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สํ าหรับในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา สํ านักงานประจํ าภูมิภาคของมูลนิธิฯ ไดรวมสนับสนุน การจัดทํ าวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชนขึ้นมาโดยเฉพาะในประเทศไทย กระบวนการ ของการมีสวนรวมจากลางสูบน โดยชุมชนราก
หญาเขามามีบทบาทหลักและรวมมือกันอยางเต็มที่ ในการเตรียมการในการกํ าหนดรางนโยบายทางเลือกในการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้ วาระประชาชนดังกลาวซึ่งกลาวถึงขอวิพากษตอกระบวนการดํ าเนินการภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ได
จัดพิมพขึ้นเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใชชื่อวา ขอเสนอสํ าหรับการประชุมสุดยอดดาน การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาค
ประชาชน หรือ Peoples Agenda for Sustainable Development in Thailand

ความพยายามในการผลักดันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิ อีกประการไดแก การจัดทํ าบันทึกขอตกลง The 
Johannesburg Memorandum–Fairness in a Fragile World ซึ่งไดรับ การแปลเปนภาษาตางๆ หลายภาษา (สามารถดาวน
โหลดไดที่ www.worldsummit2002.org) โดยเรียก เอกสารนี้วา โจเบิรก เมมโม (Jo’burg Memo) ซึ่งกํ าลังทํ าการแปล และตี
พิมพเปนภาษาบาฮาซา สํ าหรับประเทศอินโดนีเซีย และภาษาไทย ภาษาเวียดนาม

โจเบิรก เมมโม (Jo’burg Memo) เปนหนึ่งในความพยายามของการสนับสนุนของมูลนิธิฯ เพื่อเปดประเด็นการ
อภิปราย ทั้งในสวนของผลที่ตองการจากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก และเสนทางอันวิกฤติของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทศ
วรรษที่กํ าลังจะมาถึง

โจเบิรก เมมโม (Jo’burg Memo) ไดตั้งคํ าถามที่สํ าคัญซึ่งมักจะถูกลืมวา “ใชแลวมันคือการพัฒนา แตเปนการ
พัฒนาแบบใดและเพื่อใคร” ซึ่งเปนขอสนเทหที่เปนไปในทิศทางเดียวกันกับคํ าถามหลักๆ จากองคกรพันธมิตรตางๆ ของมูลนิธิ
ฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในระหวางป พ. ศ. 2544 วา “ใชแลว มันคือการเติบโต แตเปนการเติบโตแบบใด ราคาเทาใดและ
ใครจะเปนคนรวมจาย” นอกจากนี้แลว Jo’burg Memo ยังนํ าเสนอวาระเพื่อความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและความเทาเทียม 
เนื้อหาบรรยายถึงความสัมพันธ ซึ่งกันและกันที่ซับซอนของนิเวศวิทยาและความเทาเทียมอยางแทจริงที่จะจัดการกับปญหา 
ความยากจนในหลายมิติ บันทึก โจเบิรก (Jo’burg) เปนการรวมเอาเรื่องสํ าคัญในยุคหลังการประชุมที่ริโอ เขากับขอเสนออัน
หลาก หลายสํ าหรับตอการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนดานการพัฒนาที่ปราศจาก ความยั่งยืนตางๆ เพื่อที่จะสงเสริมสิทธิตางๆ 
ไมวาจะเปนดานพลเรือน ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม
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นอกจากนี้ บันทึกนี้ยังไดกลาวถึงเสียงเรียกรองที่ตองการใหมีการกระจายสิทธิและทรัพยากรตางๆ  เปนการเรียกรอง
เชิงกลยุทธในประเด็นสิทธิชุมชนในโลกไรพรมแดนนี้ บงบอกถึงความตองการของ ผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ป
รากฎในชวงการเตรียมการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลก ในแตละประเทศ เจตนารมยซึ่งเปนผลจากการจัดเวทีคูขนานภาค
ประชาชนทั่วภูมิภาคนี้ ในชวงกอน การจัดการประชุมสุดยอดโลกกลาววา เราคือ “ผูถือสิทธิ ไมใชแคผูมีสวนไดสวนเสีย” 
(Rightholder not stakeholder!) ซึ่งเปนการทาทายวาทกรรมของสหประชาชาติที่เรียกประชาชนวา เปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
เทานั้น

เอกสารอีกฉบับหนึ่งที่มูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต จัดขึ้น
ในโอกาสการวิพากษมุมมองของการพัฒนาการประชุมสุดยอด ส่ิงแวดลอมโลก ซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านัก
งานประจํ าประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีชื่อวา “10 Years after Rio: Debating Development 
Perspectives” (ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2545) ซึ่งมีการแปลเปนภาษาเขมรและภาษาไทยโดยมีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบที่มา
ของกระบวนทัศน การพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบันและขอเสียของกระบวนทัศนดังกลาว หนังสือ 10 Years after Rio กลาวถึง ผล
เสียของกระบวนการโลกาภิบาล สถาบันตางๆ ที่รับผิดชอบและกลไกที่เกี่ยวของ รวมทั้งกับการ วิพากษขอขัดแยงที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการดํ าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น (Local Agenda 21) เอกสารนี้ยังเสนอแงมุมตางๆ ที่นาสนใจ
ทางเศรษฐกิจและการจัดการของการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกดวย

แมวาในประเทศที่กํ าลังพัฒนาจะมีการพิจารณาถึงประเด็นทางวัฒนธรรมเพียงเล็กนอย ในแงที่เกี่ยวของกับ ความ
ยั่งยืน  แตประเด็นดังกลาวก็ยังคงเปนส่ิงที่จํ าเปนตองพิจารณา และบูรณาการ เขาไปในระบบเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก  และจะยังคง เปนแกนหลักและ เปนตัวเคลื่อนของการพัฒนา แทบจะไมมีใครตั้งคํ าถามเพื่อเริ่ม
การพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของตลาด

โลกาภิวัฒนสวนรวม กระนั้นระบบตลาดก็ยังสงผลกระทบอยางมากตอ โครงสรางอํ านาจในปจจุบัน รวมทั้ง บทบาท
ของปจเจกชนภายในสังคม ตลาดโลกาภิวัฒนกํ าลังเปน ตัวกํ าหนดวิสัยทัศนและความตองการของ คนรุนตอไป แตคนรุนดัง
กลาวจะมีโอกาสที่จะผนวกวิถีชีวิต และแบบแผนการบริโภคเขากับพฤติกรรม ที่ยั่งยืนไดหรือไม การนํ ามาซึ่งความยั่งยืนในการ
บริโภค จะตองขึ้นอยูกับปจจัยทางวัฒนธรรมอันจะไดรับ การอภิปรายกัน ภายใตกระบวนทัศนชี้นํ านี้หรือไม

เหตุการณความรุนแรงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 คงจะไมเกิดขึ้น หากการพัฒนาในอดีต จะสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลง หากการพัฒนายินยอมใหกลุมเปาหมายตางๆ ธํ ารงไวซึ่งระบบคุณคา วิธีคิดตามขนบประเพณีของตน การยึด
ม่ันในแนวคิดทางวัฒนธรรมดังกลาวจะทํ าใหเกิดการละทิ้งรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ไมตรงกับกระบวนการนํ าโลกสูความทัน
สมัย (Modernization process) อันยึดถือ ตัวเองเปนจุดศูนยกลางและมีพื้นฐานอยูที่คานิยมสากลของมนุษยไดหรือไม

แตที่ผานมา นโยบายการพัฒนายังคงยึดถือแนวคิดอุดมคติที่มีเศรษฐกิจเปนศูนยกลาง ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาใน
สมัยของประธานาธิบดี Harry S. Truman สงเสริมขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายใตกระบวนทัศนที่มองการพัฒนาวาเปน
โอกาสที่จะเพิ่มรายไดใหกับ ผูลงทุนโดยการขยายตลาด และเพิ่มความตองการ เชนเดียวกับแนวคิดอุดมคติทั้งหลาย แนวคิด
ของกระบวนทัศนนี้ลวนมีความ ของเกี่ยวกันทางวัฒนธรรมและมักจะมีความขัดแยง หรือแมกระทั่งแขงขันกันโดยตรงกับวัฒน
ธรรม ทองถิ่นและระบบคุณคาตางๆ แตหากวาจะมีการเผยแพรกระบวนทัศนนี้ตอไป แนวคิดเหลานี้จักตองไดรับ การปรับให
เหมาะสม เขากับเงื่อนไขบริบทของทองถิ่นนั้นๆ

การจัดทํ าหนังสือเลมนี้ นับวาเปนเอกสารฉบับที่ 14 สํ าหรับการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการ พัฒนาที่ยั่งยืนของมูล
นิธิฯ  เพื่อสะทอนใหเห็นปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนา โดยพิจารณาผานมุมมอง ตางๆ ทางวัฒนธรรมของกระบวนการ
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พัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนาในประเทศไทย เปนกรณีศึกษา รวมทั้งตั้งคํ าถามเพื่อการถกเถียงทางความคิดวา “การ
พัฒนาประเภทใด อยางไร และเพื่อใคร” โดยหวังวา จะเปนเอกสารแนวคิดเชิงประยุกตที่ชวยเติมความเขมขนในประเด็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ที่ไดนํ าเสนอใน บันทึกความตกลง โจเบิรก (Jo’burg Memo) ตอไป

นอกจากนี้ ในเอกสารชิ้นนี้ยังนํ าเสนอประเด็นที่นาสนใจตางๆ  โดยมีกลุมเปาหมายหลักทั้งใน ประเทศไทยและภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ตาม มูลนิธิฯ หวังวาผูอานในประเทศอื่นๆ นอกเหนือนี้จะใหความสนใจศึกษาเอกสาร
ชิ้นนี้เชนกัน  เนื่องจากประเด็นหลายๆ ประเด็นที่กลาวถึงในที่นี้ มีความเปนสากลทั้งในรูปแบบทางสังคม ขอสรุปและแงมุม
ตางๆ ที่สะทอนออกมานาจะแสดงความเห็น รวมของสังคมวัฒนธรรมที่กํ าลังกาวสูความเปนสมัยใหมไดเปนอยางดี พรอมกัน
นี้ มูลนิธิฯ ยังประสงคจะ แลกเปลี่ยนมุมมองกับ “ผูเชี่ยวชาญ” และ “ผูชํ านาญเฉพาะทาง” ซึ่งสวนมากมาจากองคกรการ
พัฒนา

จากประเทศฝายเหนือ หรืออยางนอยผูที่ทํ างานอยูในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ซึ่งรูปแบบทาง วัฒนธรรม
และสังคมมีความคลายคลึงกับประเทศไทย โดยหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารนี้จะมีสวนชวยให ขอมูลเพิ่มเติมในการอภิปรายที่
กํ าลังเกิดขึ้นในสังคมวาดวยความเกี่ยวของ ของปจจัยทางวัฒนธรรมตอ การพัฒนาและการวางแผนโครงการ  นอกจากนี้มูล
นิธิหวังยิ่งวา เอกสารชิ้นนี้ จะเปนกระจกสะทอนมุมมอง สํ าคัญๆ เกี่ยวกับเปาหมายของการพัฒนาภายใตความตั้งใจที่มุงมั่น 
ในการสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหเกิดขึ้นอยางแทจริง

ขอสันนิษฐาน เครื่องมือและวิธีการตางๆ ที่รวมกันชี้นํ าทิศทางการพัฒนาในปจจุบันตองไดรับ การประเมินอยางถี่
ถวนมากขึ้น เพื่อจะนํ ามาซึ่งการลงมือปฏิบัติการที่เปนผลดีสํ าหรับ การพัฒนาที่ยั่งยืน รูปแบบใหม เพียงเทานี้ความตองการ
สํ าหรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA and private) ที่เพิ่มขึ้น ก็จะดูสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดอยางแทจริง ตามที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับนี้ นอกจากนี้ยังกลาวถึงการพิจารณาถึงนิยามศัพทของคํ าวา ความยาก
จน (Poverty) ภายใตบริบท ที่หลากหลายแตกตางกันไปในมิติทางวัฒนธรรมและสังคม และยังชวยทบทวน กลยุทธในการ
บรรเทาปญหา ความยากจนที่ไดรับการวิพากษกันเปนอยางมากวา เปนยาสารพัดนึกสํ าหรับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 จริง
หรือไม? เนื่องจากรูปแบบการพัฒนา กระแสหลักที่สถาบันตางๆ ไดใชเปนกลยุทธในนามของการพัฒนา ที่ผานมามีสวนทํ าให
เกิดความยากจนเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ริดรอนสิทธิตางๆ และทํ าลาย ทรัพยากรธรรมชาติที่ประชาชนควรไดใชเพื่อการ
ดํ าเนินชีวิตที่ยั่งยืน ถึงเวลาแลวหรือยังที่พวกเราควร มีการทบทวนถึงผลกระทบของการดํ าเนินงานดานการพัฒนาในรูปแบบ
ปจจุบันนี้อยางถี่ถวนรอบคอบ และถองแทยิ่งขึ้น

