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3-1การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

หน่วย ที่ 3
การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ไทย และ สังคม โลก

รอง ศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียว หวาน

ชื่อ	 รอง	ศาสตราจารย์	บำเพ็ญ	เขียว	หวาน

วุฒิ วท.บ.ม	วท.ม.	(เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ระดับ	9	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วย ที่ เขียน	 หน่วย	ที่	3

*ปรับปรุง	จาก	ประมวล	สาระ	ชุด	วิชา	สังคม	ไทย	กับ	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	

หน่วย	ที่	4	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.สิน	พันธุ์	พินิจ

หน่วย	ที่	5	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	ไทย	โดย	ศาสตราจารย์	ดร.พัทยา	สาย	หู

หน่วย	ที่	6	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก	หลัง	ค.ศ.	2000	โดย	รอง	ศาสตราจารย์	ดร.ปัญญา	หิรัญ	รัศมี
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3-2 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วย ที่ 3

การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ไทย และ สังคม โลก

เค้าโครง เนื้อหา
ตอน	ที่	3.1		การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

3.1.1	ลักษณะ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

3.1.2	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

3.1.3		การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	บริหาร	การ	ส่ง	เสริม	และพัฒนาการ	

เกษตร

ตอน	ที่	3.2		แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	ไทย

3.2.1	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ทรัพยากร	มนุษย์	และ	สิ่ง	แวดล้อม

3.2.2	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง

3.2.3	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม

ตอน	ที่	3.3		แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก

3.3.1	กรอบ	แนว	ความ	คิด	ใน	การ	ศึกษา	สังคม

3.3.2	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	โลก

3.3.3	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก	หลัง	ค.ศ.	2000

แนวคิด
1.		 	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	ที่มา	ของ	ปรากฏการณ์	มี	หลาย	รูป	แบบ	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	 ได้แก่	ปัจจัย	ด้าน	ประชากร	ปัจจัย	ด้าน	วัฒนธรรม	ปัจจัย	ด้าน	การเมือง	

การ	ปกครอง	 และ	ปัจจัย	ด้าน	เศรษฐกิจ	 การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มี	ผล	ต่อ	การ	บริหาร	การ 

	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนาการ	เกษตร	ใน	หลาย	ด้าน	 ได้แก่	 ด้าน	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	ด้าน	องค์การ	และ	

เจ้า	หน้าที่	และ	ด้าน	เกษตรกร

2.	 	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	มนุษย์	ใน	สังคม	ไทย	มี	การ	เพิ่ม	จำนวน	ตาม	ธรรมชาติ	ใน	อัตรา	

ที่	ลด	ลง	มา	อยู่	ใน	ระดับ	ต่ำ	 แต่	มี	การ	อพยพ	เคลื่อน	ย้าย	ทั้ง	ใน	และ	นอก	ประเทศ	มาก	ขึ้น	 แนว	โน้ม	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	มี	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	หมด	เปลือง	ตาม	ความ	

ต้องการ	ผลิต	และ	บริโภค	ใน	ประเทศ	และ	เพื่อ	ขาย	ต่าง	ประเทศ	มาก	ขึ้น	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	

การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	ของ	สังคม	ไทย	มี	ความ	สัมพันธ์	กับ	วิวัฒนาการ	ทาง	เศรษฐกิจ	แบบ	 

เสรี	ทุนนิยม	 ระบบ	การ	ปกครอง	เป็น	ประชาธิปไตย	มาก	ขึ้น	 การก	ระ	จา	ยอำ	นา	จกา	รบ	ริ	หาร	จาก 
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3-3การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

	ส่วน	กลาง	ไป	สู่	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	มาก	ขึ้น	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	ทาง	วัฒนธรรม	มี	ความ	เกี่ยว	พัน	

กัน	ที่	แยก	ไม่	ได้	ใน	ชีวิต	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	เกิด	ได	้ 

ตลอด	เวลา	จาก	สาเหตุ	ต่าง	 ๆ	 แนว	โน้ม	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	จะ	เกิด	ขึ้น	ภาย	ใต้	สภาพ	แวดล้อม	 

ใหม่	ๆ	ตาม	ความ	ก้าวหน้า	ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	ของ	สังคม	อุตสาหกรรม

3.	 	ใน	การ	ศึกษา	สังคม	โลก	แบ่ง	ออก	เป็น	 4	 กรอบ	ใหญ่	 ได้แก่	 อุดมคติ	นิยม	สัจนิยม	ทฤษฎี	ระบบ	

และ	เศรษฐศาสตร์	การเมือง	 องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	มี	หลาย	ประเภท	และ	หลาย	

ระดับ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	สังคม	โลก	ด้าน	สังคม	ใน	อนาคต	จะ	มี	ลักษณะ	ที่	สำคัญ	อย่าง	

น้อย	สอง	ประการ	กล่าว	คือ	ใน	ด้าน	กาลเทศะ	และ	ใน	ด้าน	ของ	ผลผลิต	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	มี	ลักษณะ	สลับ	

ซับ	ซ้อน	หลาย	มิติ	หลาย	ชั้น	และ	รอบ	ด้าน	มาก	ยิ่ง	ขึ้น

วัตถุประสงค์
เมื่อ	ศึกษา	หน่วย	ที่	3	จบ	แล้ว	นักศึกษา	สามารถ

1.		อธิบาย	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ได้

2.		อธิบาย	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	ไทย	ได้

3.		อธิบาย	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก	ได้
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3-4 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตอน ที่ 3.1

การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม

โปรด	อ่าน	แผนการ	สอน	ประจำ	ตอน	ที่	3.1	แล้ว	จึง	ศึกษา	เนื้อหา	สาระ	พร้อม	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ใน	แต่ละ	ตอน

หัว เรื่อง
เรื่อง	ที่	3.1.1	ลักษณะ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

เรื่อง	ที่	3.1.2	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

เรื่อง	ที่	3.1.3		การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	สงัคม	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	บรหิารการสง่เสรมิและพฒันาการเกษตร

แนวคิด
1.		 	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	สงัคม	และ	ทีม่า	ของ	ปรากฏการณ	์ม	ีหลาย	รปู	แบบ	ทัง้	ใน	การ	ววิฒันาการ	

ซึ่ง	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	แบบ	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	ตาม	ลำดับ	ขั้น	ตอน	มี	ความ	ชอบ	ธรรม	ถูก	ต้อง	

ตาม	แบบแผน	และ	กฎหมาย	ซึง่	แตก	ตา่ง	จาก	การ	ปฏวิตั	ิที	่เปน็การ	เปลีย่นแปลง	อยา่ง	ฉบั	พลนั	

และ	ผิด	จาก	สังคม	เดิม	ต้อง	สร้าง	ระเบียบ	สังคม	ใหม่	การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	ซึ่ง	เป็น 

ก	ระ	บวน	การ	ตดิตอ่	รบั	วฒันธรรม	หนึง่	ที	่ม	ีอทิธพิล	ตอ่	อกี	วฒันธรรม	หนึง่	ทำให	้วฒันธรรม	ทัง้	

สอง	ม	ีความ	คลา้ยคลงึ	กนั	และ	ม	ีผล	ให	้เกดิ	การ	เปลีย่นแปลง	ใน	ทัง้	สอง	วฒันธรรม	นอกจาก	นี	้

ยัง	มี	รูป	แบบ	การ	พัฒนา	ให้	ทัน	สมัย	การ	พัฒนา	เป็น	อุตสาหกรรม	และ	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง

2.		 	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ได้แก่	ปัจจัย	ด้าน	ประชากร	ซึ่ง	ต้อง	พิจารณา	

ถึง	ความ	สำคัญ	ของ	ประชากร	อิทธิพล	ของ	ประชากร	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	

ลักษณะ	บุคลิกภาพ	ของ	บุคคล	ขนาด	ของ	ประชากร	โครงสร้าง	ของ	ประชากร	การ	ขยาย	ตัว	

ของ	ประชากร	การ	ย้าย	ถิ่น	การ	ขัดเกลา	ทาง	สังคม	การ	เกิด	การ	ตาย	ปัจจัย	ด้าน	วัฒนธรรม	

ต้อง	พิจารณา	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	 อิทธิพล	ของ	วัฒนธรรม	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ปัจจัย	ด้าน	การเมือง	การ	ปกครอง	ต้อง	พิจารณา	ถึง	แนวคิด	การเมือง	

การ	ปกครอง	บทบาท	ของ	การเมือง	 อิทธิพล	ของ	การเมือง	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	

สังคม	ปัจจัย	ด้าน	เศรษฐกิจ	ต้อง	พิจารณา	ถึง	แนวคิด	ด้าน	เศรษฐกิจ	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	

ทาง	สังคม	อิทธิพล	ของ	เศรษฐกิจ	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม

3.		 	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มี	ผล	ต่อ	การ	บริหาร	การ	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนาการ	เกษตร	ใน 

	หลาย	ด้าน	ได้แก่	ด้าน	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	ด้าน	องค์การ	และ	เจ้า	หน้าที่	และ	ด้าน	เกษตรกร	

สังคม	เกษตรกรรม	เป็น	ประชากร	ระดับ	รากฐาน	ของ	ประเทศ	เป็น	กลไก	ขับ	เคลื่อน	ให้	มี	การ
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3-5การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

		เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ที่	สำคัญ	เป็น	รากฐาน	ของ	ความ	มั่นคง	ของ	ประเทศ	แต่	ยัง	เป็นก	ลุ่ม	คน	

ที่	ด้อย	โอกาส	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	จะ	ทำให้	เกษตรกร	เปลี่ยนแปลง	ค่า	นิยม	และ	แบบแผน	

การ	ดำเนิน	ชีวิต

วัตถุประสงค์
เมื่อ	ศึกษา	ตอน	ที่	3.1	จบ	แล้ว	นักศึกษา	สามารถ

1.		 อธิบาย	ลักษณะ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ได้

2.		 วิเคราะห์	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ได้

3.		 	วเิคราะห	์การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	สงัคม	ที	่ม	ีผล	ตอ่	การ	บรหิาร	การ	สง่	เสรมิ	และ	พฒันาการ	เกษตร	

ได้
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3-6 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เรื่อง ที่ 3.1.1 ลักษณะ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม

สังคม	เป็นก	ลุ่ม	คน	ที่	อยู่	ร่วม	กัน	เป็น	หมู่	คณะ	มี	วัฒนธรรม	อัน	เดียวกัน	 อยู่	ใต้	เงื่อนไข	ของ	ระเบียบ 

	กฎ	เกณฑ์	ที่	กำหนด	และ	มี	ความ	สัมพันธ์	กัน	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	สังคม	มี	ลักษณะ	เป็น	สถาบัน	(institute)	ที่	มี	ลักษณะ	

เป็น	นามธรรม	ซึ่ง	ไม่	สามารถ	คิด	และ	ปฏิบัติ	สิ่ง	ใด	ๆ	ได้	ด้วย	ตนเอง	แต่	มนุษย์	หรือ	ประชากร	ที่	เป็น	สมาชิก	ของ	

สังคม	จะ	เป็น	ผู้	ดำเนิน	การ	ให้	สังคม	มี	ความ	เคลื่อนไหว	ไม่	หยุด	นิ่ง

แนวคิด การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม
การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	 (social	 change)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	โครงสร้าง	 รูป	แบบ	ของ	

สังคม	 ระบบ	ความ	สัมพันธ์	และ	การ	ปฏิสัมพันธ์	ของ	คนใน	สังคม	 ซึ่ง	เกี่ยวข้อง	กับ	บทบาท	 ระเบียบ	แบบแผน	 

ค่า	นิยม	วัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ระบบ	ครอบครัว	ระบบ	การ	ปกครอง	ตลอด	จน	การ	เปลี่ยนแปลง	

ระบบ	นิเวศ	ประชากร	และ	เทคโนโลยี	 การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	จะ	ยึดถือ	ความ	แตก	ต่าง	ที่	เกิด	ขึ้น	ต่อ	เนื่อง	

กัน	ใน	ช่วง	เวลา	หนึ่ง	ของ	องค์กร	หนึ่ง	ซึ่ง	คง	อยู่	ได้	เช่น	ใน	อดีต	เกษตรกร	ไทย	ใช้	แรงงาน	สัตว์	ทำการ	เกษตร	และ	

เปลี่ยนแปลง	มา	ใช้	เครื่องจักร	กล	การเกษตร	แทน	แรงงาน	สัตว์	 ซึ่ง	จะ	เห็น	ว่า	แม้	เกษตรกร	ไทย	เปลี่ยนแปลง 

	การ	ใช้	แรงงาน	ทำการ	เกษตร	ตาม	ความ	ก้าวหน้า	ของ	เทคโนโลยี	ของ	สังคม	โลก	แต่	อาชีพ	เกษตรกรรม	ของ	คน	ไทย 

	ยัง	คง	อยู่	ไม่	ได้	เปลี่ยน	ไป	ประกอบ	อาชีพ	อื่น	ทั้งหมด

จาก	ความ	หมาย	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	 อาจ	กล่าว	ได้	ว่าการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	

สังคม	เป็น	เรื่อง	ของ	คน	ส่วน	มาก	(social)	ร่วม	กัน	ทำ	กิจกรรม	ต่าง	ๆ	และ	มี	สัมพันธภาพ	ต่อ	กัน	และ	กัน	ทำให้	

โครงสร้าง	ทาง	สังคม	อัน	รวม	ถึง	การก	ระ	ทำ	ทาง	สังคม	ปฏิสัมพันธ์	 บรรทัดฐาน	และ	ผลิตผล	หรือ	สัญลักษณ์	

ของ	สังคม	เปลี่ยนแปลง

1.  องค์ ประกอบ ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มี	ทั้ง	กระบวนการ	

วางแผน	ไว้	และ	ไม่	ได้	วางแผน	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทั้ง	ใน	เชิง	คุณภาพ	และ	เชิง	ปริมาณ	ตาม	ปรากฏการณ์	ของ	

สังคม	ทั่วไป	จะ	มี	องค์	ประกอบ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	6	ประการ	ด้วย	กัน	ได้แก่

1)		ลกัษณะ	ของ	การ	เปลีย่นแปลง	(identity	of	change)	กลา่ว	ถงึ	ปรากฏการณ	์การเปลีย่นแปลง	

ที่	ดำเนิน	อยู่	 เช่น	 การ	เปลี่ยนแปลง	การ	ปฏิบัติ	 พฤติกรรม	ทัศนคติ	 กระบวนการ	ปฏิสัมพันธ์	โครงสร้าง	ของ	

อำนาจ	อัตรา	ของ	การ	ผลิต	ภาพ	และ	ระบบ	ชั้น	ทาง	สังคม

2)		ระดับ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	 (level	 of	 change)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ตั้งแต่	ระดับ	บุคคล	

ระดับ	กลุ่ม	ระดับ	องค์การ	สถาบัน	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	ทั้งหมด

3)		ชว่ง	เวลา	การ	เปลีย่นแปลง	(duration	of	change)	แสดง	ถงึ	ชว่ง	เวลา	การ	เปลีย่นแปลง	แตล่ะ	

รูป	แบบ	อาจ	หมาย	รวม	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระยะ	สั้น	หรือ	ระยะ	ยาว
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3-7การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

4)		ทิศทาง	การ	เปลี่ยนแปลง	(direction	of	change)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	บ่ง	ชี้	ถึง	การ	พัฒนา	

หรือ	ความ	เสื่อม	การ	ก้าวหน้า	หรือ	การ	ถดถอย	การ	เบี่ยง	เบน	ขึ้น-ลง	จาก	แนว	เดิม

5)		ขนาด	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	 (magnitude	 of	 change)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	แสดง	ให้	

เห็น	ขนาด	จำนวน	และ	การ	ผสม	ผสาน	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง

6)		อัตรา	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	(rate	of	change)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ความเร็ว	หรือ	ช้า	การ	

เปลี่ยนแปลง	ที่	ต่อ	เนื่อง	หรือ	ไม่	ต่อ	เนื่อง	มี	ความ	เป็น	ระเบียบ	เรียบร้อย	หรือ	ไม่มี	ระเบียบ

2. ธรรมชาติ ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	มนุษย์	ย่อม	เกิด	จาก	มนุษย์	

เอง	ส่วน	หนึ่ง	 แต่	ก่อน	ที่	จะ	มี	มนุษย์	มี	โลก	ก็	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	จักรวาล	มา	ก่อน	 และ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	อยู่	 

ตลอด	เวลา	ไม่	เคย	หยุด	นิ่ง	 ใน	ส่วน	ของ	ตัว	มนุษย์	นั้น	พระพุทธเจ้า	ตรัส	ไว้	ว่า	 อนิจจัง	 วัต	ตะส	ขา	รา	 สังขาร	ทั้ง	

หลาย	ไม่	เที่ยง	 มี	การ	เปลี่ยนแปลง	เป็น	อนิจจัง	 เฉก	เช่น	สรรพ	สิ่ง	ทั้ง	โลก	มนุษย์	ย่อม	จะ	มี	การ	เปลี่ยน	อยู่	เสมอ	

และ	ฉันท์	ใด	ก็	ฉันท์	นั้น	สังคม	มนุษย์	ก็	ย่อม	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	เหนือ	ตัว	มนุษย์	ใน	ลักษณะ	ต่าง	ๆ	ดัง	กล่าว	แล้ว	

ธรรมชาติ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	เกิด	จาก	การ	รับ	รู้	ของ	บุคคล	ความ	กดดัน	จาก	ภายนอก	ความ	ตึงเครียด	

ภายใน	ตลอด	จน	การ	ถูก	บังคับ	และ	ปัจจัย	ทาง	วัฒนธรรม	การเมือง	เศรษฐกิจ	การ	ประดิษฐ์	คิดค้น	ระบบ	นิเวศ	

และ	เทคโนโลยี	ปกติ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มี	ลักษณะ	คล้าย	กระบวนการ	ความ	ก้าวหน้า	การ	วิวัฒนาการ	

และ	การ	พัฒนา	ดังนี้

1)		กระบวนการ	(process)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เป็น	ระบบ	และ	ต่อ	เนื่อง	 เช่น	กระบวนการ	

ทาง	สังคม	ทำให้	เกิด	ความ	ร่วม	มือ	 (cooperation)	 การ	ปรับ	ตัว	 (accommodation)	 และ	การก	ลม	กลืน	ของ	

วัฒนธรรม	ของ	กลุ่ม	คน	เข้า	กับ	สังคม	ส่วน	ใหญ่	(assimilation)

2)		ความ	ก้าวหน้า	(progress)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	อยู่	บน	พื้น	ฐาน	ความ	พึง	พอใจ	ของ	แต่ละ	

บุคคล	 เช่น	 บาง	สังคม	อาจ	พึง	พอใจ	ใน	ความ	ก้าวหน้า	ที่	มี	ตึก	สูง	 ๆ	มี	รถยนต์	คัน	ที่	สวย	หรู	วิ่ง	ด้วย	ความเร็ว	สูง	

หรือ	ความ	พึง	พอใจ	กับ	การ	มี	ครอบครัว	เล็ก	น่า	รัก	และ	มี	ความ	เป็น	ชนบท

3)		การ	วิวัฒนาการ	(evolution)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	จาก	สิ่ง	ที่	ง่าย	ไป	สู่	สิ่ง	ที่	ซับ	ซ้อน	อัน	รวม	ถึง	 

การ	วิวัฒนาการ	ของ	สิ่ง	ที่	มี	ชีวิต	ต่าง	ๆ

4)		การ	พัฒนา	(development)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	อย่าง	มี	ทิศทาง	และ	การ	วางแผน	ไว้	อย่าง	ด	ี 

(planned	change)	เช่น	การ	พัฒนา	ประเทศไทย	ตาม	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	แต่ละ	ฉบับ	จะ	

ต้อง	มี	การ	วางแผน	ที่	ดี	ใน	การ	พัฒนา	ไป	ตาม	ความ	ต้องการ	ของ	สังคม

3. ปฏิกิริยา ตอบ สนอง ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม โดย	ทั่วไป	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	จะ	มี	 

ทั้ง	ปัจจัย	ตัว	เร่ง	ส่ง	เสริม	สนับสนุน	และ	ปัจจัย	ที่	เป็น	อุปสรรค	ใน	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)		สิ่ง	เร้า	ทาง	สังคม	ประกอบ	ด้วย	ความ	พอใจ	การ	ติดต่อ	กับ	บุคคล	อื่น	ความ	คุ้น	เคย	ฉันท์	มิตร	

ชั้น	หรือ	ขั้น	ของ	สังคม	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	และ	การ	แข่งขัน

2)		สิ่ง	เร้า	ทาง	จิตวิทยา	ประกอบ	ด้วย	 แรง	จูงใจ	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	สื่อสาร	ทัศนคติ	 

ที่	ดี	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	และ	อิทธิพล	ของ	บุคลิกภาพ

3)		สิ่ง	เร้า	ทาง	วัฒนธรรม	ประกอบ	ด้วย	การ	ผสม	ผสาน	ของ	วัฒนธรรม
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3-8 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4)		สิ่ง	เร้า	ทาง	เศรษฐกิจ	ประกอบ	ด้วย	ความ	ได้	เปรียบ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	สังคม	การ	อยาก	มี	ฐานะ	

ร่ำรวย	การ	ใช้	เงิน	เป็น	ฐาน	อำนาจ

ทิศทาง การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม
สังคม	มนุษย์	จะ	ไม่	หยุด	นิ่ง	อยู่	กับ	ที่	 (static)	 แต่	จะ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	อยู่	ตลอด	เวลา	 (constantly	

change)	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	จาก	ยุค	แรก	เป็นต้น	มา	มี	ทิศทาง	(direction)	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	แตก	

ต่าง	กัน	เช่น	มี	ทิศทาง	การ	เปลี่ยนแปลง	จาก	สังคม	เกษตรกรรม	ไป	สู่	สังคม	อุตสาหกรรม	การ	เปลี่ยนแปลง	แบบ	

เส้น	ตรง	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	แบบ	วัฏจักร	ซึ่ง	จะ	กล่าว	ใน	ราย	ละเอียด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1. การ เปลี่ยนแปลง จาก สังคม เกษตรกรรม ไป สู่ สังคม อุตสาหกรรม	 การ	เปลี่ยนแปลง	จาก	สังคม	

เกษตรกรรม	(agrarian	society)	ซึ่ง	เป็น	สังคม	แบบ	ง่าย	(simple)	ประชาชน	ดำรง	ชีพ	ด้วย	การ	ล่า	สัตว์	เก็บ	หา	

ของ	ป่า	และ	ทำการ	เกษตร	อยู่	ใน	ชนบท	มี	ชีวิต	ที่	เรียบ	ง่าย	ไป	สู่	สังคม	อุตสาหกรรม	(industrialized	society)	

ซึ่ง	เป็น	สังคม	ที่	ซับ	ซ้อน	มากกว่า	 (complex)	 เริ่ม	ตั้ง	แต่	ศตวรรษ	ที่	 19	การ	พัฒนา	ตาม	แนวคิด	นี้	ทำให้	เกิด	การ	

เปลี่ยนแปลง	ธรรมชาติ	ของ	ชีวิต	สังคม	และ	สถาบัน	ทาง	สังคม	ทั้ง	คุณภาพ	และ	ปริมาณ	 สังคม	ต้องการ	ความ	

ชำนาญ	เฉพาะ	อย่าง	(specialization)	ความ	สามารถ	ใน	การ	ปรับ	ตัว	และ	การ	พัฒนา	มาก	ขึ้น	ทำให้	มี	ผลก	ระ	ทบ	

ตอ่	การ	เปลีย่นแปลง	ของ	คณุภาพ	ความ	สมัพนัธ	์โครงสรา้ง	ของ	สงัคม	สงัคม	สว่น	บคุคล	และ	ธรรมชาต	ิของ	ความ	

สัมพันธ์	ระหว่าง	บุคคล	กับ	ระบบ	สังคม

ประเทศไทย	เริ่ม	เปลี่ยนแปลง	จาก	ประเทศ	เกษตรกรรม	สู่	การ	เป็น	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ใหม่	(Newly	

Industrialized	Country:	NIC)	ประมาณ	พ.ศ.	2525	สังคม	ชนบท	กลาย	เป็น	สังคม	เมือง	มาก	ขึ้น	เกษตรกร	

อพยพ	ออก	จาก	ท้อง	ถิ่น	เดิม	ไป	อาศัย	อยู่	ใน	เมือง	เพื่อ	ประกอบ	อาชีพ	ใน	โรงงาน	อุตสาหกรรม	ภาค	บริการ	อื่น	ๆ	

จน	ทำให้	จำนวน	เกษตรกร	ลด	ลง	จาก	ใน	อดีต	ประเทศไทย	ประสบ	ผล	สำเร็จ	ใน	การ	พัฒนา	ด้าน	เศรษฐกิจ	บน	พื้น	

ฐาน	อุตสาหกรรม	แต่	ก็	ล้ม	เหลว	ใน	ด้าน	สังคม	ครอบครัว	ล่ม	สลาย	สังคม	วุ่นวาย	มี	สหภาพแรงงาน	เกิด	ขึ้น	มาก	

สภาพ	แวดล้อม	น้ำ	 อากาศ	และ	ดิน	เป็น	มลพิษ	ทรัพยากร	ป่า	ไม้	และ	ระบบ	นิเวศ	ถูก	ทำลาย	 จน	ใน	แผน	พัฒนา	

เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	ฉบับ	ที่	8	รัฐ	จึง	มีน	โย	บาย	เน้น	หนัก	ใน	การ	พัฒนา	สังคม	โดย	เฉพาะ	ทรัพยากร	บุคคล	

ทรัพยากรธรรมชาติ	ควบคู่	กับ	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	หรือ	อุตสาหกรรม	จน	มา	พบ	วิกฤติ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	พ.ศ.	

2540	ทำให้	ภาค	อุตสาหกรรม	ชะลอ	ตัว	และ	มี	การ	ปลด	พนักงาน	ออก	เป็น	จำนวน	มาก	แต่	ภาค	เกษตรกรรม	ยัง	

คง	อยู่	และ	เป็น	พื้น	ฐาน	การ	พัฒนา	ประเทศ	ได้	เป็น	อย่าง	ดี

2.  การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม แบบ เส้น ตรง (linear of change)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	เพื่อ	นำ	

ความ	เจริญ	ก้าวหน้า	ไป	สู่	เป้า	หมาย	ที่	แน่นอน	 มี	การ	กำหนด	ทิศทาง	การ	เปลี่ยนแปลง	อย่าง	มี	ขั้น	ตอน	และ	มี	

ระยะ	ที่	แน่นอน	 เช่น	ประเทศ	กรีก	และ	กรุง	โรม	โบราณ	ซึ่ง	มี	ความ	เจริญ	รุ่งเรือง	ใน	อดีต	มา	แล้ว	 เริ่ม	จาก	ความ	 

ไม่	ศิวิไลซ์	ผ่าน	ขั้น	ตอน	การ	พัฒนา	แต่ละ	ระยะ	อย่าง	จริงจัง	การ	ศึกษา	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	แบบ	เส้น	ตรง	

นี้	เริ่ม	ใน	ศตวรรษ	ที่	19	มี	นัก	วิชาการ	หลาย	ท่าน	เช่น	ออกัส	คองส์	(Auguste	Comte)	แบ่ง	ขั้น	ตอน	ความ	เจริญ	

ก้าวหน้า	ของ	สังคม	ออก	เป็น	3	ระยะ	ได้แก่	ระยะ	นับถือ	ภูตผี	ระยะ	นับถือ	สิ่ง	ศักดิ์สิทธิ์	ใน	ธรรมชาติ	และ	ระยะ	

วิทยาศาสตร์	ใน	ทำนอง	เดียวกัน	เลวิ	ส	มอร์	แกน	(Lewis	H.	Morgan)	แบ่ง	ความ	เจริญ	ทาง	จริยธรรม	(ethical	
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period)	ของ	สังคม	ออก	เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	สังคม	นร	ปศุ	ธรรม	(savagery)	อนารยธรรม	(barbarism)	และ	

อารยธรรม	 (civilization)	 และ	กำหนด	สถานภาพ	ใน	สังคม	ออก	เป็น	 3	 ระดับ	เช่น	กัน	 ได้แก่	 ระดับ	ต่ำ	 ระดับ	

กลาง	 และ	ระดับ	สูง	 นอกจาก	นี้	ยัง	มี	นัก	วิชาการ	ด้าน	ทฤษฎี	แห่ง	ยุค	 (stage	 theory)	 หลาย	ท่าน	ที่	อธิบาย	การ	

เปลี่ยน	แปลงทาง	สังคม	แบบ	เส้น	ตรง	แต่	จะ	ขอ	นำ	มาก	ล่า	วอีก	2	ท่าน	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

เลวิ	ส	มัมฟ	อร์ด	(Lewis	Mumford)	กำหนด	ประวัติ	ของ	เทคโนโลยี	และ	การ	พัฒนา	ของ	องค์การ	ทาง	

สังคม	ไว้	4	ยุค	ดังนี้

1)		ยุค	เทคนิค	สมัย	เริ่ม	แรก	(eotechnic	stage)	เป็น	ยุค	การ	ใช้	พลังงาน	ธรรมชาติ	เริ่ม	ใน	ยุโรป	

ตั้งแต่	ศตวรรษ	ที่	10	-	18	สังคม	ใช้	พลังงาน	และ	ของ	ที่	มี	อยู่	ใน	ธรรมชาติ	คือ		พลังงาน	จาก	ลม	น้ำ	พืช	และ	ใช้	

ไม้	ใน	การ	สร้าง	ที่	อยู่	อาศัย	เป็น	ส่วน	มาก

2)		ยุค	เทคนิค	เก่า	 (paleotechnic	 stage)	 เป็น	ยุค	การ	ใช้	ถ่านหิน	และ	เหล็ก	 เริ่ม	ใน	ปลาย	

ศตวรรษ	ที่	18	หรือ	ยุค	เริ่ม	ต้น	การ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม	มี	การ	ประดิษฐ์	เครื่องจักร	ไอ	น้ำ	ทำ	ทางรถไฟ	เรือ	กล	ไฟ	 

เครื่อง	ปั่น	ฝ้าย	และ	เครื่อง	ทอ	ผ้า

3)		ยุค	เทคนิค	ใหม่	(neotechnic	stage)	เป็น	ยุค	การ	ใช้	เครื่องจักร	กล	เริ่ม	ใน	พ.ศ.	2423	เป็น	

ระยะ	ที่	เริ่ม	มี	ระบบ	เศรษฐกิจ	ใหม่	มี	การ	ใช้	ไฟฟ้า	โลหะ	อาทิ	อะลู	มิ	เนียม	ทองแดง	ทังสเตน	และ	แพลท	ทินั	ม	ซึ่ง	

เป็น	กุญแจ	ไข	สู่	การ	ประดิษฐ์	รถไฟฟ้า	หลอด	ไฟ	และ	เครื่อง	มือ	สื่อสาร	เช่น	โทรทัศน์	โทรเลข	และ	วิทยุ	กระจาย	

เสียง	ซึ่ง	ใช้	มา	จนถึง	ปัจจุบัน

4)		ยคุ	เทคนคิ	ชวีภาพ	(biotechnic	stage)	เปน็	ระยะ	ใช	้ระบบ	เศรษฐกจิ	ซึง่	แตก	ตา่ง	จาก	ระยะ	ใช	้

เครือ่งจกัร	อยา่ง	ชดัเจน	เปน็	ยคุ	ที	่ใช	้วทิยาศาสตร	์ทาง	ชวีภาพ	ใน	วถิ	ีชวีติ	ของ	คน	วธิ	ีการ	ทาง	ชวีภาพ	นำ	ไป	ประยกุต	์

กับ	เทคโนโลยี	ต่าง	 ๆ	 ชีวภาพ	และ	ศิลปะ	ของ	สังคม	 เช่น	 การเกษตร	กรรม	 เภสัชกรรม	การ	ศึกษา	ตลอด	จน 

	วิศวกรรม	มี	การ	ใช้	อิน	ทรีย	สาร	 อัน	จะ	มี	ผล	ต่อ	การ	อนุรักษ์	สิ่ง	แวดล้อม	ด้าน	กายภาพ	สังคม	 สุนทรียภาพ	

(esthetic)	และ	จิตวิทยา

จาก	แนวคิด	การ	พัฒนา	เทคโนโลยี	ของ	เลวิ	ส	มัมฟ	อร์ด	ใน	ยุค	ที่	4	คือ	ยุค	เทคนิค	ชีวภาพ	จะ	สอดคล้อง	

กับ	ยุค	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	ใน	ปัจจุบัน	ซึ่ง	เป็น	เทคโนโลยี	เกษตร	ของ	คริสต์	ศตวรรษ	ที่	21	เช่น	การ	ใช้	เทคโนโลยี	

การ	ตัด	ต่อ	พันธุกรรม	 การ	ทำ	โคลนนิ่ง	 การ	เพาะ	เลี้ยง	เนื้อเยื่อ	 การ	ป้องกัน	กำจัด	โรค	และ	แมลง	ศัตู	รพืช	โดย 

	ชีว	วิธี	(biological	control)	การ	ใช้	ปุ๋ย	อินทรีย์	ใน	การเกษตร	เป็นต้น

วอลท์	 รอ	ส	โตวส์	 (Walt	W.	 Rostows)	 กล่าว	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	และ	ความ	เจริญ	ทาง	เศรษฐกิจ	

ของ	สังคม	 เขา	ตั้ง	ข้อ	ตกลง	เบื้อง	ต้น	ที่	กระบวนการ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	นั้น	ประกอบ	ด้วย	ขั้น	ตอน	ต่าง	 ๆ	 และ	แบ่ง	 

การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ออก	เป็น	5	ขั้น	ตอน	ได้แก่

1)		ระยะ	สังคม	ดั้งเดิม	 (traditional	 society)	สังคม	เริ่ม	จาก	สังคม	เกษตรกรรม	มี	การ	สะสม	

ทุน	น้อย	ไม่มี	การ	สะสม	และ	เก็บ	ออม	เงิน	ประชาชน	ยัง	มี	ความ	คิด	ทัศนคติ	กับ	ความ	เชื่อ	ดั้งเดิม

2)	ร	ะยะ	เตรียม	การ	ก่อน	พัฒนา	(preconditions	for	takeoff)	จำนวน	ประชากร	มี	จำนวน	มาก	

การ	ผลติ	ทางการ	เกษตร	เพิม่	ขึน้	ม	ีความ	เปน็	ชาตนิยิม	การ	ม	ีความ	คดิ	ใน	เรือ่ง	ความ	จำเปน็	ใน	การ	ขยาย	เศรษฐกจิ	

โดย	ใช้	การ	ศึกษา	เป็น	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ใน	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	 ใน	ขณะ	เดียวกัน	มี	การ	จัด	ตั้ง	ธนาคาร	และ	สถาน	

บันเทิง	ทาง	เศรษฐกิจ	อื่น	ๆ	ขึ้น
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3)		ระยะ	เริ่ม	พัฒนา	(takeoff)	เป็น	ระยะ	ที่	เศรษฐกิจ	ทั่วไป	เริ่ม	เจริญ	อัตราส่วน	ของ	การ	เก็บ	ออม	

และ	การ	ลงทุน	ต่อ	ราย	ได้	ประชาชน	ร้อย	ละ	 5-10	 หรือ	มากกว่า	 การ	อุตสาหกรรม	มี	อัตรา	การ	เจริญ	เติบโต	สูง	 

การเมือง	 สังคม	และ	สถาบัน	มี	ความ	ก้าวหน้า	และ	มั่นคง	 ระยะ	เศรษฐกิจ	พัฒนา	นี้	เริ่ม	ใน	ประเทศ	อังกฤษ	หลัง	

จาก	พ.ศ.	2493

4)		ระยะ	เข้า	สู่	การ	พัฒนา	 (drive	 to	maturity)	 เป็น	ระยะ	ที่	มี	การ	ใช้	เทคโนโลยี	ที่	ทัน	สมัย	 มี	

การ	ลงทุน	ภายใน	ประเทศ	ประมาณ	ร้อย	ละ	10-20	ของ	ราย	ได้	ประชาชาติ	มี	การ	เพิ่ม	การ	ลงทุน	ตาม	การ	เพิ่ม	ของ	

ประชากร	ใน	ระยะ	นี้	ใช้	เวลา	ประมาณ	60	ปี

5)		ระยะ	การ	บริโภค	(age	of	high	mass	comsumption)	 เศรษฐกิจ	ก้าว	ไป	สู่	การ	ผลิต	และ	

การ	บริโภค	สินค้า	และ	บริการ	ต่าง	 ๆ	 อย่าง	เต็ม	ที่	 มี	การ	จัด	ทุน	สนับสนุน	ด้าน	สังคมสงเคราะห์	 ซึ่ง	รอ	ส	โตวส์	 

คิด	ว่า	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	เข้า	สู่	ระยะ	การ	บริโภค	สูง	นี้	ประมาณ	พ.ศ.	2462	จาก	นั้น	ตาม	ด้วย	ประเทศ	ใน	ยุโรป	

ตะวัน	ตก	และ	ประเทศ	ญี่ปุ่น	ใน	พ.ศ.	2493

3.  การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม แบบ วฏัจกัร (cyclical of change)	เป็น	เหตุการณ์	ที่	เคย	เกิด	ขึ้น	ซ้ำ	อีก	ใน	

สังคม	และ	กลับ	มา	อยู่	ใน	สภาพ	เริ่ม	ต้น	อีก	ครั้ง	หนึ่ง	แม้	จะ	มี	การ	ผิด	เพี้ยน	หรือ	เปลี่ยนแปลง	ไป	จาก	เดิม	บ้าง	แต่	

การ	เปลี่ยนแปลง	นั้น	ก็	ยัง	อยู่	ใน	กรอบ	ที่	กำหนด	ตัวอย่าง	ถ้า	พิจารณา	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	ทางการ	เกษตร	จะ	พบ	

ว่า	ใน	อดีต	ประเทศไทย	ทำการ	เกษตร	แบบ	ดั้งเดิม	(traditional	agriculture)	ต่อ	มา	ประมาณ	พ.ศ.	2460	เมื่อ	

มี	การ	จัด	ตั้ง	สถาบัน	การ	ศึกษา	เกษตร	ขึ้น	มี	การ	สอน	วิชาการ	เกษตร	แผน	ใหม	่นำ	เทคโนโลย	ีจาก	ประเทศ	ตะวัน	ตก	

มา	ใช้	ทั้ง	ปุ๋ย	เคม	ีสาร	ป้องกัน	และ	กำจัด	ศัตรู	พืช	ซึ่ง	ทำ	อันตราย	ต่อ	ชีวิต	เกษตรกร	และ	สิ่ง	แวดล้อม	จึง	เกิด	แนวคิด	

การ	ทำการ	เกษตร	เพื่อ	รักษา	ความ	สมดุล	ทาง	ธรรมชาติ	 การเกษตร	อินทรีย์	 (organic	 farm)	การเกษตร	แบบ	

ยั่งยืน	(sustainable	agriculture)	จึง	นำ	กลับ	มา	ใช้	อีก	นอกจาก	นี้	ยัง	พบ	วัฏจักร	ของ	ราคา	พืช	ผล	เช่น	ข้าว	จะ	

มี	ราคา	ขึ้น	ลง	ใน	แต่ละ	รอบ	ปี	อยู่	เสมอ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	แบบ	วัฏจักร	ขึ้น	อยู่	บน	พื้น	ฐาน	สมมติฐาน	 4	

ประการ	ได้แก่

1)		วัฒนธรรม	ทุก	รูป	แบบ	มี	กฎ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	แต่ละ	กลุ่ม

2)		กฎ	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	วัฒนธรรม	แต่ละ	รูป	มี	ลักษณะ	เป็น	วัฏจักร	ตาม	ธรรมชาติ

3)		การ	เปลี่ยนแปลง	เป็น	ไป	ตาม	วงจร	ชีวิต	หรือ	ช่วง	เวลา	ของ	หน้าที่

4)		เมื่อ	วัฏจักร	ของ	วัฒนธรรม	ที่	1	และ	2	รวม	เข้า	ด้วย	กัน	และ	เกิด	ภาวะ	สมบูรณ์	ของ	กลุ่ม	หรือ	

ของ	ชาติ	 รูป	แบบ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ประกอบ	ด้วย	 2	 มิติ	 ได้แก่	 ลำดับ	เหตุการณ์	อัน	จะ	บ่ง	บอก	ถึง	

ความ	เจริญ	รุ่งเรือง	หรือ	อารยธรรม	 จาก	จุด	เริ่ม	ต้น	 (minimum)	ค่อย	เจริญ	รุ่งเรือง	เรื่อย	ๆ	 จนถึง	จุด	สูงสุด	

(maximum)	แล้ว	ค่อย	ลด	ถดถอย	ลง	มา	สู่	จุด	เริ่ม	ต้น	เมื่อ	มี	ช่วง	เวลา	พอ	สมควร	ก็	จะ	เริ่ม	พัฒนา	ขึ้น	อีก	จนถึง	จุด	

สูงสุด	แล้ว	ก็	ลด	ลง	มา	อีก	มี	ลักษณะ	เป็น	วงจร	หรือ	เป็น	วงกลม	ตาม	ภาพ	ที่	3.1
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จุด	เจริญ	สูงสุด

จุด	ถดถอย

จุด	เจริญ	สูงสุด

ภาพ ที่ 3.1 รูป แบบ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม แบบ วัฏจักร

ปรากฏการณ์ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม และ ที่มา ของ ปรากฏการณ์
ปรากฏการณ์	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	โดย	ทั่วไป	ชี้	ให้	เห็น	รูป	แบบ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	 (pattern	

of	change)	มิติ	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	วิธี	การ	ของ	สิ่ง	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	นอกจาก	นี้	ยัง	ทำให้	ทราบ	ว่า	 

ปรากฏการณ์	ทาง	สังคม	แต่ละ	อย่าง	มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	อย่างไร	 โดย	ทั่วไป	แล้ว	รูป	แบบ	การ	เปลี่ยนแปลง	

ทาง	สังคม	ประกอบ	ด้วย	 การ	วิวัฒนาการ	 การ	ปฏิวัติ	 การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	การ	พัฒนา	ให้	ทัน	สมัย	 

การ	พัฒนา	เป็น	อุตสาหกรรม	การ	พัฒนา	เป็นการ	เมือง	และ	การ	พัฒนา	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	ดังนี้

1.  การ ววิฒันาการ และ การ ปฏวิตั ิการ	วิวัฒนาการ	(evolution)	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	

วัฒนธรรม	แบบ	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	ตาม	ลำดับ	ขั้น	ตอน	ของ	อารยธรรม	หรือ	ความ	เจริญ	รุ่งเรือง	ของ	มนุษย์	มี	ความ	

ชอบ	ธรรม	ถูก	ต้อง	ตาม	แบบแผน	และ	กฎหมาย	ไม่มี	ความ	รุนแรง	มี	ทิศทาง	ที่	ยอมรับ	ของ	สังคม	การ	วิวัฒนาการ	

มา	จาก	ความ	อ่อนแอ	หรือ	ความ	แข็ง	แรง	ของ	สถาบัน	สังคม	เฮ	อร์	เบอร์	สเปน	เซอร์	(Herber	Spencer,	1820-

1907)	นัก	วิชาการ	ด้าน	วิวัฒนาการ	เชื่อ	ว่า	 วิวัฒนาการ	ทาง	สังคม	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	กระบวนการ	ที่	เกิด	ขึ้น	ตาม	

ธรรมชาติ	ใน	โลก	โดย	การ	เปลี่ยนแปลง	จาก	สังคม	แบบ	ง่าย	ๆ	มา	เป็น	สังคม	ที่	สลับ	ซับ	ซ้อน	จาก	ลักษณะ	ที่	เป็น	

แบบ	อย่าง	เดียว	มา	เป็น	แบบ	หลาย	อย่าง	ผสม	อยู่	เลวิ	ส	เฮ	นรี	มอร์	แกน	(Lewis	Henry	Morgan,	1818-1881)	

กล่าว	ว่า	วิวัฒนาการ	ทาง	สังคม	เกิด	ขึ้น	โดยที่	สังคม	และ	สถาบัน	สังคม	เข้า	มา	เกี่ยวข้อง	ด้วย	โดย	เปลี่ยน	จาก	แบบ	

เอกรูป	(uniform)	มา	เป็น	พหุ	รูป	(multiform)	แบบ	สังคม	ง่าย	ๆ	ซึ่ง	เริ่ม	ต้น	จาก	ครอบครัว	รวม	กัน	เป็น	ตระกูล	

(clans)	จาก	ตระกูล	รวม	ตัว	กัน	เป็น	เผ่า	(tribes)	และ	จาก	เผ่า	ก็	รวม	ตัว	กัน	เป็น	ชาติ	(nation)	การ	เปลี่ยนแปลง	

ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	แบบ	การ	วิวัฒนาการ	อาจ	มี	ทั้ง	ลักษณะ	เป็น	วัฏจักร	 เส้น	ตรง	 และ	ลักษณะ	ลำดับ	ขั้น	

(stage)

ปราก	ฏ	การณ์	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ของ	ไทย	การ	เปลี่ยนแปลง	โดย	การ	วิวัฒนาการ	มี	อยู่	ทั่วไป	ทั้ง	

ด้าน	วิทยาศาสตร์กายภาพ	วิทยาศาสตร์	ธรรมชาติ	การเกษตร	การ	ศึกษา	และ	การ	แพทย์	เช่น	ด้าน	การเกษตร	

ของ	ประเทศไทย	เริ่ม	ต้น	การเกษตร	กรรม	แบบ	ดั้งเดิม	ตั้งแต่	ยุค	ก่อน	สมัย	กรุง	สุโขทัย	กรุง	ศรีอยุธยา	และ	กรุง	

รัตนโกสินทร์	ตอน	ต้น	ทำการ	เกษตร	โดย	ใช้	แรงงาน	สัตว์	ทำการ	ผลิต	แบบ	ยังชีพ	(subsistance	farming)	เป็น	
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3-12 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ส่วน	มาก	ทำการ	เกษตร	เพื่อ	การ	ค้า	บ้าง	เล็ก	น้อย	ตั้งแต่	พ.ศ.	2510	เป็นต้น	มา	มี	การ	ส่ง	เสริม	ให้	ทำการ	เกษตร	

แผน	ใหม่	ใช้	เทคโนโลยี	ต่าง	ๆ	มาก	ขึ้น	เน้น	ทำการ	เกษตร	เพื่อ	การ	ค้า	และ	อุตสาหกรรม	วิวัฒนาการ	การเกษตร	

ของ	ประเทศไทย	ตั้งแต่	การเกษตร	แบบ	ดั้งเดิม	มา	จนถึง	การเกษตร	แผน	ใหม่	ใช้	เวลา	ประมาณ	700	ปี

นอกจาก	นี้	 จาก	การ	สังเกต	การ	วิวัฒนาการ	ของ	ความ	เป็น	อยู่	ของ	สังคม	เกษตร	แบบ	ดั้งเดิม	 ซึ่ง	เคย	มี	

ความ	เป็น	อยู่	แบบ	เรียบ	ง่าย	ใช้	สิ่งของ	แลก	กัน	แทน	เงิน	ตรา	มี	ความ	เป็น	ส่วน	ตัว	ใน	การ	ดำรง	ชีวิต	สูง	ทั้ง	การ	หุง	หา	 

อาหาร	 การ	แต่ง	กาย	 ไม่	ค่อย	มี	เครื่อง	อำนวย	ความ	สะดวก	 ชีวิต	ความ	เป็น	อยู่	ของ	เกษตรกร	วิวัฒนาการ	เข้า	สู่	

สังคม	เมือง	มาก	ขึ้น	มี	การ	ปฏิสัมพันธ์	กับ	สังคม	ภายนอก	มาก	ขึ้น	ใช้	เงิน	ตรา	เป็น	สิ่ง	แลก	เปลี่ยน	ต้อง	มี	เครื่อง	รับ	

วิทยุ	กระจาย	เสียง	วิทยุ	โทรทัศน์	โทรศัพท์	เคลื่อนที่	แต่ง	กาย	ทัน	สมัย	เข้า	ร่วม	ประชุม	สัมมนา	ใน	โรงแรม	สถาน	ที	่ 

หรูหรา	มี	รถ	จักรยานยนต์	รถยนต์	แทน	กระบือ	และ	เกวียน	บาง	คน	มี	โอกาส	ขึ้น	เครื่อง	บิน	ดู	งาน	หรือ	ฝึก	อบรม	

ต่าง	ประเทศ	นับ	ว่า	เป็น	วิวัฒนาการ	ชีวิต	ความ	เป็น	อยู่	ที่	ต้อง	ใช้	เวลา	นาน	หรือ	เกือบ	ชั่ว	ชีวิต	เลย	ที	เดียว

การ	ปฏิวัติ	(revolution)	เป็นก	ระ	บวน	การ	ทาง	สังคม	(social	movement)	ที่	มนุษย์	มี	การก	ระ	ทำ	ต่อ	

กัน	การ	เปลี่ยนแปลง	แบบ	ปฏิบัติ	การ	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	อย่าง	ฉับ	พลัน	มี	ผล	ผิด	ไป	จาก	สังคม	และ	

วัฒนธรรม	เดิม	มาก	เพื่อ	เป็นการ	แสวงหา	ทาง	สร้าง	ระเบียบ	สังคม	ใหม่	ทั้งหมด	เป็นการ	ท้าทาย	ต่อ	จารีต	ประเพณ	ี

และ	วิถี	ชาว	บ้าน	ที่	มี	อยู่	เดิม	มัก	ใช้	กำลัง	หรือ	อาจ	เป็นการ	คลั่ง	ศาสนา	ใช้	ความ	คับ	ข้องใจ	และ	ความ	ก้าวร้าว	เป็น	

เครื่อง	มือ	ถ้า	หาก	เป็นการ	ปฏิวัติ	ทางการ	เมือง	มัก	มี	ความ	รุนแรง	เช่น	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ประเทศ	จีน	รัสเซีย	คิวบา	หรือ	

ประเทศไทย	และ	การ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม

2. การ ปฏิสัมพันธ์ ทาง วัฒนธรรม (acculturation) นัก	วิชาการ	บาง	ท่าน	เรียก	ว่า	การ	ปะทะ	สังสรรค์	

ทาง	วัฒนธรรม	การ	แลก	เปลี่ยน	ทาง	วัฒนธรรม	หรือ	การ	ผสม	ผสาน	กลมกลืน	กับ	ทาง	วัฒนธรรม	(assimilation)	 

เป็นก	ระ	บวน	การ	ติดต่อ	รับ	วัฒนธรรม	หนึ่ง	ที่	มี	อิทธิพล	ต่อ	อีก	วัฒนธรรม	หนึ่ง	 ทำให้	วัฒนธรรม	ทั้ง	สอง	มี	ความ	

คล้ายคลึง	กัน	 และ	มี	ผล	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	วัฒนธรรม	ทั้ง	สอง	 การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรมอาจ	

เริ่ม	ตั้งแต่	การ	ยอมรับ	ภาษา	ที่	เป็น	วิชาการ	มา	ใช้	 จนถึง	การ	รับ	วัฒนธรรม	อื่น	และ	ระบบ	สังคม	ทั้งหมด	อาจ	เป็น 

ก	ระ	บวน	การ	ที่	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	หรือ	เป็นก	ระ	บวน	การ	ที่	เร็ว	โดย	มี	อิทธิพล	การเมือง	ภายนอก	เนื่องจาก	ความ	ไม่	

พอใจ	ของ	เดิม	ที่	มี	อยู่	ลักษณะ	เด่น	ของ	การ	ติดต่อ	กัน	ของ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	มี	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)		เกิด	จาก	จักรวรรดินิยม	การ	ล่า	อาณานิคม	และ	การ	เข้าปก	ครอง	สังคม	อื่น	โดย	ทาง	อ้อม	แล้ว	

นำ	วัฒนธรรม	ไป	ถ่ายทอด

2)		การ	สงคราม	การ	เข้า	ยึด	ครอง	ของ	ทหาร	และ	เข้า	ครอบ	ครอง

3)		การ	เผย	แพร่	ศาสนา	เป็นการ	แผ่	อำนาจ	ทาง	ศาสนจักร	และ	นำ	วัฒนธรรม	อื่น	ๆ	ไป	เผย	แพร่	

ด้วย

4)		การ	อพยพ	การ	โยก	ย้าย	ถิ่น	ของ	ประชาชน	ทั้ง	ส่วน	บุคคล	และ	เป็นก	ลุ่ม

	นอกจาก	นี้	อาจ	เกิด	จาก	การ	ค้าขาย	การ	ท่อง	เที่ยว	การ	ศึกษา	การ	ถ่ายทอด	ความ	รู้	ให้	กับ	คนใน	สังคม	

อื่น	และ	การ	ติดต่อ	ทางการ	ทูต	ซึ่ง	กิจกรรม	ต่าง	ๆ	ดัง	กล่าว	จะ	ทำ	หน้าที่	ถ่ายทอด	การ	ยอมรับ	วัฒนธรรม	ซึ่ง	กัน	

และ	กัน	แล้ว	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม	ขึ้น	ใน	สังคม
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3-13การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

3. การ พัฒนา เป็น อุตสาหกรรม (industrialization) หรือ การ เป็น อุตสาหกรรม	 หมาย	ถึง	 การ	

เปลีย่นแปลง	จาก	สงัคม	เกษตรกรรม	หรอื	การ	คา้	ไป	สู	่สงัคม	อตุสาหกรรม	ม	ีการ	พฒันา	ระบบ	โรงงาน	อตุสาหกรรม	

มี	การ	ใช้	เครื่องจักร	กล	ใน	โรงงาน	อุตสาหกรรม	ดัชนี	ที่	จะ	บ่ง	ชี้	ของ	การ	เป็น	ประเทศ	อุตสาหกรรม	นั้น	ขึ้น	อยู่	กับ	

สัดส่วน	ของ	แรงงาน	ใน	ภาค	เกษตรกรรม	จะ	ลด	น้อย	ลง	 อัน	เป็น	ผล	มา	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เทคโนโลยี	

เศรษฐกิจ	และ	องค์การ	ที่	สอดคล้อง	กับ	การ	เป็น	อุตสาหกรรม	และ	ทำให้	มี	ความ	ทัน	สมัย	 การ	เจริญ	เติบโต	ทาง	

เศรษฐกิจ	 หรือ	การ	พัฒนา	ตลอด	จน	การ	เปลี่ยนแปลง	ทางการ	เมือง	 สังคม	ศาสนา	 การ	ศึกษา	 และ	องค์การ	

ต่าง	ๆ 	นอกจาก	นี้	การ	เป็น	อุตสาหกรรม	อาจ	ประเมิน	ได้	จาก	ระดับ	ความ	ซับ	ซ้อน	ของ	สหภาพแรงงาน	การ	พัฒนา	

เทคโนโลยี	ความ	ทัน	สมัย	ของ	วิชาชีพ	วิชาการ	และ	บุคลากร	ด้าน	บริหาร	จัดการ	ความ	ชำนาญ	เฉพาะ	ด้าน	การ	

ผลิต	และ	การ	บริหาร	ที่	ทัน	สมัย	 รูป	แบบ	การ	เปลี่ยนแปลง	ด้าน	ประชากร	 เช่น	 อัตรา	การ	เกิด	การ	ตาย	จะ	ลด	ลง	

มี	การ	ย้าย	ถิ่น	จาก	ชนบท	เข้า	สู่	ภาค	อุตสาหกรรม	การ	เปลี่ยนแปลง	สถาบัน	ครอบครัว	จาก	ครอบครัว	ขยาย	เป็น	

ครอบครัว	เดี่ยว	 (nuclear	 family)	 ความ	สัมพันธ์	ภายใน	ครอบครัว	ลด	น้อย	ลง	คนใน	สังคม	มี	ความ	ทัน	สมัย	

มี	การ	ศึกษา	มี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	ผ่าน	ช่อง	ทาง	สื่อสาร	มวลชน	จะ	เห็น	ว่าการ	อุตสาหกรรม	นั้น	มี	ความ	สำคัญ	ต่อ	

การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	อย่าง	มาก

ปรากฏการณ์	การ	เป็น	อุตสาหกรรม	ใน	สังคม	ไทย	 ปัจจุบัน	ประเทศไทย	มี	ระบบ	เศรษฐกิจ	แบบ	

อุตสาหกรรม	มี	ราย	ได้	จาก	โรงงาน	อุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม	เกษตร	อุตสาหกรรม	ก่อสร้าง	และ	การ	บริการ	ซึ่ง	

มากกว่า	ราย	ได้	จาก	ภาค	เกษตรกรรม	จังหวัด	ต่าง	ๆ	จัด	ตั้ง	นิคม	อุตสาหกรรม	ขึ้น	เป็น	จำนวน	มาก	สถาน	ศึกษา	

พยาบาล	ผลิต	กำลัง	คน	ระดับ	ฝีมือ	(skilled	labour)	หรือ	ระดับ	ประกาศนียบัตร	วิชาชีพ	(ปวช.)	ระดับ	เทคนิค	

หรือ	ประกาศนียบัตร	วิชาชีพ	ชั้น	สูง	(ปวส.)	เพื่อ	เป็น	หัวหน้า	งาน	(foreman)	ระดับ	นัก	วิชาการ	และ	วิชาชีพ	หรือ	

ปริญญา	ตรี	ด้าน	วิศวกรรม	และ	ขยาย	การ	ศึกษา	ภาค	บังคับ	จาก	6	ปี	เป็น	12	ปี	เพื่อ	ให้	มี	ทักษะ	ใน	การ	ประกอบ	

อาชีพ	มาก	ขึ้น	 เมื่อ	จบ	แล้ว	ก็	เข้า	สู่	ตลาด	แรงงาน	ที่	เป็น	โรงงาน	อุตสาหกรรม	ต่าง	 ๆ	ตลอด	จน	ภาค	บริการ	 เช่น	

ทำงาน	ใน	ร้าน	สรรพ	สินค้า	ภัตตาคาร	โรงแรม	และ	การ	ท่อง	เที่ยว

4.  การ พัฒนา เป็น เมือง (urbanization) หมาย	ถึง	การ	ทำให้	สังคม	ชุมชน	มี	ความ	เจริญ	ก้าวหน้า	เป็น	

ศูนย์กลาง	การ	บริหาร	มี	เศรษฐกิจ	ดี	คน	มี	การ	ศึกษา	เฉลียว	ฉลาด	ลักษณะ	ของ	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง	จะ	ประมาณ	

จาก	สัดส่วน	ของ	ประชากร	ที่	อยู่	อาศัย	ใน	ตัว	เมือง	หรือ	มหานคร	ปกติ	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง	จะ	ประกอบ	ด้วย	ความ	

เป็น	สมัย	ใหม่	และ	การ	เป็น	อุตสาหกรรม	เสมอ	เพื่อ	จะ	เป็น	แหล่งจ้าง	แรงงาน	มาก	ขึ้น

ปรากฏการณ์	การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	ใน	สังคม	ไทย	มี	ตัวอย่าง	เป็น	จำนวน	มาก	เช่น

1)		การ	ยอมรับ	เทคโนโลยี	การเกษตร	สมัย	ใหม่	เช่น	รถ	ไถ	ไร่	นา	(tractor)	เครื่อง	ปลูก	พืช	เครื่อง	

มือ	ปราบ	ศัตรู	พืช	เครื่อง	เก็บ	กี่	ยว	และ	เครื่อง	นวด

2)	การ	รับ	วัฒนธรรม	วัน	ปี	ใหม่	สากล	 เทศกาล	วัน	แห่ง	ความ	รัก	 (Valentine	Day)	 การ	ไหว้	

บรรพบุรุษ	 การ	บริโภค	อาหาร	จาน	ด่วน	 (fast	 food)	 ของ	ทาง	ยุโรป	และ	อเมริกา	 ตลอด	จน	วัฒนธรรม	การ	

สันทนาการ	การ	เต้นรำ	การ	กีฬา	กอล์ฟ	เป็นต้น

3)		การ	รับ	วัฒนธรรม	การ	แต่ง	กาย	การ	แต่ง	กาย	ของ	วัย	รุ่น	เช่น	ผู้	หญิง	นุ่ง	กระโปรง	สั้น	สวม	เสื้อ	

ชาย	ลอย	สูง	เจาะ	สะดือ	และ	ผู้ชาย	ประดับ	ตุ้มหู	ตลอด	จน	การ	แต่ง	กาย	ด้วย	ชุด	สากล
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4)		การ	รับ	วัฒนธรรม	ด้าน	ภาษา	 นัก	วิชาการ	และ	ผู้	มี	การ	ศึกษา	ทั่วไป	นิยม	พูด	ภาษา	อังกฤษ	 

มาก	ขึ้น	พจนานุกรม	ไทย	บรรจุ	ภาษา	อังกฤษ	ที่	เป็น	ศัพท์	วิชาการ	หรือ	ศัพท์	เฉพาะ	มาก	ขึ้น	กว่า	ของ	เดิม	มาก

5. การ พัฒนา ให้ เป็น สมัย ใหม่ (modernization)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	จาก	สิ่ง	ดั้งเดิม	หรือ	สังคม	

ที่	ไม่	เจริญ	ไป	สู่	การ	ใช้	เทคโนโลยี	ที่	ก้าวหน้า	 มี	ความ	มั่นคง	 การ	เป็น	สมัย	ใหม่	จะ	หมาย	รวม	ถึง	การ	เป็น	สังคม	

