บทสรุปผลการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอสังคมไทย
คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ไดจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตนที่มีตอสังคมไทย เมื่อวันที่ ๒๙–๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภา
วดีรังสิต มีผูลงทะเบียนเขารวมสัมมนาในวันแรกจํานวน ๕๒๔ คน วันที่สอง ประมาณ ๓๐๐ คน
การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒ นศิริธรรม) เปน
ประธานในพิธีเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัตน ตอ การบริหารสังคมไทย
มีการบรรยายในหัวขอตาง ๆ จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช
นายกราชบัณ ฑิ ตยสถาน บรรยายเรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมไทย รศ. ดร.สมชาย ภค
ภาสนวิวัฒน บรรยายเรื่อง แลหลังสยามยุคพาณิชยนิยมและยุคลาอาณานิคม ดร.ชาญวิทย เกษตรศิ
ริ บรรยายเรื่อง ทาทีและการตอบสนองของสยามและไทยกับการเผชิญกับอารยธรรมตะวันตกและโลกาภิ
วัตน ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานสํานักวิทยาศาสตร บรรยายเรื่อง ภูมิคุมกัน
ตอกระแสโลกาภิวัตนของสังคมไทย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายเรื่อง บทบาทของศาสนาใน
โลกาภิวัตน ศ. ดร.ลิขิต ธีรเวคิน บรรยายเรื่อง คนไทยในอุดมคติยุคโลกาภิวัตน นอกจากนี้ยังมีการ
อภิปราย เรื่อง การแกปญหาจากผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมไทยดานตาง ๆ เชน ดานสังคม
สภาพความเปนอยู และการดําเนินชีวิต ดานการศึกษา วัฒ นธรรม และจริยธรรม ดานเศรษฐศาสตร
ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีการแบงกลุมระดมความคิดใน
ประเด็นตาง ๆ ไดแก
กลุ ม ที่ ๑ โครงการวิ จั ย เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นผลกระทบของโลกาภิ วั ต น อภิ ป รายใน
ประเด็นของการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบของโลกาภิวัตนดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
เศรษฐกิจ และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมที่ ๒ กลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบของโลกาภิวัตน อภิปรายในประเด็น
การปลูกฝงและปลุกจิตสํานึกเรื่องผลกระทบของโลกาภิวัตน กลยุทธในชุมชนระดับ อบต. และ
กลยุทธดานความมั่นคง
กลุมที่ ๓ กลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม อภิปรายในเรื่องของปา
และน้ํา ภาวะโลกรอน และมลพิษ
กลุ ม ที่ ๔ การดํ า เนิ น งานของเครื อ ข า ยสหวิ ท ยาการเพื่ อ การพั ฒ นาสั ง คมไทย
อภิป รายถึงประเด็นวาจะสรางเครือขายของสมาชิกสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาไดอยางไร ทั้งตัว
บุคคล องคกร จนกระทั่งถึงระดับ อบต. และเมื่อสรางเครือขายสมาชิกไดแลวจะมีวิธีดําเนินการอยางไร
สาระสําคัญของการสัมมนาสรุปไดดังนี้
ศาสตราจารย นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย ประธานกรรมการจัดสัมมนา กลาวรายงานวา การจัดสัมมนาวิชา
การเรื่อง “ผลกระทบของโลกาภิวัตนที่มีตอสังคมไทย” ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสห
วิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งตั้งขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๐ ปของราชบัณฑิตยสถานเปนผูดําเนิน
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การ ราชบัณฑิตยสถานไดขยายงานในดานการประสานงานทางวิชาการกับนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอก
ช น โด ย จั ด เป น รู ป เครื อ ข ายสหวิ ท ยาการซึ่ งได รั บ พระมหากรุ ณ าจากสมเด็ จพระเทพรั ต น ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ ไวในพระราชูปภัมภตั้งแตวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะ
กรรมการจัดงานฯ ไดหยิบยกปญหาเรื่องผลกระทบตอสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากยุคโลกาภิวัตน โดยเห็นวา
เปนปญหาที่จะตองมีการระดมความคิดและตองทําในรูปแบบสหวิทยาการ จึงไดกําหนดการสัมมนาวิชา
การประจําปขึ้น
การสัมมนาครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สงบุคลากรในหนวยเขารวม
สัมมนา และยังไดรับการสนับสนุนดานนิทรรศการจากหนวยงานหลายหนวยงานที่มาออกบูทวิชาการดวย นอก
จากนี้คณะกรรมการไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ มาใหขอมูลในรูปการบรรยาย การอภิปราย และการแบง
กลุมระดมความคิด โดยหวังวา การสัมมนาครั้งนี้จะกอใหเกิดประโยชนในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินงานทั้ง
ภาคปฏิบัติและภาควิชาการ ซึ่งจะเปนรูปแบบของกิจกรรมการประสานงานที่เหมาะสมในสภาพสังคมปจจุบัน เพื่อ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการประยุกตผลของโลกาภิวัตนที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย อัน จะนําไปสูการพัฒนาและการ
แกปญหาแบบบูรณาการตอไป

นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี กลาวเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง
ผลกระทบของโลกาภิวัตน ตอ การบริหารสังคมไทย วา ราชบัณฑิตยสถานเปนที่รูจักกันดีในดานภาษา
เปนสวนใหญ สวนในดานอื่น เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร เปนดานที่ไมเปนที่รูจักกันมากนัก แตทั้งนี้ทั้ง
นั้น ดานอื่น ๆ ก็เปนหนาที่ของราชบัณฑิตดวยเชนเดียวกัน คําสอนของพระพุทธเจาที่วา คบคนพาล พาล
พาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล ทําใหทุกคนอยากอยูใกลบัณฑิต ตอไปนี้ รัฐบาลควรปรึกษา
หารือกับราชบัณฑิตมากขึ้น และราชบัณฑิตเองก็ควรมีกระบวนการใหคําปรึกษาแนะนําดวย
ประเทศและสังคมตางก็เปนพลวัต ประเทศไทยอยูในกระแสโลกาภิวัตน ทุกสิ่งทุกอยางสัมพันธ
กันอยางเปนพลวัต ทุกคนไมไดอยูคนเดียว ตองสัมพันธเกี่ยวของกัน ประเทศไทยเปรียบเหมือนรางกายคือ
ทุกอยางเป นระบบเกี่ยวเนื่องกัน ผลกระทบของโลกาภิวัตน ไมใชประเทศไทยที่เป นฝายรับอยางเดียว
หลายสิ่งหลายอยางของประเทศไทยก็สงผลกระทบตอโลกเชนเดียวกัน เชน อาหารไทย มวยไทย ภาพ
ยนตรไทย ทีมฟุตบอลที่คนไทยเปนเจาของ อุตสาหกรรมไทย สิ่งเหลานี้ไดแพรไปทั่วโลก
สังคมไทยกับโลกมีความสัมพันธเปนแบบพหุปฏิสัมพันธ องคกร ประเทศ สังคม จะกาวหนาขึ้นอยู
กับการจัดการ การจัดการเปนคํารวมของการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุผลที่พึงปรารถนา
การจัดการสังคมมีความสลับซับซอน แตก็สามารถสกัดเอาสวนสําคัญออกมาได จึงตองมีเปา
หมาย มีทิศทาง มียุทธศาสตร ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ มีคําวา “ เพื่อให
สังคมไทยอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” อันสะทอนใหเห็นวา ตอไปนี้สังคมไทยจะมีความสุขรวมกัน
การจัดการคือการมีเปาหมายพรอมวิธีการ วิธีการสําคัญคือยุทธศาสตร ซึ่งเปนวิธีการที่มีพลังสูง
การจัดการสังคมไทย ตองการทั้งเปาหมายและยุทธศาสตร เปาหมายที่ดีนั้น ทุกคนในสังคมตองเห็นพอง
ตองกัน จึงจะมีพลัง กระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งเปาหมายสําคัญคือ กระบวนการมีสวนรวม ตัวอยางของ
กระบวนการมีสวนรวม เชน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
๒๕๔๐ กฎหมายที่ใชกระบวนการมีสวนรวมมากที่สุด คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
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กฎหมายหรือการดําเนินการนโยบายของรัฐตองมีกระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการมีสวน
รวมเปนสวนหนึ่งของการบริหารสังคมที่ดี
การจัดการสังคมตองมียุทธศาสตร ตองมีเปาหมาย และเปาหมายที่ดีตองมีกระบวนการมีสวน
รวมเขามาดวย
สิ่งที่วิทยากรไดปฏิบัติคือ มองดี สรางความดีที่มีอยู ซึ่งจะทําใหไดสิ่งตาง ๆ เหลานี้ตามมา คือ
(๑) มีกําลังใจ (๒) มีฐานความดี (๓) สวนไมดีนอยลง
การบริหารสังคมที่ดี นอกจากกระบวนการมีสวนรวมแลว ยังตองใชสวนดีเปนตัวตั้งอีกดวย องค
กร หรือชุมชนหนึ่ง ๆ ยอมจะมีความดีอยูเปนจํานวนมาก จึงตองคนหาความดี เมื่อคนหาไดแลวจะทําให
เกิด พลังแห งความดี สังคมไทยใชค วามดี เป น ตั วตั้ง ขับ เคลื่อ นด วยความดี สังคมจึงจะเป น สังคมที่ พึ ง
ปรารถนา การบริหารสังคมใหมองโลกาภิวัตนเปนปรากฏการณ การบริหารจัดการสังคมไดดี จะทําให
โลกาภิวัตนเปนปรากฏการณที่ดีดวย เมื่อใชระบบคิดที่ดี ที่เหมาะสม ก็ไมตองสนใจโลกาภิวัตน จัดการดีก็จะ
ไดสวนดี สังคมไทยมีหลายระดับ และที่สําคัญมากที่สุดคือ ระดับประชาชน ซึ่งเปนพลังมหาศาล เปนฐาน
รากของสังคม จึงตองมองพวกเขาเหลานั้นอยางมีคุณคาความเปนมนุษย
ศาสตราจารย ดร.ชัยอนั น ต สมุ ท วณิ ช นายกราชบั ณ ฑิ ตยสถาน บรรยายพิเศษเรื่อง ผล
กระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมไทย ความวา โลกาภิวัตน (globalization) เปนการเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่มี
ลักษณะพิเศษแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงที่เคยมีมากอนในสังคมไทย ลักษณะที่สําคัญของโลกาภิวัตนคือ
เปนการเปลี่ยนแปลงของความสามารถของมนุษยที่จะจัดการกับความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและความ
สัมพันธระหวางมนุษยดวยกัน การเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตนนี้มีขอจํากัดคือเปนการยนระยะความ
สัมพันธระหวางกาละกับเทศะ ขอจํากัดนี้ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใชเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ในสมัยกอนเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคอยเปนคอยไป ใชเวลานาน มนุษยสามารถลองผิดลองถูกได
สามารถเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธได และแมแตสามารถเลือกรับบางสวนหรือยืดระยะเวลาในการรับไดดวย
เชน ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เราเลือกรับเทคนิคในการจัดการบริหารบานเมืองสมัยใหม แตไมรับระบอบการ
เมืองมาใช แตโลกาภิวัตนมิไดมีลักษณะเชนนั้น การเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตนมีลักษณะสําคัญดังตอไป
นี้
๑. ปดทางเลือกของผูที่อยูทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ในการเปลี่ยนแปลงแบบโลกาภิวัตน หากปฏิเสธไมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะเปนการปด
โอกาสที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากโลกาภิวัตนทําใหชีวิตมนุษยเปลี่ยนไปตั้งแตหนวยใหญ
เชนรัฐ บริษัท ไปจนถึงปจเจกบุคคล ที่สําคัญคือโลกาภิวัตนยนกาละกับเทศะใหเขาชิดกันหรือเปนหนึ่ง
เดียว ทําใหจังหวะชีวิตมนุษยเปลี่ยนไปเปนรวดเร็วขึ้น กลายเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินคุณคาวาจะดี
หรือไม สมเหตุสมผลหรือไม ระบบเศรษฐกิจจึงเปนระบบที่มีอัตราเร็วสูง
๒. มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ผลกระทบนี้มี ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑ ผลกระทบตอมิติตัวแบบ มีการนําเสนอวาระบอบการเมืองแบบใดจะดีที่สุด สามารถนํา
ความผาสุกมาสูประชาชน กอนหนาที่จะมีโลกาภิวัตน โลกอยูในยุคสงครามเย็น ซึ่งมีลักษณะการปกครอง
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๒ แบบ คือ แบบทุนนิยมเสรี ซึ่งปลอยใหกลไกตลาดกําหนดความเคลื่อนไหวของระบบเศรษฐกิจ และแบบ
สังคมนิยม ซึ่งเนนเศรษฐกิจแบบรวมศูนย ลดอํานาจและอิทธิพลของการตลาด โดยใหอํานาจการผลิตอยู
ในมือของรัฐมากกวาเอกชน ตอมาเมื่อถึงยุคโลกาภิวัตน ก็เปลี่ยนแนวคิดเปนเอาตัวแบบของสังคมมาเปน
ตัวแบบโลก คือ ตองใหผลดีตอสังคม เนนเรื่องเสรีในหลาย ๆ ดาน เชน
- เสรีดานทุน ทําใหเงินทุนไหลเวียนไดคลอง
- เสรีดานการคา มีการลดกําแพงภาษี ลดขอจํากัดทางการคา
- เสรีดานการเงิน ลดขอจํากัดดานการเงิน ทําใหระบบการเงินไหลเวียนอยางเสรี .
- เสรีดานทุน เดิมการติดตอระหวางประเทศตองมีสนธิสัญญา มีการคาขายที่มีการลงทุน
นอยมาก หมายความวา การคาขายเกิดขึ้นกอนการลงทุน ปจจุบัน การลงทุนเกิดขึ้นกอนการคาขาย
ในยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลขาวสารเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหปจจัยการ
ผลิตแบบดั้งเดิมนอยลง แตเดิมใหความสําคัญแกผูถือครองปจจัยการผลิต แตโลกาภิวัตนเปลี่ยนแหลง
อํานาจของผูมีอํานาจทางเศรษฐกิจดั้งเดิม กิจการใหม ๆ ใชวัตถุดิบเปนปจจัยในการผลิตนอยมาก นอกนั้น
เปนเรื่องของความรูและเทคโนโลยี ซึ่งกลายมาเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญ แรงงานและที่ดินซึ่งเปนปจจัย
การผลิตดั้งเดิมลดความสําคัญลง ทุนไมไดมาจากการสะสมหรือจากการเปนเจาของของคนไมกี่คน แต
กลับเปดกวางทําใหคนเขาถึงทุนไดงายขึ้น ระบบเศรษฐกิจจึงเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เปนรายยอยหรือ
ขนาดกลางมากขึ้น เดิมระบบเศรษฐกิจถูกครอบงําโดยบริษัทขนาดใหญ แตปจจุบันเปนบริษัทขนาดยอย
หรือขนาดกลางมากขึ้น บางทีอาจหาสัญชาติไมไดเพราะอาศัยความรวมมือจากหลายแหง นอกจากนี้ ผล
กระทบทางเทคโนโลยียังมีผลใหเกิดการไหวตัวสูง เชน การไหวตัวของคาเงินบาท ทําใหเกิดการลมอยาง
กะทันหันของบริษัทหลายแหง ทุกอยางไมมีการลองผิดลองถูก ถาผิดแลวฟนตัวยาก
๒.๒ ผลกระทบตอมิติทางดานอํานาจรัฐ เดิมรัฐมีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ มีอํานาจอธิปไตย
และใชอํานาจบังคับเชิงเดี่ยว ทางผูถูกบังคับไมมีอํานาจตอรอง ปจจุบันรัฐไมมีอํานาจสูงสุด ตองยอมลด
อํานาจในการรวมพหุภาคีหรือทวิภาคี บรรษัทขามชาติหรือองคการ NGO เปนตัวแปรที่สําคัญ เชน รัฐจะ
สรางเขื่อน ถา NGO คัดคานก็ทําไมได หรือถามีบรรษัทขามชาติถือหุนอยูก็ทํางานไมได จึงมีผลกระทบตอ
อํานาจรัฐในการดําเนินการตาง ๆ ทําใหขาราชการตองปรับตัว
การมีเสรีภาพ การมีสวนรวมของประชาชน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปจจัยเกี่ยวของตาง ๆ เหลา
นี้มีผลทั้งทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนดานสังคม กลาวคือ วิถีชีวิตถูกกําหนดโดยการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ การตลาดที่ชักชวนใหคนบริโภคมากขึ้น ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมในการใชชีวิต ใน
ดานชุมชนก็มีผลกระทบเชนกัน สินคาอุปโภคบริโภคในดานหนึ่งมีคุณภาพดีขึ้นเพราะหางใหญใชตนทุน
นอย คนใชของไดของในราคาถูกลง เกิดความเทาเทียมไมแตกตางกันในการใชของ แตอีกดานหนึ่งไป
ทําลายรานคาปลีก รานชําที่เคยมีอยูในชุมชน
ในทางเกษตรก็มีการแขงขันกันมากขึ้น มีการเปดการคาเสรี สินคาที่ไมเคยมีการแขงขันมากอนก็
เริ่มมีการแขงขันมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีผลตอการเรียนรูและการศึกษาในสังคมมากขึ้น โลกาภิวัตนมาจากการ
กําหนดมาตรฐาน เดิมเรากําหนดไดใชเฉพาะในประเทศเทานั้น แตเมื่อตองการลงทุน เปดเสรีทางการคา
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มากขึ้น ก็จะดูวาในบรรดาประเทศกําลังพัฒนามีคุณภาพและมาตรฐานแคไหน ซึ่งเปนที่มาของตัวชี้วัดตาง
ๆ เชน ธนาคารตองมาประชุมรวมกันเพื่อกําหนดเงื่อนไขเพื่อใชกับธนาคารทั้งหมด ตองมีการคํานึงถึง
ความเสี่ยงดวย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่คนไทยไมมีทักษะ ไมมีประสบการณ เชน การเจรจาตอรองการคา เรา
ตองเผชิญกับการตอสูและการแขงขันไปพรอม ๆ กับการเรียนรูสิ่งที่เขากําหนดขึ้นสําหรับการแขงขัน หนวย
ราชการตองมีการเซ็นสัญญาการทํางาน มีตัวชี้วัด และมาตรฐานที่โลกวางไว คือ มาตรฐานสากล
สิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุดจากโลกาภิวัตนคือ วัฒ นธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนไทย เดิมการ
เปลี่ยนแปลงเปนไปอยางชา ๆ วิธีคิดจะเปนแบบสบาย ๆ นาน ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงสักทีหนึ่ง ปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวัฒนธรรมใหรับ
กับการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน มีการวัดที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการกําหนดเปาหมาย
ของงาน คําหลักในยุคนี้ คือ คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ ไมใช การศึกษา การศึกษา การศึกษา ไมวาจะ
เป น สิ น ค า หรื อ บริ ก ารต า ง ๆ การกิ น อยู การท อ งเที่ ย ว อาหาร ล ว นต อ งพบกั บ คํ า ว า “มาตรฐาน”
โดยสรุปจะพบวา โลกาภิวัตนมีผลกระทบกับทุก ๆ ดาน มีทั้งสิ่งที่ดีและขอเสีย อยูที่มีการเตรียม
ตัวรับอยางไร โลกาภิวัตนมีผลกระทบตอรัฐและเกิดการที่รัฐไมสามารถเปนตัวการในการกระทําที่เปน
อํานาจบังคับเชิงเดี่ยวได ความสําคัญของอัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การติดตอทางอิน
เทอรเน็ตมีผลอยางมหาศาล ขาวลือเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหชุมชนเปลี่ยนไป มีชุมชนเทียมแฝง ทําใหคน
วัดกันที่คุณภาพ ถือเปนคุณคาใหม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีปฏิบัติตัว ใครเปลี่ยนไมไดก็ตก
กระแส โลกาภิวัตนเปนการเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งที่มีความเปนกลางในตัวเอง อยูที่วาเราจะจัดการเกี่ยว
กับตัวเองอยางไร
รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ภคภาสน วิ วั ฒ น บรรยายพิ เศษเรื่อ ง แลหลั ง สยามยุ ค
พาณิชยนิยมและยุคลาอาณานิคม วา แนวคิดวาดวยโลกาภิวัตนแบงออกเปน ๓ ชวง คือโลกาภิวัตน ๑
(ค.ศ. ๑๔๙๒-๑๘๐๐) สังคมเกษตร (คลื่นลูกที่ ๑) โลกาภิวัตน ๒ (ค.ศ. ๑๘๐๐-๑๙๘๙) สังคมอุตสาห
กรรม (คลื่นลูกที่ ๒) และโลกาภิวัตน ๓ (ค.ศ. ๑๙๘๙-ปจจุบัน) สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลื่นลูกที่ ๓)
ซึ่งเริ่มตนเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง หากพิจารณาตามหัวขอการบรรยายคือ แลหลังสยามยุคพาณิชยนิยม