ดร. ไฮเกอ เลิชมานน
ผูอํ านวยการ
มูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
12 สิงหาคม 2545
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บทนํ า
งานเขียนชิ้นนี้จะกลาวถึงประเทศไทย “ในยุคของการพัฒนา” เปนหลัก โดยจะเชื่อมโยงไปยังประเทศตางๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต บทความนี้จะกลางถึงขอจํ ากัดของการพัฒนาที่ยั่งยืนในสวนของภูมิภาค ตราบเทาที่นโยบาย
ระดับประเทศและการเมืองจะยังคงความเพิกเฉยตอลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของกลุมประเทศเปาหมายและกลุมเปา
หมายในภูมิภาคที่เปนสาเหตุทํ าให จุดประสงคของการพัฒนารวมทั้งเครื่องมือสํ าหรับการพัฒนาตางๆ ไมประสบผลสํ าเร็จ
ตามที่วางไว การปฏิเสธวิสัยทัศนของโลกไรพรมแดนอาจมีความจํ าเปนในฐานะที่เปนพื้นฐานประการหนึ่งสํ าหรับความ
พยายามสํ าหรับการพัฒนาที่นํ ามาซึ่งความยั่งยืนในการพัฒนาของมนุษยในอนาคตตอไปดวยสาเหตุงายๆ เพราะโลกไร
พรมแดนตองการขอสรุปเชิงคุณภาพ เชน “ดี” และ “ไมดี” “ความรับผิดชอบ” และ “หนาที่” “ความยุติธรรม” และ “ความอิสระ” 
“ความเสมอภาค” และ “ความเปนธรรม” เปนตน อยางไรก็ตาม เนื่องจากการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กํ าหนดขึ้นในการประชุมสุดยอด
โลกวาดวยสิ่งแวดลอมที่กรุง ริโอ เด จาเนโร มองเห็นวา การปกปองความแตกตางทางวัฒนธรรมของมนุษยเปนเสาหลักที่
สํ าคัญยิ่ง ความยั่งยืนไมสามารถเกิดไดโดยการสรางสรรค นํ าเสนอ หรือบีบบังคับใหมีการตีความแนวคิดเชิงคุณภาพเพียง
หนึ่งเดียวหรือดานในดานหนึ่งดังที่ระบุไวขางตน

บทที่หนึ่งจะเปนการสรุปยอเกี่ยวกับการพัฒนาในยุคปจจุบันและนํ าเสนอปญหาและผลเสียของการพัฒนาใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกรณีศึกษาจากประเทศไทย โดยตรวจสอบพื้นฐานทางสังคมของประเทศไทยในสวนที่
เชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนา รวมทั้งภูมิภาคนี้เปล่ียนไปภายใตการพัฒนาในปจจุบันอยางไร บทที่หนึ่งนี้เขียนขึ้นมาใหผู
อานที่อาจยังไมมีความคุนเคยกับบริบทและการอภิปรายดานการพัฒนานัก แตผูเกี่ยวของกับกระบวนการพัฒนาอยูแลว
สามารถพลิก ขามไปอานในบทตอๆ ไปไดเลย

บทที่สองจะดูที่พื้นฐานของแนวความคิดในการพัฒนาของตะวันตกวาสะทอนนโยบายตางๆ ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ผานการเสนอโดยผูมีสวนไดเสียตางๆ อยางไร ตอมาในบทที่สามจะพูดถึงแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนา ความยั่งยืน และ
ความพอเพียง รวมทั้งพิจารณาวาส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอสังคม และความตองการทางโยบายที่เกิดขึ้น รวมทั้งความตองการ
ทางการเมืองดวย ในบทที่ส่ีจะอภิปรายถึงมุมมองตางๆ ของรัฐบาลไทยตอการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยพิจารณาจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติฉบับที่ 9 รวมทั้งขอเสนอใหวิเคราะหลักษณะพื้นฐานบางประการของสังคมไทย ซึ่งมีบางสวนคลายกับ
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในบทที่ 5 จะมุงเนนที่แนวคิดทางเลือกใหมตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งพบ
ไดในประเทศไทย โดยพิจารณาวาส่ิงเหลานี้มีความเกี่ยวเนื่องกับบริบทการพัฒนาของนานาชาติอยางไร ในบทที่ 6 จะกลาวถึง
ปจจัยตางๆ ที่เปนขีดจํ ากัดของการพัฒนาที่ยั่งยืน และบทที่ 7 จะตรวจสอบขอเสนอทางนโยบายของนานาชาติวา พยายาม
เสนอมาตรการเพื่อการแกปญหาอยางไร ประเด็นทางวัฒนธรรมที่ไดอภิปรายไปแลวกอนหนานี้จะถูกนํ ามาเชื่อมประสานกับ
คํ าวา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” อยางไร ในบทนี้จะเนนถึงความสํ าคัญของประเด็น ทางวัฒนธรรมที่มีผลตอความยั่งยืน

ในหนังสือเลมนี้ มีบทความรับเชิญ 2 บท ที่จะนํ าเสนอบทวิเคราะหเชิงประยุกตตอประเด็นที่แตกตางกัน 2 ประการ
ในงานพัฒนาของประเทศไทย บทความแรกโดย คุณวิลาศินี ภูนุชอภัย ในหัวขอเรื่อง “พื้นที่ทางสังคมของผูหญิงไทยภายใต
กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน” บทความนี้ไดนํ าเสนออิทธิพลจากพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตอพื้นที่ทางสังคมของผูหญิง
ไทย และอภิปรายบทบาทหญิงไทยจากอดีตถึงปจจุบันโดยใชแงมุมทางวัฒนธรรมเพื่ออธิบายความไมเทาเทียมทางสังคม
ระหวางเพศ บทความที่สองในหัวขอเรื่อง “ศิลปะกับความยั่งยืน” (Art and Sustainability) โดย Jörg Löschmann สมาชิก
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ของสถาบันเกอเธและผูรับผิดชอบสํ าหรับนิทรรศการระดับภูมิภาค “The End of Growth?” (จัดแลวในป พ.ศ. 2545) และ
นิทรรศการ “Identities versus Globalization” (จะจัดในป พ.ศ. 2547) บทความนี้กลาวถึงประเด็นคํ าถามตางๆ อาทิเชน 
สถานภาพปจจุบันของความยั่งยืนในงานทัศนศิลปในประเทศไทย ความคืบหนาในดานตางๆ ที่เห็นไดในทศวรรษสุดทาย และ
มีปญหาและขอกังวลในดานใดบาง บทความนี้ถือวาเปนกรณีศึกษาที่จะแสดงใหเห็นระดับของความยั่งยืนในสังคมผานงาน 
ทัศนศิลปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

บทน ําสํ าหรับการจัดพิมพฉบับสองภาษา* (อังกฤษ/ไทย)

ผูเขียนไดประสบกับปญหาประการหนึ่งในการแปลบทความ “การพัฒนาที่ยั่งยืน: ยาสารพัดนึก” จากฉบับภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทยเมื่อตองเลือกคํ าแปลภาษาไทยของคํ าวา “Sustainable Development“ เนื่องจากวลีนี้ในภาษาอังกฤษก็
มีความหมายที่เปดกวางสํ าหรับการตีความไดหลากหลายแลวเชนนั้น เราจะแปลวลีนี้เปนภาษาไทยไดอยางไร? ผูเขียนมีทาง
เลือกอยูสองทางในการแปล นั่นคือ