อุตสาหกรรม	การ	เป็น	สังคม	เมือง	 และ	ความ	เป็น	ราชการ	 ซึ่ง	ส่วน	มาก	จะ	นึกถึง	การ	เลียน	แบบ	การ	พยายาม	ที่	

จะ	พัฒนา	ให้	ก้าวหน้า	และ	การ	ถ่ายทอด	สิ่ง	ต่าง	ๆ	ทั้ง	ใน	ด้าน	การ	ผลิต	 และ	การ	ยอมรับ	เทคโนโลยี	จาก	ประเทศ 

	ตะวัน	ตก	ไป	สู่	ประเทศ	ที่	กำลัง	พัฒนา	ดัง	นั้น	พื้น	ฐาน	ของ	การ	ทำให้	เกิด	ความ	ทัน	สมัย	ซึ่ง	ขึ้น	อยู่	กับ	การ	สื่อสาร	

และ	การ	ติดต่อ	กัน	ระหว่าง	วัฒนธรรม	และ	สังคม	ต่าง	ๆ	การ	เจริญ	ทาง	อุตสาหกรรม	เพียง	อย่า	งดียว	ไม่ใช่	ปัจจัย	

สำคัญ	ที่	จะ	ทำให้	การ	เป็น	สมัย	ใหม่	ได้

	 ปรากฏการณ์	ความ	เป็น	สมัย	ใหม่	ใน	สังคม	ไทย	 จะ	สังเกต	เห็น	ว่า	ปัจจุบัน	คน	ไทย	ส่วน	ใหญ่	เป็น	 

คน	สมัย	ใหม่	มาก	ขึ้น	อาทิ	เป็น	คน	มี	ประสิทธิภาพ	ขยัน	ตรง	ต่อ	เวลา	ประหยัด	ยอมรับ	ประสบการณ์	และ	ความ	

คิด	ใหม่	 ใจ	กว้าง	 มี	ความ	ยืดหยุ่น	 มี	ความ	เป็น	อิสระ	และ	เป็น	ตัว	ของ	ตัว	เอง	 มี	ความ	เสีย	สละ	 เห็น	ประโยชน์	 

ส่วน	รวม	มากกว่า	ประโยชน์	ส่วน	ตน	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	ตนเอง	และ	ครอบครัว	และ	พอใจ	ใน	ตนเอง	สำหรับ	ใน	

ระดับ	หน่วย	งาน	จะ	พบ	ว่า	บาง	หน่วย	งาน	มี	บุคลากร	ที่	ใจ	กว้าง	มี	จิตใจ	เป็น	ผู้	ให้	บริการ	ความ	คิด	ดี	รัก	องค์การ	มี	 

เครื่อง	ใช้	ใน	สำนักงาน	สมัย	ใหม่	ความ	เป็น	ระเบียบ	เรียบร้อย	เป็น	ที่	น่า	เชื่อ	ถือ	และ	ไว้	วางใจ	แก่	สังคม

ลักษณะ	ของ	เมือง	ที่	มี	อาณาเขต	กว้าง	 เป็น	ศูนย์กลาง	การ	ค้า	และ	ธุรกิจ	 ประชาชน	มี	ความ	หนา	แน่น	

มี	ความ	แตก	ต่าง	กัน	 การ	ติดต่อ	สื่อสาร	มี	รูป	แบบ	ที่	เป็น	ทางการ	 และ	มี	ความ	ชำนาญ	ใน	การ	ปฏิสัมพันธ์	ของ	

ประชากร	 โดย	ทั่วไป	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	ประชากร	จะ	อยู่	ใน	เมือง	มาก	 แต่	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ประชากร	จะ	

อยู่	ใน	ชนบท	มากกว่า

ขณะ	นี้	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	เป็น	เมือง	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	มาก	 และ	มี	ผล	ต่อ	การ	ย้าย	ถิ่น	ของ	ประชาชน 

	จาก	ชนบท	เข้า	สู่	เมือง	ใน	อัตรา	สูง	ทำให้	ประชาชน	ใน	ชนบท	ลด	ลง	และ	เกษตรกร	จะ	เสีย	โอกาส	ด้าน	เศรษฐกิจ

ปรากฏการณ์	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง	ใน	สังคม	ไทย	 จะ	พบ	ว่า	หลัง	จาก	ประเทศไทย	ประสบ	ผล	สำเร็จ	ใน	

การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ระดับ	หนึ่ง	แล้ว	 ประชาชน	ย้าย	ถิ่น	จาก	สังคม	ชนบท	สู่	สังคม	เมือง	 หรือ	ประกอบ	อาชีพ	

อุตสาหกรรม	และ	บริการ	มี	การ	ลงทุน	ด้าน	อสังหาริมทรัพย์	(real	estate)	เพิ่ม	ขึ้น	โดย	การ	สร้าง	หมู่บ้าน	จัดสรร	

ลักษณะ	ต่าง	ๆ 	รอบ	ๆ 	เมือง	ใหญ่	อาทิ	กรุงเทพมหานคร	และ	ปริมณฑล	จังหวัด	เชียงใหม่	จังหวัด	นครราชสีมา	

เพิ่ม	ขึ้น	เป็น	จำนวน	มาก	มี	โครงสร้าง	พื้น	ฐาน	เช่น	ไฟฟ้า	ประปา	ถนน	การ	สื่อสาร	ด้าน	โทรศัพท์	การ	สันทนาการ	

ดว้ย	รายการ	วทิย	ุโทรทศัน	์รายการ	โทรทศัน	์ตาม	สาย	(cable	television)	ประชาชน	ม	ีความ	เปน็	สมยั	ใหม	่เพิม่	ขึน้	

ได้	รับ	การ	ศึกษา	สูง	การ	สาธารณสุข	ดี	อยู่	ใน	สังคม	แบบ	เปิด	และ	บริโภค	สารสนเทศ	จาก	สื่อ	ต่าง	ๆ 	เพิ่ม	ขึ้น	ทำให้	

สัดส่วน	คน	อยู่	ใน	ชนบท	ลด	ลง	และ	จำนวน	คน	อยู่	ใน	เมือง	เพิ่ม	ขึ้น	อย่างไร	ก็ตาม	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง	บาง	แห่ง	ก	็

มี	ปัญหา	เนื่องจาก	การ	วางแผน	ไม่	ค่อย	ดี	การ	สร้าง	สาธารณูปโภค	ไม่ทัน	กับ	การ	ขยาย	ตัว	ของ	เมือง

กล่าว	โดย	สรุป	แล้ว	ปรากฏการณ์	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	ที่มา	ของ	ปรากฏการณ์	มี	หลาย	

รูป	แบบ	ทั้ง	ใน	การ	วิวัฒนาการ	 ซึ่ง	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	แบบ	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	ตาม	

ลำดับ	ขั้น	ตอน	ของ	อารยธรรม	มี	ความ	ชอบ	ธรรม	ถูก	ต้อง	ตาม	แบบแผน	และ	กฎหมาย	ซึ่ง	แตก	ต่าง	จาก	การ	ปฏิวัต	ิ
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ที่	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	อย่าง	ฉับ	พลัน	และ	ผิด	จาก	สังคม	เดิม	ต้อง	สร้าง	ระเบียบ	สังคม	ใหม่	การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	

วัฒนธรรม	ซึ่ง	เป็นก	ระ	บวน	การ	ติดต่อ	รับ	วัฒนธรรม	หนึ่ง	ที่	มี	อิทธิพล	ต่อ	อีก	วัฒนธรรม	หนึ่ง	 ทำให้	วัฒนธรรม	

ทั้ง	สอง	มี	ความ	คล้ายคลึง	กัน	 และ	มี	ผล	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ทั้ง	สอง	วัฒนธรรม	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	รูป	แบบ	

การ	พัฒนา	ให้	ทัน	สมัย	 การ	พัฒนา	เป็น	อุตสาหกรรม	และ	การ	พัฒนา	เป็น	เมือง	 ซึ่ง	จะ	ทำให้	สังคม	มี	ความ	เจริญ	

ก้าวหน้า	ประชาชน	ได้	รับ	การ	ศึกษา	มี	ความ	ทัน	สมัย	เศรษฐกิจ	ดี	ซึ่ง	จะ	พบ	ปรากฏการณ์	อัน	เนื่อง	มา	จาก	สาเหตุ	

การ	เปลี่ยนแปลง	เหล่า	นี้	ใน	ลักษณะ	ต่าง	ๆ	กัน

เรื่อง ที่ 3.1.2 ปัจจัย ที่ ทำให้ เกิด การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม

ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ใน	ที่	นี้	จะ	กล่าว	ถึง	ปัจจัย	ด้าน	ประชากร	 ปัจจัย	ด้าน	

วัฒนธรรม	ปัจจัย	ด้าน	การเมือง	การ	ปกครอง	และ	ปัจจัย	ด้าน	เศรษฐกิจ	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

ปัจจัย ด้าน ประชากร
ประชากร	 (population)	 หมาย	ถึง	 หมู่	คน	ที่	อาศัย	อยู่	ใน	แต่ละ	ท้อง	ถิ่น	 ประชากร	เป็น	สิ่ง	แวดล้อม	

ด้าน	ชีวภาพ	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ระบบ	นิเวศ	 เช่น	เดียวกัน	กับ	ระบบ	สิ่ง	แวดล้อม	ทาง	ภูมิศาสตร์	อื่น	 ๆ	 โครงสร้าง	ของ	

ประชากร	ที่	สำคัญ	ประกอบ	ด้วย	การ	เกิด	การ	ตาย	และ	การ	ย้าย	ถิ่น	ซึ่ง	มี	ผล	ต่อ	ขนาด	ของ	ประชากร	ครอบครัว	

อาชีพ	และ	วิถี	ชีวิต

1. ความ สำคัญ ของ ประชากร ประชากร	ของ	แต่ละ	ประเทศ	ประกอบ	ด้วย	ปัจเจกบุคคล	 ซึ่ง	เป็น	

ทรัพยากร	มนุษย์	ที่	มี	คุณค่า	ที่	ดี	ที่สุด	ของ	สังคม	 เพราะ	เป็น	ผู้	สร้าง	ผู้	ผลิต	ผู้	บริโภค	และ	ผู้	พัฒนา	ประเทศ	ชาติ	

ให้	เจริญ	รุ่งเรือง	ก้าวหน้า	ไป	สู่	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	การ	ปกครอง	และ	

การ	ศึกษา	อัน	พึง	ประสงค์	ช่วย	จรรโลง	ให้	ประเทศ	ชาติ	คง	อยู่	ตลอด	ไป

โดย	ทั่วไป	ประชากร	จะ	มี	ความ	สำคัญ	ต่อ	สังคม	ทั้ง	ใน	ด้าน	ปริมาณ	และ	คุณภาพ	 กล่าว	คือ	 ใน	ด้าน	

ปริมาณ	จะ	บ่ง	ชี้	ให้	สังคม	ทราบ	ถึง	 ขนาด	ของ	ประชากร	ซึ่ง	เป็น	จำนวน	รวม	ทั้งหมด	ของ	ประชากร	แต่ละ	ประเทศ	

จำนวน	ประชากร	แสดง	ให้	ทราบ	ทั้ง	ความ	ซับ	ซ้อน	ความ	ยาก	ง่าย	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	 การ	พัฒนา	 อำนาจ	ใน	

การ	ผลิต	การ	บริโภค	และ	ความ	ต้องการ	ตลอด	จน	การ	บริหาร	จัดการ	ด้าน	โครงสร้าง	พื้น	ฐาน	สาธารณูปโภค	เพื่อ	

สนอง	ประชากร	ส่วน	ใน	ด้าน	คุณภาพ	มี	ความ	หมาย	ครอบคลุม	ถึง	ประชากร	ที่	มี	การ	ศึกษา	ได้	รับ	การ	ขัดเกลา	ทาง	

สังคม	เป็น	ประชากร	ที่	มี	ระเบียบ	วินัย	มี	คุณธรรม	จริยธรรม	และ	มี	จิตสำนึก	ต่อ	สังคม	ตัวอย่าง	ใน	พ.ศ.	2541	

ประชากร	ของ	ประเทศ	สงิคโปร	์ได	้รบั	การ	ยกยอ่ง	วา่	ม	ีคณุภาพ	ด	ีทีส่ดุ	ใน	โลก	เพราะ	ประเทศ	นี	้ม	ีความ	เปน็	ระเบยีบ	

ทั้ง	ระดับ	บุคคล	จนถึง	ระดับ	สังคม	และ	รัฐบาล	จึง	มี	ความ	เจริญ	ก้าวหน้า	มาก
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2. อิทธิพล ของ ประชากร ที่ มี ผล ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม	 ประชากร	นั้น	เป็น	หมู่	ของ	พลเมือง	ที่	

ประกอบ	ด้วย	ปัจเจกบุคคล	หลาย	ๆ	คน	ฉะนั้น	ประชากร	ที่	จะ	ทำให้	สังคม	เปลี่ยนแปลง	 จึง	เริ่ม	ตั้งแต่	การ	เกิด	

จนถึง	การ	ตาย	และ	มี	ทั้ง	ระดับ	ตัว	บุคคล	จนถึง	กลุ่ม	บุคคล	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

2.1		ลักษณะ	บุคคลิ	ก	ภาพ	ของ	บุคคล	มนุษย์	แต่ละ	คน	เป็น	จุด	เริ่ม	ต้น	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	

ทาง	สังคม	 	มี	ความ	ใกล้	ชิด	และ	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	อย่าง	แยก	กัน	ไม่	ออก 

	เป็น	องค์	ประกอบ	สำคัญ	ที่	จะ	ทำให้	สังคม	เปลี่ยนแปลง	ใน	ทิศทาง	ใด	และ	รูป	แบบ	ใด	ปัจจัย	ที่	จะ	ทำให้	คน	เป็น 

	อยา่งไร	นัน้	ยอ่ม	ขึน้	อยู	่กบั	เพศ	วยั	การ	ศกึษา	ความ	เชือ่	คา่	นยิม	และ	ทศันคต	ิกลา่ว	คอื	เพศ	ชาย	และ	เพศ	หญงิ	ยอ่ม	 

มี	ค่า	นิยม	แตก	ต่าง	กัน	คน	ที่	มีอายุ	มาก	จะ	มี	ความ	เชื่อ	 ค่า	นิยม	และ	ทัศนคติ	ต่าง	จาก	เด็ก	และ	เยาวชน	ผู้	ที่	มี	การ	

ศึกษา	สูง	ย่อม	มี	ความ	รู้มาก	และ	มี	วิสัย	ทัศน์	กว้าง	ไกล	กว่า	ผู้	ที่	มี	การ	ศึกษา	น้อย	ดัง	นั้น	ระดับ	ปัจเจกบุคคล	จะ	มี	

ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มาก

2.2		ขนาด	ของ	ประชากร	 เป็น	สิ่ง	บ่ง	ชี้	ถึง	จำนวน	สังคม	ขนาด	เล็ก	หรือ	ขนาด	ใหญ่	 สะท้อน	ให้	

เห็น	ความ	ต้องการ	ใน	สังคม	 การ	กำหนด	นโยบาย	และ	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	 นอกจาก	นี้	 

ยัง	เป็น	ปัจจัย	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	ความ	ซับ	ซ้อน	ใน	การ	กำหนด	โครงสร้าง	และ	หน้าที่	ใน	สังคม	ดัง	จะ	เห็น	ได้	ว่า	ชุมชน	

ที่	มี	ประชากร	อยู่	ร่วม	กัน	หนึ่ง	ล้าน	คน	ย่อม	จะ	มี	ความ	ใกล้	ชิด	สนิท	สนม	กัน	เป็น	ส่วน	ตัว	น้อย	กว่า	ชุมชน	หรือ	 

หมู่บ้าน	เล็ก	ๆ	ที่	มี	ประชากร	เพียง	100	คน

2.3		โครงสร้าง	ของ	ประชากร	ที่	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ประกอบ	ด้วย	โครงสร้าง	

ทาง	ครอบครัว	เพศ	และ	อายุ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)		โครงสร้าง	ทาง	ครอบครัว	ใน	อดีต	สังคม	ไทย	มี	ครอบครัว	ใหญ่	บาง	ครอบครัว	มี	ลูก	มาก	

แต่	ปัจจุบัน	ครอบครัว	ไทย	มี	ขนาด	เล็ก	ลง	เพราะ	คู่	สมรส	มี	การ	วางแผน	ครอบครัว	และ	นิยม	มี	บุตร	น้อย

2)		โครงสรา้ง	ทาง	เพศ	และ	อายุ	ม	ีความ	สำคญั	ตอ่	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	สงัคม	ใน	ดา้น	ความ	

เป็น	อยู่	และ	วิถี	ชีวิต		ทั้ง	ภาวะ	การ	สมรส	ครอบครัว	การ	ศึกษา	การ	ประกอบ	อาชีพ	การ	สาธารณสุข	การ	ย้าย	ถิ่น	 

สิทธิ	 บทบาท	หน้าที่	ของ	บุคคล	ใน	สังคม	 กล่าว	คือ	 ถ้า	ประเทศไทย	มี	เพศ	ชาย	หรือ	เพศ	หญิง	ใน	อัตราส่วน	ที่	 

แตก	ต่าง	กัน	มาก	 อาจ	กระทบ	ต่อ	การ	ประกอบ	อาชีพ	บาง	อย่าง	 การ	สมรส	และ	การ	ลด	ครัว	เรือน	จะ	ทำให้	แผน	

ครอบครัว	ดั้งเดิม	แตก	สลาย	ลง	ไม่มี	ผู้	สืบ	สกุล	ใน	ทำนอง	เดียวกัน	ถ้า	หาก	ภาวะ	ประชากร	ไทย	มี	คน	อยู่	ใน	วัย	เด็ก	

และ	สูง	อาย	ุมาก	ก็	จะ	มี	อัตราส่วน	การ	เป็น	ภาระ	(dependency	ratio)	สูง	ขาด	ภาวะ	แรงงาน	แต่	ถ้า	ประเทศไทย	

มี	ประชากร	วัย	หนุ่ม	สาว	ซึ่ง	อยู่	ใน	วัย	แรงงาน	มาก	ย่อม	จะ	ช่วย	พัฒนา	หรือ	เป็น	แรง	ขับ	ให้	สังคม	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	

เพราะ	วัย	หนุ่ม	สาว	นี้	เป็น	ทั้ง	ผู้	ผลิต	และ	ผู้	บริโภค

2.4		การ	ขยาย	ตัว	ของ	ประชากร	 ปกติ	ประชากร	จะ	เลือก	ตั้ง	ถิ่นฐาน	ที่	อยู่	อาศัย	ใน	ภูมิประเทศ	

ที่	เหมาะ	สม	 เพื่อ	การ	ดำรง	ชีวิต	ความ	ปลอดภัย	ใน	ชีวิต	และ	ทรัพย์สิน	ตลอด	จน	การ	รับ	การ	บริการ	ต่าง	 ๆ	มัก	

จะ	ไม่	ตั้ง	ถิ่นฐาน	รวม	กัน	อยู่	เป็นก	ระ	จุก	ใน	ท้อง	ถิ่น	ใด	ท้อง	ถิ่น	หนึ่ง	 การก	ระ	จาย	ของ	ประชากร	จะ	ชี้	ให้	เห็น	ความ	 

หนา	แน่น	และ	ความ	เป็น	เมือง	ใน	แต่ละ	ท้อง	ถิ่น	การก	ระ	จาย	ตัว	ของ	ประชากร	จะ	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	

สังคม	 วัฒนธรรม	 ระบบ	เศรษฐกิจ	ของ	ชุมชน	การ	ประกอบ	อาชีพ	 วิถี	ชีวิต	 ตลอด	จน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	

เมือง
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3-17การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

2.5		การ	ย้าย	ถิ่น	(migration)	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	โครงสร้าง	ของ	ประชากร	นอก	เหนือ	จาก	

การ	เกิด	และ	การ	ตาย	 ทำให้	ประชากร	ใน	ท้อง	ถิ่น	ลด	ลง	 และ	เป็นการ	เพิ่ม	ประชากร	ใน	อีก	ที่	หนึ่ง	 ทำให้	มี	การ	

ปฏิสัมพันธ์	หรือ	การก	ลม	กลืน	กัน	ทาง	วัฒนธรรม	อัน	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	เช่น	คน	ไทย	ใน	ภาค	

ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	ย้าย	ถิ่น	ไป	อยู่	ภาค	กลาง	เหนือ	และ	ภาค	ใต้	จะ	นำ	วัฒนธรรม	และ	วิถี	การ	บริโภค	ข้าว	เหนียว	

ส้มตำ	ไก่	ย่าง	ไป	ด้วย	ถ้า	ประชากร	ใน	ภาค	นั้น	เห็น	ว่า	เป็น	วัฒนธรรม	การ	บริโภค	ที่	ดี	ก็	จะ	รับ	ไว้	ใน	ทำนอง	เดียวกัน	

ใน	อดีต	นั้น	ชน	ชาว	อังกฤษ	และ	ยุโรป	อพยพ	ย้าย	ถิ่น	ไป	ตั้ง	ประเทศ	ใหม่	ที่	เป็น	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ปัจจุบัน	 

นำ	ความ	รู้	 ประสบการณ์	 วัฒนธรรม	 เทคโนโลยี	ไป	พัฒนา	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	จน	เจริญ	รุ่งเรือง	 และ	เป็น	

ประเทศ	มหาอำนาจ

2.6		การ	ขัดเกลา	ทาง	สังคม	 (socialization)	 เป็นก	ระ	บวน	การ	พัฒนา	ตนเอง	ทั้ง	ทาง	ตรง	และ 

	ทาง	อ้อม	ของ	มนุษย์	 ให้	มี	บุคลิกภาพ	ของ	ตนเอง	 เป็น	คน	ที่	เจริญ	เติบโต	อย่าง	มี	วุฒิ	ภาวะ	 และ	เป็น	สมาชิก	ที่	ดี	 

ของ	สังคม	 การ	ขัดเกลา	ทาง	สังคม	จึง	เป็นการ	ถ่ายทอด	วัฒนธรรม	ของ	สังคม	จาก	ยุค	หนึ่ง	ไป	สู่	สังคม	อีก	ยุค	

หนึ่ง	โดย	การ	ปลูก	ฝัง	ระเบียบ	วินัย	ปลูก	ฝัง	ความ	มุ่ง	หวัง	(aspiration)	การ	สอน	ให้	รู้จัก	บทบาท	และ	ทัศนคติ	

ต่าง	 ๆ	ตลอด	จน	การ	พัฒนา	ทักษะ	การ	ประกอบ	อาชีพ	 การ	จัดการ	ย้าย	ถิ่นฐาน	บ้าน	เรือน	 อัน	จะ	ทำให้	เกิด	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	อย่าง	มี	ระบบ	และ	การ	พัฒนา	ทรัพยากร	มนุษย์

2.7		การ	เกิด	มนุษย์	แต่ละ	เผ่า	พันธุ์ 	มี	ปรัชญา	 ประเพณี	 และ	ความ	เชื่อ	ใน	การ	เกิด	ของ	 

บุตร	ธิดา	มา	ตั้งแต่	โบราณกาล	แตก	ต่าง	กัน	ไป	 เช่น	 ใน	สหัสวรรษ	ใหม่	 2000	 มี	คน	ไทย	บาง	กลุ่ม	เชื่อ	ว่า	เป็น	 

ปี	ที่	ดี	 ปี	มังกร	ทอง	 ซึ่ง	ใน	รอบ	 60	 ปี	มี	ครั้ง	หนึ่ง	 เด็ก	ที่	เกิด	ใน	ปี	นี้	จะ	มี	วาสนา	ดี	มาก	 กระแส	ความ	ต้องการ	มี	 

ลูก	รับ	ปี	มังกร	ทอง	ปี	2000	นั้น	เห็น	ได้	ชัดเจน	มา	ตั้งแต่	ปี	2541	เรื่อย	มา	มี	พ่อ	แม่	บาง	คน	จะ	ผ่าตัด	คลอด	ลูก	ออก	

ก่อน	กำหนด	ตั้งแต่	วัน	ที่	 1	 มกราคม	 2543	 ซึ่ง	เป็นการ	ฝืน	ธรรมชาติ	และ	อาจ	เป็น	อันตราย	จอห์น	คาลเวลล์	

(John	Calwell)	วาง	หลัก	แนวคิด	ใน	ทฤษฎี	เวลธ์โฟลว์	 (Wealth	Flow	Theory)	ว่า	หาก	ครอบครัว	ใด	มี	บุตร	

มาก	บุตร	เอง	จะ	นำ	ไป	สู่	อำนาจ	แก่	บิดา	มารดา	เช่น	การ	มี	บุตร	ที่	เป็น	ผู้นำ	ใน	สังคม	จะ	นำ	มา	สู่	อำนาจ	การ	ยำเกรง	

และ	การ	ยกย่อง	นับถือ	แก่	บิดา	มารดา	 อำนาจ	 และ	ศฤงคาร	ต่างๆ	 จะ	ตาม	มา	 จะ	เห็น	ว่า	แนวคิด	นี้	สนับสนุน	 

ส่ง	เสริม	การ	เกิด	 และ	ทาง	สังคม	เชื่อ	ว่า	เมื่อ	มี	คน	เกิด	มาก	อำนาจ	ใน	สังคม	ก็	จะ	มาก	ตาม	 เพราะ	จำนวน	ประชากร	

คือ	การ	ผลิต	และ	กำลัง	รบ	 ซึ่ง	ประเทศไทย	เชื่อ	แนวคิด	นี้	ใน	ยุด	ของ	จอมพล	 แปลก	พิบูล	สงคราม	 ภาย	หลัง 

ค	วาม	เชื่อ	ตาม	แนวคิด	นี้	เปลี่ยน	ไป	 เพราะ	ถ้า	ปล่อย	ให้	อัตรา	การ	เกิด	สูง	 ประชากร	จะ	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	จน	ล้น	โลก	 

ถึง	ขนาด	เรียก	ว่า	ระเบิด	ประชากร	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	รวม	ทั้ง	กองทุน	ประชากร	ของ	สหประชาชาติ	เร่ง	แก้ไข	

ปัญหา	ประชากร	โดย	เฉพาะ	การ	ชะลอ	อัตรา	การ	เกิด	โดย	การ	วางแผน	ครอบครัว	ใน	ประเทศ	ที่	มี	อัตรา	การ	เกิด	สูง	

ทั้ง	หลาย	ซึ่ง	ปัญหา	การ	เกิด	มาก	คลี่คลาย	ลง	มาก	แล้ว	ใน	ปัจจุบัน

2.8		การ	ตาย	 เป็น	ตัวแปร	ที่	กำหนดการ	เปลี่ยนแปลง	ประชากร	หาก	สังคม	ใด	มี	เพศ	ชาย	หรือ 

	เพศ	หญิง	ตาย	มี	เรื่อง	เล่า	ว่า	หมู่บ้าน	เกษตรกร	แห่ง	หนึ่ง	ทำการ	เกษตร	โดย	ใช้	สาร	ฆ่า	แมลง	มาก	จน	ทำให้	พ่อ	บ้าน	

ได้	รับ	อันตราย	ถึง	ชีวิต	 ใน	หมู่บ้าน	คง	เหลือ	แต่	แม่	บ้าน	กับ	ลูก	 ๆ	 จน	กลาย	เป็นเมือง	แม่หม้าย	 ย่อม	จะ	กระทบ	

ต่อ	การ	เกิด	ขนาด	ประชากร	ตลอด	จน	โครงสร้าง	ของ	ครอบครัว	ด้วย	ตาม	วิชา	ประชากรศาสตร์	นั้น	อัตราส่วน	

ของ	เด็ก	แรก	เกิด	จะ	เป็น	เพศ	ชาย	มากกว่า	เพศ	หญิง	 และ	เมื่อ	วิเคราะห์	อัตรา	การ	ตาย	ใน	แต่ละ	กลุ่ม	อายุ	พบ	ว่า	 
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3-18 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เพศ	ชาย	มี	อัตรา	การ	ตาย	สูง	กว่า	เพศ	หญิง	ตั้งแต่	เยาว์	วัย	จนถึง	ชรา	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 สาเหตุ	การ	ตาย	ของ	ประชากร	

ได้แก่	อุบัติเหตุ	โรค	หัวใจ	และ	โรค	มะเร็ง	เป็นต้น	ปัจจุบัน	อัตรา	การ	ตาย	ลด	ลง	เพราะ	การ	พัฒนา	ทางการ	แพทย	์

และ	สาธารณสุข	ชีวิต	มนุษย์	ยืนยาว	ขึ้น	สังคม	ไทย	จึง	มี	ผู้	สูง	อายุ	(elderly)	เพิ่ม	ขึ้น	โดย	ทั่วไป	อัตรา	การ	ตาย	ของ	

คน	ไทย	ใน	เขต	เทศบาล	จะ	น้อย	กว่า	นอก	เขต	เทศบาล

ปัจจัย ด้าน วัฒนธรรม
เมื่อ	มนุษย์	อยู่	ร่วม	กัน	เป็น	สังคม	ที่	ใหญ่	ขึ้น	 ย่อม	จะ	มี	ความ	ขัด	แย้ง	กัน	 ตลอด	จน	การ	ปฏิบัติ	ต่อ	กัน 

	ไม	่เหมาะ	สม	จงึ	ตอ้ง	ม	ีระเบยีบ	ขอ้	ตกลง	ตา่ง	ๆ 	เกีย่ว	กบั	วถิ	ีชวีติ	ความ	ประพฤต	ิความ	เชือ่	จงึ	ทำให	้เกดิ	วฒันธรรม	

ขึ้น	ใน	สังคม	 เพราะ	มนุษย์	มี	ความ	แตก	ต่าง	จาก	สัตว์	โลก	อื่น	 ๆ	ต้องการ	ความ	เป็น	อยู่	ที่	ดี	 หลุด	พ้น	จาก	สภาพ	 

ป่า	เถื่อน	รู้จัก	การ	ประดิษฐ์	คิดค้น	และ	ใช้	สิ่ง	อื่น	เพื่อ	ความ	จำเป็น	และ	ความ	สะดวก	สบาย	แก่	ชีวิต

วัฒนธรรม	(culture)	เป็น	วิถี	ชีวิต	ของ	สังคม	เป็น	สภาพ	อัน	เป็น	ความ	เจริญ	งอกงาม	เป็น	สิ่ง	แวดล้อม	

และ	มรดก	ทาง	สังคม	ที่	มี	คุณค่า	 วัฒนธรรม	เป็น	ระบบ	ที่	มนุษย์	ใน	สังคม	สร้างสรรค์	ขึ้น	มิได้	เกิด	โดย	ธรรมชาต	ิ

หรือ	สัญชาติ	ญาณ	มนุษย์	ทุก	คน	จึง	เกิด	ใน	วัฒนธรรม	 ไม่มี	ใคร	เกิด	นอก	วัฒนธรรม	 วัฒนธรรม	ประกอบ	ด้วย	

วัฒนธรรม	ทาง	วัตถุ	(material	culture)	ได้แก่	ศิลปกรรม	ประติมากรรม	สถาปัตยกรรม	เครื่อง	มือ	การเกษตร	

เครื่อง	ใช้	ประจำ	วัน	ตลอด	จน	สิ่ง	ประดิษฐ์	ต่าง	ๆ 	และ	วัฒนธรรม	ที่	ไม่	เป็น	วัตถุ	(non-material	culture)	ซึ่ง	เป็น	

วัฒนธรรม	ที่	เป็น	สัญลักษณ์	จับ	ต้อง	ไม่	ได้	เช่น	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ความ	เชื่อ	ค่า	นิยม	ความ	คิด	ระบบ	

ความ	รู้	ตลอด	จน	กิริยา	มารยาท	ดัง	จะ	เห็น	ว่า	ใน	แต่ละ	สังคม	ย่อม	มี	วัฒนธรรม	ไว้	เป็น	บรรทัดฐาน	และ	กรอบ	ของ	

วิถี	ชีวิต	ของ	ตนเอง	ไม่มี	สังคม	ใด	ที่	ปราศจาก	วัฒนธรรม	ฉะนั้น	วัฒนธรรม	และ	สังคม	จะ	ต้อง	อยู่	คู่	กัน	ไป	เสมอ

1. การ เปลี่ยนแปลง ทาง วัฒนธรรม	 วัฒนธรรม	นั้น	เป็น	วิถี	ชีวิต	ของ	สังคม	 ส่วน	สังคม	คือ	กลุ่ม	ชน	 

ที่	รวม	กัน	อยู่	อย่าง	มี	ระเบียบ	ภาย	ใต้	วิถี	ชีวิต	แบบ	ใด	แบบ	หนึ่ง	 นั่น	คือ	วัฒนธรรม	และ	สังคม	แตก	ต่าง	กัน	ฉะนั้น	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ก็	ย่อม	แตก	ต่าง	กัน	ด้วย	 กล่าว	คือ	 การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	(cultural	change)	หมาย	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระเบียบ	แบบแผน	ธรรมเนียม	

ประเพณี	 ส่วน	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	 เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	โครงสร้าง	 พฤติกรรม	หรือ	การก	ระ	ทำ	

ทาง	สังคม	 อัน	เนื่อง	มา	จาก	การ	มี	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	ต่อ	กัน	 แต่	มี	นัก	วิชาการ	บาง	ท่าน	ใช้	คำ	รวม	กัน	เป็น	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	 ซึ่ง	มี	ความ	หมาย	ครอบคลุม	ทั้ง	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	 แต่	มี	 

นัก	วิชาการ	บาง	ท่าน	นำ	คำ	ทั้ง	สอง	รวม	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม

2.  อิทธิพล ของ วัฒนธรรม ที่ มี ผล ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม	 การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	

นั้น	รวม	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	วิถี	ชีวิต	ของ	สังคม	 ทั้ง	ส่วน	ที่	เป็น	วัตถุ	และ	สัญลักษณ์	คือ	ความ	คิด	 ความ	รู้	 

ความ	เชื่อ	ทัศนคติ	ค่า	นิยม	ศิลปะ	สิ่ง	ประดิษฐ์	เทคโนโลยี	และ	วัตถุ	ต่าง	ๆ 	ใน	ชีวิต	ของ	คนใน	สังคม	วัฒนธรรม	

ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั	จติใจ	และ	ม	ีอทิธพิล	ตอ่	การ	แสดงออก	ทาง	พฤตกิรรม	ของ	มนษุย	์อนั	เปน็	พืน้	ฐาน	การ	เปลีย่นแปลง	

ทาง	จิตใจ	และ	พฤติกรรม	ของ	แต่ละ	บุคคล	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	นำ	ไป	สู่	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	

อิทธิพล	ของ	วัฒนธรรม	ที่	ทำให้	สังคม	เปลี่ยนแปลง	มี	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
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3-19การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

2.1		ระบบ	ของ	ความ	คดิ	(ideology)	เปน็การ	คดิ	ที	่อยู	่บน	พืน้	ฐาน	ของ	หลกั	แหง่	ความ	จรงิ	คดิ	อยา่ง	

ม	ีระบบ	แบบแผน	อาจ	กลาย	เปน็	หลกั	การ	แนวคดิ	รปู	แบบ	และ	ทฤษฎ	ีเชน่	ระบบ	ความ	คดิ	ดา้น	ทนุนยิม	(capi-

talism)	ของ	แมก	ซ์	 เว	เบอร์	 (Max	Weber)	ความ	คิด	เกี่ยว	กับ	ทฤษฎี	ใหม่	ของ	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	

ความ	คิด	การ	พัฒนา	ทางการ	เมือง	การ	ปกครอง	ตาม	รัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	 2540	ความ	คิด	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	

ความ	คิด	การ	ใช้	เทคโนโลยี	ใน	โรงงาน	อุตสาหกรรม	และ	การ	เพิ่ม	ผลผลิต	ทางการ	เกษตร	 ตลอด	จน	ความ	คิด 

	การ	เป็น	โลก	แห่ง	พระ	ศรี	อา	ริย์	(Utopian	ideology)	ประเทศไทย	เริ่ม	มี	นัก	คิด	เพิ่ม	ขึ้น	ทั้ง	ด้าน	การเมือง	สังคม	

และ	การเกษตร	ซึ่ง	สะท้อน	ให้	คน	รุ่น	ใหม่	มอง	เห็น	ภูมิปัญญา	ชาว	บ้าน	(local	wisdom)	ที่	คิด	ระบบ	การเกษตร	

แบบ	ธรรมชาติ	ขึ้น	ใช้	สืบทอด	กัน	มา

2.2		การ	ประดิษฐ์	คิดค้น	 (invention)	มี	ความ	หมาย	รวม	ถึง	การ	ค้น	พบ	 (discovery)	 อาจ	ได้	

มา	จา	กการ	วิจัย	ค้นคว้า	ทาง	วิทยาศาสตร์	 จน	สามารถ	ประดิษฐ์	ยาน	อวกาศ	ไป	สำรวจ	ดวง	จันทร์	 การ	ประดิษฐ์	

เครื่อง	บิน	 รถยนต์	 การ	ออกแบบ	ระบบ	ความ	เชื่อ	 การ	พัฒนา	ระบบ	ธรรมเนียม	ประเพณี	ให้	เหมาะ	สม	ทำให้	มี	

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	เช่น	พิธี	แต่งงาน	พิธี	บวช

2.3		การ	ปฏิสัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	 เป็นการ	แลก	เปลี่ยน	 การ	ยืม	 และ	การ	ลอก	เลียน	แบบ	

วัฒนธรรม	ของ	แต่ละ	สังคม	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	วัฒนธรรม	ขึ้น	ใน	สังคม	 การ	ปฏิสัมพันธ์	กัน	ทาง	

วัฒนธรรม	อาจ	เกิด	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ความ	คิด	เห็น	โดย	ทา	งการทูต	การ	ศึกษา	การ	ค้า	การ	เผย	แพร่	ศาสนา	

ตลอด	จน	การ	อพยพ	ย้าย	ถิ่น	และ	การ	ติดต่อ	สื่อสาร

2.4		เทคโนโลยี	รวม	ถึง	ระบบ	ความ	รู้	 เครื่อง	มือ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ผลิต	และ	การ	บริการ	สินค้า	

ให้	มี	ประสิทธิภาพ	 เทคโนโลยี	ทาง	สังคม	 เช่น	 การ	บริหาร	จัดการ	 ทำให้	สังคม	เปลี่ยนแปลง	การ	ทำงาน	 การ	

ใช้	เทคโนโลยี	การเกษตร	 เช่น	การ	ไถนา	 เครื่อง	เก็บ	เกี่ยว	 เครื่อง	นวด	ที่	เหมาะ	สม	กับ	ขนาด	ไร่	นา	และ	นิสัย	ของ	

เกษตรกร	ไทย	ย่อม	ทำให้	สังคม	เกษตรกร	เปลี่ยนแปลง

ปัจจัย ด้าน การเมือง การ ปกครอง
การเมือง	(politic)	เป็น	เรื่อง	ของ	การ	แสวงหา	ความ	ยุติธรรม	และ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ที่	ดี	ที่	จะ	ทำให้	มนุษย	์

มี	ความ	ปลอดภัย	 และ	เป็น	วิธี	การ	ที่	จะ	ช่วย	ให้	สามารถ	บรรลุ	ผล	ประโยชน์	 การเมือง	จะ	เป็น	วิธี	ที่	นุ่ม	นวล	มี	 

ความ	สันติ	มากกว่า	การ	ทหาร	ที่	มัก	จะ	ใช้	ความ	รุนแรง	และ	การ	ทำลาย	ล้าง	หรือ	เกิด	ภาวะ	สงคราม		ใน	ความ	หมาย	

ที่	แคบ	การเมือง	หมาย	ถึง	การ	จัดสรร	สิ่ง	ที่	มี	คุณค่า	อัน	เป็น	ที่	ยอมรับ	ภายใน	สังคม	สิ่ง	ที่	มี	คุณค่า	คือ	สิ่ง	ที่	ทุก	คน	

ตอ้งการ	อนั	อาจ	เปน็	ยศฐา	บรรดาศกัดิ	์ความ	มหีนา้	ตา	ตำแหนง่	ความ	รำ่รวย	ความ	อยูด่	ีกนิ	ด	ีความ	สงบ	สขุ	ฯลฯ	 

สว่น	ใน	ความ	หมาย	ที	่กวา้ง	การเมอืง	นัน้	เปน็	ระบบ	จงึ	เรยีก	วา่	ระบบ	การเมอืง	(political	system)	อนั	เปน็	ระบบ	หนึง่	 

ใน	อีก	หลาย	ๆ	ระบบ	ที่	มี	อยู่	ทุก	สังคม	เช่น	ระบบ	เศรษฐกิจ	ระบบ	ความ	เชื่อ	ระบบ	สังคม	การเมือง	จะ	แตก	ต่าง 

	จาก	การ	ปกครอง	 กล่าว	คือ	 การเมือง	เป็น	เรื่อง	การ	ดำเนิน	การ	หรือ	การ	ตัดสิน	ใจ	เกี่ยว	กับ	ส่วน	รวม	หรือ	 

งาน	สาธารณะ	การ	เหน็	ชอบ	ของ	ประชาชน	สว่น	รวม	และ	ไมใ่ช	่งาน	ประจำ	สว่น	การ	ปกครอง	เปน็	เรือ่ง	ที	่เกีย่วขอ้ง	กบั 

	การ	บริหาร	การ	วางแผน	ระเบียบ	กฎ	เกณฑ์	สำหรับ	สังคม	เพื่อ	ให้	เกิด	ความ	สงบ	สุข	แต่	มี	นัก	วิชาการ	บาง	ท่าน	พูด	

รวม	กัน	ว่าการ	เมือง	การ	ปกครอง
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3-20 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1.  แนวคิด การเมือง การ ปกครอง	การเมือง	การ	ปกครอง	ไทย	มี	การ	พัฒนา	ตาม	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	

สังคม	แต่ละ	ช่วง	ได้แก่	สังคม	แบบ	จารีต	นิยม	(traditional	society)	สังคม	ระยะ	เปลี่ยน	ผ่าน	(transitional	

society)	 และ	สังคม	สมัย	ใหม่	 (modern	 society)	กล่าว	คือ	 ใน	สมัย	สุโขทัย	ซึ่ง	เป็น	สังคม	จารีต	นิยม	อำนาจ	

ทางการ	เมือง	การ	ปกครอง	อยู่	ที่	พ่อขุน	หรือ	เจ้า	เมือง	คน	เดียว	พยายาม	เพิ่มพูน	พระ	ราช	อำนาจ	ให้	มาก	ที่สุด	ระบบ	

การ	บรหิาร	ม	ีลกัษณะ	รบั	ใช	้ผู	้ปกครอง	ใน	สมยั	กรงุ	ศรอียธุยา	และ	สมยั	รตันโกสนิทร	์ตอน	ตน้	โดย	ทัว่ไป	ม	ีลกัษณะ	

เหมือน	สมัย	สุโขทัย	 แต่	ฐานะ	และ	อำนาจ	ของ	พระ	มหา	กษัตริย์	จะ	แตก	ต่าง	ออก	ไป	 สืบทอด	อำนาจ	ใน	รูป	ของ 

	การ	สืบสาย	โลหิต	 แต่	มี	การ	บริหาร	บาง	ส่วน	ต่าง	ออก	ไป	คือ	เริ่ม	มี	การ	แบ่ง	หน้าที่	ตาม	ความ	ชำนาญ	เฉพาะ	ด้าน	 

เพิม่	ขึน้	สมยั	หลงั	การ	เปลีย่นแปลง	การ	ปกครอง	พ.ศ.	2475	เปน็ตน้	มา	เปน็	ระยะ	สงัคม	เปลีย่น	ผา่น	การเมอืง	เขา้	สู	่

ระบอบ	ประชาธิปไตย	อัน	มี	พระ	มหา	กษัตริย	์เป็น	ประมุข	ประชาชน	เริ่ม	มี	การ	เรียก	ร้อง	หรือ	มี	ความ	ต้องการ	อยาก	

มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	เมือง	แต่	การเมือง	ยัง	ไม่	เปิด	เต็ม	ที่	เพราะ	มี	กลุ่ม	อำนาจ	เดิม	คือ	ทหาร	ยัง	ต้องการ	จำกัด	การ	มี	

ส่วน	ร่วม	ของ	ประชาชน	เมื่อ	มี	การ	ปฏิรูป	การ	ปกครอง	และ	ประกาศ	ใช้	รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	2540	เป็นต้น	มา	 

ประชาชน	มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	เมือง	และ	เป็น	เจ้าของ	อำนาจ	ตาม	ระบอบ	ประชาธิปไตย	มาก	ขึ้น	ตาม	สิทธิ	มนุษย	ชน	

มี	การ	เลือก	ตั้ง	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	แบบ	รวม	เขต	เบอร์	เดียว	 เลือก	ตั้ง	วุฒิสมาชิก	 และ	เลือก	ตั้ง	ตาม	ระบบ	

บัญชี	ราย	ชื่อ	ของ	พรรคการเมือง	(party	list)	ซึ่ง	ถือว่า	เป็น	สังคม	และ	การเมือง	สมัย	ใหม่

การเมือง	การ	ปกครอง	แต่ละ	ประเทศ	ย่อม	จะ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	อยู่	เสมอ	อัน	เนื่องจาก	การ	จัด	ระเบียบ	

ทาง	สังคม	ค่า	นิยม	ความ	เชื่อ	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	เครือ	ญาติ	และ	กลุ่ม	อำนาจ	เช่น	ข้าราชการ	พลเรือน	

และ	ข้าราชการ	ทหาร	ระดับ	สูง	นัก	ธุรกิจ	ตลอด	จน	กลุ่ม	การเมือง	ซึ่ง	ทำให้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทั้ง	โครงสร้าง	หรือ	

สถาบัน	การเมือง	เช่น	พรรคการเมือง	กลุ่ม	ผล	ประโยชน์	กลุ่ม	กดดัน	และ	ระบบ	ราชการ	จะ	มี	ความ	เข้ม	แข็ง	ขึ้น	 

เพื่อ	ให้	ประชาชน	มี	อำนาจ	อธิปไตย	อย่าง	แท้จริง	มี	สิทธิ	เสรีภาพ	และ	ความ	เสมอ	ภาค	ภาย	ใต้	กฎหมาย	เดียวกัน	

อย่าง	ถูก	ต้อง	และ	ชอบ	ธรรม	(legitimacy)	มี	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	(good	governance)	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	

กระบวนการ	ทางการ	เมือง	เช่น	กระบวนการ	เรียก	ร้อง	ความ	ต้องการ	ทางการ	เมือง	ใน	แง่	ของ	เรื่อง	สิทธิ	เสรีภาพ	

ความ	เสมอ	ภาค	และ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การเมือง	เนื่องจาก	ประชาชน	มี	การ	ศึกษา	และ	ความ	รู้	สูง	ขึ้น	สามารถ	รับ	

สารสนเทศ	จาก	แหล่ง	ต่าง	ๆ	และ	รับ	การ	กดดัน	จาก	ภายนอก	ประเทศ	รวม	ทั้ง	การ	เรียน	รู้	กลยุทธ์	ทางการ	เมือง	

มาก	ขึ้น

2.  บทบาท ของ การเมือง การ	บริหาร	ราชการ	แผ่น	ดิน	ประกอบ	ด้วย	การ	บริหาร	ราชการ	ส่วน	กลาง	 

ส่วน	ภูมิภาค	และ	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	 โดย	การ	บริหาร	ราชการ	ส่วน	กลาง	 (central	 administration)	ประกอบ	ด้วย	

คณะ	รัฐมนตรี	หรือ	รัฐบาล	 สำนัก	นายก	รัฐมนตรี	 กระทรวง	 และ	กรม	หรือ	ส่วน	ราชการ	ที่	เรียก	ชื่อ	อย่าง	อื่น	ที่	

เป็นก	รม	 เช่น	มหาวิทยาลัย	 โดย	ทั่วไป	ส่วน	กลาง	จะ	มี	อำนาจ	และ	บทบาท	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	 โดย	เฉพาะ	

คณะ	รัฐมนตรี	จะ	กำหนด	นโยบาย	ทั่วไป	และ	แถลง	ต่อ	รัฐสภา	ก่อน	เข้า	บริหาร	ราชการ	แผ่นดิน	ใน	ทำนอง	เดียวกัน	

ระดับ	กระทรวง	และ	กรม	สามารถ	กำหนด	นโยบาย	ให้	สอดคล้อง	กับ	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	

นโยบาย	ของ	รัฐบาล	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	เศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง	ภายใน	ประเทศ	 และ	การ	เปลี่ยนแปลง	

ด้าน	ต่าง	ๆ 	ภายนอก	ประเทศ	แล้ว	มอบ	ให้การ	บริหาร	ส่วน	ภูมิภาค	(regional	administration)	ประกอบ	ด้วย	

จังหวัด	และ	อำเภอ	โดย	ผู้	ว่า	ราชการ	จังหวัด	เกษตร	จังหวัด	และ	เกษตร	อำเภอ	รับ	นโยบาย	และ	คำ	สั่ง	จาก	นายก	
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3-21การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

รัฐมนตรี	ใน	ฐานะ	หัวหน้า	รัฐบาล		และ	คณะ	รัฐมนตรี	กระทรวง	ทบวง	และ	กรม	ไป	ปฏิบัติ	ให้	เหมาะ	สม	กับ	ท้อง	ถิ่น 

	และ	ประชาชน

3.  อธิพิล ของ การเมอืง ที ่ม ีผล ตอ่ การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม  การเมือง	เป็น	พื้น	ฐาน	ของ	การ	ใช้	อำนาจ	

ใน	การ	ตัดสิน	ใจ	ว่า	จะ	ให้	สังคม	ได้	รับ	อะไร	เมื่อ	ใด	และ	ได้	รับ	อย่างไร	 การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	กระบวนการ	เมือง	จะ	

เกี่ยวข้อง	กับ	สถาบัน	ทางการ	เมือง	และ	กิจกรรม	ของ	สังคม	การเมือง	จึง	มี	อิทธิพล	ต่อ	การ	กำหนด	แนวทาง	การ	

เปลี่ยนแปลง	ต่าง	ๆ	ใน	สังคม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

3.1		การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	โดย	การ	กำหนด	แผน	พัฒนา	ทรัพยากร	มนุษย์	การ	ศึกษา	การ	

สาธารณสุข	การ	สื่อสาร	และ	การ	นันทนาการ	ให้	เหมาะ	สม	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	สังคม	โลก

3.2		การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เศรษฐกิจ	 โดย	การ	กำหนด	นโยบาย	พัฒนา	ระบบ	เศรษฐกิจ	เกษตร	

เป็น	ระบบ	เศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	 โดย	เฉพาะ	เน้น	การ	ส่ง	เสริม	ธุรกิจ	ขนาด	เล็ก	และ	ขนาด	กลาง	 (Small	 and	

Medium	Enterprise:	SME)	อุตสาหกรรม	เกษตร	อุตสาหกรรม	การ	ท่อง	เที่ยว	การ	ก่อสร้าง	และ	การ	บริการ	

เพื่อ	พัฒนา	ประเทศ	ไป	สู่	การ	เป็น	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ใหม่

3.3		การ	เปลี่ยนแปลง	ทางการ	บริหาร	และ	การ	ปกครอง	 โครงสร้าง	หรือ	สถาบัน	การเมือง	จะ 

	เข้ม	แข็ง	ขึ้น	กระบวนการ	ทางการ	เมือง	จะ	มี	คุณภาพ	ประชาชน	จะ	มี	อำนาจ	อธิปไตย	ที่แท้	จริง		 จะ	รู้จัก	สิทธิ	และ	

หน้าที่	มาก	ขึ้น	มี	ส่วน	ใน	การเมือง	มี	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ให้การ	บริหาร	ของ	ภาค	รัฐ	โปร่งใส	(transparency)	การ 

ก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	สู่	ท้อง	ถิ่น	ให้	สามารถ	ปกครอง	ตนเอง	ได้	 (self	 -	 government)	 และ	มี	ความ	เข้ม	แข็ง	 ระบบ	

ราชการ	และ	รัฐบาล	กลาง	จะ	มี	บทบาท	น้อย	ลง

3.4		การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	วทิยาศาสตร	์และ	เทคโนโลย	ีการเมือง	มี	อำนาจ	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	

ใน	การ	พัฒนา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	ทุก	สาขา	อาทิ	ด้าน	การ	ศึกษา	การ	แพทย์	วิศวกรรม	สารสนเทศ	(In-

formation	Technology:	IT)	และ	การเกษตร	โดย	เฉพาะ	ใน	ด้าน	การ	ศึกษา	มี	การ	ใช้	เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร	์

ใน	การ	เรียน	การ	สอน	 ใช้	สื่อ	โทรคมนาคม	ใน	การ	สอน	ทาง	ไกล	ผ่าน	ดาวเทียม	พัฒนาการ	เรียน	การ	สอน	แบบ	

มหาวิทยาลัย	เสมือน	จริง	(virtual	university)	ซึ่ง	มี	การ	จัดการ	เรียน	การ	สอน	โดย	ใช้	สื่อ	ต่าง	ๆ	ที่	มี	เนื้อหา	วิชา	

ครบ	ถ้วน	นักศึกษา	สามารถ	เรียน	รู้	ได้	โดย	ไม่มี	อาจารย์	ผู้	สอน	หรือ	สื่อ	บุคคล	บรรยาย	ใน	ห้องเรียน	ตาม	ปกติ

ปัจจัย ด้าน เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ	เป็น	งาน	เกี่ยว	กับ	การ	ผลิต	การ	จำหน่าย	จ่าย	แจก	และ	การ	บริโภค	ใช้สอย	สิ่ง	ต่าง	ๆ 	ของ	ชุมชน	

อัน	เป็น	ปัจจัย	พื้น	ฐาน	ใน	การ	เป็น	อยู่	ของ	มนุษย์	 ช่วย	หล่อ	หลอม	และ	ชี้แนะ	แนวทาง	การ	ดำเนิน	ชีวิต	 ฐาน	ทาง	

เศรษฐกิจ	เป็น	สิ่ง	เสริม	สร้าง	ความ	ยุติธรรม	ศาสนา	 เครือ	ญาติ	การ	ศึกษา	การเมือง	และ	สภาพ	ทาง	สังคม	ของ	

บุคคล	ตลอด	จน	ระดับ	การ	พัฒนา	ของ	แต่ละ	ประเทศ	นอกจาก	นี้	โครงสร้าง	ทาง	เศรษฐกิจ	เช่น	อาชีพ	แรงงาน	

ราย	ได้	เทคโนโลยี	ธุรกิจ	อุตสาหกรรม	และ	การ	คลัง	เป็น	รากฐาน	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	สัมพันธ์	กับ	สถาบัน	ทาง	สังคม	

เช่น		ระบบ	ความ	คิด	ทางการ	เมือง	ปรัชญา	และ	ศาสนา	เป็นต้น

1.  แนวคิด ด้าน เศรษฐกิจ กับ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม สภาวะ	ทาง	เศรษฐกิจ	มี	ความ	สัมพันธ์	กับ	

การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	3	ระดับ	ได้แก่
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3-22 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1.1		เศรษฐกิจ	ส่วน	บุคคล	ปัจเจกบุคคล	ใน	สังคม	อาจ	มี	ราย	ได้	 หรือ	ฐานะ	ทาง	เศรษฐกิจ 

	แตก	ต่าง	กัน	ซึ่ง	จะ	มี	ทั้งคน	จน	คนรวย	แล้ว	แต่	พื้น	ฐาน	ทาง	ครอบครัว	และ	อาชีพ	เช่น	เกษตรกร	ราย	ย่อย	ย่อม	

จะ	มี	ราย	ได้	น้อย	และ	ฐานะ	ทาง	เศรษฐกิจ	ด้อย	กว่า	เกษตรกร	ขนาด	กลาง	และ	เกษตรกร	ที่	ประกอบ	อาชีพ	เกษตร	

เป็น	อุตสาหกรรม	ขนาด	ใหญ่	 เกษตรกร	ราย	ย่อย	หรือ	ผู้	ที่	ยากจน	 การ	ศึกษา	น้อย	 และ	ด้อย	โอกาส	 จึง	มี	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	น้อย	และ	ช้า

1.2		เศรษฐกิจ	ของ	ชนชั้น	 ชนชั้น	ทาง	สังคม	มี	ลีลา	การ	ดำเนิน	ชีวิต	 (life	 -	 style)	พื้น	ฐาน	ทาง	

ครอบครัว	 ฐานะ	ทาง	เศรษฐกิจ	 ระดับ	การ	ศึกษา	อาชีพ	 รสนิยม	การ	บริโภค	การ	ใช้	เวลา	และ	การ	นันทนาการ	

แตก	ต่าง	กัน	ขึ้น	อยู่	กับ	ฐานะ	ทาง	เศรษฐกิจ	ชนชั้น	สูง	(high	-	society)	ข้าราชการ	ชั้น	ผู้ใหญ่	ซึ่ง	เป็น	ผู้	มี	ฐานะ	ดี	

ราย	ได้	สูง	ย่อม	มี	โอกาส	จะ	ใช้	เงิน	พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	ซื้อ	เครื่อง	อำนวย	ความ	สะดวก	ที่	ทัน	สมัย	และ	เทคโนโลย	ี

ชั้น	สูง	มา	ใช้	และ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	พฤติกรรม	ทาง	สังคม	ได้	มากกว่า	ชนชั้น	กรรมาชีพ

1.3		เศรษฐกิจ	ของ	สังคม	ส่วน	รวม	เศรษฐกิจ	ของ	แต่ละ	สังคม	ระดับ	ประเทศ	เป็น	ปัจจัย	สำคัญ	

ใน	การก	ระ	ตุ้น	ให้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มาก	หรือ	น้อย	 เร็ว	หรือ	ช้า	แตก	ต่าง	กัน	 กล่าว	คือ	 สังคม	ระดับ 

	เผ่า	พันธุ์	ดั้งเดิม	 ซึ่ง	มี	เศรษฐกิจ	ขั้น	ต้นแบบ	ล่า	สัตว์	และ	หา	ของ	ป่า	 จะ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	เล็ก	น้อย	ใน	ช่วง	เวลา	

หลาย	แสน	ป	ีการ	เปลีย่นแปลง	ทาง	ดา้น	เทคโนโลย	ีและ	สงัคม	เปน็	ไป	อยา่ง	เชือ่ง	ชา้	มาก	สว่น	การ	เปลีย่นแปลง	จาก	

สงัคม	ระดบั	เผา่	พนัธุ	์ดัง้เดมิ	มา	เปน็การ	ปลกู	พชื	และ	เลีย้ง	สตัว	์ซึง่	เปน็การ	ปฏวิตั	ิทางการ	เกษตรกรรม	ครัง้	ที	่1	ม	ี

ระยะ	เวลา	หมื่น	กว่า	ปี	มา	แล้ว	เมื่อ	มนุษย์	อยู่	รวม	กัน	เป็นก	ลุ่ม	ใหญ่	มาก	ขึ้น	มี	การ	ตั้ง	ถิ่นฐาน	ถาวร	จับจอง	ที่ทำการ	

เกษตร	และ	จำนวน	ประชากร	เพิ่ม	ขึ้น	จาก	นั้น	มี	การ	ปฏิวัติ	การเกษตร	ครั้ง	ที่	2	ระหว่าง	พ.ศ.	2193-2293	ซึ่ง	เป็น 

	ช่วง	เวลา	ใกล้	เคียง	กัน	กับ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม	 (พ.ศ.	 2213-2373)	 คือ		 ประมาณ	 350	ปี	มา	แล้ว	 ซึ่ง	เป็น	ยุค	ที่	

ประชาชน	นำ	ทรัพยากร	ที่	เป็น	ปัจจัย	การ	ผลิต	และ	ใช้	เทคโนโลยี	เพิ่ม	ขึ้น	เศรษฐกิจ	มี	การ	ขยาย	ตัว	แบบแผน	การ	

ดำเนิน	ชีวิต	 ระบบ	ศีล	ธรรม	 จริยธรรม	ตลอด	จน	ความ	สัมพันธ์	ของ	คนใน	สังคม	เปลี่ยนแปลง	ไป	 โดย	เฉพาะ	

ประเทศไทย	เมือ่	การ	เปลีย่นแปลง	โครงสรา้ง	เศรษฐกจิ	เกษตร	เปน็	เศรษฐกจิ	อตุสาหกรรม	ใหม	่ตัง้แต	่พ.ศ.	2530	

เป็นต้น	มา	การ	ขยาย	ตัว	เศรษฐกิจ	สูง	แต่	สิ่ง	แวดล้อม	เสื่อมโทรม	ลง	มาก	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	หลาย	ด้าน	

ภาค	เกษตร	ลด	บทบาท	ลง	แต่	ยัง	คง	มี	ความ	สำคัญ	มี	การ	ใช้	ความ	รู้	ทาง	วิ	ทยา	ศาสต	ร์	เทคโนโลยี	และ	การ	จัดการ	

เพิ่ม	ขึ้นตาม	ลักษณะ	ของ	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ทั่วไป	จน	กระทั่ง	เกิด	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	 (economic	crisis)	ใน	

พ.ศ.	2540	การ	จำเริญ	ทาง	เศรษฐกิจ	ลด	ลง	มาก	ถึง	ติดลบ

2.  อทิธพิล ของ เศรษฐกจิ ที ่ม ีผล ตอ่ การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม	เศรษฐกิจ	เป็น	ปัจจัย	พื้น	ฐาน	ของ	การ	

