


 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

ชุติพงศ์  คงสันเทียะ 

ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) 
 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2560 
 



ค ำน ำ 
 

 ต ำรำเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ส ำหรับประกอบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำทฤษฎี
และหลักกำรพัฒนำสังคม (รหัสวิชำ SD55203 และ SD55104) ส ำหรับนักศึกษำหลักสูตรศิลป-

ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
อุดรธำนี ทั้งยังเป็นประโยชน์เพ่ือกำรค้นคว้ำส ำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยได้แบ่งเนื้อหำออกเป็น 7 บท 
ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหำที่ครอบคลุมค ำอธิบำยรำยวิชำ ได้แก่ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ทฤษฎี”, 
ก ำเนิดทฤษฎีกำรพัฒนำสังคม, กลุ่มทฤษฎี/หลักกำรว่ำด้วยกำรสร้ำงควำมทันสมัย, กลุ่มทฤษฎี/
หลักกำรวิพำกษ์ควำมทันสมัย, กลุ่มทฤษฎี/แนวคิดเกี่ยวกับกำรพ่ึงตนเอง, ข้อวิจำรณ์แนวคิดเกี่ยวกับ
กำรพ่ึงคนเอง และกลุ่มทฤษฎี/หลักกำรที่ให้ควำมส ำคัญกับภำคประชำชน ซึ่งเนื้อหำในเอกสำร
ประกอบกำรสอนนี้ ผู้จัดท ำได้ค้นคว้ำ รวบรวม เรียบเรียง และจัดท ำขึ้นจำกกำรค้นคว้ำจำกเอกสำร 
ต ำรำ/หนังสือ งำนวิจัย รวมไปถึงจำกบทควำมวิชำกำรของนักสังคมศำสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ผนวกกับประสบกำรณ์ในกำรสอนและกำรท ำวิจัยของผู้จัดท ำเอง 
 ต ำรำ “ทฤษฎีและหลักกำรพัฒนำสังคม” เล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้เพื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
ในปีกำรศึกษำ 2560 เรื่อยมำ และได้มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในรำยละเอียดเรื่อยมำเพ่ือให้เนื้อหำมี
ควำมกระชับ ตกผลึก และมีควำมสมบูรณ์ที่สุดส ำหรับนักศึกษำและผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ เขียน
ขอขอบพระคุณผู้ที่เป็นเจ้ำของหนังสือ ต ำรำ งำนวิจัย เอกสำร รวมถึงบทควำมวิชำกำรต่ำงๆ ที่ผู้เขียน
ได้น ำข้อมูลมำประกอบกำรจัดท ำ ขอขอบพระคุณท่ำนรองศำสตรำจำรย์ประภำกร  แก้ววรรณำ และ 
รองศำสตรำจำรย์สุรพงษ์  ลือทองจักร ที่ให้ควำมกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยของเนื้อหำ
และรูปเล่ม, รองศำสตรำจำรย์ ดร.จำมะรี  เชียงทอง ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำตลอดกำรจัดท ำ และท่ำน ดร. ศิลปชัย 
เจริญ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ที่ได้อ ำนวยกำรในกำร
จัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนเล่มนี้จนส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ภำพ 3.8 โลกำภิวัตน์คือกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้พ้ืนที่ของสถำนที่ 
 (Space of Place) กลำยมำเป็นพื้นที่ของกระแส 
 (Space of Flow)        68 
ภำพ 3.9 กำรเปรียบเทียบกำรศึกษำโลกภิวัตน์ได้กับนักปรำชญ์ตำบอด 
 ที่ก ำลังคล ำช้ำง และก ำลังอธิบำย “ช้ำง” หรือ “โลกำภิวัตน์”  
 บนฐำนควำมรู้ที่ตัวเองถนัดหรือสัมผัสได้      69 
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ภำพ 3.10 “เส้นทำงสำยไหม(Silk Road)” เป็นประจักษ์พยำนเรื่อง 
 ควำมเป็นโลกำภิวัตน์ที่ได้ด ำเนินมำแต่เมื่อครั้งโบรำณ    70 
ภำพ 4.1 แสดงผลของภำวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  
 ที่เป็นผลมำจำกกิจกรรมอุตสำหกรรมของมนุษย์     80 
ภำพ 4.2 แสดงอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่ำง “เกำะแห่งควำมร้อน”  
 หรือพ้ืนที่ในเขตใจกลำงเมือง (Downtown) กับชุมชนเขต 
 ชำนเมือง (Suburban) และเขตชนบท (Rural)     81 
ภำพ 4.3 อำกำรของโรคอุบัติใหม่ที่มีผลมำจำกสำรเคมีที่ใช้ในอตสำหกรรม   83 
ภำพ 4.4 ควำมตึงเครียดในคำบสมุทรเกำหลี (ค.ศ.2017) คือตัวอย่ำง 
 ควำมขัดแย้งระหว่ำงประเทศอันมี “สหรัฐอเมริกำ” เป็น 
 ผู้อยู่เบื้องหลัง         85 
ภำพ 4.5 แสดงครอบครัวเดี่ยวแบบแหว่งกลำง ที่ปู่กับย่ำอยู่กับ 
 หลำนตัวน้อย ณ หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  
 เนื่องจำกพ่อแม่ย้ำยถิ่นฐำนไปท ำงำนในเมืองใหญ่     89 
ภำพ 4.6 ผลกระทบของกำรถูกครอบง ำด้วย “วำทกรรมควำมงำม”  
 จนท ำให้ร่ำงกำยเข้ำสู่ภำวะ Anorexia Nervosa      92 
ภำพ 4.7 ประธำนำธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมน ประธำนำธิบดีสหรัฐอเมริกำ 
 ช่วงปี ค.ศ. 1945 – 1953เจ้ำของวำทะทรูแมน อันเป็นที่มำของ 
  “วำทกรรมกำรพัฒนำ”        94 
ภำพ 4.8 แสดงกำรขูดรีดของ “ประเทศมหำอ ำนำจ” ที่มีต่อ  
 “ประเทศก ำลังพัฒนำ” และ “ประเทศด้อยพัฒนำ” ใน 
 แบบจ ำลองของทฤษฎีพ่ึงพำและทฤษฎีระบบโลก     98 
ภำพ 4.9 แสดงควำมก้ำวหน้ำทำงกำรพัฒนำที่ไม่เท่ำเทียมระหว่ำง  
 “ประเทศมหำอ ำนำจ” “ประเทศก ำลังพัฒนำ” และ  
 “ประเทศด้อยพัฒนำ” ที่เป็นไปในลักษณะ “ปลำใหญ่กินปลำเล็ก”   99 
ภำพ 4.10 แบบล้อเลียนบทบำทกำรพัฒนำประเทศของรัฐใน 
 ประเทศโลกที่สำมในเรื่องกำรกระจำยงบประมำณและ 
 สวัสดิกำรสังคม         102 
ภำพ 4.11 แบบจ ำลองบทบำทรัฐชำติในบริบทสังคมโลกปัจจุบัน    104 
ภำพ 4.12 ผลกระทบของโลกำภิวัตน์ด้ำนลบ      108 
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ภำพ 4.13 แสดงภำพถ่ำยดำวเทียมของโลกในช่วงกลำงคืน  
 ซึ่งขนำดของเมืองวัดได้จำกควำมสว่ำงในแต่ละจุดที่มีไม่เท่ำกัน 
  สะท้อนให้เห็นควำมไม่เท่ำเทียมทำงของโลกำภิวัตน์กำรพัฒนำ  
 ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ “ลำยจุดบนหนังเสือดำว 
 (Leopard spot pattern)”       111 
ภำพ 5.1 มหำตมำ คำนธี รัฐบุรุษคนส ำคัญของอินเดีย และ 
 ผู้ที่บทบำทในกำรเรียกร้องเอกรำชจำกเจ้ำอำณำนิคม 
 อังกฤษด้วยวิธี “อหิงสำ (Ahimsa)” และ “สัตยำเครำะห์ 
 (Satyagraha)”         117 
ภำพ 5.2 คิม อิล ซุง ประธำนำธิบดีคนแรกของประเทศเกำหลีเหนือ  
 ผู้ให้ก ำเนิดปรัชญำกำรพ่ึงตนเองจูเช (Juche) และอนุสำวรีย์    120 
ภำพ 5.3 อดีตประธำนำธิบดีจูเลียส อึนเยเรเร (Julius Nyerere)  
 ของแทนซำเนียและอนุสำวรีย์ค ำประกำศ Arusha Declaration  
 อันเป็นที่มำของ “หลักกำรพึ่งตนเอง” ตำมแนวคิดหมู่บ้ำน Ujamaa   122 
ภำพ 5.4 พิธีกรรมบวชป่ำในภำคเหนือของไทย เป็นพิธีกรรม 
 ที่ดูเหมือนงมงำยเมื่อมองในมุมวิทยำศำสตร์ แต่เบื้องลึก 
 กลับแฝงด้วยนัยเรื่องกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และกำรรักษำพ้ืนที่ต้นน้ ำ   128 
ภำพ 5.5 ป่ำชุมชนที่ถูกบริหำรจัดกำรด้วยกลไกของคนในชุมชน 
 บ้ำนทุ่งยำว ต ำบลศรีบัวบำน อ ำเภอเมืองล ำพูน จังหวัดล ำพูน    129 
ภำพ 5.6 สื่อในยุคแรกๆ ของไทยที่มีส่วนต่อกำรสร้ำงแนวคิดกำร 
 ชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน        132 
ภำพ 5.7 ตัวอย่ำงงำนเขียนของนักวิชำกำรฝ่ำยซ้ำย ซึ่งพยำยำม 
 ท ำให้เห็นถึงควำมเลวร้ำยของ “จักรวรรดินิยมตะวันตก”  
 ที่มีต่อชนบทไทย         134 
ภำพ 5.8 โปสเตอร์ภำพยนตร์ทีม่ีส่วนสนับสนุนต่อกำรสร้ำงภำพลักษณ์ 
 ในกำรชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนในส่วนภูมิภำคของไทย     134 
ภำพ 5.9 ภำพของ “ชนบท” ในอุดมคติตำมแนวคิดกำรชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน 
 ยุคสำยลมแสงแดด        135 
ภำพ 5.10 ตัวอย่ำงงำนศึกษำที่ได้รับอิทธิพลควำมคิดแบบวัฒนธรรมชุมชน   136 
ภำพ 5.11 แสดงกลไกกำรเกิดขึ้นของกระแสท้องถิ่นนิยม อันเกิดขึ้น 
 จำกกำรที่ท้องถิ่นพยำยำมดีดตัวออกมำเพ่ือนิยำมตัวเอง “ใหม”่  
 จำกกระแสโลกำภิวัตน์ที่พยำยำมจะขยำยตัวครอบง ำ     140 
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ภำพ 5.12 กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มท้องถิ่นนิยมในต่อต้ำนกำรสร้ำง 
 โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินบ่อนอก-หินกรูด อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กระท ำเรื่อยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543    141 
ภำพ 6.1 สภำพปัญหำขยะ ชุมชนแออัด และสิ่งแวดล้อมของชุมชน  
 “เมือง” ในกรุงเทพมหำนครที่รอกำรแก้ไขไม่แพ้กับปัญหำ 

 ที่เกิดในชุมชน “ชนบท”        147 

ภำพ 6.2 หน้ำปกหนังสือ “อ่านวัฒนธรรมชุมชน: วาทศิลป์และการเมือง 
 ของชาติพันธุ์แนววัฒนธรรมชุมชน” โดย ยุกติ  มุกดำวิจิตร  
 โดยชี้ให้เห็นเชิงสัญลักษณ์ว่ำแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคือกำร “เลือก”  
 เรื่องบำงเรื่องซึ่งเป็นภำพเพียงบำงส่วนของชุมชนแล้วน ำมำขยำย 
 ให้ดูเหมือนเป็น “ภำพตัวแทน” ทั้งหมด      150 

ภำพ 6.3 “เพลินวาน” หนึ่งในตัวอย่ำงสถำนที่ท่องเที่ยวในลักษณะ 
 หวนหำอดีตซึ่งตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวที่ต้องกำร 
 ย้อนเวลำไปเห็นสภำพสังคมก่อนกำรเข้ำมำของ “ควำมทันสมัย”   152 
ภำพ 6.4 ปัญหำของชนบทสมัยใหม่ ที่เมื่อสนใจเพียงแค่ “ควำมดีงำม”  
 อำจจะมองไม่เห็นสิ่งเหล่ำนี้       153 

ภำพ 6.5 ลักษณะกำรท ำเกษตรกรรมในอนำคตที่จะกลำยเป็น  
 “เกษตรอุตสำหกรรม” ในจิตนำกำรของเดวิส เมลต์ซำร์ 
 (Davis Maltzar)         158 
ภำพ 6.6 แสดงควำมสัมพันธ์ของเกษตรกรข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ในบริบท 

 โลกทุนนิยมสมัยใหม่ที่ต่อให้อยู่ในพื้นท่ีชำยแดนห่ำงไกลก็ยังมี 
 กำรสัมพันธ์สถำบันเศรษฐกิจภำยนอกชุมชนที่ใหญ่กว่ำ    160 

ภำพ 6.7 แสดงควำมสัมพันธ์ของเกษตรกรปลูกถั่วแระในชนบทชำยแดน 
 ที่เป็นลูกไร่ของบริษัทธุรกิจขนำดใหญ่ต่ำงประเทศ     160 
ภำพ 6.8 สภำพโรงงำนล ำไยอบแห้งหลังระเบิดเมื่อวันที่ 19 กันยำยน  
 พ.ศ. 2542 ที่ต ำบลบ้ำนกลำง อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่   161 
ภำพ 6.9 แสดงสถำนะของ “ชนบท/ชุมชน” ในบริบทควำมทันสมัยและ 

 โลกำภิวัตน์ที่ไม่ได้ปิดกั้นตนเองออกจำกพลังที่ใหญ่กว่ำ  
 แต่จะอยู่ในลักษณะ “หยั่งขำสองฝั่ง”      162 
ภำพ 6.10 วิวำทะเกี่ยวกับโครงกำรสร้ำง “เขื่อนแม่วงก์” ที่จังหวัด 
 นครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2554-2556      168 
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ภำพ 6.11 สภำพสังคมชนบทของประเทศเลโซโท ซึ่งหำกมองด้วย  
 “วำทกรรมกำรพัฒนำ” ก็จะดูเหมือนสังคมด้อยพัฒนำ  
 แต่แท้ที่จริงแล้วกลับมีรำยได้จำกหลำยทำง      169 
ภำพ 6.12 ภำพเสียดสีบทบำทของนักพัฒนำ/นักวิจัยที่พยำยำม  
 “เขียน” ปัญหำของชุมชนโดยใช้มุมมองของ “คนนอก”  
 และนั่งหันหลังโดยไม่สนใจมุมมองของ “คนใน” ชุมชน    171 
ภำพ 7.1 แสดงกำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์กำรพัฒนำใหม่  
 จำกกำรพัฒนำแบบเดิมที่เป็นแบบ “บนลงล่ำง (Top-Down Model)”  
 ที่ให้ควำมส ำคัญกับ “ภำครัฐ” เป็นหลัก สู่ กำรพัฒนำแบบใหม่ 
 ที่เป็นแบบ “ล่ำงขึ้นบน (Bottom-Up Model)” ที่ให้ควำมส ำคัญ 
 กับ “ภำคประชำชน” เป็นหลัก       177 
ภำพ 7.2 ประเด็นเกี่ยวกับ “มนุษย”์ ที่แนวคิดกำรพัฒนำทำงเลือกสนใจ   181 
ภำพ 7.3 แสดงระดับต่ำงๆ ของกำรพัฒนำตำมแนวคิดกำรมีส่วนร่วม    187 
ภำพ 7.4 แบบจ ำลองกำรมีส่วนร่วมตำมแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม  
 โดยที่ทุกภำคส่วนที่เข้ำมำเกี่ยวข้องในโครงกำรกำรพัฒนำต่ำงก็มี 
 ควำมเป็น “เจ้ำของ” ทั้งตัวโครงกำรและผลที่จะเกิดข้ึน    188 
ภำพ 7.5 แสดงแบบจ ำลองบทบำทและหน้ำที่ของ “ภำคประชำสังคม”  
 ในกำรเคลื่อนไหวเพ่ือยกระดับบทบำทและควำมส ำคัญของ  
 “ภำคประชำชน” โดยเชื่อมร้อยสะท้อนสู่ “ภำครัฐ”     191 
ภำพ 7.6 ตัวอย่ำงโปสเตอร์กำรเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุน “พระรำชบัญญัติ 
 เชียงใหม่จัดกำรตนเอง” ของภำคประชำชนและภำคประชำสังคม 
 ในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง พ.ศ. 2555      194 
ภำพ 7.7 ตัวอย่ำงของ “ภำคประชำสังคม” ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ของไทยที่ออกมำเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องควำมเป็นธรรมจำก 
 โครงกำรกำรพัฒนำภำครัฐที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 
 ที่จังหวัดขอนแก่น        195 
ภำพ 7.8 เรือ Rainbow Warrior หรือ “เรือสำยรุ้ง”เป็นสัญลักษณ์ 
 กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มประชำสังคมทำงสิ่งแวดล้อมระดับโลก 
 หรือ“กรีนพีซ(Greenpeace)”       196 
ภำพ 7.9 แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนที่ต้องชั่งน้ ำหนักควำมส ำคัญ 
 ทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้มีควำม “สมดุล” กัน   201 
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บทที่ 1 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับ “ทฤษฎี” 

 
 
ความหมายของ “ทฤษฎ”ี 
 
 การทีอ่งค์ความรู้ของแต่ละแขนงวิชานั้นจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็น “ศาสตร์” เพ่ือให้เป็น
ที่ยอมรับได้  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดระเบียบให้กับข้อมูลหรือตัวองค์ความรู้ของแขนงวิชานั้นๆ 
ให้เป็นหมวดหมู่ มีระบบ หรือมีแบบแผนเพ่ือให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนส าหรับทิศทางการศึกษาหรือ
การน าไปใช้ประโยชน์ แบบแผนหรือกรอบทิศทางที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างผู้ศึกษาไปยัง
ประเด็นศึกษาของศาสตร์แต่ละศาสตร์นี้ อาจอยู่รูปแบบของหลักการ แนวคิด (Thought) มุมมอง 
(Perspective) วิธีคิด วิธีวิทยา (Methodology) หรืออาจยกระดับเป็น “ทฤษฎี” ที่สามารถใช้ทาบ
เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ได้โดยทั่วไป 
 อันที่จริง ความหมายของ “ทฤษฎี (Theory)” นั้น ถูกนิยามกันไว้แตกต่างหลากหลาย
ตามฐานคิดและแขนงวิชาที่ช านาญของนักวิชาการแต่ละศาสตร์ ซึ่งในที่นี้พอจะรวบรวมมาเพ่ือให้เห็น
ภาพรวมของความหมายโดยสังเขป นั่นคือ 
 

  “ทฤษฎี” คือ ลักษณะที่ประกอบกันหลายอย่าง ทั้งที่เป็นแนวความคิด ความหมาย ค า
นิยาม และข้อเสนอต่างๆ ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดทัศนะเกี่ยวกับปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบแบบแผน 
โดยเน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร ในอันที่จะท าการอธิบายและท านายปรากฏการณ์นั้น 
(Kerlinger, 1993: 9 อ้างใน ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 11)  
 

  “ทฤษฎี” ในความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ค าอธิบายตามหลักเหตุผลและ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของเรื่องนั้นอย่างมีระบบ ในลักษณะ “ตัวแปร” จนสามารถ
พยากรณ์เรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นในอนาคตได้ และมุ่งสาระการศึกษาไปยังสิ่งแวดล้อมและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ (พัชราภรณ์  พสุวัต, 2522: 3) 
 

  “ทฤษฎี” คือ ผลรวมของความคิดรวบยอดต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งอยู่ในรูป
ของประโยคที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลและเกิดจากกระบวนการวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Process) หรือกระบวนการในการใช้เหตุผล เพ่ือสร้างขึ้นมาอธิบาย ท านาย และก่อให้เกิดความรู้สึก
ในปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึน (ภุชชงค์ กุณฑลบุตร, 2528: 17)  
 

  “ทฤษฎี” คือ “ภาพสร้าง” ที่มีการยกระดับการอธิบายจากข้อเท็จจริงที่รวบรวมและ
สังเกตได้ ดังนั้น “ทฤษฎี” จึงมิใช้เป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย โดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจ
อยู่ในรูปแบบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ และ
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การย้ายถิ่น การเพ่ิมของประชากร การรวมกลุ่ม 
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การพัฒนา พฤติกรรมเบี่ยงเบน เป็นต้น ทั้งนี้การอธิบายดังกล่าวต้องมีลักษณะที่ท าให้เห็นเหตุและผล
ด้วย (ไชยวัฒน์ รุ่งเรืองศรี, 2550: 11-12) 
 

  “ทฤษฎี” คือ การรวบรวมข้อความจริงขั้นสูงสุด ด้วยการรวมหลักการต่างๆ เพ่ือใช้
อธิบายว่าความจริงที่พบและหลักต่างๆ ที่สืบเนื่องมานั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไร “ทฤษฎี” เป็นประโยค
ชุดหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์อย่างมีแบบแผน เช่น ทฤษฎีสัมพันธภาพ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
แสง เวลา ความเร็ว และการเปลี่ยนของมวลสาร หรือทฤษฎีพัฒนาการด้านการรู้คิดหรือสติปัญญาที่
กล่าวว่า พัฒนาการด้านการรู้คิดของเด็กเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมกับ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (งามตา วนินทานนท์, 2535: 33) 
 

 ดังนั้น ความหมายโดยสรุป “ทฤษฎี (Theory)” คือ ชุดของค าอธิบายที่ถูกเรียงร้อยให้เป็น
เหตุและผล โดยมีการยกระดับการอธิบายจากข้อเท็จจริง (Facts) ที่เกิดขึ้น จนเป็นความคิดรวบ
ยอด (Concept) หลักการ ค านิยาม วิธีวิทยา ข้อเสนอ หรือค าอธิบายที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
(Abstract) เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้โดยครอบคลุมและเพ่ือให้
เกิดการยอมรับ ซึ่งในขณะเดียวกัน “ทฤษฎี” ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามขอบเขตการศึกษาหรือ
ประเด็นสนใจในแต่ละศาสตร์ โดยในที่นี้พอจะสรุปให้เห็นเป็นหมวดหมู่ใหญ่อยู่ 2 ประเภท อันได้แก่ 
 (1) ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Theories) หมายถึง ทฤษฎีหรือค าอธิบายที่ถูก
สร้างจากข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับ “ธรรมชาติ (Natural)” โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (สังเกต ตั้งสมมุติฐาน ทดลอง วิเคราะห์ สรุปผล) โดยส่วนใหญ่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
มักจะมีความถาวร แม่นย า และคงทน นั่นเป็นเพราะว่า ข้อเท็จจริงที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นมี
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้า(จนดูเหมือนว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลย) เช่น ทฤษฎีการหมุนรอบตัวเองของ
โลก ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ทฤษฎีวิวัฒนาการ (The Evolution Theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์ (Cell 
Theory) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จึงสามารถอ้างความเป็นสามัญการ 
(Generalization) ได้หนักแน่นกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่งก็เปรียบเสมือน “แว่นใส” ที่ช่วยให้อ่าน
ปรากฏการณ์ได้ชัดเจนขึ้น หากแต่ความเห็นพ้องก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎีมากกว่า
ทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์ 
 (2) ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ (Social Sciences Theories) หมายถึง ทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายที่ถูกสร้างจากข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ที่ เกี่ยวกับ “พฤติกรรมมนุษย์ (Human 
Behavior)” โดยส่วนใหญ่ทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์จะมีความสัมพันธ์กับบริบทเชิงพ้ืนที่  (Space) 
และเวลา (Time) ที่ก ากับพฤติกรรมมนุษย์ จึงเป็นเหตุให้มีพลวัต (Dynamic) หรือลื่นไหลได้ง่ายกว่า
ทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฎีการกลายเป็นเมือง ทฤษฎีการพัฒนา ทฤษฎีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้น เราจึงพบเห็นการถกเถียงในทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ได้แพร่หลายมากกว่าทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ก็เปรียบได้กับ 
“แว่นสี” ที่ถึงแม้จะช่วยท าให้เข้าใจปรากฏการณ์ได้ชัดเจนขึ้น หากแต่เมื่อมองปรากฏการณ์เดียวกัน 
อาจจะแตกต่างกันในเรื่องทัศนะ การวิเคราะห์ หรือการให้เหตุผล ซึ่งก็เกิดจากความเชี่ยวชาญหรือ
ความสนใจเฉพาะประเด็นของนักสังคมศาสตร์แต่ละแขนงนั่นเอง 
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 แม้ว่าทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์  จะได้ชื่อว่า “ทฤษฎี” 
เหมือนกัน แต่ในกระบวนการได้มาและการใช้ทฤษฎีนั้น กลับมีเนื้อหาที่แตกต่างกันชัดเจน ดังนั้น 
เพ่ือให้เห็นภาพ “ความเหมือน” และ “ความต่าง” ระหว่างทฤษฎีทั้ง 2 ประเภทข้างต้นได้อย่าง
ชัดเจน จะขอสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ดังนี้ 

ตาราง 1.1 แสดงการเปรียบเทียบ “ความเหมือน” และ “ความต่าง”  
ของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ (ที่มา: ผู้เขียน) 

 
 

ลักษณะของ “ทฤษฎี” 
 
 สิ่งที่จะเรียกว่า “ทฤษฎี” ได้นั้น ต้องมีลักษณะเบื้องต้นดังต่อไปนี้ คือ 
  
 1. “ทฤษฎี” ต้องสร้างขึ้นจาก “ข้อเท็จจริง” ที่เกิดขึ้นอย่างสม่่าเสมอ หรือสิ่งเกิดขึ้น
อย่างเป็นปกติวิสัย  
  กล่าวคือ “ทฤษฎี” จะเกิดจากการรวมรวบข้อมูลของปรากฏการณ์ที่เกิดซ้ าๆ หลายๆ 
ครั้ง จนสามารถสรุปแน่ชัดและสร้างเป็นค าอธิบายในลักษณะ “กฎ (Law)” เพ่ือน าไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ที่จะเกิดข้ึนในครั้งต่อๆ ไปได้ ตัวอย่างเช่น การสร้างทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ล ดาร์วิน 
ที่เก็บข้อมูลจากพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติจริง หรือกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน 
(Newton) ที่พัฒนามาจากการได้พบเห็นผลไม้ตกลงสู่พ้ืน แล้วจึงค้นคว้าและยกระดับเป็นกฎ/ทฤษฎี
ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ เมื่อ “ทฤษฎี” สร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ดังนั้น “ทฤษฎี” จึงต้อง
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สามารถน ากลับมาพิสูจน์ให้เห็นในกับ “ข้อเท็จจริง” ชุดอ่ืนๆ ได้ด้วย เพราะมิเช่นนั้นก็อาจจะถูกโจมตี
ได้ว่า เป็นทฤษฎีแบบ “หอคอยงาช้าง” หรือเป็นทฤษฎีที่สร้างด้วยการทึกทักเอาเอง และไม่สามารถ
หาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์มารองรับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง “ข้อเท็จจริง/ปรากฏการณ์” ที่เป็นรูปธรรมกับ “ทฤษฎี” 
(ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 
 2. “ทฤษฎี” มีลักษณะเป็น “ความคิดรวบยอด (Concept)” ที่มีความหมายระดับ 
“นามธรรม (Abstract)” สูง 
   ทั้งนี้ก็เพ่ือท าให้ทฤษฎีนั้นสามารถมีพลังการอธิบายได้กว้างขวางมากขึ้น ยิ่งทฤษฎีไหน
มีการใช้ค าหรือความคิดรวมยอดที่มีระดับนามธรรมสูงเท่าไหร่ ยิ่งท าให้ทฤษฎีนั้นสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งในทฤษฎีหนึ่งๆ อาจมีการร้อยเรียงเอาความคิดรวบยอดหลายๆ 
ค ามาเชื่อมโยงกันให้กลายเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนและลึกซ้ึงขึ้นไปอีก  
  
 3. “ทฤษฎี” ต้องมีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ได้โดยทั่วไป หรือสร้าง
สามัญการ (Generalization)  
  ยิ่งทฤษฎีอธิบายได้ครอบคลุมมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ทฤษฎีนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 
หรือกล่าวให้เข้าใจก็คือ สิ่งที่จะถูกเรียกว่า “ทฤษฎี” ได้นั้น ต้องสามารถใช้อธิบายได้แม้ว่าจะเกิด
ปรากฏการณ์เช่นนั้นที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ต้องเป็นไปตามค าอธิบายในทฤษฎี ตัวอย่างเช่น กฎของแรงโน้ม
ถ่วง (Law of Gravitation) กฎการโคจรรอบตัวเองของดวงอาทิตย์และโลก(ซึ่งท าให้เกิดพระอาทิตย์
ขึ้น-ตก หรือเกิดกลางวัน-กลางคืน)  ฯลฯ แต่ถึงกระนั้นก็ตาม “ทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์” มักจะเกิด
ปัญหาในเรื่องนี้เมื่อเทียบกับ “ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์” กล่าวคือ ด้วยความที่พ้ืนฐานข้อเท็จจริงใน
การสร้างทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เป็น “พฤติกรรมมนุษย์” ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่า
ธรรมชาติ (ซึ่งเป็นพ้ืนฐานข้อเท็จจริงของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์) ดังนั้น การอ้างหรือพลังในการ
อธิบายครอบคลุมปรากฏการณ์โดยทั่วไปของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์จึงท าได้จ ากัดกว่า 

ข้อเท็จจริง/
ปรากฏการณ ์1 

ข้อเท็จจริง/
ปรากฏการณ ์2 

ข้อเท็จจริง/
ปรากฏการณ ์... 

ข้อเท็จจริง/
ปรากฏการณ ์n 

“ทฤษฎ”ี 

รวบรวม/สรุป/สร้างกฎ 

น าไปอธิบายปรากฏการณ์
ในครั้งต่อไปได้ 

ข้อเท็จจริง/
ปรากฏการณ์ที่

รองรับค่าอธิบาย
ของทฤษฎ ี
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 4. “ทฤษฎี” ต้องเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป หรือยอมรับในฐานะสิ่งที่สามารถใช้อธิบายได้  
  หากไม่ถูกยอมรับก็จะท าให้มีผลต่อความน่าเชื่อถือ และก็จะไม่สามารถอ้างพลังในการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่อไปได้อีก แต่ในกรณีของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่มีพลวัต ไปตามบริบทสังคม
และเวลานั้น การยอมรับทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์นั้นอาจจะได้จ ากัดกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 
เพราะอาจจะเกิดข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า ดังนั้น แม้จะไม่มีการยอมรับอย่างนิจนิรันดร์หรือ
แพร่หลายทั่วทั้งโลก หากแต่เพียงขอให้ยอมรับ ณ บริบทเวลาและพ้ืนที่นั้นๆ ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว 
 
 

ความส่าคัญของ “ทฤษฎี” 
  
 ความส าคัญรวมถึงประโยชน์ของ “ทฤษฎี” ที่มีต่อการศึกษาใน “ศาสตร์” หรือวิชาแต่ละ
แขนง คือ 
 
 1. “ทฤษฎี” คือ “อุปกรณ์ทางความคิด”  
  “ทฤษฎี” คือ “อุปกรณ์ทางความคิด” ของสาขาวิชาแต่ละแขนงจะใช้เพ่ืออธิบาย 
ควบคุม สร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพ่ือขบคิดให้เห็นประเด็น “ปัญหา” ที่
เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่หนทางส าหรับสร้างแนวทางการแก้ปัญหานั้นต่อไป ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎี
เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ ที่มีข้ึนเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา ที่ต่างก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหา 
ต้นตอของปัญหา และเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งก็เพ่ือการวางกรอบแนวทางแก้ไขในสิ่งที่เรียกว่า 
“ไม่พัฒนา” นั่นเอง 
 
 2. “ทฤษฎี” เปรียบเสมือน “หลักหมุด” ที่ใช้เพื่อ “ยึด” 
  “ทฤษฎี” เปรียบเสมือน “หลักหมุด” ที่ใช้เพ่ือ “ยึด(แต่ไม่ใช่ตรึง)” ในการใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการกล่าวอ้างอย่างลอยๆ แบบตีขลุม หรือไม่มีหลักตรรกะและ
เหตุผล ทั้งนี้เพราะการกล่าวอ้างหรืออธิบายสิ่งใดๆ ก็ตามโดยปราศจากหลักการและเหตุผล ก็จะ
พลอยท าให้สิ่งที่อธิบายไปนั้นขาดความน่าเชื่อถือ 
  
 3. “ทฤษฎี” เปรียบเสมือน “เครื่องมือน่าทาง” หรือ “เข็มทิศ” 
 “ทฤษฎี” เปรียบเสมือน “เครื่องมือน่าทาง” หรือ “เข็มทิศ” ในการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ กล่าวคือ “ทฤษฎี” สามารถสร้างกรอบแนวทางที่ชัดเจนส าหรับการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เกิดการวิเคราะห์ที่กระจ่างชัดไปเป็นเรื่องๆ เห็นปัญหาและทางออกของ
ปัญหาเป็นรายประเด็นไป ท าให้การวิเคราะห์มีความแหลมคม ไม่เฉไฉไปมา ไม่สะเปะสะปะหรือ
ปะปนกันจนไม่รู้เรื่อง ด้วยเหตุนี้ ข้อควรระวังอย่างหนึ่งส าหรับการใช้ทฤษฎี นั่นคือ “ทฤษฎี” ยังไม่ใช่ 
“ค าตอบส าเร็จรูป” ที่จะยึดถือมาใช้ได้ หากแต่ “ทฤษฎี” เป็นเพียง “กรอบลู่ทาง” ที่จะท าให้เรา
เดินทางไปสู่ “ค าตอบ/ทางออก” นั้นได้อย่างไม่หลงทาง 
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ภาพ 1.2 การเปรียบหน้าที่ของ “ทฤษฎี” ในฐานะ “เครื่องมือน าทาง”  

เพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่แท้จริง (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 
 4. “ทฤษฎี” เป็น “ตัวฉายภาพ” อนาคต 
 “ทฤษฎี” เป็น “ตัวฉายภาพ” ซึ่งท าให้เห็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ กล่าวคือ 
ท าให้กรอบทฤษฎีช่วยพยากรณ์หรือวิเคราะห์ให้เห็นความเป็นไปได้ เมื่อต้องน าไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ลักษณะเดียวกันในครั้งแต่ไป ตัวอย่างเช่น การใช้ทฤษฎีการหมุนรอบตัวเองของโลกมา
อธิบายปรากฏการณ์กลางวัน-กลางคืน ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาในวันก่อนๆ และวันนี้พบว่า พระอาทิตย์
โผล่พ้นขอบฟ้าในทางทิศตะวันออก และหายไปในทิศตะวันตก เมื่อเห็นความแน่นอนแล้ว ก็สามารถ
อธิบายได้ว่า “ในวันพรุ่งนี้” พระอาทิตย์ก็ “ต้อง” ขึ้นทางทิศตะวันออก แล้วลับขอบฟ้าไปในทิศ
ตะวันตกเช่นเดียวกับวันนี้หรือวันก่อนๆ เป็นต้น แต่ส าหรับในทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีแม้จะไม่ได้เป็น
ตัวฉายภาพปรากฏการณ์ในอนาคตที่แน่นอนแบบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์  และก็สามารถวิเคราะห์ให้
เห็นแนวโน้ม “ความน่าจะเป็น (Probability)” ได้เช่นเดียวกัน หากแต่ท้ายที่สุดแล้ว ผลลัพธ์อาจจะ
ไม่เป็นเช่นวิเคราะห์ไว้ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีเรื่องการกระจายตัวของเมืองรูปวงกลมที่มีจุด
ศูนย์กลางเดียวจะถูกยอมรับในสังคมอเมริกาว่าเป็นรูปแบบผังเมืองที่กระจายความเจริญได้ดีที่สุด 
(Burgess, 1925) แต่พอน าผังเมืองดังกล่าวมาปรับใช้กับอีกสังคมหนึ่งที่ไม่ใช้สหรัฐอเมริกา  อาจจะ
ไม่ให้ผลลัพธ์ดังที่สรุปในทฤษฎีก่อนหน้านี้ก็ได้ 
 
 5. “ทฤษฎี” เป็นหนทางสู่การสร้าง “องค์ความรู้ใหม”่ 
  “ทฤษฎี” เป็นสิ่งปูทางที่จะน าไปสู่การสร้างข้อถกเถียง โต้แย้ง รวมไปถึงการพอกพูน
เพ่ือสร้างสรรค์ “องค์ความรู้ใหม่” ให้เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อมีการน า

เป้าหมายการศึกษา, การ
แก้ปัญหา/ทางออก 

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอยู่
นอกเหนือจาก

เป้าหมายการศึกษา 

สถานะของผู้ศึกษา 

กรอบแนวทางตามทฤษฎี 
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ทฤษฎีหรือหลักการเดิมที่มีอยู่แล้ว มาท าการพิสูจน์ใหม่ โดยตั้งสมมุติฐานว่าผลที่ จะได้นั้นจะ
สอดคล้องกับทฤษฎีเดิมอยู่หรือไม่ (ยกตัวอย่างเช่น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่
มักจะพบเห็นการน าเอาทฤษฎีมาพิสูจน์ใหม่) กล่าวคือ หากการพิสูจน์นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีเดิมที่
เคยเสนอไว้ก่อนหน้านี้ แสดงว่าพลังการอธิบายของทฤษฎีนั้นยังคงใช้การได้อยู่ แต่หากได้พิสูจน์
มาแล้วและได้ข้อค้นพบที่ผิดแผกแตกต่างไปจากเนื้อหาทฤษฎีที่เคยมีก่อนหน้านี้ ก็จะท าให้เกิดการ
โต้แย้งกับทฤษฎีเดิม หรือพอกพูนให้ทฤษฎีเดิมนั้นมีก าลังในการอธิบายเพ่ิมขึ้น/ครอบคลุมขึ้นไปอีก 
ในแง่นีจ้ึงถือเป็นคุณประโยชน์ของทฤษฎีเดิมที่เป็นฐานรากให้น าไปสู่การสร้างและพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆ 
ขึ้นมา 
 
 
องค์ประกอบของทฤษฎ ี
  
 สิ่งที่ประกอบกันข้ึนเป็น “ทฤษฎี” อย่างน้อยที่สุดต้องมีองค์ประกอบ 3 สิ่งด้วยกัน ได้แก ่
 (1) “รูปธรรม” คือ สิ่งที่เกิดขึ้นหรือข้อเท็จจริงที่รับรู้ได้ในเชิงประจักษ์(รับรู้ได้โดยประสาท
สัมผัสทั้ง 5) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สุดของการสร้างค าอธิบายหรือทฤษฎีต่างๆ โดยจะขาดเสียไม่ได 
 (2) “ค่าอธิบาย” หรือ “ข้อเสนอ” คือ รายละเอียดที่พรรณนาเป็นข้อมูลโดย “ถอด” มา
จากคุณลักษณะของสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด  
 (3) ความคิดรวบยอด (Concept) คือ ค าที่เป็นสังกัปซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรม โดยเป็น
การรวบหรือ “ยกระดับ” อธิบายค าอธิบายย่อยๆ ของรูปธรรมให้เป็นค าหรือกลุ่มค าที่แทนลักษณะ
ทั้งหมดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง/ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ซึ่งใน 1 ทฤษฎี จะมีมากกว่า 1 ความคิด
รวบยอดร้อยรัดประกอบกันอยู่ 
  ทั้งนี้ เพ่ือความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทฤษฎีทั้ง 3 สิ่งข้างต้น จึงจะ
ขอน าเสนอผ่านแผนภาพดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 1.3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบของทฤษฎีทั้ง 3 สิ่ง  
อันได้แก่ “รูปธรรม” “ค าอธิบายรูปธรรม” และ “ความคิดรวบยอด” 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 จากแผนภาพ 1.3 จะเห็นว่า ค าว่า “แมว” เป็นความคิดรวบยอด (Concept) ที่ถูก
ยกระดับเพ่ือรวบรวมโดยถอดเอาลักษณะค าอธิบายรูปธรรมต่างๆ ที่สื่อถึง “รูปธรรม” สิ่งหนึ่ง แล้ว
แทนที่ด้วยค าหรือความคิดรวบยอดค าหนึ่งค าเดียวเพ่ือใช้แทนค าอธิบายลักษณะย่อยๆ ทีละค า
ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่า “ความคิดรวบยอด” มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเป็นนามธรรม 
ซึ่งใช้เป็นตัวแทนในการเรียกหรือบ่งชี้ถึงสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บุคคล สัตว์ ปฏิสัมพันธ์ 
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ต้องการจะสร้างค าอธิบาย และตัวอย่างของความคิดรวบ
ยอดท่ีใกล้ตัวมนุษย์มากที่สุดก็คือ “ภาษา (Language)” ที่ใช้กันในชีวิตประจ าวันนั่นเอง 
 แต่กระนั้นเองก็ตาม แม้การสร้างความคิดรวบยอดจะเป็นค านามธรรมที่เกิดจากการขมวด
รวมเอาค าอธิบายรูปธรรมต่างๆ ที่ถอดจากรูปธรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ แต่ระดับนามธรรมดังกล่าว
ก็ไม่ได้อาจหยุดอยู่เพียงค าหรือความคิดรวบยอดที่ใช้แทนรูปธรรมโดยทันทีเท่านั้น (เช่น แมว ดัง
ตัวอย่าง) แต่อาจมีการยกระดับความคิดรวบยอดให้มีความเป็นนามธรรมไปเรื่อยๆ เพ่ือให้สามารถ
สร้างความคิดรวบยอด “ใหม่” ที่มีพลังการอธิบายครอบคลุมปรากฏการณ์ได้กว้างขวางกว่าเดิม ซึ่งท า
ได้โดยการสร้างความคิดรวบยอดใหม่หรือการผูกโยงเอาความคิดรวบยอด (ที่มีนามธรรมระดับสูง)
หลายๆ ความคิดรวบยอดมาเรียงร้อยต่อกันไปเรื่อยๆ ในลักษณะ “ตัวแปร (Variables)” หรือ 
“ประโยค (Statements)” ที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน จนกลายเป็นค าอธิบายในลักษณะ 
“ทฤษฎี” ระดับต่างๆ ซึ่งเราเรียกกระบวนการยกระดับนามธรรมนี้ว่า กระบวนการท่าให้ความคิด
รวบยอดสามารถอธิบายได้โดยท่ัวไป หรือ กระบวนการสร้างสามัญการ (Generalization) 

รูปธรรม 

- มีสี่ขา 
- มีสีขาว-เทา-ด า 

- มีหนวด 

- มีหาง 

- ขนนุ่ม 

- ร้องเหมียวๆ 

- ชอบกินปลาทู 
- ขี้อ้อน 

- ขี้เกียจ 

- ชอบนอน 

ค่าอธิบายรูปธรรม ความคิดรวบยอด 

“แมว” 
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 กระบวนการท าให้ความคิดรวบยอดสามารถอธิบายได้โดยทั่วไป หรือ การสร้างสามัญการ 
ดังกล่าว เป็นการยกระดับนามธรรมของความคิดรวบยอดให้มีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเป็น
กระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจุดประสงค์หลักของกระบวนการนี้ก็เพ่ือให้เกิดการสร้างความคิดรวบ
ยอดหรือทฤษฎีที่มีระดับนามธรรมที่สูง อันจะท าให้ความคิดรวบยอดหรือทฤษฎีนั้นๆ มีพลังหรือ
สามารถอธิบายครอบคลุมปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างถ้วนทั่วมากขึ้น และการที่ทฤษฎีใดๆ มี
ความสามารถในการอธิบายได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางนี่เอง ย่อมจะส่งผลต่อความนิยมหรือการ
ยอมรับในทฤษฎีนั้นๆ อย่างแพร่หลายได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น แนวโน้มในการสร้างทฤษฎีของนักทฤษฎี
แขนงวิชาต่างๆ ก็คือความมุ่งหมายที่จะท าให้ทฤษฎีของตนนั้นเกิดการยอมรับและถูกอ้างถึงอย่าง
กว้างขวางโดยการพยายามสร้างทฤษฎีที่มีระดับนามธรรมขั้นสูงๆ หรือพัฒนาให้เกิดทฤษฎี
ระดับกลาง (Middle Rang Theory or Meso-Theory) และทฤษฎีระดับใหญ่ (Grand 
Theory) ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (The Structure-Functionalism Theory) 
ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ทฤษฎีวิวัฒนาการของสังคม (The Social Evolution 
Theory) ของเฮอเบอร์ต สเปนเซอร์ (ภุชชงค์  กุณฑลบุตร, 2528: 51-58) เป็นต้น 
 

ภาพ 1.4  แสดงองค์ประกอบของ “ทฤษฎี” ที่เกิดจากการสร้างผ่านความคิดรวบยอด 
ที่มีความเป็นนามธรรมระดับต่างๆ (ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 
 ดังนั้น หากจะกล่าวโดยสรุปก็คือ ของกระบวนการท าให้ความคิดรวบยอดสามารถอธิบาย
ได้โดยทั่วไป หรือ การสร้างสามัญการ (Generalization) ก็คือความพยายามของการสร้างสาระของ
ทฤษฎีหรือความคิดรวบยอดใดๆ ให้มีระดับนามธรรมที่สูงขึ้นไป เพ่ือสามารถอธิบายได้ครอบคลุม
จ านวนปรากฏการณ์ (ท่ีขอบเขตความคิดรวบยอดหรือทฤษฎีนั้นสนใจ) ให้ได้จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะ
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มากได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจัดได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์แกนกลางของการสร้างทฤษฎีไม่ว่าจะใน
ศาสตร์ความรู้แขนงไหนก็มีความจ าเป็นที่ต้องสร้างระดับนามธรรมที่หลากหลายเช่นนี้ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการศึกษาในขอบเขตที่สนใจขนาดต่างๆ (เช่น ความคิดรวบยอดที่มีนามธรรมระดับ
เจาะจงเพ่ือการศึกษาที่มีขอบเขตระดับเล็ก หรือทฤษฎีที่มีขนาดใหญ่เพ่ือสามารถใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ในวงกว้าง)  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระของกระบวนการดังกล่าวมากขึ้น จะ
ขอยกตัวอย่างผ่านความคิดรวบยอดอย่างง่ายที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
  
 ตัวอย่างท่ี 1 การยกระดับนามธรรมจากความคิดรวบยอด “แมว” สู่ค าว่า “สิ่งมีชีวิต” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ค าว่า “แมว” เป็นความคิดรวบยอดท่ีถอดจากรูปธรรมทันที ดังนั้นจึงท าให้ค าว่า “แมว” มี
ระดับนามธรรมที่ต่ า ซึ่งเมื่อเทียบกับค าว่า “สัตว์เลี้ยง” จะพบว่ามีระดับนามธรรมที่สูงกว่าค าว่า 
“แมว” เนื่องจากครอบคลุมตัวอย่างได้กว้างกว่า(ครอบคลุมสัตว์เลี้ยงประเภทอ่ืนๆ เช่น สุนัข กระต่าย 
เป็นต้น) และเมื่อเทียบกับค าว่า “สิ่งมีชีวิต” ก็จะพบว่า ทุกความคิดรวบยอดที่ เรียงมานั้น มีระดับ
นามธรรมที่ต่ ากว่าค าว่า “สิ่งมีชีวิต” เพราะค าว่า “สิ่งมีชีวิต” ได้รวบรวมจ านวนตัวอย่างที่มากชนิด
ที่สุด ดังนั้น จึงถือได้ว่า ความคิดรวบยอด “สิ่งมีชีวิต” เป็นค าที่มีระดับนามธรรมที่สูงที่สุดและ
ครอบคลุมตัวอย่างมากที่สุด(โดยยกระดับนามธรรมจากความคิดรวบยอด “แมว”) และเมื่อสังเกตให้ดี
จะพบว่า หากความคิดรวบยอดใดมีระดับนามธรรมที่ต่ า ความคิดรวบยอดนั้นจะมีความเป็นรูปธรรม
สูง หรือมีความเฉพาะเจาะจงถึงรูปธรรมที่ชัดเจนกว่า และในขณะเดียวกัน หากความคิดรวบยอดใดมี
ระดับนามธรรมที่สูง ความคิดรวบยอดนั้นจะมีความเป็นรูปธรรมต่ า หรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
และมีพลังในการอธิบายได้กว้างขวางมากกว่า ด้วยเหตุนี้ จะเห็นได้ว่า 
 - แมว     หมายถึง  แมว (แค่ชนิดเดียว) 
 - สัตว์เลี้ยง  หมายถึง  แมว, สุนัข, กระต่าย ฯลฯ  
 - สัตว์บก  หมายถึง  แมว, สุนัข, กระต่าย, สิงโต, เสือ ฯลฯ  
 - สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมายถึง  แมว, สุนัข, กระต่าย, สิงโต, เสือ, โลมา, วาฬ ฯลฯ 
 - สัตว์  หมายถึง  แมว, สุนัข, กระต่าย, สิงโต, เสือ, โลมา, วาฬ, ปู, นก 

ฯลฯ 

นามธรรมระดับต่่า 

= รูปธรรมระดับสูง 

นามธรรมระดับสูง 

= รูปธรรมระดับต่่า 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

แมว สัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม 

สัตว์บก สัตว์ สิ่งมีชีวิต 



11 
 

 - สิ่งมีชีวิต    หมายถึง แมว, สุนัข, กระต่าย, สิงโต, เสือ, โลมา, วาฬ, ปู, นก, 
ผัก, ผลไม้, สัตว์เซลเดียว, พยาธิ ฯลฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1.5 แสดงลักษณะการยกระดับนามธรรมหรือกระบวนการท าให้ความคิดรวบยอด 
สามารถอธิบายได้โดยทั่วไป หรือ การสร้างสามัญการ (Generalization) (ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 
 
 ตัวอย่างที่ 2 การยกระดับนามธรรมจากความคิดรวบยอด “ถนน” สู่ค าว่า “การพัฒนา
สังคม” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 จะเห็นได้ว่า ความคิดรวบยอด “ถนน” นั้น เป็นค าจ ากัดความที่ใช้แทนการอธิบายสิ่งที่
เอาไว้ใช้เป็นเส้นทางสัญจรคมนาคมทางบก หรือเอาไว้ให้รถประเภทต่ างๆ วิ่งผ่านได้ ซึ่งลักษณะ

ถนน โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนา
สังคม 

การสร้างความ
ทันสมัย 

นามธรรมระดับต่่า 

= รูปธรรมระดับสูง 

นามธรรมระดับสูง 

= รูปธรรมระดับต่่า 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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อาจจะมีความแตกต่างกันไป (เช่น ท าจากคอนกรีต ท าจากดินลูกรัง หรือบดอัดยางมะตอย) แต่ก็เรียก
รวมว่า “ถนน” และหากเมื่อเทียบกับค าว่า “โครงสร้างพ้ืนฐาน” จะพบว่า ความคิดรวบยอด 
“โครงสร้างพ้ืนฐาน” มีความหมายที่ครอบคลุมตัวอย่างที่กว้างกว่าค าว่า “ถนน” เพราะอาจ
หมายความรวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่ “ถนน” อย่างเดียวด้วย (เช่น น้ าประปา ไฟฟ้า เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
เป็นต้น) ซึ่งนั่นแปลว่า ความคิดรวบยอด “โครงสร้างพ้ืนฐาน”  มีระดับนามธรรมที่ขยับสูงกว่า
ความคิดรวบยอด “ถนน” นั่นเอง และหากเมื่อเทียบกับความคิดรวบยอด “การสร้างความทันสมัย” 
หรือความคิดรวบยอด “การพัฒนาสังคม” ก็จะพบว่ายิ่งมีระดับนามธรรมที่สูงขึ้นไปอีก เพราะ
สามารถครอบคลุมตัวอย่างการอธิบายที่กว้างขวางกว่านั่นเอง ซึ่งสามารถชี้แจงให้ เห็นภาพอย่าง
ชัดเจนได้ดังนี้ 
 - ถนน   หมายถึง เส้นทางสัญจรคมนาคมทางบก (เช่น ทางลูกรัง 

ทางคอนกรีต หรือทางบดอัดยางมะตอย เป็น
ต้น) 

 - โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง ถนน, ไฟฟ้า, น้ าประปา, เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
ฯลฯ 

 - การสร้างความทันสมัย หมายถึง การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ, การท าให้เกิด
วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรม, การกลายเป็น
เมือง ฯลฯ 

 - การพัฒนาสังคม หมายถึง แนวทางการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ, การสร้าง
ความทันสมัย, การพัฒนาเมือง, การพัฒนา
ชนบท, การส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ, 
การพัฒนาแบบยั่งยืน, การพัฒนาทางเลือก
(Alternative Development), การพัฒนา
แบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ฯลฯ 

 นอกจากนี้ หากวิเคราะห์ลักษณะความเป็นรูปธรรมและนามธรรมของความคิดรวบยอด/
ทฤษฎีแล้ว จะพบว่า ในทฤษฎีหรือความคิดรวบยอดใดหากมีศักยภาพในการอธิบายได้กว้างขวางกว่า 
ทฤษฎีหรือความคิดรวบยอดนั้นจะมีระดับรูปธรรมที่พร่าเลือนหรือไม่ชัดเจน และหากความคิดรวบ
ยอดหรือทฤษฎีใดมีความเฉพาะเจาะจงกว่า จะท าให้เห็นความหมายหรือตัวอย่างที่เฉพาะชัดเจนตาม
ไปด้วย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ระดับความเป็นนามธรรมและรูปธรรมของความคิดรวบยอด 
หรือทฤษฎีมีการแปรผกผันหรือเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอ 
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การสร้างทฤษฎี 
  
 ในกระบวนการทั่วไปของการสร้างทฤษฎีนั้น (ไม่ว่าจะในศาสตร์ความรู้แขนงๆ ไหนก็ตาม) 
สามารถจ าแนกวิธีการสร้างทฤษฎีออกเป็นวิธีการหลัก 2 วิธีการใหญ่ๆ นั่นคือ 
 (1) วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย (Induction) คือ วิธีการสร้างทฤษฎีโดยกระบวนการ
มุ่งก าหนดหรือสร้างเป็น “ชุดกฎเกณฑ”์ หรือ “หลักการทั่วไป” ขึ้นมา เพ่ือให้สามารถน าไปใช้อธิบาย
ข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีขั้นตอนเริ่มต้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์จ านวนมากเพ่ือหาความเที่ยงตรงและแม่นย า อาจจะท าได้โดยวิธีการ
สังเกต การส ารวจ หรือการบันทึกข้อมูล จากนั้นจึงน ามาสรุปผลและยกระดับนามธรรมรวบยอดขึ้น
เป็น “ทฤษฎี” หรือสรุปให้เข้าใจก็คือ วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย ก็คือ การรวบรวม “เหตุ (อัน
หมายถึงข้อเท็จจริง)” แล้วน่าไปสู่ “ผล (อันหมายถึงทฤษฎี)” นั่นเอง 
 (2) วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (Deduction) คือ วิธีการสร้างทฤษฎีโดยอาศัยชุด
ความรู้หรือทฤษฎีเดิมที่มีอยู่แล้ว มาท าการทบทวนหรือพิสูจน์ซ้ าใหม่อีกรอบ ในเหตุการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงชุดใหม่ เพื่อทดสอบศักยภาพของทฤษฎีที่เคยเสนอไว้แต่เดิมนั้นว่ายังใช้การได้ต่อไปหรือไม่ 
ซึ่งจะต้องมีการก าหนดสมมุติฐาน (Hypothesis)1 แล้วน าไปตรวจสอบกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริง
ชุดใหม่อีกครั้ง วิธีการสร้างทฤษฎีในแบบนิรนัยนี้จะเป็นวิธีการที่ได้มาซึ่งทฤษฎีใหม่ “โดยอ้อม” 
กล่าวคือ วิธีการนี้จะท าให้ได้ทฤษฎีหรือข้อค้นพบใหม่ก็ต่อเมื่อ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่มีการ
ตรวจสอบใหม่นั้น “ไม่เป็นไปตาม” ทฤษฎีที่เคยกล่าวไว้ในตอนแรก จึงท าให้ได้ “องค์ความรู้ใหม่” 
หรือข้อถกเถียง/ข้อโต้แย้งใหม่ ที่จะมาพอกพูนหรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ 
เลยก็คือ กระบวนการสร้างทฤษฎีที่มีลักษณะ “ย้อนกลับ” วิธีการแบบอุปนัยข้างต้น โดยคือการ
พิสูจน์จาก “ผล(อันหมายถึงทฤษฎี)” ที่น่ามาตรวจซ้่าสอบกับ “เหตุ (อันหมายถึงข้อเท็จจริง)” 
ใหม่อีกรอบ  
 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในการจ าแนกความแตกต่างระหว่าง “วิธีการสร้างทฤษฎีแบบ
อุปนัย (Induction)” กับ “วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (Deduction)” มากขึ้น จะขออธิบาย
ประกอบกับล าดับขั้นตอนของการสร้างทฤษฎี (ซึ่งอิงกับขั้นตอนตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 

                                                        

1
 ลักษณะของสมมุติฐาน (Hypothesis) หากจะพูดให้เข้าใจ ก็คือ การสร้างชุดกรอบแนวทางเพื่อการศึกษาหรือการ

ตรวจสอบทฤษฎีที่ต้องการอยากจะทบทวนหรือท าความเข้าใจใหม่ ส่วนใหญ่ก็คือ การคาดการณ์ค าตอบหรือกรอบ
แนวทางล่วงหน้าวา่การพิสูจน์ท่ีก าลังจะเกิดขึ้นต่อไปนั้นจะ “เป็น” หรือ “ไม่เป็น” ไปตามทฤษฎีที่เคยกล่าวไว้ก่อน
หน้านี้หรือไม่? (ในลักษณะ H0 = ข้อเท็จจริงใหม่สอดคล้องกับทฤษฎีเดิม และ H1 = ข้อเท็จจริงใหม่ไม่สอดคล้อง/
แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิม) 
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ภาพ 1.6 ล าดับขั้นตอนของการสร้างทฤษฎี  

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Herman W. Smith, 1981: 33.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1.7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสร้างทฤษฎี 

แบบ “อุปนัย (Induction)” และแบบ “นิรนัย (Deduction) (ท่ีมา: ผู้เขียน) 

ทฤษฎี 
(Theory) 

การศึกษาสังเกต 
(Observation) 

สมมตุิฐาน 
(Hypothesis) 

การสร้างกฎเกณฑ์
จากข้อเท็จจริง 

แบบอุปนัย 

Induction 

แบบนิรนัย 

Deduction 

วิธีการแบบอุปนัย 

การศึกษาสังเกต  
+ เก็บรวบรวมข้อมูล 

สร้างเป็นกฎ 

สรุปเป็นทฤษฎ ี

ตั้งประเด็นค่าถามกับทฤษฎี/
สมมุติฐาน 

พิสูจน์ทฤษฎี 

สรุป (ทฤษฎีเดมิยังใช้ได้ หรือ ได้
ทฤษฎีใหม่ที่แยง้ทฤษฎีเดมิ) 

วิธีการแบบนิรนัย 
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 1.  วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย (Induction)  
  1.1 ขั้นตอนการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย 
  ก. การรวบรวมข้อมูล(ดิบ) จากเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้น หรือ
รวบรวมข้อมูลจาก “ข้อเท็จจริง (Facts)” ซึ่งท าได้โดยวิธีการสังเกต (Observation) การส ารวจ 
(Survey) และการบันทึกข้อมูล (Record Data) และในกระบวนการนี้นี่เองที่จ าเป็นต้องอาศัย
ข้อเท็จจริงจ านวนมาก ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ในการยืนยันหลักการหรือทฤษฎีที่มีความเที่ยงตรงและ
น่าเชื่อถือนั่นเอง 
  ข. การพยายามหากฎเกณฑ์หรือหลักการทั่วไปจากลักษณะของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซ้ าๆ 
หรือเป็นไปในลักษณะเดียวกันอย่างสม่ าเสมอ ตัวอย่างเช่น การพยายามหาหลักการทั่วไปของ “แรง
โน้มถ่วง” โดยการเก็บข้อมูลจากการโยนสิ่งของต่างๆ ที่ตกลงสู่พ้ืนในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
  ค. การยกระดับค าอธิบายจากที่เป็นกฎเกณฑ์หรือหลักการทั่วไปที่ค้นพบดังกล่าว เป็น 
“ทฤษฎี” ที่มีเนื้อหาที่เป็นนามธรรม โดยการผูกร้อยเนื้อหาให้เป็นตัวแปรและล าดับของเหตุและผล 
เพ่ือการน าไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงชุดอ่ืนๆ ต่อไป ตัวอย่างเช่น การสรุปหลักการของการตกของวัตถุ
ทั่วไปลงสู่พ้ืนโลก ให้ยกระดับกลายเป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นสูตรการ
ค านวณแรงโน้มถ่วง หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม (เช่น ตัวแปรต้นคือ การ
ปล่อยวัตถุจากที่สูง ตัวแปรตาม คือ การตกของสิ่งของ ดังนั้นจะสรุปเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามได้ว่า “เมื่อเกิดการปล่อยสิ่งของจากในระยะที่สูงจากพ้ืนโลก สิ่งของก็จะตกลงสู่
พ้ืน ตามหลักการ/กฎของแรงโน้มถ่วง”) เป็นต้น 
  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระของกระบวนการแบบอุปนัยดังกล่าวให้มากขึ้น จะขอ
อธิบายผ่านในตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้  
 
ตัวอย่างที่ 1 การสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย (รวบรวมข้อมูลแล้วสร้างเป็นกฎหรือหลักการทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากโจทย์ ก าหนดให้หาค่าของ X1, X2, X3,  X4,   X5, และ  X6 โดยมีฐานของข้อมูล
ตัวเลขในลักษณะพีระมิดลดหลั่นกันมาเรื่อยๆ ซึ่งถ้าหากโจทย์ต้องการแก้โจทย์ด้วยวิธีการแบบอุปนัย 
ในล าดับแรกก็ต้องเริ่มต้นด้วยการ “สังเกต” เพ่ือรวบรวมข้อมูล และหากมี “การสังเกต” แล้วจะ
พบว่ามีจ านวนของตัวเลขเพ่ิมขึ้นในแต่ละบรรทัดเรื่อยๆ บรรทัดละหนึ่งจ านวน ทั้งยังมีระยะห่าง

1 
1   4 

1    5    9 
1  6    11    16 

     1    7    13    19    25 
     X1   X2   X3   X4   X5   X6 

 
จงหา  X1   X2   X3   X4   X5   X6 ? 
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ระหว่างจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองที่จะเชื่อมโยงสู่การสร้าง
ทฤษฎีในขั้นตอนต่อไป 
  ล าดับต่อมา เมื่อสามารถรวบรวมข้อมูลได้แล้วว่าตัวเลขในแต่ละบรรทัดมีการ
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ แล้ว ก็น าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ขั้นตอนของ “การพยายามหากฎเกณฑ์” หรือ 
“หลักการ” เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอันจะน าไปสู่การแก้โจทย์ ซึ่งในขั้นตอนนี้นักทฤษฎี
อาจจะใช้วิธีที่หลากหลายเพ่ือการสังเคราะห์หาหลักการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลองผิดลองถูก การ
อนุมาน การคาดการณ์ หรือแม้กระท่ังการใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งอาจจะพบกฎเกณฑ์มากกว่าหนึ่ง
ชุดที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดังกล่าวได้ ยกตัวอย่างเช่น การเทียบระยะห่างของ
ตัวเลขระหว่างบรรทัด การเทียบระยะห่างตามแนวลาดเอียงของตัวเลขระหว่างบรรทัด หรือการบวก
กันของตัวเลขในแนวทแยงตัว Y  (เช่น 1 + 4 ในบรรทัด 2 เท่ากับ 5 ในบรรทัด 3) เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม ก็ต้องพึงตระหนักด้วยว่า “หลักการ” หรือ “กฎเกณฑ์” ที่จะสังเคราะห์ขึ้นในขั้นตอนนี้
ต้องเป็นหลักการที่ใช้ได้โดยกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ เพราะหาก
ไม่สามารถอธิบายครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด ก็จะถูกโต้แย้งและไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งจะท า
ให้การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าวด าเนินไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่
ส าคัญมากส าหรับการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย 
  ดังนั้น เมื่อกลับมาที่โจทย์ค าถาม จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของชุดตัวเลขในแต่ละ
บรรทัด (ทั้ง 5 บรรทัด) มี “หลักการ” ที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม 
นั่นคือ ในทุกๆ บรรทัดที่มีจ านวนตัวเลขเพ่ิมขึ้น ค่าของตัวเลขจะมีระยะห่างที่ เ พ่ิมขึ้นตาม 
ตัวอย่างเช่น ในบรรทัดที่ 2 มีตัวเลข 1 กับ 4 ระยะห่างจะอยู่ที่ “2” และในบรรทัดที่ 3 มีตัวเลข 1, 5 
และ 9 ระยะห่างของตัวเลขจะอยู่ที่ “3” ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากบรรทัดเดิม “1” หน่วย และหากเมื่อเทียบกับ
บรรทัดที่ 4 ก็จะเป็นเช่นเดิมไปเรื่อยๆ (กล่าวคือ 1, 6, 11 และ 16 มีระยะห่างอยู่ที่ 4 หน่วย ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากบรรทัดก่อนหน้านี้ 1 หน่วย) ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ไปทุกๆ เราจึงสามารถอธิบายของการ
เปลี่ยนแปลงของชุดตัวเลขในข้อมูลนี้ และน าไปสู่การแก้ปัญหาในโจทย์นี้ได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
      ระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่ 2 หน่วย 
         เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
      ระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่ 3 หน่วย 
         เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
      ระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่ 4 หน่วย 
         เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
      ระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่ 5 หน่วย 
            เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
      ระยะห่างของตัวเลขอยู่ที่ 6 หน่วย 
 

1 
(ไม่มีค่าเปรียบเทียบ) 

1   4 
(2) 

1    5    9 
(3)   (3) 

1    6    11    16 
    (4)   (4)     (4) 

     1    7    13    19    25 
               (5)   (5)     (5)      (5)    
        X1   X2   X3   X4   X5   X6 
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ดังนั้น จะได้ค่าของ  X1, X2, X3, X4, X5 และ X6  จึงเท่ากับ 1, 8, 15, 22, 29 และ 36 
ตามล่าดับ 

  แต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า หน้าที่ของทฤษฎีนั้นไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูป ทฤษฎีหรือ
หลักการเป็นเพียงทางเชื่อมที่จะไปสู่ค าตอบของปรากฏการณ์เท่านั้น ดังนั้นค าตอบของ X1, X2, X3, 
X4, X5 และ X6 จึงไม่ใช่ “ทฤษฎี” แต่อย่างใด แต่กลับไปอยู่ที่ “หลักการ” หรือ “กฎเกณฑ์” ที่
รองรับการเปลี่ยนแปลงของชุดตัวเลขในแต่ละบรรทัดต่างหาก ดังนั้น ในล าดับสุดท้ายของการสร้าง
ทฤษฎีแบบอุปนัย ก็คือการยกระดับให้ชุดกฎเกณฑ์หรือหลักการดังกล่าวให้กลายเป็นความคิดรวบ
ยอดที่แสดงความร้อยเรียงระหว่างตัวแปรอย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะฉะนั้น จึงสรุปได้ว่า หลักการ
หรือทฤษฎีที่ใช้อธิบายชุดข้อมูลนี้ก็คือ “ในทุกๆ บรรทัดที่มีการเพิ่มของจ านวนตัวเลข ระยะห่าง
ของจ านวนตัวเลขจะเพิ่มขึ้น 1 หน่วยเสมอ”  
 
ตัวอย่างที่ 2  การสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย (รวบรวมข้อมูลแล้วสร้างเป็นกฎหรือหลักการทั่วไป) 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงของรูป ก. , ข., และ ค., จงหา ง. ? 
 
ตัวเลือกค่าตอบ 
 
 
  
 
 
 
 จากโจทย์ ก าหนดให้หารูป ง. โดยมีค าตอบให้เลือกนั่นคือรูป 1., 2., 3., และ 4. ซึ่งถ้าหาก
โจทย์ต้องการแก้โจทย์ด้วยวิธีการแบบอุปนัย ในล าดับแรกก็ต้องเริ่มต้นด้วยการ “สังเกต” เพ่ือ
รวบรวมข้อมูล และหากมี “การสังเกต” แล้วจะพบว่า จากรูป ก. ไปหารูป ข. และ ค. มีการ
เปลี่ยนแปลงของรูปภาพไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงสันนิษฐานไว้ก่อนล่วงหน้าได้ว่า รูป ง. ต้องมีการเปลี่ยนไป
จากรูป ค. แน่นอน ในล าดับต่อมา ก็เข้าสู่ขั้นตอนของ “การพยายามหากฎเกณฑ์” หรือ “หลักการ” 
เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของรูปเหล่านั้น ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในวิธีการสร้างทฤษฎีแบบ
อุปนัย หลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกิดข้ึนต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์ดังกล่าว
ได้อย่างครอบคลุม แม่นย า และแน่นอนอย่างสม่ าเสมอ นั่นอาจจะหมายความว่าหลักการหรือ
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กฎเกณฑ์ที่จะได้อาจจะมีเพียงหลักการเดียวก็ได้ ดังเช่นตัวอย่างที่ 2 นี้ก็จะพบว่า การเปลี่ยนแปลง
ของรูปภาพเป็นไปได้แค่ทิศทางเดียว กล่าวคือ รูปเรขาคณิตที่อยู่กรอบข้างนอกสุด จะย้ายเข้าไปวาง
เรียงยังด้านในสุดของรูปภาพที่อยู่ถัดไป ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพ ก. มีรูปหกเหลี่ยมเป็นรูปเรขาคณิตที่
อยู่กรอบด้านนอกสุด แต่พอเปลี่ยนมาเป็นรูปภาพ ข. รูปหกเหลี่ยมจะย้ายไปอยู่ข้างในสุด โดยที่รูป
เรขาคณิตอ่ืนยังคงเรียงตัวกันเป็นล าดับปกติ รูปภาพ ข. จึงมีรูปวงกลมกลายเป็นกรอบนอกสุด และ
เปลี่ยนมาเป็นรูป ค. รูปวงกลมก็ได้ย้ายไปอยู่ข้างในสุด โดยที่รูปเลขาอ่ืนยังคงเรียงตัวกันเป็นล าดับ
ปกติเช่นเดิม และจะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ดังจะสามารถอธิบายเป็นล าดับความคิดให้เห็นได้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ดังนั้น รูปภาพ ง. ต้องเป็นการเรียงตัวกันของรูปเรขาคณิตจากนอกสุดไปในสุดได้ 
“สามเหลี่ยม  หกเหลี่ยม  วงกลม  สี่เหลี่ยม” 

 
 ดังนั้น เมื่อน าผลของการวิเคราะห์ตามหลักการดังกล่าว มาเทียบกับตัวเลือกรูปภาพค าตอบ
ที่มีอยู่ จะได้ว่า รูปภาพ ง. ก็คือ “ตัวเลือกที่ 3.” หรือเป็นค าตอบที่(น่าจะ)ถูกต้องที่สุด เพราะ
สอดคล้องตามหลักการหรือกฎเกณฑ์ท่ีค้นพบทุกประการ ดังนั้น ในล าดับสุดท้ายนี้ เราจึงสามารถสรุป 
“ทฤษฎี” หรือหลักการที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพในโจทย์ข้อนี้ได้ว่า “ในการ
เปลี่ยนแปลงของรูปภาพแต่ละล่าดับนั้น รูปเรขาคณิตที่อยู่กรอบข้างนอกสุดของรูปภาพปัจจุบัน 
จะกลายไปเป็นรูปเรขาคณิตที่อยู่ข้างในสุดของรูปภาพถัดไปเสมอ” 
  1.2 ข้อดีของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย 
    (1) “ทฤษฎี” หรือหลักการที่ได้จากวิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยมักจะได้ทฤษฎีที่
มีศักยภาพในการอธิบายค่อนข้างสูง นั่นคือมีศักยภาพในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ค่อนข้างสูง 
กว้างขวาง หรือสามารถครอบคลุมปรากฏการณ์ได้มากกว่า นั่นเป็นเพราะว่าในกระบวนการสร้าง
ทฤษฎีนั้นจะรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอจ านวนมาก จึงเป็นสิ่ง
ที่ประกันได้ว่าทฤษฎีที่เกิดข้ึนสามารถน าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันได้โดยทั่วไป 
   (2) สืบเนื่องจากการที่เป็นทฤษฎีที่ใช้ตัวอย่างจ านวนมากในการพัฒนาหรือ
ยกระดับทฤษฎี จึงมีความเท่ียงตรง แน่นอน และค่อนข้างแม่นย าสูงหากน าไปในวิเคราะห์หรืออธิบาย

- สามเหลี่ยม 
- หกเหลี่ยม 
- วงกลม 
- สี่เหลี่ยม 

- หกเหลี่ยม 
- วงกลม 
-สี่เหลี่ยม 

- สามเหลี่ยม 

นอกสุด 
- วงกลม 
-สี่เหลี่ยม 
ในสุด 

- วงกลม 
-สี่เหลี่ยม 

- สามเหลี่ยม 
- หกเหลี่ยม 

-สี่เหลี่ยม 
- สามเหลี่ยม 
- หกเหลี่ยม 
- วงกลม 
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ชุดข้อมูลที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน และโดยเฉพาะในการศึกษาในแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนนี้มักถูกน าไปใช้ในการสร้างทฤษฎีหรือหลักการอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีแรงโน้มถ่วง  
ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีการหมุนรอบตัวเองของโลก(ที่ท าให้เกิดกลางวัน-กลางคืน) หรือ
แม้แต่หลักการฟิสิกส์และกลศาสตร์ทั้งหลาย เป็นต้น 
  1.3 ข้อจ่ากัดและปัญหาของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย 
   แม้การสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางและดูเหมือนจะ
สอดคล้องด้วยหลักการและเหตุผล แต่ในขณะเดียวกันวิธีการดังกล่าวกลับพบข้อจ ากัดที่ควรระวังและ
ตระหนักถึง โดยเฉพาะการน ามาปรับใช้ในทาง “สังคมศาสตร์ (Social Sciences)” อันได้แก ่
   (1) วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยมักใช้ได้ดีกับข้อมูลประเภทปรากฏการณ์
ธรรมชาติ แต่หากเมื่อน ามาใช้วิเคราะห์สังคมแล้ว มักไม่สามารถเจาะรายละเอียดในระดับที่ซับซ้อน
(หรือเชิงพรรณนา)ได้ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการแบบอุปนัยจึงเป็นทฤษฎีที่มีเนื้อหา
เป็นเชิง “ตัวเลข” หรือ “โครงสร้างโดยภาพรวม” เป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ยกตัวอย่างเช่น ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ในยุคบุกเบิก
อย่างทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม ทฤษฎีวิวัฒนาการ/การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้  จึงพบว่าในยุคหลังๆ ได้เกิดทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ที่พยายามจะแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะทฤษฎีตระกูลหลังสมัยใหม่นิยม 
(Post-modernism) ที่มุ่งสนใจรายละเอียดที่ซับซ้อนและเน้นการน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
   (2) ข้อควรระวังที่ส าคัญเมื่อปรับใช้วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยในทาง
สังคมศาสตร์ ก็คือ ธรรมชาติของข้อมูลทางสังคมศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งมีพลวัต 
(dynamic) หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางเวลา (time) 
หรือบริบทพ้ืนที่ (space) จึงท าให้วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เที่ยงตรง/
แม่นย านั้นเกิดข้ึนได้ยาก หรืออีกความหมายก็คือ ทฤษฎีที่สร้างขึ้นในแบบอุปนัยไม่สามารถใช้อธิบาย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์(หรือได้ไม่แน่นอนเท่ากับทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์) ยกตัวอย่างเช่น ตามทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมของ (Karl Marx) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า 
ในท้ายสุดของสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเชิงชนชั้น  (เช่นในระบบทุนนิยมที่ขัดแย้งระหว่าง
นายจ้างกับกรรมกร) จะเดินทางไปสู่ การปฏิวัติเชิงชนชั้น หรือกลายเป็นการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต์ (Communism) ทั้งหมด แม้ค าอธิบายดังกล่าวจะสามารถใช้อธิบายในยุคที่สหภาพ    
โซเวียตสถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ในตอนต้นศตวรรษที่ 20 ได้ แต่ประเทศอ่ืนๆ ที่มีความขัดแย้งใน
แบบเดียวกัน ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นแบบคอมมิวนิสต์ดังที่มาร์กซ์เคยกล่าวไว้ 
(แม้กระท่ังสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายในปี พ.ศ. 2534 และเปิดรับระบบทุนนิยมอย่างเต็มรูปแบบ) เป็น
ต้น ด้วยเหตุนี้ หากจะใช้ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่สร้างบนพ้ืนฐานวิธีการแบบอุปนัยเพ่ืออธิบาย 
จ าเป็นต้องตระหนักถึงจุดนี้ด้วยว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเป็นเพียง “การวิเคราะห์แนวโน้ม” หรือ 
“พยากรณ์” บนพ้ืนฐาน “ความน่าจะเป็น (Probability)” เท่านั้น เพราะท้ายที่สุดเหตุการณ์อาจจะ
เป็นหรือไม่เป็นไปตามที่ทฤษฎีที่กล่าวไว้ก็ได้ 
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  2.  วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (Deduction)  
  2.1 ข้ันตอนการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย 
  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยจะเป็นขั้นตอนที่ “ย้อนกลับ” กับ
วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย หรือเพ่ือต้องการ “คาน” หรือตรวจทานประสิทธิภาพของทฤษฎีเดิม
(หรืออาจเป็นทฤษฎีที่สร้างด้วยวิธีการแบบอุปนัย) ดังนั้น กระบวนการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยจึง
ประกอบไปด้วยขึ้นตอนส าคัญดังนี้  
  ก. การตั้งประเด็นค าถามกับทฤษฎีหรือหลักการที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือ เป็นการน า
หลักการหรือทฤษฎีที่มีผู้สรุปไว้แล้ว มาตั้งข้อสังเกตและทบทวนซ้ าโดยอิงเข้ากับการอธิบายใน
ปรากฏการณ์หรือข้อเท็จจริง “ชุดใหม่” หรือลักษณะที่เรียกว่า “สมมุติฐาน (Hypothesis)” ซึ่งก็
คือการคาดคะเนค าตอบชั่วคราวว่า ข้อมูลหรือปรากฏการณ์ใหม่นี้จะเป็นไปตามทฤษฎีเดิมข้างต้น
หรือไม่? และอย่างไร? โดยก าลังรอการพิสูจน์ว่าถูกหรือผิด หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นการ “จับผิด” 
ทฤษฎีหรือหลักการเดิมเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขนั่นเอง 
  ข. การด าเนินการพิสูจน์ทฤษฎี ซึ่งท าได้โดยหลักการเปรียบเทียบเนื้อหาทฤษฎีที่มีอยู่
แล้ว เข้ากับปรากฏการณ์ใหม่ว่า ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นยังสามารถอธิบายด้วยระบบเหตุและผล
ของทฤษฎีเดิมอยู่หรือไม่ ทั้งนี้อาจจะรวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์/สังเคราะห์วิธีการตรวจสอบข้อมูลขึ้นใหม่ด้วยก็ได้ 
  ค. การสรุปผล หรือการประมวลผลของการด าเนินการพิสูจน์ทฤษฎีว่า จะยอมรับ
หรือไม่ยอมรับสมมุติฐานที่ได้ตั้งขึ้นอย่างไร? และถ้าหากไม่ยอมรับจะมีเหตุผลมาคัดง้างคุณภาพของ
ทฤษฎีเดิมอย่างไร? ซึ่งขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการยืนยันประสิทธิภาพของ
ทฤษฎีเดิมแล้ว ยังอาจได้มาซึ่ง “ทฤษฎีใหม่” ที่เกิดจากข้อค้นพบใหม่ที่ไม่เป็นไปหลักการในทฤษฎี
เดิมดังกล่าว หรือพูดให้ง่ายก็คือ หากการพิสูจน์แล้วเป็นไปตามทฤษฎีเดิม ก็แสดงว่าทฤษฎีนั้นยังใช้ได้
อยู่ แต่ถ้าหากไม่เป็นไปตามทฤษฎีเดิม ก็แสดงว่าทฤษฎีนั้นใช้ไม่ได้ มีจุดอ่อน หรือต้องต่อเติม
ค าอธิบายให้สมบูรณ์ต่อไป 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสาระของกระบวนการแบบนิรนัยดังกล่าวให้มากขึ้น จะ
ขออธิบายผ่านในตัวอย่าง “อย่างง่าย” ได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่างท่ี 1 การสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (การตรวจสอบคุณภาพของหลักการ/ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว) 
 
  หลักการ/ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 1) สัตว์เลี้ยงทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย 
      2) แมวทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยง 
  ข้อสรุปจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว แมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย 
 
  จากตัวอย่างจะเห็นว่า มีการสรุปทฤษฎีจากหลักการที่มีอยู่แล้วว่า “แมวทุกตัวเป็นสัตว์
ไม่ดุร้าย” จากหลักการสองข้อ ได้แก่ 1) สัตว์เลี้ยงทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย  และ 2) แมวทุกตัวเป็น
สัตว์เลี้ยง ถ้าหากต้องการพิสูจน์ข้อสรุปดังกล่าวอีกครั้งด้วยวิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย ดังนั้น ใน
ล าดับแรกจึงต้องมีการการประเด็นหรือข้อสังเกตกับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็คือการตั้งสมมุติฐานได้
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ว่า ข้อสรุปจากหลักการดังกล่าวสมเหตุสมผล หรือต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่า “แมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุ
ร้าย” ตามท่ีทฤษฎีได้สรุปไว้ (ซึ่งในกรณีนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานเพ่ือต้องการพิสูจน์สนับสนุนทฤษฎี แต่
อาจจะตั้งเพ่ือพิสูจน์โต้แย้งกับทฤษฎีได้ว่า “แมวทุกตัวไม่ได้เป็นสัตว์ที่ดุร้าย” ก็ได้) แล้วในล าดับต่อมา 
จึงด าเนินการพิสูจน์ทฤษฎี ซึ่งจะใช้วิธีการให้เหตุผลในแต่ละหลักการโดยจ าแนกเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1) สัตว์เลี้ยงทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย                    2) แมวทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 = แมวทุกตัวเป็นสัตว์เลี้ยง และแมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย 
 
ดังนั้น จึงพิสูจน์ทฤษฎีตามหลักการท่ีมีอยู่แล้วได้ว่า แมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย ซึ่งสมเหตุสมผล 
  
  ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการพิสูจน์ทฤษฎีด้วยการแจกแจงด้วยแผนภาพได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า 
“แมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย” เพราะแผนภาพที่สรุปเป็นไปในทางเดียว(และมีเพียงแผนภาพเดียว)กับ
ข้อสรุปที่มีอยู่แล้ว ซึ่งตรงตามดังที่ทฤษฎีเดิมได้สรุปไว้ ดังนั้น ในล าดับสุดท้าย ซึ่งเป็นการสรุปผล ก็ได้
ชี้ ให้ เห็นว่า สมมุติฐานที่ตั้ งไว้ในข้างต้นที่ตั้ง ไว้ว่า “แมวทุกตัวเป็นสัตว์ไม่ดุร้าย” มีความ
สมเหตุสมผลนั้น จึงเป็นความจริงอยู่ นั่นเป็นเหตุให้หลักการหรือทฤษฎีเดิมยังคงมีประสิทธิภาพที่จะ
ใช้เพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ต่อไปได้ 
 
 
 
 

สัตว์เลี้ยง 

สัตว์ไม่ดุร้าย 

แมว 

สัตว์เลี้ยง 

สัตว์เลี้ยง 

สัตว์ไมดุ่ร้าย 

แมว 
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ตัวอย่างท่ี 2 การสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (การตรวจสอบคุณภาพของหลักการ/ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว) 
 
 หลักการ/ทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว 1) ประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศเป็น 
         ประเทศเกษตรกรรม 
     2) ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา 
 ข้อสรุปจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม 
 
  จากตัวอย่างจะเห็นว่า มีการสรุปทฤษฎีเอาไว้ข้างต้นแล้ว ว่า “ไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม” จากหลักการสองข้อ ได้แก่ 1) ประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศเป็นประเทศ
เกษตรกรรม และ 2) ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา ถ้าหากต้องการพิสูจน์ข้อสรุปดังกล่าวอีกครั้งด้วย
วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย ดังนั้น ในล าดับแรกจึงต้องมีการการประเด็นหรือข้อสังเกตกับทฤษฎี
เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็คือการตั้งสมมุติฐานได้ว่า หรือต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่า “ไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม” ตามท่ีทฤษฎีได้สรุปไว้ แล้วในล าดับต่อมา จึงด าเนินการพิสูจน์ทฤษฎี ซึ่งจะใช้วิธีการให้
เหตุผลในแต่ละหลักการโดยจ าแนกเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
       1) ประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศ     2) ไทยเป็นประเทศด้อย
พัฒนา 
             เป็นประเทศเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
       = ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา                       = ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา 
                   และเป็นประเทศเกษตรกรรม                     แต่ไม่ได้เป็นประเทศเกษตรกรรม 
 

ดังนั้น จึงพิสูจน์ทฤษฎีตามหลักการท่ีมีอยู่แล้วได้ว่า ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ซึ่งไม่สมเหตุสมผล 
เพราะประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศเท่านั้น ที่จะเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ประเทศ 
ด้อยพัฒนา 

ประเทศ
เกษตรกรรม 

ประเทศ 
ด้อยพัฒนา 

ประเทศ 
ด้อยพัฒนา 

ประเทศ
เกษตรกรรม 

ประเทศ 
ด้อยพัฒนา ประเทศ

เกษตรกรรม 
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  ด้วยเหตุนี้ ในกระบวนการพิสูจน์ทฤษฎีด้วยการแจกแจงด้วยแผนภาพได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า 
การสรุปว่า “ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม” บนพ้ืนฐานข้อสรุปที่ว่า “ไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนา” 
และ “ประเทศด้อยพัฒนาบางประเทศเป็นประเทศเกษตรกรรม” นั้น ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียว 
กล่าวคือ ถึงแม้ว่าจะมีแผนภาพที่อธิบายว่า “ไทยเป็นทั้ งประเทศด้อยพัฒนาและประเทศ
เกษตรกรรม” แต่ก็มีแผนภาพที่ขัดแย้ง (ท่ีเขียนขึ้นบนหลักการเดียวกัน) นั่นคือ “ไทยเป็นแค่ประเทศ
ด้อยพัฒนา แต่ไม่ได้เป็นประเทศเกษตรกรรม” ซึ่งขัดแย้งและเพ่ิมเติมจากค าอธิบายในทฤษฎีเดิมที่
สรุปไว้ ดังนั้น ในล าดับสุดท้าย ซึ่งเป็นการสรุปผล ก็ได้ชี้ให้เห็นว่า สมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้างต้นที่ตั้งไว้ว่า 
“ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม” มีความสมเหตุสมผลนั้น จึงไม่เป็นความจริง นั่นเป็นเหตุให้
หลักการหรือทฤษฎีเดิมนั้นไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป เพราะเกิดข้อค้นพบใหม่
เพ่ิมเติม ดังนั้น หากทฤษฎีใดที่เข้าสู่การตรวจสอบในวิธีการแบบนิรนัยแล้วเป็นเช่นนี้ จึงจ าเป็นที่
ทฤษฎีนั้นต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมค าอธิบายใดเพ่ือให้สอดคล้องกับ “องค์ความรู้ใหม่” 
ที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากข้อค้นพบใหม่ขัดแย้งกับเนื้อหาทฤษฎีเดิมทั้งหมด ทฤษฎีนั้นต้องถูกปฏิเสธหรือ
ล้มเลิกไป และจะไม่สามารถใช้อ้างหรืออธิบายปรากฏการณ์ใดๆ ได้อีกต่อไป 
  2.2 ข้อดีของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย 
   (1) วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของวิธีการสร้างทฤษฎี
แบบอุปนัยได้ กล่าวคือ วิธีการแบบอุปนัยเป็นการยกระดับทฤษฎีจากการเก็บรวบรวมข้อมูล(ดิบ)  แต่
วิธีการเชิงนิรนัยจะเปรียบเสมือน “ถ่วงดุล” หรือวิธีการที่ท าให้ทฤษฎีถูกตรวจสอบสถานะอยู่
สม่ าเสมอ นั่นเป็นเพราะว่า การเก็บข้อมูลแบบอุปนัยจะอิงอยู่บนจ านวนของข้อมูลที่เก็บได้ใน
ช่วงเวลานั้นๆ นั่นแปลว่าอาจจะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลชุดอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เก็บ ดังนั้นวิธีการแบบนิรนัยนี้
จะช่วยพิสูจน์ประสิทธิภาพของทฤษฎีเดิมนั้นว่ายังสามารถใช้ได้อยู่หรือไม่? หากบริบทเวลาและพ้ืนที่
เกิดการเปลี่ยนไป ซึ่งวิธีการนี้จะปรากฏเด่นชัดโดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ที่มีระเบียบวิธีวิจัยเน้นการพิสูจน์หลักการเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีกเพ่ือให้ข้อถกเถียงหรือข้อ
ค้นพบใหม่ โดยเฉพาะแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์ เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา 
การพัฒนาชุมชน/สังคม (ที่เน้นข้อมูลระดับพ้ืนที่) หรืองานวิจัยที่เน้นกรณีศึกษาระดับปัจเจกบุคคล
อ่ืนๆ เป็นต้น 
   (2) เนื่องด้วยขั้นตอนของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยที่ไม่ได้เน้นสร้างทฤษฎี
ขนาดใหญ่ และเน้นไปในทางการพิสูจน์ตรวจสอบสมมุติฐาน ดังนั้นจึงสามารถให้รายละเอียดของ
เนื้อหาในระดับที่ซับซ้อนกว่าวิธีการเชิงอุปนัย โดยเป็นไปในลักษณะพรรณนาเจาะลึกความเป็นเหตุ
เป็นผลเฉพาะราย 
  2.3 ข้อจ่ากัดและปัญหาของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย 
   (1) วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยมักจะอาศัยเหตุผล/ศึกษาเฉพาะปรากฏการณ์ที่
เป็นกรณีศึกษา (หรือเฉพาะเรื่องๆ ไป) จึงไม่สามารถสร้างทฤษฎีที่มีพลังการอธิบายในระดับกว้างๆ ได้
เช่นเดียวกับวิธีการแบบอุปนัย ด้วยเหตุนี้ ทฤษฎีหรือหลักการที่ได้ จะอยู่ในรูปของทฤษฎีหรือความคิด
รวบยอดระดับกลางถึงเล็ก เช่น ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์  ทฤษฎีเกี่ยวกับการกลายเป็นชาย
ขอบ (Marginalization) ทฤษฎีเกี่ยวกับการอธิบายพฤติกรรมการด ารงชีพของคนในเมือง (Urban 
livelihood)  เป็นต้น 
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   (2) แม้วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยจะเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์เพียงใด แต่เนื่องด้วยธรรมชาติของข้อเท็จจริงทางสังคมที่มีพลวัตนั้น เป็นเหตุให้ทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ที่อาศัยวิธีการสร้างแบบนิรนัยนี้จ าเป็นต้องมี “การทบทวน” อยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
(ตลอดจนถึงนักสังคมศาสตร์เองก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของทฤษฎีและหลักการดังกล่าวอยู่
ตลอดเช่นกัน) ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากเทียบในเรื่องความคงทนและความแม่นย ากับวิธีการสร้างทฤษฎีแบบ
อุปนัยแล้ว ถือได้ว่าวิธีการแบบนิรนัยนี้มักมีน้อยกว่า 
 ดังนั้น หากจะสรุปให้เข้าใจ ก็คือ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างทฤษฎีในแบบอุปนัยหรือนิรนัย
ต่างฝ่ายต่างก็มีจุดเด่น-จุดด้อยที่ค่อยประสานข้อบกพร่องระหว่างกันเอง ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษา
ทฤษฎีและเป็นผู้ใช้ทฤษฎี จึงควรเรียนเรียนรู้ถึงคุณสมบัติความเหมือน-ความต่างดังกล่าวไว้เพ่ือการ
ปรับใช้ เ พ่ือให้ เหมาะสมกับธรรมชาติของข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการจะศึกษา ทั้งนี้ก็ เ พ่ือ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่สูงสุดและสมรรถนะในการวิเคราะห์เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
นั่นเอง 
 

 
 

ตาราง 1.2  แสดงการเปรียบเทียบ “ความเหมือน” และ “ความต่าง” ของ 
การสร้างทฤษฎีแบบ “อุปนัย (Induction)” และแบบ “นิรนัย (Deduction) 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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สรุป 
  
 “ทฤษฎี” คือชุดค าอธิบายที่ถูกเรียบเรียงไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร กลุ่มค า สังกัป และข้อเสนอต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นความคิดรวบยอดที่ผูกร้อยจนมี
ระดับนามธรรมที่สูง เพราะต้องใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายปรากฏการณ์ตามที่ศาสตร์แต่
ละแขนงสนใจ ทั้งนี้ “ทฤษฎี” จะถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แล้วต้องน า
กลับมาใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันครั้งใหม่ได้ ซึ่งพอจะแบ่งได้ออกเป็น 2 ตระกูลใหญ่ 
อันได้แก่ “ทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์” ที่มีพ้ืนฐานข้อเท็จจริงมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และ 
“ทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์” ที่มีพ้ืนฐานมาจากปรากฏการณ์ทางสังคมอันสืบเนื่องจากพฤติกรรม
มนุษย ์
 แขนงความรู้แต่ละศาสตร์ล้วนแล้วแต่สร้าง “ทฤษฎี” ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความ
เข้าใจหรือเพ่ือหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ “ทฤษฎี” จึงไม่ใช่ค าตอบของสิ่งที่ต้องการ
จะเข้าใจ หรือเป็นเพียงหนทางที่จะไปสู่ค าตอบได้อย่างถูกจุดเท่านั้น นอกจากนี้ “ทฤษฎี” ยังเป็น
เครื่องมือที่สามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มของปรากฏการณ์ที่จะเป็นไปได้ในอนาคต แต่อาจจะไม่
แม่นย าสมบูรณ์ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นอาจมีเงื่อนไขอ่ืนที่สัมพันธ์กับพลวัตของเวลาและพ้ืนที่ 
ซึ่งจะเห็นได้ชัดในกรณีของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์  
 ส าหรับวิธีการสร้างทฤษฎีนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “วิธีการสร้างทฤษฎีแบบ
อุปนัย” และ “วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย” ซึ่งจุดเด่นของวิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัยก็คือ เป็น
การรวบรวมข้อเท็จจริงจ านวนมากเพ่ือหาข้อสรุปแล้วยกระดับเป็นหลักการหรือทฤษฎีในลักษณะ 
“เหตุ” ไปหา “ผล” โดยส่วนมากมักใช้กันในการสร้างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความเที่ยงตรง 
แม่นย า และสามารถอธิบายครอบคลุมได้ทั่วไป ส่วนส าหรับวิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัยจะเป็น
กระบวนการที่ “ย้อนกลับ” โดยเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของทฤษฎีเดิมที่มีอยู่แล้วว่ายัง
สามารถใช้อธิบายได้อยู่หรือไม่ หรือเป็นกระบวนในลักษณะ “ผล” กลับมาหา “เหตุ” อีกครั้ง ซึ่งจะ
ไม่เน้นสร้างทฤษฎีหรือหลักการขนาดใหญ่ โดยส่วนมากจะใช้กันในการสร้างทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
(โดยเฉพาะงานวิจัยเชิงคุณภาพ) ซึ่งจะมีความเจาะจง ละเอียด และท าให้เห็นเนื้อหาที่ซับซ้อนของ
ปรากฏการณ์ได้ หรือถ้าหากจะกล่าวโดยสรุปก็คือ ทั้งวิธีการแบบอุปนัยและนิรนั ยต่างก็มีจุดเด่นที่
เหมาะสมกับลักษณะข้อเท็จจริงคนละแบบ และต่างก็ชดเชยข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดระหว่างกันและ
กันด้วย  
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ค่าถามท้ายบทที่ 1 
 
