจะดีหรือร้ายอย่างไรก็สุดแล้วแต่การตัดสินใจ

เลือกของตนเอง 

  ปัจเจกนยิมจึงมเีป้าหมายของตนเอง

ที่อาจไม่เกี่ยวข้องหรือคนละเร่ืองกับแนวทาง 

การปฏิบัติหรือยึดถือของสังคมส่วนรวม ซึ่ง  

Phillips (1965) ได้วิเคราะห์ว่าปัจเจกบุคคล 

มักมีความคิดและการกระท�าที่ตอบสนองต่อ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว (Self-interest) เป็นหลัก 

ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวนี้อาจคนละส่วนกับ 

ความเห็นแก่ตัว (Selfish) ก็ได ้ Phillips  

ได้ยกตัวอย่างซึ่งพบในหมู่บ้านบางชันในเรื่อง 

การตอบแทนบุญคุณที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์

ระหว่างลูกกับพ่อแม่ว่าเป็นสิ่งที่ลูกจะตัดสินใจ 

ท�าเมื่อไรหรืออย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม 

ของลูก การกระท�าของลูกจึงเป็นการกระท�า 

ท่ีเกิดจากฐานของความคิดแบบปัจเจกนิยมเป็น

หลัก ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกว่าถูกบังคับจาก 
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พ่อแม่หรอืจากสงัคมแต่อย่างใด หรอืหากมเีหตใุด 

ที่ท�าให้แบบแผนการปฏิบัติแตกต่างไปจากที ่

เคยท�ากันมา คนไทยก็พร้อมที่จะเข้าใจและ 

ไม่เรียกร้องให้บุคคลต้องปฏิบัติตามแบบแผนท่ี 

มีอยู ่ ดังในกรณีของผู ้หญิงคนหนึ่งที่หมู ่บ้าน

บางชันที่ได้ทิ้งครอบครัวไป แต่คนจ�านวนหนึ่ง 

ก็สงสารและพร้อมเข้าใจปัญหาในชีวิตของ 

ผู้หญิงคนนั้น กระบวนทัศน์แบบนี้ท�าให้สังคม

ไทยสามารถยอมรับความแตกต่างได้ในระดับ

หนึ่ง ซึ่งเม่ือมองในกระบวนทัศน์และหลักคิด

แบบนี้การผสมผสานทางวัฒนธรรมของผู ้คน

หลายเชื้อชาติที่ได้ผสมกลมกลืนเป็นคนไทยใน

ปัจจุบัน และความสามารถในการอยู่ร่วมกัน

ระหว่างคนต่างศาสนาในสังคมไทย ก็น่าจะมา

จากการยอมรับความเป็นปัจเจกของผู้อื่น

  ปัจเจกนยิมไม่ปรารถนาการครอบง�า

หรอืการบงัคบัท�านอง “คบัทีอ่ยูไ่ด้ คบัใจอยูย่าก” 

เรามักได้ยนิเสมอว่า ค�าว่า ไทย หมายถงึความเป็น

อิสระ ในการบริหารงานแบบไทยจึงมักจะให้

ความส�าคัญต่อความเข้าใจและการผ่อนปรนต่อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหลัก เช่น ในการจ้างคนมา

ท�างานบ้าน เจ้าของบ้านหรอืนายจ้างต้องพยายาม

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมการท�างานของลูกจ้าง 

ที่อาจลาหยุดโดยไม่มีสาเหตุหรือลาเพราะแม่

ป่วย ไปวัด เลี้ยงหลาน ฯลฯ หรือบางครั้งก็หาย

ไปเฉยๆ ซึง่นายจ้างทีด่ต้ีองพยายามเข้าใจเพราะ

หากเข้มงวดมากเกินไป ลูกจ้างก็อาจขอลาออก 

  การที่นิยมความเป็นปัจเจกเช่นนี้ 

คนไทยมลีกัษณะผ่อนปรน ซึง่มข้ีอดคีอืการท�าให้

สังคมไทยมีความขัดแย้งที่รุนแรงเกิดขึ้นน้อย 

เพราะคนไทยเลือกที่จะประนีประนอมเมื่อเกิด

เหตุที่อาจท�าให้เกิดความไม่เข้าใจหรือความ 

ขัดแย้ง (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) โดยคิดว่า

เขาอาจมเีหตผุลของเขา ไม่ได้ยดึตดิกบักฎเกณฑ์

เป็นส�าคัญ ไม่เคร่งครัดขนบธรรมเนียมประเพณี 

อะลุ่มอล่วยต่อความเห็นและการกระท�าของ 

ผู้อืน่ในฐานะทีเ่ป็นปัจเจกชน (จุรี วจิิตรวาทการ, 

ในการบรรยายวชิาระบบสงัคมและการเมอืงไทย) 

หรือแม้กระท่ังค�ากล่าวท่ีว่า “อย่าถือคนบ้า  

อย่าว่าคนเมา” ก็เป็นค�ากล่าวทีค่�านงึถงึลกัษณะ

เฉพาะของบุคคลในขณะที่บ้าและเมา ซึ่งเรา 

ไม่ควรเอาเรื่องเอาราวกับคนเหล่านี้นัก 

  อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่า  

ในสังคมปัจจุบันพฤติกรรมการยอมรับการ 

กระท�าของคนอื่นอาจมีความแตกต่างจาก

พฤติกรรมทีเ่กดิข้ึนในอดีต เนือ่งจากสภาพสังคม

ในอดีตอาจไม่ได้มีความแออัดคับคั่งเหมือนใน

สังคมทุกวันนี้ สังคมไทยสมัยก่อนมีจ�านวน

ประชากรน้อยและการต้ังบ้านเรือนอยู่ห่างกัน

อาจท�าให้ผู้คนไม่เกดิความอดึอัดในการอยูร่่วมกนั

มากนัก อีกท้ังโอกาสในการรบกวนกันก็ย่อม 

มน้ีอยกว่าในยคุปัจจุบนัโดยเฉพาะในสังคมเมือง

ทีม่คีวามหนาแน่นของประชากรสูง ท�าให้โอกาส

ทีจ่ะกระทบกระทัง่กนักย่็อมมมีาก เช่น การขบัรถ

บนท้องถนนท่ีมีการจราจรติดขัดจากปริมาณ 

รถจ�านวนมาก จนท�าให้การเป็นตัวของตัวเอง

อาจกลายเป็นความเห็นแก่ตัวที่ก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งและความไม่พอใจแก่คนอื่นๆ หรือใน
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เหตุการณ์ความขดัแย้งทีเ่ป็นข่าวเมือ่ไม่นานมานี้ 

ทีผู่อ้ยูอ่าศยัในคอนโดมเินยีมร้องเรยีนต่อหน่วยงาน

ราชการที่ เกี่ยวข้องว ่าได้รับผลกระทบจาก 

เสยีงรบกวนท่ีมาจากการตรีะฆังท่ีเป็นการปฏิบัติ

ศาสนกจิของพระสงฆ์ ดงันัน้ เมือ่สงัคมเปลีย่นไป 

เร่ืองที่ไม่เคยเป็นปัญหาก็อาจกลายเป็นปัญหา 

ที่สร้างความขัดแย้งได้

  กระบวนทัศน ์และหลักคิดแบบ

ปัจเจกนยิมของคนไทยมส่ีวนท�าให้คนไทยเห็นว่า

พฤติกรรมการมาสายและไม่ตรงต่อเวลาไม่ได้

เป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เพราะคนแต่ละคน 

ก็อาจมีภารกิจหรือติดธุระท่ีท�าให้ต้องมาสาย  

อีกทั้งเหตุการณ์ภายหน้าล้วนไม่มีความแน่นอน 

ค�าว่า “ไม่เป็นไร” จึงเป็นสิ่งที่ผู้มาสายคาดหวัง 

ทีจ่ะได้ยนิจากผูท้ีม่าถงึก่อน และสังคมไทยก็ไม่ได้

มีการต�าหนิพฤติกรรมมาสายอย่างจริงจัง ดังนั้น 

การรณรงค์ให้ตรงต่อเวลาแบบใช้การมองเวลา

แบบใช้นาฬิกาเป็นตัวต้ังอาจเป็นการมองปัญหา

แบบผิวเผิน โดยไม่ได้พิจารณาถึงกระบวนทัศน์

และหลักคิดที่แท้จริงของคนไทยว่าเป็นเพราะ

กระบวนทัศน์และหลักคิดอย่างไร และการมอง

เฉพาะพฤติกรรมการตรงเวลาอย่างเดียวนั้น 

ก็มีแง่มุมทางวัฒนธรรมอ่ืนๆอีก เป็นต้นว่าเมื่อ 

ใช้เป็นระบบเวลาแบบฤกษ์ยามทีค่นไทยให้ความ

ส�าคัญปรากฏว่าคนไทยจ�านวนมากก็ตรงเวลา

เป็นอย่างดี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2546) การรณรงค์

เรื่องการตรงต่อเวลาให้ได้ผลจึงมิใช่เพียงการ 

ปรับพฤติกรรมภายนอกแต่ควรเป็นการปรับ 

วิธีคิดของคน 

  การรักความเป็นอิสระเป็นลักษณะ 

ที่ส�าคัญของปัจเจกนิยม ท�าให้อาชีพอิสระเป็น

อาชีพท่ีได้รับความนิยมของคนไทย โดยในอดีต

คนไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและท�าการเกษตร

แบบยังชีพและมีที่ดินเป็นของตนเองก็ใช้ชีวิต

แบบอสิระ มตีารางเวลาการท�างานทีเ่ป็นไปตาม

ฤดูกาล จะลาหยุดหรือจะมาสายก็เป็นเรื่องของ

ตนเอง อาชีพประมงขนาดเล็กที่หาปลาได้แล้ว 

ก็น�าปลากลับเข้าบ้าน ส่วนจะออกไปจับปลา 

หรือไม่ก็แล้วแต่ดุลยพินิจในการตัดสินใจ หรือ

การประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น ปีนต้นไม้ 

ดายหญ้า เรียงใบพลู ก็เป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับ

ความพอใจที่จะท�างานกับผู ้จ ้าง ไม่ได ้เป็น 

ความสัมพันธ์แบบคู ่สัญญา รวมไปถึงอาชีพ 

พ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะหาบเร่ แผงลอย ที่อยู่ใน

ภาคเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ และเป็นที ่

น่าสังเกตว่าปัจจุบันอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 

กเ็ป็นอาชพีอสิระทีไ่ด้รับความนยิมเช่นกนั โดยผูท่ี้

ประกอบอาชีพสามารถเลือกได้ว่าจะมีชั่วโมง

ท�างานที่ยาวนานขึ้นเพื่อรายได้มากขึ้น หรือ 

มีชั่วโมงการท�างานที่น ้อยลงเพราะต้องการ 

พักผ่อนหรือติดธุระอย่างอ่ืน รวมทั้งอาชีพสมัย

ใหม่ท่ีคนไทยรู้สึกว่าเป็นอิสระและเป็นตัวของ 

ตัวเองโดยไม่มีใครบังคับ เช่น นักแสดงอิสระ  

นักเขียนอิสระ นักวิชาการอิสระ ศิลปินอิสระ 

Blogger อิสระ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทาง 

กลับกันอาชีพที่ต้องอยู่ในองค์กรที่เป็นทางการ 

ที่ต ้องมีกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยอย่างใน 

องค์กรภาคราชการและภาคเอกชน อาจท�าให้ 
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คนไทยหลายคนรู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะถ้าอยู่กับ

หัวหน้าที่เขาไม่พอใจ หรือการบังคับใช้กฎเกณฑ์

ที่ต ้องใช้หลักการอะลุ ้มอล่วยจนอาจท�าให  ้

กลายเป็นหย่อนยานหรือท�าให้กฎระเบียบไม่มี

ความหมายก็เป็นได้

  ส่วนในด้านการเคารพกฎหมายนั้น 

ความจริงแล ้วป ัจเจกบุคคลกับการเคารพ

กฎหมายสมควรเป็นเรือ่งท่ีเกีย่วเน่ืองกนัในสงัคม

ประชาธิปไตยที่ให้ความส�าคัญต่อเสรีภาพและ

ความเสมอภาค ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึง

กติกาการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมด้วย ดังนั้น 

การเป็นปัจเจกบุคคลที่ดีจึงเป็นผู้ท่ีมีศักยภาพ

สามารถใคร่ครวญถึงความส�าคัญของส่วนรวม

เป ็นหลักและยอมรับกติการ ่วมของสังคม 

กฎหมายจึงเป็นกรอบของการปฏิบัติระหว่าง

ปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม ความเป็นปัจเจก 

นิยมของคนไทยเป็นปัญหาเพราะเป็นปัจเจก 

นิยมที่ ไม ่ได ้ค�านึงถึงความส�าคัญของสังคม 

ส่วนรวม เมื่อความคิดแบบปัจเจกนิยมผนวก 

กับการขาดส�านึกเกี่ยวกับส่วนรวม ผู ้คนจึง 

แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองโดยคิดว่า 

“ไม่เหน็จะเป็นไร” หรอื “ไม่ท�าให้หนกัศีรษะใคร” 

ดังนั้นจึงพบอยู ่ เสมอว ่าในหมู ่บ ้านจัดสรร 

ที่มีพื้นที่จ�ากัด ผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านบางคน 

ใช้พื้นที่ทางเท้าหน้าบ้านของตนเองเปิดเป็น 

ร้านขายอาหาร หรือปลูกผักสวนครัว หรือ 

แม้กระทั่งการเลี้ยงนกพิราบเป็นร้อยตัว ซึ่งถ้า 

ยงัไม่มคีวามเดอืดร้อนรุนแรง คนส่วนมากกถื็อว่า

เป็นเรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา รวมทั้ง

พฤติกรรมการใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบ

ประชาธิปไตยที่แสดงออกกันอย่างไร้ขอบเขต 

เช่น การแสดงความเห็นในโลกโซเชียลที่หลาย

ครั้งเป็นการกล่าวหาและละเมิดสิทธิของคนอื่น 

  อีกประการหนึ่งในด้านที่เกี่ยวข้อง 

กับส่วนรวมนั้น ปัจเจกชนนิยมมีข้อเสียส�าคัญ 

ซึง่ท่านเจ้าคณุสมเดจ็สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ 

(ป.อ. ปยุตโต) ได้ให้ความเห็นว่า “คนไทย

จิตส�ำนึกรวมไม่ค่อยมี อะไรๆ ก็เป็นเรื่องของ

แต่ละคน” และ “เมื่อเป็นเรื่องของแต่ละคน 

ก็จะมีปัญหำ เพรำะอ่อนล้ำจำกกำรแย่งชิง 

ผลประโยชน์ โดดเด่ียว ขำดก�ำลงัร่วม ขำดก�ำลงัใจ

ในลักษณะร่วมทุกข์ ร่วมสุข” (สมเด็จพระ 

พุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต), 2538) ดังนั้น  

การไม่มองถึงเรื่องส่วนรวมหรือมองว่าเร่ืองของ

ตัวส�าคัญกว่าเร่ืองส่วนรวมนั้นจึงรวมถึงการขาด

ความสามคัคแีละขาดพลังร่วม จึงมกัมผีูก้ล่าวว่า 

คนไทยท�างานเป็นทีมไม่ได้ และท้ายที่สุดแล้ว 

เมื่อปัจเจกนิยมกลายเป็นการต่างคนต่างอยู ่

โดยที่ไม่มีสายใยยึดเหนี่ยวกันและกันไว้ก็อาจ 

มีผลท�าให้สังคมอ่อนแอลงได้ 

 

 3) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 

  การที่สังคมไทยมีโครงสร้างแบบ

หลวมท�าให้คนไทยมีกระบวนทัศน์และหลักคิด

แบบปฏิบัตินิยม หรือกรอบการมองโลกที่ให้

ความส�าคญัต่อความเป็นประโยชน์ (Usefulness) 

การใช้งานที่ได้ผล (Workability) และปฏิบัติ 
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ได้จริง (Practicality) (Rosanthan & Thayer 

in Britannica, 2018) โดยนักปฏิบัตินิยมจะมุ่ง

ผลลัพธ์ของการกระท�าเป็นหลัก ไม่ได้ยึดติดอยู่

กับหลักการ และพยายามแก้ไขปัญหาให้ส�าเร็จ 

(Getting things done) คนไทยจึงเป็นคนที่ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดแีละอยูใ่นโลกความเป็น

จริง (Situation-oriented) รู้จักปรับตัว มีความ

ยืดหยุ ่น สามารถปรับเปลี่ยนต่อสถานการณ ์

ที่มีความยากล�าบากได้เป็นอย่างดี แม้แต่ใน

สถานการณ์น�้าท่วมใหญ่ปี 2554 ที่คนไทย 

จ�านวนมากปรับการใช้ชีวิตในฐานะผู้ประสบภัย 

ซื้อเรือ เตรียมอาหาร ออกไปรับของบริจาค  

และยังมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการ เช ่น เป ็ดยางลอยน�้า 

ที่สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ตรวจสอบ

พื้นที่ที่มีน�้าท่วมขังว่ามีไฟฟ้าร่ัวหรือไม่ หรือ 

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศไทย 

ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงจากสงครามและ

ไม่ได้ตกอยู ่ในสถานะประเทศผู ้แพ้สงคราม 

ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะนโยบายที่มาจากกระบวน

ทัศน์และหลักคิดแบบปฏิบัตินิยมที่ค�านึงถึง 

ความอยู่รอดและความม่ันคงของชาติเป็นหลัก 

จึงท�าให้ประเทศไทยรอดพ้นจากสถานการณ ์

ท่ีท�าให ้ไทยต ้องเสียเปรียบอย่างมาก (จุรี  

วิจิตรวาทการ, ในการบรรยายวิชาระบบสังคม

และการเมืองไทย) 

 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ

ปรับตัวที่ดีท�าให้คนไทยซึ่งเป็นนักปฏิบัตินิยม

สามารถอยู่รอดปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ  

ดังในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤติที่เรามัก 

ได้ยินค�ากล่าวที่ว่า “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส” คือ

การต่อสู้พลิกแพลงไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ ์

ซึง่เป็นการมองเชงิบวก อย่างไรกต็ามความหมาย

ในเรือ่งของการปรบัตัวอาจมนียัถงึการเอาตัวรอด 

พยายามใช ้ประโยชน ์จากสถานการณ ์ที่

เปล่ียนแปลงให ้ได ้ ดี ท่ี สุด ดังค�ากล ่าวท่ีว ่า  

“รู้อะไรไม่สู ้รู ้วิชา รู ้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”  

ในวงข้าราชการและการเมืองมีการเปรียบเปรย

หลายบุคคลที่สามารถท�างานให้กับรัฐบาล 

ในทุกยุคทุกสมัยว่าเสมือนเป็น “แมวเก้าชีวิต” 

คือนายตกต�่าแล้วยังไม่ตายสักที หรือการที่

นักการเมืองสามารถเปล่ียนจุดยืนทางการเมือง

ได้จากพรรคหนึ่งไปอีกพรรคหนึ่งก็เป็นวิสัยของ

การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์

ให้มากกว่า นอกจากน้ียังรวมไปถึงการที่พ่อค้า

แม่ค้าบางคนขายของได้ราคาแพงกว่าปกตใินช่วง

น�้าท่วม การจราจรติดขัดหนาแน่นจึงมีการ

ค้าขายกล้วยแขกบนท้องถนนทั้งที่ เป ็นการ
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กระท�าท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ 