ดำรง	ชีวิต	มนุษย์	เป็น	ตัว	บ่ง	ชี้	ของ	การ	มี	โอกาส	อำนาจ	สิทธิ	พิเศษ	เหนือ	บุคคล	อื่น	การ	กำหนด	ชนชั้น	คุณภาพ	

ชีวิต	ค่า	นิยม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เศรษฐกิจ	จึง	ทำให้	สังคม	เปลี่ยนแปลง	ทั้ง	ใน	ทาง	ดี	และ	ทาง	ไม่	ดี	ก่อ	ให้	เกิด	

ปัญหา	อัน	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

2.1		ปัจเจกบุคคล	และ	ครอบครัว	ประชากร	จะ	มี	ค่า	นิยม	แบบแผน	ชีวิต	เช่น	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	

การ	ปฏิสัมพันธ์	 การ	สันทนาการ	 การ	ศึกษา	ตลอด	จน	ชีวิต	ความ	เป็น	อยู่	ด้าน	อื่น	 ๆ	 จะ	เปลี่ยนแปลง	ถ้า	หาก	

เศรษฐกิจ	ไม่	ดี	การ	ดำเนิน	ชีวิต	จะ	แร้นแค้น	มี	ความเครียด	เป็น	โรคจิต	มี	ปัญหา	สังคม	และ	การ	ฆ่า	ตัว	ตาย	มาก	

ขึ้น	จาก	การ	วิเคราะห์	สังคม	เมือง	ไทย	ใน	ช่วง	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ตั้งแต่	พ.ศ.	2540	 เป็นต้น	มา	พบ	ว่า	บาง	คน	ต้อง	
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ออก	จาก	งาน	เงิน	ไม่	พอใช้	จ่าย	บาง	ครอบครัว	ต้อง	นำ	บุตร	หลาน	ที่	ศึกษา	อยู่	ใน	ต่าง	ประเทศ	กลับ	มี	ความ	เป็น	อยู	่

อย่าง	จำกัด	วิถี	ชีวิต	เปลี่ยนแปลง	ไป	บาง	คน	ทำ	อัตวินิบาตกรรม	บาง	ครอบครัว	ฆ่า	ตัว	ตาย	ทั้งหมด	นอกจาก	นี้	

ยัง	มี	ผู้	ด้อย	โอกาส	มาก	ขึ้น	 การก	ระ	จาย	ราย	ได้	น้อย	ลง	 อัตรา	ความ	ยากจน	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	ขึ้น	 อุปสรรค	ต่อ	การ	

พัฒนา	สติ	ปัญญา	การ	บริหาร	สุขภาพ	อนามัย	และ	สุขภาพ	จิต

2.2		กลุม่	ของ	สงัคม	(social	group)	กลุ่ม	ของ	คนใน	สังคม	จะ	เปลี่ยนแปลง	ไป	หลาย	ลักษณะ	เช่น

1)		การ	เกิด	ชนชั้น	ใน	สังคม	 สังคม	ไทย	ก่อน	สมัย	กรุง	รัตนโกสินทร์	 ประชาชน	มี	วิถี	ชีวิต	 

แบบ	เรียบ	ง่าย	 ชนชั้น	สูง	มี	ฐานะ	ดี	ซื้อ	ของ	ต่าง	ประเทศ	มา	ใช้	 ทำให้	มี	ความ	แตก	ต่าง	ระหว่าง	ชนชั้น	อย่าง	ชัดเจน	

ใน	ระบบ	ทุนนิยม	จะ	ประกอบ	ด้วย	คน	ชนชั้น	นายทุน		 ซึ่ง	เป็น	คน	กลุ่ม	น้อย	ผูกขาด	ปัจจัย	การ	ผลิต	 และ	ชนชั้น	

กรรมกร	ซึ่ง	เป็นก	ลุ่ม	พลัง	แรงงาน	ควบคู่	กัน	อยู่	เสมอ	ใน	สังคม	ไทย	หลัง	จาก	มี	สนธิ	สัญญา	เบา	ว์	ริง	(พ.ศ.	2398-

2453)	เมื่อ	เป็นการ	ผลิต	เพื่อ	การ	ค้า	แบบ	เสรี	ก็	เกิด	ชนชั้น	กลาง	(middle	class)	ชนชั้น	พ่อค้า	และ	นายทุน	เกิด	

ขึ้น	ใหม่	ใน	สังคม

2)		แรงงาน	มี	การ	เคลื่อน	ย้าย	จาก	ภาค	เกษตรกรรมไป	สู่	ภาค	อุตสาหกรรม	และ	การ	บริการ	

การ	เคลือ่น	ยา้ย	แรงงาน	จาก	ชนบท	สู	่เมอืง	แรงงาน	ภาค	อตุสาหกรรม	จะ	ม	ีความ	ชำนาญ	เฉพาะ	ดา้น	สงู	กวา่	แรงงาน	

ภาค	เกษตรกรรม	บาง	ครั้ง	แรงงาน	ที่	มี	มากกว่า	ลักษณะ	งาน	ก็	เกิด	ภาวะ	การ	ว่าง	งาน	เพิ่ม	ขึ้น

3)	การ	แข่งขัน	เกิด	จาก	ความ	ไม่	พอ	เพียง	ของ	สินค้า	 สถานภาพ	และ	การ	บริหาร	ใน	สิ่ง	ที่	

สังคม	ปรารถนา	 มาร์ค	และ	นัก	ปรัชญา	ด้าน	ทุนนิยม	กล่าว	ว่า	 การ	แข่งขัน	ด้าน	การ	ลงทุน	เป็นการ	แสวงหา	ผล	

ประโยชน์	จาก	คน	งาน	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ขีด	ความ	สามารถ	ใน	การ	แข่งขัน	สินค้า	ส่ง	ออก	และ	ปัจจัย	

พื้น	ฐาน	เพื่อ	สนับสนุน	การ	พัฒนา	ใน	การ	แข่งขัน	ที่	มี	ข้อ	จำกัด	มาก	ขึ้น	 การ	แข่งขัน	เป็น	สิ่ง	ที่	ดี	ทำให้	เกิด	แรง	จูงใจ	

และ	รางวัล	แต่	การ	แข่งขัน	ที่	ผิด	ระเบียบ	แบบแผน	และ	กฎหมาย	จะ	นำ	ไป	สู่	ความ	ขัด	แย้ง

2.3		องคก์าร	เศรษฐกิจ	เป็น	สิ่ง	กำหนด	ให้	องค์การ	หรือ	สถาบัน	มี	การ	ปรับ	โครงสร้าง	การ	บริหาร	

และ	การ	จัดการ	 ดัง	ตัวอย่าง	 หลัง	จาก	เกิด	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	 ประเทศ	ต้อง	กู้	เงิน	จาก	ธนาคาร	เพื่อ	การ	พัฒนา	

เอเชีย	 (ADB)	 เมื่อ	ประเทศไทย	กู้	เงิน	มี	เงื่อนไข	ให้	มหาวิทยาลัย	ของ	รัฐ	ทุก	แห่ง	ออก	นอก	ระบบ	ราชการ	 เป็น	

มหาวิทยาลัย	ใน	กำกับ	ของ	รัฐ	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	แปร	สภาพ	รัฐวิสาหกิจ	(privatization)	การ	ไฟฟ้า	ฝ่าย	ผลิต	

แห่ง	ประเทศไทย	การ	สื่อสาร	แห่ง	ประเทศไทย	ฯลฯ	เพื่อ	ลด	ภาระ	การ	ใช้	หนี้	และ	งบ	ประมาณ	รัฐบาล	นอกจาก	นี	้ 

หน่วย	งาน	รัฐบาล	ยัง	มี	โครงการ	เปลี่ยน	เส้น	ทาง	ชีวิต	 การ	เกษียณ	ก่อน	กำหนด	 (early	 retirement)	 ของ	

ข้าราชการ	ตั้งแต่	ปีงบประมาณ	 2543	 เพื่อ	ลด	อัตรา	กำลัง	ของ	ข้าราชการ	พลเรือน	และ	ทหาร	 ยัง	ผล	ให้	องค์กร	

เล็ก	และ	ลด	งบ	ประมาณ	หมวด	เงิน	เดือน	ลง	 และ	ยัง	มี	สถาบัน	ทาง	เศรษฐกิจ	บาง	แห่ง	ต้อง	หยุด	ดำเนิน	การ	 เช่น	

ธนาคาร	และ	บริษัท	เงิน	ทุน	หลัก	ทรัพย์

2.4		ระบบ	การ	ผลิต	ภาค	การเกษตร	กรรม	เน้น	ระบบ	การ	ผลิต	แบบ	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง	ใน	 

กลุ่ม	เกษตรกร	ราย	ย่อย	 เพื่อ	ให้	ครอบครัว	เกษตรกร	ราย	ย่อย	พึ่ง	ตนเอง	ได้	 เน้น	ระบบ	การเกษตร	แบบ	ไร่	นา 

สวน	ผสม	การเกษตร	แบบ	ผสม	ผสาน	 และ	เกษตร	แนว	ทฤษฎี	ใหม่	 เพื่อ	ลด	ความ	เสี่ยง	 เกษตรกร	จะ	มี	ราย	ได้	

หมนุเวยีน	ตลอด	ป	ีสว่น	ภาค	อตุสาหกรรม	เนน้	พฒันา	อตุสาหกรรม	ขนาด	เลก็	และ	ขนาด	กลาง	แทน	อตุสาหกรรม	

หนัก	หรือ	อุตสาหกรรม	ขนาด	ใหญ่	ที่	ใช้	ทุน	มาก
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2.5		วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	 เมื่อ	ประเทศ	มี	ฐานะ	เศรษฐกิจ	ดี	จะ	พัฒนา	วิทยาศาสตร์	และ	

เทคโนโลยี	ด้าน	ต่าง	ๆ	ให้	ก้าวหน้า	ใน	ทาง	ตรง	กัน	ข้าม	เมื่อ	ภาวะ	เศรษฐกิจ	ไม่	ดี	ย่อม	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การ	พัฒนา	

วิทยาศาสตร์	และ	การนำ	เทคโนโลยี	มา	ใช้	ใน	หน่วย	งาน	ต้อง	ลด	ลง

2.6		การ	กำหนด	นโยบาย	 รัฐ	อาจ	มี	การ	กำหนด	นโยบาย	เศรษฐกิจ	ส่วน	รวม	ของ	ประเทศ	 เพื่อ	

พัฒนา	เศรษฐกิจ	ให้	ก้าวหน้า	หรือ	แก้ไข	ปัญหา	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	 อาทิ	 นโยบาย	เศรษฐกิจ	ชาตินิยม	ของจอมพล	

ป.	พิบูล	สงคราม	ระหว่าง	พ.ศ.	2490-2500	เพื่อ	ส่ง	เสริม	ให้	คน	ไทย	เข้าไป	มี	บทบาท	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	มาก	ยิ่ง	

ขึ้น	โดย	การ	สงวน	อาชีพ	บาง	อย่าง	ไว้	ให้	กับ	คน	ไทย	นโยบาย	เสรี	ทุนนิยม	ของ	จอม	พล	สฤษดิ์	ธนะ	รัช	ต์	ระหว่าง	

พ.ศ.	 2500-2504	 เป็น	นโยบาย	สนับสนุน	ให้	เอกชน	ทั้ง	ภายใน	และ	ต่าง	ประเทศ	เข้า	มา	ลงทุน	ประกอบ	กิจการ	

อุตสาหกรรม	ภายใน	ประเทศ	 เพื่อ	เป็นการ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	ของ	เอกชน	 รวม	ทั้ง	การ	จัด	ตั้ง	หน่วย	งาน	ของ	รัฐ	

ขึ้น	มา	เพื่อ	ส่ง	เสริม	การ	ลงทุน	โดย	เฉพาะ	 ยิ่ง	ไป	กว่า	นี้	 เมื่อ	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ใน	พ.ศ.	 2540	 รัฐบาล	ต้อง	ปรับ	

แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติใหม่	ให้	สอดคล้อง	กับ	สภาวะ	เศรษฐกิจ	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ชาว	ไทย	และ	 

สังคม	ไทย

	จาก	ที่	กล่าว	มา	จะ	เห็น	ว่า	ปัจจัย	ที่	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ปัจจัย	ด้าน	

ประชากร	ปัจจัย	ด้าน	วัฒนธรรม	ปัจจัย	ด้าน	การเมือง	การ	ปกครอง	และ	ปัจจัย	ด้าน	เศรษฐกิจ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	

อยู่	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 และ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	สังคม	 การ	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนาการ	เกษตร	 ดัง	นั้น	จึง	มี	ความ	จำเป็น	ที่	 

ผู้	เกี่ยวข้อง	ต้อง	ติดตาม	วิเคราะห์	และ	ปรับ	ตัว	ให้	ทัน	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ดัง	กล่าว

เรื่อง ที่ 3.1.3  การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม ที ่ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ การ บรหิาร 

การ ส่ง เสริม และ พัฒนาการ เกษตร

การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	มี	ผล	ต่อ	การ	บริหาร	การ	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนาการ	เกษตร	ใน	หลาย	ด้าน	ได้แก	่

ด้าน	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริมการเกษตร	ด้าน	องค์การ	และ	เจ้า	หน้าที่	และด้าน	เกษตรกร	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

1.  การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ นโยบาย การ ส่ง เสริม การเกษตร
ปรากฏการณ์	ต่าง	ๆ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	สังคม	ไทย	ทั้ง	ด้าน	สังคม	วัฒนธรรม	ประชากร	การเมือง	เศรษฐกิจ	

และ	ด้าน	อื่น	ๆ	ซึ่ง	กล่าว	ใน	สภาพ	รวม	ว่า	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	การ	เปลี่ยนแปลง	ต่าง	ๆ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	

สังคม	ย่อม	มี	ผลก	ระ	ทบ	กับ	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ทำให้	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ตั้งแต่	ระดับ	นโยบาย	องค์การ	

เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	 และ	เกษตรกร	 ตลอด	จน	ปัจจัย	ที่	เกี่ยวข้อง	ใน	ส่วน	ของ	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	

การเกษตร	ซึ่ง	เป็น	เสมือน	แม่บท	ของ	อุดมการณ์	ใน	การ	ทำงาน	เพื่อ	แก้	ปัญหา	และ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	สังคม	

จะ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้
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1)  การ เปลีย่นแปลง ของ สงัคม ภายใน ประเทศ	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	สงัคม	โดย	ภาพ	รวม	ประกอบ	ดว้ย	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ประชากร	ที่ 	เคลื่อน	ย้าย	จาก	ชนบท	ไป	สู่ 	สังคม	เมือง	 หรือ	เป็นการ	เปลี่ยน	อาชีพ 

	จาก	เกษตรกรรม	ไป	สู่	ภาค	บริการ	และ	อุตสาหกรรม	การ	เปลี่ยนแปลง	โครงสร้าง	ทาง	สังคม	จำนวน	สมาชิก	และ	

แรงงาน	ใน	ครอบครัว	ลด	ลง	การ	ถือ	ครอง	ที่ดิน	เพื่อ	การเกษตร	หรือ	ขนาด	ไร่	นา	ของ	เกษตรกร	ยัง	คง	มี	ขนาด	เล็ก	

เพราะ	ส่วน	ใหญ่	เป็น	เกษตรกร	ราย	ย่อย	ใน	ด้าน	เศรษฐกิจ	จะ	เปลี่ยน	ระบบ	การ	ผลิต	จาก	เพื่อ	ยังชีพ	เป็น	เศรษฐกิจ	

พอ	เพียง	เพื่อ	ธุรกิจ	การ	ค้า	และ	อุตสาหกรรม	ซึ่ง	ต้อง	ใช้	เทคโนโลยี	การเกษตร	ประสบการณ์	และ	ความ	ชำนาญ	

ของ	เกษตรกร	เพิ่ม	ขึ้น	นอกจาก	นี้	ระบบ	การเกษตร	จะ	เปลี่ยน	เป็น	สอง	แนวคิด	ได้แก่	การเกษตร	ที่	ใช้	เทคโนโลยี	

ด้าน	ชีวภาพ	และ	การเกษตร	แบบ	ธรรมชาติ	กับ	การเกษตร	ที่	ใช้	เครื่องจักร	กล	เกษตร	และ	สาร	เคมี

2)  การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ภายนอก ประเทศ ประเทศ	ต่าง	ๆ 	ใน	สังคม	โลก	มี	การ	แลก	เปลี่ยน	ทาง	

วัฒนธรรม	กัน	มาก	 ใน	ทาง	เศรษฐกิจ	มี	ระบบ	การ	ค้า	เสรี	ซึ่ง	มี	การ	แข่งขัน	กัน	อย่าง	อิสระ	 ยัง	ผล	ให้	ประเทศ	ที่	มี	

อำนาจ	ต่อ	รอง	ทาง	เศรษฐกิจ	ต่ำ	 ใน	แต่ละ	ส่วน	ได้	รวม	กลุ่ม	กันเพื่อ	สร้าง	พลัง	ต่อ	รอง	และ	รักษา	ผล	ประโยชน์	ใน	

กลุ่ม	ของ	ตัว	เอง	และ	ส่ง	สินค้า	เกษตร	ออก	สู่	ตลาด	ต่าง	ประเทศ	ให้	มาก	ที่สุด	เช่น	กลุ่ม	ของ	ประเทศ	ใน	ทวีป	ยุโรป	

ประเทศ	แคนาดา	แอฟริกา	และ	กลุ่ม	ประเทศ	อาเซียน

นอกจาก	นี้	ยัง	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ระบบ	ความ	คิด	เกี่ยว	กับ	การ	ใช้	แรงงาน	เด็ก	การ	อนุรักษ์	สิ่ง	แวดล้อม	

สิทธิ	มนุษย	ชน	และ	องค์กร	ระหว่าง	ประเทศ	ว่า	ด้วย	มาตรฐาน	สากล	(International	Organization	of	Stan-

dard:	 ISO)	อัน	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การ	ผลิต	ทางการ	เกษตร	กล่าว	คือ	ต้อง	ไม่มี	สาร	พิษ	ปน	เปื้อน	ไม่มี	ผลก	ระ	ทบ	

ต่อ	การ	อนุรักษ์	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	และ	ต้อง	มี	คุณภาพ	มาตรฐาน	สากล

1.1  แนวคดิ เกีย่ว กบั นโยบาย การ สง่ เสรมิ การเกษตร นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	คือ	บรรทัดฐาน	

ที่	กำหนด	ขึ้น	เป็น	แนว	ปฏิบัติ	ที่	ระบุ	คุณ	ประโยชน์	อัน	พึง	ประสงค์	ซึ่ง	แสดง	ถึง	เจตนารมณ์	และ	แนวทาง	ดำเนิน	งาน	

กว้าง	ๆ 	ใน	การ	แก้	ปัญหา	หรือ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	สังคม	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	มี	องค์	ประกอบ	อยู	่ 

2	ลักษณะ	 ได้แก่	 ลักษณะ	ที่	เป็น	นโยบาย	ทาง	เศรษฐกิจ	ซึ่ง	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ผลิต	 การ	ตลาด	และ	การ	บริโภค	

ทางการ	เกษตร	ให้	มี	ประสิทธิภาพ	และ	ประสิทธิผลตาม	แนว	ระบบ	เศรษฐกิจ	การเกษตร	 และ	เป็น	นโยบาย	

ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	พัฒนา	สังคม	เกษตรกรรม	ให้	มี	ความ	มั่นคง	เข้ม	แข็งทาง	เศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 

การ	ปกครอง	ดัง	นั้น	 นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	 ซึ่ง	เป็น	แม่บท	ของ	การ	คิด	อย่าง	เป็น	ระบบ	 เป็น	เสมือน	

เครื่อง	มือ	ที่	จะ	กำหนด	โฉมหน้า	(shaped)	ของ	การ	ผลิต	การเกษตร	และ	ชนบท	ของ	ประเทศ

นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	จะ	แปลง	มา	จาก	นโยบาย	การ	พัฒนาการ	เกษตร	ของ	กระทรวง	เกษตร	

และ	สหกรณ์	นโยบาย	ระดับ	ชาติ	ตาม	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาติ	แต่ละ	ฉบับ	และ	นโยบาย	รัฐบาล	

แต่ละ	สมัย	 นอกจาก	นี้	 อาจ	กำหนด	ขึ้น	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ด้าน	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	ภายใน	

ประเทศ	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	โลก	(global-change)

1.2  อิทธิพล ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ นโยบาย การ ส่ง เสริม การเกษตร	 การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	โดย	ส่วน	รวม	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	ประเทศ	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	นโยบาย	การ	ส่ง	เสริม	

การเกษตร	4	ด้าน	ได้แก่
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3-26 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1.2.1	 การ	กำหนด	นโยบาย	การ	ที	่จะ	ทำให	้นโยบาย	การ	สง่	เสรมิ	การเกษตร	ม	ีผลก	ระ	ทบ	จาก	ปจัจยั	

ด้าน	ต่าง	ๆ	น้อย	ที่สุด	ควร	ยึด	แนว	กำหนด	นโยบาย	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)		การ	กำหนด	นโยบาย	ให้	สอดคล้อง	กับ	สภาพ	ความ	เป็น	จริง	ทาง	เศรษฐกิจ	ชีวภาพ	ของ	

การเกษตร	และ	ปัญหา	ที่แท้	จริง	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ภาวะ	เศรษฐกิจ	ทั้ง	ภายใน	และ	นอก	ประเทศ	สภาวะ	

ทางการ	เมือง	ตลอด	จน	การ	เปลี่ยนแปลง	ทางการ	ตลาด	ใน	อนาคต	ระบบ	นิเวศ	และ	ทรัพยากรธรรมชาติ

2)	การ	กำหนด	นโยบาย	จาก	ล่าง	สู่	บน	 ใน	อดีต	ที่	ผ่าน	มา	มัก	จะ	ตัดสิน	ใจ	กำหนด	นโยบาย	

และ	วางแผน	จาก	สว่น	กลาง	แลว้	สง่	ให	้สว่น	ภมูภิาค	ดำเนนิ	การ	ซึง่	เปน็การ	กำหนด	นโยบาย	แบบ	รวม	ศนูย	์ขาด	การ 

ก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	และ	กำหนด	นโยบาย	เดยีว	ใช	้ใน	หลาย	พืน้ที	่หรอื	ทัว่	ประเทศ	จงึ	มนี	โย	บาย	การ	สง่	เสรมิ	การเกษตร	

ที่	ไม่	สอดคล้อง	กับ	สภาพ	ภูมิศาสตร์	 ชีวภาพ	การเกษตร	ของ	ท้อง	ถิ่น	 ไม่	ถูก	ต้อง	ตาม	ปัญหา	ความ	ต้องการ	 

และ	ความ	พร้อม	ที่แท้	จริง	ของ	เกษตรกร	การ	กำหนด	นโยบาย	จาก	ล่าง	สู่	บน	หรือ	ส่วน	ภูมิภาค	ร่วม	กับ	ส่วน	กลาง	 

จะ	ได้	นโยบาย	ที่	สอดคล้อง	กับ	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	ทุก	ด้าน	แม้	จะ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ก็	อาจ	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ 

	น้อย

3)	การ	มี	ส่วน	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	แนวคิด	การ	มี	ส่วน	ร่วม	(participatory	concept)	

เป็น	แนวคิด	ที่	ทัน	สมัย	 สอดคล้อง	กับ	สิทธิ	มนุษย	ชน	ทำให้	เกิด	การ	ผสม	กัน	 มี	ความ	รู้สึก	เป็น	เจ้าของ	ร่วม	กัน	 

ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ร่วม	มือ	และ	การ	ประสาน	งาน	อย่าง	ดี	 ใน	อดีต	ที่	ผ่าน	มา	มัก	จะ	พบ	ผู้	ที่	มีหน้า	ที่	กำหนด	นโยบาย	 

การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ดำเนิน	การ	โดย	ลำพัง	 ทั้ง	ที่	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	เกี่ยวข้อง	กับ	ระบบ	เศรษฐกิจ	 

การ	พัฒนา	ชนบท	และ	งาน	วิจัย	อย่าง	แนบ	แน่น	จึง	ควร	ให้	หน่วย	งาน	ต่าง	ๆ	ที่	เกี่ยวข้อง	เข้า	ร่วม	กำหนด	นโยบาย	

เพื่อ	ให้การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	มี	ความ	เป็น	เอกภาพ	ครอบคลุม	การเกษตร	ทุก	ด้าน	 นอกจาก	นี้	ยัง	จะ	เกิด	 

ความ	โปร่งใส	ไม่มี	ผู้	แสวงหา	ผล	ประโยชน์	จาก	นโยบาย	เหมือน	ที่	เคย	มี	มา

1.2.2	 การนำ	นโยบาย	ไป	ปฏบิตั	ิถ้า	หาก	การ	กำหนด	นโยบาย	ไม	่สอดคล้อง	กับ	ท้อง	ถิ่น	ตามความ	

ต้องการ	ของ	เกษตรกร	 และ	นโยบาย	ไม่	ชัดเจน	 ถือว่า	เป็น	ปัญหา	ธรรมดา	ทั่วไป	 แต่	บาง	สถานการณ์	อาจ	มี	

ปัญหา	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เศรษฐกิจ	สังคม	และ	การเมือง	การ	ปกครอง	ซึ่ง	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การนำ	นโยบาย	ไป 

	ปฏิบัติ	 จะ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	นโยบาย	และ	แผน	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	นั้น	 ๆ	 ซึ่ง	ใน	อนาคต	จะ	ลด	น้อย	

ลง	เพราะ	สังคม	จะ	เข้า	ตรวจ	สอบ	ให้	มี	ความ	โปร่งใส	มาก	ขึ้น

1.2.3	 การ	ประเมิน	นโยบาย	 ควร	จะ	ประเมิน	อย่าง	ตรง	ไป	ตรง	มา	 เพื่อ	นำ	ผล	การ	ประเมิน	ไป 

	พัฒนา	นโยบาย	และ	เพื่อ	หา	ข้อ	ยุติ	นโยบาย	นั้น	และ	กำหนด	นโยบาย	ใหม่	แทน	การ	ประเมิน	นโยบาย	ควร	ใช้	ผู้ทรง	

คุณวุฒิ	ภายนอก	ดำเนิน	การ	ประเมิน	 ซึ่ง	จะ	ได้	ผล	ประเมิน	ที่	น่า	เชื่อ	ถือ	และ	ไม่มี	อคติ	 นอกจาก	นี้	ประชาชน	และ	 

ส่วนท้อง	ถิ่น	จะ	มี	บทบาท	และ	เข้า	มี	ส่วน	ร่วม	มาก	ขึ้น

1.2.4	 การ	ริเริ่ม	และ	การ	ให้	ข้อ	เสนอ	แนะ	นโยบาย	 ควร	มี	ผู้ทรง	ความ	รู้	 มี	ประสบการณ์	และ	

มี	วิสัย	ทัศน์	อัน	กว้าง	ไกล	 เป็น	ผู้	ริเริ่ม	และ	ให้	ข้อ	เสนอ	แนะ	ที่	ถูก	ต้อง	 ตลอด	จน	ครอบครัว	 ทุก	ฝ่าย	 ทุก	ส่วน	 

ทั้ง	ระบบ	วิจัย	ทาง	เทคโนโลยี	การ	ผลิต	การ	ตลาด	การ	พัฒนา	ทรัพยากร	มนุษย์	ชุมชน	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	

สิ่ง	แวดล้อม	สังคม	ยุค	ใหม่	ควร	นำ	ผล	งาน	วิจัย	เชื่อม	โยง	เข้า	กับ	นโยบาย	ให้	มี	ประสิทธิผล	ให้	ผู้	กำหนด	นโยบาย	

และ	ผู้	เสนอ	แนะ	นโยบาย	นำ	องค์	ความ	รู้	ที่	ได้	จาก	การ	วิจัย	ใน	มุม	มอง	ใหม่	ๆ	และ	มี	ประโยชน์	ไป	ใช้	ให้	สอดคล้อง	

กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	เกิด	ผล	คุ้ม	ค่า	กับ	เวลา	ความ	รู้	และ	ค่า	ใช้	จ่าย	ที่	ต้อง	ลงทุน	ลงแรง	ไป
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3-27การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

2.  การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ องค์การ และ เจ้า หน้าที่
องค์การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	เป็น	หน่วย	งาน	ที่	ทำ	หน้าที่	ให้	บริการ	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	แก่	ประชาชน	

ซึ่ง	มี	ทั้ง	ของ	ภาค	รัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และ	ภาค	เอกชน	โดย	เฉพาะ	ภาค	รัฐ	ที่	มีหน้า	ที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	โดยตรง	โดย	

ธรรมชาติ	แล้ว	องค์การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ก็	เป็น	ระบบ	สังคม	(social	system)	ประกอบ	ด้วย	หลาย	ระบบ	ย่อย	 

ได้แก่	 ด้าน	บุคลากร	 การ	บริหาร	 หรือ	โครงสร้าง	 เศรษฐกิจ	หรือ	เทคโนโลยี	 และ	ด้าน	สารสนเทศ	 ซึ่ง	มี	แรง	

กดดัน	จาก	ภายนอก	องค์การ	 (external	 forces)	 ที่	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	องค์การ	คือ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	 

อัน	ประกอบ	ด้วย	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	วัฒนธรรม	ประชากร	เศรษฐกิจ	ตลอด	จน	การเมือง	การ	ปกครอง	

ดัง	นั้น	 เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	แล้ว	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ระบบ	ย่อย	ของ	องค์การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	 

ดัง	ต่อ	ไป	นี้

2.1  อิทธิพล การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ บุคลากร	 บุคลากร	เป็น	ระบบ	สังคม	ย่อย	

ใน	องค์การ	ซึ่ง	ถือว่า	เป็น	ทรัพยากร	ที่	มี	ความ	สำคัญ	อย่าง	ยิ่ง	แต่	จะ	เป็น	อุปสรรค	ใน	การ	เปลี่ยนแปลง	ตลอด	การ	

พัฒนา	 เพราะ	สิ่ง	ที่	เป็น	ปัญหา	วิกฤติ	ใน	การ	เปลี่ยนแปลง	มาก	ที่สุด	คือ	โลก	ของ	มนุษย์	 ไม่ใช่	โลก	ของ	วัตถุ	หรือ	

สิ่งของ	ดัง	นั้น	เมื่อ	กล่าว	ถึง	องค์การ	จึง	มัก	จะ	มอง	เน้น	ไป	ที่	บุคลากร	หรือ	เจ้า	หน้าที่	ระดับ	ต่าง	 ๆ	ที่	จะ	ช่วย	การ	

บริหาร	จัดการ	งาน	ตาม	ภารกิจ	ของ	แต่ละ	บุคคล	 เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ภายใน	กลุ่ม	สังคม	และ	สังคม	ภายนอก	

แล้ว	ย่อม	จะ	กระทบ	ต่อ	เจ้า	หน้าที่	หลาย	ด้าน	ดังนี้

2.1.1	 ค่า	นิยม	 นับ	ตั้งแต่	ประเทศไทย	ได้	เปลี่ยนแปลง	เป็น	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ใหม่	 และ	

การเมือง	เข้า	มา	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน	งาน	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ระดับ	ต่าง	ๆ	ตั้งแต่	ระดับ	นโยบาย	ถึง	ระดับ	ปฏิบัติ	ใน	

พื้นที่	 เจ้า	หน้าที่	มี	ค่า	นิยม	ใน	ความ	เป็น	อยู่	และ	การ	ทำงาน	เปลี่ยน	ไป	กล่าว	คือ	 ต้องการ	ความ	เป็น	อยู่	ที่	สะดวก	

สบาย		ม	ีสิง่ของ	เครือ่ง	ใช	้ที	่ทนั	สมยั	ออก	ไป	สนัทนาการ	ใน	สถาน	เรงิ	รมย	์ม	ีประกอบ	อาชพี	ขา้ง	เคยีง	หลาย	ลกัษณะ	

เพื่อ	หา	ราย	ได้	เสริมฐานะ	เศรษฐกิจ	 และ	พึ่งพา	นักการ	เมือง	เพื่อ	ได้	รับ	การ	แต่ง	ตั้ง	ดำรง	ใน	ตำแหน่ง	ที่	สูง	ขึ้น	 ไม่	

ค่อย	มี	อุดมการณ์	ใน	การ	ทำงาน	และ	ใช้	โอกาส	แสวงหา	ผล	ประโยชน์	อย่าง	ขาด	จิตสำนึก

2.1.2	 การ	ปรับ	ตัว	 บุคลากร	จะ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	ตัว	เพื่อ	ให้	สอดคล้อง	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	

สังคม	 โดย	ต้อง	ศึกษา	ฝึก	อบรม	เพิ่ม	เติม	 สนใจ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 เลือก	บริโภค	ข่าวสาร	ข้อมูล	ที่	จำเป็น	ต่อ	

การ	ทำงาน	และ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ต้อง	ปรับ	ตัว	เข้า	กับ	ภาวะ	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ที่	มี	การ	จำกัด	ค่า	สวัสดิการ	การ	บริการ	

สุขภาพ	อนามัย	 นอกจาก	นี้	บุคลากร	ต้อง	ปรับ	ตัว	ต่อ	ภาระ	งาน	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	เนื่องจาก	อัตรา	กำลัง	อาจ	ปรับ	ลด	ลง	 

การ	ทำงาน	ที่	โปร่งใส	 ใจ	กว้าง	 มี	ความ	เป็น	ประชาธิปไตย	และ	การ	ทำงาน	ให้	บริการ	ที่	มี	คุณภาพ	ตาม	มาตรฐาน	

สากล	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	 โดย	เฉพาะ	เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ต้อง	ปรับ	ตัว	ให้	มี	ทักษะ	การ	ทำงาน	กับ	เกษตรกร	

แนวคิด	การ	ทำงาน	โดย	การ	มี	ส่วน	ร่วม	และ	การ	ทำงาน	จาก	ล่าง	สู่	บน	และ	การ	ทำงาน	เชื่อม	โยง	กับ	องค์การ	บริหาร 

	ส่วน	ตำบล	(อบต.)	และ	หน่วย	งาน	อื่น	ๆ	ที่	เกี่ยวข้อง

2.1.3	 ขวัญ	และ	กำลัง	ใจ	 บุคลากร	อาจ	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	การ	ปรับ	อัตรา	กำลัง	 การ	โยก	ย้าย	และ	

การ	ปรับ	เกลี่ย	อัตรา	 ทำให้	เกิด	ความ	คับ	ข้องใจ	ใน	การ	ทำงาน	ตลอด	จน	ไม่	ได้	รับ	ความ	ยุติธรรม	จาก	การ	เลื่อน	

ตำแหน่ง	 จึง	เสีย	ขวัญ	และ	กำลัง	ใจ	ที่	จะ	ทำงาน	ให้	มี	คุณภาพ	ถ้า	หาก	มี	มาก	จะ	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การ	บริการ	การ	 

ส่ง	เสริม	การเกษตร	โดย	ภาพ	รวม
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3-28 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.2  อทิธพิล การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม ที ่ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ การ บรหิาร และ โครงสรา้ง  องค์การ	ส่ง	เสริม	 

การเกษตร	 จะ	ต้อง	ปรับปรุง	การ	บริหาร	 โครงสร้าง	และ	หน้าที่	ให้	มี	เอกภาพ	 กำหนด	ปรัชญา	 (philosophy)	

พันธ	กิจ	 (mission)	 ที่	ชัดเจน	 ให้	บริการ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	เบ็ดเสร็จ	ณ	 จุด	เดียว	 โดย	บริการ	การ	ส่ง	เสริม	 

ทัง้	เทคโนโลย	ีดา้น	การ	ผลติ	พชื	สตัว	์ประมง	ปา่	ไม	้ไร	่นาสวน	ผสม	เครือ่งจกัร	กล	การเกษตร	ตลอด	จน	การ	พฒันา	

สถาบัน	เกษตรกร	เคห	กิจ	และ	สิ่ง	ที่	เกี่ยวข้อง	อยู่	ใน	สำนักงาน	ส่ง	เสริม	การเกษตร	แต่ละ	แห่ง	ลด	การ	ซับ	ซ้อน	ใน	

การ	บริหาร	และ	ปรับ	ลด	อัตรา	กำลัง	ให้	องค์การ	มี	ขนาด	เล็ก	กะทัดรัด	และ	มี	ประสิทธิภาพ	ตาม	แนวคิด	จิ๋ว	แต่	แจ๋ว	 

โดย	เฉพาะ	หน่วย	งาน	ที่	ทำ	หน้าที่	บริการ	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	จะ	มี	อัตรา	เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	น้อย	

เนื่องจาก	เกษตรกร	จะ	เป็น	ผู้	สนใจ	ใฝ่	หาความ	รู้	และ	เทคโนโลยี	เอง	จาก	แหล่ง	ความ	รู้	หรือ	ผ่าน	สถาบัน	เกษตรกร	

ตาม	ระบบ	การ	ส่ง	เสริม	แบบ	เกษตรกร	แสวงหา	ความ	รู้	เอง	 (requisition	 system)	 แทน	การ	ส่ง	เสริม	แบบ	การ	

ถ่ายทอด	ความ	รู้	แก่	เกษตรกร	(delivery	system)	มาก	ขึ้น

การ	บริหาร	จะ	ใช้	แนวคิด	จาก	ล่าง	สู่	บน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ความ	โปร่งใส	และ	สังคม	สามารถ	ตรวจ	สอบ	ได้	

ตาม	รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	พ.ศ.	2540	การ	ใช้	อำนาจ	แทรกแซง	ของ	ฝ่าย	บริหาร	และ	ฝ่าย	การเมือง	เพื่อ	แสวงหา	ผล	

ประโยชน์	จน	เกิด	การ	ฉ้อ	ราษฎ์	บัง	หลวง	 (corruption)	 จะ	น้อย	ลง	นอกจาก	นี้	การ	บริหาร	ต้อง	ยึด	หลัก	การ	ให้	

บริการ	ที่	มี	คุณภาพ	และ	ตระหนัก	ถึง	สิทธิ	ส่วน	บุคคล

2.3  อิทธิพล การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ เศรษฐกิจ หรือ เทคโนโลย	ี 	 เศรษฐกิจ	หรือ	

งบ	ประมาณ	และ	เทคโนโลยี	ของ	องค์การ	มี	ความ	สำคัญ	ต่อ	การ	บริหาร	เพราะ	จะ	เกี่ยวข้อง	กับ	ประสิทธิภาพ	การ	

ทำงาน	ถ้า	หาก	องค์การ	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	งบ	ประมาณ	น้อย	ก็	จะ	ต้อง	ปรับ	ลด	อัตรา	กำลัง	คน	ลด	ค่า	เบี้ย	เลี้ยง	และ	

ค่า	พาหนะ	ใน	การ	เดิน	ทางออก	ส่ง	เสริม	และ	เยี่ยมเยียน	เกษตรกร	ใน	ท้อง	ที่	ลด	ค่า	ใช้	จ่าย	สำหรับ	การ	ส่ง	บุคลากร	

ไป	ศึกษา	ต่อ	ฝึก	อบรม	และ	ดู	งาน	ใน	ต่าง	ประเทศ	 ชะลอ	การ	จัด	ซื้อ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 เช่น	คอมพิวเตอร์	

เทคโนโลยี	การ	สื่อสาร	 และ	เทคโนโลยี	ด้าน	การ	บริหาร	 ทำให้	ประสิทธิภาพ	การ	บริหาร	งาน	ลด	น้อย	ลง	และ	ให้	

บริการ	ไม่	ทั่ว	ถึง	ตัวอย่าง	หลัง	จาก	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	เป็นต้น	มา	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ปรับ	ลด	ค่า	เบี้ย	เลี้ยง	พาหนะ	

เดิน	ทาง	ของ	เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	ลง	จน	เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร	มี	โอกาส	ออก	ไป	ส่ง	เสริม	น้อย	มาก	

ถ้า	หาก	จำเป็น	ก็	ต้อง	ใช้	พาหนะ	ส่วน	ตัว	และ	จ่าย	ค่าน้ำ	มัน	เชื้อ	เพลิง	เอง	 เกษตรกร	จึง	ไม่	ค่อย	ได้	รับ	บริการ	การ	 

ส่ง	เสริม	ความ	รู้	และ	เทคโนโลยี	ใหม่	ๆ	จาก	เจ้า	หน้าที่	ส่ง	เสริม	การเกษตร

นอกจาก	นี้	จะ	พบ	ว่า	เทคโนโลยี	การเกษตร	เช่น	ไถ	คราด	เครื่อง	เก็บ	เกี่ยว	เครื่อง	นวด	ข้าว	ตลอด	จน	

เครื่อง	มือ	การเกษตร	ต่าง	 ๆ	มัก	จะ	มี	ขนาด	เล็กตาม	ขนาด	ไร่	นา	ของ	เกษตรกร	ไทย	 ไม่	ซับ	ซ้อน	ซึ่ง	แตก	ต่าง	จาก	

เครื่อง	มือ	การเกษตร	ของ	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	หรือ	ประเทศ	ใน	ทวีป	ยุโรป

2.4  อทิธพิล ของ การ เปลีย่นแปลง ทาง สงัคม ที ่ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ สารสนเทศ	สารสนเทศ	(information)	

มี	ความ	สำคัญ	ต่อ	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	ผู้	บริหาร	และ	ระดับ	ผู้	ปฏิบัติ	 สารสนเทศ	จะ	รวม	ถึง	ข้อมูล	 ข่าวสาร	ความ	รู้	

นวัตกรรม	และ	เทคโนโลยี	ใน	ด้าน	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	จำเป็น	จะ	ต้อง	มี	สารสนเทศ	ด้าน	การ	ส่ง	เสริม	ผล	การ	

วจิยั	หรอื	เทคโนโลย	ีดา้น	การเกษตร	สาขา	ตา่ง	ๆ 	ภาวะ	สนิคา้	และ	การ	ตลาด	สนิคา้	เกษตร	ทัง้	ภายใน	และ	ตลาด	โลก	

สารสนเทศ	ด้าน	ประชากร	สถิติ	การเกษตร	ระบบ	นิเวศ	และ	ทรัพยากรธรรมชาติ	สภาพ	ดิน	ฟ้า	อากาศ	ตลอด	จน	 

การ	พัฒนา	ชนบท	 เป็นต้น	 การ	บริหาร	ระบบ	สารสนเทศ	จะ	ต้อง	มี	ความ	ทัน	สมัย	 ถูก	ต้อง	แม่นยำ	 ทัน	ต่อ	การ	
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3-29การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

เปลี่ยนแปลง	ทาง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	ประชากร	การ	ศึกษา	การเมือง	การ	ปกครอง	เสมอ	จึง	จะ	มี	ข้อมูล	

ประกอบ	การ	ตัดสิน	ใจ	ใน	การ	บริหาร	และ	การ	ปฏิบัติ	งานการ	ส่ง	เสริม	การเกษตร

ปัจจุบัน	เป็น	ยุค	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 ประชาชน	และ	เกษตรกร	รู้จัก	เลือก	บริโภค	ข้อมูล	ข่าวสาร	

ที่	มี	ประโยชน์	ต่อ	การ	ประกอบ	อาชีพ	และ	วิถี	ชีวิต	มาก	ขึ้น	 องค์การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	จะ	ต้อง	จัดหา	ระบบ	

สารสนเทศ	ให้	สมบูรณ์	สามารถ	ส่ง	ผ่าน	เครือ	ข่าย	(on	line)	จาก	ส่วน	กลาง	ไป	ยัง	จังหวัด	และ	อำเภอ	หรือ	แม้แต่	

สถาบัน	การเกษตร	จัดหา	สื่อ	ที่	เจ้า	หน้าที่	ทุก	ระดับ	และ	เกษตรกร	จะ	เข้า	ถึง	ได้	เช่น	สื่อ	สิ่ง	พิมพ์	วีดิทัศน์	และ	สื่อ	

อิเล็กทรอนิกส์	บาง	อย่าง	สนอง	ความ	ต้องการ	ให้	มาก	ที่สุด

3.  การ เปลี่ยนแปลง ทาง สังคม ที่ มี ผลก ระ ทบ ต่อ เกษตรกร
โดยที	่สงัคม	เกษตรกรรม	เปน็ก	ลุม่	คน	ระดบั	รากฐาน	ของ	ประเทศ	และ	อาศยั	อยู	่ใน	ชมุชน	ยงั	ม	ีการ	ศกึษา	

ตำ่	เปน็	ผู	้ดอ้ย	โอกาส	ม	ีความ	ยากจน	รบั	การ	บรกิาร	พืน้	ฐาน	ทาง	สงัคม	จาก	รฐั	ไม	่พอ	เพยีง	ม	ีสขุภาพ	อนามยั	ไม	่คอ่ย	

ดี	 แต่	เป็น	ผู้	ผลิต	ที่	สำคัญ	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	การเกษตร	ของ	ประเทศ	 โดย	ธรรมชาติ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	

เกษตรกรรม	จะ	เป็น	ไป	อย่าง	ช้า	ๆ	ไม่	รวดเร็ว	เหมือน	สังคม	อุตสาหกรรม	อย่างไร	ก็ตาม	เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	

ใน	สังคม	จะ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	เกษตรกร	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

3.1  ค่า นิยม  เกษตรกร	มี	ค่า	นิยม	ต่อ	การ	ส่ง	ลูก	เข้า	ศึกษา	เพื่อ	จะ	เป็น	บันได	อาชีพ	และ	เลื่อน	สถานภาพ	

ทาง	สังคม	ไม่	ต้อง	กลับ	ไป	สู่	ไร่	นา	หรือ	ประกอบ	อาชีพ	เกษตรกรรม	อีก	จึง	ทำให้	ประชากร	ด้าน	เกษตรกรรม	ลด	ลง	

นอกจาก	นี้	เกษตรกร	ยัง	มี	ค่า	นิยม	ต่อ	ความ	เป็น	อยู่	แบบ	สังคม	เมือง	และ	นิยม	ใช้	เทคโนโลยี	การเกษตร	สมัย	ใหม	่

เช่น	เครื่องจักร	กล	การเกษตร	สาร	ปราบ	ศัตรู	พืช	และ	ปุ๋ย	เคมี

3.2   แบบแผน การ ดำเนนิ ชวีติ		เกษตรกร	ปรับ	ตัว	เป็น	คน	ที่	ทัน	สมัย	มี	ความ	เป็น	อยู่	ที่	ดี	ขึ้น	รับ	รู้	ข่าวสาร	

ข้อมูล	จาก	สื่อ	ต่าง	 ๆ	 สนใจ	ใน	สิทธิ	และ	ศักดิ์ศรี	ของ	ความ	เป็น	คน	มาก	ขึ้น	 มี	ส่วน	ร่วม	ใน	กิจกรรม	การเมือง	 

การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	 และ	การ	ตรวจ	สอบ	การ	ทำงาน	ของ	เจ้า	หน้าที่	รัฐ	 รวม	พลัง	ก่อ	ตั้ง	สถาบัน	เกษตรกร	และ	

สมาคม	เกษตรกร	ราย	ย่อย	ใฝ่	รู้	และ	แสวงหา	เทคโนโลยี	ด้วย	ตนเอง	เป็น	ผู้	จัดการ	ไร่	นา	ที่	ดี	เพื่อ	ลด	ความ	เสี่ยง	

และ	เอาชนะ	ธรรมชาติ

3.3  ขนาด ไร่ นา  เกษตรกร	ราย	ย่อย	ยัง	มี	ที่ดิน	ทำการ	เกษตร	ขนาด	เล็ก	 สอดคล้อง	กับ	แรงงาน	ใน	

ครอบครัว	เงิน	ทุน	และ	สิน	เชื่อ	ซิล	แวน	วิท	เวอร์	(Sylvan	H.	Wittwer)	กล่าว	ว่า	ใน	ศตรรษ	ที่	21	เกษตรกร	ใน	

ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ส่วน	มาก	มี	ขนาด	ไร่	นา	32.5	ไร่	หรือ	น้อย	กว่า	ใน	อนาคต	ขนาด	ไร่	นา	ของ	เกษตรกร	จะ	ลด	

ลง	เพราะ	ต้อง	แบ่ง	มรดก	ให้	ลูก	หลาน	บาง	ราย	อาจ	ขาย	และ	ประกอบ	อาชีพ	อื่น	แทน

3.4   เทคโนโลย ี  เกษตรกร	ยอมรบั	เทคโนโลย	ีการเกษตร	จาก	ประเทศ	ตะวนั	ตก	มาก	ขึน้	แต	่จะ	ดดัแปลง	 

ให้	มี	ขนาด	เล็ก	สอดคล้อง	กับ	ขนาด	ไร่	นา	 ทุน	 และ	การ	จัดการ	 ใน	ขณะ	เดียวกัน	จะ	พัฒนา	เทคโนโลยี	ของ 

	ท้อง	ถิ่น	 (folk	 technology)	 เทคโนโลยี	ชีวภาพ	 (biotechnology)	 ตลอด	จน	ภูมิปัญญา	ชาว	บ้าน	จะ	เข้า	มา	ใช้	

แทน	เครื่องจักร	กล	เกษตรกร	จะ	มี	จิตสำนึก	ใน	เรื่อง	มลพิษ	จาก	เทคโนโลยี	ที่	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	คุณภาพ	สิ่ง	แวดล้อม	

ระบบ	นิเวศ	และ	ทรัพยากรธรรมชาติ	นอกจาก	นี้	ยุค	โลกา	ภิ	วัต	น์	เกษตรกร	จะ	ใช้	เทคโนโลยี	การ	ผลิต	ที่	สัมพันธ์	

กับ	คุณภาพ	อาหาร	 ที่	จะ	ช่วย	ควบคุม	ภา	วะ	ทุพ	โภชนา	การและ	ผลิต	อาหาร	ให้	เหมาะ	กับ	การ	บริโภค	ของ	แต่ละ	
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กลุ่ม	บุคคล	(diet)	ที่	ต้องการ	ควบคุม	ไข	มัน	ใน	เส้นเลือด	ทั้ง	อาหาร	ประเภท	เนื้อ	นม	ไข่	และ	พืช	ผัก	ตลอด	จน	

การ	ผลิต	ผัก	ปลอด	สาร	พิษ	และ	การ	ผลิต	อาหาร	ชีว	จิต	มาก	ขึ้น

3.5   ราย ได้	 เกษตรกร	ราย	ย่อย	ยัง	มี	ราย	ได้	ต่ำ	 ประสบ	ภาวะ	ขาดทุน	เพราะ	ลงทุน	สูง	แต่	ผลผลิต	ต่ำ	

การ	จัดสรร	ผล	ประโยชน์	ระหว่าง	ผู้	ผลิต	พ่อค้า	คนกลาง	 และ	ผู้	บริโภค	 ยัง	ไม่	เป็น	ธรรม	 เนื่องจาก	การเมือง 

	การ	ปกครอง	ไม่	เข้ม	แข็ง	 ระบบ	การ	ประกัน	ราคา	พืช	ผล	ไม่มี	ประสิทธิผล	และ	สภาวะ	เศรษฐกิจ	ภายใน	ประเทศ	

ไม่	แน่นอน

3.6  ภาวะ หนี้ สิน โดยที่	ผล	ตอบแทน	จาก	อาชีพ	ต่ำ	 ประสบ	กับ	ภาวะ	ขาดทุน	 ไม่มี	ราย	ได้	นอก	ภาค	

การเกษตร	มา	จุนเจือ	 และ	ค่า	ครอง	ชีพ	สูง	 ทำให้	เกษตรกร	มี	ภาวะ	หนี้	สิน	 ทั้ง	ใน	รูป	เงินสด	และ	สิ่งของ	บาง	คน	

ต้อง	กู้	เงิน	จาก	ที่	อื่น	มา	ลงทุน	และ	ดำรง	ชีพ	 เกษตรกร	ส่วน	มากกู้	เงิน	จาก	ธนาคาร	เพื่อ	การเกษตร	และ	สหกรณ์	

การเกษตร	ที่	ตนเอง	เป็น	สมาชิก	อยู่	 บาง	ส่วน	กู้	จาก	ญาติ	 และ	กู้	จาก	สหกรณ์	อื่น	 นอกจาก	นั้น	กู้	จาก	พ่อค้า	และ	

เพื่อน	บ้าน

3.7  ครอบครวั เป็น	สถาบัน	แรก	และ	สถาบัน	หลัก	ที่	ทำ	หน้าที่	ขัดเกลา	ทาง	สังคม	และ	กำหนด	แบบแผน	

การ	ดำเนิน	ชีวิต	ของ	เกษตรกร	 การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	ครอบครัว	เกษตรกร	 2	 ลักษณะ	

ดังนี้

3.7.1	 ขนาด	และ	โครงสร้าง	ของ	ครอบครัว	ปัจจุบัน	ครอบครัว	เกษตรกร	มี	ขนาด	เล็ก	ลง	ซึ่ง	เป็น	

ผล	มา	จาก	ความ	สำเร็จ	ของ	การ	วางแผน	ประชากร	 และ	การ	พัฒนา	ประเทศ	เป็น	อุตสาหกรรม	 ขนาด	ครอบครัว	

ของ	เกษตรกร	ที	่เลก็	ลง	และ	ม	ีแรงงาน	นอ้ย	จะ	สง่	ผลก	ระ	ทบ	ตอ่	กจิกรรม	การเกษตร	นอกจาก	จะ	ซือ้	เครือ่ง	ทุน่	แรง	 

มา	ทดแทน	หรือ	จ้าง	แรงงาน	เพิ่ม	บาง	ครอบครัว	อาจ	เลิก	ประกอบ	อาชีพ	เกษตรกรรม	ไป	ใน	ที่สุด	ก็	เป็น	ได้

3.7.2	 ความ	สัมพันธ์	ใน	ครอบครัว	เกษตรกร	บาง	ครอบครัว	จะ	มี	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	พ่อ	แม่	

ลูก	และ	ญาติ	ลด	ลง	มี	ความ	ห่าง	เหิน	มาก	ขึ้น	เนื่องจาก	พ่อ	แม่	ออก	ไป	ทำงาน	ถิ่น	อื่น	ลูก	อาจ	ออก	ไป	เรียน	หนังสือ	

ใน	เมือง	เมื่อ	จบ	แล้ว	ไม่	กลับ	ไป	ประกอบ	อาชีพ	เกษตรกรรม	อีก	ใน	ขณะ	เดียวกัน	สังคม	ชนบท	บาง	แห่ง	ก็	พัฒนา	

เป็น	เมือง	 และ	บาง	แห่ง	ก็	เปลี่ยน	เป็น	สังคม	เมือง	มาก	ขึ้น	 ประกอบ	กับ	ปัจจุบัน	การ	คมนาคม	สะดวก	การ	ไป	มา	

หาสู่	กัน	ของ	ชนบท	มี	มาก	ขึ้น	จึง	ทำให้	เกิด	ปัญหา	สังคม	และ	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	ใน	ชุมชน

กล่าว	โดย	สรุป	 สังคม	เกษตรกรรม	เป็น	ประชากร	ระดับ	รากฐาน	ของ	ประเทศ	 เป็น	กลไก	ขับ	เคลื่อน	

ให้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	ที่	สำคัญ	 เป็น	รากฐาน	ของ	ความ	มั่นคง	ของ	ประเทศ	แต่	ยัง	เป็นก	ลุ่ม	คน	ที่	ด้อย	

โอกาส	มี	การ	ศึกษา	ต่ำ	ยากจน	และ	มี	โรค	ภัย	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	จะ	มี	ผล	ทำให้	เกษตรกร	เปลี่ยนแปลง	

ค่า	นิยม	 และ	แบบแผน	การ	ดำเนิน	ชีวิต	 ขนาด	ไร่	นา	เล็ก	ลง	 ใช้	เทคโนโลยี	สอดคล้อง	กับ	ทุก	คน	และ	ขนาด	ไร่	นา	

พัฒนา	เทคโนโลยี	ท้อง	ถิ่น	 ภูมิปัญญา	ชาว	บ้าน	และ	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	มาก	ขึ้น	 อย่างไร	ก็ตาม	เกษตรกร	ยัง	มี	 

ราย	ได้	ต่ำ	 เนื่องจาก	ต้นทุน	สูง	และ	ประสบ	ปัญหา	การ	ขาดทุน	มี	ภาวะ	หนี้	สิน	เพิ่ม	ขึ้น	นอกจาก	นี้	ครอบครัวจะ	มี	

ขนาด	และ	โครงสร้าง	เล็ก	ลง	ความ	สัมพันธ์	ภายใน	ครอบครัว	จะ	มี	น้อย	ไม่	แนบ	แน่น	และ	ขาด	ความ	อบอุ่น	จะ	มี	

ปัญหา	ทาง	สังคม	เพิ่ม	ขึ้น

หลัง จาก ศึกษา เนื้อหา สาระ ตอน ที่ 3.1 แล้ว โปรด ปฏิบัติ กิจกรรม 3.1

ใน แนว การ ศึกษา หน่วย ที่ 3 ตอน ที่ 3.1



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

3-31การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

ตอน ที่ 3.2

แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม ไทย

โปรด	อ่าน	แผนการ	สอน	ประจำ	ตอน	ที่	3.2	แล้ว	จึง	ศึกษา	เนื้อหา	สาระ	พร้อม	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ใน	แต่ละ	ตอน

หัว เรื่อง
เรื่อง	ที่	3.2.1	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ทรัพยากร	มนุษย์	และ	สิ่ง	แวดล้อม

เรื่อง	ที่	3.2.2	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง

เรื่อง	ที่	3.2.3	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม

แนวคิด
1.	 	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	มนุษย์	ใน	สังคม	ไทย	มี	การ	เพิ่ม	จำนวน	ตาม	ธรรมชาติ	

ใน	อัตรา	ที่	ลด	ลง	มา	อยู่	ใน	ระดับ	ต่ำ	 แต่	มี	การ	อพยพ	เคลื่อน	ย้าย	ทั้ง	ใน	และ	นอก	ประเทศ	 

มาก	ขึ้น	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	การ	ปกครอง	ทำให้	มี	ประเภท	บุคคล	ใหม่	ๆ	มากมาย	และ	

หลาก	หลาย	ขึ้น	 และ	มี	ความ	พยายาม	ปรับปรุง	คุณภาพ	ของ	ประชากร	ใน	ทางการ	ปกครอง	

และ	ใน	ทุก	ด้าน	ของ	ชีวิต	มาก	ขึ้น	ทั้ง	ใน	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	เอกชน	 แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	

ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	มี	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	หมด	เปลือง	ตาม	ความ	ต้องการ	ผลิต	

และ	บริโภค	ใน	ประเทศ	และ	เพื่อ	ขาย	ต่าง	ประเทศ	มาก	ขึ้น	ตาม	พัฒนาการ	ของ	เศรษฐกิจ	 

แต่	ก็	มี	โอกาส	นำ	เข้า	ทรัพยากร	ที่	ขาดแคลน	จาก	ต่าง	ประเทศ	ได้	หาก	มี	กำลัง	ซื้อ		 การ	ใช้	

เทคโนโลยี	ประสิทธิภาพ	สูง	สมัย	ใหม่	ทำให้	มี	การนำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	ใช้	มาก	ขึ้น	

ทำลาย	สิ่ง	แวดล้อม	ได้	เร็ว	และ	กว้าง	ขวาง	ขึ้น	ซึ่ง	ยัง	ไม่มี	การ	ใช้	เทคโนโลยี	อนุรักษ์	และ	บำบัด 

สิ่ง	แวดล้อม	ใน	อัตรา	ที่	ทัดเทียม	กับ	การ	เปลี่ยนแปลง	และ	ทำลาย	ด้วย	มลภาวะ

2.		 	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	ของ	สังคม	ไทย	มี	ความ	สัมพันธ์	กับ	

วิวัฒนาการ	ทาง	เศรษฐกิจ	แบบ	เสรี	ทุนนิยม	ทำให้	ระบบ	การ	ปกครอง	ต้อง	เป็น	ประชาธิปไตย	

มาก	ขึ้น	 เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	ของ	ประชาชน	 ลด	อำนาจ	และ	บทบาท	ของ	รัฐ	 กระจาย	อำนาจ	

การ	บริหาร	จาก	ส่วน	กลาง	ไป	สู่	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	มาก	ขึ้น	 ให้	โอกาส	ชุมชน	 องค์กร	เอกชน	และ	 

ภาค	ประชาชน	มี	ส่วน	กำหนด	นโยบาย	และ	รับ	ผิด	ชอบ	การ	บริหาร	จัดการ	ทรัพยากร	ของ	 

ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ประเทศ	มาก	ขึ้น	โดย	ร่วม	กับ	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	ธุรกิจ
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3.		 	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	ทาง	วัฒนธรรม	มี	ความ	เกี่ยว	พัน	กัน	ที่	แยก	ไม่	ได้	ใน	ชีวิต	 

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรมเกิด	ได้	ตลอด	เวลา	จาก	

สาเหตุ	ต่าง	 ๆ	 ซึ่ง	สรุป	ได้	ว่า	 เพราะ	ความ	จำเป็น	ต้อง	เปลี่ยน	ตาม	สภาพ	แวดล้อม	ใหม่	ของ	

ชีวิต	หรือ	เพราะ	ความ	ต้องการ	ความ	พอใจ	และ	ความ	รู้	ความ	สามารถ	ใหม่	ของ	หมู่	คณะ	การ	

เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	ซึ่ง	มี	ผล	ต่อ	เนื่อง	มา	ถึง	ปัจจุบัน	และ	

ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	เกิด	ตั้งแต่	การ	ปรับ	ประเทศ	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	ภาย	ใต้	แรง	กดดัน	ของ	ระบบ	