 1. จงอธิบายความหมายของ “ทฤษฎี” ในความเข้าใจของนักศึกษามาพอสังเขปด้วยภาษา
ของตนเอง? 
 2. จงจ าแนกความแตกต่างระหว่าง “ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์” และ “ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์” มาให้เข้าใจ? 
 3. จงอธิบายลักษณะส าคัญของ “ทฤษฎี” มาให้เข้าใจพอสังเขป ? 
 4. ความส าคัญของ “ทฤษฎี” ที่มีต่อการศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มีลักษณะอย่างไรบ้าง? จง
อธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของตัวเอง 
 5. องค์ประกอบพ้ืนฐานของ “ทฤษฎี” มีอะไรบ้าง? และแต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันอย่างไรในกระบวนการสร้างทฤษฎี ? 
 6. จากค ากล่าวที่ว่า “ทฤษฎีไม่ใช่เป็นค่าตอบ หากแต่เป็นหนทางที่จะน่าไปสู่ค่าตอบ
ต่างหาก” นักศึกษาเข้าใจประโยคนี้อย่างไร? จงอภิปราย 
 7. จงจ าแนกความแตกต่างระหว่าง “วิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย (Induction)” และ 
“วิธีการสร้างทฤษฎีแบบนิรนัย (Deduction)” มาให้เข้าใจ? ทั้งนี้ต้องใช้ภาษาและความเข้าใจของ
ตนเอง 
 8. จากค ากล่าวที่ว่า “ระหว่างวิธีการสร้างทฤษฎีแบบอุปนัย และวิธีการสร้างทฤษฎีแบบ
นิรนัย ต่างก็มีการชดเชยข้อบกพร่องระหว่างวันและกัน” นักศึกษามีความเข้าใจต่อประโยคนี้
อย่างไร? จงอธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
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บทที่ 2 
ความเกี่ยวข้องระหว่าง “ทฤษฎี” กับ “การพัฒนาสังคม” 

 
 การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์นับตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็น “ศาสตร์” จากช่วง
ต้นศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมานั้น “สังคมศาสตร์” ก็มีวิถีทางมุ่งเน้นที่จะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ศึกษาอยู่ตลอด หรืออยู่ในฐานะ “วิทยาศาสตร์สังคม” หรือ “Social Sciences” อันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์(ราวศตวรรษที่ 16-17) ต่อเนื่อง
จนกระท่ังมาถึงการตื่นรู้ในยุคแสงสว่างสว่างทางปัญญา (ราวศตวรรษที่ 17-18 เป็นต้นมา) ทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์ในยุคเริ่มแรกจ านวนไม่น้อยได้พัฒนาและเติบโตมาบนฐานรากของกระบวนทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Process) เช่น แนวการศึกษาเชิงปฏิฐานนิยม (Positivistic Approaches) 
ของออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) แนวคิดแรงยึดเหนี่ยวเชิงโครงสร้าง (Social Solidarity) ของ 
เอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkhiem) เป็นต้น (วสันต์  ปัญญาแก้ว, 2548: 19 - 27) เพราะฉะนั้นจึง
อาจกล่าวได้ว่า วิธีคิดแบบสังคมศาสตร์ก็มีการผสมรวมเอาวิธีการแบบ “วิทยาศาสตร์” มาปรับใช้เป็น
พ้ืนฐานก็ว่าได ้
 เมื่อพิจารณาถึง “การพัฒนาสังคม (Social Development)” แล้วนั้น ถือได้ว่าเป็น
สังคมศาสตร์ประยุกต์แขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังแนวคิดพ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ในยุคเริ่มแรกได้ถืออุบัติ
ขึ้น ซึ่งเกิดจากหลอมรวมเอาหลักการต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ก่อนหน้านี้ดัดแปลงเข้าไว้ด้วยกัน อัน
ได้แก่ แนวคิดสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ กฎหมาย จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สถิติ ฯลฯ จน
ก่อรูปเป็นศาสตร์ที่จับต้องได้มาจนถึงปัจจุบัน แต่ทว่ากว่าที่ “การพัฒนา” จะพัฒนาองค์ความรู้และ
ทฤษฎีจากจุดเริ่มต้นจนสามารถจัดระบบและหมวดหมู่ได้นั้น ก็ได้เดินทางผ่านจุดเปลี่ยนส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกมากมาย ทั้งยังมีพลวัตในด้านของเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาที่
เกิดข้ึนในโลกแต่ละยุคสมัยอีกด้วย 
 
 

พื้นฐานปรัชญาว่าด้วยการพัฒนา 
  
 หากจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงหลักปรัชญาหรือความคิดอันเป็นจุดก่อก าเนิดของทฤษฎี “การ
พัฒนา” ก็ต้องวิเคราะห์ไปไกลถึงการเกิดขึ้นของ “วิทยาศาสตร์” และ “สังคมศาสตร์” ด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเกิดขึ้นของทั้ง “วิทยาศาสตร์” และ “สังคมศาสตร์” (ท่ีมีรากฐานจากวิธีคิดแบบ 
“วิทยาศาสตร์” อีกที) ล้วนเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นที่ส าคัญนั่นก็คือการเกิดขึ้นของ “ปรัชญาประจักษ์-
นิยม (Empiricism)” 
 “ปรัชญาประจักษ์นิยม” ถือได้ว่าเป็นปรัชญาพ้ืนฐานที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดและการ
เปลี่ ยนแปลงทั้ งปวงในสั งคมยุ โ รปช่ว งศตวรรษที่  16 -18 หรือยุคแสงสว่ า งทางปัญญา
(Enlightenment Age) เป็นต้นมา แก่นแกนของเนื้อหาปรัชญาดังกล่าวโดยสรุปก็คือ มนุษย์สามารถ
เข้าถึงความจริงสูงสุดได้โดยตัวมนุษย์เอง มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุมีผลและสามารถก าหนดการ
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เปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกได้ ไม่ใช่ “พระเจ้า” ดังที่เคยเชื่อกันมา ดังนั้นหากมนุษย์จะเชื่อหรือยึดมั่น
สิ่งไหนก็ตาม สิ่งนั้นจะต้องปรากฏต่อเบื้องหน้าเป็นประจักษ์ จับต้องได้หรือพิสูจน์ได้เท่านั้น หรือพูด
ง่ายๆ ก็คือ ปรัชญาประจักษ์นิยมเป็นพ้ืนฐานความคิดที่ท าให้คนเริ่มหันมาตระหนักและเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตัวเองมากขึ้น ในท านองที่ว่า “มนุษย์เท่านั้นที่ลิขิตชะตาชีวิตตัวเอง” (Johnson, 
Dandeker and Ashworth, 1984: 29-45) 
 ก่อนจะเกิดการปะทุขึ้นของ “ปรัชญาประจักษ์นิยม” นั้น ปรัชญาดังกล่าวได้เติบโตมาใน
บริบทสังคมยุโรปช่วงตั้งแต่ศตวรรษที่ 4-15 หรือที่เรียกกันว่า “ยุคกลาง (Middle Age)” หรือ “ยุค
มืด (Dark Age)”  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนจักรมีอิทธิพลต่อการก าหนดความคิดของผู้คนในสังคม
หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน กล่าวคือ สังคมยุโรปให้ความส าคัญกับศาสนาอย่างเหนียว
แน่น โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นเหตุให้การกระท าทุกอย่างถูกครอบง าด้วย 
ศาสนจักรและสันตะปาปาแทบจะเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าจะเรื่องการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมไปถึงระบบตรรกะของคนที่จะอธิบายทุกอย่างโดยยึด “พระเจ้าเป็น
ศูนย์กลาง” (ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกให้แบน ดังนั้นอย่าเดินทางไกลเพราะเดี๋ยวจะตก
โลก หรือพระเจ้าสร้างฐานันดรมาให้ต่างกัน ดังนั้นการที่เกิดเป็นชาวนาหรือคนจนก็คือบุญเก่าที่ท ามา
ไม่มากพอ จึงชอบธรรมที่จะได้ศักดินาน้อย ฯลฯ) ใครที่บังอาจคิดต่างจากค าสอนก็จะถือว่าเป็น 
“ขบถ” ต่อศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าสูงสุด เช่น จะถูกตราหน้าว่านอกรีตบ้าง เป็นแม่มด -พ่อมดหรือ
ซาตานบ้าง จนน าไปสู่การลงโทษและกวาดล้างด้วยวิธีการเลือดเย็นต่างๆ อย่างการเผาทั้งเป็น หรือ
การมัดประจาน ฯลฯ ประกอบกับความเสื่อมโทรมในศาสนจักรและราชวงศ์ที่มีการประกอบพิธีกรรม
และใช้เงินภาษีอย่างฟุ่มเฟือย สิ่งเหล่านี้ได้ผูกปมความรู้สึกจนน าไปสู่ความคับข้องใจของประชาชนที่
เริ่มตั้งค าถามกับศาสนจักรมากมาย ในลักษณะที่ว่า “ศาสนจักรเป็นที่พ่ึงให้กับประชาชนได้จริง
หรือไม่?” หรือ “พระเจ้าเป็นค าตอบที่น าจะพามาซึ่งชีวิตที่ดีข้ึนได้จริงหรือ?” ตลอดจนถึง “ศาสนจักร
เป็นสถาบันที่รับใช้ชนชั้นอ านาจในการกดข่ีขูดรีดประชาชนอยู่หรือไม่?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.1 รูปภาพจ าลองการก าจัดผู้ที่เห็นต่างกับหลักค าสอนและศาสนจักรในช่วงยุคกลางของยุโรป 

ด้วยวิธีการเผาทั้งเป็นและการตราข้อหาว่าเป็นแม่มด-พ่อมด  
(ท่ีมาของภาพ http:// www.thaithesims3.com/topic.php?topic=35976) 
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 นอกจากนี้ ตามเนื้อหาของประวัติศาสตร์ยุโรปยังขนานนาม “ยุคมืด” ว่า เป็นยุคของการ
เสื่อมถอยในทุกๆ มิติทั้งในด้านสังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น การขาดแคลนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ (เพราะต้องเป็นเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องตามค าสอนของศาสนา) การลด
จ านวนของประชากร การลดจ านวนของการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม การคิดค้นความเจริญทาง
วัตถุและเทคโนโลยีเกิดความล้าหลัง (เพราะการคิดค้นบางครั้งอาจไปพบข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับค า
สอนของพระผู้เป็นเจ้า เช่น การค้นพบว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลหรือโลกกลม ซึ่งขัดกับ
เนื้อหาพระคัมภีร์) ฯลฯ จึงท าให้เกิดกระแสการต่อต้านขึ้นมากมายทั่วทั้งยุโรป จนเกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทั้งทางศาสนา การศึกษา การเมือง เพ่ือปลดปล่อยความคิดของประชาชนสู่การตื่นรู้  และ
เริ่มก้าวเข้าสู่ยุคแสงสว่างทางปัญญาในช่วงศตวรรษที่ 16 ในที่สุด ซึ่งผลพวงจากการเกิดขึ้นของหลัก
ปรัชญาประจักษน์ิยมดังกล่าว ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครั้งส าคัญ นั่นคือ มนุษย์เริ่ม
ตระหนักได้ว่า “พระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างมนุษย์ แต่มนุษย์ต่างหากท่ีสร้างพระเจ้าขึ้นมา” หรือสุดท้ายแล้วก็
คือ “พระเจ้าไม่ใช่ค าตอบส าหรับทุกอย่าง แต่มนุษย์ต่างหากที่สามารถสร้างทุกอย่าง” และเมื่อ
ปรัชญานี้ได้เข้ามาแทนที่ความคิดเดิมแบบศาสนจักร ก็ได้น าไปสู่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดัง
จะยกมาพิจารณาได้ดังนี้ 
  
 1. การปฏิรูปศาสนาคริสต์ฝ่ายโปรเตสแตนต์ (The Protestant Reformation) 
  ท่ามกลางการตั้งค าถามกับกระบวนทัศน์ทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ผนวก
กับความไม่ชอบธรรมและการกดขี่ของชนชั้นอ านาจที่แฝงเร้นมากับการครอบง าของศาสนจักรของ
ชาวยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 ได้น าไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาที่ต้องการตีความความเชื่อ
และหลักค าสอนเดิมเสียใหม่ ซึ่งขัดขวางต่อความก้าวหน้าและการเกิดนวัตกรรมทางสังคม  การ
เคลื่อนไหวทางศาสนาที่ส าคัญก็คือ “การเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์” ในยุโรป
ตะวันตก โดยการน าของนักการศาสนาคนส าคัญอย่าง มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther : 1854 - 
1920) และฌอง คาลแวง (John Calvin : 1509 - 1564) (จามะรี  เชียงทอง, 2549: 10) ซึ่งการ
เกิดข้ึนของนิกายโปรเตสแตนต์นี้เอง ที่ในเวลาต่อมาได้มีส่วนสนับสนุนต่อการเกิดระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม (Capitalism) และการสร้างกลุ่มทฤษฎีการพัฒนาตามหลักความทันสมัย (Modernization 
theories) ในศตวรรษท่ี 18-19  
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ภาพ 2.2   นักการศาสนาคนส าคัญที่เป็นผู้น าในการปฏิรูปศาสนาคริสต์ให้เกิดนิกายโปรเตสแตนต์ 
        ก. มาร์ติน ลูเธอร์ (Martin Luther) 
  (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther) 
        ข. และฌอง คาลแวง (John Calvin) 
  (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/ John_Calvin) 
 
  เนื้อหาโดยสรุปของหลักค าสอนในนิกายโปรเตสแตนต์ก็คือ เน้นหลักความเป็นเหตุเป็น
ผล เน้นการพิสูจน์ความจริงเชิงประจักษ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกายตาม
รากฐานของ “วิทยาศาสตร์”) เน้นความศรัทธาในตัว “มนุษย์” มากกว่าที่จะมองว่าพระเจ้าคือทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เชื่อในความสามารถของ “มนุษย์” ในการเข้าถึง “ความจริง” สูงสุดโดยไม่ต้องพ่ึงพระเจ้า 
พูดง่ายๆ ก็คือเป็นการตระหนักหรือยึดมั่นในความสามารถของ “มนุษย์” เป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ นิกาย
โปรเตสแตนส์จึงมองว่าการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าไม่ใช่การประกอบพิธีกรรมแบบหลงงมงายอยู่
ในไสยศาสตร์ หากแต่เป็นการท างานโดยสุจริตเพ่ือแลกกับผลตอบแทน(หรือก าไร) เพราะถือว่าเป็น
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามากกว่า ซึ่งแน่นอนว่าหลักค าสอนดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับหลักค าสอนของ
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแบบศาสนจักรเดิม และเป็นเหตุให้เกิดการแยกนิกายของศาสนา
คริสต์ในภาคพ้ืนยุโรปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
  ผลที่ตามมาจากการปฏิรูปศาสนาดังกล่าว นอกจากจะท าให้ศาสนาคริสต์แยกออกเป็น 
2 นิกายใหญ่ทันที นั่นคือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์แล้ว ก็ยังท าให้เกิดความขัดแย้ง
ในยุคแรกของการปฏิรูป เช่น เกิดสงครามศาสนาในฝรั่งเศส (ค.ศ.  1562-1589) และสงครามสามสิบ
ปีในเยอรมน ี(ค.ศ. 1618-1648) เป็นต้น แต่ส าหรับในระยะยาวแล้ว นิกายโปรเตสแตนต์ก็ได้เป็นที่มา
ของความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลสืบเนื่องต่อรูปแบบสังคมในปัจจุบันมากมาย อันได้แก่ 
  2.1 เกิดแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern nations state) กล่าวคือ ในช่วงยุคกลาง
ซึ่งเป็นยุคที่ศาสนจักรมีอิทธิพลครอบง าในแทบทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งรูปแบบการเมืองการปกครอง 
จึงท าให้รูปแบบรัฐสมัยเก่าถูกก าหนดโดยชนชั้นปกครองที่ผูกอ านาจของตนไว้กับความชอบธรรมตาม
หลักศาสนา หรือที่เรียกว่าระบบศักดินาฟิวดัล (Feudal) ซึ่งชนชั้นที่มีอ านาจที่สุดก็คือกษัตริย์ ขุน-
นาง และพระในศาสนจักร แต่ต่อมาเม่ือมีการปฏิรูปศาสนา จึงท าให้ความชอบธรรมของอ านาจชนชั้น
น าดังกล่าวถูกตั้งค าถามไปด้วย และต่อมาจึงถูกทดแทนด้วยการสร้าง “รัฐชาติสมัยใหม่” ที่บริหาร

ก. ข. 
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การเมืองการปกครองด้วยการอิงความเป็นแบบเป็นแผน ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์พวกพ้อง อิงความเป็น
เหตุเป็นผล (Rational) และอิงความชอบธรรมในด้านกฎหมายมากว่าอ านาจทางจารีตหรือระบบ
อุปถัมภ์แบบศักดินาฟิวดัล ซึ่งองค์ประกอบของรัฐชาติสมัยใหม่ก็ได้แก่ การมีขอบเขตดินแดน
(Boundary)หรือพรมแดนที่แน่ชัด การมีพลเมือง (Citizen) การมีอ านาจอธิปไตย และมีหน่วยงาน
บริหารอ านาจหรือรัฐบาลที่มาจากการยอมรับของประชาชน ซึ่งแนวคิดรัฐชาติสมัยใหม่นี้เองที่เป็นจุด
ก าเนิดของ “กระแสชาตินิยม” จนน าไปสู่การแข่งขันในด้านต่างๆ ของหลายประเทศในเวลาต่อมา  
  2.2 เกิดการขยายตัวชนชั้นกลาง (Middle class) โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า
(Bourgeois) กล่าวคือ แต่เดิมโครงสร้างสังคมของยุโรปในช่วงยุคกลางแบบระบบศักดินาฟิลดัลจะ
ประกอบไปด้วย “ชนชั้นน า” อันได้แก่ กษัตริย์ ขุนนาง และพระในศาสนจักร กับ “ชนชั้นล่าง” อัน
ได้แก่ ชาวนาและทาสติดที่ดินที่อยู่การปกครองของชนชั้นน า ซึ่งความเชื่อตามหลักศาสนจักรแบบเดิม
ได้มีส่วนจองจ าให้ชาวนาและทาสไม่กล้าที่จะประกอบธุรกิจใดๆ เพ่ือผลก าไรของตนเลยหรือพูดง่ายๆ 
ก็คือ ชาวนาและทาสต้องเชื่อว่าชีวิตตนต้องถูกก าหนดด้วยชนชั้นน าเท่านั้น เป็นต้นว่า ชาวนาและ
ทาสไม่กล้าจะเดินทางไปไหนไกลๆ เพราะเชื่อว่าโลกแบน อาจจะตกขอบโลกได้ ดังนั้นจึงต้องอยู่กับ
ชนชั้นน าหรือมูลนายที่ตนสังกัดไปเรื่อยๆ แม้จะถูกกดขี่ เพียงใดก็ตาม แต่เมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนา
คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เกิดขึ้น ท าให้ความเชื่อเดิมหลายๆ ความเชื่อถูกท้าทายและพิสูจน์ด้วย
มนุษย์มากข้ึน เป็นเหตุให้ชาวนาและทาสเริ่มจะขบถต่อการครอบง ากดขี่ของมูลนาย และเริ่มแสวงหา
ความมั่งคั่งเพ่ือสะสมทุนหวังยกระดับคุณภาพชีวิตตน เช่น การเริ่มหันมาประกอบธุรกิจเอกชน การ
เดินเรือสมุทรค้าขายทางทะเล เป็นต้น จนน ามาสู่การขยายตัวของ “ชนชั้นกลาง” อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
การเกิดขึ้นของ “ชนชั้นกลาง” นี้เองได้ท าให้อ านาจของชนชั้นน าแต่เดิมที่เคยผูกขาดถูกท้าทายและ
ถูกต่อรองมากขึ้น และในที่สุด “ชนชั้นกลาง” ก็สามารถขยายตัวทดแทนพ้ืนที่ของชนชั้นน าเดิมใน
เวลาต่อมา ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคม ปรัชญา/ศาสนา และวัฒนธรรม   
  2.3 เป็นจุดเริ่มต้นของการขยายตัวของระบอบทุนนิยม  โดยในทัศนะของแม็กซ์      
เวเบอร์ (1864-1920) นักสังคมวิทยาคนส าคัญในช่วงศตวรรษที่ 19-20 ได้พยายามแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์กับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
(Capitalism) ไว้ในหนังสือเรื่อง “The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism” ว่า 
นิกายโปรเตสแตนต์เป็นนิกายที่มุ่งเน้นไปยังบทบาทของปัจเจกบุคคลหรือ “ตัวมนุษย์” ในการพัฒนา
ตนเอง มากกว่าการก าหนดโดยพระเจ้า ดังนั้นก็เท่ากับว่า นิกายโปรเตสแตนต์เป็นปัจจัยส่งเสริมต่อ
ทัศนะการสะสมเงินและกิจกรรมในการแข่งขันแสวงผลประโยชน์เพ่ือตนเองเป็นหลัก ซึ่งมองว่าผู้ที่ไม่
ย่อท้อต่อการท างานหนักคือคนที่เห็นคุณค่าของชีวิต เพราะ “งาน” คือสิ่งที่ท าชีวิตมนุษย์ไม่ว่างเปล่า
และไร้ประโยชน์ และเมื่อท างานหนักแล้วก็สมควรต้องได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งตอบแทน 
ซึ่งเวเบอร์เรียกจริยธรรมที่ก ากับการท างานเพ่ือความมั่งคั่งของมนุษย์นี้ว่า “จิตวิญญาณแห่งทุน
นิยม” (จามะรี  เชียงทอง, 2549: 10) ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ศรัทธาและแนวคิดในการใช้
ชีวิตแบบนิกายโปรเตสแตนต์มีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และยังได้
เป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามาสู่ความเฟ่ืองฟูของอุตสาหกรรมในภาคพ้ืนยุโรป จนน าไปสู่การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ในเวลาต่อมา (Broom and Selznick, 1968: 462-
469) 
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 2. การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (The Scientific Revolution) 
  พ้ืนฐานของหลักปรัชญาประจักษ์นิยมที่พัฒนาสู่ความเชื่อที่ว่า มนุษย์เชื่อมั่นใน “ความ
เป็นเหตุเป็นผล” มากกว่าเชื่อเรื่องพระเจ้า มนุษย์จึงเริ่มแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ืออธิบาย “โลก” 
ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยวิธีการที่อิงความเป็นเหตุผล และหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สัมผั สด้วยประสาท
สัมผัสของมนุษย์ (อันได้แก่ ประสาท ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย) ซึ่งก็คือ “กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Process)”2 จนน าไปสู่ยุคของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (The Scientific 
Revolution) โดยเฉพาะศตวรรษท่ี 16-17  ในภาคพ้ืนยุโรป 
  ผลพวงที่ตามมาจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปโดย
สิ้นเชิง กล่าวคือ การปฏิวัติในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดหลักการและ “ทฤษฎี” รวมถึง “ข้อเท็จจริง” ใหม่ๆ 
ที่ใช้ส าหรับอธิบายโลกและธรรมชาติ (nature) โดยนักวิทยาศาสตร์มากมาย เช่น กฎของแรงโน้มถ่วง 
ทฤษฎีเซลล์ของสิ่งมีชีวิต หลักการและทฤษฎีทางธรณีวิทยา หลักกลศาสตร์และฟิสิกส์ ทฤษฎี
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักชีววิทยา กายวิภาค และเคมี เป็นต้น ซึ่งในขณะเดียวกันการค้นพบ
ดังกล่าวก็ยังไม่ไปคัดง้างกับหลักค าสอนเดิมของศาสนจักรที่เคยยึดมั่นในยุคกลางหลายเรื่อง 
ยกตัวอย่างเช่น สัณฐานของโลกที่พิสูจน์ได้ว่ากลม ซึ่งแย้งกับหลักค าสอนที่บอกว่าโลกแบน หรือ
ข้อเท็จจริงที่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ก็แย้งกับหลักค าสอนที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลาง
ของจักรวาล (และค าสอนที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก) ฯลฯ แต่ด้วยหลักของเหตุผลและข้อเท็จจริงเชิง
ประจักษ์ที่น่าเชื่อถือได้มากกว่า จึงท าให้ “วิทยาศาสตร์” กลายเป็นศาสตร์หรือแขนงวิชาที่ถูกยอมรับ
ในฐานะ “ศาสตร์ที่สร้างโลก” และสามารถแทนทีห่ลักค าสอนของศาสนจักรเดิมได้ในที่สุด 
  นอกจากนี้ การค้นพบหลักการ ข้อเท็จจริง และการสร้างทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์
ดังกล่าว ยังได้พัฒนามาสู่การประยุกต์เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ (New Innovation) เพ่ืออ านวยความ
สะดวกสบายให้แก่ชีวิตมนุษย์ ดังนั้นในยุคนี้จึงมีการริเริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ มากมาย เช่น การ
ประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (จากหลักการของไฟฟ้าและพลังงานที่ค้นพบได้) การสร้าง
ยานพาหนะอย่างรถยนต์และรถไฟ การสร้างถนนเพ่ือการคมนาคม การประดิษฐ์เครื่องมือสื่อสาร การ
สร้างระบบบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นได้เหล่านี้เป็นรากฐานส าคัญ
อย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนวิธการผลิตซึ่งน าไปสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial 
Revolution) รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

2
 เนื้อหาของ “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process)” ได้กล่าวอย่างละเอียดไว้ในบทที่ 1 
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ภาพ 2.3 การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ในช่วงศตวรรษท่ี 16-17 ซึ่งท าให้เกิดข้อค้นพบ ทฤษฎี/หลักการที่

อธิบายโลกใหม่ๆ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์เพื่ออ านวยความสะดวกมากมาย  
 (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution) 

 
 3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) 
  การปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) คือ การเปลี่ยนแปลงของวิถี
การผลิตแบบเดิม สู่การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรกลทุ่นแรงสมัยใหม่ที่สะดวกและให้ผลผลิตที่
รวดเร็วมากกว่า หรือพูดให้เข้าใจก็คือ เป็นการเปลี่ยนวิถีการผลิตจากแบบเดิมที่เป็นเทคโนยีขั้นต่ า
(เช่น ใช้มือหรือใช้แรงงานคนอย่างเดียวแบบหัตถกรรมพ้ืนบ้าน) ซึ่งให้ผลผลิตได้น้อยและไม่ค่อยมี
มาตรฐาน สู่การผลิตแบบใหม่ที่ใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่หรือ “ระบบโรงงาน” แบบสายพานที่มี
มาตรฐาน ละเอียด แม่นย า ทั้งยังลดการใช้แรงงานมนุษย์อีกด้วย  
  การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ หรือสืบเนื่องจากการ
เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่อ านวยความสะดวกด้านการผลิตแก่มนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุโรปช่วง
ศตวรรษที่ 18 – 19 โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการทอผ้าที่ประเทศ
อังกฤษ โดยการเปลี่ยนจากการทอผ้าแบบกี่มือพ้ืนบ้าน มาใช้เครื่องจักรไอน้ าที่ท าให้เกินประสิทธิภาพ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จากนั้นจึงแพร่หลายสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ การเกษตรกรรม การท า
เหมืองแร่ การคมนาคมขนส่ง ฯลฯ และประเทศอ่ืนๆ ในภาคพ้ืนยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส สเปน 
เนเธอร์แลนด์ อิตาลี โปรตุเกส  รวมถึงสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และท่ัวทั้งโลกในเวลาต่อมา 
  
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution
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ภาพ 2.4 สภาพสังคมและผลิตของยุโรปในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
(ท่ีมาของภาพ https:// en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution) 

 
  ผลที่ตามมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ส าคัญ นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนวิธีการผลิตสู่
ระบบอุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้านอ่ืนๆ อีกหลายด้าน รวมถึงเป็นจุด
ก าเนิดของเหตุการณ์ส าคัญอ่ืนๆ ในหน้าประวัติศาสตร์โลกอีกเช่นกัน ซึ่งพอจะรวบรวมและอภิปราย
ได้ดังนี้  
  3.1 เกิดวิธีคิดแบบอุตสาหกรรม (Industrial Thinking) ที่แพร่หลาย ซึ่งก็ได้แก่ การ
ยึดความคุ้มทุนของเวลา (Time) และพ้ืนที่ (Space) เป็นส าคัญ ที่น ามาสู่การบริหารเวลาท างานใน
ลักษณะของตารางเวลา (เช่น การตอกบัตรเข้า-ออกที่ท างาน) การคิดเป็นเหตุเป็นผลและเป็นขั้นเป็น
ตอนแบบสายพานการผลิต (Fordism System)3 ซึ่งน าไปสู่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะ
แบ่งงานกันท าตามความถนัด (Specialization) ซึ่งต่อมาได้เป็นพ้ืนฐานของการบริหารสมัยใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นการบริหารในภาครัฐหรือธุรกิจเอกชน 
  3.2 เกิดการขยายตัวของประชากรในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม เนื่องจากเกิดการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานเข้ามาท างานของแรงงานจากต่างถิ่น ก่อให้เกิดเป็นชุมชนหรือนิคมของอุตสาหกรรม 
ประกอบกับความเจริญของวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ท าให้คนกินดีอยู่ดีมากขึ้น ทั้งยังท าให้
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพ่ิมสูงขึ้น จนน าไปสู่ความหนาแน่นของประชาชนและสิ่งปลูกสร้างจ าพวก
ตึกรามบ้านช่อง สถานที่ราชการ ห้างร้าน สาธารณูปโภค ฯลฯ หรือน าไปสู่การเกิดสภาพสังคมแบบ
                                                        

3
 “ระบบสายพานการผลิต” หรือ “ระบบฟอร์ดดิซึ่ม (Fordism System)” มีที่มาจากลักษณะการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์

อเมริกันฟอร์ด (Ford) โดยเฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford) ที่มีกลไกการท างานตามขั้นตอนบนสายพาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึง
ขั้นตอนสุดท้าย กล่าวคือ ในแต่ละขั้นตอนบนสายพานจะท าหน้าที่เฉพาะของตัวเองไป เช่น ขันน็อตตัวที่ 1-2-3 ประกอบยางรถ 
ประกอบตัวเคร่ือง ฯลฯ ไปเร่ือยๆ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะได้ผลผลิตเป็นตัวรถยนต์ออกมา ด้วยเหตุนี้จึงมีการน าค านี้ไปใช้
อธิบายอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะการผลิตแบบสายพานหรือแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบว่า “ระบบฟอร์ดดิซึ่ม” ด้วย (กาญจนา  
แก้วเทพ และ สมสุข  หินวิมาน, 2551: 193-194) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution
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เมือง (Urban) ซึ่งเติบโตขยายตัวสวนทางกับการลดลงของสังคมแบบชนบท (Rural) และการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองดังกล่าวก็สืบเนื่องมาให้เห็นในแทบทุกพ้ืนที่ของโลกตราบจนถึงทุกวันนี้ 
  3.3 เป็นปัจจัยผลักให้มหาอ่านาจตะวันตกเกิดการล่าอาณานิคม เนื่องด้วยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดระบบการผลิตขนาดใหญ่ที่ท าให้เกิดการผลิตได้อย่างรวดเร็ วและปริมาณที่
มาก ซึ่งนั่นหมายถึงจ านวนทรัพยากรธรรมชาติที่จะน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก็ลดลงเร็วเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้ จ านวนทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงแรกๆ ร่อยหรอเร็ว
กว่าหลายๆ ประเทศในโลกที่ยังไม่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งนี้นี่เองที่เป็นปัจจัยผลักให้กลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมในยุโรปดังกล่าว(เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส ฯลฯ) ต้องออกล่าอาณานิคมไป
ยังประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งพบมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 -20 ทั้งนี้ก็
เพ่ือแสวงหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ และการขยายขอบเขตของอ านาจในลักษณะของการสร้างจักรวรรดิ
นิยม นอกจากนี้ การล่าอาณานิคมยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการแผ่ขยายของแนวคิดและอุดมการณ์
แบบตะวันตก (Westernization) สู่ประเทศประเทศลูกอาณานิคมหรือประเทศที่อยู่ในอาณัติการ
ปกครองของตน ก่อนที่จะขยายครอบง าไปยังส่วนต่างๆ ของโลกในเวลาต่อมา 

ภาพ 2.5 แผนที่แสดงการตกเป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในช่วง ค.ศ. 1914 
(ท่ีมาของภาพ https:// en.wikipedia.org/wiki/Colonialism) 

 
 4. การปฏิวัติทางการเมืองและการปกครองในภาคพื้นยุโรป (The Political 
Revolution in Europe) 
  รากฐานของปรัชญาประจักษ์นิยมไม่เพียงแต่ก่อให้การเปลี่ยนแปลงในทางศาสนา 
เศรษฐกิจ และสังคมเท่านั้น แต่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์  (โดยเฉพาะเรื่องกายวิภาคศาสตร์) หรือ
การเน้นย้ าศักยภาพของ “มนุษย์” หรือปัจเจกบุคคลดังกล่าว มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา
ความคิดทางการเมืองเรื่อง “ความเท่าเทียมกัน” ของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนในเมื่อมี
องค์ประกอบทางด้านร่างกายไม่แตกต่างกัน มีมือ มีเท้า มีสมองเหมือนกัน ดังนั้นจึงมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เท่ากัน ต่อให้ยากดีมีจนเช่นใดก็ตาม หรือต่อให้มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม



36 
 

เพียงใดก็ตาม ทุกคนก็ควรเคารพสิทธิพ้ืนฐานระหว่างกันในฐานะมนุษย์ ไม่มีใครที่จะได้อภิสิทธิ์เหนือ
ปัจเจกบุคคลอ่ืนได้หากไม่มีการยอมรับที่ชอบธรรม (หรือคือการปฏิเสธระบบชนชั้นแบบเดิม) ด้วยเหตุ
นี้ เมื่อแนวคิดเช่นนี้เกิดการขยายตัวและได้พัฒนามาเป็นหลักในการเมืองการปกครอง (อย่างเช่นเรื่อง
สิทธิ (Right) ประชาธิปไตย ความเสมอภาค หรือการได้รับความยุติธรรมจากรัฐ ฯลฯ) จึงน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในลักษณะที่เป็นการโค่นล้มระบอบเดิมขึ้นหลายๆ แห่งในยุโรป ซึ่งในที่นี้จะ
ขอยกตัวอย่างมาพิจารณา 2 เหตุการณ์ อันได้แก ่
  4.1 การปฏิวัติฝรั่งเศส (La Révolution Française หรือ French Revolution) 
เป็นเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ส าคัญของฝรั่งเศสและของยุโรป เกิดขึ้นในช่วง ค.ศ. 
1789 – 1799 โดยมูลเหตุของการปฏิวัติเกิดข้ึนจากความคับข้องใจสะสมของประชาชนที่มีต่อระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ขณะนั้น ซึ่งกษัตริย์ฝรั่งเศสในสมัยนั้นคือพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และมเหสีคือ พระ
นางมารีอังตัวเนต กล่าวคือ ภายใต้การบริหารประเทศของราชวงศ์และชนชั้นน าของฝรั่งเศสตั้งแต่ต้น
กลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาท าให้ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ล าบากยากแค้น ในขณะที่ราชวงศ์
กลับมีความเป็นอยู่ที่หรูหราฟุ่มเฟือยบนภาษีที่เก็บจากประชาชน ซ้ าร้ายในบางปีภัยธรรมชาติที่ท า
ให้ผลผลิตของประชาชนทั่วไปไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ประชาชนจึงรู้สึกว่าตนถูกกดขี่และได้รับ
ความไม่เท่าเทียมในลักษณะที่ว่า “ในแวร์ซายส์ได้กินขนมเค้ก แต่ประชาชนแทบไม่มีขนมปังกิน” 
ประกอบกับความไม่เท่าเทียมในสภาฐานันดรที่ตัวแทนประชาชนมีอ านาจการต่อรองด้านนโยบายการ
พัฒนาประเทศท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับชนชั้นกษัตริย์ พระ และขุนนาง ที่มักรวมหัวกันปิดกั้นเสียงจาก
ประชาชน จึงน ามาสู่การตั้งค าถามของประชาชนที่มีบทบาทต่อชนชั้นน าฝรั่งเศสอย่างแพร่หลาย     
(ปิยะบุตร  แสงกนกกุล, 2555)  
  ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนเพ่ือพยายามปลดแอกตนเองให้
ออกจากการขูดรีดของชนชั้นอ านาจดังกล่าว ภายใต้ค าขวัญ “เอกภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ” 
ท าให้ราชวงศ์ฝรั่งเศสต้องเข้ามาห้ามและมีการคุมขังนักเคลื่อนไหวดังกล่าว แต่ทว่าอุดมการณ์ดังกล่าว
ได้แพร่ไปในสังคมฝรั่งเศสเป็นวงกว้างแล้ว จึงได้น ามาสู่จุดแตกหักจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง
ระหว่างประชาชนกับชนชั้นน า ซึ่งเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ การทลายคุกบัสตีย์ของนั กโทษ
การเมืองที่ทางการคุมขังไว้รวมกัน การบุกเข้าไปในพระราชวังแวร์ซายส์เพ่ือคุมตัวเชื้อพระวงศ์ทั้ง
หมดแล้วประหารชีวิตด้วยเครื่องประหารกิโญติน (Guillotine) การท าลายสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์
ของอ านาจระบอบเดิม ฯลฯ เหตุการณ์ทั้งหมดด าเนินยืดเยื้อกินเวลานานหลายปี จนท า ให้หลาย
ประเทศท่ีมีระบบราชวงศ์เกรงกลัวว่าเชื้อโรคจากการปฏิวัติดังกล่าวจะแพร่กระจายไปทั่วยุโรป ท าให้
ราชวงศ์ในประเทศข้างเคียงต้องมีการผ่อนปรนนโยบายกับประชาชนมากขึ้น แต่ในที่สุด ชัยชนะใน
การปฏิวัติฝรั่งเศสก็เป็นของประชาชน และมีการสถาปนาระบอบสาธารณรัฐ (Republic) เพ่ือเป็น
ระบอบกลางของประเทศแทนที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา4 

                                                        

4
 อันที่จริงในประวัติศาสตร์ฝร่ังเศส หลังจากการปฏิวัติฝร่ังเศสในปลายศตวรรษที่ 18 ดังกล่าว มีความพยายามหลายคร้ังที่จะ

ฟ้ืนฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาอีกคร้ัง ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ต (ค.ศ. 1804-1814) ที่สถาปนาตนขึ้น
เป็นกษัตริย์ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ไม่ส าเร็จเนื่องจากพ่ายแพ้ในสงครามนโปเลียน จึงท าให้ฝร่ังเศสมีการเปลี่ยนกลับไปกลับมา
ระหว่างระบอบราชาธิปไตย(ไม่เหมือนกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิมเพราะกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ) และระบอบ
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ภาพ 2.6 บรรยากาศเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1789-1799 หรือในรัชสมัยของ 
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระมเหสีพระนางมารีอังตัวเนต 

(ท่ีมาของภาพ https://en. wikipedia.org/wiki/French_Revolution) 
 
  4.2 การปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) หรือบ้างก็เรียก “การปฏิวัติบอลเช-
วิก” เกิดข้ึนในปี ค.ศ. 1917 (หรือ พ.ศ. 2460) โดยเป็นการยึดอ านาจเพ่ือเปลี่ยนระบอบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 (Tsar Nicholas II) แห่งราชวงศ์โรมานอฟ 
โดยรัฐบาลพรรคบอลเชวิก ซึ่งมีแกนน าคือวลาดิเมียร์ เลนิน (Vladimir Lenin) แล้วสถาปนาการ
ปกครองแบบระบอบคอมมิวนิสต์ (Communism) หรือสังคมนิยมเป็นประเทศแรกของโลก ในนาม 
“สหภาพโซเวียต (Soviet Socialist Union)”  
  แม้การปฏิวัติรัสเซียจะไม่มีความร่วมสมัยกับการปฏิวัติฝรั่งเศสหรือเกิดขึ้นหลังการ
ปฏิวัติวิทยาศาสตร์หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก หากแต่ว่าแนวคิดอันเป็นชนวนของการ
ปฏิวัติรัสเซียนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 และเป็นผล
สืบเนื่องจากปรัชญาประจักษ์นิยมก่อนหน้านี้ นั่นคือ แนวคิดแบบมาร์กซิสม์ (Marxism) กล่าวคือ 
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx – 1818 – 1883) เจ้าส านักทฤษฎีความขัดแย้งเป็นผู้ที่วางรากฐานแนวคิด
นี้ ได้มีการสร้างทฤษฎีโดยวิธีการศึกษาแบบประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Critical approaches) ซึ่งเป็น
ยุคแรกๆ ที่เริ่มมีการน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เฟ่ืองฟูมาศึกษาสภาพสังคมยุโรป เขาได้สังเกตเห็น
ถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมแบบชนชั้น (class) ซึ่งมักเกิดการกดขี่ขูดรีดระหว่างชนชั้นอ านาจและ

                                                                                                                                                               

สาธารณรัฐหลายครั้ง แต่ในที่สุดฝร่ังเศสก็กลับมาสถาปนาระบอบสาธารณรัฐได้อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1870 และใช้ระบอบนี้มาจนถึง
ปัจจุบัน 

พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 พระนางมารีอังตัวเนต 
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ชนชั้นที่อยู่ใต้อ านาจอยู่ทุกช่วงจังหวะประวัติศาสตร์ตลอด เช่น หัวหน้าเผ่ากดขี่ลูกน้องในเผ่าในสังคม
ยุคบุพกาล กษัตริย์และพระกดขี่ชาวนาในยุคกลาง นายทุนกดขี่กรรมกรในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ผู้ปกครองกดขี่ผู้ใต้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งมาร์กซ์ได้สรุปไว้ว่าหากจะท าให้การกดขี่หมดไปก็ต้องไม่ให้
สังคมมีชนชั้น ซึ่งปัจจัยทางสังคมส าคัญที่ท าให้เกิดชนชั้นในช่วงศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมาก็คือ “ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม” ที่เปิดโอกาสให้คนมีทรัพย์สินส่วนตัว (Private property) จนน ามาสู่ความ
เหลื่อมล้ าทางรายได้ ด้วยเหตุนี้ มาร์กซ์จึงไม่เห็นด้วยกับระบอบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและตลาดเสรี 
และสนับสนุนให้ เกิดความเท่าเทียมในสังคมและเศรษฐกิจแบบระบบชุมชนหรือคอมมูน
(Community) ซึ่งแนวคิดของมาร์กซ์ได้พัฒนามาเป็นแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจแบบ
คอมมิวนิสต์ที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรปตะวันออก จนในที่สุดก็ได้กลายมาเป็นอุดมการณ์หลักที่ 
เลนินน ามาใช้เพื่อการปฏิวัติรัสเซียนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 2.7 บรรยากาศเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซีย ในปี ค.ศ.1917 
และบุคคลส าคัญในเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซีย 

(ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Revolution) 
 
  ผลที่ตามมาจากการปฏิวัติรัสเซียคือ การหมดบทบาทของราชวงศ์รัสเซียในทางการ
ปกครองประเทศ และตามมาด้วยการสถาปนาระบอบการปกครองใหม่ที่เน้นความเท่าเทียมแบบ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ แต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น นัยส าคัญของการปฏิวัติรัสเซียอีกด้านก็คือ การเกิดขึ้น

คาร์ล  มาร์กซ์ เจ้าส่านักทฤษฎีความ
ขัดแย้งและอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ 

พระเจา้ซาร์นิโคลสัที่ 2 
กษัตริย์รัสเซียในช่วงการปฏิวัต ิ

วลาดิเมียร์  เลนิน ในเหตุการณก์ารปฏิวัติรัสเซีย 



39 
 

ของอภิมหาอ านาจในระดับโลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ “สหภาพโซเวียต” ซึ่งต่อมาได้มีการ
ขับเข้ียวจนเกิดเป็นขั้วอ านาจกับ “สหรัฐอเมริกา” ในลักษณะที่เรียกว่า “สงครามเย็น (Cold War)” 
เพ่ือแย่งชิงการเป็นมหาอ านาจของโลก และในยุคสงครามเย็นนี้เองที่พบว่า มีการขยายตัวของ 
“อุดมการณ์และแนวคิดการพัฒนาสมัยใหม่” จากตะวันตกแพร่ไปสู่ต่างๆ ของโลกอย่างรวดเร็ว และ
ก่อรูปเป็นศาสตร์ของ “การพัฒนาสังคม” ขึ้นในท้องถิ่นต่างๆ ของโลกมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งจะได้ขยาย
ความในหัวข้อต่อไป 
 ดังนั้น โดยภาพรวมจะเห็นว่า ความคิด หลักการ หรือทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆ ใน
ปัจจุบันล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจาก “ปรัชญาประจักษ์นิยม” ที่เกิดเฟ่ืองฟูในยุคแสงสว่าง
ทางปัญญาของยุโรป ซึ่งปรัชญาดังกล่าวเป็นจุดเปลี่ยนที่ท าให้ “มนุษย์” เริ่มตั้งค าถามกับตัวมนุษย์ว่า 
“ท าอย่างไรชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่าเดิม?” และค าตอบก็อยู่ที่การกระท าของ “มนุษย์” เอง มากกว่า
จะให้ความเชื่อหรือสิ่งเหนือธรรมชาติก าหนด ด้วยเหตุนี้ ปรัชญาดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปลี่ยนแปลงทั้งปวงที่เกิดด้วยน้ ามือของมนุษย์ ทั้งในเรื่องนวัตกรรม การผลิต การเมืองการปกครอง 
รวมถึงการตีความศรัทธาและคติการใช้ชีวิตใหม่ แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าความหมายของ “การ
พัฒนา” ในยุคตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 16-19 ดังกล่าว ยังคงหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง (Change)” 
แบบกว้างๆ แฝงฝังปะปนกับการอธิบายในสังคมศาสตร์แขนงอ่ืนๆ เพราะยังไม่มีการแยกออกมาเป็น
แนวคิด ทฤษฎี หรือเป็นศาสตร์ที่เป็นหมวดหมู่เฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาในหัวข้อต่อไปว่าการ
ก่อรูปของทฤษฎีและ “การพัฒนา (Development)” ในฐานะศาสตร์นั้น เกิดขึ้นในเงื่อนไขหรือ
บริบทสังคมในยุคต่อมาเช่นใด? 
 
 

ก่าเนิดทฤษฎีส่าหรับการพัฒนาสังคม 
  
 ท่ามกลางการแข่งขันเพ่ือสะสมความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ให้กับชาติตนตั้งแต่ยุคล่าอาณา
นิคมในศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา ท าให้เกิดการขยายอ านาจเหนือดินแดนของมหาอ านาจตะวันตกใน
ลักษณะการสร้างจักรวรรดินิยม (Imperialism) โดยเฉพาะในพ้ืนที่โพ้นทะเลห่างไกลอย่างเอเชีย      
โอเชียเนีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ทั้งยังได้ก่อก าเนิดความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ใน “ระดับ
โลก” ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในการรับและแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในทาง
การค้าและเศรษฐกิจ ไปจนถึงความสัมพันธ์ในลักษณะขัดแย้ง อันได้แก่ สงครามระหว่างชนพ้ืนเมือง
กับกลุ่มเจ้าอาณานิคม หรือสงครามแย่งชิงดินแดนระหว่างเจ้าอาณานิคมด้วยกันเอง ฯลฯ แต่อย่างไร
ก็ตาม ความสัมพันธ์ในระดับโลกดังกล่าวก็ล้วนเป็นไปเพ่ืออวดอ้างแสนยานุภาพว่าตน “พัฒนา” 
มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งทั้งสิ้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความพยายามผูกขาดอ านาจเพ่ือหนุนเสริมเพ่ือที่ตนจะ
ได้กลายเป็นประเทศต่างๆ ในยุโรป ซึ่งไม่เพียงแค่เรื่องการค้า การเมือง การสงคราม หรือการขยาย
อ านาจเหนือดินแดนให้ไพศาลมากขึ้นเท่านั้น แต่การพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ก็ถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญต่อการขยายแสนยานุภาพดังกล่าวได้เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็น
ต้นมาเกิดการพัฒนาศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆ เพ่ือการอธิบายธรรมชาติและสังคม โดยเฉพาะทฤษฎี
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ในทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences Theories) และในทางสังคมศาสตร์(Social 
Sciences Theory) 
 เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดทางสังคมศาสตร์แล้ว ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมศาสตร์ ได้
พัฒนาขึ้นในช่วงราวศตวรรษที่ 17 – 19 เรื่อยมา โดยสืบเนื่องจากความรุ่งเรืองหรืออ านาจความรู้
ในทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถปลดเปลื้องศรัทธาของมนุษย์ให้ออกจากโลกของความงมงายได้ ด้วย
เหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดในทางสังคมศาสตร์ยุคแรกมีรากฐานอยู่บนวิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ หรือ
เรียกว่า “ปฏิฐานนิยม (Positivism)” ดังนั้นจึงให้ลักษณะทฤษฎีในทางสังคมศาสตร์ยุคแรกเป็นการ
มองสังคมเป็นแบบโครงสร้าง  (Structure)  แบบองค์รวม (Holistic)  และแบบวิวัฒนาการ 
(Evolution) เช่นเดียวกับลักษณะโครงสร้างและวิวัฒนาการของโลกธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ส านัก
ทฤษฎีกลุ่มโครงสร้าง-หน้าที่นิยม (Structural-functionalism theories) ส านักทฤษฎีความขัดแย้ง
(Conflict theories) ส านักทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction theories) ฯลฯ 
ซึ่งใช้เพ่ืออธิบายและศึกษาสังคมยุโรปและตะวันตกในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นอุตสาหกรรม 
(Industrialization) และความทันสมัย (Modernization) ก่อนที่จะพัฒนาสู่กลุ่มแนวคิดในยุค
หลังๆ เช่น ส านักการศึกษาเชิงการตีความ (Interpretive approaches) ส านักแนวคิดสตรีนิยม
(Feminism perspectives) และส านักแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post-modern theories) (วสันต์ 
ปัญญาแก้ว, 2548: 21-32) 
 การแพร่กระจายของแนวคิดการพัฒนา (Development) โดยยึดตัวแบบตะวันตกเป็น
ศูนย์กลาง (Westernization) ซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 
เช่น สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินควบคู่ไปกับการท าให้เกิด “ความสัมพันธ์
ระดับโลก” ที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา นับตั้งการล่าอาณานิคม การเดินทางค้าขาย
ทางทะเล ไปจนถึงสงครามระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลท าให้แนวคิดการพัฒนาต่างๆ จากยุโรปและ
ตะวันตกไหล่บ่าไปครอบง าจนกลายเป็นกระบวนทัศน์หลัก (Main paradigm) ทางการพัฒนายัง
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งสงครามส าคัญอันเป็นที่มาของปฏิสัมพันธ์และส่งผลโดยตรงต่อการเกิดขึ้น
ของอุดมการณ์และทฤษฎีการพัฒนาระดับโลกปัจจุบัน ก็ได้แก่ 
 
 1. สงครามโลกครั้งท่ี 2 (World War 2nd : WW II) 
   เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1939 – 1945 (พ.ศ. 2482 - 2488) ซึ่งเป็นสงครามที่มีความ
กว้างขวางที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่ เพราะแทบทุกประเทศในโลกมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งคู่
สงครามแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร (น าโดยสหรัฐอเมริกา  สหภาพโซเวียต และ
เครือจักรภพอังกฤษ) กับฝ่ายอักษะ (น าโดยนาซีเยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น ) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
สงครามโลกครั้ง 1 ก่อนหน้านี้จะได้ชื่อว่าเป็น “สงครามโลก” ก็ตาม หากแต่ว่าเมื่อเทียบบทบาทใน
การท าให้เกิดความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ในระดับโลกกับสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าน้อยกว่า
มาก เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1 กินอาณาบริเวณของคู่กรณีสงครามที่จ ากัดกว่า เพราะเกิดขึ้น
เฉพาะในภูมิภาคยุโรปเท่านั้น  
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ภาพ 2.8 สภาพความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น  
หลังจากโดนทิ้งระเบิดปรมาณูจากฝ่ายสัมพันธมิตร (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki) 
 
 ผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ก่อให้เกิดความบอบช้ าแก่ประเทศต่างๆ ที่ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วม ทั้งการบาดเจ็บล้มตายของทหารและประชาชนนับร้อยล้านชีวิต จนไปถึงการล่มสลายของ
ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพ่ือการฟ้ืนฟู แต่ ในมิติด้านการพัฒนาแล้ว 
ถือได้ว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 มีผลท าให้เกิดความร่วมมือระดับโลกในลักษณะองค์กรระหว่างประเทศที่
ส าคัญมากมาย ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศเหล่านั้นก็ได้มีบทบาทน าในการพัฒนาโลกมาจนถึงปัจจุบัน 
นับตั้งแต่การเกิดองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี 
ค.ศ. 1943 ซึ่งจุดประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดสันติภาพและความร่วมมือในด้านกฎหมาย การเมือง 
เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนระดับโลก ทั้งนี้แนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ UN ใช้ชี้น าเพ่ือการพัฒนาส่วน
ใหญ่ก็มาจากแนวคิดของกลุ่มประเทศที่มีบทบาทน าใน UN นั่นเอง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกาที่ยึดหลักเน้นความเติบโตทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิจแบบตลาดเสรี    
(ทุนนิยม) ประชาธิปไตย และการส่งเสริมความทันสมัย 
 นอกจากนี้ ยังมีองค์กรความร่วมมือที่สนับสนุนด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งถูกวางรากฐานและผลักดันจาก UN หรือเป็นไปในลักษณะ “องค์กรลูก” 
อ่ืนๆ อีกมากมาย ดังจะยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
   - ธนาคารโลก(World Bank) ซึ่งมีบทบาทในการเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและฟ้ืนฟูประเทศต่างๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส าหรับในกรณีของประเทศไทย 
ธนาคารโลกมีบทบาทส าคัญในการเป็นแหล่ งเงินกู้ ในการลงทุนสร้ างโครงสร้าง พ้ืนฐาน
(Infrastructure) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) หรือในช่วงสมัย
รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ (ต่อเนื่องมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร) ซึ่งเป็นช่วงที่
ประเทศไทยอยู่ในยุคสงครามเย็นด้วย 
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   - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) 
ท าหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนกลางส าหรับดูแลปัญหาทางเศรษฐกิจในบรรดาประเทศสมาชิกใน UN และ
ธนาคารโลก ซึ่งส าหรับในกรณีของประเทศไทย IMF มีบทบาทส าคัญอย่างมากในการค้ าหนี้สาธารณะ
ในช่วงวิกฤติการณ์เศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง”  
   - ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) มี
ส านักงานใหญ่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและ
การพัฒนาประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก โดยให้การช่วยเหลือในลักษณะเงินกู้เ พ่ือการปรับ
โครงสร้างด้านการเงิน สาธารณูปโภค การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่ก็ได้จากการ
อุดหนุนโดย UN 
   - ส่านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (United Nations 
Development Program: UNDP) เป็นองค์กรในรูปแบบเครือข่ายพหุภาคี(หลายๆ ฝ่าย) มีบทบาท
ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือด้าน “การพัฒนา” และเป็น
หน่วยงานส าคัญในการประสานความช่วยเหลือด้านการพัฒนาของ UN โดยเริ่มจากการขยายการให้
ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ “ประเทศก าลังพัฒนา” ด้วยหลักการด าเนินการแบบสากลและเป็น
กลางทางการเมือง และเพ่ือร่วมมือในการวางแผนและด าเนินโครงการในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเทศสมาชิกท้ังหมด 170 ประเทศ 
   - การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ “อังค์ถัด” 
(United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 
2507 ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางระหว่างรัฐบาลที่ UN จัดเพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
พัฒนา เพ่ือช่วยเหลือให้ประเทศต่างๆ สามารถเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐาน “ความเท่าเทียม” 
  กล่าวโดยสรุปคือ บทบาทของเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีต่อมิติการพัฒนาก็คือ 
ท าให้เกิดองค์กรเพ่ือควบคุมความสงบสุขและผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางการพัฒนาในระดับโลก
หลังจบสงคราม นั่นคือ “องค์การสหประชาชาติ” หรือ UN ซึ่งเป็นองค์กรใหญ่ที่ท าหน้าที่ทบทวนการ
ก าหนดความแนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้นใหม่ และมีการน าเสนอแนวความคิดที่ว่า 
ประเทศที่ร่ ารวยหรือพัฒนาแล้วควรให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือ
ด้อยพัฒนา ซึ่งนั่นท าให้ “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งมีบทบาทส าคัญในสหประชาชาติเป็นกลายมาเป็น
ประเทศหัวหอกในการสร้าง “การพัฒนา” ให้แก่ประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก (จามะรี  เชียงทอง, 
2549: 29) 
  
 2. สงครามเย็น (Cold War)  
  เกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1947 – 1991 (พ.ศ. 2490 - 2534) ซึ่งเหตุที่เรียกว่า “สงคราม
เย็น” ก็เนื่องจากไม่ได้เป็นการต่อสู้โดยใช้อาวุธห้ าหั่นกันเหมือนสงครามโลกครั้งที่ 2 หากแต่เป็นการ
อวดอ้างหรือเป็นสงครามจิตวิทยาทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และลัทธิการพัฒนาระหว่าง
มหาอ านาจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ “ฝ่ายค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย” น าโดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร(ได้แก่ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ นาโต้(NATO) ) และ 
“ฝ่ายค่ายสังคมนิยม/คอมมิวนิสต์” น าโดยประเทศสหภาพโซเวียตและพันธมิตรในกติกาสัญญา
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วอร์ซอ ทั้งนี้ สงครามเย็นได้ก่อให้เกิดการแข่งขันในลักษณะที่เป็นความตึงเครียดกินระยะเวลา
ยาวนานร่วม 50 ปี จนกระทั่งสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งยุค
สงครามเย็นนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาด้านวัตถุ
มากมาย ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของ “ยุคโลกาภิวัตน์สมัยใหม่ (Globalization)” ในศตวรรษท่ี 21 ด้วย 
  ในช่วงยุคสงครามเย็น บรรดาประเทศต่างๆ ในโลกต่างก็โดนฉุดกระชากลากถูด้วย 2 ขั้ว
อ านาจข้างต้น เพ่ือเป็นการหนุนเสริมอ านาจและหาพันธมิตรร่วมอุดมการณ์ฝ่ายของตน ซึ่งวิธีการที่
แต่ละขั้วอ านาจใช้ในการหาแนวร่วมก็คือการสร้างโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เพ่ือการ
อวดอ้างแสนยานุภาพและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ รวมทั้งบั่นทอนท าลายภาพลักษณ์ของฝ่าย
ตรงกันข้าม เช่น การแข่งกันสะสมและพัฒนาอาวุธนิวเครียร์ การขยายอุดมการณ์การเมืองการ
ปกครอง การสนับสนุนกองก าลังทหารระหว่างประเทศสมาชิก การแข่งขันเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ (Race space) การส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาฟ้ืนฟูแก่มิตรประเทศในค่าย
ของตนผ่านแผนการความช่วยเหลือมาร์แชลล์ (ของค่ายโลกเสรีประชาธิปไตย) และแผนการโมโลตอฟ 
(ของโลกค่ายคอมมิวนิสต์) จนน ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศตามมา ตัวอย่างเช่น การ
ปฏิวัติในคิวบาจนน ามาสู่การปกครองระบอบสังคมนิยม การสร้างก าแพงเบอร์ลินเพ่ือการแบ่งแยก
เยอรมนีออกเป็น 2 ฝั่งตามการสนับสนุนของ 2 ค่าย  และบางครั้งก็มีการกระทบกระทั่งกันใน
ลักษณะของ “สงครามตัวแทน” อันได้แก่ สงครามคาบสมุทรเกาหลี (Korean War: 1950-1953) 
และสงครามเวียดนาม (Vietnam War: 1955-1975) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2.9 การแข่งขันเพ่ือการประกาศความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอวกาศระหว่าง “สหรัฐอเมริกา” 

และ “สหภาพโซเวียต” ในยุคสงครามเย็น  
 ก. ดาวเทียมสปุตนิกของสหภาพโซเวียต สร้างในปี ค.ศ. 1957 และ 
 ข. การส่งมนุษย์ข้ึนไปดวงจันทร์ของสหรัฐอเมริกาในภารกิจอะพอลโล ปี ค.ศ. 1969  
    (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_War) 
  
 ส าหรับในทางการพัฒนาแล้ว นับได้ว่า “สงครามเย็น” เป็นจังหวะประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ
อีกจุดหนึ่ ง เพราะเป็นการท าให้กลุ่มทฤษฎีการพัฒนาแบบเน้นการสร้างความทันสมัย
(Modernization) ถูกสถาปนาให้กลายเป็นแนวทาง “การพัฒนากระแสหลัก(Mainstream 
development)” ของโลก กล่าวคือ ในขณะที่สหภาพโซเวียตมีการขยายแนวคิดการพัฒนาตาม

ก. ข. 
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อุดมการณ์แบบคอมมิวนิสต์และสังคมนิยม จนท าให้ประเทศต่างๆ อย่างเช่นจีน เวียดนาม ลาว หรือ
เกาหลีเหนือ มีการสถาปนาระบอบการเมืองและเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยมตาม ในฝั่งของ
สหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามสกัดกั้นการขยายอ านาจของโซเวียตดังกล่าว 5 โดยการประกาศใช้
แนวคิดการพัฒนาแบบสังคมประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นความทันสมัย อันได้แก่การมีระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรี และกระตุ้นให้เกิดการผลิตแบบอุตสาหกรรม แต่ด้วยข้อเสียส าคัญของระบอบ
เศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นั้นที่ไม่ท าให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการสะสมทรัพย์ ซึ่งทรัพย์สิน
เหล่านั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาความมั่งคั่งทางรายได้ของประเทศ จึงท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์
หลายประเทศประสบกับภาวะอดอยากและการหยุดชะงักของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประกอบกับการที่พ่ีใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตเองมีการผ่อนปรนในทางเศรษฐกิจสู่แบบทุนนิยมจาก
นโยบายกลาสนอสต์-เปเรสตรอยกา (Glasnost- Perestroika) ในสมัยประธานาธิบดีมิคาอิล        
กอบาชอฟ (ค.ศ. 1990-1991)  จึงท าให้ไม่สามารถทัดทานการขยายตัวของระบอบทุนนิยมเสรี
ดังกล่าวได้ และเป็นเหตุให้สหภาพโซเวียตต้องล่มสลายในที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้ชัยชนะของ
สงครามเย็นดังกล่าวเป็นของฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย และท าให้อุดมการณ์ แนวคิด และทฤษฎี
การเมืองและการพัฒนาแบบประเทศโลกเสรีถูกยอมรับมากข้ึน จนถูกชูให้เป็น “วาทกรรมการพัฒนา
(Development discourse)” ของโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
  นอกจากนี้ หลังการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น ยังท าให้เกิดการอธิบายโลกใหม่ ด้วยการ
แบ่ง “ประเภท” ของประเทศต่างๆ ตามล าดับของการพัฒนา(โดยใช้เกณฑ์การเกิดความทันสมัย เป็น
หลัก) ทั้งค านิยามที่เกิดขึ้นยังมีผลต่อการเป็นกรอบเพ่ือการพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมใน
ยุคต่อมา ซึ่งประเภทของประเทศตามล าดับ “การพัฒนา” ดังกล่าว (จามะรี  เชียงทอง, 2549: 29-
31) ก็ได้แก่ 
   - ประเทศโลกที่ 1 หมายถึง ประเทศเสรีนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็ประเทศ
ผู้น าในค่ายเสรีประชาธิปไตย หรือ “ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed countries)” 
   - ประเทศโลกที่ 2 หมายถึง ประเทศสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ หรือหมายถึง
ประเทศท่ีมี “สหภาพโซเวียต” เป็นฝ่ายสนับสนุน 
   - ประเทศโลกที่ 3 หมายถึง ประเทศที่ยังไม่ได้ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออยู่
ระหว่างสองขั้วอ านาจระหว่างประเทศโลกที่ 1 กับประเทศโลกที่ 2 และยังรอการถูกดึงเข้าสังกัดใน
อุดมการณ์ของทั้งประเทศโลกที่ 1 หรือประเทศโลกที่ 2 (ตัวอย่างเช่น ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในแอฟริกา หรือในอเมริกาใต้) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือบรรดา “ประเทศก่าลังพัฒนา
(Developing countries)” และ “ประเทศด้อยพัฒนา (Underdeveloped countries)”  

                                                        

5
  แนวคิดที่กลุ่มประเทศค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยใช้ในการอธิบายการขยายตัวของอุดมการณ์สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ คือ 

“ทฤษฎีโดมิโน(Dominos Theory)” ที่อธิบายการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ไปยังประเทศต่างๆ ในโลกเปรียบได้กับการล้ม
ของโดมิโน ที่จะล้มทับกันเป็นทอดๆ จากสหภาพโซเวียต ไปสู่จีน เกาหลีเหนือ เวียดนาม คิวบา และลาว ซึ่งถ้าหากไม่รีบสกัดกั้น 
ทั่วเอเชียก็จะกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์หมด (รวมทั้งไทยด้วย) ด้วยเหตุนี้ จึงพบว่าในยุคสงครามเย็น “สหรัฐอเมริกา” มีความ
พยายามอย่างยิ่งในการสกัดกั้นการขยายตัวดังกล่าว โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่มีการแทรกแซงทางการเมืองและ
การทหาร เพ่ือสกัดกั้นลัทธิคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามาทางเวียดนามและลาว  เช่น การตั้งฐานทัพทหารในหลายจังหวัดทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยุคสงครามเวียดนาม เป็นต้น 



45 
                                     

ภาพ 2.10 ล าดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงในภาคพื้นยุโรปหลังจากการเกิดขึ้นของ “ปรัชญาประจักษ์นิยม (Empiricism)”  
สู่การเกิดขึ้นของทฤษฎีการพัฒนากลุ่มแรกหรือ กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัย (Modernization) (ที่มา: ผู้เขียน) 
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การใช้ทฤษฎีกับการพัฒนาสังคม 
  
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ศาสตร์ทุกศาสตร์มี “ทฤษฎี” ไว้เป็นเครื่องมือน าทางในการศึกษา
และสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่แต่ละศาสตร์สนใจ ด้วยเหตุนี้ ความส าคัญที่ศาสตร์ “การ
พัฒนาสังคม” จ าเป็นต้องมี “ทฤษฎี” ไว้ใช้ก็เพ่ือเป็นเครื่องมือน าทางในการขบคิดเพ่ืออธิบายปัญหา
ในด้าน “การพัฒนา” นั่นเอง ซึ่งในแทบทุกกระบวนการและทุกประเด็นศึกษาในงานด้านพัฒนา ล้วน
แล้วแต่มีทฤษฎีและหลักการเป็นแนวทางน าร่องเพ่ือท าความเข้าใจเสมอ หากแต่จะเป็นทฤษฎีระดับ
ใหญ่ ระดับกลาง หรือระดับความคิดรวบยอดก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตของประเด็นอีกทีว่าจะเชื่อมโยงถึง
ไหน กระบวนการใหญ่ๆ ทางด้านการพัฒนาที่จะเป็นต้องอาศัยทฤษฎีเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายก็
เริ่มตั้งแต่กระบวนการค้นหาปัญหา การวางเป้าประสงค์ การด าเนินการ ตลอดจนถึงการวัดผลและ
ประเมินผลถึงความส าเร็จในการพัฒนา 
 อย่างไรก็ตาม การปรับใช้หลักการหรือทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาสังคมก็มีลักษณะเฉพาะ
เช่นเดียวกับทุกศาสตร์ ที่จ าเป็นต้องทราบและท าความเข้าใจถึงคุณลักษณะอย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ก็เพ่ือ
การปรับใช้ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งข้อบ่งชี้ส าคัญที่ต้องเข้าใจและ
ตระหนักในการใช้หลักการและทฤษฎีทางการพัฒนาสังคมก็ได้แก่  
 
 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมในปัจจุบันมีอยู่กว้างขวางมาก 
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนะของนักทฤษฎี บริบทเวลาและสังคมที่เป็นเงื่อนไขส าหรับสร้าง
ทฤษฎี ซึ่งนั่นก็เป็นธรรมชาติของทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ไม่มีสูตรส าเร็จสูตรเดียวในการมอง
ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นเหตุให้เกิดส านักทฤษฎีที่หลากหลายฐานการมองและความคิดตามไปด้วย 
ด้วยเหตุนี้ นักทฤษฎีหรือผู้ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาหากจะให้เกิดการปรับใช้ที่มีประสิทธิภาพและรู้เท่า
ทันมากที่สุด ก็ควรจะต้องรู้รอบหรือรู้ถึงสารัตถะของส านักทฤษฎีที่หลากหลายเหล่านั้นด้วยเช่ นกัน 
(แต่จะรู้ลึกไม่ลึกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง เพราะผู้ศึกษาแต่ละคนอาจจะมีความสนใจเฉพาะเรื่องที่แตกต่าง
กันไป) 
  
 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมมีความเป็นพลวัต 
  เนื่องจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่
สร้างจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นพลวัต ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ธรรมชาติของทฤษฎีทางการพัฒนา มี
ลักษณะที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน จึงเกิดการพอกพูน โต้เถียง เห็นต่าง และหักล้างจนเกิดค าอธิบายใหม่ๆ 
ได้เสมอ ดังนั้น เราในฐานะผู้ศึกษาและใช้ทฤษฎี จึงไม่ควร “ฝัง” หรือเถรตรงกับกลุ่มแนวคิดอันไหน
อันหนึ่งอย่างตายตัว เพราะกลุ่มแนวคิดดังกล่าวอาจมีโอกาสล้าสมัยได้ จึงควรศึกษาและเปิดรับ
มุมมองใหม่ๆ ที่ เป็นประโยชน์อยู่ เสมอ ทั้งนี้ก็ เ พ่ือให้การใช้และการพัฒนา “ทฤษฎี” ให้มี
ประสิทธิภาพและให้เหมาะสมกับบริบทของปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดนั่นเอง 
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 3. การปรับใช้ทฤษฎีต้องไม่ใช้ในฐานะ “ค่าตอบ” ของปรากฏการณ์ 
  การปรับใช้ทฤษฎีในทางการพัฒนาสังคมก็ข้อควรตระหนักเช่นเดียวกับทฤษฎีทาง
สังคมศาสตร์อ่ืนๆ กล่าวคือ ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า “ทฤษฎี” ไม่ใช่ “กล่อง” หรือเบ้าพิมพ์ที่
น าไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะ “ยัด” ลงไปในกรอบทฤษฎีนั้น ซึ่งการปรับใช้ทฤษฎีควร
เป็นไปในลักษณะนิรนัย นั่นคือ ต้องไม่ใช้ทฤษฎีน าการอธิบาย หรือต้องไม่ตั้งธงค าตอบ “ส าเร็จรูป” 
ไว้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามทฤษฎีอย่างสมบูรณ์ (แต่ต้องตั้งในลักษณะการคาดการณ์
แบบ “สมมุติฐาน”) เนื่องจากอาจเกิด “ข้อค้นพบใหม่” ที่อยู่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในทฤษฎี ทั้งนี้
เพราะการอธิบายกรณีศึกษาในแต่ละครั้งจะก ากับด้วยบริบทของเงื่อนไขพ้ืนที่และเวลา “ใหม่” เสมอ 
ซึ่งก็เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการต่อเติมหรือพัฒนาเนื้อหาหลักการหรือทฤษฎีให้มีศักยภาพในการอธิบาย
ได้มากขึ้น 
 
 

สรุป 
  

 พัฒนาการของทฤษฎีการพัฒนาสังคมมีรากฐานมาจากทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ (Social 
sciences theories) โดยก่อรูปขึ้นในยุโรปช่วงศตวรรษท่ี 17 เป็นต้นมา ซึ่งก็สืบเนื่องจากรากฐานทาง
ปรัชญาที่ส าคัญก็คือ “ปรัชญาประจักษ์นิยม” ที่พัฒนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 หรือเกิดขึ้นในช่วงที่
ยุโรปมีการเปลี่ยนผ่านจากยุคมืดสู่ยุคแสงสว่างทางปัญญา ทั้งยังก่อเกิดให้การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ
ในยุโรปหลายอย่าง นับตั้งแต่การปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ตลอดจนการปฏิวัติทางการเมืองการปกครองในหลายประเทศ 
 “การพัฒนา” ในยุคเริ่มแรกยังไม่อยู่ในรูปแบบศาสตร์ ทั้งยังไม่ได้มีทฤษฎีที่เป็นเอกเทศ
แยกจากสังคมศาสตร์แขนงอ่ืน แต่จะหมายความรวมๆ ถึง “การเปลี่ยนแปลง (Change)” หรือการ
มี “วิวัฒนาการ (Evolution)” แต่เมื่อองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เกิดความเฟ่ืองฟูในช่วงศตวรรษที่ 
19 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคของการเติบโตของสภาพสังคมแบบอุตสาหกรรมและความทันสมัย 
(Modern) ท าให้ “การพัฒนา (Development)” เริ่มถูกพูดถึงในฐานะแนวคิดที่น าไว้ใช้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมากขึ้น นั่นจึงเป็นที่มาว่า ทฤษฎีการพัฒนาในยุคเริ่มแรกจะเน้นการพูดถึง
โครงสร้างสังคมแบบองค์รวมและเน้นชี้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือก ารท าให้เกิดความทันสมัย
(Modernization) 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแบบการสร้างความทันสมัยได้แพร่กระจาย
จากภาคพ้ืนยุโรปสู่ส่วนต่างๆ ของโลกก็คือการเกิดขึ้นของปฏิสัมพันธ์ระดับโลก ซึ่งหลังจากการสิ้นสุด
ลงของสงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น ได้ท าให้เกิดความร่วมมือในลักษณะองค์กรระดับโลก ทั้ง
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างแนวคิดการพัฒนา โดยเฉพาะการสถาปนากลุ่มทฤษฎีว่าด้วยการสร้าง
ความทันสมัย (Modernization theories) ขึ้นเป็นแนวทางการพัฒนาหลักของโลก และมีอิทธิพลต่อ
กระบวนทัศน์การพัฒนาโลกมาจนถึงปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาไม่ได้มีความหยุดนิ่งเหมือนกับแนวคิดและ
ทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์ เนื่องมาจากการเกิดขึ้นของทฤษฎีการพัฒนาจ าเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริง
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ทางสังคมที่มีความเป็นพลวัตทั้งในแง่ของเวลาและพ้ืนที่อยู่เสมอ นั่นเป็นเหตุให้แนวคิดและทฤษฎี
ทางการพัฒนามีการแตกแขนง ปรับเปลี่ยน โต้แย้ง และแยกออกเป็นกลุ่มส านักที่หลากหลายฐานการ
มอง ซึ่งท าให้กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัยไม่สามารถผูกขาดค าอธิบายทางการพัฒนาได้
อย่างสมบูรณ์อีกต่อไป ซึ่งความหลากหลายทางแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคมนี้จะได้มีการ
พิจารณาในบทต่อๆ ไป 
 
 

ค่าถามท้ายบทที่ 2 
 
 1. จงอธิบายสาระของ “ปรัชญาประจักษ์นิยม (Empiricism)” ที่สัมพันธ์ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในยุโรปสู่ยุคแสงสว่างทางปัญญาในช่วงศตวรรษท่ี 16-17 เป็นต้นมา ? 
 2. การปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์  โดยมาร์ติน  ลูเธอร์ และคาลแวง มีการ
ตีความเนื้อหาต่างไปจากศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอย่างไร ? 
 3. จงอธิบายผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์มาให้เข้าใจพอสังเขป? 
 4. ผลสืบเนื่องจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยังคงพบเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันคืออะไร จง
อธิบายมาพอเข้าใจ? 
 5. การปฏิวัติทางการเมือง อย่างเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศส และการปฏิวัติรัสเซีย สะท้อนนัย
เกี่ยวกับปรัชญาประจักษ์นิยม โดยเฉพาะเรื่อง “ความเท่าเทียม” ของมนุษย์อย่างไร? 
 6. สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ “ทฤษฎีทางการพัฒนา” 
(โดยเฉพาะกลุ่มทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัย) มีการแพร่ขยายตัวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้
อย่างไร? 
 7. การปรับใช้ “ทฤษฎีทางการพัฒนา” เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ควรต้อง
ค านึงถึงคุณสมบัติหรือธรรมชาติของ “ทฤษฎีทางการพฒันา” อย่างไรบ้าง? 
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บทที่ 3 
กลุ่มทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการสร้างความทันสมัย  

(Modernization Theories) 
 

 นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจนถึงยุคสงครามเย็น ประเทศในกลุ่มยุโรป
ตะวันตกและสหรัฐอเมริกาได้ถูกจัดให้อยู่ในฐานะ “มหาอ านาจ” และเป็นผู้น าทางการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกมาโดยตลอด ด้วยการที่เป็นฝ่ายกุมชัยชนะในสมรภูมิสงคราม รวมทั้งมีบทบาทหลักต่อ
การผลักดันเพ่ือให้เกิดองค์กรการพัฒนาระดับโลก เป็นเหตุให้แนวคิด ทฤษฎี หรืออุดมการณ์อันเป็น
ทิศทางในการพัฒนาประเทศของกลุ่มประเทศเหล่านั้นถูกยอมรับเป็นเงาตามตัว ดังนั้น จึงท าให้ กลุ่ม
ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการสร้างความทันสมัย (Modernization Theories) ที่กลุ่มประเทศ
มหาอ านาจได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ จึงได้ถูกสถาปนาขึ้น ให้เป็นทิศทางการพัฒนาในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
โลก จนกลายเป็นรูปแบบของการพัฒนากระแสหลัก (Mainstream development) ที่ยึดน าไป
ปฏิบัติ  
 กลุ่มทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัย เป็นกลุ่มทฤษฎีที่สร้างขึ้นโดยมุ่งอธิบายการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงในสังคมประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา โดยใช้ตัวแบบสังคมตะวันตกใน
ลักษณะการท่าให้เป็นตะวันตก (Westernization) เป็นศูนย์กลางค าอธิบาย ด้วยเหตุนี้ตัวเนื้อหา
ของทฤษฎีส่วนใหญ่จึงค่อนข้างมีความโน้มเอียงไปในลักษณะ “สนับสนุน” เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในแบบประเทศมหาอ านาจตะวันตก ดังนั้น เราจึงจ าเป็นต้องพิจารณาเพ่ือทราบและ
เข้าใจถึงรายละเอียดของทฤษฎีการพัฒนากลุ่มนี้เป็นเบื้องต้นเสียก่อน เพราะทฤษฎีการพัฒนากลุ่มนี้
จะเป็นพ้ืนฐานที่จะต่อยอด ถกเถียง รวมถึงการสร้างค าอธิบายใหม่จนก่อก าเนิดเป็นทฤษฎีการพัฒนา
กลุ่มอ่ืนๆ ตามมา 
 
 

ค่านิยามของความทันสมัย (Modern) 
  
 ความหมายของความทันสมัย (Modern) ถูกนิยามไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนัยความหมายใน
เชิงอรรถาธิบายและนัยความหมายเชิงหลักการหรือทฤษฎี อันได้แก่ 
  - ราชบัณฑิตยสถาน (2554: 561) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่สมัยนิยม
กัน” ซึ่งอีกนัยหนึ่งคือ ความร่วมสมัย อาจจะหมายถึงรสนิยม การแต่งกาย ดนตรี ภาษา รูปแบบการ
ใช้ชีวิต(ขยายความโดยผู้เขียน) 
  - ในทัศนะของนักสังคมศาสตร์รุ่นบุกเบิกอย่างเอมิล เดอร์ไคม์ (Emile Durkhiem) แล้ว 
มองว่า “ความทันสมัย” คือรูปแบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิม สู่สังคมสมัยใหม่ ที่มี
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแบบองค์อินทรีย์ (Organic solidarity) ที่มีพลังยึดเหนี่ยวเชิงโครงสร้างใน
ลักษณะควบคุมและบูรณาการ กล่าวคือ เดอร์ไคม์มองว่า “ความทันสมัย” คือสังคมที่พฤติกรรมของ
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ปัจเจกบุคคล(หรือตัวบุคคล)จะถูกก่าหนดหรือควบคุมด้วยแบบแผนโครงสร้างสังคมเสมอ ซึ่งการ
มองสังคมแบบวิวัฒนาการและเปรียบกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนี้ เดอร์ไคม์ได้รับอิทธิพลจากชาร์ล  
ดาร์วิน (Charles Darwin) ซึ่งเป็นผู้อธิบายทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (อานันท์  กาญจนพันธุ์, 
2551: 10-11) 
  - ส าหรับในทัศนะของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) กลับเห็นว่า “ความทันสมัย” คือ 
สภาพสังคมที่ยึดโยงกันด้วยเหตุผลที่มีแบบแผน มากกว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือจารีตดั้งเดิมที่งม
งาย ด้วยเหตุนี้ ในสังคมที่มีความทันสมัยเกิดขึ้นจะเป็นสังคมที่ด่าเนินไปภายใต้การก่ากับของ
กฎเกณฑ์ การเชื่อมโยงภายใต้การจัดระเบียบ และความชอบธรรมภายใต้เหตุผลและหลักการ  
หรือในลักษณะการบริหารสมัยใหม่ (Bureaucracy) (วสันต์  ปัญญาแก้ว, 2548: 23-24)   
  - แต่ในทัศนะของสเมลเซอร์ (Smelser) (อ้างใน Appelbaum, 1970: 37) กลับได้มอง 
“ความทันสมัย” ในเชิงกระบวนการว่าคือ “การเปลี่ยนผ่าน(Transitions)” ใน 4 กระบวนการที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่  
   (1) การเปลี่ยนผ่านจากการใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่าย สู่การใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อน
บนพื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์  
   (2) การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตแบบยังชีพ มาสู่การผลิตเพ่ือการค้า เช่น การท า
การเกษตรที่สมัยก่อนท าเพ่ือยังชีพเป็นหลัก แต่สมัยใหม่คือปลูกพืชเศรษฐกิจ (Crash crop) เป็นหลัก 
รวมถึงการที่เกษตรกรซื้อสินค้าจากตลาด (แทนที่จะผลิตเอง) และใช้แรงงานรับจ้าง(Wage labor) 
   (3) การเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานแบบเดิม (เช่นคนหรือสัตว์) มาสู่การใช้การ
ใช้เครื่องจักรกล หรือพูดง่ายๆ ก็คือการเปลี่ยนมาสู่ “สังคมอุตสาหกรรม” นั่นเอง 
   (4) การเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมแบบชุมชนดั้งเดิม (เช่น ชุมชนชนบท) มาสู่
สภาพสังคมแบบเมือง (Urban) ที่มีความหนาแน่นทั้งสิ่งปลูกสร้างและประชากร 
  - ส่วนมอร์ (Moore) ได้อธิบายความหมายของ “ความทันสมัย” ว่า หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างเบ็ดเสร็จจากสังคมแบบประเพณีนิยมมาสู่รูปแบบสังคมที่ก้าวหน้า  มีความ
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มีความสงบทางการเมือง เช่น ในประเทศตะวันตก อาจจะกล่าวได้อีกนับ
หนึ่งว่าเป็นกระบวนการการท าให้เป็นอุตสาหกรรม ( Industrialization) (Moore, 1963 อ้างใน 
Appelbaum, 1970: 38) หรือในแง่นี้จะเห็นว่า “ความทันสมัย” เป็นความหมายโดยนัยเดียวกับค า
ว่า “อุตสาหกรรม” และ “สังคมประเทศตะวันตก” 
  - นอกจากนี้ ชนิตา  รักษ์พลเมือง ได้อธิบาย “ความทันสมัย” ไว้ว่า คือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความก้าวหน้า (Progress) ที่ไม่มีวันย้อนกลับที่มีความเป็นระบบ สลับซับซ้อน เป็น
ขั้นเป็นตอน และอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน (ชนิตา  รักษ์พลเมือง, 2545: 21) 
 ดังนั้น เมื่อประมวลความหมายทั้งหมดรวมกัน จะเห็นว่า ค าว่า “ทันสมัย (Modern)” ที่
จริงแล้วมีความหมายที่กว้างขวางมาก ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของแฟชั่น ค่านิยม หรือเทคโนโลยีดังที่เคยใช้
จนชินกัน แต่ค าว่า “ทันสมัย” ยังมีความหมายที่ครอบคลุมไปถึงมิติอ่ืนๆ เช่น สภาพสังคม ความเชื่อ 
การผลิต การเมือง/การปกครอง ระบบราชการ และเรื่องวัฒนธรรม ซึ่งมิติที่กล่าวถึงดังกล่าวจะอยู่ใน
ลักษณะ “การเปลี่ยนผ่าน” จากความล้าหลังสู่ความเป็นสมัยใหม่ อันอยู่ภายใต้ค าอธิบายที่เป็น
วิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล ซึ่งอันที่จริงแล้ว ค าว่า “ทันสมัย” (หรือค าว่า “สมัยใหม่”) ถูกใช้
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เรื่อยมาตั้งแต่หลังจากปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ทั้งนี้ก็เพ่ืออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจาก “โลกยุค
เก่า” ที่ล้าหลัง/ไม่พัฒนา ไปสู่ “โลกยุคใหม่” ที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่ง ความสะดวกสบาย และ
คุณภาพชีวิตที่ถูกยกระดับมากขึ้น ทั้งยังเชื่อว่า “ทุน (Capital)” จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความทันสมัยนั้น ด าเนินไปได้ด้วยดี 
 ด้วยเหตุนี้ นัยความหมายโดยสรุปของ “ความทันสมัย” และแก่นแกนของกลุ่มทฤษฎี/
หลักการที่ว่าด้วยการสร้างความทันสมัย จึงมุ่งเน้นไปที่ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้วยการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ(ที่จะพัฒนาไปเป็นระบบเศรษฐกิจทุนนิยม) ซึ่งก็ต้องอาศัย
สิ่งสนับสนุน นั่นก็คือความเติบโตของวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ การกลายเป็น
อุตสาหกรรม การท่าให้เกิดสภาพสังคมแบบเมือง (Urbanization) ความเป็นระเบียบ/เหตุผล 
และรวมไปถึงการท าให้สังคมเกิดความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งจะอ านวยต่อ
บรรยากาศการแข่งขันและความเท่าเทียมของผู้คน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตาราง 3.1 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนผ่านในมิติต่างๆ 
สู่สภาพสังคมแบบความทันสมัย (Modern) (ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 
 
การกลายเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) 
  
 การกลายเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) คือ กระบวนการที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการผลิต จากระบบเดิมสู่การผลิตสมัยใหม่ที่เป็นระบบ (System) ขนาดใหญ่ ซึ่งสัมพันธ์กับการ
ผลิตบน “ขั้นตอนสายพาน” หรือ “ฟอร์ดดิซึ่ม (Fordism)” ที่ก่อให้เกิดผลผลิตที่มีมาตรฐานในครั้ง
ละมากๆ ทั้งยังก่อให้เกิดรายได้ที่รวดเร็ว โดยอยู่บนตรรกะ “ระบบโรงงาน” ที่มีการจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็ได้แก่ ทุน พ้ืนที่ และเวลา ด้วยเหตุนี้ในสังคมที่เข้าสู่ความ
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เป็นอุตสาหกรรม ทุน พ้ืนที่ และเวลา จะถูกจัดการไปอย่างเป็นระบบแบบแผน และมีเหตุมีผล เช่น 
การจัดท าแผนบริหารการใช้ต้นทุน การจัดการพ้ืนที่ การบริหารเวลาในลักษณะตารางเวลา เป็นต้น 
นอกเหนือจากประเด็นการผลิตแล้ว การกลายเป็นอุตสาหกรรมยังหมายความรวมถึงการจัดการระบบ
ระเบียบให้กับแบบแผนในการด าเนินชีวิตประจ าวันอีกด้วย เช่น การแบ่งงานกันท าตามความถนัด 
การปฏิรูปกฎหมายให้ เกิดมาตรฐาน การมีขั้นตอนในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
 นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา วิถีการผลิตแบบอุตสาหกรรมก็มองในแง่บวก
มาโดยตลอด นั่นคือ ถูกมองว่าเป็นหนทางที่จะน าพามนุษยชาติไปพบกับความสุข ความมั่ งคั่ง และ
ความสะดวกสบาย เพราะมีการทุ่นแรงการผลิตด้วยระบบเครื่องจักร จึงท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ถูกหมุนวนเร่งมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการผลิต การบริโภค การแจกจ าหน่าย การกระจายงาน 
ตลอดจนถึงการกระจายรายได้ท าได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการกลายเป็นสังคม
อุตสาหกรรมจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นได้ ก็ต้องพัฒนาควบคู่กับระบบเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนการสะสมทุน
และความเท่าเทียมของปัจเจกบุคคล ซึ่งในประเด็นนี้ อดัม สมิธ (Adam Smith) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
ชื่อ The Wealth of Nations ที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1776 โดยได้ชื่อว่าเป็น “ต าราเศรษฐศาสตร์เล่ม
แรกของโลก” ซึ่งมีความร่วมสมัยกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมดังกล่าว เขาอธิบายว่า กลไกตลาดแบบเสรี
จะเป็นตัวผลักที่ท าให้เกิดอุตสาหกรรม และจะน าไปสู่ความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจให้กับรัฐชาติ  โดยที่
รัฐต้องมีบทบาทในการแทรกแซงเศรษฐกิจให้น้อยที่สุด โดยปล่อยให้เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ 
(Demand) และอุปทาน (Supply) เพราะเชื่อว่ากลไกตลาดดังกล่าวจะคอยปรับสมดุลด้วย “มือที่
มองไม่เห็น (Invisible hand)” ของมันเอง ดังนั้นตามค าอธิบายของสมิธในแง่นี้ จึงเท่ากับว่าการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมต้องควบคู่มากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม(Capitalism) นั่นเอง 
 ความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุนนิยมกับอุตสาหกรรมได้ถูกขยายความจากนักเศรษฐศาสตร์
ส านักคลาสสิกหลายคนซึ่งมีความเชื่อว่า การกระตุ้นการลงทุนในภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อการกระตุ้น
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งท าให้อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องมีการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อคนมีรายได้เพ่ิมขึ้นก็จะมีการบริโภคหรือความเกิดความ
ต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น และเป็นเช่นนี้
ไปเป็นทอดๆ ปรากฏการณ์นี้จะถูกเรียกว่า “Tickle-down effect”6 ซึ่งปัจจัยส าคัญที่หล่อเลี้ยง
กระบวนการนี้ก็คือ “ทุน” (ชัดเจนที่สุดคือ “เงิน”)  เพราะทุนจะเปรียบเสมือนน้ ามันหล่อลื่นที่ท าให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าว ทั้งการลงทุน การจ้างงาน หรือการซื้อขาย ด าเนินไปอย่างราบรื่นไม่มี
สะดุด ทั้งนี้เพราะทุกคนเกิดแรงจูงใจในการสะสมทุนและก าไรโดยปราศจากการควบคุมจากรัฐ (รัฐท า
หน้าที่อ านวยความสะดวกเท่านั้น) ด้วยเหตุนี้ สถาบันเกี่ยวกับทุนที่เข้มแข็ง (เช่น การธนาคาร การ
คลัง นโยบายปล่อยเงินกู้เพ่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ฯลฯ) จึงต้องมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงปริมาณ (มีจ านวน
มาก) และคุณภาพ (มีการจัดการที่โปร่งใสและเข้มแข็ง) 
 
 

                                                        

6
 อาจแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “การหมุนวนของการกระจายรายได้” (จามะรี  เชียงทอง, 2548: 123) 
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ภาพ 3.1 ตัวอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดการหมุนวนของการกระจายรายได้  
(Tickle-down effect) (ท่ีมา: ผู้เขียน) 

 
 ด้วยความที่หลักการการกลายเป็นอุตสาหกรรมนี้ให้ความส าคัญกับ “ทุน” ในฐานะปัจจัยที่
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้/ความมั่งคั่ง และก่อให้เกิดความเจริญให้กับสังคม 
ดังนั้นเพ่ือไม่ให้ “ทุน” และประสิทธิภาพของ Tickle-down effect เกิดปัญหา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมอันจะน ามาสู่ “การชะงักงัน” ของวงจรเศรษฐกิจ อันได้แก่ “การ
ผลิตขั้นต่่า (Low production)” ซึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ก้าวหน้าหรือเน้นแค่ยังชีพ “การมี
ตลาดขนาดเล็ก (Small market)” ซึ่งจะท าให้เกิดการแจกกระจายสินค้าในวงแคบ จนน าไปสู่  
“การออมทรัพย์ที่น้อย (Small saving)” และน าไปสู่ “การมีทุนน้อย (Little capital)” อัน
เนื่องมาจากก าไรที่ได้น้อย แล้วสุดท้ายก็จะน ามาสู่หายนะของเศรษฐกิจและประชาชาติ ทั้งนี้ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวได้ถูกอธิบายผ่านปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบรรดา “ประเทศด้อยพัฒนา” ทั้งหลาย
ในโลก ซึ่งท้ายที่สุดประเทศด้อยพัฒนาดังกล่าวก็ต้องเปลี่ยนประเทศสู่ความเป็นอุตสาหกรรม และไม่
ปฏิเสธต่อการยื่นมือเข้ามาช่วยของประเทศท่ีอุตสาหกรรมพัฒนาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้ประกอบ
ธุรกิจ 

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 

ร้านอาหาร 

เกษตรกร ร้านสะดวกซื้อ 

ธนาคาร 

เงิน 

เงินทุน สินค้า 

เงิน 

สินค้า 

เงิน 
สินค้า เงิน 

สินค้า 

เงิน 

สินค้า 
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ภาพ 3.2 วงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ ซึ่งขัดขวางต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและความทันสมัย (ที่มา: ดัดแปลงจาก จามะรี เชียงทอง, 2549:  36) 

 
 ประจักษ์พยานชัดเจนที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการกลายเป็นอุตสาหกรรมและ
ระบอบทุนนิยม ก็คือ การพังทลายของระบอบที่คัดง้างด้วยอย่างคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยม 
ยกตัวอย่างเช่น การประกาศนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโด่ยเหมย (Ðổi Mới) ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เมื่อปี ค.ศ.1986 เพื่อให้เป็นทุนนิยมและสร้างแรงจูงใจในการผลิตและการสะสมความมั่งคั่ง
มากขึ้น (แต่ยังควบคุมอุดมการณ์ทางการเมืองให้เป็นสังคมนิยม) เนื่องจากในระบอบเศรษฐกิจเดิม
ประชาชนต้องพบกับภาวะยากล าบากอย่างมาก หรือการประกาศนโยบายสี่ทันสมัย (Four 
modernization) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยประธานาธิบดีเติ้ง เสี่ยว ผิง  ปี ค.ศ. 1978 
เพ่ือการปรับปรุงการเกษตร อุตสาหกรรม การป้องกันประเทศ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม
ไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยอิงหลักสากล เพ่ือเปิดรับความเจริญทางเศรษฐกิจ
ที่จะมาพร้อมกับกลไกตลาดเสรีระดับโลก และเพ่ือให้ประเทศพัฒนาทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ หลักการว่าด้วยการกลายเป็นอุตสาหกรรม จะให้ความส าคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่วิถีแห่งอุตสาหกรรม ทั้งในเรื่องการผลิต เศรษฐกิจ และระบบสังคม อันได้แก่ 
การกระตุ้นให้คนเห็นค่าของก าไรและปัจจัยการผลิต (ทุน) การท าให้เกิดการจ้างงานและการกระจาย
รายได้ในรูปแบบ Tickle-down effect การจัดการเวลาและพ้ืนที่ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการผลิต และต้องด าเนินไปบนการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งเสรีภาพและ
ความเท่าเทียมในแข่งขันของผู้คน    
 
 

Low Production 
การผลิตขั้นต่่า 

Small Market 
มีตลาดขนาดเล็ก 

Small Saving 
มีการออมทรัพย์น้อย 

Little Capital 
มีทุนน้อย 

“ความชะงักงัน 

ทางเศรษฐกิจ” 
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การกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
  