1. การพัฒนาอยางยั่งยืน (ใชโดยทั่วไปตามสถาบันการศึกษา)
2. การพัฒนาที่ยั่งยืน (ใชทั่วไปตามหนวยงานราชการ)

เนื่องจาก “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เปนคํ าที่ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตางประเทศยอมรับเพื่อใชอยาง
เปนทางการ จึงเปนทางเลือกที่ดูเหมาะสมที่จะมาใชเพื่อถอดความหมายของวลี “Sustainable Development“ ลงมาสูภาค
ภาษาไทยของบทความนี้ อยางไรก็ตาม ผูเขียนประสงคจะกลาวไวในที่นี้วา “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เปนศัพทที่ถูกเลือกตาม
นิยามอยางเปนทางการเทานั้น นาเสียดายที่วลีนี้ไมสามารถถอดความหมายของคํ าวา “Sustainability” มาไดอยางครบถวน
สมบูรณ แตประการใด

 “การพัฒนาอยางยั่งยืน” และ ”การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีความหมายแตกตางกันเล็กนอยหากแตชัดเจน คํ าบุพบท “ที่” 
ในวลีที่สองบอกความหมายวา “ความยั่งยืน” มีอยูแลวโดยสมบูรณ เชน ในแผนการระดับนโยบายหรือการดํ าเนินการในโครง
การพัฒนาตางๆ ขณะที่วลี “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ออกจะแสดงถึงแบบอยางที่เปนอุดมคติและตองใชความมานะพยายาม
อยางยิ่งเพื่อไปใหถึง เชนเดียวกับภาษาเขมรซึ่งคํ าแปลของวลี “Sustainable Development“ มีใหเลือกใชไดอยูสองกรณี ใน
บริบทที่แตกตางกันไป ไดแก “Nearun Phiap” (นิรันดรภาพ) และ “Nearun Kham” (นิรันดรกรรม) โดยที่คํ าแรกหมายถึง 
“ความเปนนิรันดรของสถานการณหนึ่งๆ” (The eternity of a situation) สวนคํ าที่สอง หมายถึง การกระทํ าอันเปนนิรันดร 
(The deed of/for eternity)

ในภาษาไทย วลี “การพัฒนาที่ยั่งยืน” นาจะมีความหมายใกลเคียงกับ “Nearun Phiap” ในภาษาเขมร ทั้งนี้เนื่อง
จากบุพบท “ที่” มักใชระบุสถานที่ ตํ าแหนง เวลา หรือสถานการณซึ่งมีอยูจริง ดวยเหตุดังกลาว “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงสอให
เห็นวาความยั่งยืนนั้นมีอยูจริง ในสวนวลี “การพัฒนาอยางยั่งยืน” นาจะมีความหมายใกลเคียงกับคํ าวา “Nearun Kham” ใน
ภาษาเขมร ซึ่งคํ าวา “อยาง” แสดงใหรูสึกไดวา ความยั่งยืนเปนส่ิงที่จะไปถึงไดดวยการกระทํ าหรือการปรับใหเขาตามแบบ
อยาง ความยั่งยืนจึงเปนส่ิงที่พึงจะไปถึงไดดวยการตั้งเปาหมายและมุงมั่นดํ าเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องเทานั้น

การแยกแยะระหวาง “ที่ยั่งยืน” และ”อยางยั่งยืน” มีความสํ าคัญยิ่งในบริบททางภาษาของไทย คํ าวา “ยั่งยืน” แทจริง
แลวไมไดมีความหมายที่ตรงกับกริยา “to sustain” ในภาษาอังกฤษ แตหมายถึง “อยูนาน มีชีวิตอยูนาน คง ทน” (พจนานุกรม
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530, สํ านักพิมพวัฒนาพานิช) ดังนั้น หากตองการไดความหมายที่สมบูรณอันจะเปนการเตือนใจ
ใหรูวา ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดดวยการมีสวนรวมอยางจริงจัง ควรใหทั้งสองวลีในภาษาไทยดังกลาวที่ไดรับการยอมรับอยาง



x

เปนทางการ เทียบเทากัน แทนที่จะเลือกใช “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งมีนัยถึงการพัฒนาที่ “อยูนาน” มากกวา และปจจัยทาง
ภาษาดังกลาวอาจทํ าใหผูอานชาวไทยเกิดความสับสนในการทํ าทํ าความเขาใจถึงความแตกตางระหวาง “Sustainable 
growth” กับ “Sustained growth” ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา หลังจากอานบทนํ าสํ าหรับการจัดพิมพฉบับสองภาษา (อังกฤษ/
ไทย) นี้แลว ผูอานชาวไทยจะพึงระลึกไวเสมอเมื่อพบวลี “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในบทความนี้วา ความยั่งยืนที่มนุษยชาติกํ าลัง
ไขวควาอยูนั้น ควรจะไดมาควบคูกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” อยูดวยเสมอ



1

บทที่ 1
กวาจะมาถึงปจจุบัน

แนวความคิดของการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
คํ าวา การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการตอยอดจากกระบวนทัศนดานการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน ของความเติบโต 

(Growth) และทฤษฎีทางเศรษฐกิจแบบสะสมทุน (Accumulative economics) ที่มาของ คํ านี้สามารถกลาวไดวามีความเกี่ยว
ของกับแนวคิดของประธานาธิบดี Harry S. Truman ในปลาย คริสตศตวรรษที่ 1940 ชวงระหวาง 3 ทศวรรษแรกของการ
ปฏิบัติตามกระบวนทัศนการพัฒนาเดิมนั้น ไดเผยใหเห็นขอบกพรองตางๆ ซึ่งพิสูจนวาแนวความคิดพื้นฐานของกระบวนทัศน 
ที่ผานมาไมถูกตองหรือใชการไมได เพราะแนวคิดของ Truman มุงเนนแตการพัฒนาเศรษฐกิจดวยการเพิ่มผลผลิต โดยตองใช
ทรัพยากรจํ านวนมาก แตในขณะเดียวกันกลับเพิกเฉยตอความจริงที่วา ทรัพยากรที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตลวนมีอยูใน
จํ านวนที่จํ ากัด ส่ิงที่ตามมาคือ กระบวนทัศนนี้นํ าไปสูการพัฒนาที่ไมยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความจํ าเปนอยางมากที่จะตองเพิ่มเติม
ประเด็นเรื่องขีดจํ ากัดของทรัพยากรเขาไปในกระบวนทัศนการพัฒนาดั้งเดิมนี้

นโยบายและตัวชี้วัดดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนทัศนการพัฒนาแบบ Truman1 กํ าหนดนิยามและประเมินระดับของการพัฒนา ดวยตัวชี้วัดเศรษฐกิจตางๆ 
เชน ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) หรือผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National 
Product - GNP)2 ดังนั้น จึงมีการตีความวา ยิ่งตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจมีคาสูงเทาไหร หมายความวามีระดับการพัฒนามากขึ้น
เทานั้น ตัวเลขทางสถิติ