อาณานคิม	ของ	ประเทศ	มหาอำนาจ	อตุสาหกรรม	ตะวนั	ตกใน	รชักาล	ที	่4	และ	รชักาล	ที	่5	ของ	

กรุง	รัตนโกสินทร์	แนว	โน้ม	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ช่วง	ต่อ	ไป	จาก	นี้	จะ	เกิด	ขึ้น	ภาย	ใต้	สภาพ	

แวดล้อม	ใหม่	ๆ	ที่	ความ	ก้าวหน้า	ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	ของ	สังคม	อุตสาหกรรม	

ชั้น	นำ	ของ	โลก	ตะวัน	ตก	นำ	มา	อย่าง	ไม่	หยุด	ยั้ง

วัตถุประสงค์
เมื่อ	ศึกษา	ตอน	ที่	3.2	จบ	แล้ว	นักศึกษา	สามารถ

1.		 อธิบาย	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ทรัพยากร	มนุษย์	และ	สิ่ง	แวดล้อม	ได้

2.		 อธิบาย	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	ได้

3.		 อธิบาย	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ได้
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3-33การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

เรื่อง ที่ 3.2.1 การ เปลี่ยนแปลง ของ ทรัพยากร มนุษย์ และ สิ่ง แวดล้อม

ทรัพยากร	ของ	สังคม	ที่	สังคม	ทุก	สังคม	ถือว่า	มี	ค่า	และ	จำเป็น	อัน	จะ	ขาด	มิได้	อย่าง	หนึ่ง	คือ“ทรัพยากร	

มนุษย์”	ซึ่ง	ได้แก่	คน	ที่	เป็น	สมาชิก	อยู่	รวม	กัน	เป็น	สังคม	นั้น	อีก	อย่าง	หนึ่ง	คือ	“ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม”	ได้แก่	

วัตถุ	ปัจจัย	สำหรับ	การ	ดำรง	ชีวิต	ของ	คนใน	บริเวณ	ที่	อยู่	อาศัย	ของ	สังคม	กล่าว	คือ

1)  ทรัพยากร มนุษย์ คน	หรือ	สมาชิก	ที่	เป็น	ทรัพยากร	ของ	สังคม	 ถ้า	พิจารณา	ใน	ระดับ	ของ	สังคม	

ประเทศ	ชาติ	ก็	คือ	ประชากร	ที่	ประเทศ	มี	อยู่	ใน	ขณะ	ใด	ขณะ	หนึ่ง	ขนาด	หรือ	จำนวน	ของ	ประชากร	ใน	แต่ละ	เวลา	

คือ	ผลลัพธ์	ของ	จำนวน	คน	ที่	เกิด	หัก	ออก	ด้วย	จำนวน	คน	ที่	ตาย	ถ้า	มี	คน	เกิด	มาก	คน	ตาย	น้อย	ประชากร	ก็	เพิ่ม	

หาก	คน	ตาย	มาก	แต่	เกิด	น้อย	ประชากร	ก็	ลด

คุณภาพ	ของ	ประชากร	ที่	เกิด	มา	แล้ว	อยู่	รอด	เติบโต	ผ่าน	วัย	ต่าง	ๆ 	จนถึง	วัย	ชรา	ก่อน	ตาย	ขึ้น	อยู่	กับ	การ	

เลีย้ง	ด	ูบรบิาล	ทารก	แรก	เกดิ	การ	ดแูล	สขุภาพ	และ	บรกิาร	สาธารณสขุ	ของ	ทกุ	วยั	ตลอด	ชว่ง	ชวีติ	การ	แกไ้ข	บรรเทา	

ความ	บกพร่อง	พิการ	ทาง	กาย	การ	ให้การ	ศึกษา	อบรม	เพื่อ	พัฒนา	สติ	ปัญญา	อารมณ์	และ	พฤติกรรม	สังคม	ของ	

บุคคล	ที่	เป็น	ความ	รู้	ขั้น	พื้น	ฐาน	สำหรับ	การ	ดำรง	ชีวิต	ใน	หมู่	คณะ	และ	เพิ่มพูน	ด้วย	บริการ	และ	โอกาส	การ	ศึกษา	

ความ	รู้	สำหรับ	งาน	อาชีพ	เลี้ยง	ชีวิต	มาตรการ	ที่	รัดกุม	ของ	ผู	้บริหาร	ปกครอง	สังคม	ใน	การ	สร้าง	และ	รักษา	ระเบียบ	

วินัย	ควบคุม	พฤติกรรม	เบี่ยง	เบน	ที่	คุกคาม	ความ	สงบ	ของ	สังคม	ด้วย	กระบวนการ	บริหาร	จัดการ	ที่	ดี	และ	การ	

สร้าง	คุณภาพ	ของ	คน	ทาง	ศีล	ธรรม	และ	จิต	วิญญาณ	เพื่อ	ความ	สันติสุข	ของ	บุคคล	และ	สังคม

ทรัพยากร	มนุษย์	ของ	สังคม	จึง	มี	ทั้ง	ด้าน	ปริมาณ	คือ	จำนวน	และ	ประเภท	ที่	แบ่ง	ตาม	วัย	หรือ	กิจกรรม	

การ	อาชีพ	ของ	ประชากร	 และ	ด้าน	คุณภาพ	คือ	 ความ	สมบูรณ์	และ	การ	พัฒนา	ทาง	กาย	 สติ	ปัญญา	 อารมณ์	

สังคม	 และ	จิตใจ	ที่	แต่ละ	บุคคล	ต้อง	อาศัย	การ	เลี้ยง	ดู	 ช่วย	เหลือ	 และ	บริการ	จาก	ผู้	อื่น	หลาย	ระดับ	ใน	ชุมชน	

และ	ประเทศ	ชาติ

2)  ทรัพยากร สิ่ง แวดล้อม	 โดย	ปกติ	หมาย	ถึง	สรรพ	สิ่ง	ธรรมชาติ	ใน	บริเวณ	ที่	อยู่	อาศัย	ของ	กลุ่ม	คน	 

หมู่	คณะ	หรือ	สังคม	เช่น	พืช	สัตว์	แร่	ธาตุ	วัตถุ	ฯลฯ	ซึ่ง	คน	กลุ่ม	นั้น	นำ	มา	ใช้	เป็น	ปัจจัย	ดำรง	ชีวิต	ได้	เช่น	ใน	ขั้น	

ความ	ตอ้งการ	จำเปน็	พืน้	ฐาน	คอื	ปจัจยั	สี	่ไดแ้ก	่อาหาร	เครือ่ง	นุง่	หม่	ที	่อยู	่อาศยั	และ	ยา	รกัษา	โรค	และ	ใน	ขัน้	ที	่เกนิ	 

ความ	ต้องการ	จำเป็น	พื้น	ฐาน	 ได้แก่	 เครื่อง	ประดับ	 ของกิน	และ	ใช้	ฟุ่มเฟือย	 เครื่อง	เล่น	 สิ่ง	บันเทิง	เริง	รมย์	 

เครื่อง	พิธีกรรม		ฯลฯ	สิ่ง	เหล่า	นี้	รวม	เรียก	ว่า	“ทรัพยากรธรรมชาติ”	ของ	สังคม

คนใน	สังคม	นำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	ใช้	ใน	การ	ผลิต	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	ที่	ตนเอง	ต้องการ	บริโภค	เอง	หรือ	

เพือ่	ใช	้แลก	เปลีย่น	ซือ้	ขาย	ให	้ผู	้อืน่	ที	่ไม	่ได	้ผลติ	เอง	นำ	ไป	ใช	้บรโิภค	ได	้ซึง่	ผู	้อืน่	นัน้	อาจ	เปน็	คนใน	สงัคม	นัน้	เอง	หรอื	

คนใน	สังคม	อื่น	ก็ได้	 เช่น	 ใน	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ	นอกจาก	ความ	รู้	ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	ความ	สามารถ	ทาง	

เทคโนโลยี	ที่	เป็น	ปัจจัย	ให้	นำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	ใช้	เป็น	ประโยชน์	ได้	แล้ว	ปริมาณ	ของ	ทรัพยากรธรรมชาติ	

ที่	จะ	นำ	มา	ใช้	ยัง	ขึ้น	อยู่	กับ	ความ	ต้องการ	ที่	จะ	บริโภค	เพียง	เท่า	ที่	จำเป็น	หรือ	อย่าง	ฟุ่มเฟือย	เกิน	จำเป็น	ของ	ผู้	ผลิต	

เอง	หรือ	ด้วย	การ	ซื้อ	ขาย	แลก	เปลี่ยน	ด้วย
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3-34 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การนำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	แปรรูป	ใช้	ประโยชน์	แล้ว	ทำให้	สภาพ	แวดล้อม	เดิม	ตาม	ธรรมชาติ	เปลี่ยน	

รปู	ลกัษณะ	เชน่	ปา่	ทบึ	ถกู	โคน่	ถาง	ลง	เปน็	ไร	่นา	สวน	ภเูขา	ที	่ถกู	ระเบดิ	เอา	หนิ	ไป	ใช	้กลาย	เปน็	พืน้	ราบ	ทาง	นำ้	ตืน้	เขนิ	 

หรือ	เปลี่ยน	เส้น	ทาง	เพราะ	การ	ใช้	ทรัพยากร	บน	ฝั่ง	หรือ	จาก	การ	ขุด	ลอก	การ	สร้าง	เขื่อน	หรือ	อ่าง	เก็บ	น้ำ	ทำให้	มี	 

น้ำ	ท่วม	บริเวณ	พื้นที่	เพาะ	ปลูก	เดิม	หรือ	เพิ่ม	ลด	พันธุ์	พืช	และ	สัตว์	ฯลฯ	การ	ใช้	บริเวณ	ที่ดิน	เป็น	ที่	อยู่	อาศัย	และ	

พัก	ผ่อน	หย่อน	ใจ	เช่น	สร้าง	บ้าน	เรือน	ใน	ที่	ซึ่ง	เดิม	เป็น	ป่า	หรือ	ไร่	นา	เพาะ	ปลูก	เลี้ยง	สัตว์	สร้าง	บ้าน	พัก	ตาก	อากาศ	

โรงแรม	สนาม	กอล์ฟ	ฯลฯ	 ใน	บริเวณ	ที่	เคย	เป็น	ป่า	 เขา	บึง	น้ำ	ทะเล	สาป	ฯลฯ	หรือ	เป็น	โรงงาน	อุตสาหกรรม	

ผลิต	สินค้า	เป็น	อาคาร	พาณิชย์	ตลาด	ชุมชน	จนถึง	เมือง	น้อย	ใหญ่	ฯลฯ	รวม	ทั้ง	การ	สร้าง	ถนน	ทางรถไฟ	ท่าเรือ 

	ขน	ถ่าย	สินค้า	 สนามบิน	 ฯลฯ	 เหล่า	นี้	เป็นการ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	แวดล้อม	ที่	มี	ผล	เป็นการ	ทำลาย	หรือ	ปิด	กั้น	 

การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	ใน	บริเวณ	นั้น	 ๆ	 ชุมชน	เมือง	ใหญ่	และ	โรงงาน	อุตสาหกรรม	สร้าง	มลภาวะ	ใน	 

สภาพ	แวดล้อม	ด้วย	ขยะ	และ	สิ่ง	ปฏิกูล	ทาง	น้ำ	อากาศ	เสียง	และ	ภูมิ	ทัศน์	จน	เป็น	อันตราย	ต่อ	สุขภาพ	และ	ชีวิต	

ของ	ผู้	อยู่	อาศัย	ใน	บริเวณ	ใกล้	เคียง	ภายใน	รัศมี	ที่	มลพิษ	แต่ละ	ประเภท	นั้น	แพร่	กระจาย	ไป	ถึง

1.  แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ของ ทรัพยากร มนุษย์
แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	มนุษย์	ที่	พิจารณา	คือ	การ	เปลี่ยนแปลง	ด้าน	จำนวน	และ	ประเภท	

ของ	ประชากร	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ด้าน	คุณภาพ	ของ	ประชากร

1.1  การ เปลี่ยนแปลง ด้าน จำนวน และ ประเภท ของ ประชากร จำนวน	รวม	ประชากร	ของ	ประเทศไทย	

ใน	อดีตเพิ่ม	ขึ้น	ทุก	ปี	ด้วย	การ	เพิ่ม	ตาม	ธรรมชาติ	 คือ	 ด้วย	การ	เกิด	ของ	พลเมือง	ใน	ประเทศ	 ที่	ไม่ใช่	ด้วย	 

การ	อพยพ	ของ	คน	จาก	นอก	ประเทศ	 แต่	อัตรา	เพิ่ม	ตาม	ธรรมชาติ	นี้	ลด	ลง	มา	โดย	ลำดับ	 ตั้งแต่	ประเทศไทย	มี 

น	โย	บาย	ประชากร	ของ	รัฐบาล	ที่	สนับสนุน	การ	วางแผน	ครอบครัว	โดย	สมัคร	ใจมา	ตั้งแต่	พ.ศ.	2513	อย่าง	ได้	ผล	 

ทำให	้อตัรา	เจรญิ	พนัธุ	์รวม	ยอด	ลด	ลง	อตัรา	การ	เปลีย่นแปลง	ของ	จำนวน	ประชากร	ใน	แตล่ะ	ป	ีขึน้	อยู	่กบั	อตัรา	การ	

อยู่	รอด	ของ	ทารก	ที่	เกิด	การ	ยืนยาว	ของ	อายุ	ผู้	สูง	วัย	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	เพราะ	มี	สุขภาพ	อนามัย	ดี	ขึ้น	การ	อยู่	เป็น	โสด	ของ	

หญิง	ที่	ทำให้	ไม่มี	การ	กำเนิด	ทารก	ฯลฯ	การ	เพิ่ม	ของ	ประชา	กร	ในต่	ละ	ปี	จึง	เป็น	ผล	ของ	หลาย	สาเหตุ	ประกอบ	กัน

แนว	โน้ม	ของ	การ	เพิ่ม	จำนวน	ประชากร	ใน	หนึ่ง	ชั่ว	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	ของ	ประเทศไทย	คงจะ	เป็น	ไป	ใน 

	อัฅรา	ต่ำ	เช่น	นี้	มากกว่า	ที่	จะ	สูง	ขึ้น	 จึง	ไม่	เป็น	ภาระ	หนัก	หน่วง	ใน	การ	เลี้ยง	ดู	ผู้	เกิด	ใหม่	และ	ผู้	อายุ	ยืน	 ซึ่ง	ต้อง	

อาศัย	ความ	ช่วย	เหลือ	จาก	ผู้	ที่	อยู่	ใน	วัย	กลาง	คน	ซึ่ง	เป็น	แรงงาน	การ	ผลิต	เพื่อ	การ	บริโภค	โดย	รวม	ของ	ประชากร	

ทั้ง	ประเทศ	แต่	 “จำนวน”	อย่าง	เดียว	อาจ	ไม่	บ่ง	บอก	ภารกิจ	ที่	จะ	เกิด	ตาม	มา	ได้	ชัดเจน	หาก	ไม่รู้	“ประเภท”	ที่	

เปลี่ยนแปลง	ของ	ประชากร	ด้วยการ	จำแนก	ประชากร	ตาม	เพศ	อายุ	ภูมิลำเนา	เชื้อ	ชาติ	ศาสนา	ระดับ	การ	ศึกษา	

อาชีพ	ฯลฯ	ซึ่ง	เรียก	ได้	ว่า	เป็นการ	ระบุ	“ประเภท”	ของ	ประชากร	ตาม	ลักษณะ	คุณลักษณะ	ต่าง	ๆ	อย่าง	คร่าว	ๆ	

ว่า	แตก	ต่าง	กัน	ใน	ราย	ละเอียด	บาง	อย่าง	ที่	สำคัญ	จะ	ทำให้	เห็น	ภาพ	โครงสร้าง	ของ	ประชากร	ที่	ละเอียด	ขึ้น	จน	พอ	

จะ	เห็น	ภารกิจ	ของ	การ	ดำรง	ชีวิต	ของ	คนใน	สังคม	ได้	ว่า	จะ	เป็น	เช่น	ไร	ใน	แต่ละ	ช่วง	เวลา	ของ	ข้อมูล	ที่	มี	อยู่

แนว	โนม้	ประชากร	วยั	เดก็	ที	่ลด	ลง	มา	โดย	ลำดบั	ตาม	อตัรา	การ	เจรญิ	พนัธุ	์ที	่ลด	ลง	ของ	สตร	ีซึง่	ทำให	้ขนาด	

ของ	ครอบครัว	เล็ก	ลง	หมาย	ถึง	ภาระ	การ	เลี้ยง	ดู	เด็ก	ของ	ครอบครัว	เล็ก	ย่อม	ลด	ลง	กว่า	ครอบครัว	ขนาด	ใหญ่	แต	่

การ	เลี้ยง	ดู	เด็ก	ใน	ครอบครัว	ชาว	เมือง	อาจ	เป็น	ภาระ	มากกว่า	ใน	ครอบครัว	ชนบท	เพราะ	นอกจาก	ค่า	อาหาร	และ	
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3-35การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

เครื่อง	นุ่ง	ห่ม	ที่	เป็น	ปัจจัย	พื้น	ฐาน	แล้ว	มี	ความ	คาด	หวัง	ให้	เด็ก	ต้อง	มี	การ	ศึกษา	ใน	โรงเรียน	นาน	กว่า	และ	ช่วย	งาน 

	พ่อ	แม่	ได้	น้อย	กว่า	เด็ก	ใน	ชนบท	 ใน	ทั้ง	สอง	กรณี	เมื่อ	จำนวน	บุตร	มี	น้อย	 กำลัง	แรงงาน	ใน	ครอบครัว	ก็	น้อย 

	ตาม	ด้วย	 แต่	ความ	ต้องการ	แรงงาน	ใน	ครอบครัว	ขึ้น	อยู่	กับ	ลักษณะ	อาชีพ	ของ	ครอบครัว	 ซึ่ง	ครอบครัว	ชนบท	

อาจ	มี	ความ	ต้องการ	นี้	มากกว่า	ครอบครัว	ใน	เมือง

แนว	โนม้	ของ	ประชากร	วยั	สงู	อาย	ุที	่ม	ีสดัสว่น	เพิม่	ขึน้	เพราะ	อาย	ุยนื	กวา่	แต	่กอ่น	นัน้	หาก	ไมม่	ีสมรรถภาพ	

ใน	การ	ผลิต	หรือ	ไม่มี	ราย	ได้	เลี้ยง	ตัว	เอง	ก็	ย่อม	เป็น	ภาระ	ให้	ลูก	หลาน	หรือ	ผู้	อื่น	เลี้ยง	ดู	ครอบครัว	ใน	ชนบท	ตาม	

แบบ	ประเพณี	ชีวิต	ไทย	ดั้งเดิม	ไม่	ทอด	ทิ้ง	พ่อ	แม่	ที่	ชรา	แต่	ครอบครัว	ใน	เมือง	ลูก	หลาน	อาจ	แยก	ย้าย	ไป	ประกอบ	

อาชีพ	คนละ	ทิศทาง	และ	อาจ	เกี่ยง	กัน	ที่	จะ	รับ	เลี้ยง	ดู	ผู้	ชรา	 ใน	ปัจจุบัน	ที่	แรงงาน	ใน	ชนบท	มัก	เคลื่อน	ย้าย	ไป	 

หา	งาน	อาชีพ	นอก	การเกษตร	ใน	เขต	อุตสาหกรรม	และ	พาณิช	ยกร	รม	ใน	เมือง	 ซึ่ง	ราย	ได้	ดี	กว่า	 อาจ	ไม่	สามารถ	

อยู่	ดูแล	พ่อ	แม่	ผู้	ชรา	ที่	อยู่	ภูมิลำเนา	เดิม	ได้	 และ	อาจ	ฝาก	ลูก	เล็ก	ให้	ปู่ย่า	ตา	ยาย	ใน	ชนบท	ช่วย	เลี้ยง	ระหว่าง	ที่	ตน	

ไป	ทำงาน	ที่	อื่น	ด้วย

แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ตาม	อาชีพ	ของ	ประชากร	มี	มากกว่า	อดีต	ทั้ง	ใน	ชนบท	และ	ใน	เมือง	 และ	จาก	

สภาพ	เศรษฐกิจ	ที่	ฟื้น	จาก	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ใน	พ.ศ.	2540	โอกาส	ที่	จะ	มี	อาชีพ	หลาก	หลาย	เปลี่ยน	จาก	อาชีพ	เดิม	

ของ	แต่ละ	คน	จะ	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	อีก	เมือง	ใหญ่	ดัง	เช่น	กรุงเทพมหานคร	มี	ประเภท	ของ	ประชากร	ที่	แบ่ง	ตาม	อาชีพ	ได	้

นับ	ไม่	ถ้วน	ซึ่ง	เมือง	ใหญ่	ใน	ภูมิภาค	เป็น	ภาพ	สะท้อน	ของ	กรุงเทพมหานคร	ได้	ไม่	ทั้งหมด	และ	เมือง	ที่	มี	ลักษณะ	

เฉพาะ	พิเศษ	 เช่น	 เมือง	ท่อง	เที่ยว	ที่	มี	ชาว	ต่าง	ประเทศ	นิยม	ก็	จะ	มี	อาชีพ	พิเศษ	สนอง	ความ	ต้องการ	ต่าง	ไป	จาก	

เมือง	ที่	ตั้ง	อุตสาหกรรม	และ	การ	ค้า	สำหรับ	คน	ภายใน	ประเทศ

จำนวน	และ	ประเภท	ของ	ประชากร	ใน	แต่ละ	บริเวณ	ของ	ประเทศ	แตก	ต่าง	กัน	ไป	ตาม	โอกาส	งาน	อาชีพ	

ของ	แต่ละ	แห่ง	และ	มี	การ	เคลื่อน	ย้าย	ถ่ายเท	ของ	ประชากร	ไป	ตาม	โอกาส	นั้น	ๆ 	ทั้ง	จาก	เขต	ชนบท	เข้า	สู่	เขต	เมือง	

และ	ระหว่าง	เมือง	ประเภท	ต่าง	ๆ 	ด้วย	กันเอง	นอกจาก	ที่	กล่าว	แล้ว	ข้าง	ต้น	เมือง	ซึ่ง	มี	ศูนย์	หรือ	สถาบัน	การ	ศึกษา	

เกิด	ใหม่	เช่น	มหาวิทยาลัย	จะ	ดึงดูด	ประชากร	วัย	เรียน	และ	ผู้	ประกอบ	อาชีพ	บริการ	ที่	ต่อ	เนื่องจาก	หลาย	ทิศทาง	

ไม่	แพ้	เมือง	ที่	เป็น	ศูนย์	กิจกรรม	ประเภท	อื่น	ๆ 		โดย	เฉพาะ	ใน	ยุค	ปัจจุบัน	และ	อนาคต	ที่ทาง	รัฐ	มีน	โย	บาย	กระจาย	

ความ	เจริญ	ออก	จาก	เมือง	หลวง	และ	พัฒนา	ระบบ	การ	สื่อสาร	คมนาคม	อย่าง	กว้าง	ขวาง

นอกจาก	การ	เคลื่อนไหว	ของ	ประชาชน	พลเมือง	ของ	ประเทศ	เอง	ที่	ติด	ยึด	กับ	ภูมิภาค	และ	ภูมิลำเนา	เดิม	

ของ	ตน	น้อย	ลง	 ใน	ยุค	ของ	 “โลก	ไร้	พรมแดน”	 ของ	ศตวรรษ	ใหม่	นี้	 ยัง	มี	จำนวน	และ	ประเภท	ของ	คน	ต่างด้าว	

ที่	เข้า	มา	ประกอบ	อาชีพ	นานา	ชนิด	ทั้ง	ใน	เขต	เมือง	และ	จังหวัด	ชายแดน	ทำงาน	ทั้ง	ประเภท	ผู้	ชำนาญ	การ	พิเศษ	

ใน	อุตสาหกรรม	และ	ธุรกิจ	ขนาด	ใหญ่	ระดับ	สูง	 และ	ประเภท	แรงงาน	ต่างด้าว	ค่าแรง	ถูก	ใน	โรงงาน	และ	ไร่	นา	 

ทั้ง	ใน	และ	นอก	เขต	เมือง	ใหญ่	เสมือน	เป็นการ	ทดแทน	แรงงาน	ไทย	ที่	ออก	ไป	รับจ้าง	ทำงาน	นอก	ประเทศ	ซึ่ง	เป็น	

ปรากฏการณ์	ที่	เกิด	มา	อย่าง	น้อยห	นึ่ง	ชั่วคน	ที่	แล้ว	และ	จะ	มี	ต่อ	ไป	ใน	ชั่วคน	รุ่น	ต่อ	ไป	อย่าง	แน่นอน

1.2  การ เปลี่ยนแปลง ด้าน คุณภาพ ของ ประชากร คุณภาพ	ของ	ประชากร	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	ทรัพยากร	

มนุษย์	ของ	ประเทศ	นอกจาก	คุณภาพ	ทาง	กายภาพ	และ	ชีวภาพ	ที่	สมบูรณ์	แข็ง	แรง	ไม่	พิกล	พิการ	ยัง	มี	คุณภาพ	

ทาง	สติ	ปัญญา	 อารมณ์	และ	จิตใจ	 ที่	บุคคล	เกิด	มา	มี	ความ	ปกติ	ทาง	สมอง	และ	ประสาท	 กับ	คุณภาพ	ที่	เป็น 

	ความ	รู	้ความ	สามารถ	ใน	การ	ทำงาน	การ	ประดษิฐ	์คดิคน้	สรา้งสรรค	์และ	การ	เปน็	ผู	้ม	ีศลี	ธรรม	จรยิธรรม	สรา้ง	ธรรม	 

ประโยชน์	และ	ไม่	ทำโทษ	ภัย	แก่	ผู้	อื่น	ใน	หมู่	คณะ	ฯลฯ
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3-36 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

จุด	มุ่ง	หมาย	ของ	การ	พัฒนา	ประเทศ	ใน	หลัก	การ	คือ			การ	สร้าง	คุณภาพ	ชีวิต	ของ	ประชาชน	พลเมืองด้วย	

ปัจจัย	อุปกรณ์	ทั้ง	ที่	เป็น	วัตถุ	ของ	การ	อุปโภค	บริโภค	และ	เป็น	บริการ	สาธารณูปการ	 สร้าง	สภาพ	แวดล้อม	ทาง	

สังคม	ที่	ให้	ความ	มั่นคง	ปลอดภัย	ของ	ชีวิต	และ	ทรัพย์สิน	นอก	เหนือ	จาก	ความ	สะดวก	สบาย	โดย	ทั่วไป	แล้ว	นั้น 

จุด	หมาย	ตาม	หลัก	การ	นี้	อาจ	ไม่	บรรลุ	ได้	ทั่ว	ถึง	และ	เสมอ	ภาค	กัน	สำหรับ	ประชากร	ทุก	ระดับ	ชั้น	 ทุก	อาชีพ	

และ	ทุก	ถิ่น	 แต่	ภาพ	โดย	รวม	ของ	การ	พัฒนา	ที่	ยัง	ไม่	กระจาย	อย่าง	เสมอ	ภาค	ที่	แล้ว	มา	 โดย	อ้าง	เหตุผล	ว่า	ช่วย 

	เพิ่ม	คุณภาพ	ชีวิต	บาง	ด้าน	และ	เพิ่ม	คุณสมบัติ	ความ	สามารถ	ใน	บาง	เรื่อง	ให้	แก่	ประชากร	บาง	กลุ่ม	 เช่น	 ใน	ด้าน	

บริการ	สุขภาพ	ด้วย	การ	แพทย์	อนามัย	และ	สาธารณสุข		การ	ศึกษา	ใน	สถาบัน	ทุก	ระดับ		การ	แพร่	ข้อมูล	ข่าวสาร	

ทาง	สื่อมวลชน	การ	เพิ่ม	โอกาส	การ	สื่อสาร	และ	คมนาคม	ที่	กว้าง	ขวาง	กว่า	แต	่ก่อน	การ	ให	้สิทธ	ิเสรีภาพ	ส่วน	บุคคล	

ใน	ระบอบ	ประชาธิปไตย	ฯลฯ

แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	มนุษย์	ใน	สังคม	ไทย	มี	การ	เพิ่ม	จำนวน	ตาม	ธรรมชาติ	ใน	อัตรา	ที่	

ลด	ลง	มา	อยู่	ใน	ระดับ	ต่ำ	แต่	มี	การ	อพยพ	เคลื่อน	ย้าย	ทั้ง	ใน	และ	นอก	ประเทศ	มาก	ขึ้น	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	

การ	ปกครอง	ทำให้	มี	ประเภท	บุคคล	ใหม่	ๆ	มากมาย	และ	หลาก	หลาย	ขึ้น	ตาม	โอกาส	อาชีพ	และ	บทบาท	ทางการ	

ปกครอง	และ	มี	ความ	พยายาม	ปรับปรุง	คุณภาพ	ของ	ประชากร	ใน	ทางการ	ปกครอง	และ	ใน	ทุก	ด้าน	ของ	ชีวิต	มาก	

ขึ้น	ทั้ง	ใน	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	เอกชน	พร้อม	ๆ	กับ	มี	การ	เสื่อม	คุณภาพ	ชีวิต	เพราะ	พฤติกรรม	และ	สภาวะ	แวดล้อม	

ที่	ไม่	เหมาะ	สม

2.  แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร สิ่ง แวดล้อม
แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	ที่	จะ	พิจารณา	 ได้แก่	 การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	

ทรัพยากรธรรมชาติ	จาก	การนำ	มา	ใช้	ประโยชน์	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สภาพ	แวดล้อม	ด้วย	เทคโนโลยี

2.1  การ เปลี่ยนแปลง ของ ทรัพยากรธรรมชาติ จาก การนำ มา ใช้ ประโยชน์ แนว	โน้ม	อัตรา	การ	ใช้	

ทรัพยากรธรรมชาติ	อาจ	จะ	ไม่	สิ้น	เปลือง	เหมือน	ใน	อดีต	 เพราะ	สัดส่วน	การ	เพิ่ม	ของ	ประชากร	จะ	เพิ่ม	ไม่	มาก	

ใน	อดีต	ถึง	แม้ว่า	อาณาเขต	ของ	ประเทศ	คงที่	มา	นับ	ร้อย	ปี	 ตั้งแต่	การ	ปักปัน	เขตแดน	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	สมัย	

รัชกาล	ที่	 5	 แต่	จำนวน	พลเมือง	เพิ่ม	ตลอด	เวลา	 อย่าง	น้อย	ก็	ทำให้	เนื้อที่	ป่า	ลด	ลง	เพราะ	จำนวน	คน	ที่	เพิ่ม	มัก	

เข้าไป	หัก	ร้าง	ถาก	พง	ทำ	เป็น	ที่	เพาะ	ปลูก	ซึ่ง	เป็น	วิธี	การ	ทำ	มา	หากิน	หลัก	ของ	สังคม	เกษตรกรรม	เช่น	สังคม	ไทย	

ใน	แบบ	ประเพณี	แต่	ใน	ความ	เป็น	จริง	แล้ว	หาก	ระบบ	เศรษฐกิจ	ไม่	ได้	เปลี่ยนแปลง	จาก	การ	ทำ	เกษตรกรรม	แบบ	

เพื่อ	ยังชีพ	มา	เป็น	เกษตรกรรม	เพื่อ	การ	ค้า	ดัง	ที่	เพิ่ม	ขึ้น	มา	โดย	ลำดับ	นับ	จาก	การนำ	ข้าว	ที่	มี	ปริมาณ	เกิน	กว่า	การ	

บริโภค	ใน	ประเทศ	ไป	ขาย	ใน	ตลาด	โลก	แล้ว	เพิ่ม	การ	ทำ	ไร	่ปลูก	พืช	เศรษฐกิจ	เพื่อ	การ	ค้า	โดยตรง	เช่น	ปอ	ข้าวโพด	 

มัน	สำปะหลัง	ยางพารา	ฯลฯ	รวม	ทั้ง	การ	ตัด	ไม้	เพื่อ	ขาย	เป็น	สินค้า	ทั้ง	ใน	และ	นอก	ประเทศ	ฯลฯ	จำนวน	ประชากร	

ที่	เพิ่ม	ขึ้น	จะ	ไม่	ต้อง	นำ	เนื้อที่	ป่า	มากมาย	มา	ทำ	ไร่	นา	ปลูก	อาหาร	เลี้ยง	ชีวิต	 จน	แทบ	ไม่	เหลือ	ป่า	ธรรมชาติ	ดัง	ที่	

ห่วงใย	กัน	ใน	ปัจจุบัน	และ	อนาคต

นอกจาก	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	เกี่ยว	กับ	การเกษตร	ซึ่ง	มี	การ	ใช้	ที่ดิน	จาก	พื้น	ป่า	เพื่อ	การ	พาณิชย์	 

ดัง	กล่าว	แล้ว	 การ	สูญ	เสีย	ที่ดิน	เพาะ	ปลูก	ให้	แก่	ภาค	อุตสาหกรรม	ทำ	ที่	ตั้ง	โรงงาน	ผลิต	สินค้า	 และ	บริการ	 รวม	

ทั้ง	เพื่อ	การ	ท่อง	เที่ยว	และ	นันทนาการ	 ทำ	ที่พัก	ตาก	อากาศ	และ	สนาม	กีฬา	เพื่อ	การ	พัก	ผ่อน	หย่อน	ใจ	 ให้	แก่	
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3-37การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

บริเวณ	ชุมชน	เมือง	ที่	ขยาย	ออก	มา	รุก	ล้ำ	เขต	ชานเมือง	ซึ่ง	เดิม	เป็น	พื้นที่	การเกษตร	 ฯลฯ	 เหล่า	นี้	คือ	ลักษณะ 

	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	การ	ใช้	ประโยชน์	ทรัพยากรธรรมชาติใน	ส่วน	ที่	เป็น	ที่ดิน	และ	ป่า	เขา	ธรรมชาติ	เท่า	ที่	ประเทศ	 

มี	อยู่

แนว	โน้ม	ของ	การ	ใช้	ทรัพยากร	ใน	ชั่ว	 1	 รุ่น	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	ของ	สังคม	ไทย	จะ	เป็นการ	แย่ง	ชิง	กัน	 

ระหวา่ง	ภาค	เกษตรกรรม	ของ	ประชากร	สว่น	ใหญ	่ที	่ยงั	ตอ้ง	อาศยั	อาชพี	เกษตรกรรม	อยูก่บั	ภาค	อตุสาหกรรม	และ	 

พาณิช	ยกร	รม	ที่	ประเทศไทย	ต้องการ	พัฒนา	ตาม	กระแส	โลก	 ซึ่ง	ประชากร	ส่วน	น้อย	ที่	เป็น	ชาว	เมือง	มี	บทบาท	

สำคัญ

แนว	โน้ม	ของ	การ	ใช้	และ	ทำลาย	ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	จาก	ภาค	อุตสาหกรรม	และพาณิช	ยกร	รม	ทั้ง	ใน	

เขต	เมือง	และ	เขต	ชนบท	จะ	ลด	หรือ	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	1	รุ่น	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	ขึ้น	อยู่	กับ

1)		ประสิทธิภาพ	ของ	การ	ควบคุม	รักษา	สภาพ	แวดล้อม	จาก	หน่วย	งาน	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	รัฐ	และ	

องค์การ	เฝ้า	ระวัง	ของ	เอกชน	มโนธรรม	และ	จริยธรรม	ของ	เจ้าของ	โรงงาน	อุตสาหกรรม	และ	ผู้	ประกอบ	ธุรกิจ	

การ	พาณิชย์	สื่อมวลชน	และ	พลัง	ชุมชน	ที่	จะ	ตรวจ	สอบ	รายงาน	สภาพ	การณ์	ที่	ต้อง	แก้ไข	ป้องกัน

2)		การ	ฟื้น	ตัว	ของ	เศรษฐกิจ	ใน	ภาค	การ	ผลิต	จริง	ภายใน	ประเทศ	 ซึ่ง	อาจ	สัมพันธ์	กับ	ภูมิภาค	

ใน	กลุ่ม	ประเทศ	ใกล้	เคียง	ทั้ง	ใน	ทาง	บวก	หรือ	ลบ	หาก	ความ	เจริญ	ทาง	เศรษฐกิจ	เคลื่อน	ย้าย	ไป	ที่	อื่น	ทำให้	ไม่มี	

การ	ลงทุน	ใน	การ	ผลิต	สินค้า	และ	บริการ	อุตสาหกรรม	มาก	ขึ้น	กว่า	ที่	แล้ว	มา	 การ	ใช้	และ	การ	ทำลาย	ทรัพยากร	 

สิ่ง	แวดล้อม	ก็	จะ	ลด	ลง	หาก	เศรษฐกิจ	ฟื้น	และ	เติบโต	ก็	จะ	มี	การ	ใช้	ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	เพิ่ม	ขึ้น	และ	โอกาส	ที่	

จะ	เกิด	การ	เสื่อมโทรม	และ	ทำลาย	สภาพ	แวดล้อม	ที่	ขาด	มาตรการ	ควบคุม	ก็	จะ	เพิ่ม	ตาม

ใน	เชงิ	หลกั	การ	ม	ีการ	ประกาศ	เจตนารมณ	์ที	่จะ	รกัษา	ทรพัยากร	สิง่	แวดลอ้ม	ของ	ประเทศ	จาก	หนว่ย	งาน	 

ทุก	ประเภท	ตาม	กระแส	โลก	ที่	เห็น	พิษ	ภัย	ของ	อุตสาหกรรม	และ	พาณิช	ยกร	รม	แบบ	เสรี	ทุนนิยม	กัน	มาก	รวม	ทั้ง	

การ	ค้า	ใน	ตลาด	และ	เวที	โลก	 จะ	ต้อง	เฟ้น	หา	แนวทาง	ที่	ประเทศ	มี	ข้อ	ได้	เปรียบ	สูง	ใน	การ	แข่งขัน	กับ	ประเทศ	อื่น	 

เช่น	 ใน	อุตสาหกรรม	การเกษตร	ผลิต	อาหาร	เลี้ยง	พลโลก	 หรือ	อุตสาหกรรม	การ	ท่อง	เที่ยว	ที่	ประเทศ	ได้	 

เปรียบ	ด้วย	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	หรือ	อุตสาหกรรม	เชิง	หัตถกรรม	ที่	คน	ไทย	มี	ฝีมือ	และ	ความ	

ประณีตได้	เปรียบ	กว่า	คู่	แข่ง	จาก	ประเทศ	อื่น	ฯลฯ
2.2  การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาพ แวดล้อม ด้วย เทคโนโลยี	 เทคโนโลยี	คือ	ความ	สามารถ	ของ	มนุษย์	

ใน	การ	สร้าง	เครื่อง	มือ	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	แปรรูป	วัตถุ	ธรรมชาติ	มา	เป็น	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	สนอง	ความ	ต้องการ	

ของ	มนุษย์	 สังคม	ใด	มี	เทคโนโลยี	ประสิทธิภาพ	สูง	ก็	สามารถ	นำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	ใช้ได้	มาก	 ทำให้	 

สภาพ	แวดล้อม	เดิม	ใน	ธรรมชาติ	เปลี่ยน	ไป	และ	พร้อม	ๆ	กัน	นั้น	เทคโนโลยี	ก็	สร้าง	สภาพ	แวดล้อม	ใหม่	ให้	เกิด	

ขึ้น	ด้วย	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	ต่าง	ๆ	ที่	เป็น	ผลิตภัณฑ์	ของ	เทคโนโลยี

สังคม	ไทย	ใน	อดีต	มี	ความ	สามารถ	ทาง	เทคโนโลยี	แบบ	ดั้งเดิม	ของ	ตัว	เอง	ที่	เกิด	จาก	การ	ประดิษฐ์	คิดค้น	

เอง	และ	หยิบ	ยืม	ผสม	ผสาน	จาก	สังคม	เพื่อน	บ้าน	ใกล้	เคียง	 เทคโนโลยี	ส่วน	ใหญ่	เป็น	เครื่อง	มือ	ประกอบ	อาชีพ	

เกษตรกรรม	และ	เครื่อง	ใช้	ใน	ครัว	เรือน	ชนบท	ที่	ผลิต	ได้	เอง	โดย	ไม่	ต้อง	ซื้อ	หา	 อีก	ส่วน	หนึ่ง	เป็น	เทคโนโลยี	ที่	ใช้	

ใน	หมู่	ชาว	เมือง	ผู้	บริหาร	ปกครอง	สังคม	ได้แก่	เครื่อง	มือ	เครื่อง	ใช้	การ	ปกครอง	เช่น	อาวุธ	ยุทธภัณฑ์	การ	สร้าง	

ป้อม	ปราการ	ปราสาท	ราชวัง	โบสถ์	วิหาร	ยาน	พาหนะ	และ	เครื่อง	ประดับ	ยศ	ตำแหน่ง	เจ้า	นาย	ขุนนาง	เครื่อง	ใช้	ใน	

พิธีกรรม	ตลอด	ถึง	วิธี	การ	บริหาร	จัดการ	กำลัง	คน	และ	ราย	ได้	ราย	จ่าย	ของ	รัฐ	ฯลฯ	ซึ่ง	เทคโนโลยี	ของ	การ	บริหาร	
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3-38 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ปกครอง	บ้าน	เมือง	เช่น	นี้	ชาว	บ้าน	สามัญ	ชน	ซึ่ง	เป็น	คน	ส่วน	ใหญ่	ของ	ประเทศ	ไม่	ใช้	ใน	วิถี	ชีวิต	ประจำ	วัน	ของ	ตน

เทคโนโลยี	ใน	ชีวิต	ไทย	มี	การ	เปลี่ยน	ไป	อย่าง	มาก	หลัง	จาก	ประเทศ	มหาอำนาจ	อาณานิคม	ตะวัน	ตก	ที่	

เป็น	สังคม	อุตสาหกรรม	ขยาย	เขต	อำนาจ	มา	ทั่ว	โลก	จนถึง	ประเทศไทย	ใน	รัชกาล	ที่	 3	 และ	ผู้	ปกครอง	บ้าน	เมือง 

	ใน	รัชกาล	ที่	 4	 และ	รัชกาล	ที่	 5	 ของ	ยุค	รัตนโกสินทร์	ยอมรับ	ความ	รู้	และ	วิธี	การ	ของ	ประเทศ	อุตสาหกรรม 

	ตะวัน	ตก	มา	ปรับ	เปลี่ยน	ประเทศ	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	 เทคโนโลยี	ยุค	ใหม่	ของ	ชาติ	ตะวัน	ตก	ปรากฏ	ใน	ระดับ	ของ	 

ผู้	บริหาร	ปกครอง	และ	พ่อค้า	ใน	เมือง	หลวง	ก่อน	แล้วก	ระ	จาย	ไป	ทั่ว	เมือง	ใหญ่	จน	สุดท้าย	ปรากฏ	ใน	ลักษณะ	ทาง	

กายภาพ	เช่น	อาคาร	สถาน	ที่	และ	ใน	แบบ	อย่าง	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ประจำ	วัน	ของ	ชาว	เมือง	ทั่วไป

ผลิตภัณฑ์	ของ	เทคโนโลยี	ตะวัน	ตก	ขยาย	จาก	เมือง	สู่	ชนบท	ใน	รูป	ของ	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	ใน	ครัว	เรือน	ที่	

ผลติ	จาก	โรงงาน	อตุสาหกรรม	ตา่ง	ประเทศ	เขา้	มา	แทนที	่งาน	หตัถกรรม	พืน้	บา้น	เชน่	ผา้	นุง่	หม่	ถว้ย	ชาม	ภาชนะ	ฯลฯ	 

และ	เครื่อง	มือ	ประกอบ	อาชีพ	เช่น	จอบ	เสียม	มีด	ขวาน	วัสดุ	ก่อสร้าง	และ	รูป	ทรง	อาคาร	บ้าน	เรือน	ฯลฯ	สินค้า	

อตุสาหกรรม	ใน	รปู	สิง่ของ	เครือ่ง	ใช	้ใน	ครวั	เรอืน	และ	การ	อาชพี	เพิม่	มาก	ขึน้	ตาม	การ	ขยาย	ตวั	ของ	การ	คา้	ซึง่	ราย	ได	้

ราย	จ่าย	เป็น	เงิน	ตรา	จาก	การ	ขาย	ผลผลิต	ของ	เกษตรกร	แลก	กับ	การ	ซื้อ	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	จาก	โรงงาน	อุตสาหกรรม	

ต่าง	ประเทศ	ก่อน	 และ	ภาย	หลัง	เปลี่ยน	เป็น	โรงงาน	ใน	ประเทศ	 แต่	การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	เทคโนโลยี	ที่	สำคัญ	

สำหรับ	วิถี	ชีวิต	ของ	ชาว	ชนบท	ไทย	เกิด	จาก	การ	ส่ง	เสริม	ให้	ใช้	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	ผลิต	ที่	เป็น	เทคโนโลยี	ตะวัน	ตก 

	นำ	มา	พัฒนาการ	เกษตร	 เช่น	การ	ใช้	เครื่อง	มือ	ทุ่น	แรง	จำพวก	ควาย	เหล็ก	รถ	ไถ	 เครื่อง	ฝัด	ข้าว	 โรง	สี	เล็ก	ฯลฯ	 

ปุ๋ย	เคมี	และ	สาร	เคมี	กำ	จัด	ศัตู	รพืช	 วิธี	การ	จัดการ	ฟาร์ม	และ	การ	ตลาด	 ระบบ	การ	สหกรณ์	และ	ธนาคาร	 ฯลฯ	 

สรปุ	รวม	แลว้	คอื	เทคโนโลยี	สมยั	ใหม่	ที	่ม	ีตน้	กำเนดิ	จาก	ประเทศ	อตุสาหกรรม	ตะวนั	ตก	แลว้	ตอ่	มา	แพร	่หลาย	เปน็	

สากล	นั้น	มา	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	แวดล้อม	ทั้ง	ที่	เป็น	ลักษณะ	ทาง	กายภาพ	ใน	สิ่งของ	เครื่อง	ใช้	อาคาร	สถาน	ที่	ฯลฯ	 

ลักษณะ	วิธี	การ	ประกอบ	อาชีพ	การ	งาน	และ	การ	ดำเนิน	ชีวิต	โดย	ทั่วไป	มาก	ขึ้น	 ๆ	ทุก	แห่ง	หน	ตั้งแต่	เริ่ม	ปรากฏ	

ใน	สมัย	อาณานิคม	กว่า	100	ปี	มา	แล้ว

แนว	โน้ม	ของ	การ	ใช้	เทคโนโลยี	สมัย	ใหม่	ที่	จะ	มี	ผล	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	แวดล้อม	ของ	ชีวิต	ไทย	ใน	 

ช่วง	อายุ	คน	1	รุ่น	ข้าง	หน้า	ยิ่ง	จะ	มี	มาก	ขึ้น	และ	เร็ว	ขึ้น	ตาม	อัตรา	เร่ง	ที่	เทคโนโลยี	รุด	หน้า	ไป	เช่น	ใน	ระยะ	ล่าสุด	นี้	

คือ		เทคโนโลยี	ข่าวสาร	ข้อมูล	สารสนเทศ	การ	สื่อสาร	คมนาคม	ฯลฯ	ที่	มี	ผล	ต่อ	ระบบ	และ	วิธี	การ	ศึกษา	การ	ธุรกิจ	

การ	เงิน	และ	การ	ธนาคาร	จนถึง	การ	บริหาร	ปกครอง	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	เกี่ยว	กับ	การ	ตัด	แต่ง	พันธุกรรม	ที่	มี	ผล	

ต่อ	การ	แพทย์	และ	เภสัชกรรม	การ	พัฒนา	พันธุ์	พืช	และ	สัตว์	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	สภาพ	แวดล้อม

ความ	สามารถ	ที่	จะ	รับ	เทคโนโลยี	ก้าวหน้า	ล่าสุด	ซึ่ง	มี	ประสิทธิภาพ	สูง	แต่	ราคา	แพง	ที่	นำ	เข้า	จาก 

	ต่าง	ประเทศ	เหล่า	นี้	 มี	ความ	เหลื่อม	ล้ำ	อย่าง	มาก	ใน	ประเทศ	ที่	กำลัง	พัฒนา	อย่าง	ประเทศไทย	ที่	มี	ระดับ	ราย	ได้	

แตก	ต่าง	กัน	มาก	ใน	สังคม	กลุ่ม	ที่	มี	ราย	ได้	สูง	มาก	ใน	เมือง	 (และ	ใน	ภูมิภาค	ชนบท	บาง	ส่วน)	 สามารถ	ติดตาม	 

ซื้อ	หา	เทคโนโลยี	ใหม่	ล่าสุด	มา	ใช้	ใน	ชีวิต	ประจำ	วัน	และ	การ	ประกอบ	อาชีพ	ฯลฯ	ได้	ไม่	แพ้	คนใน	ประเทศ	เจ้าของ	

เทคโนโลยี	นั้น	แต่	กลุ่ม	ที่	มี	ราย	ได้	ระดับ	ต่ำ	สุด	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	ของ	เทคโนโลยี	นั้น	ที่	ผู้	อื่น	มี	ใช้	ซึ่ง	อาจ	ไม่	สามารถ	

หลบ	เลี่ยง	หรือ	ขัดขืน	ได้	เช่น	ผลก	ระ	ทบ	ของ	เขื่อน	ถนน	โรงงาน	อุตสาหกรรม	กาก	พิษ	และ	ของ	เสีย	จาก	ชุมชน	

เมือง	ฯลฯ	กลุ่ม	คน	ชั้น	กลาง	ที่	มี	ราย	ได้	พอ	ซื้อ	หา	และ	ใช้	เทคโนโลยี	สมัย	ใหม่	ย่อม	เป็น	เป้า	หมาย	ที่	ธุรกิจ	การ	ค้า	

จะ	จูงใจ	ด้วย	การ	โฆษณา	และ	ส่ง	เสริม	ด้วย	ระบบ	เงินผ่อน	ให้	เป็น	ลูกค้า	สำคัญ
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แนว	โน้ม	ของ	การ	ใช้	เทคโนโลยี	สมัย	ใหม่	ที่	มี	คน	ทั่วไป	นิยม	กัน	อยู่	แล้ว	 ย่อม	มี	มาก	ขึ้น	ตาม	การ	ฟื้น	ตัว	

และ	การ	จำเริญ	ของ	เศรษฐกิจ	อย่าง	ไม่	ต้อง	สงสัย	 และ	สภาพ	แวดล้อม	ของ	ชีวิต	ก็	จะ	เปลี่ยนแปลง	ไป	ตาม	อัตรา	

เร่ง	ของ	การ	บริโภค	ผลิตภัณฑ์	ของ	เทคโนโลยี	ดัง	กล่าว	โดย	อัตโนมัติ

กล่าว	โดย	สรุป	แล้ว	 แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ทรัพยากร	สิ่ง	แวดล้อม	มี	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	

หมด	เปลือง	ตาม	ความ	ต้องการ	ผลิต	และ	บริโภค	ใน	ประเทศ	และ	เพื่อ	ขาย	ต่าง	ประเทศ	มาก	ขึ้น	ตาม	พัฒนาการ	

ของ	เศรษฐกิจ	แต่	ก็	มี	โอกาส	นำ	เข้า	ทรัพยากร	ที่	ขาดแคลน	จาก	ต่าง	ประเทศ	ได้	หาก	มี	กำลัง	ซื้อ	การ	ใช้	เทคโนโลยี	

ประสิทธิภาพ	สูง	สมัย	ใหม่	ทำให้	มี	การนำ	ทรัพยากรธรรมชาติ	มา	ใช้	มาก	ขึ้น	 ทำลาย	สิ่ง	แวดล้อม	ได้	เร็ว	และ 

	กวา้ง	ขวาง	ขึน้	ซึง่	ยงั	ไมม่	ีการ	ใช	้เทคโนโลย	ีอนรุกัษ	์และ	บำบดั	สิง่	แวดลอ้ม	ใน	อตัรา	ที	่ทดัเทยีม	กบั	การ	เปลีย่นแปลง	

และ	ทำลาย	ด้วย	มลภาวะ

เรื่อง ที่ 3.2.2 การ เปลี่ยนแปลง ของ การ จัดการ บริหาร ปกครอง

แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	เป็น	ผล	สืบ	เนื่องจาก	วิวัฒนาการ	ของ	การ	บริหาร	

ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	ที่	ทำให้	เกิด	ลักษณะ	สำคัญ	ๆ	หลาย	ประการ	ของ	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	ใน	

ปัจจุบัน	และ	อนาคต	ดังนี้

วิวัฒนาการ ของ การ บริหาร ปกครอง แบบ ประชาธิปไตย
ถึง	แม้	โดย	ทั่วไป	การ	บริหาร	ปกครอง	เป็นการ	จัดการ	กับ	“คน”	ซึ่ง	เป็น	ทรัพยากร	มนุษย์	มากกว่า	การ	

จัดการ	กับ	“ของ”	หรือ	ทรัพยากรธรรมชาติ	ซึ่ง	เกี่ยวข้อง	กับ	การ	ผลิต	จำหน่าย	และ	บริโภค	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	

แต่	การ	จัดการ	กับ	 “คน”	 ซึ่ง	เป็น	ผู้	ดำเนิน	การ	ผลิต	 จำหน่าย	 และ	บริโภค	ผลผลิต	จาก	ทรัพยากรธรรมชาติ	

สามารถ	มี	ผล	ทาง	บวก	หรือ	ทาง	ลบ	ได้	ต่อ	การ	จัดการ	เศรษฐกิจ	ด้วยระบบ	เศรษฐกิจ	จึง	เป็น	ผล	ของ	ระบบ	การ	

บริหาร	ปกครอง	ของ	สังคม	โดย	อัตโนมัติ

ระบบ	การ	บริหาร	ปกครอง	ของ	สังคม	ไทย	มี	วิวัฒนาการ	การ	เปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาในประวัติ-

ศาสตร์	ชาติ	ไทย	คน	ไทย	ที่	มี	ชีวิต	อยู่	ใน	สมัย	ปัจจุบัน	คุ้น	เคย	แต่	เพียง	กับ	ช่วง	สุดท้าย	ที่	เป็นการเปลี่ยนแปลง	จาก	

ระบอบ	การ	ปกครอง	แบบ	สมบูรณาญาสิทธิราชย์	มา	เป็น	ระบอบ	ประชาธิปไตย	 ใน	พ.ศ.	2475	และ	การปฏิรูป	

การเมอืง	ตาม	รฐัธรรมนญู	ฉบบั	ตา่ง	ๆ 	และ	อาจ	จะ	ตอ้ง	ใช	้เวลา	เกนิ	1	รุน่	อาย	ุคน	ขา้ง	หนา้	กวา่	จะ	ได	้ตาม	เจตนารมณ	์

ของ	การ	ปฏิรูป	นั้น

การ	บริหาร	การ	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	เน้น	วิธี	การ	จัดการ	สังคม	ระดับ	ประเทศ	ที่	เป็น	ความ	

สัมพันธ์	ระหว่าง	รัฐ	กับ	ประชาชน	 ใน	ระบบ	สมบูรณาญาสิทธิราชย์	 พระ	มหา	กษัตริย์	คือ	ตัวแทน	ของ	รัฐ	 ซึ่ง	มี	

อำนาจ	ปกครอง	ประชาชน	ของ	ประเทศ	ผู้	ไม่มี	อำนาจ	ใด	ใน	การ	ปกครอง	สังคม	ส่วน	รวม	เลย	 ประชาชน	อาจ	มี	
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อำนาจ	ปกครอง	ครอบครัว	และ	ชุมชน	ของ	ตนเอง	ตราบ	ที่	อำนาจ	และ	เจ้า	หน้าที่	ของ	รัฐบาล	ไม่	เข้า	แทรกแซง	ด้วย	

กฎหมาย	หรือ	พล	กำลัง	แต่	ประชาชน	ไม่มี	อำนาจ	ส่วน	แบ่ง	ใน	การ	บริหาร	ปกครอง	บ้าน	เมือง	ระดับ	ประเทศ	ที่	เป็น	

สังคม	ส่วน	รวม	ระบบ	ประชาธิปไตย	ถือว่า	อำนาจ	การ	ปกครอง	สังคม	เป็น	ของ	ประชาชน	รัฐบาล	คือ	ตัวแทน	ผู้	ได้	

รับ	มอบ	อำนาจ	จาก	ประชาชน	ให้	ทำ	หน้าที่	ภายใน	ช่วง	เวลา	ที่	กำหนด	ให้	ใน	รัฐธรรมนูญ	ซึ่ง	เป็น	กฎหมาย	สูงสุด	ว่า	

ด้วย	การ	บริหาร	ปกครอง	ซึ่ง	ปวง	ชน	เป็น	ผู้	ให้	ตรา	ขึ้น

แนวคิด	ที่	ถ่าย	โอน	อำนาจ	การ	ปกครอง	จาก	คน	กลุ่ม	น้อย	มา	ให้	คน	กลุ่ม	ใหญ่	ทั้งหมด	ของ	ประเทศ	นี้	 

ถึง	แม้	จะ	เริ่ม	นำ	มา	ใช้	กว่า	ครึ่ง	ศตวรรษ	แล้ว	ก็ตาม	ยัง	มี	ความ	จำกัด	ใน	การ	ปฏิบัติ	ซึ่ง	เกิด	จาก	ความ	รู้	ความ	เข้าใจ	

ที่	คลาด	เคลื่อน	ทั้ง	ใน	ระดับ	ของ	ประชาชน	ทั่วไป	 ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ชาว	เมือง	หรือ	ชาว	ชนบท	 และ	ใน	ระดับ	ของ	ผู้	ที่	

ได้	รับ	มอบ	หมาย	จาก	ประชาชน	ให้	เป็น	ตัวแทน	ทำ	หน้าที่	บริหาร	ปกครอง	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	หัวหน้า	และ	คณะ	รัฐบาล	 

หรือ	ข้าราชการ	ที่	เป็น	พนักงาน	เจ้า	หน้าที่	ปฏิบัติ	การ	ผล	สืบ	เนื่องจาก	การ	เปลี่ยนแปลง	แนวคิด	และ	วิธี	การ	ที่	ยัง	ไม	่

สมบูรณ์	นี้	ทำให้	การ	จัดการ	ทรัพยากร	ที่	เป็น	สมบัติ	ส่วน	รวม	ของ	สังคม	ทั้ง	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	ทรัพยากร	

มนุษย์	ยัง	ไม่	เกิด	ประสิทธิผล	อย่าง	เสมอ	ภาค	กัน

ลักษณะ สำคัญ ของ การ จัดการ บริหาร ปกครอง ใน ปัจจุบัน และ อนาคต
แนว	โน้ม	ช่วง	ต่อ	ไป	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	จัดการ	ปกครอง	ตาม	คติ	ประชาธิปไตย	ที่	มี	การ	ปฏิรูป	ด้วย	

รัฐธรรมนูญ	ไล่เลี่ย	กับ	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ซึ่ง	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	การ	จัดการ	เรื่อง	อื่น	ๆ	ทุก	ด้าน	นั้น	มี	ลักษณะ	สำคัญ	

ที่	เป็น	เป้า	หมาย	และ	ความ	หวัง	ให้	สัมฤ	ทธิ	ผล	ปรากฏ	ใน	ชั่ว	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	ได้แก่

1.  การ ให ้สทิธ ิเสรภีาพ อยา่ง กวา้ง ขวาง แก ่ประชาชน	เรือ่ง	นี	้เปน็	พฒันาการ	ของ	แนวคดิ	ประชาธปิไตย	

เพิ่ม	เติม	จาก	ข้อ	กำหนด	ใน	รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	ก่อน	ๆ	สิทธิ	เสรีภาพ	ของ	ประชาชน	กว้าง	ขวาง	ขึ้น	นอก	เหนือ	จาก	 

สทิธ	ิเสรภีาพ	ใน	ดา้น	ตา่ง	ๆ 	ที	่เคย	ระบ	ุไว	้จน	คุน้	เคย	กนั	มา	แลว้	เชน่	สทิธ	ิเสรภีาพ	ใน	ชวีติ	และ	รา่งกาย	ใน	เคหสถาน	

ใน	การ	เดิน	ทาง	และ	เลือก	ถิ่น	ที่	อยู่	 การ	สื่อสาร	 การ	นับถือ	ศาสนา	 การ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	 การ	รับ	การ	ศึกษา	 

ขั้น	พื้น	ฐาน	 การ	ชุมนุม	โดย	สงบ	 การ	รวม	กัน	เป็น	สมาคม	 ฯลฯ	 	รวม	ทั้ง	มี	สิทธิ	และ	เสรีภาพ	ใหม่	 ๆ	 บาง	เรื่อง	 

เพิ่ม	ขึ้น	อาทิ

การ	คำนึง	ถึง	และ	การ	อ้าง	“ศักดิ์ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์”

ความ	เสมอ	กัน	ใน	กฎหมาย	ชาย	และ	หญิง	ที่	มี	สิทธิ	เท่า	เทียม	กัน

คลื่น	ความถี่	ที่	ใช้	ใน	การ	ส่ง	วิทยุ	กระจาย	เสียง	 วิทยุ	โทรทัศน์	 และ	วิทยุ	โทรคมนาคม	 เป็น	

ทรัพยากร	สื่อสาร	ของ	ชาติ	เพื่อ	ประโยชน์	สาธารณะ

เสรีภาพ	ใน	ทาง	วิชาการ	 การ	ศึกษา	อบรม	การ	เรียน	การ	สอน	การ	วิจัย	 และ	การ	เผย	แพร่	งาน	