 “เมือง” คือปรากฏการณ์ทางสังคมหรือผลของปฏิสัมพันธ์มนุษย์ที่อยู่ควบคู่มากับ
วิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่บุพกาล หรือนับตั้งแต่ที่มนุษย์รู้จักลงหลักปักฐานจับกลุ่มอยู่ร่วมกันเป็น 
“ชุมชน” แม้นักวิชาหลายคนจะยังถกเถียงหรือไม่อาจให้ค าจ ากัดความของค าว่า “เมือง” ได้เป็นที่แน่
ชัดหรือยอมรับเป็นสากลได้ แต่นัยความหมายของ “เมือง” ส่วนใหญ่ก็ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็น 
“ศูนย์กลาง (Centre)” หรือชุมทางของปฏิสัมพันธ์ที่หนาแน่นในเรื่องต่างๆ เช่น การปกครอง ศาสนา 
การค้า ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งนั่นแปลว่าหากจะศึกษาเรื่อง “เมือง” ก็ต้องย้อนไปไกลถึงยุคแรกๆ 
ที่เริ่มเกิด “เมือง” หรือเกิดแหล่งอารยธรรมส าคัญของโลก ตัวอย่างเช่น อารยธรรมลุ่มน้ าไนล์(อียิปต์) 
อารยธรรมลุ่มน้ าไทกริส-ยูเฟรติส (บาบิโลนหรือเมโสโปเตเมีย) อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย ฯลฯ 
ทั้งนี้ปัจจัยในการก าหนด “เมือง” ในยุคนั้นมักสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
 อย่างไรก็ตาม นัยของ “เมือง” ที่ก าลังจะพิจารณาในหัวข้อนี้ คงจะไม่ได้ไปไกลถึงลักษณะ
ของเมืองในข้างต้น หากแต่จะหมายถึง “เมือง(Urban)” ที่เกิดขึ้นในบริบทสังคมสมัยใหม่และถูก
ก ากับด้วยปัจจัยของการกลายเป็นอุตสาหกรรม ดังนั้น หากจะท าความเข้าใจถึง “การกลายเป็นเมือง
(Urbanization)” ก็ควรจะต้องเข้าใจทิศทางของค าจ ากัดความ “เมือง” เสียก่อน ซึ่งพอจะรวบรวมได้
ดังนี้  
  - ดารณี  ถวิลพิพัฒน์กุล ให้ความหมายของ “เมือง” ไว้ว่า คือกลุ่มของอาคารที่ค่อนข้าง
ถาวรซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างแออัดหรือเป็นศูนย์กลางที่มีประชากรขนาดใหญ่ ตั้งถิ่นฐานกันอย่างอย่าง
หนาแน่น (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2541: 37) 
  - เฟอร์ดินานด์ ทอนนีส์ (Ferdinand Tönnies) ได้ให้ค าจ ากัดของ “เมือง” ในเชิง
เปรียบเทียบไว้ว่า คือพ้ืนที่ที่ผู้ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความรวดเร็ว มีความเป็นปัจเจกชนสูง (หรือด าเนินชีวิต
ไปบนฐานของการแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง) มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน มีวิธีคิดแบบเป็น
วิทยาศาสตร์(เน้นความเป็นเหตุ-ผล) และมีการผลิตแบบอุตสาหกรรม ซึ่ง Tönnies จะเรียกว่า “เก
เซลชาฟ ต์ (Gesellschaft)”  โ ดยมี ลั กษณะตรงข้ ามกั บ  “ชนบท”  หรื อ  “ เ ก ไมน์ ช าฟ ต์
(Gemeinschaft)” โดยสิ้นเชิง (Tönnies, 1887 อ้างใน ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2552: 18) 
  - กอร์ดอน อี. อีริคเซน (Gordon E. Ericksen) มอง “เมือง” ในโลกสมัยใหม่ว่า เป็น
การรวมตัวอย่างตั้งมั่นที่ เป็นทางการของผู้คน ซึ่งก่อให้เกิดความหนาแน่น และน าไปสู่ความ
หลากหลาย ทั้งยังถูกก ากับวิถีชีวิตด้วยความเป็นทางการ (Ericksen, 1954: 22) 
  - เออเนสต์ เบอร์เจสส์ (Ernest Burgess) และโรเบิร์ต พาร์ค (Robert Park) (1915) 
มอง “เมือง” ว่ามีลักษณะคล้ายกับระบบนิเวศในธรรมชาติ นั่นคือ การที่ผู้คนมีการแบ่งออกเป็น
กลุ่มๆ ทั้งยังมีการใช้พ้ืนที่เมืองออกเป็นส่วนๆ ภายใต้การก ากับของกฎระเบียบที่เป็นผลพวงมาจาก
ความเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (Burgess, 1925 และ Park, 1915 อ้างใน 
Flanagan, 1993: 47-48) 
  - ในมิติด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดแบบมาร์กซิสต์ กลับมอง 
“เมือง” ในโลกสมัยใหม่ว่า คือผลผลิตรูปธรรมของความไม่เท่าเทียมกันในระบบอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจทุนนิยม (Castells, 1977 อ้างใน Flanagan, 1993: 87-88) ทั้งยังเป็นอาณาบริเวณที่แบ่ง
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กันอย่างสุดขั้วของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Sassen, 1991: 3) เช่น ย่านเศรษฐกิจส าหรับนักธุรกิจ 
ย่านที่พักอาศัยประเภทบ้านจัดสรรส าหรับชนชั้นกลาง ย่านชุมชนแออัดของชนชั้นล่าง (ขยายความ
โดยผู้เขียน) 
 เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าความหมายของ “เมือง” ในบริบทของสังคมสมัยใหม่ จะหมายถึง
พ้ืนที่กายภาพที่เป็นการแสดงออกซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอุตสาหกรรม และความ
ทันสมัย โดยซ้อนทับอยู่ในหลายระนาบ เช่น ด้านภูมิศาสตร์ สิ่งปลูกสร้าง การผลิต โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ รูปแบบการด าเนินชีวิต วัฒนธรรม ซึ่งก่อก าเนิดหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้น
มา และนับวันก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นตามความเข้มข้นของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ “การกลายเป็นเมือง (Urbanization)” จึงหมายถึง กระบวนการแปร
สภาพของความสัมพันธ์และพื้นที่มาสู่ความทันสมัย และเป็นพื้นที่ของการกลายเป็นอุตสาหกรรม 
(The space of industrialization) นั่นเอง 
 อันที่จริง การศึกษาเรื่องการกลายเป็นเมืองนั้นมีแขนงวิชาที่เฉพาะ ทั้งนี้เพราะความเป็น
เมืองมีขอบเขตการศึกษาในหลากหลายแง่มุม  ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้าง 
สาธารณูปโภค ความสัมพันธ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต (Way of life) รวมไปถึงนโยบายพัฒนาเมือง ซึ่ง
แขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับพ้ืนที่เมืองจะเรียกว่า “สังคมวิทยาเมือง (Urban 
Sociology)” ซึ่งส านักความคิดที่เป็นผู้ริเริ่มและมีชื่อเสียงที่สุดก็คือ “กลุ่มนักทฤษฎีสังคมวิทยา
เมืองส่านักชิคาโก (The Chicago Sociology School of Sociology)” เนื่องมาจากพ้ืนที่เมืองชิ
คาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาสู่การเป็นเมืองสมัยใหม่อย่าง
รวดเร็วและมีนัยส าคัญ เพราะจากแต่เดิมที่เป็นเพียงทุ่งนา ซ้ ายังเคยถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 
1871 ท าให้เกิดการคิดค้นและศึกษาเรื่องการวังผังเมืองใหม่ พร้อมกับการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การขยายเมืองอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันชิคาโกได้ชื่อว่าเป็น “เมืองที่มีเส้นขอบฟ้าเป็นตึกระฟ้า” ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทฤษฎีสังคมวิทยาเมือง อาทิ ทฤษฎีการขยายตัวของเมือง ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ปฏิสัมพันธ์ของคนในเมือง (ตระกูลทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ หรือ Symbolic interaction 
theories) ถูกพัฒนาขึ้น นักคิดที่มีชื่อเสียงของส านักนี้ ได้แก่ โรเบิร์ต พาร์ค (Robert Park), หลุยส์ 
เวิร์ท (Louis Wirth), เออเนสต์ เบอร์เจสส์ (Ernest Burgess) ฯลฯ 
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ภาพ 3.3 ทฤษฎีการการกระจายของประชากรในพ้ืนที่ต่างๆ ของเมืองของนักทฤษฎีส านักชิคาโก  

(รูปซ้าย – ทฤษฎีเมืองแบบศูนย์กลางวงกลมของ Burgess, รูปกลาง – ทฤษฎีเมืองแบบสัดส่วนของ 
Hoyt, รูปขวา – ทฤษฎีเมืองแบบหลายศูนย์กลาง)  
(ท่ีมา Pacione, Michael. 2009: 49, 142-143 ) 

 
 ส าหรับประเด็นของข้อสรุปเรื่อง “การกลายเป็นเมือง” นั้น อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ
แปรเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคนในบริเวณหนึ่งให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกจัดระเบียบ และ
กลายเป็นพ้ืนที่อันเป็นศูนย์รวมทั้งในด้านอ านาจ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม อันจะน าพา
ความเจริญเหล่านั้นมาสู่พื้นที่ที่อยู่รายรอบเมือง ซึ่งในความเป็นศูนย์กลางหรือ “หัวใจของอ่านาจ” นี้
เอง ที่อาจท าให้ “เมือง” ถูกยกให้เป็น “พื้นที่พิเศษ” และสามารถอ้างอภิสิทธิ์หรืออ้างความส าคัญ
(โดยเฉพาะทางการพัฒนา)ได้มากกว่าจุดอ่ืน โดยเป็นไปในลักษณะ “การบริโภคผลผลิตส่วนเกิน” 
จากภาคส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างชอบธรรม (ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์, 2548: 142) อันได้แก่ ผลผลิตทาง
การเกษตร/อาหาร ในรูปแบบของนโยบาย มีองค์กรปกครองที่มีลักษณะเฉพาะ(เช่นเทศบาล) หรือ
ภาษีเพ่ือบ ารุงพัฒนา7 ฯลฯ และนั่นก็ยิ่งให้เมืองมีการกระจุกตัวของอ านาจและการขยายตัวมากขึ้น 
อย่างเช่นในกรณีของประเทศไทยก็มีการขยายตัวของเมืองหลวงออกสู่เขตปริมณฑล ทั้งยังพบการ

                                                        

7
 ตัวอย่างที่เห็นได้ขัด เช่นการจัดสรรภาษีเพ่ือการพัฒนา “กรุงเทพมหานคร” ของไทย ที่เงินงบประมาณส่วนใหญ่จะได้จากภาษีที่

เก็บในส่วนรวมของทั้ งประเทศ (เช่น ภาษีมูลค่าเ พ่ิม ภาษีเงินได้  ภาษีท้องถิ่ นที่ เก็บได้ในแต่ละจังหวัด เป็นต้น) ซึ่ ง 
“กรุงเทพมหานคร” จะได้ถูกพิจารณาในฐานะ “เมืองหลวง” ว่าจะต้องใช้เท่าไหร่ก่อน จากนั้นจึงค่อยจะแจกกระจายกลับคืนไป
ยังจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังพบว่า “กรุงเทพมหานคร” ก็ยังมีระบบการจัดการด้านการปกครองที่มี “ความพิเศษ” กว่าพ้ืนที่
อื่นๆ ของไทย นั่นคือเป็นรูปแบบท้องถิ่นพิเศษอีกด้วย 
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ขยายตัวของพ้ืนที่ เมืองในส่วนภูมิภาค จนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น 
นครราชสีมา ภูเก็ต หาดใหญ่(จังหวัดสงขลา) เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้ ในทัศนะของผู้สนับสนุนแล้ว จึงมองว่า “เมือง” คือพ้ืนที่อันเป็นศูนย์รวมของ
การพัฒนาในด้านต่างๆ และเป็นพ้ืนที่ที่ประชากรจะถูกยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้น จึงต้องน าพา
สังคมให้เข้าสู่ภาวะ “การกลายเป็นเมือง” สมัยใหม่มากขึ้น และหนทางสู่การท าพ้ืนที่หนึ่งให้
กลายเป็นเมืองก็คือปรับสภาพสังคมให้สอดรับและกระตุ้นให้เกิด “อุตสาหกรรม” “ทุนนิยม” และ 
“ความทันสมัย” นั่นเอง 
 
 

ทฤษฎีความจ่าเริญเติบโต 5 ขั้นของรอสโทว์ (Rostow) 
  

 “วอลต์ ดับเบิ้ลยู. รอสโทว์ (Walt W. Rostow -1916-2003 )” หรือ “รอสโทว์” นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันและนักทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาสภาความ
มั่นคงแห่งชาติในสมัยประธานาธิบดีลินดอน บี.จอห์นสัน (Lyndon B. Johnson) ระหว่างปี ค.ศ. 
1963-1965 ทั้งยังมีบทบาทในการก่อรูปนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อประเทศใน
ภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงยุคสงครามเย็น (Cold War) นอกจากนี้ รอสโทว์ยังมีบทบาทส าคัญใน 
“สงครามเวียดนาม (Vietnamese War)” ในฐานะผู้สนับสนุนให้กองทัพอเมริกันเข้าร่วมรบอย่างเต็ม
รูปแบบโดยใช้ฐานทัพในเวียดนามใต้ เพ่ือต่อสู้กับกองก าลังคอมมิวนิสต์ที่ขยายรุกคืบจากเวียดนาม
เหนือลงมา (The Economist, 2003) 
 ในทัศนะของรอสโทว์แล้ว เขาเห็นด้วยและสนับสนุนหลักการของทุนนิยม เสรี และ
ประชาธิปไตย  ซึ่งเขาเชื่อว่า การพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติโดยมุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรมและ
ความทันสมัยนั้น จะเป็นหนทางที่น าพามวลมนุษยชาติประสบแต่ความมั่งคั่งและความกินดีอยู่ดี จน
น าไปสู่การคิดค้น “ทฤษฎีความจ่าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (The Stage of Economic 
Growth)” ในปี ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2513) เพ่ือเป็นการอธิบายและชี้น าทิศทางการพัฒนาให้กับกลุ่ม
ประเทศโลกที่สาม (โดยเฉพาะกลุ่มละตินอเมริกาและตะวันออกกลาง) โดยใช้มาตรฐานความรุ่งเรือง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของสังคมตะวันตก(ยุโรปและอเมริกา)เป็นต้นแบบ ซึ่งเนื้อหาทฤษฎีจะแบ่ง
พัฒนาการของสังคมออกเป็น 5 ขั้นตอน (Rostow, 1960: 1-12) ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ขั้นสังคมแบบประเพณีนิยม (Traditional Society) คือ การผลิตอยู่ใน
ระดับต่ าและประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม มีการยังชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรม การไม่รู้
หนังสือมีอยู่ทั่วไปในสังคม และวิทยาการต่างๆ ยังอยู่ในระดับต่ า ส่วนในเรื่องสถาบันทางสังคมนั้นจะ
ให้ความส าคัญกับครอบครัวและเครือญาติในฐานะหน่วยขัดเกลาสมาชิกท่ีส าคัญที่สุด 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสังคมที่มีเง่ือนไขพร้อมทะยานสู่ความเจริญเติบโต (Precondition for 
Take-off) คือ สังคมที่เริ่มเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในทางการพัฒนา ตัวอย่างเช่น เกิดความคิดที่ต้องการ
จะปรับปรุงระบบเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการเกิดขึ้นของชนชั้นผู้ประกอบการซึ่งเกิดขึ้น
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล มีการเกิดขึ้นของสถาบันเศรษฐกิจใหม่ๆ อย่างธนาคาร ระบบ
การศึกษาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือผลิตคนที่มีความสามารถและมีทัศนคติที่เหมาะสมและสอดคล้อง
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กับระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการเกิดขึ้นของ อ่านาจรัฐชาติที่รวมศูนย์ 
(Centralized National State) ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างให้เกิดความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติ ทั้งยัง
ช่วยอุ้มชูระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (ท้ังทางตรงและทางอ้อม) 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสังคมที่ทะยานสู่ความเจริญเติบโต (Take-off) คือ ขั้นที่สังคมแบบ
ประเพณีนิยมเริ่มหมดความหมาย เพราะคนหันไปสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในขั้น
นี้เทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้รับการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในระดับสูง นอกจากนั้นการผลิตในภาคเกษตรกรรมยังได้เปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือ
การค้าอีกด้วย ในช่วงนี้เช่นกัน เป็นช่วงที่มีการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มี
การลงทุนในกิจการใหม่ๆ หรือการลงทุนเพ่ือขยายกิจการเดิมมากพอสมควร รอสโทว์เชื่อว่าการออม
และการลงทุนในช่วงนี้จะมีประมาณ 5-10% ของรายได้ประชาชาติทั้งหมด  
  ขั้นที่ 4 ขั้นสังคมที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ (Drive to Maturity) คือ ช่วงที่ระบบ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าในขั้นที่ 3 จนท าให้ระบบการผลิตมีอัตราสูง
กว่าการเพ่ิมของประชากร เป็นช่วงที่วิทยาการสมัยใหม่ถูกน ามาปรับประยุกต์ใช้ในทุกสาขาของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เกิดการออมและการลงทุนสูงถึง 10-20% ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งรอสโทว์
วิเคราะห์ว่า จากพัฒนาการขั้นที่ 3 มาขั้นท่ี 4 นั้น จะต้องใช้เวลานานประมาณ 60 ปี 
  ขั้นที่ 5 ขั้นสังคมที่มีการบริโภคในมวลชนระดับสูง (High Mass Consumption) 
คือ สังคมที่มีการบริโภคโดยมวลชนในระดับสูง  ซึ่งเป็นขั้นที่ความสามารถในการผลิตอยู่ในระดับที่สูง
มาก สามารถผลิตสินค้าบริโภคและจัดการให้มีการบริการสนองตอบต่อความต้องการของคนในสังคม
อย่างเพียงพอ ประชาชนส่วนใหญ่ก็มีรายได้สูงพอจนกระทั่งบริโภคสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากความ
จ าเป็น หรือ “สินค้าฟุ่มเฟือย” เช่น การมีรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น และในขณะเดียวกัน สัดส่วนการ
เพ่ิมขึ้นของประชากรในเขตเมืองก็เพ่ิมมากขึ้น อันเนื่องจากการเคลื่อนย้ายของประชากรในชนบทที่
เข้ามาอยู่อาศัยและท างาน ซึ่งท าให้งานแรงงานในภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนที่น้อยลงด้วย8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

8
 ในทัศนะของรอสโทว์แล้ว เขาเห็นว่า “สหรัฐอเมริกา” ได้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมจนถึงขั้น

ดังกล่าวแล้วเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1920 ในขณะที่สังคมยุโรปตะวันตกและญี่ปุ่นเพิ่งเข้าสู่ขั้นดังกล่าวนี้อย่างเต็มตัว
เมื่อประมาณ ปี ค.ศ.1950 (Rostow, 1960: 11-12) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า รอสโทว์ใช้สังคม “สหรัฐอเมริกา” ในการ
ก าหนดตัวแบบพัฒนาทางเศรษฐกิจในทฤษฎีนี้ก็ว่าได้ 
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ภาพ 3.4 พัฒนาการของสังคมตามแนวทางของทฤษฎีความจ าเริญเติบโต 5 ขั้นโดยรอสโทว์ 
(ที่มา: ผู้เขียน) 

 
 ทฤษฎีความจ าเริญเติบโต 5 ขั้นของรอสโทว์ดังกล่าว สะท้อนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับ
แนวความคิดมาร์กซ์และระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ของกลุ่มประเทศโลกที่ 2 ที่เชื่อว่าขั้นตอน
สูงสุดของการพัฒนาก็คือ การเกิดสังคมแบบคอมมิวนิสต์ แต่รอสโทว์พยายามแสดงทัศนะในทาง
ตรงกันข้าม เพราะเขาเชื่อว่าสุดท้ายความเท่าเทียมที่จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านตัวแบบของทุนนิยม
ตะวันตกหรือประเทศโลกที่ 1 เท่านั้น นั่นเท่ากับเป็นการเผชิญหน้าระหว่างทฤษฎีการพัฒนาช่วงยุค
สงครามเย็นอย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ท้ายท่ีสุดสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นผู้น าของประเทศโลกที่ 2 ก็
ไม่สามารถรักษาระบอบคอมมิวนิสต์ของตนให้ท้าทายต่อกระแสโลกไว้ได้ ประจวบกับช่วงที่
สหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายที่ก าชัยชนะได้ในสงครามเย็น เลยท าให้ตัวแบบการพัฒนาแบบรอสโทว์นี้ถูกพูด
ถึงอย่างมากในประเทศโลกท่ี 3 

 
 

ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) และทฤษฎีพึ่งพา (Dependency 
Theory) 
  
 ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) เป็นทฤษฎีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย วอเลอร์
สไตน์ (Wallerstein) ซึ่งได้กล่าวถึงในหนังสือเรื่อง “World System Theory” ของเขา ในปี ค.ศ. 
1974 (จามะรี เชียงทอง, 2549: 19) โดยเป็นการอธิบายในเชิงวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลความคิดแบบประวัติศาสตร์นิพนธ์ พร้อมทั้งโน้มน้าวให้เห็นถึงบทบาทของโลกตะวันตก 
(อันหมายถึงประเทศโลกท่ี 1) ในฐานะศูนย์กลางที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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 วอเลอร์สไตน์มองว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ ได้ด่าเนินมาอย่างเป็น 
“ระบบ” ซ่ึงพัฒนาการเป็นขั้นตอนจากสังคมแบบดั้งเดิมมาสู่สังคมที่ซับซ้อนดังปัจจุบัน (ณ ขณะที่
เขียนทฤษฎี) ดังนั้น นัยความหมายนี้ วอเลอร์สไตน์พยายามจะชี้น าให้เห็นว่า วงจรประวัติศาสตร์
เช่นนี้เป็นสิ่งสากล และต้องอธิบายในลักษณะ “เดียวกัน” นี้เหมือนกันทั้งโลก ซึ่งเขาได้แบ่ง
พัฒนาการของระบบโลกออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้ 
  (1) ยุคของการที่ประเทศต่างๆ ในยุโรปยังยากจน จนกระท่ังคริสต์ศตวรรษที่ 16 ที่เริ่มมี
การค้าทางทะเลหรือเกิดลัทธิพาณิชย์นิยม (Mercantilism) จึงท าให้การก่อก าเนิดยุคที่อังกฤษและ
ยุโรปเป็นศูนย์กลาง (Core) ในผลิตสินค้าหัตถกรรม ส่วนประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลกยังเป็น
ประเทศชายขอบ (Periphery) 
  (2) ยุคที่เริ่มมีการแข่งขันทางทะเล ในปี ค.ศ. 1650-1730 ซึ่งท าให้อังกฤษและยุโรปเริ่ม
มีความเข้มแข็ง ซึ่งเกิดจากการจัดตั้งบริษัทการค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงท าให้เป็นการพ่วงเอา
บรรดาประเทศที่เข้าไปยึดเป็นอาณานิคมเหล่านั้นมาเป็นฐานก าลังทางอ านาจของตัวเอง ซึ่งท าให้
ประเทศเหล่านั้นได้รับความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากประเทศแม่อาณานิคม 
  (3) ยุคหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ตั้งแต่หลัง ค.ศ. 1760 เป็นต้นมา มีการล่าอาณา
นิคมการอย่างจริงจัง ผนวกกับความต้องการวัตถุดิบเพ่ือป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของแม่อาณานิคม 
ท าให้เกิดการหยิบยื่นเทคโนโลยีระหว่างประเทศแม่อาณานิคมกับประเทศลูกอาณานิคม จึงท าให้
ประเทศลูกอาณานิคมเริ่มมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรม และในขณะเดียวกันประเทศแม่อาณานิคมก็
ยิ่งมีความเข้มแข็งทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมากขึ้น 
  (4) ยุคหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 เรื่อยมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2  เกิดการเคลื่อน
ตัวของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในโลก จนเกิดเป็นประเทศศูนย์กลางใหม่ๆ เช่น 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น 
 เมื่อเป็นเช่นนี้ ท าให้วอเลอร์สไตน์ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ 
ในโลกนี้ได้ออกเป็น “ระบบ” โดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นั่นคือ  
   - ประเทศศูนย์กลาง (Core) ซึ่งก็ได้แก่ ประเทศมหาอ านาจตะวันตก ที่มีการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อนที่ไหนๆ ในโลกนี้ ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
   - ประเทศกึ่งชายขอบ (Semi-periphery) หรือประเทศที่อยู่ในสถานะก าลัง
พัฒนา หรือมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไล่เลี่ยจากประเทศศูนย์กลาง 
และส่วนใหญ่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศศูนย์กลาง ได้แก่ รัสเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย  บราซิล 
เป็นต้น 
   - ประเทศชายขอบ (Periphery) หรือประเทศที่อยู่ในสถานะ “ด้อยพัฒนา” 
หรือประเทศที่มีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่ าที่สุด ซึ่งต้องรอการชักน า
จากประเทศศูนย์กลางและประเทศกึ่งชายขอบ อันได้แก่ ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา ประเทศใน
ตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศแอฟริกา รวมถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ส่วนใหญ่)ด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยการน าจาก “ประเทศศูนย์กลาง” คอยช่วยฉุดดึงให้ “ประเทศชายขอบ” ทั้งหลาย(และประเทศ
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กึ่งชายขอบ) ได้หลุดพ้นจาก “ความไม่พัฒนา” แล้วประเทศที่เป็นชายขอบก็จะขยับฐานะตนเองให้
กลายเป็นประเทศกึ่งชายขอบ และเป็นประเทศศูนย์กลางตามล าดับ หรือเป็นการพัฒนาไปในลักษณะ
ระบบขั้นตอนชองโลกนั่นเอง ซึ่งนัยของทฤษฎีนี้ก็คือการชื่นชมความทันสมัย พร้อมทั้งยกย่องให้ใช้
รูปแบบการพฒันาประเทศของประเทศศูนย์กลางเป็น “ต้นแบบหลัก” ของการพัฒนาโลก ซึ่งเป็นเหตุ
ให้ประเทศต่างๆ ถูกผนวกและถูกก าหนดด้วยทิศทางการพัฒนาของประเทศศูนย์กลางดังกล่าวอย่าง
เหนียวแน่นด้วย 
 นอกจากนี้ ยังมีความพยายามของนักทฤษฎีที่จะต่อยอดค าอธิบายของทฤษฎีระบบโลก
เพ่ือให้มีมิติของปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ริชาร์ด พีท (Richard Peet) ที่พยายามจะอธิบาย
ขยายความต่อไปว่า ในการแบ่งประเทศต่างๆ ให้อยู่ใน “ระบบโลก” นั้น ภายใต้บรรยากาศของการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ทั้ง 3 กลุ่มประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นในลักษณะ 
“พึ่งพา” ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง การตลาด วัตถุดิบ รายได้ ผลประโยชน์ และเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นไปในลักษณะต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น ในละตินอเมริกาที่คนผิวขาว
น าเอาวิธีการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ไปเผยแพร่จนสามารถครอบครองที่ดินได้ ท าให้ชนพ้ืนเมืองที่ไม่มี
อ านาจในการจับจองที่ดินต้องเข้ามาเป็นแรงงานเพ่ือแลกกับสิทธิในการใช้ที่ดิน หรือในแอฟริกาที่ชน
ผิวชาวใช้สินค้าอุตสาหกรรมจ าพวกอาวุธ ผ้า ไปแลกกับการซื้อขายแรงงานทาส หรืออย่างในประเทศ
อินเดียที่มีศักยภาพในการปลูกฝ้ายจ านวนมากก็น าเอาวัตถุดิบมาแลกกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใน
การแปรรูปฝ้ายจากอังฤษ ฯลฯ (Peet, 1991 อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2549: 20-22)  หรือจะกล่าว
โดยสรุปก็คือ ประเทศในระบบโลกมีการชดเชยสิ่งที่ขาดเหลือระหว่างกัน ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของ
ค าอธิบายใน “ทฤษฎีพึ่งพา” หรือ “ทฤษฎีพึ่งพิง (Dependency Theory)” 
 สาระของทฤษฎีพ่ึงพา คือการหนุนเสริมให้ทฤษฎีระบบโลกมีก าลังในการอธิบายได้ดียิ่งขึ้น 
กล่าวคือ ประเทศศูนย์กลางแม้จะดูเหมือนเป็นประเทศท่ีมีความสมบูรณ์แบบ หากแต่ว่าปัจจัยหรือทุน
บางอย่าง จ าเป็นต้องพ่ึงพาจากประเทศชายขอบ (และกึ่งชายขอบ) เช่น วัตถุดิบธรรมชาติ ทรัพยากร
มนุษย์ แรงงาน และในขณะเดียวกันก็ต้องหยิบยื่นปัจจัยการพัฒนาหรือทุนที่ประเทศชายขอบ (และ
กึ่งชายขอบ) ขาดแคลน เช่น เงินทุน เทคโนโลยี องค์ความรู้ ความก้าวหน้าอุตสาหกรรม ซึ่งทฤษฎีนี้
เชื่อว่า สุดท้ายแล้วการพ่ึงพิงภายใต้ระบบโลกดังกล่าว จะน าพาความมั่งคั่งและความผาสุกมาสู่มวล
มนุษยชาติ ซึ่งหลักการดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการสนับสนุนให้ทั่วทั้งโลกยอมรับในด้านดีของระบบ
อุตสาหกรรมและความทันสมัย ทั้งยังเป็นการตอกย้ าถึงความส าคัญของประเทศมหาอ านาจในฐานะ 
“ผู้น าด้านการพัฒนา” ของโลกอีกด้วย 
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ภาพ 3.5 การแบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น “ประเทศมหาอ านาจ หรือประเทศศูนย์กลาง(Core)” 
“ประเทศก าลังพัฒนา หรือ ประเทศกึ่งชายขอบ(Semi-periphery)” และ “ประเทศด้อยพัฒนา หรือ 

ประเทศชายขอบ(Periphery)” (ท่ีมา Wallerstein, 1974 อ้างใน Pacione, 2009: 453) 
 

ภาพ 3.6 ลักษณะการพ่ึงพากันของกลุ่มประเทศต่างๆ ตามเนื้อหาของทฤษฎีพ่ึงพา (Independent 
Theory) และทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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ทฤษฎีห่านบิน (Flying Gees Pattern) 
  
 “ทฤษฎีห่านบิน” หรือ “รูปแบบห่านบิน(Flying Gees Pattern)” เป็นทฤษฎีหรือ
แบบจ าลองที่อธิบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยก้าวไปสู่ความทันสมัยของสังคมเอเชีย(ตะวันออก) 
โดยได้รับอิทธิพลความคิดทฤษฎีการพัฒนาที่อิงตัวแบบความทันสมัยแบบตะวันตก (Western 
Modernization Model) เพียงแต่ถอดแบบแล้วน ามาใช้ประยุกต์อธิบายในบริบทสังคมแบบ
ตะวันออก (เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เท่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 1960 
– 1980 โดยใช้ “ประเทศญี่ปุ่น” เป็นแกนกลางในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเอเชีย  
 เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นได้รับความบอบช้ าอย่างหนักหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
เนื่องจากเป็นฝ่ายแพ้สงครามและต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงคราม จนท าให้ญี่ปุ่นถูกควบคุมโดยฝ่าย
สัมพันธมิตรในช่วงหนึ่งทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนอยู่ในสภาพปิดประเทศ แต่พอมาในปี 
ค.ศ. 1956 การควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตรก็สิ้นสุดลง ประกอบกับญี่ปุ่นมีการประกาศนโยบายเร่ ง
พัฒนาความทันสมัยของประเทศหลังจากเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN จนท าให้ญี่ปุ่นสามารถก้าวขึ้นมา
เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูง ซึ่งความ “มหัศจรรย์” ดังกล่าวได้
เป็นเครื่องจุดประกายให้นักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่น ชื่อ อะคะมัตสึ คานะเมะ (Akamutsu 
Kaname) ได้คิดค้นค าอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวในรูปแบบทฤษฎีจนได้เป็น “ทฤษฎีห่านบิน” 
ออกมา 
 อะคะมัตสึ ได้พัฒนาทฤษฎีห่านบินขึ้นจากข้อมูลการท าอุตสาหกรรมด้ายดิบในช่วงทศวรรษ
ที่ 1860-1930 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (OKnation.net, 2551)  จนกระทั่งมาถึงช่วงที่ญี่ปุ่นมี
การปฏิวัติอุตสาหกรรมหลังยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทฤษฎีห่านบินเป็นการอธิบายถึงความเติบโต
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นว่า เป็นประเทศแรกที่เริ่มมีการพัฒนา ก่อนจะขยายตัวมาเป็น
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งในขณะเดียวกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็จะท าให้เกิดการจ้างงาน
และค่าจ้างเพ่ิมขึ้น โดยมีการขยายฐานอุตสาหกรรมและการจ้างงานต่อเนื่องไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่อยู่
ในภูมิภาคเดียวกันในลักษณะ Tickle-down effect โดยมีญี่ปุ่นเป็นหัวหน้าที่น าพาความส าเร็จนั้นไป 
เช่น การน าเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาก่อนไปใช้กับประเทศที่พัฒนาทีหลัง อันได้แก่ เกาหลี ใต้ 
ไต้หวัน หรือมาเลเซีย ที่พบว่ามีการซื้อเครื่องจักรทอผ้ารุ่นเก่าจากญี่ปุ่นไปใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้าของ
ตน (McMichael, 1996: 85) ซึ่งคล้ายกับ “ฝูงห่าน” ที่เดินทางไปกันเป็นฝูง 
 ทั้งนี้  สาระของทฤษฎีห่านบิน อะคะมัตสึ ได้แบ่งล าดับขั้นของการพัฒนาออกเป็น 4  
ขั้นตอน (OKnation.net, 2551)  ได้แก่ 
  (1) ประเทศที่เริ่มน าเอาสินค้าอุตสาหกรรมมาเพ่ือการบริโภค แต่ยังไม่มีการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมที่รุ่งเรือง 
  (2) อุตสาหกรรมในประเทศเริ่มผลิตสินค้า และเริ่มมีการน าเข้าปัจจัยการผลิตจาก
ประเทศเกษตรกรรม 
  (3) อุตสาหกรรมในประเทศเริ่มรุ่งเรือง และเริ่มส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (พร้อมกับส่ง
เทคนิคอุตสาหกรรมให้กับประเทศเกษตรกรรม) 
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  (4) อุตสาหกรรมในประเทศมีการไล่ตามอุตสาหกรรมเดียวกันในประเทศที่พัฒนาไป
ก่อนหน้านี้ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเริ่มลดลง และเริ่มหันไปส่งออกสินค้าทุนที่ใช้ในการผลิต
สินค้าแทน  
 ซึ่งขั้นตอนของการพัฒนาดังกล่าว ก็สามารถน ามาใช้อธิบายเพ่ือแบ่งประเภทของประเทศ
ต่างๆ ออกเป็นห่านในแต่ละรุ่นได้ดังนี้ 
   - ห่านรุ่นที่ 1 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท าหน้าที่เป็น “จ่าฝูง” หรือผู้น าในการ

พัฒนาสู่ความทันสมัยและความเป็นอุตสาหกรรมให้กับประเทศ
อ่ืนๆ ในเอเชีย 

   - ห่านรุ่นที่ 2  คือ ประเทศที่รับความเจริญทางอุตสาหกรรมมาจากจ่าฝูง ซึ่งก็
ได้แก่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ หรือรู้จักกันดีในนาม 
“สี่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย” หรือ “สี่เสือแห่งเอเชีย
(Four Asian Tiger)” 

   - ห่านรุ่นที่ 3 คือ ประเทศที่รับความเจริญทางอุตสาหกรรมโดยความช่วยเหลือ
จากห่านรุ่นที่ 2 อันได้แก่ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

   - ห่านรุ่นที่ 4 คือประเทศที่รับความเจริญทางอุตสาหกรรมในล าดับท้ายสุด หรือ
ยังอยู่ในฐานะ “ประเทศเกษตรกรรม” อันได้แก่ เวียดนาม จีน 
และอินเดีย 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.7 แบบจ าลองการเปรียบเทียบระดับการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดยเรียงล าดับ
จากห่านรุ่นที่ 1 ไปสู่รุ่นที่ 2, 3 และ 4 ตามทฤษฎีห่านบินของอะคะมัตสึ (Akamutsu) 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 อย่างไรก็ตาม แม้ทฤษฎีห่านบินของอะคะมัตสึพยายามสถาปนา “ความทันสมัย” ให้
เกิดขึ้นในเอเชียโดยยึดแกนกลางอยู่ที่ญี่ปุ่นมากเพียงใดก็ตาม ก็ได้มีข้อสังเกตหลายประการเกี่ยวกับ
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ความไม่ชอบมาพากลในเนื้อหาทฤษฎี กล่าวคือ จากบทวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์จาก UNCTAD 
(United Nations Conference on Trade and Development) ได้ชี้ให้เห็นว่า ประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่รุ่นที่ 2 นั้นอาศัยการลงทุนจากต่างประเทศมากกว่าที่จะพ่ึงพิงห่านรุ่นที่ 1 (หมายถึง
ญี่ปุ่น) ในการผลักดันความเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจ (จามะรี  เชียงทอง, 2549 : 45) เพราะ
ประเทศห่านรุ่นแรกมีนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่คนจน
และเกษตรกรในประเทศมากกว่าที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศรุ่นที่ 2 เช่น นโยบายพยุง
ราคาสินค้าเกษตร หรือแม้แต่ในประเทศห่านที่สองก็มีนโยบายที่ เน้นการพัฒนาในประเทศ
เช่นเดียวกับญี่ปุ่น เช่น ระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพในสิงคโปร์ นโยบายกระจายรายได้ระหว่าง
เมืองกับชนบทอย่างจริงจังในเกาหลีใต้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2543: 128-129)  มากกว่าที่กระจายสู่
ห่านรุ่นต่อๆ ไปตามเนื้อหาทฤษฎี ท าให้ประเทศห่านรุ่นต่อๆ มายังคงพบช่องว่างระหว่างรายได้
ประชาชนที่สูงมาก 
 อีกประการหนึ่งของข้อสังเกต ก็คือการพยายามจัดวางให้ “จีน” ไปอยู่ในห่านรุ่นท้ายๆ 
หรือเป็นประเทศที่มีความเจริญทางอุตสาหกรรมในล าดับท้ายสุด ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง ทั้งนี้
เพราะจีนมีการด าเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศมาหลายระลอกจนน าพาเม็ดเงินจ านวน
มหาศาลเข้าสู่ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย “สี่ทันสมัย” ในสมัยประธานาธิบดี เติ้ง เสี่ยว ผิง หรือ
การบริหารในลักษณะ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” โดยเปิดโอกาสให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมการลงทุน (เช่น มาเก๊า เซี่ยงไฮ้ หรือแม้แต่ฮ่องกง ที่อังกฤษส่งมอบคืนสู่จีนแล้วในปี พ.ศ. 
2540) ซึ่งนั่นแปลว่า อะคะมัตสึอาจจะเขียนทฤษฎีหรือหลักการนี้บนพ้ืนฐานความเป็นชาตินิยม
(Nationalism) ที่มองว่า “ญี่ปุ่น” มีความศิวิไลซ์ที่สุดเหนือชาติใดๆ ในเอเชีย หรือมากกว่าประเทศที่
เป็นคอมมิวนิสต์อย่างจีนหรือเวียดนาม 
 
 

ความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
 
 ค าว่า “โลกาภิวัตน์ (Globalization)” ได้กลายมาเป็นค าที่เกือบจะไม่มีใครในปัจจุบันที่
ไม่รู้จัก ทั้งๆ ที่เพ่ิมเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้เอง ซึ่งค านิยามว่าด้วย “โลกาภิวัตน์” ก็มี
ด้วยกันอย่างแตกต่างหลากหลายแง่มุม ทั้งในเชิงวรรณกรรมและงานศึกษาวิชาการ ซึ่งในที่นี้พอจะยก
มาให้ศึกษากันได้ดังนี้ 
  - แอนโทนีย์ กิดเดนส์ (Anthony Giddens) มองว่า “โลกาภิวัตน์” คือ กระบวนการที่
ท าให้ความสัมพันธ์ทางสังคมใน “ระดับโลก(Globe)” มีความเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงพ้ืนที่ที่มี
ระยะห่างไกลกัน ในลักษณะที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหนึ่ง ถูก “ก่าหนด” โดยเหตุการณ์หนึ่งที่
เกิดขึ้นห่างไกลออกไป (เช่น แฟชั่นหรือวัฒนธรรมที่มักเลียนแบบไปตามบรรดาประเทศที่เราเห็นว่า
ทันสมัยกว่า: ขยายความโดยผู้เขียน) ซึ่ง Giddens เรียกว่า “การแยกระยะห่างระหว่างเวลาจากพ้ืนที่
(Distanciation of Time from Space)” หมายถึง คนไม่จ าเป็นต้องถูกจ ากัดให้อยู่เฉพาะสถานที่
และเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ก้าวข้ามไปมาระหว่างพ้ืนที่และระหว่างเวลา หรืออีกนัยหนึ่งคือ ในขณะที่ใน
อดีตจังหวะการใช้ชีวิตถูกก าหนดโดยจังหวะเวลาของสถานที่ที่บุคคลผูกติดอยู่ แต่ในยุคโลกาภิวัตน์
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มนุษย์สามารถจัดการชีวิตด้วยการข้ามข้อจ่ากัดของขอบเขตของเวลา(Time) และพื้นที่(Space) 
ได้ (Giddens อ้างใน Waters, 2001: 62) 
  - ในมุมมองของโรแลนด์ โรเบิร์ตสัน (Roland Robertson) ศาสตราจารย์ด้านสังคม
วิทยาแห่งมหาวิทยาอะเบอร์ดีน(สก๊อตแลนด์) มอง “โลกาภิวัตน์” ว่า เป็นการบีบอัดหรือการย่นย่อ
ของโลกทั้งเรื่องพื้นที่และเวลา (เช่น เราสามารถชมการถ่ายทอดสดกีฬาจากอีกฟากหนึ่งของโลกได้ 
โดยที่ไม่ต้องไปดูยังขอบสนาม แต่เราก็สามารถชมได้ในระนาบเวลาเดียวกับคนที่ชมอยู่ข้างสนามนั้น: 
ขยายความโดยผู้เขียน) จนท าให้เกิดส านึกของมนุษย์ที่ว่า “โลกนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ซึ่งมีความ
เข้มข้นมากขึ้น (Robertson อ้างใน แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 
40) ซึ่งมีพัฒนาการก่อตัวมาตั้งแต่ยุคสมัยของการเกิดอุตสาหกรรมและรัฐชาติสมัยใหม่ ดังนั้นในแง่นี้
โรเบิร์ตสัน (และรวมถึง Giddens) มอง “โลกาภิวัตน์” ว่าคือ บริบทสังคมที่เป็นภาคต่อจากภาวะ
ความทันสมัย(Modernization) นั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 หรือปลาย
สงครามเย็น (Cold war) เป็นต้นมา (จามะรี  เชียงทอง, 2549: 78-80) 
  - เดวิด เฮลด์ (David Held) ศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ ได้ให้ค ายามของ “โลกา-
ภิวัตน์” ไว้ว่า เป็นเรื่องของกระบวนการ(หรือชุดกระบวนการ) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการพ้ืนที่ความสัมพันธ์และการด าเนินกิจกรรมทางสังคม โดยอาจประเมินในแง่ระดับความ
ครอบคลุม (Extensity), ความเข้มข้น (Intensity), ความรวดเร็ว (Velocity) และผลกระทบ(Impact) 
ซึ่งก่อให้เกิดการไหลเวียนและการสร้างเครือข่ายของกิจกรรมต่างๆ ปฏิสัมพันธ์ และการใช้อ านาจที่มี
ลักษณะ “ข้ามทวีป” หรือ “ข้ามภูมิภาค” (Held อ้างใน แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2009, วรพจน์      
วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 40) 
  - ส่วนเดวิด ฮาร์วีย์ (David Harvey) มองว่า “โลกาภิวัตน์” คือการผนวกรวมเข้าหากัน
ระหว่างเรื่องราวของท้องถิ่น (Local)  กับเรื่องราวระดับโลก (Global) อันเป็นผลมาจากกระบวนการ
ผลิตแบบทุนนิยม ที่ท าให้พ้ืนที่ถูกย่นย่อได้ด้วยเวลา (เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมที่ฝ่า
ข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ไกลๆ ด้วยระยะเวลาอันสั้น: ขยายความโดยผู้เขียน) จึงท าให้การผลิต การการ
เคลื่อนย้ายสินค้า และการสร้างผลก าไรตอบแทนท าได้อย่างรวดเร็ว (Harvey, 2000: 54) 
  - ทางด้านของนักวิชาการโลกาภิวัตน์ร่วมสมัยอย่างมิเชล ปีเตอร์ สมิธ (Michel Peter 
Smith) มองว่า “โลกาภิวัตน์” ไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจระดับโลก แต่ยังเป็นการปรับ
โครงสร้างและขยายเครือข่ายของกระแสทุน สิ่งของ และคน รวมถึงการผสมผสานสิ่งใหม่ๆ ลงไปใน
พ้ืนที่ระดับท้องถิ่น (Local) ซึ่งเป็นปฏิบัติการบนความสัมพันธ์แบบข้ามชาติ (Transnational) ที่หยั่ง
ตัวลงไปชาติๆ หนึ่ง พร้อมกับการก้าวข้ามเขตแดนของหลายๆ ชาติ จนกลายเป็น “พ้ืนที่ของกระแส
(Space of flow)” (Smith, 2001: 1-20, 49-71)  
 ดังนั้น โดยสรุปจากค านิยามที่หลากหลายดังกล่าวแล้ว ลักษณะของ “โลกาภิวัตน์
(Globalization)” จึงน่าจะหมายถึง กระแสของความเป็นระดับโลก (Global) ในปัจจุบัน ที่
เชื่อมโยงผู้คนและท้องถิ่นหนึ่งกับอีกท้องถิ่นหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันให้เข้าหากันหรือให้เข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์กันในระดับโลกมากขึ้น ทั้งยังก่อให้เกิด “ส่านึก” หรือความคิดของคนทั่วโลกว่า “เราอยู่
ในโลกใบเดียวกัน” หรือในลักษณะ “หมู่บ้านโลก (Global village)” ด้วยกระบวนการบีบอัดจาก
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การสื่อสาร การคมนาคม สื่อมวลชน เป็นต้น ที่ท า
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ให้โลกดูเหมือนจะแคบลง(ความจริงขนาดของโลกก็เท่าเดิม เพียงแต่ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปว่าเราไม่ได้
ไกลกันเหมือนในอดีตอีกต่อไป) โดยการท่าลายข้อจ่ากัดในเรื่องเวลา (Time) และระยะทาง/หรือ
พื้นที่ (Space) เช่น การสื่อสารและการเดินทางด้วยยานพาหนะแบบใหม่ที่รวดเร็วกว่าอดีต การ
ติดต่อกันบนกระแสอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณผ่านดาวเทียม ฯลฯ หรือกล่าวโดยสรุป ก็คือ โลกาภิวัตน์
ท าให้เกิดความรู้สึกแบบ “ไกลแค่ไหนก็ใกล้” นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3.8 โลกาภิวัตน์คือการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้พ้ืนที่ของสถานที่ (Space of Place) กลายมาเป็น

พ้ืนที่ของกระแส (Space of Flow) (ที่มา: ขยายความเพ่ิมเติมโดยผู้เขียน จากแนวคิดของ  
Manuel Castells, 1997 อ้างใน Smith, 2001: 3) 

 
 แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาโลกาภิวัตน์ปัจจุบันมีขอบเขตที่กว้างขวางมาก จนยากเกินกว่าจะ
ผูกขาดอ านาจในการอธิบายไว้กับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ซึ่งเอาเข้าจริงๆ นักวิชาการทั้งหลายที่ก าลัง
ศึกษาโลกาภิวัตน์ต่างก็ไม่รู้เลยว่า หน้าตาที่แท้จริงของโลกาภิวัตน์นั้นคืออะไร? หรือศึกษาครอบคลุม
หรอืไม่? เพราะต่างก็พากันศึกษาและนิยาม “โลกาภิวัตน์” บนพ้ืนฐานความถนัดในศาสตร์หรือแขนง
ความรู้ของตนเอง เช่น เป็นความหมายเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคม
วิทยา การพัฒนา ประวัติศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม จึงเปรียบได้กับ “นักปราชญ์ตาบอดคล าช้าง” ที่
ต่างก็ไม่เคยเห็นช้างตัวจริงๆ มาก่อน และต่างพากันนิยาม “ช้าง (เปรียบคล้ายขอบเขตโลกาภิวัตน์)” 
ไปต่างๆ นานาตามจุดที่ตนคล าได้สัมผัสได้เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ส าคัญว่า “โลกาภิวัตน์” จะต้องมีค า
นิยามสุดท้ายเช่นใด หากแต่ส าคัญที่ว่าเราจะศึกษาหรืออธิบาย “โลกาภิวัตน์” ไปในด้านใด? หรือเพ่ือ
ประโยชน์อะไร? 

โลกาภิวัตน์ 

Space of Place Space of Flow 
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ภาพ 3.9 การเปรียบเทียบการศึกษาโลกภิวัตน์ได้กับนักปราชญ์ตาบอดที่ก าลังคล าช้าง  
และก าลังอธิบาย “ช้าง” หรือ “โลกาภิวัตน์” บนฐานความรู้ที่ตัวเองถนัดหรือสัมผัสได้  

(ท่ีมา: แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 37) 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการศึกษา “โลกาภิวัตน์” ในด้านต่างๆ จะขอยกตัวอย่าง
สรุปแง่มุมและขอบเขตของการอธิบาย “โลกาภิวัตน์” ได้เป็นมิติต่างๆ ได้ดังนี้ 
  (1) โลกาภิวัตน์ในมิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาวิทยาการส าหรับเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ในระดับโลก โดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์บนช่อง 
“กระแส (Flow)” เช่น กระแสการสื่อสารผ่านดาวเทียม การสื่อสารด้วยโครงข่ายไร้สาย อินเตอร์เน็ต 
ครอบคลุมไปถึ งการ พัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการคมนาคม การสื่ อสารมวลชน  (Mass 
communication) การผลิต และระบบการแจกกระจายในลักษณะ “ข้ามพรมแดน” เพ่ือให้ทันกับวิถี
ชีวิตที่เป็นไปในระดับโลก  
  (2) โลกาภิวัตน์ในมิตินิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลกระทบจากการผลิตและ
การบริโภคด้วยระบบอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและเกินพอดี เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบให้สิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลกท้ังในเชิง “ปริมาณ”(เช่น การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเชื้อเพลิง
จากบรรพชีวิน พ้ืนที่สีเขียวลดลงเนื่องจากการขยายตัวของเมือง ช่องโหว่ของชั้นโอโซน(O3) ฯลฯ) 
และ “คุณภาพ” (เกิดมลพิษทางอากาศ ดิน และน้ า ปัญหาดินแล้ง/ดินเค็ม ปัญหาโลหะหนักในแหล่ง
น้ า ปัญหาการรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น) ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง หากแต่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งโลก จึงท าให้เกิดความสนใจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก นับตั้งแต่การจัดประชุมเรื่อง “สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา” ณ เมืองริโอ เดอ จาไนโร 
ประเทศบราซิล ในปี ค.ศ. 1992 ภายใต้ชื่อว่า “Earth Summit” และได้มีข้อตกลงที่เรียกกันว่า 
“Agenda 21” หรือแนวทางส าหรับดูแล/จัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะปัญหา
สภาวะเรือนกระจก ปัญหามลภาวะทางน้ า ปัญหาการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
เขตร้อน การเกิดอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ในปี ค.ศ. 2007 ที่
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บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย หรือการบรรลุข้อตกลงในพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)9 ในปี ค.ศ. 
1997 เพ่ือรักษาเสถียรภาพด้วยการจ ากัดและลดปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ
อุตสาหกรรม เป็นต้น  
  (3) โลกาภิวัตน์ในมิติประวัติศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาโลกาภิวัตน์ในลักษณะ
พลวัต พร้อมกับการเปรียบเทียบให้เห็นถึงกิจกรรมในระดับโลกของมนุษย์ในอดีต ตัวอย่างเช่น การ
อพยพย้ายถิ่นฐาน การท าสงครามและขยายอ านาจแย่งชิงดินแดน การติดต่อทางการค้าและการทูต 
การค้นพบดินแดนใหม่ ฯลฯ ซึ่งนัยลึกๆ ของการศึกษาโลกาภิวัตน์มิตินี้ก็เพ่ือพยายามจะสะท้อนให้
เห็นว่า แท้จริงโลกาภิวัตน์ไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกเลย หรือไม่ใช่ก่อก าเนิดด้วยทัศนะ
ครอบง าแบบยุโรปหรืออเมริกาเพียงฝ่ายเดียว หากแต่ได้ด าเนินมาคู่กับพัฒนาการประวัติศาสตร์ของ
มนุษย์ในแต่ละแหล่งอารยธรรมของโลกเรื่อยมา ตัวอย่างเช่น การติดต่อค้าขายการบนเส้นทางสาย
ไหม (Silk Road) ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันของจีน ซึ่งเป็นเส้นทางที่พาดผ่านจากเอเชียสู่ยุโรป โดยเริ่มต้นที่
จีน ตะวันออกกลาง(เปอร์เซีย) เอเชียใต้ มาจนถึงภาคพ้ืนยุโรปแหล่งอารยธรรมฝั่งทะเลเมดิเตอร์-    
เรเนียนอย่างโรมัน อิยิปต์ และคาบสมุทรอาหรับ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 3.10  “เส้นทางสายไหม (Silk Road)” เป็นประจักษ์พยานเรื่องความเป็นโลกาภิวัตน์ 
ที่ได้ด าเนินมาแต่เมื่อครั้งโบราณ  

(ท่ีมา: George Saliba ใน Daniel C. Waugh (ed), 2008: 9) 

                                                        

9
  อย่างไรก็ตาม ในพิธีสารดังกล่าว “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งได้ชื่อเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศหนึ่งของโลก กลับไม่เต็มใจที่จะเข้า

ร่วมข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้เพราะเกรงว่าอาจจะส่งผลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศตน ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของข้อกังหาว่า
ในขณะที่ “สหรัฐอเมริกา” พยายามจะสถาปนาตนเองให้เป็นผู้น าทางการพัฒนาของโลก แต่ทว่าเรื่องที่ตนคิดว่าจะเสียเปรียบกลับ
ไม่ยินยอมอ่อนข้อ ซ้ ายังปัดให้เป็นหน้าที่ของประเทศอื่นๆ ซึ่งนั่นก็ท าให้เกิดการตั้งค าถามถึง “วาระซ่อนเร้น” ของสหรัฐอเมริกาว่า 
แท้ที่จริงแล้วสหรัฐอเมริกาพยายามจะหาประโยชน์เข้าหาตนโดยอ้างความช่วยเหลือทางการพัฒนาบังหน้าอยู่หรือไม่? (แมนเฟร็ด 
สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 156) 
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  (4) โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ จะเป็นการอธิบายและศึกษาความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ในทางเศรษฐกิจในระดับข้ามพรมแดน โดยเฉพาะการไหล่บ่าของกระแสทุนนิยมที่กวาดกลืน
ท้องถิ่นท่ัวโลกให้อยู่ในเครือข่ายเศรษฐกิจเดียวกัน หรือการศึกษาบทบาทและการเกิดขึ้นของระเบียบ
เศรษฐกิจระดับโลก เช่น องค์กรที่ควบคุมการไหลเวียนของเงินระหว่างประเทศอย่างกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF), ธนาคารโลก (World Bank), ธนาคารเพ่ือการบูรณะและพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (International Bank for Reconstruction and Development), ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วย
พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs and Trade: GATT หรือ 
แก็ตต์), องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO), บรรษัทข้ามชาติ (ที่ด าเนินการ
ด้วยเครือข่ายเอกชน) รวมไปถึงกิจกรรมหรือภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก เช่น การซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจ/หนี้สาธารณะ ความไม่เท่าเทียมทางการกระจายรายได้
และนโยบายสวัสดิการสังคม การควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา มาตรการคว่ าบาตรทาง
เศรษฐกจิของประเทศมหาอ านาจ เป็นต้น 
  (5) โลกาภิวัตน์ในมิติทางการเมือง โดยเป็นการมองโลกาภิวัตน์ในทางรัฐศาสตร์ ซึ่งจะ
มุ่งขอบเขตไปที่การศึกษาบทบาทของ “รัฐชาติ” ในบริบทของการเมืองระดับโลก เช่น การทบทวน
นโยบายระหว่างเรื่อง “ภายในประเทศ” และ “ภายนอกประเทศ” การแทรกแซง/ความมือทางการ
เมืองและการทหาร การเกิดอุดมการณ์การเมืองในระดับโลกอย่างอุดมการณ์ประชาธิปไตย
(Democracy) รวมไปถึงการตั้งค าถามกับข้อจ ากัดของเส้นเขตแดนในความสัมพันธ์แบบระดับโลก 
เช่น ทลายเส้นแบ่งของพรมแดนอันเนื่องมาจากกิจกรรม “ลอดรัฐ” (เช่น ภาคประชาสังคมในระดับ
โลกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาชนอย่างกรีนพีซ (Greenpeace) หรือองค์การนิร
โทษกรรมสากล (Amnesty International) ฯลฯ) และ “เหนือรัฐ” (เช่น ความร่วมมือในประชาคม
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN และสหภาพยุโรปหรือ European Union: EU ฯลฯ)  
  (6) โลกาภิวัตน์ในมิติทางวัฒนธรรม เป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ในทางวัฒนธรรมของ
ผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ที่ต่างก็มีวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นเฉพาะ ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์จะน าไปสู่ความสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรมในลักษณะครอบง า/ผนวกกลืน กลายกลืน ผสมผสาน ต่อรอง/ต่อต้าน ไปจนถึงการ
เลือกรับและปรับประยุกต์ จนอาจเกิดวัฒนธรรมที่มีความเหมือนกัน ในระดับโลก ตัวอย่างเช่น 
วัฒนธรรมอาหารแบบ “รับประทานเร็ว (Fast Food)” ภาษา การแต่งกาย แฟชั่น ความบันเทิง 
รสนิยม วิถีการใช้ชีวิต กระแสบริโภคนิยม (Consumerism) รวมไปถึงทัศนะในการมองโลกที่มี
แนวโน้มเป็นสากล (Universal) ฯลฯ มากขึ้น ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมิติทาง
การเมืองและมิติทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น  
 ส าหรับในทางการพัฒนาแล้ว หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับ “โลกาภิวัตน์”ถือว่ามี
ความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นทั้งในฐานะของบริบททางสังคมและแนวทางเพ่ือการ
พัฒนาสังคมด้วย ซึ่งส าหรับนักวิชาการและนักทฤษฎีจ านวนมากที่สนับสนุน “ด้านดี” ของโลกา-     
ภิวัตน์ (อันได้แก่ นักวิชาการโลกาภิวัตน์ในยุคแรกๆ อย่าง Robertson, Giddens หรือ Harvey) 
มักจะอธิบายผลพวงของ “โลกาภิวัตน์” ไปในลักษณะเดียวกับการสนับสนุนความทันสมัย กล่าวคือ 
เป็นการพยายามจะผสานค าอธิบายของ “โลกาภิวัตน์” ว่าเป็นผลผลิตสืบเนื่องจากความทันสมัย โดย
สนับสนุนว่าพลังของกระแสโลกาภิวัตน์ จะก่อให้เกิด “ความเหมือนกัน(Homogenize)” ในระดับ
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โลก (ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2560: 169) เป็นต้นว่า ท าให้เกิดการหยิบยืมเทคโนโลยีหรือวิทยาการจาก
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วได้ง่ายขึ้น เพราะการติดต่อสื่อสารที่ท าได้รวดเร็วมากขึ้น ท าให้กระแสการพัฒนา
ก็จะไหล่เวียนจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปสู่ประเทศด้อยพัฒนามากขึ้นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ไหนๆ ใน
โลกก็มีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ในประเทศเหมือนกันหมด (ก าลังหมายถึงการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม) มีเทคโนโลยีส าหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น มีการแจกกระจายสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีการศึกษาสมัยใหม่(ที่ท าขึ้นบนสื่อกระแสอย่างอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณ
ดาวเทียม) รวมไปถึงมีวิธีคิดแบบทุนนิยมเสรีซึ่งส่งเสริมต่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ฯลฯ หรือพูด
โดยสรุปก็คือ การมองว่า “โลกาภิวัตน์” เป็นหนทางที่จะช่วยท่าให้ช่องว่างระหว่างด้านการพัฒนา
ลดลง เพราะทุกประเทศ/ทุกพ้ืนที่เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง กระชับ เข้มข้น และรวดเร็วมากขึ้น 
ดังนั้น การเกิดขึ้นของ “โลกาภิวัตน์” จึงเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นที่ “ล้าหลัง” สามารถ
ก้าวเข้าสู่ “ความทันสมัย” ได้อย่างเสมอเหมือนกันทั้งโลก 
 ในสายตาของนักวิชาการที่มองโลกาภิวัตน์ใน “ด้านดี” จะเห็นว่า การแผ่ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจแบบตลาด การแข่งขันทางการค้า การค้าเสรี และระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก คือ 
กระแสแห่งความก้าวหน้า (Progressive trends) อันส าคัญ ทั้งยังมองว่า “ระบบทุนนิยม” คือสิ่ง
ที่ดีงามซึ่งช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยน าไปสู่
การได้รับความอยู่ดีมีสุขกันถ้วนหน้าในระดับโลก ภายในสภาวการณ์เช่นนี้ สถาบันทางเศรษฐกิจที่มี
บทบาทส าคัญในการผลักดันอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ทางการค้า อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF), ธนาคารโลก (World Bank), และองค์การการค้าโลก (WTO) จะถูกมองว่า เป็น “สถาบัน
ส าคัญ” ซึ่งรัฐบาลระดับชาติที่ทรงอ านาจที่สุดในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมระดับโลกนี้ ก็อย่างเช่น 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกา รัฐบาลอังกฤษ ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับสถาบันทางเศรษฐกิจเหล่านั้น (ไพโรจน์ 
คงทวีศักดิ์, 2560: 173) 
 โดยภาพรวมแล้ว นักวิชาการที่ “ชื่นชอบ” โลกาภิวัตน์จะมองโลกาภิวัตน์ในด้านบวก หรือ
มองว่า การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์จะท าให้สังคมมนุษย์ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเจริญและก้าวหน้าไป
พร้อมๆ กัน ดังนั้น โลกาภิวัตน์จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม “อันดีงาม” ที่บรรดาชาติมหาอ านาจ
ตะวันตกหยิบยื่นมาให้เพื่อก้าวเดินสู่ความซิวิไลซ์ด้วยกัน (ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์, 2560: 175) แต่อย่างไร
ก็ดี หากพิจารณาดีๆ ก็จะเห็นว่า ทัศนะการมองโลกาภิวัตน์ดังกล่าวยังเป็นการมองแค่ในเชิง
ความก้าวหน้าด้านวัตถุกายภาพ หรือมองแค่ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ประกอบกับการยึดตัวแบบของการพัฒนาแบบสังคมตะวันตก โดยเฉพาะการชี้น าในตัว
แบบแบบอเมริกา หรืออาจะเรียกโลกาภิวัตน์แบบนี้ได้ว่าเป็น “กระบวนการท่าให้เป็นอเมริกาใน
ระดับโลก (Americanization)” (แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 
125) ซึ่งอาจจะถูกวิจารณ์จากฝั่งที่มองโลกาภิวัตน์ในอีกฐานคิดหนึ่งว่า เป็นทัศนะแบบผู้ที่ “คลั่ง” 
หรือหลงใหลในผลของโลกาภิวัตน์ ซึ่งท าให้ละเลยการกล่าวถึงมิติที่เป็นผลกระทบด้านลบไป 
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สรุป 
  
 กลุ่มหลักการและทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัย (Modernization) ที่ทฤษฎีการ
พัฒนาที่ถูกสร้างข้ึนในช่วงที่เกิดดอกผลความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมและทุนนิยมได้เบ่งบานถึงขีดสุด 
จึงท าให้ตัวเนื้อหาสาระของทฤษฎีส่วนใหญ่ มุ่งเน้นไปที่การมอง “ความทันสมัย” ในด้านบวกหรือ
สนับสนุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางวัตถุในด้านต่างๆ โดยจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมต่อการผลิตแบบอุตสาหกรรม รวมไปถึ งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) ในเชิงปริมาณ ทั้งนี้จะยึดแบบอย่างของ “สังคม
ตะวันตก” เป็นธงน าทางของค าอธิบาย และเนื่องจากเป็นกลุ่มทฤษฎีการพัฒนาสังคมในช่วงแรกๆ 
กลุ่มหลักการและทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัยจึงได้ชื่อว่าเป็น “การพัฒนากระแสหลัก” ของ
โลกในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปรับน าเอาทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาก็คือ เกิดการ
ขยายตัวของสังคมเมือง เกิดการผลิตและวิถีชีวิตแบบอุตสาหกรรม เกิดสภาพสังคมแบบใหม่ที่ก ากับ
ด้วยกฎระเบียบและความเป็นทางการ ฯลฯ 
 อย่างไรก็ดี เจตนารมณ์ของประเทศ “พัฒนาแล้ว” ในการสถาปนากลุ่มทฤษฎีความทันสมัย
ไม่ใช่มีแค่การก าหนดทิศทางการพัฒนาสังคมและโลกเท่านั้น แต่นัยความหมายเชิงลึกของการ
สนับสนุนความทันสมัยก็คือ การก าหนดทิศทางการพัฒนาให้กับบรรดาประเทศ “ก าลังพัฒนา” และ 
“ด้อยพัฒนา” ทั้งหลายในโลกนี้ และเพ่ือสร้างความชอบธรรมในการเป็นผู้น าทางการพัฒนาของ
บรรดาประเทศโลกตะวันตก จะเห็นได้จากเนื้อหาทฤษฎีแทบทั้งหมดที่พยายามยึดตะวันตกเป็น
ศูนย์กลาง (Westernization) เช่น ทฤษฎีระบบโลก ทฤษฎีพ่ึงพา ทฤษฎีความจ าเริญเติบโต 5 ขั้น
ของรอสโทว์ ทฤษฎีห่านบิน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความพยายามของประเทศ “พัฒนาแล้ว” ใน
การผนวกกลืนเอาประเทศทั้งหลายในโลกเข้ามาอยู่ในชายขอบของอ านาจตน และในขณะเดียวกัน 
เรายังพบอีกว่า ยิ่งมีความทันสมัยเกิดข้ึนมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีปัญหาอ่ืนๆ ตามมา อันได้แก่ ปัญหาความ
ร่อยหรอและเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศก าลังพัฒนาและด้อย
พัฒนา สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาสู่ “ความทันสมัย” นั้นไม่ได้มีด้านของความรุ่งโรจน์
เพียงด้านเดียวเสมอไป หรือยังมีอีกด้านที่หลักการและทฤษฎีในบทนี้ยังไม่กล่าวถึง(หรือพยายามซ่อน
เป็นวาระแอบแฝง) ซึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้จะอธิบายขยายความในเนื้อหาบทถัดไป 
 
 

ค่าถามท้ายบทที่ 3 
 
 1. จงอธิบายค าจ ากัดความของค าว่า “ทันสมัย(Modern)” จากความเข้าใจของนักศึกษามา
ให้เข้าใจ 
 2. ลักษณะของ “ความทันสมัย” หากมีการเทียบกับลักษณะสังคมแบบเดิมแล้ว เราสามารถ
จ าแนกการเปลี่ยนแปลงออกเป็นมิติใดได้บ้าง? อธิบายขยายความ? 
 3. ผลที่ตามมาหลังจากที่สังคมได้เกิด “การกลายเป็นอุตสาหกรรม” มีลักษณะอย่างไรบ้าง? 
จงอธิบาย? 
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 4. “การกลายเป็นเมือง” และ “การกลายเป็นอุตสาหกรรม” มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
อย่างไร? จงอธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวให้ชัดเจน? 
 5. จากล าดับการพัฒนาการในทฤษฎีความจ าเริญเติบโต 5 ขั้นของรอสโทว์ นักศึกษาคิดว่า 
หมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่นอันเป็นภูมิล าเนาของตนเองจัดอยู่ในสังคมขั้นใด? จงอธิบายรายละเอียด? 
 6. จงอธิบายความสัมพันธ์ของ “ประเทศพัฒนาแล้ว” “ประเทศก่าลังพัฒนา” และ 
“ประเทศด้อยพัฒนา” ในทฤษฎีพ่ึงพาและทฤษฎีระบบโลกมาให้เข้าใจ 
 7. ในความเข้าใจของนักศึกษา ค าว่า “โลกาภิวัตน์ (Globalization)” มีความหมาย
อย่างไร? จงอธิบายมาให้เข้าใจ 
 8. ในฐานะที่นักศึกษาเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริบทการพัฒนาแบบมุ่งสู่ความเป็น “โลกาภิวัตน์” 
จงยกตัวอย่างของ “ประโยชน์” ที่ได้จากความเป็นโลกาภิวัตน์มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง พร้อมกับ
อธิบายรายละเอียด 
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บทท่ี 4 

กลุ่มวิพากษ์ทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการสร้างความทันสมัย 
 

 ท่ามกลางบรรยากาศการผลักดันให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
ตามทิศทางการพัฒนาแบบทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความทันสมัยที่ด าเนินไปในช่วง “ยุคทองแห่งการ
พัฒนา” หรือตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมาที่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งทางวัตถุให้กับหลาย
ประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็กลับพบกากเดนหรือผลกระทบในเชิง “ปัญหา” ตามมามากมายเช่นกัน 
ไม่ว่าจะด้านกายภาพหรือด้านโครงสร้างสังคม ก่อให้เกิดทัศนะ “วิพากษ์” ของนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง
ที่ตั้งค าถามการพัฒนาสู่ “ความทันสมัย” ตั้งแต่กลางทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 
2548: 14) เพ่ือชี้ให้เห็น “เหรียญอีกด้านหนึ่ง” ของภาวะความทันสมัยที่นักวิชาการสายสนับสนุน
ไม่ได้ค านึงถึงหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูด จนก่อก าเนิดเป็นกลุ่มแนวคิดซึ่งเรียกหลวมๆ ว่า “แนวคิดที่
ต่อต้านทฤษฎีการท่าให้ทันสมัย” (ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2542: 2) ทั้งนี้ก็เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า 
หลักการและทฤษฎีสายสนับสนุน “ความทันสมัย” นั้นไม่สามารถผูกขาดค าอธิบายและทิศทางของ
โลกได้อีกต่อไป 
 ดังนั้น ภาพรวมของเนื้อหาหลักการในบทนี้ จึงเป็นการน าเสนอถึงจุดอ่อน ข้อบกพร่อง การ
ครอบง า การขูดรีดเชิงอุดมการณ์ รวมไปถึงการ “ช าแหละ” ให้เห็นวาระซ่อนเร้นของทฤษฎีความ
ทันสมัยด้วยทัศนะเชิงวิพากษ์ (Critical) ซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนจากนักทฤษฎีและนักวิชาการฝั่ง 
“ประเทศโลกที่สาม” หรือศึกษาสังคมที่ได้รับผลกระทบอีกด้านหนึ่งจากทฤษฎีการพัฒนาแบบความ
ทันสมัย เพ่ือเป็นการขยายส่วนเติมเต็มให้มิติการอธิบายในทฤษฎีก่อนหน้านี้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น 
รอบด้านมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปรับใช้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมา ทั้งยัง
เป็นพื้นฐานสู่การสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ “การพัฒนาทางเลือก” ในแบบอ่ืนๆ ต่อไปอีกด้วย 
 
   
ข้อกังขาเกี่ยวกับพิษภัยของความทันสมัย 
  
 1. ส่านักคิดที่ตั้งค่าถามกับ “ความทันสมัย” 
  ทัศนะ “สงสัย” นี้ เป็นความพยายามฉายให้เห็นผลพวงอีกด้านหนึ่งของ “ความ
ทันสมัย” ซึ่งฐานการมองแบบตั้งค าถามกับบทบาทน าด้านการพัฒนาของมหาอ านาจตะวันตกนี้ ได้รับ
อิทธิพลจากแนวความคิดของ 2 ส านักแนวคิดส าคัญ อันได้แก่ 
  1.1 ส่านักแนวคิดแบบมาร์กซิสม์ (Marxism)  
   แม้จะได้ชื่อว่าเป็นส านักคิดทางสังคมศาสตร์ในยุคเริ่มแรกก็ตาม หากแต่มีเนื้อหาที่
อธิบายสังคมต่างไปจากส านักคิดที่สนับสนุนความทันสมัยและทุนนิยมอ่ืนๆ อย่างสิ้นเชิง นักคิดคน
ส าคัญในช่วงแรกก็คือ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และเฟรชดริช เองเกลส์ (Friedrich Engels) ส านัก
คิดนี้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่มองโลกใน “แง่ร้าย” เนื่องจากการอธิบายสังคมด้วยทัศนะเชิงวิพากษ์จาก
เงื่อนไขท่ีเป็นจริง โดยให้ความส าคัญกับประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ การเมือง และ
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สังคม (ระพีพรรณ  ค าหอม, 2554: 46-48) ทั้งยังเป็นรากฐานในกับกลุ่มทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้ง
(Conflict theories) อีกด้วย10  
   อย่างไรก็ตาม แม้ส านักแนวคิดแบบมาร์กซิสม์จะเป็นการมองความทันสมัยในแง่
ร้ายเพียงใดก็ตาม หากแต่ทัศนะเชิงวิพากษ์เหล่านั้นได้ก่อให้เกิดคุณูปการต่อการวิเคราะห์สังคมในอีก
มิติหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะส าคัญของหลักการอันได้แก่ 
   (1) เป็นส านักคิดที่ชี้ให้เห็น “จุดอ่อนของความทันสมัยและทุนนิยม” โดยเฉพาะ
ในเรื่องการท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมองว่าความทันสมัยและทุนนิยมเป็น
ต้นต่อที่ท าให้เกิดชนชั้นหรือช่องว่างทางรายได้ หรือเกิดความไม่เท่าเทียมในอ านาจการเข้าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคม ซ้ ายังน าไปสู่การกดขี่/ขูดรีดของชนชั้นที่ มีอ านาจมากกว่า(โดยเฉพาะ 
“นายทุน”) ดังนั้น ส านักคิดนี้จึงมองว่า “ทุนนิยม” เป็นเครื่องมือที่รับใช้ผลประโยชน์ของนายทุน 
หรือมีทัศนะท่ีต่อต้านการด่ารงอยู่ของทุนนิยมนั่นเอง 
   (2) มีลักษณะการมองเชิงประวัติศาสตร์ หรืออธิบายสังคมเป็นลักษณะพลวัต ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลความคิดจากทฤษฎีวิวัฒนาการ ทั้งนี้ส านักมาร์กซิสม์จะให้ความส าคัญกับ “ความ
ขัดแย้ง” ในฐานะปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในลักษณะที่ว่า ความขัดแย้งเป็น
กระบวนการที่จะน ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ และหากสังคมปราศจากความขัดแย้ง สังคม
นั้นก็ขาดการพัฒนาและความก้าวหน้าด้วย 
   (3) สนใจมุมมองของ “ผู้ถูกกดขี่” หรือผู้ที่ถูกเบียดขับให้ เป็นเบี้ยล่างใน
กระบวนการพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/กรรมาชีพ และชาวนา ซึ่งก็เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหาและให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความเป็นธรรมและพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ส านักมาร์ก
ซิสม์จะเชื่อว่าสังคมในอุดมคติต้องเป็นสังคมที่ปราศจากการกดขี่ การเอารัดเอาเปรียบ และความเห็น
แก่ตัวทั้งปวง ซึ่งวิธีการที่จะไปถึงสังคมแบบนี้ได้คือต้องเกิดการปฏิวัติทางชนชั้น(โดยกรรมาชีพและ
ชาวนา) ด้วยเหตุนี้ การพดูถึงความเสมอภาคในลักษณะนี้จึงเป็นแหล่งที่มาของลัทธิทางเศรษฐกิจและ
การเมืองแบบคอมมิวนิสต์ (Communism) และ สังคมนิยม (Socialism)11 
 
  1.2 ส่านักแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม (Post-modernism) 
   โดยเป็นส านักแนวคิดที่มีพ้ืนฐานการวิพากษ์มาจากส านักแนวคิดมาร์กซิสม์ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังยืนพ้ืนค าอธิบายอยู่บนหลักการร่วมเดียวกับส านักคิดในยุคบุกเบิกอ่ืนๆ (โดยเฉพาะ
การตีความเชิงปัจเจกบุคคลแบบแมกซ์ เวเบอร์) ภาพรวมของสาระส านักคิดนี้จะเป็นการรื้อถอน

                                                        

10
 ทัศนะแบบมาร์กซิสม์ โดยเฉพาะในทางอุดมการณ์การเมืองการปกครอง ได้ถูกกล่าวถึงบางส่วนแล้วใน บทที่ 2 หัวข้อ “ปฏิวัติ

รัสเซีย (Russian Revolution)”  
11

 การที่หลายประเทศที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ มีการใช้ตราสัญลักษณ์ทางการเมืองเป็นรูป “ค้อน-

เคียว” นั่นก็มีที่มาจากการที่ “ลัทธิมาร์กซิสม์” ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ให้ความส าคัญกับการปฏิวัติสังคมโดยกลุ่ม “กรรมกร” และ 
“ชาวนา” จึงมีการน าสัญลักษณ์ที่สื่อถึง 2 กลุ่มดังกล่าวมาใช้ อันได้แก่ “ค้อน” ที่หมายถึงเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพอันเป็น
ตัวแทนของ “กรรมกร (หรือชนชั้นกรรมาชีพ)” และ “เคียว” ที่เป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพอันสื่อถึง “ชาวนา” นั่นเอง 
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โครงสร้าง (De-constructionism)12 โดยเป็นการอธิบายว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปนั้นล้วนแล้วแต่
ไม่มีศูนย์กลางความเป็นหนึ่ง หรือไม่มองว่าทุกอย่างมีสารัตถะ/แก่นสาร “ด้านเดียว” เพราะในความ
เป็นจริงสังคมมนุษย์เป็นไปอย่างหลากหลายและซับซ้อน ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละกลุ่มแต่ละ
บุคคล ดังนั้น จึงยากที่จะหา “ความจริงสูงสุด” หรือมีพัฒนาการที่เป็นระนาบเส้นตรง ซึ่งส่วนใหญ่
หลักปรัชญานี้มักจะปรากฏให้เห็นในงานประเภทศิลปะและสุนทรียศาสตร์ ที่ต้องการโจมตี “กรอบ” 
ที่ถูกก าหนดด้วยตรรกะแบบอุตสาหกรรมและความทันสมัย (สรุปให้เข้าใจก็คือ ไม่ไปยึดติดค าอธิบาย
ที่ตวั “โครงสร้าง” แต่มายึดท่ีตัว “มนุษย”์ มากขึ้น) 
   ส าหรับประเด็นส าคัญที่ส านักแนวคิดหลังสมัยใหม่นิยมได้โต้แย้งทฤษฎีและ
หลักการว่าด้วยการสร้างความทันสมัยนั้น สามารถแยกพิจารณาออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้  
   (1) กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่มีการวิพากษ์ถึงบทบาทของ “ความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์” ที่รุ่งเรืองในยุคอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ว่า “ไม่ใช่ความรู้แบบเดียว” ที่สามารถอธิบาย
สรรพสิ่งบนโลกนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ หากแต่มี “องค์ความรู้” แขนงหรือลักษณะอ่ืนๆ อีกมาก เพียงแต่
ไม่มีการยอมรับในลักษณะของศาสตร์แห่งเหตุและผลเหมือนวิทยาศาสตร์ จึงถูกเบียดขับไปเป็น
ความรู้กระแสรอง (หรือนอกกระแส) ดังนั้น กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่นี้จึงพยายามจะเสนอว่า ไม่มี
เกณฑ์ตายตัวที่ตัดสินความบริสุทธิ์ของศาสตร์ หรือไม่มีอะไรไปนิยามได้ว่าสิ่งนั้นเป็นความรู้หรือสิ่งนี้
ไม่เป็นความรู้ และหากจะยอมรับวิทยาศาสตร์ในฐานะศาสตร์ที่เป็นประโยชน์กับสังคม ดังนั้นศาสตร์
อ่ืนๆ (เช่น สังคมศาสตร์ ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ) ก็ควรจะถูกมองว่า
เป็นศาสตร์ที่สามารถชี้น าการพัฒนาให้กับสังคมได้เช่นกัน  
   (2) เนื่องจากเป็นกลุ่มแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังจากยุคทุนนิยมและอุตสาหกรรมเบ่ง
บาน(บ้างก็บอกว่าเป็นยุคทุนนิยมล่าสุด หรือ Late capitalism) ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเป็นการผสานเอา 
“ผลกระทบ” ของความทันสมัยที่ได้เกิดข้ึนไปแล้วมาหลอมรวมเป็นค าอธิบายในเชิงวิพากษ์ ผนวกกับ
ค าอธิบายที่ค่อนข้างเน้นไปในทางมนุษยนิยม (Humanism) หรือการมองเห็นคุณค่าในตัวมนุษย์ใน
ฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล ด้วยเหตุนี้  กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่จึงโจมตีตรรกะแบบทุนนิยมและ
อุตสาหกรรมว่า เป็นการ “ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ (Dehumanization)” นั่นคือเป็นการตอก
ตรึงกิจวัตรประจ าวันของมนุษย์ให้ถูกก ากับภายใต้การจัดระบบในเชิงพ้ืนที่และเวลา  หรือให้อยู่กับ
กฎเกณฑ์ตายตัว ตายตัว ทั้งๆ ที่ ท าให้มนุษย์กลายเป็นเพียง “ฟันเฟืองของเครื่องจักรกล” หรือ 
“วัตถุดิบ” ในการผลิตหนึ่งๆ ทั้งๆ ที่มนุษย์เองก็มีชีวิตจิตใจ มีตรรกะ/วิธีคิด มีความคิดสร้างสรรค์ 
หรือมีพฤติกรรมมนุษย์สามารถมีความลื่นไหลตามบริบทและพลวัตสังคมซึ่งไม่อาจจะถูกจองจ าด้วย
ความเป็นแบบแผนส าเร็จรูป เพราะมิเช่นนั้นมนุษย์ก็จะถูกครอบง าจนไม่เกิดการพัฒนาทางความคิด
ได้ กล่าวโดยสรุปก็คือ ตรรกะแบบเหตุผลแบบทุนนิยมและอุตสาหกรรมในมุมมองของกลุ่มแนวคิด
หลังสมัยใหม่ เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์เกิดความแปลกแยกออกจากอารมณ์และความรู้สึกของตน ใน

                                                        

12
 ในเอกสาร/ต าราบางเล่มอาจจะมีการเรียกส านักคิดหลังสมัยใหม่ นิยมนี้ว่าเป็น “แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม(Post-

structuralism)” ทั้งนี้เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่มุ่งไปที่การตั้งค าถาม โต้แย้ง ถกเถียง รวมถึงพยายามท าลายค า จ ากัดความแบบ
ทฤษฎีโครงสร้างนิยม (Structuralism) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในยุคที่เกิดความเฟ่ืองฟูของอุตสาหกรรมและความทันสมัย (แคทเธอรีน  
เบลซีย์ (แต่ง), อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล (แปล), 2549) 
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ลักษณะติดกับดักของ “กรงเหล็ก (Iron cage)” แห่งเหตุผล13  (Weber, 1905 อ้างใน อานันท์  
กาญจนพันธุ์, 2552: 11-12) 
   (3) วิพากษ์วิธีคิดแบบโครงสร้าง (Structural) โดยเฉพาะการอธิบายสังคม เพราะ
กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่เชื่อว่า ในความเป็นจริงแล้วสังคมมีลักษณะที่แตกแยกออกเป็นส่วนเสี้ยว
(Fragmented) เป็นต้นว่า อยู่กันเป็นกลุ่มคน ชนชั้น หรือวัฒนธรรมย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อน มากกว่าจะบูรณาการกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เหมือนดังที่นักทฤษฎียุคบุกเบิกได้เสนอว่า 
ดังนั้น จึงเห็นว่าการมองสังคมแบบภาพรวมโครงสร้างจึงฉาบฉวยจนเกินไปและไม่สามารถเข้าถึง
รายละเอียดปลีกย่อยของปัญหาได้ และควรจะลดระดับการมองในเหลือระดับปัจเจกบุคคล
(Individual) หรือระดับรายบุคคลบ้าง ซึ่งในแง่นี้จึงเท่ากับว่า กลุ่มแนวคิดหลังสมัยใหม่พยายามจะ
โจมตีการศึกษาสังคมศาสตร์แบบปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่พยายามจะน าวิธีการทางวิทยาศาสตร์
(ซึ่งมีธรรมชาติของข้อมูลตายตัว)มาอธิบายสังคม(ซึ่งมีธรรมชาติของข้อมูลที่เป็นพลวัต)ว่าเป็นเรื่องที่
เหลวไหลและไม่สามารถใช้ได้จริง 
  
 2. ผลกระทบของ “ความทันสมัย” 
  เมื่อหลอมรวมเอาทัศนะจากเนื้อหาส านักคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
สืบเนื่องของความทันสมัยแล้ว ก็จะท าให้เห็นว่าอีกด้านหนึ่งที่ในทัศนะของ “ผู้สนับสนุนความ
ทันสมัย” ไม่ทันได้ตระหนักถึง โดยเฉพาะวิกฤตหรือผลกระทบต่อโลกในด้านต่างๆ ซึ่งจะพอจัด
จ าแนกพิจารณาได้ดังนี้ 
  2.1 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่า แม้ความทันสมัยและ
อุตสาหกรรมจะท าให้ความมั่งค่ังด้านวัตถุให้กับมนุษย์เพียงใดก็ตาม หากแต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือความ
ร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณ ทั้งนี้เพราะ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความส าคัญต่อกระบวนอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุดิบเพ่ือ
การผลิตหรือเพ่ือรองรับกากเสียจากกิจกรรมการผลิตและบริโภคของมนุษย์ ทั้งนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
สืบเนื่องจากความรุ่งเรืองของความทันสมัยซึ่งกลายเป็นปัญหาสังคมร่วมสมัยก็ได้แก่ 
   (1) มลภาวะ (Pollution) หมายถึง สภาวะที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อน จน
ท าให้สิ่งแวดล้อมเสียคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ ส่วนใหญ่พบมากในเขต 
“ชุมชนเมือง” ซึ่งแบ่งออกเป็นมลภาวะทางอากาศ (Air pollution) ได้แก่ ควัน ฝุ่น ก๊าชพิษ เขม่า
จากท่อไอเสีย ฯลฯ มลภาวะทางน้ า (Water pollution) ได้แก่ น้ าเน่าเสีย น้ าขาดออกซิเจน น้ ามี
โลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน ระบบนิเวศในน้ าสูญเสีย ฯลฯ มลภาวะทางเสียง (Noise pollution) 
ได้แก่ เสียงรบกวนจากโครงการก่อสร้าง เสียงจากยานพาหนะ จากโรงงานอุตสาหกรรม จากธุรกิจ
บันเทิง ฯลฯ หรือแม้แต่มลภาวะในดิน (Soil pollution) ได้แก่ ดินเค็มจัด/เปรี้ยวจัด ดินขาดธาตุ
อาหาร ดินปนเปื้อนสารเคมีและโลหะหนักอันเนื่องจากการทับถมของขยะ ฯลฯ ซึ่งการกระจายและ

                                                        
13 ตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบเร่ืองตรรกะความเป็นอุตสาหกรรมและทุนนิยมต่อชีวิตมนุษย์ ก็คือ ภาพยนตร์เรื่อง Modern 
Times (1936) ที่น าแสดงโดยชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ซึ่งมีเนื้อหาล้อเลียนและเสียดสีตรรกะการท างานแบบ 
“อุตสาหกรรมนิยม” ที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ให้เหลือเสมือนเพียงเคร่ืองจักรที่ไร้ชีวิต 
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ความหลากหลายของมลพิษมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของมนุษย์ กล่าวคือ มลภาวะจะเกิดขึ้น
หนาแน่นที่ก็คือเขตธุรกิจย่านใจกลางเมือง (CBD – Central Business District) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่หนาแน่นเช่นเดียวกัน เช่น มีการจราจรที่คับคั่ง มีอาคารสูงมากมายที่ปิด
กั้นการถ่ายเทของอากาศ และในย่านอุตสาหกรรมหนักซึ่งก็มีปล่องควันขนาดใหญ่มากมาย ในขณะที่
เขตท่ีอยู่อาศัยบริเวณชานเมืองมีปริมาณมลภาวะที่น้อยกว่า (เสน่ห์  ญาณสาร, 2550: 152) 
   ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าปัญหามลภาวะได้กลายมาเป็นปัญหาร่วมในระดับโลกไป
แล้ว โดยเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก(Climate change) ที่สืบ
เนื่องจากภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากมลภาวะทางอากาศของ
โลก โดยเฉพาะการสะสมของ “ก๊าชเรือนกระจก” อันประกอบไปด้วยก๊าชส าคัญได้แก่ 
คาร์บอนไดออกไซด์  มี เธน ซัลเฟอร์ออกไซด์ และก๊าชคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC 
(Chlorofluorocarbons) ฯลฯ ซึ่งก๊าชเหล่านี้ได้ถูกปลดปล่อยจากกิจกรรมอุตสาหกรรมของมนุษย์ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนั่นเอง และยิ่งประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมสูง ก็ยิ่งปล่อยก๊าช
เรือนกระจกออกมาในจ านวนมากด้วยเช่นกัน เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน ประเทศอุตสาหกรรมใน
ยุโรปตะวันตก เป็นต้น 
   ความจริงแล้วภาวะเรือนกระจกเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของโลกอยู่
แล้ว หากแต่ความรุนแรงของชั้นเรือนกระจกที่นับวันยิ่งหนามากขึ้น ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการ
ธรรมชาติเลย โดยเฉพาะการเพ่ิมข้ึนของสารเร่งปฏิกิริยาอย่างก๊าชคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือ CFC 
เพราะก๊าชนี้จะเกิดจากการผลิตสารท าความเย็นทั้งหลาย (เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น/ตู้แช่ 
อุตสาหกรรมหล่อเย็น เป็นต้น) ซึ่งใช้กันอย่างมากตั้งแต่หลังศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (แมนเฟร็ด   
สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 146-150) และเมื่อก๊าช CFC นี้ปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศมากขึ้น ก็จะยิ่งไปท าให้ชั้นเรือนกระจกหนาและกักขังความร้อนที่รับจากดวงอาทิตย์ได้
มากขึ้น เป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น(หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ภาวะโลกร้อน”) ในขณะเดียวกัน
สาร CFC ก็ยังมีส่วนท าลายชั้นโอโซน ซึ่งเป็นชั้นที่คอยดักจับรังสีที่เป็นอันตรายต่อสรรพชีวิตจากนอก
โลก และเมื่อชั้นโอโซนเบาบาง ก็จะท าให้รังสีเหล่านั้นเล็ดลอดมาลงสู่พ้ืนโลกได้มากขึ้น ผลที่ตามมา
นอกจากจะท าให้อากาศบนผิวโลกเกิดการแปรปรวน อาทิ ระดับน้ าทะเลเพ่ิมสูงขึ้น ฤดูกาลผกผันไม่
แน่นอน ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเนื่องจากเกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ ไม่
สามารถปรับตัวได้ ฯลฯ หรือเรื่องมะเร็งผิวหนังจากรังสีเหล่านั้นแล้ว ก็ยังท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรอันเป็นปัจจัยต่อการด ารงชีพของมนุษย์ลดลง อันเป็นสาเหตุของความขัดแย้งในการแย่งชิง
แหล่งทรัพยากรระหว่างกันจนกลายเป็น “วิวาทะ” ในระดับโลกอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เรื่องภาวะอด
อยากของประชาชนในตอนกลางของทวีปแอฟริกา หรือพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลที่ลดลงจนเสี่ยงต่อการจมอยู่
ใต้ทะเลของบรรดาประเทศหมู่เกาะกลางมหาสมุทร อย่างเช่น มัลดีฟส์ (Maldives), ตูวาลู (Tuvalu), 
ฟิจิ (Fiji) และปาเลา (Palau) 
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ภาพ 4.1 แสดงผลของภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ที่เป็นผลมาจากกิจกรรม

อุตสาหกรรมของมนุษย์  
(ที่มา: แมนเฟร็ด สเตเกอร์ (เขียน), วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (แปล), 2553: 148) 

 
 

 
ประเทศ ปริมาณทั้งหมด (x 1,000 

ตัน) 
ปริมาณก๊าชที่ปล่อย/ประชากร 1 คน 

(ตัน/คน) 
1. สหรัฐอเมริกา 1,650,020 5.61 
2. จีน 1,366,554 1.05 
3. รัสเซีย 415,951 2.89 
4. อินเดีย 366,301 0.34 
5. ญี่ปุ่น 343,117 2.69 
6. เยอรมัน 220,596 2.67 
7. แคนาดา 174,401 5.46 
8. สหราชอาณาจักร 160,179 2.67 
9. เกาหลีใต้ 127,007 2.64 
10. อิตาลี 122,726 2.12 

 
ตาราง 4.1 แสดง 10 ประเทศท่ีปล่อยก๊าชเรือนกระจก (ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์) มากที่สุด ในปี 

ค.ศ. 2004 (ท่ีมา: แมนเฟร็ด สเตเกอร์ (เขียน), วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (แปล), 2553: 152) 
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   นอกจากภาวะโลกร้อนที่เป็นผลกระทบระดับโลกแล้ว ก็ยังพบว่าในระดับชุมชน 
การกลายเป็นเมืองและการกลายเป็นอุตสาหกรรมยังได้แปรเปลี่ยนพ้ืนที่โดยรอบให้กลายเป็น “เกาะ
แห่งความร้อน (Urban Heat Island)” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในเขตเมือง
เมื่อเทียบกับเขตชานเมืองและชนบท กล่าวคือ การหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้างในเขตเมือง รวมถึงยาน
พานะ โรงงาน แสงไฟต่างๆ ที่มากกว่าจ านวนพ้ืนที่สีเขียว เป็นเหตุให้เกิดความร้อนในปริมาณที่มาก 
เพราะการที่เขตในกลางเมืองมีตึกสูงๆ สีทึบๆ และมีก าแพงในแนวดิ่งจ านวนมาก รวมทั้งมีถนนและ
ลานจอดรดที่เป็นคอนกรีตหรือลาดบาง จึงมีแนวโน้มที่ท าให้รับหรือดูดซับเอาพลังงานความจากดวง
อาทิตย์ในอัตราที่สูงกว่าชนบท เมื่อเทียบกับชนบทที่แม้จะได้รับความร้อนในอัตราที่เท่ากัน แต่ก็มี
พ้ืนที่สีเขียวคอยสะท้อนและกระจายหรือปรับสมดุลระหว่างอุณหภูมิ เป็นเหตุให้อุณหภูมิในเขตเมืองมี
สูงกว่าเขตชานเมืองและเขตชนบทอยู่ประมาณ 8 องศาเซลเซียส (15 องศาฟาเรนไฮท์) หรืออาจ
มากกว่านั้น (เสน่ห์  ญาณสาร, 2550: 149-151) และแม้ว่าจะเป็นกลางคืน อุณหภูมิของเกาะความ
ร้อนในเขตเมืองก็ไม่ได้ลดหรือร้อนน้อยไปกว่าตอนกลางวันเลย ซึ่งการมีอุณหภูมิที่สูงแน่นอนว่าก็ต้อง
กระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้อยู่ยากล าบากมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นมูลเหตุสนับสนุนให้เกิดการใช้
เครื่องท าความเย็นอันเป็นสาเหตุของก๊าชเรือนกระจกอีกด้วย ซึ่งตัวอย่างของเมืองที่ประสบปัญหาการ
กลายเป็นเกาะแห่งความร้อนก็อย่างเช่น เมืองโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น มหานครนิวยอร์ก 
(New York) และเมืองแอตแลนตา (Atlanta) ในสหรัฐอเมริกา และรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
 