เหลานี้สามารถอธิบายปริมาณทรัพยากรที่เกี่ยวของในการผลิตไดก็จริง หากแตขณะเดียวกันกลับ พิจารณาแคเศรษฐกิจ
ระดับมหภาคที่กํ าลังพัฒนาหรือพัฒนาแลว รวมถึงความมั่งคั่งที่ไดส่ังสมมา ในภาพรวม โดยไมมีการอธิบายอยางถึงตนทุนซึ่ง
เกิดขึ้นจากการบริโภคทรัพยากรตางๆ ที่เปนของสวนรวม (The Commons) และการกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ยังไมมีการพิจารณาผลกระทบทาง ส่ิงแวดลอม หรือการสรางขีดความสามารถของผูคนทั้งในระดับปจเจกและในระดับสังคม
ดังนั้น จึงกลาวไดวา กระบวนทัศนของ Truman ตั้งอยูบนพื้นฐานวิธีคิดที่ไมครอบคลุมความเปนจริงทั้งหมดสํ าหรับ นโยบาย
การพัฒนาที่ควรพิจารณาเพื่อที่จะนํ าไปสูการพัฒนาทั้งระบบนิเวศน และสังคมไปพรอมๆ กัน

นอกจากการใชทรัพยากรธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบสํ าหรับระบบการผลิตในทางเศรษฐกิจจนเกินขีดความสามารถในการ
ซอมแซมและเยียวยาตนเองตามธรรมชาติแลว การใชทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะดังกลาว สงผลขยายตัวเปนการทํ าลาย
ส่ิงแวดลอมและทํ าใหเกิดปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมของโลกในอัตราที่รุนแรงยิ่ง กอใหเกิดปญหาตามมาอยางมากทั้งทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม เพราะสงผลอันตรายตอพื้นฐานชีวิตความเปนอยูของมนุษยนั่นเอง การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบไรขีดจํ ากัดตามกระบวนทัศนการพัฒนาของประธานาธิบดี Truman ไดนํ าไปสูความขัดแยงระหวางวัตถุ
ประสงคและผลลัพธ ดังนั้น จึงมีความพยายามที่จะชี้ใหเห็นวา แนวคิดเดิมที่สรางความเสียหายตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

                                                
1 ค ําวา กระบวนทศันการพัฒนาตามแบบของประธานาธิบดีทรูแมน (‘Truman’s development paradigm’) เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกในการกลาวถึง อยางไรก็ดี ประธานาธิบดี 

แฮรร่ี เอส ทรูแมน ไมใชผูริเร่ิมกระบวนทัศนนี้แตเพียงผูเดียว หากแตแนวคิดนี้เร่ิมมีการกลาวถึงและเปนที่จดจํ าในชวงที่ทานดํ ารงตํ าแหนง
2 ตัง้แตปพ.ศ. 2544 ธนาคารโลกเริ่มใชคํ าวา “รายไดมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Income - GNI) แทนคํ าวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross National 

Product -GNP
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สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางไร รวมทั้งพยายามหาแนวคิดใหมเพื่อเปนพื้นฐานในการวางนโยบายสํ าหรับอนาคตที่เห็นถึง
ความสํ าคัญของการผนวกแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเขาไปในงานพัฒนา รวมทั้งการวางแผนโดยเนนใหความสํ าคัญตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพราะกระบวนทัศนการพัฒนาภายใตความยั่งยืนจะตองมุงพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้นและการ
พัฒนา ทั้งสองดานนี้เองที่จะเปนตัวสะทอนใหเห็นปญหาตางๆ ที่เกิดจากการพัฒนา รวมทั้งจะมีความชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบ
เทียบกับ “ความกาวหนา” ของการพัฒนาในอดีต ตัวอยางสํ าหรับประเด็นที่ตองพิจารณาถึงในดานความยั่งยืนดังกลาวไดแก
นโยบายและเครื่องมือในการแกไขปญหาความยากจน เครื่องมือในการสรางความเสมอภาค เครื่องมือในการจัดการกับ
ทรัพยากรสาธารณะ (The Common) ที่เหมาะสมและยุติธรรม รวมทั้งความยุติธรรมทางกฎหมายและทางสังคมแกสมาชิกใน
สังคมอยางเทาเทียม

ขอผดิพลาดของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามรายงาน Brundtland และการดํ าเนินการ

จากการตระหนักถึงขอผิดพลาดและผลเสียของกระบวนทัศนดังที่กลาวมาแลวขางตน คณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาและสิ่งแวดลอม (The World Commission on Environment and Development - WCED)3 จึงไดนํ าเสนอรูปแบบ
ปจจุบันของการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายงาน “อนาคตรวมกัน” (“Our Common Future”) เมื่อป พ.ศ. 2530 รายงานนี้ไดเสนอ
กระบวนทัศน “ใหม” ที่ไมเพียงแคใหคํ าจํ ากัดความของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคํ านึงถึงบริบทของสิ่งแวดลอมตามที่ควรจะเปน4

เขาไปดวยตามความตองการของระบบนิเวศนโลกเทานั้น แตยังตองมีการตีความและการนิยามศัพทของความยั่งยืนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกรณีที่ฝายการเมืองการปกครองเปนผูนํ าไปใชปฏิบัติ

จากการที่งานดานการพัฒนาขาดเวทีปฏิบัติงานจริงในการพยายามเสนอประเด็นความยั่งยืนเขาไปในบริบทโครง
สรางทางเศรษฐกิจและสังคม จึงสงผลใหหนทางที่จะไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนตองผานกระบวนการที่เยิ่นเยอและเขมงวด จาก
การมองปญหาแบบแยกสวนดวยการลํ าดับหาสาเหตุและผลลัพธแทนที่จะมองแบบองครวม ทํ าใหนโยบายในการดํ าเนินงาน
ดานการพัฒนาที่ยั่งยืนขาดมุมมองที่เปนองครวมไป กลาวคือ การพัฒนาที่ยั่งยืนไดวิวัฒนาการขึ้นเปนแนวคิดที่เนนการเชื่อม
โยงถึงทฤษฎีตามกระบวนทัศน ในขณะที่มีการประเมินความกาวหนาเชิงปริมาณที่ไมสอดคลองกับขอเท็จจริง เชน ระดับ
ความมีคุณภาพชีวิตที่เปนไปในแตละทองถิ่นเปนตน