จึ งอาจมองได ้ ว ่ า เป ็นพฤติกรรมของ นัก 

ฉวยโอกาส (Opportunist) ก็ได้ 

  แนวคิดปฏิบัตินิยมท�าให ้คนไทย 

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาแต่ในขณะ

เดียวกันก็อาจถูกมองได้ว่าเป็นคนไม่มีหลักการ 

เช่น การสนับสนุนรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557  

ซึง่อาจมองได้ว่าเป็นการกระท�าทีข่ดัต่อหลกัการ

ประชาธิปไตย แต่เหตุผลส�าคัญที่ประชาชนและ

ปัญญาชนจ�านวนมากเข้าใจและให้การสนบัสนนุ

รัฐประหารในครั้งนั้น ก็เนื่องจากประเทศไทยใน

ขณะน้ันมีความแตกแยกทางความคิดอย่าง

รนุแรง การทจุรติและความล้มเหลวของนโยบาย

รับจ�าน�าข้าวที่ท�าให้เกิดความเสียหายนับแสน

ล้านบาท กลุ ่มนักการเมืองฉ้อฉลที่พยายาม 

แก้กฎหมายเพื่อให้พรรคพวกตนเองพ้นผิด 

ประชาชนไม่พอใจและออกมาเรียกร้องให้มีการ

ปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีการ

ลอบยิงผู้ชุมนุมเป็นระยะ กลไกอภิปรายไม่ไว้

วางใจของสภาท�างานไม่ได้ผล แม้ว่าภายหลัง

อดีตนายกรัฐมนตรีได้ยุบสภาและจัดตั้งรัฐบาล

รักษาการ แต ่ ก็ไม ่มีความพยายามจัดการ

สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ สังคมมคีวามตงึเครยีดและ

ขัดแย้งสูง และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดรัฐประหารขึ้น ผู้คน

จ�านวนมากจึงรูส้กึว่าเป็นการให้ทางออกแก่สงัคม 

  ความไม่ติดยึดต่อหลักการก็อาจ

ท�าให้เสียหลักการได้โดยง่าย เช่น ปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชันท่ีในอีกด้านหนึ่งนั้นเกิดข้ึน

เพราะคนไทยจ�านวนหนึ่งมีกระบวนทัศน์และ

หลักคิดแบบปฏิบัตินิยมท่ียอมรับการทุจริต

คอร์รัปชันว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องปรับตัวอยู่กับ

มันให้ได้ ซึ่งนักธุรกิจบางคนเคยกล่าวถึงปัญหา

การทุจริตไว้ว่า “ถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้งาน” รวมถึง

พฤติกรรมอื่นๆ ที่เป็นปัญหาการเอาตัวรอดต่อ

เหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างการขับขี่รถย้อนศร

เพราะจุดกลับรถอยู่ไกลเกินไป การโกหกเพื่อ 

เอาตวัรอด การโยนความผดิเพือ่หนีความผดิ การ

ตีความทางกฎหมายในทางเข ้าข ้างตนเอง 

และพวกพ้องเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ  

หรือการรักษาวินัยจราจรท่ีมักเรียกร้องให้รักษา

กฎเพ่ือลดอุบัติเหตุ ซ่ึงถ้ามองแบบปฏิบัตินิยม

แล้วคนขับรถที่รักษากฎจะไม่มีทางที่จะไปถึง 

ที่หมายอย่างรวดเร็ว เพราะหากเราไม่ละเมิดกฎ 

คนอื่นก็ท�า แล้วท�าไมเราจึงต้องท�าตามกฎอยู่

ล�าพัง ทุกคนเลยต่างคนต่างขับ ต่างคนต่าง 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตน อีกทั้งพฤติกรรม

อื่นๆที่เกิดขึ้นจากความ “มักง่าย” ที่เน้นความ
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สะดวกสบายเข้าว่า เช่น การทิง้ขยะในทีส่าธารณะ

จนท�าให ้อุ โมงค ์ยักษ ์อุดตัน (ข ่าวสด, 26 

พฤษภาคม 2560) ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ไม่ยึดหลักการ

จึงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจโดยพิจารณาจาก

ประโยชน์ของตนเองหรือเข้าข้างตนเองก่อน  

การตามกระแสก็ย่อมเป็นเร่ืองง่ายกว่าการทวน

กระแส อย่างไรก็ตามการคิดและท�าอะไรง่ายๆ

เฉพาะหน้าอาจไม่ใช่เร่ืองดี โดยเฉพาะถ้าไม่มี

หลักคิดเชิงศีลธรรมมาก�ากับ เพราะอาจท�าให้ 

เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม 

  ความเป ็นปฏิบัตินิยมอาจท�าให ้ 

คนไทยไม่ได้มองการณ์ไกลมากนกั  แม้ว่าจะท�าให้

คนไทยสามารถจัดการและรับมือต่อปัญหาได้ดี  

เช่น การเกิดขึ้นของมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ช่วย

แก้ไขปัญหาการเดินทางของผูค้น Cornwell-smith 

& Goss (2017) ตั้งข้อสังเกตว่ามอเตอร์ไซค์

รบัจ้างเป็นปรากฏการณ์การตอบสนองต่อปัญหา

แบบไทยไทยท�าให้คนไทยสามารถเดินทางไป

ถึงที่หมายได้ทันเวลาด้วยการขับขี่รถฉวัดเฉวียน

ลัดเลาะตามช่องว่างบนพื้นถนน แต่ในขณะ

เดียวกันก็ไม่ได้ค�านึงถึงความเสี่ยงของชีวิตจาก

การเฉี่ยวชนและไม่ได้ให้ความส�าคัญต่อความ

ปลอดภัยในการขับขี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้างจ�านวน

มากจึงไม่สนใจเรื่องการให้ผู้โดยสารสวมหมวก

นิรภัย หรือการท่ีผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยก็น่าจะ

มาจากความต้องการทีจ่ะหลีกเลีย่งการตรวจจบั

จากเจ้าหน้าที่มากกว่าการคิดเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเพราะบางคร้ังกพ็บว่าผูข้บัขีส่วมหมวก

โดยไม่รดัสาย หรือเมือ่ไม่สวมหมวกนิรภัยเมือ่ขับ

เข้ามาในซอย รวมถึงการแต่งกายที่ผู ้ขับขี่มัก 

ไม่ได้สวมเครื่องป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

เช่น เสื้อหนัง รองเท้าหุ้มข้อ เครื่องป้องกันเข่า

และศอก เป็นต้น อย่างไรก็ตามเครื่องป้องกัน

เหล่านีไ้ม่เหมาะกับสภาพอากาศในเมอืงไทยและ

ยังมีราคาแพงอีกด้วย ดังนั้นในทัศนะของผู้ขับขี่

ท่ีมีความเป็นปฏิบัตินิยมจึงมองว่า การป้องกัน

ความเสี่ยงที่อาจถึงแก่ชีวิตจึงแพงและไม่จ�าเป็น 

และยงัคดิว่าการเกดิอบุตัเิหตไุม่ใช่สิง่ทีเ่กิดข้ึนได้

ง่ายๆ และอาจไม่เกิดขึ้นต่อตนเองก็ได้ 

  แนวคิดแบบปฏิบัตินิยมที่ขาดการ

มองการณ์ไกลยังเห็นได้จากพฤติกรรมด้าน

สุขภาพของประชาชน Sara Samiphak and 

Leonard Syme (2017) ได้ศึกษาเรื่องการ

บรโิภคปลาดบิของคนอสีานโดยอธบิายถงึสาเหตุ

ที่ท�าให้พฤติกรรมการกินปลาดิบยังแพร่หลาย

โดยท่ัวไปท้ังที่มีการรณรงค์ด้านสาธารณสุข 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดโรคที่มาจากการ

บริโภคปลาดิบมาหลายสิบปี ผลการวิจัยพบว่า  

ผูท้ีบ่รโิภคปลาดบิไม่ได้มองว่าการบรโิภคปลาดบิ

จะมีผลต่อการเป ็นมะเร็งตับของตนเองใน 

อนาคตแม้ว่าจะมีข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์

รองรับ ส่วนหนึ่งเพราะระยะเวลาในการก่อตัว

ของโรคนานถึง 20-30 ปี ซ่ึงเป็นการมองไปใน

อนาคตท่ียาวนาน ดังนั้น แม้ว่าชาวบ้านรวมทั้ง

เด็กนักเรียนมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับหลัก

สุขศึกษาที่ไม่ควรบริโภคปลาท่ียังไม่ได้ท�าให้สุก 

แต่ผูค้นกไ็ม่ได้เหน็ว่าพฤตกิรรมการบรโิภคปลาดบิ

เป็นพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
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ความตายในชีวิต จึงใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยอาจ

ไม่ได้ค�านงึถงึเป้าหมายชวีติของตนเองในอนาคต 

อีกทั้งความเจ็บป่วยของมนุษย์ก็เป็นสิ่งท่ีไม่

แน่นอนสามารถเกดิขึน้ได้ ตามทศันะในการมอง

โลกเช่นนี้อนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ 

การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันและพยายามท�าให้ดี 

ก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วในการใช้ชีวิต 

 

 4) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบยึด

สายสมัพนัธ์ส่วนบคุคลเป็นหลกั (Personalism)

  การท่ีคนไทยอยู ่ในระบบอุปถัมภ์

มายาวนานท�าให้คนไทยยึดความสัมพันธ์ส่วน

บุคคลเป ็นหลัก โดยมีทัศนะว ่าบุคคลเป ็น

ศูนย์กลางความสัมพันธ์ของสังคม ถ้าเป็นผู้ที่มี

อ�านาจมากกว่าก็เป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษ 

ต่อชีวิตของตัว ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในระนาบเดียวกันก็

ขึ้นอยู่กับระดับการรู้จักและความเป็นมิตรของ

ตนเองซึ่งมีต่อบุคคลคนนั้น เครือข่ายและความ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีความหมายต่อวิธีคิด

และวิธีปฏิบัติของคนไทย ในสังคมไทยจึงถือว่า

สายสัมพันธ์ (Connection) เป็นเรื่องส�าคัญที่

ขาดเสียมิได้ การที่งานจะส�าเร็จลุล่วงได้นั้นก็ขึ้น

อยู่กับความสัมพันธ์ของคนที่รู้จักกันเป็นหลัก 

  การทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพไว้ได้อย่าง

ยาวนานนั้น คนไทยต้องรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลให้ราบรื่น ปราศจากความขัดแย้ง 

หรือมีความขัดแย้งให้น้อยท่ีสุด และหากเกิด

ความขดัแย้งขึน้มาแล้ว คนไทยจะถอืว่าคูข่ดัแย้ง

เป ็นศัตรูที่อาจอยู ่ร ่วมกันล�าบาก โดยตาม

มารยาททางสังคมแล้ว การคบหาสมาคมกันนั้น

แต่ละฝ่ายต้องพยายามปกปิดอารมณ์ โดยการ 

ไม่แสดงความรู ้สึกท่ีแท้จริงแต่เก็บอารมณ  ์

ความรู้สึกไว้ภายในเสมือนเป็นเครื่องส�าอางทาง

สังคม (Social cosmetics) เพื่อรักษา “หน้า” 

หรือความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง การท�าอะไรจึง

ต้องมีความเกรงใจ การ “รักษาหน้า” เพื่อไม่ให้ 

“เสียหน้า” นั้นจึงถือเป็นเร่ืองส�าคัญ ดังนั้น  

เมื่อเกิดความขัดแย้ง จะนิยมการวางเฉย ใจเย็น 

เพือ่ไม่ให้มกีารเผชญิหน้าแบบแตกหกั (Phillips, 

1965)

  การรักษาความสัมพันธ ์ระหว่าง

บุคคลให้ราบรื่นยังต้องใช้น�้าใจเป็นกลไกในการ

หล่อเลี้ยง น�้าใจอาจหมายถึงของขวัญ ของฝาก 

รวมท้ังการช่วยเหลือกันและกัน ท่ีส�าคัญต้องมี

การตอบแทนน�า้ใจกลบัอกีฝ่ายหนึง่ การรบัน�า้ใจ

เพยีงฝ่ายเดียวแต่ไม่มีการตอบแทนนัน้อาจท�าให้

ถูกมองได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว หรือหนักยิ่งกว่า

นั้นก็เป็นการขาดส�านึกในบุญคุญก็ได้ 

  ความสัมพันธ์ระหว่างกนัจึงท�าให้เกดิ

ความรู ้สึกเกี่ยวข ้องกัน รู ้สึกเป ็นกลุ ่มพวก 

เดียวกัน หรือสร้างความรู้สึกพรรคพวก ดังนั้น 

การที่นักเรียนอาชีวะในกรุงเทพมักตีกันก็ไม่ผิด

จากนักเลงของหมู่บ้านสมัยก่อนตีกัน เมื่อคนใน

หมู่บ้านของตนถูกรังแก (หรือไปรังแกเขาก่อน

แล้วเขาเอาคนื) กเ็ปน็หน้าทีข่องนกัเลงหรอืลกูพี่

ใหญ่ที่จะต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกไปเอาคืน 

ในกลุ่มคนท�างานในองค์กร หากเพื่อนร่วมงาน 

ที่มีความสนิทสนมกันกระท�าผิด ในมุมมองแบบ
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ไทยสมาชกิในองค์กรจะต้องปกป้องคนผดิคนนัน้

เสยีก่อน หากมีการแจ้งการกระท�าผดิกจ็ะถกูมอง

ว่าเป็นคนไม่รักพวกพ้อง 

  การถือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็น

หลักหรือมากเกินไปจึงเป็นการยึดถือพวกพ้อง

มากกว่าหลักการที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ส่วน

บุคคลท�าให้เกิดเส้นสายท่ีให้อภิสิทธิ์ช่วยเหลือ

พวกพ้องหรือญาติพี่น้องของตนเอง ซ่ึงเป็นการ

ใช้อ�านาจอย่างฉ้อฉลของผู้มีอ�านาจในลักษณะ 

Cronyism และ Nepotism แม้กระทั่งในเรื่อง 

ที่ดูเหมือนเล็กน้อย เช่น การน�าแฟนคลับดารา

เกาหลีเข้าพื้นท่ีหวงห้ามในสนามบิน (เดลินิวส์, 

17 กันยายน 2561) เป็นต้น รวมไปถึงการเลือก

ที่รักมักที่ชังที่ขึ้นอยู ่กับความสัมพันธ์ระหว่าง 

คนรู้จักหรือคุ้นเคย ท่ีน�าไปสู่การเลือกปฏิบัติ

อย่างไม่เป็นธรรมในหลายเรื่องที่พบได้ทั่วไป  

รวมทั้งปัญหาในการบริหารงานขององค์กรท่ี

ความส�าเร็จในงานไม่ได้เกิดจากความสามารถ

ของบุคคล แต่ขึ้นอยู ่กับว่าเป็นพวกของใคร  

จึงอาจท�าให้เกิดปัญหาการบริหารงานบุคคล  

ผูท้ีไ่ด้รบัการส่งเสรมิอาจเป็นบุคคลทีข่าดความรู้

ความสามารถ หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ขาดก�าลังใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท�างาน 

เพราะเห็นว่าไม่ต้องท�างานอย่างเต็มที่ หรือ 

อาจลาออกจากองค์กรก็ได้ 

  ค�าขวัญที่ว่า “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย 

ไม่ขายเพื่อน” เป็นการปกป้องบุคคลในสาย

สมัพนัธ์ของตนเองอย่างผดิๆ ย่ิงถ้าเป็นพฤตกิรรม

ของผูม้อี�านาจแล้วยิง่ท�าให้สงัคมขาดความเชือ่มัน่

ศรัทธาและอาจส่งผลให้เกิดวิกฤติภาวะผู ้น�า 

นอกจากนี้ยังท�าให้ขาดความเป็นมืออาชีพใน 

การยึดงานเป็นหลักโดยไม่ได้ท�าเพื่อใคร หรือ

ท�าให้ใคร การไม่ทักท้วงเพราะเกรงใจว่าเขาจะ

เสียหน้า ยิ่งจะท�าให้การท�างานแบบสมัยใหม่ 

เสียหายเพราะเท่ากับด�าเนินงานแบบขาด

ประสิทธิภาพ 

 5) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ 

สุขนิยมและบริโภคนิยม (Hedonism and 

consumerism)

  คนไทยชอบใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

เพลิดเพลิน มอีารมณ์ขนั มองโลกในแง่ดี ไม่ชอบ

ความเครียด ชอบความสบาย กิจกรรมท่ีสร้าง

ความสนุกแก่คนไทยสามารถพบได้ท่ัวไปใน 

สังคมไทย Cornwell-Smith & Goss (2017)  

ได้รวบรวมภาพถ่ายท่ีสะท้อนความสนุกสนาน 

ในทุกโอกาสของคนไทย เช่น งานวัดที่ผู้คนไป 

ไหว้พระท�าบญุและไปสนกุสนานด้วย หรอืเทศกาล

ต่างๆ ในประเทศไทยที่นอกจากจะมีทั้งเทศกาล

ตามประเพณีอย่างสงกรานต์หรือลอยกระทง 

แล้วยังมีเทศกาลพิเศษอื่นๆ ท่ีจัดข้ึนตามโอกาส

ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลลิ้นจี่ ล�าไย และผลไม้

ประเภทต่างๆ หรือแม้กระทั่งเทศกาลโต๊ะจีน

ส�าหรบัลงิ รวมทัง้กจิกรรมอืน่ๆ ทีแ่พร่หลายและ

สร้างความบันเทิงในสังคมไทย เช่น ประกวด

นางงาม ละครโทรทัศน์ ตลกคาเฟ่ 

  การรักสนุกรักสบายของคนไทยนี ้

Benedict (1952) เคยวิเคราะห์ว่าเป็นความ
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ส�าราญในการใช้ชีวิต (Enjoyment of life)  

ซึ่งความส�าราญจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีความ 

สนุกและความสบาย การให้ลงมือท�าในเรื่องใด

จึงต้องเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกและดู 

ไม่จริงจังจนเกินไป อย่างไรก็ตามการให้ความ

ส�าคัญต่อความสนุกและความสบายมากเกินไป 

ในอีกด้านหนึ่งก็อาจท�าให้คนไทยไม่มีความ 

เอาจริงเอาจัง หลีกเลี่ยงความล�าบากจากการ

ท�างานหนกัและขาดความอดทน เพราะในทัศนะ

ของคนไทยการท�างานต้องสนกุ ความยากล�าบาก

เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง (Phillips, 1965) 

  การมองชีวิตที่มีความสุขในทัศนะ 

เช่นนี้จึงต้อง “ไม่คิดมาก” สุขนิยมแบบไทยให้

ความส�าคัญต่อการไม่คิดมาก โดยมองว่าการคิด

เป็นเรือ่งหนกัทีค่วรปล่อย ส่วนใครเอาจรงิเอาจงั

ถือว่าเป็นคนแปลกแยก การไม่คิดจึงเป็นสิ่งที ่

ควรปฏิบัติ (Benedict, 1952) Eric Weiner  

ผูเ้ขยีนหนงัสือขายดเีรือ่ง “ภมูศิาสตร์แห่งความสขุ” 

(2009 (ฉบับแปล)) ได้ระบุถึงลักษณะของความ

สุขคนไทยว่าเป็นความสามารถในการไม่คิด 

เพราะการมคีวามสขุ คอืการทีไ่ม่ท�าให้ตนเองเกดิ

ความขัดแย้งในจิตใจ จึงมักมีค�ากล่าวที่ว่า “อย่า

คดิมาก” “ขีเ้กยีจคดิ ปวดหวั” การท่ีคนไทยไม่ให้

ความส�าคญัต่อความคดิ จงึท�าให้คนไทยอยูส่บาย 

ปราศจากความกังวลต่ออนาคตหรือสิ่งที่ยัง 

มาไม่ถึง แม้ว่าการไม่ชอบคิดจะท�าให้คนไทย 

ไม่เป็นโรคเครียด แต่ปัญหาส�าคัญที่เกิดจาก 

สุขนิยมที่รักสนุก รักสบาย และการไม่ชอบคิด  

กค็อื การขาดความจรงิจงัในการใช้ชวีติ อนัหมายถงึ

การท�างานหนัก การใฝ่เรียนรู้เพื่อให้รู้ลึกรู้จริง 

และโดยเฉพาะความอดทนพยายามในการ 

ท�างานยากๆ ให้ส�าเร็จ

  นอกจากนี้ การไม่ชอบคิดและไม่ให้

ความส�าคัญต่อการคดิยงัมส่ีวนท�าให้คนไทยขาด

ทักษะใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ทางวิทยาศาสตร์ ท�าให้คนไทยสามารถเชื่ออะไร