ภาพ 4.2 แสดงอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่าง “เกาะแห่งความร้อน” หรือพ้ืนที่ในเขตใจกลางเมือง
(Downtown) กับชุมชนเขตชานเมือง (Suburban) และเขตชนบท (Rural) (ท่ีมาของภาพ 

http://www.oneonta.edu/faculty/baumanpr/geosat2/Urban_Heat_Island/Urban_Heat_
Island_Part_I.htm) 
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   อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อนก็เป็นที่
พูดถึงกันในระดับโลก โดยเฉพาะแนวทางแก้ไขและการป้องกันในระยะยาว มีการสร้างแนวทางความ
ร่วมมือระดับโลก อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC), พิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ว่าด้วยการลดปริมาณก๊าชเรือนกระจกในธุรกิจอุตสาหกรรม (ดังท่ีกล่าวมาบ้างแล้วในบทที่ 
3), ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่า “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมทั้งยังเป็นตัวตั้งตัวตี
ที่สนับสนุนให้เกิดความทันสมัยในระดับโลก กลับปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในทุกความร่วมมือที่กล่าวมา
ข้างต้น เพียงเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศของตน ซึ่ง
ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนัยลึกๆ ได้ว่า ความจริงแล้ว “สหรัฐอเมริกา” ไม่ได้มีความจริงใจที่
จะแก้ปัญหาซึ่งควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งโลก หรือเป็น “ความเห็นแก่ตัว” ในลักษณะ 
“รับชอบ” แต่ “ไม่รับผิด”  
   (2) โรคอุบัติใหม่ (Emerging disease) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว มีทั้งโรคที่มีพยาธิสภาพจากเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ฯลฯ ซึ่งสามารถ
ติดต่อกันได้ในลักษณะโรคระบาด เช่น ไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคอีโบล่า โรคไวรัสเมอร์ส เป็นต้น และ
โรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้มีพยาธิสภาพมาจากเชื้อโรค ซึ่งด้วยความที่เป็นโรคที่ก าลังเกิดใหม่จึงไม่มีการ
พัฒนาแนวทางป้องกัน วัคซีน หรือยารักษาโรคขึ้นมาได้ทันท่วงที ท าให้ผู้ป่วยโรคเหล่ านี้ต้องสังเวย
ชีวิตไปในจ านวนไม่น้อย 
   การเกิดขึ้นของโรคอุบัติใหม่ถือเป็นฝันร้ายที่กระทบต่อความมั่นคงของชีวิตมนุษย์ 
ซึ่งโรคอุบัติใหม่ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมประกอบกับความมักง่าย
ของมนุษย์ในการสร้างระบบจัดการของเสียที่เกิดกับกระบวนการดังกล่าว โดยตัวอย่างของโรคอุบัติ
ใหม่อันเป็นผลพวงสืบเนื่องจากการใช้อุตสาหกรรมและความทันสมัยโดยไม่ได้ตระหนักถึงข้อพึงระวัง 
ที่จะน ามาพิจารณาก็ได้แก่ 
   - โรคมินามาตะ (Minamata disease) เป็นโรคที่เกิดจากพิษของสารปรอทที่มี
ผลกระทบถึงระดับพันธุกรรมและระบบประสาท ท าให้เกิดอาการแขนขาบิดงออย่างรุนแรง กล้ามเนื้อ
กระตุกตัวเร็ว อวัยวะเคลื่อนไหวล าบาก วิตกจริตบ่อย กรีดร้อง และมีลักษณะคล้ายกับการขาด
สารอาหาร นัยน์ตาด าขยายกว้าง ลิ้นและปากแห้ง ส่วนใหญ่พบในวัยเด็ก ซึ่งเหตุที่ชื่อว่า “โรคมินามา
ตะ” เพราะโรคนี้ถูกพบครั้งแรกที่เมืองมินามาตะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2499 เนื่องจากเมืองมินา
มาตะเป็นเมืองที่การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2  จากแผน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมของรัฐบาลญี่ปุ่นขณะนั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งวิธีการจัดการกับ
สารเคมีที่เป็นของเสียของโรงงานทั้งหลายก็คือปล่อยลงสู่อ่าวมินามาตะ เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มี
การพัฒนาระบบจัดการที่มีคุณภาพ ท าให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบอ่าวและใช้ประโยชน์จาก
อ่าว (เช่น ท าประมง) ได้รับผลกระทบจากพิษของสารพิษโดยเฉพาะสารปรอทอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโรค
มินามาตะนี้ยังน าไปสู่ความขัดแย้งของประชาชนโดยเป็นการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในชั้นศาล
ระหว่างผู้ป่วยและเจ้าของธุรกิจที่ปล่อยสารเคมี (National Institute for Minamata Disease, 
2001) 
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   -โรคอิไต-อิไต (Itai-Itai desease) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับพิษจาก
สารแคดเมียม ซึ่งนิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคาะพ่นสีรถยนต์และรถมอเตอร์ไซต์(ที่มีการใช้ความ
ร้อนเป็นตัวท าละลาย) ค าว่า “อิไต” เป็นภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “เจ็บปวด” เนื่องจากมีการพบครั้งแรกที่
ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับโรคมินามาตะ สาเหตุเกิดจากการที่ผู้ป่วยได้รับสารแคดเมียมไปสะสมใน
กระดูกเป็นระยะยาว โดยสารดังกล่าวจะเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดดมและการสัมผัส อาการของโรคคือ
มีการเจ็บกระดูกมาก โลหิตจาง สูญเสียประสาทการดมกลิ่น มีอาการหนาวๆร้อนๆ เหมือนกับเป็นไข้ 
อาเจียน ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ไอรุนแรง น้ าลายฟูมปาก หรือรุนแรงจนกระทั่งเกิดเป็นมะเร็งที่ไต
และต่อมลูกหมากได้ (Almeida and Stearns, 1998: 37-60) 
 

    
 

ภาพ 4.3 อาการของโรคอุบัติใหม่ที่มีผลมาจากสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
(ก. โรคมินามาตะ, ข. โรคอิไต-อิไต) 

(ท่ีมาของภาพ http://pollutionpictures.blogspot.com/2010_07_12_archive.html) 
 
   (3) ความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้มนุษย์จะ
พยายามเอาชนะด้วยการก าหนดควบคุมธรรมชาติให้เข้าหาตนมากเพียงใดก็ตาม แต่สุดท้ายชีวิต
มนุ ษย์ ไ ม่ ส ามารถรอดพ้น ไปจากการ พ่ึ งพาคว ามสมบู รณ์ ของธร รมชาติ ไป ได้  ดั ง นั้ น 
ทรัพยากรธรรมชาติจึ งถือว่ า เป็นปัจจั ยส าคัญต่อการด ารงชี วิ ตของมนุษย์ด้ วย  แต่ เมื่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติเผชิญกับการร่อยหรอและความเสื่อมโทรมจนมีจ านวนจ ากัดมากกว่าเดิม จึงน ามา
ซึ่งความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากรกันเกิดขึ้น และความขัดแย้งส่วนใหญ่ก็มักเป็นเรื่องระหว่าง 
“กลุ่มอ านาจ” ที่พยายามเบียดขับโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์ระหว่างกัน คนที่มีอ านาจส่วนใหญ่
มักเป็นชนชั้นหรือผู้ที่มีต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมสูง จะเข้าถึงและผลาญผลประโยชน์จากทรัพยากรอัน
เป็นสมบัติส่วนรวม (Common property) เข้าสู่ตนเองได้มากกว่า ซึ่งในขณะเดียวกันคนที่ด้อย
อ านาจก็จะถูกกีดกันและกดขี่จนหมดโอกาสเข้าถึงทรัพยากรทั้งๆ ที่ก็เคยใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เหล่านั้น ซ้ าร้ายในบางครั้งก็ถูกปัดภาระความรับผิดชอบจากกลุ่มอ านาจเหล่านั้นให้ต้องรับวิบากกรรม

ก. ข. 
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แต่ฝ่ายเดียว กลายความเสียเปรียบที่แปรเปลี่ยนไปสู่การเกิดขบวนการต่อสู้เพ่ือต่อรองอ านาจใน
รูปแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุนและรัฐที่เข้าไปหาผลประโยชน์จากป่าชุมชน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของไทย กรณีพิพาทระหว่างกลุ่มทุนขนาดใหญ่กับชาวบ้านในพ้ืนที่เรื่อง
ผลกระทบจากเหมืองถ่านหินลิกไนต์ที่อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง กรณีพิพาทของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทกลุ่มทุนในการปล่อยสารตะกั่วลงสู่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 
หรือแม้แต่เรื่องข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มทุนในการเปิดท าเหมืองแร่โปรแตสเซียมที่จังหวัด
อุดรธานี ฯลฯ 
   อย่างไรก็ดี หากจะโทษว่าความขัดแย้งและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลก
ทั้งหมดเกิดจากอุตสาหกรรมและความทันสมัยก็คงจะไม่ถูกต้องเสียเดียว เพราะตราบใดที่เรายังบอก
ว่าอุตสาหกรรมคือวิถีทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ ตราบนั้นอุตสาหกรรมและความ
ทันสมัยก็ต้องยังด าเนินต่อไป หากแต่ต้องด าเนินควบคู่กับ “กระบวนการควบคุม/จัดการ” ที่มี
ประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งบาร์โทน (Bartone) ได้สรุปจุดอ่อนของกระบวนการจัดการทรัพยากรจน
เป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองของประเทศโลกก าลังพัฒนาได้ทั้งสิ้น 6 ประการ (Bartone, 
1991 อ้างใน เสน่ห์ ญาณสาร, 2550: 164) ได้แก่  
   - ความตั้งใจ เจตนา และนโยบายทางการเมืองที่ขาดแคลนไม่เพียงพอ และไม่
จริงจังในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในชุมชนเมือง 
   - กระบวนการขยายตัวของเมืองในประเทศก าลังพัฒนาด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
มากเกินกว่าขีดความสามารถของท้องถิ่นท่ีจะจัดเตรียมบริการและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นเดียวกับของ
เสียจากชุมชนเมืองที่มีมากเกินกว่าที่จะจัดการได้อย่างปลอดภัย 
   - การก าหนดราคาที่ดินที่ต่ าเกินไปของบริการต่างๆ เช่น การจัดเก็บขยะในเขต
ชุมชนเมือง การจัดสรรบริการต่างๆ ที่ไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังกระจายไม่สม่ าเสมอ
   - การก าหนดราคาทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ประสิทธิภาพ เช่น คิด
ราคาต่ าเกินไปส าหรับค่าไฟฟ้าและน้ าประปา ท าให้มีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ทรัพยากรจะหมดสิ้นไป
อย่างรวดเร็ว และระดับของมลพิษก็เพ่ิมสูงขึ้น 
   - ขาดการควบคุมการใช้ที่ดิน หรือระบบการถือครองที่ดินไม่เหมาะสม เป็นผลให้
ราคาที่ดินสูงมาก จนกระทั่งคนจนไม่สามารถมีที่ดินเป็นของตนเอง จึงต้องบุกรุกเข้าไปตั้งถิ่นฐานใน
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมได้โดยง่าย หรือในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อมลพิษต่างๆ 
   - ความสามารถด้านสถาบันต่างๆ ที่ไม่เพียงพอส าหรับการจัดการสภาพแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการก าหนดมาตรฐานและการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนการบังคับใช้ 
  2.2 ผลกระทบด้านความม่ันคงของมนุษย์ ในยุคก่อนที่จะเกิดความเฟ่ืองฟูของความ
ทันสมัยและอุตสาหกรรม “ความมั่นคง” มักถูกพูดถึงในระดับ “รัฐชาติ” หรือภาพกว้างมาโดยตลอด 
เช่น ความมั่นคงของประเทศ ความเป็นเอกราช ความมั่นคงทางการเมือง แต่หลังจากสิ้นสุดสงคราม
เย็นตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้เสนอค านิยามเรื่อง 
“ความมั่นคงของมนุษย์” เสียใหม่ ว่าควรปรับเปลี่ยนความสนใจจากเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐหรือความ
มั่นคงในระดับใหญ่ มาสู่ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล (หรือระดับบุคคล) (UNDP, 2010 อ้างใน      
ระพีพรรณ ค าหอม, 2554: 94) ทั้งนี้เพราะความทันสมัยและอุตสาหกรรมที่พัฒนาถึงขีดสุดได้เป็นสิ่ง
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ที่เพ่ิมความเสี่ยงแบบใหม่ให้กับมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงจากภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
ยาวนาน (เช่น สงคราม) หรือความมั่นคงในระดับชีวิตประจ าวัน ซึ่งพอจะยกตัวอย่างให้เห็นถึง
ผลกระทบของความทันสมัยที่มีต่อความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) สงคราม (War) เมื่อพูดถึงการห้ าหั่นระหว่างมนุษย์กลุ่มต่างๆ นั้นมีมานาน
มากในแทบทุกยุคทุกสมัยของประวัติศาสตร์มนุษย์ หากแต่ว่าสงครามในสมัยใหม่มีระดับความ
เสียหายที่กว้างขวางมากกว่าอดีตมาก ทั้งเรื่องคู่กรณีก็ไม่ได้เป็นแค่ระดับอาณาจักรหรือท้องถิ่นขนาด
เล็กอีกต่อไป ซึ่งความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหนึ่ งที่พัฒนา
ขีดจ ากัดการลายล้างของยุทโธปกรณ์ (ชัดเจนที่สุดก็คือการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์) ส่งผลให้ขอบข่าย
ผลกระทบที่จะมีต่อตัวมนุษย์นั้นขยายวงกว้างมากขึ้นเช่นกัน ดังเช่น สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 
สงครามตัวแทนในยุคสงครามเย็น (นั่นคือ สงครามคาบสมุทรเกาหลี และสงครามเวียดนาม) หรือ
สงครามการก่อการร้ายและสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ด าเนินมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2000 
เป็นต้นมา ฯลฯ ซึ่งทุกสงครามที่กล่าวมานั้นล้วนแต่น าพาความบอบช้ ามาให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และเสถียรภาพของสถาบันต่างๆ ที่ขับเคลื่อนประเทศ 
   เป็นที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่า สงครามทั้งระหว่างชาติและในประเทศในปัจจุบัน
หลายครั้งล้วนเชื่อมโยงหามหาอ านาจอย่าง “สหรัฐอเมริกา” แทบทั้งสิ้น ทั้งที่เป็นตัวละครหลักหรือ
คู่กรณีสงครามเอง และที่ให้การสนับสนุน(อย่างลับๆ)อยู่เบื้องหลัง ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวสวนทางกับ
ภาพลักษณ์ “เบื้องหน้า” ที่พยายามจะแสดงให้ทั้งโลกรู้ว่า สหรัฐอเมริกาคือผู้น าในทุกด้าน ทั้งยัง
พยายามสถาปนาตนให้เป็นเสมือนมาตรฐาน “ความถูกต้อง” ของโลก หรือเป็น “ต ารวจของโลก” 
ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาสู่การตั้งค าถามที่ว่า สรุปแล้วประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าด้านการพัฒนาโลกอย่าง 
“สหรัฐอเมริกา” ควรจะถูกจัดวางให้อยู่ภาพลักษณ์ไหนกันแน่? ระหว่าง “พระเอก” หรือ “ตัวร้าย” 
ในคราบของพระเอก? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.4 ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี คือตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างประเทศอันมี 
“สหรัฐอเมริกา” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง  

(ที่มา: บุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ และคณะ, 2555: 140) 
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   (2) การแทรกแซงกิจการภายในประเทศของมหาอ่านาจโลก เนื่องจากกลไก
ระบบ “รัฐชาติ” ที่ได้พัฒนาขึ้นนั้น เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ได้ออกแบบทิศทางการบริหารและ
การพัฒนาเพ่ือให้สอดรับบริบทสังคมเป็นของตนเอง แต่ทว่าในเงื่อนไขของสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ปัจจัยความเป็นโลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศต่างๆ ถูกเชื่อมโยงให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันในระดับโลกมาก
ขึ้น เป็นเหตุให้อ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจแทนที่จะเป็นของแต่ละประเทศ กลับกลายเป็นว่า
ต้องถูกควบคุมหรือบงการด้วยมหาอ านาจ(หมายความรวมถึงองค์กรทางเศรษฐกิจและความมั่นคง
ระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย) ท าให้ประเทศต่างๆ เหล่านั้นต้องสูญเสียการตัดสินใจ และหันไปพ่ึงพิง
หรือแปรผันนโยบายตามประเทศมหาอ านาจมากขึ้น คล้ายกับเป็น “เบี้ยล่าง” ในการจัดระเบียบโลก
ใหม่ (New world order) ของมหาอ านาจ  
   ผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการเปิดโอกาสให้มหาอ านาจเข้ามามีอ านาจน าใน
กิจการภายในประเทศก็คือ การไม่สามารถสร้างสรรค์แนวทางเพ่ือการพัฒนาที่จะเหมาะสมกับ
ประเทศของตนเองได้ เพราะไปน าแนวทางส าเร็จรูปของมหาอ านาจมาครอบทับโดยไม่ได้ดัดแปลง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์
ของไทย ที่มีการแทรกแซงทั้งทางการเมือง การทหาร และการพัฒนาของสหรัฐอเมริกา จนท าให้เกิด
กระบวนการพัฒนาแบบ “บนลงล่าง (Top-down model)” และเท่ากับเป็นการสนับสนุนรัฐบาล
เผด็จการทหารในไทยอยู่ช่วงหนึ่งด้วย ซึ่งในระยะยาวเกิดปัญหาว่า ประชาชนไม่มีโอกาสน าเสนอแนว
ทางการพัฒนาจากระดับฐานรากได้ จนเป็นต้นเหตุของการสร้างมายาคติเกี่ยวกับชนบทแบบ “โง่ จน 
เจ็บ” หรือการแทรกแซงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในชิลี โดยการสนับสนุนให้เกิดรัฐประหารนอง
เลือดรัฐบาลสังคมนิยม (ที่มาจากการเลือกตั้ง)ซึ่งขัดผลประโยชน์กับสหรัฐอเมริกา จนมีผู้บาดเจ็บล้ม
ตายจ านวนมาก ในปี ค.ศ. 1973  
  2.3 ผลกระทบด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นอกเหนือจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองแล้ว พิษภัยของความทันสมัยยังได้ส่งผลกระทบมหาศาล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืนๆ ในสังคมแทบทุกระดับด้วย ซึ่งใน
ที่นี้พอจะยกตัวอย่างประเด็นปัญหาดังกล่าวมาพิจารณาได้ดังนี้ 
   (1) ปัญหาความเหลื่อมล้่าทางเศรษฐกิจ ด้วยตรรกะการแข่งขันกันภายระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมที่เปิดโอกาสให้มีการกอบโกยผลประโยชน์กันได้อย่างเสรี เพียงเพราะเชื่อว่า “กลไก
ตลาด” จะเป็นตัวควบคุมดุลยภาพรวมทั้งยังท าให้เกิดการแจกกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง แต่ใน
ความเป็นจริงกลับไม่ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันเลย หรือเป็นไปในลักษณะ “มือใครยาว สาวได้
สาวเอา” กล่าวคือ ใครที่มีทุนมาก ก็จะประกอบการเพ่ือแสวงหาผลก าไรเข้าสู่ตัวได้มาก ประกอบกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการเข้าถึงทุนและก าไรนั้นมีไม่เท่ากัน หรือสรุปง่ายๆ ก็คือ “ยิ่งเป็น
ทุนนิยมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีชนชั้นหรือมีช่องว่างระหว่างรายได้มากขึ้นเท่านั้น” ท้ายสุดก็น าไปสู่การเกิด 
“ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ” ขึ้นตั้งแต่ในระดับชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก โดยมีเพียง
กลุ่มชนชั้นน าเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่มีฐานะดี ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นคนหมู่มากนั้นมีฐานะยากจน หรือ
เป็นไปในลักษณะที่ว่า “รวยกระจุก จนกระจาย” สะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนการพัฒนาที่ต่างกันราว
ฟ้ากับเหวระหว่างประเทศมหาอ านาจและประเทศโลกที่สาม เช่น อัตราก าลังการบริโภคที่ไม่เท่ากัน 
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ปริมาณหนี้สาธารณะ จ านวนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ความทั่วถึงของนโยบายสาธารณะ
และสวัสดิการสังคม รายได้ต่อหัวต่อคน ฯลฯ 
 
ประเทศ เนื้อสัตว์ 

(กก.) 
กระดาษ 
(กก.) 

เชื้อเพลิง
ฟอสซิล (กก. 
ที่เทียบเท่ากับ

น้่ามัน) 

รถยนต์โดยสาร 
(ต่อประชากร 
1,000 คน) 

มูลค่าทั้งหมดของการ
บริโภคส่วนบุคคล 
(เหรียญสหรัฐ) 

สหรัฐฯ 122 239 6,902 489 21,608 
ญี่ปุ่น 42 239 3,277 373 15,554 

โปแลนด์ 73 54 2,585 209 5,087 
จีน 47 30 700 3.2 1,410 

แซมเบีย 12 1.6 77 17 625 
 

 

ตาราง 4.2 ความเหลื่อมล้ าของรูปแบบการบริโภคประจ าปี (ต่อประชากร 1 คน) ในปี ค.ศ. 2001 
ของประเทศพัฒนาแล้ว (สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น) กับประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา (โปแลนด์ 

จีน และแซมเบีย) (ท่ีมา: แมนเฟร็ด สเตเกอร์ (เขียน), วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (แปล), 2553: 145) 
 
   (2) ปัญหาการขยายตัวของพื้นที่เมือง นับว่าเป็นปัญหาเชิงกายภาพและเชิง
โครงสร้างอีกปัญหาหนึ่ง ถึงแม้การเกิดเมืองจะเป็นผลดีในแง่ความบริบูรณ์ทางวัตถุหรือบริการ
สาธารณะ ทั้งยังก่อให้เกิดการจัดระเบียบด้านๆ ต่างอย่างเป็นทางการ หากแต่อีกด้านหนึ่งของ
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วก็คือ การรุกคืบเข้าสู่บริเวณย่านที่เคยเป็นชาน
เมืองหรือเป็นชนบท ผลที่ตามมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และโครงสร้างสังคมที่ไม่มีวันกลับไป
เป็นเหมือนเดิม เช่น ตึกสมัยใหม่ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ สถานที่ราชการ รวมไปถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้าไปทดแทนชุมชนเดิม โครงสร้างอาชีพเปลี่ยนไปจากแต่เดิมที่อาจมีอาชีพภาค
เกษตรกรรม(เช่น ท าไร่ ท านา ท าสวน เป็นต้น)ไปสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม(เช่น รับจ้าง ค้าขาย 
รับราชการ เป็นต้น)  พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมและพ้ืนที่สีเขียวลดลง รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
เปลี่ยนมือจากชาวบ้านในพื้นที่ไปสู่นายทุนที่เข้ามากว้านซื้อเก็งก าไร ฯลฯ  
   ในขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่พ้ืนที่โดยรอบของเมืองเท่านั้นที่จะได้รับผลกระทบจาก
การขยายตัวดังกล่าว เพราะความเจริญเติบโตของเมืองที่มากขึ้นยังดูดซับเอาผู้คนและแรงงานเข้ามา
ไว้ในเมืองในอัตราที่ทวีคูณ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองด้วยเช่นกัน เช่น ความหนาแน่น
ในการตั้งถิ่นฐานของประชากรท าให้เกิดย่านชุมชนแออัด การจราจรที่ติดขัด ความสัมพันธ์ในลักษณะ
แข่งขันและเป็นปัจเจกบุคคลมากข้ึน (หรืออยู่กันแบบตัวใครตัวมัน) ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่
มีต้นเหตุมาจากปัญหาขยะและการจัดการที่ไม่ดี ปัญหาความทั่วถึงของสาธารณูปโภค รวมไปถึง
ปัญหามลภาวะที่บั่นทอนสุขภาพของคนในเขตเมือง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนับเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก
ต่อนักพัฒนาชุมชน/สังคมในปัจจุบัน เพราะประเด็นการพัฒนาไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะ 
“ชนบท” อีกต่อไป หากแต่ต้องขยับการพิจารณาให้ครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นใน “เมือง” ด้วย หรือ
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หากหมายถึง “ชนบท” ก็เป็นชนบทที่ด ารงอยู่บนความเปลี่ยนแปลงโดยความเชื่อมโยงกับ “เมือง” 
และความทันสมัย หรือพูดง่ายๆ ก็คือ นักพัฒนายุคใหม่ต้องไม่เข้าใจว่า “ชนบท” หรือ “เมือง” คือคู่
ตรงกันข้ามที่แยกขาดการพัฒนาออกจากกันอย่างสิ้นเชิง 
   (3) การล่มสลายของวิถีความเป็นชุมชน สืบเนื่องจากการดูดซับแรงงานที่เกิดขึ้น
หลังการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเมือง เป็นเหตุให้ประชากรในวัยแรงงาน โดยเฉพาะในชนบท
ถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองมากขึ้น ในประเด็นของผลกระทบทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนก็คือ 
กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวในชนบท จากแต่เดิมที่จะเป็น
โครงสร้างแบบครอบครัวขยาย(Extended family) หรือครอบครัวที่มีหลายช่วงวัย กลับกลายเป็น
ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family)14 มากขึ้น เพราะท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ทางรอดหนึ่ง
ก็คือการจ ากัดสมาชิกในครอบครัวให้น้อยลง ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่า ยิ่งสังคมพัฒนาสู่ความเป็นเมือง
และอุตสาหกรรมมากข้ึนเท่าไหร่ เราก็ยิ่งพบสัดส่วนของครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น
บางครอบครัวก็เลือกที่อยู่กินกันโดยไม่มีบุตร จึงเป็นเหตุให้โครงสร้างประชากรมีจ านวนที่ลดลงตาม 
ซึ่งรูปแบบครอบครัวเดี่ยวในทางประชากรศาสตร์นั้นถือว่ามี “ความเปราะบางสูง” ในการจัดการกับ
ปัญหาเมื่อเทียบกับครอบครัวขยาย เพราะไม่มีเครือญาติฝ่ายอ่ืนๆ คอยแบ่งเบาหรือปรึกษาปัญหา
เหมือนครอบครัวขยาย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของปัญหาสังคมอ่ืนๆ เช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
การหย่าร้าง ปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยว/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ 
เป็นต้น (วารุณี  ภูริสินสิทธิ์, 2548: 75) 
   แม้ปัญหาครอบครัวเดี่ยวจะดูเหมือนเป็นปัญหาที่พบชัดเจนในเมืองเท่านั้น แต่เมื่อ
พิจารณาในฟาก “ชนบท” แล้วก็พบว่า มีการขยายตัวของครอบครัวเดี่ยว “รูปแบบใหม่” 
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เกิด “ครอบครัวเดี่ยวแบบแหว่งกลาง” หรือสภาพครอบครัวที่มีสองช่วงวัย
เช่นครอบครัวเดี่ยว แต่เป็นรุ่นที่ไม่ได้ต่อเนื่องกัน เช่น รุ่นปู่ย่า/ตายาย กับ รุ่นหลาน ทั้งนี้เป็นเพราะ
คน “รุ่นพ่อแม่” ซึ่งเป็นช่วงวัยแรงงานถูกดึงไปเป็นฐานการผลิตภาคแรงงานในเมืองเกือบหมด ทั้งนี้
เพราะประชากรวัยแรงงานในเมืองที่มีไม่พอ ส่งผลเกิดการอพยพของประชากรวัยแรงงานจากชนบท
เข้าสู่เมืองมากขึ้น และเพ่ือเป็นการตัดภาระบางประการ หลายครอบครัวจึงต้องจ ายอมให้บุตรของตน
ฝากเลี้ยงไว้กับปู่ย่าตายายที่บ้าน โดยที่ตนจะเป็นฝ่ายไปท างานในเมืองใหญ่หรือต่างประเทศแล้วค่อย
ส่งเงินกลับมา ผลที่ตามมาก็คือ ความผูกพันระหว่างรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกมีน้อยลง กลายเป็นรุ่นลูก
ผูกพันกับรุ่นปู่ย่าตายายแทน และยิ่งไปกว่านั้นอาจจะเกินก าลังการควบคุมของปู่ย่าตายายเพราะ
เรี่ยวแรงที่โรยราตามวัย จึงน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของเด็กและวัยรุ่นอ่ืนๆ ตามมา 
เช่น การจับกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในลักษณะ “วัฒนธรรมแก็ง (Gang culture)” นอกจากนี้ในประเด็น
ของการขาดประชากรวัยแรงงานในชนบทยังก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องการขาดก าลังคนที่จะสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมประจ าถิ่น จนอาจน าไปสู่การล่มสลายและสูญหายของอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ใน
อนาคต 

                                                        

14
 ในความหมายเดิม “ครอบครัวเดี่ยว” จะหมายถึง ครอบครัวที่มีแค่สองช่วงวัย อันได้แก่ วัยพ่อ-แม่ และวัยลูก (วารุณี  ภูริสิน

สิทธิ์, 2548: 72) 
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ภาพ 4.5 แสดงครอบครัวเดี่ยวแบบแหว่งกลาง ที่ปู่กับย่าอยู่กับหลานตัวน้อย ณ หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน

จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญ่ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2557)  
(ทีม่าของภาพ http://thailandunicef.blogspot.com/2014/07/blog-post.html) 

 
 ดังนั้นโดยสรุป จุดมุ่งหมายของการตั้งข้อกังขาถึงพิษภัยของความทันสมัยนี้ ก็เพ่ือชี้ให้เห็น
ผลกระทบอย่างรอบด้านของการท าให้เกิดความทันสมัย ซึ่งเบื้องต้นก็ได้ทราบแล้วว่านอกจากด้านที่
เป็น “ประโยชน์” อันอนันต์แล้ว ความทันสมัยยังก่อให้เกิด “วิกฤต” ในมิติต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ที่มหาศาลเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่การทบทวนถึง
กระบวนการพัฒนาตามแนวทางความทันสมัยในลักษณะที่ว่า เราจะยังใช้ความทันสมัยน าหน้าสังคม
อยู่หรือไม่? หรือเราควรหาแนวทางอ่ืนที่ดีกว่า? หรือถ้าหากยังใช้แนวทางแบบความทันสมัยแล้วต้อง
หลีกเลี่ยงผลด้านลบอย่างไรบ้าง? ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ก่อความผาสุกและประโยชน์สูงสุดกับ
มนุษยชาตินั่นเอง 
 
 
วาทกรรมการพัฒนา (Development Discourse) 
   
 ก่อนจะวิเคราะห์ “ความทันสมัย” ในฐานะ “วาทกรรมการพัฒนา” นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรู้ค านิยามของค าว่า “วาทกรรม (Discourse)” เสียก่อน ซึ่งค าว่า “วาทกรรม” ไม่ได้หมายความ
เพียงแค่ “ค าพูด” หรือ “ประโยค” หนึ่งเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงข้อความซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของ “ชุดความรู้” ซึ่งมีผลในการก าหนดความคิดและความเชื่อของคน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของ
โครงสร้างอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน (จามะรี เชียงทอง, 2548: 123) 
 ความหมายของ “วาทกรรม” ถูกกล่าวไว้อย่างละเอียดโดยนักทฤษฎีสังคมวิทยาส านักหลัง
สมัยใหม่ชาวฝรั่งเศสอย่าง “มิเชล  ฟูโกต์ (Michel Foucault)” ที่พยายามศึกษาวิวัฒนาการของ 
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“อ่านาจ (Power)” ในการก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ กล่าวโดยสรุปคือ “อ านาจ” ในอดีตเราจะมอง
ว่าเป็นเรื่องของการควบคุม การสั่งการ หรือการก าหนดจาก “ผู้มีอ านาจ” ซึ่งเป็นอ านาจที่จับต้องได้ 
เพราะมีชุดกฎเกณฑ์ กติกา และบทลงโทษที่ชัดเจน ทั้งผู้ที่ตกอยู่ภายใต้กรอบอ านาจนั้นก็ “รู้ดี” ว่า
ตนถูกบงการหรือกดหัวเอาไว้ จึงสามารถเกิดความคิดหรือพฤติกรรมที่เสียดทาน ต่อต้าน และต่อรอง
ซึ่งอ านาจนั้นได้อย่างเปิดเผย ยกตัวอย่างเช่น การจัดระเบียบให้กับร่างกายทหารชั้นผู้น้อยโดย
ผู้บังคับบัญชา การควบคุมและการลงโทษนักโทษของผู้คุมในทัณฑสถาน การสร้างระเบียบกฎเกณฑ์
เพ่ือควบคุมวินัยนักเรียนในโรงเรียนกินนอนดัดสันดาน เป็นต้น 
 เนื่องจาก “อ านาจ” ในประเภทแรกเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดการต่อต้านได้ หรือในระยะ
ยาวอาจเกิดการขบถขึ้น กลายเป็น “อ านาจ” แบบไม่ยั่งยืน ฟูโกต์จึงได้เห็นถึง “อ านาจ” อีกรูปแบบ
หนึ่ง ซึ่งดูละมุนนุ่มนวลกว่า แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงพลังกว่า เพราะ “อ านาจ” ที่ว่านั้นพยายามจะ
ท าให้การควบคุมแทรกซึมลึกลงไปก ากับถึงระดับ “ส านึก” และ “ตัวตน” (หมายถึงตัวเองควบคุม
จากตัวเอง) โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมาบงการหรือควบคุมเหมือนอ านาจประเภทแรก เป็น “อ านาจ” ที่
ดูเหมือนไม่ใช่อ านาจ เพราะผู้ที่อยู่ใต้อ านาจจะไม่รู้สึกถึงความกดดันหรือไม่สามารถจับต้องกรอบ
กฎเกณฑ์อย่างตรงไปตรงมาได้ ฟูโกต์เรียกอ านาจที่ท างานในลักษณะนี้ว่า “วาทกรรม” เพราะ 
“อ านาจ” ประเภทนี้จะปรากฏในรูปแบบของค าพูด ความรู้ หรือชุดค าอธิบายที่สามารถท าให้คน 
“เชื่อ” และปฏิบัติตามได้อย่างปราศจากข้อกังขา ดังนั้นในความเข้าใจของฟูโกต์ “วาทกรรม” จึง
เป็น “ความรู้” ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ท่ีถูกนิยามขึ้นว่าเป็น “ความจริง” ภายใต้องค์ประกอบความรู้
แบบหนึ่งด้วยปฏิบัติการเชิงอ่านาจในการนิยามความหมายนั้น (Foucault, 1969 อ้างใน อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 2552: 59-60) 
 ดังนั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ จะขอ “สรุป” ความหมายและองค์ประกอบของสิ่ง
ที่เรียกว่า “วาทกรรม” ไว้ว่า เป็นการสถาปนาหรือสร้างชุดความจริง(Reality) หรือเรื่องราวอะไร
สักเรื่องหนึ่งข้ึนมา โดยการใช้ “ความรู้(Knowledge)” เข้ามาสนับสนุนค่าอธิบาย เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งจะน่าไปสู่การสร้าง “อ่านาจ(Power)” ครอบง่าให้คนทั่วไปเชื่อและปฏิบัติตามได้ 
ซึ่งสามารถเขียนอยู่ในรูปแบบ “สมการ” ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 โดยที่ 
 “ความจริง” หมายถึง ชุดของค าอธิบายที่ “ดูเหมือน” ร้อยเรียงด้วยเหตุและ

ผล โดยมีความหมายหรือทิศทางที่มุ่งไปใน “ทางเดียว” 
จนท าให้รู้สึกคล้อยตาม หรือเห็นด้วย “ไม่มีทางเลือกอ่ืน
ใดที่ดีกว่า” และต้อง “เชื่อ” หรือ “ปฏิบัติตาม” 
แนวทางของค าอธิบายนี้เท่านั้น  

วาทกรรม(Discourse)  คือ  
      “ความจริง”  =  “ความรู้”  +  “อ่านาจ” 

            (Reality)    (Knowledge)            (Power) 
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 “ความรู้” หมายถึง ค าอธิบายหรือข้อเท็จจริงที่รองรับความเป็นเหตุและผล
ของ “ความจริง” นั้น เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือ แต่ใน
บางครั้งก็จะพบว่า “ความรู้” ที่อยู่ในชุด “ความจริง” 
อันไหนอันหนึ่ งนั้น ก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ 
หากแต่ว่าถูกสร้างจากหลักการลอยๆ และผลิตซ้ าจน
กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับ 

 “อ านาจ” หมายถึง ศักยภาพในการก ากับครอบง าความคิดและความเชื่อ
บุคคลของชุด “ความจริง” เหล่านั้น โดยที่ผู้ถูกควบคุม
แทบไม่รู้สึกถึงการถูกก าหนดควบคุม ทั้งยังไม่มีการตั้ง
ค าถาม เพราะคิดว่านั่นเกิดจากความสวามิภักดิ์ของ
ตนเอง 

 
 ดังนั้นเราก็สามารถท าความเข้าใจ “วาทกรรม” แบบง่ายๆ ได้ว่า ทัศนะครอบง าที่ท าให้เรา 
“เชื่อง” และ “เชื่อ” ไปในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเพียงทิศทางเดียว  ทั้งๆ ที่อาจจะมีแนวทางอ่ืนๆ อีก
มากมาย แต่เจาะจงหรือเลือกที่จะ “ไม่” กล่าวถึง หรือคล้ายกับ “มายาคติ” ที่ท าให้คนเราคิด เชื่อ 
หรือแสดงพฤติกรรมไปตาม “ความจริง” ที่ถูกสร้างขึ้น โดยที่ “ความจริง” นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เป็น 
“จริง” ไปเสียทั้งหมดก็ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า “วาทกรรม” มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อยู่
ตลอด เพราะมี “วาทกรรม” มากมายที่อยู่รายล้อมตัวเราซึ่งท าให้เรา “เชื่อ” และปฏิบัติตาม ดังจะ
พอยกตัวอย่างมาเพ่ือประกอบความเข้าใจได้ดังนี้ 
   (1) วาทกรรมทางการแพทย์ หมายถึง ชุด “ความจริง” ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านองค์ 
“ความรู้” ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาโรค การป้องกัน หมายความรวมถึงชุดความรู้อ่ืนๆ ที่
อธิบายเกี่ยวกับ “ร่างกาย” และสุขลักษณะที่ดีของมนุษย์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “การแพทย์แผน
ปัจจุบัน” เช่น การจ าแนกคนปกติกับคนโรคจิต การจ าแนกระหว่างคนปกติกับคนป่วย ฯลฯ ซึ่ง
กระบวนการสร้าง “อ านาจ” ของวาทกรรมการแพทย์นี้จะท าผ่านความชอบธรรมของเหตุผลในทาง
วิทยาศาสตร์ (เพราะมนุษย์เองก็เชื่อว่า “วิทยาศาสตร์” คือศาสตร์ที่น าพาความก้าวหน้ามาสู่
มนุษยชาติ) ที่เป็นไปในลักษณะเชิงสถาบัน เช่น การมีโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยเครื่องมือแพทย์ การมี
หมอหรือผู้เชี่ยวชาญการรักษาเฉพาะเรื่อง หรือการมีหนังสือต าราหรือองค์ความรู้ในทางการแพทย์ที่
เป็นระบบแบบแผน ฯลฯ โดยจะสังเกตได้ว่าเวลาแพทย์วินิจฉัยว่าเราป่วยเป็นอะไร เราก็มักจะเชื่อว่า
เราป่วยจริง (ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้แทบไม่ได้คิดเลย) ทั้งนี้เพราะเราคิดว่าแพทย์จะรู้เรื่องนี้ดีกว่าเราแน่ๆ 
ซึ่งนั่นแปลว่าเราก าลังถูกควบคุมด้วย “วาทกรรมการแพทย์” อยู่นั่นเอง ซึ่งสิ่งที่ตามของการครอบง า
ทางการแพทย์ก็คือการท าให้เราละเลยและไม่ยอมรับทางเลือกเกี่ยวกับการแพทย์  (Alternative 
medicine) ด้านอ่ืนๆ หรือเบียดขับองค์ความรู้ในการรักษาแบบอ่ืนๆ ให้เป็นการแพทย์กระแสรอง 
เช่น การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์แบบที่เยียวยาทางจิตใจ เป็นต้น 
   (2) วาทกรรมความงาม ก็เช่นเดียวกับวาทกรรมการแพทย์ นั่นคือ การเลือกสร้าง 
“ความจริง” หรือค าอธิบายเกี่ยวกับ “ความงาม” ว่ามีเพียงอยู่หนึ่งเดียว (ทั้งๆ ที่ความงามบนโลกนี้มี
อยู่นับหมื่นนับพันค านิยาม ขึ้นอยู่กับยุคสมัย วัฒนธรรม และชาติพันธุ์) โดยอาศัย “ความรู้” เรื่อง
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ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนค าอธิบาย เช่น องค์ความรู้ด้านโภชนาการ การแพทย์ ค่านิยมของสังคม/ชนชั้น
น า เป็นต้น ซึ่งสาระโดยสรุปของวาทกรรมความงามที่ก าลังพูดถึงนี้ก็คือ การมีผิวที่ขาว การมีหุ่นที่
ผอมเพรียวไร้ไขมัน สัดส่วนกระชับ ใบหน้าเรียว ฯลฯ ซึ่งวาทกรรมนี้จะท างานผ่านสถาบันที่ส าคัญนั่น
คือ “สื่อมวลชน” เพราะเป็นตัวผลิตซ้ าให้ฝังสู่ระดับความรู้สึกนึกคิดของคน (เช่น โฆษณาผลิตภัณฑ์
ปรับสีผิว อาหารเสริม หรืออุปกรณ์กระชับรูปร่าง ฯลฯ) ดังนั้น คนที่ถูกสะกดด้วย “อ านาจ” วาท
กรรมความงามนี้ก็จะ “เชื่อ” และพยายามขวนขวายเพ่ือให้ได้ “ความงาม” แบบนั้นให้มาอยู่กับตน 
เช่น การออกก าลังลดไขมันส่วนเกิน การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงามมาใช้ และบางครั้งก็อาจจะเป็น
วิธีการ “ทางลัด” ที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น การผ่าตัดศัลยกรรม การใช้ยาลดน้ าหนัก หรือการ
ควบคุมอาหารด้วยวิธีที่ผิดจนเกิดภาวะ Anorexia Nervosa15 เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.6 ผลกระทบของการถูกครอบง าด้วย “วาทกรรมความงาม” จนท าให้ร่างกาย 
เข้าสู่ภาวะ Anorexia Nervosa   

(ที่มา:  Oliviero Toscani ใน อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552: 107) 
 
   (3) วาทกรรมชายเป็นใหญ่ ในมุมมองของนักคิดสายสตรีนิยม (Feminism) จะ
มอง ความคิดที่ยกย่องให้ “ผู้ชาย” เป็นเพศที่มบีทบาทในการน าหรือให้ “อภิสิทธิ์” ทางสังคมทุกด้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง ครอบครัว ศาสนา ประเพณี ฯลฯ (ซึ่งมีอยู่แทบทุกที่ในโลกนี้)  ว่าเป็นสิ่งที่
สร้างความเหลื่อมล้ าของบทบาททางเพศ ซึ่งการที่สังคมเชื่อใน “ความจริง” ที่ว่า “ผู้ชาย” ดีกว่า 

                                                        

15
 ภาวะ Anorexia Nervosa หรือ “โรคกลัวอ้วน” ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นภาวะทางจิตที่บุคคลมีทัศนคติในทางลบต่อรูปร่างและ

น้ าหนักของตัวเอง โดยมองว่า “อ้วน” หรือ “น้ าหนักเยอะ” จนเกินไป จนกลายเป็นความคิดที่คอยย้ าเตือนซ้ าๆ ให้บุคคลนั้นรู้สึก
ว่าต้องลดน้ าหนักอยู่ตลอดเวลา ซึ่งภาวะ Anorexia ในระดับอ่อนนั้นมักพบในนักกีฬาประเภทที่ต้องอวดความอ้อนแอ้นของสรีระ 
เช่น ยิมนาสติก หรืออาชีพนางแบบ ที่มักจะเกิดความคิดในการควบคุมน้ าหนักของตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานที่ต้องการ แต่หากอยู่
ในระดับสูงเกินไปจะกลายเป็นความผิดปกติทางจิต จนน าไปสู่หนทางการลดน้ าหนักที่ผิดวิธี เช่น การออกก าลังกายเกินพอดี กา
รอดอาหาร หรือการล้วงคอเพ่ือให้อาเจียนออกมา การกินยาลดน้ าหนัก เป็นต้น และในบางกรณีก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  
(ข้อมูลจาก https://www.nationaleatingdisorders.org/anorexia-nervosa) 
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“ผู้หญิง” ดังกล่าวก็เท่ากับตกอยู่ภายใต้วาทกรรมชายเป็นใหญ่ ซึ่งถูกผลิตสร้างด้วย “ความรู้” ในทาง
สรีระวิทยา (ที่บอกว่าโครงสร้างเพศชายแข็งแกร่งกว่าเพศหญิง) ค าสอนในศาสนา (ประมาณว่าเพศ
ชายมีบุญมากกว่าเพศหญิง) หรือค่านิยมทางสังคมอ่ืนๆ (เช่น ส านวนที่ว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า 
ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง) และนั่นก็มีผลท าให้คนทั่วไปมองว่า “ผู้หญิง” อ่อนแอกว่า “ผู้ชาย” ซึ่งเมื่อ
วาทกรรมนี้มี “อ านาจ” ในการครอบง าความคิดคน “ผู้หญิง” จะถูกมองข้ามบทบาทและความส าคัญ
จนไม่ได้รับสิทธิโอกาสใดๆ ในทางสังคมเลย และที่ร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือ การกดขี่ทางเพศหรือการ
เกิดอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ “ผู้ชาย” จะชอบใช้ค าอธิบายแบบวาทกรรมดังกล่าวอ้าง
ความเป็นใหญ่เหนือกว่า “ผู้หญิง” ซึ่งแนวคิดสายสตรีนิยมและแนวคิดสายเสรีนิยมใหม่ (Neo-
liberalism) ได้โจมตีความคิดครอบง าแบบนี้มาก เพราะหากพิจารณาตามหลักสิทธิมนุษยชน
(Human right) จะพบว่า ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ล้วนมี “ศักดิ์ศรีความมนุษย์” ที่เท่าเทียมกัน หรือ 
“ผู้ชาย” ที่ร่างกายแข็งแรงกว่า ก็ไม่ได้แปลว่าจะบริหารงานสมัยใหม่ได้ดีกว่า “ผู้หญิง” ทั้งนี้เพราะ
งานบางอย่างใช้ร่างกายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้สมองด้วย ซึ่งท้ายที่สุดจึงน ามาซึ่งขบวนการเรียกร้อง
และส่งเสริมความเป็นธรรมแก่บทบาทสตรีให้มีมากข้ึน 
 ทั้งนี้ เมื่อน าแนวคิดเรื่อง “วาทกรรม” มาใช้วิเคราะห์ทัศนะการพัฒนาที่มี “อ่านาจ” 
ครอบง า ก็จะพบว่า ค าว่า “การพัฒนากระแสหลัก” ที่ใช้ขนานนามแนวทางการพัฒนาที่เน้น “ความ
ทันสมัย” นั้น แท้จริง ก็คือ “วาทกรรมการพัฒนา” กล่าวคือ แม้ “การพัฒนา” ในความหมายทั่วไป
จะหมายถึง “การท าให้ดีขึ้น/เจริญขึ้น” หากแต่ในช่วงที่เกิดการพัฒนาตั้งแต่ยุคที่ความทันสมัยเฟ่ืองฟู
เป็นต้นมา ความหมายของ “การพัฒนา” เสมือนจะถูกแทนที่ด้วยกรอบการอธิบายที่ยึดตัวแบบ 
“สังคมตะวันตก” ด้วยการนิยามในลักษณะคู่ตรงกันข้าม ระหว่างค าว่า “พัฒนาแล้ว” และค าว่า 
“ด้อยพัฒนา” และค าว่า “พัฒนาแล้ว” ก็สื่อถึง “การสร้างความทันสมัย” หรือ “การท าให้เป็น
อุตสาหกรรม” ที่มีนัยว่า “ความเป็นตะวันตก” นั้นดีกว่าหรือเจริญกว่า 
 ในมุมมองของนักมานุษยวิทยาชาวโคลอมเบีย (ประเทศหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้) อย่างอาทู
โร เอสโคบาร์ (Arturo Escobar) ที่มีการน าแนวคิดของฟูโกต์เรื่อง “วาทกรรม” นี้ มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
อธิบายของชุดความรู้และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งซุกซ่อน “ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” อยู่ภายใต้
ชุดความรู้และความจริงเหล่านั้น ทั้งยังส่งผลต่อในภาคปฏิบัติ กล่าวคือ เอสโคบาร์มองว่า กรอบคิด
เรื่อง “การพัฒนา” ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้น เป็นความพยายามของ 
“มหาอ านาจ” ในการสร้างสร้างชุดความรู้ขึ้นมาอย่างสอดคล้องและฟังดูเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือขึ้นมา
ก าหนดอะไรบางอย่างที่เรียกว่า “พัฒนา” โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่า “ด้อยพัฒนา” จากดัชนีชี้วัดที่เป็น 
“มาตรฐาน” จากสังคมตะวันตก เช่น ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน
รายได้ประชาชาติ อัตราการรู้หนังสือ อัตราการเกิด อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วยในโรคต่างๆ อายุ
เฉลี่ยประชากร บางครั้งอาจจะลึกไปถึง “ตัวเลข”การเป็นเจ้าของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น จ านวนรถยนต์ 
จ านวนรถจักรยานยนต์ โทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่ “ไม่ใช่ตะวันตก” แล้ว ตัวเลขเหล่านี้
มักจะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า (จามะรี เชียงทอง, 2548: 123) หรือกล่าวอย่างสรุป ก็คือ องค์ความรู้เรื่อง
การพัฒนาที่ตะวันตกได้ “สร้าง” ขึ้นมาเพ่ืออธิบายประเทศอ่ืนๆ นั้น มีลักษณะแบบ “ยกตนข่มท่าน” 
นั่นเอง 
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 ทั้งนี้ เอสโคบาร์ยังมองต่อไปอีกว่า “วาทกรรมการพัฒนา” โดยยึดตัวแบบความทันสมัย
แบบตะวันตกนั้น ยังเป็นกลไกในการสร้าง “อ่านาจน่า (Hegemony)” และ “วินัย” ในการจัด
ระเบียบประชากรในระดับโลกให้อยู่ในวิถีทางแบบมหาอ านาจอีกด้วย ซึ่ง “อ านาจน า” และ “วินัย” 
เหล่านั้นก็มาพร้อมกับ “ความรู้ในทางเศรษฐศาสตร์ (Economic)” ซึ่งถูกสนับสนุนและขยายความ
โดยผู้น า สถาบัน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่างๆ (ที่ฟังดูน่าเชื่อถือ) ในระดับโลก 
(เช่น ธนาคารโลก) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบงการของ “สหรัฐอเมริกา” ตัวอย่างเช่น “วาทะของ
ประธานาธิบดีทรูแมน (Truman Doctrine)” ที่ประกาศขึ้นในช่วงสงครามเย็น ซึ่งมีนัยของการ
สถาปนา “ความทันสมัย” ให้เป็นแนวทางการพัฒนาหลักของโลก พร้อมทั้งอวดอ้าง “อ านาจน า” 
ของสหรัฐอเมริกาให้มีความชอบธรรม บนการสร้างค าอธิบายแบบขั้วตรงกันข้าม “พัฒนาแล้ว-ด้อย
พัฒนา” ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.7 ประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาช่วงปี 
ค.ศ. 1945 – 1953 เจ้าของวาทะทรูแมน (Truman Doctrine) อันเป็นที่มาของ “วาทกรรมการ

พัฒนา” (ที่มา: อนันตชัย จินดาวัฒน์, 2556: 840) 
 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถท าความเข้าใจ “การพัฒนา” แบบที่มุ่งเน้นความทันสมัยแบบ
ตะวันตก ในฐานะ “วาทกรรมการพัฒนา” แบบทัศนะของเอสโคบาร์อย่างง่าย จะขอ “ช าแหละ” 
เนื้อหาออกตามองค์ประกอบของ “วาทกรรม” (ในทัศนะของฟูโกตข์้างต้น) ได้ดังนี้ 
 
 
 
 

 “... เราจะเริ่มลงมือท างานอันกล้าหาญชิ้นใหม่ของ
เรา คือ  น าความก้าวหน้าทางศาสตร์ต่างๆและทาง
อุตสาหกรรมของเรา  มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
สร้างความเจริญเติบโตในแถบถิ่นด้อยพัฒนา คติจักรวรรดิ
นิยมแบบเก่า ซึ่งได้แก่การเอารัดเอาเปรียบเพื่อประโยชน์จาก
ต่างชาตินั้น ไม่มีอยู่ในแผนงานของเรา งานที่เราวางไว้คือ 
การพัฒนา  โดยมีมโนทัศน์ว่า  จะใช้ความยุติธรรมแบบ
ประชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน... ”  
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 ด้วยเหตุนี้ เอสโคบาร์จึงต าหนิ “วาทกรรมการพัฒนา” นี้ว่าเป็น “เทคโนโลยีทางการเมือง
(Political technology)” หรือเครื่องมือทางการเมืองของมหาอ านาจ ที่เอาไว้ “จูงจมูก” บรรดา
ประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศโลกที่สามให้เป็น “ลูกไล่” หรือ “เชื่อ(ง)” ภายใต้มาตรฐานแนว
ทางการพัฒนาที่ได้ตั้งขึ้นนี้ โดยละเลยต่อการปริปากตั้งค าถามไปเสียสิ้นเชิง (Escobar, 1984-5: 382) 
ซึ่งเหตุที่เอสโคบาร์วิพากษ์ถึงเพียงนี้ก็เพราะว่า ผลสืบเนื่องจาก “วาทกรรมการพัฒนา” ไม่เพียงแต่
ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาในประเทศโลกที่สามเท่านั้น แต่ยังกระทบให้เกิดความเสียเปรียบทาง
เศรษฐกิจในเชิงขูดรีด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รวมถึงปัญหาสังคมมากมายที่หยั่งลึกบาน
ปลายในประเทศต่างๆ เหล่านั้น ในขณะที่มหาอ านาจกลับไม่แยแสที่จะรับผิดชอบ หรือแสดงการมี
ส่วนร่วมต่อการบรรเทาปัญหาใดๆ เลย  
 ในทัศนะของนักวิชาการชาวไทยอย่าง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ก็ได้มองอีกว่า การผูกขาด
ความรู้การพัฒนาโดยยึด “วาทกรรมการพัฒนา” แบบตะวันตก ได้ “ปิดกั้น” โอกาสของประเทศ
ด้อยพัฒนาในกระบวนการสร้าง “ความรู้” และ “ความจริง” อ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาอันจะเหมาะสมกับ
บริบทสังคมตนเอง กล่าวคือ วาทกรรมการพัฒนา(กระแสหลัก) ไม่ได้ให้พ้ืนที่ว่างส าหรับ “วัฒนธรรม
ชุมชน” ซึ่งหมายถึง ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านหรือวัฒนธรรมพ้ืนบ้านดั้งเดิม อันจะน ามาเป็น “ทุน” เพ่ือการ
พัฒนา สิ่งเหล่านี้ถูกมองว่าไม่มีเหตุผล ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ด้อยกว่า หรือต่ ากว่าความรู้ของตะวันตก 
ทั้งนี้เพราะคนในสังคมมัวแต่ไปเห็นดีเห็นงามกับตัวแบบการพัฒนาตะวันตก ซึ่งเป็นมุมมองการพัฒนา
จากจุดยืนของรัฐ ไม่ใช่เป็นมุมมองของประชาชนที่อยู่เบื้องล่าง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์
แนวทางการพัฒนาใหม่ๆ หรือ “การพัฒนาทางเลือก (Alternative development)” ในอนาคต 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 34-35) 
 อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การพัฒนากระแสหลักในฐานะที่เป็น “วาทกรรม” ดังกล่าว 
ก่อให้เกิด “คุณูปการ” ต่อการสร้างแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาในยุคหลังเป็นอย่างมากท้ังนี้เพราะ 

   “ความจริง”     =      “ความรู้”      +     “อ่านาจ” 
     (Reality)    (Knowledge)            (Power) 

แนวทางการพัฒนาในโลกนี้ 
มีอยู่ “แนวทางเดียว” ก็คือ 

การท่าให้เกิดความสมัย
(Modernization) แบบ

มหาอ่านาจตะวันตก (ได้แก่ 
การท าให้เกิดอุตสาหกรรม, 
ทุนนิยม และการกลายเป็น

เมือง) 

องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
(ส่านกัที่สนบัสนนุตลาดเสรีและ
ทุนนิยม) ทฤษฎกีารพัฒนาที่

สนับความทันสมัย(ได้แก่ ทฤษฎี
ระบบโลก/พึ่ง ทฤษฎีห่านบิน 
ทฤษล าดับ 5 ข้ันของรอสโทว์ 
ฯลฯ) และค่าพูดชวนเชื่อของ

ผู้น่าประเทศมหาอ่านาจ 

การที่ประเทศต่างๆ ให้การ 
“ยอมรับ” รวมถึง “เชื่อ” 
และสมาทานเอาไปด่าเนิน

เป็นวิถีทางการพัฒนา
ประเทศตนตามตัวแบบหรือ

ทิศทางท่ีสอดคล้องกับ
มหาอ่านาจตะวันตก  
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  ก. ประการแรก เป็นการท าให้เห็น “ธาตุแท้” ของสิ่งที่เรียกว่า “การพัฒนา” ว่ามิใช่
เป็นเรื่องแคบๆ เกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาเป็นเรื่องที่มี
ความหลากหลาย และยังมีการต่อสู่ระหว่างการสร้างความหมายเหล่านั้นด้วย ฉะนั้น เรื่อ งของการ
พัฒนา จึงไม่ใช่เรื่องของความรู้ เทคนิควิทยาการ ข้อมูลข่าวสาร หรือความเจริญก้าวหน้าล้วนๆ อย่าง
ที่พยายามเข้าใจกัน หากแต่ “การพัฒนา” ยังเป็นเรื่องของ “อ านาจ” และการต่อสู้ทางการเมือง เพ่ือ
ช่วงชิง “อ านาจน า” ในการสร้าง/ก าหนดกฎเกณฑ์หนึ่งขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการตัดสินสิ่งที่
เรียกว่า “การพัฒนา” มากกว่า (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2542: 19-20) 
  ข. ประการที่สอง การไม่มองว่าประเทศโลกที่สามหรือประเทศด้อยพัฒนา “ไม่ใช่” เป้า
นิ่งของการถูกชี้น า หรือต้องมองเห็นคุณค่าเพ่ือส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาของประเทศเหล่านี้ให้
มากขึ้น เพราะการที่เรามัวแต่ไปยึดติดกับค าว่า “พัฒนา” และ “ด้อยพัฒนา” มันท าให้เราพลอย
มองข้าม “ประเทศด้อยพัฒนา” ว่าเป็นประเทศด้อยความสามารถไปด้วย ซึ่งการวิพากษ์ดังกล่าวท า
ให้เกิดข้อฉุกคิด โดยเฉพาะการหันกลับไปพิจารณาทุนทางสังคม (Social capital) และทุนทาง
วัฒนธรรม (Cultural capital) ที่จะสามารถน ามาสร้างข้อได้เปรียบหรือสรรสร้างแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนให้ได้มากที่สุด หรือเพ่ือให้ชุมชนได้ยืนหยัดอยู่ภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้ ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่อาจจะได้แนวทางการพัฒนาที่แตกต่างหลากหลาย
ไปด้วย 
  
 

ข้อโต้แย้งของทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพึ่งพา  
 
 ในการพูดถึงเนื้อหาของทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพาในบทที่ 3 จะเห็นว่านักทฤษฎีส่วน
ใหญ่มักชี้ให้เห็นแต่เพียง “ด้านดี” เท่านั้น ท าให้ดูเหมือนเป็นการ “พ่ึงพา” อันสวยหรูที่ต่างคน(ดู
เหมือน)ก็ต่างได้ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นความส าคัญของ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ในฐานะผู้น าของการ
พัฒนาและความหวังแก่ประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลายในโลกนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีนานาทัศนะที่ 
“เคลือบแคลง” และพยายามสะท้อนในมุมที่เห็นต่างต่อนัยเนื้อหาของทั้งสองทฤษฎีนี้ ซึ่งพอจะ
รวบรวมและชี้แจงเป็นรายประเด็นได้ดังนี้ 
   (1) ทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพาก าเนิดขึ้นในช่วงสงครามเย็น ซึ่งเป็นช่วงของ
การอวดอ้างแสนยานุภาพทางการพัฒนาระหว่างโลกเสรีประชาธิปไตยที่มีต่อโลกคอมมิวนิสต์  ดังนั้น
จะเป็นไปได้หรือไม่? ที่ว่า สองทฤษฎีดังกล่าวจะเป็น “เครื่องมือทางอุดมการณ์หนึ่ง” ของประเทศที่
พัฒนาแล้ว ในสร้าง “วาทกรรมการพัฒนา” หรือพยายามครอบง าองค์ความรู้ทางการพัฒนา ให้ดู
เหมือนว่าทั้งโลกไม่มีแนวทางการพัฒนาทางเลือกใดที่จะดีไปกว่าการท าให้เกิดความทันสมัยแบบ
ประเทศโลกเสรี หรือเสนอเป็นนัยเพื่อจะบอกว่า “ต้องเดินตามตัวแบบการพัฒนาที่ประเทศโลกที่หนึ่ง
ขีดกรอบเอาไว้” ซึ่งวัตถุประสงค์ท้ายสุดก็เพ่ือสถาปนาอ านาจของตนให้เป็นใหญ่กว่าฝ่ายโลก
คอมมิวนิสต์นั่นเอง 
   (2) ในทัศนะของบอยเน่ (Boyne) และเบอร์เจเซน (Bergesen) ได้ตั้งข้อสังเกตต่อ
เกณฑ์ที่วอลเลอร์สไตน์น ามาใช้แบ่งประเทศต่างๆ ออกเป็นกลุ่มในทฤษฎีระบบโลก พวกเขามองว่ามี
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ความฉาบฉวยเกินไป เพราะจงใจกล่าวถึงแค่ความรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ไม่ได้
กล่าวถึงมิติสังคมอ่ืนๆ เลย เช่น มิติทางสังคม วัฒนธรรม หรือไม่ฉายให้เห็นแม้กระทั่งความสัมพันธ์ที่
ขัดแย้งกันด้วย (Boyne, 1990 และ Bergesen, 1990 อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2549: 23) 
ยกตัวอย่างเช่น หากพิจารณาที่เกณฑ์ความรุ่งเรืองของประวัติศาสตร์และแหล่งอารยธรรม ประเทศ
อียิปต์หรือกัมพูชาก็อาจจะ “ไม่ใช่” เป็นประเทศชายขอบก็ได้ เพราะมีล าดับพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคที่
ยังเป็นแหล่งอารยธรรมของโลก หรืออาจจะเป็นประเทศศูนย์กลางด้วยซ้ าไป  
   (3) ในทัศนะของแอนเดอร์ จี. แฟรงค์ (Andre G. Frank) ได้มองไกลไปถึงการใช้
ค าศัพท์ค าว่า “ด้อยพัฒนา (Underdeveloped)” หรือ “พัฒนาแล้ว (Developed)” ในทฤษฎี
ระบบโลกว่า เป็นความคับแคบของนักทฤษฎีที่ไปสร้างภาพประทับตรา(ด้านลบ)เช่นนี้ให้กับประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม (อาจจะเนื่องจากวอลเลอร์สไตน์ไม่ใช่คนที่มาจากประเทศด้อย
พัฒนาด้วย) เพราะแท้จริงแล้ว คุณสมบัติการเป็นประเทศพัฒนาหรือไม่พัฒนาใดๆ ก็ตาม ไม่ใช่สิ่งที่
ติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือติดตัวตลอดไป หากแต่เพ่ิงถูก “สร้าง” หรือเกิดหลังจากที่มีการผนวกเอา
ประเทศโลกที่สามไปเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
แล้ว (Frank, 1971) ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือ มีนักทฤษฎีส่วนหนึ่งที่รู้สึกไม่พอใจกับการแบ่งสังคมใน
ลักษณะ “ทวิลักษณ์ (Dualism)” หรือการแบ่งเป็นคู่ตรงกันข้ามระหว่าง “ก้าวหน้า” กับ “ล้าหลัง” 
นั่นเป็นเพราะจะเกิดการอธิบายแบบยึดติดแบบตายตัวเช่นนี้ตลอดไป และโดยเฉพาะประเทศที่ถูก
ตราว่า “ด้อยพัฒนา” ก็จะถูกตอกย้ าค าอธิบายนี้ไปตลอดหากยังไม่เลิกวิธีการอธิบายแบบขั้วตรงกัน
ข้ามเช่นนี้ 
 ด้วยเหตุนี้ หากพิจารณาเนื้อหาของทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพาในฐานะ “วาท
กรรมการพัฒนา” แล้ว ก็จะเห็นว่าทั้งสองทฤษฎีพยายามจะเสนอ “ม่านบดบังความจริง” บางอย่าง
เอาไว้ โดยเฉพาะเรื่องของการขูดรีดทรัพยากรและความมั่งคั่งจากบรรดาประเทศชายขอบ ดังเช่นใน
งานศึกษาของแฟรงค์ (Frank, 1969) ที่ศึกษาพัฒนาการของระบบทุนนิยมในประเทศกลุ่มละติน
อเมริกา เขาพบว่าในความสัมพันธ์แบบทฤษฎีพ่ึงพาและทฤษฎีระบบโลก ทรัพยากรส่วนเกินจาก
ประเทศด้อยพัฒนาถูก “ยึด” และ “ดูดซับ” เพ่ือน าไปใช้ในการปรนเปรอความเจริญเติบโตของ
ประเทศมหาอ านาจอาณานิคมฝ่ายเดียว (Frank, 1969 อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2549: 38-40) 
มากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแลกเปลี่ยน  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ตามทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพาที่ว่า “ประเทศ
พัฒนาแล้ว” หยิบยื่นเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัย โดยแลกกับวัตถุดิบราคาถูก (อันได้แก่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน ฯลฯ) จาก “ประเทศก าลังพัฒนา” และ “ด้อยพัฒนา” นั้น แท้ที่จริง
เทคโนโลยีและวิทยาการเหล่านั้นมันมาพร้อมกับ “การต้องจ่ายเงินซื้อในราคาแพง” เป็นต้นว่า 
บราซิลเพาะปลูกโกโก้ดิบ แล้วน าผลผลิตโกโก้ไปขายในราคาถูก ให้กับประเทศที่มีเทคโนโลยีแปรรูป 
เพ่ือหวังว่าสักวันตนจะมีเทคโนโลยีแปรรูปเหล่านั้นเป็นของตัวเองบ้าง หากแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านั้น
ไม่ได้แลกมาเปล่าๆ แต่ต้อง “ซื้อ” เท่านั้น ซึ่งถ้าเทียบสัดส่วนระหว่างจ านวนโกโก้ที่ขายไปเพ่ือให้ได้
ก าไรมาซื้อเครื่องจักรแปรรูปแล้วมันช่างห่างไกลกันยิ่งนัก (สรุปได้ว่า ต้องขายโกโก้ดิบจ านวนมากใน
ราคาถูก เพ่ือรวบรวมเป็นก าไรไปซื้อเทคโนโลยีในราคาแพง)  ในขณะเดียวกันก็ ยังไม่นับว่าโกโก้
เหล่านั้นจะถูกแปรรูปเป็น “สินค้าราคาแพง” อะไรมาขายเพ่ือกอบโกยก าไรจากประเทศอ่ืนๆ บ้าง 
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ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า วาระซ่อนเร้นที่กลบเกลื่อนอยู่ภายใต้ค าอธิบายทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพาก็
คือการขูดรีดและการเอารัดเอาเปรียบทางเดียวของ “ประเทศพัฒนาแล้ว” หรือแท้จริงแล้ว เป็นการ
พึ่งพาบน “ความไม่เท่าเทียม” ทางเศรษฐกิจระดับโลกนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.8 แสดงการขูดรีดของ “ประเทศมหาอ านาจ” ที่มีต่อ “ประเทศก าลังพัฒนา” และ “ประเทศ

ด้อยพัฒนา” ในแบบจ าลองของทฤษฎีพ่ึงพา และทฤษฎีระบบโลก (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 

 นอกจากนี้ ขั้นตอนการขูดรีดภายใต้แบบจ าลองทฤษฎีพ่ึงพาที่ดูเหมือนให้ความหวังแก่
ประเทศด้อยพัฒนาดังกล่าว ยังมีลักษณะเหมือน “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ที่แม้ปลาจะคิดว่าตัวเองตัว
โตหรือกินปลาที่เล็กกว่าไปแล้วมากเท่าใด ก็ยังต้องถูกปลาที่ใหญ่กว่ากินไม่ช้าก็เร็ว ที่เปรียบได้ว่า แม้
ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาจะมีการพัฒนาหรือได้รับการช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
มากเท่าใด แต่ภายใต้การพึ่งพาที่ “ทุกกลุ่มประเทศ” ได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น
เหมือนกันหมด จะท าให้ประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศก าลังพัฒนาไม่มีทางก้าวให้ทันประเทศ
พัฒนาแล้วได้เหมือนดั่งจินตนาการไว้ เพราะในขณะที่ ประเทศด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนามี
ความก้าวหน้า ส่วนต่างตรงนี้ก็จะไปเพ่ิมให้กับประเทศที่พัฒนาให้มีมากยิ่งขึ้นทบไปเรื่อยๆ หรือกล่าว
โดยสรุปก็คือ “ยิ่งพัฒนาเท่าไหร่ ประเทศที่พัฒนากว่าก็จะยิ่งโตขึ้นเป็นเงาตามตัว” (ดูภาพ 4.9 เพ่ือ
ประกอบความเข้าใจ) ซึ่งแบบจ าลองดังกล่าวนี้ ไม่เพียงแต่จะใช้โต้แย้งทัศนะครอบง าของทฤษฎีพ่ึงพา
ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังน าใช้ไปท าความเข้าใจคู่ความสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่ “ขูดรีด” ในลักษณะ
เดียวกันนี้ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น “เมือง - ชนบท”(เมืองได้ประโยชน์ ส่วนชนบทเสียประโยชน์) 
“เมืองหลวง - ส่วนภูมิภาค” “คนรวย – คนจน”(คนรวยประโยชน์มากกว่าคนจน) เป็นต้น 
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ภาพ 4.9 แสดงความก้าวหน้าทางการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง “ประเทศมหาอ านาจ” “ประเทศ
ก าลังพัฒนา” และ “ประเทศด้อยพัฒนา” ที่เป็นไปในลักษณะ “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” (ที่มา: ผู้เขียน) 
 
 

ข้อโจมตีเกี่ยวกับบทบาทของ “รัฐ” ในการพัฒนา 
 
 “รัฐชาติ” หรือ “รัฐชาติสมัยใหม่ (Modern nation state)” ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมทาง
สังคมแบบใหม่ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือใช้บริการจัดการผลประโยชน์ร่วมของผู้คนในประเทศ โดย
ก าเนิดของ “รัฐชาติ” สามารถสืบค้นได้ไปไกลถึงพัฒนาการทางการเมืองในยุโรปช่วงศตวรรษที่ 17 
ในปี ค.ศ. 1648 โดย สนธิสัญญาเวสฟาเลีย (Peace of Westphalia) ที่ได้ปิดฉากสงครามศาสนา
หลังจากการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์16 ซ่ึงรูปแบบของรัฐที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งอยู่บน
หลักเกณฑ์อ านาจอธิปไตยและการแบ่งเขตดินแดนที่ถูก “ก าหนดใหม่” (แปลว่า เส้นเขตแดนคือสิ่งที่
มนุษย์สมมุติข้ึนเอง: ขยายความโดยผู้เขียน) โดยมีกลไกการควบคุมดูแลตัวเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
ของรัฐอ่ืน (แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2009, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง(แปล), 2553: 105) ซึ่งนั่นได้เป็น
แนวคิดใหม่ส าหรับการบริหารประเทศ และน ามาซึ่งการท าลายความไร้ระบบของการปกครองแบบศา
สนจักรและศักดินาฟิวดัลแบบเดิม 
 จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเกิด “รัฐชาติสมัยใหม่” ก็คือเพ่ือให้สอดรับและควบคู่กับการ
บริหารราชการแบบใหม่ (Bureaucracy) ซึ่งเป็นการบริหารประโยชน์ “ส่วนรวม” ที่ไม่เข้าใครออก
ใคร ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ไม่ยึดระบบอุปถัมภ์ ยึดหลักการปฏิบัติตามเกณฑ์ตายตัวเพ่ือผลในเชิง
ประสิทธิภาพ (Efficiency) บนหลักการของ “เหตุผล” และความสามารถ (Merit system)    
(จามะรี  เชียงทอง, 2549: 51) ดังเช่นที่ แมกซ์ เวเบอร์ ได้อธิบายไว้ว่าเป็นลักษณะการท างานใน 
“โลกสมัยใหม่” ที่รองรับด้วยหลักของเหตุผลและกฎเกณฑ์ (Regional-legal Authority) 
มากกว่าอ านาจจากบารมีบุคคลหรืออ านาจจารีตประเพณี (ภุทชงค ์ กุณฑลบุตร, 2528: 84) 
                                                        

16
 เนื้อหา “การปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์” ได้กล่าวอย่างละเอียดในบทที่ 2  

พัฒนา
แล้ว

ส่วนต่างการพัฒนา 
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 ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า “รัฐชาติสมัยใหม่” เป็นผลผลิตที่สืบเนื่องจากการเกิด
สังคมอุตสาหกรรม หรือความทันสมัยนั่นเอง ซึ่งบทบาทของ “รัฐชาติ” นั้น มีการแสดงทัศนะของ
นักวิชาการไว้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่นักวิชาการที่สนับสนุนหรือเห็นว่า “รัฐชาติ” มี “ความส่าคัญ” 
ต่อสังคมมนุษย์ ตัวอย่างเช่น 
  - ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์มหภาคอย่างจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard 
Keynes) เห็นว่า “รัฐ” มีบทบาทอย่างมากใน “การกระตุ้นเศรษฐกิจ” ซึ่งทัศนะดังกล่าวเคนส์ได้
น าเสนอไว้หนังสือเรื่อง General Theory of Employment, Interest and Money ในปี ค.ศ. 
1936 โดยเขียนขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก(Great Depression) ที่ท าการชะงักชันใน
การลงทุนซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน มีการเลิกจ้าง ซึ่งท าให้เกิดการว่างงานจนท าให้ก าลังการซื้อ
ลดลง และภาคการผลิตหลายที่ต้องปิดกิจการลง ด้วยเหตุนี้ เคนส์จึงเห็นว่า รัฐควรมีการส่งเสริมด้าน
การลงทุนดังกล่าว เช่น การจ้างงานโดยตรง หรือการจ่ายเงินโดยรัฐเพ่ืออุ้มอุตสาหกรรมเอกชนให้
สามารถด ารงอยู่ได้ เป็นต้น (Keynes, 1936 อ้างใน Toye, 1993: 44-55) 
  - หรือในมุมมองของชาลเมอร์ จอห์นสัน (Chalmer Johnson) ซึ่งพยายามจะแสดงให้
เห็นความส าคัญของรัฐในฐานะ “เงื่อนไขของความส่าเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” ซึ่งสรุป
ได้เป็น 4 ประการ(ผ่านตัวอย่างสังคมญี่ปุ่น) อันได้แก่ (1) การให้ความม่ันคงทางการเมือง (2) การแบ่ง
งานกันท าระหว่างรัฐกับเอกชน (3) การลงทุนในเรื่องการศึกษาและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือกระจาย
โอกาสทางสังคม และ (4) การแทรกแซงของรัฐในการจัดการกับกลไกของรัฐตลาด แต่ต้องไม่บิดเบือน
กลไกการตลาด (Johnson, 1982 อ้างใน Martinussen, 1999: 239) 
 แต่ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองของนักวิชาการท่ี “เห็นแย้ง” ต่างออกไป ซึ่งพวกเขาพยายาม
จะแสดงให้เห็นถึง “ความพินาศ” ในการฝากความหวังเรื่องการพัฒนาไว้ที่ “รัฐ” โดยเฉพาะในบริบท
ของประเทศก าลังพัฒนา (และด้อยพัฒนา) ที่มีรูปแบบรัฐแบบรวมศูนย์อ านาจ อาท ิ
  - นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มเสรีนิยมใหม่ (Neo-liberalism) กลับมองว่า บทบาทของรัฐใน
การพัฒนาชาติ เป็นการ “ขัดขวาง” มากกว่าที่จะช่วยพัฒนา เช่น การอนุญาตให้เกิดระบบอุปถัมภ์
หรือ “อ านาจพิเศษ” ในบรรดาข้าราชการระดับบน การ “วิ่งเต้น” รวมไปถึงการให้ “สินบน” แก่
ข้าราชการเพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์ในทางสังคม ดังนั้น นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ได้มองความล้มเหลว
ในระบบเศรษฐกิจในประเทศก าลังพัฒนาที่มีรัฐก ากับมากเกินไปอย่างน้อยใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
(จามะรี  เชียงทอง, 2549: 65-66) 
   (1) นักการเมืองและข้าราชการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 
   (2) พฤติกรรมของนักการเมืองและข้าราชการหลายคนคอรัปชั่น 
   (3) ขาดผู้บริหาร (ทั้งข้าราชการและนักการเมือง) ที่มีความสามารถและเข้าใจ
กลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจและธุรกิจแบบทุนนิยม 
   (4) ข้าราชการขาดความเข้าใจในการท างานของภาคเอกชน 
  - ส าหรับในทางรัฐศาสตร์ ได้สรุปปัญหาของ “รัฐชาติสมัยใหม่” ในภาวการณ์สร้าง
ความทันสมัยไว้ 4 เรื่อง ซึ่งมักจะสึกหรอในประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย อันได้แก่ (Martinussen, 
1999: 171) 
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   (1) ปัญหาในการสร้างรัฐที่ทันสมัยซึ่งมีระบบบริหารราชการและโครงสร้างอ่ืนๆ ที่
จะท าให้เป็นสังคมเดียวกัน หรือปัญหาที่จะท าให้ระบบการเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ยืนยงต่อไปได้ 
   (2) ปัญหาในการสร้าง “ชาติ” นั่นคือ การสร้างชุมชนทางการเมืองซึ่งมี 
“ประชาชน(Citizen)” ที่เป็นสมาชิกที่ภักดีต่อ “ชาติ” โดยพัฒนาความซื่อสัตย์จากกลุ่มเล็กๆ เช่น 
เผ่า หรือท้องถิ่นขนาดเล็ก แล้วถ่ายโอนมาให้แก่ระบบการเมืองขนาดใหญ่ของชาติ 
   (3) ปัญหาในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและจริงจังในการเมือง
ระดับชาติ 
   (4) ปัญหาในการกระจายสินค้าและสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม
และอยู่ดีกินดี และเพ่ือให้ดึงดูดใจประชาชนให้สนับสนุนต่อรัฐชาติและรัฐบาล 
  - ส่วนนักทฤษฎีในกลุ่มประวัติศาสตร์การเมืองอย่างฮามซา อะลาวี (Hamza Alavi) 
มองว่า “รัฐ” ในประเทศโลกที่สามส่วนใหญ่ คือ “มรดกทางการเมืองของรัฐอาณานิคม” ที่มีการ
สร้างระบบราชการขนาดใหญ่เกินไป เพ่ือรับใช้ระบบในการปกครองและสอดส่องคนพ้ืนเมือง โดย
แทบไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการบริหารหรือการใช้ระบบดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพให้กับคนพ้ืนเมืองเลย 
และเมื่อมีการประกาศเอกราชก็ท าให้คนพ้ืนเมืองก้าวขึ้นมาเป็นรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้ลดขนาดการบริหาร
เหล่านั้นลง จึงน าไปสู่การฉกฉวยผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่าง “กลุ่มอ านาจเก่า” ที่เคยรับใช้เจ้า
อาณานิคม โดยเฉพาะ “กองทัพทหาร” และมักใช้อ านาจอย่างเบ็ดเสร็จในการควบคุมพลเมือง 
(Alavi, 1972) ตัวอย่างเช่น ในอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน เมียนมาร์ เป็นต้น ซึ่งการควบคุม
พลเมืองอย่างเบ็ดเสร็จปราศจากการตรวจสอบของรัฐบาล(ทหาร)นั่นเอง ที่น าไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น
ในงบประมาณแผ่นดิน และปัญหาการอ านวยผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องเดียวกัน 
 ดังนั้น โดยสรุปแล้ว แม้นักวิชาการที่ “เห็นด้วย” กับกระบวนรัฐชาติในโลกสมัยใหม่จะ
พยายามขีดเน้นบทบาทหน้าที่ของรัฐชาติว่าเป็นองค์กรที่จะพาความเจริญและการพัฒนาให้กับ
ประเทศมากเพียงใดก็ตาม แต่ในอีกฟากหนึ่งกลับสะท้อนให้เห็นลักษณะที่ “บิดเบี้ยว” ของรัฐชาติที่
ต่างไปจากจุดมุ่งหมายเดิม โดยเฉพาะในบริบทประเทศโลกที่สาม ซึ่งส่วนใหญ่จะถอดแบบรัฐชาติ
สมัยใหม่ที่ “ส าเร็จรูป” แล้วมาสวมทับภายหลัง17 ซึ่งพอสรุปได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   (1) “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สามมีการ “รวมศูนย์อ่านาจไว้ที่ส่วนกลาง
(Centralization)” มากเกินไป นั่นคือ รัฐมีองค์กรอ านาจบริหารส่วนกลางขนาดใหญ่หลายเท่าตัว
เมื่อเทียบกับองค์กรอ านาจในส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ท าให้อ านาจและการจัดการภาษีอยู่ในสถานะ
(ก่ึง)ผูกขาดโดยส่วนกลาง ยกตัวอย่างเช่น เมืองหลวงของไทยอย่าง “กรุงเทพมหานคร” ที่มีสภาพเป็น
เมืองโตเดี่ยว (Primate city) เพราะเป็นศูนย์กลางอ านาจในแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะด้านการเมืองการ

                                                        

17
 ในกรณีของ “ประเทศไทย” ความคิดเร่ืองรัฐชาติสมัยใหม่เข้ามาในช่วงการล่าอาณานิคมของตะวันตกประมาณรัชกาลที่ 4-5 ที่

ท าให้ “สยาม” ในขณะนั้นต้องเสียดินแดนไปหลายส่วน ซึ่งถึงแม้ว่า “สยาม” หรือ “ไทย” จะไม่ได้ เป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้น
โดยตรง หากแต่แบบจ าลองทางความคิดแบบ “รัฐชาติ” นี้ได้ส่งอิทธิพลให้สยามจ าเป็นต้องปฏิรูปการบริหารการเมืองการปกครอง
เสียใหม่ หรือให้เป็นไปในแบบที่สอดคล้องกับมหาอ านาจอาณานิคมที่ “ศิวิไลซ์” กว่า ตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีการปฏิรูปการปกครองในส่วนภูมิภาคให้เป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลแทนรูปแบบหัว
เมืองประเทศราชเดิม การลดพระราชอ านาจของเจ้าเมืองแว่นแคว้นต่างๆ ให้กลายเป็นข้าราชการ การยกเลิกการซื้อขายแรงงาน
ไพร่-ทาสเพ่ือสร้างความเท่าเทียม การปักปันพรมแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยการสร้างแผนที่ขอบเขตประเทศ เป็นต้น 
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ปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า/การลงทุน การต่างประเทศ ฯลฯ จนท าให้พ้ืนที่อ่ืนๆ ของ
ประเทศแทบจะไม่ได้ส่วนแบ่งในการพัฒนาเลย หรือเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า “รวยกระจุก จน
กระจาย” 
   (2) “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สามมักมี “ปัญหาด้านการกระจายผลประโยชน์” 
กล่าวคือ มักประสบปัญหาด้านการกระจายสวัสดิการสังคม เนื่องจากความไร้ระบบ(หรือจงใจให้ไร้
ระบบ)ของชนชั้นอ านาจ เช่น ปัญหาการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยไม่ให้มี/เลี่ยงการตรวจสอบ 
ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือทุจริตคอรัปชั่นในการจัดเก็บภาษีของประเทศเพ่ือเอามาเป็นของ
ตนเอง/กลุ่มพวกพ้องตนเอง เป็นต้น และเมื่องบประมาณอันเป็นที่มาของความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนถูกตักตวงผลประโยชน์ด้วยคนบางกลุ่มเป็นทอดๆ จึงท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องมีความ
เป็นอยู่ที่ล าบากเพราะขาดสวัสดิการสังคมและนโยบายสาธารณะช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.10 แบบล้อเลียนบทบาทการพัฒนาประเทศของรัฐในประเทศโลกที่สาม ในเรื่องการกระจาย

งบประมาณและสวัสดิการสังคม (ที่มาของภาพ http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
mylifeandwork/ 2012/09/06/entry-1) 

 
   (3) “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สามเปิดช่องทางให้มีการแทรกแซงจาก “อ่านาจ
เหนือกฎหมาย” ซึ่งนั่นเป็นเพราะรากฐานสังคมเดิมของประเทศเหล่านั้นมาจากสังคมแบบ “ระบบ
อุปถัมภ์” (เช่น สังคมไพร่-ทาสที่มีการสังกัดมูลนาย สังคมที่ยึดมั่นถือมั่นในระบบอาวุโสอย่างเหนียว
แน่น การนับถือคนที่ต าแหน่งแห่งที่หรือฐานะเงินทอง ฯลฯ) ท าให้เกิดการยึดโยงกันด้วยบารมีและ
ความสวามิภักดิ์มากกว่าความทางการหรือความสามารถส่วนบุคคล จึงท าให้เกิดเอ้ือประโยชน์
ระหว่างกันเอง ยกตัวอย่างเช่น การที่ “ชนชั้นกลาง” หรือ “นายทุน” สามารถมีอ านาจต่อรองกับ
รัฐบาลได้ หรือรัฐบาลจะให้สิทธิพิเศษกับบุคคลเหล่านี้ไว้ก่อนในลักษณะ “สองมาตรฐาน” ซึ่งเป็นการ
บั่นทอนต่อความเป็นระบบแบบแผนและท าลายความศักดิ์สิทธิ์ของมาตรฐานกฎเกณฑ์ชุดต่างๆ ด้วย 

http://oknation.nationtv.tv/%20blog/
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   (4) “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สาม มีลักษณะ “เล็กเกินไปส าหรับปัญหาใหญ่ๆ 
แต่กลับใหญ่เกินไปส าหรับปัญหาเล็กๆ” ซึ่งสะท้อนความไม่มีประสิทธิภาพในโครงการสร้างการ
บริหารงาน เช่น รัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาระดับใหญ่เช่นปัญหาระหว่างชาติได้ เช่น การข้ามพรมแดน
ของข้อมูลข่าวสารในด้านที่เป็นภัย การก่อการร้าย สงคราม หรือภาวะโลกร้อน ฯลฯ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆ ที่เกิดข้ึนในประเทศได้ อย่างปัญหาขยะ ปัญหาการจราจร 
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า เป็นต้น 
   (5) “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สามเป็นเครื่องมือรับใช้ “อุดมการณ์ชาตินิยม” ที่
บ้าคลั่ง ซึ่งเป็นไปในลักษณะผลิตซ้ าความเป็นชาติแบบ “หนึ่งชาติ หนึ่งเอกลักษณ์” ผ่านการศึกษา
และประวัติศาสตร์ส่วนกลาง ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงทุกสังคมหรือทุกประเทศไม่เคยมีอัตลักษณ์
(Identity)เดียว เพราะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เป็นเหตุให้เกิดความ
ขัดแย้งอันเนื่องมาจากการ “ติดกับดักของความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติ” หรือไม่สามารถทนเห็น
ความหลากหลายเล่านั้นได้ จนแปรเปลี่ยนไปเป็นสงครามกลางเมือง(เช่น สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ประเทศรวันดา ปี ค.ศ. 1994) สงครามระหว่างชาติ การสร้างอคติ/มายาคติดูถูกกันไปมาระหว่างคน
ในประเทศ เป็นต้น 
 ไม่เพียงเท่านั้น ในความคิดเห็นของนักสังคมศาสตร์ร่วมสมัยที่พยายามจะศึกษา “รัฐชาติ” 
ในบริบทสังคมปัจจุบัน อย่างเช่นเคนอิจิ โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) ที่เขาเห็นว่า“รัฐ” คือ ส่วนเกิน
ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ท าผ่านเครือข่ายไร้พรมแดน เช่น การเกิดขึ้นขององค์กรที่มีอ านาจเหนือรัฐ
อย่างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโลกอันได้แก่ IMF, WTO, World Bank, บรรษัทข้ามชาติต่างๆ ฯลฯ 
เป็นสิ่งที่ท าให้รัฐนั้นดูเหมือนหมดบทบาทหรือด้อยค่าไปเลย (Ohmae, 1995) ซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่า 
สิ่งที่ท้าทายต่อบทบาทของรัฐชาติปัจจุบันอีกประการหนึ่งก็คือ “ความเป็นโลกาภิวัตน์” เพราะว่า
โลกาภิวัตน์เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ “พรมแดน” ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของรัฐชาติเกิดการพร่า
เลือนและคลุมเครือ เนื่องจากปฏิสัมพันธ์บน “กระแส” ได้ท าให้บางสิ่งบางอย่างสามารถท า “ข้าม
รัฐ” และ “ลอดรัฐ”ได้ เช่น การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร มลภาวะข้ามพรมแดน กระแสการเงิน 
การสื่อสาร วัฒนธรรม โรคระบาด รวมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคม (Civil society) ฯลฯ ดังนั้น จึง
แปลว่า “รัฐ” จึงต้องทบทวนตนเองใหม่ เพราะในบริบทโลกาภิวัตน์ “รัฐ” ไม่สามารถแสดงบทบาท
ควบคุมทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จ 
 ด้วยเหตุนี้ ข้อโจมตีเกี่ยวกับบทบาทของ “รัฐ” จึงพยายามจะเสนอว่า “รัฐชาติ” ในบริบท
สังคมปัจจุบัน ไม่ใช่ค าตอบส าเร็จรูปของการพัฒนา กล่าวคือ “รัฐชาติ” ไม่ใช่องค์กรที่จะกุมบทบาท
หรือฝากความหวังด้านการพัฒนาไว้เสียทั้งหมดได้เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะจะเห็นได้ว่า ตัวของ 
“รัฐ” เองก็ยังมีปัญหาและข้อจ ากัดนานัปการ ซึ่งชัดเจนมากในกรณีของประเทศโลกที่สามหรือ
ประเทศด้อยพัฒนา “รัฐ” จึงควรถูกทบทวนเสียใหม่ ว่าเพียงแค่องค์กรหนึ่งที่สามารถรับผิดชอบการ
พัฒนาได้แค่บางมิติเท่านั้น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ เช่น กฎหมาย 
การทหาร การทูต เป็นต้น แต่ในบางมิติ “รัฐ” ก็ควรเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบ้าง โดยเฉพาะ “ประชาชน” หรือ “พลเมือง” ซึ่งแต่เดิมรัฐจะ
มองข้ามกลุ่มคนเหล่านี้ว่าไม่น่ามีศักยภาพในการสร้างสรรค์การพัฒนาใดๆ ซึ่งตรงนี้นี่เองที่จะเป็น
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จุดเริ่มต้นของการสร้างแนวทางการพัฒนาแบบการจัดการร่วมกัน (Co-management) ในระยะเวลา
ต่อมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.11 แบบจ าลองบทบาทรัฐชาติในบริบทสังคมโลกปัจจุบัน  

(ท่ีมา: Jan Aart Scholte, 2001: 22) 
 
 อันที่จริง ทางออกของปัญหานี้ได้ถูกเสนอไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา เพราะเกิด
แนวคิดการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจเสรีนิยมโดยให้รัฐมีบทบาทที่น้อยที่สุดในระบบตลาด(หรือแทรกแซง
ให้น้อยที่สุด) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและแรงจูงใจในการแข่งขัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเอ้ืออ านวยใน
เรื่องนโยบายสาธารณะและสวัสดิการสังคมด้วย ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ไม่ได้แปลว่า ต้องปฏิเสธ
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของ “รัฐชาติ” ด้านเดียว หากแต่ “รัฐชาติ” ต้องมุ่งให้ความส าคัญต่อ
การสร้าง “ความโปร่งใส (Transparency)” และ “ความรับผิดชอบ (Responsibility)” ต่อ
นโยบายการพัฒนาประชาชนให้มากขึ้น (Martinussen, 1999: 264) 
 ดังนั้น การเติบโตของการพัฒนาในบริบทเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ต้องเกิดควบคู่กับความมี 
“ธรรมาภิบาล (Good governance)” ของรัฐด้วย ซึ่งธรรมาภิบาลนี้เองที่จะเป็นระบบก ากับ
จริยธรรมและศีลธรรมของในการบริหารงานของรัฐ(ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับระบบคุณธรรมจริยธรรมตาม
กรอบศาสนา) กล่าวคือ รัฐต้องยึดมั่นในความสุจริตและโปร่งใส และในขณะเดียวกัน “ประชาชน” ก็
ต้องเชื่อและกล้าเรียกร้องให้มีการตรวจสอบรัฐ หรือให้รัฐแสดงความสุจริตและโปร่งใสด้วยเช่นกัน 
หรือประชาชนต้องไม่เชื่อวิธีการ “เหนือ” กฎหมาย (เช่น การให้สินบน) ในการแก้ไขปัญหา (จามะรี  
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เชียงทอง, 2549: 71) จึงจะเป็นแนวทางที่เห็นจุดร่วมและประสิทธิภาพของ “รัฐ” ในการพัฒนา
ประเทศอย่างถึงท่ีสุด 

 
 

ข้อโต้แย้งเรื่องโลกาภิวัตน์ในทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
 