วิจัย	ตาม	หลัก	วิชาการ	ย่อม	ได้	รับ	ความ	คุ้มครอง

บุคคล	ที่	รวม	ตัว	กัน	เป็น	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	ดั้งเดิม	 ย่อม	มี	สิทธิ	อนุรักษ์	หรือ	ฟื้นฟู	 จารีต	ประเพณี	

ภูมิปัญญา	ท้อง	ถิ่น	ศิลปะ	หรือ	วัฒนธรรม	อัน	ดี	ของ	ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ชาติ	และ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	จัดการ	การ	บำรุง	

รักษา	และ	การ	ใช้	ประโยชน์	จาก	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	สิ่ง	แวดล้อม	อย่าง	สมดุล	และ	ยั่งยืน
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สิทธิ	เสมอ	กัน	ใน	การ	รับ	การ	บริการ	ทาง	สาธารณสุข	ที่	ได้	มาตรฐาน	และ	ผู้	ยากไร้	มี	สิทธิ	ได้	รับ	การ	

รักษา	พยาบาล	จาก	สถาน	บริการ	สาธารณสุข	ของ	รัฐ	โดย	ไม่	เสีย	ค่า	ใช้	จ่าย

สิทธิ	ของ	บุคคล	ซึ่ง	เป็น	ผู้	บริโภค	ย่อม	ได้	รับ	ความ	คุ้มครอง

สทิธ	ิได	้รบั	ทราบ	ขอ้มลู	หรอื	ขา่วสาร	สาธารณะ	ใน	ครอบ	ครอง	ของ	หนว่ย	ราชการ	หนว่ย	งาน	ของ	รฐั	 

รัฐวิสาหกิจ	หรือ	ราชการ	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	เป็นต้น

2. การ เพิ่ม อำนาจ การ ปกครอง ด้วย การ มี ส่วน ร่วม โดยตรง ของ ประชาชน	 ที่	แล้ว	มาประชาชน	ใช้	

อำนาจ	การ	ปกครอง	ใน	ระบอบ	ประชาธิปไตย	ด้วย	การ	เลือก	ตั้ง	ผู้	แทน	ไป	เป็น	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ทำ	หน้าที	่

นิติบัญญัติ	และ	บริหาร	 ใน	ช่วง	เวลา	ที่	ไม่	ได้	ยกเลิก	รัฐธรรมนูญ	และ	ไม่มี	รัฐบาล	เผด็จการ	 แต่	ประสบการณ์	

เลือก	ตั้ง	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ตลอด	เวลา	หลาย	สิบ	ปี	ที่	ผ่าน	มา	 ไม่	ได้	เป็นการ	ใช้	อำนาจ	ของ	ประชาชน	ใน	

การ	ปกครอง	อย่าง	แท้จริง	 เพราะ	เมื่อ	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ได้	รับ	มอบ	อำนาจ	เป็น	ตัวแทน	ของ	ประชาชน 

	ผู้	เลือก	ตั้ง	ตน	มา	แล้ว	 ก็	แทบ	จะ	บริหาร	ปกครอง	ประเทศ	ได้	เอง	อย่าง	อิสระ	 จัดการ	ทรัพยากร	สาธารณะ	ของ	

ประเทศ	ไม่ใช่	เพื่อ	ประโยชน์	สาธารณะ	ของ	ประชาชน	อย่าง	แท้จริง	 แต่	จัดการ	เพื่อ	ผล	ประโยชน์	ของ	ตนเอง	และ	

พรรค	พวก	มากกว่า	ใน	ช่วง	เวลา	ทำงาน	ของ	รัฐสภา	จนกว่า	จะ	มี	การ	เลือก	ตั้ง	ครั้ง	ใหม่	ประชาชน	ผู้	สนใจ	ได้	แต่	รับ	

ทราบ	การ	ปฏบิัต	ิงาน	ของ	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ที	่ตน	เลอืก	ไป	โดย	ตนเอง	ไม่มี	ส่วน	รว่ม	พจิารณา	และ	ตัดสิน	ใจ	 

ใน	มาตรการ	ใด	ๆ 	ของ	สมาชกิ	สภา	ผู	้แทน	ราษฎร	และ	รฐับาล	อยา่งไร	กต็าม	ประชาชน	สว่น	ใหญ	่ไม	่สนใจ	จะ	ตดิตาม	

การ	ทำงาน	ของ	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	ที่	นอก	เหนือ	จาก	ผล	ประโยชน์	ที่	กระทบ	ถึง	ตน	โดยตรง

แนว	โน้ม	ใหม่	ใน	การ	ปฏิรูป	การ	ปกครอง	 ต้องการ	ส่ง	เสริม	ให้	ประชาชน	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	โดยตรง	

ใน	การ	รับ	รู้	และ	ตัดสิน	ใจ	 การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	รัฐบาล	ผู้	เป็น	ตัวแทน	ของ	ประชาชน	จาก	การ	เลือก	ตั้ง	 เช่น	 ให้	ใช้	

สิทธิ	ที่	จะ	ได้	รับ	ข้อมูล	ข่าวสาร	สาธารณะ	ของ	หน่วย	ราชการ	และ	“มี	สิทธิ	ได้	รับ	ข้อมูล	คำ	ชี้แจง	และ	เหตุผล	จาก	 

หน่วย	ราชการ	 ก่อน	การ	อนุญาต	หรือ	การ	ดำเนิน	โครงการ	หรือ	กิจกรรม	ใด	ที่	อาจ	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	คุณภาพ 

	สิ่ง	แวดล้อม	สุขภาพ	อนามัย	คุณภาพ	ชีวิต	หรือ	ส่วน	ได้	เสีย	สำคัญ	อื่น	ใด	ที่	เกี่ยว	กับ	ตน	หรือ	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	และ	ม	ี

สิทธิ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	ของ	ตน	ใน	เรื่อง	ดัง	กล่าวตาม	กระบวนการ	รับ	ฟัง	ความ	คิด	เห็น	ของ	ประชาชน	ที่	กฎหมาย	

บัญญัติ”	ซึ่ง	ปัจจุบัน	ได้แก่	เรื่อง	“ประชา	พิจารณ์”	ก่อน	ที่	รัฐ	จะ	ดำเนิน	การ	เป็นต้น

3. การ ลด อำนาจ ของ รัฐ จาก ส่วน กลาง และ เพิ่ม อำนาจ องค์การ ส่วน ท้อง ถิ่น ความ	สนใจ	จะ	มี	 

ส่วน	ร่วม	โดยตรง	ใน	การ	บริหาร	ปกครอง	ของ	บุคคล	และ	กลุ่ม	ที่	เริ่ม	อย่าง	เป็น	ธรรมชาติ	ก่อน	ใน	ระดับ	ท้อง	ถิ่น 

	ใกล้	ตัว	จะ	ทำได้	ง่าย	ขึ้น	โดย	ไม่	ต้อง	ต่อสู้	กับ	อำนาจ	รัฐ	หาก	รัฐ	ยอม	ลด	อำนาจ	ของ	ตน	ที่	รวม	ศูนย์	อยู่	ส่วน	กลาง	ใน	

เมือง	หลวง	แล้วก	ระ	จาย	ถ่าย	โอน	อำนาจ	ให้	แก่	องค์การ	ใน	ท้อง	ถิ่น	มี	อิสระ	ใน	การ	จัดการ	ทั้ง	ทรัพยากรธรรมชาติ	

และ	ทรัพยากร	มนุษย์	ของ	ตนเอง	ได้	มาก	ขึ้น

รัฐธรรมนูญ	ระบุ	ให้	มี	การก	ระ	จา	ยอำ	นาจ	ของ	รัฐ	จาก	ส่วน	กลาง	สู่	ท้อง	ถิ่น	ใน	หลาย	เรื่อง	เช่น	ให้	องค์การ	

บริหาร	ส่วน	จังหวัด	 เทศบาล	 และ	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	มี	บทบาท	หน้าที่	ใน	การ	บริหาร	ปกครอง	ภายใน	 

ท้อง	ถิ่น	ของ	ตนเอง	มาก	ขึ้น	 ให้	อำนาจ	การ	หา	ราย	ได้	และ	จัดการ	ราย	จ่าย	ของ	ตนเอง	เพื่อ	ทำ	กิจการ	ต่าง	 ๆ	 แทน	

หน่วย	งาน	กลาง	ของ	รัฐ	ที่	เคย	ทำ	 เช่น	 แผนการ	ปฏิรูป	การ	ศึกษาและ	การ	สาธารณสุข	 มี	การ	ถ่าย	โอน	อำนาจ	ให้	

ท้อง	ถิ่น	จัดการ	เอง	มาก	ขึ้น	ใน	อนาคต	ตาม	ความ	พร้อม	และ	ศักยภาพ	ของ	ท้อง	ถิ่น	 หาก	ไม่มี	การก	ระ	จา	ยอำ	นา	จ 

ดัง	กล่าว	นี้	การ	มี	ส่วน	ร่วม	โดยตรง	ใน	การ	บริหาร	ปกครอง	ก็	เกิด	ไม่	ได้	จริง
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3-42 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

4. การ เรียก ร้อง ความ โปร่งใส และ ภาระ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบัติ งาน ของ ภาค ราชการ	การ	ปกครอง	

แบบ	ประชาธิปไตย	ไม่	ส่ง	เสริม	ให้	ผู้	ใด	หรือ	กลุ่ม	ใด	ผูกขาด	อำนาจ	และ	ปิดบัง	กระบวนการ	ใช้	อำนาจ	ใน	การ	จัดการ	

ประโยชน์	ของ	สาธารณะ	วิวัฒนาการ	มา	จาก	การ	ปกครอง	สังคม	ไทย	สมัย	ก่อน	มี	ประชาธิปไตย	ที่	ประชาชน	ไม่มี	

สิทธิ	หรือ	โอกาส	ได้	รับ	รู้	ข้อมูล	ข่าวสาร	เกี่ยว	กับ	กระ	บวน	การ	กำหนด	นโยบาย	และ	ตัดสิน	ใจ	ใช้	ทรัพยากร	ของ	

สังคม	โดย	ผู้	บริหาร	ปกครอง	ประเทศ	เลย	มา	สู่	การ	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	คือ	ให้การ	กระทำ	ของ	ผู้	บริหาร	

ปกครอง	มี	ความ	เปิด	เผย	และ	โปร่งใส	 ให้	ประชาชน	ร่วม	รู้	ได้	ใน	ทุก	ขั้น	ตอน	 และ	ให้	ผู้	บริหาร	ปกครอง	มี	ภาระ 

	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	ผล	ของ	การ	ตัดสิน	ใจ	และ	ดำเนิน	การ	ที่	ผิด	พลาด	ทำให้	ผล	ประโยชน์	สาธารณะ	เสีย	หาย	ได้	 (เช่น	

การ	ลงโทษ	ถอดถอน	ผู้	บริหาร	ระดับ	สูง	 การ	ร้อง	ทุกข์	ให้	สอบสวน	เอาผิด	ข้าราชการ	และ	เจ้า	หน้าที่	พนักงาน	ของ	

รัฐ	ที่	ปฏิบัติ	หน้าที่	ผิด	พลาด	หรือ	โดย	มิ	ชอบ)

การ	ให้	บุคคล	ผู้	ดำรง	ตำแหน่ง	ทางการ	เมือง	ตั้งแต่	นายก	รัฐมนตรี	จนถึง	ผู้	บริหาร	ท้อง	ถิ่น	 ต้อง	แสดง	

บัญชี	ทรัพย์สิน	ก่อน	เข้า	รับ	และ	หลัง	ออก	จาก	ตำแหน่ง	 การ	ให้	ผู้	แทน	ราษฎร	หรือ	เอกชน	ยื่น	เรื่อง	ราว	ร้อง	ทุกข์	

ให้	กรรมการ	ป้องกัน	และ	ปราบ	ปราม	การ	ทุจริต	แห่ง	ชาติ	 ไต่สวน	วินิจฉัย	ผู้	ดำรง	ตำแหน่ง	บริหาร	ปกครอง	ที่	มี	

พฤติกรรม	ร่ำรวย	ผิด	ปกติ	ส่อ	ไป	ใน	ทาง	ทุจริต	ต่อ	หน้าที่	หรือ	การ	ใช้	สิทธิ	สมาชิก	ผู้	แทน	ราษฎร	ไม่	น้อย	กว่า	หนึ่ง	

ใน	สี่	 หรือ	ประชาชน	ผู้	มี	สิทธิ	เลือก	ตั้ง	ไม่	น้อย	กว่า	หมื่น	คน	 เข้า	ชื่อ	ร้อง	ต่อ	ประธาน	วุฒิสภา	ให้	วุฒิสภา	ถอดถอน	

บุคคล	ผู้	ทำความ	ผิด	ออก	จาก	ตำแหน่ง	ได้	 เหล่า	นี้	เป็น	มาตรการ	ที่	รัฐธรรมนูญ	บัญญัติ	ไว้	เพื่อ	ให้	ความ	โปร่งใส	

และ	ภาระ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	เจ้า	หน้าที่	ของ	รัฐ	 ซึ่ง	ระบบ	การ	บริหาร	ปกครอง	แบบ	ก่อน	ประชาธิปไตย	ไม่	เคย	ให้	เป็น	

สิทธิ	ของ	ประชาชน

5. การ ควบคุม และ ถ่วง ดุลอำนาจ ของ รัฐ ด้วย องค์การ อิสระ เพื่อ	ช่วย	ให้	ประชาชน	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	

บริหาร	ปกครอง	 และ	เรียก	ร้อง	ความ	โปร่งใส	และ	ภาระ	รับ	ผิด	ชอบ	ของ	ผู้	ปกครอง	ได้	สะดวก	ขึ้น	 รัฐธรรมนูญ	

กำหนด	ให	้ม	ีการ	ตัง้	องคก์าร	อสิระ	ที	่เปน็	ทางการ	ของ	รฐั	แต	่ไม	่อยู	่ภาย	ใต	้การ	บงการ	ของ	รฐั	เพือ่	ชว่ย	ถว่ง	ดลุอำนาจ	

ของ	รัฐ	และ	ยับยั้ง	การ	ใช้	อำนาจ	ที่	ไม่	ถูก	ต้อง	ของ	รัฐบาล	และ	ข้าราชการ	ประจำ	ไว้	หลาย	องค์การ

นอกจาก	องค์การ	อิสระ	ต่าง	มีหน้า	ที่	พิเศษ	แล้ว	 การ	เลือก	ตั้ง	สมาชิก	วุฒิสภา	ตาม	รัฐธรรมนูญ	ฉบับ	

ปัจจุบัน	 แทน	การ	แต่ง	ตั้ง	โดย	รัฐบาล	ใน	สมัย	ก่อน	ๆ	การ	เลือก	ตั้ง	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	แบบ	แบ่ง	เขต	และ	

แบบ	บัญชี	ราย	ชื่อ	 เพื่อ	แยก	บทบาท	หน้าที่	ของ	ฝ่าย	นิติบัญญัติ	 ซึ่ง	สมาชิก	สภา	ผู้	แทน	ราษฎร	จะ	เป็น	รัฐมนตรี	

ของ	ฝ่าย	บริหาร	พร้อม	กัน	ไม่	ได้	 ก็	เป็น	ความ	พยายาม	ไม่	ให้	มี	การ	ก้าวก่าย	และ	ครอบงำ	อำนาจ	กัน	และ	กัน	ของ	

ฝ่าย	นิติบัญญัติ	และ	ฝ่าย	บริหาร	ที่	แล้ว	มา	 ซึ่ง	สรุป	แล้ว	คือ	การ	ควบคุม	และ	จำกัด	อำนาจ	ของ	ผู้	บริหาร	ปกครอง	

ประเทศ	ให้	รัดกุม	ขึ้น

6.  การ ติดตาม และ ตรวจ สอบ การ ใช้ อำนาจ บริหาร ปกครอง ด้วย องค์การ เอกชน	 การ	ใช้	อำนาจ	การ	

บริหาร	ปกครอง	ของ	รัฐบาล	และ	องค์การ	การ	ปกครอง	ส่วน	ท้อง	ถิ่น	ที่	เป็น	อิสระ	จาก	การ	ครอบงำ	ของ	ข้าราชการ	

ต้อง	พึ่ง	การ	เฝ้า	ระวัง	และ	ตรวจ	สอบ	จาก	บุคคล	และ	องค์การ	ใน	ภาค	เอกชน	 ช่วย	การ	ทำงาน	ของ	องค์การ	อิสระ	

ที่	รัฐ	ตั้ง	ขึ้น	ด้วย	 เพราะ	ประชาชน	คือ	เจ้าของ	อำนาจ	การ	ปกครอง	ที่แท้	จริง	 ผู้	ต้อง	ใช้	อำนาจ	นั้น	ให้	เกิด	ประโยชน์	

สูงสุด	แก่	ประชาชน	เอง	 ไม่	ปล่อย	ให้	ผู้	บริหาร	ปกครอง	ที่	ประชาชน	มอบ	อำนาจ	ให้	ปฏิบัติ	งาน	แทน	นั้น	เบียด	บัง	

ไป	ให้	เพื่อ	ประโยชน์	ส่วน	ตัว	และ	พรรค	พวก
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3-43การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

นอกจาก	บุคคล	และ	กลุ่ม	ที่	รวม	กำลัง	กัน	รักษา	ผล	ประโยชน์	โดยตรง	ของ	ตนเอง	และ	กลุ่ม	สนใจ 

	และ	กลุ่ม	ผล	ประโยชน์	เฉพาะ	เรื่อง	แล้ว	สื่อมวลชน	ซึ่ง	มี	ความ	สนใจ	ครอบคลุม	ผล	ประโยชน์	ทั่วไป	ที่	หลาก	หลาย	

ใน	สังคม	สามารถ	เสริม	การ	เฝ้า	ระวัง	และ	ตรวจ	สอบ	บุคคล	และ	กลุ่ม	เฉพาะ	เรื่อง	ได้	อย่าง	มาก	ถึง	แม้	ประชาชน 

	ส่วน	ใหญ่	พอใจ	รับ	ข่าวสาร	จาก	สื่อ	มากกว่า	จะแจ้ง	ข่าวสาร	หรือ	แสดง	ความ	คิด	เห็น	ผ่าน	สื่อ	ก็ตาม	นัก	วิชาชีพ	

สื่อสาร	มวลชน	ก็	มัก	ทำ	หน้าที่	เป็น	ตัวแทน	และ	สื่อ	ข่าวสาร	ที่	เป็นการ	ติดตาม	และ	ตรวจ	สอบ	พฤติกรรม	ของ 

	ผู้	บริหาร	ปกครอง	เป็น	กิจวัตร	ของ	ตน	อยู่	แล้ว

องคก์าร	เอกชน	ประเภท	ที	่ม	ีเปา้	หมาย	รณรงค	์และ	สง่	เสรมิ	ประชาธปิไตย	โดยตรง	ยอ่ม	ทำ	หนา้ที	่เฝา้	ระวงั	

และ	ตรวจ	สอบ	การ	ใช้	อำนาจ	ของ	ผู้	บริหาร	ปกครอง	ทุก	ระดับ	ตาม	หน้าที่	ของ	ตน	ไม่	ต่าง	กับ	นักการ	เมือง	ฝ่าย	ค้าน	

ใน	รัฐสภา	ที่	คอย	ตรวจ	สอบ	รัฐบาล	เพื่อ	เปิด	การ	อภิปราย	ไม่	ไว้	วางใจ	นั่นเอง

7. การ สร้าง จริยธรรม ใน การเมือง การ ปกครอง	 การ	ต่อสู้	แข่งขัน	ใน	หมู่	นักการ	เมือง	และ	ข้าราชการ	

ให้	ได้	มา	ซึ่ง	อำนาจ	การ	บริหาร	ปกครอง	สังคม	 ไม่	ว่า	ใน	ระดับ	รวม	ของ	ประเทศ	ชาติ	หรือ	ใน	ระดับ	ท้อง	ถิ่น	ที่	เป็น	

ระบอบ	การ	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	มี	ปัญหา	เรื่อง	จริยธรรม	ไม่	ต่าง	ไป	จาก	ใน	วงการ	ธุรกิจ	และ	เศรษฐกิจ	ที่	

ผู้	ผลิต	แสวงหา	ราย	ได้	และ	ผล	กำไร	ด้วย	วิธี	การ	ที่	ไม่	สุจริต	ยุติธรรม

การ	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	ไม่	ถือว่า	ผู้	บริหาร	ปกครอง	คือ	เจ้าของ	ผู้	มี	สิทธิ์	ขาด	ใน	ทรัพยากร	และ	

ผล	ประโยชน	์สาธารณะ	ที	่จะ	จดัการ	ใชส้อย	ตามใจ	ชอบ	ของ	ตน	และ	พวก	พอ้ง	อยา่งไร	กไ็ด	้		เสมอืน	ใน	การ	ปกครอง	

แบบ	อำนาจ	เบ็ดเสร็จ	หรือ	เผด็จการ	ผู้	บริหาร	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	ทำ	หน้าที่	เสมือน	กรรมการ	ผู้	จัดการ	

บริษัท	หุ้น	ส่วน	หรือ	บริษัท	มหาชน	ที่	ผู้	ถือ	หุ้น	ทุก	คน	เป็น	เจ้าของ	ร่วม	กัน	ผู้	จัดการ	ได้	ค่า	จ้าง	และ	สวัสดิการ	ตาม	

ระเบียบ	ข้อ	บังคับ	ของ	บริษัท	แต่	ไม่มี	สิทธิ์	นำ	ทรัพย์สิน	ของ	บริษัท	ไป	ใช้	เพื่อ	ประโยชน์	ส่วน	ตัว	และ	พวก	พ้อง

หลัก	การ	นี้	เป็น	จริยธรรม	อุดมคติ	ของ	ผู้	บริหาร	ปกครอง	สังคม	ที่	ประกาศ	ตน	เป็น	ประชาธิปไตย	 

ทุก	แห่ง	หน	แต่	ปรากฏ	ว่า	ใน	ความ	เป็น	จริง	ภาค	ปฏิบัติ	ของ	การ	ต่อสู้	แข่งขัน	เพื่อ	แย่ง	ชิง	อำนาจ	และ	หน้าที่	บริหาร	

ปกครอง	ที่	ต้อง	ใช้	ทุน	ใน	การ	เลือก	ตั้ง	และ	สร้าง	ฐาน	คะแนน	เสียง	เป็น	เงิน	ทอง	ใช้	จ่าย	จำนวน	มาก	ทำให้	มี	การ	

ถอนทุน	คืน	บวก	ผล	กำไร	จาก	ตำแหน่ง	หน้าที่	เมื่อ	ชนะ	คู่	แข่งขัน	แล้ว	เพราะ	ผู้	มี	อำนาจ	จัดการ	ทรัพยากร	สาธารณะ	

ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ราย	ได้	จาก	ภาษี	อากร	 หรือ	สิทธิ	ใน	การ	ใช้	ทรัพยากรธรรมชาติ	ของ	ประเทศ	เอง	 ที่	รัฐ	อนุญาต	ให้	

สัมปทาน	การ	ใช้	ประโยชน์	ได้	 หรือ	โครงการ	ก่อสร้าง	หรือ	ซื้อ	สินค้า	และ	บริการ	ด้วย	งบ	ประมาณ	แผ่นดิน	 ฯลฯ	

ย่อม	จัดสรร	ผล	ประโยชน์	จาก	ทรัพยากร	เหล่า	นั้น	เพื่อ	สาธารณชน	ส่วน	รวม			หรือ	เพื่อ	ส่วน	แบ่ง	สำหรับ	ตนเอง	และ 

	พวก	พอ้งไป	ตาม	หลกั	จรยิธรรม	ของ	ตนเอง	ซึง่	อาจ	ไม	่ตรง	กบั	อดุมคต	ิของ	การ	บรหิาร	ปกครอง	แบบ	ประชาธปิไตย	

ที่แท้	จริง	เสมอ	ไป	ความคลาด	เคลื่อน	จาก	บรรทัดฐาน	ของ	จริยธรรม	อุดมคติ	 คือ		 ส่วน	ที่	เป็นการ	 “ฉ้อ	ราษฎร์	 

บัง	หลวง”	 ทุจริต	ใน	หน้าที่	ของ	ข้าราชการ	ฝ่าย	การเมือง	และ	ข้าราชการ	ประจำ	 ที่	เรียก	ตาม	ศัพท์	สากล	ว่า	

“คอร์รัปชัน”	(corruption)

การเมือง	ใน	ระบอบ	ประชาธิปไตย	ยุค	แรก	ๆ	ของ	ไทย	เป็น	“ธุรกิจ”	ที่	ให้	ประโยชน์	แก่	ข้าราชการ	โดย	

เฉพาะ	ฝ่าย	ทหาร	ที่	ได้	อำนาจ	การ	ปกครอง	ด้วย	วิธี	รัฐประหาร	 แต่	การเมือง	หลัง	เหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	

วิวัฒนาการ	มา	เป็น	 “ธุรกิจ”	 ของ	ข้าราชการ	ประจำ	ที่	ให้	ความ	ร่วม	มือ	แก่	นักการ	เมือง	เลือก	ตั้ง	ที่	หลาย	คน	เป็น	

พ่อค้า	นัก	ธุรกิจ	โดยตรง	จน	เกิด	สำนวน	“ธุรกิจ	การเมือง”	หรือ	“ธน	กิจการ	เมือง”	ซึ่ง	มี	การ	แสวงหา	ราย	ได้	และ	

ผล	กำไร	จาก	การ	ประกอบ	การ	ไม่	ต่าง	จาก	การ	จัดการ	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	แบบ	เสรี	ทุนนิยม
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การ	ปฏิรูป	การเมือง	และ	การ	ปฏิรูป	ระบบ	ราชการ	เริ่ม	เมื่อ	พ.ศ.	 2541	 ของ	สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	

ข้าราชการ	พลเรือน	 (ก.พ.)	 มี	เจตนารมณ์	ลด	การก	ระ	ทำ	ทุจริต	ของ	นักการ	เมือง	และ	ข้าราชการ	 เพื่อ	เพิ่ม	

ประสิทธิภาพ	การ	ทำงาน	จัดการ	ด้าน	การ	บริหาร	ปกครอง	 เพื่อ	ให้	เกิด	ประโยชน์	สูงสุด	จาก	การ	ใช้	ทรัพยากร	

สาธารณะ	ของ	ชาติ	เพื่อ	ประโยชน์	สาธารณะ	ของ	ประชาชน	 แทน	การ	มุ่ง	ประโยชน์	ที่	เป็น	ราย	ได้	และ	ผล	กำไร	

สูงสุด	ของ	ผู้	ประกอบ	การ	ด้าน	บริหาร	ปกครอง	ของ	ประเทศ	งาน	นี้	อาจ	ต้อง	ใช้	ชั่ว	เวลา	1	รุ่น	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	หรือ	

มากกว่า	นั้น

กล่าว	โดย	สรุป	แล้ว	 แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	การ	จัดการ	บริหาร	ปกครอง	ของ	สังคม	ไทย	มี	ความ	

สัมพันธ์	กับ	วิวัฒนาการ	ทาง	เศรษฐกิจ	แบบ	เสรี	ทุนนิยม	 ทำให้	ระบบ	การ	ปกครอง	ต้อง	เป็น	ประชาธิปไตย	 

มาก	ขึ้น	 เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	ของ	ประชาชน	 ลด	อำนาจ	และ	บทบาท	ของ	รัฐ	 ให้	กระจาย	อำนาจ	การ	บริหาร	จาก	 

สว่น	กลาง	ไป	สู	่สว่น	ทอ้ง	ถิน่	มาก	ขึน้		ให	้โอกาส	ชมุชน	องคก์าร	เอกชน	และ	ภาค	ประชาชน	ม	ีสว่น	กำหนด	นโยบาย	และ	 

รับ	ผิด	ชอบ	การ	บริหาร	จัดการ	ทรัพยากร	ของ	ท้อง	ถิ่น	และ	ของ	ประเทศ	มาก	ขึ้น	โดย	ร่วม	กับ	ภาค	รัฐ	และ	ภาค	ธุรกิจ	

ซึ่ง	กระบวนการ	นี้	ยัง	มี	ปัญหา	ต้อง	คอย	ติดตาม	ตรวจ	สอบ	เพื่อ	ให้	เกิด	ประสิทธิภาพ	อย่าง	เต็ม	ที่
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3-45การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

เรื่อง ที่ 3.2.3  การ เปลี่ยนแปลง ของ ระบบ ความ สัมพันธ์ ทาง สังคม  

และ วัฒนธรรม

ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	หมาย	ถึง	ความ	เกี่ยว	เนื่อง	ที่	เกิด	จาก	การก	ระ	ทำ	ระหว่าง	กัน	ของ	ปัจเจกบุคคล	

กลุ่ม	และ	ชั้น	ชน	ที่	อยู่	รวม	กัน	เป็น	หมู่	คณะ	โดย	มี	กิจกรรม	ที่	เป็น	ประโยชน์	เสนอ	สนอง	กัน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	

สถาบัน	องค์การ	ขบวนการทาง	สังคม	เป็น	ปรากฏการณ์	สืบ	เนื่องจาก	ความ	หมาย	ขั้น	พื้น	ฐาน	ข้าง	ต้น	แบบแผน	

การก	ระ	ทำ	ที่	เป็น	มาตรฐาน	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ของ	กลุ่ม	คน	หรือ	สังคม	คือ	 “วัฒนธรรม”	 ของ	สังคม	หรือ	หมู่	คณะ	

นั้น	ๆ	ซึ่ง	มี	ส่วน	ประกอบ	สำคัญ	คือ	ระบบ	“ความ	หมาย”	และ	“คุณค่า”	ที่	สมาชิก	ร่วม	รู้	และ	ใช้	ตรง	กัน	ใน	การ	

ดำเนิน	ชีวิต	ความ	สัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	จึง	หมาย	ถึง	ความ	เกี่ยว	เนื่อง	กัน	ของ	แบบแผน	มาตรฐาน	การ	ดำเนิน	

ชีวิต	ที่	ปรากฏ	เป็น	“วิถี	ชีวิต”	ของ	หมู่	คณะ	หรือ	สังคม	ที่	มี	ต่อ	กัน

ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	มี	ความ	เกี่ยว	พัน	กัน	ที่	แยก	ไม่	ได้	ใน	ชีวิต	จริง	เพราะ	การก	ระ	ทำ	

ทาง	สังคม	ที่	บุคคล	มี	ต่อ	กัน	ต้อง	อาศัย	การ	ร่วม	รู้	และ	ใช้	 “ความ	หมาย”	 และ	 “คุณค่า”	 ที่	กลุ่ม	คน	หรือ	หมู่	คณะ	

กำหนด	ไว้	และ	ยึดถือ	ร่วม	กัน	 เป็น	แนวทาง	หรือ	บรรทัดฐาน	ที่	บุคคล	ปฏิบัติ	ต่อ	กัน	ตาม	สถานภาพ	และ	บทบาท	

(ตำแหน่ง	และ	หน้าที่)	 ใน	แต่ละ	โอกาส	และ	กิจกรรม	ทาง	สังคม	ของ	ตน	การ	แยก	คำ	และ	แนวคิด	เป็น	 “สังคม” 

และ	 “วัฒนธรรม”	 ทำ	เพื่อ	ประโยชน์	เน้น	การ	พิจารณา	วิเคราะห์	ต่าง	แง่	มุม	ของ	ปรากฏการณ์	เดียวกัน	ของ	ชีวิต	

มนุษย์	ที่	ต้อง	มี	กิจกรรม	เกี่ยวข้อง	กัน	เท่านั้น	ว่า	“ใคร”	(บุคคล	กลุ่ม	องค์การ	=	“สังคม”)	ทำ	“อะไร	อย่างไร”  

(ตาม	แบบแผน	มาตรฐาน	ของ	ความ	หมาย	และ	คุณค่า	ที่	ต้อง	ร่วม	รู้	และ	ใช้	กัน	=	“วัฒนธรรม”)	ต่อ	กัน	และ	กัน	ใน	

การ	อยู่	ร่วม	กัน	เป็น	หมู่	คณะ	ตั้งแต่	ระดับ	ครอบครัว	จนถึง	ระดับ	ประเทศ	ชาติ	หรือ	ระดับ	โลก

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	เน้น	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระดับ	รวม	

ของ	กลุ่มที่	เป็น	แบบ	มาตรฐาน	ใหม่	 ต่าง	ไป	จาก	ที่	เคย	มี	และ	ใช้	กัน	แต่	เดิม	 ไม่	สนใจ	ความ	สัมพันธ์	ส่วน	ตัว	ของ	

บุคคล	เฉพาะ	ราย	ซึ่ง	ไม่มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	รูป	แบบ	มาตรฐาน	ของ	กลุ่ม

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	เกิด	ได้	ตลอด	เวลา	จาก	สาเหตุ	ต่าง	ๆ 	 

ซึ่ง	สรุป	ได้	ว่า	เพราะ	ความ	จำเป็น	ต้อง	เปลี่ยน	ตาม	สภาพ	แวดล้อม	ใหม่	ของ	ชีวิต	หรือ	เพราะ	ความ	ต้องการ	ความ	

พอใจ	และ	ความ	รู้	ความ	สามารถ	ใหม่	ของ	หมู่	คณะ	 เช่น	 สภาพ	แวดล้อม	ของ	ชีวิต	เกษตรกร	ที่	เคย	แต่	ผลิต	เพื่อ	

บริโภค	เอง	เปลี่ยน	ไป	เมื่อ	มี	โอกาส	ผลิต	เพื่อ	ขาย	 ทำให้	เกิด	ความ	สัมพันธ์	ใหม่	กับ	พ่อค้า	นายทุน	และ	ลูกค้า	ใน	

ตลาด	ซึ่ง	ตน	ไม่	เคย	มี	มา	ก่อน	ใน	ชีวิต	ชุมชน	แบบ	เดิม	หรือ	เกษตรกร	ที่	ต้องการ	เปลี่ยน	อาชีพ	ไป	ทำงาน	รับจ้าง	ใน	

เมือง	ใหญ่		ต้อง	สละ	รูป	แบบ	มาตรฐาน	ของ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	หมู่บ้าน	ชนบท	เดิม	ไป	รับ	รูป	แบบ	มาตรฐาน	ใหม	่

ของ	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ของ	โรงงาน	หรือ	ห้าง	ร้าน	ใน	เมือง

การ	เปลี่ยนแปลง	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ที่	สำคัญ	ของ	ไทย	 ซึ่ง	มี	ผล	ต่อ	เนื่อง	มา	ถึง	ปัจจุบัน	และ	

ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	 เกิด	ตั้งแต่	การ	ปรับ	ประเทศ	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	 ภาย	ใต้	แรง	กดดัน	ของ	ระบบ	อาณานิคม	ของ	
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ประเทศ	มหาอำนาจ	อุตสาหกรรม	ตะวัน	ตกใน	รัชกาล	ที่	4	และ	รัชกาล	ที่	5	ของ	กรุง	รัตนโกสินทร์	แนว	โน้ม	ของ	

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ช่วง	ต่อ	ไป	จาก	นี้	จะ	เกิด	ขึ้น	ภาย	ใต้	สภาพ	แวดล้อม	ใหม่	ๆ 	ที่	ความ	ก้าวหน้า	ทาง	วิทยาศาสตร์	 

และ	เทคโนโลยี	ของ	สังคม	อุตสาหกรรม	ชั้น	นำ	ของ	โลก	ตะวัน	ตก	นำ	มา	อย่าง	ไม่	หยุด	ยั้ง	ตั้งแต่	ศตวรรษ	ที่	ผ่าน	มา

1.  การ เปลี่ยนแปลง ระบบ ความ สัมพันธ์ ทาง สังคม
การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ไทย	ตั้งแต่	แผน	พัฒนา	ประเทศ	ให้	เป็น	อุตสาหกรรม	ใน	ช่วง	

40	ปี	ที่	แล้ว	เกิด	ใน	ทุก	ส่วน	และ	ระดับ	ของ	สังคม	ที่	ได้	รับ	ผลก	ระ	ทบ	จาก	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	แห่ง	ชาต	ิ

เป้า	หมาย	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	แผนฯ	ที่	ทำให้	ภาค	เกษตรกรรม	พาณิช	ยกร	รม	และ	อุตสาหกรรม	ต้อง	เกี่ยวข้อง	

สัมพันธ์	ยิ่ง	ขึ้น	กว่า	ใน	อดีต		 สมัย	ก่อน	มี	แผนฯ	ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	เรื่อง	ทรัพยากร	ทั้ง	ธรรมชาติ	และ	

มนุษย์	กับ	เรื่อง	การ	จัดการ	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	และ	ระบบ	การ	บริหาร	ปกครอง	 และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ด้าน 

	ต่าง	 ๆ	นั้น	มี	ผลก	ระ	ทบ	ต่อ	บุคคล	กลุ่ม	และ	องค์กร	ทุก	ระดับ	ที่	เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่	ครอบครัว	จนถึง	ชนชั้น	ที่	รวม	

เป็น	ประเทศ	แต่	ใน	ที่	นี้	จะ	พิจารณา	แนว	โน้ม	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ภาพ	รวม	ใหญ่	ๆ 	ที่	เป็น	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	

ระหว่าง	ชนบท	กับ	เมือง	และ	ระหว่าง	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใหญ่	กับ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ย่อย	เป็น	สำคัญ	ดังนี้

1.1  ความ สมัพนัธ ์ระหวา่ง ชนบท กบั เมอืง   สงัคม	เมอืง	เปน็	จดุ	เริม่	ของ	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	เศรษฐกจิ	

และ	การ	บริหาร	ปกครอง	ของ	ประเทศ	ที่	มี	ผล	ให้	เกิด	รูป	แบบ	มาตรฐาน	ใหม่	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	สังคม	

และ	วัฒนธรรม	ใน	ทุก	ส่วน	ที่	ได้	รับ	การก	ระ	ทบ	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	การ	บริหาร	ปกครอง	ถึง	แม้	ใน	สังคม	ชนบท	จะ	

เป็น	ที่	ตั้ง	ของ	ทรัพยากรธรรมชาต	ิและ	ทรัพยากร	มนุษย์	ส่วน	ใหญ่	ของ	ประเทศ	ที่	เป็น	สังคม	เกษตรกรรม	แต่	เดิม	

แต่	คนใน	สังคม	เมือง	ที่	เป็น	ศูนย์	อำนาจ	ทั้ง	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	การ	บริหาร	ปกครอง	กลับ	เป็น	ผู้	เลือก	ใช้	ทรัพยากร 

	ทั้ง	หลาย	นี้

การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	สังคม	ชนบท	และ	สังคม	เมือง	จาก	ผลก	ระ	ทบ	ของ	

อุตสาหกรรม	นอก	ประเทศ	ใน	ตอน	เริ่ม	แรก	สมัย	รัชกาล	ที่	4	และ	รัชกาล	ที่	5	เป็น	เรื่อง	เศรษฐกิจ	ที่	ทำให้	เกิด	การ	

ผลติ	เชงิ	การ	คา้	ใน	ชนบท	บรเิวณ	ที	่ม	ีโอกาส	เขา้	สู	่ตลาด	กอ่น	แต	่เมือ่	ม	ีการ	ปฏริปู	การ	ปกครอง	ให	้เปน็	แบบ	สมยั	ใหม	่

ทำให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ด้าน	การ	บริหาร	ปกครอง	ด้วย	ประชาชน	ผู้	เคย	อยู่	ใน	ฐานะ	ไพร	่

และ	ทาส	มี	สถานภาพ	ใหม่	เป็น	เสรี	ชน	พลเมือง	ของ	ประเทศ	ที่	ไม่	ต้อง	ขึ้น	ทะเบียน	สังกัด	มูลนาย	และ	สถานภาพ	

ของ	พลเมือง	นี้	ได้	รับ	สิทธิ	อำนาจ	ใน	การ	บริหาร	ปกครอง	ด้วย	เมื่อ	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	เป็น	ระบอบ	ประชาธิปไตย	

พ.ศ.	2475	และ	มี	สิทธิ	เสรีภาพ	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	รัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	2540

	 แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	แห่ง	ชาติ	ที่	เริ่ม	ใช้	ใน	พ.ศ.	 2504	 และ	เน้น	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	มากกว่า	

เกษตรกรรม	ทำให้	ส่วน	ของ	สังคม	ชนบท	ที่	สนใจ	ใช้	โอกาส	ของ	การ	พัฒนา	อุตสาหกรรม	เป็น	ทาง	เลือก	 เปลี่ยน	

จาก	อาชีพ	เกษตรกรรม	แท้	 ๆ	 ที่	ผลิต	เพื่อ	บริโภค	เอง	หรือ	เพื่อ	ขาย	 มา	เป็น	เกษตรกรรม	เชิง	พาณิชย์	และ	 

เชิง	อุตสาหกรรม	สมบูรณ์	แบบ	ยิ่ง	ขึ้น	กว่า	ที่	เคย	ทำ	 รวม	ทั้ง	การ	หา	ราย	ได้	นอก	ภาค	เกษตร	มา	เสริม	ราย	ได้	จาก	

การ	ทำ	เกษตร	 เช่น	 ด้วย	การ	รับจ้าง	ทั้ง	ใน	และ	นอก	พื้นที่	 ตาม	ฤดูกาล	หรือ	อย่าง	ถาวร	 โดย	ปรับ	ระบบ	วิธี	การ	

ผลิต	ที่	เคย	ใช้	ทั้ง	ครอบครัว	เป็น	หน่วย	ผลิต	และ	บริโภค	ร่วม	กัน	มา	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ครอบครัว	ที่	เหลือ	อยู่	ใน	

ภูมิลำเนา	(มัก	เป็น	คน	ชรา	และ	เด็ก)	ทำการ	เกษตร	ต่อ	ไป	ด้วย	การ	จ้าง	แรงงาน	หรือ	ให้	ผู้	อื่น	เช่า	ที่ดิน	ทำ	ใน	ขณะ	ที	่ 
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3-47การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

อีก	ส่วน	หนึ่ง	เข้าไป	ทำงาน	รับจ้าง	หรือ	ขาย	ของ	ใน	เมือง	หรือ	แม้แต่	ต่าง	ประเทศ	 (คือ	ชาย	หญิง	วัย	รุ่น	วัย	ฉกรรจ์)	

กิจกรรม	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	เปลี่ยนแปลง	ไป	นี้	ทำให้	เกิด	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ใหม่	กับ	บุคคล	และ	กลุ่ม	อีก	หลาย	

ประเภท	ทั้ง	ใน	ชนบท	เอง	และ	ใน	เมือง

การ	พัฒนา	ระบบ	การ	บริหาร	ปกครอง	ของ	ศูนย์	อำนาจ	ใน	เมือง	ที่	เน้น	ปรัชญา	ใหม่	ให้	บริการ	เพื่อ	พัฒนา	

คุณภาพ	ของ	ประชาชน	แทน	การ	รักษา	ความ	สงบ	เรียบร้อย	และ	ความ	มั่นคง	เป็น	สำคัญ	ตาม	ปรัชญา	เก่า	 ทำให้	

มี	บุคลากร	ข้าราชการ	ประเภท	ใหม่	 ๆ	 ไป	เผย	แพร่	ความ	รู้	วิชาการ	และ	บริการ	สาธารณะ	 เพื่อ	พัฒนา	คุณภาพ	

ของ	ประชากร	ด้วย	การ	ศึกษา	และ	สาธารณสุข	ขั้น	พื้น	ฐาน	บริการ	สาธารณูปโภค	สาธารณูปการ	บริการ	สื่อสาร	

คมนาคม	ฯลฯ	ที่	สร้าง	รูป	แบบ	และ	มาตรฐาน	ความ	สัมพันธ์	ใหม่	ๆ	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ที่	มี	ต้นแบบ	จาก	

สังคม	เมือง	ให้	แก่	คนใน	สังคม	ชนบท

ราชการ	ที่	ขาด	งบ	ประมาณ	และ	บุคลากร	สำหรับ	ประชากร	ใน	ชนบท	ก็	มี	ธุรกิจ	เอกชน	ช่วย	เสริม	ให้	ตาม	

กำลัง	อำนาจ	การ	ซื้อ	ที่	คนใน	ชนบท	มี	พอ	จะ	ซื้อ	หา	ได้	 ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	จะ	เป็น	สินค้า	อุปโภค	บริโภค	และ	เทคโนโลยี	

อุปกรณ์	การ	ผลิต	แบบ	สมัย	ใหม่	 กับ	สินค้า	และ	บริการ	สำหรับ	การ	พัก	ผ่อน	นันทนาการ	ที่มา	จาก	อุตสาหกรรม	

สมัย	ใหม่	รวม	ทั้ง	ระเบียบ	วิธี	การ	ซื้อ	ขาย	กู้	ยืม	ด้วย	เงินสด	เงินผ่อน	ทั้งหมด	นี้	มี	ผล	ต่อ	การ	เปลี่ยนแปลง	ลักษณะ	

วิธี	การ	ดำเนิน	ชีวิต	หรือ	วัฒนธรรม	ของ	ชาว	ชนบท	ได้	ทั้ง	สิ้น

ใน	ส่วน	การก	ระ	จา	ยอำ	นา	จบ	ริ	หาร	จัดการ	ให้	ท้อง	ถิ่น	 เป็น	อิสระ	เสรีภาพ	ทางการ	ปกครอง	ที่	เรียก	ร้อง	

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	และ	ความ	สามารถ	ของ	ภูมิภาค	ใน	ด้าน	การ	จัดการ	เศรษฐกิจ	ของ	ตนเอง	ซึ่ง	ประชน	ชน	ชาว	ชนบท	

ทั่วไป	ใน	ไร่	นา	อาจ	ยัง	ต้อง	พึ่งพา	บุคคล	ระดับ	ผู้	บริหาร	องค์การ	บริหาร	ส่วน	จังหวัด	เทศบาล	และ	องค์การ	บริหาร	

ส่วน	ตำบล	ที่	รอบรู้	เชี่ยวชาญ	วิธี	การ	บริหาร	จัดการ	ที่	พัฒนา	มา	จาก	สังคม	เมือง	หลวง	ก่อน	ทำให้	ความ	สัมพันธ์	

ระหว่าง	เมือง	และ	ชนบท	แยก	จาก	กัน	ไม่	ได้	ถึง	แม้	ศูนย์	อำนาจ	ใน	เมือง	หลวง	ส่วน	กลาง	จะ	ลด	บทบาท	หน้าที่	ลง	แต	่

ใน	ความ	สัมพันธ์	รูป	แบบ	ใหม่	นี้	ชาว	ชนบท	จะ	มี	ลักษณะ	เป็น	ชาว	เมือง	เพิ่ม	ขึ้น	โดย	ลำดับ	และ	หาก	การ	พัฒนา	เป็น	

สังคม	อุตสาหกรรม	ทำได้	สำเร็จ	ตาม	ความ	คาด	หวัง	เดิม	สังคม	ชนบท	ก็	จะ	มี	สัดส่วน	ประชากร	ที่ทำการ	เกษตร	ใน	

ไร่	นาน้อย	ลง	เพราะ	กลาย	ไป	เป็น	ประชากร	ของ	สังคม	เมือง	ที่	ประกอบ	อาชีพ	พาณิช	ยอุต	สา	หกร	รม	โดย	ทั่วไป	และ	

เป็น	ศูนย์	รวม	อำนาจ	ทาง	เศรษฐกิจ	มากกว่า	อำนาจ	ทางการ	ปกครอง	ดัง	เช่น	ใน	สังคม	เกษตรกรรม	แบบ	ดั้งเดิม

1.2  ความ สัมพันธ์ ระหว่าง กลุ่ม ชาติพันธุ์ ใหญ่ กับ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ย่อย  “กลุ่ม	ชาติพันธุ์”	คือ		กลุ่ม	คน	ที่	

ถือว่า	สืบ	เชื้อ	สาย	เผ่า	พันธุ์	ร่วม	กัน	มา	จาก	บรรพบุรุษ	เดียวกัน	เป็น	คน	มี	เชื้อ	ชาติ	ภาษา	ธรรมเนียม	ประเพณี	และ	

วิถี	ชีวิต	ดั้งเดิม	เดียวกัน	เคย	มี	ถิ่นฐาน	ภูมิลำเนา	ร่วม	กัน	อาจ	เคย	ปกครอง	กันเอง	เป็น	ชน	เผ่า	หรือ	เป็น	บ้าน	เมือง	

จนถึง	ระดับ	แว่น	แคว้น	อาณาจักร	ก็ได้	ถึง	แม้	ภาย	หลัง	มี	ชนชาติ	อื่น	มาปก	ครอง	มี	การ	เคลื่อน	ย้าย	หรือ	สมัคร	ใจ	

อพยพ	ไป	ทำ	มา	หากิน	ใน	ประเทศ	อื่น	พูด	ภาษา	อื่น	และ	มี	ธรรมเนียม	ประเพณี	วิถี	ชีวิต	ใหม่	ก็ตาม	แต่	ยัง	มี	ความ	

ทรง	จำ	และ	จิตสำนึก	ผูกพัน	กับ	กลุ่ม	ต้น	กำเนิด	ของ	ตน

ใน	ประเทศไทย	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใหญ่	คือ	กลุ่ม	ที่	อ้าง	เชื้อ	สาย	ไทย	จาก	ผู้	ก่อ	ตั้ง	ประเทศ	 แต่	กลุ่ม	นี้	มี	การ 

	ผสม	กลมกลนื	วฒันธรรม	กบั	กลุม่	อืน่	ๆ 	ที	่คบหา	สมาคม	กนั	มา	ตลอด	เวลา	ทัง้	ที	่เปน็ก	ลุม่	พืน้	เมอืง	และ	กลุม่	อพยพ	

เข้า	มา	จาก	ที่	ไกล	โดย	ไม่มี	ข้อ	รังเกียจ	ทาง	เชื้อ	ชาติ	ศาสนา	ภาษา	ผิว	พรรณ	ฯลฯ	ใน	อดีต	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ย่อย	ที่	

อยู่	ห่าง	ไกล	ใน	เขต	ชายแดน	มี	การ	สื่อสาร	คมนาคม	กับ	กลุ่ม	ใหญ่	ได้	น้อย	จึง	รักษา	เอกลักษณ์	ของ	กลุ่ม	ไว้	ได้	มาก	
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3-48 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ใน	แทบ	ทุก	เรื่อง	แม้แต่	ธรรมเนียม	ประเพณี	การ	ปกครอง	ตนเอง	ใน	สถานภาพ	ประเทศราช	 ใน	สมัย	ก่อน	ที่	จะ	มี	

การ	ปฏิรูป	การ	ปกครอง	แผ่น	ดิน	ใน	รัชกาล	ที่	5	ซึ่ง	รวม	ศูนย์	อำนาจ	จาก	การ	ปกครอง	สู่	ส่วน	กลาง	ยกเลิก	อำนาจ	

ใน	ท้อง	ถิ่น	ของ	ทุก	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	 โดย	ให้	ทุก	คน	เป็น	พลเมือง	ของ	ประเทศ	มี	สัญชาติ	ไทย	อยู่	ภาย	ใต้	กฎหมาย	

เดียวกัน	ใช้	ระบบ	บริหาร	ปกครอง	เดียวกัน

ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ทั้ง	หลาย	ใน	ฐานะ	พลเมือง	เสมอ	ภาค	กัน	พัฒนา	ต่อ	ไป	ด้วย	ระบบ	

ประชาธิปไตย	ที่	มี	สภา	ผู้	แทน	ของ	ราษฎร	เท่า	เทียม	กัน	ไม่	ว่า	จะ	มี	เชื้อ	สาย	เผ่า	พันธุ์	เดิม	ใด	 สิทธิ	และ	หน้าที่	ของ	

พลเมือง	ไม่	จำแนก	ด้วย	ความ	แตก	ต่าง	ทาง	เชื้อ	ชาติ	 ภาษา	ศาสนา	ฯลฯ	และ	การ	ศึกษา	ภาค	บังคับ	ส่ง	เสริม	การ	

เรียน	รู้	และ	ใช้	ภาษา	ประจำ	ชาติ	 (ซึ่ง	เป็น	ภาษา	ไทย	ของ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใหญ่)	 ทำให้	กลุ่ม	ที่	อยู่	ห่าง	ไกล	โดย	เฉพาะ	

ใน	บริเวณ	ชายแดน	มี	เยาวชน	รุ่น	หลัง	ที่	สามารถ	สื่อสาร	คมนาคม	ใกล้	ชิด	กับ	กลุ่ม	ใหญ่	มากกว่า	คน	รุ่น	ก่อน

การ	พัฒนา	ระบบ	สื่อสาร	คมนาคม	สนับสนุน	การ	เศรษฐกิจ	และ	การ	บริหาร	ปกครอง	ที่	เปลี่ยนแปลง	

พัฒนา	ต่อ	เนื่อง	ตาม	กาล	เวลา	 ช่วย	กระชับ	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใหญ่	ใน	ส่วน	กลาง	กับ	กลุ่ม	

ชาติพันธุ์	ย่อย	ใน	ทุก	ภูมิภาค	ได้	มาก	ขึ้น	โดย	ลำดับ	 การ	ขยาย	โอกาส	ทางการ	ศึกษา	และ	อาชีพ	 ทำให้	คน	จาก	

กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใน	ชนบท	เข้า	รับ	อิทธิพล	ของ	เมือง	มาก	ขึ้น	 มี	การ	ผสม	กลมกลืน	วัฒนธรรม	กับ	กลุ่ม	ใหญ่	ใน	เมือง	 

มาก	ขึ้น	จน	มี	ส่วน	เปลี่ยนแปลง	ลักษณะ	ทาง	สังคม	และ	วัฒนธรรม	ของ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	เดิม	โดย	เฉพาะ	ใน	หมู่	คน	

รุ่น	เยาว์	มา	เป็น	ลักษณะ	ร่วม	กับ	กลุ่ม	ใหญ่	ของ	พลเมือง	ใน	ประเทศ	ชาติ	สมัย	ใหม่	ร่วม	กัน

ความ	ขัด	แย้ง	ระหว่าง	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	 ปกติ	เกิด	จาก	การ	ขัด	แย้ง	ผล	ประโยชน์	จาก	อำนาจ	การ	ปกครอง	

และ	อำนาจ	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	ไม่	เท่า	เทียม	กัน	 หาก	ไม่มี	การ	ประนีประนอม	แก้ไข	จัดการ	ให้	เกิด	ความ	เสมอ	ภาค	 

ยุติธรรม	 ใน	ระบบ	การ	ปกครอง	และ	เศรษฐกิจ	ที่	มี	การ	ผูกขาด	อำนาจ	 กลุ่ม	ที่	เสีย	เปรียบ	อาจ	ต่อสู้	ขัดขืน 

	ขอ	แยก	ดนิ	แดน	เปน็	อสิระ	เพือ่	บรหิาร	กจิการ	ของ	ตนเอง	ดว้ย	สนัต	ิวธิ	ีหรอื	ดว้ย	การ	ใช	้กำลงั	อาวธุ	ดงั	ที	่ปรากฏ	เปน็ 

	ขา่ว	ทัว่ไป	ใน	หลาย	ประเทศ	ตลอด	มา	ความ	ขดั	แยง้	ดงั	กลา่ว	เคย	ม	ีใน	ประวตัศิาสตร	์ของ	ไทย	แต	่ได	้รบั	การ	แกไ้ข	ให	้

ลด	น้อย	ลง	โดย	ลำดับ	การ	เปิด	โอกาส	ให้	แข่งขัน	โดย	เสรี	ไม่มี	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใด	ผูกขาด	สิทธิ	ประโยชน์	และ	อำนาจ	

ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	เสรี	ทุนนิยม	และ	ระบบ	การ	บริหาร	ปกครอง	แบบ	ประชาธิปไตย	ควร	จะ	ช่วย	ยก	ระดับ	ความ	

สัมพันธ์	ระหว่าง	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ต่าง	 ๆ	 ใน	ประเทศ	ให้	ดี	ยิ่ง	ขึ้น	ใน	หมู่	คน	ที่	มี	ความ	สนใจ	และ	ผล	ประโยชน์	อย่าง	

เดียวกัน	มี	กิจกรรม	ร่วม	กัน	ใน	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	การ	ปกครอง	ใน	ฐานะ	พลเมือง	ของ	ประเทศ	ชาติ	เดียวกัน	ไม่	

ว่า	จะ	มา	จาก	เชื้อ	ชาติ	ใด	โดย	อาศัย	ความ	พร้อม	ของ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ใหญ่	ที่	จะ	ผสม	ผสาน	กลมกลืน	ทาง	สังคม	และ	

วัฒนธรรม	กับ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	อื่น	ๆ	ได้	ทุก	กลุ่ม	ของ	ประเทศ	โดย	เฉพาะ	กิจกรรม	ใหม่	ๆ	ของ	ชีวิต	ความ	เป็น	อยู่	

สมัย	ปัจจุบัน	และ	อนาคต	ที่	ไม่มี	ประสบการณ์	ใน	ธรรมเนียม	ประเพณี	วิถี	ชีวิต	แบบ	ดั้งเดิม	ใน	กลุ่ม	ใด	ๆ	เลย	มา	

ก่อน	เป็น	แบบ	อย่าง	มาตรฐาน

ความ	ต้องการ	รักษา	เอกลักษณ์	เฉพาะ	ทาง	ชาติพันธุ์	ให้	เห็น	ชัดเจน	แยก	กัน	จาก	กลุ่ม	อื่น	 เป็น	ความ	

ต้องการ	ปกติ	ธรรมดา	ของ	มนุษย์	ที่	จะ	แสดง	บุคลิกภาพ	ของ	ปัจเจกบุคคล	หรือ	ของ	กลุ่ม	 การ	ฟื้นฟู	ธรรมเนียม	

ประเพณี	ดั้งเดิม	 การ	ใช้	ภาษา	และ	การ	ศึกษา	ประวัติ	ความ	เป็น	มา	ของ	ชาติ	กำเนิด	 ตาม	ความ	รู้สึก	ผูกพัน	กับ	

บรรพบุรุษ	 เหล่า	นี้	สอดคล้อง	กับ	นโยบาย	การก	ระ	จา	ยอำ	นา	จการ	จัดการ	จาก	ส่วน	กลาง	สู่	ท้อง	ถิ่น	 การ	ส่ง	เสริม	

ภูมิปัญญา	ท้อง	ถิ่น	ที่	สอดคล้อง	กับ	สภาพ	แวดล้อม	ของ	ท้อง	ถิ่น	 การ	ฟื้นฟู	วัฒนธรรม	ท้อง	ถิ่น	ให้	เป็น	ทรัพยากร	
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3-49การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

สำหรับ	อุตสาหกรรม	การ	ท่อง	เที่ยว	ที่	ใช้	ทุน	น้อย	แต่	ทำ	ราย	ได้	กำไร	ให้	มาก	สำหรับ	ประเทศ	ที่	กำลัง	พัฒนา	ตาม	

หลัก	การ	ของ	“ศักดิ์ศรี	ความ	เป็น	มนุษย์”	และ	“สิทธิ	มนุษย	ชน	“	ใน	รัฐธรรมนูญ	ของ	ประเทศ

2.  การ เปลี่ยนแปลง ระบบ ความ สัมพันธ์ ทาง วัฒนธรรม
สังคม	ไทย	โดย	รวม	และ	ใน	แต่ละ	ส่วน	ย่อย	มี	ความ	สัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	ทั้ง	ภายใน	และ	กับ	สังคม	 

อืน่	ๆ 	ภายนอก	มา	ตลอด	เวลา	ของ	ประวตัศิาสตร	์ม	ีการ	แลก	เปลีย่น	หยบิ	ยมื	จาก	วฒันธรรม	อืน่	ทัง้	ใน	เรือ่ง	ที	่สำคญั	

มาก	และ	สำคัญ	น้อย	เช่น	การ	หยิบ	ยืม	ที่	สำคัญ	จาก	อินเดีย	คือ			พุทธ	ศาสนา	และ	คติ	การ	ปกครอง	แบบ	เทว	ราช	

และ	ธรรม	ราชา	จาก	จนี	คอื	เทคนคิ	วธิ	ีการ	ทำ	เครือ่ง	เคลอืบ	ถว้ย	ชาม	สงัค	โลก	อาหาร	ไทย	ผสม	ผสาน	จาก	อาหาร	ของ	 

คน	หลาย	ชาติ	ทั้ง	ที่	ใกล้	เคียง	เช่น	มอญ	เขมร	ลาว	พม่า	มลายู	ฯลฯ	และ	ที่	ห่าง	ไกล	เช่น	จีน	อินเดีย	อาหรับ	

จนถึง	ยุโรป	 ฯลฯ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	กับ	ประเทศ	มหาอำนาจ	อุตสาหกรรม	อาณานิคม	ตะวัน	ตก	จาก	

ทวีป	ยุโรป	และ	อเมริกา	 เมื่อ	กว่า	ร้อย	ปี	ที่	แล้ว	 ที่	นำ	ทั้ง	วัตถุ	สิ่งของ	 เทคนิค	วิธี	การ	 และ	ความ	รู้	ความ	เชื่อ	ของ	

ตะวัน	ตก	 เข้า	มา	ปรับ	ประเทศ	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	ตั้งแต่	รัชกาล	ที่	 5	มี	แต่	เพิ่ม	ขึ้น	มากกว่า	ลด	ลง	และ	มี	ผลก	ระ	ทบ	

กว้าง	ไกล	 เปลี่ยนแปลง	วัฒนธรรม	ไทย	จาก	แบบ	ดั้งเดิม	มา	เป็น	ปัจจุบัน	 และ	จะ	เป็น	แบบ	ใหม่	ต่อ	ไป	ใน	อนาคต	