และยุคลาอาณานิคม จะอยูในชวงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ ๔ จน
ถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ประเทศไทยหรือสยามในขณะนั้น
ตองเผชิญกับปญหาการเมืองระหวางประเทศ และการลาอาณานิคมของชาติตะวันตก แตอยางไรก็ตาม
ดวยพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยทั้ง ๒ พระองคก็ทําใหสยามสามารถผานวิกฤตการณตาง ๆ เหลา
นั้นไปไดดวยดี โดยการดําเนินนโยบายตางประเทศอยางยืดหยุน การยอมเสียดินแดนบางสวนเพื่อรักษา
เอกราชของประเทศไว การปฏิรูปการปกครอง เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมายและการศาล การศึกษา สังคม
และวัฒนธรรม ตลอดจนการผูกมิตรกับมหาอํานาจตะวันตก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมายขึ้น
ในสังคมสยาม ซึ่งอาจพิจารณาไดดังนี้
๑. รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ การทําสนธิ สัญญาเบาวริงทํา
ใหสยามมีการติดตอกับตางประเทศอยางกวางขวางมากขึ้น กอใหเกิดระบบการคาเสรี และยกเลิกการคา
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แบบผูกขาดโดยพระคลังสินคา อันเปนการสงเสริมการคาไทยใหขยายตัวอยางกวางขวาง การขยายตัวของ
การผลิตและสงออกขาวทําใหชาวนาตองขยายพื้นที่นาไปอีกมาก ซึ่งตองมีการใชแรงงานเพิ่มขึ้นในการทํา
นา รัชกาลที่ ๔ จึงไดลดหยอนการเกณฑแรงงานตามระบบไพรลง เพื่อใหเกษตรกรใชเวลาทํานามากขึ้น
สวนงานกอสรางของหลวงก็ใหจางคนจีนมาทําแทน เกิดการขยายตัวของระบบเงินตราทําใหเงินตราที่
หมุนเวียนภายในประเทศไมเพียงพอ จึงเปนผลทําใหพระคลังมหาสมบัติผลิตเงินไดไมทันกับความตองการ
รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกลาฯ ใหตั้งโรงกษาปณขึ้นในพ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อใหใชเงินแทนเงินพดดวง นอกจากนี้ได
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ปรับปรุงระบบภาษีอากร เชน ตั้งภาษีอากรชนิดใหม เชน อากรมหรสพ ภาษีปน
ภาษีผัก เปลี่ยนอากรตลาดเปนภาษี สวนทางสังคมเกิดการปรับปรุงประเพณีและวัฒนธรรมใหสอดคลอง
กับวัฒนธรรมตะวันตก เชน การประกาศใหเจานายและขาราชการสวมเสื้อผาเขาเฝา ทรงอนุญาตใหชาว
ตางประเทศถวายคํานับและนั่งเกาอี้เวลาเขาเฝา ไมตองถูกบังคับใหมอบกราบ กําหนดใหมีธงชาติเปนครั้ง
แรก คือ ธงสีแดงมีชางเผือก และตอมารัชกาลที่ ๖ ทรงเปลี่ยนเปนธงไตรรงค สรางเครื่องราชอิสริยาภรณเพื่อ
บําเหน็จความชอบใหแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการตางประเทศเปนประเทศแรกในเอเชีย ทรงลดการ
เกณฑแรงงานดวยการอนุญาตใหไพรเสียเงินแทนการเกณฑแรงงานเพื่อใหพวกไพรที่มีอยูไปทํางานสวนตัว
ไดมากขึ้น ทรงใหพระบรมวงศานุวงศมีการเรียนภาษาอังกฤษ และมีการจัดสงขาราชการไปศึกษาดูงานตาง
ประเทศ ทรงอุปถัมภพระสงฆทั้ง ๒ นิกาย คือ ธรรมยุติกนิกาย และมหายานนิกาย นอกจากนี้รัชกาลที่ ๔
ไดทรงสงเสริมในดานวรรณกรรมอันเปนผลจากการขยายตัวของแนวคิดตะวันตก วรรณกรรมที่สําคัญที่
พระองคพระราชนิพนธคือ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระรามเดินดง รายยาวมหาเวชสันดรและพระราช
นิพนธเกี่ยวกับดาราศาสตรและโหราศาสตร
๒. รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ ไดมีการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงระบบเงินตรา ยกเลิกการใชเงิน
พดดวงในพ.ศ. ๒๔๕๑ ใหใชเหรียญบาทกับสลึงในพ.ศ. ๒๔๕๒ และมีการใชธนบัตรเปนครั้งแรก มีการ
เปลี่ยนแปลงหนวยสกุลเงินตราใหมเปนสตางค และ ๑๐๐ สตางค เทากับ ๑ บาท ตั้งกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ในพ.ศ. ๒๔๑๘ มีการเปลี่ยนแปลงเทียบคาเงินไทยเปนมาตรฐานทองคําโดยกําหนดอัตราแลก
เปลี่ยนที่แนนอน นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเตรียมแผนการเลิกทาสอยาง
เปนขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตพ.ศ. ๒๔๑๗ และเสร็จสิ้นในพ.ศ. ๒๔๔๘ ซึ่งตามความเห็นของผูบรรยายแลว
เห็นวา การเลิกระบบไพรและทาสเปนแนวนโยบายที่ชาญฉลาดเพราะเปนการรวมศูนยอํานาจที่พระมหา
กษัตริย ทําใหเจาขุนมูลนายถูกริดรอนอํานาจลง และยังเปนการเพิ่มเสถียรภาพทางการเมืองใหกับพระมหา
กษัตริยอนึ่งการปฏิรูปประเพณีและวัฒนธรรม ทรงแกไขระบบการสืบสันตติวงษ โดยทรงแตงตั้งตําแหนง
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (Crown Prince) และทรงประกาศยกเลิกตําแหนงกรม
พระราชวังบวรสถานมงคลหรือตําแหนงวังหนา เพื่อเปนประเพณีสืบพระราชบัลลังกตอไป สวนการปฏิรูป
การศึกษารัชกาลที่ ๕ ไดทรงจัดตั้งโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ทรงสถาปนาโรง
เรียนภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหกับเจานายมีการตั้งโรงเรียนสําหรับราษฎร เชน การตั้งโรง
เรียนวัดมหรรพาราม การจัดตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง โรงเรียนไปรษณียโทรเลข โรงเรียนนายรอย ทางดาน
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การศาสนาไดทรงสรางและบูรณะปฏิสังขรณวัด เชน วัดเบญจมบพิตร วัดเทพศิรินทราวาส มีการชําระ
พระไตรปฎก โดยโปรดเกลาฯ ใหสรางพระไตรปฎกฉบับพิมพขึ้นครั้งแรก และโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
บัญญัติปกครองคณะสงฆ รศ. ๑๒๑ โดยกําหนดใหพระสังฆราชเปนประมุขและผูบังคับบัญชาสูงสุดฝาย
คณะสงฆ มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของสงฆขึ้น ๒ แหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย
๓. รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ ไดมีการดําเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจคือ มีการรวมทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม เชน ใหมีการสนับสนุนการลงทุนในการจัดตั้งบริษัท ปูน
ซีเมนต และจัดตั้งบริษัทพาณิชยนาวีสยาม สงเสริมทางดานการเกษตร เชน การตั้งกรมทดน้ํา และสงเสริม
ใหมีการขุดลอกคูคลอง ตลอดจนจัดตั้งกรมสหกรณขึ้น ปรับปรุงสาธารณูปโภค การชลประทาน เริ่มวาง
รากฐานการคมนาคมทางอากาศ การปรับปรุงสถาบันการเงิน เชน จัดตั้งคลังออมสินขึ้นในพ.ศ. ๒๔๕๖
ซึ่งตอมาไดกลายเปนธนาคารออมสินเปลี่ยนแปลงมาตราชั่งตวงวัดใหเปนระบบสากล โดยระบบของฝรั่ง
เศสมาแทนตาชั่งตวงวัดตามแบบเกาของไทย ในดานสาธารณสุข มีการจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
อนุสภากาชาด และจัดตั้งกรมสาธารณสุข ปรับปรุงระบบการศึกษา โดยมีการขยายการศึกษาขั้นตนอยาง
ทั่วถึง ทรงใหยกฐานะโรงเรียนขาราชการพลเรือนเปนสถาบันอุดมศึกษาไดชื่อวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกในประเทศไทยในพ.ศ.๒๔๕๙ และโปรดเกลาฯ ใหกระทรวง ศึกษาธิการ
ดําเนินการรางพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้นและกําหนดใหทั้งชายหญิงตองเขาเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษา ดานประเพณีและวัฒนธรรม มีพระราชบัญญัตินามสกุล และใหมีการกําหนดคํานําหนานามสตรี
และเด็กใหเปนนางและนางสาวเด็กชายและเด็กหญิง เปลี่ยนธงชาติเปนธงไตรรงค มีการเปลี่ยนแปลงการ
นับเวลาจากที่เรียกวา “ทุมโมง” เปน “นาฬิกา” และใชมาตรฐานเวลาตามนานาประเทศโดยใช ตารางเวลา
กรีนิช สหราชอาณาจักร เปนมาตรฐานนับเวลาโดยไทยเร็วกวากรีนิช ๗ ชั่วโมง นอกจากนี้พระบาท สมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงสงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาและพระปริยัติธรรม เชน ทรงขยายหลัก
สูตรการศึกษาที่มหามกุฎราชวิทยาลัยใหกวางขวางมากขึ้นและขยายหลักสูตรเปนปริญญาตรีศาสนศา
สตรบัณฑิต ทรงพระราชนิพนธหนังสือเกี่ยวกับหลักธรรมไวจํานวนมาก เชน เทศนาเสือปา,พระพุทธเจา
ตรัสรูอะไร ซึ่งถือเปนยุคทองของวรรณคดี เนื่องจากพระองคมีผลงานและสนับสนุนวรรณคดีอยางมากมาย
ที่สําคัญ เชน มัธนะพาธา เที่ยวเมืองพระรวง เทศนาเสือปา บอเกิดแหงรามเกียรติ์ กาบแหเรือ เรื่องแปล
จากบทละครของเชคสเปยร เชน เวนิชวานิช โรมิโอกับจูเลียต และตามใจทาน จากที่กลาวมาอาจสรุปได
วา กระแสโลกาภิวัตนเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย แตดวยพระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยทั้ง ๓ พระองค
จึงทําใหสยามสามารถรักษาเอกราชมาไดจวบจนทุกวันนี้
ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ บรรยายพิเศษเรื่อง ทาทีและการตอบสนองของสยามและ
ไทยกับการเผชิญกับอารยธรรมตะวันตกและโลกาภิวัตน วา นับจากคําวา “globalization” เขามาใน
ประเทศไทย มีความพยายามในการใหคําจํากัดความ นิยาม ความหมายกันเปนจํานวนมาก ในที่สุด ราช
บัณฑิตยสถานได บัญญัติคําวา “โลกานุวัตน” ใชในความหมายของ “globalization” แตในสังคมไทยนั้น
โลกานุวัตนไมไดเพิ่งปรากฏขึ้น แตมีมาตั้งแตปลายรัชกาลที่ ๓ ตอตนรัชกาลที่ ๔ แลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางความคิดของปญญาชนและชนชั้นนําในสยาม นับจากการเริ่มมีบท
บาทของหมอบรัดเลย [แดเนียล บีช แบรดลีย (Danial Beach Bradley)] นายแพทยชาวอเมริกันที่เขามา
เผยแผ คริสต ศาสนาในสยามตั้ งแต สมั ยรัชกาลที่ ๓ เขามี ค วามคิ ดวา ถาสยามเปลี่ยนไปนั บ ถือ คริส ต
ศาสนาแลวจะสามารถสรางความเจริญใหแกประเทศไดเปน “civilized nation” อยางชาติตะวันตก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นวาชาติตะวันตกคิดวาประเทศทางตะวันออกเชนสยามนั้นยังลาหลัง ขาดการพัฒนา ตองให
ชาติตะวันตกเขามาชี้นํา ขณะเดียวกัน ชนชั้นนําในสังคมสยามก็เริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
เพื่อรับ มือกับการเขามาของชาติตะวันตก ผูนําที่โดดเดนในเวลานั้น คือ พระภิกษุเจาฟามงกุฎ ซึ่งทรง
ศึกษาวิทยาการของตะวันตกอยางลึกซึ้ง และทรงมีทัศนะวา สยามตองการ “ความทันสมัย” (modernity)
ไมใช “คริสตศาสนา” ซึ่งชนชั้นนําในสยามสามารถรับเอาความทันสมัยของประเทศตะวันตกมาปรับใชให
เหมาะกั บ สั งคมสยามได อ ย างเหมาะสม โดย “การปฏิ รูป ” (reform) หรือ กระบวนการทํ าให ทั น สมั ย ”
(modernization) หรือ “อัศดงคตาภิวัตน” (westernization)
อยางไรก็ตาม การเขามาของลัทธิลาอาณานิคมก็เปนภัยคุกคามของสยาม ทําใหสยามตอง
ปรับตัวดวยการยอมลงนามในสนธิสัญญาเบาวริง ทั้งที่ตองเสียเปรียบทั้งในดานการคา ภาษีอากร และการ
ศาล อีกทั้งตอมายังตองเสียดินแดนฝงซายแมน้ําโขงในกรณี ร.ศ. ๑๑๒ อีกดวย ชนชั้นนําสยามจึงให
ความสนใจในการปรับตัวเพื่อใหเปน “สยามใหม” ที่ชาติตะวันตกยอมรับได กระบวนการในการปรับตัวเริ่ม
ขึ้นโดยมีการรวมอํานาจอยูที่ศูนยกลาง คือ พระมหากษัตริย ระบบราชการแบบใหมถูกจัดตั้งขึ้นและนําไป
สูการปรับเปลี่ยนอยางกวางขวางในเวลาตอมา
เมื่อเกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงในสยามนั้น ไมเพียงแตชนชั้นนําสยามเทานั้นที่มีการ
เคลื่อนไหว แตยังมีปญ ญาชนสยามอีกกลุมหนึ่งที่มีความคิดกาวหนาในสังคมขณะนั้น ที่สําคัญ ไดแก
ก.ศ.ร. กุหลาบ และเทียนวรรณ ทั้งสองสะทอนความคิดเห็นของตนผานงานเขียนจํานวนมาก งานของ
ก.ศ.ร. กุหลาบ ที่นาสนใจคือ การเขียนชีวประวัติหรือเรื่องของสาแหรกและวงศตระกูล ซึ่งสะทอนเรื่องราว
ทั้งในดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทําให ก.ศ.ร. กุหลาบมักมีปญหากับทางราชสํานัก และถูกกลาว
หาวากล าวเท็ จ หรือ เป น “บ า บอ” หรือใกล “เสียสติ” เป น ตน การที่ ก.ศ.ร. กุห ลาบเป นนั กอาน สะสม
หนังสือ และเปนผูมีภูมิความรูจากทั้งโลกเกาและโลกใหมของสยาม ทําใหงานเขียนจํานวนมากของเขา
ออกสูสาธารณชน แตในฐานะ “คนนอก” ของราชสํานัก ซึ่ง ก.ศ.ร. กุหลาบมีเปาหมายที่จะใหชนชั้นนําใน
สยามที่มีการศึกษาดีไดรับรูขอมูลและเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยความ “สิวิไล” ทั้งยังตองการ
สื่อความคิดของเขาถึงผูปกครองหรือราชสํานักอีกดวย ก.ศ.ร. กุหลาบสรุปวาการดํารงเอกราชของบาน
เมืองนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบ ๔ ประการ คือ ศาสนา (พุทธ) อาณาจักร (กษัตริย) การปกครอง (รัฐบาลที่
ดี) และประชาชน (ที่ดี) อีกคนหนึ่งที่รวมสมัยกัน คือ เทียนวรรณ ซึ่งเปนผูที่เดินทางไปทั่วทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ไดมองเห็นความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้อยางชัดเจน เปนบุคคลสมัยใหมในยุคนั้น คือ กลา
พูด กลาแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และพยายามผลักดันเรื่องตาง ๆ ที่ถือวา “สิวิไล/ศิวิไลซ” เขา
ทํานายไววา ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกจะตองเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมของตน สรางสิ่ง ใหมที่ดีกวาแทนสิ่ง
เกา และเชื่อวาประเทศที่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนี้จะตองตกอยูใตการครอบครองของประเทศอื่น เทียนวร