 แม้ในทัศนะของนักวิชาการที่ “สนับสนุน” และเห็นดีเห็นงามกับพลังของกระแสโลกา-     
ภิวัตน์ โดยการการพยายามชูให้เห็นถึงไหลเวียนและการเชื่อมโยงของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์/
เทคโนโลยีเพ่ือการลดช่องว่างทางการพัฒนาและเศรษฐกิจ หรือท าให้เกิด “ความเหมือนกัน
(Homogenize)” ในระดับโลก หากแต่ว่าได้มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่ง ที่เห็น “แย้ง” ในทัศนะ
ดังกล่าว และพยายามไล่ล่าหาข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นหลักการในมิติใหม่ที่ไม่ใช่แค่โลกาภิวั ตน์ด้าน 
“วัตถ”ุ หรือพยายามวิจารณ์เพ่ือสะท้อนให้เห็นด้านที่ถูก “บดบัง” ด้วยทัศนะด้านบวก ซึ่งทัศนะของ
นักวิชาการกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า “ผู้กังขาในโลกาภิวัตน์ (Globalization skeptics)” โดยพอจะ
รวบรวมให้เห็นเป็นแนวทางได้ดังนี้ 
  - อารชุน อาพพาดูไร (Arjun Appadurai) นักมานุษยวิทยาร่วมสมัยชาวอินเดีย ได้พูด
ถึง “โลกาภิวัตน์” ในฐานะที่เป็น “ความไม่เชื่อมต่อและความแตกต่างในทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ระดับโลก (Disjunction and Deference in the Global Cultural Economy)” ซึ่งเขามองว่า 
“โลกาภิวัตน์” คือการหลากเลื่อนของ “กระแส” ต่างๆ ที่ ไม่ได้มีแค่เรื่องเศรษฐกิจการเงิน 
(Financescapes) และเทคโนโลยี (Technoscapes) เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงด้านสื่อมวลชน
(Mediascapes) ชาติพันธุ์  (Ethnoscapes) และอุดมการณ์ความคิด ( Ideoscapes) ทั้งยัง
เป็นไปใน “หลายทิศทาง” (ไม่ใช่ทิศทางครอบง าทิศทางเดียว) (Appadurai, 2002: 50) ทั้งนี้เป็น
เพราะการข้ามพรมแดนของมิติต่างๆ ข้างต้น ผู้คนสามารถ “เลือกรับ” และ “ตีความ” ให้สอดคล้อง
กับความเชื่อเดิมได้ หรือไม่ได้เป็นการรับแบบสยบยอมหรือไม่ตั้งค าถาม ดังนั้น โลกาภิวัตน์จึงเป็น
ตัวการที่ท่าให้เกิดการ “ผสมผสานกัน” ทั้งอย่าง “สันติ” และ “ไม่สันติ” ตัวอย่างเช่น เราอาจมอง
ว่า อินเดียไม่ทันสมัยเท่าสหรัฐอเมริกา แต่บางครั้งเรากลับพบว่าสหรัฐอเมริกามีการจ้างชาว
โปรแกรมเมอร์ชาวอินเดียที่เก่งๆ ในการเขียนโปรแกรมให้แก่บริษัทสัญชาติอเมริกา (Appadurai, 
2002 อ้างใน จามะรี เชียงทอง, 2549: 79-80) 
  - โจนาธาน ฟรีดแมน (Jonathan Friedman) ได้ตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบของ “โลกา-
ภิวัตน์” ในประเทศโลกที่สามและประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย (เช่น ในทวีปแอฟริกา) รวมถึงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ขนาดเล็กต่างๆ ซึ่งพบว่า ในขณะที่โลกก าลัง “พัฒนา” ไปในทิศทางเดียวภายใต้อุดมการณ์
และบรรทัดฐานโลกเดียวกัน (หรือกล่าวอีกอย่างคือเชื่อใน “ความทันสมัย” เหมือนกัน) ในอีกด้าน
หนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของพลัง “วัฒนธรรมท้องถิ่น” และ “ชาติพันธุ์พื้นถิ่น” กล่าวคือ ชนชายขอบ
หรือชนกลุ่มน้อย มีการใช้ “โลกาภิวัตน์” ในการน าเสนอตนเองเสียใหม่ อย่างเช่นการแสดงออกด้วย
การบริโภคเพ่ือสร้างความเท่าเทียมกับคนชนชั้นสูง (เพราะปกติเราจะเข้าใจกันว่า “โลกาภิวัตน์” คือ
เรื่องของประเทศมหาอ านาจอย่างเดียว) รวมไปถึง “โลกาภิวัตน์” เป็นตัวที่ท าให้วัฒนธรรมท้องถิ่น
เกิดการก่อรูปอย่างเหนียวแน่นอีกครั้งในลักษณะปฏิกิริยาโต้ ตอบ (เช่นการต่อต้าน หรือการ
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เคลื่อนไหวของลัทธิท้องถิ่นนิยม) (Friedman, 1994: 109-111 และ 1997 ) หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ 
“โลกาภิวัตน์” เป็นตัวการหนึ่งที่ท าให้ “ท้องถิ่น” ผงาดด้วยการน าเสนอวัฒนธรรมตนอย่างเข้มแข็ง
ขึ้นมาอีกครั้ง จนปรากฏเป็น “ความหลากหลาย” ในระดับโลก 
  - ในมุมมองของซานโตส (Santos) ได้วิจารณ์ว่า “โลกาภิวัตน์” คือ “วาทกรรมที่ถูก
สร้างโดยผู้ชนะ” เพราะแท้ที่จริงแล้ว ความเป็นระดับโลกที่พวกเราก าลังนิยมกันนั้น ก็เป็นเพียง 
“ลักษณะเฉพาะถิ่น” ของบางพ้ืนที่ ที่วันหนึ่งได้ขยายอิทธิพลของตัวเองไปได้ทั่วโลก ซึ่งเขาตอกย้ าให้
เห็นว่า สิ่งที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” ในปัจจุบัน ก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วโลก ซึ่งก็รากฐานที่ก าเนิด
เฉพาะถิ่น(Local root) ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษซึ่งกลายเป็นภาษาสากลในปัจจุบันไปแล้ว ก็มี
พ้ืนฐานมาจากคนอังกฤษ(หรือประเทศอังกฤษ) หรือแฮมเบอร์เกอร์แม็คโดนัลด์ซึ่งปัจจุบันก็ขยาย
สาขาไปทั่วโลก แรกเริ่มก็มีรากฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ฯลฯ (Santos, 1999: 216) ซึ่งผลกระทบจาก
การที่ท้องถิ่นยอมรับ “วาทกรรม” โลกาภิวัตน์เหล่านั้นก็คือการสูญสลายของลักษณะเฉพาะถิ่น และ
ถูกจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ในลักษณะข้ามชาติ (Destructed and Restructed) (จามะรี เชียงทอง, 
2549: 81-82)  กล่าวโดยสรุปก็คือ “โลกาภิวัตน์” แท้จริงก็ เป็นเรื่องของ “อ่านาจครอบง่า” ใน
ระดับโลกนั่นเอง 
  - ในทัศนะของนักวิชาการท่ี “ต่อต้าน” กระแสโลกาภิวัตน์ ได้วิจารณ์ทัศนะที่มองโลกา-
ภิวัตน์ใน “ด้านบวก” ว่าเป็น “ม่านควันที่เข้าไปบังเจตนาอันแท้จริง” โดยเฉพาะกลุ่มบรรดานายทุนที่
ควบคุมชั้นเรือนยอดของ “ทุนนิยม” ระดับโลก กล่าวคือ รัฐบาลของกลุ่มประเทศ G8 หรือประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นน าของโลก (อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น แคนาดา อิตาลี 
รัสเซีย) คือผู้ออกแบบ (Design) ส าคัญของเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ บรรดาประเทศแกนกลางเหล่านี้
ยืนกรานให้เกิดการปฏิรูปไปสู่ระบบตลาดเสรี โดยอ้างว่าการท าเช่นนี้เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการอยู่รอดของ
บรรดาประเทศที่ยากจนกว่าในบริบทของโลกาภิวัตน์ที่ยากจะเลี่ยงได้ แต่ในขณะที่สนับสนุนปฏิรูป
ไปสู่ตลาดเสรีอย่างแข็งขัน บรรดาประเทศมหาอ านาจเหล่านี้กลับท าตัวเป็นผู้ปกป้อง เศรษฐกิจของ 
“ประเทศตนเอง” อย่างเคร่งครัดเช่นกัน พวกต่อต้านโลกาภิวัตน์จึงมอง “โลกาภิวัตน์” ว่าเป็นวาระ
ซ่อนเร้น (Hidden agenda) หรือเป็นโครงการที่พยายามหาทางเปิดพ้ืนที่แห่งโอกาสให้กับการ
กระจายทุนออกไปจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้น “โลกาภิวัตน์” จึง
คล้ายเป็นการขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก ที่รัฐบาลระดับชาติยังคงท าหน้าที่เป็นตัวแทน
และท่อล าเลียงให้กับทุนผูกขาด (Monopoly capital)จากมหาอ านาจ (ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์, 2560: 
176-177) ในแง่นี้ก็สามารถเข้าใจได้ว่า “โลกาภิวัตน์” ในด้านบวก ความจริงแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือ 
“วาทกรรมการพัฒนา” ที่ถูกสร้างโดยมหาอ านาจเศรษฐกิจโลกนั่นเอง 
 ดังนั้น โดยสรุปจากค าวิจารณ์เกี่ยวกับ “โลกาภิวัตน์” ที่ยกมาดังกล่าวจะเห็นว่า นักวิชาการ
ผู้กังขาในผลของโลกาภิวัตน์ทั้งหลายพยายามชี้ให้เห็นถึงมิติที่ถูก “บดบัง” จากทัศนะชื่นชอบในด้าน
บวก ที่ถึงแม้การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันเป็นเครือข่าย (Network) และความรวดเร็วของกระแสทุน
นิยมระดับโลกจะท าให้ชีวิตมนุษย์เกิดความสะดวกสบายมากขึ้น หากแต่ความรวดเร็วและเทคโนโลยี
เหล่านั้น ก็มีส่วนเสริมให้ “ปัญหา” ในด้านต่างๆ รุนแรงมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น อัตราเร่งการใช้
ทรัพยากรจนเกิดความเสื่อมโทรมแก่สภาพแวดล้อม การไหลทะลักของแรงงานข้ามชาติที่เกินกว่าจะ
แก้ไขด้วยนโยบายประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเรื่องความล าบากของชนชายขอบ (หมายถึงกลุ่มชาติ
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พันธุ์ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มคนชนชั้นล่างของสังคม) ที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางสังคมได้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์จึงมีลักษณะเป็น “ดาบสองคม” หรือไม่ได้
น ามาซึ่งความดีงามหรือความก้าวหน้าของชีวิตมวลมนุษยชาติเพียงอย่างเดียว แต่หากใช้ โลกาภิวัตน์
โดยไม่ตระหนักถึงผลกระทบให้รอบด้าน ก็อาจน ามาซึ่งหายนะได้เช่นกัน “โลกาภิวัตน์” จึงมีทั้งด้านที่
ดีและด้านที่ไม่ดีอยู่ในตัวมันเอง ซึ่งนั่นแปลว่า เราไม่สามารถด่วนสรุป “โลกาภิวัตน์” หรือพิจารณาแค่
เพียง “ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ” เพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป 
 ส าหรับในประเด็นเรื่อง “พรมแดน” นั้น นับได้ว่า “โลกาภิวัตน์” เป็นตัวการส าคัญที่ท าให้
แนวคิดเรื่องพรมแดนถูกสั่นคลอนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะปฏิสัมพันธ์ที่สามารถท าบนกระแสเครือข่าย จึง
ท าให้ดูเหมือนว่า “พรมแดน” อาทิ พรมแดนของประเทศ พรมแดนระหว่างกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม 
หรือพรมแดนของส านึกความรู้สึก ไม่มีหรือถูกลดความส่าคัญลงมาก แต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็น
ว่า ปฏิสัมพันธ์ที่กระท าโดยทลายข้อจ ากัดของพรมแดนเหล่านี้บางครั้งก็กระทบต่อปัญหาคุณภาพชีวิต
มนุษย์ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรคข้ามพรมแดนอย่างเชื้อไวรัสอีโบล่ าที่ระบาด
อย่างหนักในช่วงปี ค.ศ. 2015 ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาแต่ก็สามารถกระจายเข้าสู่
ประเทศอ่ืนๆผ่านความเจริญทางการคมนาคมขนส่ง หรือปัญหาการค้ามนุษย์ที่กระท าแบบลอดรัฐ
หรือมีรูปแบบที่หลากหลายเนื่องจากเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร จนยากต่อการคาดเดาและกวาดล้าง 
หรือแม้แต่การขยายตัวของขบวนการการก่อการร้ายสากลที่แทรกซึมไปตามประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้
ในเวลาอันรวดเร็ว จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์วินาศกรรมอันน ามาสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน เช่น วินาศกรรมที่เวิลด์เทรดเซนเตอร์นครนิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 2001,   เหตุการณ์โจมตีใน
กรุงปารีส ฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 2016, เหตุการณ์ก่อการร้ายในกรุงลอนดอน ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้น  
นอกจากนี้ในเรื่องการลลาย “ส านึก” ของผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ให้กลายเป็นส านึกระดับโลกใน
ลักษณะ “หมู่บ้านโลก (Global village)” ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ “คุณค่าร่วม” หรือส านึกของ
ผู้คนระดับท้องถิ่น (นับรวมถึงเรื่องขนบธรรมเนียม บรรทัดฐาน ประเพณี ฯลฯ) อาจถูกลบเลือนหรือ
สูญหายไปด้วย 
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 ภาพ 4.12  ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ในด้านลบ 
       ก. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบล่าในปี ค.ศ. 2015 
          (ที่มาของภาพ http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=5158 
          &SECTION=NEWS) 
       ข. กลุ่มก่อการร้ายสากล IS CIA ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 2016 
          (ท่ีมาของภาพ http://top secretthai1.blogspot.com/2015/11/is- 
           cia.html) 

 
 ด้วยเหตุนี้ จึงมีการโต้แย้งว่าแท้จริงแล้ว เนื้อหาแนวคิด “โลกาภิวัตน์” ไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิด
ความเท่าเทียมหรือความเหมือนกัน (Homogenization)ในระดับโลก เนื่องจากค าอธิบายที่ว่า “ความ
เท่าเทียม” เหล่านั้นคือทัศนะการมองโลกาภิวัตน์จากเบื้องบน (Globalization from above) หรือ
เป็นมุมมองแบบ “จักรวรรดินิยม”  จึงไม่แปลกที่จะมองหรือสนับสนุนแต่ด้านดีที่เข้าข้างตัวเอง
(หมายถึงประเทศมหาอ านาจ) ดังนั้น จึงควรจะต้องสะท้อน “โลกาภิวัตน์” ในอีกทางหนึ่งหรือเป็น
การมองโลกาภิวัตน์จากเบื้องล่าง (Globalization from below) ควบคู่ให้รอบด้านไปด้วย 
โดยเฉพาะการเน้นย้ าให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลาย (Heterogenization) ของปรากฏการณ์
โลกาภิวัตน์ มากกว่าที่เน้นย้ าถึงการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียทางเดียว (Appadurai, 2002: 
49-58) ซึ่งนัยของข้อถกเถียงตรงนี้ก็เพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของ “ท้องถิ่น(Local)” ในความเป็น
ระดับโลกนั่นเอง และเพ่ือให้เห็นถึง “รูปธรรม” ของ “ความแตกต่าง” ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาของโลกาภิ
วัตน์ระดับ “ท้องถิ่น” จะขอพิจารณาแยกออกเป็นด้านๆ และยกตัวอย่างประกอบได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) โลกาภิวัตน์กับ “ความแตกต่าง” ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในขณะที่มี
การมองว่าความเจริญของเทคโนโลยีการโทรคมนาคมในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยที่ท าให้
วัฒนธรรมทั่ วทั้ ง โลกเป็นแบบแผนเดียวกันหมด ผ่ านตั วแบบ “การท าให้ เป็นอเมริ กา
(Americanization)” หรือ “การท าให้เป็นตะวันตก(Westernization)” แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเห็นว่า 
แม้ระบบทุนนิยมและความเจริญทางวิทยาการจะแผ่นตัวคลุมโลกมากขึ้นเพียงใด “วัฒนธรรม
ท้องถิ่น” ที่อยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วโลกก็ไม่ได้ถูกท าให้กลายเป็นแบบเดียวกันไปจนหมดสิ้น ตรงกัน

ก. ข. 
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ข้ามยิ่งโลกาภิวัตน์ก้าวรุดหน้าไปมากเท่าใด เราก็จะยิ่งจะได้เห็น “ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
และชาติพันธุ์” เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในลักษณะการ “แบ่งตัว” ของวัฒนธรรมระดับโลกออกเป็น 
“ขั้วตรงกันข้าม” อย่างชัดเจน ดังนั้นแปลว่า วัฒนธรรมระดับโลกไม่จ าเป็นว่าจะต้องก าหนดหรือ
ครอบง าวัฒนธรรมเล็กๆ อื่นๆ เสมอไป หากแต่ปัจจัยอ่ืน อาทิ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ทางศาสนาก็ยังคงท าหน้าที่เป็นแหล่งที่มาที่ส าคัญของความเป็นไปในระดับโลกได้ (ไพโรจน์          
คงทวีศักดิ์, 2560: 206) 
   เรามักจะติดอยู่เสมอว่า “ท้องถิ่น” จะเป็นฝ่ายตั้งรับหรือถูกครอบง าจากวัฒนธรรม
ของมหาอ านาจเพียงด้านเดียว แต่ตัวอย่างในเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานด้านภาษา ดนตรี 
รูปแบบการแต่งกาย อาหาร ฯลฯ ที่อยู่รายล้อมตัวเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นสิ่งสะท้อนอย่างดีให้เห็น
ถึงความพยายามของท้องถิ่นที่จะแทรกตัวไปในกระแสระดับโลก ซึ่งในทางทฤษฎีเรียกปรากฏการณ์
เช่นนี้ว่า “โลกาเทศาภิวัตน์” หรือ “โลกาชุมชนาภิวัตน์ (Glocalization)” ซึ่งหมายถึง การปะทะ
ประสานระหว่างพลัง “ระดับโลก (Global)” และพลัง “ระดับท้องถิ่น (Local)” จนปรากฏตัวออกมา
ให้เห็นในรูปลักษณ์ของ “วัฒนธรรมลูกผสม (Hybridity of culture)” ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์บอลลีวูด (Bollywood) ของประเทศอินเดีย (วัฒนธรรมระดับโลกคือ การท าภาพยนตร์
แบบฮฮลลีวูด (Hollywood) ในอเมริกา ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น คือการท าภาพยนตร์ในรูปแบบ
ของอินเดีย) การเต้นแรปแบบเอเชีย(เนื่องจากวัฒนธรรมการขับร้องแรปมาจากโลกตะวันตก) และ
แมคโดนัลด์แบบมังสวิรัติ (เพราะแมคโดนัลจริงๆ ในอเมริกาจะใส่เนื้อสัตว์ด้วย แต่พอมาอยู่ในสังคมที่
ไม่กินเนื้อสัตว์จึงต้องดัดแปลงให้เข้ากับรสนิยมของคนในท้องถิ่น) (Lewis, 2008: 398) 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมลูกผสมจะเป็นผลผลิตของยุคโลกาภิวัตน์
เท่านั้น เพราะโดยทั่วไปวัฒนธรรมทั้งหลายในโลกล้วนแต่ถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นลูกผสมอยู่แล้ว 
เพียงแต่การเดินทางของวัฒนธรรมในโลกยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วมากขึ้น อัตราการปะทะประสาน
ระหว่างวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงมีมากขึ้นตาม ความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏขึ้นในระดับ
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ถูกมองว่า “เป็นการปลดปล่อยตัวเองเข้าสู่ความเสรี” (สรุปให้เข้าใจ ก็
คือ โลกาภิวัตน์เป็นตัวทลายกรอบของวัฒนธรรมท้องถิ่นจากที่เคยอยู่กับท้องถิ่นเท่านั้น ให้ออกมา
ปรากฏในวัฒนธรรมระดับโลกได้) เพราะมันช่วยจัดหาวิธีการในการต่อรองและพลิกเปลี่ยนวัฒนธรรม
หลักที่ครอบง าสังคม ทั้งยังช่วยก่อกวนกระบวนการที่พยายามจะท าให้วัฒนธรรมในทุกท้องถิ่นกลาย
มาเป็นแบบเดียวกันไปหมด (หรือท าให้วัฒนธรรมมันไม่เหมือนแบบเดียวกันไปทั้งโลก) (Murray, 
2006: 243 อ้างใน ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์, 2560: 209) 
   (2) โลกาภิวัตน์กับ “ความแตกต่าง” ด้านสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ โลกาภิ
วัตน์ในทางสังคมและเศรษฐกิจแต่เดิมมีจุดก าเนิดจากวิธีการจัดการเศรษฐกิจแบบตะวันตก ผ่านการ
แผ่ขยายตัวของระบบทุนนิยม โดยเฉพาะในรูปแบบของลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่พยายามก าหนดให้ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกต้องก้าวตามอุดมการณ์และปฏิบัติการทางเศรษฐกิจแบบตะวันตก หรือกล่าวได้อีกอย่าง
หนึ่งว่า ประเทศมหาอ านาจตะวันตกเป็น “ชนชั้นเรือนยอด” ทางเศรษฐกิจของโลกหรือเป็นผู้ก าหนด
ชะตาความเป็นไปของเศรษฐกิจระดับโลก ซึ่งชนชั้นเรือนยอดเหล่านี้มีลักษณะการควบคุมแบบบนลง
ล่าง (Top-down) หรือบงการประเทศเล็กประเทศน้อยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของตนเอง 
(Holton, 2011: 66) ดังนั้นผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุด ก็คือบรรดาชนชั้น
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เรือนยอดที่ครอบง า เป็นเหตุให้เกิด “ความแตกต่าง” ทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้นว่า เกิด
ประเทศร่ ารวยและประเทศยากจน และยิ่งกระแสโลกาภิวัตน์หมุนเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ “การขูดรีด”กัน
ในระดับโลกระหว่างประเทศมหาอ านาจที่มีต่อประเทศลูกไล่ก็ท าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผลก็คือเกิด
ความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ าในระดับโลก หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ ยิ่งโลกาภิวัตน์ด าเนิน
อยู่ต่อไป ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ “ช่องว่าง” ทางการพัฒนาด าเนินอยู่ต่อไป 
   เมื่อ “โลกาภิวัตน์” ถูกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีความเท่าเทียม จึงมีการ
เปรียบเทียบผลของการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ว่า คล้ายกับ “ลายจุดบนหนังเสือดาว
(Leopard spot pattern)” ที่แต่ละจุดมีความใหญ่-เล็ก และสีที่เข้ม-จางไม่เท่ากัน หรือเปรียบจุด
เหล่านั้นเป็นเสมือนเกาะเล็กเกาะน้อยที่อุดมไปด้วยความร่ ารวย ที่มีหน้าที่เชื่อมต่อและกระจายการ
พัฒนา ตัวอย่างเช่น เมืองใหญ่ๆ ที่เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระดับโลก อันได้แก่ 
นิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว รวมถึงเมืองหลวงของประเทศต่างๆ และในขณะเดียวกันก็รายรอบไปด้วย
ทะเลที่ว่างเปล่า ซึ่งเปรียบไปดับพ้ืนที่ชายขอบที่ไม่มีการพัฒนาอะไรเลย หรือเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วย
ความยากจน ตัวอย่างเช่น เมืองในส่วนภูมิภาคที่ห่างไกลจากความเจริญและอยู่ในประเทศด้อยพัฒนา
(Short and Kim, 1999: 6) (ดูภาพ 4.14 ที่มีการเปรียบเทียบ “ลายจุดบนหนังเสือดาวที่ไม่เท่ากัน” 
กับขนาดของเมืองซึ่งวัดจากแสงสว่างซึ่งมาจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืน เพ่ือประกอบความ
เข้าใจ) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนมคมแม้จะช่วยท าให้โลกติดต่อกันได้
สะดวกมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า “ทุกคน/ทุกที่” บนโลกจะได้รับผลประโยชน์ในทางการ
พัฒนาที่เท่าเทียมกัน ทั้งยังท าให้เกิดช่องว่าง (Gap) ของ “ความแตกต่าง” ในสังคมที่ขยายขึ้น 
(ไพโรจน์  คงทวีศักดิ์, 2560: 130) 
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ภาพ 4.13 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมของโลกในช่วงกลางคืน โดยขนาดของเมอืงวัดได้จากความสว่างในแต่ละจุดที่มีไม่เท่ากัน สะท้อนให้เห็น 
ความไม่เท่าเทียมของโลกาภิวัตน์ในทางการพัฒนา ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ “ลายจุดบนหนังเสือดาว (Leopard spot pattern)”  

(ที่มาของภาพ https://apod.nasa.gov/apod/image/0011/earthlights2_dmsp_big.jpg) 
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 โดยสรุปก็คือ วัตถุประสงค์ของการตั้งข้อโต้แย้งในประเด็นผลกระทบของโลกาภิวัตน์
ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนานี้ไม่ได้ท าขึ้นเพ่ือพยายามลบล้างหรือต่อต้านโลกาภิวัตน์อย่างเถร
ตรง เพราะในมุมมองของนักวิชาการที่ถึงแม้จะต่อต้านต่างก็รู้ดีกว่าไม่มีคนหรือสังคมไหนในโลกที่หนี
พ้นจากบริบทการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไปได้ หากแต่เราต้องฉุกคิดและตระหนักว่า “โลกาภิวัตน์” ใน
ความเป็นจริงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีทั้ง “ด้านบวก” และ “ด้านลบ” ในตัวเอง ปัญหาของ
โลกาภิวัตน์จึงไม่ได้ที่ตัวโลกาภิวัตน์อย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่พวกเราด้วยว่าจะอยู่กับโลกาภิวัตน์หรือ 
“เลือก” ที่จะหยิบเอาโลกาภิวัตน์มาปรับใช้อย่างไร ฉะนั้น “โลกาภิวัตน์” ไม่ได้มีแต่สิ่งที่ดีๆ หรือก็
ไม่ได้มีเฉพาะสิ่งที่ไม่ดี หากแต่โจทย์หลักอยู่ที่ว่า เราๆ ท่านๆ จะมีวิธีการใช้โลกาภิวัตน์ให้มีความหมาย
ต่อชีวิตตนเองอย่างไร? และแน่นอนว่า “ความหมาย” นั้นไม่จ าเป็นจะต้องเห็นพ้องกับความคิดเห็น
ของนักวิชาการเสมอไป 
 
 

สรุป 
 
 กลุ่มแนวคิดที่วิพากษ์หลักการและทฤษฎีว่าด้วยการสร้างความทันสมัยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึง “จุดอ่อน” หรือผลกระทบ “ด้านลบ” ของวิธีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย และเพ่ือแสดง
ให้เห็นว่า “ความทันสมัย” ไม่ใช่สูตรส าเร็จของการพัฒนาอีกต่อไป พร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เห็นถึง
ผลกระทบในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ โครงสร้างสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งโดย
ภาพรวมก็เป็นการโจมตีว่า “ความทันสมัย” เป็นแนวทางการพัฒนาที่เน้น “มนุษย์เป็นศูนย์กลาง
(Anthropocentric)” จนเกินไป โดยไม่คิดถึงความสมดุลในมิติอ่ืนๆ เลย 
 ข้อถกเถียงของ “ความทันสมัย” ในระดับของแนวคิดถูกมองว่าเป็น “วาทกรรมการ
พัฒนา” ที่มหาอ านาจตะวันตก “สร้างขึ้น” เพ่ือครอบง าให้ทั่วทั้งโลกเชื่อและปฏิบัติตาม และในเชิง
ลึกนั้นก็ได้ “ซ่อน” ถึงการกดขี่ ขูดรีด และการเอารัดเอาเปรียบต่างๆ นานา ที่ “ประเทศมหาอ านาจ” 
มีต่อ “ประเทศก าลังพัฒนา/ด้อยพัฒนา” ดังจะเห็นได้ว่า แม้จะเร่งพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและทุน
นิยมเพียงขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่มีวันที่จะท าให้เกิดความเท่าเทียมทางการพัฒนาได้ จะเห็นว่าประเทศ
มหาอ านาจมีความมั่งคั่งมากขึ้น ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆ กลับมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จึงกล่าวได้ว่า 
“ความทันสมัย” เป็นเพียงยุทธศาสตร์ของบรรดามหาอ านาจตะวันตกที่ต้องการจะท าให้อ านาจ
ครอบง าของตนเองได้ด ารงอยู่สืบไป ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาสู่ความคิดพยายาม “แหกกรอบ” การพัฒนา
กระแสหลักดังกล่าวและเริ่มต้นแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสม “กว่า” ต่อไป 
 ข้อเสนออันหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือการทบทวนในมุมกลับจากการพัฒนาแบบเดิม โดยการหัน
มามองความสัมพันธ์ของผู้คนใน “ระดับล่าง” เช่น กลุ่มชนชายขอบ ท้องถิ่น หรือระดับชุมชน 
มากกว่าที่จะมองในมุมมองของรัฐหรือระดับบนลงมาจากที่ เคยเป็น ทั้ งนี้ เพราะท้ายที่สุด 
“ผลประโยชน์” ของการพัฒนาต้องตกอยู่กับ “ทุกคน” ให้ได้อย่างเท่าเทียมกันที่สุด ไม่ใช่คนแค่เรือน
ยอดหรือชนชั้นน าเท่านั้นที่จะตักตวงเอาไป จุดนี้นี่เองที่จะเป็นที่มาของแนวทางการพัฒนาอ่ืนๆ อัน
เป็น “ทางออก” เพ่ือหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของความทันสมัยและเพ่ือให้ “มนุษย์” สามารถด ารง
อยู่ได้ในบริบทสังคมที่ก าลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะได้พิจารณาเป็นรายกลุ่มหลักการ/ทฤษฎีในบทต่อๆ ไป 
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ค่าถามท้ายบทที่ 4 
 
 1. จงสรุปสาระส าคัญของเนื้อหา “ส านักความคิดแบบมาร์กซิสม์” และ “ส านักแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม” ที่มีผลต่อการสร้างข้อวิจารณ์กลุ่มหลักการและทฤษฎีการพัฒนาว่าด้วยความสมัยมา
พอเข้าใจ 
 2. จงยกตัวอย่างผลกระทบของความทันสมัยใน “ด้านสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับอธิบายมาให้
ละเอียดอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
 3. จงยกตัวอย่างผลกระทบของความทันสมัยใน “ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม” พร้อมกับอธิบายมาให้ละเอียดอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
 4. เพราะเหตุใดการพัฒนาที่ด าเนินตามแนวทางแห่งความทันสมัยแบบตะวันตก จึงถูก
วิจารณ์ว่าเป็น “วาทกรรมการพัฒนา” ? จงอธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
 5. จงเปรียบเทียบทัศนะที่ “แตกต่าง” ในมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อ “ทฤษฎีระบบโลก/
ทฤษฎีพึ่งพา” ระหว่าง “ด้านที่สนับสนุน” และ “ด้านที่โต้แย้ง” มาให้เข้าใจ 
 6. เพราะเหตุใด “รัฐชาติ” ในประเทศโลกที่สามหรือประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย จึงไม่
สามารถบริหารเพ่ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์อันควรจะเป็น? จงอธิบายลักษณะปัญหาหรืออุปสรรคที่
เกิดข้ึน 
 7. นักศึกษามีความเข้าใจถึงค าว่า “วัฒนธรรมลูกผสม” อันเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์
อย่างไร? จงอธิบายรายละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง 
 8. จากประโยคที่ว่า “ผลจากการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์เปรียบเสมือนลายจุดบน
หนังเสือดาว (Leopard spot pattern)” นักศึกษามีความเข้าใจต่อประโยคนี้ว่าอย่างไร? จง
อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

บทที่ 5 

กลุ่มทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการพึ่งตนเอง (Self Reliance) 
 

 จากบทวิเคราะห์ในเรื่องผลกระทบอีกด้านหนึ่งของการพัฒนากระแสหลักที่เดินตาม
แนวทางความทันสมัย ท าให้หลายๆ สังคมในโลกโดยเฉพาะบรรดาประเทศที่เป็น “ผู้ตาม”การพัฒนา
แบบตะวันตกทั้งหลาย เริ่มเล็งเห็นหรือตระหนักถึงหายนะที่จะบานปลายในอนาคต และลงมือหันมา
ท าอะไรบางอย่างเพ่ือเป็นการแสวงหาทาง “ปลีกหนี” ออกจากปัญหาการพัฒนาเหล่านั้น แม้จะทัน
หรือไม่ทันท่วงทีก็ตาม 
 เมื่อเกิดความกังขาต่อการพัฒนากระแสหลักที่ครอบง าในขณะที่สังคมจ าเป็นต้องเกิดการ
พัฒนาต่อไป จึงน ามาสู่ค าถามใหญ่ที่ว่า “เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้าไม่พ่ึงพิงการพัฒนาสู่ความทันสมัยที่
ล้มเหลวแบบเดิม”? ซึ่งนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มที่ท าให้มนุษย์ปฏิเสธการพัฒนาที่เริ่มจากภายนอก และหัน
มาให้ความส าคัญกับ “ตนเอง” ในแง่ท่ีว่า จะใช้ “ทุน” หรือ “สิ่งที่ตนเองมี” ให้เกิดประโยชน์หรือข้อ
ได้เปรียบในทางการพัฒนาอย่างไร? ในที่สุดจึงน ามาสู่การคิดค้นแนวทางการพัฒนาแบบ “การ
พึ่งตนเอง (Self-Reliance)” นั่นเอง 
 ดังนั้น เนื้อหาในบทที่ 5 นี้ จะเป็นการกล่าวถึงกลุ่มทฤษฎีและหลักการว่าด้วย “การ
พ่ึงตนเอง” ในฐานะบทวิจารณ์ของการพัฒนาและ “ทางออกหนึ่ง” ในหลายๆ ทางออกที่จะหลีกเลี่ยง
จากพิษภัยทั้งปวงของความทันสมัย โดยพยายามฉายให้เห็นแง่มุมของหลักการ/ทฤษฎีในระดับต่างๆ 
นับตั้งแต่ขั้นของปรัชญาพ้ืนฐาน ค านิยาม แนวความคิด  ไปจนถึงระดับบริบทปรากฏการณ์หรือการ
ปฏิบัติ ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงพลวัตของกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาซึ่งจะน าไปสู่แนวทาง “การพัฒนา
ทางเลือก” อ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต  
 
 

แนวคิดพื้นฐานเร่ืองการพึ่งตนเอง 
  
 แนวคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง (Self reliance) ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางอันเป็น “ทางเลือก” 
ของการพัฒนาที่เป็นทางออกจากผลเสียของการพัฒนาที่เน้นความทันสมัยเท่านั้น หากแต่ยังเป็น
บรรทัดฐานนามธรรมหรือจินตนาการ “สังคมอุดมคติ” ในหลายๆ สังคม ซึ่งเกิดจากกระบวนการต่อสู้
ในประวัติศาสตร์เพ่ือต่อต้านโครงสร้างสังคมที่ไม่ชอบธรรมบางประการ การพูดถึงแนวคิดการพ่ึงพิง
ตัวเองมักจะเป็นบทสะท้อนการพัฒนาที่เกิดในสังคม “ระดับเล็ก” ที่คนทั้งสังคมหรือในชุมชนรู้จักและ
มีความใกล้ชิดกัน ทั้งนี้เพราะแนวความคิดการพ่ึงตนเองมักจะให้ความส าคัญกับ “ชุมชน” (พูดง่ายๆ 
คือ “ตนเอง” ในที่นี้คือความเป็นหนึ่งแบบชุมชน ไม่ใช่ “ตนเอง” แบบตัวใครตัวมัน) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ชุมชนก่อนการเข้ามาท าลายของทุนนิยมและความทันสมัย ดังนั้น แนวคิดการพึ่งพิงตนเองจึงมี
ลักษณะผสมผสานกันทั้ง “ความเป็นชุมชน” “ความช่วยเหลือกัน” “การต่อต้านความทันสมัย
และทุนนิยม” รวมทั้งมี “ความเป็นชาตินิยม” ในบางครั้ง (จามะรี  เชียงทอง, 2549: 123-124) 
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 พ้ืนฐานปรัชญาความคิดว่าด้วย “การพ่ึงตนเอง” ย้อนไปไกลได้ถึงช่วงศตวรรษที่ 19 เป็น
ต้นมา หรือเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ความทันสมัยในยุโรปก าลังเฟ่ืองฟู ซึ่งที่มาของความคิดก็เกิดจาก
ความเบื่อหน่ายในความวุ่นวายที่สืบเนื่องจากการใช้ชีวิตในกรอบความทันสมัยและทุนนิยม ซึ่งใน
พอจะสรุปได้ดังนี ้
  - ในทัศนะของนักปรัชญาและนักกวีอย่างราล์ฟ วาลโด อีเมอร์สัน (Ralph Waldo 
Emerson) ได้พูดถึง “การพ่ึงตนเอง (Self-reliance)” ในท านองที่ว่า ต้องเกิดจากปฏิบัติการณ์ระดับ 
“ความคิด” หรือยึดมั่นในความต้องการที่อยู่ในจิตใจเบื้องลึก เพราะการที่จะสามารถด ารงชีวิตแบบ 
“ปัจเจกนิยม(Individualism)” โดยปราศจากการถูกบงการหรือควบคุมได้ “ตนเอง” ก็ควรเคารพ
หรือให้เกียรติแกห่ลักการ เหตุผล และความสามารถท่ีมีอยู่ในตนเองเสียก่อน ทั้งนี้เพราะ “คนอ่อนแอ
มักจะเชื่อในโชคชะตา ส่วนคนเข้มแข็งมักจะเชื่อมั่นในตนเอง” (Emerson, 1908) กล่าวโดยสรุป 
แก่นความคิดของอีเมอร์สันคือสนับสนุนให้คน “เชื่อม่ัน” และ “ศรัทธา” ในความสามารถของตนเอง 
เพราะเขาเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นของ “การพ่ึงตนเอง” นั่นเอง 
  - ส่วนในทัศนะของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเฮนรี่ เดวิด ทอโร่ (Henry David 
Thoreau) ได้มอง “การพ่ึงตนเอง (Self-reliance)” ในเชิงปฏิบัติการว่า คือ “การดื้อแพ่ง” ซึ่ง
หมายถึง การต่อสู้กับความอยุติธรรมทางสังคม ด้วยการปลีกตนเองหนีจากความขัดแย้ง ความสับสน 
ความยุ่งเหยิง และเข้าวิถีทางที่ “สันโดษ” และ “สันติ” หรือให้กลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีชีวิต
เริ่มแรกสุดของมนุษย์ ซึ่งนัยของ “การดื้อแพ่ง” ในความหมายของทอโร่ ก็คือการกล้ายืนหยัดต่อสู้กับ
ความไม่ถูกต้องด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรงหรือเป็น “การขัดขืนอย่างสงบ”  เพราะเขาเชื่อว่า 
“มนุษย์” เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล และย่อมชั่งน้ าหนักศีลธรรมได้เองว่ากฎไหนชอบธรรมหรือไม่ชอบ
ธรรม ซึ่งรากฐานปรัชญาดังกล่าวเป็นที่มีของแนวทางการพ่ึงตนเองและการต่อสู้แบบ “อารยะขัดขืน
(Civil disobedience)” ในระยะต่อมา (Thoreau อ้างใน H.A. Bedau, 1991: 62-63)  
 ด้วยเหตุนี้ พ้ืนฐานปรัชญาการพ่ึงตนเองดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นประกายความคิด “ใหม่” 
ทางการพัฒนาโดยถูกน ามาขยายต่อสู่กระบวนการปฏิบัติอย่างกว้างขวางในนานาประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นประเทศโลกที่สามหรือสังคมที่ประสบกับความล้มเหลวทางการพัฒนาที่เดินตามวิถีความ
ทันสมัยแบบตะวันตก ซึ่งพอพิจารณาผ่านตัวอย่างใน 3 กรณีศึกษาได้ดังนี้ 
 
 1. แนวคิดการพึ่งตนเองของมหาตมา คานธี (Mahatma Gandhi) 
  “มหาตมา คานธี” ได้ชื่อว่าเป็นรัฐบุรุษหรือ “บิดาแห่งชาติ” ของประเทศอินเดีย มีชีวิต
อยู่ในช่วง ค.ศ. 1869 -1978 เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในประวัติศาสตร์อินเดีย โดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องเอกราชจนส าเร็จจากอาณานิคมอังกฤษในช่วงทศวรรษ 1930 -1940 โดย
เป็นไปตามหลักสันติวิธี “อหิงสา (Ahimsa)” และ “สัตยาเคราะห์ (Satyagraha)” หรือ
หมายความโดยรวมว่า การไม่เบียดเบียน การไม่ใช้ความรุนแรง และการใช้พลังแห่งสัจจะในการต่อสู้
กับฝ่ายตรงข้ามอย่างอดทน(เช่น การอดอาหารประท้วง) และไม่เพียงแค่ประเทศอินเดียเท่านั้น คานธี
ยังเคยใช้วิธีเดียวกันนี้ในการเรียกร้องเรื่องการเหยียดสีผิว(ของคนผิวขาวยุโรป)ที่ประเทศแอฟริกาใต้
อีกด้วย นอกจากนี้คานธียังถูกยอมรับไปทั่วโลกในฐานะผู้ที่ให้ก าเนิดแนวคิดสันติวิธีเพ่ือยุติความ
ขัดแย้งในการเผชิญหน้า (อดิศักดิ์ ทองบุญ, 2545: 117) 
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  บริบทของสังคมอินเดียในช่วงที่คานธีก่อก าเนิดแนวคิด “การพ่ึงตนเอง” และการ “ดื้อ
แพ่ง” ด้วยสันติวิธีนั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกับประเทศอินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ(หรือในช่วง 
ค.ศ. 1877 – 1947) ซึ่งอินเดียได้รับความเสียเปรียบอย่างมากในอาณัติการปกครองของอังกฤษ 
กล่าวคือ อินเดียเป็นประเทศที่สังคมส่วนใหญ่ยังอยู่ในด ารงชีพในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการผลิต 
“ฝ้าย” ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่อังกฤษหมายตาเพ่ือจะตักตวงสู่ฐานอุตสาหกรรมที่เจริญแล้วในประเทศตน 
ท าให้ทรัพยากรฝ้ายจ านวนมหาศาลถูกอังกฤษบังคับให้ขายในราคาถูก ในขณะที่อินเดียเองกลับต้อง
ซื้อสินค้าแปรรูปจากอังกฤษในราคาที่แพง ทั้งๆ ที่ตนเป็นฝ่ายผลิตวัตถุดิบเอง(พูดง่ายๆ คือเป็นไปตาม
หลักการข้อโต้แย้งทฤษฎีระบบโลกในบทที่ 4) เนื่องจากอังกฤษยังสงวนสิทธิ์เรื่องการเทคโนโลยีการ
แปรรูปอุตสาหกรรมฝ้ายไว้กับตน ซึ่งเมื่อคานธีได้เล็งเห็นระบบเศรษฐกิจที่เสียเปรียบเช่นนี้จึงท าให้เขา
เริ่มคิดว่า แทนที่ “เรา(ซึ่งหมายถึงอินเดีย)” ที่เป็นฝ่ายผลิตจะเป็นฝ่ายที่กุมอ านาจและได้รับ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจดังกล่าว แต่ “เรา” กลับต้องเป็นที่ถูกขูดรีด(จากอังกฤษ)ซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
ซึ่งนอกจากจะน าพามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ไม่น่าพิสมัยแล้ว ทรัพยากรอันเป็นสมบัติร่วมของชาวอินเดีย
ทั้งประเทศกลับร่อยหรอลง เพราะถูกดึงไปปรนเปรอความยิ่งใหญ่ของมหาอ านาจ ด้วยเหตุนี้ คานธีจึง
พยายามสร้างหลักการในการปฏิเสธการพ่ึงพิงที่เอาเปรียบของมหาอ านาจดังกล่าว จนก าเนิดเป็น
แนวคิดการพึ่งตนเอง “สวเทศี (Swadeshi)” หรือ “จิตวิญญาณของการพัฒนาจากภายใน” (Rist, 
2000: 125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5.1 มหาตมา คานธี รัฐบุรุษคนส าคัญของอินเดีย และผู้ที่บทบาทในการเรียกร้องเอกราชจาก

เจ้าอาณานิคมอังกฤษด้วยวิธี “อหิงสา (Ahimsa)” และ “สัตยาเคราะห์ (Satyagraha)” 
 (ท่ีมา: ดวงธิดา ราเมศวร์, 2557: 118, 121, 139) 

มหาตมา คานธี (ค.ศ. 1869-1948) 
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  เนื้อหาของแนวคิดการ “สวเทศี” เป็นได้ทั้งรูปแบบอุดมการณ์ทางเมืองและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือการพ่ึงตนเอง กล่าวคือ “จิตวิญญาณของการพัฒนาจากภายใน” คือการที่ชาวอินเดียตระหนัก
ถึงทรัพยากรหรือ “ทุน” ที่อยู่ใกล้ตัว มากกว่าจะพ่ึงทรัพยากรที่อยู่ไกลตัวซึ่งจะน ามาแต่ความ
เสียเปรียบ ซึ่งนัยนี้ของแนวคิดคานธีก็คือการให้ความส าคัญกับการ “บริโภค” จากสภาพแวดล้อมที่
อยู่ใกล้ตัวเองเสียก่อน เช่น การใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการแปรรูปทรัพยากรในท้องถิ่นไว้ใช้เอง เพ่ือ
ลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจากการบริโภค “ของนอก” และในทางปฏิบัติคานธีก็ริเริ่มใช้แนวคิดดังกล่าว
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างเช่น การน าฝ้ายที่ผลิตได้มาทอเป็นผ้าดิบด้วยเทคโนโลยีพ้ืนเมือง
(ทอมือ)แบบไม่ได้ย้อมสี พร้อมทั้งใช้นุ่งห่มตลอดชีวิตการเคลื่อนไหวทางการเมือง หรือแม้แต่การ
รณรงค์ให้ท าเกลือจากทะเลโดยวิธีพ้ืนบ้าน เพ่ือลดการซื้อเกลือจากรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษที่ผลิต
เกลือขายและเรียกเก็บภาษีเกลือจากอินเดียแพงเกินไป ฯลฯ แนวคิดการพ่ึงตนเองแบบ “พัฒนาจาก
ภายใน” และการปฏิบัติดังกล่าวของคานธีได้ถูกยึดเป็นแบบอย่างและน าไปกระท าอย่างแพร่หลายใน
เวลาต่อมา ซึ่งไม่เพียงแค่ชาวอินเดียจะลดการพึ่งพิงที่เสียเปรียบได้เท่านั้น การกระท าตามแนวคิดการ
พ่ึงตนเองดังกล่าวยังเป็น “สัญลักษณ์การต่อต้านทางการเมือง” ที่ชาวอินเดียมีต่อเจ้าอาณานิคมอีก
ด้วย 
  แม้บั้นปลายชีวิตของคานธีจะจบลงด้วยการถูกลอบยิงสังหารจากชาวฮินดูผู้คลั่งศาสนา
ในปี ค.ศ. 1948 แต่คุณงามความดีของคานธีที่มีต่อคนอินเดียนั้นก็เป็นที่เลื่องลือและจดจ าจนถึงทุก
วันนี้ ถึงขนาดที่ว่ามีผู้ขนานนามคานธีให้เป็น “มหาตมา” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีจิตใจสูง” เนื่องด้วยหลักการ
ของคานธีอันเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างและเชิดชูความเป็นอินเดีย เพ่ือสร้างความเป็น “เอกภาพ” 
และปลุกเร้าความฮึกเหิมของประชาชนในขบวนการต่อสู้เพ่ือชาติและความเป็นธรรม น าไปสู่การเป็น
แบบอย่างของ “หลักการพ่ึงตนเอง” และต่อสู้กับความอยุติธรรมด้วย “สันติวิธี” ซึ่งถูกน าไปปรับใช้
ในขบวนการเคลื่อนไหวของหลายประเทศในระยะเวลาต่อมา (รวมถึงประเทศไทยด้วย) 
 
 2. ปรัชญาจูเช (Juche) กับการพึ่งตนเองในเกาหลีเหนือ 
  สืบเนื่องจากความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองในยุคสงครามเย็นที่แยกคาบสมุทร
เกาหลีออกเป็น 2 ฝ่าย นั่นคือ “เกาหลีเหนือ” อันมีสหภาพโซเวียตเป็นฝ่ายสนับสนุน และ “เกาหลี
ใต้” อันมีสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายสนับสนุน ได้ก่อให้เกิดความตึงเครียดและน าไปสู่การปะทะกันอย่าง
ดุเดือดในนาม “สงครามเกาหลี (Korean war)” ที่ด าเนินอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1953 จนมี
ผู้บาดเจ็บล้มตายกันเป็นจ านวนมากทั้งทหารและพลเรือน เป็นเหตุให้เกิดการแยกการปกครองออก
จากกัน โดยใช้เส้นขนานที่  38 เป็นพรมแดนแบ่งคาบสมุทรออกเป็น 2 ประเทศ อันได้แก่ 
“สาธารณรัฐเกาหลี” และ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” 
  ท่าทีของ “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เกาหลี
เหนือ” ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศก็สถาปนาระบอบคอมมิวนิสต์ขึ้นเป็นระบอบการปกครองกลางของ
ประเทศตามการชักเชิดของสหภาพโซเวียต จนเหลือรอดเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เพียงไม่กี่ประเทศใน
โลกปัจจุบันนี้แม้พ่ีใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปแล้วก็ตาม ทั้งนี้ “เกาหลีเหนือ”ประกาศจะ
เป็นปฏิปักษ์กับ “สหรัฐอเมริกา” และปฏิเสธความช่วยเหลือในแทบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะในทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม อุดมการณ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งเล่นสงครามจิตวิทยากับเกาหลีใต้
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(ตัวแทนสหรัฐฯ) จนปัจจุบัน “เกาหลีเหนือ” แทบจะอยู่ในสถานะ “ประเทศปิด” ที่โดดเดี่ยวจากโลก
ภายนอก แต่อย่างไรก็ตามมิตรประเทศที่ส าคัญของเกาหลีเหนือทุกวันนี้ซึ่งยังสามารถค้ ายันระบบ
เศรษฐกิจและการต่างประเทศให้ด าเนินไปได้ก็คือกลุ่มบรรดาประเทศสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์เดิม
โดยเฉพาะ “จีน” และ “รัสเซีย”    
  ด้วยเหตุผลที่ประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ จึงท าให้การเมืองการ
ปกครองรวมถึงระบบสวัสดิการสังคมต่างๆ ของประเทศถูกผูกขาดอย่างเบ็ดเสร็จโดย “รัฐบาล” ซึ่ง
หนุนเสริมความเกรียงไกรของตนเองด้วย “กองทัพทหาร” จ านวนมาก พร้อมกับการปฏิเสธกับความ
ทันสมัยจากโลกภายนอกอย่างเข้มงวด ส่งผลให้เกาหลีเหนือจ าเป็นต้องอยู่รอดด้วยการแสวงหาวิถีทาง
ที่เป็นของตนเอง ดังนั้น ในยุคของการสร้างประเทศซึ่งมี “คิม อิล ซุง (Kim Il Sung)” ที่ได้ชื่อว่า
เป็น “ประธานาธิบดีตลอดกาล” ของเกาหลีเหนือ เนื่องจากเป็นผู้น าสูงสุด ในยุคที่เกาหลีเหนือเปลี่ยน
ผ่านสู่การมีเอกราชหลังสงครามเกาหลี(จึงมีการยกย่องให้เกียรติว่าเป็น “บิดาของชาติ” หรือผู้ให้
ก าเนิดประเทศ) ได้คิดแนวทางการด ารงชีพในลักษณะปรัชญาเพ่ือการพ่ึงตนเอง เรียกว่า “ปรัชญา
จูเช(Juche)” พร้อมกับมีการผลิตซ้ าสู่ประชาชนทั่วไปในฐานะ “สัญลักษณ์ความเป็นชาวเกาหลี
เหนือ” (พูดง่ายๆ ว่าชาวเกาหลีเหนือ “ทุกคน” ต้องน้อมน าเอาปรัชญานี้ไปปฏิบัติ) 
  ค าว่า “จูเช (Juche)” ในภาษาเกาหลี เกิดจากค า 2 ค าที่มีความหมายมารวมกัน อัน
ได้แก่ “จ ู(Ju)” ที่แปลว่า “เจ้านาย” และค าว่า “เช (Che)” ที่แปลว่า “ร่างกาย” เมื่อรวมค าแล้วจะ
แปลตรงๆ ได้ว่า “การเป็นเจ้านายตัวเอง” ซึ่งเนื้อหาโดยสรุปของปรัชญาจูเช (Juche) โดยคิม อิล 
ซุง ก็คือ การพ่ึงตนเองโดยการยืดหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ ปราศจากการพ่ึงพิง “จักรวรรดิ
นิยม” อันจะน ามาซึ่งหายนะสู่ตนและประเทศ และที่นอกเหนือไปจากการเป็นมโนทัศน์ในการ
ด ารงชีวิตของชาวเกาหลีเหนือนั้น ปรัชญาจูเชยังท าหน้าที่ในเชิงอุดมการณ์การเมืองกึ่งศาสนา(ที่สอด
รับกับลัทธิบูชาตัวบุคคลของประเทศ) โดยมีหลักการทั้งหมด 8 ข้อ (VoiceTV, 2556) ดังนี้ 
   (1) คิดด้วยตัวเอง 
   (2) เชื่อในขีดความสามารถของตนเอง 
   (3) ลัทธิมาร์กซ์ – เลนิน คือ หลักชี้น าแนวทาง 
   (4) ไม่ลอกเลียนแบบประสบการณ์ของผู้อื่นเหมือนเครื่องจักรโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยน 
   (5) ยึดมั่นในความภาคภูมิใจแห่งความเป็นชาติ 
   (6) เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง คือวัตถุดิบพ้ืนฐาน ส าหรับตัวแปรในการตัดสินใจ

ด้านการต่างประเทศ 
   (7) เคารพตัวแปรการตัดสินใจด้านการต่างประเทศของกันและกัน 
   (8) เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการต่อต้านจักรวรรดินิยมบนพ้ืนฐานของตัว

แปรด้านการต่างประเทศ 
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ภาพ 5.2 คิม อิล ซุง ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเกาหลีเหนือ  
ผู้ให้ก าเนิดปรัชญาการพ่ึงตนเองจูเช (Juche) และอนุสาวรีย์ (ขวา)  

(ท่ีมา: บุญรัตน์ อภิชาตไตรสรณ์ และคณะ, 2555: 63, 139) 
 

  อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าปรัชญาจูเชหรือหลักการพ่ึงตนเองที่ใช้ในเกาหลีเหนือมีพ้ืนฐาน
ตั้งอยู่บนหลักการแบบคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยม ที่เน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมของผู้คน
โดยปฏิเสธระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการปฏิเสธการสร้างสังคมที่ยึดตัว
แบบความทันสมัยแบบตะวันตก ซึ่งเกาหลีเหนือจะใช้ “สหรัฐอเมริกา” เป็นภาพตัวแทนของ “ผีร้าย” 
แห่งความทันสมัยดังกล่าวพร้อมผลิตซ้ าผ่านโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือปลูกฝังให้กับคนในประเทศ และแม้
พลังของการพัฒนากระแสหลักและอุดมการณ์ประชาธิปไตยจะแทรกซึมไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
แต่จากบทวิเคราะห์ของนักวิชาการต่างประเทศก็เห็นตรงกันว่า สังคม “เกาหลีเหนือ” ในปัจจุบันคือ 
“ด่านสุดท้ายของลัทธิคอมมิวนิสต์” ที่ยังคงพยายามพ่ึงตนเองอย่างสุดขั้วโดยไม่พ่ึงพิงความทันสมัย
ใดๆ เท่าที่จะหาได้บนโลกใบนี้ เพราะประเทศสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ทั้งหลายจ าเป็นต้องประกาศ
นโยบายผ่อนปรนเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง(ตัวอย่างเช่น จีน เวียดนาม และคิวบา) ซึ่งนั่น
แปลว่า ถ้าหาก “เกาหลีเหนือ” จะยังคงระบอบการเมืองและเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไป โจทย์ของ 
“เกาหลีเหนือ” ก็คือจะมีวิธีการ “เสียดทาน” กับกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ “โลกาภิวัตน์” 
อย่างไร? ที่จะน าพาการพ่ึงพิงตนเองตาม “ปรัชญาจูเช” จะด าเนินต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งนับว่าเป็นบท
ทดสอบท่ีท้าทายอย่างมาก18 

                                                        

18
 ถึงกระนั้นก็ตาม แม้การพัฒนาประเทศตามแนวทางของปรัชญาจูเชในเกาหลีเหนือจะถูกยกย่องว่าเป็นแนวทาง “การ

พ่ึงตนเอง” ที่ปฏิเสธกระแสภายนอกได้ “เกือบ” สมบูรณ์แบบ แต่ผลที่ตามมาก็ไม่ได้ประกันว่า คุณภาพชีวิตของคนเกาหลีเหนือ
จะถูกยกระดับ เพราะจากรายงานของส านักข่าว Asia Press ของญี่ปุ่นหรือองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า คนเกาหลีเหนือ
ส่วนใหญ่ตามชนบทยังประสบกับภาวะอดอยากอยู่ ถึงขนาดที่ว่ามีข่าวการฆาตกรรมสมาชิกในครอบครัวเพ่ือน าเนื้อมาประกอบ
อาหาร ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเพราะระบบการกระจายรายได้และสวัสดิการสังคมยังกระจุกอยู่ที่เมืองหลวง หรือ “กรุงเปียงยาง” พร้อมกับ
อาชีพที่มีบทบาทน าสังคมก็คือ “ทหาร” ดังนั้นงบประมาณและภาษีส่วนใหญ่จึงถูกถ่วงไปให้กับส่วนนี้หมด ประชาชนทั่วไปใน

คิม อิล ซุง (ค.ศ. 1912-1994) 
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 3. แนวคิดการพึ่งตนเองเรื่องหมู่บ้านอูจาม่า (Ujamaa) ในแทนซาเนีย 
  “ประเทศแทนซาเนีย” เป็นประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาที่มีชะตากรรมเดียวกับประเทศ
ลูกอาณานิคมอ่ืนๆ ในแอฟริกา นั่นคือ เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของมหาอ านาจตะวันตกอย่า ง
เยอรมนีและอังกฤษตามล าดับ มีรายได้หลักจากการส่งออกสินค้าค้าขายกับต่างประเทศ เช่น ฝ้าย 
กาแฟ ยาสูบ ชา และสินแร่ต่างๆ ท าให้เงินตราที่หมุนเวียนในประเทศส่วนใหญ่เป็นเงินจาก
ต่างประเทศ แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังมีฐานะยากจน รวมถึงมีปัญหาเรื่องการเมือง
ที่ถูกแทรกแซงจากมหาอ านาจ ซึ่งมีลักษณะเป็นการ “พ่ึงพาอย่างเสียเปรียบ” ตามทัศนะวิพากษ์
ทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีพ่ึงพานั่นเอง 
  ในสมัยประธานาธิบดีจูเลียส อึนเยเรเร (Julius Nyerere) หรือระหว่าง ค.ศ. 1964-
1985 มีการจัดตั้งสหภาพแทนกานยิกาแอฟริกันแห่งชาติ (Tanganyika African National Union) 
หรือ TANU ขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาประเทศโดยการต่อสู้กับ “ความด้อยพัฒนา” หลังจาก
ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ซึ่ง อึนเยเรเรเห็นว่า การพัฒนาประเทศในบริบทของความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์และความยากจนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และหากยังเดินตามวิถีทางแบบมหาอ านาจเดิมก็คงต้อง
พบกับหายนะของประเทศเข้าสักวัน ด้วยเหตุนี้อึน-เยเรเรจึงพยายามหันกลับมาที่พ้ืนฐานของ “ความ
สมาถะ” และ “ความเรียบง่าย” แบบ “บ้านๆ” เพ่ือน าไปเป็นแนวทางเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาที่จะ
เหมาะสมบริบทประเทศตน จึงเป็นที่มาของค าประกาศ “Arusha Declaration” ในปี ค.ศ. 1967 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพ่ึงพิงตนเองของประเทศนี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               

เกาหลีเหนือจึงมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น ผนวกกับการสร้างโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อมวลชนในประเทศที่ท าให้ประชาชนหมดสิทธิ์
จะตั้งค าถามหรือเกิดความคิดต่อต้านนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพราะการควบคุมทางสังคมและบทลงโทษที่เฉียบขาดเบ็ดเสร็จ ท าให้
ชาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่ต้องสรรเสริญเชิดชูผู้น าภายใต้ “ความกลัว” ที่ถูกสร้างขึ้น และบางส่วนก็คิดจะหลบหนีออกนอก
ประเทศ (ที่มาข้อมูลจาก VoiceTV, 2556 และอ่านเพ่ิมเติมได้ใน หนังสือเร่ือง “ไขปริศนาอาณาจักรสนทยาเกาหลีเหนือ” โดย 
โฆษิต ทิพย์เทียมพงษ์, 2555) 
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ภาพ 5.3 อดีตประธานาธิบดีจูเลียส อึนเยเรเร (Julius Nyerere) ของแทนซาเนียและอนุสาวรีย์ค า
ประกาศ Arusha Declaration (ขวา) อันเป็นที่มาของ “หลักการพึ่งตนเอง” ตามแนวคิดหมู่บ้าน 

Ujamaa (ท่ีมาของภาพ https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Nyerere) 
 
  เนื้อหาของค่าประกาศ Arusha Declaration มีสาระส าคัญคือ การไม่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนากระแสหลักที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความทันสมัยเป็นหลัก เปลี่ยนมา
เป็นการให้ความส าคัญกับ “ภาคชนบท” ในฐานะภาคส่วนของการผลิตอาหารและความแข็งแกร่ง
ของประเทศ และการอยู่ร่วมกันเป็น “ครอบครัว” โดยมีเนื้อหาทั้งสิ้น 12 ข้อ ดังนี้ (Rist, 2000: 127-
129) 
   (1) ประชาชนทุกคนควรได้รับสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มีความเสมอภาค อันจะ

น าไปสู่การไม่ถูกกดขี่ขูดรีด 
   (2) การสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศ คือการยึดหลักเสรีภาพ และเอกภาพ ภายใต้

กรอบข้อปฏิบัติเรื่องความสงบและความม่ันคงของสหประชาชาติ (UN) 
   (3) การยึดในหลัก “สังคมนิยม (Socialist)” โดยที่ประชาชนทุกคนคือ “ผู้ใช้

แรงงาน” ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่ใครคนไหนคนหนึ่งจะอ้าง “อภิสิทธิ์” เหนือคนอ่ืน 
   (4) รัฐบาลมีเจตจ านงชัดเจนในการประกาศสงครามกับ “ความยากจน” แต่ 

“อาวุธ” ที่จะใช้ต่อสู้กับความยากจนจะไม่ใช้ “เงิน” เพราะถือว่าเป็นอาวุธที่ผิด 
เนื่องจากเป็นอาวุธแบบเดียวกับประเทศที่เข้มแข็งแล้ว ซึ่งไม่สอดคล้องบริบท
ประเทศที่ยังอยู่ในวัฏจักรความยากจน ดังนั้น จึงควรจะใช้ความเป็น “สังคม
นิยม” เป็นอาวุธดีกว่า 

   (5) กองทุนจากต่างประเทศที่ให้ในรูปแบบของเงินกู้ ของขวัญ หรือการลงทุน เป็น
สิ่งที่ “โง่” เกินกว่าจะจินตนาการได้ว่านี่คือสิ่งที่แก้ไขปัญหาความยากจน 
เพราะไม่มีประเทศที่จะที่อาศัยกองทุนเหล่านั้นในการสร้างความมั่งคั่งหรือ
สถาปนาระบบอุตสาหกรรมของตนให้ขยายตัวได้ 
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   (6) (สืบเนื่องจากข้อ 5) กองทุนหรือเงินลงทุนจากต่างประเทศเป็นการพ่ึงพิงที่ 
“อันตราย” ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ช่วยเหลือประเทศเรา (หมายถึงแทนซาเนีย)
แล้ว ยังท าให้เป็นหนี้และไม่สามารถยืนอยู่ล าแข้งตนเองได้ 

   (7) การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเงิน เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ 
ไม่ได้เกิดข้ึน(หรือไม่เคยเกิดขึ้น)ในแทนซาเนีย 

   (8) ควรจะต้องอุดหนุนงบประมาณใน “ภาคเกษตรกรรม” ให้มากกว่าภาคเมือง 
โดยเฉพาะงบประมาณท่ีได้จากภาษี หรือในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ 

   (9) ถึงแม้รายได้หลักของประเทศจะมาจากการส่งออกสินค้าเกษตร แต่ก็ควรมีการ
พ่ึงพิงตนเองในด้านอาหารเช่นกัน (คือ ต้องค านึงถึงการผลิตเพ่ือกิน/ใช้ใน
ประเทศด้วย) 

   (10) “งานหนัก คือ ฐานรากของการพัฒนา” ซึ่งหมายถึง งานและแรงงานในภาค
ชนบท (ไม่เว้นทั้งหญิงและชาย) 

   (11) “การท างานหนัก” และสติปัญญาจะเป็นสิ่งที่ท าให้โครงการพัฒนาต่างๆ ของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรเกิดขึ้นมาได้ 

   (12) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่รักษาการพ่ึงพิงที่เสียเปรียบเอาไว้ 
ดังนั้น หากจะหลีกหนีจากความเสียเปรียบและการขูดรีดดังกล่าว ควรจะต้อง
หลีกเลี่ยงความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้ได้มากที่สุด และหันกลับมาพ่ึงพิง
ตนเอง โดยไต่ระดับจากการพ่ึงพิงในครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศชาติ 

  หากสังเกตให้ดีก็จะพบว่า หลักการในค าประกาศของประธานาธิบดีอึนเยเรเรดังกล่าว 
จะมีลักษณะเป็น “สังคมนิยม” อ่อนๆ ที่เน้นอุดมการณ์ “ความเสมอภาค” และ “ความเท่าเทียมกัน” 
เพราะในขณะเดียวกัน รัฐบาลแทนซาเนียในขณะนั้นก็มีการโอนกิจการขนาดใหญ่จ าพวกธนาคาร 
โรงงานอุตสาหกรรม การบริการ และการส่งออกเข้ามาไว้เป็นของรัฐบาลทั้งหมด ทั้งนี้ก็หวังว่าจะไม่ให้
เกิดการแข่งขันจนน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจนั่นเอง 
  ในภาคปฏิบัติของค าประกาศ Arusha Declaration โดยประธานาธิบดีอึนเยเรเรนั้น 
เขาพยายามจะท าให้เกิดการพ่ึงตนเองและการท างานหนักในตั้งแต่ระดับครัวเรื อนไปจนถึง
ระดับประเทศ หรือพูดง่ายๆ คือความพยายามในการท าให้ประเทศทั้งประเทศมีความเชื่อมโยงกัน
แบบ “ครัวเรือนเดียวกัน” จึงน ามาสู่การเดินหน้าโครงการสร้างหมู่บ้านพ่ึงตนเอง “อูจาม่า 
(Ujamaa)” ขึ้น ซึ่งนัยความหมายค าว่า “Ujamaa” นั้น คือความเป็น “ครอบครัวเดียวกัน
(Familyhood)” และยังสื่อความหมายถึงการแบ่งปันในครอบครัวทั้งเชิงวัตถุและเชิงจิตวิญญาณ 
(Rist, 2000: 129) ซึ่งยึดหลักการคุณธรรมดั้งเดิม 3 ข้อ คือ การเคารพผู้อ่ืน การยึดระบบกรรมสิทธิ์
ร่วมกัน และการบังคับให้ทุกคนท างานหนัก (Rist, 2000: 132)  หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ อึนเยเรเร
พยายามจะสร้างประเทศที่มี “จิตวิญญาณการพึ่งตนเองแบบแอฟริกัน” เพ่ือหลีกหนีจากอ านาจ
และการพ่ึงพิงอันเสียเปรียบจากต่างชาติ ผลจากการด าเนินนโยบายพ่ึงตนเองตามโครงการสร้าง
หมู่บ้าน Ujamaa นั้น พบว่าสามารถกระจายบริการสาธารณะ อันได้แก่ บริการสาธารณสุขและ
การศึกษา เป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งในปี ค.ศ. 1973 มีการเคลื่อนย้ายประชาชนไม่ต่ ากว่า 2 คน
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เพ่ือมาอยู่ในโครงการหมู่บ้านพ่ึงตนเองนี้ และเพ่ิมเป็น 9 ล้านคนในปี ค.ศ. 1975 และ 13 ล้านคนใน
ปี ค.ศ. 1977 ซึ่งรวมทั้งหมดเป็น 7,684 หมู่บ้าน (Rist, 2000: 132)  แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านการ
ผลิตนั้นกลับได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากประชาชนไม่มีแรงจูงใจภายใต้การท างานในระบบนารวม  
  อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวความคิดการพ่ึงตนเองเรื่องหมู่บ้าน Ujamaa ในแทนซาเนียจะ
ไม่ได้ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้ แต่ก็ท าให้เห็นถึงความพยายามของประเทศเล็กๆ ที่เหมือน
จะไร้อ านาจใดๆ ที่เริ่มตระหนักถึงผลด้านลบของการพัฒนาแบบ “กระแสหลัก” ซึ่งมุ่งเน้นความ
ทันสมัย โดยการหลีกเลี่ยงและสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนา “กระแสรอง” ขึ้นมาเพ่ือ “เผชิญหน้า” 
และ “ท้าทาย” ต่อพลังทุนนิยมที่ถาโถมผนวกกลืน 
 
 ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปได้ว่าแนวคิดการพัฒนาแบบ “พึ่งตนเอง” คือ แนวคิดที่มุ่งเน้น
การใช้ความสามารถในการด่ารงตนอยู่ได้โดยอิสระ อย่างม่ันคงและสมบูรณ์ หรือเพื่อให้ปราศจาก
การพึ่งสังคมภายนอกที่เสียเปรียบ(ซึ่งมุ่งวิพากษ์บทบาทของมหาอ านาจตะวันตกและความทันสมัย
อย่างชัดเจน) ซึ่งจากกรณีศึกษาท้ังหมดที่กล่าวมา ก็พอจะจ าแนก “รูปธรรม” ของการพ่ึงตนเองในมิติ
ต่างๆ เอาไว้ได้ดังนี้ 
  - ด้านเทคโนโลยี คือ การใช้เทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมแทนการพ่ึงพิง
เครื่องกลสมัยใหม่ เพราะในกระบวนการได้มาอาจจะถูกเอาเปรียบก็ได้ ดังนั้น จึงควรใช้องค์ความรู้ที่
อยู่กับ “ชุมชน” มาตั้งแต่แรกดีกว่า 
  - ด้านเศรษฐกิจ คือ การหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ ปฏิเสธการพ่ึงพิงทาง
เศรษฐกิจที่เสียเปรียบ และเน้นการผลิตเพื่อ “ตนเอง” และ “ชุมชน” เป็นหลัก (ไม่ใช่เน้นการผลิตเชิง
พาณิชย์หรือเพ่ือขายเป็นหลัก) ซึ่งเท่ากับเป็นการโจมตีความเหลื่อมล้ าอันเกิดจากระบบทุนนิยมอย่าง
ชัดเจน 
  - ด้านทรัพยากร คือ การเริ่มใช้ทรัพยากรพ้ืนถิ่นที่ตนเองมีให้เกิดประโยชน์เสียก่อน 
ก่อนที่จะคิดถึงหรือใช้ทรัพยากรจากที่อ่ืน 
  - ด้านจิตใจ คือ เชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตนเองเป็นเบื้องต้น ไม่ฟุ้งเฟ้อ 
ไม่ฟุ่มเฟือย หรืออยากได้อยากมีในสิ่งที่เกินก าลังความสามารถของตนจะไขว่คว้า พร้อมทั้งยังต้องยืน
หยัดในอุดมการณ์ “ปัจเจกชนนิยม” อย่างกล้าแข็ง 
  - ด้านสังคม คือ การรวมกลุ่มกันให้เป็นปึกแผ่นอย่างเข้มแข็ง เพ่ือผนึกก าลังกันเผชิญ
กับ(มหา)อ านาจจากภายนอก ซึ่งนั่นแปลว่าต้องมี “ผู้น า” ที่กล้าหาญและมีประสิทธิภาพ และต้อง
สามารถเป็นแบบอย่างหรือสร้างแรงบันดาลใจในการพึ่งตนเองแก่คนทั่วไปได้ 
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แนวคิดเรื่องบทบาทชุมชน 
 
 ค าว่า “ชุมชน (Community)” ในความหมายเดิมมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนกับค าว่า 
“สังคม(Social)” โดยเฉพาะจากค านิยามของเฟอร์ดินาน ทอนนีส์ ที่แบ่งไว้ว่า “ชุมชน(เรียกเป็น
ภาษาเยอรมันว่า เกไมน์ชาฟต์ - Gemeinschaft)” หมายถึง  “ชนบท” ที่มีการด ารงชีวิตที่มีความ
เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และเรียบง่ายตามกรอบประเพณีที่ยึดถือกันมา ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิตที่
ส าคัญ มีการยึดโยงกับเป็นแบบกลุ่มและเครือญาติ ซึ่งแตกต่างอย่าสิ้นเชิงกับ “สังคม(เรียกเป็น
ภาษาเยอรมันว่า เกเซลชาฟต์ - Gesellschaft)”หมายถึง “เมือง” ที่ด ารงชีวิตด้วยความรวดเร็ว มี
ความคิดแบบวิทยาศาสตร์(เหตุ-ผล) มีความซับซ้อนของโครงสร้างสังคม มีความเป็นอยู่แบบปัจเจกชน
นิยม ทั้งยังมีการผลิตเป็นแบบอุตสาหกรรม (Tönnies  อ้างใน Flanagan, 1993: 14-15) ดังนั้นถ้า
หากยึดความหมายนี้ ก็จะเท่ากับว่า “ชุมชน” เป็นลักษณะสังคมที่ตรงกันข้ามกับความเป็นเมือง 
ดังนั้น การให้ความสนใจ “ชุมชน” ก็เท่ากับเป็นการให้ความสนใจ “ชนบท” ด้วย 
 ในทางการพัฒนา สภาพสังคมแบบ “ชนบท”ถูกแทนที่ด้วยค าว่า “ชุมชน”มานานหลาย
ทศวรรษ ซึ่ง “ชุมชน” เริ่มถูกมองว่าเป็นฐานรากของการพัฒนา นับตั้งแต่การบัญญัติศัพท์ค าว่า “การ
พัฒนาชุมชน (Community Development)” ซึ่งถูกใช้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1948 
(พ.ศ. 2491) ในการประชุมของส านักงานอาณานิคมของอังกฤษที่เคมบริดจ์ เรื่อ งการพัฒนาใน
แอฟริกา ได้มีการเสนอให้มีการน าการพัฒนาเข้าไปใน “ชุมชน” ของอาณานิคมอังกฤษในแอฟริกา 
เพ่ือช่วยรัฐบาลแอฟริกาให้ปรับปรุงสภาพท้องถิ่นของตนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเข้มแข็ง
เพ่ิมมากขึ้น และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกาศเอกราชที่จะตามมา (จามะรี  
พิทักษ์วงศ์, 2529 : 5) ซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน แนวความคิดเรื่อง “การพัฒนาชุมชน” นี้ก็ได้
แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก ในปี ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) รัฐบาลอเมริกาใต้ภายใต้การสนับสนุนของ
มูลนิธิฟอร์ด (บริษัทผลิตรถยนต์) ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นในอินเดีย และได้น าโครงการที่
คล้ายคลึงกันเข้าไปในใช้ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อิหร่าน และปากีสถาน เมื่อถึงปี ค.ศ. 1959 มีประเทศ
ทั้งโลกที่ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชนจากสหรัฐอเมริกาถึง 25 ประเทศ (Holdcroft, 
1962: 51) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาโดยเน้นบทบาทชุมชนในยุคเริ่มแรกก็เป็นการผลักดันมา
จากชาติมหาอ านาจหรือกลุ่มเดียวกับที่กุมทิศทางการพัฒนากระแสหลักนั่นเอง 
 การด าเนินการพัฒนาโดยเน้นบทบาทชุมชนในยุคแรกเริ่มนั้น ได้แก่ การน าโครงการพัฒนา
เข้าไปในหมู่บ้านแต่ละแห่งตามความต้องการ (Felt needs) ของคนในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และใน
แต่ละหมู่บ้านก็จะมีการส่งนักพัฒนาซึ่งมีหน้าที่อเนกประสงค์  (Multi-purpose Village-level 
Worker) เข้าไปในหมู่บ้านเพ่ือไปท าความคุ้นเคยกับชาวบ้าน เป็นผู้กระตุ้นให้ชาวบ้านระบุความ
ต้องการของตนออกมา และเป็นผู้ระดมชาวบ้านให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของชาวบ้านตามที่ได้ระบุไว้แล้ว การท างานตามโรงการพัฒนาชุมชนที่ยึด
เป็นหลักการว่า รัฐบาลหรือองค์กรต่างประเทศที่สนับสนุนโครงการจะให้เงินอุดหนุนจ านวนหนึ่งเพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนา แต่ชาวบ้านเองจะต้องช่วยสมทบเงินอีกจ านวนหนึ่ง และ/หรือสละแรงงานของ
คนโดยไม่คิดค่าตอบแทนเพ่ือช่วยในการมท างานพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือสร้างและกระตุ้นความรับผิดชอบ
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ของชาวบ้านต่อชุมชนของตน ซึ่งเชื่อว่าจะน าไปสู่ “การพ่ึงพิงตนเอง” ของหมู่บ้านได้ในที่สุด (จามะรี  
เชียงทอง, 2549: 173-174) 
 แม้การพัฒนาตามแนวคิดบทบาทชุมชนในช่วงแรกๆ จะเป็นการกระตุ้นจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานระดับบนลงมา แต่ในยุคต่อมาเม่ือองค์ความรู้ทางการพัฒนาได้แพร่ขยายลงสู่ระดับชาวบ้าน
มากขึ้น เป็นเหตุให้ชุมชนหรือชาวบ้านได้มีโอกาสในการสร้างแนวทางการพัฒนาได้โ ดยตนเอง  
โดยเฉพาะการเชื่อมเข้ากับกรอบคิด “การพ่ึงพิงตนเอง” ซึ่งท าให้ได้ความหมายของ “ชุมชน” ที่
สะท้อนจากมุมมองของชุมชนหรือชาวบ้านมากข้ึน ดังนั้น ค าว่า “ชุมชน” ในการผลักดันเรื่องบทบาท
ชุมชน จึงหมายถึง “รูปแบบความสัมพันธ์ของผู้คนก่อนที่จะถูกท่าลายและแทนที่ด้วยความ
ทันสมัยและสังคมทุนนิยมขนาดใหญ่” จึงน ามาสู่โจทย์การพัฒนาใหม่ที่ว่า “จะต้องหาวิถีทางเช่นใด 
ที่จะท าให้ “ชุมชน” อยู่ได้?” หรือท าให้เห็นว่า “ชุมชน” ระดับล่างยังมีความส าคัญอยู่ ดังนั้น ในแง่นี้
จึงเท่ากับว่า แนวคิดบทบาทชุมชนเป็นความพยายาม “รื้อถอน” ต่อ “วาทกรรมการพัฒนา” ที่ก าลัง
ครอบง าสังคมด้วยเช่นกัน ซึ่งจากข้อเสนอของไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร ซึ่งชี้ให้เห็นพิษสงของ “วาท
กรรมการพัฒนา” ต่อความเป็น “ชุมชน” ว่า “วาทกรรมการพัฒนา” ที่สถาปนาโดยตะวันตก ไม่เปิด
พ้ืนที่ให้กับ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมชุมชน หรือ บทบาทชุมชน” เลย 
เพราะถูกมองว่าไร้ค่า ไม่มีเหตุผล หรือไม่เป็นวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับองค์ความรู้ของตะวันตก    
(ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2542: 35) ซึ่งสุดท้ายก็พบว่า ชุมชนต้องสูญเสียหลายสิ่งไปเพ่ือแลกกับ
ประโยชน์ของความทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชุมชน ประเพณี/วัฒนธรรม รวมไปถึง
การถูกเบียดขับสู่การเป็นชายขอบการพัฒนาที่ไร้ซึ่งอ านาจและโอกาสทางสังคม 
 ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่แนวคิดเรื่องบทบาทชุมชนเสนอ ก็คือการทบทวนมุมมองการพัฒนาเสียใหม่ 
โดยแทนที่จะมองรัฐหรือองค์กรระดับใหญ่ในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ก็เปลี่ยนมามอง “ชุมชน” ใน
ฐานะ “หน่ออ่อน” ของการพัฒนาเสีย เพราะจะเป็นหนทางสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนได้ ทั้งนี้
ต้องยึดความต้องการ “ที่แท้จริง” ที่มาจากชุมชนแทนที่จะมองความต้องการของคนภายนอกเหมือน
แนวทางเดิม ดังนั้น แนวคิดนี้จึงมุ่งไปที่การสร้างพลังศักยภาพให้กับชุมชน(Empowerment) ซึ่ง
หลักการก็คือ การสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน เพ่ือให้สามารถต่อรองและต้านทานกับกระแส
ความทันสมัยภายนอก ที่คอยจ้องจะเขมือบหรือท าร้ายให้ “ชุมชน” ให้กลายเป็นเบี้ยล่างใน
กระบวนการพัฒนา ซึ่งสามารถท าได้โดยการใช้ “ต้นทุน” ที่มีอยู่ในชุมชนมาสร้างเป็นข้อได้เปรียบ
ทางการพัฒนา อันหมายความรวมถึงองค์ความรู้ที่เคยเบียดขับไปให้กลับเอามาใช้ใหม่ เช่น ภูมิปัญญา 
ประเพณีท้องถิ่น คติชาวบ้าน กุศโลบาย เป็นต้น ทั้งนี้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่กับชุมชนมาอย่างช้า
นานแล้ว ดังนั้นจึงน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนและยั่งยืนได้ดีกว่าแนวทาง
จากภายนอกซ่ึงเป็นสิ่งแปลกปลอม 
 จากงานศึกษาหลายๆ ชิ้นเกี่ยวกับบทบาทชุมชนของนักวิชาการไทย เช่น งานของอานันท์  
กาญจนพันธุ์ (2532, 2536, 2544, 2555), ยศ  สันตสมบัติ (2542, 2545), ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี 
(2539) และฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2511, 2527)  ต่างก็ชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้ว “ชุมชน” มี “กลไกใน
การพัฒนา” ที่เป็นของตัวเองก่อนที่จะถูกกลบกลืนด้วยวาทกรรมการพัฒนาของรัฐ เพียงแต่จะไม่
ปรากฏให้เห็นชัดเจน โดยจะ “ซ่อน” อยู่เบื้องหลังภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม หรือพิธีกรรมใน
ลักษณะ “ตรรกะ/เหตุผลทางวัฒนธรรม” ซึ่งเมื่อมองอย่างผิวเผินอาจจะด่วนสรุปว่าล้าหลังหรืองม
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งาย ในจุดนี้เองที่ท าให้เห็นว่า “ชุมชน” ในกระบวนการพัฒนานั้นไม่ได้ว่างเปล่าหรือเป็นฝ่ายตั้งรับ
โดยไม่มีการกระท าใดๆ เลย แต่ “ชุมชน” กลับมีการต่อสู้หรือมีการสร้างค าอธิบายหรือชุดความรู้ด้าน
การพัฒนา เพ่ือมาโต้ตอบหรือต่อรองกับวาทกรรมการพัฒนาจากรัฐ ซึ่งปฏิสัมพันธ์ที่ปะทะระหว่างค า
นิยาม “รัฐ” กับ “ชุมชน” หรือชาวบ้านในลักษณะนี้ เรียกว่า “การช่วงชิงความหมายทางการ
พัฒนา (Contesting meaning of development)” 
 เพ่ือให้เข้าใจมากขึ้นจะขอยกตัวอย่างผ่าน “พิธีกรรมบวชป่าของชาวภาคเหนือ” ที่เชื่อว่า 
“ป่า” เองก็มีชีวิตจิตใจเช่นเดียวกับมนุษย์ ดังนั้นการบวชป่าก็เพ่ือเป็นการยกระดับป่าให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์(คล้ายกับคนที่เมื่อเปลี่ยนผ่านไปเป็นสมณเพศก็เป็นที่เคารพสักการะ) ซึ่งเป็นไปพร้อมกับ
ความเชื่อในเรื่องผีอารักษ์และเทวดา และในบางท้องที่ก็เชื่อ อีกว่าถ้าไม่มีการท าบวชป่าก็จะน ามาซึ่ง
เภทภัยต่างๆ แก่ชุมชน(ที่อาศัยประโยชน์จากป่า) ซึ่งค าอธิบายดังกล่าวเมื่ออธิบายด้วยองค์ความรู้
สมัยใหม่ก็จะมองว่างมงายหรือไม่มีเหตุผล เช่น  “ป่า” ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์อาจจะ
หมายถึง “เศรษฐทรัพย์” หรือทรัพยากรที่ควรประเมินค่าทางเศรษฐกิจ (เช่น เอามาแปรรูปเป็น
เฟอร์นิเจอร์ส่งขาย ฯลฯ) หรือมองในแง่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะบอกว่า “ป่า” เป็นสิ่งมีชีวิตก็จริงแต่
อาจจะไม่มีความรู้สึกเหมือนสัตว์หรือมนุษย์ ดังนั้น “ป่า” จึงไม่อาจเข้าใจระบบศีลธรรมดังกล่าวก็ได้ 
ฯลฯ กระนั้นก็ตามถ้ามองในมิติที่สนับสนุนแนวคิดบทบาทชุมชน ก็จะมองว่า ถึงแม้จะไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า “ป่า” ที่ชาวบ้านอธิบายนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหรือภูตผีเทวดาใดๆ ก็ตาม แต่
เมื่อมองให้ลึกแล้วจะเห็นถึง “กุศโลบาย” หรือเหตุผลทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ กล่าวคือ อีกนัยหนึ่ ง
ของพิธีบวชป่าคือการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและต้นน้ า ทั้งนี้เพราะเวลาคนเชื่อว่าต้นไม้ที่ผ่านพิธีบวชมาแล้ว
(หรือมีการท าพิธีมัดจีวรแล้ว)ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ คนก็จะละเว้นการตัดหรือโค่นต้นไม้ต้นนั้นๆ ไป ซึ่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนนี่เองที่จะน ามาสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ ทั้งยังท า
ให้ “ป่า” ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งอาหารของชุมชนมีความสมบูรณ์ตามไปด้วย ซึ่งการบริหารจัดการ 
“ป่า” อันเป็นสมบัติส่วนรวม (Common property) ของชุมชนเช่นนี้เป็นวิธีการควบคุมจากความ
เชื่อและจารีตที่ชุมชนคิดข้ึน และถือว่ากลไกดังกล่าวสามารถน ามาประยุกต์เป็นแนวทางการพ่ึงตนเอง 
“โดยคนในชุมชน” ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมบทบาทและศักยภาพทางการพัฒนา
ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกวิธีการหนึ่งด้วย 
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ภาพ 5.4 พิธีกรรมบวชป่าในภาคเหนือของไทย เป็นพิธีกรรมที่ดูเหมือนงมงายเมื่อมองในมุม
วิทยาศาสตร์ แต่เบื้องลึกกลับแฝงด้วยนัยเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และการรักษาพ้ืนที่ต้นน้ า  

(ท่ีมา: วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, 2551: 160) 
 
 อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมจัดเจนเรื่องการบริหารสมบัติร่วมของชุมชนด้วยบทบาท
ชุมชน นั่นก็คือ กรณีป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน อันเป็น
ผืนป่าที่ชุมชนโดยรอบใช้ประโยชน์ควบคู่กับการดูแลรักษาโดยความรู้เชิงภูมินิเวศน์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2458 (หรือร้อยกว่าปีที่ผ่านมา) เช่น การใช้ความเชื่อเรื่อง “ผีขุนน้ า” จนกลายเป็นเขต
หวงห้าม ฯลฯ ซึ่งชาวบ้านมีการต่อสู้ปกป้องผืนป่าอันเป็นผลประโยชน์ของคนในชุมชนมาตลอด ทั้ง
การต่อรองกับ “นายทุนเอกชน” ที่จะเข้ามาหาประโยชน์ทางธุรกิจ และ “องค์กรภาครัฐ” ทั้งนี้เพราะ
หากโอนผืนป่าให้ภาครัฐจัดการ (เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นป่าสงวนรูปแบบต่างๆ) ชาวบ้านที่เคยใช้
ประโยชน์มาตั้งรุ่นบรรพบุรุษก็อาจจะเข้าไปใช้ยาก(หรือไม่ก็ใช้ไม่ได้เลย เป็นต้นว่า เข้าไปเก็บเห็ดใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติก็อาจมีความผิดในโทษฐานขโมยของหลวง – ขยายความโดยผู้เขียน) ซึ่งในจุดนี้
เองที่ท าให้เห็นถึงความพยายามของชุมชนในการอ้างชุดความรู้เรื่องการพัฒนาเพ่ือช่วงชิงกับค านิยาม
การพัฒนาหลัก หรือท้าทายว่า “การพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเริ่มจากเบื้องบน(หรือรัฐ)อย่างเดียวเสมอ
ไป” จนในที่สุดการต่อสู้เรื่องป่าชุมชนบ้านทุ่งยาวดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับจากทางภาครัฐและได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ป่าจากสถาบันลูกโลกสีเขียว (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (บก.), 2551: 13) ทั้งยังน ามาสู่
กระแสการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรชุมชนในท้องถิ่นอ่ืนๆ ของไทย ตัวอย่างเช่น การรณรงค์/
ผลักดันให้รัฐมีการตรากฎหมายหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยป่าและทรัพย์สินชุมชน เพ่ือเป็นการเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ก าหนดแนวทางจัดการทรัพยากรอันเป็นบรรทัดฐานของชุมชนเอง เป็นต้น  
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ภาพ 5.5 ป่าชุมชนที่ถูกบริหารจัดการด้วยกลไกของคนในชุมชนบ้านทุ่งยาว ต าบลศรีบัวบาน  
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน (ที่มา: อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2552: 103) 

 
 เมื่ออธิบายปรากฏการณ์การส่งเสริมบทบาทชุมชนในการพัฒนา โดยไม่ปฏิเสธกลไกหรือ
วิธีการที่ถูกน าเสนอด้วยค าอธิบายแบบ “ชาวบ้าน” นั้น ในทางทฤษฎีจะอธิบายว่า สิ่งที่ชุมชน
พยายามจะน ามาสร้าง “ข้อได้เปรียบ” เหล่านี้ แท้จริงก็คือ “ทุน (Capital)” ที่ชุมชนนั้นมีอยู่ แม้จะ
ไม่ใช่ทุนที่เป็นตัวเงินในทางเศรษฐกิจ หากแต่เป็น “ทุนทางสังคม (Social capital)” หรือทุนที่เป็น
นามธรรมและมีคุณค่าต่อชุมชนในระดับท่ีลึกซึ้ง ซึ่งความหมายและประโยชน์ของ “ทุนทางสังคม” ใน
มุมมองของนักวิชาการ ก็พอจะรวบรวมมาให้เห็นเป็นทิศทางได้ดังนี้  
  - ปิแอร์ บูดิเยอ (Pierre Boudieu) มองสิ่งที่ติดตัวปัจเจกบุคคลหรือชุมชนเหล่านี้ว่าเป็น 
“ทุน” ที่เป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่อาจสามารถเปลี่ยนไปเป็น “ข้อได้เปรียบ” เพ่ือ “ทุนทาง
เศรษฐกิจ” ได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (Field, 2003: 13-16) อันได้แก่  
   ก. “ทุนทางสังคม (Social Capital)” หมายถึง ทุนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
สังคม เช่น การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเชิงเครือญาติ ความรู้จัก
มักคุ้น ความสนิทชิดเชื้อ หรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ( Informal relationship) ซึ่งทัศนะ
ของบูดิเยอจะมองว่า ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการจะสามารถสามารถท าให้เกิด “ทุนทางสังคม” ได้
ดีกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ (formal relationship)  (ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ คือ ไม่ต้องมี
กฎกติกาหรือแบบแผนใดๆ ที่มาก าหนดความสัมพันธ์ ซึ่งตรงข้ามกับความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ เช่น 
การท างานในสายบังคับบัญชาหรือท างานราชการ ที่ต้องมีกฎเกณฑ์ตายตัว – ขยายความโดยผู้เขียน) 
   ข. “ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)”หมายถึง ทุนที่เกี่ยวกับระบบ
คุณค่าร่วมในสังคม เช่น วิถีประชา จารีต ประเพณี/การรวมกลุ่ม ภาษา หลักปรัชญา ระบบความเชื่อ
ร่วม คติชาวบ้าน/ชุมชน รวมไปถึงวัตรปฏิบัติหรือบรรทัดฐานอ่ืนๆ ที่น าไว้ใช้ควบคุมคนในสังคมให้มี
พฤติกรรมที่ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย (ตัวอย่างเช่น ข้อห้าม “ขะล า” ของคนภาคอีสานในไทย ที่
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ท าหน้าที่เหมือน “กุศโลบาย” หรือกฎจารีตในการควบคุมหรือสร้างข้อห้ามเมื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคม – ขยายความโดยผู้เขียน) 
  - ในทัศนะของโคลแมน (Coleman)เขาได้นิยามว่า “ทุนทางสังคม” หมายถึง “ชุดของ
ทรัพยากร” ที่ฝังตัวอยู่ใน “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับชุมชน” ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ และก่อให้เกิดการพัฒนา “ทุนที่เป็นมนุษย์” (น่าจะหมายถึง “ทรัพยากรบุคคล
(Human resources)”) หรือหมายถึง “บรรทัดฐาน เครือข่ายทางสังคม และความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวและเครือญาติ” ในฐานะที่เป็นพลังผนึกผสานให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิง เกื้อหนุนกัน 
(Coleman, 1990: 334 อ้างใน Field, 2003: 24-27) 
  - ส่วนในมุมมองของพัตนัม (Putnam) เขาได้ศึกษา “ทุนทางสังคม” ผ่านตัวอย่างงาน
ศึกษาในประเทศอิตาลี พบว่า องค์กรของรัฐในภาคเหนือมีการร่วมมือของประชาชนกับองค์กรท้องถิ่น
ในการจัดการแก้ไขปัญหาชุมชนต่างๆ ได้ดีกว่าภาคใต้ เนื่องจากองค์กรของรัฐในภาคเหนือมีความ 
“คุ้นเคย” กับประชาชนมากกว่า ตัวอย่างเช่น นายกเทศมนตรีก็มาจากการเลือกตั้งของคนในท้องถิ่น
(ก็คือเป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น) ดังนั้นเขาจึงสรุปว่า “ทุนทางสังคม” คือ รูปแบบการจัดการทาง
สังคม เช่น ความเชื่อ บรรทัดฐานและเครือข่าย ซึ่งจะท าให้สังคม “ด าเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น” เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปอย่างร่วมมือและสอดคล้องกัน หรือด าเนินไปอย่างไว้ เนื้อ
เชื่อใจกัน (Putnam, 1993a: 167 อ้างใน Field, 2003: 30-31) หรือพูดง่ายๆ ก็คือ พัตนัมมองว่า 
“ทุนทางสังคม” ที่ดีจะน าไปสู่ “การมีส่วนร่วม” ในการพัฒนา (ระหว่าง “รัฐ” กับ “ประชาชน”) 
นั่นเอง 
 ดังนั้น โดยสรุปของแนวคิดเรื่องบทบาทชุมชนก็คือ การทบทวนในมุมกลับจากการพัฒนา
กระแสหลักแบบเดิมที่มองโดยเน้นบทบาทของรัฐลงมา เปลี่ยนเป็นการตระหนักถึงเงื่อนไขหรือ 
“ต้นทุนทางสังคม” ของชุมชน อันได้แก่ ระบบคุณค่าร่วม บรรทัดฐาน จารีต หรือชุดความรู้ใน
ไวยากรณ์แบบ “ชาวบ้าน” โดยการน่ามาแปลงและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส่าหรับการพัฒนา เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันเกิดจาก “ตัวของชุมชนเอง” ซึ่งท้ายสุดก็เพ่ือให้ “ชุมชน” 
สามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารงอยู่ท่ามกลางมรสุมแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานั่นเอง 
 
 

ความคิดว่าด้วยการช่ืนชมวัฒนธรรมชุมชน 
 
 ความคิดว่าด้วย “การชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน” บ้างก็เรียกว่า “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน” 
เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอโดยนักพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization - NGOs) และ
นักวิชาการจ านวนหนึ่ง (ยุกติ  มุกดาวิจิตร, 2548: 14) เป็นความพยายามในมองหา “ความดี” ในเชิง
สุนทรียะ(หรือ “ความงาม”) ของชุมชนโดยเฉพาะพ้ืนที่ “ชนบท” ผ่านตัวกระท าที่มักเรียกว่า 
“ชาวบ้าน” ทั้งในด้านของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
ความรู้สึกหลงใหลน่าถวิลหาแบบ “โรแมนติกซิสม์(Romanticism)” เช่น “ชาวบ้าน/ชนบท” มีชีวิต
ที่เรียบง่าย งดงาม บริสุทธิ์ ซื่อ สมถะ พ่ึงตนเองได้ มีความเอ้ืออารี เกื้อกูลกัน เป็นปึกแผ่น และมี
คุณค่าในตนเองที่ไม่ด้อยกว่า “ชาวเมือง/เมือง” ซึ่งความเป็น “ชาวบ้าน/ชนบท” เหล่านั้นก าลังถูก
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คุกคามจาก “ชาวเมือง/เมือง” ให้กลายเป็นคนโลภ พ่ึงตนเองไม่ได้ แตกแยกกัน จนกระทั่งสูญเสีย
คุณค่าความดีงามดั้งเดิมไป หรือสรุปก็คือ แนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนจะเชื่อว่าความดีงาม “ที่
แท้จริง(Authentic)” คือลักษณะสังคมก่อนที่ “ทุนนิยม” “อุตสาหกรรม” และ “ความทันสมัย” 
จะเข้ามาครอบง่าท่าลาย 
 ทั้ งนี้  ตามทัศนะของแนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน  จะอธิบายลักษณะของ 
“วัฒนธรรม” ที่ “ดีงาม” หรือลักษณะสังคมก่อนการเข้ามาของ “ทุนนิยม” ไว้ดังนี้ (ยุกติ         
มุกดาวิจิตร, 2548: 19-20) 
  - ด้านเศรษฐกิจการท ามาหากิน โดยมองว่า “ชาวบ้าน” มีการผลิตแบบเกษตรกรรม 
หัตถกรรมพ้ืนบ้าน เป็นการผลิตพอยังชีพเป็นหลัก เมื่อเหลือจึงน ามาแลกเปลี่ยน ชาวบ้านจะใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมว่าควรใช้อย่างพอประมาณ ชาวบ้านมี
นิสัยการบริโภคอย่างพอดี ไม่ฟุ่มเฟือย และประหยัด ในแง่นี้ชุมชนจึงสามารถ “พ่ึงตนเอง” ได้ในทาง
เศรษฐกิจ 
  - ด้านสังคมและการเมือง โดยมองว่า “ชาวบ้าน” มีความสัมพันธ์กันผ่านระบบเครือ
ญาติ และปกครองกันเองผ่านระบบผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่ชาวบ้าน ให้ความ
เคารพยกย่องในชุมชน นอกจากระบบดังกล่าวแล้ว กล่าวได้ว่าชาวบ้านมีความเสมอภาคกัน ไม่มีชน
ชั้นและความขัดแย้งทางชนชั้น แม้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับจะน าไปสู่ความ
ขัดแย้งแตกแยกกันในชุมชน 
  - ด้านความเชื่อ  โดยมองว่าก่อนที่พระพุทธศาสนาจะแทรกเข้ าไปในหมู่บ้าน 
“ชาวบ้าน” เชื่อในธรรมชาติแวดล้อม ให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมือนมีพลังอ านาจวิเศษสิงสถิตอยู่
ในสิ่งต่างๆ รอบตัว ในการที่จะมีกิจกรรมสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมเหล่านั้น ชาวบ้านจึงต้อง
ประกอบพิธีกรรมขอขมาลาโทษ เพ่ือแสดงความเคารพต่อการล่วงเกินสิ่ งเหล่านั้น นอกจากนั้นแล้ว 
ชาวบ้านยังนับถือผีบรรพบุรุษในฐานะพลังที่คอยควบคุมระบบระเบียบสังคมในชุมชน กระนั้นก็ตาม 
หลังจากพระพุทธศาสนาเข้าไปในชุมชนแล้ว ชาวบ้านก็ผสมผสานความเชื่อดังกล่าวเข้ากับ
พระพุทธศาสนาโดยยังอาศัยสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นพ้ืนฐานอยู่ 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ แนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนเป็นการสร้างภาพ “อุดมคติ” ให้กับ 
“ชุมชน/ชนบท” ซึ่งมีลักษณะถวิลหาความดั้งเดิม โหยหาอดีต (Nostalgia) โดยพยายามกลับไปหา
สถานที่ เวลา หรือลักษณะบริบทสังคมตามภาพอุดมคติที่ได้นิยามวาดฝันขึ้นเหล่านั้น และสิ่งส าคัญที่
แนวคิดนี้พยายามจะเสนออีกอย่างก็คือ “ชุมชน/ชนบท” มีความสามารถใน “การพ่ึงตนเอง” ได้โดย
ตัวเองอย่างสมบูรณ์ โดยจะอยู่ในรูปแบบ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” อันท าหน้าที่เป็นกลไกบรรทัดฐานใน
การจัดระเบียบทางสังคมให้อยู่ด้วยความเรียบร้อย อันได้แก่ จารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม วัตร
ปฏิบัติ รวมไปถึงคติและโลกทัศน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนหน้าที่ “ทุนนิยม” หรือ “ความทันสมัย” จะ
เข้ามาด้วยซ้ า เท่ากับเป็นการมองว่าแท้ที่จริงแล้ว “ชนบท/ชาวบ้าน” ไม่ได้มีความต้องการปัจจัย
ภายนอกที่ฟุ้งเฟ้อใดๆ เพราะเชื่อว่า ในบรรดาวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้าครอบง านั้น กระแสที่ทรงพลัง
ที่สุดก็คือกระแสทุนนิยม ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นบ่อนท าลายวิถีการพ่ึงตนเองชองชุมชนแล้ว ยังท าให้ชุมชน
ถูกดึงเข้าไปสู่ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรมอีกด้วย เพราะฉะนั้น “ทุนนิยม” และ 
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“ความทันสมัย” ตามแนวคิดชื่นชมวัฒนธรรมนี้จึงถูกว่าเป็น “ส่วนเกินภายนอก” ที่จ้องจะท าลาย
กลไกการพึ่งตนเองดังกล่าวให้สูญสลาย 
 ส าหรับกรณีของสังคมไทย แนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนนี้ได้ก่อก าเนิดขึ้นแล้วอย่าง
น้อยเกือบศตวรรษ และไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดในเชิงวิชาการเท่านั้น ทัศนะชื่นชม “ความดีงาม” ของ
ชนบทดังกล่าวยังได้แทรกซึมสู่วรรณกรรมประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะสื่อบันเทิงจ าพวกภาพยนตร์ ละคร 
บทเพลง นวนิยาย ฯลฯ ซึ่ง “สื่อมวลชน” นับว่าเป็นตัวกลางส าคัญในการผลิตซ้ า(Reproduce) 
แนวคิดดังกล่าวให้แพร่กระจายไปในสังคมโดยทั่ว ซึ่งพัฒนาการของแนวคิดหรือทัศนะในการมอง
ชนบทดังกล่าวในไทย พอจะจ าแนกให้เห็นเป็นช่วงเวลาได้ดังนี้ (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 108-109) 
  ก. ช่วงทศวรรษ 2470-2480 เป็นระยะเริ่มแรกของการประกอบสร้างแนวคิด ค าว่า 
“ชาวบ้าน/ชนบท” ในยุคนี้จะถูกนิยามโดยวรรณกรรมประเภทนวนิยาย ตัวอย่างเช่น งานประพันธ์ 
“แผลเก่า” และ “แสนแสบ” ของไม้เมืองเดิม หรือบทเพลงที่ชวนวาดภาพให้เห็นถึงความงามของ
ท้องไร่ปลายตาและความรักของหนุ่มสาวอันใสซื่ออย่างเพลง “ขวัญของเรียม”  ซึ่งเป็นการฉายภาพ 
“ชาวบ้าน/ชนบท” ที่มีการด ารงชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบ แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกคุกคามโดย 
“ชาวเมือง/เมือง” ซึ่งเป็นปฏิกิริยาในยุคเริ่มแรกที่มีการ “ต่อต้าน” วาทกรรมการพัฒนา ผ่านพ้ืนที่
วรรณกรรมและสื่อบันเทิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5.6 สื่อในยุคแรกๆ ของไทยที่มีส่วนต่อการสร้างแนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน 
 ก. นวนิยาย “แผลเก่า” พ.ศ. 2479  
    (ท่ีมาของภาพ https://th.wikipedia.org/wiki/แผลเก่า) 
 ข. บทเพลง “ขวัญของเรียม” พ.ศ. 2483 ขับร้องโดยผ่องศรี วรนุช  
     (ท่ีมา: บูรพา อารัมภีร, 2556: 6) 
 
 

ก. ข. 
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  ข. ช่วงทศวรรษ 2490-2500 เป็นช่วงที่ความคิดการชื่นชมชนบทถูกน ามาขยายความ
ในเชิงวิชาการมากขึ้น(ควบคู่กับวรรณกรรมประเภทสื่อบันเทิง)  โดยเฉพาะจากนักวิชาการและ
ปัญญาชน “ฝ่ายซ้าย” ที่มีจุดยืนทางอุดมการณ์ในการต่อต้านผลผลิตของ “จักรวรรดินิยมตะวันตก” 
ตัวอย่างเช่น ผลงานเขียนของ จิตร ภูมิศักดิ์ หรือ อัคนี พลจันทร ที่พยายามจะเสนอทัศนะว่า 
“ชาวบ้าน/ชนบท” ในฐานะ “ชาวบ้าน/ชนบท” มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการหล่อเลี้ยงสังคม
โดยรวม การยกย่องเชิดชูดังกล่าวไม่เพียงชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของ “ชาวบ้าน/ชนบท” ใน
ฐานะชนชั้นล่างที่แบกรับภาระเลี้ยงดูสังคมโดยรวมเท่านั้น หากแต่คุณค่าดังกล่าวยังถูกน ามาใช้ใน
ลักษณะประชานิยม (Populism) และท้องถิ่นนิยม (Localism) เพ่ือต่อต้านความทันสมัยแบบ
ตะวันตก ญี่ปุ่น และความเป็น “ชนชั้นกลาง/ชนชั้นสูง” ซึ่งเป็นชนชั้นที่นอกจากจะผลิตวัฒนธรรมที่
ไม่ได้ เห็นคุณค่าของ “ชาวบ้าน/ชนบท” แล้ว ยังดูถูกลดค่า “ชาวบ้าน/ชนบท” และผลิต 
“วัฒนธรรม” ที่มอมเมาบดบังคุณค่าดังกล่าวของ “ชาวบ้าน/ชนบท” อีกด้วย ดังนั้น มุมมองของ
นักวิชาการช่วงนี้จึงเป็นการชื่นชมชนบทโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม นั่นคือการพัฒนา
จากภายนอกอันเกิดจากทุนนิยมและความทันสมัย และในขณะเดียวกันก็ยังต่อต้านความเหลื่อมล้ า
เชิงชนชั้น/ศักดินา โดยพยายามยกว่า “ความดีงาม” ของโครงสร้างสังคมก็คือการที่ทุกคนมีความเท่า
เทียมกันเช่นเดียวกับวิถีชีวิตของ “ชาวบ้าน” ใน “ชนบท” 
  เมื่อพิจารณาถึงบริบทสังคมในช่วงนี้แล้ว จะพบว่าช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา 
ประเทศไทยเริ่มก าหนดนโยบายการพัฒนาที่กระจายลงสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ผ่านโครงการใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ที่ถูกสนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกาและ
ธนาคารโลก ยกตัวอย่างเช่น การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure)จ าพวกถนน ไฟฟ้า เขื่อน 
และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงท าให้ปรากฏเห็นความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เป็นเหตุให้กรอบการ
มอง “พ้ืนที”่ ความเป็นชนบทหรือเมืองไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในเขตกรุงเทพมหานครและย่านชานเมืองอีก
ต่อไป ด้วยเหตุนี้ การนิยามภาพของ “ชนบท” ในช่วงทศวรรษนี้มักเป็นการผนวกรวมเอา “ความดี
งาม” อันเป็นลักษณะเด่นหรือตัวแทนของแต่ละภูมิภาคมาพูดถึงด้วย ยกตัวอย่างเช่น การพูดถึงความ
ดีงามของชนบทภาคเหนือผ่านภาพยนตร์เรื่อง “สันก าแพง” (พ.ศ. 2511) ในลักษณะความเป็น “สาว
เหนือ” ที่อ่อนหวาน ใสซื่อ บริสุทธิ์ กรีดกรายพูดจาเชื่องช้า เนิบนาบ และยังใช้ชีวิตอยู่กับวัฒนธรรม
ดั้งเดิม หรือการพูดถึงความดีงามของชนบทอีสานผ่านวรรณกรรมประเภทนวนิยายเรื่อง “ลูกอีสาน”
(พ.ศ. 2519) และ “นายฮ้อยทมิฬ” (พ.ศ. 2520)  โดยค าพูน บุญทวี ในลักษณะของความเป็นคน
อดทน แข็งแกร่ง เรียบง่าย ดิ้นรน และสามารถต่อสู้กับข้อจ ากัดทางธรรมชาติเพ่ือความอยู่รอด ฯลฯ 
ซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าวก็ยังคงมีการผลิตซ้ าหรือถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพ 5.7  ตัวอย่างงานเขียนของนักวิชาการฝ่ายซ้าย ซึ่งพยายามท าให้เห็นถึงความเลวร้ายของ 

“จักรวรรดินิยมตะวันตก” ที่มีต่อชนบทไทย 
 ก. หนังสือเรื่อง “โฉมหน้าศักดินาไทย” โดยจิตร ภูมิศักดิ์ พ.ศ. 2500 
     (ที่มา: จิตร ภูมิศักดิ์, 2522: หน้าปก) 
 ข. “บทกวีนายผี” ของอัคนี พลจันทร  พ.ศ. 2490 
     (ท่ีมา: วิมล พลจันทร, 2533: หน้าปก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5.8 โปสเตอร์ภาพยนตร์ที่มีส่วนสนับสนุนต่อการสร้างภาพลักษณ์ในการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน

ในส่วนภูมิภาคของไทย 
 ก. ภาพยนตร์ เรื่อง “สันก าแพง” พ.ศ. 2511 
     (ท่ีมาของภาพ https://www.youtube.com/watch?v=a43BG4ChgdA ) 
 ข. ภาพยนตร์ เรื่อง “นายฮ้อยทมิฬ” พ.ศ. 2520 
 (ที่มาของภาพ https://nungsoraphong.wordpress.com/2009/12/04/25ปีหนัง

ไทยประวัติศาสตร์/) 

ก. ข. 