อย่าง	ไม่	ต้อง	สงสัย

แนว	โน้ม	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	ระบบ	ความ	สัมพันธ์	ทาง	วัฒนธรรม	ของ	สังคม	ไทย	ใน	ชั่ว	เวลา	1	รุ่น	

อายุ	ข้าง	หน้า	 ซึ่ง	จะ	พิจารณา	เสนอ	คือ	 ความ	สัมพันธ์	ของ	วัฒนธรรม	ประเพณี	กับ	วัฒนธรรม	สมัย	ใหม่	 และ	

วัฒนธรรม	ไทย	กับ	วัฒนธรรม	สากล	ดังนี้

2.1  วัฒนธรรม ประเพณี กับ วัฒนธรรม สมัย ใหม่ ตลอด	เวลา	ของ	การ	ปรับ	ประเทศ	ให้	เป็น	สมัย	ใหม่	

มิได้	หยุด	ยั้ง	เลย	ตั้งแต่	สมัย	รัชกาล	ที่	 4	 และ	รัชกาล	ที่	 5	 มี	การ	ผสม	ผสาน	ระหว่าง	ส่วน	ที่	จำเป็น	ต้อง	รับ	มา	ใหม่	

จาก	วัฒนธรรม	ตะวัน	ตก	กับ	ส่วน	ที่	ยัง	คงทน	อยู่	หรือ	ยัง	ใช้ได้	จาก	วัฒนธรรม	ดั้งเดิม	ของ	ไทย	ก่อน	รับ	ของ	ใหม่	

จาก	ตะวัน	ตก

การ	ผสม	ผสาน	นี้	ค่อย	เป็น	ค่อย	ไป	โดย	ไม่มี	การ	ขัด	แย้ง	ต่อ	ต้าน	อย่าง	รุนแรง	ชัดเจน	ถึง	แม้	จะ	มี	ความ	คิด	

เหน็	ไม	่ตรง	กนั	เปน็	ธรรมดา	ระหวา่ง	กลุม่	อนรุกัษ	์และ	กลุม่	กา้วหนา้	ได	้ใน	ทกุ	เรือ่ง	การ	เปลีย่นแปลง	ทาง	วฒันธรรม	

(ซึ่ง	เดิม	ไม่มี	ศัพท์	คำ	นี้	ใช้	กัน	จริงจัง	ก่อน	มี	พระ	ราช	บัญญัติ	วัฒนธรรม	แห่ง	ชาติ	พ.ศ.	2484	และ	2485)	ที่	สำคัญ	

เกิด	ใน	ระดับ	ของ	ชนชั้น	ที่	มี	อำนาจ	การ	ปกครอง	และ	อำนาจ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	เมือง	หลวง	 และ	จำกัด	ใช้	กัน	อยู่	ใน	 

หมู่	คน	จำนวน	น้อย	ที่	ต้องการ	จะ	เป็น	“สมัย	ใหม่”	ตาม	วัฒนธรรม	ตะวัน	ตก	ของ	ประเทศ	มหาอำนาจ	อุตสาหกรรม	

อาณานิคม	ของ	ยุโรป	และ	อเมริกา	อยู่	แล้ว	ตาม	ความ	จำเป็น	ของ	สถานการณ์	 ซึ่ง	รวม	ต่อ	มา	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	

ระบบ	การ	ปกครอง	เป็น	ประชาธิปไตย	พ.ศ.	 2475	ที่	กลุ่ม	ข้าราชการ	ทหาร	และ	พลเรือน	เป็น	ผู้	ก่อการ	และ	การ	

พัฒนา	ประเทศ	ตาม	แผน	พัฒนา	เศรษฐกิจ	(และ	สังคม)	แห่ง	ชาติ	กับ	การเมือง	ซึ่ง	การ	เปลี่ยนแปลง	วิธี	การ	จัดการ	

บริหาร	ปกครอง	และ	เศรษฐกิจ	เหล่า	นี้	จาก	แบบ	ประเพณี	มา	เป็น	แบบ	สมัย	ใหม่	 ไม่มี	ผู้	ใด	คัดค้าน	ใน	หลัก	การ	 

นอกจาก	การ	คัดค้าน	ใน	วิธี	การ	ที่	เป็น	อุปสรรค	ขัด	ขวาง	การ	เปลี่ยนแปลง	ซึ่ง	ไม่	สอดคล้อง	กับ	กระแส	โลก	

ทั้ง	 ๆ	 ที่	สิ่ง	เหล่า	นี้	คือ	การ	เปลี่ยนแปลง	ส่วน	สำคัญ	ของ	วัฒนธรรม	แบบ	ประเพณี	ของ	ไทย	ให้	เป็น	วัฒนธรรม 

	แบบ	สมัย	ใหม่	มา	ตลอด	เวลา	 รวม	ทั้ง	ความ	พอใจ	ของ	คน	ส่วน	มาก	สมัย	นี้	จะ	มี	วัฒนธรรม	การ	บริโภค	เป็น	แบบ	

วัตถุนิยม	หรือ	บริโภค	นิยม
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3-50 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

การ	เปลี่ยนแปลง	ลักษณะ	ของ	สังคม	เมือง	หลวง	และ	เมือง	ใหญ่	ใน	ภูมิภาค	จาก	เมือง	บริหาร	ปกครอง	

มา	เป็น	เมือง	การ	ค้า	 และ	สุดท้าย	จะ	ให้	เป็น	เมือง	อุตสาหกรรม	จาก	ฐาน	ของ	เมือง	เก่า	หรือ	สร้าง	ขึ้น	เป็น	เมือง	ใหม่	

เช่น	 เมือง	อุตสาหกรรม	ท่อง	เที่ยว	 ซึ่ง	มี	ผล	ขยาย	ไป	ถึง	สังคม	ชนบท	ใน	ส่วน	ที่	สื่อสาร	คมนาคม	กับ	สังคม	เมือง	 

ทั้ง	ใกล้	และ	ไกล	ได้	สะดวก	เหล่า	นี้	มี	ผล	เปลี่ยน	วัฒนธรรม	แบบ	ประเพณี	เป็น	วัฒนธรรม	แบบ	สมัย	ใหม่	ตลอด	มา	

แต่	ก็	ไม่มี	การ	คัดค้าน	ประท้วง	กัน	ใหญ่	ใน	หมู่	สามัญ	ชน	ผู้	ประพฤติ	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ของ	ชีวิต	ประจำ	วัน	ด้วย	วัตถ	ุ

อุปกรณ์	และ	เทคนิค	วิธี	การ	 กับ	ความ	รู้	ความ	เชื่อ	สมัย	ใหม่	 ที่	มี	ต้น	กำเนิด	จาก	วัฒนธรรม	ตะวัน	ตก	ตลอด	เวลา	 

มี	แต่	ระดับ	ปัญญา	ชน	บาง	กลุ่ม	ที่	แสดง	ความ	ห่วงใย	การ	สูญ	สลาย	ของ	วัฒนธรรม	ไทย	แบบ	ประเพณี	 ทั้ง	 ๆ	 ที่	

วิถี	ชีวิต	ปกติ	ประจำ	วัน	ของ	คน	เหล่า	นั้น	โดย	ทั่วไป	 เป็น	วัฒนธรรม	ไทย	แบบ	สมัย	ใหม่	มากกว่า	แบบ	ประเพณี	

นอกจาก	การ	เปลีย่นแปลง	ทีม่า	จาก	อำนาจ	การ	บรหิาร	ปกครอง	และ	เศรษฐกจิ	แลว้	อำนาจ	การ	ศกึษา	อบรม	เยาวชน	 

ของ	ชาติ	ก็	ปลูก	ฝัง	ความ	รู้	ความ	เชื่อ	แบบ	สมัย	ใหม่	ให้	ผู้	เรียน	ทุก	ระดับ	มากกว่า	หรือ	แทน	ความ	รู้	ความ	เชื่อ	ที่	เป็น	 

ส่วน	สำคัญ	ของ	วัฒนธรรม	ดั้งเดิม	แบบ	ประเพณี	ทั้ง	ระบบ

ความ	ตื่น	ตัว	ใน	เรื่อง	วัฒนธรรม	แบบ	ประเพณี	อย่าง	ค่อน	ข้าง	จริงจัง	ใน	ระยะ	หลัง	มี	ที่มา	จาก	การ	วิพากษ	์

วจิารณ	์แผนการ	พฒันา	เศรษฐกจิ	ของ	ประเทศ	ที	่มุง่	และ	เนน้	การ	พฒันา	อตุสาหกรรม	จน	ละเลย	ภาค	เกษตรกรรม	

และ	การก	ระ	จาย	ราย	ได้	จาก	การ	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	ไม่	ทั่ว	ถึง	 ทำให้	ชนชั้น	ล่าง	ใน	ภาค	เกษตร	และ	แรงงาน	

อตุสาหกรรม	ม	ีราย	ได	้นอ้ย	จน	เปน็	ผู	้ยากจน	เพราะ	การ	พฒันา	ที	่ไม	่สง่	เสรมิ	“วฒันธรรม	ชมุชน”	และ	“ภมูปิญัญา	

ท้อง	ถิ่น”	ซึ่ง	มี	พื้น	ฐาน	อยู่	ใน	วัฒนธรรม	แบบ	ประเพณี	ทั้ง	ของ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	ไทย	และ	กลุ่ม	ชาติพันธุ์	อื่น	ๆ	โดย	

เฉพาะ	ใน	ส่วน	ที่	ยัง	เป็น	สังคม	ชนบท	แรง	ผลัก	ดัน	ล่าสุด	ให้	สนใจ	วัฒนธรรม	แบบ	ประเพณี	แทน	วัฒนธรรม	แบบ	

สมัย	ใหม่	 เกิด	จาก	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	พ.ศ.	 2540	ที่	ทำให้	แรงงาน	อุตสาหกรรม	ใน	เมือง	ที่มา	จาก	ชนบท	ไม่มี	งาน	

ทำ	ต้อง	กลับ	คืน	ถิ่น	และ	พยายาม	ยังชีพ	ด้วย	การ	ทำ	เกษตรกรรม	ที่	พอ	เพียง	เลี้ยง	ตัว	เอง	ซึ่ง	ไม่	ต้อง	ใช้	เทคโนโลยี	

และ	วัสดุ	อุปกรณ์	การ	ผลิต	แบบ	สมัย	ใหม่	ที่	มี	ราคา	แพง	แนวทาง	การ	พึ่ง	ตนเอง	ใน	ภาวะ	วิกฤติ	คือ	การ	ใช้	วิธี	การ	

พื้น	บ้าน	ที่	เคย	เลี้ยง	ชีวิต	บรรพบุรุษ	มา	ได้	โดย	ไม่	ใช้	วิธี	การ	สมัย	ใหม่	ของ	ตะวัน	ตก	แต่	การ	ฟื้นฟู	วัฒนธรรม	แบบ	

ประเพณี	ใน	วิธี	การ	ผลิต	และ	บริโภค	เช่น	นี้	 ไม่	ทำ	กัน	ทั่วไป	ใน	ทุก	ส่วน	ของ	ภาค	การเกษตร	และ	แทบ	ไม่มี	เลย	ใน	

วิถี	ชีวิต	ของ	ชาว	เมือง	ผู้	กระทบ	วิกฤติ	เศรษฐกิจ	ไม่	แพ้	กลุ่ม	แรงงาน	จาก	ชนบท

2.2  วัฒนธรรม ไทย กับ วัฒนธรรม สากล “วัฒนธรรม	ไทย”	 เป็น	ระบบ	ความ	หมาย	และ	คุณค่า	ซึ่ง	คน	

กลุ่ม	หนึ่ง	กำหนด	ขึ้น	และ	ร่วม	รู้	ร่วม	ใช้	กับ	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	ใน	การ	ดำรง	ชีวิต	เป็น	หมู่	คณะ	ร่วม	กัน	 จน	ปรากฏ	

เป็น	แบบ	อย่าง	วิถี	ชีวิต	ที่	ชัดเจน	 เป็น	เอกลักษณ์	เฉพาะ	ของ	คน	กลุ่ม	นั้น	ที่	เรียก	ตนเอง	และ	ให้	ผู้	อื่น	เรียก	ตน	ว่า	

“ไทย”	แยก	ได้	จาก	รูป	แบบ	วิถี	ชีวิต	ของ	คน	กลุ่ม	อื่น	สังคม	อื่น	ที่	มีชื่อ	อื่น

“วัฒนธรรม	สากล”	 ไม่	เป็น	รูป	แบบ	วิถี	ชีวิต	ของ	คน	กลุ่ม	ใด	กลุ่ม	เดียว	โดย	เฉพาะ	เหมือน	วัฒนธรรม	

ประจำ	กลุ่ม	หรือ	วัฒนธรรม	ประจำ	ชาติ	ใน	ความ	หมาย	ที่	ครบ	ถ้วน	สมบูรณ์	จน	เป็น	รูป	แบบ	วิถี	ชีวิต	อย่าง	เดียวกัน	

ของ	คน	ทุก	กลุ่ม	ทุก	ชาติ	เป็น	“สากล”	โดย	ไม่มี	ข้อ	ยกเว้น	วัฒนธรรม	สากล	สมบูรณ์	ที่	เป็น	แบบ	อย่าง	มาตรฐาน	 

การ	ดำรง	ชีวิต	ทุก	ด้าน	ทุก	เรื่อง	ของ	มนุษย์	ทั้ง	โลก	เป็น	สากล	เช่น	นี้	ยัง	ไม่	เคย	มี	จริง	 แต่	ผู้	ให้	ความ	สำคัญ	เรื่อง	 

“โลกา	ภ	ิวตั	น”์	ที	่สิง่	เดยีวกนั	จะ	ม	ีคน	รว่ม	ใช	้ทัว่	โลก	นัน้	เชือ่	วา่	ใน	อนาคต	จะ	ม	ี“วฒันธรรม	สากล”	วฒันธรรม	เดยีว	

สำหรับ	คน	ทั้ง	โลก	ซึ่ง	เป็น	ผล	จาก	ความ	ก้าวหน้า	ทาง	เทคโนโลยี	ข้อมูล	ข่าวสาร	ที่	แพร่	ระบาด	อยู่	ใน	ปัจจุบัน
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3-51การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

สิ่ง	ที่	เป็น	 “สากล”	 ใน	ประสบการณ์	ของ	มนุษย์	ที่	แล้ว	มา	จาก	อดีต	ถึง	ปัจจุบัน	 ซึ่ง	คน	ทั่วไป	ใช้	ร่วม	กัน	 

แทบ	ทัง้	โลก	ม	ีอยู	่เพยีง	ใน	บาง	เรือ่ง	และ	บาง	สว่น	สำหรบั	ผู	้ที	่ตอ้งการ	ม	ีการก	ระ	ทำ	ทาง	สงัคม	และ	วฒันธรรม	รว่ม	กนั		 

ให้	พ้น	ระดับ	กลุ่ม	หรือ	ระดับ	ชาติ	ของ	ตนเอง	เท่านั้น	 เช่น	มี	การ	ใช้	เครื่อง	แต่ง	กาย	แบบ	สากล	 เครื่องหมาย	หรือ	

สัญญาณ	สากล	ภาษา	สากล	มาตรฐาน	สากล	ฯลฯ	สำหรับ	แต่ละ	วงการ	ที่	มี	ผู้	ร่วม	กิจกรรม	จาก	ทาง	สังคม	และ	

วัฒนธรรม	ระดับ	ของ	กลุ่ม	หรือ	ของ	ชาติ	แต่	กิจกรรม	อื่น	ๆ	ของ	ชีวิต	นอก	วงการ	เฉพาะ	เรื่อง	เช่น	นั้น	แล้ว	แต่ละ	

กลุ่ม	แต่ละ	ชาติ	ก็	ใช้	อุปกรณ์	และ	วิธี	การ	ใน	วัฒนธรรม	ของ	ตนเอง

ถึง	แม้	จะ	ยอมรับ	กัน	ว่า	ระบบ	เศรษฐกิจ	และ	วงการ	ธุรกิจ	ของ	ประเทศ	ส่วน	ใหญ่	ใน	โลก	ขณะ	นี้	เป็น	ระบบ	

เสรีนิยม	ที่	ใช้	วิธี	การ	และ	มาตรฐาน	อย่าง	เดียวกัน	 เพื่อ	ความ	สะดวก	ใน	การก	ระ	ทำ	สัมพันธ์	กัน	 และ	หลัก	การ	

บริหาร	ปกครอง	ของ	ประเทศ	สมัย	ใหม่	ส่วน	ใหญ่	 เป็น	แบบ	ประชาธิปไตย	ที่	มุ่ง	สร้าง	มาตรฐาน	เดียวกัน	 และ	ใน	

สมัย	ก่อน	เคย	มี	ศาสนา	บาง	ศาสนา	ที่	ต้องการ	ให้	เป็น	สากล	ทั่ว	ทั้ง	โลก	และ	ผู้	ร่วม	รับ	ศาสนา	“สากล”	เช่น	นี้	ก็	ต้อง	

มี	ระบบ	ความ	เชื่อ	ภาษา	และ	พีธี	กรรม	ฯลฯ	ที่	เป็น	รูป	แบบ	มาตรฐาน	เดียวกัน	เป็น	“สากล”	ด้วย	แต่	สังคม	ระดับ	

ประเทศ	ต่าง	ๆ 	อาจ	ไม่	รับ	เรื่อง	ที่	เป็น	“สากล”	รวม	กัน	ทุก	เรื่อง	และ	ใน	ทุก	กลุ่ม	คนใน	สังคม	เดียวกัน	ซึ่ง	ชนชั้น	สูง	

ที่	มี	โอกาส	ติดต่อ	สมาคม	กับ	ชนชั้น	เดียวกัน	 ใน	สังคม	และ	วัฒนธรรม	อื่น	มาก	แห่ง	จะ	มี	กิจกรรม	ที่	ใช้	มาตรฐาน	

ร่วม	กัน	เป็น	“สากล”	ได้	มากกว่า	ชนชั้น	ล่าง	ที่	ต่าง	คน	ต่าง	อยู่	ใน	ประเทศ	ของ	ตน

ความ	เป็น	 “วัฒนธรรม”	 และ	 “วัฒนธรรม	สากล”	 มี	เนื้อหา	สาระ	ราย	ละเอียด	ที่	หลาก	หลาย	ไม่	คงที่	

และ	ขัด	แย้ง	กัน	และ	กัน	ได้	หลาย	ส่วน	หลาย	ตอน	 จน	ไม่มี	อะไร	แยก	กัน	ได้	เด็ด	ขาด	ชัดเจน	ที่	ใช้	ข้อ	สรุป	อะไร	ได้	

ง่าย	ๆ	 เหตุ	ที่	เป็น	เช่น	นี้	เพราะ	ชีวิต	ของ	บุคคล	และ	กลุ่ม	ต้อง	ปรับ	เปลี่ยน	ไป	ตาม	สภาพ	แวดล้อม	ที่	เปลี่ยนแปลง	 

ตลอด	เวลา	มี	การ	รวม	กลุ่ม	และ	แยก	กลุ่ม	เป็น	สังคม	ระดับ	ประเทศ	ชาติ	ได้	หลาย	รูป	แบบ	ทำให้	วัฒนธรรม	ระดับ	

ชาติ	มี	การ	ปรับ	เปลี่ยน	รูป	แบบ	ตาม	รูป	แบบ	ของ	สังคม	และ	อิทธิพล	ของ	ปัจจัย	ทั้ง	ภายใน	และ	ภายนอก	ที่	เป็น	

เสรีภาพ	แวดล้อม	ของ	ชีวิต	ถึง	แม้	อาณาเขต	ของ	ประเทศไทย	ไม่	ได้	เปลี่ยนแปลง	มา	นับ	ร้อย	ปี	แต่	ประชากร	ของ	

ประเทศ	มี	ปริมาณ	และ	คุณภาพ	ที่	เปลี่ยนแปลง	มา	ไม่	น้อย	 และ	คุณภาพ	ของ	ประชากร	จะ	เปลี่ยน	ต่อ	ไป	มากกว่า	

ปริมาณ	เทคนิค	วิธี	การ	จัดการ	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	ทรัพยากร	มนุษย์	และ	โอกาส	ที่	จะ	ทวี	ความ	สัมพันธ์	ทาง	

สังคม	และ	วัฒนธรรม	ของ	คน	ภายใน	ประเทศ	เดียวกัน	และ	กับ	นอก	ประเทศ	สิทธิ	เสรีภาพ	ใน	การ	ประกอบ	การ	

ทาง	เศรษฐกิจ	และ	ปกครอง	ตนเอง	ฯลฯ	ที่	เปลี่ยนแปลง	มา	มาก	ใน	ช่วง	เวลา	นี้	 มี	ผล	เปลี่ยนแปลง	“วัฒนธรรม	

ไทย”	ใน	ขณะ	ที่	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	โลก	ภายนอก	อย่าง	มาก	และ	รวดเร็ว	ทาง	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	ทาง	

เศรษฐกิจ	และ	การเมือง	ทาง	ข้อมูล	ข่าวสาร	ฯลฯ	ทำให้	“วัฒนธรรม	สากล”	ก็	เปลี่ยน	รูป	จาก	ที่	เคย	เป็น	มา	ก่อน	

และ	การ	ที่	สังคม	ไทย	เลือก	อยู่	ร่วม	ใน	สังคม	โลก	ตลอด	มา	ทำให้	วัฒนธรรม	ไทย	เกี่ยวข้อง	สัมพันธ์	กับ	วัฒนธรรม	

สากล	ของ	โลก	ด้วย	ถึง	แม้	วัฒนธรรม	ไทย	จะ	ไม่	ถูก	กลืน	จน	กลาย	เป็น	วัฒนธรรม	สากล	แต่	วัฒนธรรม	ไทย	ใน	 1	

รุ่น	อายุ	คน	ข้าง	หน้า	ก็	จะ	ไม่ใช่	วัฒนธรรม	ไทย	ที่	เป็น	อยู่	ใน	ปัจจุบัน	นี้

หลัง จาก ศึกษา เนื้อหา สาระ ตอน ที่ 3.2 แล้ว โปรด ปฏิบัติ กิจกรรม 3.2

ใน แนว การ ศึกษา หน่วย ที่ 3 ตอน ที่ 3.2
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3-52 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ตอน ที่ 3.3

แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม โลก

โปรด	อ่าน	แผนการ	สอน	ประจำ	ตอน	ที่	3.3	แล้ว	จึง	ศึกษา	เนื้อหา	สาระ	พร้อม	ปฏิบัติ	กิจกรรม	ใน	แต่ละ	ตอน

หัว เรื่อง
เรื่อง	ที่	3.3.1	กรอบ	แนว	ความ	คิด	ใน	การ	ศึกษา	สังคม	โลก

เรื่อง	ที่	3.3.2	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	โลก

เรื่อง	ที่	3.3.3	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก

แนวคิด
1.		 	ใน	การ	ศกึษา	สงัคม	โลก	แบง่	ออก	เปน็	4	กรอบ	ใหญ	่ไดแ้ก	่อดุมคต	ินยิม	สจันยิม	ทฤษฎ	ีระบบ	

และ	เศรษฐศาสตร์	การเมือง	สังคม	โลก	ใน	อนาคต	หรือ	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จะ	เป็นการ	โต้ตอบ	และ	

กลับ	ไป	กลับ	มาระ	หว่าง	คลื่น	ลูก	ที่	หนึ่ง	ที่	ได้	รับ	การ	พัฒนา	ขึ้น	กับ	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	หรือ	อาจ	อยู่	

นอก	กรอบ	หรือ	ขอบเขต	นี้	อัน	จะ	ส่ง	ผล	ต่อ	เกษตรกรรม	โดยตรง	 จน	เป็น	ผล	ให้การ	เกษตร	

ต้อง	มี	การ	ปรับ	ตัว	ที่	จะ	เป็น	ไป	ตาม	กระแส	หลัก	สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จึง	เป็น	ลักษณะ	ที	่

หลาก	หลาย	สลับ	ซับ	ซ้อน	เกิน	กว่า	ที่	สิ่ง	ใด	สิ่ง	หนึ่ง	จะ	กำหนด	ขึ้น	เป็น	สากล	จึง	จำเป็น	ที่	มนุษย	์

จะ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	ตัว	ให้	สอดคล้อง	กับ	สิ่ง	เหล่า	นี้

2.		 	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	มี	หลาย	ประเภท	และ	หลาย	ระดับ	 ได้แก่	 องค์การ	

และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	โลก	ประกอบ	ด้วย	 องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ที่	มี	รัฐ	

เป็น	สมาชิก	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	โลก	อื่น	นอก	เหนือ	จาก	รัฐ	ส่วน	องค์การ	

และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	 ได้แก่	 กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ระดับ	

ภูมิภาค	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	อื่น	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	และ	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	

ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	ภายใน	รัฐ

3.		 	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	สังคม	โลก	ใน	ด้าน	สังคม	ใน	อนาคต	 จะ	มี	ลักษณะ	ที่	สำคัญ	

อย่าง	น้อย	สอง	ประการ	ประการ	แรก	ใน	ด้าน	กาลเทศะ	การ	ใช้	เวลา	ใน	ความ	เปลี่ยนแปลง	จะ	

เป็น	ไป	อย่าง	รวดเร็ว	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 ประการ	ที่	สอง	 ใน	ด้าน	ของ	ผลผลิต	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	มี	ลักษณะ	

สลับ	ซับ	ซ้อน	หลาย	มิติ	หลาย	ชั้น	และ	รอบ	ด้าน	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ต่อ	ทุก	ส่วน	ที่	อยู่	ใน	สังคม	

โลก	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	นี้	ทำให้	สังคม	โลก	ใน	อนาคต	จะ	เปลี่ยนแปลง	จาก	หมู่บ้าน	

โลก	เป็น	ครอบครัว	โลก	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	ส่ง	ผล	ต่อ	การเกษตร	กรรม	โดยตรง	

ทั้ง	วิถี	ชีวิต	 วิถี	การ	ผลิต	 วัฒนธรรม	กระบวนการ	ใน	การ	ผลิต	สภาพ	แวดล้อม	ที่	เกี่ยวข้อง	

ซึ่ง	เป็น	ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การก	ระ	ทำ	ของ	ระบบ	โลก	โดยตรง
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วัตถุประสงค์
เมื่อ	ศึกษา	ตอน	ที่	3.3	จบ	แล้ว	นักศึกษา	สามารถ

1.		 อธิบาย	กรอบ	แนว	ความ	คิด	ใน	การ	ศึกษา	สังคม	โลก	ได้

2.		 อธิบาย	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	โลก	ได้

3.		 อธิบาย	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก	ได้
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3-54 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เรื่อง ที่ 3.3.1 กรอบ แนว ความ คิด ใน การ ศึกษา สังคม โลก

ใน	การ	ศึกษา	สังคม	โลก	มี	กรอบ	แนวคิด	ใน	การ	ศึกษา	เพื่อ	ความ	เข้าใจ	สังคม	โลก	ดังนี้

1.  ความ เป็น มา ของ สังคม โลก และ ปัจจัย ของ สภาพ ความ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม โลก หลัง  

ค.ศ. 2000
สังคม	โลก	หมาย	ถึง	สภาพ	การ	รวม	กลุ่ม	ของ	มนุษย์	ที่	มี	ความ	สัมพันธ์	และ	ปฏิสัมพันธ์	ระหว่าง	กัน	จน	

ก่อ	ให้	เกิด	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	สร้างสรรค์	สิ่ง	ทั้ง	มวล	เพื่อ	ความ	คง	อยู่	ของ	มนุษย์	เอง	โดย	เป็นการ	มอง	หรือ	ศึกษา	

หรือ	ทำความ	เข้าใจ	ใน	ระดับ	โลก

ดัง	นั้น	 การ	ศึกษา	และ	การ	ทำความ	เข้าใจ	ใน	สังคม	โลก	 จึง	เป็นการ	ศึกษา	และ	เข้าใจ	ถึง	สภาพ	การ	รวม	

กลุ่ม	ของ	มนุษย์	ที่	เป็น	ครอบครัว	กลุ่ม	ชน	เผ่า	อาณาจักร	จักรวรรดิ	ดัง	ใน	อดีต	หรือ	รัฐ	ใน	ปัจจุบัน	การ	ศึกษา	

สังคม	โลก	จึง	มี	วัตถุประสงค์	สำคัญ	เพื่อ	ทราบ	ถึง	ปัจจัย	ต่าง	ๆ	ลักษณะ	และ	ผล	ต่อ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	

โลก	เพื่อ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เข้าใจ	ถึง	ทิศทาง	และ	แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	อัน	เป็น	ประโยชน์	ต่อ	การ	ปรับ	ตัว	ของ	ทุก	ส่วน	

ใน	สังคม

1.1  ความ เป็น มา ของ สังคม โลก	โดย	ทั่วไป	สังคม	โลก	นับ	แต่	อดีต	จนถึง	ปัจจุบัน	สามารถ	แบ่ง	ออก	ได้	

เป็น	2	ยุค	ได้แก่	ยุค	โบราณ	และ	ยุค	ใหม่	ซึ่ง	มี	ราย	ละเอียด	โดย	สรุป	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

1)	สังคม	ยุค	โบราณ	 (30,000	ปี	ก่อน	คริสตกาล	จนถึง	คริสต์	ศตวรรษ	ที่	 15)	ยุค	โบราณ	หรือ	 

ยุค	ก่อน	ประวัติศาสตร์	(pre-historic	world)	เป็น	ยุค	ที่	มี	จุด	เริ่ม	ต้น	ของ	มนุษย์	ชาติ	ที่	มี	ความ	เปลี่ยนแปลง	จาก	

การ	เปน็	คน	เถือ่น	มา	เปน็	เผา่	ชน	จน	นำ	ไป	สู	่การ	สรา้ง	อารยธรรม	ขนาด	ใหญ	่ลกัษณะ	สำคญั	ของ	ความ	เปลีย่นแปลง	

ใน	ยุค	นี้	 ได้แก่	 การ	เปลี่ยน	จาก	รูป	แบบ	การ	พึ่ง	ตนเอง	เป็นการ	ทำการ	เกษตรกรรม	มี	การ	รวม	กลุ่ม	สร้าง	เป็น 

	ชน	เผ่า	และ	มี	การ	ตั้ง	ถิ่นฐาน	เป็น	หลัก	แหล่ง	ก่อ	ให้	เกิด	การ	สร้าง	วัฒนธรรม	เกิด	การ	สร้าง	และ	พัฒนา	เทคโนโลยี	

อย่าง	ง่าย	เพื่อ	การ	ดำรง	ชีวิต	ดัง	เช่น	การ	เพาะ	ปลูก	การ	เก็บ	รักษา	ผลิตผล	และ	การ	บริโภค

เนือ่งจาก	มนษุย์	ยงั	ตอ้งการ	สะสม	ความ	รู	้อยา่ง	ตอ่	เนือ่ง	อกี	ทัง้	ใน	สภาพ	แวดลอ้ม	ที	่ไม่	เอือ้	อำนวย	

ดัง	เช่น	การ	ได้	รับ	การ	ปกครอง	ด้วย	ศาสนจักร	จึง	ทำให้	ความ	เปลี่ยนแปลง	ยุค	นี้	เป็น	ไป	อย่าง	ช้า	ๆ	ดัง	นั้น	สังคม	

โลก	ยุค	นี้	จึง	ต้อง	พึ่ง	พิง	ธรรมชาติ	เพื่อ	การ	ดำรง	ชีวิต

2)	สังคม	ยุค	ใหม่	 (คริสต์	ศตวรรษ	ที่	 16-20)	 ยุค	สมัย	ใหม่	จัด	เป็น	ยุค	ที่	เป็น	จุด	เริ่ม	ต้น	ของ	

สังคม	โลก	ใน	สมัย	ปัจจุบัน	 และ	มี	ที่มา	จาก	ความ	เสื่อม	ของ	ศาสนจักร	ที่	เกิด	ขึ้น	เนื่องจาก	พัฒนาการ	ที่	ท้าทาย	

ของ	กระบวนการ	สมัย	ใหม่	อยู่	สาม	ประการ	 ได้แก่	 การ	ฟื้นฟู	ศิลปวิทยา	การ	การ	ปฏิรูป	ศาสนา	 และ	การ	ปฏิวัติ	

วิทยาศาสตร์	 (scientific	 revolution)	 ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	โดย	เฉพาะ	การ	ปฏิวัติ	วิทยาศาสตร์	 

ที่	ก่อ	ให้	เกิด	เทคโนโลยี	 ทำให้	สังคม	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	มี	ผล	ใน	วง	กว้าง	 ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 การ	ปฏิวัติ	

เกษตรกรรม	 (ค.ศ.	 1650-1750)	 เป็นการ	นำ	ความ	รู้	ที่	ได้	สั่งสม	และ	เทคโนโลยี	มา	ใช้	ใน	การ	ปรับปรุง	ปัจจัย	
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การ	ผลิต	 อาทิ	 ที่ดิน	 แรงงาน	และ	ระบบ	การ	จัดการ	 ผล	ที่	ได้	ทำให้	นอกจาก	จะ	เป็นการ	จัดการ	ทรัพยากร	

อย่าง	มี	ประสิทธิภาพ	แล้ว	 ยัง	ทำให้	ผลผลิต	เพิ่ม	ขึ้น	เป็น	จำนวน	มาก	 ซึ่ง	ปรากฏ	ชัด	ใน	จีน	และ	ยุโรป	การ	ปฏิวัติ	

เกษตรกรรม	จึง	จัด	เป็น	คลื่น	ลูก	ที่	หนึ่ง	 การ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม	 (ค.ศ.	 1670-1830)	 จัด	เป็น	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	 

อัน	เป็น	ผล	มา	จาก	ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	การ	ใช้	เทคโนโลยี	การ	ผลิต	และ	พลังงาน	 โดย	เริ่ม	ต้น	จาก	เครื่องจักร	

ไอ	น้ำ	อัน	นำ	มา	สู่	นวัตกรรม	ใหม่	ที่	เกิด	ขึ้น	 เพื่อ	รองรับ	กับ	สิ่ง	เหล่า	นี้	 ดัง	เช่น	 ยาน	พาหนะ	 เครื่อง	ทอ	ผ้า	 เป็นต้น	 

อัน	นำ	มา	สู่	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	วิถี	ชีวิต	เป็น	อย่าง	มาก	ซึ่ง	อำนวย	ความ	สะดวก	สบาย	มากกว่า	อดีต	และ	สิ่ง	เหล่า	

นี้	มี	พัฒนาการ	เรื่อย	มา	จนถึง	ปัจจุบัน

1.2  ปัจจัย ของ ความ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม โลก หลัง ค.ศ. 2000 ใน	ทศวรรษ	ที่	 1990	 สังคม	โลก	 

เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	ขึ้น	หลาย	ประการ	 ปัจจัย	สำคัญที่	นำ	ไป	สู่	ความ	เปลี่ยนแปลง	ดัง	กล่าว	 ได้แก่	 การ	

เปลี่ยนแปลง	นวัตกรรม	ใหม่	โดย	เฉพาะ	เทคโนโลยี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	ทาง	โทรคมนาคม	(telecommunication)	

ภาย	ใต	้บรบิท	ที	่ไมม่	ีอปุสรรค	ดา้น	อดุมการณ	์ขวาง	กัน้	ทำให	้เกดิ	มมุ	มอง	ที	่วา่	พลเมอืง	โลก	นี	้เปน็	เสมอืน	อยู	่หมูบ่า้น	

เดียวกัน	(global	village)	จน	ก่อ	ให้	เกิด	วัฒนธรรม	ดัง	เช่น	การ	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ประ	ด็น	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	

สิทธิ	มนุษย	ชน	 เป็นต้น	 นอกจาก	นี้	การ	ขยาย	ตัว	ของ	วิถี	ตะวัน	ตก	ที่	เป็นก	ระ	แส	หลัก	ทำให้	เกิด	แนวคิด	เรื่อง	 

“ทัน	สมัย”	 ให้	พัฒนา	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 และ	ด้วย	เทคโนโลยี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	ที่	ทรง	อานุภาพ	 ดัง	เช่น	 เทคโนโลยี	

สารสนเทศ	ทำให้	เกิด	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ข้อมูล	ข่าวสาร	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ลัทธิ	วัตถุนิยม	และ	บริโภค	นิยม	และ	ที่	

สำคัญ	คือ	วิธี	คิด	และ	วัฒนธรรม	แบบ	ตะวัน	ตก	จน	ก่อ	ให้	เกิด	พฤติกรรม	การ	เลียน	แบบ	โดย	ทั่วไป	เป็นต้น

นอกจาก	นี้	 สังคม	โลก	ใน	ศตวรรษ	ที่	 21	ยัง	เป็น	ผล	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ทุน	 (capital)	ที่	ครอบคลุม	

ไป	ทั่ว	โลก	ดัง	นั้น	แต่	ะ	ละ	ประเทศ	จึง	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	เพื่อ	รองรับ	กับ	ทุน	ที่	เกิด	 

การ	เคลือ่น	ยา้ย	อยา่ง	รวดเรว็	ความ	รว่ม	มอื	ทาง	เศรษฐกจิ	ระหวา่ง	ประเทศ	ใน	ลกัษณะ	ของ	การ	รวม	กลุม่	จงึ	ปรากฏ	

ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว	ทั้ง	ใน	ระดับ	โลก	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	(regional)	และ	ระดับ	อนุ	ภูมิภาค	(sub-regional)

การ	ขยาย	ตัว	ของ	ทุน	และ	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	เทคโนโลยี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	ทาง	โทรคมนาคม	ทำให้	

เกิด	โลก	ไร้	พรมแดน	และ	เป็นก	ระ	แส	เปลี่ยนแปลง	โลก	ใน	ทศวรรษ	ที่	1990	ความ	เปลี่ยนแปลง	นี้	ก่อ	ตัว	จน	เกิด 

	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	ขึ้น	และ	เกิด	ค่า	นิยม	ร่วม	ตาม	มา	3	ด้าน	กล่าว	คือ	ใน	ด้าน	การเมือง	ได้แก่	ค่า	นิยม	ประชาธิปไตย	

การ	มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	เมือง	ใน	ด้าน	เศรษฐกิจ	คือ	การ	สร้าง	ระบบ	เศรษฐกิจ	เสรี	ใน	ด้าน	สังคม	ได้แก่	การ	เน้น	

เรื่อง	สิทธิ	มนุษย	ชน	และ	สิ่ง	แวดล้อม	เป็นต้น

1.3   แนวทาง การ ศึกษา สภาพ สังคม โลก หลัง ค.ศ. 2000	 	 ใน	การ	ศึกษา	สังคม	โลก	นี้	แบ่ง	ออก	เป็น	 

4	กรอบ	ใหญ่	ได้แก่

1)	อุดมคติ	นิยม	 (idealism)	แนวคิด	อุดมคติ	นิยม	มี	จุด	เริ่ม	ต้น	มา	จาก	แนวคิด	ของ	นัก	ปรัชญา	

ตะวัน	ตก	ที่	สำคัญ	โดย	มี	ที่มา	จาก	แนวคิด	เสรีนิยม	(liberalism)	แนวคิด	นี้	มอง	มนุษย์	เป็น	คน	ดี	ต้องการ	ช่วย	

เหลือ	ผู้	อื่น	 อัน	นำ	ไป	สู่	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	และ	เกิด	ความ	คิด	สร้างสรรค์	 นอกจาก	นี้	ยัง	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	

ความ	ต้องการ	ขั้น	พื้น	ฐาน	ของ	มนุษย์	 ดัง	เช่น	 สิทธิ	มนุษย	ชน	ศีล	ธรรม	และ	จริยธรรม	 เป็นต้น	ความ	ขัด	แย้ง	

ที่	เกิด	ขึ้น	จะ	ต้อง	แก้ไข	ด้วย	การ	จัด	ตั้ง	สถาบัน	หรือ	องค์การ	 และ	ใช้	กฎหมาย	เป็น	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ใน	การ	ระงับ 

	ข้อ	พิพาท	แนวคิด	นี้	จึง	เป็นการ	ศึกษา	ถึง	“สิ่ง	ที่	ควร	จะ	เป็น”	และ	เป็นการ	มอง	ใน	แง่	ดี
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2)		สัจนิยม	 (realism)	สัจนิยม	เป็น	ทฤษฎี	ที่	มี	ที่มา	จาก	รากฐาน	ภูมิปัญญา	จาก	ปรัชญา	การเมือง 

	ทั้ง	ตะวัน	ตก	และ	ตะวัน	ออก	 นัก	ปรัชญา	คน	สำคัญ	ใน	ศตวรรษ	ที่	 16	 คือ	Niccolo	Machiavelli	 กล่าว	ว่า	

สมมติฐาน	ที่	สำคัญ	ของ	ทฤษฎี	นี้	ได้แก่	การ	มอง	มนุษย์	ใน	แง่	ร้าย	มี	สัญชาตญาณ	ของ	การ	ทำลาย	ล้าง	ต้องการ	

อำนาจ	 และ	ใช้	อำนาจ	ใน	การ	กดขี่	 แนวคิด	ของ	ทฤษฎี	นี้	จึง	มุ่ง	เน้น	การ	รักษา	ผล	ประโยชน์	ส่วน	ตัว	 และ	เน้น	ผล	

ประโยชน์	ของ	รัฐ	เป็น	หลัก	สาระ	สำคัญ	ของ	แนวคิด	นี้	อยู่	ที่	การ	รักษา	ผล	ประโยชน์	แห่ง	ชาติ	จึง	เป็นการ	มอง	โลก	

ใน	แง่	“ที่	เป็น	จริง”	และ	แยก	ศีล	ธรรม	และ	จริยธรรม	ออก	จาก	โลก	ที่	เป็น	จริง

3)	ทฤษฎ	ีระบบ	(systems	theory)	ทฤษฎี	ระบบ	เป็น	ทฤษฎี	ที่	ใช้	ศึกษา	ถึง	ปรากฏการณ์	สังคม	ใน	

ลักษณะ	องค์	รวม	(holistic)	ใน	บริบท	ของ	ระบบ	เปิด	มี	ปฏิสัมพันธ์	เกิด	ขึ้น	ทั้ง	จาก	ส่วน	ประกอบ	ภายใน	และ	กับ	

สภาพ	แวดล้อม	ทำให้	ระบบ	นี้	จะ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	ตัว	อยู่	ตลอด	เวลา	เพื่อ	รักษา	ดุลยภาพ	และ	ความ	สามารถ	และ	

สามารถ	ดำรง	อยู่	ได้	ภาย	ใต้	สภาพ	แวดล้อม	ที่	เปลี่ยนแปลง	 ซึ่ง	องค์	ประกอบ	ของ	ระบบ	ประกอบ	ด้วย	 4	 ส่วน	

ได้แก่	องค์	ประกอบ	หน้าที่	ปฏิสัมพันธ์	และ	ความ	อยู่	รอด	ของ	ระบบ

4)	 เศรษฐศาสตร	์การเมอืง	(political	economy)	เศรษฐศาสตร์	การเมือง	เป็น	แนวทาง	การ	ศึกษา	

ที่	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	กระบวนการ	ทางการ	เมือง	กับ	กระบวนการ	ทาง	เศรษฐกิจ	 หรือ	อีก 

	นัย	หนึ่ง	ปัจจัย	ทาง	เศรษฐกิจ	มี	ผล	ต่อ	การเมือง	หรือ	ปัจจัย	ทางการ	เมือง	มี	ผล	ต่อ	เศรษฐกิจ	ทฤษฎี	และ	แนวทาง	

การ	ศึกษา	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 ภาวะ	ทัน	สมัย	 จักรวรรดินิยม	ใหม่	 ทฤษฎี	การ	พึ่ง	พิง	 และ	ระเบียบ	เศรษฐกิจ 

	สากล	ใหม่

2.  สภาพ ความ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม โลก กับ การเกษตร กรรม
สภาพ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	ยุค	ใหม่	 ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	สังคม	โลก	 จาก	เดิม	ที่	

วิถี	การ	ดำรง	ชีวิต	แบบ	ยังชีพ	 เข้า	สู่	ยุค	ของ	คลื่น	ลูก	ที่	หนึ่ง	ด้วย	การ	ปฏิวัติ	เกษตรกรรม	 และ	เคลื่อน	เข้า	สู่	คลื่น	

ลูก	ที่	สอง	ด้วย	การ	ปฏิวัติ	อุตสาหกรรม	การ	ที่	มนุษย์	สะสม	ความ	รู้	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	 ทำให้	มนุษย์	นำ	ความ	รู้	ที่	ได้	มา	

ประยุกต์	ให้	เกิด	ประโยชน์	มาก	ที่สุด	ที่	สำคัญ	ได้แก่	 ใน	ด้าน	การ	บริหาร	และ	การ	จัดการ	ก่อ	ให้	เกิด	การ	รวม	กัน	

ของ	ปัจจัย	การ	ผลิต	 ดัง	เช่น	ที่ดิน	ให้	เป็น	ฟาร์ม	ขนาด	ใหญ่	 การ	ปลูก	พืช	เชิงเดี่ยว	 เป็นต้น	 ใน	ด้าน	เทคโนโลยี	

เกิด	การ	ประดิษฐ์	คิดค้น	นวัตกรรม	ใหม่	ดัง	เช่น	 เครื่องจักร	การเกษตร	จำพวก	รถ	ไถนา	และ	รถ	เก็บ	เกี่ยว	พืช	ผล	 

ปุ๋ย	สาร	เคมี	ป้องกัน	และ	กำจัด	ศัตรู	พืช	และ	ยา	ฆ่า	แมลง	เป็นต้น	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	เป็น	ไป	เพื่อ	สนอง	

ตอบ	ต่อ	ความ	ต้องการ	ของ	ตลาด	โลก	 ดัง	นั้น	 จึง	มี	การ	จัด	ระบบ	เป็น	ส่วน	 ๆ	 เพื่อ	ให้	เกิด	การก	ระ	จาย	สินค้า	 

จึง	เกิด	ระบบ	การ	ผลิต	การ	ตลาด	การ	จัดการ	และ	การ	บริโภค	ตาม	มา	ความ	เปลี่ยนแปลง	ดัง	กล่าว	ยัง	ต่อ	เนื่อง	

มา	ใน	ยุค	ของ	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	ด้วย

การ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	ใน	ศตวรรษ	ที่	21	มี	ผล	ต่อ	การเกษตร	กรรม	ซึ่ง	มี	ลักษณะ	

สำคัญ	ได้แก่	การ	ถือ	กำเนิด	ขึ้น	ของ	ปรากฏการณ์	ของ	กระแส	หลัก	ที่	เน้น	ความ	ทัน	สมัย	ความ	เป็น	ตะวัน	ตก	และ	

ความ	เป็น	เมือง	 และ	ภาย	ใต้	กระแส	การ	พัฒนา	ทวน	กระแส	ที่	เน้น	วิถี	ชีวิต	แบบ	พึ่ง	ตนเอง	การ	ใช้	ภูมิปัญญา	ของ	

ท้อง	ถิ่น	เป็น	สำคัญ	 สิ่ง	นี้	ส่ง	ผล	ต่อ	สังคม	โลก	ยุค	ใหม่	ที่	ใช้	ทั้ง	สอง	แนวทาง	นี้	ใน	ด้าน	การเกษตร	กรรม	ด้วย	เช่น	
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กัน	กล่าว	คือ	ใน	ด้าน	กระแส	หลัก	การเกษตร	กรรม	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	ระบบ	การ	ผลิต	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	 โดย	มี	

วัตถุประสงค์	หลัก	เพื่อ	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ผลิต	 จึง	มุ่ง	เน้น	การ	พัฒนา	ตาม	แนวทาง	ข้าง	ต้น	ที่	กล่าว	ไว้	แล้ว	 ใน	

ขณะ	เดียวกัน	การ	ทวน	กระแส	ที่	เป็น	ผล	มา	จาก	การ	ที่	เกษตรกร	ได้	รับ	ผล	จาก	ความ	เปลี่ยนแปลง	ของ	เทคโนโลยี	

ปัจจัย	การ	ผลิต	 และ	สิ่ง	แวดล้อม	 จาก	เกษตรกรรม	แผน	ใหม่	ทำให้	เกษตรกร	เหล่า	นี้	ต่าง	แสวงหา	แนวทาง	อื่น	

เพื่อ	สามารถ	พึ่งพา	ตนเอง	ได้	อาทิ	เกษตรกรรม	ทาง	เลือก	(alternative	agriculture)	เกษตร	แบบ	ผสม	ผสาน	

เป็นต้น	แนว	โน้ม	สังคม	โลก	ใน	อนาคต	จะ	เป็นการ	เกิด	ขึ้น	ควบคู่	กัน	ของ	ปรากฏการณ์	ทั้ง	สอง	เหล่า	นี้

ดัง	นั้น	 จึง	กล่าว	ได้	ว่า	 สังคม	โลก	ใน	ด้าน	เกษตรกรรม	ที่	ก้าว	จาก	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	สู่	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จะ	เป็น	

ความ	ขัด	แย้ง	ใน	ประเด็น	สำคัญ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

2.1  การ กำหนด มาตรฐาน (standardization) กล่าว	คือ	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	จะ	กำหนด	ให้	ทุก	สิ่ง	ทุก	อย่าง	

อยู่	ใน	มาตรฐาน	เดียวกัน	ดัง	เช่น	การ	จัด	ระบบ	ธุรกิจ	การเกษตร	มาตรฐาน	การ	วาง	ระบบ	งาน	ใน	ภาค	การเกษตร	

ขัน้	ตอน	หรอื	กระบวนการ	ใน	การ	ทำงาน	อนั	เปน็	ผล	ให	้ทกุ	สิง่	ทกุ	อยา่ง	เขา้	สู	่ความ	เปน็	สากล	หรอื	สรา้ง	ความ	เหมอืน	

กัน	 คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จะ	กลาย	เป็นการ	ยกเลิก	มาตรฐาน	ดัง	กล่าว	 การ	กำหนด	มาตรฐาน	มี	ความ	แตก	ต่าง	ขึ้น	อยู่	

กับ	ปัจจัย	แวดล้อม	ความ	ต้องการ	ของ	ผู้	ผลิต	 ดัง	เช่น	 การ	ปลูก	พืช	เพื่อ	การ	บริโภค	การ	ปลูก	พืช	เพื่อ	อนุรักษ์	 

แทน	การ	ปลูก	พืช	เชิงเดี่ยว	 เป็นต้น	 อัน	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	หลาก	หลาย	 จน	ไม่มี	สิ่ง	ใด	เป็น	สากล	ใน	คลื่น	ลูก 

	ที่	สาม

2.2  ความ ชำนาญ เฉพาะ ด้าน (specialization)	 กล่าว	คือ	 ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	จะ	ทำให้	มนุษย์	เกิด	การ	 

แบ่ง	เป็นก	ลุ่ม	 อาทิ	 กลุ่ม	เกษตรกร	กลุ่ม	นายทุน	 เป็นต้น	 เมื่อ	เป็น	ดังนี้	แต่ละ	กลุ่ม	จะ	มี	ความ	รู้	ความ	ชำนาญ 

	เฉพาะ	ด้าน	ตาม	งาน	ที่	ทำ	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	การ	แบ่ง	งาน	กัน	ทำ	ตาม	ความ	ชำนาญ	เฉพาะ	ด้าน	จะ	มี	การ	แทนที่	ด้วย	

การ	ทำให้	มนุษย์	เป็น	ผู้	มี	ความ	รู้	ใน	เรื่อง	ทั่วไป	มาก	ขึ้น	เพื่อ	รองรับ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ดัง	เช่น	 เกษตรกร	แต่	เดิม	 

จะ	รู้	เฉพาะ	การ	ทำการ	เกษตร	เหมือน	ที่	ทำ	มา	ใน	อดีต	 แต่	สังคม	โลก	ใน	อนาคต	จะ	ทำให้	ต้อง	รู้จัก	ใน	เรื่อง	อื่น	รอบ	

ตัว	ที่	เกี่ยวข้อง	ด้วย	อาทิ	การ	ทำ	ธุรกิจ	การเกษตร	การ	ปรับปรุง	การเกษตร	รวม	ถึง	การ	เคลื่อนไหว	ทางการ	เมือง	

ของ	กลุ่ม	เกษตรกร	เป็นต้น	โดย	ผ่าน	เทคโนโลยี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร

2.3  การ สร้าง ความ ประสาน สอดคล้อง (synchronization) สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	จะ	เน้น	

อุตสาหกรรม	จน	ส่ง	ผล	ให้	มนุษย์	เป็น	เสมือน	เครื่องจักร	โดย	มี	เป้า	หมาย	อยู่	ที่	ผล	งาน	และ	เงิน	วิธี	การ	ทำงาน	จึง	

เกิด	ความ	ประสาน	สอดคล้อง	เหมือน	เครื่องจักร	ที่	ทำงาน	ใน	สังคม	โลก	ยุค	ใหม่	มนุษย์	มี	สติ	ปัญญา	วินัย	และ	

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ดัง	นั้น	 มนุษย์	จะ	สร้าง	ความ	ประสาน	สอดคล้อง	ตาม	จังหวะของ	ธรรมชาติ	มาก	ขึ้น	 ดัง	เช่น	

การ	หัน	กลับ	มา	ใช้	วิธี	การ	เพาะ	ปลูก	ที่	เคารพ	ธรรมชาติ	การ	ทำ	พีธี	เคารพ	แม่	พระ	โพสพ	หลัง	การ	เก็บ	เกี่ยว	ข้าว	ของ	

ชาวนา	ไทย	เป็นต้น

2.4  การ รวม จดุ เนน้ (concentration)	สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	การ	เติบโต	ของ	ตลาด	ทำให้	ทุก	อย่าง	

รวม	ศูนย์	ดัง	เช่น	พลังงาน	อุตสาหกรรม	หรือ	ใน	ด้าน	การเกษตร	กรรม	เช่น	การ	สร้าง	ฟาร์ม	ขนาด	ใหญ่	เป็นต้น	

สงัคม	โลก	ใน	อนาคต	จะ	กระจาย	ศนูยก์ลาง	หรอื	อำนาจ	ไป	ให	้กบั	สว่น	อืน่	ที	่ได	้รบั	การ	ละเลย	ดงั	เชน่	ชนบท	พลงังาน	

อื่น	เช่น	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	การเกษตร	กรรม	อาทิ	การ	ทำงาน	ใน	ไร่	นา	ขนาด	เล็ก	ของ	ตน	ลด	การ	พึ่งพา	ภายนอก	

เป็นต้น



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

3-58 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.5  การ สร้าง คุณค่า และ ประโยชน์ สูงสุด (maximization)	 สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	การ	แข่งขัน	

ทำให้	ทุก	หน่วย	ใน	สังคม	เน้น	ประสิทธิภาพ	และ	ประ	สิทธิ	พล	เพื่อ	อรรถประโยชน์	สูงสุด	แต่	สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	

ที่	สาม	จะ	เน้น	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	เพื่อ	บรรลุ	วัตถุประสงค์	และ	เป้า	หมาย	ทาง	สังคม	ควบคู่	กับ	เศรษฐกิจ	ดัง	เช่น	

การ	รักษา	ประเพณี	ที่	แสดง	ถึง	ความ	ร่วม	มือ	ของ	ชุมชน	ด้าน	การเกษตร	การ	สร้าง	ระบบ	การ	พอ	อยู่	พอ	กิน	ภายใน	

ครอบครัว	การ	รักษา	สภาพ	แวดล้อม	เป็นต้น

กล่าว	โดย	สรุป	แล้ว	 สังคม	โลก	ใน	อนาคต	หรือ	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จะ	เป็นการ	โต้ตอบ	และ	กลับ	ไป	กลับ	มา 

ระ	หว่าง	คลื่น	ลูก	ที่	หนึ่ง	ที่	ได้	รับ	การ	พัฒนา	ขึ้น	กับ	คลื่น	ลูก	ที่	สอง	หรือ	อาจ	อยู่	นอก	กรอบ	หรือ	ขอบเขต	นี้	ก็	เป็น	ได้	

อัน	จะ	ส่ง	ผล	ต่อ	เกษตรกรรม	โดยตรง	 จน	เป็น	ผล	ให้การ	เกษตร	ต้อง	มี	การ	ปรับ	ตัว	ที่	จะ	เป็น	ไป	ตาม	กระแส	หลัก	

ดัง	เช่น	การ	ปลูก	พืช	เดี่ยว	(mono	cropping)	การนำ	เทคโนโลยี	สมัย	ใหม่	มา	ใช้	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	การเกษตร	

โดย	มุ่ง	การ	ตลาด	 เป็นต้น	 หรือ	การ	ปรับ	ตัว	โดย	หัน	กลับ	เข้า	สู่	แนวทาง	ทวน	กระแส	 ดัง	เช่น	 การ	ใช้	พลังงาน	

ธรรมชาติ	การ	พึ่ง	ตนเอง	การ	ทำ	เกษตร	แบบ	ผสม	ผสาน	เป็นต้น	สังคม	โลก	ใน	คลื่น	ลูก	ที่	สาม	จึง	เป็น	ลักษณะ	ที่	

หลาก	หลาย	สลับ	ซับ	ซ้อน	เกิน	กว่า	ที่	สิ่ง	ใด	สิ่ง	หนึ่ง	จะ	กำหนด	ขึ้น	เป็น	สากล	 จึง	จำเป็น	ที่	มนุษย์	จะ	ต้อง	มี	การ	ปรับ	

ตัว	ให้	สอดคล้อง	กับ	สิ่ง	เหล่า	นี้

เรื่อง ที่ 3.3.2 องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน สังคม โลก

องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	สังคม	โลก	มี	หลาย	ประเภท	และ	หลาย	ระดับ	ดังนี้

1.  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน ระดับ โลก
องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	โลก	ใน	ยุค	ปัจจุบัน	 ถือ	กำเนิด	ขึ้น	ใน	ช่วง	หลัง	สงครามโลก 

	ครั้ง	ที่	สอง	อัน	เป็น	ผล	จาก	ความ	จำเป็น	ที่	ต้อง	มี	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	กัน	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	

โลก	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	สอง	ประเภท	ได้แก่

1.1  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน ระดับ โลก ที่ มี รัฐ เป็น สมาชิก	 ถือ	กำเนิด	ขึ้น	จาก	การ	ที่	รัฐ	ตั้งแต่	

สอง	รัฐ	ขึ้น	ไป	รวม	กลุ่ม	กัน	 โดย	มี	สนธิ	สัญญา	ระหว่าง	ประเทศ	เป็น	ตัว	กำหนด	 และ	มี	พัฒนาการ	ต่อ	เนื่อง	มา	

จนถึง	ปัจจุบัน	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	หลาย	ประเภท	แต่	ใน	ที่	นี้	จะ	ขอ	กล่าว	ถึง	องค์การ	ระหว่าง	

ประเทศ	ที	่ม	ีบทบาท	สำคญั	ใน	ปจัจบุนั	ไดแ้ก	่องคก์าร	สหประชาชาต	ิองคก์าร	การ	คา้	โลก	ธนาคารโลก	และ	กองทนุ	

การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	ซึ่ง	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้
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องค์การ	สหประชาชาติ	 (United	Nations	Organization:	UN)	ถือ	กำเนิด	ขึ้น	ใน	ปี	 ค.ศ.	 1945	

ระหว่าง	สงครามโลก	ครั้ง	ที่	สอง	โดย	มี	การ	ลง	นาม	ใน	กฎบัตร	โครงสร้าง	ของ	องค์การ	ประกอบ	ไป	ด้วย	สอง	ส่วน	

สว่น	แรก	คอื	องคก์าร	หลกั	ม	ีทัง้	6	องคก์าร	ประกอบ	ดว้ย	สมชัชา	คณะ	มนตร	ีความ	มัน่คง	คณะ	มนตร	ีเศรษฐกจิ	

และ	สังคม	คณะ	มนตรี	ภา	วะ	ทรัส	ตี	ศาล	ยุติธรรม	ระหว่าง	ประเทศ	และ	สำนักงาน	เลขาธิการ	ส่วน	องค์การ	รอง	

จัด	ตั้ง	ขึ้น	ตาม	ความ	ต้องการ	ของ	องค์การ	หลัก	 วัตถุประสงค์	ของ	การ	ก่อ	ตั้ง	องค์การ	เฉพาะ	กิจ	เป็น	ไป	เพื่อ	สร้าง	

สันติภาพ	ให้	เกิด	ขึ้น	ใน	โลก	 เพื่อ	สร้าง	ระบบ	ความ	มั่นคง	ร่วม	กัน	 คณะ	มนตรี	ความ	มั่นคง	จึง	มี	บทบาท	เพิ่ม	ขึ้น	

ใน	ช่วง	หลัง

ธนาคารโลก	 (World	Bank)	 	หรือ	ธนาคาร	ระหว่าง	ประเทศ	เพื่อ	กา	รบู	รณา	การ	และ	พัฒนา	 

จัด	ตั้ง	ขึ้น	ใน	ค.ศ.	1945	และ	เริ่ม	ดำเนิน	การ	ใน	ปี	ถัด	ไป	วัตถุประสงค์	สำคัญ	ใน	การ	จัด	ตั้ง	เพื่อ	ให้การ	อุดหนุน	เงิน 

	แก่	บรรดา	รัฐ	สมาชิก	เพื่อ	ใช้	ใน	การ	บูรณะ	และ	การ	พัฒนา	ประเทศ	ภาย	ใต้	เงื่อนไข	ที่	กำหนด	ขึ้น	โดย	มี	แหล่ง	เงิน	กู	้