๙

รณถูกจับดวยขอหาหมิ่นศาล เนื่องจากการเขียนฎีกาใหกับลูกความและสงใหศาลสูงโดยมิไดรับอนุญาต
จากกระทรวงวัง เทียนวรรณติดคุกอยู ๑๗ ป เมื่อออกจากคุกเขาอายุได ๕๖ ปและยังมาดําเนินกิจกรรม
ทางปญญาตอไป งานเขียนของเทียนวรรณมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต การเมือง การตางประเทศ ปญหา
สังคม และวรรณกรรม ซึ่งสําหรับเทียนวรรณแลว “สิวิไล” หรือ “ศิวิไลซ” หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ทางสังคม การปกครอง รวมถึงโครงสรางทางการเมืองดวย โดยรวมแลว ชนชั้นนําสยามสามารถที่จะปรับ
ตัวรับ “ความสิวิไล/ศิวิไลซ” ไดและพยายามทําใหกลายเปน “ไทย/ไทย” ทั้งยังกําหนดคําขึ้นใชวา “อารย
ธรรม” ดวย
สังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลนับแตทศวรรษ ๑๙๖๐ อันเปนผลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการที่ไทยเปนฐานทัพใหสหรัฐอเมริกา และเปนฐานทางเศรษฐกิจใหแก
ญี่ปุน และตอมาก็เกิดปรากฏการณ NIC ประเทศไทยพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อที่จะเปน “เสือ” แม
วาจะมีทั้งปญหาความแตกตางและชองวางทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมาก “กระแสของโลกาภิวัตน”
ในประเทศไทยปจจุบัน ก็คงเหมือนกับสยามประเทศในยุค “สิวิไล” ที่จะสามารถรับและปรับใหเขาสังคม
ไทยได ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงกลาวไวเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ วา ชนชาติ
ไทยมี “คุ ณ ธรรม” ๓ อย า งอั น เป น อุ ป นิ สั ย ประจํ า ชาติ คื อ (๑) ความจงรั ก อิ ส ระของชาติ (๒) ความ
ปราศจากวิหิงสา (๓) ความฉลาดในการประสานประโยชน
ศาสตราจารยพิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานสํานักวิทยาศาสตร บรรยายพิเศษ
เรื่อ ง ภู มิ คุ ม กัน ต อ กระแสโลกาภิ วัต น ข องสั งคมไทย วา กระแสโลกาภิวัต น คื อการเปลี่ยนแปลง
ท า มกลางข อ มู ล สารที่ มี อ ยู เป น จํ า นวนมาก และแพร ห ลายได อ ย า งรวดเร็ ว ตามความก า วหน า ของ
เทคโนโลยี ทําใหเกิดปญหาในการปรับตัว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว ซึ่งภูมิคุมกันที่ดี
หมายถึง ความพรอมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปน
ไปไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งใกลและไกล ภูมิคุมกันอาจเปนแบบที่เกิดในตัว คือ ความรู ความสามารถ ใน
การตัดสินใจและการปรับตัวรับสถานการณตาง หรืออาจเปนแบบที่เปนผลจากการศึกษา การวางแผน
หรือจากการใชแบบจําลองและการจําลองสถานการณของเหตุการณเดิม ๆ ซึ่งภูมิคุมกันที่ดีแบบที่เกิดใน
ตัวคือ ภูมิคุมกันแบบที่เปนคุณลักษณะของความพอเพียงที่สามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนไดใน
ทุกระดับ โดยยึดทางสายกลาง และทําอยางเปนขั้นตอน ซึ่งมี ๓ คุณลักษณะคือ
๑. ความพอประมาณ หมายถึง มีความพอดี ไมมากไปหรือนอยไป ไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง ตองมีเหตุผลที่ชัดเจนในการมีเหตุปจจัยและผลที่คาดวาจะ
เกิด ควรมีผลดีมากกวาผลเสีย
๓. ตองมีการเตรียมตัวใหพรอมเพื่อรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตทั้งใกลและไกล
ซึ่งเงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมทั้งหลายใหอยูในระดับพอเพียงนั้นตองอาศัย
เงื่อนไข ๒ ประการ คือ เงื่อนไขความรู คือตองมีความรอบรูในวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ตอง
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รอบคอบในการนําความรูนั้น ๆ มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อใชวางแผนและปฏิบัติอยางระมัดระวัง และ
มีเงื่อนไขคุณธรรม คือความสามารถในการเลือกทําสิ่งที่ถูกตอง ตระหนักอยูตลอดเวลาถึงความซื่อสัตย อด
ทน มีความเพียร และตองใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต ดังนั้นการมีภูมิคุมกันที่ดี คือ ตองมีความรูถึงสิ่งที่
คาดวาจะเกิด มีแผนรองรับในระดับตาง ๆ ใหเปนภูมิคุมกัน สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงได ปรับตัว
ไดทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี และที่สําคัญคือตองมีคุณ
ธรรม ซึ่งเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
การอภิปราย เรื่อง การแกปญหาจากผลกระทบของโลกาภิวัตนตอสังคมไทยดานตาง ๆ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
ดานสังคม สภาพความเปนอยู การดําเนินชีวิต ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปลมันน ราชบัณฑิต กลาววา
สังคมไทยคือกลุมคนผูรักอิสระหรือกลุมคนไทยที่มารวมกันโดยมีความสัมพันธตอเนื่องตามระเบียบกฎ
เกณฑ และมีวัตถุประสงครวมกัน
ลักษณะเดนของสังคมไทย สามารถประมวลไดดังนี้
-ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผและเห็นอกเห็นใจผูอื่น
-ความโออาเชื่อมั่นและหยิ่งในเกียรติของตนเอง
-ความนอบนอมและเคารพบุคคลผูมีอํานาจ
-ความสนุกสนาน
-ความรูสึกมักนอย สันโดษและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู
-ความเปนตัวของตัวเอง
-ความเปนอิสระ
-ความกตัญูรูคุณ
-ความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ และกฎแหงกรรม
บุคลิกภาพของคนไทยมีลักษณะคือ ขี้เกรงใจ ไมรักษาเวลา ลืมงาย ยิ้มแยมแจมใส ขาดความ
กระตือรือรน ขี้เลนและเปนกันเอง ขาดระเบียบวินัย ชอบอยากรูอยากเห็น รักพวกพอง ไมชอบเห็นคนอื่นดี
กวาตนหรือชอบจับผิดหรือตําหนิ เชื่อโชคลาง ตัดสินใจดวยความรูสึกมากกวาเหตุผล ชอบตอรองเพราะมี
เวลาเหลือเฟอ ไมกลาเสี่ยงหรือไมชอบอะไรที่เสี่ยง ชอบพนันขันตอ ชอบงานพิธีเปนการทําเพื่อเกียรติหรือ
ศักดิ์ศรี ชอบของแจกหรือของแถม สุภาพเรียบรอย ขาดความอดทน
วิวัฒนาการของสังคมไทย แบงเปน ๓ ระยะ คือ
๑. สังคมไทยในอดีต เปนสังคมเกษตรกรรม สมาชิกในสังคมเอื้อเฟอเผื่อแผเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
กตัญูรูคุณ เคารพธรรมชาติ พอใจที่จะดํารงชีวิตโดยสอดประสานกับธรรมชาติ ใชชีวิตอยางเรียบงาย
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย มีพอแมพี่นอง ปูยาตายายอยูรวมกันหมด ยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาเปนกรอบในการดําเนินชีวิตอยางเครงครัด ความสัมพันธของคนในสังคมมี
ลักษณะใกลชิดเอื้อเฟอเผื่อแผและอาทรซึ่งกันและกัน
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๒. สังคมไทยยุคใหม เปนสังคมอุตสาหกรรม ชีวิตของคนในสังคมสมัยนี้เปนชีวิตที่อางวางโดด
เดี่ยว ไมมีความผูกพัน ไมมีสวนรวมทางสังคม ใชเวลาไปกับการทํามาหาเลี้ยงชีวิตที่ตองตอสูดิ้นรนแขงขัน
และมุงประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ
๓. สังคมไทยในปจจุบัน เปนสังคมสารสนเทศ มีลักษณะที่เห็นเดนชัดคือ
-ขอมูลขาวสารเคลื่อนไหวถึงกันไดอยางไรพรมแดน
-ความเจริญกาวหนาทางวัตถุ
-การกระจายขอมูลขาวสารระหวางชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งเปนไปไดงายและรวดเร็ว
ขอดีของสังคมสารสนเทศ
-รับรูขาวสารขอมูลไดอยางรวดเร็ว
-ประหยัดเวลาและคาใชจายในการคนควาขอมูล
-ขจัดความลับในโลก
ขอเสียของสังคมสารสนเทศ
-สมาชิกในสังคมเกิดความเครียดมากขึ้น ความเครียดจะนําไปสูการมีบุคลิกภาพที่ผิด
ปรกติ คือ (๑) บุคลิกภาพแบบเครียด (๒) บุคลิกภาพแบบตอตานสังคม
-ระบบครอบครัวออนแอลง
-มนุษยหางธรรมชาติมากขึ้น
-มนุษยเคลื่อนไหวนอยลง
-วัฒนธรรมในอดีตสูญพันธุ
ภาวะวิกฤตของสังคมไทย
สภาพการณที่ทําใหสังคมไทยเกิดภาวะวิกฤตนั้น สามารถประมวลไดดังนี้
-กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากรหนาแนน
-คนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
-ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
-การหยารางเพิ่มขึ้น
-ครอบครัวมีความเครียดที่เกิดจากสภาพแขงขันทางเศรษฐกิจ
-การลักลอบเขาเมืองของแรงงานตางชาติมากขึ้น
-อัตราการตายจากอุบัติเหตุสูงขึ้น
-การตายดวยโรคเอดสมากขึ้น
-สังคมเปนสังคมบริโภคนิยมมากขึ้น โดยมีสื่อมวลชนเปนตัวกระตุน
-ความเชื่อทางศาสนาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธระหวางบุคคลเปนแบบทางการมากขึ้น
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูในขั้นวิกฤตมากขึ้น
-ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดรุนแรงขึ้น
-เศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกขยายตัวตอเนื่อง รายไดตอหัวของคนไทยเพิ่มมากขึ้น
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-ปญหาที่ดินทํากินและการขาดแคลนน้ํามีมากขึ้น
-พืชเกษตรหลักลดลง
-ความไดเปรียบในการผลิตสินคาเกษตรลดลง
ทางออก สามารถทําได ๒ ระดับ คือ
๑. การแกไขปญหาระยะสั้นหรือการแกไขปญหาเฉพาะหนา
๒. การแกไขในระยะยาว ทําไดดังนี้
-รัฐตองปรับเปลี่ยนนโยบาย วางแผนรองรับสภาพการณในอนาคตอยางนอย ๒๐ ปขึ้นไป
-ปฏิรูปการศึกษา ใหความสําคัญแกการศึกษาแบบผสมผสาน ใชวิธี ๓ อยางในการ
ศึกษา คือ (๑) การศึกษาจากการสัมผัสความจริง คือ ไดความรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (๒) การศึกษา
จากการคิด เปนเรื่องตอเนื่องจากการศึกษาจากการสัมผัสความจริง ฝกใหรูจักคิด สังเกต ฟง ตั้งสมมติฐาน
ตั้งคําถาม (๓) การศึกษาดวยการพัฒนาจิตใจ เพราะจิตใจที่พัฒนาแลวทําใหเกิดความสงบ ใชศาสนาเขา
มาชวยดวย
๓ สงเสริมสถาบันครอบครัว ครอบครัวเปนหนวยเล็กที่สุด แตมีความสําคัญมากสุด
เพราะเปนสถาบันพื้นฐานในการอบรมสั่งสอนสมาชิกของสังคมใหเขากับสังคมและมีพฤติกรรมสอดคลอง
กับความตองการของสังคม
๔. พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง การที่จะทําชุมชนใหเขมแข็งไดนั้นตอง แกไขความยากจน
อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แกไขและปองกันปญหาสังคม อนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม
ดานการศึกษา วัฒนธรรม และจริยธรรม นายวีระ โรจนพจนรัตน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เสนอการ
แกปญหาโลกาภิวัตนดานการศึกษา วัฒนธรรม และจริยธรรม ไว ๓ สวน คือ
๑. ผลกระทบโลกาภิวัตนดานการศึกษา วัฒนธรรม และจริยธรรม
มีทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบดังนี้
ผลกระทบเชิงบวกไดแก
๑.๑ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดมากขึ้น
๑.๒ เกิดวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย
๑.๓ การเพิ่มคุณคาและเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
๑.๔ เกิดพัฒนาเอกลักษณและวัฒนธรรมชุมชน
๑.๕ เกิดการพัฒนาตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ผลกระทบเชิงลบไดแก
๑.๑ มีโอกาสรับขอมูลขาวสารและวัฒนธรรมที่ไมพึงประสงค
๑.๒ เกิดกระแสวัตถุนิยมมากขึ้น
๑.๓ เกิดสภาพปจเจกนิยมสูงขึ้น
๑.๔ วัฒนธรรมไทยบางสวนถูกละเลย
๑.๕ คุณธรรม จริยธรรมของบุคคลลดลง
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๑.๖ ความสัมพันธในครอบครัวลดลง
๒. แนวทางแกไขผลกระทบโลกาภิวัตนดานการศึกษา วัฒนธรรม และจริยธรรม
๒.๑ วัฒนธรรมเปนเรื่องลึกซึ้งของภาพที่ทับซอนหลายภาพ ตองใหความสําคัญของความหลาก
หลาย
๒.๒ ตองปลูกฝงสั่งสอนเยาวชนไทยในเรื่องความหลากหลายของวัฒนธรรม
๒.๓ ตองพัฒนาประเทศใหเปนสังคมแหงการเรียนรู
๒.๔ กระทรวงวัฒนธรรมตองเนนเรื่องการวิจัยและพัฒนา
๒.๕ เนนการเรียนประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๖ ศึกษาจุดเดนของคนในประเทศตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาและพิจารณา
๓. การดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
๓.๑ จัดทําแผนแมบทวัฒนธรรมแหงชาติ
๓.๒ จัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภาคสังคม
๓.๓ โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
๓.๔ พัฒนาองคความรูและแหลงรียนรูทางวัฒนธรรม
๓.๕ จัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมศิลปวัฒนธรรม (องคการมหาชน)
๓.๖ เฝาระวังทางวัฒนธรรม
๓.๗ ขยายเครือขายสภาวัฒนธรรม
๓.๘ รณรงคความเปนไทย
๓.๙ ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
๓.๑๐ โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๓.๑๑ การประสานความสัมพันธกับตางประเทศ
ดานเศรษฐศาสตร ศาสตราจารยเกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ภาคีสมาชิก เสนอวา ผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจมีดังนี้
ระบบเศรษฐกิจเป น ระบบเป ดกวาง มี การค าขายกับ ต า งประเทศ โลกาภิ วัต นมี ผ ลกระทบต อ
ประเทศไทยอยางกวางขวางและลึกซึ้ง ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ดังนี้
๑. ผลดีคือ การตกลงเรื่องการเงินระหวางประเทศทําใหเศรษฐกิจของไทยเจริญอยางผิด
คาด ในเวทีโลกประเทศที่มีอํานาจทางการเงินมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา ได บังคับใหประเทศคูคาที่ได
เปรียบขึ้นคาเงินของตัวเอง ประเทศเหลานั้นก็แกปญหาโดยการยายฐานการผลิตไปอยูประเทศอื่น ไทยก็
เปนประเทศหนึ่งที่เปนฐานการผลิต ทําใหประเทศไทยเจริญอยางผิดคาด มีเงินทุนไหลเวียนเขามามาก ทํา
ใหเศรษฐกิจเติบโตอยางผิดปรกติ
๒. ผลเสียคือ การพึ่งพาเงินทุนตางประเทศมากทําใหเกิดวิกฤติการในป ๒๕๔๐ และแนวนโยบาย
เศรษฐกิจแบบประชานิยมทําใหเกิดวิกฤติทางการเมืองในไทย การที่เศรษฐกิจขยายตัวอยางไมหยุดยั้งทํา
ใหเกิดปญหา เงินที่ไหลเวียนเขามามากกวาทําใหเงินเกินดุล หนี้ตางประเทศก็ไมเพิ่มขึ้น ทําใหคนไทยหลง
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ระเริงกัน พอจีนลดคาเงินหยวน ตางชาติเริ่มไมไววางใจ เราเอาเงินไปใชอยางไมคุมคา พอตางประเทศถอน
เงิน เศรษฐกิจเราก็ฟุบทันที รัฐเขาไปโอบอุมธนาคาร ความเสียหายเกิดขึ้นอยางมหาศาล ประชาชนจาย
ภาษีไปอีกนานกวาจะใชหนี้หมด
ระบบประชานิยมถาจะใหดีตองใชคูกับระบบภาษี คือรัฐใหสวัสดิการประชาชนจายภาษี แตบาน
เราใชประชานิยมแบบลาตินอเมริกา รัฐใหสวัสดิการแตประชาชนไมจายภาษี ในระยะสั้นรัฐจะไดคะแนน
นิ ย มมาก แต ในระยะยาวจะเป น ป ญ หาคอรรั ป ชั น นั ก ธุ รกิ จ ที่ เข า ไปทํ า งานทางการเมื อ งตั ก ตวงผล
ประโยชนระยะสั้น ไมไดแกปญหาระยะยาวและทิ้งปญหาใหประชาชนแกอีก
มาก
แนวทางแกไข
๑. ใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การทํางานของเอกชนตองมีการแขงขันอยางเปนธรรม
๓. รัฐบาลตองมีความโปรงใส
๔. การเมืองตองมีความโปรงใสเชนกัน ตองตรวจสอบได
ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ ราชบัณฑิต เสนอวา โลกของเรามี
อายุอยูระหวาง ๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ ลานปมาแลว แตเรายังไมคอยไดทราบถึงความเปนมามากนัก สวนที่
ทราบอยูในชวง ๕๗๐ ลานปมานี้โดยศึกษาจากรองรอยของสิ่งมีชีวิตและตะกอนซึ่งทับถมกันอยู ในชวง
เวลาดังกลาวแบงออกไดเปน ๓ มหายุค ไดแก
มหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic) เปนมหายุคที่มีทั้งสัตวและพืช โดยในชวงแรกสัตวจะอยูในน้ํา
ยังไมขึ้นบก สวนพืชจะเริ่มขึ้นมาอยูบนบก และในชวงปลายของมหายุคสัตวจะเริ่มขึ้นมาอยูบนบก กลาย
เปนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
มหายุคมีโซโซอิก (Mesozoic) เปนมหายุคของไดโนเสารซึ่งมีทั้งพวกที่กินพืชและพวกที่กินสัตว
เปนอาหาร ในประเทศไทยไดคนพบซากไดโนเสารหลายสายพันธุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป น
บริ เวณที่ เป น หนองน้ํ า จื ด มาก อ น โดยเฉพาะที่ อํ า เภอภู เวี ย ง จั ง หวั ด ขอนแก น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก คื อ
Phuwiangosaurus sirindhornae เปนไดโนเสารขนาดใหญ มีความสูงถึง ๒๕ เมตร กินพืช
มหายุค ซีโนโซอิก (Cenozoic) เป นมหายุค ของสัต วเลี้ ยงลูก ดวยน้ํ านม สวนมนุ ษ ยเกิด ขึ้นเมื่ อ
ประมาณ ๔ ลานปจนถึงปจจุบัน และในชวงประมาณ ๒ ลานปที่ผานมามีน้ําแข็งปกคลุมพื้นโลก ๔ ครั้ง
ครั้งสุดทายนับจากปจจุบันยอนไป ๑๐,๐๐๐–๑๕,๐๐๐ ป รองรอยของน้ําแข็งที่ปกคลุมโลกไดมีการศึกษา
กันในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป โดยสวนใหญน้ําแข็งกอตัวจากภูเขาสูงแลวคอย ๆ เลื่อนลงมายังที่ราบ
สวนในทวีปเอเชียซึ่งมีภูเขาสูง เชน ภูเขาหิมาลัย ยังไมพบวามีผูศึกษาในเรื่องนี้
จากการศึกษาสันนิษฐานวา สันดินที่อําเภอบานตาก จังหวัดตาก นาจะเปนรองรอยของธารน้ํา
แข็งในอดีต และเปนที่นาสังเกตวา เมื่อน้ําแข็งละลาย ระดับน้ําตามชายฝงจะสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอ
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ประเทศไทยคือ ระดับน้ําทะเลอาจขึ้นไปถึงจังหวัดนครสวรรคและกําแพงเพชร แตเมื่อน้ําแข็งกอตัวกันมาก
ชายฝงทะเลอาจลงไปในอาวไทย
สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอประเทศไทย นอกจากการที่น้ําแข็งละลาย
แลว ความโลภจากการบุกรุกทําลายปาอยางรวดเร็วเพื่อตัดไมไปขาย ปลูกยางพารา สรางเขื่อน ฯลฯ การ
รุกพื้นที่ชายฝงทะเลเพื่อทํานาเกลือ การปลอยแกสเรือนกระจกซึ่งทําใหอุณหภูมิของบรรยากาศสูงขึ้น การ
แขงขันกันทางเศรษฐกิจและการทําลายกันก็เปนสาเหตุสําคัญที่มีผลกระทบตอสังคมไทยในปจจุบัน
สรุปไดวา สภาพทางกายภาพและสิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอมนุษยโดยเฉพาะ
ดานเศรษฐกิจและสังคม การแกงแยงแขงขันกันอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจ และการทําลายลางกัน
เองอาจสงผลใหสังคมมนุษยสูญสิ้นไปได เชนเดียวกับการตอสูแยงชิงอาหารกันในยุคไดโนเสาร
ซึ่งสูญพันธุไปในชวงเวลาหลายลานปถาไมระวัง
ผลกระทบที่มีตอประเทศไทยมีทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ เชน การที่น้ําแข็งละลายทําให
ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น และที่เกิดจากฝมือมนุษย เชน การบุกรุกทําลายปา ทําใหเกิดน้ําทวมและ
ภาวะโลกรอนที่นอกเหนือจากการปลอยแกสเรือนกระจก
การแกปญหา คือ หยุดการทําลายธรรมชาติและใชแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนิน
ชีวิต
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสตราจารย ดร.ทวีป ศิริรัศมี ได นําเสนอผลกระทบดานวิทยา
ศาสตรที่เปน ประเด็นปญหาและสภาพของสังคมไทยเพียง ๒ ประเด็น คือ ความสามารถในการแขงขันของ
ไทยในเวทีโลก และทัศนคติของคนไทยดานวิทยาศาสตร (scientific attitude)
ความสามารถในการแขงขันของไทยในเวทีโลก ขณะนี้กลาวไดวายังแขงไมได เพราะเมื่อ
พิจารณาจากตัวเลขการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันประจําป ๒๕๔๙ ของ IMD (Institute for
Management Development) จะเห็นไดวา
๑. อันดับความสามารถในการแขงขันของกลุมเศรษฐกิจตาง ๆ จาก ๖๑ ประเทศ ในพ.ศ.
๒๕๔๙ ไทยอยู ใ นอั น ที่ ๓๒ ความสามารถลดลงจากป ๒๕๔๘ ถึ ง ๕ อั น ดั บ โดยในป ๒๕๔๘ ความ
สามารถอยูในอันดับที่ ๒๗ สวนในกลุมประเทศอาเซียนไทยจัดอยูในอันดับที่ ๓ (IMD ไมไดจัดอันดับความ
สามารถของประเทศเวียดนาม)
๒. อันดับความสามารถในการแขงขันของไทยเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียในภาพรวมของ
ทั้งประเทศ ป ๒๕๔๙ ไทยอยูในอันดับที่ ๓๒ ความสามารถลดลงจากป ๒๕๔๘ ซึ่งจัดอยูในอันดับที่ ๒๗
สวนอันดับความสามารถดานตาง ๆ พบวา
– ด า นเศรษฐกิ จ ป ๒๕๔๙ อยู ในอั น ดั บ ที่ ๒๑ ป ๒๕๔๘ อยู อั น ดั บ ที่ ๗ อั น ดั บ ความ
สามารถลดลงมากแสดงวาไทยมีปญหาดานเศรษฐกิจ
– ดานประสิทธิภาพของภาครัฐ ป ๒๕๔๙ อยูในอันดับที่ ๒๑ ป ๒๕๔๘ อยูอันดับที่ ๑๔
แสดงวาไทยมีปญหาดานการจัดการ