ก. ข. 
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  ค. ช่วงทศวรรษ 2510-2540 เป็นช่วงที่แนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมถูกขยายความ
อย่างแพร่หลายและซับซ้อน ทั้งในการขับเคลื่อนด้านของวรรณกรรม งานวิชาการ สื่อบันเทิง ควบคู่
ไปกับมิติทางการเมือง กล่าวคือ ราวกลางทศวรรษ 2510 ก่อนหน้าที่จะเกิดการเรียกร้องทาง
การเมืองในปลายปี 2516 (หรือเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516) ได้เกิดกระแสยกย่อง “ชาวบ้าน/ชนบท” 
ในฐานะแบบอย่างอันบริสุทธิ์เรียบง่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน จนน ามาซึ่งการรณรงค์ให้แต่งกาย 
บริโภคอาหาร และใช้ภาษาท่ีตั้งใจจะให้เหมือน “ชาวบ้าน/ชนบท” ตามตรรกะของขบวนการนี้ ความ
เป็น “ชาวบ้าน/ชนบท” เป็น “ความเป็นไทย” ที่มีพลังในการต่อสู้กับแบบอย่างการด าเนินชีวิตของ 
“ชาวเมือง/เมือง” ซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นญี่ปุ่น/อเมริกัน ที่เป็นฐานสนับสนุนชนชั้นทางอ านาจใน
ขณะนั้น 
  ความร้อนแรงทางการเมืองในช่วงปลายทศวรรษ 2510 – ต้นทศวรรษ 2520 ที่แบ่งเอา
อุดมการณ์การเมืองของคนในสังคมออกเป็น “ฝ่ายขวา หรือ อนุรักษ์นิยม” และ “ฝ่ายซ้าย หรือ 
ก้าวหน้า” นับช่วงเวลาส าคัญของการบ่มเพาะความคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน “แบบใหม่” ที่ทรง
พลังกว่า โดยเฉพาะทัศนะแบบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ใน “ยุคสายลมแสงแดด” 
กล่าวคือ ความเกลียดชังของ “ฝ่ายขวา” ซึ่งถูกสร้างจากโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลที่มีต่อ “ฝ่าย
ซ้าย” ในข้อหา “คอมมิวนิสต์” ซึ่งก็ได้แก่บรรดานักศึกษาและปัญญาชน น าไปสู่การใช้ความรุนแรง
เข้ากวาดล้างและการจับกุมอย่างเหวี่ยงแห นับตั้งแต่เหตุการณ์ล้อมปราบที่ธรรมศาสตร์วันที่ 6 
ตุลาคม พ.ศ. 2519 และการลอบยิงแกนน านักศึกษาที่ต่อสู้เพ่ือความยุติธรรมของกรรมกรและชาวนา 
เป็นสิ่งที่ผลักให้นักศึกษาต้องหนี “เข้าป่า” และมีโอกาสไปสมทบกับ พคท. ในการจัดตั้งอุดมการณ์
ต่างๆ ในพ้ืนที่ซ่องสุมห่างไกล เป็นเหตุให้บรรดานักศึกษาซึ่งเป็นคนใน “เมือง” มาก่อนเหล่านั้น ได้ไป
ประสบกับสภาพ “ชนบท” ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน จนท าให้รู้สึกหลงใหลและถวิลหา ทั้งเรื่องความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท้องไร่ปลายนา จารีตชุมชน การพ่ึงพาอาศัย การเกื้อกูลกัน การพ่ึงตนเอง 
ฯลฯ ซึ่งนับได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “ความผาสุก” หรือ “ความดีงาม” อันบริสุทธิ์ ที่ซุกซ่อนหนีไกลจาก
เงื้อมมือของความทันสมัย  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 5.9 ภาพของ “ชนบท” ในอุดมคติตามแนวคิดการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนยุคสายลมแสงแดด 
(ท่ีมา: กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2530: 1 อ้างใน ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 142) 
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 ทัศนะความคิดการมอง “ชนบท” ที่เต็มไปด้วย “ความดีงาม” เหล่านี้ถูกหล่อหลอมบ่มเพาะ
เป็นหลักการทฤษฎีจนสุกงอมก่อนจะกลายมาเป็น “แนวคิดเพ่ือการพัฒนา” ในช่วงต่อมาหลังจากการ
ประกาศนิร-โทษกรรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองในปี พ.ศ. 2521 ท าให้นักศึกษาและปัญญาชนที่
หนี “เข้าป่า” ก่อนหน้านี้กลับมาใช้ชีวิตในฐานะ “ชนชั้นกลาง” ในเมืองเช่นเดิม และการที่เป็น “ชน
ชั้นกลาง” ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักเขียน ศิลปินเพ่ือชีวิต นักต่อสู้ นักพัฒนา
เอกชน (NGOs) หรือผู้น า/ผู้บริหารบ้านเมือง จึงท าให้แนวคิดการชื่นชมชนบทดังกล่าวถูกน ามา
เผยแพร่ขยายต่อได้ “อย่างมีน้ าหนัก” และโน้มน้าวกลายเป็นกระบวนทัศน์หลักของสังคมในช่วง
ทศวรรษ 2520-2540 ยกตัวอย่างเช่น งานวิชาการและวรรณกรรมประเภทส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน
นิยมโดยฉัตรทิพย์  นาถสุภา, กาญจนา  แก้วเทพ, ศรีศักร วัลลิโภดม, จิระนันท์ พิตร-ปรีชา, เสกสรร 
ประเสริฐกุล ฯลฯ (ลักขณา  ปันวิชัย, 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพ 5.10  ตัวอย่างงานศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลความคิดแบบวัฒนธรรมชุมชน  

ก. หนังสือเรื่อง “วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย” โดยฉัตรทิพย์  นาถสุภา และ พรวิไล  
    เลิศปรีชา (ท่ีมา: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ พรวิไล เลิศปรีชา, 2541: หน้าปก) 
ข. หนังสือเรื่อง “เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต” (พิมพ์ครั้งที่ 4) 
 (ท่ีมา: ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ, 2540: หน้าปก) 

 
 ดังนั้น จะเห็นว่า ความคิดว่าด้วยการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนนั้น แก่นแกนความคิดก็คือเป็น
การนิยาม “ภาพลักษณ์” ของชุมชนที่ “ควรจะเป็น” ภายใต้มุมมองที่มองจากตัว “ชาวบ้าน/ชนบท” 
ขึ้นไป ซึ่งนอกจากจะเป็นแนวคิดที่เป็นการให้คุณค่ากับสังคม(ที่ถูกมองว่า) “ระดับล่าง” อย่างชุมชน
หรือชนบทและ “ปฏิเสธความทันสมัย” แล้ว แนวคิดดังกล่าวยังมีนัยทางการเมืองซ้อนทับ 
โดยเฉพาะทัศนะในการ “ต่อต้านรัฐ” ผ่านการต่อต้านทุนนิยมและความทันสมัย ทั้งนี้เพราะเห็นว่า 
“รัฐ” คือตัวการส าคัญที่ท าให้ “ชนบท/ชาวบ้าน” ตกเป็น “ทาส” ของความทันสมัย โดยที่รัฐเป็น

ก. ข. 
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ฝ่ายน าทุนนิยมเข้ามาสู่ประเทศและใช้ทุนนิยมจูงใจ “ชนบท/ชาวบ้าน” จนท าให้เสพติดและสูญเสีย
แนวทาง “การพ่ึงพิงตนเอง” แต่เดิมไปในที่สุด ซึ่งนั่นก็แปลว่าแนวคิดดังกล่าวยังมีทีท่า “รังเกียจ” 
หรือพยายามสกัดกั้นการเข้ามาของพลัง “โลกาภิวัตน์” ซึ่งถูกมองว่าเป็นเสมือน “มารร้าย” ที่จะบด
ขยี้ชุมชนและชนบทให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย โดยจะเห็นได้ชัดเจนในขบวนการเคลื่อนไหวของนักพัฒนา
เอกชนหรือนักต่อสู้เพื่อต่อรองความเป็น “ท้องถิ่นนิยม” 
 ผลที่ตามมาของการเกิดแนวคิดว่าด้วยการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนนี้ นอกจากจะเป็นการหัน
กลับมาให้ความส าคัญกับ “ชาวบ้าน/ชนบท” และ “ชุมชน” ในฐานะจุดเริ่มต้นของ “ความดีงาม” 
แล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสการอนุรักษ์สภาพสังคมชนบทให้คงสภาพดั้งเดิมเอาไว้ ทั้งนี้ก็สอด
รับกับกระแสการอยาก “เสพ” ความเป็นชนบทหรือความดั้งเดิม ตัวอย่างเช่นความนิยมเรื่อง “การ
ท่องเที่ยว” ไปในชนบทที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ที่ยังคงสภาพดั้งเดิมของชุมชนเอาไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้ถูก
มองว่า “จะไม่มีอีกแล้ว” หากสังคมเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาวะความทันสมัย เช่น เชียงคาน (จังหวัดเลย), 
อัมพวา (จังหวัดสมุทรสงคราม), ปาย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เป็นต้น นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาถือได้
ว่า แนวคิดนี้มีส่วนส าคัญต่อการผลักดันให้เกิดองค์กรการพัฒนาเอกชน(อพช.) ซึ่งสนใจพุ่งเป้าไปยัง
ภารกิจพัฒนาชนบทและสร้างสรรค์แนวทาง “การพ่ึงตนเอง” โดยชนบทเอง และนักพัฒนาเอกชน
สาย “ชนบทนิยม” หรือ “วัฒนธรรมชุมชน” ที่มุ่งเคลื่อนไหวเพ่ือต้องการรักษาและสืบทอดวิถี
ชุมชน “ดั้งเดิม” ให้คงอยู่ต่อไป (ยุกติ  มุกดาวิจิตร, 2548: 56-61)   
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างท้องถิ่นนิยม 
 
 ค าว่า “ท้องถิ่น (Local)” มีความหมายที่คล้ายกับค าว่า “ชนบท” หรือ “ชุมชน” เพราะ
เป็นการพิจารณาถึง “ตัวกระท า” ในระดับประชาชนหรือระดับล่างที่ไม่ใช่รัฐและไม่ใช่ระดับโลก 
หากแต่ความแตกต่างจะอยู่ที่ค าว่า “ท้องถิ่น” มักจะใช้ในฐานะคู่ตรงกันข้ามกับค่าว่า “ระดับโลก
(Global)” ซ่ึงมีนัยสื่อถึง “ความแตกต่างทางด้านอัตลักษณ์” หรือ “การมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง” 
ซึ่งความหมายโดยสรุปของ “อัตลักษณ์ (Identity)” ก็คือ ลักษณะที่น่าเสนอถึงตัวตนอันเฉพาะ
ด้านต่างๆ อันได้แก่ ด้านวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา ฯลฯ ซึ่งในแต่ละ “ท้องถิ่น” 
ก็จะมี “อัตลักษณ์”เฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ขอบเขตของการ
ก าหนดความเป็น “ท้องถิ่น” หนึ่งๆ ก็คือการใช้ความแตกต่างกันของ “อัตลักษณ์” เป็นเกณฑ์ด้วย 
 ส่วนความหมายของ “ท้องถิ่นนิยม (Localism)” ในฐานะแนวคิดและปรากฏการณ์ทาง
สังคมศาสตร์นั้น มีนักวิชาการหลายคนได้ให้มุมมองไว้อย่างแตกต่างหลากหลาย ดังจะพอน ามาเสนอ
เพ่ือให้เห็นเป็นทิศทางของค าอธิบายได้ดังนี้ 
  - “ท้องถิ่นนิยม” คือ แนวคิดที่ต้านทานกระแสโลกาภิวัตน์และตระหนักถึงมนุษย์ว่ามี
ความส าคัญ เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิต มนุษย์มีความต้องการขั้นพ้ืนฐานไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการ “ความผูกพัน” กับภูมิล าเรา ไม่ว่าจะเป็นที่นา ผืนดิน ต้นไม้ ฯลฯ เพราเหล่านี้คือพ้ืนที่ที่
มนุษย์มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ความผูกพันกับชุมชนที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ที่จะเป็นสิ่ง
บ่งบอกถึง “ราก” ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ โดยสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ผืนดิน สิ่งแวดล้อม คือการตระหนัก
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ถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และเคารพซึ่งสิทธิซึ่งกันและกันทั้งมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่น
แปลว่า “ท้องถิ่นนิยม” เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับความเป็นชุมชน (Community) ที่มีการใช้
ชีวิตของมนุษย์ร่วมกับคนอ่ืนๆ และให้ความส าคัญกับรากเหง้าความเป็นมา (History) ของตนเอง 
และชุมชน อันแสดงให้เห็นผ่านประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และวิถีชีวิตที่บรรพบุรุษได้ร่วมกัน
สร้างสมมา (รุ้งนภา  ยรรยงเกษมสุข, 2557: 8) หรือกล่าวอีกอย่าง ก็คือ “ท้องถิ่นนิยม” เกี่ยวข้องกับ 
“ความรู้สึก”ของผู้คนที่มีต่อถิ่นฐานของตัวเองในลักษณะ “โหยหาอดีต(Nostalgia)” 
  - “ท้องถิ่นนิยม” คือ “กระแส” ของชุมชนที่มีรากฐานทางทรัพยากร ภูมิปัญญา 
พัฒนาการและประวัติศาสตร์ของการด ารงอยู่ของตนเอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด “ชุมชนนิยม
(Communitarianism)” หรือ “วัฒนธรรมชุมชน” โดยเป็น “พันธะผูกพัน” ทางอารมณ์ที่มนุษย์
ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับกลุ่มมีต่อถิ่นที่อยู่อาศัย ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี สัญลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ของตนเอง ซึ่งหาใช่มีความหมายเพียงหน่วยในการตั้งถิ่นฐานตาม
เขตการปกครองเท่านั้น ในกระบวนการท้องถิ่นนิยมที่เกิดขึ้นและก าลังเคลื่อนไหวในปัจจุบันพบได้ใน
หลากหลายแง่มุมด้วยกัน บ้างก็ใช้เพื่อเรียกร้องการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บ้างก็รณรงค์ให้ชุมชนหันมาอนุรักษ์หวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น  (เช่น ภาษา เครื่องแต่งกาย 
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ สถาปัตยกรรมท้องถิ่น ฯลฯ) หรือการที่พรรคการเมืองบางพรรค นักการเมือง
บางคนก็เอามาเป็นประเด็นในการหาเสีย แม้กระทั่งในเกมกีฬาก็ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด (บุญยิ่ง  
ประทุม, 2551)  
  - “ท้องถิ่นนิยม” คือ “วิภาษวิธี(หรือการสร้างข้อโต้แย้ง)” ของแนวคิดโลกาภิวัตน์ 
เพราะเป็นแนวคิดและปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมใดๆ ที่ยึดเอา 
“ท้องถิ่น” เป็นจุดเริ่มต้นและหน่วยส าคัญในการวิเคราะห์ ซึ่งมีความแตกต่างจากมุมมองที่รัฐมอง 
เพราะ “ท้องถิ่น” ส าหรับชาวบ้านแล้วหาใช่แค่แหล่งทรัพยากร แต่มันเป็นมากกว่านั้น คือเป็นที่อยู่
อาศัยกายภาพของชุมชนที่หลอมรวมเอาไว้ด้วยวิถีชิวิต อารมณ์ ความรู้สึก ความผูกพันหวง ขณะที่
หน่วยงานรัฐมองท้องถิ่นแค่แหล่งทรัพยากร ซึ่งอันที่จริงกระแส “ท้องถิ่นนิยม” มีความเชื่อมโยงเป็น
องค์รวมกับกระแส “โลกาภิวัตน์” ในฐานะที่เป็นมุมสะท้อนกลับของอ่านาจ (พัฒนา  กิติอาษา, 
2546) 
 ด้วยเหตุนี้จากความหมาย “ท้องถิ่นนิยม” ของนักวิชาการต่างๆ พอสรุปได้ว่า “ท้องถิ่น
นิยม (Localism)” หมายถึง ความผูกพันหรือพันธะทางอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ที่มีต่อถิ่นที่
อยู่อาศัย(อันเป็นที่หล่อหลอมความรู้สึกผูกพันเหล่านั้น) ไม่ว่าจะทางด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี 
สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งจะท างานอยู่ในรูปแบบของ “ความคิด” หรือ 
“ส่านึก (Conscienceness)” ของคน ดังนั้น เมื่อ “ท้องถิ่นนิยม” เป็นเรื่องของความผูกพันในระดับ
ส านึกของคน “ท้องถิ่นนิยม” จึงเป็นเรื่องของ “ความรัก ความศรัทธา และความหวงแหน” ต่อสิ่งที่มี
อยู่ในท้องถิ่นของตน ซึ่งก็หมายถึง “อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น” นั่นเอง อย่างไรก็ตามเมื่อ “ท้องถิ่น
นิยม” ด ารงอยู่ในลักษณะ “กระแส” จึงไม่ใช่ส านึกหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ หากแต่ต้องเป็นไปในระดับกลุ่มหรือชุมชน 
 ส่วนในประเด็นสาเหตุ “การเกิดขึ้น” ของกระแสท้องถิ่นนิยมนั้น ดังที่ทัศนะของนักวิชาการ
ที่พยายามจะอธิบายว่า “ท้องถิ่นนิยม” นั้น ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัวของมันเอง
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อย่างไม่มีบริบท หากแต่มีความสัมพันธ์อย่างซับซ้อนกับสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงกันข้ามอย่างกระแส 
“โลกาภิวัตน์”  กล่าวคือ พลังที่รุนแรงของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ทุกท้องถิ่นทุกชุมชนในโลกถูก
บีบอัดให้มาอยู่ภายใต้ระบบวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งอีกนัยหนึ่งก็คือการพยายาม “ขยายตัว” เพ่ือสลาย
เส้นแบ่ งของวัฒนธรรมท้องถิ่น และท า ให้ ผนวกกลืนทั้ ง โลกมีแบบแผนเดียว เหมือนกัน
(Homogenization) แต่เมื่อชุมชนหรือท้องถิ่นใดเริ่ม “ตระหนัก” หรือรู้ตัวว่า “คุณค่า” ของ
วัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ของถิ่นถูกท าลาย ชุมชนหรือท้องถิ่นจะลุกขึ้นมา “ปกป้อง” อย่างแข็งขัน 
และพยายาม “ดีดตัว” ออกมาปลุก/ประกอบสร้าง “ส านึก” และขอบเขตของวัฒนธรรมตัวเองขึ้น
ใหม่(Re-territorialization) จึงเป็นที่มาของการเกิดกระแส “ท้องถิ่นนิยม” ขึ้นมานั่นเอง (ดูในภาพ 
5.11 เพ่ือประกอบความเข้าใจ) ด้วยเหตุนี้ ท้องถิ่นจึงไม่ใช่ฝ่ายที่ตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้คิด
อย่างเดียว หรือไม่ควรมองว่าท้องถิ่นสยบยอมต่อพลังโลกาภิวัตน์อย่างเดียว ทั้งยังไม่ควรมองว่า“โลกา
ภิวัตน์” กับ “ท้องถิ่นนิยม” เป็นคู่ตรงกนัข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่ควรมองอย่างเชื่อมโยงว่าทั้งสองสิ่งมี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 ในทัศนะของนักวิชาการญี่ปุ่นอย่างยามาชิตะ (Yamashita) เรียกปรากฏการณ์การผงาด
ของกระแสวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้งนี้ว่า “ท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization)” ซึ่งมีที่มาสืบ
เนื่องจากแนวคิดโลกาท้องถิ่นภิวัตน์ (Glocalization) โดยมีที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค าว่า “โดะฉะกุขะ
(Dochakuka)” ที่หมายถึง การกลายเป็นแบบคนพ้ืนถิ่น(Becoming autochthonous) หรือการ
กลายมาเป็นแบบพ้ืนเมือง ที่มาจากค าว่า “โดะฉะกุ (Dochaku)” อันมีความหมายว่าแบบคนพ้ืนถิ่น
(Aboriginal) แต่เดิมมาค านี้ถูกใช้ในความหมายว่าเป็นหลักการเกษตรที่ได้ประยุกต์เอาเทคนิคทาง
การเกษตรของผู้อื่นมาสู่เงื่อนไขเฉพาะภายในท้องถิ่นของตน(Local conditions) และค าๆ นี้ยังได้ถูก
น าไปใช้ในแวดวงธุรกิจญี่ปุ่นเพ่ือให้มีความหมายเท่ากับ “การท่าความเป็นระดับโลกให้กลายมาเป็น
แบบท้องถิ่น (Global localization)” ซึ่งหมายถึงการที่สิ่งที่เป็นระดับโลกได้รับการปรับประยุกต์
ให้เข้ากันได้กับเงื่อนไขเฉพาะภายในท้องถิ่นต่างๆ ได้ (Yamashita, 2003: 4 อ้างใน ไพโรจน์         
คงทวีศักดิ์, 2560: 238) ในแง่นี้จึงเท่ากับว่า กระบวนการ “ท้องถิ่นภิวัตน์” หรือการเกิดกระแส
ท้องถิ่นนิยมนั้นเป็นกระบวนสะท้อนอีกด้านหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์ โดยโลกาภิวัตน์มีสาเหตุในการ
ผลักดันโดยเข้าไป “กระแทก” ความเป็นท้องถิ่น จนเมื่อท้องถิ่นรู้สึกว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจึงรีบ
นิยามเพ่ือรักษาความเป็นท้องถิ่นของตนเอาไว้ตอบโต้ กล่าวคือ หากไม่มีกระแสต่างๆ ในระดับโลกที่
ไหลเข้ามากระทบกับผู้คนและสังคมในท้องถิ่นต่างๆ ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความเป็นระดับ
โลกให้กลายมาเป็นสิ่งที่มีเนื้อหาและหน้าตาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นนั้นๆ ก็คงไม่เกิดขึ้น หรือพูดง่ายๆ 
ก็คือว่า หากไม่มีกระแส “โลกาภิวัตน์” ก็คงไม่มีกระแส “ท้องถิ่นนิยม” ในปัจจุบันนั่นเอง 
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ภาพ 5.11 แสดงกลไกการเกิดขึ้นของกระแสท้องถิ่นนิยม อันเกิดขึ้นจากการที่ท้องถิ่นพยายามดีดตัว
ออกมาเพ่ือนิยามตัวเอง “ใหม่” จากกระแสโลกาภิวัตน์ที่พยายามจะขยายตัวครอบง า (ที่มา: ผู้เขียน) 
 
 ดังนั้น เมื่อ “ท้องถิ่นนิยม” เป็นเรื่องของความรักและความผูกพันของผู้คนที่มีต่ออัตลักษณ์
ท้องถิ่น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแบบที่ยึดความเป็น “ท้องถิ่นนิยม” นี้ จึงสนับสนุนหรือเร่งให้เกิด 
“การสร้างส านึกความเป็นท้องถิ่นนิยมขึ้น” ซึ่งกระท าได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การปลุกกระแสอนุรักษ์
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้น การส่งเสริมให้มีเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเปิด
โรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่ง “ประโยชน์” ของการสร้างส านึกท้องถิ่นนิยมต่อการ
พัฒนานั้น สามารถวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ ได้ดังนี้ 
  - มงคล  พนมมิตร มองการกระแสท้องถิ่นนิยมในลักษณะฟ้ืนฟูอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพ่ือ
ต่อสู้กับความเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมอันเกิดมาจากสังคมภายนอก (ผ่านกรณีศึกษาชนกลุ่มน้อยใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ว่า เป็นการท าให้ส่านึก ตระหนัก และให้ความส่าคัญกับอัตลักษณ์ดั้งเดิมของ
ตนอยู ่โดยเฉพาะเรื่องกลไกการถ่ายทอดระบบคุณค่าร่วมเหล่านั้น (มงคล พนมมิตร, 2551) 
  - ธเนศวร์  เจริญเมือง มองประโยชน์ความเป็นท้องถิ่นนิยมของชาวล้านนา(ภาคเหนือ
ของไทย)ไว้ว่า การสร้างส านึกความเป็นล้านนา ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการค้นหารากเหง้าทาง
ประวัติศาสตร์ของตน โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ตามการที่ศึกษาที่รัฐรวมศูนย์(หรือรัฐส่วนกลาง)
จัดให้ท้องถิ่น ทางหนึ่งก็ท าให้ท้องถิ่นเกิดการหยิบยืมวิธีการเหล่านั้นเพ่ือน ามาสร้างความเป็น 
“ล้านนา” ได้ ซึ่งท่าให้เกิดความหวงแหนต่อท้องถิ่นตน อันจะส่งผลต่อการจัดการและดูแลท้องถิ่น

ดีดตัว 

การขยายตัว 
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ได้ดีขึ้นโดยคนในท้องถิ่นนั่นเอง ซึ่งท้องถิ่นนิยมความจริงก็คือ “ชาตินิยมในระดับท้องถิ่น” นั่นเอง 
(ธเนศวร์  เจริญเมือง, 2539) 
  - นิธิ  เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอไว้อย่างน่าสนใจผ่านตัวอย่างกระแสท้องถิ่นนิยมที่ว่าด้วย
เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมล้านนา” กล่าวคือ ส านึกความเป็นท้องถิ่นที่อยู่ในตัวผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมจะ
เป็นสิ่งที่ท าให้ปัจเจกชนมีจิตวิญญาณเสรี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ปั จเจกชนนั้นได้สร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมเหล่านั้นออกมา และใช้ “ส านึก” หรือความเป็นชุมชนเหล่านั้นในการ “ต่อรองเพื่อ
ผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ” ซึ่งท่าให้ท้องถิ่นและผู้สร้างศิลปวัฒนธรรมนั้นสามารถด่ารงอยู่
ต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงไป (นิธิ  เอียวศรีวงศ์, 2542) ตัวอย่างเช่น การ
แปรเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นถ่ินมาเป็นสินค้า เป็นต้น 
  จากกรณีศึกษาของนักวิชาการต่างๆ ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการสร้างความเป็น
ท้องถิ่นนิยมเป็นแนวคิดการพัฒนาที่อธิบายกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นที่ถูกผลักดันออกมาในระดับ 
“ส่านึก” ซึ่งขับเคลื่อนไปในลักษณะ “รัก(ษ์)” “ศรัทธา” และ “หวงแหน” โดยจะแสดงออกมา
รูปแบบพฤติกรรมการปกป้อง ต่อสู้ หรือสรรหาแนวทางการพัฒนาที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นเอง ทั้งประโยชน์ในเรื่องการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมร่วม การดูแลจัดการ 
รวมไปถึงใช้เพ่ือหาโอกาสทางเศรษฐกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้นับได้ว่าเป็น “การพัฒนาจากภายใน” 
แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไม่ได้ผูกขาดไว้กับกลุ่มคนชั้น
เรือนยอดของสังคมอีกต่อไป ทั้งยังเป็นหนทางสู่การสะท้อนปัญหาโดยคนในท้องถิ่นซึ่งท าได้ตรงจุ ด
ที่สุด(ตรงกว่าที่จะสั่งการหรือมองโดยผู้อ่ืนเข้าไป) ยกตัวอย่างเช่น การเรียกร้องเพ่ือต่อต้านการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือปกป้องพ้ืนที่และแหล่ง
ทรัพยากรท าการประมงของชาวบ้านในท้องถิ่น หรือการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่แจ่มของกลุ่มชาติ
พันธุ์ปกาเกอะญอเมื่อปี พ.ศ. 2556 ในเขตอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือไม่ให้เกิดน้ าท่วมอันจะ
ท าลายพื้นที่ชุมชนและวิถีชุมชนที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 5.12 การเคลื่อนไหวของกลุ่มท้องถิ่นนิยมในต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูด 
อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กระท าเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (ที่มาของ

ภาพ http://www.sarakadee.com/feature/2000/11/coal-generated_power.htm) 
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สรุป 
 
 กลุ่มทฤษฎีและหลักการว่าด้วยการพ่ึงตนเอง คือกลุ่มแนวคิดการพัฒนาที่พยายามเสนอ 
“ทางออก” หรือหลีกเลี่ยงจากความล้มเหลวของวิถีทางแห่งความทันสมัย ส่วนใหญ่มักถูกสะท้อนจาก
มุมมองของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความทันสมัยโดยตรงอย่างบรรดาประเทศโลกที่สามหรือประเทศ
ด้อยพัฒนา โดยจุดร่วมของสาระความคิด คือการหันกลับมาพิจารณาที่ “ตัวเอง” แทนที่จะพ่ึงพิงผู้อ่ืน
ซึ่งจะมาแต่ความเสียเปรียบและหายนะ ทั้งนี้ “การพ่ึงตนเอง” ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงระดับ
ความคิดชองปัจเจกบุคคล โดยต้อง “เชื่อม่ัน” และ “ศรัทธา” ในศักยภาพและ “ทุน” ที่มีอยู่ใน
ตนเองเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับเปลี่ยน “ทุน” ที่ตนเองมีอยู่ อันได้แก่ “ทุนทางสังคม” และ 
“ทุนทางวัฒนธรรม” เพ่ือสร้างสรรค์เป็น “ข้อได้เปรียบ” ในการพัฒนาอันจะเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองต่อไป 
 “หลักการพ่ึงตนเอง” มีทิศทางที่โจมตี “วาทกรรมการพัฒนา” อย่างเห็นได้ชัด พร้อมกับ
พยายามปฏิเสธความทันและโลกาภิวัตน์ในทุกวิถีทาง โดยมุ่งสะท้อนกลับให้เห็นความส าคัญชั้นฐาน
ราก นั่นคือระดับ “ชุมชน/ชาวบ้าน” หรือ คนเล็กคนน้อยชายขอบจากที่เคยถูกมองข้ามใน
กระบวนการพัฒนากระแสหลัก พร้อมทั้งสนับสนุนบทบาทของกลุ่มคนเหล่านั้นให้เข้ามาเป็นฝ่าย
กระท าการในกระบวนการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดบทบาทชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  หรือ
แนวคิดท้องถิ่นนิยม ซึ่งคุณูปการของ “การพ่ึงตนเอง” นี้นับว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีในการออกแบบ
หลักการหรือทฤษฎีการพัฒนา อันจะยังผลประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นหมู่มากอย่างยั่งยืนต่อไป 
 อย่างไรก็ตาม แม้แนวคิด “การพ่ึงตนเอง” จะถูกยอมรับในฐานะมิติใหม่ของการพัฒนา
สังคมยุคหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแนวคิดนี้จะ “ดีที่สุด” หรือเป็นค าตอบสุดท้ายของการพัฒนา หรือเป็น
แนวคิดที่ใช้ได้ดีกับบางสังคมเท่านั้น เพราะเมื่อพลวัตสังคมได้เกิดขึ้น ก็ได้น าพาให้เกิดบริบทใหม่ๆ ที่
อาจน ามาสู่ข้อถกเถียงหรือความเห็นโต้แย้งในบางมุมและสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ๆ ได้เรื่อยๆ 
เช่นกัน 
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ค่าถามท้ายบทที่ 5 
 
 1. จงสรุปสาระส าคัญของ “หลักการพึ่งตนเอง” พร้อมยกตัวอย่าง ด้วยภาษาและความ
เข้าใจของตนเอง 
 2. จงเปรียบเทียบ “ความแตกต่าง” โดยสรุประหว่างแนวทางการพ่ึงตนเองของ “มหาตมา 
คานธี(Gandhi)” “คิม อิล ซุง(Kim Il Sung)” และ “หมู่บ้านอูจาม่า(Ujamaa)” มาพอสังเขป 
 3. จงสรุปสาระส าคัญของหลักการ “แนวคิดบทบาทชุมชน” ที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา
มาพอเข้าใจด้วยภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
 4. จงยกตัวอย่างภูมิปัญญา/จารีต/ประเพณี/กุศโลบาย หรือคติชุมชน ที่มี “เหตุผล/ตรรกะ
ทางวัฒนธรรม” ในการควบคุมหรือจัดระเบียบสังคม “ซ่อนอยู่เบื้องหลัง” มาอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 
พร้อมอธิบายรายละเอียดถึงหน้าที่ในทางสังคมของสิ่งเหล่านั้น 
 5. “ความคิดว่าด้วยการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชน” มีการอธิบายถึงด้าน “ความดีงาม” ของ 
“ชนบท/ชาวบ้าน” ไว้ในประเด็นไหนบ้าง? จงอธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของตัวเอง 
 6. จงยกตัวอย่าง “บทเพลง” ที่มีเนื้อหาสนับสนุน “ความคิดว่าด้วยการชื่นชมวัฒนธรรม
ชุมชน” มา 1 บทเพลง พร้อมอธิบายถึง “สาระ” ของบทเพลงนั้นว่ามีการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนใน
ประเด็นใดบ้าง? 
 7. กระแส “โลกาภิวัตน์” มีส่วนส าคัญต่อการเกิดกระแส “ท้องถิ่นนิยม(Localism)” 
อย่างไร? จงอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการดังกล่าวพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 8. การสร้างส านึกความเป็น “ท้องถิ่นนิยม” มีประโยชน์อย่างไรบ้างต่อกระบวนการพัฒนา
สังคม? จงอธิบายอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

บทที่ 6 
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดการพึ่งตนเองและบทบาทชุมชน 

 
 คุณูปการแนวคิดการพ่ึงพิงตนเองและแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนบทบาทชุมชนในบทที่
ผ่านมา นับได้ว่าเป็น “ทางเลือก” หนึ่งที่กล้าเสนอเพ่ือหวังที่จะเห็นนิมิตหมายใหม่ทางการพัฒนาอัน
จะหลบเลี่ยงจากผลพวกของความทันสมัยในด้านลบ โดยเสนอให้กลับมายืนด้วยล าแข้งตนเอง และ
ปฏิเสธการพ่ึงพิงที่เสียเปรียบทั้งปวง ด้วยเจตนาดีที่อยากให้บรรดากลุ่มคนเล็กคนน้อย อันได้แก่
ประเทศก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายได้ลืมตาอ้าปากด้วยการถูกยกระดับคุณภาพชีวิตมากขึ้น 
แต่อีกด้านหนึ่งกลับมีนักวิชาการจ านวนไม่น้อยที่มีทัศนะมึนงงสงสัยและพยายาม “ตั้งค าถาม” ต่อ
หลักการบางหลักการที่ดูเหมือนอิง “อุดมคติ” มากกว่า “ความเป็นจริง” ของสภาพบริบทสังคม 
 นับตั้งแต่หนังสือเรื่อง “Orientalism” ของเอ็ดเวิร์ด ซาอิด (Edward Said) ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการชื่นชมสังคมโลก “ตะวันออก” โดยชาว 
“ตะวันตก” โดยมักมองในเชิง “ความดีงาม” ว่าวัฒนธรรมของชาว “ตะวันออก” เป็นวัฒนธรรมที่
แปลกและมีความเฉพาะตัว จึงน่าชวนหลงใหลคลั่งไคล้ในความโดดเด่นที่  “ไม่เหมือนใคร” ดังกล่าว 
ซึ่ง Said พยายามจะน าเสนออีกด้านว่า บนทัศนะที่มองว่า “แปลก” หรือ “ความไม่เหมือนใคร” 
น่าชื่นชมหลงใหลดังกล่าว แท้จริงมันคือการสร้าง “วาทกรรม” หรือ “ภาพลักษณ์” ให้กับความเป็น 
“ตะวันออก” ที่ดูล้าหลังโดยใช้มาตรฐานแบบวิธีคิดชนชั้นกลางตะวันตก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึก
ของคน “ตะวันออก” ให้ดูแตกต่างและต่ าต่อยกว่าคน “ตะวันตก” โดยสวนทางกับความเป็นจริงที่
ชาว “ตะวันออก” ทุกวันนี้ต่างก็เข้าถึงมาตรฐานชีวิตแบบสังคม “ตะวันตก” อยู่ไม่น้อย (Said, 1978) 
ซึ่งนับได้ว่านี่คือ “จุดเริ่มต้น” ของการสร้างแนวคิดหรือข้อถกเถียงในการวิพากษ์ถึงทัศนะย้อนแย้งที่ดู
เหมือน “ดี” เหล่านี้ว่าแท้จริงแล้วคือการประทับภาพลักษณ์จาก “คนนอก” ที่ไม่เข้าใจบริบทของ 
“คนใน” หรือไม่? ซึ่งก็รวมไปถึงแนวคิดการพัฒนาที่ออกไปในทาง “โรแมนติก” อย่าง “การ
พ่ึงตนเอง” หรือ “บทบาทชุมชน” ด้วย 
 ดังนั้น เนื้อหาในบทท่ี 6 นี้จึงเป็นความพยายามที่จะสังเคราะห์หาทัศนะ “เห็นต่าง” ที่มีต่อ
แนวคิด “การพ่ึงตนเอง” และ “บทบาทชุมชน” ในเนื้อหา “บางหลักการ” ที่ยังชวนเคลือบแคลงอยู่ 
ทั้งในเชิงของการสร้างข้อถกเถียง ข้อโต้แย้ง รวมไปถึงทัศนะเชิงวิพากษ์วิจารณ์ ต่อ “การพ่ึงตนเอง” 
ในฐานะ “วาทกรรม” ที่ก าลังบดบังข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างอยู่อย่างมีนัยส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม 
เจตนาสูงสุดของบทนี้ไม่ได้มุ่งเพ่ือให้เกิดการท าลายล้างแนวคิดในทางวิชาการใด หรือต้องการสวนทาง
ในลักษณะ “ต่อต้าน” กับแนวคิดการพ่ึงตนเองอย่างสุดขั้ว หากแต่อยากสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์
เชิงข้อเสนอและหลักการที่หลากหลาย อันจะเป็น “ผลดี” ต่อการปรับปรุงแนวคิดและทฤษฎีให้
เหมาะกับการอธิบายได้ในสภาพสังคมท่ีก าลังเปลี่ยนแปลงไป และก็เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการสรรหา
แนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้คนให้ได้มากท่ีสุด 
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มายาคติเกี่ยวกับ “ความดีงาม” ของชุมชน 
 
 ทัศนะการชื่นชม “ความดีงาม” ของชุมชนตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนั้น ครั้งหนึ่งเคยถูก
มองว่าเป็น “กระบวนทัศน์ใหม่ (New paradigm)” ที่เปลี่ยนความสนใจจากการพัฒนาที่เน้นความ 
“ก้าวหน้า” แบบความทันสมัย หันมามุ่งความสนใจพื้นที่ท่ียังคงความเป็น “ดั้งเดิม” ดังเช่น “ชนบท” 
ซึ่งเท่ากับเป็นการสะท้อนคุณค่าอีกด้านหนึ่งของสังคมที่ถูกความทันสมัยคุกคาม ทั้งยังกลายเป็น
กระบวนทัศน์หลักในการพัฒนาไทยช่วงทศวรรษที่ 2510-2530 ก่อนที่จะถูกผลิตซ้ าและกระจายสู่คน
ทั่วไปในสังคม ซึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความนิยมของทัศนะชื่นชม “ความดีงาม”นี้ ก็คือบรรดาแนวคิด 
ทฤษฎี งานวิจัย งานประพันธ์ วรรณกรรม รวมไปถึงผลผลิตด้านสื่ อมวลชนที่น าออกมาสู่สายตา
สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
 แต่เมื่อเวลาผ่านไป บริบทสังคมและการพัฒนาที่เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและวัตถุที่เป็นทุนเดิม ผนวกกับความหลากเลื่อนข้ามข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนในกระแสโลกา - 
ภิวัตน์ เป็นเหตุให้พรมแดนระหว่าง “ชนบท” กับ “เมือง” จากที่เคยถูกเข้าใจแบบคู่ตรงกันข้าม เกิด
ความพร่าเลือนในแง่ลักษณะกายภาพและความหมายมากขึ้น ท าให้ทัศนะการชื่นชม “ความดีงาม” 
ของชุมชนเช่นนี้เริ่มถูกมองว่า “สวนกระแส” และ “หยุดนิ่ง” เกินไป จนเริ่มกลายเป็น “มายาคติ” ที่
บดบังต่อข้อเท็จจริงหลายประการอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ซึ่งนั่นก็เป็นที่มาของการสร้างทัศนะ
โจมตีในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น ซึ่งในหัวข้อนี้พอจะรวบรวมข้อโต้แย้งที่มีต่อทัศนะความคิดการชื่น
ชม “ความดีงาม” ของชุมชนในฐานะ “มายาคติ” โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 
 
 1. ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ของชุมชน/ชนบท เป็นการมุ่งความสนใจไปที่ 
“ชนบท” อย่างเดียว จนท่าให้ละเลยพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ “ชนบท”  
  กล่าวคือ ความคิดการชื่นชมความดีงามของชุมชน มักจะกักขังความหมายของค าว่า 
“ชุมชน” ไว้แค่นิยามของลักษณะที่เป็น “ชนบท” เท่านั้น หรือพยายามบอกว่า “ชนบท” คือสถานที่
อันประกอบไปด้วย “ความดีงาม” ในด้านสิ่งแวดล้อม มีความดิบของธรรมชาติ มีจารีตประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาแต่โบราณไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตทุกอย่างที่สวนทางกับความ
เป็น “ทุนนิยม” และ “ความทันสมัย” ดังนั้น ความคิดดังกล่าวจึงเป็นการเพ่งความสนใจไปที่ 
“ชนบท” อย่างเดียว ซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อเน้นย้ าสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ ก็ย่อม “ละทิ้ง” ที่จะไม่
พิจารณาสิ่งอ่ืนๆ หรือลดความส าคัญลง นั่นแปลว่า อีกนัยหนึ่งของความคิดชื่นชมความดีงามของ
ชุมชนนี้คือการสนใจแค่(การพัฒนา) “ชนบท” โดยละเลยที่จะไม่สนใจ(พัฒนา) พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ 
“ชนบท” เลยนั่นเอง  
  อันที่จริงหากลองทบทวนความหมายของค าว่า “ชุมชน (Community)” แล้ว จะมี
ลักษณะคล้ายความหมายของค าว่า “สังคม (Social)” อยู่ไม่น้อย แม้นัยค าว่า “ชุมชน” จะพยายาม
พ่วงเรื่องความมีประเพณี จารีต หรือขนบธรรมเนียมอันเป็นอัตลักษณ์ เฉพาะตัวเข้ามาด้วย หรือมีผู้
พยายามแยกขาดอย่างชัดเจนในอดีต(ดังเช่นค านิยามของทอนนีส์ เรื่อง “เกเซลชาฟต์
(Gesellschaft)” และ “เกไมน์ชาฟต์ (Gemeinschaft)”) หากแต่จุดร่วมระหว่างความหมาย 
“ชุมชน” กับ “สังคม” ก็คือการที่ “มนุษย์” มาอาศัยอยู่ร่วมกัน และก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
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รูปแบบสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น ครอบครัว การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ฯลฯ นั่น
แปลว่า หาก “ชุมชน” หมายถึงสถานที่ที่มีมนุษย์มามีความสัมพันธ์ต่อกัน ดังนั้นทุกสถานที่ที่มี 
“มนุษย์” ก็ย่อมนับเป็น “ชุมชน” เช่นเดียวกัน รวมทั้ง “เมือง” อันเป็นพ้ืนที่ที่อุดมไปด้วยเขต
อุตสาหกรรมและสิ่งปลูกสร้างด้วย ด้วยข้อเสนอในประเด็นค านิยามนี้คือ เราจึงควรเปิดกว้างท าความ
เข้าใจทั้ง “ชนบท” และ “เมือง” ในฐานะ “ชุมชน” เช่นเดียวกัน  
 ถ้าหากพิจารณาให้ดีแล้ว เมื่อมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานที่อยู่ที่ไหนแล้ว ไม่ว่าจะทั้ง “ชนบท” หรือ 
“เมือง” ก็ย่อมเกิดปัญหาเรื่องความเป็นอยู่และล้วนต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น นั่น
หมายความว่าทั้ง “ชนบท” และ “เมือง” ก็ย่อมต้องการ “การพัฒนา” เหมือนกันหมด แต่เนื่องด้วย
ความคิดความดีงามของชุมชนดังกล่าว ได้เทความสนใจไปที่ชนบทเกินไปจนละเลยจะพิจารณาปัญหา
ที่เกิดขึ้นใน “เมือง” เพราะ “เมือง” ในความเป็นจริงแม้จะเป็นพ้ืนที่ที่ดูเหมือน “ครบ” ในแง่วัตถุ แต่
กลับเกิดปัญหาคนละแบบกับ “ชนบท” ทั้งในเชิงกายภาพและเชิงโครงสร้างที่หมักหมมและท้าทาย
ต่อการแก้ไขมากมาย เช่น ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาน้ าเสีย 
ปัญหาขยะ ปัญหาจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ปัญหาคนด้อยโอกาส/คนไร้บ้าน
และคนจนในเมือง ปัญหาช่องว่างทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเครียดเนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ฯลฯ 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แม้ความคิดว่าด้วยการชื่นชมวัฒนธรรมชุมชนจะดีในแง่ที่มอง “ชนบท” ให้มีตัวตน
มากขึ้นหรือถูกมองในแง่งามมากขึ้น แต่กลับเป็นทัศนะ “เลือกปฏิบัติ” ที่ไม่สนับสนุน “ความเท่า
เทียม” ทางการพัฒนาให้เกิดกับทุกพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6.1 สภาพปัญหาขยะ ชุมชนแออัด และสิ่งแวดล้อมของชุมชน “เมือง” ในกรุงเทพมหานครที่รอ

การแก้ไขไม่แพ้กับปัญหาที่เกิดในชุมชน “ชนบท” 
(ท่ีมาของภาพ https://meezwebwork2.wordpress.com/ปัญหาต่าง-ๆ/ปัญหาชุมชนแออัด/) 
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 2. ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ของชุมชน/ชนบทนิยาม “ความทันสมัย” เป็นภาพใน
ด้านลบเกินไป  
  กล่าวคือ สืบเนื่องจากประเด็นการให้ความส าคัญกับ “ชนบท” ในฐานะที่เป็นพ้ืนที่ที่
อุดมไปด้วย “ความดีงาม” ทั้งยังเป็นรูปแบบสังคมก่อนที่ “ความทันสมัย” และ “ทุนนิยม” จะเข้ามา
ท าลายดังเช่นที่เป็นอยู่ใน “เมือง” ซึ่งจะเห็นได้ว่าการอธิบายในลักษณะการสร้าง “คู่ตรงกันข้าม
(Dichotomy)” หรือการน าเสนอวิถีความเป็น “ชนบท” ที่น าเอาวิถีชีวิตแบบ “เมือง” มา
เปรียบเทียบ เพราะในขณะที่บรรดานักเขียนหรือนักวิชาการแนววัฒนธรรมชุมชนสร้างค านิยาม 
“ชนบท” หรือ “ชุมชน” ขึ้นมา พวกเขายังได้สร้างค านิยามสังคม “เมือง” ไปพร้อมๆ กันด้วย ทั้งนี้
เพ่ือนิยามในด้านกลับของ “ชนบท” และแม้ว่า “เมือง” หรือ “ความทันสมัย” จะเป็นรูปแบบวิถีชีวิต
ที่ถูกปฏิเสธในแนวคิดดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลย แม้แต่ตัวนักคิด
หรือนักวิชาการท่ีสร้างแนวคิดชื่นชม “ชนบท” นี้ก็ตาม 
  นักวิชาการแนววัฒนธรรมชุมชนนิยมมักชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาโดยยึดเอาความ “เมือง 
“ หรือ “ความทันสมัยแบบตะวันตกเป็นต้นแบบหรือเป็นเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนสังคมนั้น เป็น
แนวทางที่ผิดพลาดอย่างยิ่ง และการพัฒนาดังกล่าวได้ท าลายความเป็นชุมชนและ “ความดีงาม” ใน
อดีต มากกว่าจะเป็นการพัฒนาให้ “ความดีงามในอดีต” เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ ใน
กระบวนการสร้างภาพ “ความดีงาม” ของชุมชน “ชนบท” ขึ้นมา จึงเป็นการท าให้ความเป็น “เมือง” 
และ “ตะวันตก” กลายเป็นคู่ตรงกันข้ามที่ถูกอ้างอิงให้ดูเลวร้ายกว่า น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า รวมถึงท า
ให้ด้อยและลดคุณค่าลง  ค าว่า “เมือง และ “ความทันสมัย” ในทัศนะของนักวิชาการสายชุมชนนิยม
จึงเปรียบเสมือน “สิ่งแปลกปลอม” ที่คอยจะสอดแทรกเข้ามาเป็นอันตรายในชุมชน หรือเป็น “ผี
ร้าย” ที่คุกคามชาวบ้านใน “ชนบท” (อรรถา เรืองโรจน์, 2529: 98-101)  จึงเท่ากับว่าการนิยาม
ความดีงามของ “ชนบท”เหล่านั้นไม่ได้เปิดพื้นท่ีให้กับการสร้างทางเลือกอ่ืนๆ เชิงผสมผสานอ่ืนๆ เลย 
(ยุกติ  มุกดาวิจิตร, 2548: 139) หรือสรุป ก็คือ เท่ากับเป็นการสร้างค านิยาม “ความทันสมัย” ใน
ด้านลบและท าให้ “ความทันสมัย” ถูกมองในเชิงต่อต้านมากขึ้น 
  ผลที่ตามจากการสร้างค านิยามอันมี “ระยะห่าง” ระหว่างความหมายที่ลิบลับดังกล่าว 
ก่อให้เกิดทัศนะที่ไม่สามารถเชื่อมโยงเอา “ข้อดี” ของ “ความทันสมัย” อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามาปรับใช้ได้ กล่าวคือ แม้ “ความทันสมัย” จะมีพิษภัยอันมหันต์ต่อชีวิตมนุษย์ แต่อีกด้านหนึ่ง 
“ความทันสมัย” กลับมีอิทธิพลก่าหนดชีวิตมนุษย์ในแทบทุกสังคมบนโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้  หรือ
ยังคงมีความจ าเป็นต่อมนุษย์อยู่  เช่น ความเป็นระบบระเบียบ วิถีแห่งความเป็นเหตุเป็นผล 
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ าประปา อินเตอร์เน็ต ฯลฯ) เครื่องทุ่นแรง รวมไปถึงกลไกประชาธิปไตย ฯลฯ 
ทั้งนี้เพราะมนุษย์ได้ผูกติดความเคยชินของตนเองเข้ากับ “ความทันสมัย” เหล่านั้นไปเสียแล้ว ซึ่งถ้า
หากเรามัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิเสธ “ความทันสมัย” หรือพลังภายนอกเหล่านี้อย่างสุดขั้ว เราก็จะมอง
ภาพ “ความทันสมัย” เป็นภาพเชิงเดี่ยวหรือเพียงด้านลบด้านเดียว ท าให้ปิดกั้นหนทางการปรับ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งแทนที่จะได้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมจริงๆ  ก็
จะกลายเป็นภาพ “อุดมคติ” เพ้อฝันที่แช่แข็งสวนกระแสเช่นนั้นต่อไป 
  ดังนั้น ทางออกของประเด็นก็คือ การเสนอให้มองอย่างบูรณาการให้เห็น “จุดร่วม” 
ตรงกลางระหว่างความคิดวิพากษ์ “ความทันสมัย” และคุณประโยชน์ของ “ความทันสมัย” กล่าวคือ 



149 
 

การรู้จักผลกระทบจาก “ความทันสมัย” หรือความเป็น “เมือง” เพ่ือการปรับใช้อย่างรู้เท่าทัน (พูด
ง่ายๆ คือ รู้ข้อดีเพ่ือปรับน าไปใช้ รู้ข้อเสียเพ่ือหลีกเลี่ยง) เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าแทบทุกชุมชนไม่
สามารถฝืนจากพลังของทั้ง “เมือง” และ “ความทันสมัย” ที่พยายามจะผสานหรือควบคุมทุกพ้ืนที่
อย่างเหนียวแน่น ด้วยเหตุนี้ การแบ่งรับแบ่งเลือกปรับใช้ “ความทันสมัย” ก็ย่อมไม่เสียหายอะไรหาก
สิ่งนั้นเป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและความอยู่รอด 
 
 3. ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ของชุมชน/ชนบทเป็นเสมือน “วาทกรรม” หนึ่งในทาง
การพัฒนา  
  จากที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับความหมายของ “วาทกรรม” ว่าหมายถึง ชุดค าอธิบายที่
เป็นเสมือน “มายาคติ” โดยการสร้างให้เข้าใจหรือ “เชื่อ” ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นไปในทางเดียวทั้งๆ ที่ยัง
มีทางอ่ืนๆ อยู่ ซึ่งถูกโจมตีว่าไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมด ด้วยเหตุนี้  เฉกเช่นเดียวกับความ
พยายามอยากให้เห็นแต่ด้านถวิลหาชวนหลงใหลแบบแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเพียงด้านเดียว ก็ย่อม
นับว่าเป็น “วาทกรรม”ด้วยเช่นกัน เพราะภาพชอง “ชนบท” ในบริบทปัจจุบันที่เต็มไปด้วย “การ
เปลี่ยนแปลง” นั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย แต่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนิยมดังกล่าวกลับหยิบมาแค่
บางส่วนซึ่งเป็น “ภาพเปลือกนอก” แล้วน ามาขยายจนกลายเป็น “มายาคติ” โดยให้เข้าใจว่า 
“ชุมชน/ชนบท” เป็นแบบในค านิยามนั้นทั้งหมด 
  แรกเริ่มเดิมที “ชนบทไทย” ในฐานะพ้ืนที่ของการพัฒนา ได้ถูกสร้าง “วาทกรรม” หรือ 
“มายาคติ” ประทับตรามาทุกยุคทุกสมัย ดังเช่นในช่วงก่อนเกิดการกระจายการพัฒนาจากส่วนกลาง
สู่ส่วนภูมิภาค “ชนบท” ถูกสร้างภาพให้กลายเป็นพ้ืนที่แห่งความ “ล้าหลัง” ด้วยค าพูดในลักษณะ 
“บ้านนอกคอกนา ด้อยการพัฒนา ห่างไกล กันดาร ผู้คนมีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก ฯลฯ” ซึ่งค านิยาม 
“ชนบท” ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเพราะเกิดการน า “ชนบท” ไปเปรียบเทียบกับความมั่งคั่งของ “ความ
ทันสมัย” และ “ทุนนิยม” ของเมืองใหญ่ (เช่น กรุงเทพฯ) อันเป็นมุมมองจากชนชั้นสูงในเมือง เรามัก
เรียกกันในชุดวาทกรรมชนบทเช่นนี้ว่า วาทกรรม “โง่ จน เจ็บ” แต่ต่อมาเมื่อเข้าสู่ยุคของการเกิด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือหลังจากทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา การพัฒนาไทยเริ่ม
กระจายสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ท าให้สัดส่วน “ชนชั้นกลาง” ในเมืองเพ่ิมมากขึ้น ซึ่ง 
“ชนชั้นกลาง” เป็นกลุ่มคนที่ยกระดับฐานะตนเองจากผลผลิตทางการพัฒนาโดยเฉพาะการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะขบวนการนักศึกษาและปัญญาชนที่เริ่มรับแนวคิด “ความเท่าเทียม” 
และ “ประชาธิปไตย” มากขึ้น  ชนชั้นกลางผู้มีการศึกษาเหล่านี้จึงพยายามจะตอบโต้กับวาทกรรม
ชนบทแบบ “โง่ จน เจ็บ” แบบเดิมที่มอง “ชนบท” ในเชิงดูถูก และพยายามแทนที่ด้วยกระแส “มุ่งสู่
ชนบท” เพ่ือพลิกคุณค่าของ “ชนบท” ให้ถูกมองใหม่ ซึ่งในระยะที่มีการเร่งสร้างความคิดว่าด้วย 
“ความดีงาม” ของชนบทเพ่ือกระแทกกับวาทกรรมชนบท “โง่ จน เจ็บ” ที่สืบเนื่องจากการใช้เกณฑ์
แบบ “ความทันสมัย” ท าให้ยุคนี้เกิดกิจกรรมเพ่ือมุ่งสร้างสรรค์ชนบทมากมาย เช่น การเกิดค่ายอาสา
พัฒนาชนบทของนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เกิดมูลนิธิเอกชนเพ่ือบูรณะชนบท เป็นต้น (ยุกติ  
มุกดาวิจิตร, 2548: 65, 81) 
  ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ของชนบทอันมีที่มาจากมุมมองแบบ “ชนชั้นกลาง” ถูก
ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการพัฒนา ทั้งยังถูกขยายต่อด้วยวงการวรรณกรรม งานประพันธ์ กวี
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นิพนธ์ รวมทั้งสื่อบันเทิง ก็ยิ่งท าให้ความคิดแพร่หลายสู่ความคิดของคนทั่วไปในสังคมไทยมากขึ้น 
และในขณะเดียวกันเมื่อเวลาเปลี่ยนไป การพัฒนาจากนโยบายรัฐและกระแสผลักดันจากระดับโลกก็
ได้ขยายลงสู่ “ชนบท” อย่างไม่ขาดสาย “ชนบท” จึงถูกเชื่อมโยงและก าหนดโดยสังคมภายนอกมาก
ขึ้น เป็นเหตุให้ “ชนบท” ค่อยๆ เปลี่ยนรูปโฉมไปตาม “ความทันสมัย” ทั้งเรื่องลักษณะการผลิตที่
เน้นขายมากกว่าเน้นใช้ในครัวเรือนแบบเดิม ถนนหนทางและสิ่งอ านวยความสะดวกสมัยใหม่ การแต่ง
กายและประเพณีที่เริ่มเป็นสมัยนิยม ฯลฯ ในขณะที่ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ก็ยังคงผลิตซ้ าอยู่
เช่นเดิมไร้การเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงของ “ชนบท” เริ่มสวนทางกับค าอธิบาย
ชนบทแบบ “ความดีงาม” ความคิดดังกล่าวจึงถูกตั้งค าถามและน าไปสู่ข้อโต้แย้งในสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 6.2 หน้าปกหนังสือ “อ่านวัฒนธรรมชุมชน: วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์แนววัฒนธรรม
ชุมชน” โดยชี้ให้เห็นเชิงสัญลกัษณ์ว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคือการ “เลือก” เรื่องบางเรื่องซึ่งเป็น

ภาพเพียงบางส่วนของชุมชน (ในกรอบรูป) แล้วน ามามาขยายให้เป็น “ภาพตัวแทน” ทั้งหมด 
(ท่ีมา: ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548) 
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  ด้วยเหตุนี้ ความคิดที่ว่าด้วย “ความดีงาม” ของ “ชนบท” ตามแบบแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนจึงเริ่มถูกมองว่าเป็นการ “แช่แข็ง” บริบทสังคมชนบทให้หยุดนิ่งไร้พลวัต ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงก็
พิสูจน์ให้เห็นว่า “ชนบท” ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเช่นภาพนั้นอีกแล้ว วิธีการอธิบายชนบทแบบ “ความดี
งาม” จึงถูกมองว่าเป็น “การสร้างภาพตัวแทน (Representation)” (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2548: 
171) ที่พยายามจะ “เลือก” เอาภาพ “ชนบท” เพียงส่วนเสี้ยวแล้วน าเสนอเหมารวมว่าต้องเป็นเช่น 
“ความดีงาม” นี้ทั้งหมด อาจจะโดยไม่จงใจหรือจงใจปฏิเสธ “ความทันสมัย” โดยตรง(ทั้งๆ ที่รู้ว่า
ปฏิเสธได้ยาก) ซึ่งเป็นกลไกเดียวกับการสร้าง “วาทกรรม” หรือ “มายาคติ” ที่อยากจะให้ “ผู้รับ
สาร” เข้าใจไปในทางเดียว ท าให้ “ความดีงาม” ของ “ชนบท” ดังกล่าวถูกมองว่าเป็น “อุดมคติ” ที่
เพ้อฟัน เลื่อนลอย หลอกตัวเอง หรือเป็นการมโนภาพถึงสิ่งขาดหายไปใน “ชีวิตจริง” และนับว่ายัง
เป็นอุปสรรคทางความคิดส าคัญของพัฒนาปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะถ้าหากนักพัฒนาที่จะไปท างานกับ 
“ชนบท” ในภาวะที่ถูกก ากับด้วยความเปลี่ยนแปลง แต่นักพัฒนากลับมีจินตนาการหรือความใฝ่ฝันที่
อยากให้ชาวบ้านเป็นเช่น “ความดีงาม” นี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการยัดเยียดความต้องการของนักพัฒนา
ให้กับคนในชนบท สุดท้ายนักพัฒนาก็จะไม่สามารถมองเห็นบริบทของปัญหาสังคมได้อย่างลึกซึ้ง 
หรือไม่อาจน าไปสู่การแก้ไขอย่างเข้าใจและถูกจุด 
 อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการถกเถียงกันในด้านหลักการถึงปัญหาของทัศนะที่มอง “ชนบท” 
ในด้าน “ความดีงาม” ว่าเกินจริงเกินเหตุ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็ยังคงพบกระแส “การถวิลหาชนบท” 
แบบ “ชนชั้นกลาง” หลงเหลือในสังคมไทยปัจจุบันอยู่ไม่น้อย ซึ่งนั่นแปลว่าทัศนะ “ความดีงาม” ของ 
“ชนบท” แบบแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนิยมก็ยังคง “ติดแน่น” กับความคิดคนทั่วไปอยู่ ประจักษ์
พยานที่ชัดเจนการเกิดข้ึนของสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะรื้อฟ้ืน/อนุรักษ์ “ชุมชน/ชนบทในอุดมคติ” 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการพัฒนาสมัยใหม่ท่ีท าให้ “ชนชั้นกลาง” ส่วนมาก รู้สึก “ขาด” และอยากกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมก่อนความทันสมัย(เพราะเห็นว่ามี “ความดีงาม”) แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ชุมชนใน
อุดมคติเหล่านั้นมันหายไปแทบจะหมด คงเหลือไว้แค่บางชุมชนที่ยังพอมีกลิ่นอาย “ความดั้งเดิม” อยู่
บ้าง จึงได้โอกาสที่จะน าเอา “ความดั้งเดิม” เหล่านั้นออกมา “ขาย” เพ่ือเติมเต็มความต้องการให้แก่
บรรดา “ชนชั้นกลาง” ที่ต่างโหยหาเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้การพบเห็น “ชุมชน/ชนบท” ที่คง
รักษา/อนุรักษ์ “ความดั้งเดิม” ในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องแปลกใหม่ (Exotic) น่าตื่นตาตื่นใจ หรือชวน
พิศวง เพราะมันไม่เหมือนกับวิถีชีวิตของ “ชนชั้นกลาง” ในเมือง(ที่อยู่ในบ้านจัดสรร มีฉากหลังเป็น
โรงงานอุตสาหกรรม มีรถราแล่นกันไปมาวุ่นวาย ฯลฯ) การท่องเที่ยวในลักษณะโหยหาอดีตนี้อีกด้าน
หนึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่าเป็น “การส่าเร็จความใคร่ทางความรู้สึกของชนชั้นกลาง” 
 ส าหรับในประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้ แม้จะมีมุมมองออกมาว่าความคิด 
“ความดีงาม” ของชนบท/ชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสท่องเที่ยวนี้หรือการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ แต่ในทัศนะวิจารณ์ก็เห็นว่า การอนุรักษ์/รื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่นั้น ไม่ใช่เป็นการท าให้อยู่
คู่กับวิถีชีวิตดังเช่นขนบเดิม หากแต่เป็นการรื้อฟ้ืน/อนุรักษ์ขึ้นมาที่อยู่บนที่อยู่ตรรกะของสังคมทุน
นิ ย ม  จึ ง เ ท่ า กั บ เ ป็ น  “ ก า ร แ ป ล ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ ก ล า ย เ ป็ น สิ น ค้ า 
(Commoditization)” เพ่ือให้เกิดการเสพของนักท่องเที่ยวในเชิงสุนทรียะเพียงอย่างเดียว 
ตัวอย่างเช่น การเกิดบ้านพักโฮมสเตย์ การก าหนดย่านเมืองเก่าเพ่ือการท่องเที่ยว การเกิดถนนคนเดิม
ที่จ าหน่ายสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ เพราะถึงแม้จะท าให้ “ความดั้งเดิม” กลับมามี
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ชีวิต(หลอกๆ) อีกครั้ง แต่ในบางกรณีก็อาจน ามาซึ่งปัญหาชุมชนแบบใหม่ได้ เช่น ปัญหาขยะจาก
นักท่องเที่ยว ปัญหาการขยายตัวของธุรกิจบันเทิงอย่างไนต์คลับหรือร้านสะดวกซื้อจากบริษัทข้างนอก
ที่รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่กลับไปกระทบต่อเศรษฐกิจเดิมของชุมชน ปัญหาค่านิยม
ต่างถิ่นที่ไปแย้งกับคติเดิมของชุมชน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ควรร่วมกัน
ถกและหาทางออกเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ทั้งยังต้องสอดคล้องกับบริบทที่
เป็น “จริง” ณ ขณะสังคมนั้น แต่เบื้องต้น “นักพัฒนา” เองก็ควรจะมองให้เห็นบริบทของปัญหา
ดังกล่าวอย่างรอบด้านโดยไม่ยึดติดกับมุมมองใดมุมมองหนึ่งอย่างตายตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 6.3 “เพลินวาน” หนึ่งในตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะหวนหาอดีตซึ่งตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการย้อนเวลาไปเห็นสภาพสังคมในอดีต 
(ที่มา: ผู้เขียน, ถ่ายเมื่อ มีนาคม 2556) 

 
 
 3. ความคิดเรื่อง “ความดีงาม” ของชุมชน/ชนบทสร้างทัศนะ “บัดบัง” ข้อเท็จจริงอัน
เป็นปัญหาทางการพัฒนา 
   กล่าวคือ การมอง “ชุมชน/ชนบท” เพียงแค่ด้านเดียวหรือแค่เน้นเรื่อง “ความดีงาม” 
ทีห่ยุดนิ่งดังกล่าว เป็นต้นว่า มองว่า “ชุมชน/ชนบท” ต้องประกอบไปด้วยภูมิทัศน์แบบท้องนาป่าเขา
ที่เขียวชอุ่ม มีธารน้ าใสไหลรินขนาดตักกินได้ วิถีชีวิตคนที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ทะเยอทะยาน ไม่ต้องการเงิน
หรือปัจจัยที่ท าลายศีลธรรมอันดี ไม่ต้องการความสะดวกสบายอันเป็นกิเลสของความทันสมัย  หรือ
มองว่าคนในชุมชนมีกลไกในการจัดการปัญหาและความขัดแย้งด้วยจารีตของตนเอง ฯลฯ สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ มองอีกด้านหนึ่งก็เหมือน “นิทานหลอกเด็ก” ที่นอกจากจะสวนทางกับความเป็นจริงของ
บริบทสังคมปัจจุบันแล้ว ยังเท่ากับเป็นการ “มองข้าม” ปัญหาหรือมุมอับที่ควรจะได้รับการแก้ไขไป
ด้วย 
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  ในบริบทการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันที่สภาพสังคม “ชุมชน/ชนบท” ถูกก าหนดด้วยพลังที่
ใหญ่กว่าอย่าง “เศรษฐกิจเสรี” หรือเศรษฐกิจที่ต้องการระบบตลาดขนาดใหญ่ และความเป็น “โลกา
ภิวัตน์” ท าให้ผู้คนในทุกชุมชน ไม่ว่าจะที่ไหนๆ (ทั้ง “ชนบท” และ “เมือง) ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลง
ตนเองและดิ้นรนเพื่อหาทางอยู่รอดด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในเรื่อง “ทุน” ในการด ารงชีพที่ชาวบ้าน
ต้องพ่ึงพิงข้างนอก (เช่น ธกส. หรือ กู้เอกชน) เพ่ือให้ทันกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป เช่น 
การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการผลิตด้านเกษตรกรรม ต้องผลิตเพ่ือเน้นขายมากกว่าผลิตไว้บริโภคเอง
เพราะต้องการทุนมาหมุนเพ่ือใช้ในครัวเรือนและซื้อปัจจัยการผลิตอย่างเครื่องจักรส าหรับแปรรูป รถ
ไถ/รถด านา ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช สารอาหารบ ารุงพืช เป็นต้น เป็นเหตุให้เกษตรกรมีหนี้สินท่วม
ตัว รายได้ที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ า การกดขี่จากนายทุนและหนี้นอกระบบ 
รวมถึงพิษท่ีตกกับร่างกายและสิ่งแวดล้อม จนชนบทกลายเป็น “สังคมความเสี่ยง” ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ถ้า
หากเราสนใจแค่ “ความดีงาม” ของ “ชุมชน/ชนบท” อย่างตายตัวและต่อต้านความทันสมัยเหมือน
แต่ก่อน เราก็จะไม่มีทางเห็น “ชุมชน/ชนบท” ใน “มุมอับ” เหล่านี้ได้ ทั้งยังท าให้ “ความไม่เท่า
เทียมทางการพัฒนา” ยังคงอยู่คู่ปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของคนในชนบทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.4 ปัญหาของชนบทสมัยใหม่ ที่เมื่อสนใจเพียงแค่ “ความดีงาม” อาจจะมองไม่เห็น 
(ท่ีมาของภาพ ก. http://alangcity.blogspot.com/2014/01/blog-post_30.html,  
      ข. http://www.thaipan.org/node/452 และ 
      ค. http://nootjareethink.blogspot.com/2012/02/blog-post-html) 

ก. ปญัหาการระบาดของศัตรูพืช ข. ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ 

ค. ปัญหาความบกพร่องของการกระจายสวัสดิการสังคม  
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 ดังนั้น จึงเท่ากับว่า มายาคติ “ความดีงาม” ของ “ชุมชน/ชนบท” ที่ถูกแช่แข็งด้วยบรรดา
นักวิชาการและสื่อมวลชนในยุคหนึ่ง แม้จะดูเหมือนเป็นการชื่นชมที่ไม่มีพิษภัยต่อชุมชน/ชนบท แต่
อีกด้านหนึ่งมันคือ “ตลกร้าย” ที่ได้บดบังข้อเท็จจริงทางการพัฒนา เพราะ “ชุมชน/ชนบท” ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาพอุดมคติดังที่เคยวาดฝันกันไว้เลย หรือแทบจะตรงกัน
ข้ามทุกอย่าง ฉะนั้นการที่ยังคงอธิบาย “ชุมชน/ชนบท” แบบยึดมุมมอง “ความดีงาม” อย่างเสียง
แข็งในบริบทสังคมปัจจุบัน จึงเหมือนเป็นการกวาดเศษฝุ่นของปัญหาไปไว้ใต้พรมของค าว่า “ความดี
งาม” เพราะเมื่อเรามองเห็นพรมแล้วสรุปว่าสวยสะอาด เราจึงไม่สนใจหรือไม่คิดที่จะเปิดดูปัญหาที่
ซ่อนไว้ใต้พรม ซึ่งท้ายสุดท้ายแทนที่ปัญหาเหล่านั้นจะถูกกวาดก าจัดหรือแก้ไขให้หมดไป ก็กลับ
กลายเป็นว่ายังคงอยู่เช่นเดิมและนับวันก็จะพอกพูนมากข้ึน 
 
 

ข้อวิจารณ์เร่ืองการพึ่งพิงตนเอง 
 
 ดังที่ได้กล่าวมาบ้างแล้วเกี่ยวกับบริบทของสังคมปัจจุบันที่ถูกก ากับด้ายพลังที่ใหญ่กว่าอย่าง 
“ความทันสมัย” และ “โลกาภิวัตน์” จนเป็นเหตุให้ “ความดีงาม” ชอง “ชุมชน/ชนบท” แต่เดิมถูก
ตั้งค าถามว่าเป็นทัศนะที่ท าให้เกิดปัญหาต่อมุมมองนักพัฒนาร่วมสมัย และไม่เพียงเท่านั้น ในประเด็น
แนวคิด “การพึ่งพิงตนเอง” ของ “ชุมชน/ชนบท” ก็ยังถูกมองว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ท่ามกลาง
กระแสดังกล่าว? (เพราะเราไม่เคยคิดว่า “เมือง” จะสามารถพ่ึงตนเองได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว) เพราะ
จะเห็นว่าไม่ว่าจะที่ไหนๆ ของโลกก็ถูกดึงให้มาผู้ติดและยึดโยงกับพลังเหล่านี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความคิด/อุดมการณ์ เทคโนโลยี/ภูมิปัญญา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงวัฒนธรรม ค่านิยม/
แฟชั่น ฯลฯ 
 งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ร่วมสมัยเกี่ยวกับ “ชนบทศึกษา (Rural study)” ในไทยหลาย
ส านัก (อาทิ ส านักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เริ่มมีท่าทีในการมอง “ชนบท” ที่เปลี่ยนไป จากที่แต่เดิมจะมองในลักษณะ
ถวิลหาความดั้งเดิมอันเป็นแก่นแท้ เปลี่ยนมาเป็นการมองในเชิงเปลี่ยนผ่านมากขึ้น กล่าวคือ “ชุมชน/
ชนบท” เริ่มถูกพิสูจน์แล้วว่าล้วนแต่มีปฏิสัมพันธ์กับพลังที่ใหญ่กว่าจากภายนอกทั้งสิ้น โดยเฉพาะ
เรื่อง “การผลิตภาคเกษตรกรรม” อันเป็นลักษณะพ้ืนฐานของสังคมชนบทที่เราเคยมองมากันตลอด 
ด้วยเหตุนี้จึงน าไปสู่ข้อถกเถียงทางทฤษฎีที่ว่า ณ เงื่อนไขและปัจจัยของสังคมปัจจุบัน  สังคม
หมู่บ้านสามารถ “พึ่งตนเองได้” ชนิดที่ว่าปฏิเสธโลกภายนอกหรือด่ารงตนอยู่อย่างเอกเทศ
สมบูรณ์ตามหลักการได้จริงหรือ? หรือแท้ท่ีจริงชุมชน/ชนบท “พึ่งตนเองไม่ได้” กันแน่? 
 เพ่ือให้เห็นถึงข้อวิจารณ์เรื่อง “การพ่ึงตนเอง” ดังกล่าว จะขอรวบรวมการวิเคราะห์
โครงสร้าง “การผลิตภาคเกษตรกรรม” จากข้อค้นพบในการวิจัย “ชนบทศึกษา” ของนักวิชาการไทย
ร่วมสมัย โดยสะท้อนให้เห็นผ่าน 3 ปรากฏการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นกับ “ชนบทไทย” ปัจจุบัน อันได้แก่ 
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 1. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอาชีพในชุมชน/ชนบท 
  ในค านิยาม “ชนบท” แบบเดิมมักจะมองว่าเป็นฐานการผลิต “ในภาคเกษตรกรรม” 
อันได้แก่อาชีพที่ผลิตวัตถุดิบอาหาร เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น อันเป็นอาชีพ
ขั้นปฐมภูมิ (Primary production) และในขณะเดียวกัน “เมือง” จะเป็นพ้ืนที่ที่เป็นฐานในการผลิต 
“นอกภาคเกษตรกรรม” อาชีพของคนใน “เมือง” จึง เป็นแบบขั้นทุติยภูมิ  (Secondary 
production) หรือขั้นของอุตสาหกรรมการแปรรูป และชั้นตติยภูมิ (Tertiary production) หรือขั้น
การขนส่งและบริการ เช่น การค้าขาย รับจ้าง รับราชการ เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องพ่ึงพิงกลไกทุนที่
ใหญ่กว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง “ชนบท” กับ “เมือง” ในค านิยามเดิมจึงเปรียบให้ “ชนบท” เป็น
เหมือนอู่ข้าวอู่น้ าที่ผลิตอาหารจุนเจือทั้งคนในเมืองและในชนบทเอง ส่วน “เมือง” จะมีหน้าที่เป็น
เหมือนชุมทางของเม็ดเงินที่จะรับความเจริญแล้วค่อยกระจายมาสู่ทั้งเมืองและชนบทโดยรอบ ซึ่งมี
ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน (เพ่ือให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมากขึ้น ลองพิจารณาในเนื้อหา “ทฤษฎี
ระบบโลก/ทฤษฎีพ่ึงพิง” ในบทที่ 3 แล้วลองเทียบปรากฏการณ์นี้เข้ากับเรื่อง “เมือง” และ “ชนบท” 
นี้ไปด้วย) 
 แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป การเร่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดดอัน
เกิดจากนโยบายรัฐและกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นเหตุให้ “เมือง” เริ่มขยายตัวมากขึ้นในแง่พ้ืนที่ พ้ืนที่
ของ “เมือง” เริ่มรุกล้ าเข้าไปใน “ชนบท” โดยรอบ เป็นเหตุให้ “ชนบท” โดยรอบเริ่มกลายเป็นพ้ืนที่ 
“กึ่งเมืองกึ่งชนบท” ในด้านกายภาพ เช่น มีถนนเส้นรอบเมืองตัดผ่าน มีห้างร้านพาณิชย์ขนาดใหญ่ มี
โครงการบ้านจัดสรรที่ขยายตัวไปรองรับประชากรที่ล้นมาจากเมือง ฯลฯ และอีกส่วนส าคัญคือ “การ
ไปดึงเอาโครงสร้างแรงงานในชนบทมารองรับการขยายตัวของอาชีพในเมือง” กล่าวคือ เนื่องจาก
ความเป็นเมืองที่ขยายตัวจากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุน ท าให้มีความต้องการแรงงาน
จ านวนมาก ซึ่งแรงงานในเมืองแต่เดิมมีอยู่จ านวนไม่พอ ท าให้วัยแรงงานในชนบทส่วนหนึ่งต้อง
ออกมาท างานในเมือง เป็นเหตุให้โครงสร้างอาชีพในชนบทเปลี่ยนไป จากอาชีพในภาคเกษตรกรรม
อย่างเดียว ก็มีท้ัง “ในภาคเกษตรกรรม” และ “นอกภาคเกษตรกรรม” ไปพร้อมๆ กันด้วย ด้วยเหตุ
นี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า “ชนบท” ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตไปโดยอิงการเปลี่ยนแปลง
จาก “เมือง” และจ่าเป็นที่พึ่งกลไกเศรษฐกิจจากชุมชนภายนอกอย่าง “เมือง” นั่นเอง 
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ประเภท อาชีพ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อาชีพใน
ภาค
เกษตร-
กรรม 

ท านาป ี             

 
 
 
อาชีพ
นอกภาค
เกษตร-
กรรม 

รับราชการ 
- ครู 
- พยาบาล 
- ทหาร/
ต ารวจ 
- พนักงานใน 
หน่วยงานรัฐ 

            

ธุรกิจส่วนตวั 
- หอพัก 
- ค้าขาย 

            

รับจ้างทั่วไป             

 
ตาราง 6.1 แสดงปฏิทินและสัดส่วนโครงสร้างอาชีพของประชาชนที่มีท้ัง “อาชีพนอกภาค

เกษตรกรรม” และ “อาชีพในภาคเกษตรกรรม” ในหนึ่งรอบปีของบ้านหนองบุ หมู่ที่ 14 ต าบล   
สามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 

2559 จาก “รายงานการศึกษาชุมชนบ้านหนองบุ” โดย ทนงศักดิ์ ชาวแสน และคณะ) 
 
  เมื่อพิจารณาไปที่อาชีพ “นอกภาคเกษตรกรรม” ในชนบทจะเห็นว่า “ชนบท”เองเมื่อ
ถูกดึงแรงงานออกไปจากภาคเกษตรกรรม จึงท าให้สัดส่วนของคนท าเกษตรกรรมในชนบทลดลง 
ปัจจุบันคนที่ท างานนอกภาคเกษตรกรรมในชนบทมีลักษณะของอาชีพที่ส าคัญคือ 
  1.1 อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมที่ “อยู่ในชนบท” อาจจะเป็นลักษณะที่ไปท างานใน 
“เมือง” แต่ก็กลับมาที่บ้านซึ่งอยู่ในสังคม “ชนบท” ประเภทเช้าไปเย็นกลับ หรืออาจเป็นรูปแบบ
ท างานในหน่วยงานรัฐที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชนบท เช่น ครูโรงเรียน พนักงานราชการในหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงอาชีพค้าขายอยู่กับบ้านในชุมชน งานฝีมือ งานหัตถกรรมรับเหมาช่วง
ในชุมชน(สว่าง มีแสง, 2554) หรือจะเป็นอาชีพที่ดูเหมือนอยู่ภาคเกษตรกรรมแต่กลับเป็นอาชีพนอก
ภาคเกษตร นั่นคืออาชีพรับจ้างในภาคเกษตรกรรม เช่น รับจ้างขุดมัน รับจ้างปลูกอ้อย รับจ้างเกี่ยว
ข้าว เป็นต้น คนกลุ่มนี้ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนและผูกพันกับวัฒนธรรมเดิมอยู่(บ้าง) แต่ก็ไม่แน่ว่าใน
อนาคตอาจจะย้ายไปอยู่นอกชุมชนอย่างเต็มตัวหรือไม่ 
  1.2 อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมที่ “อยู่นอกชนบท” อันได้แก่ ย้ายถิ่นฐานและ
ครอบครัวมาท างานในเมืองโดยสมบูรณ์ หรือไปท างานนิคมอุตสาหกรรม ไปรับจ้างยังต่างถิ่น 
ต่างจังหวัด ต่างประเทศ นานๆ ครั้งจะได้กลับมายังชุมชน ฯลฯ คนกลุ่มนี้เริ่มจะใช้ชีวิตออกห่างจาก
จารีตหรือวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งถ้าหากชุมชนสูญเสียคนกลุ่มนี้ไปเป็นจ านวนมากอาจจะเสี่ยงต่อการล่ม
สลายของวัฒนธรรมชุมชนในอนาคตได้เนื่องจากไม่มีผู้สืบทอด (ยศ  สันตสมบัติ, 2539) 
   การเกิดอาชีพ “นอกภาคเกษตรกรรม” ในชนบท เป็นสิ่งพิสูจน์หนึ่งที่ท าให้เห็นว่า 
“ชนบทไทย” ปัจจุบันได้ถูกพ่วงเข้าพลังทุนและเศรษฐกิจจากภายนอกชุมชนแล้ว บางชุมชนพ่ึงพิง
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ภายนอกอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่บางชุมชนก็ยังพ่ึงพิงภูมิปัญญาและจารีตของตนเองไปควบคู่กับพ่ึงพิง
ทุนภายนอก ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า “การพ่ึงตนเอง” แบบเบ็ดเสร็จอาจจะ “ท าไม่ได้
เลย” หรือ “ท าได้ยาก” มากขึน้ 
 
 2. การเกิดขึ้นของ “เกษตรอุตสาหกรรม (Industrial-agricultural)” 
 เวลาพูดถึง “การเกษตร” คนทั่วไปมักคิดถึงภาพการผลิตของคนใน “ชุมชน/ชนบท” ที่
กระท าด้วยกลไกจัดการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ใช้แรงงานสัตว์อย่างวัว ควาย ช้าง หรือมีระบบ
แลกเปลี่ยนแรงงานกันด้วยขนบธรรมเนียมของชุมชน19 ฯลฯ ซึ่งในความเป็นจริงเราจะพบว่า
หลงเหลืออยู่น้อยมากในสังคมปัจจุบัน เพราะส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนไปเป็นระบบ “เกษตรอุตสาหกรรม” 
มากกว่า เพราะสามารถตอบสนองของความต้องการผู้คนที่มีมากขึ้นและรวดเร็วได้ดีกว่า 
 ระบบ “เกษตรอุตสาหกรรม (Industrial-agricultural)” คือ การใช้ระบบอุตสาหกรรม
มาประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตร จึงเป็นเรื่องของระบบ ขั้นตอน แบบแผน เน้นจ านวน และความ
รวดเร็วที่สัมพันธ์กับการแข่งขันกับข้อจ ากัดเรื่องเวลา (ดูรายละเอียดของหลักการในบทที่ 3 เรื่อง 
“การกลายเป็นอุตสาหกรรม” ประกอบ) หรือกล่าวให้เข้าใจก็คือ การใช้เทคโนโลยีจ าพวกเครื่องจักร
และสิ่งทุ่นแรงต่างๆ มาช่วยในการท าการเกษตร ยกตัวอย่างเช่น ใช้รถไถนาแทนแรงงานสัตว์ ใช้
เครื่องจักรในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวแทนแรงงานคน หรือใช้เคมีภัณฑ์ในการกระตุ้นผลผลิตเพ่ือให้
ได้คุณภาพและปริมาณสูงสุด ฯลฯ  ซึ่งสาเหตุของการเกิด “เกษตรอุตสาหกรรม” ในพ้ืนที่ชนบทไทยก็
คือ 
  2.1 กระแสความต้องการของคนที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับกระแสตลาด กล่าวคือ เมื่อ 
“ชนบท” ถูกพ่วงเข้ากับวิถีความเป็น “เมือง” “ชนบท” ในฐานะพ้ืนที่ผลิตวัตถุดิบอาหารต้องผลิต
อาหารเผื่อให้คนใน “เมือง” ซึ่งไม่สามารถผลิตวัตถุดิบอาหารเองได้ ประกอบกับนโยบายส่งเสริมให้
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการพาณิชย์ของรัฐบาลไทย (ที่ด าเนินมาตั้งแต่สมัยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1) ท าให้ภาคการเกษตรในชนบทต้องเปลี่ยนมาเป็นการผลิตเพ่ือขายให้ทันต่อ
ความต้องการของคนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือกว่าตัวเอง จึงเป็นเหตุให้จ าเป็นต้องใช้ระบบอุตสาหกรรมมา
ช่วย เช่น ถ้าจะมัวใช้เกษตรอินทรีย์แบบเดิมคงเก็บเกี่ยวขายข้าวไม่ทันหรือได้ข้าวน้อย จึงหันมาใช้
ฮอร์โมนและปุ๋ยเคมีบ ารุงแทนเพ่ือลดเวลาและภาระการดูแล หรือถ้ามัวแต่ท านาปีอย่างเดียวก็ต้องมี
ข้าวไม่พอจึงจ าเป็นต้องท านานอกฤดูและอัดสารบ ารุงเข้าไปเพ่ือให้มีข้าวขายได้ครั้งละมากๆ เป็นต้น 
  2.2 การลดลงของคนวัยแรงงานในชนบท สืบเนื่องจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างอาชีพที่ท าให้ “คนวัยแรงงาน” ในชนบทถูกดึงออกสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น 
ครั้นจะยกเลิกการผลิตในภาคเกษตรกรรมเลยก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของปากท้องคน เนื่องจากวัตถุดิบ