กไ็ด้โดยปราศจากการไตร่ตรอง เช่น เช่ือค�าบอกเล่า

ที่ให้น�าน�้าหมักจุลินทรีย์หยอดตาเพื่อรักษา

ต้อกระจกจนท�าให้ตาบอด เชื่อข่าวลือ เชื่อ

นักการเมืองที่ตลบตะแลง (deceitfully)  

โดยไม่ค�านึงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริง เชื่ออิทธิ

ปาฏิหารย์ต่างๆ โดยเฉพาะความคิดเกี่ยวกับ 

ผีและส่ิงศกัดิสิ์ทธิท่ี์รวมถึงการกราบไหว้บชูาของ

แปลกประหลาดบางอย่าง เช่น จ้ิงจกสองหัว  

วัวห้าขา หรือต้นกล้วยที่ออกลูกกลางล�าต้น 
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 การเชื่ออะไรโดยง่ายเกิดข้ึนเพราะการ

ไม่คิด หรือเป็นความคิดที่ขาดวิจารณญาณ  

ขาดเหตุผล ขาดปัญญาในการพิจารณาปัญหา

อย่างเป็นจริง ทั้งยังไม่ดิ้นรนขวนขวาย หวังพึ่ง

แต่อ�านาจที่อยู่นอกตัว ท�าให้เกิดความประมาท 

ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองรอคอย 

การดลบันดาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่า 

เป็นความคิดแบบ “ลัทธิหวังผลดลบันดาล”  

คนไทยจึงไม ่พยายามพัฒนาฝ ึกฝนตนเอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตโต), 2541) ยิ่งไปกว่าน้ันความคิด

ความเชือ่ในลกัษณะนีย้งัถูกตอกย�า้ด้วยสือ่ละคร

สมัยใหม่ จากการศกึษาของศูนย์สาธารณประโยชน์

และประชาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

(2561) พบว่า ละครโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม

สูงสุดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

จ�านวน 6 เรือ่ง ทกุเรือ่งมเีรือ่งราวของส่ิงศกัดิส์ทิธ์ิ 

โชคชะตา ไสยศาสตร์ และหมอดเูข้าไปเกีย่วข้อง

กับชีวิตของตัวละครในด้านใดด้านหน่ึง เช่น  

การที่ตัวละครไปหาหมอท�าเสน่ห์เพื่อต้องการ

สมหวังในความรัก การไหว้พระขอพรเพื่อขอให้

ชีวิตราบรื่นมีแต่ความสงบร่มเย็น และละคร

โทรทัศน์บางเรื่องก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับไสยศาสตร์ 

ผี และเวทมนตร์คาถาโดยตรง 

  อีกทั้งเมื่อรักความสนุกและความ

สบายเป็นนิสัย การบริโภคนิยมก็เป็นพฤติกรรม

ที่สอดคล ้องกับกระบวนทัศน ์และหลักคิด 

ดงักล่าว สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยตุโต) 

กล่าวว่าคนไทยนิยมเป็นผู้บริโภคมากกว่าเป็น 

ผู้ผลิต เพราะมีความสบายกว่า ไม่ต้องมีความ

อุตสาหะหรือท�างานหนัก (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยุตโต), 2541) เรื่องกินเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่

พึงปรารถนาของชีวิต คนไทยให้ความส�าคัญต่อ

การกนิและเทีย่ว รายการท่องเทีย่วและรายการ

ชวนชิมจึงเป็นรายการที่ได้รับความนิยม อีกทั้ง

กนิและเทีย่วแล้วต้องถ่ายรปูอวดในสือ่ทางสงัคม

ว่าฉันไปมาแล้ว สุขนิยมท่ีเน้นกินเท่ียวนี้จึงอาจ

เป็นความฉาบฉวย ไม่เน้นเน้ือหา ปรนเปรอ

ความสุขสบายให้ตนเอง 

  ลักษณะรักสนุกและรักสบายเมื่อมา

ผนวกกับการไม่คิดหรือไม่ชอบคิดของคนไทย 

จึงก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมอืน่ๆ เช่น การขาด

ความยับยั้งชั่งใจและขาดการมองไปในอนาคต 

พฤตกิรรมของคนท่ีเกดิขึน้ในปัจจบุนัจงึเป็นการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสังคมมากกว่าการคิด

แบบ “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” (Delayed grati-

fication) (จุรี วิจิตรวาทการ, ในโตไปไม่โกง)  

เช่น พฤติกรรมการบริโภคท่ีต้องการตอบสนอง

ความต้องการทันที ใช้จ่ายแบบไม่ประหยัด  

ไม่นิยมเก็บออม จากผลการส�ารวจพฤติกรรม

การเงินของคนไทยโดยศูนย์วิ เคราะห์วิ จัย

ธนาคารทหารไทย Customer Insights by 

TMB Analytics (อ้างใน Thai Publica, 2018) 

พบว่า คนไทย “ออมไม่พอ แถมเก็บเงินผิดที่  

เห่อกินเที่ยว Social มำก่อน ออมทีหลัง” โดย

ในด้านวินัยการออมพบว่า ผู้ตอบแบบส�ารวจ

เพียงร้อยละ 38 ที่ออมก่อนใช้และแยกบัญชี 

การออมชัดเจน และมีถึงร้อยละ 49 ที่เลือกใช้
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ก่อนออม ส่วนร้อยละ 13 มีเงินไม่พอใช้จ่าย  

ส่วนพฤติกรรม “ซื้อก่อน เดี๋ยวก็ได้ใช้” นั้น 

ร้อยละ 65 ของผู้ตอบแบบส�ารวจเคยซื้อของ

ตอนลดราคาโดยท่ีขณะนี้ยังไม่เคยใช้ ร้อยละ  

56 ซื้อเพื่อตามกระแสแม้จะไม่จ�าเป็น ร้อยละ 

31 ถึงจะประหยัดแต่จะซื้อเม่ือลดราคา และ 

ร้อยละ 21 ถ้าชอบก็ยอมซื้อแม้ว่าราคาแพง

ก็ตาม และในด้านพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิต

พบว่า ร้อยละ 50 ไม่สามารถจ่ายเงนิเตม็จ�านวน 

และอีกร้อยละ 44 เคยผ่อนสินค้าแบบยอมเสีย 

ดอกเบี้ย 

  ด้วยกระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

สุขนิยมบริโภคนิยมแบบนี้ คนไทยจึงชื่นชม

คนรวยหรือเห็นคนรวยเป็นต้นแบบการใช้ชีวิต 

โดยให้ความหมายของชีวิตที่ร�่ารวยว่าเป็นชีวิต 

ทีส่บายและม ีLifestyle ทีมี่ความเป็นพเิศษหรอื

หรูหรา ซึ่ง ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เคยได้แสดง

ความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการชื่นชมคนรวย 

ไว้ว่า ในความรู้สึกของคนไทย คนรวยท�าอะไรก็

น่ารัก ผู ้คนในสังคมจึงนิยมติดตามชีวิตของ

คนรวย ดังที่จะเห็นได้จากพื้นท่ีสื่อหลักทั่วไป 

ที่คนรวยมีโอกาสใช้พื้นที่สื่อมากกว่าคนกลุ่ม 

อื่นๆ ในหนังสือพิมพ์มีหน้าข่าวสังคมท่ีไม่ได้

หมายความว่าข่าวเกีย่วกบัสงัคม แต่เป็นข่าวของ

แวดวงผู้มีฐานะทั้งกลุ่มผู้ดีเก่าและกลุ่มคนรวย

ใหม่ การน�าเสนอรายการวาไรตี้โชว์ประเภท 

ไลฟ์สไตล์ที่น�าเสนอชีวิตของคนรวย เยี่ยมบ้าน

คนรวย ดูที่เก็บเสื้อผ้าที่ใหญ่กว่าห้องพักของ 

คนจนหลายๆ คน ตดิตามรสนยิมทางกฬีาท่ีอาจ

แพงและพิเศษกว่ากีฬาทั่วไป รวมทั้งงานอดิเรก

และสะสมสิง่ของราคาแพง เช่น รถยนต์ซปุเปอร์

คาร์ การสวมใส่เคร่ืองประดับราคาแพงให้สุนัข 

การสะสมกระเป๋าและรองเท้าราคาแพงนับ 

ร้อยคู ่เป็นต้น ตลอดจนกลไกของสงัคมสมยัใหม่

ในกรุงเทพมหานครได้เปิดพื้นที่เฉพาะส�าหรับ

ชนชัน้ทางสงัคมทีม่คีวามพเิศษ เช่น งานเดอบตูอง

ท่ีเป็นการเปิดตัวลูกหลานเข้าสังคมช้ันสูง การให้

พื้นที่จอดรถซุปเปอร์คาร์ การจัดงานเลี้ยงพิเศษ

หรือการเปิดตัวสินค้าที่เชิญเฉพาะกลุ่มคนรวย 

ที่ถือว่ามีความพิเศษ เป็นต้น 

  ความร�่ ารวยในลักษณะข ้างต ้น 

จึงกลายเป็นอุดมคติของคนไทยจ�านวนมาก  

โดยอยากมี อยากเป็น อยากใช้ชีวิตที่มีความ

พิเศษแบบนั้น โดยให้ความหมายว่าชีวิตที่รวย

เป็นชีวิตท่ีมีความสุข และเมื่อสังคมให้การ

ยอมรับและยกย่อง ความร�่ารวยจึงหมายถึง 

“การมีหน้ามีตา”ไปด้วย โดยที่ไม่ได้คิดว่าส่วน

ส�าคญัของความร�า่รวยและมัง่คัง่นัน้เกดิจากการ

ท�างานหนักและการใช้ความรู ้ความสามารถ 

ผู้คนจึงปรารถนารวยเร็วและรวยทางลัด เพื่อ

ช่วยให้ตนเองมชีวีติแบบนัน้ได้ ปัญหาพฤตกิรรม

ของคนไทยหลายอย่าง เช่น การฉ้อโกงเงิน 

ในกลุ่มแชร์ลูกโซ่ การยอมเป็นภรรยาน้อยและ

การเข้าสู่การค้าบริการทางเพศเพราะต้องการมี

ชีวิตสะดวกสบาย หรูหรา การเล่นหวยเสี่ยงโชค 

และการหวงัพึง่อ�านาจศกัด์ิสทิธิท์ีช่่วยดลบนัดาล

ให้ชีวิตมีความสุข ก็เป็นปัญหาเกิดจากความคิด

ที่ผิดพลาดเช่นนี้
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 6) กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

คุณธรรมจริยธรรม (Ethical mind)

  คุณธรรมจรยิธรรมหรอืการท�าความ

ดีและการเป็นคนดีเป็นกรอบคิดทางศีลธรรม 

ที่ก�า กับพฤติกรรมของคนไทยให ้สามารถ

แยกแยะระหว่างความดีและความชั่ว โดย

กระบวนทัศน ์และหลักคิดแบบคุณธรรม

จริยธรรมของไทยได้รับอิทธิพลจากสถาบันทาง

สังคมของไทยในอดีต โดยเฉพาะหลักธรรม 

ค�าสั่งสอนทางพุทธศาสนา และบทบาทของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ 

และทรงทศพิธราชธรรม กระบวนทัศน์และ 

หลักคิดท่ีเป็นคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย

จึงมีความยึดโยงกับโครงสร้างสังคม ไม่ได้เป็น

ความคิดเชิงอุดมการณ์ที่อยู่ๆ ก็เกิดขึ้นมาเอง 

  คณุธรรมจรยิธรรมเป็นกระบวนทศัน์

และหลกัคิดของคนไทยทีไ่ด้ช่วยยดึโยงสงัคมไทย

ให้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ ผู ้ศึกษา 

มองว่าความคิดเรื่องความดีและคนดีของไทย 

ที่เป็นหลักอุดมการณ์ของสังคมยังคงมีอยู่ และ

จะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อสังคมมีวิกฤติ 

เช่น กรณีผู้ประสบภัยติดถ�้า กรณีน�้าท่วม กรณี 

สึนามิ เป็นต้น คุณธรรมความดีของคนไทย 

ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความมีน�้าใจ สงสาร

เห็นใจผู้อ่ืน ต้องการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีล่�าบากหรอื

ตกทกุข์ได้ยาก โดยจะหยบิยืน่ความช่วยเหลอืให้ 

ความรู้สึกและพฤติกรรมการ “ช่วยเหลือและ

ให้” โดยไม่หวังผลนี้มักจะเกิดข้ึนเป็นครั้งคราว

ซึ่งมีลักษณะเฉพาะกิจ (Adhoc activities) มิใช่

เป็นการกระท�าหรือภารกิจประจ�าของคนไทย  

ซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศที่การกระท�าช่วย

เหลือผู้อื่นและสังคมเป็นการอาสาสมัครท�างาน

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ พฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในลักษณะนี้ 

ยิง่ช่วยยนืยนัประเด็นการไม่ชอบวางแผนล่วงหน้า

และไม่ชอบการถกูผูกมดัในระยะยาวของคนไทย 

แต่เป็นการท�าความดีแบบปัจเจกชนนิยมตาม

วาระกรณีที่ตามใจตนและตามอัธยาศัย

กระบวนทศัน์และหลักคดิด้านคณุธรรมจริยธรรม

ของคนไทยมีลักษณะเด่นดังนี้

 o ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว ควำมคิดที่

เกี่ยวข้องบุญกรรมและบุญบำป 

  การท�าความดีของคนไทยเกีย่วข้องกบั

ความเชือ่เรือ่งบญุและบาป ดงัค�าสอนของคนไทย

สมยัโบราณทีส่อนลกูหลานให้ “อายชัว่กลวับาป” 

และ “ท�าดีได้ด ีท�าชั่วได้ชั่ว” เป็นกลไกที่ปลูกฝงั

ภายในยบัยัง้ใจผูค้นไม่ให้กระท�าในสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง 

ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต)  

ได้อธบิายในเรือ่งบญุไว้ว่า บญุหรอืความดใีนทาง

พุทธศาสนา หมายถึงการท�าสิ่งที่เป็นกุศล เช่น 

เมตตา กรณุา ทีเ่มือ่เกดิขึน้ในใจแล้ว กจ็ะท�าให้เกดิ

ความบริสุทธิ์ขึ้นในใจ จิตใจก็สบาย มีความ 

เอบิอ่ิมผ่องใส ดงัน้ัน บญุจงึเป็นทีม่าของความสขุ 

และบาปนั้นหมายถึงสภาวะท่ีท�าให้อยู่ในท่ีชั่ว  

ท่ีท�าให้จิตตกต�า่ บาปจึงเกิดข้ึนพร้อมกับความคดิ

ที่ไม่ดี โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสิ่งที ่

มองเห็นจากการแสดงออกได้อย่างชัดเจน เช่น  
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ความโลภ ความโกรธ (พระพรหมคุณาภรณ์ 

(ป.อ. ปยตุโต), 2559) โดยนยันีผู้ท้ีเ่สยีสละทรพัย์

สมบัติของตนเอง ผู้ที่ไม่ปรารถนาเพียงมุ่งครอบ

ครองทรัพย์ของคนอื่น ผู้ที่เสียสละ ผู้ที่ไม่โกรธ  

ผู้ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมไปถึงคุณความดีที ่

เป็นคุณค่าสากลอื่นๆ จึงเป็นพฤติกรรมของผู้ที่

ประกอบคุณความดี 

  ความดีในสายตาของคนไทยตั้งแต่ 

ในอดีตเก่ียวข้องกับการท�าบุญ คนไทยจึงนิยม

ท�าบุญ โดยเฉพาะการท�าบุญท่ีเกี่ยวข้องกับ 

พระและวดั เพราะวดัเป็นศนูย์กลางกจิกรรมทาง

สงัคมของคนไทยมานบัศตวรรษ และการบรจิาค

ให้พระและวัดก็เป็นวิธีการท�าบุญที่ง ่ายที่สุด 

ดังจะเห็นได้จากความนิยมในการบริจาคหลาย

รปูแบบ เช่น การตกับาตรและการถวายภัตตาหาร 

การท�าสังฆทานในโอกาสต่างๆ การท�าบุญอุทิศ

ให้ผู ้เสียชีวิต การถวายเครื่องไทยทานทั้งใน 

งานมงคลและงานศพ การบรจิาคหยอดตูท้�าบญุ

ในวัด การถวายเทียนพรรษา การท�าบุญพิเศษ

ในเวลาพเิศษของปีอย่างกฐนิ หรอืผ้าป่า ด้วยเหตุ

นี้การท�าความดีหรือการท�าบุญโดยที่ไม่มีพระ

และวัดมารับรองความถูกต้องจึงอาจไม่ได้รับ

ความนิยมเท่าท่ีควร ซึ่งการมองบุญในลักษณะ

เฉพาะนี้อาจเป็นข้อจ�ากัดในการขยายขอบเขต

การท�าบุญหรือท�าความดีท่ีไปเกี่ยวข้องกับการ

ดูแลสังคมในภาพรวม

  ปัญหาความคิดในเรื่องการท�าบุญ 

ยังเกิดขึ้นได้อีกเมื่อมองว่าการท�าบุญเป็นการ

สะสมโชคลาภ หรอื “บตัรสะสมโชค” (พระไพศาล 

วิสาโล, 2553) ที่เมื่อถึงเวลาก็เอามาแลกของ

สมนาคุณที่ต้องการ เช่น ความร�่ารวย การมีโชค

ลาภ อ�านาจ คู่ครอง ฯลฯ และถ้าอยากได้บุญ

เยอะ ก็ต้องท�าบญุเยอะๆ หรอืท�าบญุกับพระทีม่ ี

ชื่อเสียงเพื่อบุญจะได้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น (พระไพศาล 

วิสาโล, เพิ่งอ้าง) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อมีความเชื่อว่า

ท�าบญุแล้วสามารถแก้ไขโชคชะตาได้หรอืท�าบญุ

เพ่ือแก้กรรม กล่าวคือ ไม่ว่าท�าส่ิงใดมาแล้ว 

ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการแก้กรรม ความหวัง 

ท่ีมีต่อการแก้กรรมจึงมีมากกว่าการพยายาม

แก้ไขในส่ิงผิดหรือการส�านึกในความผิดและ

พยายามสร้างสิ่งที่ถูกต้องขึ้นมาใหม่ 

  นอกจากการท�าบุญแล้ว การมอง

เร่ืองกรรมท่ีมุ่งไปท่ีผลของการกระท�าว่า “ท�าดี

ได้ดี ท�าช่ัวได้ชั่ว” ก็มีผลท�าให้คนไทยพยายาม

หลีกเลี่ยงการกระท�าที่ถือว่าเป็นสิ่งชั่ว เพราะ

เกรงกลัวว่าเวรกรรมจะตามทัน ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ที่ท�าให้สังคมไทยที่ไม่เบียดเบียนหรือเอารัดเอา

เปรยีบกนัมากนกั แต่การมองผลกรรมเฉพาะผล

ทีเ่กดิขึน้เพยีงอย่างเดยีวอาจเป็นความเข้าใจทีไ่ม่

ถูกต้อง ดังค�าพูดในลักษณะ “กรรมของสัตว์” 

“สุดแต่บุญแต่กรรม” “ก้มหน้ารับกรรม” “บุญ

ท�ากรรมแต่ง” ความคิดเช่นนี้แม้ว่าด้านหนึ่ง 

จะท�าให้คนสามารถยอมรับสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้น  

แต่ในอีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานะที่

ถูกเอาเปรียบก็อาจเพิกเฉย ท้อถอยในเรื่องของ

ตนเอง ทอดธุระในเร่ืองของผู้อื่นหรือของสังคม 

และไม่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), เพิ่งอ้าง) 
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 o กำรมีเมตตำกรุณำ