๑๖

– ดานประสิทธิภาพของภาคเอกชน ป ๒๕๔๙ อยูในอันดับที่ ๒๘ ป ๒๕๔๘ อยูอันดับที่
๒๘ แตเมื่อพิจารณาดานประสิทธิผลเมื่อแยกยอยไทยอยูในอันดับที่ ๔๘ จาก ๖๑
ประเทศ อยางไรก็ตามภาพรวมในดานนี้ของไทยดีกวาอินโดนีเซียประเทศเดียว
– ดานโครงสรางพื้นฐาน ป ๒๕๔๙ อยูในอันดับที่ ๔๘ ป ๒๕๔๘ อยูอันดับที่ ๔๗ สวน
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีของไทยและโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร
เมื่อ เทียบกับ ประเทศอิน เดียและจีนแลวยังสูสองประเทศนี้ ไม ไดเพราะจํานวน
บุ คลากรด านการวิจัย และพั ฒ นาของไทยมี น อ ย โดยเมื่ อพิ จ ารณาจากตั วเลข
แสดงจํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒ นาของประเทศตาง ๆ ในป ๒๕๔๖
ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในกลุมประเทศกําลังพัฒนาพบวาไทย
มีบุคลากร R&D เปนที่ ๒ รองจากจีนแตยังมากกวามาเลเซีย คือ ๔๒,๓๗๙ คน/ป
เมื่อพิจารณาจากสัดสวนคาใชจาย R&D คิดเปนรอยละ GDP ของไทยกับตางประเทศ
ในพ.ศ. ๒๕๔๔ พบวาไทยมีสัดสวนคาใชจาย R&D นอยมากเพียง ๐.๒๖ เมื่อเทียบกับเกาหลีใต ๒.๙๒
และไตหวัน ๒.๑๖ สวนมาเลเซียมี ๐.๔๙ สําหรับสัดสวนคาใชจาย R&D ของภาคเอกชนตอคาใชจาย R&D
ทั้งประเทศคิดเปนรอยละ ของไทยมีสัดสวน ๓๘ นอยกวาญี่ปุนซึ่งมี ๘๒ และมาเลเซีย ๕๙
สภาพปญหาโดยทั่วไปดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศไทย
– บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนอย เมื่อดูจากอัตราสวนของบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตรตอสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอัตราสวน ๗๐ : ๓๐
– อัตราสวนของผูเรียนระดับอุดมศึกษาตออาชีวศึกษา คือ ๗๐ : ๓๐ (อุดมศึกษาใชคาใชจาย
ประมาณ ๑๖% ของคาใชจายเพื่อการศึกษาทั้งหมด)
– ขาดแคลนครูวิทยาศาสตรและครูชางอยางรุนแรง ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในระดับมัธยม
ปลาย และ ปวช.
– ประเทศไทยผลิตบัณฑิตปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนอยมาก
– จํานวนนักวิจัยป ๒๕๔๖ มีประมาณ ๔๒,๓๗๙ คน แตมักเปนนักวิจัยไมเต็มเวลา (สวนใหญเปน
อาจารยสอน) หรืออยูในกรม กอง ในภาคเอกชนมีนอยมาก
– นักวิจัยที่ควรจะมี จํานวน ๑๒๐,๓๕๐ คน (ตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙) ควรทําวิจัยเต็มเวลา และควรอยูในภาคเอกชน
– ความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาของภาคราชการ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนมีนอยมาก
– อาจารยในมหาวิทยาลัยทําวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการและไมไดนําไปใชประโยชน
ปญหาเรื่องทัศนคติดานวิทยาศาสตร
– คนไทยมีความเชื่องมงาย โดยเฉพาะในชนบท
– มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และเลนการพนันมาก

๑๗

– ขาดการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา เชน หลักอริยสัจ ๔ หลักกาลามสูตร ๑๐ หลักการพึ่ง
พาตนเอง (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ) เปนตน
สรุป ผลกระทบดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสังคมไทยมีทั้งดานบวกและลบ ในสวนที่เปน
ประเด็นปญหาที่สําคัญ คือ การขาดแคลนบัณฑิตระดับปริญญาเอกและนักวิจัย อีกทั้งมีการจัดการศึกษา
และวิจัยระดับปริญญาเอกโดยมิไดสะสมองคความรู รวมทั้งการเตรียมบุคลากรที่จะทําการสอนและใหคํา
ปรึกษาในการทําวิจัยใหกับนักศึกษา ขาดความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ อาคาร สถานที่ ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานในระดับสากลเชนเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลว และคนไทยขาดทัศนคติที่ควรมีดานวิทยา
ศาสตร
ขอเสนอแนะการแกปญหาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑. ดานการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
– ควรผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพ บัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก
ตองเนนการวิจัย และใหทุนสนับสนุนการศึกษา
– ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยตั้งศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of
Excellence)
เพื่อตอบสนองการคนควาวิจัยและสรางองคความรูของประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น
ลดการพึ่งพาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก
– ผลิตครูวิทยาศาสตรและครูชาง โดยเฉพาะสาขาเคมี ฟสิกส คณิตศาสตร คอมพิวเตอร และครู
ชาง โดยใหทุนเรียนฟรี
และมีอัตราบรรจุแนนอน
– เพิ่มงบประมาณ R&D
– จัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและทวิภาคีอยางจริงจัง
– จูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยดวยมาตรการตาง ๆ
– หาโจทยวิจัยที่เปนความตองการจากภาคเอกชน (demand pull)
– เพิ่มผลประโยชนทางดานภาษีใหกับบริษัทที่ทําวิจัย
– เพิ่มมาตรการดานการสงเสริมการลงทุนของ BOI เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีอยางจริง
จัง
– บังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมอยางเครงครัดกับโรงงานอุตสาหกรรม
– สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนระบบการผลิตจาก OEM ODM OBM
๒. ดานทัศนคติทางวิทยาศาสตร