นอกเหนือไปจากการปกปองอนุรักษส่ิงแวดลอม มาตรการบรรเทาความยากจนและการปฏิรูปสังคมยังมีความ 
จํ าเปนตองคนหาทางเลือกใหมอื่นๆ อีกเพื่อนํ าไปสูแนวคิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ในขณะที่ทฤษฎีตางๆ ดาน
เศรษฐกิจคอยๆ พัฒนาไปสูการหาแนวการผลิตที่บริโภคทรัพยากรนอยที่สุด อันเปนประเด็นสํ าคัญที่สุดอันหนึ่งของการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ยกตัวอยาง เชน ทฤษฎี “Steady – state economy” ของ Herman E. Daly5 นั้น เปนแนวคิดที่ยังขาดกระบวนทัศน
สํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงสังคม ขณะที่ในปจจุบัน คนในสังคมสวนใหญยังมองวาการพัฒนาตองขึ้นอยูกับเศรษฐกิจสวน
เกินที่คงที่ (steady surplus economy) และการเติบโตแบบสะสมทุน (accumulative growth)6 การลงมือสรางกระบวนทัศน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอยางจริงจัง รวมทั้งการนํ ากระบวนทัศนนั้นไปลงมือปฏิบัติโดยทุกฝายที่เกี่ยวของดูเหมือนจะเปน
เงื่อนไขเบื้องตนที่จํ าเปน สํ าหรับกาวตอไปของการพัฒนาทางสังคม

                                                
3 คณะกรรมาธิการคณะหนึง่ในสหประชาชาติ
4 เปนแนวคดิการพัฒนาที่ไมพยายามใชทรัพยากรใหเกินกวากํ าลังการฟนตัวขึ้นเองของธรรมชาติ ซึ่งในขณะเดียวกัน การบริโภคของมนุษยก็ไมควรจะเกินขีดจํ ากัดของธรรม

ชาตทิีจ่ะช ําระลางสิ่งสกปรกและสรางทรัพยากรตางๆ ขึ้นใหม
5 ด ูHerman E. Daly: ‘Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development’, Boston. Beacon Press. 1996
6 ในทีน่ี ้ ค ําวา เศรษฐกจิสะสมทุน (Accumulative economy) หมายถึง เศรษฐกิจสวนเกินคงที่ (Steady surplus economy) โดยอยูบนพื้นฐานของการเติบโตสะสม 

(Accumulative growth) สวนค ําวา Accumulative economics จะหมายถึงแนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจในลักษณะนี้
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การด ําเนนิการสูการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังการประชุมที่ริโอ

ปจจุบันความพยายามในการนํ าเสนอความยั่งยืนทางสังคม มักจะเปนแงมุมที่เกี่ยวกับการแกไขเสียเปนสวนมาก 
กลาวคือ เปนความพยายามที่จะเปลี่ยนผลกระทบที่เลวรายจากความไมเทาเทียมกันของการกระจายและเขาถึงทรัพยากร ที่
เปนผลจากโครงสรางเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมทั้งปญหาชนชั้นสังคมที่วิวัฒนาการมากขึ้นมาตามลํ าดับ ดังนั้น จึงจํ าเปนที่จะ
ตองมีจุดยืนตอแนวคิด

การพัฒนาแบบองครวมที่เห็นการเชื่อมโยงของการพัฒนาที่ยั่งยืนในมุนมองดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมวา
เปนเรื่องเดียวกัน ในขณะที่ระบบโลกาภิบาล (Global governance) ก็ยังไมพัฒนาขึ้นมาในระดับที่เปนผลดีตอการพัฒนาที่
ยั่งยืนแตอยางใด เปาหมายในดานการพัฒนาของสังคมปจจุบันจึงกระจัดกระจายไปเปนหลายประเด็น ดังจะเห็นตัวอยางจาก
แผนปฏิบัติการ 217 ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตขอตกลงรวมกันจากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอม
โลกที่ กรุงริโอ เดอ จานิโร เมื่อป พ.ศ. 2535

ในแผนปฏิบัติการ 21 มีมาตรการแบงการดํ าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนออกเปนหัวขอหลัก 44 หัวขอ กับหัวขอ
ยอยอื่นๆ ที่มีความจํ าเปนสํ าหรับการมองการพัฒนาและปญหาในภาพรวม ในขณะเดียวกัน การแบงยอยดังกลาวนํ ามาซึ่งจุด
ดอยของกระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 21 เพราะเปดโอกาสใหเกิดขอขัดแยงมากมาย รวมทั้งใหอํ านาจแกผูที่มี
อํ านาจตัดสินใจทางการเมือง ในการโตเถียงและตีความแตละประเด็นไดอยางสบายตามความตองการของตนเอง ทั้งยังปลอย
ใหการจัดอันดับความสํ าคัญของความยั่งยืนในการปฏิบัติตามขอเท็จจริง (Realpolitik)8 ถูกครอบงํ าจนกลายเปนการปกครอง
โดยยึดอํ านาจเปนหลัก (Power Politics) ตามความตองการของตนและพวกพองโดยไมคํ านึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนแตอยางใด 
การพัฒนาในชวงทศวรรษหลังนี้ไดมีความพยายามที่จะพิสูจนถึงความเปนไปไดของการพัฒนาที่ยั่งยืนเชนเดียวกัน แตเปน
เพียงในนามของกลุม 2 กลุมที่อางถึงแนวความคิดที่แตกตางกัน 2 ฝาย

ตัวอยางหนึ่ง เชน ความหมายของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economy) แตเดิมหมายถึง ขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบการบริโภคสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่งตองมีโครงสรางพิเศษทางเศรษฐกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อการสนับสนุน หรืออีกนัย
หนึ่งคือ โครงสรางทางเศรษฐกิจในปจจุบันยังไมยั่งยืนนั่นเอง อยางไรก็ตาม ในตัวอยางของประเทศไทยเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
หมายถึงทั้ง ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความยั่งยืนของเศรษฐกิจแบบสะสมทุนและสรางความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา ซึ่งเปน
ความขัดแยงกันในการใหความหมาย9 โดยไมพิจารณาถึงประเด็นการมีอยูอยางจํ ากัดของทรัพยากรตางๆ กระบวนทัศนใดก็
ตามที่เพิกเฉยตอขีดจํ ากัดของความเจริญ (Limits to Growth) ยอมนํ าไปสูการยุติความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวยเชนกัน อีกทั้ง
ยังสงผลในการผลักประเด็นความยั่งยืนออกจากการกํ าหนดนโยบายและการดํ าเนินงานดานการพัฒนาโดยสิ้นเชิง

โครงสรางระบบโลกาภบิาล (Global Governance) ที่ไมเหมาะสม

จากการพิจารณาถึงความจริงในขอนี้ ที่ประชุมทั่วไปของสหประชาชาติ (The United Nations General 
Assembly – UNGAS) จึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Commission on Sustainable Development - 
CSD)10 ขึ้นมา เพื่อเปนคณะทํ างานกลางทํ าหนาที่ดานการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม หนวยงานนี้กลับขาดซึ่งอํ านาจที่จะชี้

                                                
7 แผนปฎิบัตกิาร 21 (Agenda 21) เปนแผนดํ าเนินการพัฒนาสากล อันเปนขอตกลงรวมจากการประชุมสุดยอดทางสิ่งแวดลอมโลกในกรุง ริโอ เด จาเนโร เม่ือป พ.ศ. 2535 