  ความเมตตากรุณาเป็นหลักธรรม 

ทีค่นไทยได้รบัอทิธพิลจากค�าสอนของพทุธศาสนา 

ความเมตตากรณุาท�าให้สงัคมอยูร่่วมกนัได้อย่าง

กลมกลนื ไม่มีข้อขดัแย้ง โดยเฉพาะความเมตตา

ปราณีต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า หรือ “เมตตาสงสาร” 

สังคมไทยคาดหวังให้คนร�่ารวยและคนมีอ�านาจ

มีเมตตาปราณีต่อคนยากจนและคนไร้อ�านาจ 

คนไทยโดยทั่วไปมักสงสารเห็นใจผู้ที่ตกอยู่ใน

ความยากล�าบาก จึงมักให้ความช่วยเหลือแก ่

คนยากล�าบาก เช่น คนทุพพลภาพ คนยากจน 

คนไร้ท่ีพึ่ง คนที่ประสบความเดือดร้อนจาก 

ภัยภิบัติต่างๆ 

  ในสายสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ สังคม

มคีวามคาดหวงัว่า “นาย” ซึง่เป็นผูท่ี้มสีถานภาพ

สูงกว่ามีความเมตตาปราณีต่อ “ลูกน้อง”  

ที่มีสถานภาพต�่ากว่า พระมหากษัตริย์และ 

นักปกครองในสังคมอุปถัมภ์จะถือความเมตตา

กรุณาเป็นหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติต่อประชาชนท่ีอยู่

ภายใต้การปกครอง เป็นการใช้อ�านาจด้วยความ

เมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงสามารถเป็น 

ที่พึ่งของผู ้น้อยเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้

ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยที่เข้ามาพึ่ง “ใบบุญ” ของ

ผู้ใหญ่ และช่วยให้สังคมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข 

  ความเมตตาปราณีของคนไทยได ้

เผื่อแผ่ไปยังสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายด้วย เมื่อ

ผนวกกับความเชื่อเรื่องบุญกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การให้ชีวิตและอนุเคราะห์สัตว์ เช่น การปล่อย

นก ปล่อยปลา ปล่อยเต่า ที่บางครั้งสถานที ่

ที่ปล่อยเช่นแหล่งน�้าในวัดมีความหนาแน่นของ

เต่าและปลาเป็นจ�านวนมาก การปล่อยสัตว์น�้า 

ลงไปด้วยความเมตตาสงสารจึงเป็นการปล่อย

สัตว์ไปสู่ความตาย รวมท้ังความเชื่อในการ 

ปล่อยปลาทีม่ชีือ่และลกัษณะเฉพาะเพือ่สะเดาะ

เคราะห์ เช่น ปลาหมอเพ่ือป้องกันและรักษา 

โรคภัยไข้เจ็บ ปลาไหลเพื่อให้ชีวิตไหลลื่น ปล่อย

หอยขมเพื่อท้ิงความขมขื่น เป็นต้น พฤติกรรม

และความเชือ่เหล่านีน้อกจากจะเป็นการทรมาน

สตัว์เพราะถกูจบัมารอให้ปล่อย ยงัอาจท�าให้เกดิ

การขาดความสมดุลทางนิเวศวิทยาที่น�ามาซึ่ง

ความเสียหายอื่นๆ อีกก็เป็นได้

  อีกทั้งปัญหาการแพร่กระจายของ

สัตว์จรจัดในเขตเมืองในปัจจุบัน ส่วนส�าคัญเกิด

จากความเมตตาสงสารของคนไทยที่มีต่อสัตว์ 

ทั้งหลายแต่ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

เช่น การให้อาหารนกพิราบในพ้ืนที่สาธารณะ 

จนท�าให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของ 

ของนกที่เป็นเหตุแพร่กระจายของโรคและสร้าง

ความเดือดร้อนร�าคาญ การเล้ียงหรืออุปการะ

สตัว์จ�านวนมากจนสภาพแวดล้อมของทีอ่ยูอ่าศยั

มีความแออัดและไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งเหตุการณ์

เหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่เคยมีในสังคมโบราณ 

มาก่อน แต่ในปัจจบุนัปัญหาได้ทวคีวามรนุแรงขึน้

เรือ่ยๆ จนนายกรฐัมนตรไีด้สัง่การให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจัดระเบียบการให้อาหารนกในพ้ืนที่

สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ วัด รวมทั้งพื้นที่

ส ่วนบุคคลที่ส ่งผลกระทบต่อผู ้พักอาศัยใน

บริเวณใกล้เคยีง ซ่ึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



วารสารดำารงราชานุภาพ74

ได้รับนโยบายและสั่งทั้ง 50 เขตเตือนประชาชน

ให้งดการให้อาหารและการเป็นพาหะน�าโรคของ 

เช้ือโรคนกพิราบ และเตรียมพร้อมการบังคับใช้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ที่มีโทษจ�าคุกถึง 3 ปี ปรับ 25,000 บาท  

(โพสต์ทูเดย์, 20 กันยายน 2561) 

 o กำรพึ่งพำอำศัย 

  ความดีในระดับกว้างท้ังในระดับ

ชุมชนและในระดับประเทศที่ผู ้คนไม่รู ้จักกัน 

อาจมองได้ว่าเป็นมุมมองของคนไทยในแบบ

วัฒนธรรมชุมชน (Communitarianism)  

อันหมายถึงการมองโลกแบบท่ีให้ความส�าคัญ 

ต่อชุมชนในฐานะท่ีเป็นชีวิตของสังคม (Amitai 

Etzioni in Britannica, accessed on  

September 30, 2018) ทศันะเช่นนีม้องว่าชวีติ

ของคนซึ่งแม้เป็นปัจเจกบุคคลแต่ก็ไม ่อาจ 

แยกออกจากชมุชนซึง่เป็นชวีติรวมหมูไ่ด้ มนษุย์ 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งการเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชุมชนนั้นหมายความว่าบุคคลต้องค�านึงถึง

ประโยชน ์ของส ่วนรวม และปฏิบัติตาม

วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและข้อปฏิบัตทิีต่กลง

ร่วมกันของแต่ละชุมชน

  ลักษณะทางความคิดของคนไทย

ตามมุมมองของการพึ่งพาอาศัยกันนี้มีพื้นฐาน 

มาจากการมองโลกของชาวบ้านท่ีอยู่ในระดับ

หมู่บ้านหรอืชุมชนซ่ึงมขีนาดเลก็ทีผู่ค้นในชมุชน

ต่างเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือรู้จักกัน มักยึดถือ

การปฏิบัติตามประเพณีท่ีสืบต่อกันมา เช่น ฮีต

สิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของชุมชนใน

ภาคอีสาน เป็นวัฒนธรรมแบบชุมชนที่ผู้คนมี

ความผูกพันระหว่างกัน ผูกพันกับธรรมชาติ

แวดล้อม ครอบครัว บรรพบุรุษ และหมู่บ้าน 

(ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2549) 

  วัฒนธรรมและความผูกพันในระดับ

ชุมชนจึงเป็นทุนทางสังคมอันส�าคัญของคนใน

หมู่บ้าน เพราะการที่หมู่บ้านจะอยู่ร่วมกันได้

อย่างสันติสุขหรือไม่นั้น ผู้คนในหมู่บ้านต่างรู้สึก

เป็นเจ้าของ มรีะบบศลีธรรมท่ีใช้ร่วมกนั มรีะบบ

ภูมิปัญญาของท้องถ่ินด้ังเดิมท่ีท�าให้สามารถแก้

ปัญหาในระดบัหมูบ้่านได้ นอกจากนี ้การอยูร่่วม

กันก็ต้องมีการแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน�้าใจต่อคนที่อยู่ในชุมชน

เดยีวกนั เราจงึมกัได้ยนิเสมอว่าคนไทยมนี�า้ใจอนั

เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของหมู่บ้านไทย 

ซึง่ในยคุปัจจบุนั แม้ว่าคนไทยจ�านวนมากได้ออก

มาจากหมู่บ้านเป็นเวลานานแล้ว แต่ความ

สัมพันธ์ในลักษณะนี้ยังมีให้เห็นอยู่ ดังจะเห็นได้

จากการที่คนไทยมักให้ความร่วมมือช่วยเหลือ

กนัอนัเป็นทนุทางสงัคมดัง้เดมิของชมุชนไทย คน

ทีม่สีายใยความเป็นชมุชนเดยีวกนัก็จะช่วยเหลอื

เกื้อกูล เอื้อเฟือเผื่อแผ่ต่อสมาชิกซึ่งเป็นคน 

ในชมุชนเดยีวกัน เช่น รบัฝากดูแลบ้านในขณะที่ 

ไม่อยูบ้่าน ฝากลูกไปพักทีบ้่านในกรุงเทพฯ ด้วย

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
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  กระบวนทัศน์และหลกัคดิทีค่�านงึถงึ

ชุมชนเช่นนี้ท�าให้เกิดความสัมพันธ์แนวราบของ

ชุมชนและการยึดโยงของบุคคลกับชุมชนท�าให้

ชุมชนเข้มแข็ง ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างม ี

ส่วนร่วมทีม่ชีมุชนและกลไกของความร่วมมอืดัง้เดมิ

ในพืน้ทีเ่ป็นพืน้ฐาน เช่น ระบบการจดัการเหมอืง

ฝายซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรน�้าของท้องถิ่น

ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีชุมชนต่อ

เน่ืองมาจากอดีต มีระบบการแบ่งปันน�้า ดูแล 

คูคลอง และรักษาต้นน�้า (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 

2559) รวมทั้งงานวิจัยและกรณีศึกษาเกี่ยวกับ

ชมุชนจ�านวนมากทีแ่สดงให้เหน็ถงึความเข้มแขง็

ของชุมชนที่มาจากพื้นฐานวัฒนธรรมของสังคม

ที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนในแนวราบเข้าด้วยกัน 

ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ธรุกจิชุมชนหรอืปัจจบัุนเรยีกว่า

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มการเงินชุมชน (Kanokkan 

Anukansai, 2001; Sutthana Vichitrananda, 

2007) การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอด

สารพษิ การจดัการป่าชมุชนทีป่่ากบัคนสามารถ

อยู่ร่วมกันได้ การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

การจัดการป้องกันไฟป่า การแก้ไขปัญหา 

สิ่งแวดล้อมของชุมชน ฯลฯ (ส�านักงาน ก.พ.ร., 

2560; สาวณีิ รอดสนิธ์ุ, 2554; ไพศาล เสนาะทอง

และธวชัชัย ศุภดษิฐ์, 2551) นอกจากนี ้การร่วมมือ

กันในแนวราบภายในชุมชนยังเป็นกลไกที่ใช ้

ถ่วงดลุและต่อรองกับพลงัท่ีมาจากภายนอก เช่น 

การรวมตัวของชุมชนประมงชายฝ่ังด้านตะวนัออก

ในพ้ืนที่จังหวัดตราด ชาวชุมชนได้ร่วมปรึกษา

หารือกันถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุก 

ป่าชายเลนและการท�าประมงชายฝ่ังท่ีผดิกฎหมาย

ของบุคคลภายนอก ท�าให้ทรัพยากรสัตว์น�้า 

มีจ�านวนลดลง ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชน 

ในพ้ืนที่ เมื่อประชาชนรวมตัวกันจึงได้ร่วมกัน 

คิดหาแนวทางในการสร้างกติกาใหม่ในการ

อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มิ่งสรรพ์ 

ขาวสะอาด, เพิ่งอ้าง) 

  ส ่วนในสังคมภาพกว้าง คนไทย 

สมยัก่อนกม็กีารให้เพือ่สงัคมทีไ่ม่ได้จ�ากัดเฉพาะ

คนในชมุชนหรือคนท่ีรู้จักมกัคุน้เท่านัน้ ดังท่ีเหน็

เป็นธรรมเนียมว่า “แต่ละบ้ำนต้องมีโอ่งน�้ำหรือ

คนโทน�้ำวำงไว้หน้ำบ้ำน เพื่อให้คนที่ผ่ำนมำได้

ด่ืมกินแก้กระหำย หรือเมื่อเดินทำงไปหมู่บ้ำน

หรือต�ำบลใดก็ได้รับควำมเอื้อเฟื้อจำกชำวบ้ำน

ท้องถิ่นนั้น ให้ที่พักพิงและข้ำวปลำอำหำรไม่ว่ำ

ผูน้ัน้จะเป็นคนต่ำงถิน่หรอืคนแปลกหน้ำกต็ำม” 

(Juree Vichit-vadakan, 2002) และสังคมไทย

ยังมีการให้เพื่อสังคมผ่านวัดซึ่งเป็นศูนย์กลาง

กิจกรรมทางสังคมของชุมชน การให้โดยเสด็จ

พระราชกุศลอันเป็นการประสานน�้าใจร่วมกัน

ระหว่างประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

การให้ของสมาคมและมูลนิธิตระกูลจีนต่างๆ 

รวมไปถึงการสนับสนุนการท�างานของมูลนิธิ

สมาคมที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ประเภท

ต่างๆ (Ibid.)
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  ในสังคมสมยัใหม่หรือชมุชนเมอืงกม็ี

การท�างานของภาคประชาสงัคมซึง่เป็นการรวมตวั

ของคนที่ มีความสัมพันธ ์แนวราบในหลาย

ลกัษณะทีเ่ป็นการช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัของคนใน

สังคมที่ค�านึงถึงเป้าหมายของส่วนรวม เช่น 

ชุมชน จส. 100 ที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้าด้วยกัน

ด้วยรายการวิทยุและแอพพลิเคชั่น แจ้งข้อมูล

ข่าวสารเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรและให้

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุด่วน และรวมไปถึง

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในประเดน็

สาธารณะต่างๆ เช่น การผลักดันกฎหมาย 

ลาคลอด 90 วัน การแก้ไขกฎหมายค้าประเวณี 

การเคลือ่นไหวต่อต้านการทจุรติยาและเวชภณัฑ์ 

การเดินรณรงค์คัดค้านเขื่อนแม่วงก์ ฯลฯ การ

รวมกลุ่มแบบแนวราบเช่นนี้แม้จะไม่ได้เป็นส่ิงท่ี

พบเห็นทั่วไปและไม่ได้เป็นการท�างานในระยะ

ยาวแต่เป็นการรวมตัวตามสถานการณ์ที่ได้รับ

ผลกระทบ แต่กช่็วยสร้างกระบวนการแลกเปลีย่น

เรียนรู้ของผู้คนที่ร่วมมือกันท�างานเชิงราบแบบ

พ่ึงพาอาศยัทีจ่ะ “ให้และรับ” สร้างพลังร่วมและ

รูจ้กัการรบัฟังความคดิเหน็จากแนวร่วมคนอืน่ๆ 

(Juree Vichit-vadakan and Kanokkan  

Anukansai, 2003) 

 ทุนทางสังคมของคนไทยที่เกิดจากมอง

แบบพึ่งพาอาศัยกันนี้ยังท�าให้เกิดการร่วมแรง

ร่วมใจช่วยเหลอืซ่ึงกันและกนัในเหตุการณ์ต่างๆ 

เช่น เหตุการณ์น�้าท่วม ปี 2554 หรือแม้กระทั่ง

การท�างานประสานพลงัในแนวราบระหว่างภาค

ส่วนต่างๆของสังคมในเหตุการณ์ให้ความช่วย

เหลอืเดก็และโค้ชทมีฟตุบอลหมปู่าอะคาเดมีต่ดิ

อยู่ในถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน จังหวัดเชียงราย

เมื่อไม่นานมานี้1 ท่ีคนไทยได้แสดงออกถึงน�้าใจ

ไมตรี ความเอื้ออาทร และความห่วงใยที่มีต่อ

ชีวิตของเด็กและโค้ช ซึ่งเป็นผลมาจากอัธยาศัย

ของคนไทยที่สะท้อนกระบวนทัศน์และหลักคิด

1เหตุการณ์การช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีจ�านวน 13 คน ที่ได้ประสบภัยติดอยู่ในถ�้าหลวงขุนน�้านาง
นอน จ.เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 โดยหน่วยงานราชการ ทั้งฝ่ายทหารต�ารวจและข้าราชการพลเรือน 
บริษัทเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัครจากทั้งนอกพื้นที่และในท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน
ได้ร่วมมือกันทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทั้ง 13 คน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพยายามช่วยในสิ่งที่ตนเองท�าได้ด้วยความทุ่มเทเสีย
สละ นอกจากการท�างานเพื่อช่วยเหลือโดยตรงแล้ว ยังมีการสนับสนุนอื่นๆจากทุกฝ่ายที่เป็นพลังจิตอาสา เช่น การสนับสนุนอาหาร
และเครื่องดื่ม การน�าเครื่องสูบน�้ามาช่วยสูบน�้าออกจากถ�้า การขุดเจาะน�้าบาดาล การยินยอมให้น�้าที่สูบออกมาท่วมพื้นที่ของตนเอง 
การให้บริการมอเตอร์ไซด์ การช่วยซักรีดเสื้อผ้า การค้นหาปล่องถ�้า การช่วยเป็นก�าลังในการด�าน�้าเพื่อช่วยค้นหาและวางถังอากาศ 
การสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีมแพทย์พยาบาล ฯลฯ การช่วยเหลือเหตุการณ์เสี่ยงต่ออันตรายและท�าให้เกิดการ
สูญเสีย จ.อ สมาน กุนัน ซึ่งเป็นอาสาสมัครด�าน�้าอดีตหน่วยซีล และในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตให้ออกมาได้อย่าง
ปลอดภัย 
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ที่เป็นแบบไทยไทย หรือการสนับสนุนของ

ประชาชนชาวไทยที่มีต่อ “ก้าวคนละก้าว” ของ

ตูน บอด้ีสแลม  ทีส่ามารถระดมทนุเพือ่ซือ้เครือ่งมอื

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

จ�านวน 11 แห่ง โดยสามารถระดมทุนได้กว่า 

1,300 ล้านบาท ภายใน 55 วัน (Thai PBS, 25 

กุมภาพันธ์ 2561) ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อน

ถงึความร่วมมอืร่วมใจและการให้ความส�าคญัต่อ

การท�าความดแีละการช่วยเหลือผูท้ีล่�าบากยากไร้

ของคนในสังคมไทย รวมท้ังบทบาทการเคลือ่นไหว

ของประชาชนในการชุมนุมทางการเมืองท่ีก็มี

ลกัษณะรวมตวักนัในแนวราบ ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 

แบ่งปันอาหารและเคร่ืองดื่ม และการท�าหน้าท่ี

ของจิตอาสาหรืออาสาสมัครซึ่งเป็นประชาชน

ทั่วไปในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 

 ด ้วยทุนทางสังคมด้ังเดิมนี้  คนไทย 

โดยทัว่ไปจึงมนีสัิยโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกือ้กูล 

มีน�้าใจ เอื้ออาทร ไม่ปฏิเสธเมื่อคนขอความ 

ช่วยเหลือ ลักษณะพิเศษของคนไทยและสังคม

ไทยในลกัษณะนีเ้ป็นจุดแขง็อย่างหนึง่ของสงัคม

ไทยที่เป็นผลจากกระบวนทัศน์และหลักคิด 

แบบพึง่พาอาศยักนั ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่

คนต่างชาตินิยมมาท่องเท่ียวและได้รับการขนาน

นามว่าเป็นดนิแดนแห่งรอยยิม้ (Land of Smiles) 