๑๘

– สื่อสารมวลชนตองเสนอขาวอยางมีสาระและมีเหตุผล ไมมอบเมาประชาชน
– สงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรภาคปฏิบัติในชั้นเรียน
– สงเสริมการเรียนรูวิถีชีวิตแบบวิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน เชน สงเสริมการใชหลักอริยสัจ ๔
หลักกาลามสูตร ๑๐
หลักการพึ่งพาตนเอง (อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ) เปนตน
– สงเสริมภูมิปญญาไทย เชน การผลิตสินคา OTOP แตตองสรางระบบมาตรฐานสินคา
– ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเมืองและชนบท
การสัมมนาในวันที่สอง มีการบรรยายของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทของศาสนาในโลกาภิวัตน วา กระแส
ธรรมะในยุคโลกาภิวัตนในประเทศไทยปจจุบันเปนกระแสที่กําลังดี ตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสน
พระราชหฤทัย เปนที่นาสังเกตวากระแสตื่นธรรมะในประเทศไทยขณะนี้มาพรอมกัน๒ ดาน ทั้งดานวิชาการ
และดานวิปสสนากรรมฐาน ซึ่งแปลกกวาทุกยุค กอนหนานั้นกระแสธรรมะเคยตื่นมาโดยการปลุกของ
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส ตอนนั้นเปนการปลุกกระแสธรรมะในลักษณะเอาธรรมะ
มาทําใหเปนวิทยาศาสตร ฉะนั้นในพุทธประวัติในยุคของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ยุคนั้นพุทธประวัติ
หลายเลมจะตัดในสวนที่เรียกกวาปาฏิหาริยออกไป เหตุใดการตื่นธรรมะ ในยุคนั้นจึงกลายเปนธรรมะที่
อาศัยหลักวิชาทางวิทยาศาสตรเขามารวมอธิบาย นั่นเปนผลกระทบจากการรับมือกับจักรวรรดินิยมตะวันตก
โดยมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวเปนผูนํา ตอมาก็เปนยุคของทานพุทธทาสภิกขุ คนก็ตื่นธรรมะ
อีกครั้งหนึ่ง แตเปนการตื่นธรรมะในระดับอภิปรัชญา ฉะนั้นนักคิดนักปราชญชอบแตในเรื่องของการลงลึกที่
เรียกกันวาวิปสสนากรรมฐาน แตก็ยังไมถึงขนาด จากทานพุทธทาสภิกขุก็มาถึงพระพรหมคุณาภรณ ตอน
นี้เปนธรรมะวิชาการลวน ๆ ทานนําธรรมะเขามาสูคนรุนใหมที่เรียกวาเปนปญญาชนชาวพุทธไดอยางกวาง
ขวาง หลากหลาย แตจากนั้นก็มาถึงยุคของพระอาจารยพยอม กัลยาโณ ที่เปนธรรมะทอลกก็ยังไมมีวิถี
วิปสสนากรรมฐานมากนัก ทั้ง ๆ ที่โดยตัวขององคทานเหลานี้ที่กลาวมาโดยมาก เปนพระที่เรียนทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งนั้น แตพอนําออกสูสังคม ยังไมสามารถที่จะนําลงสูงขั้นวิปสสนากรรมฐานเชิงรุก
ได เมื่อมาถึงปจจุบันเปนยุคที่อาตมาคิดวาเปนยุคที่นาภูมิใจทีเดียวที่คนสนใจธรรมะทั้งในภาควิชาการและ
ภาควิปสสนากรรมฐาน แตทั้งหมดนี้ไมใชผลงานอาตมา แตเปนผลงานเหตุปจจัยรวมกันที่พระสงฆไทย นัก
วิชาการชาวพุทธไทย ครูบาอาจารยที่สอนวิปสสนากรรมฐานชาวไทย ไดรวมมือกันไว และมาสุกงอมเอาใน
ชวงนี้
กระแสยุคโลกาภิวัตนจะนํามาใชสรางกระแสธรรมะก็ได จะเอามาสรางกระแสอวิชชาก็ได อาตมา
คิดวาในยุคโลกาภิวัตนนี้ เครื่องมืออยางหนึ่งที่เราสามารถนําไปทําอะไรก็ได คือ สื่อมวลชน สื่อมวลชนจะ
ปลุกกระแสอะไรก็ไดทั้งนั้น เชน จตุคามรามเทพ เขาทําตั้งแตพ.ศ. ๒๕๒๐ พอมาถึงพ.ศ. ๒๕๕๐ การตลาด
เขามาชวย สื่อมวลชนเขามาชวย ของที่ดูเหมือนไมมีราคาคางวดอะไรกลายเปนทองขึ้นมาทันที มองในแงดี
จากเรื่องนี้ก็คือ ถาฝายธรรมะ ฝายศาสนาเปลี่ยนจากการปลอยใหสื่อมวลชนกับฝายการศาสนาไปหนุน
พวกเครื่องรางของขลัง พลิกกลับมาหนุนฝายธรรมะเนื้อแทดูบาง อาตมาคิดวาเราสามารถสรางกระแส