ที่	สำคัญ	ได้แก่	เงิน	อุดหนุน	จาก	รัฐ	สมาชิก	เกิด	จาก	การ	จัดสรร	ตาม	จำนวน	หุ้น	และ	การ	กู้	ยืม	จาก	แหล่ง	การ	เงิน	

ต่าง	ๆ	ใน	ตลาด	โลก	กิจกรรม	ของ	ธนาคารโลก	ที่	สำคัญ	ได้แก่	การ	ให้	ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	ด้าน	เทคนิค	การ	ให้	

ความ	ช่วย	เหลือ	ทาง	ด้าน	การ	เงิน	แก่	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	และ	การ	ขจัด	ข้อ	พิพาท	ระหว่าง	รัฐ	กับ	เอกชน	ใน	ปัญหา	

การ	ลงทุน	ระหว่าง	ประเทศ

กองทุน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	 (International	Monetary	Fund:	 IMF)	 จัด	เป็น	ทบวง	ชำนาญ	

พิเศษ	ของ	สหประชาชาติ	 ถือ	กำเนิด	ขึ้น	ใน	ค.ศ.	 1944	มี	วัตถุประสงค์	สำคัญ	ใน	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	กับ	รัฐ	

สมาชิก	ใน	ด้าน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	ส่ง	เสริม	เสถียรภาพ	การ	หมุนเวียน	ของ	เงิน	ตรา	จัดการ	กับ	การ	ลด	ค่า	เงิน 

	เพื่อ	ไม่	ให้	เกิด	การ	แข่งขัน	 จัด	ตั้ง	ระบบ	การ	ชำระ	เงิน	 ปรับปรุง	ยกเลิก	ข้อ	บังคับ	ที่	เป็น	อุปสรรค	ทางการ	เงิน	ที่	จะ	

ก่อ	ให้	เกิด	อุปสรรค	ทางการ	ค้า	เป็น	สำคัญ

องค์การ	การ	ค้า	โลก	 (World	Trade	Organization:	WTO)	 ถือ	กำเนิด	ขึ้น	อย่าง	เป็น	ทางการ	เมื่ 

อ	วัน	ที่	1	มกราคม	ค.ศ.	1995	พัฒนา	ขึ้น	มา	จาก	ความ	ตกลง	ทั่วไป	ว่า	ด้วย	พิกัด	อัตรา	ภาษี	ศุลกากร	และ	การ	ค้า	

หรือ	แกตต์	 (General	Agreement	 on	Tariffs	 and	Trade:	GATT)	อัน	เป็น	ข้อ	ตกลง	ที่	พัฒนา	ขึ้น	มา	จาก	

ความ	พยายาม	ใน	การ	จัด	ตั้ง	องค์การ	การ	ค้า	ระหว่าง	ประเทศ	(International	Trade	Organization:	ITO)	ใน	

ช่วง	ค.ศ.	1947-1948	ที่	ประสบ	ความ	ล้ม	เหลว	จึง	มี	การนำ	บาง	ส่วน	ของ	กฎบัตร	ใน	ที่	ประชุม	มา	พัฒนา	ขึ้น	เป็น	

แกตต์	และ	เป็น	องค์การ	การ	ค้า	โลก	ใน	ที่สุด	วัตถุประสงค์	ใน	ด้าน	การ	ดำเนิน	การ	คือ	การ	ปฏิรูป	ระบบ	เศรษฐกิจ	

โลก	ใน	ด้าน	การ	ค้า	 การ	ลงทุน	ใน	สินค้า	และ	บริการ	 โดย	ยึดถือ	หลัก	การ	การ	ค้า	เสรี	เป็น	สำคัญ	ตาม	ที่	แกตต์	 

เคย	ยึดถือ	มา	หลัก	การ	ที่	สำคัญ	คือ	การ	ไม่	เลือก	ปฏิบัติ	การ	แข่งขัน	อย่าง	เป็น	ธรรม	การ	กำหนดการ	ปกครอง	

การ	กำหนดการ	ปกปอ้ง	ดว้ย	มาตรการ	ทาง	ภาษ	ีการ	เปดิ	การ	คา้	เสรี	การ	ปฏบิตัิ	เปน็	พเิศษ	แก่	ประเทศ	กำลงั	พฒันา	

การ	ยุติ	ข้อ	พิพาท	ทางการ	ค้า	และ	การ	สร้าง	บรรยากาศ	ทางการ	ค้า	ที่	มี	เสถียรภาพ	และ	คาด	การณ์	ได้

1.2  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน ระดับ โลก อื่น นอก เหนือ จาก รัฐ องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	 

รว่ม	มอื	ใน	ระดบั	โลก	อืน่	นอก	เหนอื	จาก	รฐั	ที	่สำคญั	ทาง	ดา้น	เศรษฐกจิ	และ	ทาง	ดา้น	สงัคม	สามารถ	แบง่	ออก	ได	้เปน็	 

สอง	กลุ่ม	ใหญ่	ได้แก่	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	ธุรกิจ	และ	องค์การ	พัฒนา	เอกชน
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องคก์าร	และ	กลุม่	ความ	รว่ม	มอื	ทาง	ดา้น	ธรุกจิ	ที	่สำคญั	ไดแ้ก	่สภา	หอการคา้	ระหวา่ง	ประเทศ	(Interna-

tional	Chamber	of	Commerce)	เป็น	องค์การ	สากล	ของ	กลุ่ม	ทุน	ข้าม	ชาติ	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	เป็น	เวที	ปรึกษา	

หารือ	และ	แลก	เปลี่ยน	ข้อคิด	เห็น	ระหว่าง	กลุ่ม	ทุน	ข้าม	ชาติ	และ	ผลัก	ดัน	ความ	ต้องการ	ของ	กลุ่ม	โดย	ผ่าน	ช่อง	ทาง	

ที่	จะ	เอื้อ	ประโยชน์	ดัง	เช่น	การ	ร่าง	ข้อ	ตกลง	พหุภาคี	ว่า	ด้วย	การ	ลงทุน	(Multilateral	Agreement:	MAI)	เพื่อ	

สนับสนุน	การ	เปิด	เสรี	ใน	ด้าน	การ	ลงทุน	โดย	ผ่าน	องค์การ	การ	ค้า	โลก	หรือ	ที่	ประชุม	องค์การ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	

ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	เป็นต้น

ส่วน	องค์การ	พัฒนา	เอกชน	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 กลุ่ม	สันติภาพ	เขียว	 (Green	Peace)	 เป็นก	ลุ่ม	อนุรักษ์	

และ	รักษา	สภาพ	แวดล้อม	โลก	ต่อ	ต้าน	การ	ล่า	ปลาวาฬ	และ	พยายาม	ผลัก	ดัน	ให้	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	นโยบาย	

ของ	ญี่ปุ่น	เป็นต้น

2.  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน ระดับ ภูมิภาค
องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	

ระดับ	ภูมิภาค	รัฐ	และ	องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	อื่น	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	ซึ่ง	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

2.1  กลุม่ ความ รว่ม มอื ทาง เศรษฐกจิ ใน ระดบั ภมูภิาค	กลุม่	ความ	รว่ม	มอื	เศรษฐกจิ	ใน	ระดบั	ภมูภิาค	จดั	

เป็น	ปรากฏการณ์	ใหม่	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ทศวรรษ	ที่	1990	เป็น	ความ	พยายาม	ของ	แต่ละ	ประเทศ	ที่	ต้องการ	สร้าง	ความ	

ได้	เปรียบ	ทาง	เศรษฐกิจ	การ	ที่	ประเทศ	ต่าง	ๆ 	โดย	เฉพาะ	มหาอำนาจ	ขาด	ความ	สาม	รถ	ใน	การ	จัด	ระเบียบ	การ	ค้า	

โลก	ไป	ใน	ทาง	ที่	เอื้อ	ประโยชน์	ให้	กับ	ประเทศ	ตน	ทำให้	แต่ละ	ประเทศ	ต่าง	แสวงหา	ทางออก	ด้วย	การ	จัด	ระเบียบ	

ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมิภาค	ใหม่	การ	รวม	กลุ่ม	ทาง	เศรษฐกิจ	จึง	มี	ผล	จาก	ปัจจัย	ทั้ง	ทาง	ประวัติศาสตร	์

และ	ภูมิรัฐศาสตร์	โดย	เริ่ม	ต้น	จาก	การ	พัฒนา	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ให้	เป็น	เขต	การ	ค้า	เสรี	 เพื่อ	ความ	ได้	เปรียบ	โดย	

เปรียบ	เทียบ	ใน	การ	ผลิต	สินค้า	และ	บริการ	โดย	ใน	ช่วง	แรก	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	กลุ่ม	ประเทศ	ที่	พัฒนา	

แล้ว	หลัง	จาก	นั้น	จึง	ขยาย	ความ	ร่วม	มือ	ไป	ยัง	ส่วน	อื่น	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ลักษณะ	พหุภาคี	

นี้	เกิด	ขึ้น	ทั่ว	โลก	จน	ใน	ปัจจุบัน	สามารถ	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	ภูมิภาค	ยุโรป	อเมริกาเหนือ	และ	เอเชีย-

แปซิฟิก	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ปัจจุบัน	ที่	สำคัญ	ได้แก่

2.1.1	 สหภาพ	ยุโรป	 (European	 Union)	 ถือ	กำเนิด	ขึ้น	จาก	องค์การ	หลัก	 3	 องค์การ	 

อัน	ได้แก่	ประชาคม	ถ่านหิน	และ	เหล็กกล้า	ประชาคม	พลังงาน	ปรมาณู	และ	ประชาคม	เศรษฐกิจ	ยุโรป	โดย	ใน	

ค.ศ.	1958	มี	ประเทศ	สมาชิก	ก่อ	ตั้ง	แรก	เริ่ม	รวม	6	ประเทศ	กระบวนการ	ใน	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	เป็น	ไป	ทั้ง	

ใน	ด้าน	กว้าง	และ	ด้าน	ลึก	 กล่าว	คือ	 ใน	ด้าน	กว้าง	 การเมือง	ใน	ประเทศ	สมาชิก	สหภาพ	ยุโรป	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	ขึ้น	

ใน	ค.ศ.	2000	เป็น	15	ประเทศ	ส่วน	ด้าน	เศรษฐกิจ	สหภาพ	ยุโรป	ต่าง	แสวงหา	ความ	ร่วม	มือ	กับ	กลุ่ม	ประเทศ	

ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	อื่น	ที่	สำคัญ	ได้แก่	สมาคม	การ	ค้า	เสรี	ยุโรป	(European	Free	Trade	Associa-

tion:	EFTA)	 จน	กลาย	เป็น	เขต	เศรษฐกิจ	ยุโรป	 (European	Economic	Area:	EEA)	 อาเซียน	เป็น	อา	เซม	

(Asia	-	Europe	Meeting:	ASEM)	เป็นต้น

ใน	ด้าน	ลึก	มี	การ	ดำเนิน	การ	จัด	ตั้ง	สถาบัน	หลัก	4	สถาบัน	ได้แก่	คณะ	มนตรี	คณะ	กรรมาธิการ	

ยุโรป	 สภา	ยุโรป	 และ	ศาล	ยุติธรรม	 องค์การ	เหล่า	นี้	มี	บทบาท	อย่าง	สูง	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	ทาง	เศรษฐกิจ	 

รวม	ทั้ง	ทาง	ด้าน	การเกษตร	 การ	คมนาคม	 และ	การ	ค้า	 อย่างไร	ก็ตาม	 เนื่องจาก	ความ	ซับ	ซ้อน	ของ	องค์การ	 
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เหลา่	นี	้จงึ	ทำให	้ทัง้	สาม	องค์การ	รวม	ตวั	จดั	ตัง้	เป็น	ประชาคม	ยโุรป	(European	Commission)	ตาม	สนธ	ิสญัญา	

บรัสเซลส์	ตาม	ด้วย	การ	จัด	ตั้ง	สหภาพ	ศุลกากร	เพื่อ	กำหนด	อัตรา	ภาษี	ร่วม	กัน	และ	จัด	ตั้ง	ตลาด	ร่วม	(common	

market)	เพื่อ	ขจัด	อุปสรรค	ทางการ	ค้า	และ	ลง	นาม	ใน	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	ยุโรป	เดียว	(Single	European	Act)	ใน	

เวลา	ต่อ	มา	เพื่อ	ให้	เกิด	การ	เคลื่อน	ย้าย	สินค้า	บริการ	และ	ทุน

อย่างไร	ก็ตาม	 ใน	ค.ศ.	1991	มี	การ	ลง	นาม	ใน	สนธิ	สัญญา	มาส	ทริสท์	 (Maastricht	Treaty)	

เพื่อ	ประสาน	นโยบาย	ทางการ	เงิน	กำหนด	เงิน	ตรา	สกุล	เดียว	 (เงิน	ยูโร)	อัน	นำ	ไป	สู่	การ	จัด	ตั้ง	เป็น	สหภาพ	ยุโรป	

ใน	ปี	 ค.ศ.	 1999	 จนถึง	ปัจจุบัน	 วัตถุประสงค์	การ	จัด	ตั้ง	สหภาพ	ยุโรป	เป็น	ไป	เพื่อ	ขจัด	อุปสรรค	ที่	เขตแดน	 

ทาง	กายภาพ	อุปสรรค	ทาง	เทคนิค	 และ	อุปสรรค	ทางการ	คลัง	 เป็น	สำคัญ	 จึง	นับ	ได้	ว่า	สหภาพ	ยุโรป	เป็นการ	 

รวม	กลุ่ม	ที่	สมบูรณ์	แบบ	ที่สุด	กลุ่ม	หนึ่ง	ใน	ปัจจุบัน

2.1.2		เขต	การ	คา้	เสร	ีอเมรกิาเหนอื	(North	America	Free	Trade	Area:	NAFTA)	เขต	การ	ค้า	เสร	ี

อเมริกาเหนือ	ถือ	กำเนิด	ขึ้น	จาก	ความ	ต้องการ	ของ	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	ใน	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	

ใน	ทวีป	อเมริกา	เพื่อ	สร้าง	ความ	ได้	เปรียบ	ทาง	เศรษฐกิจ	และ	แข่งขัน	กับ	สหภาพ	ยุโรป	โดย	มี	จุด	เริ่ม	ต้น	จาก	การ	

ทำ	ข้อ	ตกลง	ทางการ	ค้า	เสรี	ระหว่าง	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา	และ	แคนาดา	ใน	ค.ศ.	 1989	 และ	เป็น	เขต	การ	ค้า	เสรี	

อเมริกาเหนือ	โดย	สมบูรณ์	แบบ	เมื่อ	ประเทศ	เม็กซิโก	เข้า	ร่วม	โดย	ทั้ง	สาม	ประเทศ	ร่วม	กัน	จัด	ตั้ง	ใน	ค.ศ.	1992	

และ	มี	ผล	บังคับ	ใช้	ใน	ค.ศ.	1994	เป็นต้น	ไป

วัตถุประสงค์	สำคัญ	เพื่อ	ขจัด	อุปสรรค	ทางการ	ค้า	 กำหนด	มาตรการ	คุ้มครอง	ทรัพย์สิน	ทาง	

ปัญญา	 จัด	ตั้ง	กลไก	ยุติ	ข้อ	พิพาท	อย่าง	เป็น	ธรรม	 ส่ง	เสริม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ด้าน	ต่าง	 ๆ	 ส่ง	เสริม	การ	แข่งขัน	ที่	

เป็น	ธรรม	 และ	ขยาย	โอกาส	ทางการ	ลงทุน	ระหว่าง	กัน	 เพื่อ	บรรลุ	วัตถุประสงค์	ที่	กำหนด	ไว้	จึง	มี	การ	กำหนด	 

กฎ	เกณฑ์	หรือ	มาตรการ	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 การ	ลด	หรือ	ยกเลิก	มาตรการ	ทั้ง	ที่	เป็น	ภาษี	และ	มาตรการ	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	

อัน	เป็น	อุปสรรค	ทางการ	ค้า	การ	ลงทุน	และ	การ	บริการ	ระหว่าง	สมาชิก

2.1.3	กลุม่	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมภิาค	เอเชีย-แปซิฟกิ	หรอื	เอ	เปก	(Asia-Pacific	Eco-

nomic	Cooperation:	APEC)	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย-แปซิฟิก	หรือ	เอ	เปก	เกิด	ขึ้น	 

จาก	ข้อ	เสนอ	ของ	ประเทศ	ออสเตรเลีย	ใน	ค.ศ.	1989	เพื่อ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	ภูมิภาค	นี้	ปัจจัย	

สำคัญ	ใน	การ	จัด	ตั้ง	ได้แก่	ความ	ล้ม	เหลว	ใน	การ	เจรจา	การ	ค้า	รอบ	อุ	รุก	วัย	หรือ	แกตต์	ทำให้	ทุก	ประเทศ	จำเป็น	

ต้อง	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ให้	เร็ว	ขึ้น	 เมื่อ	เป็น	ดังนี้	ประกอบ	กับ	ภูมิภาค	นี้	มี	อัตรา	ความ	เจริญ	เติบโต	ที่	สูง	 จึง	ส่ง	ผล	

ให้	ประเทศ	สมาชิก	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว	 เป็น	 21	 ประเทศ	 ใน	ค.ศ.	 1998	 วัตถุประสงค์	ของ	ความ	ร่วม	มือ 

	ดัง	กล่าว	เป็น	ไป	เพื่อ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	ทั้ง	ทางการ	ค้า	 การ	ลงทุน	 และ	ความ	ช่วย	เหลือ	ลด	

อุปสรรค	ทางการ	ค้า	ส่ง	เสริม	การ	ค้า	พหุภาคี	เป็น	สำคัญ

ลักษณะ	สำคัญ	จาก	เดิม	ที่	เป็น	เวที	ปรึกษา	อย่าง	หลวม	(Loose	Consultative	Forum)	เปลี่ยน	

เป็นการ	สร้าง	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	 กำหนด	ให้	จัด	ตั้ง	เขต	การ	ค้า	เสรี	เอ	เปก	 (APEC	Free	Trade	

Area)	 ให้	แล้ว	เสร็จ	 ใน	 ค.ศ.	 2020	 การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	เอ	เปก	เป็น	ไป	ด้วย	การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	และ	

การ	ลงทุน	 การ	อำนวย	ความ	สะดวก	การ	ค้า	และ	การ	ลงทุน	 และ	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เทคนิค	และ	เศรษฐกิจ	 

หลัก	การ	สำคัญ	ของ	เอ	เปก	จะ	คำนึง	ถึง	ระดับ	ความ	แตก	ต่าง	ใน	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ของ	แต่ละ	ประเทศ	คำนึง	ถึง	

หลัก	ฉันทา	มติ	(consensus)	เป็น	สำคัญ
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3-62 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.1.4	เขต	การ	ค้า	เสรี	อาเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area:	AFTA)	อาเซียน	ถือ	กำเนิด	ใน	ค.ศ.	

1967	 โดย	มี	ประเทศ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และ	ประเทศไทย	 เป็น	สมาชิก	ผู้	ก่อ	ตั้ง	 โดย	มี	

วัตถุประสงค์	เพื่อ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	อย่างไร	ก็ตาม	 เนื่องจาก	วัตถุประสงค์	หลัก	

ของ	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ดัง	กล่าว	เป็น	ไป	เพื่อ	วัตถุประสงค์	ทางการ	เมือง	ที่	ลด	การ	แทรกแซง	และ	พึ่งพา	อาศัย	

จาก	มหาอำนาจ	ภายนอก	ประกอบ	กับ	บริบท	ของ	สภาพ	แวดล้อม	ด้าน	สงคราม	เย็น	ที่	มี	ความ	ขัด	แย้ง	ใน	ภูมิภาค	

ทำให้	ความ	ร่วม	มือ	มุ่ง	เน้น	ไป	ที่	ความ	ร่วม	มือ	ทางการ	เมือง	เป็น	สำคัญ	อย่างไร	ก็ตาม	เมื่อ	สงคราม	เย็น	สิ้น	สุด	ลง	

อาเซียน	ปรับ	เปลี่ยน	บทบาท	โดย	หัน	มาส	ร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	มาก	ขึ้น	โดย	การ	จัด	ตั้ง	เขต	การ	ค้า	

เสรี	อาเซียน	หรือ	อาฟ	ตา	ใน	ค.ศ.	1992

วัตถุประสงค์	ขอ	งอาฟ	ตา	 คือ	 ยกเลิก	กำแพง	ภาษี	ระหว่าง	ประเทศ	สมาชิก	 อัน	จะ	เท่ากับ	การ	ขยาย	

ตลาด	จาก	ตลาด	ใน	แต่ละ	ประเทศ	เป็น	หนึ่ง	กลุ่ม	ประเทศ	ซึ่ง	จะ	เป็นการ	สนับ	สุน	นการ	ขยาย	การ	ลงทุน	จาก	ต่าง	

ประเทศ

การ รวม กลุ่ม ความ ร่วม มือ ทาง เศรษฐกิจ ที่ เกิด ขึ้น ใน อนาคต มี	แนว	โน้ม	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

ประการ	แรก	ใน	ระดบั	โลก	องคก์าร	การ	คา้	โลก	จะ	ดำรง	อยู	่และ	เปน็	แกน	นำ	ใน	การ	เปดิ	เสร	ีทางการ	

ค้า	ให้	เกิด	ขึ้น	ทั่ว	โลก	อัน	เป็น	ไป	ตาม	แนวทาง	ปรัชญา	เสรีนิยม	บาง	ประการ	อย่างไร	ก็ตาม	ข้อ	ที่	น่า	สังเกต	ประการ	

หนึ่ง	ของ	องค์การ	การ	ค้า	โลก	คือ	 องค์การ	นี้	จะ	กลาย	เป็น	เครื่อง	มือ	ของ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	ใน	การก	ระ	ทำการ	

ให้	แต่ละ	ประเทศ	เปิด	การ	ค้า	เสรี	 อัน	จะ	อำนวย	ประโยชน์	ให้	เกิด	ขึ้น	กับ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	เป็น	สำคัญ	ดัง	เช่น	

ข้อ	ตกลง	ใน	การ	เปิด	ตลาด	สินค้า	เกษตร	ที่	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	มี	ความ	ได้	เปรียบ	เชิง	ปริมาณ	และ	คุณภาพ	ของ	

สินค้า	สามารถ	นำ	เทคโนโลยี	เข้า	มา	ใช้	ใน	การ	เพิ่ม	มูลค่า	ใน	สินค้า	ของ	ตน	และ	นำ	ไป	สู่	การ	แข่งขัน	ที่	เป็น	ไป	อย่าง	

ไม่	เสมอ	ภาค	กับ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ที่	ต้อง	เปิด	ตลาด	นอกจาก	นี้	มาตรการ	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	(Non-Tariff	Barrier)	

จะ	มี	การนำ	มา	ใช้	อย่าง	กว้าง	ขวาง	ดัง	เช่น	ด้าน	สุข	อนามัย	การ	ติด	ฉลาก	ของ	สินค้า	ที่	มี	การ	ตัด	แต่ง	พันธุกรรม	กับ	

สินค้า	ที่	ไม่มี	การ	ตัด	แต่ง	พันธุกรรม	การ	ออ	กฎหมาย	สำหรับ	การ	ค้า	ที่	ไม่	เป็น	ธรรม	เช่น	กฎหมาย	การ	ค้า	(Trade	

Bill)	ของ	สหรัฐอเมริกา	ดัง	นั้น	จึง	กล่าว	ได้	ว่า	ใน	อนาคต	มาตรการ	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	จะ	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน	การ	กีดกั้น	

ทางการ	ค้า	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	ขณะ	ที่	มาตรการ	ทาง	ภาษี	จะ	ลด	ความ	สำคัญ	ลง

ประการ	ที	่สอง	ใน	ส่วน	ของ	การ	รวม	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	เศรษฐกิจ	ระดับ	ภูมิภาค	กล่าว	ได	้

ว่า	แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	จะ	เกิด	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	นี้	เพิ่ม	ขึ้น	ทั้งนี้	เพราะ	สถานการณ์	ทาง	เศรษฐกิจ	ของ	โลก	

ยงั	ขาด	เสถยีรภาพ	ซึง่	ลกัษณะ	โครงสรา้ง	กลไก	จะ	ม	ีลกัษณะ	คลา้ยคลงึ	กบั	องคก์าร	การ	คา้	โลก	แต	่จะ	ม	ีลกัษณะ	ที	่

ย่อย	กว่า	คือ	เป็น	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	และ	มี	ลักษณะ	การ	รวม	กลุ่ม	ที่	ก้าวหน้า	กว่า	องค์การ	การ	ค้า	โลก	ความ	ร่วม	มือ 

	ภายใน	กลุ่ม	จะ	ยิ่ง	ปรากฏ	ชัด	เมื่อ	กลุ่ม	มี	การ	พัฒนาการ	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	 ดัง	เช่น	 สหภาพ	ยุโรป	ที่	มี	การ	จัด	ลำดับ	ให้	

ความ	สำคัญ	กับ	สินค้า	เกษตร	ให้	เป็น	นโยบาย	ร่วม	ของ	ประเทศ	สมาชิก	ที่	เรียก	ว่า	นโยบาย	เกษตรกรรม	(Com-

mon	Agricultural	Policy:	CAP)	ใน	ค.ศ.	1962	เพื่อ	ให้	เกิด	การ	เคลื่อน	ย้าย	สินค้า	เกษตร	เสรี	การ	ปกป้อง	

สินค้า	ภายนอก	ตลาด	 และ	การ	กำหนด	นโยบาย	ร่วม	กับ	สินค้า	เกษตร	ดัง	เช่น	 การ	จัด	ตั้ง	กองทุน	เกษตรกรรม	

ร่วม	(European	Agriculture	Guarantee	Fund:	EAGF)	เป็นต้น
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2.2  รัฐ องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	ด้าน	การเมือง	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 รัฐ	 (state)	 จัด	เป็น	องค์	

ประกอบ	สำคัญ	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	และ	เกี่ยว	พัน	ใน	ระดับ	โลก	 รัฐ	จัด	เป็น	ชุมชน	ทางการ	เมือง	 มี	องค์	ประกอบ	 

4	ประการ	ได้แก่	ประชากร	ดิน	แดน	รัฐบาล	และ	อำนาจ	อธิปไตย

	ใน	ด้าน	อำนาจ	ของ	รัฐ	นั้น	แต่ละ	รัฐ	มี	อำนาจ	ไม่	เทียม	กัน	ขึ้น	อยู่	กับ	ปัจจัย	สอง	ประการ	กล่าว	คือ	ปัจจัย	

ประการ	แรก	คือ	ปัจจัย	ที่	เป็น	รูป	ธรรม	(tangible	element)	ได้แก่	ประชากร	ดิน	แดน	ทรัพยากรธรรมชาติ	

ความ	สามารถ	ทาง	ด้าน	อุตสาหกรรม	และ	ทาง	ด้าน	เกษตรกรรม	และ	ความ	เข้ม	แข็ง	ทางการ	ทหาร	ปัจจัย	ประการ	

ที่	สอง	คือ	ปัจจัย	ที่	เป็น	นามธรรม	(intangible	element)	ได้แก่	ภาวะ	ผู้นำ	และ	ลักษณะ	บุคลิกภาพ	คุณสมบัติ	

ของ	ผู้นำ	ความ	มี	ประสิทธิภาพ	ของ	ระบบ	ราชการ	ลักษณะ	ของ	รัฐบาล	ความ	เป็น	เอกภาพ	ใน	สังคม	ชื่อ	เสียง	และ	

เกียรติภูมิ	และ	การ	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	นานาชาติ	ปัจจัย	เหล่า	นี้	นำ	ไป	สู่	การ	รักษา	ผล	ประโยชน์	ของ	ชาติ	ซึ่ง	

ใน	ที่	นี้	จะ	ขอ	กล่าว	ถึง	ทรัพยากรธรรมชาติ	และ	การเกษตร	กรรม

2.2.1	ด้าน	ทรัพยากรธรรมชาติ	ประเทศ	ที่	มี	ทรัพยากรธรรมชาติ	มาก	จะ	มี	อำนาจ	หรือ	อิทธิพล	

เหนือ	กว่า	รัฐ	ที่	ไม่มี	หรือ	มี	ทรัพยากร	ธรร	รม	ชาติ	น้อย	ดัง	เช่น	น้ำมัน	ดิบ	 ก๊าซ	ธรรมชาติ	 เป็นต้น	ดัง	เช่น	ญี่ปุ่น	

จำเป็น	ต้อง	พึ่งพา	ทรัพยากรธรรมชาติ	จาก	ประเทศ	อื่น	 ใน	ขณะ	เดียวกัน	ก็	พัฒนา	พลังงาน	แสง	อาทิตย์	ให้	เป็น	

พลังงาน	ที่	สำคัญ	แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	แหล่ง	ทรัพยากรธรรมชาติ	ที่	สำคัญ	นอก	เหนือ	จาก	ที่	กล่าว	มา	จะ	มี	ที่มา	จาก	

ประเทศ	ที่	มี	ความ	หลาก	หลาย	ทาง	ชีวภาพ	โดย	เฉพาะ	จาก	ประเทศ	เขต	ร้อน	ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	เป็น	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	

ซึง่	เปน็	ที	่ตอ้งการ	ของ	บรรษทั	ขา้ม	ชาต	ิและ	ประเทศ	ที	่พฒันา	แลว้	โดย	ม	ีวตัถปุระสงค	์เพือ่	การ	พฒันา	คณุภาพ	ชวีติ	

และ	อตุสาหกรรม	ให	้ด	ีขึน้	โดย	ใช	้การ	วจิยั	และ	การ	พฒันา	เปน็	เครือ่ง	มอื	สำคญั	จงึ	ผลกั	ดนั	ให	้ทรพัยากรธรรมชาต	ิ

เหล่า	นี้	 เป็น	สมบัติ	ของ	โลก	ที่	ทุก	ประเทศ	สามารถ	ใช้	ประโยชน์	ได้	 อย่างไร	ก็ตาม	ความ	ขัด	แย้ง	ใน	อนาคต	จะ	 

เกิด	ขึ้น	ระหว่าง	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	ที่	เป็น	ผู้	ผลิต	และ	ผู้	ใช้	ใน	ทรัพย์สิน	เหล่า	นี้	 อัน	มี	ที่มา	จาก	ภูมิปัญญา	ท้อง	ถิ่น	กับ	

บรรษัท	ข้าม	ชาติ	ที่	ใช้	วิทยาการ	ชั้น	สูง	คิดค้น	และ	ประยุกต์	เมื่อ	มี	การ	จด	สิทธิ	บัตร	ใน	ความ	เป็น	เจ้าของ	ทรัพย์สิน	

ทาง	ปัญญา	ดัง	เช่น	กรณี	ข้าว	หอม	มะลิ	ของ	ไทย	เป็นต้น

2.2.2	ด้าน	การเกษตร	กรรม	 การ	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	ศักยภาพ	ด้าน	การเกษตร	กรรม	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	

ความ	ได้	เปรียบ	กว่า	ประเทศ	ที่	ไม่มี	หรือ	มี	น้อย	ใน	การ	พึ่ง	ตนเอง	 ดัง	นั้น	 ทุก	ประเทศ	จึง	พยายาม	ที่	จะ	ส่ง	เสริม	

การเกษตร	 โดย	เฉพาะ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	 แม้	ต้นทุน	จะ	สูง	กว่า	ก็ตาม	 นอกจาก	นี้	ยัง	อาจ	กลาย	เป็น	แหล่ง	

อาหาร	ของ	โลก	อัน	เป็นการ	สร้าง	ความ	มั่นคง	ทาง	ด้าน	อาหาร	 (food	 security)	 ให้	กับ	ประเทศ	และ	สังคม	โลก	

หาก	มี	ปริมาณ	และ	คุณภาพ	ที่	มาก	พอ	และ	หลาย	ประเทศ	พัฒนาการ	เกษตรกรรม	จน	กลาย	เป็น	ประเทศ	พัฒนา	

แล้ว	ใน	ลักษณะ	ของ	ประเทศ	อุตสาหกรรม	การเกษตร	 (agro-industry	 countries)	 ดัง	เช่น	ประ	ทศ	ฝรั่งเศส	

ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	เป็นต้น

สภาพ	ความ	เติบโต	ของ	สังคม	โลก	ใน	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์	 ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	ของ	รัฐ	ทั้ง	

ใน	มิติ	ที่	เป็น	ทั้ง	เชิง	บวก	หรือ	เชิง	ลบ	 โดย	ส่วน	ประกอบ	ของ	รัฐ	ทั้ง	สี่	ได้	รับ	การ	ท้าทาย	ด้วย	กระแส	โลก	ที่	เกิด	ขึ้น	

ไม่	ว่า	จะ	เป็นอำนาจ	อธิปไตย	และ	ดิน	แดน	ที่	ได้	รับ	การ	ท้าทาย	ทั้ง	ใน	การก	ระ	ทำ	ของ	รัฐ	เอง	 ไม่	ว่า	จะ	เป็น	ความ	

ร่วม	มือ	ใน	ระดับ	อนุ	ภูมิภาค	อาทิ	 โครงการ	สามเหลี่ยม	หรือ	สี่เหลี่ยม	เศรษฐกิจ	 ไป	จน	กระทั่ง	ถึง	ความ	ร่วม	มือ	

ระดับ	ประเทศ	ดัง	เช่น	เขต	การ	ค้า	เสรี	หรือ	สหภาพ	เศรษฐกิจ	หรือ	ใน	ระดับ	ประชาชน	ดัง	เช่น	แรงงาน	อพยพ	ที่	 
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ผิด	กฎหมาย	 อาชญากรรม	ข้าม	ชาติ	 ขบวนการ	ก่อการ	ร้าย	 ที่	นำ	มา	ซึ่ง	ปัญหา	ที่	หลาก	หลาย	 เช่น	 ยา	เสพ	ติด	

โสเภณี	และ	ชนก	ลุ่ม	น้อย	เป็นต้น	เมื่อ	เป็น	ดังนี้	ใน	ส่วน	ของ	ประชากรจึง	ได้	รับ	ผล	ตาม	มา	ที่	สำคัญ	ได้แก่	ความ	

เป็น	เอกภาพ	ของ	ประชากร	ที่	จะ	เกิด	ชนก	ลุ่ม	ใหญ่	และ	ชนก	ลุ่ม	น้อย	อัน	เป็น	ที่มา	ของ	ปัญหา	การเมือง	 เชื้อ	ชาติ	

ศาสนา	ใน	ที่สุด	นอกจาก	นี้	กระ	แส	โลกา	ภิ	วัต	น์	ยัง	นำ	มา	สู่	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	รัฐบาล

2.3  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ อื่น ใน ระดับ ภูมิภาค ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 กลุ่ม	บุคคล	อื่น	ที่	ไม่	เป็น 

	เจ้า	หน้าที่	ภาค	รัฐ	ใน	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	ระดับ	ภูมิภาค	 บรรษัท	ข้าม	ชาติ	 และ	องค์การ	พัฒนา	เอกชน	

กล่าว	คือ	ใน	ส่วน	ของ	กลุ่ม	บุคคล	อื่น	ที่	มิได้	เป็น	เจ้า	หน้าที่	ภาค	รัฐ	ดัง	เช่น	นัก	ธุรกิจ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	

ระดับ	ภูมิภาค	ที่	เกิด	ขึ้น	 จะ	มี	ทั้ง	การ	รวม	กลุ่ม	เอง	หรือ	การ	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	ที่	รัฐบาล	

จัด	ตั้ง	ขึ้น	 โดย	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	ภาค	รัฐ	 ดัง	เช่น	 กลุ่ม	นัก	ธุรกิจ	ใน	แปซิฟิก	 กลุ่ม	เครือ	ข่าย	ด้าน	ธุรกิจ	ใน	

เอเชีย-แปซิฟิก	และ	สภา	ที่	ปรึกษา	ธุรกิจ	เอ	เปก	ของ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย-แปซิฟิก	

เป็นต้น	 กลุ่ม	เหล่า	นี้	โดย	ส่วน	ใหญ่	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	สนับสนุน	งาน	ด้าน	วิชาการ	 การ	เพิ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	 

ด้าน	เศรษฐกิจ	และ	ให้	คำ	ปรึกษา	เป็นต้น

ใน	ส่วน	ของ	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	กล่าว	ได้	ว่า	มี	บทบาท	ใน	การ	เข้าไป	ลงทุน	ใน	ต่าง	ประเทศ	โดย	เฉพาะ	อย่าง	

ยิ่ง	ใน	ภูมิภาค	เดียวกัน	ดัง	เช่น	เครือ	บริษัท	เจริญ	โภคภัณฑ์	หรือ	ซี	พี	ก่อ	ตั้ง	เป็น	บริษัท	ใน	พ.ศ.	2501	เริ่ม	เปิด	

สาขา	ใน	ต่าง	ประเทศ	ที่	ฮ่องกง	ใน	ปี	ถัด	มา	แล้ว	ขยาย	สาขา	ไป	ยัง	ประเทศ	ต่าง	ๆ 	ดัง	เช่น	อิน	โด	นี	เชีย	ใน	พ.ศ.	2515	

สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	ใน	พ.ศ.	2522	เป็นต้น			โดย	ขยาย	กิจการ	จาก	เดิม	ที่	ผลิต	อาหาร	สัตว์	และ	ขยาย	จน	กลาย	

เป็น	กิจการ	อุปโภค	บริโภค	ที่	ครบ	วงจร	เป็นต้น	ส่วน	องค์การ	พัฒนา	เอกชน	ก็	มี	บทบาท	เพิ่ม	มาก	ขึ้น

3.  องค์การ และ กลุ่ม ความ ร่วม มือ ใน ระดับ ภายใน รัฐ
องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ที่	สำคัญ	ใน	สังคม	โลก	ภายใน	รัฐ	ใน	ปัจจุบัน	จะ	มี	บทบาท	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	

องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	เหล่า	นี้	 ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 ปัจเจกบุคคล	 กลุ่ม	บุคคล	หรือ	ขบวนการ	ประชาชน	

องค์การ	เอกชน	สมาคม	หรือ	องค์การ	ที่	มี	วัตถุประสงค์	ทั้ง	ทาง	ด้าน	การเมือง	เศรษฐกิจ	และ	สังคม	และ	บรรษัท	

ข้าม	ชาติ	ซึ่ง	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

3.1  บคุคล (person) หรอื ปจัเจกบคุคล (individual) หรอื ประชาชน (people) บคุคล	หรอื	ปจัเจกบคุคล	

บุคคล	หรือ	ประชาชน	ใน	ที่	นี้	หมาย	ถึง	ประชาชน	โดย	ทั่วไป	กล่าว	ได้	ว่า	ใน	ปัจจุบัน	ประชาชน	ต่าง	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	

ใน	กิจกรรม	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	สังคม	โลก	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 ซึ่ง	แตก	ต่าง	จาก	อดีต	ที่	ความ	สัมพันธ์	ระหว่าง	ประเทศ	ใน	

โลก	สังคม	จะ	มี	ที่มา	จาก	ผู้นำ	หรือ	ผู้	ที่	อยู่	ใน	อำนาจ	รัฐ	โดย	ผ่าน	กระบวนการ	นโยบาย	ต่าง	ประเทศ	ปัจจัย	สำคัญ	

ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	ขึ้น	เป็น	ผล	มา	จาก	การ	ขยาย	ตัว	ของ	เทคโนโลยี	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	จน	เป็น	ผล	เกิด	

การ	ขยาย	ขอบเขต	ของ	กิจกรรม	เพิ่ม	ขึ้น	และ	ให้	รูป	แบบ	ที่	หลาก	หลาย	กว่า	เดิม

สังคม	ใน	อนาคต	จะ	เป็น	สังคม	ของ	ความ	รู้	การ	ศึกษา	ที่	เป็นการ	เรียน	รู้	ตลอด	ชีวิต	ดัง	นั้น	ประชาชน	จะ	

สามารถ	แสวงหา	ความ	รู้	ได้	อย่าง	รอบ	ด้าน	สิ่ง	นี้	จะ	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ทรัพยากร	มนุษย์	ที่	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ด้วย	เมื่อ	เป็น	ดังนี	้

มนษุย์	จะ	เขา้	มา	ม	ีสว่น	รว่ม	ใน	กจิกรรม	ตา่ง	ๆ 	ใน	ดา้น	การเกษตร	บคุคล	ที	่อยู่	ใน	ภาค	การเกษตร	ใน	อนาคต	จะ	เปน็	

บุคคล	ที่	มี	ความ	รู้	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ 	เพิ่ม	ขึ้น	แสวงหา	ความ	รู้	และ	พร้อม	ที่	จะ	รับ	รู้	สิ่ง	ที่	เปลี่ยนแปลง	อย่าง	รอบ	ด้าน	และ	

อย่าง	ต่อ	เนื่อง	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	สำนึก	ของ	ความ	ร่วม	มือ	เพื่อ	ความ	อยู่	รอด	อัน	จะ	นำ	มา	ซึ่ง	การ	รวม	กลุ่ม	ใน	ที่สุด
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3-65การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

3.2  กลุ่ม บุคคล องค์การ ประชาชน และ ขบวนการ สังคม (social movement)  ใน	ศตวรรษ	ที่	21	กลุ่ม	

บุคคล	องค์การ	ประชาชน	และ	ขบวนการ	สังคม	จะ	มี	ความ	เคลื่อนไหว	ใน	สังคม	เพิ่ม	ขึ้น	กล่าว	คือ	ใน	ด้าน	ของ	

กลุ่ม	บุคคล	อัน	เป็นการ	รวม	กลุ่ม	ของ	ประชาชน	ที่	เคลื่อน	ย้าย	ไป	มา	ข้าม	พรมแดน	ระหว่าง	กัน	 จัด	แบ่ง	ออก	ได้	

เป็น	หลาย	กลุ่ม	 ดัง	เช่น	 กลุ่ม	นัก	ท่อง	เที่ยว	 กลุ่ม	ผู้	อพยพ	และ	ผู้	ลี้	ภัย	ที่	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	กับ	ประเทศ	เพื่อน	บ้าน	

และ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	และ	กลุ่ม	แรงงาน	ข้าม	ชาติ	ทั้ง	ระบบ	ถูก	กฎหมาย	และ	ผิด	กฎหมาย	และ	มี	แนว	โน้ม	 

เพิ่ม	ขึ้น	เป็นต้น

ส่วน	องค์การ	ประชาชน	 เป็นการ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ของ	ประชาชน	โดย	ความ	สมัคร	ใจ	 ที่	พัฒนา	ขึ้น	

เป็น	ระดับ	ระหว่าง	ประเทศ	องค์การ	เหล่า	นี้	จะ	ดำเนิน	กิจกรรม	ด้วย	ตนเอง	หรือ	โดย	ผลัก	ดัน	ผ่าน	กลไก	อื่น	 เช่น	 

รัฐ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	 เป็นต้น	ซึ่ง	โดย	ส่วน	ใหญ่	มัก	เกิด	ขึ้น	ใน	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	แนว	ความ	คิด	ที่	จะ	 

แก้	ปัญหา	ด้วย	ตนเอง	จึง	รวม	เป็นก	ลุ่ม	อัน	เป็นการ	เริ่ม	ต้น	ของ	แนว	ความ	คิด	ประชา	สังคม	(civil	society)	ก่อ	ให	้

เกิด	วัฒนธรรม	พลเมือง	 (civic	culture)	ขึ้น	และ	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	เข้ม	แข็ง	โดย	เริ่ม	ต้น	จาก	ตนเอง	ครอบครัว	

ชุมชน	 สังคม	 ใน	ที่สุด	ความ	สัมพันธ์	ข้าม	ชาติ	ก็	จะ	เกิด	ขึ้น	ภาย	ใต้	กระบวนการ	หรือ	พัฒนาการ	ของ	องค์การ	

ประชาชน	 และ	อาจ	เปลี่ยน	รูป	เป็น	องค์การ	ที่	ไม่	แสวงหา	กำไร	 ดัง	เช่น	 องค์การ	พัฒนา	เอกชน	หรือ	องค์การ	ที่	

แสวงหา	กำไร	ดัง	เช่น	ธนาคาร	ก็ได้

องค์การ	ประชาชน	ที่	สำคัญ	ได้แก่	ขบวนการ	เกษตรกรรม	อินทรีย์	ใน	โลก	ตะวัน	ตก	ที่	จัด	เป็น	แนวทาง	

เกษตรกรรม	ทาง	เลือก	แนวทาง	หนึ่ง	เกิด	การ	พัฒนา	จน	กลาย	เป็น	องค์การ	ขนาด	ใหญ่	มี	เครือ	ข่าย	โยงใย	ระหว่าง	

ผู้	ผลิต	กับ	ผู้	บริโภค	ตลอด	จน	การ	ขยาย	ตัว	ข้าม	ชาติ	กลาย	มา	เป็น	ขบวนการ	ใหญ่	ระดับ	โลก	ดัง	เช่น	 ขบวนการ	

สหพันธ์	เกษตรกรรม	อินทรีย์	นานาชาติ	(International	Federation	of	Organics	Agriculture	Movement:	

IFOAM)	ซึ่ง	มี	สมาชิก	อยู่	ทั่ว	โลก	เป็นต้น

3.3   องคก์าร พฒันา เอกชน (Non-government Organization: NGO)			องคก์าร	พฒันา	เอกชน	หมาย	ถงึ	 

องค์การ	สาธารณะ	ที่	อยู่	นอก	ภาค	รัฐ	และ	ไม่	แสวงหา	กำไร	องค์การ	พัฒนา	เอกชน	ถือ	กำเนิด	มา	นับ	แต่	อดีต	จนถึง	

ปัจจุบัน	ประมาณ	กัน	ว่า	มี	จำนวน	3,000	กว่า	แห่ง	ทั่ว	โลก	บทบาท	ของ	องค์การ	พัฒนา	เอกชน	เป็น	ที่	ยอมรับ	โดย	

ทั่วไป	ใน	ศตวรรษ	ที่	 21	นี้	 องค์การ	พัฒนา	เอกชน	จะ	มี	บทบาท	ที่	สลับ	ซับ	ซ้อน	หลาย	มิติ	และ	เพิ่ม	ขึ้น	ตาม	ลำดับ	

ซึ่ง	ใน	บาง	ครั้ง	สามารถ	จัด	ประเภท	ออก	ได้	ตาม	ภารกิจ	บทบาท	และ	หน้าที่	ทั้ง	ทาง	ด้าน	การเมือง	 เศรษฐกิจ	และ	

สังคม	และ	บาง	ครั้ง	อาจ	มี	ความ	เกี่ยว	พัน	กัน	ใน	หลาย	มิติ	ดัง	เช่น	กลุ่ม	สันติภาพ	เขียว	ที่	เดิน	ทาง	มา	ประเทศไทย	

ใน	ปี	2000	ส่ง	เสริม	ให้	คน	ไทย	รักษา	สภาพ	แวดล้อม	และ	ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นต้น

3.4  บรรษัท ข้าม ชาติ (Transnational Corporations: TNCs)  บรรษัท	ข้าม	ชาติ	หมาย	ถึง	บรรษัท	ที่	

มี	ศูนย์กลาง	อยู่	ประเทศ	หนึ่ง	แต่	มี	เครือ	ข่าย	การ	ปฏิบัติ	การ	อยู่	ประเทศ	อื่น	บรรษัท	เหล่า	นี้	จะ	ควบคุม	ทุน	ตลาด	

เทคโนโลยี	 และ	วัตถุดิบ	เพื่อ	ก่อ	ให้	เกิด	กำไร	สูงสุด	 ด้วย	ระบบ	การ	แข่งขัน	กึ่ง	ผูกขาด	และ	ผู้	แข่งขัน	น้อย	ราย	 

จงึ	สง่	ผล	ให	้บรรษทั	เหลา่	นี	้เตบิโต	ขึน้	อยา่ง	มาก	ใน	ชว่ง	เวลา	ที	่ผา่น	มา	แนว	โนม้	ใน	อนาคต	เนือ่ง	ดว้ย	การ	พฒันาการ	

ของ	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	พัฒนาการ	ของ	เทคโนโลยี	แนวคิด	การ	บริหาร	และ	การ	จัดการ	สมัย	ใหม่	และ	การ	ก่อ	ตัว	

ของ	การ	รวม	กลุ่ม	ของ	แต่ละ	ประเทศ	เพื่อ	ให้	เกิด	ระบบ	เศรษฐกิจ	เสรี	ก็	ยิ่ง	เป็น	ปัจจัย	สำคัญ	ใน	การ	เอื้อ	อำนวย	ให	้

บรรษัท	ข้าม	ชาติ	เกิด	การ	เคลื่อน	ย้าย	ปัจจัย	การ	ผลิต	เหล่า	นี้	อัน	จะ	เท่ากับ	เพิ่ม	ความ	มั่งคั่ง	ให้	กับ	บรรษัท	เหล่า	นี้
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3-66 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ใน	ดา้น	บวก	กลา่ว	ได	้วา่	บรรษทั	ขา้ม	ชาต	ิเหลา่	นี	้ให	้ประโยชน์	กบั	ประเทศ	ที	่รบั	การ	ลงทนุ	ใน	ดา้น	การ	เพิม่	

มูลค่า	ให้	กับ	สินค้า	และ	บริการ	การ	ใช้	และ	พัฒนา	แรงงาน	การ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี	เป็นต้น	แต่	ใน	ด้าน	ลบ	กล่าว	

ได้	ว่า	สร้าง	ผล	เสีย	อย่าง	มาก	กล่าว	คือ	ใน	ด้าน	การเมือง	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	เหล่า	นี้	จะ	เข้า	แทรกแซง	ทางการ	เมือง	ทั้ง	

ทาง	ตรง	เช่น	การ	ให้	เงิน	บริจาค	และ	ทาง	อ้อม	เช่น	การ	สนับสนุน	การ	รัฐประหาร	โดย	เป็น	ไป	ตาม	วัตถุประสงค์	ที	่

ตอ้งการ	ควบคมุ	ทางการ	เมอืง	เพือ่	ให	้นโยบาย	สาธารณะ	สอดคลอ้ง	กบั	ผล	ประโยชน	์ของ	บรรษทั	ใน	ดา้น	เศรษฐกจิ	

การ	เข้า	มา	ดำเนิน	วิสาหกิจ	กึ่ง	ผูกขาด	หรือ	ผู้	ขาย	น้อย	ราย	 เป็นการ	ทำลาย	เศรษฐกิจ	ท้อง	ถิ่น	 และ	ก่อ	ให้	เกิด	การ	

ใช้	ทรัพยากร	อย่าง	สิ้น	เปลือง	 เพราะ	มี	อำนาจ	ต่อ	รอง	สูง	 ใน	ด้าน	สังคม	มุ่ง	เน้น	ผล	กำไร	ให้	ผล	ตอบแทน	แรงงาน	

น้อย	การ	ถ่ายทอด	เทคโนโลยี	เป็น	ไป	อย่าง	จำกัด	ผลัก	ดัน	ให้	เกิด	การ	เปลี่ยนแปลง	ใน	วิถี	ชีวิต	โดย	ใช้	วิธี	ทางการ	

ตลาด	เพื่อ	ขาย	สินค้า	และ	บริการ	ให้	มาก	ที่สุด	 และ	ที่	สำคัญ	คือ	 การ	ใช้	ประเทศ	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	

เหล่า	นี้	เป็น	ฐาน	การ	ผลิต	สินค้า	เพื่อ	ส่ง	ขาย	ไป	ยัง	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	 ซึ่ง	มัก	จะ	ให้	สิทธิ	พิเศษ	ทางการ	ค้า	 ทำให้	

ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	เหล่า	นี้	มี	ความ	เจริญ	เติบโต	ที่	เกิน	จริง	 แต่	ผล	ประโยชน์	กลับ	ตก	ที่	นายทุน	ระดับ	ชาติ	และ	

นายทุน	ของ	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	เป็น	สำคัญ

บรรษทั	ขา้ม	ชาต	ิใน	อนาคต	จะ	เขา้	มา	เกีย่วขอ้ง	กบั	การเกษตร	อยา่ง	ครบ	วงจร	ตัง้แต	่การ	ผลติ	การ	จดัการ	

ตลาด	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	การ	ส่ง	เสริม	การเกษตร	เป็นต้น	ดัง	นั้น	การ	พัฒนาการ	เกษตร	ใน	อนาคต	หาก	เป็น	ไป	

ตาม	แนวทาง	ดัง	ที่	ผ่าน	มา	ภาย	ใต้	การ	แข่งขัน	อย่าง	รุนแรง	ใน	ระบบ	การ	ค้า	เสรี	 บรรษัท	ข้าม	ชาติ	จะ	เป็น	เจ้าของ	

และ	ครอบงำ	ปัจจัย	การ	ผลิต	ของ	ภาค	การเกษตร	เป็น	ส่วน	ใหญ่	 ไม่	เว้น	แม้แต่	ที่ดิน	 ดัง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	การ	จัดการ	

ฟาร์ม	ขนาด	ใหญ่	ที่	ดำเนิน	การ	โดย	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	 ใน	ขณะ	ที่	เกษตรกร	จำเป็น	ต้อง	แสวงหา	ทางออก	อื่น	เพื่อ	ให้	

รอดพ้น	จาก	การ	ครอบงำ

ดัง	นั้น	 องค์การ	และ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ของ	สังคม	โลก	ใน	ระดับ	ที่	ต่ำ	กว่า	รัฐ	 ใน	อดีต	ที่	ผ่าน	มา	จะ	ได้	 

รับ	การ	บดบัง	และ	ลด	บทบาท	ลง	ทั้ง	จาก	การก	ระ	ทำ	ของ	รัฐ	เอง	และ	จาก	ปัจจัย	อื่น	อย่างไร	ก็ตาม	เมื่อ	โลก	เข้า	สู่	ยุค	

โลกา	ภิ	วัต	น์	พื้นที่	ของ	การ	แสดง	พฤติกรรม	มาก	ขึ้น	ทำให้	ตัว	แสดง	เหล่า	นี้	มี	เวที	ใน	การ	แสดงออก	เพิ่ม	ขึ้น	ซึ่ง	อาจ	

ก่อ	ให้	เกิด	ผล	ดี	ดัง	เช่น	การ	รวม	ตัว	เป็น	องค์กร	ประชาชน	อัน	เป็นการ	ตระหนัก	ถึง	สภาพ	แวดล้อม	ที่	เปลี่ยนแปลง	

จน	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	รู้สึก	และ	ค่า	นิยม	ร่วม	กัน	และ	แสวงหา	ทาง	เลือก	หรือ	ทางออก	ต่อ	ประเด็น	ปัญหา	ต่าง	ๆ	อาทิ	

ขบวนการ	สหพันธ์	เกษตรกรรม	อินทรีย์	นานาชาติ	 เป็นต้น	 หรือ	ผล	เสีย	 ดัง	เช่น	 บรรษัท	ข้าม	ชาติ	ที่	มี	บทบาท	 

เพิ่ม	ขึ้น	เป็นต้น
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3-67การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

เรื่อง ที่ 3.3.3 การ เปลี่ยนแปลง ของ สังคม โลก หลัง ค.ศ. 2000

สังคม	โลก	หลัง	ค.ศ.	2000	มี	การ	เปลี่ยนแปลง	ไป	เป็น	อย่าง	มาก	จาก	ปัจจัย	หลาย	ประการ	ใน	เรื่อง	นี้	จะ	

กล่าว	ถึง	การ	เปลี่ยนแปลง	ของ	สังคม	โลก	ด้าน	การเมือง	และ	ความ	มั่นคง	ด้าน	เศรษฐกิจ	และ	ด้าน	สังคม	โดย	มี	

ราย	ละเอียด	ดังนี้

1.  สังคม โลก ด้าน การเมือง และ ความ มั่นคง
สงคราม	เย็น	 ซึ่ง	หมาย	ถึง	 สงคราม	ที่	ไม่	จัด	เป็นการ	ต่อสู้	โดย	ใช้	กำลัง	โดยตรง	ระหว่าง	คู่	กรณี		 แต่	มี	 

ตัวแทน	เป็น	ผู้	ใช้	กำลัง	แทน	 และ	เป็น	ผล	จาก	ความ	ขัด	แย้ง	ด้าน	อุดมการณ์	ได้	สิ้น	สุด	ลง	 ก่อ	ให้	เกิด	ความ	

เปลี่ยนแปลง	ใน	บริบท	(context)	ซึ่ง	หมาย	ถึง	สภาพ	แวดล้อม	โดย	ทั่วไป	ของ	สังคม	โลก	หลาย	ประการ	โดย	แบ่ง	

ประเด็น	ใน	การ	พิจารณา	ออก	ได้	เป็น	สอง	ส่วน	กล่าว	คือ	ใน	บริบท	ด้าน	การเมือง	และ	ด้าน	ความ	มั่นคง	และ	สภาพ	

ปัญหา	ใน	ด้าน	การเมือง	และ	ความ	มั่นคง

ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	กับ	สห	ภาพ	โซ	เวียด	 ใน	ขณะ	ที่	มหาอำนาจ	อื่น	เป็น	เพียง	มหาอำนาจ	ระดับ	

ภูมิภาค	หรือ	ใน	มิติ	ด้าน	การเมือง	และ	ความ	มั่นคง	ดัง	เช่น	 สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	 หรือ	เศรษฐกิจ	 ดัง	เช่น	

ญี่ปุ่น	หรือ	สหภาพ	ยุโรป	เพียง	อย่าง	เดียว	ส่ง	ผล	ให้	สหรัฐอเมริกา	กลาย	เป็น	ประเทศ	อภิมหาอำนาจ	ที่	เหลือ	อยู่	

เพียง	ประเทศ	เดียว	 จอร์จ	บุช	ประธานาธิบดี	ของ	สหรัฐอเมริกา	ใน	ขณะ	นั้น	 (ค.ศ.	 1988-1992)	ประกาศ	การ	

จัด	ระเบียบ	โลก	ใหม่	(new	world	order)	ภาย	หลัง	ที่	ได้	รับ	ชัยชนะ	เหนือ	ประเทศ	อิรัก	ใน	สงคราม	อ่าว	เปอร์	เซีย 

สาระ	สำคัญ	ได้แก่	 การ	มุ่ง	สนับสนุน	และ	พัฒนา	ระบอบ	ประชาธิปไตย	 การ	ยึดถือ	หลัก	การ	และ	เคารพ	สิทธิ	

มนุษย	ชน	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	ประเทศ	ต่าง	ๆ 	ใน	การ	ยุติ	ข้อ	พิพาท	ด้วย	สันติ	วิธี	การ	สนับสนุน	ระบบ	การ	ค้า	เสร	ี 

รวม	ถึง	การ	คุ้มครอง	ทรัพย์สิน	ทาง	ปัญญา	อย่างไร	ก็ตาม	เป็น	ที่	น่า	สังเกต	ว่าการ	ประกาศ	ระเบียบ	โลก	ใหม่	นี้	มิได	้

รับ	ความ	เห็น	ชอบ	จาก	ประเทศ	อื่น

1.1  สภาพ ของ สังคม โลก ด้าน การเมือง ได้แก่	 ประการ	แรก	สหรัฐอเมริกา	ยัง	คง	เป็น	อภิมหาอำนาจ	

แต่	กระนั้น	การ	ดำเนิน	การ	ของ	สหรัฐอเมริกา	จะ	ต้อง	ได้	รับ	การ	ยอมรับ	จาก	ประเทศ	มหาอำนาจ	อื่น	อาทิ	สหภาพ	

ยุโรป	และ	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	 เป็น	สำคัญ	ดัง	นั้น	สหรัฐอเมริกา	จะ	ไม่	สามารถ	ครอบงำ	โลก	โดย	เบ็ดเสร็จ	 

เด็ด	ขาด	ประการ	ที่	สอง	สังคม	โลก	ใน	ปัจจุบัน	มี	ลักษณะ	ที่	ไร้	เสถียรภาพ	เนื่องจาก	สิ่ง	ที่	ปรากฏ	ขาด	ความ	ชัดเจน	

และ	ทิศทาง	ที่	แน่นอน	ความ	ขัด	แย้ง	ใน	เรื่อง	ผล	ประโยชน์	แห่ง	ชาติ	จะ	เพิ่ม	ขึ้น	 เป็นต้น	ประการ	ที่	สาม	องค์การ	

ระหว่าง	ประเทศ	จะ	เป็น	เครื่อง	มือ	ของ	ประเทศ	มหาอำนาจ	ใน	การ	จัด	ระเบียบ	ของ	สังคม	โลก	ทั้ง	ด้าน	การเมือง	

เศรษฐกิจ	และ	สังคม	ทิศทาง	ของ	สังคม	โลก	จึง	อยู่	ภาย	ใต้	การ	ตัดสิน	ใจ	ของ	มหาอำนาจ	เหล่า	นี้

1.2  สภาพ ของ สังคม โลก ด้าน ความ มั่นคง  สังคม	โลก	เผชิญ	กับ	ปัญหา	ความ	ขัด	แย้ง	ที่	เป็น	ไป	 

อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ทั้งนี้	เพราะ	ความ	ขัด	แย้ง	ที่	เคย	ได้	รับ	การ	บดบัง	ใน	ช่วง	สงคราม	เย็น	ได้	เปิด	เผยอ	อก	มา	อย่าง	ชัดเจน 

โดย	มี	ที่มา	จาก	ปัญหา	การเมือง	 เชื้อ	ชาติ	 ศาสนา	และ	ภูมิรัฐศาสตร์	 เป็น	สำคัญ	และ	มี	แนว	โน้ม	ขยาย	ตัว	ไป	ยัง	
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3-68 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ประเทศ	ที่	เข้าไป	เกี่ยวข้อง	 ระดับ	ความ	รุนแรง	กลาย	เป็น	สงคราม	ใน	บาง	กรณี	 และ	ความ	ขัด	แย้ง	เกิด	ขึ้น	ทุก	