ที่บ ่งบอกถึงความมี อัธยาศัยไมตรีของคน  

มีความเอื้ออาทร กระตือรือร้นและยินดีต้อนรับ

คนแปลกหน้า สิ่งเหล่านี้เป็นศักยภาพของ 

คนไทยและเป็นทุนทางสังคมท่ีมส่ีวนท�าให้สังคม

อยู่รอดปลอดภัย

 o ควำมสำมัคคี ปรองดอง สมำนฉันท์

  ในทศันะของคนไทยโดยทัว่ไปความ

ขัดแย้งเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เพราะความ

สัมพันธ ์ของชีวิตคนไทยดั้งเดิมในหมู ่บ ้าน

เกษตรกรรมเป็นความสัมพันธ์แบบเรียบง่าย 

ไม่ซบัซ้อน ดงันัน้การหลกีเลีย่งความขดัแย้งเป็น

วิธีการอันส�าคัญท่ีท�าให้ไม่เกิดความตึงเครียด
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ภายในหมู ่บ้าน ชาวบ้านไทยจึงมีกลไกทาง

วัฒนธรรมในระดับหมู่บ้านท่ีสามารถไกล่เกลี่ย

หรือจัดการต่อความขัดแย้ง เช่น การให้คุณค่า

ต่อการวางเฉยหรอืความใจเยน็ทีเ่ป็นบุคลกิภาพ

ของคนดีทีส่มควรได้รบัการยกย่อง โดยในทัศนะ

ของคนไทย การแสดงความไม่พอใจ ความโกรธ 

ความเกลยีดชัง และอารมณ์ด้านลบอย่างเปิดเผย

ที่มีต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระท�าซึ่งหน้า และ 

หากเป็นไปได้ก็พึงเก็บความรู้สึกไว้ใต้รอยยิ้ม 

หรอืหากมคีวามขดัแย้งเกิดขึน้ก็มพีระหรอืผูใ้หญ่

ที่เคารพนับถือท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย การร่วมงาน

บุญหรืองานประเพณีเพื่อสร้างก�าลังใจและ 

การร่วมแรงร่วมใจเพื่อลืมความบาดหมาง 

  การรู ้รักสามัคคีจึงเป็นคุณความด ี

ในมุมมองที่ปรารถนาความกลมกลืนของสังคม 

(Social harmony) ไม่ปรารถนาความขัดแย้ง 

ที่เกิดขึ้น เพราะความขัดแย้งอาจหมายถึงการ

ขาดการร่วมแรงร่วมใจ เกิดความตึงเครียด และ

อาจก่อให้เกิดความรุนแรงที่ลงท้ายกลายเป็น

ความสูญเสีย ทั้งนี้ การสร้างความสามัคคีให ้

ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้ ต้องอาศัย 

มุมมองแบบการพึ่งพาอาศัยกันหรือมีความรู้สึก

ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรือไม่สามารถอยู่ได้

เพียงคนเดียว และต้องใช้ความ “เกรงใจ”  

อนัเป็นคณุสมบติัแบบไทยๆ ท่ีเป็นการระมดัระวัง

พฤติกรรมของตนไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนอ่ืนใน

สงัคม และ “น�า้ใจ” ทีมี่ต่อกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย 

  อย่างไรก็ตามในสังคมสมัยใหม่ที่มี

ขนาดใหญ่และซับซ้อนมากกว่าสังคมระดับ

ชุมชนเหมือนในอดีต การรู้รักสามัคคีเพื่อลด

ความขัดแย้งโดยไม่พยายามแก้ปัญหาอาจไม่ใช่

ค�าตอบทีถ่กูต้องเสมอไป อกีทัง้การจดัการความ

ขัดแย้งที่มีลักษณะซับซ้อนข้ึนในปัจจุบันไม่อาจ

ใช้เฉพาะความเกรงใจและกรอบคิดแบบอ�านาจ

นิยมบังคับโดยทางเดียวได้ นอกจากน้ีความ

ใจเย็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนใจดีก็กลายเป็น 

จุดอ่อนให้คนใจร้ายแต่มีอ�านาจรังแกอย่าง 

ไม่เป็นธรรม (ไมเคลิ ไรท์, 2551) รวมไปถึงสภาพ

สังคมและแรงกดดันทางเศรษฐกิจท�าให้คนไทย

โดยเฉพาะผู้ที่เสียเปรียบไม่สามารถใจเย็นและ

วางเฉยได้เหมอืนในสมยัก่อน (William Klausner, 

2537 (แปล) & 2011) 

  เมื่อการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและ

การไม่เผชิญหน้าอาจไม่ใช่ผลดีในการสร้าง 

ความสามคัคปีรองดอง การท�าอย่างไรให้คนไทย

หันมาเผชิญหน้าต่อปัญหา ยอมรับการโต้เถียง

อย่างสร้างสรรค์ ใช้เหตุผลโดยค�านึงถึงใจเขา 

ใจเรา และการรับฟังข้อเสนอที่แตกต่าง โดยมี

เป้าหมายปลายทางที่ความสามัคคีและการเป็น

น�้าหน่ึงใจเดียวกันน่าจะเป็นทางเลือกใหม่

ส�าหรับสงัคมไทยในทุกวนันี ้เช่น การแก้ไขปัญหา

การบุกรุกพื้นที่ป่าและแก้ไขข้อขัดแย้งที่ต้องมี

การรับฟังและสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชน 

รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่าง

ราชการและชมุชน ซ่ึงมตัีวอย่างแห่งความส�าเรจ็

มาแล้วที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  

ที่มีการจัดเวทีพูดคุยและสร้างกิจกรรมระหว่าง 

ผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัการใช้พ้ืนท่ีป่าให้เกดิความส�านกึ
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ร่วมกันว่า การรักษาป่าเป็นหน้าที่ของทุกคน  

จนในที่สุดท�าให้เกิดอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า 

เกดิความรูสึ้กเป็นเจ้าของผนืป่าร่วมกนั ประชาชน

และภาครัฐร่วมกันออกกฎกติกาการใช้พื้นที่ป่า 

ประชาชนในพ้ืนที่ป่าเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคย

เข้าป่าล่าสตัว์มาเป็นผูอ้นุรกัษ์ หน่วยงานราชการ

เปลีย่นบทบาทจากผูร้กัษากฎด้วยการขบัไล่เป็น

ผู้ประสาน ประชาชนในเขตเมืองเลิกกล่าวโทษ

ประชาชนในเขตป่าว ่าเป็นต้นเหตุของการ

ขาดแคลนน�้า เป็นต้น (ส�านกังาน ก.พ.ร., 2560) 

สิ่งเหล่านี้เป็นการเรียนรู ้ร ่วมกันที่ส�าคัญใน 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยมุมมองท่ีให้ 

ความส�าคัญต่อความเสมอภาคที่น�าไปสู่ความ

สมานฉันท์ 

 o ควำมกตัญญูกตเวที

  คนไทยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่วัยเด็กว่า 

“ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี” โดย

ความกตัญญูเป็นการตอบแทนความดีที่ตนเอง

เคยได้รับจากผู้อื่น ลูกจึงควรกตัญญูต่อพ่อแม่

เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ห้ชวิีต ดแูลเลีย้งดเูรามาตัง้แต่

วัยเด็ก ศิษย์ควรกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เพราะ

ท่านเป็นผู้ให้วิชาความรู้ และเราควรกตัญญูต่อ 

ผู้ที่มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือเรามา 

  ความกตัญญูและการตอบแทนเป็น

ความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทน (Reciprocal 

relationship) และเป็นจุดเด่นของสังคมไทย 

ที่ท�าให ้สายสัมพันธ ์ระหว ่างบุคคลมีความ

แน่นแฟ้น สมาชิกในครอบครวัรกัใคร่และผกูพนั

กันอย่างเหนียวแน่น ครอบครัวจึงเป็นตาข่าย

สังคม (Social safety net) ที่เข้มแข็ง เมื่อ 

พ่อแม่อายุมากขึ้น ลูกก็ท�าหน้าท่ีดูแลและให้

ความรักความอบอุ่นแก่พ่อแม่ เสมือนที่พ่อแม่

เคยมอบให้แก่เรา ความกตัญญูจึงช่วยรักษา

สมัพนัธภาพในครอบครวั ท�าให้ครอบครวัอบอุน่

และป้องกันปัญหาการทอดทิ้งผู ้สูงอายุด้วย 

นอกจากนี้ ความกตัญญูกตเวทียังเป็นคุณธรรม

ทีถ่กูกล่าวถงึเพือ่เรยีกร้องให้คนไทยร�าลกึถงึเรือ่ง

ของประเทศชาติและส่วนรวม ดัง “กตัญญูต่อ

แผ่นดิน” “ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน” 

เป็นต้น

  สังคมไทยให้ความส�าคัญต่อความ

กตัญญูกตเวทีเป็นอย่างมาก เด็กไทยต้องเรียนรู้

ถงึวนัส�าคญัทีมี่การร�าลกึถงึผู้มพีระคณุต่อตนเอง 

ได้แก่ วันพ่อ วันแม่ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ 

วนัครู รวมท้ังนิทานสอนใจจ�านวนมากก็เกีย่วข้อง

กับความกตัญญู ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ 

ที่ขัดแย้งกับความกตัญญูรู้คุณก็อาจถูกกล่าวหา

ได้ว่าเป็นคนเนรคณุ ดังนทิานเร่ืองชาวนากบังูเห่า 

ทีช่าวนาสงสารงูเห่าทีน่อนขดตัว อย่างหนาวเหนบ็ 

แต่เมือ่งูเห่าได้รับความอบอุน่แล้วกฉ็กกดัชาวนา

จนถงึแก่ความตาย งูเห่า จงึเป็นสญัลกัษณ์ของการ 

“เลี้ยงไม่เชื่อง” และ “เนรคุณ” ต่อผู้มีพระคุณ 

ดังนั้น ผู้ที่ขาดความกตัญญูจึงถือว่าเป็นคนที่ใช้

ไม่ได้และไม่ควรคบค้าสมาคมด้วย อีกท้ังยังกล่าว

กันว่าผู้ที่ไม่รู้คุณคนจะไม่มีความเจริญก้าวหน้า

ในชีวิต 

  อย่างไรก็ตามความกตัญญูอาจเป็น

ปัญหา หากกตญัญอูย่างไร้เหตผุล หรอืผูท้ีม่บีญุคณุ
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อาจเรียกร ้องความกตัญญูที่ท�าให ้ผู ้ที่ต ้อง

ตอบแทนต้องได้รับความเดือดร้อนหรือมีความ

ยากล�าบาก เช่น ความกตัญญูเป็นเหตุผลส�าคัญ

ที่ท�าให้ผู้หญิงตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการ

ทางเพศ และที่ร้ายแรงกว่าน้ันคือการท่ีพ่อหรือ

แม่บังคับเด็กหญิงให้ขายบริการทางเพศด้วย

เงื่อนไขความกตัญญู หรือการที่พ ่อแม ่ใช ้ 

ความกตัญญูบังคับให้ลูกแต่งงานกับคนที่ลูก 

ไม่รกั และประการส�าคญัความกตญัญท่ีูไร้เหตผุล

ในสายสมัพนัธ์ของระบบอปุถัมภ์ท่ีท�าให้เกดิการ

ไม่รักษาหลักการที่ถูกต้องและไม่ค�านึงถึงความ 

เสยีหายทีเ่กิดขึน้ต่อส่วนรวม (จรุ ีวจิติรวาทการ, 

ในโตไปไม่โกง) เช่น การที่นักการเมืองหรือ

ข้าราชการบางคนปกป้องอดีตผู้บังคับบัญชา 

ที่อยู ่เบื้องหลังการสั่งการเรื่องฉ้อฉลท้ังหมด 

เพราะมคีวามกตญัญรููค้ณุต่อนายทีเ่คยมบุีญคณุ

ต่อกันในอดีต หรือค�ากล่าวของข้าราชการ 

ชั้นผู ้ใหญ่คนหนึ่งที่ยอมรับว่า “มีวันนี้เพราะ 

พีใ่ห้” เพราะรูส้กึส�านกึในบญุคณุต่อนกัการเมอืง

ที่เคยอุปถัมภ์กันมาด้วยการช่วยเหลือผลักดัน 

ให้ข้าราชการคนดงักล่าวให้ด�ารงต�าแหน่งส�าคญั

 o ควำมเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์

ของส่วนรวม 

  สังคมไทยให้ความส�าคัญต่อผู ้ที ่

เสียสละและท�าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังที่

ประจักษ์ชัดเจนจากการที่คนไทยทั้งหลายต่างก็

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทีท่รงเสียสละพระองค์

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โครงการ

พัฒนากว่าส่ีพันโครงการที่ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์มีผลต่อ 

ความเป็นอยู่ของคนไทยจ�านวนมาก สังคมไทย

ตระหนักดีว่าเป็นเพราะความเสียสละความสุข

ของส่วนพระองค์เองเพื่ออาณาประชาราษฎร์ 

  นอกจากพระมหากษัตริย ์แล ้ว  

คนไทยยกย ่องผู ้ที่ เสียสละตนเองและท�า

ประโยชน์ต่อประเทศชาติ เช่น ทหารทีเ่สีย่งชวีติ

ในพื้นที่ ท่ีมีปัญหาความมั่นคง แพทย์ชนบท 

ที่เลือกใช้ชีวิตท�างานในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ขาด

ความสะดวกสบายท�าให้คนไทยในพ้ืนทีห่่างไกล

สามารถเข้าถึงบริการทางแพทย์ ครูผู้อุทิศตน 

เพื่อนักเรียนในพื้นที่ขาดแคลน  

เจ้าหน้าที่กู ้ภัย ผู ้บริจาคร่างกาย

และอวัยวะแก่ผู้อื่น การว่ิงของตูน 

บอดี้สแลม นักร้องเพลงร๊อคชื่อดัง

จากเบตงถึงแม่สายรวมระยะทาง 

2,215 กิโลเมตร เพื่อต ้องการ 

ระดมทุนส�าหรับโรงพยาบาลที่มี
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ความขาดแคลน และผู้ที่ให้เพื่อสังคมคนอื่นๆ  

อีกเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังผู้ท่ีได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นปูชนยีบคุคลหรือบคุคลทีค่วรบชูาในฐานะ

ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติหรือส่วน

รวมและสามารถเป็นแบบอย่างทีด่แีก่สงัคม เช่น 

นิตยสาร ฅ. คน ได้เชิดชูเกียรติ พล.ต.อ. วสิษฐ 

เดชกญุชร ในฐานะทีเ่ป็นต�ารวจตงฉนิ รับราชการ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมักให้ข้อคิดอันเป็น

ประโยชน์แก่สังคมไทย ‘

  กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์และ

หลักคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย 

ให้ความส�าคัญต่อความคิดในเรื่องบุญกรรม  

การเน้นหลักธรรมเรื่องความเมตตากรุณา  

การมองว่าคนเราย่อมต้องการพึ่งพาอาศัยกัน 

จึงต้องท�าดีต่อกัน การให้ความส�าคัญต่อความ

กตัญญูกตเวที การให้คุณค่าต่อความสามัคคี

ปรองดองท่ีช่วยให้สังคมมีความเป็นปึกแผ่นมี 

น�้าหน่ึงใจเดียวกัน และการยกย่องผู้ที่เสียสละ

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ลักษณะทางความคิด

เหล่าน้ีได้ด�ารงอยู ่อย่างต่อเนื่องจากในอดีต 

แต่อาจมีความเจือจางลงในบางเรื่อง เนื่องจาก

สภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป แต ่ก็ ไม ่ ได ้

หมายความว่าสูญหายไป กระบวนทัศน์และ 

หลกัคดิในเรือ่งความดเีหล่านีเ้ป็นประเดน็ส�าคัญ

ทีต้่องมกีารพจิารณาอย่างละเอยีดลกึซึง้เพือ่การ

สร้างสรรค์สงัคมไทยให้เป็นสงัคมทีแ่ขง็แกร่งด้วย

คุณธรรมจริยธรรม โดยศึกษาว่าประเด็นอะไร 

ทีเ่คยเป็นกรอบก�ากบัศลีธรรมทีไ่ด้ผลในอดตีแต่

อาจเป็นปัญหาในสังคมปัจจุบัน ลักษณะของ

ปัญหาเป็นอย่างไร ควรมีการแก้ไขด้วยกระบวน

ทศัน์และหลกัคดิแบบใดเพือ่ไม่ให้เกดิความขดัแย้ง 

และควรสร้างความเข ้มแข็งของสังคมจาก

กระบวนทัศน์และหลักคิดแบบใดเพื่อให้เกิด 

การยึดโยงกับรากฐานวัฒนธรรมเดิมโดยไม่เป็น 

การแปลกแยก 

ข้อสงัเกตบางประการเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลง

และความต่อเน่ืองของกระบวนทศัน์และหลักคดิ 

6 ด้านของคนไทย

 กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย 

ทั้ง 6 ด้านตามที่ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้างต้นเป็น

ลักษณะเด่นที่พบได้ในพฤติกรรมทั่วไปของผู้คน

ในสังคมไทยในยุคปัจจุบัน โดยที่กระบวนทัศน์

และหลักคดิในแต่ละด้านต่างกท็�างานในลักษณะ

สอดประสานกัน อย่างไรก็ตามก็มีสัญญาณ 

เชิงพฤติกรรมหลายอย่างที่บ ่งบอกถึงการ

เปล่ียนแปลงในหลายส่วนดังทีไ่ด้อภปิรายไปแล้ว 

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยก็สามารถ

เกดิขึน้ได้ตลอดเวลาทัง้จากปัจจยัทัง้ภายในและ

ภายนอกสังคม เช่น การเกิดขึ้นของนโยบาย

ประชานิยมที่ให้ความส�าคัญแก่ประชาชนอย่าง

ที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเมื่อมองในแง่มุมทางสังคม

วัฒนธรรมก็อาจมีส่วนท�าให้คนไทยจ�านวนมาก

หวังพึ่งพิงกลไกของรัฐในลักษณะกระบวนทัศน์

และหลักคิดในระบบอุปถัมภ์ ดังท่ีเคยมีการ

วิเคราะห์ว่าเป็น “การอุปถัมภ์เชิงนโยบาย 

(Policy patronage)” ด้วยการ “ผูกจิตใจ 

ของคนจนและชาวบ้านไว้กับภาคการเมือง”  
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(ธรียทุธ บญุม,ี 2546) และการเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ 

อย่างการขยายตวัของระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม 

ที่ท�าให้สังคมไทยให้ความสัมพันธ์แบบการ 

แลกเปลีย่นในตลาดมากข้ึนกว่าสงัคมแบบดัง้เดมิ 

การปรับลดบทบาทของสถาบันศาสนาที่ส่งผล

ต่อกรอบความคิดในเชิงศีลธรรมในปัจจุบัน  

การแพร่กระจายของเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล 

ที่ท�าให้คนไทยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและ 

ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง และ

พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เกิดและใช้ชีวิตใน

ขณะที่สังคมก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 

ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ย่อมมีผลต่อ

ความสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนกระบวนทัศน์

และหลักคิดของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ดังนั้น กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย 

จึงไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว จึงควรมีการศึกษาอย่าง

เป็นระบบว่ากระบวนทัศน์และหลักคิดที่เป็น

แกนหลักเหล่าน้ียังคงมีอยู่ในสังคมปัจจุบันมาก

น้อยเพียงใด หรือกระจายอยู่ตามกลุ่มต่างๆ 

มากบ้างน้อยบ้างอย่างไร รวมไปถึงการอนุมาน

จากปัจจุบันไปสู่อนาคตว่า กระบวนทัศน์และ

หลักคิดใดที่ควรจะปรับเปลี่ยน (เพิ่ม ลด แก้ไข 

หรือเปลี่ยนแปลง) กระบวนทัศน์และหลักคิดใด

ต้องสร้างให้เกิดขึน้ใหม่เพือ่ให้เข้ากับโลกใหม่ ใน

ลักษณะใดบ้าง 

บทลงท้าย : เข้าใจคนไทยเพ่ือการก้าวไปข้างหน้า

 ความเข้าใจต่อกระบวนทศัน์และหลกัคดิ

ของคนไทยช่วยให้เราเข้าใจคนไทยและสังคม

ไทยในโลกแห่งความเป็นจริง และในท่ีสุดจะช่วย

ให้เราสามารถแก้ไขปัญหาการพฒันาประเทศได้

โดยเร่ิมต้นท่ี “คน” ในฐานะท่ีเป็นทรัพยากร

มนษุย์และเป็นโครงสร้างพืน้ฐานของการพฒันา 

เราจึงสามารถออกแบบแนวทางแก้ไขความคิด

บางอย่างของคนไทยทีเ่ป็นอปุสรรคและส่งเสรมิ

ลักษณะความคิดบางอย่างท่ีเป็นทุนทางสังคม

เพ่ือให้หนนุช่วยการพัฒนาได้อย่างยัง่ยนื เพราะ

ปัญหาหน่ึงของการแก้ไขพฤติกรรมหรือการ

เปล่ียนแปลงหรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมบาง

อย่างโดยไม่พยายามท�าความเข้าใจวธิคิีดของคน

ไทยโดยทัว่ไป อาจท�าให้แนวทางการแก้ไขปัญหา

บางเรื่องที่ดูดีและเป็นไปได้ในหลักการแต่อาจ 

ไม่ได้ผลในทางปฏบิตั ิเช่น เราต้องการให้คนไทย

ไม่ยอมรับการโกงด้วยการปฏิเสธไม่ยกมือไหว ้

คนโกง เพราะเป็นการสร้างวฒันธรรมไม่ยอมรบั

การโกงด้วยมาตรการต่อต้านทางสังคม (Social 

sanction) แต่ผู้กระท�าการโกงเป็นผู้ที่มีอ�านาจ

และเงนิทอง ซึง่ในกระบวนทศัน์และหลกัคดิของ

คนไทยน้ันนิยมการให้เกียรติและยอมจ�านน 

ต่อคนที่มีอ�านาจและคนร�่ารวย อีกทั้งคนไทย
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จ�านวนมากก็ยังไม่พร้อมต่อการแสดงความรู้สึก

ด้วยการเผชิญหน้า การรณรงค์ให้ไม่ไหว้คนโกง

จึงเป็นเรื่องยากส�าหรับคนไทยส่วนใหญ่ เพราะ

เป็นการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ

แบบแผนพฤติกรรมโดยไม่ได้ท�างานลงลึกไปถึง

แนวความคิด หรืออาจท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางความคิดอย่างรุนแรงระหว่างผู้ที่สนับสนุน

และผู ้ที่ต ่อต้านก็เป ็นได้ ในกรณีนี้หากเรา

พยายามปรับลดกระบวนทัศน์และหลักคิดแบบ

อ�านาจนิยมลงเสียก่อน แล้วสร้างกระบวนทัศน์

และหลักคิดใหม่ที่ให้คุณค่าต่อความเสมอภาค

และการตรวจสอบอ�านาจไปพร้อมๆ กนั รวมทัง้

การช้ีให้เห็นถงึความจ�าเป็นทีต้่องแก้ไขข้อขดัแย้ง

แบบซึ่งหน้า ก็จะท�าให้เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับ

กระบวนทัศน์และหลักคิดใหม่และเป็นการ

รณรงค์ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 

 อย่างไรก็ตามบทความวิชาการนี้เป็น 

การศึกษาขั้นต้นเท่าน้ัน ยังต้องมีการศึกษา

ค้นคว้าเชงิลกึและเชงิกว้างควบคู่กนัไป ในทัศนะ

ของผูศึ้กษาเหน็ว่าโจทย์ส�าหรบัการศกึษาวิจยันัน้ 

ควรมกีารศกึษาเชงิประจกัษ์ให้ลงลกึถงึรายละเอยีด

ของกระบวนทัศน์และหลักคิดในแต่ละด้าน 

ของกลุ ่มคนที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ ่ม 

ชนช้ันกลางในเมือง กลุม่อาชพีในเศรษฐกจิแบบ 

ไม่เป็นทางการ กลุ่มคนในแต่ละภูมิภาค กลุ่ม

คนในแต่ละรุ่นที่แตกต่างตามช่วงวัย กลุ่มคน 

ที่ท�างานประกอบอาชีพในแต่ละภาคส่วนของ

สังคม ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน 

 รวมท้ังการศกึษาเพือ่ให้เหน็รายละเอยีด

ว่ากระบวนทัศน์และหลักคิดแต่ละด้านท�างาน 

ในบริบทสังคมปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป

จากอดีตอย่างไร โดยพิจารณาในมิติต่างๆของ

สังคมไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

และน่าจะมีการวิเคราะห์โดยละเอียดและลึกซึ้ง

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมกบัผลกระทบ

ที่ เกิดขึ้นต ่อกระบวนทัศน์และหลักคิดของ 

คนไทยว่า เมื่อสังคมเปล่ียนไปกลไกวัฒนธรรม

เดิมมีการปรับบทบาทหรือไม่ อย่างไร มีกลไก

อะไรท่ีเข้ามาแทนท่ี และส่ิงเหล่านี้มีผลต่อ

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในแต่ละ

ด้านหรือไม่อย่างไร และกระบวนทัศน์และ 

หลักคิดของคนไทยท่ีเปล่ียนไป(หรือบางอย่างท่ี

คงอยู)่ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการพฒันาในภาพ

รวมของประเทศ เพ่ือให้ได้ค�าตอบเชิงวิชาการ 

ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของกระบวนทัศน์และ 

หลักคิดในแต่ละด้าน 

 นอกจากนี้ยังควรศึกษากระบวนการ

ผลิตซ�้า ตอกย�้า และส่งต่อกระบวนทัศน์และ 

หลกัคดิเดมิในปัจจบุนั โดยดวู่าสถาบนัและกลไก

ทางสังคมซึ่งท�าหน้าที่หล่อหลอมกล่อมเกลา

ความคิดความเช่ือของคนเป็นอย่างไร มีปัญหา

หรือไม่ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

เป็นอย่างไร วิธีการปรับเปล่ียนที่เหมาะสมมี 

หรอืไม่ ท�าอย่างไร และอะไรทีอ่าจใช้เป็นตวัอย่าง 

การปฏบิตัทิีดี่ (Best practices) ในการปรบัเปลีย่น

กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยด้วย 
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น�ำเสนอกรณีศึกษำกำรสร้ำงคนเพื่อพัฒนำชำติ

ใน 5 ประเทศ คอื สงิคโปร์ จนี เกำหลใีต้ เยอรมนั  

และอังกฤษ 

 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ได้ศึกษา

เปรียบเทียบกระบวนการสร้างเป้าหมายร่วม 

แห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศไปสูค่วามมัน่คง 

กรณีศึกษา 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐ

เกาหลีใต้ สหพันธรัฐเยอรมนี และสหราช

อาณาจักร พบว่า เร่ืองท่ีทุกประเทศให้ความ

ส�าคัญ คือ การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และ

มีคุณธรรม โดยทุกประเทศต่างมีการปลูกฝัง

คุณธรรมความเป็นพลเมือง มีการพัฒนาระบบ

การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีนโยบายในการ

สนับสนุนหรือเอื้อต่อความเป็นพลเมือง 

สิงคโปร ์

 เมือ่แรกก่อตัง้ประเทศ ล ีกวน ย ูได้มอง

ญี่ปุ ่นและอเมริกา เป็นต้นแบบในการพัฒนา

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความอดทนต่อการ

ท�างานหนักของชาวญี่ปุ่น และการไม่หยุดนิ่ง

หรือหยุดการพัฒนาและพยายามปรับปรุงให้ดี

ขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของอเมริกันชน

การสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 211

นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ 
เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

1 การบรรยายใน เวท ี"การเมืองไทยกับการสร้างคนไทยในศตวรรษที ่21" วนัพุธที ่28 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานโีทรทศัน์ไทยพีบเีอส 
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 ลีกวนยู ได้ตั้งหลักการสร้างชาติใหม่  

4 ข้อ คือ 

 1)  สร้างสาธารณูปโภค ถนนหนทาง 

ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์และสิง่จ�าเป็นขัน้พืน้ฐาน

 2)  คนสงิคโปร์ต้องได้รบัการศกึษาอย่าง

ดีเยี่ยม

 3)  สินค้าและบริการต้องมีคุณภาพ 

แข่งขันในตลาดโลกได้

 4)  สิงคโปร์ต้องเป็น “Garden City” 

เป็นเมอืงในสวน เพือ่คณุภาพชวีติของประชาชน

 ลกีวนย ูยงัได้เสนอแนวคดิ ค่านยิมเอเชยี 

(Asian Values) หรอืประชาธปิไตยวถิทีางเอเชยี 

ที่เชิดชูความเป็นชาติเหนือกว่าปัจเจกบุคคล

 สถาบันครอบครวัคอืรากฐานทีแ่ท้จรงิ

ของสังคม

 สนบัสนนุจารตีท่ีให้ผูน้้อยเคารพผูใ้หญ่ 

 การตัดสินใจใด ๆ ก็ตามควรเน้นการ

เห็นพ้องต้องกันมากกว่า การแข่งขัน การถก

เถียงกัน

 สร้างความสามคัคกีนัระหว่างประชาชน 

ที่หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา 

 พลเมืองมีหน้าที่ต้องเสียสละแก่บ้าน

เมอืง และรฐักต้็องมสีวสัดกิารทีด่แีก่ประชาชน

 ด้านการศึกษา สิงคโปร์ สร้างประเทศ

โดย ใช้นโยบายการศึกษาแห่งชาต ิทีม่เีป้าหมาย

เพือ่ให้ประชาชนรุน่ใหม่มคีวามรูแ้ละความคดิใน

เรือ่งการพฒันาความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของ

คนในสังคม โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ 

 ซึ่งมีหลักพื้นฐาน 4 ประการ คือ

 1)  ต้องมคีวามรู้สึกเป็นรากฐานเดียวกนั

และรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ โดยไม่ดูถูก 

เหยยีดหยามประเทศอืน่และไม่อายทีจ่ะประกาศ

ว่าตนเป็นชาวสิงคโปร์

 2)  ต้องรู้เร่ืองราวความเป็นมาของประเทศ 

กลุ่มเชื้อชาติต่างๆ ภาษา วัฒนธรรมและศาสนา 

 3)  ต้องเข้าใจในความเป็นสงิคโปร์ เข้าใจ

ถึงความท้าทายของประเทศ ความอ่อนแอของ

ประเทศและอปุสรรคต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ในอดีตและ

อนาคตเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างเป็นหนึง่เดยีวกนั

และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในอนาคตได้

 4) ต้องถูกปลูกฝังใน เรื่องความเชื่อมั่น

ในคุณงามความดีของสังคม และความเท่าเทียม

กันของคนในสังคม

 รฐับาล ลเีซยีนลงุ มนีโยบาย การศกึษา

คุณธรรมและพลเมืองอย่างเข้มข้น ที่เน้นสร้าง

ค่านยิม ความสามารถในการแข่งขนั ความฉลาด 

และเน้นการปลูกฝังหลักคณุธรรม 4 ประการ คอื 

 1) การตัดสินใจอย่างมีคุณธรรม 

 2) จิตใจมีคุณธรรม 

 3) แรงกระตุ้นที่มีคุณธรรม และ

 4) ความประพฤติที่มีคุณธรรม 

  ผ่านการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การพูด การแสดงความเห็น การเล่าเรื่อง การ

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การให้ความช่วยเหลือ 

ผู้อื่นและการมีส่วนร่วมในชุมชน 
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จีน

 ส�าหรับจีนนั้นผูกพันกับลัทธิขงจื้อ ท่ีมี

เน้ือหาครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การพัฒนา

ตนเอง การเข้าสังคม การเมือง การคบเพื่อน 

คุณธรรมและความกตัญญู เช่น 

 จงขยนัเรยีนรูอ้ย่ำงไม่รูจ้กัเพยีงพอ และ

สั่งสอนผู้อื่นอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

 ตเิตยีนตนเองให้มำก และตเิตยีนผูอ้ืน่ให้น้อย 

 รักษำสัจจะวำจำ 

 กล้ำยืดอกท�ำสิ่งที่เป็นธรรม 

 เคำรพนบัถอืบดิำมำรดำ รกัใคร่ปรองดอง 

ในหมู่พี่น้อง รักใคร่เมตตำต่อผู้อื่น เป็นต้น

 ในเรื่องของการศึกษา

 รฐับาลจนีให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการ

พฒันาด้านการศึกษา ควบคูไ่ปกับการเรยีนรูด้้าน

คุณธรรม รัฐจัดให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน

ใกล้บ้าน และได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมกัน 

 การพฒันาทกัษะทางความคดิ สขุลกัษณะ 

และพัฒนาจิตใจ เริ่มท�าตั้งแต่ปฐมวัยมีการ

พัฒนาคุณภาพของครูและท�าให้ครูได้รับความ

เคารพอย่างสูง และให้อิสระแก่โรงเรียนและ 

ครูใหญ่ ในการบริหารจัดการองค์กร

  มีนโยบายท�าให้ ฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้ 

เป็น “เมืองชั้นหนึ่ง การศึกษาชั้นหนึ่ง” ที่ค้นหา

และน�าวิธีการให้การศึกษาที่ดีที่สุดจากรอบโลก

ไปใช้เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ

 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 จีนได้ให้ความส�าคญักับการกระจายรายได้

และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปยังกลุ่มต่างๆ 

อย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิด “inclusive 

growth” ร่วมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการพัฒนาเชิง 

“คณุภาพ” มากกว่าเชงิ “ปรมิาณ” ลดการพึง่พา

การลงทุนและการส่งออก ส่งเสริมการบริโภค

ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มอ�านาจซื้อของผู้บริโภค
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ในประเทศ ปรับโครงสร้างการอุตสาหกรรม  

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 

ใน 7 ด้าน ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม คือ เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานใหม่ 

เครือ่งมอืเครือ่งจกัรขัน้สงู เทคโนโลยกีารปกป้อง

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รถยนต์

พลังงานสะอาด วัสดุใหม่ และ เทคโนโลยี

สารสนเทศยุคใหม่ พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง

ตามแนวคิด “Design in China” และส่งเสริม

การใช้นวัตกรรมท้องถ่ิน ให้ความส�าคัญกับการ

รักษาสิ่งแวดล้อม เร่งปฏิรูปภาคการเงิน

  ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ออก

แถลงทฤษฎกีารบรหิารว่าด้วยความฝันจนีใหม่ 

“ส่ีด้านถ้วนทัว่” (Four comprehensive) ได้แก่ 

  สร้างสังคมมีกินแบบพอเพียง 

  ลงลึกการปฏิรูป 

  ปกครองประเทศตามหลักนิติรัฐ 

  และเข้มงวดวินัยพรรคฯ 

  ทีส่�าคญั ส ีจิน้ผงิ ได้ ล้างบางเครอืข่าย

เจ้าหน้าท่ีพรรคคอมมิวนิสต์ ท่ีทุจริตคอร์รัปชั่น 

อย่างต่อเนื่องจริงจังนับแต่วันแรกที่สืบทอด 

อ�านาจฯ

เกาหลีใต ้

 “โครงการแซมาอึล อุนดง” มีบทบาท

ส�าคัญในการฟื้นฟูชาติ โดยในระยะแรก มุ่ง

ปรับปรุงชนบทให้มีความเจริญเพื่อแก้ปัญหา

ความแตกต่างระหว่างเมอืงกบัชนบท ท�า 3 เรือ่ง 

คือ การปฏิรูปจิตใจ การพัฒนาสังคม และการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ

 ขัน้ต้น ต้องปลกูฝังความขยัน การช่วยเหลือ

ตนเอง และความร่วมมือกัน 

 ข้ันที่สอง คือการพัฒนาสังคม เพ่ือ 

ความเปลีย่นแปลงวัฒนธรรมและปรบัปรงุความ

เป็นอยู่สังคมให้ดีขึ้น 

 ขั้นที่สาม คือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เพื่อเพิ่มงานและรายได้ 
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  ต่อมาได้มกีารน�าไปปรบัใช้ในสถานที่

ท�างาน เพือ่สร้างค่านยิมและความเชือ่ท่ีมเีหตผุล 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน 

สร้างความสามัคคีในสถานที่ท�างาน การช่วย

เหลือชุมชนในชนบท การช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู ่

อาศัย และการเคารพกฎระเบียบ 

  หรอืการน�าไปปรับใช้ในโรงงาน  ทีเ่น้น

การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตนเองและการสร้าง

ความพึงพอใจของลูกค ้าและสาธารณชน 

โดยรวม ความสงบสขุและการอยูร่่วมกนัภายใน

โรงงาน และสร้างจริยธรรมในองค์กรที่เข้มแข็ง 

  ทีส่�าคญั คอื การน�าไปใช้ในโรงเรียน 

โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ เรื่องของการพัฒนา 

ด้านจิตใจ บนพื้นฐานของความเชื่อว่า “ไม่ว่า 

สิง่ใด เรากส็ามารถกระท�าให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปได้” 

และการมคีวามต้ังใจทีแ่น่วแน่ว่า “เราสามารถ

ท�าในสิ่งต่าง ๆ ได้” การดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดี

กว่า ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่เพื่อ 

ผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยมีเป้าหมาย

คือ “การสร้างความเป็นปึกแผ่นของชมุชนและ

ประเทศชาต ิและการฟ้ืนฟนู�าความความสงบสขุ

ร่มเย็นและความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาสู่

ปวงชน”  

 ในการสร้างค่านิยมร่วม เกาหลีใต้ยัง

ได้มีโครงการหยุดยั้งการคอร์รัปชั่นและสร้าง

เมืองที่น่าอยู่ โดยมีหลักคิด ส�าคัญ 3 ประเด็น 

ในการณรงค์ คอื การรณรงค์ด้านจติใจ พฤตกิรรม 

และสิ่งแวดล้อม 

  โดยการรณรงค์ด้านจิตใจ เน้นเรื่อง

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้าน 

การสืบสานจริยธรรมประเพณีอันดีงามโดย 

ปลูกฝังให้บุตรหลานเกิดความรักและห่วงแหน

ในสมบติัอนัมค่ีา และการเสรมิสร้างการรับรู้ของ

ชุมชน 

  การรณรงค์ด้านพฤติกรรม มุ่งเน้น

เรือ่งการเคารพกฎจราจร มารยาทในทีส่าธารณะ

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทางที่ดี และการ

ละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการดื่มของ

มึนเมา 

  การรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมเน้นเร่ือง

การรักษาความสะอาดรอบบริเวณพื้นที่อาคาร

บ้านเรือนหรือสถานที่ท�างานของแต่ละคน  

ดูแลสภาพภูมิทัศน์ตามท้องถนน และการสร้าง

เมอืงและแม่น�า้ล�าคลองทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 

เกาหลใีห้ความส�าคญัสงูสดุกบัเรือ่ง การศกึษา

  ช่วงหลังสงครามโลก แม้ประเทศจะ

ยากจนแทบจะไม่มีอะไรกิน แต่ประชาชนต่าง

ลงทุนเพื่อให้ตนเองได้รับการศึกษาที่แทบจะ 

ไม่เคยได้รบัมาก่อน มกีารลงทนุจ้างครทูีม่คีวามรู้

ความสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศมา

เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในประเทศ โดย

ประชาชนให้ความส�าคัญกับการศึกษามากกว่า

อย่างอืน่ ปัจจบัุน ในช่วงทีมี่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

ทั้งประเทศจะหยุดกิจกรรมที่ก ่อให้เกิดการ

รบกวนการสอบของนักเรียนและอ�านวย 

ความสะดวกแก่นักเรยีนให้ได้เข้าสอบอย่างเต็มที่
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  คนเกาหล ีจงึเป็นแรงงานทีมี่คณุภาพ 