                                                        

19
 ยกตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนแรงงานในการผลิตด้วยขนบธรรมเนียมชุมชน เช่นการ “เอาม้ือเอาวัน” ของเกษตรกรทาง

ภาคเหนือ ที่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านในชุมชนที่ท านาและพร้อมหว่าน ปลูก หรือเก็บเกี่ยวจะมาตกลงกันด้วยวาจาว่า ที่นาใคร
จะท าก่อนกัน? หากตกลงได้แล้วจะน าแรงงานในครัวเรือนของตนไปช่วยโดยไม่คิดค่าแรง แต่อาจจะตอบแทนด้วย “สินน้่าใจ” 
เล็กๆ น้อยๆ เช่น เลี้ยงข้าวมื้อเที่ยง หรือข้าวมื้อเย็น ซึ่งบางคร้ังก็เรียกว่าการ “ตกรางวัล” โดยท าเช่นนี้เวียนไปเร่ือยๆ จนครบ
หมดทุกคนทุกที่นา แต่ในภาวะสังคมปัจจุบันการ “เอามื้อเอาวัน” เร่ิมหาได้ยากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรเองต้องเร่งปลูกเร่งเก็บ
เกี่ยว ประกอบกับมีเทคโนโลยีเคร่ืองทุ่นแรง ท าให้การแลกเปลี่ยนแรงงานคนในอดีตเร่ิมหมดความส าคัญไป (Anan, 1989: 115) 
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อาหารต้องผลิตต่อไป ดังนั้น เพ่ือทดแทนก าลังแรงงานที่หายไป จึงเป็นเหตุให้เกิดการใช้เครื่องจักร
และเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยในการผลิต ทั้งขั้นตอนปลูก บ ารุง ไปจนถึงเก็บเกี่ยวและแปรรูปเบื้องต้น 
(เช่น โรงสีข้าว เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด เป็นต้น) และแน่นอนว่าก็นับเป็น “ทุน” หรือค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรผู้ผลิตด้วยเช่นกัน เกษตรกรปัจจุบันจึงแทบไม่ต่างอะไรกับบทบาท “นักธุรกิจ” ที่ต้อง
บริหารและแบกรับความเสี่ยงทั้งต้นทุนและก าไร ซึ่งถ้าเสียเปรียบก็อาจก่อให้เกิดหายนะกับเกษตรกร
ในอนาคตได้ เช่น เกษตรกรไร้ที่ดิน (เพราะได้ขายที่ดินไปแล้ว) การล้มละลาย เป็นต้น 
กรณีของ “เกษตรอุตสาหกรรม” เป็นสิ่งตอกย้ าให้เห็นว่าวิถีการผลิตของ “ชุมชน/ชนบท” ทุกวันนี้ถูก
ก ากับโดยปัจจัยภายนอกอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเรื่องการพ่ึงพิงทุน เทคโนโลยี และเครื่องจักร/
เครื่องทุ่นแรงท่ีล าพังชุมชนเองไม่สามารถผลิตได้ ต้องน าเข้าจากภายนอกเท่านั้น ทั้งนี้เพราะพลังของ
ตลาดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตให้เน้น “เร็ว” และ “เงิน” ไว้ก่อน ด้วยเหตุนี้ 
แนวทาง “การพ่ึงตนเอง” ก็ดูเหมือนจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ปลายเหตุ ทั้งยังดูย้อนแย้งเกินกว่า
จะปรับใช้ในบริบทเกษตรอุตสาหกรรมนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 6.5 ลักษณะการท าเกษตรกรรมในอนาคตที่จะกลายเป็น “เกษตรอุตสาหกรรม”  
ในจินตนาการของเดวิส เมลต์ซาร์ (Davis Meltzar) 

(ท่ีมา: James C. Scott, 1998: 272) 
 
 
 3. การเกิดขึ้นของระบบ “เกษตรพันธสัญญา (Contract farming)”  
  ระบบ “เกษตรพันธสัญญา (Contract farming)” เป็นรูปแบบท าการเกษตรแบบ
ใหม่ ที่เกิดจากการตงลงระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป เพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนท าการเกษตร ซึ่ง
อ านาจการตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดอยู่กับฝ่ายผู้ผลิตอย่างเดียวอีกต่อไป อาจจะเป็นฝ่าย “ว่าจ้าง” ฝ่าย
หนึ่ง และฝ่าย “ถูกจ้าง” ให้ผลิตโดยใช้ทุนและที่ดินของฝ่าย “ถูกจ้าง”ซ่ึงมีทั้งที่ตกลงเป็นแบบ “ไม่
เป็นทางการ” หรือตกลงกันด้วยวาจาและใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการผูกมัด ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้น
ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และอีกแบบคือ “เป็นทางการ” หรือตกลงกันโดยลายลักษณ์อักษร หรือ
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ใช้ “สัญญา” ในการผูกมัด ส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนระหว่างฝ่าย “ว่าจ้าง” ที่เป็นบริษัททุนขนาดใหญ่ และ
ฝ่าย “ถูกจ้าง” ที่เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่ (จามะรี  เชียงทอง, 2556: 15-18) 
  ระบบเกษตรพันธสัญญาที่พบในไทยปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นแบบ “เป็นทางการ” โดยมี
หลักการคือ บริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่อันมีทุนมหาศาลแต่เกิด
ข้อจ ากัดเรื่องการขยายโรงงานการผลิตและที่ดินที่มีไม่เพียงพอ จะพยายามจะขยายโรงงานของตน
โดยซอยย่อยหุ้นส่วนของตนไปให้กับเกษตรกรในชุมชนได้ร่วมลงทุนและรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ 
(Sub-contract) (หรือเป็นการเอาระบบโรงงานไปสวมทับระบบการผลิตของเกษตรกรเดิม) โดยที่
บริษัทจะเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้เกษตรกรหันมาร่วมลงทุนกับตน เช่น ชี้ให้เห็นความเสี่ยงเรื่องการหา
ตลาดเอง ชี้ให้เห็นปัญหาผลผลิตเดิมว่าไม่ได้มาตรฐาน หรือเหตุผลจูงใจอ่ืนๆ ซึ่งเมื่อเกษตรกรตอบตก
ลงว่าจะผลิตสินค้าของบริษัทและให้ฝ่ายบริษัทเป็นตลาดรับซื้อ บริษัทนั้นก็จะท า “สัญญา” เพ่ือให้
เกษตรกรอยู่ในมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทก าหนด โดยที่บริษัทจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการผลิต 
เช่น มีเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์จากบริษัทมาให้ มีทีมงานนักวิชาการเพ่ือให้ค าปรึกษากับเกษตรกร
อยู่ตลอด หรือมีวัคซีนรวมถึงเคมีภัณฑ์อันเป็นผลิตภัณฑ์ “เฉพาะ” ของบริษัท ฯลฯ โดยที่อ านาจการ
ตัดสินใจของเกษตรกรถูกก ากับโดย “บริษัท” ที่มีทุนใหญ่กว่าเหล่านั้น หรือพูดให้เข้าใจก็คือ “ระบบ
เกษตรพันธสัญญา” เป็นเสมือนระบบที่ท าให้เกษตรกรกลายเป็น “แรงงานรับจ้างในที่ดินของ
ตนเอง” 
  การเกิดขึ้นของระบบเกษตรพันธสัญญา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ “เกษตรกร” ใน 
“ชุมชน/ชนบท” เกิด “การพ่ึงพิงตนเอง” ได้น้อยลง ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่ 
“ทุน” ของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นบริษัท และไม่เพียง “ชนบทไทย” ปัจจุบันเท่านั้น “ชนบท” ในพ้ืนที่
ห่างไกลหรือในชายแดนก็พบการท างานของระบบเกษตรพันธสัญญานี้อยู่ ดังจะตัวอย่างให้เห็นจาก
งานวิจัยโครงการ “สินค้าเกษตรข้ามพรมแดน” ของรองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี  เชียงทอง ร่วมกับ
ผู้เขียน และคณะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556) ที่ศึกษากลไกการท างานของบริษัทผลิตอาหาร
สัตว์ในไทยที่ไปท าระบบเกษตรพันธสัญญาในพ้ืนที่ชายแดนไทย-ลาว ที่อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย โดยมีเครือข่ายระหว่างบริษัทกับเกษตรกรที่โยงใยเป็นเครือข่ายหลายทอด เกษตรกรด ารง
อยู่ในบทบาท “ลูกไล่” ที่ไม่เพียงแต่ฝั่งไทยเท่านั้น เกษตรกรในฝั่งลาวก็ตกอยู่ในชะตาเดียวกัน
เนื่องจากคนกลางที่เป็นเอเย่นต์ได้ใช้ความสัมพันธ์บนพรมแดน “ลอดรัฐ” ไปขยายเครือข่าย “ลูกไล่” 
อีกฝั่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ว่าจะชนบทใกล้หรือไกลศูนย์กลางเพียงใด ก็ไม่สามารถ “พ่ึงพิงตนเอง” 
ได้ แต่กลับ “ล้วน” ตกอยู่ในการพ่ึงพาจากแหล่งทุนสมัยใหม่ภายนอกชุมชนเสมอ 
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ภาพ 6.6 แสดงความสัมพันธ์ของเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในบริบทโลกทุนนิยมสมัยใหม่ที่ต่อให้อยู่
ในพ้ืนที่ชายแดนห่างไกลก็ยังมีการสัมพันธ์สถาบันเศรษฐกิจภายนอกชุมชนที่ใหญ่กว่า  

(ท่ีมา: บันทึกภาคสนามโครงการวิจัย “สินค้าเกษตรข้ามพรมแดน” ณ บ้านแจมป๋อง อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย โดย ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, 2553 ใน จามะรี  เชียงทอง, 2556: 64) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.7 แสดงความสัมพันธ์ของเกษตรกรปลูกถั่วแระในชนบทชายแดนที่เป็นลูกไร่ของ 
บริษัทธุรกิจเกษตรพันธสัญญาขนาดใหญ่  

(ท่ีมา: บันทึกภาคสนามโครงการวิจัย “สินค้าเกษตรข้ามพรมแดน” ณ บ้านแจมป๋อง อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย โดย ชุติพงศ์ คงสันเทียะ, 2553 ใน จามะรี  เชียงทอง, 2556: 58) 
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  ระบบเกษตรพันธสัญญาถูกยกย่องให้เป็น “ความหวังใหม่” ของเกษตรกรในยุคหนึ่ง 
เพราะอย่างน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงของเกษตรกรในหลายๆ เรื่อง เช่น การมีทุนส ารองจ่ายก่อนให้ 
การมีตลาดรับซื้อแน่นอน การมีพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่ได้รับมาตรฐาน การมีทีมงานของทางบริษัทที่
บริการความสะดวกช่วยท าให้เกษตรกรอุ่นใจมากขึ้น ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกัน ในบางบริษัท ระบบ
เกษตรพันธสัญญาก็กลายเป็น “ฝันร้าย” ส าหรับเกษตรกร เพราะในกระบวนการที่ดูเหมือนจะ
ช่วยเหลือและก ากับนั้น เกษตรกรไม่มีอ านาจตัดสินใจเองเลยในการผลิต และบางครั้งก็อาจถูกหลอก
ให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากให้ค าปรึกษาหรือเคมีภัณฑ์เสริมอ่ืนๆ หรือบางบริษัทก็ลอยแพเกษตรกรที่
เป็นลูกไล่ตนด้วยข้ออ้างว่าผลิตไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงตามกฎของบริษัท พร้อมกับเรียกร้องเงินทุน
คืน ฯลฯ เป็นเหตุให้เกษตรกรเป็นหนี้เพ่ิมมากขึ้นจากการขูดรีดแอบแฝงของบริษัทดังกล่าว และอาจ
ล้มละลายในที่สุด ดังตัวอย่างกรณีโรงงานล าไยอบแห้งระเบิดที่อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 ที่มีบริษัทจากต่างประเทศมาท าเกษตรพันธสัญญากับเกษตรกรผู้ปลูกล าไย
ในพ้ืนที่ โดยการให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของสารท าระเบิดแก่เกษตรใช้ แต่พอโรงงานเกิดระเบิดเนื่องมาจาก
การเสียดสีของสารดังกล่าวในโรงงาน ท าให้มีประชาชนโดยรอบโรงงานและพนักงานโรงงานเสียชีวิต
จ านวนมาก ก็ไม่ได้มีการรับผิดชอบต่อพนักงานซึ่งเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่แต่อย่างใด จึงท าให้เกิดการ
ฟ้องร้องในชั้นศาลต่อสู้ยาวนานเกือบ 20 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 6.8 สภาพโรงงานล าไยอบแห้งหลังระเบิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 
ที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

(ท่ีมาของภาพ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ “ไทยรัฐ”, 2559) 
 
  เมื่อสรุปจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม “ชนบท” ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็น
ว่า  ชนบทในโลกสมัยใหม่เต็มไปด้วยปัจจัยและเงื่อนไขมากมายที่ท าให้ “การพ่ึงพิงตนเอง” เกิดขึ้นได้
ยากหรือเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะชุมชนแทบทุกที่ในปัจจุบันล้วนผูกติดความต้องการและการพ่ึงพาเข้า
กับสังคมภายนอกไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเรื่องตลาด การเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือแม้แต่เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมผลการผลิต ฯลฯ ประกอบขีดจ ากัดเรื่องปัจจัยการพัฒนา เช่น สรรพก าลังคน ความรู้วิชาการ 
งบประมาณ หรือเครือข่ายภาคี ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือ “ตัวช่วย” ที่จะท าให้การพัฒนาในชุมชนเกิดสภาพ
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คล่องทั้งสิ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องน าเข้าจากภายนอก ในหนึ่งชุมชนคงไม่มีครบเครื่องโดยทั้งหมดเป็นแน่ 
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นข้อวิจารณ์หลักเรื่องหลักการ “การพ่ึงพิงตนเอง” ไม่ได้โจมตีว่าหลักการ “การ
พ่ึงพิงตนเอง” หรือ “บทบาทชุมชน” นั้นไม่ดีหรือไม่มีทางเกิดขึ้นได้ เพียงแต่ว่านักพัฒนาสมัยใหม่
ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า “เป็นไปได้ยากที่หนึ่งชุมชนจะพึ่งพิงตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ
สมบูรณ์” หรือต้องไม่ปฏิเสธการพ่ึงพิงบางอย่าง “ที่จ าเป็น” จริงจากภายนอกชุมชน ดังนั้น ควรต้อง
ท าความเข้าใจบริบทชุมชนเสียใหม่ว่า ชุมชนหนึ่งๆ ไม่ใช่ “ระบบปิด” หรือด ารงอยู่ได้อย่างเอกเทศ
จากโลกภายนอก แต่หน้าตาของ “ชุมชน/ชนบท” ปัจจุบันจะด ารงอยู่ได้ในลักษณะ “หยั่งขาสองฝั่ง” 
(ดังแผนภาพ 6.9) โดยฝั่งหนึ่งจะถูกก าหนดโดยพลังภายนอกอย่าง “ความทันสมัย” และ “โลกา-     
ภิวัตน์” แต่อีกฝั่งหนึ่งก็คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึง “ทุนทางสังคม” และ “ทุนทาง
วัฒนธรรม” เดิมด้วย แต่จะหลงเหลือมากน้อยข้ึนอยู่กับความจ าเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยน 

ภาพ 6.9 แสดงสถานะของ “ชนบท/ชุมชน” ในบริบทความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ที่ไม่ได้ปิดกั้น
ตนเองออกจากพลังที่ใหญ่กว่า แต่จะอยู่ในลักษณะ “หยั่งขาสองฝั่ง” (ที่มา: ผู้เขียน) 

 
  ด้วยเหตุนี้ ข้อเสนอของการถกเถียงดังกล่าวก็เพ่ืออยากนักพัฒนารุ่นหลังได้ปรับทัศนะ 
“ใหม”่ ในการท าความความเข้าใจ “ชนบท/ชุมชน” ว่า ในความเป็นจริงเราไม่สามารถพบเจอชุมชน
หรือชนบทที่สามารถด ารงตนอยู่ได้ด้วยการ “พ่ึงตนเอง” อย่างเอกเทศสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็
ไม่ได้หมายความว่า “การพ่ึงตนเอง” จะไม่มีรูปธรรมจับต้องได้เลย เพียงแต่ว่า “การพ่ึงตนเอง” ของ
ชุมชนต่างๆ จะสามารถท่าได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจะสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ (ยุกติ  
มุกดาวิจิตร, 2548: 36-37) ดังนี้ 
   ก. ชุมชนที่ยังพึ่งตนเองได้ แต่พึ่งตนเองได้มากกว่าพึ่งพิงสังคมภายนอก 
(หมายความว่ายังพึ่งพิงสังคมภายนอกอยู่) ชุมชนในลักษณะนี้ยังคงไว้ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานต่างๆ ของ
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ความเป็นชุมชนไว้ได้เป็นส่วนมาก เช่น กลไกจัดการตามภูมิปัญญาชาวบ้าน จารีตชุมชน วัตรปฏิบัติ
แบบเดิม ฯลฯ (แม้จะไม่ครบถ้วน) กระนั้นก็ตามในอนาคตก็ไม่แน่อีกเช่นกันที่ชุมชนที่ “ค่อนข้าง” 
บริสุทธิ์นี้จะยังคงสภาพการด ารงชีวิตอยู่เช่นเดิมได้อีกนานเท่าไหร่ หรือจะทนทานต่อการไหลบ่าของ
ความเป็น “เมือง” และ “ความทันสมัย” ภายนอกได้อีกนานเท่าไหร่ 
   ข. ชุมชนที่พึ่งตนเองได้น้อยกว่าสังคมภายนอก (หมายความว่าพ่ึงข้างนอก
มากกว่า) ชุมชนในลักษณะนี้ได้แก่ หมู่บ้านในชนบทตามภาคต่างๆ ของไทย ซึ่งชุมชนแบบนี้อยู่ใน
สภาพ “กึ่งเมืองกึ่งชนบท” แม้ว่าจะสูญเสียคุณลักษณะดั้งเดิมของชุมชนไปแล้ว แต่ก็ยังหลงเหลือ
ร่องรอยของวิถีแบบชุมชนหรือวัฒนธรรมแบบชุมชนอยู่อีกมาก ชุมชนในลักษณะนี้จึงยังคง “การ
พ่ึงตนเอง” ได้บางส่วนของชีวิต และก็เช่นกัน ที่หากว่าไม่มี “การศึกษาสมัยใหม่” และการ
ประคับประคอง ตลอดจนกอบกู้ความเป็นชุมชนกลับมาแล้ว ชุมชนในลักษณะนี้ก็คงจะสลายโดย
สิ้นเชิงในอีกไม่ช้า อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุที่ยังคงไว้ซึ่งความดั้งเดิมอยู่บ้างบางส่วน ชุมชนกึ่งเมืองกึ่ง
ชนบทจึงเต็มไปด้วยร่องรอยของวิถีชีวิตและความทรงจ าจากรุ่นเก่าก่อนที่เคยสัมผัสชีวิตชุมชนดั้งเดิม
ในอดีต ชุมชนลักษณะนี้จึงเป็นแหล่งสะสมภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชุมชนรูปแบบ
แรก โดยเฉพาะเมื่อชุมชนในลักษณะแรกนั้นหาได้ยากและเหลือน้อยลงทุกวัน ชุมชนในลักษณะนี้จึง
เป็นเป้าหมายส าคัญของการรื้อฟ้ืนและพัฒนาชุมชน 
   ค. ชุมชนที่พึ่งตนเองไม่ได้โดยสิ้นเชิง ชุมชนในลักษณะนี้ได้แก่สังคม “เมือง” และ
ชุมชนที่ถูกครอบง าโดยสังคมเมืองอย่างสิ้นเชิง ชุมชนหรือสังคมในลักษณะนี้ป่วยการที่จะกอบกู้อะไร
ขึ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในความเป็น “เมือง” ดังกล่าว กลุ่มคนที่ควรให้ความสนใจคือ “กลุ่มคนชน
ชั้นล่าง” หรือกลุ่มคนชายขอบที่ถูกละเลย เช่น ชาวชุมชนแออัด กลุ่มผู้ใช้แรงงาน หรือแม้แต่โสเภณี 
ฯลฯ คนกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงที่ “เมือง” และ “ความทันสมัย” ได้
กระท าต่อชุมชน ซึ่งถือเป็นบทเรียนหรือ “อุทาหรณ์” แห่งความล่มสลายของชุมชน 
 
 

ข้อวิจารณ์เรื่องบทบาทนักพัฒนาในการสร้างภาพเกี่ยวกับชุมชน 
 
 ค าว่า “นักพัฒนา” มีขอบเขตความหมายค่อนข้างกว้าง เพราะอาจจะหมายถึงบรรดา
นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มาร่วมกันเป็นองคาพยพเพ่ือท างาน
ด้านการพัฒนา หากแต่ในที่นี้จะพิจารณาไปที่บทบาท “นักพัฒนาเอกชน” ซึ่งในประเทศไทยช่วง
ระยะเวลาประมาณ 40 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าคนกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างมากในการผลักดันการพัฒนาให้
เกิดกับพ้ืนที่โดยเฉพาะชนบท และยังถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกับ “ชาวบ้าน” เนื่องจากลักษณะ
การเคลื่อนไหวที่เน้นเพ่ิมศักยภาพเชิงรุกให้กับชุมชนในการต่อรองกับโครงการจากภาครัฐและการ
พัฒนากระแสหลัก 
 “นักพัฒนาเอกชน” หรือ “องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organization 
หรือ NGO)” คือ องค์กรหรือกลุ่มคนที่เข้าไปด าเนินการขับเคลื่อนและต่อสู้ต่างๆ เพ่ือช่วยให้ชีวิตของ
ผู้คนให้เป็นไปอย่างสงบสุขและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น แนวคิดของการเกิดขึ้นของ NGO เกิดขึ้น
จากการตั้งค าถามกับความล้มเหลวจากการพัฒนากระแสหลัก(ความทันสมัย)ที่กุมอ านาจเบ็ดเสร็จโดย 
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“รัฐ” ซึ่งแต่เดิมไม่เปิดโอกาสให้ “ประชาชน” เป็นฝ่ายตรวจสอบหรือรับรู้ ทั้งยังเน้นไปที่โครงการ
เศรษฐกิจเป็นหลักจนก่อให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนตามมา เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิตอันเกิดมาจาก
ความยากจน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นพิษ ปัญหาผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากการกระจาย
สวัสดิการสังคมที่ไม่ทั่วถึง ปัญหาการจราจรติดขัด ฯลฯ หรือพูดง่ายๆ ว่า วิสัยทัศน์หลักของ NGO ก็
คือต่อต้านอ่านาจน่าการพัฒนาของ “รัฐ” เป็นเหตุให้ NGO ต้องขับเคลื่อนกันโดยไม่ผ่านอ านาจรัฐ
(Non-government) เพ่ือสลัดให้หลุดจากบรรดาผลประโยชน์เคลือบแฝงของฝั่งรัฐ และก็ไม่แปลกที่
คนทั่วไปจะมองว่า NGO เป็นไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลในประเด็นเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ ซึ่งครั้ง
หนึ่งถือได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือ “ทางเลือกอันเป็นความหวังใหม่” ของการพัฒนาในประเทศด้อย
พัฒนาทั้งหลาย ทั้งนี้ แม้วิสัยทัศน์จะมุ่งไปในทางเดียวกัน แต่ NGO ก็มีการเคลื่อนไหวในหลากหลาย
ประเด็นขึ้นอยู่กับความสนใจของกลุ่มหรือเครือข่าย เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  เกี่ยวกับ
บทบาทสตรี เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในชุมชนเมือง(โดยเฉพาะเรื่องชุมชนแออัด) เกี่ยวกับประเด็น
ผู้ด้อยโอกาส/คนพิการ/ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ รวมไปถึงเกี่ยวกับประเด็นท้องถิ่น
นิยมและวัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ 
 กลุ่มนักพัฒนาเอกชน หรือ NGOs เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวภาค
ประชาชนมากขึ้นหลังจากกระแสการวิพากษ์แนวการพัฒนาตามความทันสมัยเริ่มแผ่ขยายตัว ซึ่งการ
ท างานของ NGOs ก็จะเน้นกิจกรรม “เคลื่อนไหว” ลักษณะต่างๆ ตั้งแต่ในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร
ช่วยการจัดองค์กร แม้แต่การช่วยเหลือด้านการเงินเล็กๆ น้อยๆ ในขณะที่ NGOs บางส่วนสนใจด้าน
การพัฒนาทางเลือกที่เน้นให้ชุมชนจัดการตนเอง เช่น เศรษฐกิจชุมชน บางส่วนก็สนใจด้าน
สิ่งแวดล้อมในมุมมองต่างๆ เช่น องค์กรแม่น้ านานาชาติที่ให้ความสนใจเรื่องผลกระทบทางลบจาก
การสร้างเขื่อนทั้งต่อวิถีชีวิตและชุมชนและทั้งต่อความหลากหลายทางชีวภาพ บางส่วนเน้นปัญหาของ
ชุนกลุ่มน้อย เช่น การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาเรื่องที่ดินท ากิน และปัญหาเรื่องสัญชาติ 
บางส่วนให้ความสนใจปัญหาผู้หญิงและการเคลื่อนไหวต่อต้านทุนนิยมโลก ตัวอย่างเช่นการ
เคลื่อนไหวในเม็กซิโกของกลุ่มเชียปาส (Chiapas) ซึ่งมีการเคลื่อนไหวด้วยการเดินขบวนครั้งใหญ่เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการประกาศเขตการค้า เสรีอเมริกาเหนือ(NAFTA) 
โดยมีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดาร่วมลงนาม ซึ่ง NGOs ผู้คัดค้านจะออกมาเรียกร้อง
ในเรื่องสิทธิในที่ดินท ากินของคนพ้ืนเมือง ซึ่งมีข้อพิพาทกับบริษัทข้ามชาติผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ และ
นายทุนขนาดใหญ่ มองว่าเขตการค้าเสรีซึ่งจะผนวกระบบเศรษฐกิจของเม็กซิโกเข้า “รับใช้” ทุนนิยม
โลกมากขึ้น ยิ่งจะสร้างปัญหาการท ามาหากินของพวกเขาให้ยิ่งล าบากลง เพราะย่อมไม่สามารถต่อสู้
เอาชนะบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆ ได้ (Slater, 1997 อ้างใน จามะรี เชียงทอง, 2549: 148-149) อีกการ
เคลื่อนไหวหนึ่งของ NGO ที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนไหวในประเด็นเกี่ยวกับ “ชาวบ้าน” หรือ 
“ชุมชน” ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบของอ านาจที่มักถูกกระท าควบคู่กับการผูกกับการสร้างอัต
ลักษณ์ให้เป็น “สัญลักษณ์ของวิถีชีวิตดั้งเดิม” บางครั้งอัตลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นการอ้างถึงวัฒนธรรม
ประเพณี “แบบเก่า” แต่หากพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นว่า เป็นการ “สร้างใหม่” ที่อิงอยู่บนของเก่า
เพ่ือให้สามารถทั้งเข้าได้กับการต่อกับอ านาจรัฐและภายในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับในกรณีของประเทศไทย NGO มีความเกี่ยวข้องกับ “อพช.” หรือองค์กรพัฒนา
เอกชน ซึ่งเป็นค าในฐานะแทนชื่อรวมขององค์กรหรือหน่วยงานนอกระบบโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ ซึ่ง



165 
 

เข้าใจว่าเป็นโครงสร้างของระบบราชการ โดยค าว่า NGO ถูกใช้ครั้งแรกในสหประชาชาติ(UN) ในช่วง
ทศวรรษ 1960 (ตรงกับทศวรรษ 2500 ในไทย) เนื่องจากสหประชาชาติได้สรุปว่าการด าเนินงาน
พัฒนาของระบบราชการประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของ UN มีข้อจ ากัดสูง ไม่อาจที่จะดูแลหรือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ประกอบกับการศึกษา
บทเรียนจากกลุ่มและองค์กรนอกระบบโครงสร้างราชการที่ด าเนินมาก่อนหน้านี้พบว่า กลุ่มและ
องค์กรนอกระบบราชการส่วนใหญ่มี “ความคล่องตัว” และมีประสิทธิภาพในการดูแลแก้ไขปัญหา
ต่างๆ มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท างานกับกลุ่มคนที่เสียเปรียบ NGOs จึงถูกเรียกขานแทนกลุ่ม
หรือองค์กรนอกระบบราชการเหล่านั้นนับแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็น
องค์กรหรือสถาบันนอกระบบที่เป็น “ทางเลือก” ส าคัญรูปแบบหนึ่งของสังคมในประเทศที่เป็น
สมาชิกของ UN ซึ่ง อพช. หรือ NGOs ในไทยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ทศวรรษ 2510 โดยในช่วงนั้นเป็น
ช่วงที่นักวิชาการซึ่งน าโดย ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้ริเริ่มการท างานในลุ่มน้ าแม่กลองเพ่ือเชื่อมโยง 
“มหาวิทยาลัย” ให้ใกล้ชิดกับสภาพชุมชนในสังคมไทยมากขึ้น จึงได้รวมกลุ่มนักวิชาและนักศึกษา
บางส่วนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เกษตรศาสตร์, และมหิดลท าโครงการดังกล่าว และมีการ
ก่อตั้งมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยขึ้นในช่วงนั้น ด้วยพ้ืนฐานงานพัฒนาที่เน้นความส าคัญและ
เชื่อมั่นใน “ศักยภาพชองชาวบ้านและชุมชน” อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ อพช. ในเครือข่าย กป.อพช. 
(คณะกรรมประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท) ประยุกต์และพัฒนาแนวทางการงานสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น ในช่วงเดียวกันนี้เอง ได้เกิดกลุ่มอิสระด้านสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยง NGOs  
ระดับสากลเริ่มเกิดขึ้น และที่ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ คือ สมาคมสิทธิและ
เสรีภาพแห่งประเทศไทย (สสส.) (สมพันธ์ เตชะอธิก (บก.), 2540: 10-11) 
 ภายใต้การเติบโตและการต่อสู้ผลักดันดังกล่าว นับได้ว่า อพช. เป็นองค์กรหนึ่งที่มีส่วน
ส าคัญที่ไม่เพียงส่งเสริม เรียกร้อง ผลักดันให้ “พลังนอกระบบราชการ” อย่าง NGOs เข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2510 แต่ยังน าเสนอและด าเนินการให้สังคมไทย
ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาโดยเฉพาะ “การพัฒนาชนบท” ด้วย จากที่ได้รับการส่งเสริมโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายต่างๆ ของรัฐไปสู่การพัฒนาพ้ืนฐานของการรื้อ
ฟ้ืนและปรับปรุงวัฒนธรรมของชนบทเอง ทั้งนี้ภายใต้บรรยากาศของการวิพากษ์ความล้มเหลวของ
นโยบายของรัฐบาลในการกระจายดอกผลของการพัฒนาสู่ชนบท การน าเสนอการพัฒนา “แนวใหม่” 
ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่ “ผิดแผก” ไปจากแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนาชนบทอ่ืนๆ ที่เคยเสนอและ
ปฏิบัติกันมาในสังคมไทย และถูกเข้าใจใหม่ในฐานะเป็น “วาทกรรมต่อต้าน (Counter-dominant 
discourse)” หรือ “วาทกรรมทางเลือก (Alternative discourse)” (ฆัสรา ขมะวรรณ, 2537: 105-
119) 
 อย่างไรก็ดี แม้เราจะมองว่า NGOs ในกระแสการพัฒนาที่ยังคงด าเนินไปบนภาวะความ
ทันสมัยนั้น จะเป็น “มิติใหม”่ ที่ประชาชนจะฝากความหวังหรืออนาคตได้กว่ารัฐเพียงใด แต่หากการ
ท างานของ NGOs มีปัญหา ก็ย่อมสร้างหนักใจไม่น้อยให้เกิดกับประชาชนและท าให้การพัฒนา
เหล่านั้นสะดุดตัวลงเป็นแน่ กล่าวคือ ในบรรดาวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ NGOs มีบางกระบวน
ทัศน์ที่ยังต้องถูกถกเถียงและน าขึ้นมา “ทบทวน” ใหม่ โดยเฉพาะกระบวนทัศน์แบบ “วัฒนธรรม
ชุมชนนิยม” ที่เติบโตอย่างมากกับบรรดานักพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ 2510-2530 ซึ่งมีแนวโน้ม “แช่
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แข็ง” ภาพลักษณ์ของชาวบ้านและชุมชนให้หยุดนิ่งไร้การเปลี่ยนแปลง (ดังที่น าเสนอในหัวข้อ 6.1 
และ 6.2 ไปแล้ว) รวมไปถึงทัศนะที่มองงว่า “สังคมก่อนการเข้ามาของความทันสมัยนั้นดีอยู่แล้ว!” 
ซึ่งมีผลท าให้สร้างค าอธิบายต่อ “ความทันสมัย” ในด้านลบเกินไป มองว่าเป็น “มารร้าย” ที่ไม่มีข้อดี
เลย และพยายามไขว่คว้าเพ่ือหันกลับไปสู่ลักษณะสังคมแบบ “อุดมคติ” ดังกล่าว จนลืมคิดถึงบริบท
ปัญหาของ “ชาวบ้าน” และ “ชุมชน” ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากเงื่อนไขแบบเดิมมาก ด้วยเหตุ
นี้ การใช้กระบวนทัศน์แบบ “วัฒนธรรมชุมชนนิยม” เพ่ือสร้างค าอธิบายชุมชน บางครั้งจึงมีแนวโน้ม
เสมือนว่า NGOs ใช้จุดยืนหรือมุมมองความคิดของ “ตนเอง” เป็นหลักจนเกินไป 
 ข้อวิจารณ์ต่อปัญหากระบวนทัศน์หรือแนวคิด “วัฒนธรรมชุมชนนิยม” ได้ชวนให้ตั้ง
ค าถามต่อ “บทบาทของนักพัฒนา” (โดยเฉพาะสายที่ท างานกับ “ชนบท” และ “ชาวบ้าน”) อยู่ไม่
น้อยว่า การท างานของนักพัฒนาเหล่านี้เป็นไปในลักษณะ “ชนชั้นกลาง” ที่ “พูดแทนชาวบ้าน” 
หรือไม่? เพราะอย่างที่เสนอไปแล้วว่า “ชาวบ้าน” หรือ “ชุมชน” ในบริบทโลกสมัยใหม่อาจผูกติด
ความต้องการของตนเองเข้ากับโลกภายนอกอย่าง “ความทันสมัย” หรือ “โลกาภิวัตน์” ในด้านที่เป็น
ประโยชน์ไปแล้วก็ได้ (เช่น มีความต้องการไฟฟ้า น้ าประปา สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เงินทุนเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ ฯลฯ) ดังนั้น การที่ NGOs พยายามจะอธิบายประหนึ่งว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชนเสีย
เอง ในบางครั้งค าอธิบายหรือข้อเสนอเหล่านั้นอาจจะไม่สะท้อนความประสงค์ลึกๆ ของชาวบ้านหรือ
ชุมชนก็ได้ ซึ่งในจุดนี้ NGOs หรือภาคประชาสังคมก็ควรต้องตระหนักดีว่า ตนเองนั้นมี “อ่านาจ” 
บางอย่างอย่างน้อยก็มากกว่าหรือมีพลังกว่า “ชาวบ้าน” ที่สามารถพูดหรือน าเสนออะไรไปแล้วจะมี
คนเชื่อตามหรือคล้อยตาม(พูดง่ายๆ คือ NGOs พูดก็จะมีคนรับฟังมากกว่าตาสีตาสาหรือชาวบ้าน
ธรรมพูด) “อ านาจ” เหล่านั้นอาจจะมาพร้อมกับการเป็นนักวิชาการ อ านาจตามยศหรือต าแหน่งแห่ง
ที่(เพราะ NGOs ส่วนหนึ่งก็จบการศึกษาอย่างต่ าก็ปริญญาตรี) อ านาจจากการใช้ศัพท์เฉพาะที่เป็น
วิชาการ อ านาจในการต่อรองและเข้าถึงภาครัฐ ฯลฯ ดังนั้น การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ “บทบาท
นักพัฒนา” ในประเด็นนี้ก็เพ่ือฉุกคิดว่าท าอย่างไรที่จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างตรงเป้าประสงค์
แทนที่จะซ้ าเติมหรือเพ่ิมปัญหาให้กับชุมชนเสียเอง 
 ตัวอย่างการใช้ “อ านาจ” ของ NGOs หรือภาคประชาสังคมในลักษณะ “พูดแทน
ชาวบ้าน” หรือน าเสนอปัญหาต่อภาครัฐที่ “ไม่ตรง” กับความต้องการของชาวบ้านหรือชุมชน ก็คือ
เหตุการณ์การท าประชาพิจารณ์ถึงการสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2554 – 
2556 กล่าวคือ ในทัศนะของนักวิชาการหรือนักพัฒนาสายอนุรักษ์ ที่เดิมมีทัศนะที่ต่อต้านโครงการ
ของรัฐอยู่แล้ว จะมองอย่างตายตัวว่า “เขื่อน” คือตัวแทนของความทันสมัยและยังเป็นตัวแทนของ
ความชั่วร้าย ที่จะน ามาซึ่งหายนะที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พ้ืนที่ป่า และความล่มสลายของ
หมู่บ้านและวิถีชุมชนที่ต้องย้ายออกจากพ้ืนที่สร้างเขื่อน เพราะหลายๆ เขื่อนใหญ่ของประเทศไทย
ก่อนหน้านี้ก็สะท้อนปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี แต่ส าหรับกรณีของการสร้างเขื่อนแม่วงก์นี้ แม้นักวิชาการ
(ภายนอก)อันประกอบไปด้วยนักพัฒนาและกระแสชนชั้นกลางในเมืองหลวงจะมีท่าทีต่อต้าน หากแต่
กลับพบว่า กระแสการพูดถึงเขื่อนแม่วงก์ของคนในท้องถิ่นกลับเป็น “กรณีเฉพาะ” ที่ความคิดเห็น
ของชาวบ้านในพ้ืนที่ “ตรงกันข้าม”  กับบรรดา NGOs และนักพัฒนาที่ต่อต้านทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะ
เสียงส่วนใหญ่มองว่าเขื่อนแม่วงก์มีความจ าเป็นที่ต้องเร่งสร้าง ซึ่งเหตุผลของชาวบ้านในพ้ืนที่สรุปเป็น
สาระส าคัญได้ดังนี้ (โสภณ  พรโชคชัย, 2556) 
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   ก. การส ารวจนี้ครอบคลุมอ าเภอเมือง เทศบาลนครนครสวรรค์ อ าเภอโกรกพระ 
อ าเภอลาดยาว เทศบาลต าบลลาดยาว อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอชุมตาบง (พ้ืนที่
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ) รวมประชากรทั้งหมด 344,736 คน พบว่าสัดส่วนของผู้สนับสนุนกับผู้
คัดค้านการสร้างเข่ือนเป็น 69% ต่อ 31% หรือ “สนับสนุนมากกว่า” 
   ข. ประชาชนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนคือ ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ เนื่องจากบริเวณการสร้างดังกล่าวเป็น
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ทั้งยังเป็นพ้ืนที่ลุ่มภาคกลางที่พบปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ซึ่งต่างกับทางภาคเหนือที่
อุดมไปด้วยป่าไม้ ดังนั้น จึงเห็นว่าการสร้างเขื่อนแม่วงก์ไม่ได้เป็นการท าลายป่าเหมือนกับมุมมอง
นักพัฒนาที่ต่อต้าน 
   ค. ผู้คัดค้านการสร้างเขื่อนให้เหตุผลส าคัญเกี่ยวกับความสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ ความไม่เหมาะสมของสถานที่ก่อสร้างเขื่อน ความรักและสงสารสัตว์ป่า โอกาสในการทุจริต
ของโครงการ และความไร้ประสิทธิผลของเขื่อนที่คาดว่าจะก่อสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ป่าที่คาดว่า
จะสูญเสียก็มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก คือใหญ่กว่าประมาณ 2 เท่าของเขตสาทร กรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่ง
เมือ่เทียบกับประโยชน์แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่นั้นจึงเห็นไปในทางท่ี “ควรสร้าง” มากกว่า 
   ง. ส าหรับผู้สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนให้เหตุผลถึงการป้องกันปัญหาน้ าท่วม และ
การมีน้ าใช้เพ่ือเกษตรกรรมในฤดูแล้ง โดยได้วิงวอนให้สังคมเห็นแก่ความทุกข์ยากของเกษตรกร
มากกว่าสัตว์ป่า แต่ทั้งนี้หากไม่มีการบริหารและจัดการน้ าที่ดี ก็อาจไม่ได้ประสิทธิผลตามที่คาดหวัง 
   จ. จะสังเกตได้ว่าผู้สนับสนุนการก่อสร้างเขื่อนจะเป็นเกษตรกรเป็นส าคัญ อย่างไร
ก็ตามเกษตรกรในบางพ้ืนที่ที่ไม่ได้ผลกระทบก็ไม่เห็นควรให้มีการก่อสร้างเขื่อนเช่นกัน ส่าหรับผู้
คัดค้านส่วนมากเป็นผู้ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรืออยู่ในเขตเมือง เห็นว่าตัวเองไม่
เดือดร้อนและเกรงกลัวการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างไม่มีวันกลับมา 
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ภาพ 6.10 วิวาทะเกี่ยวกับโครงการสร้าง “เขื่อนแม่วงก์” ที่จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงปี พ.ศ. 2554-

2556 
 ก. มุมมอง “ต่อต้าน” จาก NGO และชนชั้นกลางในเมือง 
    (ท่ีมาของภาพ http://thaipublica.org/2014/11/mae-wong-dam-2/) 
 ข. มุมมอง “สนับสนุน” ของชาวบ้านในพื้นที ่
    (ท่ีมาของภาพ http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=956   
                000 0121102) 
  
 อีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการพัฒนาที่เกิดจากวิธีคิดระหว่าง “นักพัฒนา” 
และคนในพ้ืนที่ที่ไม่ตรงกัน จนน าไปสู่ความล้มเหลว นั่นคือ จากงานศึกษาของเจมส์ เฟอร์กูสัน 
(James Ferguson) ที่ศึกษาโครงการพัฒนาในประเทศเลโซโท (Lesotho) ทวีปแอฟริกา ซึ่ง
ประชาชนในประเทศเลโซโทจะยังชีพด้วยวิถีปศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ที่เน้นการสะสมทรัพย์ด้วยการ
ขยายพันธุ์ปศุสัตว์ที่มีอยู่ในครอบครองให้ได้จ านวนที่มากขึ้น มากกว่าที่จะเปลี่ยนจ านวนสัตว์เหล่านั้น
ให้กลายเป็นเงิน หากแต่ว่า นักพัฒนาที่เข้าไปกลับไม่ได้พิจารณาถึงบริบททางวัฒนธรรมนี้ของ
ชาวบ้านเลย แต่กลับให้ความส าคัญกับค านิยามจากวาทกรรมการพัฒนาแบบสากล โดยเหมารวมว่า 
ประเทศเลโซโทเป็นประเทศ “ด้อยพัฒนา” และเร่งให้ชาวนาสะสมทุนในรูปของเงิน ทั้งที่ในความเป็น
จริงแล้ว ชาวชนบทเลโซโทไม่ใช่สังคมชาวนาที่ต้องพ่ึงพาเกษตรกรรมเพียงด้านเดียว หากแต่ยัง
สัมพันธ์กับแรงงานภาคอพยพ ซึ่งถ้านักพัฒนายอมรับความจริงข้อนี้ ก็เท่ากับว่าเลโซโทได้หลุดออก
จากค านิยามความเป็นประเทศ “ด้อยพัฒนา” ไป (Ferguson, 1990: 67-73) ด้วยเหตุนี้ ความ
แตกต่างระหว่างวิธีคิดดังกล่าว จึงท าให้โครงการการพัฒนาที่พยายามให้ชาวบ้านเลโซโทสะสมทรัพย์
ในรูปแบบของเงินนั้น ไม่สนองตอบต่อวิถีชีวิตของชาวเลโซโทและล้มเหลวลงในที่สุด 

ด้าน NGOs และชนชั้นกลางในเมือง ด้านชาวบ้านในพื้นที่ 

ก. ข. 
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 ด้วยเหตุนี้  ผลที่ตามมาจากกรณีของเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าว ก็คือ         
“วิวาทะ” ระหว่าง “ภาคประชาชน” ในพ้ืนที่ที่ประสงค์ต้องการสร้างเขื่อน กับ “ภาคประชาสังคม” 
นอกพ้ืนที่อันได้แก่บรรดานักพัฒนาและนักต่อสู้ทั้งหลายที่ต่อต้านการสร้างเขื่อน ซึ่งนอกจากจะเป็น
ตัวอย่างของนักพัฒนาที่สะท้อนปัญหาของชาวบ้านอย่างไม่ตรงจุดแล้ว ซ้ าร้ายกว่านั้น รอยร้าว
ดังกล่าวยังน ามาสู่กระแสการต่อต้าน NGOs เกิดขึ้นในพ้ืนที่อีกด้วย นั่นยังรวมไปถึงการสุ่มเสี่ยงที่
ภาพลักษณ์ของ NGOs และนักพัฒนาที่มี “เจตนาดี” กลุ่มอ่ืนๆ จะพลอยถูกมองว่า “พูดแทน
ชาวบ้าน” แบบเหมารวมไปอีกด้วย (ท านองที่ว่า “ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งเข่ง”) ซึ่งนั่นก็แปลว่า 
อนาคตของ “การมีส่วนร่วม” ระหว่างภาคประชาชนกับนักพัฒนาที่เราพยายามจะส่งเสริมมาโดย
ตลอดนั้นก็อาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก และสุดท้ายอาจวนหลุกไปเป็นวงจรการพัฒนาแบบเดิมที่ฝั่งผู้มี
อ านาจเช่นรัฐสามารถกลับมาอ้างกรรมสิทธิ์ความชอบธรรมเพ่ือรวบอ านาจได้ ดังนั้น นักพัฒนาและ 
NGOs รวมถึงภาคประชาสังคมทั้งหลายควรจะต้องกลับมาตรึกตรองและหาทางแก้ไขพฤติกรรมอัน
เป็นข้อบกพร่องดังกล่าวกันอย่างจริงจัง 
 อีกวิธีคิดของนักพัฒนา(บางคน)ที่ยังเป็นปัญหาต่อการท างานกับชุมชนก็คือ การมองโดย
อ้อมว่า “ชาวบ้าน” หรือ “ชุมชน” ไม่มีศักยภาพพอหรือ “โง่” กว่าตนเอง กล่าวคือ ความคิดในการ
ต่อต้านทุนนิยมและความทันสมัยอันเหนียวแน่นของนักพัฒนาบางคน มักมองว่าทุนนิยมและความ
ทันสมัยคือสิ่งที่มา “กระท าช าเรา” ชาวบ้านอย่างไม่มีชิ้นดี “รัฐ” ในฐานะตัวการของปัญหาการ
พัฒนาใช้ “ความทันสมัย” จูงจมูก “ชาวบ้าน” ให้เชื่อและนิยมในทุนสามานย์ของรัฐ ดังนั้นในทัศนะ
ของนักพัฒนาเช่นนี้ มักมองว่าชาวบ้านเหมือน “ลูกนกที่อ้าปากรออาหารจากแม่” เปรียบความหิว
โหยของชาวบ้านได้กับผลของทุนสามานย์โดยรัฐ ทั้งยังเปรียบตัวเองว่าเสมือน “แม่พระ” ที่จะมา
โปรดหรือช่วยเหลือ “ลูกนก(ตาด าๆ)” เหล่านั้นให้พ้นจากความจากความหิวโหย ซึ่งมองเผินๆ อาจจะ
รู้สึกดีในแง่ของการเอ้ืออาทรต่อกัน หากแต่การชาวบ้านเชิง “สงสาร” หรือมองว่า “ชาวบ้าน” ต้อง
พ่ึงพิงความช่วยเหลือจากนักพัฒนาด้านเดียวแบบนี้ อีกนัยหนึ่งก็ไม่ต่างอะไรทัศนะ “การมองคนไม่
เท่ากับคน” กล่าวคือ แทนที่จะมองว่า “ชาวบ้าน” ก็คือบุคคลที่ต้องได้รับการยกระดับโอกาสอย่าง

ภาพ 6.11 สภาพสังคมชนบทของ
ประเทศเลโซโท ซึ่งหากมองด้วย  

“วาทกรรมการพัฒนา” ก็จะดูเหมือนสังคม
ด้อยพัฒนา แต่แท้ที่จริงแล้วกลับมีรายได้

จากหลายทาง 
(ท่ีมา: James Ferguson, 1990: หน้าปก) 
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ยุติธรรมหรือให้เท่าเทียมกับคนอ่ืนๆ ในสิทธิความเป็นพลเมืองของรัฐ(และเท่าเทียมกับนักพัฒนาเอง) 
แต่กลับช่วยเหลือด้วยความรู้สึกเวทนาซึ่งซ่อนนัยเชิง “ดูถูก” ว่า “ชาวบ้าน” คือคนที่อยู่ในต าแหน่ง 
“ต่ ากว่า” ตน ซึ่งจะน าไปสู่การคิดและพูดแทนชาวบ้านในที่สุด 
 แม้บทบาทของนักพัฒนาจะมีข้อวิจารณ์ในลักษณะการใช้ “อ านาจ” ที่ไม่สะท้อนปัญหาที่
แท้จริงดังกล่าว แต่ในกระบวนการพัฒนาสมัยใหม่แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า “นักพัฒนา” เหล่านี้
เป็นกลุ่มคนส าคัญที่ช่วยเชื่อมร้อยบทบาทของ “ภาคประชาชน” ให้มีพลังมากขึ้น หากแต่ทว่า 
“นักพัฒนา” เองก็ควรจะต้องเปิดรับโดยเก็บเอาข้อวิจารณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงตนเอง ทั้ งนี้ก็เพ่ือ
ผลประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดกับชุมชนและสังคม ด้วยเหตุนี้ บทบาทของนักพัฒนา “อันพึงประสงค์” 
ในปัจจุบันจึงควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทางพฤติกรรมและความคิดดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ยึดติดกับการต่อต้าน “ความทันสมัย” หรือ “โลกาภิวัตน์” อย่างไม่ลืมหูลืม
ตา พร้อมๆ กับอย่ายึดติดใน “มายาคติ” ว่าด้วย “ความดีงาม” ของชุมชนอย่างหยุดนิ่ง ทั้งนี้ก็ต้อง
ตระหนักอยู่ เสมอว่า แม้  “ความทันสมัย” “รัฐ” หรือ “โลกาภิวัตน์” จะสร้างปัญหาใน
กระบวนการพัฒนากระแสหลักเดิม หากแต่อีกด้านหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ได้ส่งประโยชน์ต่อชีวิตผู้คนนับไม่
ถ้วนเช่นกัน ข้อเสนอคือควรจะมองอย่างไม่แบ่งแยก “คู่ตรงกันข้าม” หรือไม่ตีขลุมเหมารวมมิติทาง
สังคมให้เป็นภาพด้านใดด้านหนึ่งเพียงภาพเดียว (ไม่มองแบบแยกขาดว่า “บวก” หรือ “ลบ” ที่
ชัดเจน) แต่พิจารณาอย่างแยกแยะมีวิจารณญาณ มองแบบผสมผสานหรือบูรณาการ เชื่อมโยง  และ
ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความต้องการที่เป็นจริงของชุมชนและชาวบ้าน 
   (2) ไม่คิดว่าภูมิรู้หรือสติปัญญาของนักพัฒนา(รวมไปถึงนักวิจัยที่ลงไปท างาน
เกี่ยวกับชุมชน)นั้น “ฉลาดกว่า” องค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทั้งนี้เพราะนักพัฒนาส่วน
หนึ่งที่มีแนวโน้มพฤติกรรมแบบ “พูดแทนชาวบ้าน” เพราะมีความคิดว่าองค์ความรู้ที่เป็นวิชาการหรือ
ทฤษฎีของตนนั้นเหนือกว่า เพราะมีความเป็นระบบระเบียบ หรือมีแบบแผนที่ชัดเจนกว่าความรู้ของ
ชาวบ้านที่มักเป็นเชิงโลกทัศน์หรือจารีต ท าให้เวลาต้องอธิบายข้อมูล นักพัฒนาเหล่านี้จะแสดงตน
ประหนึ่งว่าตนรู้ดีไปหมดทุกเรื่อง หรือพูดง่ายๆ ว่า “รู้ดีกว่าชาวบ้านที่เป็นเจ้าของข้อมูลและปัญหา” 
ทั้งนี้นักพัฒนาต้องตระหนักว่าผู้ที่จะรู้และเข้าใจในฐานะเจ้าของปัญหาแท้จริงก็คือ “ชาวบ้าน” ซึ่งเป็น 
“คนใน” นักพัฒนาหรือนักวิจัยบางครั้งเป็นเพียง “คนนอก” ที่อาจจะไม่ซาบซึ้งกับปัญหาดังกล่าว
อย่างถ่องแท้ นักพัฒนาหรือนักวิจัยเป็นเพียงผู้สะท้อนปัญหาเหล่านั้นให้เป็นภาษาวิชาการที่ “ดัง” 
หรือให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป เพราะองค์ความรู้ของชาวบ้านที่เหมือนจะงมงายหรือไม่มีเหตุผล
แท้จริงแล้วกลับมีระบบตรรกะที่ซ่อนอยู่เบื้องลึก หน้าที่ของนักพัฒนาก็คือน าเอาหลักการความรู้
ดังกล่าวมา “ปัดฝุ่น” หรือวิเคราะห์ให้เห็นถึงแง่มุมของระบบตรรกะเหตุผลเหล่านั้น หรือท าให้ความ
ต้องการของ “ชาวบ้าน” มีตัวตนในสังคมขึ้นมา ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการให้ความ “เคารพ” ต่อองค์ความรู้
ของชาวบ้านอันจะน าไปสู่การมอง “ผู้คน” ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 
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ภาพ 6.12 ภาพเสียดสีบทบาทของนักพัฒนา/นักวิจัยที่พยายาม “เขียน” ปัญหาของชุมชนโดยใช้
มุมมองของ “คนนอก” และนั่งหันหลังโดยไม่สนใจมุมมองของ “คนใน” ชุมชน   

(ที่มา: James Clifford และ George E. Marcus (eds.), 1986: หน้าปก) 
 
   (3) ไม่ใช้ “อ านาจ” ที่มีอยู่ในมือไปในทางที่ผิด เป็นต้นว่าแอบแฝงผลประโยชน์
ส่วนตัวไว้ในโครงการช่วยเหลือ หรือครอบง าชาวบ้าน หรือ “แปลงสาร” โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของ
พ้ืนที่ที่จะช่วยเหลือให้เป็นวัตถุประสงค์ของตน ควรต้องค านึงถึงบริบทเฉพาะพ้ืนที่แม้ความต้องการ
ของชาวบ้านจะไม่สอดคล้องกับจุดยืนทางอุดมการณ์ของตนเอง อาจจะท าได้โดยการลงไปใช้ชีวิตใน
ชุมชนจริงๆ เพ่ือให้สัมผัสหรือเข้าถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพราะท้ายที่สุดผู้ที่จะได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดก็คือชาวบ้านในพ้ืนที่ นักพัฒนาท าหน้าที่เป็นเพียง “กระบอกเสียงที่ดี” หรือ
ตัวกลางขยายต่อความต้องการของชาวบ้านต่อภาครัฐเพ่ือให้ได้รับการสนองและความเป็นธรรม
เท่านั้น 
   (4) พยายามปรับมุมมองความคิดให้ทันกับพลวัตของสังคม เนื่องจากธรรมชาติของ
สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงยุคสมัยเวลาและเชิงพ้ืนที่ ดังนั้นเงื่อนไข
หรือความจ าเป็นของผู้คนจึงมีการเปลี่ยนแปลงตาม นักพัฒนาที่ดีไม่ควรหยุดนิ่งตัวเองกับ “ทิฐิ” หรือ
ความต้องการส่วนบุคคลอย่างตายตัว แต่ควรต้อง “กล้า” มีใจเปิดรับทัศนะความคิดเห็นที่แตกต่าง
เพ่ือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาได้หลากหลาย รอบด้าน และลึกซึ้งมากขึ้น 
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สรุป 
 
 ข้อถกเถียงเก่ียวกับแนวคิดการพ่ึงตนเองและบทบาทชุมชนนี้ เป็นการตั้งข้อสังเกตกับสาระ
บางประการของทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับการอธิบาย “ชุมชน” หรือ “ชนบท” ก่อนหน้านี้ 
โดยเฉพาะความคิดที่เชิดชู “ความดีงาม” ของ “ชนบท” ที่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป “ความดีงาม” ของ 
“ชนบท” ได้ถูกมองว่าเป็น “วาทกรรม” หรือมายาคติที่หยิบเอา “ภาพตัวแทน” บางส่วนของชนบท
มาขยายความจนดูเลอะเลือน เพ้อฝัน และสวนทางย้อนแย้งกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ ซึ่ง
การนิยามชนบทเช่นจะไม่มีปัญหาเลยหากไม่กลายเป็นอุปสรรคที่บดบังข้อเท็จจริงต่อการพัฒนา 
เพราะผลที่ตามมาของทัศนะเช่นนี้ได้ท าให้นักพัฒนามอง “ชนบท” กับ “เมือง” หรือ “ความ
ทันสมัย” เป็นเรื่องตรงกันข้าม ซึ่งผลที่ตามมาท่ีร้ายแรงคือการปฏิเสธหรือปิดกั้นการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
ของ “ความทันสมัย” ซ้ ายังเกิด “ความไม่เท่าเทียม” ทางการพัฒนาเพราะนักพัฒนาที่ชื่นชมแต่ 
“ชนบท” จงใจจะละเลยปัญหาที่เกิดขึ้นใน “เมือง” เพียงเพราะมองว่าเป็นพ้ืนที่ที่(น่าจะ)เพียบพร้อม
อยู่แล้ว 
 ส่วนในเรื่องของการวิพากษ์หลักการ “การพ่ึงพิงตนเอง” ก็เป็นการตั้งค าถามถึงความ
เป็นไปได้ของหลักการที่ว่า เมื่อ “ชนบท” ต้องอยู่ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงแล้ว “ชนบท” จะ
ต้านทานหรือพ่ึงพิงตัวเองโดยสมบูรณ์ได้จริงหรือ? ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อเท็จจริงก็พบว่า “ชนบท” 
แทบทุกที่มีการพ่ึงพิง “ความทันสมัย” และ “โลกาภิวัตน์” ไม่มากก็น้อย ดังนั้นข้อเสนอของค า
วิจารณ์นี้คือ การลองทบทวนค านิยาม “ใหม่” ดูอีกครั้งว่า “การพ่ึงพิงตนเอง” ที่ก าลังหมายถึง คือ
การพ่ึงพิงตนเองในขณะที่บางส่วนชุมชนก็ต้องพ่ึงพิงปัจจัยภายนอกด้วยหรือไม่? เพราะหากจะหา 
“ชุมชน” หรือ “ชนบท” ที่พ่ึงตนเองแบบปิดตายตามทฤษฎีหรือหลักการต้นฉบับเลยก็คงจะยาก
มากกว่าจะหาพบ 
 ด้วยเหตุนี้ การสร้างข้อวิพากษ์หรือถกเถียงดังกล่าวจึงไม่ใช่วัตถุประสงค์เพ่ือล้มล้างทฤษฎี
หรือหลักการอย่างเอาเป็นเอาตาย หากแต่เป็นความพยายามในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพ่ือการ
ปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ “นักพัฒนา” เองในฐานะที่ยึดทฤษฎีและหลักการ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ก็ควรจะต้องหมั่นหันกลับมาวิเคราะห์และวิพากษ์ตนเองบ้าง เพราะ
ในขณะที่ “นักพัฒนา” ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถค้นพบปัญหาของชุมชนและออกแบบกระบวนการ
แก้ไขปรับปรุงได้ แต่ทว่า “นักพัฒนา” เองจะค้นพบปัญหาของตัวเองหรือไม่? และพร้อมที่ “เปิดรับ” 
ข้อเสนอแนะหรือวิธีคิดที่ “ต่าง” จากจุดยืนของตัวเองเพ่ือการปรับปรุงหรือไม่? สิ่งเหล่านี้ “ควร” 
จะต้องเกิดเป็นนิสัยเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะนักพัฒนาอันพึงประสงค์ต่อไป หรือพูดให้เข้าใจก็คือ 
ในขณะที่นักพัฒนาได้ “พัฒนาสังคม” ก็ควรจะต้อง “พัฒนาตนเอง” ไปพร้อมๆ กันด้วย 
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ค่าถามท้ายบทที่ 6 
 
 1. ทัศนะการมอง “ชนบท” กับ “ความทันสมัย” แบบ “คู่ตรงกันข้าม (Dichotomy)” 
ส่งผลเสียต่อการพัฒนาในปัจจุบันอย่างไร? จงอธิบายโดยใช้ภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
 2. แนวคิดที่ชื่นชม “ความดีงาม” ของ “ชนบท” อย่างสุดขั้ว เป็น “วาทกรรม” ส าคัญที่
ก่อให้เกิดปัญหาทางการพัฒนาอย่างไร? จงอธิบายโดยใช้ภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
 3. แนวคิด “ความดีงาม” ของชนบทเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแบบ “โหยหา
อดีต(Nostalgia)” อย่างไร? จงอธิบายความเชื่อมโยงมาพอเข้าใจ 
 4. “การอธิบายชนบทโดยยึดมายาคติแห่งความดีงาม เปรียบเสมือนเป็นการกวาดฝุ่นไป
ไว้ใต้พรมที่ดูสวยหรู” นักศึกษามีความเข้าใจต่อประโยคนี้อย่างไร? จงอธิบาย 
 5. เพราะเหตุใดการท าการเกษตรของเกษตรกรในชนบทส่วนใหญ่จึงได้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบ 
“เกษตรอุตสาหกรรม(Industrial-agriculture)” จงอธิบายรายละเอียดโดยใช้ภาษาและความ
เข้าใจของตนเอง 
 6. จงอธิบายหลักการและผลกระทบโดยสรุปของ “ระบบเกษตรพันธสัญญา(Contract 
farming)” ที่มีผลท าให้ “การพ่ึงพิงตนเอง” ของเกษตรกรในชนบทลดลง 
 7. จากประโยคที่ว่า “ชนบทในปัจจุบันมีลักษณะการพึ่งพิงตนเองแบบหยั่งขาฝั่ง”
นักศึกษามีความเข้าใจต่อประโยคดังกล่าวเป็นเช่นใด? จงแสดงทัศนคติ 
 8. คุณลักษณะและบทบาทของนักพัฒนา(สังคม)อันพึงประสงค์ “ควร” และ “ไม่ควร” เป็น
เช่นใด? เมื่อต้องปฏิบัติงานกับชุมชน? จงอธิบายรายละเอียด 
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บทที่ 7 
กลุ่มทฤษฎีและหลักการพัฒนาที่ให้ความส่าคัญกับภาคประชาชน 

 
 ข้อวิพากษ์วิจารณ์ส าคัญของ “การพัฒนากระแสหลัก” หรือการพัฒนาที่เน้นแต่ความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกายภาพ อุตสาหกรรม และความทันสมัย นอกจากความล้มเหลวที่ท า
ให้เกิดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ก็คือการยึดการพัฒนาที่มองโดยมุมมอง “เบื้องบน” หรือเป็น
ทัศนะแบบ “บนลงล่าง (Top-down model)” มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยึดมั่นในค านิยาม
หรือมโนทัศน์แบบ “มหาอ านาจตะวันตก” ผู้กุมชะตาการพัฒนาของโลกไว้ หรือถ้าเป็นระดับประเทศ
ก็คือเน้นบทบาทน าแค่ “ภาครัฐ” เป็นหลัก โดยไม่ได้สนใจค านิยามหรือปิดกั้นข้อเสนอแนะที่มาจาก
มุมมองฐานรากอ่ืนๆ เลย โดยเฉพาะคนหมู่มากอย่าง “ประชาชน” ที่อยู่ในสภาวะชายขอบของการ
พัฒนาเรื่อยมา เป็นเหตุให้การพัฒนาแต่เดิมไม่สามารถสนองต่อความต้องการของคนได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ทั้งยังไม่สามารถตอบโจทย์ต่อความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย 
 แม้ข้อวิจารณ์จากกลุ่มทฤษฎีและหลักการ “การพ่ึงตนเอง” จะถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี
ต่อการสรรหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาเพ่ือหลีกเลี่ยงจากผลกระทบอันเลวร้ายของความทันสมัย 
หากแต่ทว่าหลักการหรือข้อเสนอบางข้อยังถูกโต้แย้งว่า “เพ้อฝัน” และ “สวนทาง” กับเงื่อนไขความ
เป็นจริงของสังคม โดยเฉพาะการปฏิเสธความทันสมัยและโลกาภิวัตน์อย่างแข็งกร้าว ทั้งๆ ที่ก็รู้ว่า
กระท าได้ยากมากในทางปฏิบัติ อีกทั้ง “ประโยชน์” ของทั้งความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ก็คงสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างห่างไกลพิษภัย ดังนั้น จึงน ามาสู่ความพยายามในการคิดค้นหลักการ ทฤษฎี 
และแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่พยายามจะทลายกรอบการมองแบบ “คู่ตรงกันข้าม” ดังกล่าวและ
หันมาใช้มุมมองแบบประนีประนอมเพ่ือบูรณาการหา “หลักการร่วม” จากเงื่อนไขหรือบริบทสังคมที่
มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทั้งหมด 
 นับตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ค าว่า “ภาคประชาชน” ดูเหมือนจะเป็นมโนทัศน์ใหม่
ที่ถูกพูดถึงกันมากทั้งในวงการการเมืองการปกครองและการพัฒนาไทย นับตั้งแต่การ ร่างและ
ประกาศใช้ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540” ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น
รัฐธรรมนูญที่ “เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด” เนื่องจากกระบวนการได้มาที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จากประชาชนทั้งประเทศโดยตรงเพ่ือเป็นตัวแทนไปร่าง ทั้งยังมีสาระส าคัญ
เรื่อง “การกระจายอ่านาจ” สู่ภาคประชาชนและส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนถึงเนื้อหาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นต้นมา ที่เริ่มหันกลับมา
เน้น “คน” ในฐานะ “ศูนย์กลางการพัฒนา” จากที่เคยมองว่าการพัฒนาเฉพาะเศรษฐกิจเป็น
เป้าหมายหลัก เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้สัมผัสถึงพิษภัยอันร้ายแรงของการฝากความหวังไว้ที่ภาคส่วน
เศรษฐกิจอย่างเดียว โดยเฉพาะบทเรียนจากเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง พ.ศ. 2540 ที่ท าให้
เรียนรู้ว่าการพัฒนาประเทศควรจะต้องชั่งสมดุลให้เกิดในหลายๆ มิติเพ่ือให้เกิดความมั่นคง ซึ่งเท่ากับ
เป็นการ “เปิดศักราชใหม่” ของมุมมองทางการเมืองและพัฒนาไทยหรือน าไปสู่การสนับสนุนผลักดัน
บทบาท “ภาคประชาชน” ให้กลายเป็นภาคส่วนหลักท่ีมีตัวตนมากข้ึน 
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 เหตุผลส าคัญที่ “การพัฒนา” ควรจะต้องให้ความสนใจ “ประชาชน”มากขึ้น ถูกน าเสนอ
ผ่านการวิจารณ์ถึงปัญหาในแนวทางกระแสหลักแบบเดิมอย่างน้อย 2 ประเด็นใหญ่ ดังนี้  
   (1) เพราะ “ประชาชน” คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ส่าคัญใน
กระบวนการพัฒนา กล่าวคือ การพัฒนาในแบบมุ่งเน้นอุตสาหกรรมและความทันสมัยไม่เปิดพ้ืนที่ให้ 
“ประชาชน” ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหลักจากการพัฒนาได้แสดงทัศนะหรือน าเสนอความต้องการ
ได้โดยตรง ผลประโยชน์ที่ได้มักเป็นผลประโยชน์ที่ค านึงถึงภาพรวมของประเทศหรือสังคมมากกว่า 
ประชาชนถูกละเลยความส าคัญ และที่เลวร้ายไปมากกว่านั้น ประชาชนต้องเป็นฝ่ายที่ “เสียสละ” 
หรือรับกรรมใน “ความผิด” ที่ตนเองแทบไม่ได้ก่อหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือพูดให้เข้าใจก็คือ ใน
โครงการการพัฒนาขนาดใหญ่ “ประชาชน” ต้องแบกรับแค่ “ส่วนเสีย” โดยที่ “ส่วนได้” จะตกอยู่ผู้
มีอ านาจหรือผู้น ารัฐ คุณภาพชีวิตของประชาชนจึงไม่ได้รับการยกระดับเท่าที่ควร ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้น
ของหายนะความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงสมัยแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ(และสังคม)แห่งชาติฉบับที่ 1-2 ของไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานขนาดใหญ่
ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนภูมิภาค แต่กลับไม่มีการท าประชาพิจารณ์ส ารวจ
ความจ าเป็นหรือแจ้งให้ประชาชนรับทราบ นับตั้งแต่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่นอกจากจะท าลาย
พ้ืนที่ป่าไม้แล้วยังท าให้บ้านเรือนของประชาชนหลายอ าเภอในบางภาคเหนือต้องจมอยู่ใต้บาดาล 
ประชาชนเดือดร้อนต้องย้ายถิ่นฐานและหนีเพ่ือหาที่อยู่ที่กินใหม่ (ผนวกกับบริบทการเมืองในสมัยนั้น
เป็นรัฐบาลทหารที่ประชาชนไม่สามารถต่อต้านหรือประท้วงได้) ซึ่งเท่ากับเป็นการปัดความรับผิดชอบ
ให้กับประชาชน ทั้งๆ ที่ผลกระทบเหล่านั้น “รัฐ” เองก็ควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วย 
   (2) ในกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบเดิมที่  “รัฐ” เป็นฝ่ายน่า มักมองว่า 
“ประชาชน” เป็นฝ่ายที่ไม่มีศักยภาพ หรือมองข้ามความสามารถของ “ประชาชน” ไป กล่าวคือ 
การพัฒนากระแสหลักโดยเฉพาะในไทยที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ทศวรรษ 2540 (ใช้เกณฑ์การประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ เป็นเกณฑ์) เป็นการพัฒนาที่เน้นบทบาทน าโดยรัฐ หรือเป็นแบบระบบสั่งการ
จาก “บนลงล่าง (Top-down model)” โดยที่ภาครัฐมีอ านาจผูกขาดเบ็ดเสร็จในการคิด สร้าง 
และด าเนินนโยบายการพัฒนา ประชาชนซึ่งเป็นคนระดับล่างต้องท าตามอย่างเดียว หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ในการพัฒนากระแสหลัก “รัฐ” มอง “ประชาชน” ว่าเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับ(Passive)อยู่
ตลอด “รัฐ” ซึ่งถูกเข้าใจว่ามีสติปัญญาและศักยภาพมากพอจะไม่เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม เพราะเห็นว่าไม่จ าเป็นและมองว่าประชาชน “ว่างเปล่า” ไม่มีศักยภาพ ไม่มีสิทธิ ไม่มีอ านาจ 
หรือไม่มีความรู้ ซึ่งมีลักษณะที่ “พูดแทนชาวบ้าน” รวมไปถึงเป็นการสร้างวาทกรรมที่อธิบาย
ภาพลักษณ์ชาวบ้านในชนบทว่า “โง่ จน เจ็บ” ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงเป็น “การ
พัฒนาแบบพิมพ์เขียว (Blue print)” หรือการพัฒนาในเชิงเดี่ยว ที่ไม่ได้ค านึงถึงความหลากหลาย
ทางด้านความต้องการ บริบทสังคม วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ ซึ่งน ามาสู่การล่มสลายของวิถีและภูมิ
ปัญญาชุมชนในหลายๆ ที่ 
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 ดังนั้น ทางออกหรือแนวโน้ม “ใหม่” ของหลักการและทฤษฎีการพัฒนาต่อจากนี้ จึงเป็น
แนวคิดท่ีเกิดจากการทบทวนบนโจทย์ปัญหาที่ว่า “ท าอย่างไรถึงจะท าให้ “ประชาชน” กลายมาเป็น
ฝ่ายกระท าการ (Actor) บ้าง? หรือเป็นการมุ่งผลักดันบทบาท “ประชาชน” จากที่เคยเป็นฝ่ายรับให้
กลายมาเป็น “ฝ่ายรุก (Active)” บ้าง ซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาที่สะท้อนกลับ
ในลักษณะ “ล่างขึ้นบน (Bottom up model)” ทั้งนี้ก็เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนักใน
ความส าคัญของภาคประชาชนในฐานะฟันเฟืองหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศ (เช่นการมอง
อย่างประชาธิปไตยว่า “ประชาชน” ว่ามีศักยภาพเท่าเทียมกับ “รัฐ”) ทั้งยังเป็นการกระจายองค์
ความรู้ทางการพัฒนาลงสู่คนกลุ่มใหญ่ในสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การคิดแนวทางอย่างบูรณาการและมีส่วน
ร่วม  โดยหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและชุมชนได้อย่าง
ตรงจุดที่สุด และจะน าพามาซึ่ง “ความงอกงาม” มาสู่สังคมได้อย่าง “ยั่งยืน” และ “มั่นคง” ต่อไปใน
อนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.1 การเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่ จากการพัฒนาแบบเดิมที่เป็นแบบ “บนลง
ล่าง (Top-Down Model)” ที่ให้ความส าคัญกับ “ภาครัฐ” เป็นหลัก สู่ การพัฒนาแบบใหม่ที่
เป็นแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom-Up Model)” ที่ให้ความส าคัญกับ “ภาคประชาชน” เป็นหลัก 

 (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) 
 
 “การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)” หมายถึง ทางเลือกการพัฒนา
ในแบบ “อ่ืน” หรือเป็นการ “ตั้งค่าถาม” กับแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ณ สังคมเวลานั้นๆ 
พร้อมกับการ “เสนอทางออก” ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อต้องการแก้ไข หลีกเลี่ยงผลกระทบ หรือ
ได้แนวทางสนองต่อความต้องการ “ที่ดีกว่า” แนวทางเดิม ซึ่ง “การพัฒนาทางเลือก” ได้เริ่มต้น
นับตั้งแต่มีการแสวงหาแนวทางท่ีไม่ใช่ “ทุนนิยม” และ “อุตสาหกรรม” และด าเนินอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
เพราะตราบใดท่ีสังคมยังมีพลวัต ตราบนั้นกระบวนการเกิดแนวทางการพัฒนาทางเลือกก็ยังคงด าเนิน
ต่อไป หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “การพัฒนาทางเลือก” สามารถเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัย(หากมีการสถาปนา
แนวทางไหนแนวทางหนึ่งเป็นการพัฒนากระแสหลัก) 
 พ้ืนฐานปรัชญาของ “การพัฒนาทางเลือก” มีอยู่ 2 แนวทางใหญ่ นั่นคือ (1) แนวทางที่
เป็นทางเลือกระดับโครงสร้างหรือระดับบน เช่น การเสนอให้ “รัฐ” ปลดแอดตัวเองให้มีความเป็น 
“อิสรภาพ” จากทฤษฎีพ่ึงพา/ทฤษฎีระบบโลก โดยให้ความส าคัญกับการกระจายความต้องการขั้น
พ้ืนฐานภายในประเทศให้ทั่วถึงก่อน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ปฏิเสธทุนนิยม เพียงแต่จะพ่ึงพาในส่วนที่
จ าเป็นเท่านั้น ส่วน (2) แนวทางที่เป็นทางเลือกระดับบรรทัดฐานหรือระดับล่าง นั่นคือเน้น
ความส าคัญของ “คน/ประชาชน” และการพัฒนาศักยภาพของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้าง ไม่ใช่มองแบบบนลงล่างเหมือนแบบเดิม (Pieterse, 2001: 74) ซึ่งในประเด็นเกี่ยว “คน/
ประชาชน” นี้ในทางเศรษฐศาสตร์ก็มีการพูดเช่นกัน โดยเฉพาะการนิยาม “มนุษย์” ว่า เป็นผู้ที่มี
เหตุผลทางเศรษฐกิจ (Rational economic man) ไม่ได้เป็นผู้บริโภคหรือฝ่ายตั้งรับโครงสร้างโดยไม่รู้
คิด หากแต่มนุษย์จะรู้ดีว่าตนต้องการหรือไม่ต้องการอะไร แล้วมนุษย์ต้องการสิ่งไหนก็จะหาสิ่งนั้นใส่
ตัว (จามะรี  เชียงทอง, 2548: 125) หรือพูดให้ง่ายก็คือ “มนุษย์” มี “ศีลธรรม” มากพอที่จะไม่คิดถึง
ผลในเชิงก าไรเป็นหลัก หากแต่มนุษย์เองก็ต้องการให้ชีวิตของตนมีคุณค่าและให้เป็นที่ยอมรับจาก
สังคม ด้วยเหตุนี้ แนวทางการพัฒนาทางเลือกจึงค่อนข้างมุ่งเน้นไปที่ “การสร้างศักยภาพของ
มนุษย์” ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา มากกว่าความเจริญเติบโตทางวัตถุเหมือนกับการ
พัฒนากระแสหลัก  
 นานาทัศนะว่าด้วย “การพัฒนาทางเลือก” แม้จะมีความหลากหลายอย่างไรก็ตาม แต่ “จุด
ร่วม” ของค านิยามทั้งหลายมักจะพูดถึง “การพัฒนามนุษย์” หรือการส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของ 
“ภาคประชาชน” มากขึ้น ซึ่งพอจะยกตัวอย่างมาให้พิจารณาได้ดังนี้ 
  - เนอร์ฟิน (Nerfin) เรียก “การพัฒนาทางเลือก” ว่า “ระบบที่สาม(Third system)” 
ซึ่งให้ความสนใจต่อ “การเมืองภาคประชาชน (Citizen politics)” ในฐานะที่เป็น “ทางเลือก” ที่
แตกต่างไปจากทางเลือกที่ 1 หรือการพัฒนาที่น าโดยรัฐ (The prince or First system) ซึ่งได้
ล้มเหลวไปแล้ว (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 4) และทางเลือกที่ 2 ซึ่งได้แก่การพัฒนาที่น าโดยภาคการค้า
และเศรษฐกิจ (The merchant or Second system) (หมายถึง “ทุนนิยม” นั่นเอง) ซึ่งก็ได้ล้มเหลว
ไปแล้วเช่นกัน (Nerfin, 1997) 
  - ไพเตอร์ส (Pieterse) ได้มองว่า “การพัฒนาทางเลือก” ค่อนข้างมีแนวทางที่
หลากหลาย และเนื่องจากเน้นปรัชญาเชิงอุดมคติของสิ่งที่อยากจะให้เป็น จึงท าให้แนวทางการปฏิบัติ



179 
 

ไม่มีความชัดเจน กล่าวคือ เน้นเฉพาะแนวปฏิบัติในชุมชน “ระดับเล็ก” แต่มีไม่นโยบายการพัฒนา
ระดับ “มหภาค” (หมายถึงภาครัฐ) ซึ่งท าให้ยากหากต้องออกแบบเป็นโครงการพัฒนา แต่ที่ชัดเจน
ที่สุดก็น่าจะเป็น “การวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของนโยบายที่เน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจ” 
จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และอีกประการหนึ่งคือ “การวิพากษ์วิจารณ์ความ
ล้มเหลวของการเงินการค้าที่พ่ึงต่างประเทศ” ซึ่งน าไปสู่หนี้สินของประเทศด้อยพัฒนาจ านวน
มหาศาล (Pieterse, 2001: 75) 
  - ฟริบเบอร์ก (Friberg) และเฮตต์เน่ (Hettne) ได้ให้มุมมองไว้ว่า “การพัฒนา
ทางเลือก” มีส่วนสัมพันธ์กับปรัชญาแบบ “ประชานิยม (Populist)” หรือเรียกร้องให้หันกลับมาสู่
ความเป็นชุมชน (Return to Gemeinschaft), การวิพากษ์วิจารณ์การแบ่งงานกันท าในการ
จัดการแบบ “แยกส่วน” ในระบบทุนนิยม, ปรัชญาการพ่ึงตนเองแบบตัวออก(เช่น ปรัชญาของคานธี
ในอินเดีย หรือปรัชญาของเหมาในจีน) รวมทั้งเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ และเชื่อมโยงการพัฒนา
ทางเลือกเข้ากับกระแสเคลื่อนไหว “สีเขียว” ในประเด็นของสิ่งแวดล้อมด้วย (Friberg and Hettne, 
1985: 207 อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2548: 120) ซึ่งในการประชุมของกลุ่ม UNCTAD ที่เม็กซิโกใน
ปี ค.ศ. 1974 ซึ่งเปิดประเด็นการอธิบายว่าความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ไม่ได้สนองตอบความ
ต้องการพื้นฐาน (Basic needs) ของประชาชนอย่างท่ัวถึง ถือว่าเป็นโอกาสให้เกิดกรอบคิดการพัฒนา
ใน “แบบอ่ืน (Another Development)” หรือ “การพัฒนาทางเลือก (Alternative 
Development)” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันแนวทางการพัฒนาทางเลือก ซึ่ง เฮตต์เน่
พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่า “การพัฒนาทางเลือก” แท้จริงเป็นการผสมผสานมรดกทางความคิด
ของตะวันออก อันได้แก่ ปรัชญาการพ่ึงตนเองแบบคานธี และปรัชญาเศรษฐกิจแบบพุทธ ซึ่งเน้น
ความพอเพียงในการบริโภค (มากกว่าการสะสม) ผนวกเข้ากับการเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมของ
ตะวันตก ที่เติบโตหลังทศวรรษ 1990 เป็นต้น (Hettne, 1990) หรือกล่าวโดยสรุปก็คือ “การพัฒนา
ทางเลือก” ในความหมายนี้ คือการผสมผสานระหว่างแนวทางอันหลากหลายทั้ง “ตะวันออก” 
และ “ตะวันตก” หรือในอีกแง่ก็แปลว่า ไม่ได้รังเกียจความคิดแบบ “ตะวันตก” ไปเสียทั้งหมด
เพียงแต่พยายาม “ปรับ” ในด้านที่เป็นประโยชน์มาใช้เท่านั้นเอง 
 ดังนั้น เมื่อประมวลทิศทางของค าอธิบายโดยนักวิชาการต่างๆ ข้างต้น จึงสามารถสรุป
สาระส าคัญของ “การพัฒนาทางเลือก” ออกเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้ (Hettne, 1990: 152-194) 
   (1) ให้ความส าคัญกับความจ่าเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ทั้งที่เป็นความต้องการ

ทางวัตถุและความต้องการทางจิตใจ 
   (2) เป็นการพัฒนาภายในหรือจากใจกลางของแต่ละสังคม กล่าวคือ ให้

ความส าคัญต่อระบบคุณค่าและวิสัยทัศน์ต่ออนาคตแต่ละสังคมเอง 
   (3) เน้นการพึ่งตนเอง ในฐานะที่แต่ละสังคมต่างมีความสามารถและทรัพยากร

ของตนเองที่จะอาศัยเป็นฐานของการพัฒนาได้ ทั้งในส่วนของสมาชิกในสังคม
นั้นๆ เอง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม 

   (4) ให้ความส่าคัญกับสภาพทางนิเวศวิทยา ซึ่งได้แก่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมเหตุสมผล ด้วยความตระหนักดีถึงศักยภาพของระบบนิเวศในระดับ
ท้องถิ่นและระดับโลกท่ีมีส่วนส าคัญต่อคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
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   (5) มีรากฐานที่ส าคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ดังนั้นจึงมุ่งที่จะสร้าง
เงื่อนไขให้เกิดการปกครองตนเอง เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
ทางการเมือง ตั้งแต่ในระดับชุมชนชนบทถึงชุมชนเมืองและระดับโลก ถ้า
หากปราศจากซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในประการนี้แล้ว เป้าหมายต่างๆ ข้างต้นก็ไม่
มีทางลุล่วงไปได้ 

 นอกเหนือไปจากนั้น แนวคิด “การพัฒนาทางเลือก” มักจะให้ความส าคัญในเรื่อง (1) สิทธิ
มนุษยชน (Human right) (2) สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship right) และ (3) การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ (Human flourishing) (Friedmann, 1993: 10-11) ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ 
“มนุษย์” หรือ “ประชาชน” ทั้งสิ้น โดยที่ 
  - สิทธิมนุษยชน (Human right) หมายถึง สิทธิของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดย
หลักบังคับของกฎหมาย ภายใต้หลักเกียรติศักดิ์ สิทธิที่เท่าเทียมกัน ความเสมอภาค ที่เป็นการส่งเสริม
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข หรือ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ที่ให้ความส าคัญกับเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพ และเสรีภาพที่เป็นไปตามกรอบแห่งกติกาท่ีสังคมตกลงกันไว้ อันประกอบประด้วย สิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ (Primary right) หรือสิทธิที่เกิดมาในฐานะมนุษย์, สิทธิส่วนบุคคล (Personal 
Right) หรือสิทธิในกิจกรรมส่วนตัวหรือพ้ืนที่ส่วนตัวที่ผู้อ่ืนจะละเมิดไม่ได้, สิทธิของพลเมือง (Civil 
right) หรือสิทธิในฐานะประชาชนของรัฐ, สิทธิทางสังคม (Social right) หรือสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ทางสังคมในฐานะสมาชิกของสังคม และสิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural right) หรือสิทธิที่จะด ารงไว้
ซึ่งประเพณีหรือวัฒนธรรมของกลุ่ม (ระพีพรรณ ค าหอม, 2554: 84) หรือพูดง่ายๆ โดยสรุปก็คือ 
“สิทธิมนุษยชน” คือ สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติเยี่ยงเพ่ือนมนุษย์อย่างเสมอเหมือนเท่าเทียมกัน “ทุก
คน” ไม่ว่าคนๆ นั้นจะยากดีมีจน จะต่างกันด้วยชาติพันธุ์ วรรณะ/ชนชั้น เพศ ความเชื่อ ความพิการ/
ทุพพลภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและบรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้
ในสังคม 
  - สิทธิความเป็นพลเมือง (Citizenship right) – (ขยายความจาก “สิทธิของ
พลเมือง” ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชน”) หมายถึง สิทธิของประชาชนในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของรัฐ ซึ่ง
รัฐต้องรับผิดชอบ เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการตั้งสัญชาติ สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล สิทธิใน
การเข้าถึงนโยบายสวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง  สิทธิที่จะ
ได้รับความยุติธรรมตามกรอบกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งตามหลักทฤษฎี “สัญญาประชาคม” ก็คือ ประชาชน
เป็นผู้มอบอ านาจให้กับรัฐแล้ว(ผ่านการเลือกตั้งและการจ่ายภาษี) รัฐต้องกลับมาดูแลประชาชนเพ่ือให้
ได้รับสวัสดิการสังคมที่ดีและไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน โดยที่รัฐเองก็ไม่สามารถใช้อ านาจได้ตาม
อ าเภอใจ เพราะต้องค านึงอยู่ เสมอว่า “อ านาจ” ที่ตนได้มานั้นเป็นของ “พลเมือง” หรือ 
“ประชาชน” ในรัฐนั่นเอง 
  - การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (Human flourishing) หมายถึง การยกระดับ
ความสามารถของมนุษย์เพ่ือประกอบกิจอันจะน าพามาซึ่งความก้าวหน้าของชีวิต และเพ่ือให้ทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ “ศักยภาพ” ในตัวมนุษย์ไม่ได้เกิดจากอาวุธตามธรรมชาติเช่นเขี้ยว 
เล็บ หรือพิษ หากแต่เป็นความสามารถทางปัญญาที่เกิดจาก “สมอง” หรือกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหา ซึ่งการได้รับความคิด อุดมการณ์ เทคนิค หรือได้แลกเปลี่ยนให้เกิดทักษะใหม่ๆ มีส่วน
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ส าคัญต่อการต่อเติมและการเกิดความคิดสร้างสรรค์ “ทางเลือก” ในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์จะเกิดขึ้นกับ “ภาคประชาชน” ได้ก็ต่อเมื่อมีการสนับสนุนโอกาสจากภาคส่วน
ที่มี “อ านาจ” ต่างๆ เช่น การอบรมเพ่ิมทักษะ การสัมมนาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนินควบคู่
ไปกับ “การเปิดโอกาส” ให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่เพ่ือแสดงศักยภาพเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.2 ประเด็นเกี่ยวกับ “มนุษย”์ ที่แนวคิด “การพัฒนาทางเลือก” ให้ความสนใจ  
(ที่มา: ขยายความและแปลโดยผู้เขียน จากต้นฉบับ Friedmann, 1993: 10-11) 

 
 แม้แนวคิด “การพัฒนาทางเลือก” ยังดูเหมือนเป็นแนวทางธรรมที่ยังจับต้องไม่ได้ ทั้งนี้ก็
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มเติมหรือตีความเป็นแนวทางใหม่ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่อย่างไรก็ตาม ก็
มีความพยายามจะที่เสนอแนวทางการปฏิบัติขึ้นมา ดังเช่นกรณีของฟรีดแมนน์ (Friedmann) ที่
พยายามจะเสนอ “ความเป็นไปได้” ของการพัฒนาทางเลือกที่เน้นการเสริมสร้างศักยภาพ 
“ครัวเรือน” ในฐานะหน่วยกระท าขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นวิถีทางที่เขาเชื่อว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพและอ านาจของภาคประชาชน (Empowerment) ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ
ดังต่อไปนี้ (Friedmann, 1993) 
   (1) ครัวเรือนต้องสามารถมีพ้ืนที่ในการด ารงชีวิต เช่น บ้าน ที่ดินท ากิน รวมทั้ง

พ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือสามารถสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและสังคมได้ 
   ( 2 )  ต้ อ งมี เ ว ลา เหลื อที่ จ ะ ไปท า กิ จ กร รม อ่ืนๆ  เป็ นการ พัฒนาตนเอง 

นอกเหนือไปจากการท ามาหากิน 
   (3) ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และความช านาญเฉพาะทางที่เขาสนใจ 
   (4) ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและพอเพียง 
   (5) สามารถมีการจัดตั้งองค์กรได้ 
   (6) ต้องมี “เครือข่ายทางสังคม” ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
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   (7) มีเครื่องมือในการท างานและด ารงชีพตามสมควร 
   (8) ต้องมีแหล่งเงินทุนตามสมควร 

 
หลักการ การพัฒนากระแสหลัก การพัฒนาทางเลือก 

วัตถุประสงค์ เพ่ิมผลผลิต+ก าไร (เน้นความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ) 

มาตรฐานความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีข้ึน 

ผู้กระท่า “ปัจเจกบุคคล” ซึ่งมีเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ 

ภาคประชาสังคม (Civil society) 
ทางเลือกอ่ืน ข้อเสนอของ 

Friedmann 
ชุมชน ครัวเรือน 

กลยุทธ์/
ความสัมพันธ์

กับรัฐ 

กลยุทธ์ “การมีส่วนร่วม” ของ
ประชาชน แต่ส่วนใหญ่มักแค่

ร่วมมือเลือกตั้ง ร่วมปฏิบัติตาม
นโยบาย 

ไม่ต้องการให้รัฐ
เข้ามายุ่งเกี่ยว 

เน้นความร่วมมือกับรัฐ
อย่างเท่าเทียม 

 
ตาราง 7.1 การจ าแนกความแตกต่างระหว่าง “การพัฒนากระแสหลัก” และ “การพัฒนาทางเลือก” 