ภูมิภาค	ใน	โลก	 ใน	ขณะ	เดียวกัน	 ความ	ไม่	แน่นอน	ใน	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ทำให้	แต่ละ	ประเทศ	ต่าง	

แสวงหา	ทางออก	ด้วย	การ	สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	ทางการ	ทหาร	 จาก	จุด	เริ่ม	ต้น	ดัง	กล่าว	ที่	ทุก	ประเทศ	กำหนด	และ	

ดำเนิน	นโยบาย	เช่น	นี้	จึง	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ปัญหา	อื่น	ตาม	มา	ที่	สำคัญ	ได้แก่	ปัญหา	การ	แข่งขัน	สะสม	อาวุธ	ปัญหา	

การ	แพร่	ขยาย	อาวุธ	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	อาวุธ	นิวเคลียร์	เป็นต้น	รวม	ถึง	การ	แสวงหา	ทาง	เลือก	อื่น	ด้วย	การ	จัด	ตั้ง	

กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ด้าน	ความ	มั่นคง	ดัง	เช่น	การ	ประชุม	อาเซียน	ว่า	ด้วย	ความ	มั่นคง	เป็นต้น

สภาพ	ปัญหา	และ	บริบท	ของ	สังคม	โลก	ด้าน	การเมือง	และ	ความ	มั่นคง	ที่	เกิด	ขึ้น	แสดง	ให้	เห็น	ว่า	สังคม	

โลก	ใน	อนาคต	จะ	มี	ความ	ขัด	แย้ง	ใน	การ	จัดสรร	ทรัพยากร	ที่	ขาด	ความ	ลงตัว	 ดัง	เช่น	 แม่น้ำ	ที่	ไหล	ผ่าน	หลาย	

ประเทศ	ทะเลหลวง	 และ	ชั้น	บรรยากาศ	 เป็นต้น	 เพราะ	ทุก	ประเทศ	ต่าง	ต้องการ	รักษา	ผล	ประโยชน์	แห่ง	ชาติ	

ของ	ตน	การเกษตร	กรรม	ซึ่ง	เป็น	ส่วน	หนึ่ง	ของ	วิถี	ชีวิต	ของ	ประชาชน	ใน	สังคม	โลก	ย่อม	จะ	หลีก	เลี่ยง	ไม่	พ้น	ถึง	 

ผลก	ระ	ทบ	ที	่เกดิ	ขึน้	ภาย	ใต	้ความ	ขดั	แยง้	ของ	การ	จดัสรร	ทรพัยากร	ทีด่นิ	เชน่	เรือ่ง	การ	ใช	้นำ้	การ	ประมง	การ	ทำ	ไม	้ 

ซึ่ง	นอกจาก	จะ	เป็น	ปัญหา	ใน	เรื่อง	การ	จัดสรร	แล้ว	 ยัง	เป็น	ปัญหา	ด้าน	ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	ตาม	มา	ซึ่ง	อาจ	ส่ง	ผลก	ระ	ทบ	

ต่อ	ประเทศ	ข้าง	เคียง	ดัง	กรณี	ไฟ	ป่า	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	ประเทศ	อิน	โด	นี	เซีย	ใน	ค.ศ.	 1999	 เป็นต้น	มา	 และ	สิ่ง	เหล่า	นี้	 

จะ	กลาย	เป็น	เครื่อง	มือ	สำคัญ	ของ	มหาอำนาจ	ที่	จะ	อ้าง	ความ	ชอบ	ธรรม	ใน	การ	จัดการ	อาทิ	การ	ใช้	องค์การ	ระหว่าง	

ประเทศ	เข้า	ดูแล	การ	อ้าง	เหตุ	ใน	การ	จัดการ	ของ	ประเทศ	พัฒนา	แล้ว	รวม	ถึง	การ	กีดกัน	ทางการ	ค้า	เป็นต้น	และ	

อาจ	นำ	ไป	สู่	ความ	ขัด	แย้ง	ที่	เกิด	ขึ้น	ได้	ดัง	นั้น	ทางออก	ของ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	จึง	ต้อง	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	

กัน	ใน	ครอบครัว	ทั้ง	ด้าน	การเกษตร	กรรม	สิ่ง	แวดล้อม	และ	อาหาร	หรือ	อื่น	ใด	ที่	เกี่ยวข้อง	เพื่อ	สร้าง	ความ	มั่นคง	

และ	รักษา	ผล	ประโยชน์	แห่ง	ชาติ	ของ	ตน	ได้	อย่าง	รอบ	ด้าน

2.  สังคม โลก ด้าน เศรษฐกิจ
ใน	ช่วง	สงคราม	เย็น	ที่	ผ่าน	มา	ประเทศ	ต่าง	 ๆ	 ใน	โลก	ต่าง	เลือก	ระบบ	เศรษฐกิจ	ที่	เกี่ยวข้อง	ทั้ง	ภายใน	

และ	ภายนอก	ประเทศ	เพื่อ	เป็น	แนวทาง	ใน	การ	พัฒนา	ประเทศ	และ	ให้	รัฐ	ของ	ตน	ดำรง	อยู่	ใน	สังคม	โลก	ได้	อย่าง	

เหมาะ	สม	 อย่างไร	ก็ตาม	 เมื่อ	สงคราม	เย็น	สิ้น	สุด	ลง	 แนวคิด	เศรษฐกิจ	แบบ	เสรีนิยม	และ	ทุนนิยม	ได้	รับ	การ	

ยอมรับ	มาก	ขึ้น	บริบท	ปรากฏการณ์	และ	แนว	โน้ม	ของ	สังคม	โลก	ด้าน	เศรษฐกิจ	ที่	จัด	เป็น	ลักษณะ	สำคัญ	ของ	

ระบบ	เศรษฐกิจ	ไทย	ใน	ยุค	นี้	ได้แก่

2.1  การ ปฏริปู ระบบ เศรษฐกจิ ของ ประเทศ ตา่ง ๆ  ใน โลก		โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	ใน	

ค่าย	โลก	เสรี	ต่าง	เริ่ม	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ตั้งแต่	ช่วง	ทศวรรษ	ที่	1960	อัน	เป็น	แนวทาง	ที่	กำหนด	ขึ้น	โดย	ธนาคารโลก	

ดว้ย	ยทุธศาสตร	์อตุสาหกรรม	เพือ่	ทดแทน	การนำ	เขา้	และ	อตุสาหกรรม	เพือ่	การ	สง่	ออก	ซึง่	แตล่ะ	ประเทศ	กำหนด	

ยุทธศาสตร์	ใด	ยุทธศาสตร์	หนึ่ง	หรือ	ทั้ง	สอง	เพื่อ	ให้	สอดคล้อง	กับ	นโยบาย	ของ	ตน	และ	ปรากฏ	ผล	เป็น	รูป	ธรรม	

ใน	ทศวรรษ	ที่	1980	เมื่อ	เกิด	กลุ่ม	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ใหม่	(Newly	Industrialized	Countries:	NICs)

กระแส	โลก	อีก	ประการ	หนึ่ง	 คือ	 	การ	เปิด	เสรี	ใน	ระบบ	เศรษฐกิจ	โดย	เฉพาะ	การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	 

อัน	เป็น	ผล	ให้	ประเทศ	ใน	โลก	เสรี	ที่	มี	การ	เปิด	ประเทศ	ใน	ระดับ	หนึ่ง	แล้ว	ยิ่ง	เปิด	ประเทศ	ให้	เร็ว	ยิ่ง	ขึ้น	เพื่อ	เป็นการ	

เปิด	โอกาส	ใน	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ทาง	เศรษฐกิจ	ทั้ง	ใน	ระดับ	ทวิภาคี	และ	พหุภาคี	 ทั้ง	ด้าน	การ	ค้า	เพื่อ	ลด	
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3-69การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

อุปสรรค	หรือ	การ	กีดกัน	ทางการ	ค้า	 การ	ลงทุน	ที่	ขยาย	ตัว	เพื่อ	รองรับ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 ทั้ง	จาก	นายทุน	ระดับ	ชาติ	

และ	นัก	ลงทุน	ชาว	ต่าง	ชาติ	เพื่อ	ขยาย	ทุน	 อัน	เป็นการ	ลด	ต้นทุน	ของ	สินค้า	และ	บริการ	ลง	 ซึ่ง	จะ	ทำให้	สามารถ	

แข่งขัน	ได้	ใน	ต่าง	ประเทศ

แนว	โน้ม	ของ	สังคม	เศรษฐกิจ	โลก	จะ	มี	ลักษณะ	สำคัญ	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	 ประการ	แรก	 ศูนย์กลาง	อำนาจ	

เศรษฐกิจ	โลก	จะ	อยู่	ที่	สาม	เขต	การ	ค้า	อัน	ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	ภาย	ใต้	กรอบ	เขต	การ	ค้า	เสรี	อเมริกาเหนือ	ยุโรป	

ใน	รูป	ของ	สหภาพ	ยุโรป	 และ	เอเชีย-แปซิฟิก	 ใน	รูป	ของ	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย-แปซิฟิก	 หรือ	 

เอ	เปก	ประการ	ที่	สอง	แม้	สหรัฐอเมริกา	ยัง	คง	เป็น	ประเทศ	อภิมหาอำนาจ	ทั้ง	ทางการ	เมือง	และ	เศรษฐกิจ	ใน	ขณะ	

เดียวกัน	สหภาพ	ยุโรป	ประเทศ	บราซิล	อินเดีย	รัส	เชีย	สาธารณรัฐ	ประชาชน	จีน	จะ	เป็น	มหาอำนาจ	ที่	ท้าทาย	ทาง	

เศรษฐกิจ	ส่วน	กลุ่ม	ประเทศ	อุตสาหกรรม	ใหม่	จะ	ยัง	คง	เติบโต	ทาง	เศรษฐกิจ	อย่าง	ต่อ	เนื่อง

2.2  การ คา้ ระหวา่ง ประเทศ เนือ่ง ดว้ย ปจัจยั ที ่สำคญั สอง ประการ 	ได้แก่	การ	ที่	ประเทศ	แต่ละ	ประเทศ	

ผลิต	สินค้า	ได้	ไม่	ครบ	ตาม	ต้องการ	และ	การ	ผลิต	ที่	มี	ต้นทุน	สูง	ทำให้	เกิด	ความ	จำเป็น	ที่	แต่ละ	ประเทศ	จะ	ต้อง	มี	

การ	คา้	ระหวา่ง	ประเทศ	เกดิ	ขึน้	สง่	ผล	ใหก้าร	คา้	ระหวา่ง	ประเทศ	ขยาย	ตวั	ออก	ไป	อยา่ง	กวา้ง	ขวาง	เมือ่	เปรยีบ	เทยีบ 

	เป็น	ราย	ประเทศ	แล้ว	จะ	พบ	ว่า	สหรัฐอเมริกา	เป็น	ประเทศ	ที่	มี	มูลค่า	การ	ค้า	มาก	ที่สุด	ใน	โลก	 รอง	ลง	มา	 ได้แก่	

เยอรมนี	ญี่ปุ่น	ตาม	ลำดับ	สินค้า	ที่	ขยาย	ส่วน	ใหญ่	คือ	สินค้า	อุตสาหกรรม

ถึง	แม้	ระบบ	การ	ค้า	เสรี	ใน	อนาคต	จะ	ทำให้	ระบบ	การ	ค้า	ขยาย	ตัว	ออก	ไป	แต่แนว	โน้ม	ว่า	ยัง	มี	ปัญหา	และ	

อุปสรรค	ที่	สำคัญ	ได้แก่	การ	ใช้	มาตรการ	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	ดัง	เช่น	เขต	การ	ค้า	เสรี	การ	เชื่อม	โยง	ประเด็น	ทางการ	ค้า	

กับ	ปัญหา	แรงงาน	และ	สิ่ง	แวดล้อม	เป็นต้น

2.3  การ บริการ ระหว่าง ประเทศ การ	บริการ	ใน	ที่	นี้	จะ	หมาย	ถึง	การ	บริการ	ใน	เชิง	พาณิชย์	(commer-

cial	services)	อัน	หมาย	ถึง	รายการ	การ	ขนส่ง	ทุก	ประเภท	รายการ	การ	ท่อง	เที่ยว	และ	บริการ	ส่วน	บุคคล	เช่น	 

การ	สื่อสาร	การ	ก่อสร้าง	การ	ประกัน	ภัย	เป็นต้น	กล่าว	ได้	ว่า	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ทำให้	การ	บริการ	ขยาย	

ตัว	ออก	ไป	เป็น	อัน	มาก	 อย่างไร	ก็ตาม	 เป็น	ที่	น่า	สังเกต	ว่าการ	ค้า	บริการ	จะ	กระจุก	ตัว	อยู่	ที่	ประเทศ	ที่	พัฒนา	

แล้ว	หรือ	ประเทศ	อุตสาหกรรม	เป็น	ส่วน	ใหญ่	 ซึ่ง	ความ	สำคัญ	ของ	การ	บริการ	ระหว่าง	ประเทศ	มี	มาก	ขึ้น	 ดัง	จะ	

เห็น	ได้	จาก	การ	ที่	ประเทศ	ต่าง	 ๆ	 ใน	โลก	ที่	เป็น	สมาชิก	องค์การ	การ	ค้า	โลก	ต่าง	ผลัก	ดัน	เรื่อง	ดัง	กล่าว	เข้า	ไว้	เป็น	 

ส่วน	หนึ่ง	ของ	การ	เจรจา	ดัง	นั้น	จึง	คาด	หมาย	ได้	ว่า	ใน	ทศวรรษ	ที่	 21	นี้	 การ	บริการ	จะ	กลาย	เป็น	เรื่อง	ที่	มี	ความ	

สำคัญ	อีก	เรื่อง	หนึ่ง

2.4  การ ลงทุน ระหว่าง ประเทศ	 กล่าว	ได้	ว่า	มี	แนว	โน้ม	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	เช่น	เดียวกัน	โดย	อาศัย	ปัจจัย	 

สำคัญ	ได้แก่	การ	เปิด	เสรี	ทาง	เศรษฐกิจ	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	ก็	ยิ่ง	เอื้อ	อำนวย	ให้	เกิด	การ	ลงทุน	จาก	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	อย่าง	

เห็น	ได้	ชัด	 การ	ขยาย	ตัว	ของ	การ	ลงทุน	โดยตรง	ใน	ต่าง	ประเทศ	อย่าง	มากมาย	ก่อ	ให้	เกิด	การ	โยก	ย้าย	ฐาน	การ	

ผลิต	ระหว่าง	ประเทศ	การ	แบ่ง	งาน	กัน	ทำ	ระหว่าง	ประเทศ	เพื่อ	ให้	ได้	รับ	ผล	ประโยชน์	จาก	การ	ลด	ต้นทุน	การ	ผลิต	 

โดย	ประเทศ	ที่	เข้าไป	ลงทุน	จะ	นำ	ทุน	และ	เทคโนโลยี	เข้าไป	 ใน	ขณะ	ที่	ประเทศ	ผู้รับ	การ	ลงทุน	จะ	มี	แรงงาน	กับ	

วัตถุดิบ	เป็น	เงื่อนไข	สำคัญ	การ	ย้าย	ฐาน	การ	ผลิต	จึง	เกิด	ขึ้น	 สินค้า	ที่	ผลิต	ได้	แล้ว	จะ	ออก	จำหน่าย	กระจาย	ไป	

ยัง	ตลาด	ภายใน	หรือ	ภายนอก	ประเทศ	 ขึ้น	อยู่	กับ	นโยบาย	ของ	รัฐ	และ	วัตถุประสงค์	ที่	เข้าไป	ลงทุน	ของ	บริษัท	

ปรากฏการณ์	ที	่เกดิ	ขึน้	จงึ	เปน็การ	แบง่	งาน	กนั	ระหวา่ง	ประเทศ	ไป	โดย	ปรยิาย	โดย	แตล่ะ	ฝา่ย	ตา่ง	ตอ้ง	พึง่พา	อาศยั	

หรือ	พึ่ง	พิง	กัน	ตาม	แต่	การ	ศึกษา	ของ	แต่ละ	ประเทศ	(ธีร	ะ	นุช	เปี่ยม	2541:	129)
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3-70 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2.5  การ เงิน ระหว่าง ประเทศ จาก	กระแส	โลก	ที่	เรียก	ร้อง	ให้	มี	การ	เปิด	เสรี	ทางการ	เงิน	ส่ง	ผล	ให้ 

การ	ประชุม	ใน	ที่	ประ	ชุม	แกตต์	ซึ่ง	เปิด	รอบ	การ	เจรจา	ใน	ค.ศ.	1993	ทำให้	ประเทศ	สมาชิก	ต่าง	ๆ 	เปิด	เสรี	ทางการ	

เงิน	กัน	มาก	ขึ้น	 การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	เป็นการ	ดำเนิน	การ	โดย	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	ลด	อุปสรรค	ทางการ	ค้า	และ	

การ	ลงทุน	เพื่อ	ให้	เงิน	ทุน	สามารถ	ไหล	เข้า	ออก	ได้	โดย	เสรี	อัน	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผล	ใน	การ	ประกอบ	ธุรกิจ	ทาง	ธนาคาร	

และ	สถาบัน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	ให้	กว้าง	ขวาง	ขึ้น	อัน	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ประโยชน์	ใน	การ	เคลื่อน	ย้าย	ฐาน	การ	ผลิต 

	เข้า	สู่	ภูมิภาค	เป็น	จำนวน	มาก	ซึ่ง	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ผล	ดี	ใน	ด้าน	การ	พัฒนา	เศรษฐกิจ	ของ	ประเทศ	ต่าง	ๆ

อยา่งไร	กต็าม	การ	ลงทนุ	สว่น	ใหญ	่โดย	เฉพาะ	ที	่เกดิ	ขึน้	ใน	ภมูภิาค	เอเชยี	กลบั	กลาย	เปน็การ	ลงทนุ	ระยะ	

สั้น	และ	มุ่ง	เน้น	การ	ลงทุน	แบบ	เก็ง	กำไร	 โดย	เฉพาะ	ตลาดหลักทรัพย์	และ	ภาค	ธุรกิจ	ที่	ไม่	ก่อ	ให้	เกิด	ผลิตผล	ที่ 

แท้	จริง	ดัง	เช่น	อสังหาริมทรัพย์	เป็นต้น	จึง	เป็น	จุด	ที่มา	ของ	สภาวะ	เศรษฐกิจ	แบบ	ฟอง	สบู่	จน	เกิด	วิกฤติการณ์	

ทางการ	เงิน	ที่	กลาย	เป็น	วิกฤติการณ์	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย	ใน	ค.ศ.	1997	ใน	ที่สุด

สภาพ	ปัญหา	และ	แนว	โน้ม	ใน	อนาคต	จะ	มี	ลักษณะ	สำคัญ	ได้แก่	ประการ	แรก	ใน	ด้าน	การ	ค้า	ระหว่าง	

ประเทศ	การ	รวม	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	จะ	ทำให้	การ	ค้า	ระหว่าง	กลุ่ม	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	ขึ้น	อัน	จะ	ส่ง	ผล	ให้การ	ค้า	ระดับ	

โลก	ขยาย	ตัว	เพิ่ม	ขึ้น	ด้วย	อย่างไร	ก็ตาม	ถึง	แม้	มาตรการ	ทาง	ภาษี	จะ	ลด	ความ	สำคัญ	แต่	มาตรการ	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	 

อัน	เป็นการ	กีดกัน	ใน	รูป	แบบ	ใหม่	จะ	มี	ความ	สำคัญ	เพิ่ม	ขึ้น	 การ	ค้า	จะ	อยู่	ใน	รูป	ของ	ความ	เป็น	เจ้าของ	เดียวกัน	 

(intra-firm	trade)	และ	การ	คา้	ระหวา่ง	ประเทศ	ภายใน	อตุสาหกรรม	เดยีวกนั	(intra-industry	trade)	เพิม่มาก	ขึน้	 

ประการ	ที่	สอง	ใน	ด้าน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	จะ	เกิด	การ	ขยาย	ตัว	ของ	ความ	เป็น	นานาชาติ	นิยม	ของ	ทุน	(inter	-	 

nationalization	 of	 capital)	 การ	ใช้	ระบบ	การ	เงิน	จะ	เป็น	ไป	ตาม	เขต	เศรษฐกิจ	ที่	เกิด	ขึ้น	สาม	เขต	คือ	 ยูโร	

ดอลลาร	์ใน	ยโุรป	เยน	ใน	เอเชยี-แปซฟิกิ	และ	ดอลลาร	์ใน	สหรฐัอเมรกิา	ตาม	การ	ครอบงำ	ของ	ประเทศ	มหาอำนาจ	

มหาอำนาจ	จะ	เขา้	มา	ม	ีบทบาท	ใน	การ	แทรกแซง	และ	ครอบงำ	ระบบ	การ	เงนิ	โลก	ทัง้	ใน	ลกัษณะ	ทวภิาค	ีและ	พหภุาค	ี

ทิศทาง	อนาคต	ของ	ระบบ	การ	เงิน	โลก	จึง	ขึ้น	อยู่	กับ	ข้อ	ตกลง	ร่วม	กัน	ของ	มหาอำนาจ	เป็น	สำคัญ	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	

จะ	มี	บทบาท	เพิ่ม	มาก	ขึ้น	ใน	การ	ทำ	ธุรกรรม	เกิด	การ	เคลื่อน	ย้าย	ทาง	ด้าน	การ	เงิน	โดย	เฉพาะ	ใน	ตลาดหลักทรัพย์	

เพื่อ	การ	เก็ง	กำไร	จน	ก่อ	ให้	เกิด	เศรษฐกิจ	แบบ	ฟอง	สบู่	ต่อ	ประเทศ	ต่าง	ๆ 	ทั่ว	โลก	การ	กู้	ยืม	เงิน	การ	ให้	ความ	ช่วย	

เหลือ	จะ	มี	ปริมาณ	เพิ่ม	ขึ้น	(รังสรรค์	ธนะ	พร	พันธุ์	2542	:	120-122)

จึง	กล่าว	ได้	ว่า	 ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ทาง	เศรษฐกิจ	 ทำให้	ทุก	ประเทศ	ต่าง	ต้อง	ผันแปร	ไป	ตาม	

กระแส	โลก	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ใน	ด้าน	การ	เปิด	เสรี	ทางการ	ค้า	อย่างไร	ก็ตาม	ประเทศ	ต่าง	ๆ 	ก็	ตระหนัก	ถึง	ผล	ที่	

ได้	รับ	จึง	พยายาม	เปลี่ยนแปลง	และ	แก้ไข	ใน	ส่วน	ที่	จะ	เป็นการ	สร้าง	ความ	แข็งแกร่ง	ภายใน	ด้วย	การ	แสวงหา	ทาง	

เลือก	ใน	ด้าน	ต่าง	ๆ 	การ	สร้าง	ความ	มั่นคง	ทางการ	เกษตร	และ	อาหาร	จัด	เป็น	ทาง	เลือก	หนึ่ง	ที่	สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	

ให้	กับ	ประเทศ	ได้	โดย	เน้น	การ	พัฒนา	สินค้า	และ	บริการ	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การเกษตร	ดัง	เช่น	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	

คุณภาพ	ของ	สินค้า	 การ	ใช้	เทคโนโลยี	ใน	การ	ผลิต	เพื่อ	เพิ่ม	ประสิทธิภาพ	และ	ประ	สิทธิ	พล	 ใน	ระดับ	ทวิภาคี	จะ	

ต้อง	ลด	การนำ	เข้า	สินค้า	เกษตร	จาก	ภายนอก	เพื่อ	รักษา	ผล	ประโยชน์	ของ	เกษตรกร	ภายใน	 ซึ่ง	อาจ	จะ	ต้อง	ใช้	

มาตรการ	กีดกัน	ทางการ	ค้า	ที่	ไม่ใช่	ภาษี	และ	ใน	กลุ่ม	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	ประเทศ	จะ	ต้อง	ใช้	เวที	กลุ่ม	ความ	ร่วม	

มือ	ย่อย	เพื่อ	เพิ่ม	อำนาจ	ต่อ	รอง	ให้	กับ	ผล	ประโยชน์	ของ	ตน	โดย	เฉพาะ	ประเทศ	กำลัง	พัฒนา	กระแส	โลก	ที่	เกิด	ขึ้น	

จึง	ส่ง	ผล	ต่อ	เศรษฐกิจ	ของ	ประเทศ	ต่าง	ๆ	และ	โครงสร้าง	ของ	เศรษฐกิจ	โลก	โดย	รวม
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3-71การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก

3.  สังคม โลก ด้าน สังคม
กระแส	โลก	ที่	เกิด	ขึ้น	ทั่ว	โลก	ก่อ	ให้	เกิด	ผล	ความ	เปลี่ยนแปลง	ด้าน	สังคม	ใน	หลาก	หลาย	มิติ	ทั้ง	ต่อ	ระดับ	

บคุคล	ระดบั	รฐั	และ	สงัคม	และ	ระดบั	โลก	สภาพ	ปญัหา	และ	บรบิท	ของ	สงัคม	โลก	ใน	ดา้น	สงัคม	ที	่เกดิ	ขึน้	สง่	ผล	ให	้

ทุก	ส่วน	ที่	ประกอบ	ขึ้น	เป็น	สังคม	โลก	ต้อง	ปรับ	ตัว	สภาพ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ดัง	กล่าว	มี	ราย	ละเอียด	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

3.1  ระดับ บุคคล ปัจเจกบุคคล และ ประชากร ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	โลก	ภาย	ใต้	กระบวน	การ	 

โลกา	ภิ	วัต	น์	ส่ง	ผล	ให้	ประชาชน	มี	ความ	รู้สึก	ร่วม	ใน	การ	เป็น	พลเมือง	โลก	ใน	กรอบ	ของ	กา	รบู	รณา	การ	ระหว่าง	กัน	

และ	ใน	ขณะ	เดียวกัน	ยัง	ให้	ทุก	คน	ตระหนัก	ถึง	ความ	แตก	ต่าง	ระหว่าง	กัน	อีก	ด้วย	 โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	ทาง	ด้าน 

	เชื้อ	ชาติ	และ	ศาสนา	กระบวน	กา	รบู	รณา	การ	ของ	ประชากร	ใน	สังคม	โลก	เป็น	ผล	มา	จาก	ความ	เติบโต	ขึ้น	ของ	การ	

ติดต่อ	สื่อสาร	 ไม่	ว่า	จะ	เป็นการ	สื่อสาร	โดย	ผ่าน	ดาวเทียม	หรือ	สื่อ	อิเล็กทรอนิกส์	ต่าง	 ๆ	 ขอบเขต	และ	รูป	แบบ	

ของ	การ	สื่อสาร	ที่	เป็น	เครือ	ข่าย	สามารถ	แพร่	ขยาย	เชื่อม	โยง	ออก	มา	เป็น	เครือ	ข่าย	 ซึ่ง	เป็น	ผล	ให้	โลก	ใน	ปัจจุบัน	

มี	ลักษณะ	ไร้	พรมแดน	เพิ่ม	ขึ้น	และ	ย่อม	ส่ง	ผล	ให้	เกิด	ความ	สัมพันธ์	และ	ปฏิสัมพันธ์	ระหว่าง	บุคคล	มี	ความ	สลับ 

	ซับ	ซ้อน	หลาย	มิติ	 และ	หลาย	ระดับ	อัน	ก่อ	ให้	เกิด	ความ	คล่อง	ตัว	ใน	การ	เคลื่อน	ย้าย	 (mobility)	 การ	เกิด	ของ	 

สรรพ	สิง่	ใน	ชว่ง	เวลา	ที	่ใกล	้เคยีง	กนั	(simultaneity)	ดงั	เชน่	การ	บรโิภค	สนิคา้	หรอื	บรกิาร	เชน่	การ	ฉาย	ภาพยนตร	์ 

ที่	เกิด	ขึ้น	ทั่ว	โลก	ใน	เวลา	ใกล้	เคียง	กัน	 การ	เกิด	ช่อง	ทางใน	การ	สื่อสาร	เพิ่ม	ขึ้น	 และ	ความ	หลาก	หลาย	และ	การ 

ก	ระ	จา	ยกา	รดำ	เนิน	การ	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	กระบวน	การ	โลกา	ภิ	วัต	น์	ทำให้	คนใน	สังคม	มี	ความ	รู้สึก	

ผูกพัน	กับ	โลก	ใน	ฐานะ	ที่	เป็น	พลเมือง	โลก	โดย	ผ่าน	การ	ติดต่อ	สื่อสาร	 ใน	การ	เข้า	ถึง	ข้อมูล	ข่าวสาร	 เป็น	อิสระ	 

มาก	ขึ้น	รับ	รู้	สรรพ	สิ่ง	ภายนอก	อยู่	ตลอด	เวลา	จน	เปรียบ	เสมือน	หนึ่ง	ได้	อยู่	หมู่บ้าน	เดียวกัน	และ	ด้วย	ปัจจัย	นี้	

จะ	เป็น	ผล	ให้	มนุษย์	มี	กิจกรรม	ร่วม	กัน	ใน	ระดับ	โลก	และ	เพิ่ม	ขึ้น	มาก	อย่าง	ที่	ไม่	เคย	ปรากฏ	มา	ก่อน	จน	กลาย	เป็น 

การ	รวม	กลุ่ม	เป็น	องค์การ	ประชาชน	ระหว่าง	ประเทศ	ซึ่ง	เข้าไป	ผลัก	ดัน	ใน	นโยบาย	สาธารณะ	ของ	แต่ละ	ประเทศ	 

การ	ให้	ความ	สำคัญ	ใน	เรื่อง	งาน	สิทธิ	มนุษย	ชน	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	และ	เพศ	เป็นต้น

อย่างไร	ก็ตาม	 แนวคิด	ดัง	กล่าว	อาจ	เกิด	ปัญหา	 อาทิ	 การ	ทำลาย	วัฒนธรรม	ของ	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	ที่	 

หลาก	หลาย	การ	บิดเบือน	ข้อมูล	ข่าวสาร	หรือ	สอดใส่	ค่า	นิยม	ตะวัน	ตก	บุคคล	ปัจเจกบุคคล	และ	ประชากร	ที่	

รู้สึก	ผูกพัน	กับ	ชุมชน	ท้อง	ถิ่น	หรือ	สังคม	ที่	อาศัย	อยู่	ก็	อาจ	จะ	ตระหนัก	และ	เกิด	ความ	รู้สึก	ต่อ	กัน	การ	รับ	รู้	ข้อมูล	

ข่าวสาร	เพียง	ด้าน	เดียว	หรือ	กระบวนการ	ของ	ค่า	นิยม	ความ	เป็น	ตะวัน	ตก	ทำให้	บิดเบือน	ข้อมูล	ข่าวสาร	ดัง	กล่าว	

หรือ	การ	ไม่	ยอมรับ	วัฒนธรรม	โลก	ที่	แฝง	ไว้	ด้วย	ปรัชญา	ตาม	ลัทธิ	ทุนนิยม	วัตถุนิยม	และ	บริโภค	นิยม	ปฏิกิริยา	

ของ	ประชาชน	เหล่า	นี้	จึง	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ปรัชญา	พื้น	ฐาน	ของ	ชุมชน	สังคม	ศาสนา	และ	รวม	ไป	ถึง	อุดมการณ์	

ของ	ประเทศ	และ	รัฐ	ด้วย	เมื่อ	เป็น	ดังนี้	แนว	ความ	คิด	ที่	เป็น	ผล	ใน	ทาง	ปฏิบัติ	จึง	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	สรรพ	สิ่ง	ที่	อยู	่

รอบ	ตัว	ที่	มี	การ	ปรับ	ตัว	แต่	ยัง	คง	จิต	วิญญาณ	แห่ง	อดีต	ไว้	อย่าง	มั่นคง	 และ	ปรากฏ	ใน	วาท	กรรม	ใน	รูป	แบบ	ใหม่	

อาทิ	วิถี	ตะวัน	ตก	เศรษฐกิจ	พอ	เพียง	เศรษฐกิจ	ชุมชน	แพทย์	ทาง	เลือก	เป็นต้น	แนวคิด	เหล่า	นี้	มี	วัตถุประสงค์	

หลัก	เพื่อ	ให้	ประชาชน	สามารถ	ดำรง	ชีวิต	อยู่	ได้	ภาย	ใต้	กระแส	ที่	เปลี่ยนแปลง	โดย	ใช้	สิ่ง	ที่	มี	อยู่	และ	หา	ได้	ใน	 

ท้อง	ถิ่น	ผสม	ผสาน	เข้า	กับ	ภูมิปัญญา	ท้อง	ถิ่น	วัฒนธรรม	อัน	มี	ที่มา	จาก	ศาสนา	และ	ความ	เชื่อ	และ	สรรพ	สิ่ง	ที่	ได	้

รับ	จาก	ภายนอก	ดัง	เช่น	ทุน	เทคโนโลยี	การ	ตลาด	และ	การ	บริหาร	จัดการ	สมัย	ใหม่	ให้	เข้า	กัน	โดย	มี	จุด	เริ่ม	ต้น	

ที่	ความ	อยู่	รอด	ของ	ตนเอง	จาก	นั้น	จึง	ขยาย	มา	เป็น	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และ	ประเทศ	ใน	ที่สุด
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3-72 สังคมไทยกับการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

3.2  ระดับ รัฐ สังคม และ ประเทศ	 แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	หลาย	ประเด็น	ใน	การ	พิจารณา	ดัง	ต่อ	ไป	นี้	 ใน	

ด้าน	การเมือง	การ	ปกครอง	 การ	เผย	แพร่	ค่า	นิยม	ประชาธิปไตย	ทำให้	สาระ	สำคัญ	ของ	การเมือง	การ	ปกครอง	

ใน	ศตวรรษ	ที่	 21	มี	จุด	หลัก	อยู่	ที่	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ทางการ	เมือง	ของ	ประชาชน	โดย	เน้น	ที่	ประชาชน	มี	ส่วน	ใน	การ	

กำหนด	ตัวแทน	เข้าไป	ทำ	หน้าที่	 ดัง	นั้น	 “การ	เลือก	ตั้ง”	 จึง	กลาย	เป็น	สัญลักษณ์	ของ	การ	แสดงออก	ของ	การ	มี	 

ส่วน	ร่วม	ใน	ระบอบ	ประชาธิปไตย	การ	ดำเนิน	ตาม	แนวทาง	หรือ	กิจกรรม	ดัง	กล่าว	เป็น	ไป	เพื่อ	สร้าง	ความ	เป็น	

สถาบัน	ทางการ	เมือง	 (institutionalization)	อัน	เป็น	เป้า	หมาย	หลัก	ของ	การ	พัฒนา	ทางการ	เมือง	ทั้ง	กลุ่ม	ผล	

ประโยชน์	พรรคการเมือง	รัฐสภา	รัฐบาล	ตลอด	จน	ระบบ	ราชการ	ที่	เกิด	ขึ้น	อย่างไร	ก็ตาม	เนื่องจาก	กลไก	ใน	

การ	เลือก	ตั้ง	ใน	บาง	ครั้ง	มี	ปัญหา	ทำให้	คน	ที่	ไม่	พึง	ปรารถนา	ได้	รับ	เลือก	เข้า	มา	 หรือ	การ	บริหาร	ประเทศ	เป็น	ไป	

โดย	ขาด	การ	ตรวจ	สอบ	 รวม	ถึง	การ	ขัด	กัน	หรือ	เกิด	ข้อ	ขัด	แย้ง	กัน	ระหว่าง	สถาบัน	หรือ	องค์การ	เหล่า	นี้	 ซึ่ง	อาจ	

นำ	ไป	สู่	ปัญหา	ได้	 ดัง	นั้น	สังคม	โลก	โดย	เฉพาะ	อย่าง	ยิ่ง	จาก	ประเทศ	ที่	พัฒนา	แล้ว	 จึง	มี	การ	ผลัก	ดัน	ให้	เกิด	การ	

ปฏิรูป	การเมือง	ใน	หลาย	ประเทศ	ดัง	เช่น	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ฟิลิปปินส์	 อิน	โด	นี	เซีย	 และ	ประเทศไทย	 เป็นต้น	

โดย	เริ่ม	ต้น	จาก	การ	แก้ไข	รัฐธรรมนูญ	แล้ว	จึง	แก้ไข	ปรับปรุง	ใน	ส่วน	อื่น	ดัง	เช่น	การ	แก้ไข	กฎหมาย	การ	เลือก	ตั้ง	 

หรือ	การ	จัด	ตั้ง	องค์กร	อิสระ	ที่	เลียน	แบบ	มา	จาก	ตะวัน	ตก	ดัง	เช่น	ผู้	ตรวจ	การ	รัฐสภา	องค์การ	ดูแล	การ	เลือก	ตั้ง	

เป็นต้น	เพื่อ	ทำ	หน้าที่	เป็น	กลไก	ตรวจ	สอบ	และ	ถ่วง	ดุลอำนาจ	เพิ่ม	เติม	จาก	เดิม	ที่	มี	สาม	ฝ่าย	อัน	ได้แก่	นิติบัญญัต	ิ

บริหาร	และ	ตุลาการ

ใน	ขณะ	เดียวกัน	 กระแส	ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	ยัง	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	การ	บริหาร	และ	การ	จัดการ	 

ภาค	สาธารณะ	ด้วย	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	ด้าน	เศรษฐกิจ	เข้า	มา	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน	ประเด็น	นี้	ที่	สำคัญ	ได้แก	่

กองทุน	การ	เงิน	ระหว่าง	ประเทศ	ธนาคารโลก	ธนาคาร	เพื่อ	การ	พัฒนา	แห่ง	เอเชีย	และ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	

ที่	เป็น	ผล	พวง	มา	จาก	การ	เปิด	เสรี	ทาง	เศรษฐกิจ	 ดัง	เช่น	 องค์การ	การ	ค้า	โลก	 จะ	มี	บทบาท	เพิ่ม	ขึ้น	ตาม	ลำดับ	 

ดัง	จะ	เห็น	ได	้จาก	การ	ที่	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	เหล่า	นี้	มี	บทบาท	สำคัญ	ใน	การ	ผลัก	ดัน	ให	้เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง 

	ภาค	รฐั	ภาย	ใต	้แนวคดิ	การ	บรหิาร	จดัการ	ที	่ด	ี(good	governance)	ซึง่	ม	ีสาระ	สำคญั	อยู	่ดว้ย	กนั	4	ประการ	ไดแ้ก	่

ภาระ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	สาธารณะ	 (accountability)	การ	มี	ส่วน	ร่วม	 (participation)	ความ	โปร่งใส	 (transpa- 

rency)	และ	การ	พยากรณ์	ได้	(predictability)	นอกจาก	นี้	เมื่อ	เกิด	วิกฤติการณ์	ทาง	เศรษฐกิจ	ใน	ภูมิภาค	เอเชีย	

ก็	ยิ่ง	เป็นการ	เปิด	โอกาส	ให้	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	เหล่า	นี้	เข้า	มา	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	การ	กำหนด	นโยบาย	สาธารณะ	

ภาย	ใต้	เงื่อนไข	ของ	การ	กู้	ยืม	 โดย	มี	เป้า	หมาย	ที่	มุ่ง	เน้น	การ	สร้าง	เสถียรภาพ	 (stabilization)	 การ	เปิด	เสรี	ทาง	

เศรษฐกิจ	 (liberalization)	 การ	ยกเลิก	การ	ควบคุม	 (deregulation)	 และ	การ	แปรรูป	รัฐวิสาหกิจ	 (priva-

tization)	 โดย	มี	วัตถุประสงค์	หลัก	นอก	เหนือ	จาก	การ	สร้าง	ความ	ชอบ	ธรรม	ให้	เกิด	ขึ้น	ใน	การ	บริหาร	และ	การ	

จัดการ	แล้ว	ยัง	ต้องการ	ให้	เป็น	ไป	ตาม	กลไก	การ	ค้า	เสรี	เพื่อ	เปิด	โอกาส	ให้	ทุน	ได้	ไหล	เข้า	ออก	อย่าง	เสรี	จึง	ก่อ	ให้	

เกิด	มาตรการ	อื่น	ที่	สนับสนุน	ใน	แนวทาง	ดัง	กล่าว	เช่น	การ	ลด	ความ	เป็น	ราชการ	(debureaucratization)	การ	

กำหนด	มาตรฐาน	อุตสาหกรรม	(International	Organization	for	Standardization:	ISO)	เป็นต้น	อัน	เป็น 

ก	ระ	แส	โลก	ใน	ปัจจุบัน	นี้	อีก	ด้วย

ขณะ	ที่	กระแส	หลัก	ของ	โลก	อิง	อยู่	กับ	การ	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ค่า	นิยม	ตะวัน	ตก	ที่	แผ่	ขยาย	ไป	ทั่ว	โลก	

ใน	อีก	ด้าน	หนึ่ง	เกิด	ความ	เห็น	ที่	ขัด	แย้ง	หรือ	คัดค้าน	กับ	กระแส	โลก	ที่	เป็น	อยู่	 อัน	เป็น	แนวทาง	ทวน	กระแส	และ	
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แนวทาง	การ	ศึกษา	ยุค	หลัง	ใหม่	(postmodernity)	แนวทาง	ดัง	กล่าว	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	การ	แสวงหา	ทาง	เลือก	

ที่	หลาก	หลาย	และ	ปฏิเสธ	ความ	จริง	บาง	ประการ	ที่	กำลัง	ครอบงำ	โลก	อยู่	เพียง	จุด	เดียว	ใน	ด้าน	การ	ปกครอง	การ	

บริหาร	 และ	การ	จัดการ	กล่าว	ได้	ว่า	 แนวทาง	นี้	จะ	ไม่	ให้	ความ	สนใจ	หรือ	ความ	สำคัญ	กับ	รูป	แบบ	การ	ปกครอง	

ประชาธิปไตย	แบบ	ตะวัน	ตก	หรือ	กระแส	โลก	ที่	มี	ประเทศ	ตะวัน	ตก	ชี้นำ	แต่	จะ	สร้าง	ระบบ	การ	ปกครอง	ของ	ตน	ที	่

สอดคล้อง	กับ	ค่า	นิยม	และ	ปรัชญา	พื้น	ฐาน	ของ	สังคม	ของ	ตนเอง	ซึ่ง	อาจ	มี	ตั้งแต่	เผด็จการ	จน	ไป	ถึง	ประชาธิปไตย	

ใน	รูป	แบบ	อื่น

3.3  ระดับ โลก	 โลก	ศตวรรษ	ที่	 21	นี้	ยัง	คง	ได้	รับ	ผล	พวง	จาก	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	อดีต	 สภาพ	ปัญหา	

เหล่า	นี้	ที่	สำคัญ	ได้แก่	ประชากร	เทคโนโลยี	อาหาร	และ	สภาพ	แวดล้อม	แบ่ง	ออก	ได้	ดัง	ต่อ	ไป	นี้

3.3.1	ด้าน	ประชากร	 ปัญหา	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 การ	เพิ่ม	ขึ้น	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 ซึ่ง	มี	ลักษณะ	ของ	การ	

เพิ่ม	แบบ	พหุคูณ	โดย	ใน	ทศวรรษ	ที่	1980	ประชากร	โลก	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	สัดส่วน	ร้อย	ละ	1.7	ต่อ	ปี	และ	ค.ศ.	2000	

ประชากร	โลก	มี	จำนวน	ถึง	หก	พัน	ล้าน	คน	การ	เพิ่ม	ขึ้น	ของ	ประชากร	ย่อม	มี	ผล	โดยตรง	ต่อ	ราย	ได้	เฉลี่ย	ต่อ	คน	ที่	

ลด	ลง	ไป	ด้วย	 โดย	เฉพาะ	ใน	ประเทศ	ที่	กำลัง	พัฒนา	ความ	ต้องการ	ใน	การ	ได้	รับ	ปัจจัย	พื้น	ฐาน	ที่	สำคัญ	 ได้แก่	

การ	สาธารณสุข	การ	ศึกษา	และ	ถัด	มา	คือ	โครงสร้าง	พื้น	ฐาน	(infrastructure)	ที่	รัฐ	ต้อง	จัดหา	ให้	และ	หาก	รัฐ	

ไม่	สามารถ	จัดหา	สิ่ง	เหล่า	นี้	ได้	ก็	จะ	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	ตาม	มา	การ	ที่	แนว	โน้ม	ประชากร	เพิ่ม	เช่น	นี้	เท่ากับ	เป็นการ	

เพิ่ม	ภาระ	ให้	กับ	รัฐบาล	ใน	สังคม	ใน	การ	จัดการ	กับ	ปัญหา	เหล่า	นี้	 ดัง	เช่น	 การ	ที่	กระแส	โลก	มุ่ง	เน้น	การ	พัฒนา	ที่	

ทำให้	ประชากร	กลาย	เป็น	ทรัพยากร	มนุษย์	(human	resource)	ด้วย	การ	ให้การ	ศึกษา	จน	เกิด	ความ	คิด	ใน	การ	

กำหนด	ให้	รัฐ	ต้อง	ให้การ	ศึกษา	ที่	สูงสุด	หรือ	เป็นการ	ศึกษา	แบบ	มวลชน	นับ	เป็น	เงื่อนไข	ที่	รัฐ	ต้อง	เพิ่ม	การ	ศึกษา	

ภาค	บังคับ	และ	ด้วย	ทรัพยากร	ที่	จำกัด	ก็	ยิ่ง	เป็น	แรง	กดดัน	ที่	รัฐ	ต้อง	แก้ไข	ต่อ	ไป	เป็นต้น	นอกจาก	นี้	ยัง	มี	ปัญหา	

ของ	ประชากร	ใน	ดา้น	อืน่	อกี	อาท	ิการ	เพิม่	ขึน้	ของ	ผู	้สงู	อาย	ุการ	เพิม่	จำนวน	ขึน้	ของ	ผู	้อพยพ	ดงั	เชน่	ผู	้ลี	้ภยั	ทางการ	

เมือง	แรงงาน	ข้าม	ชาติ	โสเภณี	ข้าม	ชาติ	จน	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	อื่น	ตาม	มา	เช่น	อาชญากร	ข้าม	ชาติ	เป็นต้น

3.3.2	ด้าน	เทคโนโลยี	 เทคโนโลยี	ที่	สำคัญ	สามารถ	จัด	แบ่ง	ออก	ได้	เป็น	 5	 กลุ่ม	สำคัญ	 ได้แก่	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	 เทคโนโลยี	ชีวภาพ	 เทคโนโลยี	วัสดุ	ภัณฑ์	สมัย	ใหม่	 เทคโนโลยี	ด้าน	การ	พลังงาน	 และ	

เทคโนโลยี	ด้าน	อวกาศ	 ซึ่ง	ใน	ที่	นี้	จะ	ขอ	กล่าว	ถึง	เฉพาะ	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	 เทคโนโลยี	ชีวภาพ	สมัย	ใหม่	มุ่ง	ให้	

เกิด	ความ	เปลี่ยนแปลง	โครงสร้าง	ทาง	พันธุกรรม	 (genetic	 structure)	 ของ	สิ่ง	มี	ชีวิต	 ด้วย	การ	แทรกแซง	

พันธุกรรม	โดยตรง	ด้วย	การ	เพาะ	พันธุ์	และ	ตัด	ต่อ	ยีน	ส์	 โดย	มุ่ง	หวัง	เพื่อ	ปรับปรุง	สุขภาพ	ของ	มนุษย์	 การ	ผลิต	 

ดา้น	อตุสาหกรรม	การ	ปศสุตัว	์แบคทเีรยี	ใน	ดนิ	ที	่สำคญั	ไดแ้ก	่การ	พฒันา	พนัธุ	์พชื	เพือ่	ให	้สามารถ	ตอ่	ตา้น	แมลง	 

โรค	พชื	ทนทาน	ตอ่	สภาพ	แหง้	แลง้	และ	อากาศ	หนาว	และ	พฒันา	พนัธุ	์พชื	ให	้ม	ีคณุสมบตั	ิตา่ง	ๆ	เชน่	พชื	ไมม่	ีเมลด็	 

เป็นต้น	(รังสรรค์	ธนะ	พร	พันธุ์	2542:	17-18)

ความ	ก้าวหน้า	ทาง	พันธุ	วิศวกรรม	(genetic	engineering	)	อัน	เป็น	หัวใจ	ของ	ความ	ก้าวหน้า	

ทาง	เทคโนโลย	ีชวีภาพ	เอือ้	ประโยชน	์ให	้ได	้พนัธุ	์พชื	และ	พนัธุ	์สตัว	์ตาม	ตอ้งการ	อนั	จะ	เปน็	ประโยชน	์ตอ่	การเกษตร	

การ	ปศุสัตว์	 การ	อุตสาหกรรม	 สิ่ง	แวดล้อม	และ	ทรัพยากรธรรมชาติ	 เกษตรกร	ที่	ยากจน	 และ	แก้	ปัญหา	 

การ	ขาดแคลน	อาหาร	ใน	อนาคต	 อย่างไร	ก็ตาม	 จะ	เกิด	ปัญหา	ที่	ตาม	มา	หลาย	ประการ	 ที่	สำคัญ	 ได้แก่	 

ประการ	แรก	ปัญหา	ใน	เรื่อง	คุณธรรม	และ	จริยธรรม	ที่	ได้	รับ	การ	ทัดทาน	ใน	หมู่	นัก	วิทยาศาสตร์	ด้วย	กัน	และ	จาก	 
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สำนัก	วาติกัน	 โดย	เฉพาะ	ใน	ประเด็น	ของ	ความ	ผิดแผก	ไป	จาก	ธรรมชาติ	 ประการ	ที่	สอง	 บรรษัท	ข้าม	ชาติ	จะ	

ได้	รับ	ประโยชน์	จาก	การ	วิจัย	และ	พัฒนา	เทคโนโลยี	ชีวภาพ	โดย	เฉพาะ	ที่	ต้อง	ใช้	เทคโนโลยี	ระดับ	สูง	 ก่อ	ให้	เกิด	

การ	ผูกขาด	และ	บรรษัท	จะ	พยายาม	รักษา	ผล	ประโยชน์	ดัง	กล่าว	ไว้	 ดัง	เช่น	 การ	ผลิต	เมล็ด	พืช	ที่	เป็น	หมัน	เพื่อ	

ให้	เกษตรกร	ยัง	ต้อง	ซื้อ	พันธุ์	พืช	จาก	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	อยู่	เสมอ	ประการ	ที่	สาม	 เมื่อ	เป็น	ดังนี้	เกษตรกร	จึง	อยู่	ใน	

สภาพ	ของ	การ	พึ่ง	พิง	เทคโนโลยี	จาก	บรรษัท	ข้าม	ชาติ	อยู่	เสมอ	ซึ่ง	จะ	ส่ง	ผล	ไป	ถึง	ช่อง	ว่าง	ระหว่าง	เกษตรกร	ที่	เพิ่ม	

ขึ้น	ความ	เปลี่ยนแปลง	ของ	เทคโนโลยี	จึง	ส่ง	ผล	ต่อ	เกษตรกร	โดยตรง

3.3.3	ด้าน	อาหาร	 แนว	โน้ม	อาหาร	ไม่	ว่า	จะ	เป็น	 ธัญพืช	 ถั่ว	เหลือง	 เนื้อ	สัตว์	 สัตว์	น้ำ	 และ	พืช	

ผล	ต่าง	 ๆ	ถึง	แม้	จะ	มี	แนว	โน้ม	ที่	คงที่	หรือ	เพิ่ม	ขึ้น	 แต่	กระนั้น	เมื่อ	คิด	เป็น	ค่า	ถัว	เฉลี่ย	ต่อ	ประชากร	ออก	มา	แล้ว	

จะ	ลด	ลง	ทั้งนี้	เพราะ	จำนวน	ประชากร	ที่	เพิ่ม	สูง	ขึ้น	อย่าง	รวดเร็ว	ใน	ขณะ	ที่	อาหาร	คงที่	หรือ	เพิ่ม	ขึ้น	ใน	สัดส่วน	ที่	

น้อย	กว่า	นั้น	เอง	ดัง	นั้น	เป็น	ที่	คาด	หมาย	ว่า	ใน	ศตวรรษ	ที่	21	นี้	มนุษย์	อาจ	ขาดแคลน	อาหาร	ใน	ขณะ	เดียวกัน	มี	

การ	ใช้	เทคโนโลยี	การ	พัฒนา	อาหาร	โดย	เฉพาะ	เทคโนโลยี	ทาง	พันธุ	วิศวกรรม	 เป็น	อาหาร	รูป	แบบ	ใหม่	ดัง	เช่น	

อาหาร	ดัดแปลง	พันธุกรรม	ที่	ดัดแปลง	มา	จาก	สิ่ง	มี	ชีวิต	ดัดแปลง	พันธุกรรม	นับ	ได้	ว่า	เป็น	ทาง	เลือก	ของ	ทางออก	

ประการ	หนึ่ง	ใน	การ	พัฒนา	อาหาร	 อย่างไร	ก็ตาม	 ใน	ขณะ	ปัญหา	ที่	เกิด	ขึ้น	ไม่ใช่	ปัญหา	ของ	การ	ผลิต	อาหาร	ที่	ไม่	

เพียง	พอ	ประการ	เดียว	หาก	แต่	เป็น	ปัญหา	ใน	ด้าน	การก	ระ	จาย	(distribution)	ของ	อาหาร	ที่	เป็น	ไป	อย่าง	ทั่ว	ถึง	

มากกว่า	ซึ่ง	จำเป็น	ต้อง	ใช้	กลไก	ด้าน	การ	ตลาด	เข้า	มา	แก้ไข	เป็น	สำคัญ

3.3.4	 ด้าน	สิ่ง	แวดล้อม	 กระแส	โลก	ใน	ปัจจุบัน	ให้	ความ	สำคัญ	กับ	ปัญหา	สิ่ง	แวดล้อม	เป็น 

	อนั	มาก	ทัง้นี	้เพราะ	ผลก	ระ	ทบ	ที	่เกดิ	ขึน้	ยอ่ม	ม	ีผล	ตอ่	สิง่	ม	ีชวีติ	ทัง้	มวล	ปญัหา	สิง่	แวดลอ้ม	จงึ	เปน็	ปญัหา	ระดบั	โลก 

	ซึ่ง	แตก	ต่าง	จาก	อดีต	ที่	เป็น	ราย	ประเทศ	ปัญหา	ที่	สำคัญ	ได้แก่	ทรัพยากรธรรมชาติ	ถูก	ทำลาย	มลภาวะ	ที่	เพิ่ม	

มาก	ขึ้น	 ปรากฏการณ์	เรือน	กระจก	 แหล่ง	พลังงาน	ที่	ลด	ลง	ภัย	แล้ง	 ปัญหา	เหล่า	นี้	มี	ที่มา	จาก	การ	ที่	ประชาชน	

มอง	สภาพ	แวดล้อม	เป็น	สินค้า	สาธารณะ	 (pulic	 goods)	 อัน	หมาย	ถึง	 สินค้า	ที่	ไม่	สามารถ	แข่งขัน	และ	กีดกัน	

บุคคล	อื่น	เข้า	มา	ใช้ได้	 เช่น	 การ	จับ	ปลา	ใน	มหาสมุทร	 ที่	จะ	ไม่มี	ใคร	ลงทุน	ปิด	ล้อม	ทะเล	และ	กีดกัน	คน	อื่น	ไม่	

ให้	เข้า	เขต	นี้	ดัง	นั้น	เพื่อ	ความ	อยู่	รอด	ทุก	คน	จึง	พยายาม	จับ	ปลา	ให้	ได้	ก่อน	เช่น	เดียว	กับ	มลพิษ	ที่	ทุก	คน	มอง	ไม่	

เห็น	ประโยชน์	ของ	การ	ช่วย	กัน	รักษา	ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	จึง	นำ	ไป	สู่	ปัญหา	ที่	เป็น	โศกนาฏกรรม	ของ	มนุษย์	ชาติ	ทั้ง	มวล	 

ดัง	เช่น	 จำนวน	ปลา	ที่	ลด	ลง	 สาร	คาร์บอน	มอน	นอก	ไซต์	 (CO)	 ที่	ปล่อย	ของ	เสีย	ออก	จาก	รถยนต์	เป็น	จำนวน	 

มาก	จน	เกิด	มลพิษ	หรือ	ประเด็น	อื่น	เช่น	การ	ปล่อย	สาร	คลอ	โร	ฟลู	ออ	โร	คาร์บอน	(chlorofluorocarbon:	CFC)	

จาก	เครื่อง	ปรับ	อากาศ	และ	โฟม	 จน	เป็น	ผล	ให้	เกิด	การ	ทำลาย	โอโซน	ใน	ชั้น	บรรยากาศ	 และ	เกิด	ปรากฏการณ์	

เรือน	กระจก	เป็นต้น

เมือ่	พจิารณา	จาก	ปญัหา	ที	่เกดิ	ขึน้	ใน	ระดบั	โลก	แลว้	จะ	พบ	วา่	ทางออก	สำหรบั	การ	แก	้ปญัหา	ดงั	กลา่ว	ควร	

อยู่	ที่	การ	สร้าง	สถาบัน	หรือ	องค์การ	ระหว่าง	ประเทศ	หรือ	เวที	การ	เจรจา	(forum)	เพื่อ	ยุติแก้ไข	ปัญหา	และ	สร้าง	

จิตสำนึก	ใน	ความ	เป็น	พลเมือง	โลก	ให้	เกิด	ขึ้น	พร้อม	ทั้ง	มี	การ	อภิปราย	ถึง	ปัญหา	และ	ร่วม	กัน	กำหนด	แนวทาง	

แก้ไข	เพื่อ	ให้	รัฐบาล	ของ	แต่ละ	ประเทศ	รับ	ไป	ปฏิบัติ	เพื่อ	ให้	เห็น	ผลอ	ย่าง	เป็น	รูป	ธรรม

กล่าว	โดย	สรุป	แล้ว	 ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	ใน	สังคม	โลก	ด้าน	สังคม	ใน	อนาคต	 จะ	มี	ลักษณะ	

ที่	สำคัญ	อย่าง	น้อย	สอง	ประการ	 กล่าว	คือ	 ประการ	แรก	 ใน	ด้าน	กาลเทศะ	หรือ	เวลา	และ	สถาน	ที่	 (time	 and	
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space)	 คือ	การ	ใช้	เวลา	ใน	ความ	เปลี่ยนแปลง	จะ	เป็น	ไป	อย่าง	รวดเร็ว	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 ความ	เปลี่ยนแปลง	ใน	อดีต	ที่	

เกิด	ขึ้น	เดิม	ใช้	เวลา	20	ปี	ต่อ	ความ	เปลี่ยนแปลง	1	หน่วย	กลาง	ศตวรรษ	ที่	20	อาจ	ใช้	เวลา	เพียง	5	ปี	ต่อ	ความ	

เปลี่ยนแปลง	 1	หน่วย	และ	ใน	กลาง	ศตวรรษ	ที่	 21	ความ	เปลี่ยนแปลง	นี้	จะ	รวดเร็ว	ยิ่ง	ขึ้น	ประการ	ที่	สอง	 ใน	

ด้าน	ผลผลิต	ที่	เกิด	ขึ้น	 จะ	มี	ลักษณะ	สลับ	ซับ	ซ้อน	หลาย	มิติ	หลาย	ชั้น	และ	รอบ	ด้าน	มาก	ยิ่ง	ขึ้น	 ซึ่ง	จะ	มี	ผล	ต่อ	

ทุก	ส่วน	ที่	อยู่	ใน	สังคม	โลก	ถ้วน	หน้า	 ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	นี้	ทำให้	สังคม	โลก	ใน	อนาคต	จะ	เปลี่ยนแปลง	

จาก	หมู่บ้าน	โลก	เป็น	ครอบครัว	โลก	 (global	household)	 ใน	อนาคต	ความ	เปลี่ยนแปลง	ที่	เกิด	ขึ้น	นี้	จะ	ส่ง	ผล	

ต่อ	การเกษตร	กรรม	โดยตรง	ทั้ง	วิถี	ชีวิต	วิถี	การ	ผลิต	วัฒนธรรม	กระบวนการ	ใน	การ	ผลิต	สภาพ	แวดล้อม	ที่	

เกี่ยวข้อง	 ซึ่ง	เป็น	ผล	ที่	เกิด	ขึ้น	จาก	การก	ระ	ทำ	ของ	ระบบ	โลก	โดยตรง	ดัง	นั้น	โลก	ใน	อนาคต	จึง	เป็น	โอกาส	ของ	

ผู้	ที่	เกี่ยวข้อง	กับ	การเกษตร	ว่า	จะ	ปรับ	ตัว	ตาม	ระบบ	โลก	อย่างไร	บาง	ส่วน	อาจ	ดำเนิน	การ	ตาม	กระแส	โลก	หรือ	

บาง	ส่วน	อาจ	ทวน	กระแส	โลก	ขึ้น	อยู่	กับ	ปัจจัย	ที่	เกี่ยวข้อง	และ	ปัจจัย	แวดล้อม	ของ	ตน	เป็น	สำคัญ	เพื่อ	ให้	สังคม	

โลก	สามารถ	ดำรง	อยู่	ได้	ตลอด	ไป

หลัง จาก ศึกษา เนื้อหา สาระ ตอน ที่ 3.3 แล้ว โปรด ปฏิบัติ กิจกรรม 3.3

ใน แนว การ ศึกษา หน่วย ที่ 3 ตอน ที่ 3.3
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