ประกอบกับเป็นคนขยันหมั่นเพียรและมีความ

เป็นชาตินิยมสูง จึงเก้ือหนุนให้ประสบความ

ส�าเร็จในการพัฒนาประเทศ

  งานวิจัยและพัฒนา ถือได้ว่าเป็น 

ปัจจัยหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีภายใน

ประเทศ เปลี่ยนผ่านจากภาคอุตสาหกรรมท่ีใช้

แรงงานมากเป็นอุตสาหกรรมหนักและเคมภัีณฑ์

และอุตสาหกรรมไอทีและเทคโนโลยีระดับสูง 

ท�าให้การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ 

ส่งออกส�าเรจ็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารลงทนุ

ด้านวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 2.42 ในปี 

1996 และร้อยละ 4.04 ของ GDP ในปี 2011 

  รฐับาลส่งเสรมิให้คนหนัมาประกอบ

อาชีพครู ด้วยการเพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นเทียบ

เท่ากบัอาชพีแพทย์และทนายความ มค่ีาครองชีพ

และสถานภาพทางสังคม ครูมีสถานะเป็น

ปูชนียบุคคลที่สังคมยกย่องให้เกียรติสูงสุด ไม่มี

การสอนพิเศษ แต่มีการให้เงินโบนัสทุก 2 เดือน 

รวมทั้งเงินพิเศษในช่วงเทศกาลชูซ็อก รวมเป็น

เงินพิเศษประมาณ 9 ครั้งต่อปี 

  จรรยาบรรณในวิชาชีพครูท�าให้ครู

ต้องเป็นตัวอย่างทีดี่ของลกูศษิย์และต้องระวงัไม่

ให้ตนเองเสียหาย ท�าความผิดร้ายแรงจนถูกยึด

ใบประกอบวชิาชพีเพราะจะได้รบัการอบัอายใน

สังคม การลงโทษทางสังคมรุนแรงมากจนเห็น

ได้การการฆ่าตัวตายเพื่อหนีความอับอาย 

  เป้าหมายทางการศกึษา เน้นวชิาการ 

และการพฒันาจติใจให้เกดิวามสมดลุกบัร่างกาย

ที่เจริญเติบโต การพัฒนาพื้นฐานความคิดความ

รู้สึกของตนเองให้กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง มี

หลักการและมีเหตุผล การปลูกฝังความเป็น

ชาตินิยม ความภาคภูมิใจในชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี รักเพื่อนบ้าน เชื่อมั่นในตนเอง และ

เสริมสร้างความสามารถในการน�าความรู ้ไป

พัฒนาท้องถิ่น
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เยอรมนี

 ระบบการศึกษา ของเยอรมนี
 มุง่ให้ประชาชนเข้าถึงการศกึษาได้อย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อสร้างพลเมือง 
ที่มี คุณภาพในการพัฒนาประเทศ รัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา ให้ทุกคน
สามารถเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงปริญญาเอก 
โดยไม่เสียค่าใช้จ ่ายใดๆ เป็นไปตามความ
สามารถของแต่ละบุคคล การสอนด้านระเบียบ
วินัย คุณธรรมจริยธรรมจะสอดแทรกเข้าไปใน
กิจกรรมและการด�าเนินชีวิตในสังคม ส่วนใหญ่
จะเป็นเรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้จัก
การอยู ่ร ่วมกัน การปฏิสัมพันธ ์กับเพื่อนๆ  
ความสามัคคีและสร้างจิตสาธารณะ การปลกูฝัง
เรื่องคุณธรรม ส่วนใหญ่ถูกถ่ายทอดมาจาก
ครอบครัว ชุมชน และโบสถ์ ในรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ ทีเ่ด็กสนใจ เช่น การเล่นกฬีา ดนตร ีศลิปะ 
ชุมชนมีส ่วนร ่วมในการหาสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสมกับเด็กภายในชุมชน
 ในเรือ่งของการสร้างความเป็นพลเมอืง 
เยอรมนีวางแผนการสร้างความเป็นพลเมือง 
ในทุกระดับ โดยการกระจายอ�านาจไปสู่การ
ปกครองในระดับท้องถิ่น ที่เน้นให้รัฐมีบทบาท
ในการสร้างความเป็นพลเมอืงให้แก่ประชาชน คอื 

“เป็น ผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในกจิการสาธารณะ
ของเมือง/ชุมชน” โดยมีการออกแบบองค์กร
และรปูแบบการท�างานของหน่วยงานรฐัในระดบั
ท้องถ่ินให้เหมาะสมกับการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน และภาคธรุกจิเอกชนได้มส่ีวนร่วมใน
กิจการสาธารณะของท้องถ่ินได้มากข้ึน เพ่ือ
สร้างให้เกิดความเป็นพลเมืองในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความตื่นตัว ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน
และกนั และร่วมรบัผดิชอบในการกิจการสาธารณะ  
 ทั้งนี้ พลเมืองเยอรมนีมีจุดเด่นส�าคัญ 
ได้แก่ 
 1)  มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย์ 
 2)  มีความต้ังใจจริง ท�าทุกอย่างให้ง่าย
ต่อการปฏิบัติ ถ่ายทอดและตรวจสอบ รวมทั้ง
คิดค้นส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สามารถน�ามาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีมาตรฐาน 
 3)  ประหยดั มธัยสัถ์ เหน็คณุค่าของเงิน 
 4)  ช่างคดิช่างวางแผน ใส่ใจกบัทกุปัญหา 
 5)  การอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม 
 รัฐบาลเยอรมนียังมีนโยบายสนับสนุน  
ส่งเสรมิการพฒันาองค์ความรูแ้ละสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ ในชุมชน ซ่ึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมอีิสระ
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อังกฤษ

 มีกระบวนการสร้างชาติ โดยการปลูก
ฝังคติธรรม 7 ประการ ได้แก่ 
 1) สัจจะ พูดความจริง (Truth)
 2) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty)
 3) ความระลกึในหน้าท่ี (Sense for Duty)
 4) ความอดกลั้น (Patience)
 5) ความเป็นธรรม (Fair play)
 6) ความเอาใจเขามาใส่ใจเรา (consid-
eration for other)
 7) เมตตาธรรม (kindness)
 โดยมีการปลูกฝังคติธรรมเหล่านี้ใน 
ทุกระดับ ทั้งในครอบครัว ระบบการศึกษา และ
การหล่อหลอมในสังคม เมื่อบุคคลสามารถ 
มีคติธรรม 7 ประการได้จะถือว่าเป็นผู้มีการ 
ยดึมัน่ในสิง่ทีถ่กูต้องชอบธรรมและจะปฏบิตัติน
เป็นพลเมืองที่ดี
 อังกฤษ มีนโยบายส�าคัญ คือ การ
สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ หรือ 
space ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้ร่วมกัน
พัฒนาความเข ้มแข็งสู ่ ชุมชนและสังคมไป 
พร้อมๆ กัน เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกของ
ประชาชน 

 มีการตั้งกระทรวงเพื่อสนับสนุนกิจการ
เพ่ือสังคม และขับเคล่ือนนโยบาย ในการ
สนับสนุนกิจการเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะนโยบาย Big Society และรัฐบาล 
มนีโยบายว่าด้วย การพฒันากจิการสงัคมของรัฐ 
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 
  ด้านที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมด้าน
กิจการเพื่อสังคม ผ่านการสื่อสารและเรียนรู ้
ในสังคม 
  ด้านที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของ
กิจการเพื่อสังคม เช่น การสนับสนุนให้เกิด
องค์กรกลางจ�านวนมากที่สามารถเข้าไปช่วย
เหลือกิจการเพื่อสังคมในการพัฒนาศักยภาพ
แต่ละด้านของตน 
  ด้านที่ 3 การพัฒนาช่องทางการ
เข้าถึงเงินทุน เช่น การพัฒนากองทุนสนับสุนน 
กิจการเพื่อสังคมทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ 
  ด้านที่ 4 การส่งเสริมเปิดโอกาสให้
ท�างานกับองค์กรของรัฐ เช่น การให้ข้อมูล 
ความรูก้บัภาครฐัในส่วนต่างๆ เพือ่ให้เหน็ประโยชน์
ของกิจการเพื่อสังคมต่องานของตน 
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  ปัจจุบันโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลไทย จากการวิเคราะห์มีความ 

แตกต่างกันที่กลุ่มการลงทุนหลักของประเทศ 

ในแต่ละช่วงเวลา เราต้องพิจารณากันใหม่ 

ท�าความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ก่อนอื่นต้อง 

อธิบายก่อนว่า Thailand 1.0 – 4.0 คืออะไร  

ซึง่ก็คือโมเดลในการพฒันาเศรษฐกจิของรฐับาล

ไทย แต่แตกต่างกันท่ีกลุ่มการลงทุนหลักของ

ประเทศในขณะน้ัน กล่าวคือ ในแต่ละยุคสมัย 

รฐัก็จะให้ความสนใจและส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ

ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ถ้าลองย้อนกลับ

ไปในอดีต เริ่มต้นกันที่ Thailand 1.0 ช่วงนั้น 

รัฐก็จะเน้นการลงทุนทางภาคเกษตรกรรม เช่น 

การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชไร่ พืชสวน ส่วนการ

ส่งออกสมัยนัน้ยงัเป็นแค่พวกไม้สกั ดบีกุเท่านัน้เอง 

โมเดล ต่อมาก็เป็น Thailand 2.0 ท่ีมุ่งเน้น

อุตสาหกรรมเบาแต่หนัมาใช้แรงงานจ�านวนมาก

แทน เช่น การผลติเครือ่งนุง่ห่ม รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องประดับ เป็นต้น และในช่วงที่เราอยู่กัน

ขณะนี้ก็คือ Thailand 3.0 ซึ่งเป็นยุคของ

อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก มีการลงทุน

จากต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น  

เน้นเร่ืองชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้า 

ที่ซับซ้อน และเร่ืองของการลงทุน มีการขยับ 

ไปลงทุนในต่างประเทศด้วย แล้วตอนนีไ้ม่ดียงัไง 

ท�าไมต้องปรับตัว เพราะ Thailand 3.0 ที่เรา

เป็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้มันท�าให้รายได้

ประเทศอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เราไม่

สามารถขยบัหนไีปจากจดุนีไ้ด้สกัท ีเมือ่ 50 ปีก่อน 

ช่วง พ.ศ. 2500-2536 เศรษฐกิจของไทยเรา 

มีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7-8% ต่อปี  

แต่หลังจาก พ.ศ. 2537 เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั 

เศรษฐกจิไทยเตบิโตขึน้เพียง 3-4% ต่อปีเท่านัน้ 

นอกจากนั้นยังมีเรื่องของ “ความเหลื่อมล�้า 

ด้านความร�่ารวย” อีกต่างหาก และสุดท้าย 

กเ็ร่ืองของ “ความไม่สมดุลในการพัฒนา” ซ่ึงเร่ือง

พวกนี้นี่แหละครับที่ท�าให้รัฐบาลต้องหันมา 

ใส่ใจ เร ่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 

กันยกใหญ่ เพ่ือให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 

3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3-5 ปีนี้ และ

ถึงคราวเปิดใจให้ Thailand 4.0

คนไทยสมัย Thailand 4.0 ต้องมีจิตส�านึกที่มี
ความร่วมมือกันของคนในชาติไทย

ศาสตราภิชาน เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์,Ph.D
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 ทุกคนท่ีรับรู ้ถึงวิกฤตในครั้งนี้ก็ได้แต ่

ฝากความหวังไว้ที่ Thailand 4.0 หวังว่ามัน 

จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดัก 

ทัง้หลายทีเ่คยเจอมาตลอดได้ ซึง่ Thailand 4.0 

นีเ้ป็นการ “ขับเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม” 

นั่นเอง เปลี่ยนจากที่แต่ก่อนเราลงมือท�ามาก  

แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็น ลงมือท�าน้อย  

แต่ได้ผลตอบแทนมหาศาล โดยการเอาความคดิ

สร้างสรรค์เป็นแรงผลักดัน และน�านวัตกรรม 

เข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การ

บรกิารมากขึน้ ส�าหรบั Thailand 4.0 น้ีจะเป็น 

การพูดถึง New S-Curve หรือก็คือ การพัฒนา

เปลีย่นแปลงใช้เทคโนโลยใีหม่ๆ ซึง่ก็คล้ายๆ กบั

การ Disruptive ทีเ่ข้ามาพฒันาสนิค้าทีม่อียูแ่ล้ว

ให้ดียิ่งขึ้น และล้มล้างพฤติกรรมแบบเดิมๆ 

เหมือนอย่างเช่น ฟิล์ม Kodak ที่เคยรุ่งเรืองอยู่

ในสมัยก่อน ใครจะไปคิดว่าสุดท้ายแล้วบริษัท

ยกัษ์ใหญ่รายน้ีจะถกูคลืน่ลกูใหม่อย่างเทคโนโลยี

ดจิทิลัเข้ามาแทนที ่ต้องล้มหายไปจากความทรงจ�า

ของเด็กรุ่นใหม่ ท�าให้ยคุสมยันีค้นอาจจะไม่รู้จัก

กบั Kodak แต่รูจั้กกบักล้องดจิทิลั แบรนด์ดงัๆ 

อย่างอื่นแทน ส่วนที่ยากของ New S-Curve  

คือเราจะเคล่ือนย้ายไปใช้เทคโนโลยีใหมเ่มื่อไหร่ 

อย่างแรกต้องดูว่าเราจะไปปักหลักกบัเทคโนโลยี

ไหนดี ต่อมาคือเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง และ

สดุท้าย เมือ่ไหร่ถึงควรจะปรบัตวัไปยงัเทคโนโลยี

นั้น

การเปลีย่นแปลงท่ีเข้ามาพร้อม Thailand 4.0
 คนไทยเราควรศึกษาถึงวิธีการถือเป็น

เรื่องส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งส�าหรับ 

Thailand 4.0 แล้ว การเปลี่ยนแปลงย่อมม ี

ให้เห็น และแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับ

นวัตกรรมด้วย ซึ่งเมื่อมองภาพว่าประเทศไทย

เป็นประเทศเกษตรกรรมอยูเ่ยอะ การเปลีย่นแปลง

ในส่วนนีจึ้งเกิดข้ึน โดยเปล่ียนจากการท�าเกษตร

แบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ  

Smart Farming สิ่งส�าคัญคือจะท�ายังไงให้เกิด

ความสมดุลในการผลิต ให้ความต้องการซ้ือและ

ขายมันพอดีกัน ต้องช่วยกันคิดว่าส่ิงท่ีเราเหลือ

สามารถน�าไปแปรรูปเปลี่ยนเป็นอะไรที่มีคน

ต้องการได้บ้าง อีกทั้งผู้ประกอบการเองก็ต้อง

เปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นกัน จาก SME ที่ต้อง 

รอคอยการช่วยเหลือจากรัฐอยู่ตลอดเวลา เป็น 

Smart Enterprises และ Startup หรือบริษัท

เกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง อย่างที่ได้ยินข่าวกันอยู่

ในทุกวันนี้ โดยการน�าเอานวัตกรรมเข้ามาช่วย 

เพิม่จดุแขง็และคณุค่าให้ธรุกจิ รวมไปถึงสมยัก่อน
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เราอาจจะขาดแคลนคุณภาพของแรงงาน มีแต่

แรงงานทักษะต�่า ไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ  

ก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน สร้างพื้นฐาน 

ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ให้แก่แรงงานของเรา 

และการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายคือ การบริการ  

อาจต้องเปลีย่นแปลง จากทีเ่คยแค่บอกต่อกันไป

ปากต่อปาก มคีนกดไลค์เยอะ กค็ดิว่าบรกิารนัน้

ดีมากแล้ว อาจต้องมีการน�าเรื่องของมาตรฐาน

เข้ามา เพื่อให้กลายเป็น High Value Services 

ต้องมีการรับรอง มีการตรวจสอบเพื่อให้มี 

ความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ เช่น บริการ

นวด ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพบริการที่มีมาก 

ในประเทศไทย อาจต้องมีการตรวจสอบและ 

ผ ่านการรับรองเพื่อแลกกับคุณภาพที่ ได ้

มาตรฐาน ในขณะท่ีรัฐบาลก�าลังพยายามกัน

อย่างมากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย

ให้เป็นไปตามกลไกที่เหมาะสมเข้ากับยุคสมัย 

หน ้ า ท่ีของพวกเราทุกคนในฐานะ SME  

ผูป้ระกอบการ หรอืประชาชนคนไทย กส็ามารถ

เตรยีมตวัให้พร้อมรบักบัการเปลีย่นแปลงทีก่�าลงั

จะเกิดขึ้นได้ โดยอันดับแรกเลยคือเร่ืองของ

เทคโนโลยีที่ควรใช้ให้เป็น เพราะในโลกปัจจุบัน

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  

อีกท้ังมันยังช่วยให้ชีวิตเราง่ายข้ึน ต้องหมั่นดู 

อยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับเราบ้าง เพื่อให  ้

การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งข้ึน เรื่องของการไป

เยีย่มชมงานทีต่่างประเทศกเ็ช่นกนั เพราะลกูค้า

ในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทัว่โลก 

การติดต่อมารยาทธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็น

ส่ิงส�าคัญ ถ้าบริษัทไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้  

ส่งอีเมล์มาก็ไม่สามารถตอบกลับได้ ก็ท�าให้ 

เสียโอกาสในการท�าธุรกิจไปอย่างน่าเสียดาย 

และสุดท้ายเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

หากมีสินค้าท่ีคุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล้

เคียงกัน สินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถ

จับใจลูกค้าได้มากกว่า สรุปสุดท้ายคอื Thailand 

4.0 อยู่ที่ความร่วมมือกันของคนในชาติไทย

 Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการ 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในยคุนีท้ีท่กุคนต้องมส่ีวนร่วม

ไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆ กัน  

สิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าให้โมเดลน้ีประสบ

ความส�าเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ  

อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่

โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่าง

เปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลง 

ก็เหมือนกับเราย�่าอยู่กับที่ ด้วยโมเดล 

Thailand 4.0 น้ีบวกกับพลังของคน 

ในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก “ประเทศ

ก�าลังพัฒนา” ไปสู ่ “ประเทศพัฒนา

แล้ว” คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีก 

ต่อไป
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 แต่มีความคิดเห็นหลายฝ่ายที่เห็นด้วย

และสนบัสนนุจากเทวโีฟกสักรุป๊ เพือ่หาแนวทาง

ส�าหรับคนไทยยุค Thailand 4.0 เมื่อมอง 

ย้อนกลับมายังทรัพยากรมนุษย์ หรือประชากร 

ส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังยากจน และจิตส�านึก

ของคนไทยที่ยังไม่พัฒนา สังคมไทยยังอ่อนแอ 

อาชญากรรม สิ่งเสพติด มีทุกแห่งในประเทศ 

งานทีร่ฐัต้องดแูลคณุภาพของคนในประเทศให้ดี

ก่อนด้วยจิตส�านึกคนไทย ถ้าคนในประเทศมี

คุณภาพ ไม่จ�าเป็นต้องสร้างภาพว่า Thailand 

4.0 และถ้าคนมีการศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

ไทยแลนด์ 4.0 จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ  

บ้างก็มีความคิดท่ีว่าประชาชนยังไม่พร้อมเลย 

เพราะส่วนใหญ่ยงัมคีณุภาพชวีติทีต่�า่ และปัญหา

ภายในประเทศหลายๆ เรือ่ง เช่น การรฐัประหาร

การคอร์รัปชัน พวกแรงงานผิดกฎหมาย ปัญหา

ยาเสพติด การผิดกฎจราจร การค้าประเวณี 

ปัญหาเศรษฐกิจตกต�า่ สงครามทีช่ายแดนภาคใต้ 

ความขัดแย้งทางลัทธิความเชื่อของศาสนา 

ปัญหาภัยพิบัติน�้าท่วม อาชญากรรม ปัญหา

ความยากจนที่ท�าให้เด็กขาดโอกาสทางการ

ศึกษา สาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน ระบบการ

ศึกษาที่ยังล้าสมัย ปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน 

และอื่นๆ อีกมากมาย เห็นด้วยเลยว่า สังคมไทย

ในปัจจุบันนี้ยังอ่อนแอมากๆ ท�าไมรัฐไม่หันมา

สนใจและทุม่เทพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน

ให้ดีขึ้นก่อนเพ่ือให้พร้อมต่อการก้าวทันในโลก

ยุคใหม่ แล้วค่อยหันไปใส่ใจด้านอื่นๆ แทน  

กเ็หมอืนกบัการสร้างตกึใหญ่หลายช้ันถ้ารากฐาน

ไม่แขง็แรง ตกึทีส่ร้างเสรจ็ก็จะล้มพงัทลายลงมา 

ถงึอย่างไรผูเ้ขยีนกย็งัคงเชือ่มัน่ในตวัของคนไทยอยู่ 

เพราะพวกเราคนไทยจะเดินหน้าไปพร้อมกัน 

โดยเราต้องท�าได้ บางท่านว่าถ้ารอแต่ความพร้อม 

เราจะได้พัฒนากันตอนไหนกัน เพราะไม่พร้อม 

ถงึต้องพัฒนา ดังข้อความนี ้จะเป็นจริงได้แค่ไหน

ไม่ใช่คอยติดตามอย่างเดียว แต่ต้องช่วยกัน 

ทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจ ในการ

สร้าง Human Ware อาจใช้เวลามากกว่า 4 ปี 

ในการเตรียมคน (รอได้) แต่ถ้าการศึกษาและ

สังคมยังไม่สร้างคน “ตัวเร่ง” ที่เป็นฐานรับ 

พร้อมกบัก�าจัดคน “ตัวถ่วง” ทีก่ดัเซาะ (ทัง้เจตนา

และรู้ไม่เท่าทัน) Thailand 4.0 ก็จะเป็นเพียง

ภาพพิมพ์เขียวที่เอามาติดฝาบ้านผุๆ....