ในทัศนะของ Friedmann (ท่ีมา: Friedmann, 1993: 165) 
 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ “การพัฒนาทางเลือก” คือการน าเสนอถึง “ทางเลือก” ใหม่ๆ ใน
กระบวนการพัฒนาเพ่ือสรรหาแนวทางที่ “ดีกว่า” หรือตอบสนองต่อความต้องการทั้งเชิงกายภาพ
และศีลธรรมได้ดีกว่าแนวทางเดิมๆ และเป็นกระบวนการที่ด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด 
อย่างไรก็ตาม แม้ “การพัฒนาทางเลือก” จะมีแนวโน้มต่อต้านความทันสมัยและรัฐ ในเชิงของการตั้ง
ค าถามกับความล้มเหลวของการพัฒนาที่น าโดยรัฐ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิเสธรัฐหรือความ
ทันสมัยอย่างสุดขั้ว (เหมือนแนวคิดการพ่ึงตนเอง) ในทางตรงกันข้ามกลับมีความเห็นว่า “รัฐ” หรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจในการพัฒนาก็ยังมีความส าคัญอยู่ หากบทบาทของรัฐต้องไม่ใช่การผูกขาดการมี
ส่วนร่วมไปเสียทั้งหมด แต่รัฐ “ควร” ต้องช่วยชักน านโยบายการพัฒนาดังกล่าว ให้ลงลึกสู่ระดับของ 
“ภาคประชาชน” มากขึ้นด้วย หรือพูดง่ายๆ ก็คือ “การพัฒนาทางเลือก” ที่ก าลังพูดในปัจจุบันนี้ 
เป็นแนวทางการพัฒนาที่พยายามจะประสาน “จุดร่วม” ของบทบาทระหว่าง “รัฐ” “ความทันสมัย” 
และ “ประชาชน” นั่นเอง 
 ดังนั้น ภาพรวมของ “การพัฒนาทางเลือก” ก็คือแนวคิดที่เสนอถึงความพยายามใหม่ๆ 
ส าหรับการพัฒนา โดยเน้นไปที่การเพ่ิมบทบาทให้กับตัวกระท า “ภาคประชาชน” ซึ่งท าไปพร้อมๆ 
กับการวิพากษ์ถึงผลกระทบของแนวทางการพัฒนาที่ครอบง าสังคม ณ ช่วงเวลานั้นๆ (หรือ “การ
พัฒนากระแสหลัก” ในเวลานั้นๆ) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบสถานะ ทิศทาง และประเมิน
ประสิทธิภาพของแนวคิดการพัฒนาในขณะเวลานั้นๆ ไปในตัว 
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 
 ในอุดมการณ์การพัฒนาภายใต้กรอบของการสร้างความทันสมัยในทศวรรษ 1960 เป็นต้น
มา นักวิชาการตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามองว่าโครงสร้าง “ความด้อยพัฒนา” ที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ประชาชนเหล่านี้ “ไม่มีส่วนร่วม” ในกระบวนการการตัดสินใจระบอบการปกครอง 
ทั้งยังในประเทศเหล่านี้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย รัฐและรัฐบาลค่อนข้างผูกขาดอ านาจรับใช้คนกลุ่มน้อย
ในระดับผู้น าของประเทศมากกว่าจะเป็นรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับใช้คนส่วนใหญ่ เมื่อการมอง
ปัญหาเป็นเช่นนี้ การแก้ปัญหาของนักวิชาการก็คือ ท าอย่างไรถึงจะสร้างรูปแบบ “ประชาธิปไตย” 
ในระดับรากหญ้าขึ้นมาได้? จะเห็นว่าความพยายามสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชน ซึ่งเน้นอุดมการณ์
การมีส่วนของประชาชนเป็นภาพสะท้อนของการแก้ปัญหาประชาธิปไตยระดับรากหญ้าประการหนึ่ง 
(จามะรี  เชียงทอง, 2549: 150) ด้วยเหตุนี้ จึงกล่าวได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วม” มี
รากฐานความคิดส าคัญมาจากปรัชญาเรื่อง “ประชาธิปไตย” และ “ความเท่าเทียม” นั่นเอง 
 ด้วยเหตุนี้ จึงน ามาสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อกระบวนการพัฒนาที่เน้นบทบาทน าเพียง
บางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรที่มี “อ านาจ” ชี้น าอย่าง “ภาครัฐ” หรือแม้กระทั่งนักพัฒนาเอกชน
(NGOs) เพราะยังไม่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นประชาธิปไตย ท าให้องค์กรพัฒนาทั้งระดับโลกและ
ระดับรัฐบาลของหลายประเทศต้องหันกลับมาทบทวนถึงนโยบายการพัฒนาของตนอย่างจริงจัง ซึ่ง
ประเด็น “การมีส่วนร่วม(Participation)” ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากขึ้น ดังนั้น “แนวคิดการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” จึงหมายความถึง และมีนัยคาบเกี่ยวกับมิติทาง “การเมือง” พอสมควร ดัง
จะพอยกตัวอย่างของค านิยาม “การมีส่วนร่วม” ในเชิงหลักการได้ดังนี้ 
  - โจฮาน กัลตุง (Johan Gultung) มองว่ารากฐานของหลักการ “การมีส่วนร่วม” ของ
ประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่อง “ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs approach)” ซึ่งหมายถึง
การสนองตอบทั้งความต้องการพ้ืนฐานของครอบครัว ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อา ศัย 
เครื่องมือท ามาหากินและเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นระดับชุมชนด้วย 
เช่น น้ าสะอาด บริการอนามัย บริการขนส่งสาธารณะ บริการการศึกษา และการสนับสนุนด้าน
วัฒนธรรม (Rist, 2000: 164) ซึ่งความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์มี 4 ประการ คือ ความมั่นคง 
สวัสดิการ เสรีภาพ และตัวตน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ “รัฐ” ในฐานะหน่วยควบคุมพลเมือง จ าเป็นต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเหล่านี้ เพราะเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี เรื่อง 
“เสรีภาพ” และการพยายามผลักตนเองเข้ามามี “ส่วนร่วม” ในโครงการพัฒนาก็จะตามมา 
(Gultung, 1977) 
  - บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึง “การมีส่วนร่วม” ว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ “ประชาธิปไตย” อย่างแยกไม่ออก เพราะหมายถึง การที่ “อ านาจ” ในการ
ตัดสินใจไม่ได้อยู่กับคนกลุ่มไหนกลุ่มหนึ่ง แต่ “อ านาจ” มีการจัดสรรในระหว่าง “ประชาชน” 
ด้วยกัน เพ่ือทุกคนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อกิจกรรมส่วนร่วม (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี 
บุรีกุล, 2548: 15) 
  - จามะรี  เชียงทอง มองว่า “การมีส่วนร่วม” ในกรอบคิดการพัฒนามีฐานคิดที่แตกต่าง
กันอยู่ 2 ฐานหลัก คือ (1) ความเชื่อในศักยภาพของ “ปัจเจก” ที่จะมี “สิทธิ” ในการแสดงความ
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คิดเห็นของตนในชุมชนที่ตนสังกัด รัฐมีอ านาจอธิปไตยที่ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้สามารถ
จัดการกิจการส่วนรวมบางประการ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (การค้าและการท าสงคราม) 
แต่ในขณะเดียวกัน “ประชาชน” ก็สามารถรวมตัวกันในรูปแบบ “ประชาสังคม (Civil society)” 
เพ่ือร่วมกันจัดการกิจการของชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับการอ่านวยความสะดวกในการใช้
ชีวิตประจ่าวัน (2) “การมีส่วนร่วม” ในแนว “ชุมชนนิยม (Communitarianism)” ซึ่งเน้น
ความส าคัญของ “ชุมชน” หรือมนุษย์ที่รวมกัน (มากกว่าที่จะเป็นเชิงปัจเจกหรือมนุษย์แต่ละคน) ใน
การร่วมกันก าหนดการกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน (จามะรี  เชียงทอง, 2549 : 153) ซึ่ง
หมายความโดยสรุปก็คือ ความสัมพันธ์ของ “รัฐ” ที่มีต่อ “ประชาชน” ด้านการพัฒนานั้น ไม่ใช่ด้านที่
ครอบง าหรือควบคุมอย่างเดียว แต่ “รัฐ” ควรปล่อยให้ “ประชาชน” หรือ “ชุมชน” มีโอกาสในการ
จัดการกิจการภายในชุมชนบางอย่างได้  ซึ่ งถือว่านี่คือลักษณะของ “การมีส่วนร่วม” ใน
กระบวนการพัฒนา 
  - คะนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ ได้นิยามความหมาย “การมีส่วนร่วม(ของประชาชน)” 
ว่าหมายถึง การให้โอกาสแก่ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทาง “การเมือง” “การบริหาร” “การ
จัดสรรทรัพยากรของชุมชนและธรรมชาติ รวมถึงเรื่องต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้ค าเสนอแนะ การร่วมวางแผน การ
ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก “ประชาชน” ที่สามารถกระท าได้ด้วยตนเอง (คะนึงนิจ 
ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, 2545) 
 ดังนั้น เมื่อประมวลทิศทางความหมายทั้งหมดของ “การมีส่วนร่วม” แล้ว จะเห็นว่า “การ
มีส่วนร่วม” ก็คือการที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการประชาชนได้ลุกขึ้นมากระท าการในลักษณะการ
ท างานร่วมกัน จากที่แต่เดิมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ จะถูกด าเนินไปโดยผู้มีอ านาจในบ้านเมือง 
“ประชาชน” จะถูกมองว่าด้อยค่าหรือไม่มีศักยภาพที่เพียงพอ หลักการนี้เป็นการสนับสนุนให้ 
“ประชาชน” และ “ชุมชน” เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนานับตั้งแต่ขั้นการวางแผน การ
ปฏิบัติ ไปจนถึงขั้นประเมินผล โดยยืนอยู่บนหลักการของความเป็น “ประชาธิปไตย” และหลัก   
ธรรมาภิบาล (Good governance) 20 โดย เฉพาะหลักของการกระจายอ่านาจ 
(Decentralization) (เช่น อ านาจการตัดสินใจให้ลงสู่ภาคประชาชน) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) ( เ ช่ น  ต ร วจสอบ ได้  ท้ ว งติ ง  ซั กถาม ได้ )  และ หลั กความรั บผิ ดชอบ 
(Accountability) (หรือรับผลในสิ่งที่ได้ร่วมกันก่อขึ้น) ซึ่ง “การมีส่วนร่วม” ของประชาชน ก็

                                                        

20
 “หลักธรรมาภิบาล (Good governance)” โดยสรุปหมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางส าคัญ

ในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และ
ฝ่ายธุรกิจ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มักถูกใช้เป็นกระบวนทัศน์หลักในทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ประกอบไปด้วยหลักการพ้ืนฐาน 10 ประการ อันได้แก่ 1 ) หลักประสิทธิผล (Effectiveness),   2)  หลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency), 3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness), 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability),  5) หลักความโปร่งใส 
(Transparency), 6)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation), 7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization), 8)  หลักนิติธรรม 
(Rule of Law),  9)  หลักความเสมอภาค (Equity) และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) (ข้อมูลจาก 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/53f2013070115571819.pdf) 
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สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ นั่นคือ “การมีส่วนร่วมแบบบางส่วน” หรือร่วมแค่บางกระบวนการ 
และ “การมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์” หรือการร่วมอยู่ในทุกกระบวนการของการพัฒนา 
 อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดเรื่องการเรียกร้องให้ “ประชาชน” เกิดการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนานั้น ก็ขึ้นจากปัญหาที่การพัฒนาในอดีตอยู่ในวังวนของปัญหา “การไม่มีส่วน
ร่วม” นั่นเอง ซึ่งในทัศนะของกาย แกรน (Guy Gran) ได้ชี้ให้เห็นปัญหาใหญ่ของ “การมีส่วนร่วม” 
จากการพัฒนาโดยรัฐบาลที่เน้นใช้ทฤษฎีความทันสมัยและเศรษฐศาสตร์มหภาคมากเกินไป 3 
ประการ (Gran, 1983 อ้างใน Martinussen, 1993: 333) คือ 
  (1) มีการ “กระจุกตัวของอ านาจ” อยู่ในฝ่ายบริหารภาครัฐและองค์กรขนาดใหญ่ของ

ภาคธุรกิจเอกชน 
  (2) ให้ความสนใจต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ “บางภาคเศรษฐกิจ” เท่านั้น (ไม่ได้

สนใจทั้งหมด โดยเฉพาะภาคธุรกิจในชนบท) 
  (3) เกิดกระบวนการ “กีดกัน” คนจ านวนมากออกจากการมีส่วนร่วมทางการคิดและ

การส่วนร่วมทางผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนา 
 ข้อวิพากษ์ส าคัญของแกรน เกิดจากประสบการณ์จากการท างานในธนาคารโลก (World 
Bank) เอง และได้เห็นโดยตนเองถึงความล้มเหลวของโครงการหลายโครงการที่ “ประชาชน” ไม่ได้
รับรู้ ไม่ได้เข้าถึง ไม่มีความคิดเห็น และไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านั้น โดยที่หลายโครงการ
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมหาศาล ท าให้เขาหันมามองความส าคัญของโครงการ
ขนาดเล็กที่ชุมชนจะสามารถมีส่วนในการจัดการได้เอง (อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2549 : 152) 
ความคิดเหล่านี้เมื่อได้รับการผลักดันในการพัฒนากระแสหลัก(ซึ่งมีอิทธิพลต่อการผลักดันนโยบาย
ของรัฐบาล) ได้น าไปสู่การพูดถึงการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น เช่น ส่วนงานในภูมิภาค หรือในรูป
ของการจัดการบริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น (ตัวอย่างเช่น เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทยก็พอจะเทียบได้) ดังนั้น เมื่อทัศนะของแกรน มองว่า “การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” คือ
แนวทางหนึ่งที่จะน าสู่การจัดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ซึ่งจะขจัดปัญหาที่มาจากการ “รวบอ านาจ” 
ทางการพัฒนาเช่นแนวทางเดิมๆ ซึ่งเขาชี้ว่าต้องให้ความส าคัญกับวิธีการดังต่อไปนี้ (Gran, 1983 อ้าง
ใน Martinussen, 1993: 333)   
  ก. กระบวนการสร้างความตื่นตัวในหมู่ประชาชน (Conscientization) เพ่ือให้เกิด 
“ประชาชนที่มีความรู้และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Active – Knowing Citizen)” อันเป็น
กระบวนการส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างพลังให้กับชุมชน (Empowerment) 
  ข. ก่าจัดอุปสรรคทุกประการที่ขัดขวางการมีส่วนร่วม เช่น อ านาจผูกขาดโดยชนชั้น
น า การกีดกันโดยคนบางกลุ่ม ระบบอุปถัมภ์หรือการเล่นพรรคเล่นพวกที่ไม่เปิดโอกาสให้คนที่มี
ความสามารถเข้าไปมีบทบาท ฯลฯ 
  ค. จัดระบบชุมชนเสียใหม่ ให้ชุมชนสามารถมีโอกาสในการจัดกิจกรรมของชุมชน ที่
จะส่งผลในการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชนเอง 
 ส าหรับในขั้นตอนของการปฏิบัติ “การมีส่วนร่วม” นั้นสามารถแบ่งออกเป็นวิธีการต่างๆ 
หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของกิจกรรม โดยมีข้อสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วน
ร่วมต่ า จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมก็จะมีมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวน
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ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับ
จาก “ต่ าสุด” ไปหา “สูงสุด” (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 29-30) ได้แก่   
   (1) ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร การสังเกตการณ์ การส ารวจในพ้ืนที่จริง และการ
แสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เป็นโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ  
   (2) ระดับการค้นหาปัญหา หรือ ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน 
เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนมาแสดงความ
คิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการพัฒนาอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสร้างสัมพันธภาพในพ้ืนที่ การศึกชุมชนในด้านต่างๆ 
เพ่ือจัดฐานข้อมูลของชุมชน การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่างๆ หรือการบรรยายและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้นๆ เป็นต้น 
   (3) ระดับการระดมความคิดเห็น หรือ ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจา
อย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการพัฒนาและประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือ
ระบุประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การร่วมปรึกษาถอด
บทเรียนในปัญหาที่เกิดขึ้น การท าการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) การคืนความรู้ที่
รวบรวมได้สู่ชุมชน และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 
   (4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการ
พัฒนากับประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการโรงการ เหมาะท่ีจะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้ง
มาก เช่น การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน การวางแผนโครงการพัฒนาร่วมกัน การผสานก าลัง
จากหลายภาคส่วนเพ่ือวางแผน การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง และการเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกัน เป็นต้น 
   (5) ระดับด่าเนินการร่วมกัน หรือ ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนากับประชาชนร่วมด าเนินโครงการ เป็นขั้นการน าโครงการพัฒนาไปปฏิบัติร่วมกัน
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน 
   (6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะ
สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลง
ประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่าง
สมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะ
มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อ
ยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคบให้รัฐบาล
ต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด เช่น กรณีลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้น นอกจาก
ตัวอย่างการลงประชามติแล้ว การควบคุมโดยประชาชนยังหมายถึงการที่ประชาชนสามารถจัด
โครงการการพัฒนาภายในชุมชนหรือท้องถิ่นตนเองได้ ในลักษณะ “เจ้าภาพ” เองหรือมีการด าเนิน
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ตั้งแต่ต้นจนจบโดยประชาชนเอง (แต่อาจจะหาภาคีสนับสนุนภายนอกในกรณีที่จ าเป็น เช่น เงิน
งบประมาณ) ซึ่งระดับการมีส่วนร่วมที่เดินทางสู่ขั้นนี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่า “อาวุธทางความคิด” 
ด้านการพัฒนาได้ถูกติดให้กับชุมชนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.3 แสดงระดับต่างๆ ของการพัฒนาตามแนวคิดการมีส่วนร่วม 
(ที่มา: สร้างโดยผู้เขียนจากแนวคิดของ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ถวิลวดี บุรีกุล, 2548: 29-30) 

 
 ในวัตถุประสงค์เชิงหลักการนั้น เจตจ านงของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมก็เพ่ือไม่ให้แนวทาง
พัฒนาไม่ถูกก าหนดอย่างผูกขาดไว้กับภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง (หรือไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล หรือ 
NGOs เพียงฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่ง) แต่ต้องเกิดการกระจายทั้งความรับผิดชอบและผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะภาคส่วนปลายน้ าที่ส าคัญอย่าง “ประชาชน” ที่จ าเป็นต้องรับรู้และแสดงบทบาทการ
พัฒนาโดยตระหนักถึงการปกป้องสิ่งที่ตนจะได้รับ ซึ่งเมื่อหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการพัฒนาตามแนวคิดนี้ ก็จะท าให้ภาคส่วนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเป็น “เจ้าของ” การ
พัฒนาร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงการ “รับผิด” และ “รับชอบ” ร่วมกัน นอกเหนือไปจากนั้น ยัง
เท่ากับเป็นระดมสรรพก าลังเพ่ือการด าเนินการพัฒนา ซึ่งท าให้ได้เครือข่ายและองคาพยพที่ใหญ่มาก
ขึ้น โดยจะส่งผลดีต่อการออกแบบกระบวนการ ทั้งการวางแผน การด าเนินงาน และประเมินผลใน
โครงการที่ใหญ่ให้ด าเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งยังมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เพราะหลายฝ่ายจะ
ช่วยกันตรึกตรองจนรอบคอบท าให้เข้าถึงความซับซ้อนของปัญหาได้มาก(ประมาณว่า “หลายคนคิด
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ดีกว่าคนเดียวคิด”) ทั้งยังเป็นหนทางหนึ่งสู่การสร้างแนวทางเพ่ือการพัฒนาในภาคประชาชน “อย่าง
ยั่งยืน” อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.4 แบบจ าลองการมีส่วนร่วมตามแนวคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
โดยที่ทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการการพัฒนาต่างก็มีความเป็น“เจ้าของ”  

ทั้งตัวโครงการและผลที่จะเกิดขึ้น (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 แม้จะไม่สามารถแน่ใจได้ว่า นโยบายหรือโครงการการพัฒนาที่ผ่านกระบวนการ “การมี
ส่วนร่วม” นั้นจะเป็น “แนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุด” เพราะเราไม่มีทางล่วงรู้ได้ว่าผลของการพัฒนา
จะเป็นอย่างไรหากไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงยังต้องประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมในอนาคตที่ท าให้แนวทางการพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงตลอด แต่อย่างน้อยที่สุดแนวทาง “การมี
ส่วนร่วม” ก็สามารถลดปัญหาส่าคัญหนึ่งไปได้ นั่นคือ ปัญหาการผูกขาดอ่านาจ และการปัดความ
รับผิดชอบของหน่วยงานระดับบนในกรณีที่การพัฒนานั้นเกิดผลกระทบ  นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อทุก
ภาคส่วน/ทุกฝ่ายต่างก็มีส่วนรับผิดชอบหรือเป็น “เจ้าของ” ในโครงการการพัฒนาที่เกิดขึ้น ทุกฝ่าย
จึงต่างก็มีส่วนที่รับความดีความชอบและรับผลที่ตามมาได้เหมือนๆ กัน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหนึ่งที่ต้อง
รับผิดชอบหรือรับความดีความชอบ ร่วมกันสานก็ต้องร่วมกันต่อ เมื่อร่วมกันผูกก็ต้องร่วมกันแก้ด้วย
เช่นกัน หรือพูดง่ายๆ ก็คือ แนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม เป็นหลักการที่ท่าให้การโยนความผิด
หรือภาระให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่าได้อย่างไม่เต็มปาก 
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การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil society movement) 
 
 ค าว่า “ภาคประชาสังคม (Civil society)” เป็นค าที่ถูกใช้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็น
ต้นมาในยุโรป ซึ่งมีนัยสื่อถึงกลุ่มคนที่มีส่วนสนับสนุนสังคมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ดีงาม อัน
หมายถึงสังคมที่มีความเสมอภาค มีความยุติธรรม แต่ในยุคดั้งเดิม “ภาคประชาสังคม” จะหมายถึง
กลุ่มคนที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของระบอบทุนนิยมและประชาธิปไตย ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่สังคม
ยุโรปก าลังก้าวข้ามสังคมศักดินาฟิวดัล (หรือระบบช่วงชั้นในยุคมืด) (Alexander, 1998 อ้างใน     
จามะรี เชียงทอง, 2549: 156) ทั้งยังเป็นยุคที่สังคมก าลัง “ชื่นชม” ด้านบวกของความทันสมัย  
 แต่เมื่อสังคมได้มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มตั้งค าถามถึงความล้มเหลวของการพัฒนาที่
เดินตามแนวทางความทันสมัย ความหมายของ “ประชาสังคม” ก็ย่อมเปลี่ยนไปเช่นกัน จาก
ความหมายที่ยึดโยงกับการสนับสนุนความเติบโตของทุนนิยมอุตสาหกรรมและการค้าเสรี ค าว่า 
“ประชาสังคม” ในปัจจุบันจึงกลายเป็นความหมายในมุมที่สะท้อนกลับมากขึ้น ซึ่งเปลี่ยนมายึดโยง
เชิงการสนับสนุนชนชั้นล่างอันหมายถึง “ประชาชน” มากขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นทิศทางของความหมาย 
“ประชาสังคม” ในปัจจุบัน จะขอยกตัวอย่างค านิยามมาให้ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 
  - อเล็กซานเดอร์ (Alexander) มอง “ประชาสังคม” ว่า เป็นเท่ากับ “พื้นที่สาธารณะ
(Public sphere)” ซึ่งเป็นพ้ืนที่เชื่อต่อระหว่างภาคส่วนบุคคลกับภาครัฐ กล่าวคือ เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ใช่
ส่วนตัว เป็นพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมส่วนรวม แต่เป็นกิจกรรมที่ “ประชาชน” ต้องการท าเองหรือเสนอ
ให้รัฐท าแต่ไม่ต้องการให้รัฐเป็นผู้ผูกขาดการกระท า ทั้งนี้ “ประชาสังคม” จึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะลัน
ดาลความเสมอภาคให้สังคม แต่ “ประชาสังคม” เองก็ควรเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่าง
ประชาชนเองและกับสถาบันต่างๆ ที่รายล้อมพวกเขาอยู่ ซึ่งต้องการเจรจาต่อรองปรับเปลี่ยนโดยไม่
หยุดนิ่ง (Alexander, 1998 อ้างใน จามะรี เชียงทอง, 2549: 157) 
  - โคเฮน (Cohen) และ อะราโต (Arato)ได้อธิบายแนวคิด “ประชาสังคม” ไว้ในเชิง
ทฤษฎีเสรีนิยมว่า เป็นการใช้สิทธิในการ “ไม่เชื่อฟังรัฐ” ของประชาชน ท าให้เกิดการสร้าง/เรียกร้อง
สิทธิใหม่ๆ ขึ้น (Cohen and Arato, 1992) ซึ่งก็เป็นไปในท านองเดียวกับฮาเบอร์มาส (Habermas) 
ที่อธิบาย “ประชาสังคม” ในลักษณะ “การเมือง” ไว้ว่า คือการแสดงความไม่เชื่อฟังรัฐ การแสดง
ความไม่เห็นด้วยกับระบบ เป็นเรื่องปกติธรรมในระบอบประชาธิปไตย ทั้งยังเสนออีกว่า การมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยตรง คือหัวใจของประชาธิปไตย การใช้สิทธิไม่เชื่อฟังรัฐของ
ประชาชนเป็นไปเพ่ือสร้างสิทธิใหม่จากที่เคยถูกปิดกั้นเอาไว้ (Habermas อ้างใน Cohen and 
Arato, 1992) แต่ในขณะเดียวกันฮาเบอร์มาส ก็ยังไม่เห็นด้วยกับการหันไปพูดถึงเรื่อง “ท้องถิ่นนิยม
(Localism)” เพราะเห็นว่าเป็นแนวคิดที่อยู่กับอุดมคติหรือ “โรแมนติก” มากเกินไป (Habermas 
อ้างใน จามะรี เชียงทอง, 2549: 169) 
  - ประเวศ วะสี ได้นิยามไว้ว่า “ประชาสังคม” คือ การที่ประชาชนจ านวนหนึ่งมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดมคติร่วมกันหรือมีความเชื่อร่วมกันในบางเรื่อง มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมี
การรวมกลุ่มกัน จะอยู่ห่างกันก็ได้ มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีเรื่องจิตใจเข้ามาด้วย มีความรัก มี
มิตรภาพ มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า ในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่าง จะเรื่องใดก็แล้ วแต่ และมี
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การจัดการ (ประเวศ วะสี, 2542) หรือกล่าวแบบสรุป ก็คือ “ประชาสังคม” หมายถึงกลุ่มคนที่มี
กิจกรรมท่าร่วมกันโดยตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์และแนวทางร่วมกัน 
  - ส่วน ชัยอนันต์ สมุทวณิช มองว่า “ประชาสังคม” หมายถึง ทุกๆ ส่วนของสังคม
โดยรวมถึง “ภาครัฐ” “ภาคประชาชน” ด้วย โดยทุกฝ่ายเป็นหุ้นส่วนกัน และ “ประชาสังคม” ใน
ลักษณะของ “การเคลื่อนไหว” อันหมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเอาตัว 
“กิจกรรม” เป็นศูนย์กลางปราศจากการจัดตั้งภายใต้กระบวนการที่เน้น “การมีส่วนร่วม” ในการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาของทุกฝ่ายร่วมกันในระดับพ้ืนที่ (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 2542 อ้างใน 
ประเวศ วะสี, 2542) 
 ดังนั้น เมื่อ “ละลาย” ค านิยามของ “ประชาสังคม” ทั้งหมดรวมกัน ก็จะพอสรุปได้ว่า 
“ประชาสังคม” คือค าที่ ใช้ เรียกการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มีการท ากิจกรรมในประเด็นที่ 
“สาธารณะ” ซึ่งไม่มีเส้นแบ่งระหว่างภาคส่วน เพราะสามารถเป็นความร่วมมือในลักษณะ “รัฐ” กับ 
“ประชาชน” โดยที่ “ประชาชน” และเครือข่ายเป็นฝ่ายเสนอ(รัฐเป็นฝ่ายสนอง) ซึ่งเปรียบเสมือน 
“สนาม” ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง “รัฐ” “เอกชน(รวมถึง NGOs)” และ “ประชาชน” ที่ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกันอย่างเสรี และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “ส่วนรวม” ทั้งนี้ผู้ที่มีบทบาทในกิจกรรมดังกล่าวก็คือ 
“ผู้กระท าการ (Actor)” เหมือนกันหมด และเนื่องจากฐานรากของความคิด “ประชาสังคม” มี
ลักษณะพัวพันกับเรื่องอ านาจรัฐและการต่อรอง จึงท าให้กิจกรรมของภาคประชาสังคมส่วนใหญ่
ปรากฏออกมาในรูปแบบ “ขบวนการ” หรือ “การเคลื่อนไหว(Movement)” ที่มีวาระเกี่ยวกับทาง
สังคมและ “การเมือง” เช่น สิทธิ การจัดสรรอ านาจ ความยุติธรรม และความเป็นประชาธิปไตย 
 “การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม (Civil movement society)” จึงมีลักษณะ
ขับเคลื่อนในเชิงเครือข่าย ขบวนการ กลุ่ม ชมรม สโมสร มูลนิธิ ฯลฯ ที่คาบเกี่ยวบทบาทระหว่าง 
“ประชาชน” กับ “ภาครัฐ” โดยแก่นแกนของวัตถุประสงค์ก็เพ่ือ “ต่อรอง/คานอ่านาจ” กับภาครัฐ 
และเพิ่มอ่านาจพร้อมกับบทบาทการพัฒนาให้กับ “ประชาชน” มากขึ้น จากแต่เดิมที่รัฐเป็นฝ่าย
ครอบง าและบงการด้านเดียว หรือพูดให้เข้าใจก็คือ “การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม” เปรียบเสมือน 
“โซ่ข้อกลาง” ที่เชื่อมร้อยระหว่าง “ประชาชน” กับ “ภาครัฐ” ให้เข้าหากัน ซึ่งลักษณะของการ
เคลื่อนไหวภาคประชาสังคม สามารถเข้าใจได้อย่างน้อย 5 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 
   (1) เป็นภาคส่วนที่สาม (Third Sector) หรือเป็นภาคส่วนที่ประสาน

ผลประโยชน์ตรงกลางระหว่างภาคส่วนที่ 1 อันหมายถึง “รัฐ” และ ภาคส่วนที่ 
2 อันหมายถึง “ประชาชน” 

   (2) เป็นองค์กรนอกรัฐ หรือเป็นการท ากิจกรรมโดยปราศจากการควบคุม ชี้น า 
หรือก าหนดจากองค์กรอ านาจใดๆ ยกตัวอย่างเช่น นักพัฒนาเอกชน(NGOs)ที่
ท างานโดยไม่ยึดโยงผลประโยชน์ของตัวเองเข้ากับภาครัฐหรือกลุ่มผลประโยชน์
ในท้องถิ่น นักวิชาการ/นักวิจัยอิสระ เป็นต้น 

   (3) เป็นกลุ่มทางสังคม (Social group) ที่มีเป้าประสงค์เพ่ือส่วนรวม เช่น 
สมาคม มูลนิธิที่ประกอบการเพ่ือสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น 

   (4) เป็นขบวนการทางสังคม (Social Movement) ที่มีกิจกรรมต่อรองกับ
นโยบายหรือความไม่ชอบธรรมที่หน่วยงานอ านาจได้สร้างขึ้น เช่น สมัชชา



191 
 

ชาวไร่-ชาวนา การประท้วงของกลุ่มการเมือง(ที่ปราศจากการชักใยเบื้องหลัง
ของนักการเมือง) เป็นต้น 

   (5) เป็นเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ที่เชื่อมโยงกันเพ่ือผสานพลังการ
ต่อรองและท าหน้าที่กระจายข่าวสารพร้อมอุดมการณ์ของการเคลื่อนไหว 
ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายใน Social media ที่มุ่งวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
รัฐบาล เป็นต้น 

ภาพ 7.5 แสดงแบบจ าลองบทบาทและหน้าที่ของ “ภาคประชาสังคม” ในการเคลื่อนไหวเพ่ือ
ยกระดับบทบาทและความส าคัญของ “ภาคประชาชน” โดยเชื่อมร้อยสะท้อนสู่ “ภาครัฐ” 

(ท่ีมา: ผู้เขียน) 
 
 แม้โดยหลักการและวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนจะดีเพียงใดก็ตาม 
หากแต่ในกระบวนการปฏิบัติล้มเหลวหรือมีวาระผลประโยชน์อื่นเคลือบแฝง เป้าหมายเพ่ือการต่อรอง
รัฐหรือการพัฒนาก็ไม่สัมฤทธิ์ผลเช่นกัน ดังจะเห็นว่าใน “ภาคประชาชน” ของหลายท้องถิ่นในไทยก็มี
ประสบการณ์ด้านลบต่อขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน (โดยเฉพาะภาพลักษณ์ NGOs) จน
กลายเป็น “วาทกรรม” ให้รังเกียจกลุ่มภาคประชาสังคม ด้วยเหตุนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวซ้ ารอยไปมา “ภาคประชาสังคม” ควรต้องค าถึงปัจจัยและเงื่อนไขอันจะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพอรวบรวมมาให้ศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
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   (1) การมีคลังปัญญา/องค์ความรู้ในทางการพัฒนาที่เข้มแข็ง ซึ่งภาคประชาชน
ควรจะมีการ “ติดอาวุธทางความคิด” โดยภาคประชาสังคม โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการพัฒนา ให้
กลายเป็น “ผู้รู้คิด/ตื่นรู้” พร้อมกับสร้างส านึกและการตระหนักถึงบทบาทของตนเองในทางการ
พัฒนา ซึ่งสัมพันธ์อยู่บนเงื่อนไขการมีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ วิธีการ “ติดอาวุธทางความคิด” 
ก็ได้แก่ การระดมสมองแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน การอมรม/เสวนาปัญหา การศึกษาดูงาน หรือพูด
ง่ายๆ ก็คือ ภาคประชาสังคมต้องมีการปรับใช้ “กระบวนการศึกษา (Education process)” เข้า
มาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน 
   (2) มีการปลูกจิตส่านึก/เจตจ่านงการพัฒนาอย่าง “มุ่งม่ัน” จากภายใน 
กล่าวคือ ภาคประชาสังคมควรมีการขับดันให้ภาคประชาชนเกิด “ส านึก” เพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นและ
ศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้อยู่รอด ซึ่งวิธีการส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันกับการ
สร้างความเป็น “ท้องถิ่นนิยม (Localism)” เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนในอัตลักษณ์ถิ่นเกิดของ
ตน และยังผลสู่การปกป้องและพัฒนาต่อไป ซึ่งจะปลูกฝังในลักษณะที่ว่า “คนบ้านเรา ต้องพัฒนา
บ้านเราเอง หากเราไม่พัฒนาบ้านเราเอง แล้วใครจะพัฒนา?” ยกตัวอย่างวิธีการเช่น การเรียนรู้
และปลุกเร้าคุณค่าของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นแก่คนในท้องถิ่นได้รับรู้ เป็นต้น 
   (3) การมีช่องทางติดต่อประสานงานและขยายเครือข่ายที่หลากหลาย ซึ่ง “การ
ติดต่อสื่อสาร” นับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการเคลื่อนไหวเชิงเครือข่าย เพราะการติดต่อสื่อสารที่ดี 
จะน าไปสู่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีตาม ซึ่งนั่นเท่ากับว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ดีและหลากหลาย 
ก็มีส่วนช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายด้วยเช่นกัน ซึ่งในบริบทสังคมปัจจุบันนับได้ว่า 
“ความเป็นโลกาภิวัตน์” ช่วยอ านวยความสะดวกเป็นอย่างมากที่ท าให้เกิดข้อได้เปรียบเรื่องช่องทาง
การสื่อสารที่ท าได้หลายช่องทาง ซึ่งการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมอาจจะต้อง “ปรับ” เอา
ประโยชน์จากตรงนี้มาใช้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เครือข่ายวิทยุชุมชนในเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองใน
จังหวัดอุดรธานี การมีหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชน (Mass media) ที่ช่วยเผยแพร่
ข่าวสารและปัญหาการพัฒนาในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิด “ส านึก” เพ่ือ
ปกป้องชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย ฯลฯ 
   (4) การตระหนักในหน้าที่ของความเป็น “กระบอกเสียงของประชาชน” ที่ดี 
กล่าวคือ ภาคประชาสังคมถือว่าเป็นภาคส่วนที่ “อ านาจ” ในมือพอสมควร โดยเฉพาะอ านาจในการ
ต่อรองผลประโยชน์กับภาครัฐ แต่หากอ านาจเหล่านั้นถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม แทนที่จะเป็นการ
ช่วยภาคประชาชนแต่กลับกลายสร้างปัญหาซ้ าเติมให้กับภาคประชาชนเข้าไปอีก ด้วยเหตุนี้ ภาค
ประชาสังคมจึงควรใช้ “อ านาจ” ที่มีอยู่ในมือนั้นมุ่งสะท้อนความต้องการของภาคประชาชนและ
ท้องถิ่น “ที่แท้จริง” เช่น ไม่พูดแทนชาวบ้าน ไม่ครอบง าหรือบงการทางความคิดเสียเอง ไม่มองภาค
ประชาชนอย่างแยกส่วน (หมายถึง ไม่มองว่าประชาชนคือกลุ่มคนที่ด้อยกว่าตน) ไม่บิดเบือน
วัตถุประสงค์หรือความต้องการของชุมชน ไม่แอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ากับการเคลื่อนไหวเพ่ือ
ชุมชน ฯลฯ 
 ดังนั้น เพ่ือให้เห็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น จะขอหยิบยกตัวอย่างกรณีศึกษาการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มประชาสังคมทั้งระดับประเทศและระดับโลก เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงกลไกและลักษณะการ
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ท างานที่เป็นพยายามประสานผลประโยชน์ระหว่าง “ภาคประชาชน” และ “ภาครัฐ” เพ่ือช่วยเหลือ
ให้ “ภาคประชาชน” สามารถรักษาและต่อรองประโยชน์ที่พึงจะได้จากกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 
 1. ขบวนการเคลื่อนไหวเรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” 
   คือ การที่ภาคประชาชนในจังหวัดต่างๆ เคลื่อนไหวเพ่ือขอเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา การบริหารจัดการจังหวัดของตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ 
รวมไปถึงภูมิปัญญา ฯลฯ ที่สอดคล้องกับปัญหาและ “ความต้องการ” ของประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ ซึ่ง
เกิดจากการตีความตามมาตรา 73 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ก าหนดให้ 
“รัฐต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นตนเองและตัดสินใจในการกิจการท้องถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่า
เทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 
โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่นจังหวัดนั้น” (ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบัน
พระปกเกล้า, 2016) ดังนั้นจึงพบว่า ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้น มีการเกิดขบวนการเคลื่อนไหว
เพ่ือเรียกร้อง “จังหวัดจัดการตนเอง” ขึ้นในที่ต่างๆ เช่น เชียงใหม่ น่าน นครราชสีมา (อ าเภอบัวใหญ่) 
รวมไปถึงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้อเรียกร้องส่วนใหญ่ ก็คือการต่อรองเพ่ือเพ่ิม “อ่านาจ” 
ให้กับจังหวัดตนเอง หรือให้พยายามผลักดันให้เหมือนรูปแบบของ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่
สามารถกระท าการจัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของท้องถิ่นโดยไม่ต้องยึดโยงกับส่วนกลางมาก เช่น การ
จัดเก็บและบริหารภาษีท้องถิ่นได้เอง (ไม่ได้ส่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดจนท้องถิ่นขาดงบประมาณ) การ
เลือกตั้งผู้น าท้องถิ่นได้เอง (ไม่ต้องรอแต่งตั้งจากส่วนกลางดังเช่น “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หรือ 
“นายอ าเภอ” ดังเช่นตอนนี้) หรือแม้กระทั่งการขอก าหนดธรรมนูญหรือกฎหมายท้องถิ่นขึ้นได้เอง
(โดยไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญกลางของประเทศ) และนับได้ว่าในขบวนการเคลื่อนไหว “จังหวัด
จัดการตนเอง” ในหลายๆ ที่มี “ภาคประชาสังคม” อันได้แก่ นักวิชาการท้องถิ่น นักวิจัย นักพัฒนา
ท้องถิ่นและ NGOs นักประวัติศาสตร์และนักวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ที่เข้มแข็งและคอยสนับสนุน
ผลักดันการเคลื่อนไหวจนสามารถส่งเสียงสะท้อนของท้องถิ่นให้กลายเป็น “วาระประชาชน” นี้สู่
ส่วนกลางและรัฐบาลได้รับรู้ 
 ดังเช่นกรณีการเคลื่อนไหว “เชียงใหม่จัดการตนเอง” ที่เรียกร้องให้เกิด “พระราชบัญญัติ
จังหวัดเชียงใหม่จัดการตนเอง” ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองคล้ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิเศษ(เช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) โดยท้องถิ่นสามารถบริหารผลประโยชน์ได้ก่อนเป็น
เบื้องแรก มากกว่าที่จะเชื่อมโยงการสั่งการจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง และให้เรียกรูปแบบการปกครอง
ใหม่นี้ว่า “เชียงใหม่มหานคร” ซึ่งข้อเรียกร้องหลักๆ ก็ได้แก่ การปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
ภายในจังหวัดจากที่เคยส่งให้ส่วนกลางแทบทั้งหมด (กว่าร้อยละ 90) ซึ่งเห็นว่า “ไม่เป็นธรรม” 
เนื่องจากภาษีที่เก็บได้ในท้องถิ่นก็ควรจะต้องใช้ในท้องถิ่นเป็นหลัก ให้เปลี่ยนมาเป็น 70 : 30 โดย
ท้องถิ่นได้ 70 และส่วนกลางได้ 30 หรือถ้าอย่างไม่ได้จริงๆ ก็ขอให้เป็น 50: 50 ให้เหมือนกับแบบการ
บริหารภาษีในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือจีนที่ส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร
สวัสดิการในท้องถิ่นเองได้ ซึ่งจะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่ดีกว่าการบริหารแบบ “บน
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ลงล่าง” เหมือนเดิม ทั้งยังจะเป็นวิธีการกระจายอ านาจลงสู่ส่วนท้องถิ่น ท าให้เป็นการ “ผ่าทางตัน” 
วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองไทย (หมายถึงวิกฤติ “เหลือง-แดง”) ไปได้ เพราะแทนที่เวลา
ประชาชนมีปัญหาหรือต้องการเสนอข้อเรียกร้องจะไปชุมนุมประท้วงกันที่กรุงเทพฯ จนเกิดความ
รุนแรง ก็เพียงแค่ไปเรียกร้องกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัด เพราะอ านาจจากส่วนกลางได้
จัดสรรมาเพียงพอ ซึ่งก็ลดความล าบากของส่วนกลางไปได้ด้วย ซึ่งช่วงระหว่าง พ.ศ. 2554 -2556 
“ภาคประชาสังคม” และ “ภาคประชาชน” ในเชียงใหม่มีการร่วมมือกันและสะท้อนเสียงความ
ต้องการเหล่านี้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดเวทีเสวนาขึ้นระดับจังหวัด การจัดท าโปสเตอร์
และเพลงแบบท านองพ้ืนบ้านเพ่ือประชาสัมพันธ์เร่งสร้างจิตส านัก “รักษ์บ้านเกิด” และขยาย
เครือข่ายสู่ประชาชนในระดับชุมชน การล่ารายชื่อเพ่ือเข้าร่วมเสนอร่างกฎหมายจัดการตนเองต่อสภา
ผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการเคลื่อนไหวในช่องทางติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ (เช่น เครือข่ายโลกออนไลน์
อย่าง Facebook และเว็บไซต์ท้องถิ่น หรือช่องทางสถานีวิทยุชุมชนโดยใช้ภาษาท้องถิ่น) จนเกิด
กลายเป็น “กระแส” กันอยู่ช่วงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ แต่สุดท้ายก็เหมือนโชคจะไม่เข้าข้าง เพราะ
เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) เป็น
เหตุให้การเคลื่อนไหวเพ่ือผลักดัน “พระราชบัญญัติเชียงใหม่จัดการตนเอง” จ าเป็นต้องหยุดชะงัก
ไปเพราะขัดและแย้งกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในประเด็นเรื่องความ
มั่นคงและปลอดภัยทางการเมือง พร้อมยังถูกประทับตราด้วยการวาทกรรม “การแบ่งแยกดินแดน” 
ของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวดังกล่าว 

 
ภาพ 7.6 ตัวอย่างโปสเตอร์การเคลื่อนไหวเพ่ือสนับสนุน “พระราชบัญญัติเชียงใหม่จัดการตนเอง” 

ของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วง พ.ศ. 2555  
- เหตุที่ใช้ “สีส้ม” เพ่ือเป็นสัญลักษณ์เรื่องการสลายขั้วทางการเมือง “เหลือง-แดง” ให้หลอมรวมใน
นามของท้องถิ่น (ที่มาของภาพ http://www.cm77.com/เอ้ินข่าว/หัวข้อข่าว/ล าดับที่/309.html) 
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 2. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง “สิทธิชุมชน”  
  เพ่ือเรียกร้องให้กระบวนการการพัฒนาที่ด าเนินการโดยภาครัฐได้เห็นความส าคัญของ
ศักยภาพและภูมิปัญญาขององค์กร “ชาวบ้ าน” และ “ชุมชน” ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง “ภาคประชาสังคม” จะเคลื่อนไหวในลักษณะของ 
“กระบอกเสียง” ที่สะท้อนความต้องการของ “ชาวบ้าน” และ “ชุมชน” ให้ดังขึ้นหรือเป็นกระแสให้
ต้องตระหนักขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวเพ่ือเสนอให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน
เพ่ือให้สิทธิชาวบ้านในการจัดการสมบัติร่วมของชุมชน รวมไปถึงเสนอข้อเรียกร้องของชุมชนต่อ
ภาครัฐ ในการขอความเป็นธรรมของชุมชนกรณีที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการพัฒนาขนาดใหญ่
ของรัฐ ตัวอย่างเช่นบทบาทการเคลื่อนไหวของนักพัฒนาเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน(อพช.) ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเรียกร้องค่าชดเชยให้กับชาวบ้านในชุมชนที่มีการสร้าง “เขื่อนปาก
มูล” จังหวัดอุบลราชธานี เพราะชาวบ้านต้องสูญเสียพ้ืนที่ท ากินและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่
ชาวบ้านพ่ึงพิงเพ่ือเลี้ยงปากท้อง เพียงเพ่ือให้ได้ “เขื่อน” ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่งเข้าเมืองหลวง หรือ
การเรียกร้องการการยึดพ้ืนที่ของภาครัฐในการสร้าง “เขื่อนอุบลรัตน์” และนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวในลักษณะ “การจัดตั้งองค์กร” เพ่ือให้ภาคประชาชน
ได้เรียนรู้วิธีการต่อสู้เพ่ือต่อรองความเป็นธรรมโดยตรงกับภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงบทบาทของ อพช. กับ
ชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การจัดตั้งสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(สกย.อ.) 
สมัชชาป่าที่ดินภาคอีสาน สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรภาคอีสาน (สสอ.), มูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET 
Foundation), องค์กรชาวบ้านเพ่ือการพัฒนาภาคอีสาน เป็นต้น (สมพันธ์ เตชะอธิก(บก.), 2540: 
69-79) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 7.7 ตัวอย่างของ “ภาคประชาสังคม” ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ออกมาเคลื่อนไหว
เพ่ือเรียกร้องความเป็นธรรมจากโครงการการพัฒนาภาครัฐที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนที่

จังหวัดขอนแก่น  
(ท่ีมาของภาพ https://prachatai.com/journal/2015/05/59223) 
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 3. องค์การสาธารณประโยชน์ในการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก  หรือ “กรีน
พีซ (Greenpeace)”  
  เป็นการเคลื่อนไหวของ “ภาคประชาสังคมระดับโลก” อันเป็นผลสืบเนื่องการเชื่อมโยง
กันในกระแส “โลกาภิวัตน์” กล่าวคือ มีรูปแบบ “ข้ามรัฐ (Transnational)” หรือไม่ยึดโยง
ผลประโยชน์เข้ากับรัฐบาลของประเทศใดๆ โดยจะมีเครือข่ายและงบประมาณสนับสนุนอยู่ในประเทศ
ต่างๆ (หรือเป็น NGOs ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศต่างๆ) ก่อตัวขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 โดยเป็นการ
รวมตัวกันของชาวแคนาดาและสหรัฐอเมริกาที่ต่อต้านการทดลองระเบิดปรมาณูในรัฐอะแลสกาซึ่งแม้
จะเป็นดินแดนใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา แต่ก็ใกล้กับเขตแดนของแคนาดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสะท้อนความต้องการของภาคประชาชนที่อยากเห็นโครงการการพัฒนาของโลกที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับเป็นการรณรงค์เชิง “สัญลักษณ์” เพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้คนทั่วโลกเห็น
ความส าคัญของธรรมชาติและระบบนิเวศ ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการระท าของมนุษย์ “กรีนพีซ” จึง
ต้องอาศัยการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน เพ่ือส่งสัญลักษณ์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต่อ
ประชาชนให้ได้จ านวนมากที่สุด เช่น การแพร่ภาพเรือสีรุ้ง “Rainbow Warior” ออกไปปฏิบัติภารกิจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท่ีมีการทดลองนิวเครียร์ การต่อต้านการล่าปลาวาฬ และการต่อต้านต่อนโยบาย
ตัดต่อพันธุกรรมทางพันธุ์พืชหรือ GMO (Genetically Modified Organism) (Wapner, 1996 อ้าง
ใน จามะรี  เชียงทอง, 2549: 110-111) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 7.8 เรือ Rainbow Warrior หรือ “เรือสายรุ้ง”เป็นสัญลักษณ์การเคลื่อนไหวของ 
กลุ่มประชาสังคมทางสิ่งแวดล้อมระดับโลกหรือ “กรีนพีซ (Greenpeace)”  

(ท่ีมาของภาพ https://treeottawa.org/2016/07/07/the-rainbow-warrior/) 
 
 ดังนั้น โดยสรุปการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม ก็คือความพยายามอันเป็นความร่วมมือ
ระหว่าง “ภาคประชาชน” และ “ภาคประชาสังคม” ในการเปิดพ้ืนที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์บางอย่าง
ต่อการคัดง้างหรือต่อรองอ านาจกับ “ภาครัฐ” โดยเฉพาะในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งกระท าบนพ้ืนฐาน
ของวิถีทางประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม มีทั้งที่เป็นขบวนการแบบชนชั้นกลาง ขบวนการระดับ
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ท้องถิ่น กลุ่มการเมือง กลุ่มอาชีพ รวมไปถึงเรื่องสิทธิชุมชน และเนื่องจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวถูก
ขับเน้นในระดับของ “ส านึก” ของกลุ่มคนระดับฐานราก จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับ “คลื่นใต้น้่า” ที่
เหมือนมองไม่เห็น แต่กลับทรงพลังและเข้มแข็ง 
 
 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
 
 แม้การพัฒนาที่เดินตามหนทางเพ่ือมุ่งสู่ “ความทันสมัย” จะส่งผลกระทบด้านลบมากมาย
ต่อปัญหาเชิงโครงสร้างร่วมสมัย ไม่ว่าจะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรม ซึ่ง ณ ปัจจุบันก็ยังแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้กันไม่ตก โดยเฉพาะปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคุณภาพชีวิต
ผู้คน ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังพบอีกว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อม” ได้กลายมาเป็นปัญหาซ้ าเติมอีกหนึ่งปัญหา ซึ่ง
ท้าทายอย่างมากต่อบทบาทของนักพัฒนาในยุคปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะว่า ต่อให้ “มนุษย์” เราจะ
พยายามแปลกแยกตนเองออกจาก “ธรรมชาติ” มากแค่ไหน แต่อีกด้านหนึ่ง “มนุษย์” ก็คือสิ่งมีชีวิต
หนึ่งที่ถูกก าหนดโดยธรรมชาติ(เป็นต้นว่าเราก็ต้องการอากาศหายใจ หรือน้ าบริสุทธิ์ในการด ารงชีพ 
ฯลฯ) ด้วยเหตุนี้ เมื่อธรรมชาติเกิดความวิปริต ก็ย่อมบั่นทอนต่อชีวิตความเป็นอยู่มนุษย์เป็นอย่าง
แน่นอน 
 ประเด็นเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” เริ่มได้กลายมาเป็นวาระหลักของทิศทางการพัฒนาโลกตั้งแต่
หลังทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดภายหลังจากการน าเสนอรายงานการศึกษาการพัฒนาและ
สภาวะแวดล้อมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ที่รู้จักกันดีในนาม “Brundtland Report (รายงานของบ
รันด์แลนด์)” ที่พูดถึงการใช้ทรัพยากรอย่างระวัง และสืบเนื่องมาจนถึงได้มีการน าเอาประเด็น 
“สิ่งแวดล้อม” มาหารือในเวทีระดับโลก จากการประชุม Earth Summit ในปี ค.ศ. 1992 ที่เมืองริ
โอ เดอ จาเนโร(Rio De Janeiro) ประเทศบราซิล โดยมีการน าเสนอรายงานวิจัยโดยองค์กรอิสระ
แห่งหนึ่งที่รายงานถึง “ความล้มเหลว” ของโครงการสร้างเขื่อนชื่อ “ซาร์เดอร์ ซาโรวาส (Sarder 
Sarovas)” ที่กั้นแม่น้ านาร์มาดา(Narmada) รัฐคุชราต ในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ 
“ธนาคารโลก” ให้การสนับสนุน ซึ่งมีข้อผิดพลาดทางวิศวกรรมในการก่อสร้างและข้อผิดพลาดในการ
เคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพ้ืนที่เดิมโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม กล่าวคือ รัฐบาลอินเดียได้รับเงิน
สนับสนุนจากธนาคารโลกในการลงทุนเพ่ือสร้างขนาดใหญ่จ านวน 30 แห่ง และขนาดกลางอีก 3,000 
แห่งกั้นแม่น้ านาร์มาดา เป็นเหตุให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายประชากรจ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ล้านคนออกจาก
พ้ืนที่ นั่นหมายถึงการที่หลายคนต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นจากชุมชนและวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งในหลายๆ 
หมู่บ้านก็มีความอุดมสมบูรณ์ตามสมควรอยู่แล้ว จนท าให้เกิดขบวนการประชาชน “รักษ์แม่น้ านาร์
มาดา” ที่มีการประท้วงเพ่ือต่อต้านการสร้างเขื่อนนาร์มาดา ซึ่งข้อมูลจากรายงานฉบับนี้เป็นเหตุให้ 
“ธนาคารโลก” ตัดสินใจยุติการให้ความช่วยเหลือในที่สุด เพียงเพ่ือต้องการลบภาพลักษณ์ของการ
เป็นตัวการท าลายสิ่งแวดล้อมโลก (McMichael, 1996: 219) 
 กรณีของเขื่อนซาร์เดอร์ ซาโรวาส และโครงการอ่ืนๆ ในแม่น้ านาร์มาดาของอินเดียท าให้
องค์กรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต้องหันมาทบทวนทิศทางและมุมมอง “ใหม่” เนื่องจากก่อน
หน้านี้ประมาณทศวรรษ 1960 ทั้งโลกยังมองว่า “เขื่อน” เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหา
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ทางการเกษตรเพ่ือส่งน้ าไปยังพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า หรือกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้งทั้งยังป้องกันน้ าท่วมใน
หน้าน้ าหลาก ทั้งยังมีประโยชน์ในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในความมั่งคั่งของ
ประเทศ หรือมองว่า “เขื่อน” เปรียบเสมือน “สัญลักษณ์ของการพัฒนาและความทันสมัย” ใน
ประเทศด้อยพัฒนา จึงท าให้หลายๆ ประเทศด าเนินการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการสร้าง “เขื่อน” 
ขึ้น(รวมทั้งไทยด้วย) ผนวกกับประเด็นปัญหาเรื่องภาวะอากาศแปรปรวนในระดับโลก ท าให้การ
ประชุม Earth Summit ครั้งนั้นได้มีข้อตกลงทางการพัฒนาร่วมกันที่เรียกว่า “Agenda 21”หรือ
หมายถึง “วาระการดูและและจัดการสิ่งแวดล้อมส่าหรับศตวรรษที่ 21” ที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยเป็น
การสรรหาแนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อสิ่งแวดล้อมเกิด
หายนะแล้ว นั่นหมายความว่าอนาคตของมนุษยชาติก็มืดมนตาม จนท าให้พัฒนากลายมาเป็นแนวคิด
เรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” ในเวลาต่อมา 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการแนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในยุคแรกๆ ที่สนใจ ก็คือ 1) 
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) เช่น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมสูงขึ้น ความแปรปรวนของฤดูกาล การเกิดช่องโหว่ของรู โอโซนที่ขั้วโลกใต้ซึ่งท าให้รังสี
อันตรายจากอวกาศลงมาสู่สิ่งมีชีวิตบนโลก เป็นต้น ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรมของ
มนุษย์ที่ปล่อยก๊าชเรือนกระจกจ าพวกสาร CFC และคาร์บอนไดออกไซด์ 2) ปัญหามลภาวะทางน้่า 
อันได้แก่ ปัญหาโลหะหนักเกินมาตรฐานในแหล่งน้ า ปัญหาพืชน้ าจ าพวกผักตบชวาที่ท าให้น้ าขาด
ออกซิเจน ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาการขาดแคลนน้ าจืด และ 3) ปัญหาการลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพในป่าเขตร้อน เช่น การสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าอันเนื่องมาจากการล่าของมนุษย์และจาก
ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง การรุกล้ าของพ้ืนที่อยู่อาศัยเข้าไปในเขตป่า การรุกรานของสิ่งมีชีวิตต่างถิ่น
(Alien species)จนระบบนิเวศขาดความสมดุล ซึ่งจากการก าหนด “Agenda 21” อันเป็นแผน
แม่บทในการเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลกที่นครริโอ เดอ จาไนโรดังกล่าว ได้ให้
ก าเนิดการลงนามในเอกสารส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมระดับโลกต่างๆ21 อันได้แก ่
  - กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็น
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการรักษาระดับก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas) ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม โดยไม่เป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่เป็นผลเสียต่อความมั่นคงทางอาหาร และเพ่ือเป็นการประกัน
ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยอนุสัญญาฉบับนี้มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 
  - ปฏิญญารีโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Rio Declaration on 
Environment and Development) ประกอบด้วยหลักการ 27 ข้อที่เกี่ยวกับสิทธิและความ
รับผิดชอบของประชาชาติในการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งปฏิญญาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่มีผลผูกพันทางการเมือง 

                                                        

21
 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของ “ส านักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ” 

แหล่งที่มา http://oic.mnre.go.th/main.php?filename=index 
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  - แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการเรื่องป่าไม้ (Statement on Forest Principles) เป็น
แนวทางในการจัดการ การอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับป่าไม้ทุกประเภท โดย
แถลงการณ์นี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีชื่อเต็มว่า "Non-legally binding authoritative 
statement of principles for a global consensus on the management, conservation 
and sustainable development of all types of forests" 
  - คณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Commission on Sustainable 
Development: CSD) ท าหน้าที่ประสานและติดตามการอนุวัตตาม  Agenda 21 ซึ่ง
คณะกรรมาธิการฯ จะรายงานผล ต่อสมัชชาสหประชาชาติ  โดยผ่านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม
แห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council: ECOSOC) 

   - จัดตั้งกลไกการเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทะเลทราย เพ่ือเตรียมยกร่าง
กรอบอนุสัญญาระหว่างประเทศในการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ
เรียกร้องของกลุ่มประเทศแอฟริกา 
 ดังนั้น ในยุคแรกของการเกิดแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ก็คือ กระแส “สีเขียว” ที่
เกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการพัฒนาของรัฐในฐานะตัวท าลายทรัพยากร ซึ่งมีแนวคิดร่วมกัน
ว่า สภาพแวดล้อมถูกท าให้ “สกปรก” ก็เนื่องจากอุตสาหกรรมและการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยม
และเมือง ซึ่งน าไปสู่การลดลงของพันธุ์พืชและสัตว์ ทั้งยังมองว่า “รัฐ” ใช้ความเป็น “วิทยาศาสตร์” 
ในการสร้างเทคโนโลยีเพ่ือตักตวงและส่งผลร้ายต่อธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาเพ่ือ
ชั่งความสมดุลระหว่าง “คน” กับ “สิ่งแวดล้อม” ก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่การบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม
เท่านั้น เมื่อมีความสนใจด้าน “สิ่งแวดล้อม” มากขึ้น ประเด็นของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ก็เริ่ม
ขยับไปที่ “ผู้ที่ใช้ทรัพยากร” หรือหมายถึง “มนุษย์” ด้วย ทั้งนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
รูปแบบใหม่ของประเทศก าลังพัฒนา ที่เน้นเคลื่อนไหวเพ่ือ “ความขัดแย้ง” ระหว่างสิทธิชุมชนที่จะ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆ กล่าวคือ ในกระบวนการพัฒนาของรัฐมักอ้างอ านาจในการจัดการ
ทรัพยากรไว้เพียงแต่ฝ่ายเดียว และพยายามจะอวดอ้างว่าอุดมการณ์และระบบการจัดการเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรของตนเป็น “เหนือกว่า” องค์ความรู้แบบชาวบ้าน เป็นเหตุให้พ้ืนที่ทรัพยากรทั้งหมดของรัฐ
ตกไปอยู่ในการจัดการโดยรัฐ เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ เป็นเหตุให้ต้อง
เคลื่อนย้ายคนจ านวนหนึ่ง อันได้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่หรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยใช้ประโยชน์จากป่าเดิม
ออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งยังไม่นับรวมถึงการเอ้ือประโยชน์ให้กับนายทุนที่มีอ านาจเหนือกว่ ารัฐ จนท าให้
ทรัพยากรเหล่านั้นเปลี่ยนมือไปเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงบางกลุ่ม (เช่นรูปแบบของการ
สัมปทานป่าไม้ของไทยในอดีต ที่รัฐรวบกรรมสิทธิ์การจัดการมาไว้ที่ตน แล้วเปิดสัมปทานให้บริษัททุน
ที่ท าข้อตกลงกับรัฐบาลเข้าไปประกอบกิจการได้) นับได้ว่าเป็น “นโยบายกีดกัน” สิทธิในการท ากิน
ภายใต้นโยบาย “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยรัฐ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในไทย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม (Bryant and Parnwell, 1996) ท าให้เนื้อหาของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในยุคหลัง
สนใจประเด็นการต่อสู้เพ่ือให้ได้รับ “ความยุติธรรม” ของคนกลุ่มต่างๆ ในการเข้าถึงทรัพยากรบนโลก
นี้ หรือเป็นการสนใจความขัดแย้งและ “นิเวศวิทยาการเมือง (Political ecology)” เข้าไปใน
เนื้อหาหลักการนี้ด้วย 
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 นอกจากประเด็นทางชาติพันธุ์แล้ว ความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรภายในประเทศยัง
สามารถวิเคราะห์ในเชิง “ชนชั้นทางเศรษฐกิจ” อีกด้วย กล่าวคือ “คนจน” นอกจากจะถูกกีดกัน
จากรัฐในเรื่องโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรแล้ว ยังต้องตกเป็น “ผู้รับกรรม” จากความผิดที่ตนไม่ได้ก่อ
อย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่นในมุมมองของบลายกี้ (Blaikie) ที่แสดงความเห็นใจต่อสภาวะที่เรียกว่า 
“Ecocide” หรือ “การฆ่าตัวตายทางนิเวศ” กล่าวคือ การที่คนจนต้องท ามาหากินอยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมมากขึ้น(เช่น ป่าในที่สูง ที่ไม่เหลือต้นไม้มากนัก และ
มีการพังทลายของหน้าดิน หรือคนจนในเมืองที่ต้องทนอยู่กับชุมชนแออัดและกองขยะในที่ทิ้งขยะ 
เนื่องจากไม่มีเงินทุนมากพอที่จะซื้อที่อยู่ดีๆ ฯลฯ) เพราะพวกเขา “ไม่มีทางเลือกอ่ืน” และไม่มีที่อ่ืนที่
จะไป และเหลือทางรอดด้วยการใช้ทรัพยากรเดิมที่ยิ่งเสี่ยงต่อการความเสื่อมโทรมของทั้งสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิต (Blaikie, 1985 อ้างใน จามะรี  เชียงทอง, 2548: 114) 
 ด้วยเหตุนี้ แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” จึงถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในฐานะ “มิติ
ใหม่ของการพัฒนาโลก” ซึ่งหลังจากการการประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (World 
Summit on Sustainable Development: WSSD) ปี ค.ศ. 2002 ณ นครโจฮันเนสเบอร์ก 
สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ได้มีการสังเคราะห์ค านิยามและทิศทางของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” อีกครั้ง 
โดยให้มีทั้งมิติที่เป็น “สิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลาง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง” ผสานไปด้วยกัน ทั้งนี้
เพราะแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในยุคเริ่มแรกเป็นทัศนะ “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ของ
ตะวันตกที่มั่งคั่งหรือพัฒนาแล้ว โดยลืมไปว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายก็ยังคงต้องการความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ ดังนั้น การที่ต้องมาบอกว่าให้ประเทศด้อยพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร
เช่นเดียวกับมหาอ านาจในมาตรฐานเดียวกันตะวันตกจึง “ไม่ยุติธรรม” ดังนั้นควรจะต้องค านึงถึง
ความต้องการของคนควบคู่กันไปด้วย ด้วยเหตุนี้การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งนี้
จึงมีการสรุปหลักการส่าคัญของ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งให้ความส าคัญกับทุกด้านไปพร้อมๆ 
กัน ทั้งการพัฒนา “สิ่งแวดล้อม” และ “คน” ได้เป็น 3 ประการใหญ่22 (ส านักความร่วมมือด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, 2557) ดังนี้ 
   (1) ความยุติธรรมที่จะเข้าถึงทรัพยากรของ “ประชาชน” ในปัจจุบัน กล่าวคือ 
การพัฒนาที่จะเกิดความยั่งยืนต่อจากนี้ต้องตอบสนองต่อความต้องการของ “ประชาชน” ในปัจจุบัน
อย่างเท่าเทียม ทั้งชนกลุ่มหลัก-ชนกลุ่มน้อย คนจน คนด้อยโอกาส  ไม่ใช่เพียงแค่สนองตัณหาหรือ
เป็นผลประโยชน์ของ “รัฐ” หรือ “กลุ่ม” เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น โดยที่ 
   (2) ไม่ท่าลายทรัพยากร ซึ่งจะเป็นความต้องการของ “ประชาชน” ในอนาคต 
กล่าวคือ แม้จะตอบสนองหรือท าให้เกิดความเท่าเทียมแก่คนใน “รุ่นปัจจุบัน” อย่างไรก็ตาม ก็ต้อง
ค านึงถึงโอกาสที่จะได้ประโยชน์ของคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย หรือพูดง่ายๆ คือ ต้องมีทรัพยากรใช้ต่อไปเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต  ซึ่งเท่ากับเป็นการเคารพสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของคนใน “รุ่นนี้” และ 
“รุ่นหน้า” ด้วย ทั้งยังต้อง 
   (3) เคารพ “องค์ความรู้” ของท้องถิ่น/ภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ต้องไม่เบียดขับองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรของภาค
                                                        

22
 ค านิยามที่ยตุิของไทย ณ การประชุมสุดยอดโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้  เมื่อ ค.ศ. 2002  
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ประชาชนให้เป็น “ชายขอบของความรู้” หรืออ้างว่าวาทกรรมความรู้การพัฒนาของรัฐเป็นเหนือกว่า
ชุดความรู้อ่ืนๆ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ต้องพิจารณาหรือเปิดโอกาสให้เอาองค์ความรู้ชุมชน/ภูมิปัญญา 
“ชาวบ้าน” มาเพ่ือการพัฒนาและ “ยืดอายุการใช้ทรัพยากร” ให้รุ่นต่อไปได้ใช้ด้วย 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือแนวทางการพัฒนาหนึ่งที่ออกมาวิจารณ์
การพัฒนากระแสหลัก โดยชูประเด็นเรื่องการให้ความใส่ใจ “สิ่งแวดล้อม” ในฐานะปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิด “ความยั่งยืน” กับชีวิตมนุษย์ หรือท าให้เกิดความสมดุลระหว่าง “คน” กับ “ธรรมชาติ” ที่
เป็นไปในลักษณะ “คนกับสิ่งแวดล้อม อย่างไหนอย่างหนึ่งต้องไม่ตายไปก่อนกัน !” หรือเป็นการ
พัฒนาที่ให้ความสนใจกับระบบนิเวศ(Eco-development) (Sachs, 1974: 9 อ้างใน Dickson, 
1997: 1921) ทั้งนี้ โจทย์หลักของการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ได้อยู่แค่ว่า “เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ใช้
ในอนาคตอย่างไร?” แต่หากอยู่ที่ “เราจะท าให้สิ่งแวดล้อมด ารงอยู่พร้อมกับการพัฒนาของมนุษย์ได้
อย่างไร?” ซึ่งนั่นแปลว่า “การพัฒนาอย่างยืน” เป็นการพัฒนาที่ยังเห็นว่าความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นหนทางสู่ความผาสุกของมนุษย์อยู่ แต่จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบด้านอ่ืนๆด้วย หรือ
พูดอีกนัยหนึ่งคือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่ชั่งน้ าหนักระหว่างมิติ “สิ่งแวดล้อม (Environment) 
สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economic)” ให้มีความ “สมดุล” กัน ซึ่งก็สอดคล้องกับหลักการ 
3P – People, Profit และ Planet นั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 7.9 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องชั่งน้ าหนักความส าคัญท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดล้อม ให้มีความ “สมดุล” กัน (ที่มา: ขยายความโดยผู้เขียน จากแบบจ าลอง Triple 
Bottom Line ของ Elkington, 1994 อ้างใน พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2555: 2) 
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การพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม 
 
 จากแนวทางการพัฒนาในยุคที่ผ่านๆ มา มักจะให้ความสนใจกับความเจริญเติบโตจากสิ่งที่ 
“วัดได้” หรือให้ความสนใจแค่เรื่อง “รูปธรรม” กายภาพมี่สามารถจับต้องได้เท่านั้น ได้แก่ จ านวน
รายได้ของประชาชน อัตราผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) จ านวนเงินสะพัดและอัตราการลงทุน 
การกระจายสาธารณูปโภค หรือแม้แต่ “มนุษย์” ก็ยังมองแค่ว่าเป็น “ทรัพยากรบุคคล(Human 
resources)” อันจะแปรเปลี่ยนมาเป็นทุนในทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ไม่แปลกที่จะสนใจดัชนีชีวัดในเชิง
ปริมาณเหล่านี้ ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นเครื่องประเมินว่าการพัฒนาประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด แต่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ก็ใช่ว่าจะมีแต่ “ศักยภาพ” ที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินได้อย่างเดียว 
หากแต่ยังมีเรื่อง “ระบบคุณค่า” ในจิตใจหรือ “โลกทัศน์” อันเป็นเรื่องระดับ “นามธรรม” ที่ไม่
สามารถแยกออกจากตัวบุคคลไปได้ หรือพูดให้เข้าใจก็คือว่า การพัฒนาแบบเดิมสนใจแต่ด้านวัตถุ จน
ละเลยมิติทาง “วัฒนธรรม” ไปเสียสนิทนั่นเอง 
 ข้อเสนอของนักมานุษยวิทยาเศรษฐกิจหลายคนพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่า “การพัฒนา
สังคม” ไมส่ามารถจะด าเนินไปในเชิงเดี่ยวหรือแค่มิติเศรษฐกิจอย่างเดียวได้ ทั้งนี้เพราะข้อเสนอเรื่อง 
“กลไกตลาดเสรี” หรือ “ทุนนิยม” ที่เชื่อว่าสามารถท างานได้เองของนักเศรษฐศาสตร์หรือนักทฤษฎี
ยุคเริ่มแรกที่สนับสนุนความทันสมัยนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงโดยปราศจากการยึดโยงกับสถาบัน
อ่ืน โดยเฉพาะมิติทาง “วัฒนธรรม” ซึ่งนั่นแปลว่า หากจะพัฒนาเศรษฐกิจก็ต้องค านึงถึงด้านสังคม
และวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ดังจะยกตัวอย่างทัศนะของนักวิชาการที่ให้เหตุผลในประเด็นนี้ได้ดังนี้ 
  - คาร์ล โปลันยี (Karl Polanyi) ได้เสนอไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเรื่อง “The Great 
Transformation” (1944) ในมุมมองที่โต้แย้งนักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคว่า ระบบเศรษฐกิจเสรี
ที่ว่า “เสรี” แท้จริงจะไม่สามารถท างานได้ตามกลไกเหมือนที่นักเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิคพูดกัน
เอาไว้ พร้อมกับเขาก็ไม่เชื่อว่าระบบเศรษฐกิจเสรีจะเป็นตัวกระจายความมั่งคั่งได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ 
เพราะพบการแทรกแซงของ “กลไกเชิงสถาบัน” อ่ืนๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี คติ
ชุมชน ฯลฯ ในกระบวนท างานของเศรษฐกิจเสรีนี้ด้วย (Polanyi, 1944) ดังนั้น โปลันยีจึงเสนอมโน
ทัศน์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องเชิงสถาบันกับการพัฒนาเศรษฐกิจ(เสรี)ไว้คือ มี “การยึดโยงเชิงสถาบัน
(Embeddedness)” 
  - มิเชล บูราวอย (Micheal Burawoy) ได้อธิบายปัจจัยที่ก าหนดเศรษฐกิจทุนนิยมว่า
เป็นเรื่องของ “สถาบันนอกรัฐ” โดยเขาได้ศึกษาผ่านสังคมรัสเซียหลังการล่มสลายของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ. 1991 เขาพบว่า แม้ประเทศจะพยายามเข้าสู่ระบอบทุนนิยมโดยที่รัฐไม่เข้าไป
แทรกแซงขนาดไหน แต่ทว่ากลไกตลาดกลับท างานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเงื่อนไขของ “สถาบันนอก
รัฐ” ในยุคก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์สังคมนิยมซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดิมที่หยั่งรากลึกของสังคม
รัสเซีย ท าให้แทนที่เกษตรกรจะท าการเกษตรเพ่ือเน้นขายตามวิถีทุนนิยมที่เพ่ิงเข้าใหม่ แต่กลับเน้น
ปลูกไว้กินและแลกเปลี่ยนตามโครงสร้างสังคมแบบเดิม ประกอบกับตลาดขนาดใหญ่ก็มี “มาเฟีย” 
หรือผู้มีอิทธิพลที่ควบคุมอยู่ (Burawoy, 2002) ดังนั้น ความพยายามของบูราวอย ก็คือการพยายาม
จะเสนอว่า หากจะพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามกลไกตลาดเสรี ก็ต้องชั่งน้ าหนักถึงการปฏิรูปสถาบัน
ในเชิงสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆ กันด้วย 
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  - แอนโทนีย์ เบ็บบิงตัน (Anthony Bebbington) เสนอในเชิงตัดพ้อว่า ในการพัฒนาที่
เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างความทันสมัย “นักมานุษยวิทยา” แทบจะไม่ได้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาเลย (เนื่องจากคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของ
นักวิทยาศาสตร์ รัฐ หรือนักเศรษฐศาสตร์) จึงท าให้แนวทางการพัฒนาที่ออกมาเป็น “รูปแบบปฏิบัติ
สมัยใหม่” ที่ไม่ได้ค านึงถึงรูปแบบปฏิบัติในแบบเดิมของกลุ่มคน(หมายถึง “วัฒนธรรม”)ที่หลากหลาย 
ดังตัวอย่างงานศึกษาของเขาที่ศึกษาปรากฏการณ์ “การปฏิวัติเขียว” ในเม็กซิโกประมาณทศวรรษ 
1940 ที่ภาครัฐพยายามจะท าให้ประชาชนในภาคเกษตรกรรมหันมาปลูกพืชในเชิงพาณิชย์กันหมด 
โดยมีมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตร แต่ในขณะนั้น ชาร์ล ซอลเออร์ (Carl Sauer) 
ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการเกษตรคนส าคัญเตือนให้ระวังการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปว่าจะ
ท าลาย “วัฒนธรรม” และ “ความหลากหลาย” ในระบบการผลิตของชาวนา อย่างไรก็ตาม ทาง
มูลนิธิไม่ได้ให้ความสนใจต่อข้อเสนอของซอลเออร์เลย เพราะถูกมองว่าไม่ได้ช่วยให้แก้ไขปัญหาความ
ยากจน ผลที่ตามมาก็คือ แม้โครงการ “ปฏิวัติเขียว” ในเม็กซิโกจะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วย
เพ่ิมผลผลิตมากขึ้น แต่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องในด้านอ่ืนๆ เช่น ผลลบทางการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ การพ่ึงพิงเทคโนโลยีต้องน าเข้าจากต่างประเทศ การที่รัฐให้
ความส าคัญต่อผู้ผลิตขนาดใหญ่มากกว่าชาวนาขนาดเล็ก เป็นต้น (Bebbington, 1994)  
 ด้วยเหตุนี้ จะเห็นว่า การพัฒนาที่ถูกก าหนดโดยส่วนกลางซึ่งเน้นแต่ความเจริญเติบทาง
วัตถุและเศรษฐกิจ “ไม่ใช่” มิติเดียวที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาคหรือความยั่งยืน ทั้งนี้เป็นเพราะ 
“บริบท” การพัฒนามักจะเกี่ยวข้องหรือยึดโยงกับปัจจัยเชิงสถาบันอ่ืนๆ โดยเฉพาะลักษณะเฉพาะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่ งไม่สามารถมองข้ามได้ ดังนั้น จึงท าให้เห็นว่านโยบายการพัฒนา 
“ส่าเร็จรูป” หรือแบบ “พิมพ์เขียว(Blue print)” จากรัฐฝ่ายเดียวในบางครั้งก็ไม่สามารถเข้าและ
แก้ไขปัญหาในแต่ละท้องถิ่นท่ีมีความเฉพาะและซับซ้อนได้ เพราะแบบแผนที่ “ส าเร็จรูป” เหล่านั้นมุ่ง
แต่ท าให้เกิด “มาตรฐานเดียวกัน” ในภาพรวม จึงไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างในบริบทเฉพาะของผู้คน 
หรือพูดง่ายๆ ก็คือมักละเลย “อัตลักษณ์ท้องถิ่น” ที่หลากหลาย ทั้งยังมีแนวโน้มที่กลายกลืน “ความ
เป็นท้องถิ่น” ให้สูญสลายไป ซึ่งข้อสังเกตประการส าคัญของแนวทางการพัฒนาที่ด าเนินไปในทาง
เดียวนั่นคือ นอกจากจะไม่สอดรับกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่หลากหลายแล้ว ผลส าเร็จของการพัฒนาที่
เกิดขึ้นจึง “ไม่เท่ากัน” ตามไปด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะเงื่อนไขของ “วัฒนธรรม” แต่ละท้องถิ่นอาจจะ
สอดรับได้มากน้อยกับมาตรฐานการพัฒนากลางแตกต่างกันตาม เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การ
พัฒนาตาม “สูตรส่าเร็จ” ของกระแสหลักแบบเดิม ท่าให้เกิดความไม่เท่าเทียมทางการพัฒนา 
เปรียบเสมือนได้กับ ความพยายามยัด “ความเป็นท้องถิ่น” ลงไปในเบ้ากล่องของ “การพัฒนาที่
ส่าเร็จรูป” ทรงเดียว อะไรที่เกินจากกรอบก็ถูกลดทอนหรือตัดออก เป็นเหตุให้เกิดความล่มสลาย
ของวัฒนธรรมตามมา 
 ดังเช่นตัวอย่างการพัฒนาไทยในยุคทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ที่ยึด “พิมพ์เขียว” ใน
ลักษณะของ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ซึ่งช่วงแรกเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการปรับ
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น การสร้างถนน เขื่อน วางโครงข่ายไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัย ฯลฯ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้น เช่น สนับสนุนให้
ประชาชนลงทุนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแทนการปลูกหรือเลี้ยงไว้กินในครัวเรือน โดยรัฐบาล
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จะมีแหล่งเงินทุนให้ “กู้” ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) ฯลฯ โดยไม่ได้ค านึงถึง
เงื่อนไขวัฒนธรรมของแต่ละภาค/แต่ละท้องถิ่น เป็นผลให้ในระยะยาวเกิดความล่มสลายเกิดขึ้นทั้งใน
ด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน ตัวอย่างเช่น การย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านในพ้ืนที่น้ าท่วมของเขื่อนยันฮี
(เขื่อนภูมิพล)จังหวัดตาก ล าพูน และเชียงใหม่ เนื่องจากไม่มีการแจ้งข้อมูลอาณาเขตจมน้ าที่ชัดเจน
จากรัฐบาล ท าให้ชาวบ้านต้องทิ้งชุมชนและแยกย้ายกันไปหาที่อยู่ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการท าลาย
พ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้แล้ว โครงการสร้างเขื่อนนี้ยังเท่ากับเป็นการท าลายวิถีความเป็นชุมชนให้สูญ
สลายอีกด้วย (แก้วตาไหล กันทะจัน, 2496) รวมไปถึงตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มสอนบุตรหลานให้
พูด “ภาษาท้องถิ่น” ของตนเองน้อยลงโดยหันไปยึดภาษาไทยกลางกันเสียหมด เป็นเหตุให้คนท้องถิ่น
ลดคุณค่า “วัฒนธรรม” และ “ภูมิปัญญา” ที่ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษอันเป็นเครื่องยืนยันถึงตัวตน
ของตนไปเสียหมดสิ้น รวมถึงเป็นเหตุสืบเนื่องให้คนในท้องถิ่นมองค่าของวัฒนธรรมรากเหง้าตน 
“ต่ าลง” (หรือ “ดูถูก”) เพราะหันไปชื่นชมกับวัฒนธรรมกระแสหลักอันเป็นผลจากการพัฒนารวม
ศูนย์ 
 เป็นเหตุให้การพัฒนาในยุคใหม่ต้องถูกทบทวนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ ไม่กระทบเชิงลบต่อ
คุณค่าของ “วัฒนธรรม” ผู้คนที่หลากหลาย ทั้งนี้เพราะการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็
เท่ากับเป็นการเคารพ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เช่นกัน ดังเช่นจะได้อธิบายให้เห็นแนวทาง
แบบจ าลองในแผนภาพ 7.10 ดังนี้ 

ภาพ 7.10 แบบจ าลองของแนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงความหลากหลายของอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยหน้าที่ของ “กลุ่มอ านาจ” ต้องเปิดโอกาสและหาหนทางเพ่ือสร้างพลังให้กับท้องถิ่น แล้ว
ให้ท้องถิ่นเหล่านั้นสะท้อนความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่สอดรับต่อการคงอยู่ของวัฒนธรรม
ตนเอง เพื่อเป็นการเคารพต่อความหลายหลายและสร้างความเท่าเทียมระหว่างผู้คน (ท่ีมา: ผู้เขียน)  
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 กล่าวคือ การพัฒนาตามมาตรฐานส าเร็จรูป “พิมพ์เขียว” แม้จะท าให้เกิด “ความก้าวหน้า
ทางวัตถุ” แต่กลับก่อให้เกิด “ความล้าหลังทางวัฒนธรรม” เพราะภายใต้ความพยายามให้เกิด 
“ความเหมือนกัน” ได้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดวิกฤติของระบบคุณค่าและส านึกสารพัด อันเกิด
จากการละทิ้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว แทนที่ “รัฐ” หรือ
ภาคส่วนที่มีอ านาจน าทางการพัฒนา (เช่น NGOs) จะใช้วิธีครอบง าแนวทางการพัฒนาโดยผูกขาดไว้
กับแนวทางแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะ “พิมพ์เขียว” เหมือนเดิม ก็เปลี่ยนมาเป็นการเปิดโอกาสหรือ
เพ่ิมพลัง (Empower) ให้กับ “ภาคประชาชน” ซึ่งมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แสดง
ศักยภาพหรือมีส่วนร่วมทางการพัฒนามากขึ้น อาจจะท าได้โดยการน าเอา “วัฒนธรรมเฉพาะ” อัน
เป็น “ทุนทางวัฒนธรรม(Cultural capital)” มาประยุกต์ใช้กับแนวทางการพัฒนา “ใหม่” ที่คิด
ขึ้นเพ่ือให้สอดรับกับเงื่อนไขสังคมและความต้องการของชุมชน จากนั้นจึงค่อยสะท้อนขึ้น ไปสู่ภาครัฐ
ในลักษณะ “ล่างขึ้นบน” ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่ได้จะไม่ใช่มาตรฐานส าเร็จรูปอีกต่อไป แต่จะเป็น 
“แนวทางการพัฒนาที่ค านึงถึงความหลากหลายและความยั่งยืนของอัตลักษณ์ท้องถิ่น” ที่หลากสีสัน
และหลากบริบท ถือเป็นการพัฒนาแบบ “Ethno-development” หรือเป็นการพัฒนาที่ 
“เคารพ” ถึงความแตกต่างทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ (Hettne, 
1990: 189-194)  ซึ่งก็ยืนพ้ืนอยู่บนหลักคิดเรื่อง “ความยุติธรรม” และ “ความเสมอภาค” ของ
ประชาชนที่ควรจะได้รับ เพ่ือมุ่งสร้าง “ความเท่าเทียม” ในประเด็นเรื่องสิทธิความเป็นพลเมืองต่อไป 
 ความพยายามเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาที่ค านึงถึงมิติทาง “วัฒนธรรม” ไม่เพียงแต่เปิด
มุมมองใหม่ของการพัฒนาว่าควรต้องขับเน้นเรื่องของ “จิตใจ” มนุษย์ให้ควบคู่กับความเติบโตด้าน
เศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการมองให้ทะลุกรอบ “ความเป็นมาตรฐาน” ที่เรามักจะคิดเชิงระบบมาเสมอ
มา “การพัฒนา” ต้องจบที่ความเป็นแบบแผนตายตัว (แบบตะวันตก) ซึ่งอีกนัยหนึ่งของความคิดแบบ
นี้ก็คือการ “ให้คุณค่า” กับสิ่งหนึ่งและ “ลดคุณค่า” ของอีกสิ่งหนึ่งจนน ามาสู่ “อคติ” หรือช่องว่างใน
การพัฒนา(เป็นต้นว่ายกย่องคนเมืองหลวง และดูถูกคนส่วนภูมิภาค) เพราะท้ายที่สุดเราก็จะเห็นว่า 
ในบรรยากาศของความเป็น “โลกาภิวัตน์” และความหลากหลายแล้ว หากการพัฒนาไหนที่ค านึงถึง
คนหมู่มากอย่าง “ภาคประชาชน”แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องผิดอะไรที่แนวทาง “การพัฒนา” จะไม่หยุดอยู่
ทีค่่าตอบสุดท้ายเพียงแนวทางเดียว! 
 
 

ข้อเสนอเร่ืองการทบทวนทิศทางและสถานะของแนวคิดด้าน “การพัฒนา” 
 
 ดังเช่นที่กล่าวไปในบทแรกๆ ถึงธรรมชาติของแนวคิดหรือทฤษฎี “การพัฒนาสังคม” เป็น
ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ประยุกต์เอาศาสตร์หลายแขนงเข้ามาร่วมสังเคราะห์มุมมองและแนวทาง ไม่
ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา ฯลฯ เพ่ือสรรหาวิธีการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์สู่ลักษณะอันพึงประสงค์ หากแต่ว่าสภาพทาง “สังคม” อันเป็นพ้ืนฐาน
ของการสร้างแนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งในแง่พ้ืนที่และเวลา 
ฉะนั้นจึงท าให้แนวคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาจ าเป็นต้องมีพลวัตผันแปรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นั้นด้วย อีกทั้งนัยของค าว่า “การพัฒนา” นั้นก็สื่อความหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง” เพ่ือไปหาสิ่งที่ 
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“ดีกว่า” อยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับว่า “ไม่มีทฤษฎี หรือแนวทางการพัฒนา หรือหลักปรัชญาการ
พัฒนาใด” ที่จะสามารถใช้ได้อย่าง “ครอบจักรวาล” แบบอมตะนิรันดร์กาลตลอดไป 
 ข้อเสนอถึงเรื่องการทบทวนสถานะและทิศทางของแนวคิด/ทฤษฎีด้านการพัฒนานั้น ก็เพ่ือ
ต้องชี้ให้เห็นข้อจ ากัดที่ว่า ไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบเบ็ดเสร็จ เพราะ 
“เงื่อนไข” และ “ปัจจัย” รวมถึง “ความจ าเป็น” หรือ “ปัญหา” ในแต่ละยุคสมัย ในแต่ละพ้ืนที่จะ
เป็นสิ่งที่ “ก าหนด” ทิศทางหรือหน้าตาของทฤษฎีเสมอ นั่นหมายถึงว่า กลุ่มทฤษฎีและแนวทางการ
พัฒนาใดๆ ก็ตาม “ล้วน” แล้วแต่สร้างมาเพื่อให้สอดคล้องกับประโยชน์ที่ควรจะเป็น ณ 
ช่วงเวลา (Time) และพื้นที่ของสังคม (Space) นั้นๆ เสมอ และเมื่อหากสังคม “เปลี่ยน” ทฤษฎี
หรือแนวคิดจากที่เคยใช้เป็นแนวทางอันเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาในยุคก่อนหน้านี้ ก็อาจจะใช้ได้ไม่
สอดคล้องกับบริบทสังคมใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเราก็ควรจะต้องมอง “เปลี่ยน” กระบวนทัศน์และ
ตรวจสอบสถานะของทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านั้นตาม ยกตัวอย่างเช่น ในสังคม “ก่อน” ความทันสมัย
มีความต้องการความเจริญเติบโตทางวัตถุและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีกว่า “ยุคมืด” ปรัชญา
ประจักษ์นิยมหรือวิทยาศาสตร์จึงถูกยกย่องให้เป็นแนวทางเพ่ือความก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์ยุคนั้น 
และเมื่อสังคมเปลี่ยนผันเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม เศรษฐกิจแบบทุนนิยม, การกลายเป็น
อุตสาหกรรม และการกลายเป็นเมืองถูกมองว่าเป็นแนวทางสู่ความศิวิไลซ์ จึงท าให้ “กลุ่มแนวคิดและ
ทฤษฎีที่สนับสนุนความทันสมัย (Modernization theories)” ถูกให้ความส าคัญ แต่พอความทันสมัย
และอุตสาหกรรมได้ด าเนินไประยะหนึ่งก็พบว่าเกิดปัญหาทั้งทางสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างสังคม 
ทฤษฎีความทันสมัยแต่เดิมเริ่มไม่สอดคล้องกับปัญหาใหม่ จึงท าให้เกิดทฤษฎีและแนวคิดกลุ่มการ
พัฒนาทางเลือกอ่ืนๆ ตามมา เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เช่น กลุ่มทฤษฎีการพ่ึงตนเอง หรือกลุ่มทฤษฎี
ที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาชน ฯลฯ ดังนั้น จึงควรมีการกระบวนการ “ประเมินผล” หรือ
“ทบทวน” สถานะและทิศทางของทฤษฎีเพ่ือหาทางปรับปรุงอยู่ตลอด (ดูในแผนภาพ 7.11 เพ่ือ
ประกอบความเข้าใจ) 
 อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า “เราไม่มีทางล่วงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ใน
อนาคตอย่างสมบูรณ์ สิ่งที่ท าได้จึงเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น” ซึ่งก็แน่นอนว่า “การคาดการณ์” 
เป็นการอธิบายของสิ่งที่น่าจะเกิด ซึ่งอาจเป็นไปหรือไม่เป็นไปตามค าอธิบายนั้นก็ได้ เพราะไม่มีใคร
หยั่งรู้อนาคต ด้วยเหตุนี้จึงควรตระหนักด้วยว่า แนวทางการพัฒนาใดจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหา เราก็
ไม่สามารถประเมินผลได้ หากไม่มีการท าให้ทฤษฎีหรือแนวคิดเหล่านั้นเป็นรูปธรรมเสียก่อน หรือพูด
ง่ายๆ ก็คือ เราจะไม่สามารถต่อเติม ถกเถียง ตรวจสอบส่วนที่สึกหรอของทฤษฎีที่คิดขึ้นได้ หากไม่
มีการน่าไปปฏิบัติใช้จริง แต่ในขณะเดียวกันแม้เราจะเคยเห็นว่า การมีทัศนะเชิง “วิพากษ์/วิจารณ์” 
จะเป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้เพราะธรรมดาของมนุษย์ก็ย่อมต้องการผู้ที่สนับสนุนหรือ
เห็นด้วยไปในแนวทางเดียวกัน หากแต่ลองมองอีกด้านหนึ่ง ทัศนะเชิง “วิพากษ์/วิจารณ์” เหล่านั้น
กลับเปรียบเสมือน “กระจก” ที่สะท้อนข้อผิดพลาดที่ตัวเราเองอาจมองไม่เห็น(ให้คิดง่ายๆ ว่าขนาด 
“ดวงตา” ที่อยู่บน “หน้า” เรา เราก็ยังมอง “หน้า” เราไม่เห็นถ้าขาดกระจกช่วยสะท้อน) ซึ่งถ้าเรามี
ใจที่เปิดรับ เราก็จะสามารถปรับใช้ทัศนะเชิง “วิพากษ์/วิจารณ์” เหล่านั้นไปในทางที่เกิดประโยชน์ได้
เช่นกัน เฉกเช่นเดียวกันทัศนะเชิง “วิพากษ์/วิจารณ์” ซึ่งหมายความรวมถึงข้อถกเถียงหรือทัศนะ
โต้แย้งในทฤษฎีทางการพัฒนา ที่ได้ว่ามี “คุณูปการ” ต่อการปรับปรุง ต่อเติม เสริมสร้าง หรืออุดช่อง
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โหว่ของค าอธิบายเพ่ือให้ได้ทฤษฎีและแนวทางที่ “ดีกว่า” (ไม่ใช่ “ดีที่สุด”) และมองอย่างรอบด้าน
มากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างรู้เท่าทัน ก็ควรที่จะมี “วุฒิภาวะ” ที่เปิดกว้างหรืออย่า
รังเกียจที่จะเปิดรับทัศนะเชิง “วิพากษ์/วิจารณ์” ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นจะก่อให้ประโยชน์ต่อชีวิตเรา
สืบไปภายหน้า 

ภาพ 7.11 แบบจ าลองของความจ าเป็นที่ต้องมีการทบทวนสถานะและทิศทางของทฤษฎีและ
หลักการการพัฒนาอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นบริบทของสังคมอันเป็นตัวก าหนดทฤษฎีนั้นมี “พลวัต” อยู่เสมอ 
เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ทฤษฎีหรือหลักการเดิมอาจจะใช้ไม่ได้ จึงต้องมีการปรับปรุงใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง

กับบริบทใหม่ไปเรื่อยๆ (ท่ีมา: ผู้เขียน) 
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สรุป 
 
 กลุ่มทฤษฎีและหลักการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาชน เป็นกลุ่มทฤษฎีที่
พยายามจะผลักดันบทบาทการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ “ภาคประชาชน” ให้มากที่สุด ในลักษณะ
แบบจ าลองพีระมิดหัวกลับแบบ “ล่างขึ้นบน (Bottom-Up Model)” เพ่ือมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่
เข้มแข็งจากฐานราก และเพ่ือให้เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ “ภาคประชาชน” ให้มาก
ที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญในการพัฒนา โดยสาระหลักก็คือ “การเพ่ิมพลังศักยภาพ 
(Empowerment)” ให้ประชาชนกลายมาเป็นฝ่ายกระท าการหรือเป็นฝ่ายรุก (Active) บ้าง ไม่ใช่
เป็นฝ่ายตั้งรับหรือสยบยอมต่ออ านาจอย่างเสียเปรียบแบบเดิม  
 ทั้งนี้โดยหลักการทั่วไปแม้จะเป็นการพยายามเสนอ “ทางออก” ให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
การพัฒนากระแสหลัก แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนากระแสหลักหรือ “ความทันสมัย” หรือมองว่าเป็น
โทษไปเสียทุกด้าน แต่กลับพบความพยายาม “ผสานจุดร่วม” เพ่ือกลบจุดอ่อนของข้อวิพากษ์ก่อน
หน้านี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทฤษฎีการพัฒนากลุ่มนี้มีการมองบริบทสังคมที่อิง “ความเป็นจริง” 
มากกว่า โดยเฉพาะการที่ยังมองว่า “ความเติบโตทางเศรษฐกิจ” คือผลประโยชน์ของประชาชนที่ยัง
ละทิ้งไม่ได้ ซึ่งแนวทางการพัฒนาที่เน้นความส าคัญของ “ภาคประชาชน” ถูกสะท้อนออกมาให้เห็น
ผ่านวัตถุประสงค์การต่อสู้เพ่ือให้มาซึ่ง “ความยุติธรรม” และ “การมีส่วนร่วม” ในมิติต่างๆ นับตั้งแต่
ด้านการเมือง(ที่ต้องยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตย) ด้านเศรษฐกิจ ด้านภูมิปัญญา/วิถีชีวิต ด้าน   
อัตลักษณ์และวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพ่ือสรรหาวิธีการ
การพัฒนาที่ “ยั่งยืน” อันก่อให้เกิดความสมดุลและเป็นมิตรกับทุกฝ่าย  
 อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มทฤษฎีและหลักการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาชนจะถูก 
“ยอมรับ” ในฐานะแนวทางการพัฒนาร่วมสมัยที่หวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในสังคม แต่
ก็ยังไม่ได้แปลว่าแนวทางการพัฒนานี้จะ “ดีที่สุด” หรือสิ้นสุดแค่นี้ เพราะตราบใดที่สังคมยังก้าว
เคลื่อนต่อไปในอนาคต ตราบนั้นแนวทางและทฤษฎีการพัฒนาก็ยังต้องมีการ “ทบทวน” เพ่ือพัฒนา
ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทสังคม “ใหม”่ ที่จะเกิดข้ึนต่อไปด้วย 
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ค่าถามท้ายบทที่ 7 
 
 1. เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ “แนวทางการพัฒนา” ยุคใหม่ ต้องให้ความสนใจ “ประชาชน” คือ
อะไร? ให้อธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของนักศึกษาเอง 
 2.  จงสรุปสาระส าคัญของหลักการ “การพัฒนาทางเลือก  (Alternative 
Development)” มาให้เข้าใจพอสังเขป 
 3. “หลักการการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยท าให้ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของใน
กระบวนการพัฒนานั้นร่วมกัน” นักศึกษามีความเข้าใจต่อประโยคดังกล่าวอย่างไร? จงอธิบาย 
 4. จงอธิบายถึงลักษณะส าคัญของ “ภาคประชาสังคม (Civil society)” ว่ามีลักษณะ
เช่นใด? จงสรุปใจความเป็นภาษาและตามความเข้าใจของตนเอง 
 5. เงื่อนไขหรือปัจจัยอะไรบ้างที่ท าให้ “การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม (Civil 
society movement)” เกิดพลังและความเข้มแข็ง? จงอธิบายรายละเอียด 
 6. จงอธิบายสาระส าคัญของแนวทาง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development)” มาให้เข้าใจ? 
 7. ปัญหาส าคัญของการพัฒนาที่ยึดแบบแผนส าเร็จรูปหรือ “พิมพ์เขียว (Blue Print)” ที่
กระทบต่อมิติทาง “วัฒนธรรม” คืออะไร? จงอธิบายด้วยภาษาและความเข้าใจของตนเอง 
 8. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการทบทวนถึงสถานะและทิศทางของ “แนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนาสังคม” อยู่เสมอ? จงอธิบายถึงเหตุผลและความจ าเป็น 
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