๑๙

ธรรมะไดสบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมทูตหรือทูตแหงธรรมของเรามีใหเลือกมากมายตั้งแตพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวลงมา อาตมาคิดวาถาเรารูจักพลิกกระแสลบใหกลายเปนกระแสบวก ทําใหขาวมงคลตาง ๆ มี
พระพุทธศาสนาในโลกที่ดีงามตาง ๆ ออกไปบาง จากกระแสที่เรามีดี ๆ ก็สามารถสรางกระแสธรรมะที่ใหม
ๆ ดี ๆ ขึ้นมาไดเชนเดียวกัน อันนี้ก็คือเปนโทษสมบัติและคุณสมบัติของยุคโลกาภิวัตนนั่นก็คือ สื่อมวลชน
ฉะนั้นหัวขอที่ตั้งไวคือศาสนาในโลกาภิวัฒนนั้น เปนเรื่องที่อาตมาอยากจะเพิ่มก็คือวา เราสามารถนําเอา
กระแสโลภาภิวัตนซึ่งทุกคนรูและนําไปสนองกระแสโลกียาภิวัตนคือเรื่องของการกระตุนกิเลสเสียเปนสวน
ใหญ เปลี่ยนมาเปนกระแสธรรมาภิวัตนไดหรือไม ในทัศนะของอาตมา อาตมาวาทําได และไดทดลองทํา
ตลอดมา ในยุคโลกาภิวัตน นอกจากที่เราจะเรียนรูที่จะพลิกกระแสอวิชชาคือกระแสไสยศาสตรภิวัตนมา
เปนกระแสธรรมาภิวัตน ไดอยางไรบาง อาตมาจะขอพูดจากการที่ตัวเองทําอยูเปนหลัก ผลงานที่อาตมา
ทดลองทํามา ๕ ป เชน
๑. เรื่องการศึกษา ไดทําโรงเรียนที่จังหวัดเชียงราย เปนโรงเรียนพระพูดได ทําหอง
สมุดที่ดีที่สุดพอ ๆ กับ TK PARK
๒. การพัฒนาสังคม เชน สํานักพิมพธรรมะซึ่งผลิตงานพิมพที่มีคุณภาพ จะชวยใหคนอานหนังสือ
ธรรมะมากขึ้น
๓. งานเทศน
๔. รายการโทรทัศน เชน รายการธรรมะติดปก ของสถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ รายการ
เมืองไทยวาไรตี้ และรายการกลาคิดกลาทํา ของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ รายการรานชํายาม
เชา ของสถานีโทรทัศนทีไอทีวี รายการที่นี่หมอชิต ของสถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง ๗ ปหนาจะทํารายการ
หิ้วยามตามพระเปนรายการตามสืบคนประวัติบุคคลที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เชน พระถังซําจั๋ง
๕. ทําเว็บไซต tamdee.net มีขอมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยใหคนควา เชน
สารานุกรมพระพุทธศาสนา พระไตรปฎกออนไลน พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท ประมวลธรรม
ของพระพรหมคุณาภรณ
๖. งานในดานการพัฒนาสังคมคือ โพธิสัตวภาคี หมายถึง ผูมีสวนในการมีจิตสํานึกสาธารณะ
โพธิสัตว อุดมคติของพระโพธิสัตวคือ ปรารถนาใหคนอื่นดีกวาตน แนวคิดจิตสํานึกสาธารณะนี้ นอกจาก จะ
ไดมาจากพระพุทธศาสนาโดยตรง ยังไดจากมูลนิธิฉือจี้ที่ไตหวันซึ่งเปนองคกรพระพุทธศาสนาที่ใหญติด
อันดับ ๑ ใน ๕ ของโลก
๗. งานดานมนุษยธรรม คือ งานที่เขาไปชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษยใหมีความรมเย็นเปนสุข
หลุดพนจากความยากจน ความเจ็บปวย ภัยพิบัติ งานชวยเหลือสตรี เด็ก และคนชรา
๘. สถาบันวิมุตยาลัย ตั้งใจจะทําเปนสถาบันที่คิดงานขึ้นมาทําเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาทุกรูป
แบบ ตั้งใจจะใหเปนศูนยสอนสมาธิภาวนาทุกวันอาทิตย สําหรับชุมชนคนกรุงเทพ ศูนยนี้จะเปนที่รวมทุก
อยาง หองสมุดธรรมะ สื่อขอมูลธรรมะ เว็บไซตธรรมะ และอยูใจกลางกรุงเทพ และตั้งใจจะเปดสอนภาษา
บาลีสําหรับคนรุนใหม ที่อยากจะทําอีกอยางหนึ่งคือ โครงการสารานุกรม พระพุทธศาสนา ทําอยางไรที่จะมี
สารานุกรมที่เขียนโดยคนไทย ทุกวันนี้ตําราดี ๆ ไดจากพระศรีลังกา พระนักปราชญศรีลังกา ในเมืองไทย
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ของเราไดจากพระพรหมคุณาภรณ ทานพุทธทาสภิกขุ
๙. งานดานสันติภาพโลก ปจจุบันทําเปนอาศรมอิสระที่จังหวัดเชียงราย เปนศูนยสอนสมาธิ
ภาวนา
๑๐. งานแนวคิดโลกทั้งผองพี่นองกันมาจากแนวคิดสัพเพสัตตาพระสงฆจะตองนําแนว
คิดนี้มาเผยแพรใหมากขึ้น
๑๑. งานศาสนไมตรี คืองานแลกเปลี่ยน เรียนรู ระหวางตางลัทธินิกาย
กลาวไดโดยสรุปหากจะทําใหพระพุทธศาสนาอยูในโลกาภิวัตนไดตองปฏิบัติดังนี้
๑. ชาวพุทธจะตองหันมามองวา จุดเดน จุดแข็ง ของชาวพุทธหรือพระพุทธศาสนาอยู
ตรงไหน
๒. ชาวพุทธจะตองหันไปดูคนอื่นในเวทีโลกวาเขานําพระพุทธศาสนาไปทํางานในระดับโลกกัน
อยางไร
๓. ชาวพุทธจะตองหาวาอะไรเปนเครื่องมือที่ใชไดผลในยุคโลกาภิวัตน คําตอบก็คือสื่อมวลชน
๔. ชาวพุทธจะตองลุกขึ้นมาทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุก นั่นก็คือ เปนฝายคิดโครงการตาง
ๆ ขึ้นมาเอง ไมใชรอใหเกิดปญหาแลวจึงจะหาทางแกไข
ในตอนทายของการบรรยาย ไดมีการฉายตัวอยางการตูนธรรมะพุทธประวัติแนวใหมซึ่งจัดทําขึ้น
เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จัดทําโดยทีมงานที่เปนผูผลิตการตูนของวอลต ดิสนีย ซึ่งจะเริ่มฉาย
ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ศาสตรจารย ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง คนไทยในอุดมคติยุคโลกาภิ
วั ต น ว า วิ วั ฒ น า ก า รข อ งสั งค ม ม นุ ษ ย ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ งค ลื่ น อ า รย ธ รรม มี ๓ ค ลื่ น ดั งนี้
๑. คลื่ น ลู ก ที่ ห นึ่ ง ได แ ก สั งคมเกษตรที่ มี ก ารเพาะปลู ก และเลี้ ย งสั ต ว เป น หลั ก คนในสั งคมมี
ลักษณะที่มีขอจํากัดในเรื่องขาวสารขอมูล มีขอจํากัดทางความคิดและวิเคราะหปญหาอยางลึกซึ้ง ความ
ตื่นตัวทางการเมืองจะมีไมมาก ขณะเดียวกัน ฐานะทางเศรษฐกิจก็ไมอยูในขั้นดี ถูกชักจูงไดงายดวยการ
โฆษณาชวนเชื่อและการหวานลอมดวยอามิสสินจาง
๒. คลื่น ลูกที่สอง ไดแก สังคมอุตสาหกรรมซึ่งมี การผลิตสิน คาอุตสาหกรรมโดยใชเทคโนโลยี
เครื่องทุนแรงบนฐานความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจและระบบธุรกิจที่สอดคลอง
กับสังคมยุคอุตสาหกรรม คนในสังคมมีลักษณะที่มีขาวสารขอมูลมากกวาคนที่อยูในคลื่นลูกที่หนึ่ง มีราย
ไดดีกวาคนที่อยูในคลื่นลูกที่หนึ่ง รูจักการรวมกลุมเพื่อใหมีอํานาจตอรองในรูปของสหภาพ สมาคม และ
กลุม ระบบการเมืองมักเปนระบบเปด ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น สามารถเขาถึงขาวสารขอ
มูลดวยสื่อมวลชน ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สามารถรับขาวสารและทางสื่อไดดีกวาและเขาใจมาก
กวาคนที่อยูในสังคมคลื่นลูกที่หนึ่ง
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๓. คลื่นลูกที่สาม ไดแก สังคมขาวสารขอมูล เปนสังคมแหงความรูโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การสื่อสาร มีการขามแดนของคนและสินคา ที่สําคัญคือการเปดขอบฟาแหงความรูและปญญาอยางกวาง
ขวาง คนในสังคมมีลักษณะเปนผูชาญฉลาดหลายดาน ทั้งในแงขาวสารขอมูล ความรู การเขาใจสภาวะ
ของตลาดภายในและตลาดโลก มีความเขาใจเกี่ยวกับกลไกการปกครอง การบริหาร และกฎหมาย มีความ
สามารถในการเขาสูตําแหนงอํานาจและบริหาร
เมื่อสังคมไทยดําเนินมาสูยุคโลกาภิวัตน คนไทยหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับการแขงขัน และ
การคุกคามจากภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะประสบปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจากภายในดวย ดังนั้น
จึงควรพิจารณาความมีอยูของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอศักยภาพของสังคมไทยวาตัวแปรตางๆ นั้น มีอยูเพียง
พอหรือไม คือ
๑. การปกครองและการบริหารจัดการ
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๓. การพัฒนาวิทยาการ (R & D)
๔. การมีทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องสําคัญ สูงสุด เนื่องจากมนุษยเปนผูสรางสังคม มนุษยจึง
สําคัญที่สุด และทรัพยากรมนุษยจะพัฒนาไปไดนั้น จะตองอาศัยตัวแปรหลัก ๒ ตัว คือ การศึกษา และ
วัฒนธรรม ในกระแสโลกาภิวัตน คนในสังคมไทยตองพยายามหมุนตามโลกใหทันกับการศึกษาและการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนการโลกานุวัตนในโลกยุคโลกาภิวัตนเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
คนไทยจะตองปรับตัวในสองตัวแปรใหญตามที่กลาวขางตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. มีความรูดานคอมพิวเตอร
๒. มีความรูภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการติดตอสื่อสารระหวาง
ประเทศ นอกจากมีความรูแลว ยังตองสามารถใชอยางคลองแคลวและมั่นใจในการเจรจาตอรอง
๓. มีความรูภาษาจีน เนื่องจากจํานวนประชากรและอํานาจทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะขยายตัวอยางมากในอนาคต หากคนไทยมีความรูภาษาจีน อาจมีชองทางในการคาขาย
ติดตอสื่อสาร สรางกําไรใหประเทศไทยได
๔. มีขาวสารขอมูล
๕. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
๖. มีความเมตตา ความกรุณา ความรูสึกผิดชอบชั่วดี ความอาย ความรูสึกสํานึกตอบาป ศีล
ธรรม จริยธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ ยุติธรรม ใฝดี เห็นแกประโยชนสวนรวม
๗. มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
๘. รูจักคิด วิเคราะห มองเห็นการณไกล มีวิสัยทัศน ตองมีความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมนุษย ไวตอแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในสวนตางๆ ของโลก สรางวิถีชีวิตที่ตองมีการปรับตัวในความรู
และทักษะ ที่จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาลสมัย
๙. มีศรัทธาแรงกลาในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
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๑๐. กลาที่จะตอสูเพื่อสิทธิ เสรีภาพ
๑๑. ภูมิใจที่เปนคนไทย และในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะรับคานิยมใหมๆ ที่ไมขัดแยงกับคา
นิยมไทยจนเกินเหตุ
๑๒. มีความรักชาติ แตไมหลงตน
กระเสโลกาภิวัตนเปนกระแสที่เชี่ยวกราก ประเทศที่ตามไมทันจะตกหลังโลกาภิวัตน ดังนั้น คน
ไทยตองตามกระบวนการโลกานุวัตนที่รวดเร็วใหได โดยคนในสังคมจะตองมีคุณสมบัติตางๆ ขางตน ใหมี
สวนผสมผสานระหวางความทันสมัยและจารีตประเพณี ระหวางความเจริญทางวิทยาศาสตร วัตถุ และ
การพัฒนาทางปรัชญาและจิตใจ สิ่งเหลานี้จะมีสวนทําใหการสรางคนไทยในอุดมคติเกิดขึ้น ในขณะเดียว
กัน วัฒนธรรมที่ขัดแยงตอการสรางบุคลิกดังกลาวก็อาจตองมีการแกไขหรือปรับเปลี่ยน การอบรมในครอบ
ครัวถือเปนความจําเปนอันดับแรกในกระบวนการสรางคน สรางชาติแบบใหม เพื่อใหรูเทาทัน และมีการ
ปรับตัว ตอสูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือการตอสูเพื่อความอยูรอดของ
สังคมและประเทศชาติ
พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ บรรยายพิเศษเรื่อง ผลกระทบของโลกาภิวัตนตอความมั่น
คงของประเทศ วา ประเทศไทยทุกวันนี้กําลังอยูในภาวะสงครามเศรษฐกิจซึ่งถือวาเปนภาวะวิกฤติ
เพราะคนไทยยอมใหชาวตางชาติเขามาครอบงํา การแกไขปญ หาจึงตองใชความเขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา ผลกระทบของโลกาภิวัตนในทางลบ เชน
-การใชโทรศัพทเคลื่อนที่จุดระเบิดในการกอการราย เปนภัยดานความมั่นคง
-การใชบัตรเครดิตเกินความจําเปนทําใหเปนหนี้ เปนภัยดานเศรษฐกิจ
-การใชอินเทอรเน็ตติดตอกับผูคนที่ไมรูจักทําใหเยาวชนบางคนถูกหลอกไปในทางที่ไมดีเปน
ภัยดานความมั่นคงของมนุษย
โลกาภิวัตนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั่วโลก เพราะการรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนไปอยางแพรหลาย จากเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดกระบวนการเศรษฐกิจไรพรมแดน ไมวาจะ
เปนการลงทุน การผลิตสินคา การบริการ การแลกเปลี่ยนสินคาขามแดน เกิดระบบทุนนิยมโลก ดังจะ
เห็นจากประเทศมหาอํานาจมักใชเครื่องมือสารสนเทศกับประเทศเล็ก ๆ กลุมนายทุนขามชาติภายใตแนว
คิดการคาเสรีรุกเขามาในประเทศเรา ทําใหเกิดลัทธิบริโภคนิยม เกิดหนี้สาธารณะ คาเงินบาทลอยตัว พระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเล็งเห็นถึงปญหานี้และเตรียมการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไว
ยุคปจจุบันนี้จะใชความมั่งคั่งสรางความมั่นคง โลกาภิวัตนเปนเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
เครื่องมือคืออินเทอรเน็ต ถาปลอยไว ความมั่นคงของประเทศจะหมดไปดวย ความมั่นคงที่แทจริงคือการ
ที่ประชาชนอยูดีกินดี สิ่งนี้จึงนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตรที่วา “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” เรารูแต
ยังไมไดทําใหเกิดผล ปญหาความมั่นคงในปจจุบันซับซอนเพราะผลจากการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสโลกาภิวัตน อันนําไปสูความขัดแยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น เมื่อโลกไรพรมแดน เรา
จึงตองรักษาวัฒนธรรมและความเปนไทยของเราไวใหได สิ่งที่กันผลกระทบของโลกาภิวัตนไดคือความมี
คุณธรรมประจําใจ รูรักสามัคคี ซื่อสัตยกตัญู และยึดมั่นในเศรษฐกิจพอเพียง
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ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพอสรุปไดดังนี้
๑. ปญหาความมั่นคง
๒. ปญหาดานสิ่งแวดลอม
๓. ปญหาเศรษฐกิจ
๔. ปญหาการยายถิ่นของประชากร
๕. ปญหาแรงงานตางชาติ
๖. ปญหาการแพรกระจายของโรคเอดส
๗. ปญหาทรัพยากรน้ํา
๘. ปญหายาเสพติด
๙. ปญหาอาชญากรขามชาติ
๑๐. ปญหาขอมูลขาวสาร
๑๑. ปญหาวัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุ
๑๒. ปญหาเอกราชชาตินิยม
๑๓. ปญหาเอกราชเสนเขตแดน
๑๔. ปญหาแยงชิงทรัพยากร
๑๕. ปญหาการแพรกระจายของอาวุธขนาดเล็ก
๑๖. ป ญ หาการก อ การร า ยในชายแดนภาคใต แ ละในอี ก หลายประเทศที่ กํ า ลั ง เป น อยู
ทั้งหมดดังกลาวขางตนเปนผลกระทบจากโลกาภิวัตนทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เรื่องความมั่นคง
ไมใชเรื่องของทหารเพียงฝายเดียว แตเปนเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ เราจึงตองรวมมือกัน มีเครือขาย
รวมกัน ทําความดี รูรักสามัคคี ซื่อสัตยกตัญู และตองมีหิริโอตัปปะดวย
ศาสตรจารย ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน บรรยายพิเศษเรื่อง ผลกระทบของอินเทอรเน็ตตอ
เศรษฐกิจและสังคมไทย วา อินเทอรเน็ตมีบทบาทตอมนุษยในสังคมปจจุบันอยางที่ไมสามารถหลีก
เลี่ยง ทุกสิ่งที่มนุษยกระทํา ลวนมีอินเทอรเน็ตเขามามีสวนเกี่ยวของดวยเสมอ โดยการตอบสนองความ
ตองการของมนุษยทั้งดานสารัตถะและความบันเทิง
ความสําคัญของอินเทอรเน็ต
- เปนคลังความรูที่บรรจุเรื่องราวตาง ๆ มากมาย ในระบบออนไลนผูใชเพียงพิมพคําถามที่
ตองการทราบคําตอบ อินเทอรเน็ตจะใหขอมูลอยางไมจํากัด ผูใชสามารถตัดทอนหรือ
คัดลอกขอมูลตามความพอใจ นอกจากความรูแลว ยังเปนคลังขอมูลของความบันเทิง
ดวย ผูใชสามารถเขาถึงระบบโดยไมจํากัดดวยเวลาและสถานที่ ซึ่งตางจากในอดีตที่
มนุษยสืบคนขอมูลจากหองสมุดตามเวลาทําการ ณ สถานที่ตั้งนั้น ๆ อาจกลาวได วาอิน
เทอรเน็ตมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูและสรางความบันเทิงใหแกมนุษยมาก
ขึ้น

- รัฐบาลใหความสําคัญตออินเทอรเน็ตมาก จึงนําไปสูนโยบายอีไทยแลนด ซึ่ง
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ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน E-Society, E-Government, E-Education
ภาคสวนที่อินเทอรเน็ตมักมีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนการดําเนินงาน
- ภาคสวนอุตสาหกรรม เชน การใชซอฟตแวรตาง ๆ ในงานดานอุตสาหกรรม
- ภาคสวนการคา เชน การคาขายและสั่งซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ต
- ภาคสวนการศึกษา เชน การจัดใหมี E-Learning หลักสูตรตาง ๆ
- ภาคสวนการทองเที่ยว เชน การจองตั๋วเครื่องบิน จองหองพักโรงแรมทางอินเทอรเน็ต
- ภาคสวนสุขภาพอนามัย เชน เว็บไซตสุขภาพ ความสวยงาม กีฬา การออกกําลังกาย
การแพทย การรักษาสุขภาพ
- ภาคสวนรัฐบาล สภา และศาล เชน การใชอินเทอรเน็ตในการเลือกตั้ง
- ภาคสวนสังคม เชน การหางานทางอินเทอรเน็ต
อยางไรก็ตาม อินเทอรเน็ตมิไดมีเพียงสวนที่สนับสนุนภาคสวนตาง ๆ เทานั้น ยังมีสวนที่สงผล
กระทบตอภาคสวนตาง ๆ ดวยเชนกัน เชน การหลอกลวงจากเว็บไซตที่เปดขายของทางอินเทอรเน็ต การ
พนันทางอิน เทอรเน็ ต การสนทนาเรื่องเพศทางอิน เทอรเน็ต ดังนั้น อาจกลาวไดวาอิน เทอรเน็ต เปรีย บ
เสมือนเหรียญที่มี ๒ ดาน ผูใชจึงตองรูเทาทันเทคโนโลยีและเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเอง
และสังคม
สรุปผลการแบงกลุมระดมความคิด
กลุมที่ ๑ โครงการวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบของโลกาภิวัตน

ดานสังคมและวัฒน
ธรรม

ดานเศรษฐกิจ

ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

ที่มาของการวิจัย ผลกระทบโลกาภิวัตน
ดานเทคโนโลยี
๑. การบริหารเงินทุน
๒. จิตสาธารณะ
๓. การวิจัยดานการปลุกและปลูกจิตสํานึก ในความเปนไทย และความเปนชาวพุทธที่ดี
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ดานสังคมและวัฒนธรรม
การวิจัยดานการปลุกจิตสํานึกของคนไทยใหตระหนักถึงความเปนไทย ไดแก ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และแนวทางการเปนชาวพุทธที่ดี หรือการประยุกตใชพุทธศาสนาในการดํารงชีวิตเพื่อความอยูรอดใน
ยุคโลกา
ภิวัตน
การวิจัยแนวทางการเพิ่มคุณภาพความเปนมนุษย ไดแก การศึกษา การพัฒนา
แนวทางในการพัฒนาเพื่อความเสมอภาคในคุณภาพชีวิตของประเทศไทย
การศึกษาแนวทางการสรางภูมิคุมกันและความสามารถในการพลิกวิกฤตเปนโอกาส (ความรู
ทักษะ การจัดการ มองทั้งดานจุลภาคและมหภาค) จากผลของโลกาภิวัตน และโครงการพัฒนาสังคมไทย
เพื่อเปนสังคมแหงนวัตกรรม
กลุมที่ ๒ เรื่องกลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบของโลกาภิวัตน
ประเด็นที่ ๑ การปลูกฝงและปลุกจิตสํานึกผลกระทบของโลกาภิวัตน
- หนวยงานทุกหนวยงานเขาไปมีสวนรวมใหมีความสามารถในการแขงขัน
- ใชกลยุทธดานการสื่อสารการตลาดเพื่อใหนักเรียนแมบานใหตื่นตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกาภิวัตน
- ควรใหครูระดับประถม/มัธยม ไดเรียนรูและรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปถายทอดแก
เด็ก
- จัดตั้งแกนนําที่สามารถโนมนําได
- ใหชุมชนตระหนักถึงภัย/ผลกระทบที่จะสงผลตอชุมชน
- ดําเนินการใหมีการรณรงคดานตาง ๆ เชน ขอมูลขาวสาร ความตื่นตัว
- สรางภูมิคุมกัน นําทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
- จัดระเบียบทางสังคม
- พัฒนาระบบการศึกษา
- รัฐควรใหความสําคัญเรื่องการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนผานสื่อ
- สรางกลไกที่เขมแข็ง
- ใหเด็กรับรูขอมูลขาวสารในยุคโลกาภิวัตนใหหมดทุกเรื่อง
- ใหทุกคนรูถึงผลดีของโลกาภิวัตน
- มีการจัดระเบียบการศึกษา
- มีทุนทางสังคม
- มีทุนทางดานชีวิต มีศีลธรรม นับถือศีล ๕
- มีทุนทางดานการจัดองคกรแบบใหม
- มีทุนทางปญญา ใชภูมิปญญาทองถิ่น
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- มีพลังทางการเมือง
- สรางสํานึกสาธารณะ
ประเด็นที่ ๒ กลยุทธในชุมชนระดับ อบต.
- สรางตนแบบคนดี
- สรางเครือขาย จัดตั้งเครือขายคุณความดี
- การรวมกลุมรวมพลังจัดตั้งสหกรณ
ประเด็นที่ ๓ กลยุทธดานความมั่นคง
- จัดระเบียบสังคม เชน รณรงคใหมีการบังคับใชกฎหมาย ปองกันถอดถอนรัฐธรรมนูญ ปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
- เผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนจริงและปฏิบัติได
- มีศูนยการเรียนรูในหมูบาน
- มีกุศโลบายดานการศึกษา ใหคนเกงเปนครู
- มีวิทยุชุมชนเพื่อสรางแรงจูงใจ
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหกลไกการทํางานดําเนินไปได ใหยึดหลักดังนี้
บ
บาน ครอบครัว ชุมชน
ว
วัด
ร
โรงเรียน
กลุมที่ ๓ กลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
วิสัยทัศนและพันธกิจของกลุมที่ ๓
จะตองมีแผนงานของราชบัณฑิตยสถานและเครือขายสหวิทยาการเพื่อสังคมไทยจะมีปาอยาง
นอยรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ทั้งหมด มีน้ําสะอาดอยางพอเพียงตอชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีอากาศ
สะอาด ปลอดภัย มีเทคโนโลยีที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจจโดยไมตองเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก หรืออุตสาหกรรม
อันเปนการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลือง มีเทคโนโลยีทางสังคมที่ทําใหเกิดการบริหารทรัพยากรที่ดี มีความ
ยุติธรรม ประชาชนอยูเย็นเปนสุข เมืองจะตองเขียวและสะอาด คนไทยทุกคนตองปรับวิถีชีวิตในการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพ ผูนําตองทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สวนราชการควรเปนแบบ
อยางในการปฏิบัติ
นําขอมูล/ความรู/ความคิด ไปวิเคราะห /สังเคราะหทําแผนปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดย
การมีสวนรวมของสังคมอยางกวางขวาง ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันตอผลกระทบและเปนแบบอยางที่ดี
ตอสังคมโลก
ขอเสนอแนะในอนาคต
- รวบรวมขอมูลองคความรูจากหนวยงานตางๆ
- คิดวิเคราะหหาแนวทางที่ดีมาทดลอง
- นําผลที่ไดไปสูการปฏิบัติ
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ใชอินเทอรเน็ตเผยแพรเชื่อมโยงเครือขายอยางกวางขวาง
มีแรงจูงใจแกบุคคล ชุมชน หรือองคกรที่ปฏิบัติดี
เสนอแผนงานยุทธศาสตรการวิจัย เชน ติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ติดตามคุณ
ภาพของสิ่งแวดลอม วิจัยองคความรูทั้งดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมที่ขาดแคลนและที่
จะใชเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมและสมดุลของระบบนิเวศ
ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
๑. ๑. ปาและน้ํา
๑.๑ การใหการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญและศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๒ การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
๑.๓ การปลูกตนไมอยางนอยคนละ ๑ ตน
๑.๔ การปลูกตนไมพุมริมถนนเพื่อลดแรงกระแทก เวลาเกิดอุบัติเหตุ
๑.๕ การใชเกษตรอินทรีย
๑.๖ รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจน เปนวาระปาแหงชาติและวาระน้ําแหงชาติ
๑.๗ นโยบายการสงเสริมใหปลูกยางพาราและปาลมน้ํามันของรัฐบาล ทําใหความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง
๑.๘ ควรแบงแยกพื้นที่ปา และพื้นที่ทางการเกษตรออกจากกันอยางชัดเจน โดยออกพระราช
บัญญัติกําหนดเขตการใชที่ดิน
๑.๙ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเปนแบบพอเพียง
๑.๑๐ ควรมีพระราชบัญญัติปาชุมชน อยาเอาคนออกจากปา
๑.๑๑ ปาอนุรักษควรมีพื้นที่ประมาณรอยละ ๔๐ของประเทศ
๑.๑๒ สรางผูนําชุมชนที่ดี ปราชญชาวบาน
๑.๑๓ ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับแหลงน้ําในประเทศ
๑.๑๔ เสนอจัดทําศูนยวิจัยติดตามสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวิทยา จังหวัดนครนายก
๒. ภาวะโลกรอน
๒.๑ การพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหพอกับความตองการของประชาชน เพื่อลดการใชรถยนต
สวนตัว
๒.๒ การจัดระบบผังเมืองที่ดี
๒.๓ รณรงคใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
๒.๔ รณรงควิถีชีวิต การใชทรัพยากรอยางระมัดระวัง เชน การใชน้ํา ไฟฟา การทิ้งขยะ ใหเห็นใน
คุณโทษ ของการใชอยางสิ้นเปลือง โดยใชสื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง และใชสื่อที่นาสนใจ เพื่อปลูกฝงตั้งแต
เด็ก ๆ
๒.๕ การใชพลังงานทดแทน
-

๒๘

๒. ๓. มลพิษ
๓.๑ การบริหารจัดการขยะใหเปนทรัพยากร reuse recycle ทําปุยอินทรีย
๓.๒ ตองมีมาตรการในการขจัดขยะพิษอยางเปนระบบ
๓.๓ รัฐบาลควรออกกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรง
๓.๔ รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําเจาพระยา และแมน้ําลําคลองตางๆ
๓.๕ เกษตรกรรมทําใหทรัพยากรชีวภาพ ดินและน้ําปนเปอนแกไดโดยเกษตรอินทรีย เกษตรชีววิธี
GAP หลีกเลี่ยง GMO สรางองคความรูในการปองกันโดยการวิจัยดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคม
๓.๖ การขนสงทําใหอากาศปนเปอนแกไดโดยใชขนสงมวลชน ขนสงระบบไฟฟา ขนสงทางน้ํา ใช
พลังงานสะอาด ใชยานยนตที่สะอาด
๓.๗ อุตสาหกรรมทําใหอากาศ น้ํา ดินปนเปอนได ใช green and clean
กลุมที่ ๔ การดําเนินงานเครือขายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ความเปนมา สถานการณทั่วไป
ราชบัณฑิตยสถานเปนหนวยงานราชการอิสระ มีสํานักงานประจําที่กรุงเทพฯ เพียงแหงเดียว โดยมี
ราชบัณฑิตประมาณ ๘๐ คนตอประชากรทั้งประเทศ ตอมา จึงมีภาคีสมาชิกประมาณ ๗๐ คน จากจํานวน
ดังกลาวเห็นวาไมเพียงพอตอการรวมพัฒนาประเทศและตอบสนองสังคมในเรื่องตาง ๆ ราช
บัณฑิตยสถานจึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยพัฒนา เพื่อใหคณะกรรมการ
พิจารณารวบรวมองคความรูในทุกสาขาเผยแพรตอสาธารณชน และไดพิจารณาแลวเห็นวาการสรางเครือ
ขายสมาชิก (บุคคล องคกร ปราชญชาวบาน) ในสาขาวิทยาการตางๆ เปนแนวทางที่ราชบัณฑิตยสถานจะ
ไดรับความรูรวบรวมไว หากมีเหตุการณหรือประเด็นใดๆ เกิดขึ้นในสังคม คณะกรรมการฯ จะไดนําความ
รูในคลังความรูนี้เสนอตอสาธารณชนไดทันเวลา
ขอพิจารณา
๑. เราจะสรางเครือขายสมาชิกสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาไดอยางไร ทั้งตัวบุคคล องคกร
จนกระทั่งถึงระดับ อบต.
๒. เมื่อสรางสมาชิกไดแลวจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร
วิธีการ
๑. เราจะสรางเครือขายสมาชิกสหวิทยาการไดอยางไร ทั้งตัวบุคคล องคกร จนกระทั่งถึงระดับ อบต.
- สมาชิกกลุม ๔ ทุกคนที่มาจากจังหวัดตาง ๆ ยินดีรวมเปนสมาชิกและรับเปนประธาน
ชั่วคราวระดับจังหวัด
- ประธานชั่วคราวระดับจังหวัดจะเผยแพรแนวคิดและหาสมาชิกจากจังหวัดนั้น ๆ
(บุคคล องคกร ปราชญชาวบาน) ที่มีความรูในดานตาง ๆ เชน ดานทรัพยากรน้ํา ทรัพยากร
ดิน สมุนไพร การสรางผลผลิตทางการเกษตร
๒. เมื่อสรางเครือขายสมาชิกไดแลวจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร

๒๙

- คณะกรรมการฯ
จะเชิญประธานชั่วคราวระดับจังหวัดประชุม
เพื่อใหเผยแพรแนวคิด
และถายทอดแนวคิดให บุคคล องคกร ปราชญชาวบานในจังหวัดนั้น ๆ
- สรางกฎระเบียบขอบังคับ
โดยราชบัณฑิตยสถานจัดทําคูมือเพื่อรับรองฐานะของประธาน
ชั่วคราวระดับจังหวัด บุคคล องคกร ปราชญชาวบาน รวมถึงจัดทําคูมือประชาสัมพันธให
เปนที่เขาใจโดยทั่วกัน
- จัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร ที่เปนลักษณะโครงการ โดยมีตัวชี้วัดที่วัด
ได และเปนไปได
- ประสานกับคณะทํางานขับเคลื่อนกลุมภารกิจจังหวัดกลุมตางๆ ที่มีอยูแลว
- สมาชิกในจังหวัดตางๆ เสนอประเด็นที่ตองการแกปญหาในทองถิ่นนั้นๆ มายังคณะ
กรรมการฯ หากประเด็นใดกรรมการฯ มีองคความรูอยูแลวจากคลังขอมูล จะใหความ
ชวยเหลือจังหวัดนั้นๆ โดยทันที นับเปนการแลกเปลี่ยนและเรียนรูระหวางจังหวัดตางๆ
ดวย
นางแสงจันทร แสนสุภา นักวรรณศิลป ๘ว
ดร.ชลธิชา สุดมุข นักวรรณศิลป ๗ว
นายสํารวย นักการเรียน นักวรรณศิลป ๗ว
นางทิพาภรณ ธารีเกษ นักวรรณศิลป ๗ว
นางสาวอารี พลดี นักวรรณศิลป ๗ว
นางสาวสมทรง ศกุนตนาค นักวรรณศิลป ๖ว
นางสาวปยรัตน อินทรออน นักวรรณศิลป ๖ว
นางสาวปาริชาติ กิตตินันทน นักวรรณศิลป ๕
นางสาวจินดารัตน โพธิ์นอก นักวรรณศิลป ๕
นางสาวอิสริยา เลาหตีรานนท นักวรรณศิลป ๕
นางพรทิพย เดชทิพยประภาพ นักวรรณศิลป ๕
นางสาววรรณทนา ปติเขตร นักวรรณศิลป ๓
ผูสรุป