 จากการวเิคราะห์และศกึษาในเร่ืองการ

ศึกษาสร้างคนของกระทรวงศึกษาธิการตาม

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นี้ 

การศึกษาไทยยุค 4.0 ให้เรียนในสิ่งที่ชอบ โดย

มูลนิธิไทยรัฐจัดงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน

ไทยรฐัวิทยาทัว่ประเทศ เม่ือปลายเดือนกรกฎาคม 
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2561 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยเปิดตัวด้วยความสามารถของเด็กๆ จาก

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 อ�าเภอชุมพวง  

จังหวดันครราชสมีา การร่ายร�าแสนจะอ่อนช้อย 

สวยงาม นกัเรยีนชดุนีเ้คยไปสร้างความตืน่ตาตืน่ใจ

ให้กับชาวเกาหลีใต้มาแล้ว และยังไปแสดงงาน

ส�าคัญๆ อีกหลายต่อหลายครั้งในประเทศ เพื่อ

เติมเต็มความรู้ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ในภาค

วชิาการ นายแพทย์ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถา

พิเศษ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พูดเรื่อง 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานกบั

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และ ดร.กมล รอดคล้าย 

เลขาธกิารสภาการศกึษา พดูเรือ่งแผนการศกึษา

แห่งชาติ โดย ดร.กมลฯ กล่าวว่าแผนการศึกษา

ฉบับปัจจุบัน มุ่งให้เด็กเกิดทักษะ 3R และ 8C 

พร้อมอธิบายว่า 3R ได้แก่ 1. Reading (อ่าน

ออก) 2. (W) Riting (เขียนได้) และ 3. (A)  

Rithmetics (คิดเลขเป็น) ส่วน 8C ได้แก่ทักษะ

ด้านต่างๆ รวม 8 ทักษะ คือ 1. ทักษะด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 2. ทักษะ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม 3. ทกัษะด้าน

ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  

4. ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีม

และภาวะผู ้น�า 5. ทักษะด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศและรู ้เท่าทันสื่อ 6. ทักษะด้าน

คอมพิวเตอร ์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 7. ทักษะอาชีพ และทักษะ 

การเรียนรู้ และ 8. ทักษะด้านความมีเมตตา 

กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้เกิด

ทกัษะเหล่านี ้“คร”ู ต้องเตรยีมคนออกมาสูส่งัคม 

ดังนั้น ครูจะต้องเปลี่ยนหน้าที่จาก “ผู้สอน”  

มาเป็น “โค้ช” ขณะท่ี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีขณะนั้น 

บรรยายพเิศษเรือ่ง การขบัเคลือ่น Thailand 4.0 

ด้านพัฒนาคน เน้นว่า แนวทางของโรงเรียน

ไทยรัฐวิทยาท�านั้นทั้งถูกต้อง แหลมคม และ

ชัดเจน เพราะว่าโลกก�าลังเปลี่ยนแปลงไปเร็ว

มาก ไทยเราต้องปรบัตวั การปรบัตวันัน้ผูอ้�านวย

การโรงเรียนมีส่วนส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมีอยู่ 3 ด้าน ดังนี้

 1. โลกแห่งความสุดโต่ง ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองธรรมชาติ เศรษฐกิจ และการเมือง และ 

ที่น่ากลัวที่สุดคือด้านสังคม ถ้าปรับตัวไม่ทัน 

ปัญหาก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ

 2. ความย้อนแย้ง กฎเกณฑ์เก ่าๆ 

เริม่ใช้ไม่ได้ ท�าให้มกีฎเกณฑ์ใหม่ๆ ข้ึนมา เรือ่งนี้

ระบบราชการก�าลังเผชิญอยู่

 3. การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน 

มนุษย์เราเริ่มจากสังคมเกษตรกรรม พัฒนามา

เป็นอุตสาหกรรม และท้ายสุดมาสู่ยุคดิจิทัล

 ท�าให้การที่ขับเคลื่อนได้เองกลายเป็น

เรื่องธรรมดา แต่ก็เกิดปัญหาคือ กฎระเบียบ 

ที่สร้างไว้ไม่สามารถรองรับได้ กลายเป็นอนาคต

ไล่ล่าเราอยู ่และยงัท�าให้หลกัการพฒันาประเทศ

แบบเก่าเริ่มมีปัญหา พร้อมบอกการเตรียมตัว 

รับโลกยุคใหม่ว่าอย่าตกใจ ให้นึกถึงสภาวะที่ยัง
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เป็นดักแด้ก่อนท่ีจะเป็นผีเสื้อซึ่งจะอึดอัดเป็น

ธรรมดา ภาวะเหล่าน้ีจะน�าไปสู่โอกาสชุดใหม่  

ซึ่งจะมาพร้อมกับความสามารถชุดใหม่ และ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด มีทั้งเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิต วัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ และ

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการท�างาน ขณะนี ้“เราแยก

ไม่ออกระหว่างเรากับเทคโนโลยี  แต่เราต้องสอนเดก็

ในการอยู่ ในการด�ารงชีวิตในโลกดิจิทัลให้ได้”

 พร้อมกันนั้นก็ต ้องมองเห็นสิ่งดีใน 

สิ่งเลวร้ายให้ได้ และต้องดูให้ออกว่า มีผล 

ข้างเคียงอย่างไรบ้าง โลกของส่ือสิ่งพิมพ์นั้น 

ไม่ได้อยูบ่นกระดาษแล้ว เรือ่งข้อมูลข่าวสารนัน้ 

ส�าคญัอยู่ท่ีว่า เราจะคัดกรองอย่างไร นัน่หมายถงึ 

จะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรนั่นเอง

 แหล่งศกึษาความรูใ้นปัจจุบัน   มหาวิทยาลยั

อาจไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายแล้ว เห็นได้จากใน

สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องปิด

ตัวลงไป เพราะไม่มีคนเรียน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

ในบริบทใหม่ๆ บางเรื่องราวที่รู้มาจะไม่ใช่อย่าง

นั้นอีกต่อไปแล้ว ดังนั้น เราต้องรู้จังหวะจะโคน

ของโลกด้วย เพราะในสมยัก่อนความรูค้อือ�านาจ 

แต่ปัจจุบันความรู ้เป็นเรื่องที่ต้องแบ่งปันกัน  

ยิง่แบ่งปันเท่าไรกเ็หมอืนยิง่มอี�านาจ  การเปลีย่นแปลง

ที่ต้องท�าก็คือ

 1. เปลี่ยนกระบวนความคิดที่ถูกต้อง 

ต้องกล้าคิด กล้าท�า และกล้าเปลี่ยนแปลง 

 2. ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเด็ก ให้เด็กอยู่

ในโลกได้และอยูกั่บตนเองได้ ผูท้�าหน้าทีน่ีส้�าคญั

กค็อื “คร”ู เพราะครสูร้างคน แล้วคนเป็นผูส้ร้างชาติ

 อุปสรรคส�าคัญอยู่ที่นิสัยคนไทยบาง

ประการ นัน่คือ นสิยั “เสยี” ของคนไทย 8 ประการ 

ได้แก่ 

 1. ติดระบบอุปถัมภ์ เล่นเส้นเล่นสาย 

พวกพ้อง 

 2.  ขี้เกียจ

  3.  ชอบขอ/รอแต่ความช่วยเหลือ 

 4.  ชอบเฉลิมฉลอง ชอบเที่ยวเตร่เฮฮา 

 5.  ติดแบรนด์ ใช้ของหรูหราราคาแพง 

 6.  ไม่รกัษาเวลา ชอบอ้างเหตุผลข้างๆ คูๆ

 7.  ทีมเวิร์กที่ไม่ดี 

 8.  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาสืบไป 

หากนิสัยคนไทยยัง “เสีย” เหมือนเดิม โอกาส

พัฒนาย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น เราต้องกลับมา

หาความถูกต้องก่อน นั่นคือมาท่ีพ้ืนฐานส�าคัญ

คือ “บ้าน วัด โรงเรียน” เป้าหมายของเราคือ 

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 1. ความมัน่คง เราจะให้คนกบัธรรมชาติ

อยูร่่วมกนัได้อย่างไร ท�าอย่างไรให้คนอยูใ่นท้องถิน่

ของตนเองได้อย่างปกติสุข

 2. ความมัง่คัง่ เศรษฐกิจต้องกระจายตัว

ออกไป เพื่อลดความเหลื่อมล�้าลงไป

 3. ยั่งยืน ต้องท�าให้เศรษฐกิจไหลเวียน

 และเราต้องไม่ลืมว่า การเปลี่ยนแปลง

จะเกิดขึ้นได้จะต้องสร้างคน หน้าที่ครูคือสร้าง

คน ต้องสร้างเดก็ให้ถกูต้อง รูห้น้าท่ีของตนเอง 

อย่างเกาหลีใต้ท่ีประสบความส�าเร็จก็เพราะเขา

เตรียมคนมาก่อนแล้ว เป็นต้น ส�าหรับแผนการ
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ศึกษาของไทยฉบับปัจจุบัน ก�าหนดยุทธศาสตร์

การเรยีนรูไ้ว้ถงึ 20 ปี นบัตัง้แต่ พ.ศ.2560–2579 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า  

มีอยู่ 3 ค�า ที่ต้องท�าความเข้าใจ คือ โอกาส  

ความเหลื่อมล�้า และคุณภาพ

 “การจะท�าอะไรกบัการศกึษานัน้ เราต้อง

ย้อนไปในอดีต อย่างฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์  

เขาท�ามาก่อน 15 ปี ถึงจะมามีการศึกษาดี

อย่างปัจจุบัน” ส�าหรับ “ไทยรัฐผมเข้าใจว่า

เดนิมาถกูทางแล้ว และท�าได้มคีณุภาพดทีเีดยีว”

 ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต่อไปจะไม่ให้ท�าแต่

กระดาษเท่าน้ัน ส ่วนการเปลี่ยนผู ้บริหาร

โรงเรียนก็ต้องดูกันท่ีความสามารถบริหาร และ

ภาวะความเป็นผูน้�าอย่างแท้จรงิ สิง่ท่ีไม่อาจมอง

ข้ามก็คือ การพัฒนาคุณภาพครู จะต้องมีการ

พฒันาคณุภาพของครอูย่างจรงิจงัโดยน�าเอาแนว

พระราชปณธิานในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

รชักาลที ่9 มาใช้ ดังนัน้จะต้องมกีารอบรมคร ูให้

มคีณุธรรม จรยิธรรม และจติวญิญาณของความ

เป็นครู ส่วนหลักสูตรนั้น จะต้องเป็นหลักสูตรที่

ผู ้เรียนต้องเรียน ต้องการเพ่ิมเติมความรู้ของ 

ผู้เรียน เพื่อการท�างาน หรือเพื่อประโยชน์ของ 

ผู ้เรียนอย่างแท้จริง แนวคิดนี้สอดคล้องกับ 

ดร.ปัญญา แก้วเกยรู นกัการศกึษาไทยทีก่ล่าวว่า 

การเรียนรู้ ถ้าเรียนในสิ่งไม่ชอบ และสิ่งที่ไม่ใช่  

ผู้เรียนก็จะไม่เติบโต การศึกษาสร้างคน ถ้าการ

สร้างคนล้มเหลว อนาคตของชาติย่อมประจักษ์

อยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไร 

  สรุปจากการท�ากรณีศึกษาผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน และหลายๆ กลุ่ม

วิชาชีพแล้วเห็นพ้องต้องกันว่า บ้าน วัด 

โรงเรยีน มส่ีวนช่วยสร้างนสิยั ทศันคติทีดี่ และ

ต้องเริ่มจากเด็ก ยุวชน เยาวชน และทุกคนที่

มส่ีวนร่วมท�าอย่างจริงจงั รวดเร็ว และต่อเน่ือง

 บ้าน วัด โรงเรยีน บวร ประกอบด้วยความ

สมัพนัธ์ระหว่าง “โรงเรยีน” กบั “วดั” และ “บ้าน” 

มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสังคมไทยมา

ต้ังแต่อดีตจนถงึปัจจบุนั เรยีกว่าต้ังแต่เกิดจนตาย

กว่็าได้ “บ้าน วดั โรงเรยีน” หรอืทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่า 

“บวร” จึงเป็นเหมือนทุนมรดกทางสังคมที่มีมา

คู่สังคมไทย  ที่ผ่านมามีการน�าแนวคิด “บวร” 

มาปรับใช้ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการ

ของคนในท้องถ่ินท่ีร่วมกันเป็นเจ้าของ โดย

พยายามน�าองค์กรและสถาบันหลักในชุมชน 

ท้องถิน่มาเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา 3 สถาบนั 

คอื สถาบนัการปกครอง คอื บ้าน สถาบนัศาสนา 

คือ วัด และสถาบันการศึกษา คือ โรงเรียน
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 สถาบันทั้ง 3 จึงมีความสัมพันธ์กัน 

ในทางสังคม และเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรม 

ในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

เข้าไว ้ด ้วยกัน ดังเช ่น โรงเรียนบ้านนาแก  

อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และ

โรงเรียนอีกหลายแห่ง ที่น�าทั้งสามเสาหลักมา

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

 ประชารัฐ ประกอบด้วย ประชาชน รัฐ 

และเอกชนร่วมมอืกนั ปัจจบัุน “องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” ได ้เข ้ามามี บทบาทส�าคัญ  

ในการบรหิารราชการแผ่นดนิยคุใหม่ เพราะเป็น

หน่วยงานหลักในการบริหารจดัการงบประมาณ 

ดูแลทรัพย์สินและกิจการต่างๆ ของชุมชน  

ทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  

เพื่ออ�านวยประโยชน์สขุแกชุ่มชน อนัเกี่ยวเนื่อง

กับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง เป็นกลจักร

ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของ

ภาครัฐในทุกระดับ ดังนั้นหากรัฐบาลยิ่งมี 

ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรนี้ได ้

อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ก็ยิ่งจะประสบ 

ความส�าเร็จในการบริหารปกครองประเทศได้ดี

เท่านั้น ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชน 

ต่อรัฐบาล อันเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร

ประเทศ อกีทัง้ยงัจะสะท้อนกลบัมาเป็นคะแนน

นิยมของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกต้ังท่ีมีต่อผู้สมัคร 

เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และพรรคการเมอืง

ครั้งต่อไป และกุญแจที่จะไขประตูสู่ความส�าเร็จ

ของภารกจิอนัส�าคญัยิง่นี ้ จ�าเป็นต้องมอีงค์ประกอบ

หลักส�าคัญ ที่ขาดไม่ได้ 3 ส่วน นั่นก็คือ

 1.  นโยบายท่ีดี มีประสิทธิภาพ และ 

การจดัสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการ ด�าเนนิการ

ตามนโยบายที่อ�านวยประโยชน์ ที่ได้วางแผน 

หรือสัญญาไว้กับประชาชน

 2.  การน�านโยบายไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

มีประสิทธิผล และการประเมินผลการท�างาน  

รับรู้ถึงปัญหาและสภาพความเป็นไป สามารถ

ติดตามความเคล่ือนไหวว่าภารกิจท่ีมอบหมาย

ไปนั้น ได้ถูกน�าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็น 

รปูธรรมหรอืไม่ เพือ่สามารถก�าหนดกลยทุธ์และ

แก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 3.  ประเด็นสุดท้ายที่ส�าคัญที่สุด นั้นคือ

วัดผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ว่าการด�าเนินการตามนโยบาย ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อน�าไปปฏิบัติอย่าง 

เป็นรูปธรรมแล้ว ผลทีเ่กดิขึน้ส่งผลทางด้านบวก 

หรือลบ ต ่อทัศนคติ ท่ีประชาชนมีต ่อคณะ 

ผู้บริหารและรัฐบาลอย่างไร มากหรือน้อยเท่า

ไหร่? ซ่ึงจะส่งผลต่อความนิยมต่อพรรคการเมอืง 

ต่อตัวผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

และ รัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 ใกล้เทศกาลเลือกตั้งแล้ว และบทความ

น้ีอาจตพิีมพ์มาก่อนหรอืหลงัเลอืกตัง้แล้ว เรามา

วดัใจกนัดผูลงานของคนไทยทีจ่ะร่วมมอืกนัอย่าง

จริงจัง และจริงใจได้ไหมเอ่ย..

 หากท่านไม่เชือ่ ไม่ช่วยแล้วไม่ชอบ และ

คนไทยจะไปทางไหนให้ถึงจุดหมายด้วยกันใน 

Thailand 4.0 ขอเพียงว่าท่านอย่าดีแต่พูด  

และวิจารณ์ ลองมาร่วมมือกันดูเถิด ฝันของเรา

จะใกล้จรงิ เพราะท่ีอืน่ ประเทศอืน่เขาวางกนัถงึ 

5.0 แล้ว ไม่ลองไม่รู ้อย่าต�าหนคินอืน่ ๆ  หนักลบั

มาดูเราว่า พูดและท�าจริง ดี มีประโยชน์ หรือไม่ 

นี้คือการเป็นคนไทย ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย

ไม่เสียชาติเกิด...

 In summary, Thailand 4.0 is not 

just a great invention, but Thailand 

needs to overhaul all relevant laws 

and regulations to handle the business 

and the digital industry. Thailand 

needs to strengthen its investment  

in human resources and digital  

infrastructure. Review the laws and 

regulations for key sectors (such as 

financial services) and stimulate the 

digital ecosystem in the country with 

the educational development. We are 

committed to the rapid expansion of 

high-speed Internet access to the 

needs and dynamics of every industry 

with implementation by Human  

Improvement Program rapidly. And  

if Thailand is strong in digital services 

and human being well, it will enable 

the country to be linked to the ASEAN 

economy, as well as to be a leading 

provider of digital services in the region 

and the world in New Era.
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