โดยทีแ่ผนปฏิบัตกิารดังกลาวพัฒนาขึ้นจากขอเสนอแนะของรายงานบรันทแลนด (Brundtland Report) เม่ือป พ.ศ. 2530
8 Realpolitik หมายถงึ รัฐศาสตรอันวาดวยการปรับใหเขากับขอเท็จจริงและสรรพสิ่งที่ดํ ารงอยู โดยไมยึดติดกับอุดมคติ
9 ด ูบทที ่3 Rio+10 (‘10 Years After Rio: Debating Development Perspectives’) พิมพโดยมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
10 จดัตัง้ขึ้นมาเปนแผนกยอยภายใตสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาขาติ เม่ือป พ.ศ. 2535
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นํ าการดํ าเนินงานดานการพัฒนาภายใตขอบเขตการดํ าเนินงานของคณะกรรมาธิการและองคกรตางๆ ของสหประชาชาติ การ
มีสถานภาพเปนหนวยงานยอยที่ขึ้นตรงตอสภาทางเศรษฐกิจและสังคมประจํ าสหประชาชาติ (Economic and Social 
Council of the UN – ECOSOC) นั้น ทํ าใหคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนไมมีบทบาทเหนือหนวยงานอื่นๆ โดย
เฉพาะประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม เชน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การทํ าใหเปนทะเลทราย หรือความหลากหลายทางชีว
ภาพ คณะกรรมาธิการวาดวย การพัฒนาที่ยั่งยืนกลับใสใจเพียงผลการตัดสินใจของคณะกรรมาธิการอื่นๆ ของสหประชาชาติ 
ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชสํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจึงเปนไปไดยาก โดยเฉพาะงานพัฒนาดานสังคม ทุกอยาง
หยุดนิ่งเพียงแคระดับทฤษฎี กระบวนการในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติตองเสียโอกาสที่ดีที่จะ
รวมเอาการ ประชุมวาดวยการสนับสนุนดานการเงินสํ าหรับการพัฒนาครั้งแรกของโลก11 เขากับการประชุมสุดยอดวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development - WSSD) ที่จัดใหมีขึ้นที่เมืองโจฮันเนสเบิรกในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2545 ทั้งที่นาจะเปนโอกาสที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงการสนับสนุนดานการเงินสํ าหรับการพัฒนาเขากับการปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อยางไรก็ตาม ความยั่งยืนที่ปราศจาก “แสงนํ าทาง” ยังคงเปนปญหาที่มีการถกเถียงกันอยางมาก แตในดานการลง
มือปฏิบัติจริงยังมีนอยมาก ในความเปนจริงแลว สวนใหญของโลกยังคงยึดถือการปฏิบัติตามพื้นฐานวิธีการแกปญหาและ
กระบวนทัศนการพัฒนาของประธานาธิบดี Truman เชนเดิม ดังการตีความดานการพัฒนาในชุมชนวา หากมีรายไดเฉล่ียตอ
หัวสูงแปลวา “ดี” รายไดเฉล่ียตอหัวตํ่ าแปลวา “แย” จากการใชนิยามศัพทเชิงปริมาณอธิบายความหมายเชนนี้ ทํ าใหผลของ
การพัฒนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในการพัฒนาเชิงสังคมและการกระจายทรัพยากรตองตกไป 
ดวยการใชระบบตรรกะของเศรษฐกิจการสะสมทุน ดวยเหตุนี้การพัฒนาเชิงสังคมและการกระจายทรัพยากรจึงไมถูกนํ ามาวัด
ผลดวยดรรชนีในดานตางๆ ที่กํ าหนดขึ้นอยางเปนอิสระ แตกลับถูกนํ ามาเชื่อมโยงกับสภาพและตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจ ในขณะที่
กระบวนทัศนปจจุบันไมมี

นิยามศัพทสํ าหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ไมอิงกับเศรษฐกิจ ภายใตดํ าเนินการตามนโยบายดานการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็
ยังคงมีความกาวหนาในการพัฒนาอยูเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้ยังตองดํ าเนินการ อยางจริงจัง อีกหลายประเด็น เชน ความ
ยุติธรรมทางกฎหมายอยางแทจริง ความเปนธรรมทางสังคม ความเสมอภาคทางสังคม และความเสมอภาคดานโอกาส
เปนตน

ดังนั้น จึงไมนาแปลกที่ที่ประชุมใหญของสหประชาชาติออกมากลาวถึงการประเมิน12 กระบวนการปฏิบัติงานตาม
แผนตางๆ ที่ตกลงในกรุงริโอ เดจาเนโร เมื่อผานไปแลว 10 ปอยางรุนแรงวา

“… [เรา] มีความหวงใยอยางยิ่งวา ทั้งๆ ที่สังคมนานาชาติไดพยายามอยางตอเนื่องและประสบผลสํ าเร็จอยางมาก
มาย รวมทั้งมีผลความคืบหนาในการปฏิบัติงานตั้งแตการประชุมที่ กรุงสตอกโฮลม แตส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่ง
เปนส่ิงที่คํ้ าจุนชีวิตบนโลกก็ยังคงเสื่อมลงในอัตราที่นากลัว…”

ระบบเศรษฐกิจที่มีการผลิตโดยใชวัตถุดิบทรัพยากรธรรมชาติสูงยังคงเปนขอกังวลหลักในการพัฒนา สวนใหญของ
มนุษยชาติ ในขณะเดียวกัน ปญหาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการถกเถียงกันตั้งแตตนทศวรรษที่ 50 ก็ยังคงไมไดรับการแกไข 
โดยเฉพาะในประเทศกํ าลังพัฒนา เนื่องจากการขาดการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามกระบวนทัศนการพัฒนาที่

                                                
11 International Conference on Financing for Development เมืองมอนเทอรเรย เม็กซิโก มีนาคม พ.ศ. 2545
12 United Nations General Assembly. Ensuring Effective Preparation for the 10-year Review of Progress Achieved in the Implementation of Agenda 21 and the 

Program for the Further Implementation of Agenda 21. Report of the Secretary-General. English, 2000.
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ยั่งยืนยังคงตองพิสูจนตนเองตอผูคนที่เฝาหวังวา การพัฒนาจะทํ าใหชีวิตของเขาดีขึ้นจริงหรือไม ทั้งนี้การพัฒนาจะตองไมใช
เปนเพียงกรอบสํ าหรับระบบที่เอื้อใหเกิดการใช “กลอุบายและการหลบหลีก” (“Tricks and dodges”) แกคนสวนนอยที่ร่ํ ารวย 
และขาดสํ านึกใหสามารถใชชองทางดังกลาว ในการกอบโกยเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไมเปนธรรม13 อยางที่เปนอยู

การเขาถึงของการพัฒนาในปจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เพื่อใหเกิดความเขาใจชองวางระหวางคํ าสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาใหมากขึ้น เราควรพิจารณาพื้นที่เปา

หมายของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใชกรณีตัวอยางของประเทศไทยเพื่อแสดง
ใหเห็นถึงสภาพของการพัฒนาที่เปนอยูของสังคมเมื่อเริ่มตนสหัสวรรษใหม (ป พ.ศ. 2543) รากฐานวัฒนธรรมทั่วไปในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและโครงสรางสังคมผลักดันใหเราไดหันมาถกเถียงประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในภูมิภาคโดยรวม ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลและยังคงมีใหเห็นไดถึงแมวาแตละประเทศจะประสบกับเหตุการณที่แตก
ตางกันออกไปในประวัติศาสตรยุคใหม ตั้งแตยุคลาอาณานิคมและการเขามาของอิทธิพลทางการเมืองจากตะวันตก ตัวอยาง
ของประเทศไทยชี้ใหเห็นถึงปจจัยอันหลากหลาย ซึ่งไดกลายมาเปนประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กํ าลังดํ าเนิน
อยูในสังคมไทยและประเด็นเหลานี้ไดถูกกลาวถึงในงานวิจารณตางๆ ที่พูดถึงกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนในแงมุมตางๆ 
กันไปตามฐานคิดและความเขาใจที่แตกตางกันในเรื่องของความยั่งยืนและความพอเพียง รวมทั้งมิติดานเวลาของอดีตกับ
ปจจุบัน เปนตน

ที่มาของความขัดแยงเชิงความคิดของประเทศไทยดานการพัฒนาคือ การรับเอาความคิดแมแบบของตะวันตกดาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและแนวโนมของลัทธิบริโภคนิยมโดยชนชั้นกลางและชนชั้นที่ร่ํ ารวยของสังคมไทย สงผลใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางความตองการของคนรวยและความตองการของคนจน ซึ่งพบไดเชนกันในหลายๆ ประเทศ แนวคิดใหมที่เปน
ทางออกของการพัฒนาที่กลาวถึงในประเทศไทย14มีความพิเศษตรงที่ไมมุงเนนเฉพาะทัศนะดานวัตถุ แตยังใหความสํ าคัญตอ
ประเด็นเชิงศีลธรรมและวัฒนธรรม เชน ความมีศักดิ์ศรี โอกาสทางสังคม ความเปนธรรมและกระบวนการความยุติธรรมทาง
กฎหมาย เปนตน15

รากฐานและประเพณีที่มีรวมกัน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสภาพภูมิประเทศที่ลอมรอบไปดวยนํ้ า จึงไดรับการขนานนามวาเปน “กลุมของ
เกาะและประเทศเล็ก” ซึ่งเปนเขตชายขอบของทวีปเอเชีย มีประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ คือ อินเดียและจีน รวมทั้งประเทศที่มี
อํ านาจทางเศรษฐกิจ คือ ญี่ปุน ฮองกง และเกาหลีใต อยางไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียงใตก็จัดเปนภูมิภาคหนึ่งที่มีความ
สมบูรณในตนเอง ถึงแมวาทางตอนเหนือจะเปนพื้นที่ซึ่งยื่นออกมาจากทวีปเอเชียแผนดินใหญ มีแนวเทือกเขาทอดตัวไปยังจีน
และอินเดีย ซึ่งเปนเขตพรมแดนคลายๆ กับมหาสมุทรที่ลอมรอบออสเตรเลียอยู ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

                                                
13 ‘Ill gotten gains’ จาก วรรณกรรมเรือ่ง ยโูทเปย (Utopia) ในศตวรรษที่ 16 โดยเซอรโทมัส มัวร ซึ่งเนื้อหากลาวถึงการถือกํ าเนิดขึ้นใหมของลัทธิทุนนิยมซึ่งเปนแนวคิดที่ถือวา

กาวหนาเปนอยางยิ่งในยุคสมัยของทาน
14 ทกุระดบัชนชัน้ทางสงัคมจะมีขอวิพากษเชนเดียวกันนี้เสมอ ไมวาจะแบงตามฐานะยากจนหรือร่ํ ารวย อิทธิพล ศาสนาและองคกรที่สังกัด และอื่นๆ อีกมาก ถึงแมวาระดับ

ความรนุแรงของขอวพิากษจะแตกตางกันไป แตทุกชนชั้นจะขาดความสุข (Unhappiness) อยางใดอยางหนึ่งเหมือนกัน ภายใตกระบวนทัศนการเติบโตที่มีอยูในปจจุบัน
15 ขอถกเถยีงเกีย่วกบัการพฒันาอยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสวนคลายคลึงกับที่กํ าลังเกิดขึ้นในประเทศกลุมในทวีปอเมริกาใต ซึ่งมีแงมุมบางประการที่เกิด

ขึ้นสอดคลองกัน เชนการที่ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญนอยกวาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนดังทีน่ ําเสนอไวในที่นี้ ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางสองภูมิ
ภาคนีเ้ปนกรณีที่นาศึกษาตอไป
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ตางมีภาษาประจํ าถิ่นของตัวเอง ประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลายกลุม เชน มาเลเชีย ไต16 และเขมร ลักษณะทางภูมิศาสตร
แบงแยกภูมิภาคนี้ออกมาอยูที่ริมขอบของทวีปเอเชีย ไดกอใหเกิดความคลายคลึงกันทางวัฒนธรรมหลายอยางทามกลาง
ความแตกตางของผูคน แมวาศิลปะและวัฒนธรรมของทุกประเทศในภูมิภาคนี1้7 จะมีความหลากหลาย แตก็มีรูปแบบรวมที่
ใกลเคียงกันอยูมาก

นอกจากนี้ พบวายังมีกลยุทธดานวางแผนและการเมืองที่คลายกัน18 เชน การทํ าสงครามในพื้นที่นี้ สวนใหญแลวจะ
เปนการตอสูเพื่อทํ าลายอํ านาจและฐานทรัพยากรของศัตรู มีการครากุมประชากรมาเปนทาสใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได ดังนั้น
จึงมีคนลมตายจากการทํ าสงครามไมมากนัก แตกลับสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยางมาก ในทางสังคมพบวา
มีเกณฑคลายกันในการแบงประชากรออกเปนชนชั้นๆ เชน ใชสถานภาพตั้งแตเกิดหรือสวนใหญจะกํ าหนดโดยความสามารถ
ในการเขาถึงทรัพยากร ซึ่งหากมีการสูญเสียความสามารถในการเขาถึงทรัพยากรดังกลาว ลํ าดับช้ันทางสังคมก็จะสูญส้ินไป
ดวยโดยไมเกี่ยวของกับสถานภาพตามกํ าเนิด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมเคยมีการพัฒนาชนชั้นที่ตายตัวหรือมีระบบ
วรรณะเชนในอินเดีย ถึงแมวาการเขามาของศาสนาอิสลามในทางตอนใตของทวีปจะนํ ามาซึ่งความเชื่อใหมและการจัดองคกร
ทางการเมืองในรูปแบบใหมที่แตกตางไปจากสวนใหญของภูมิภาคก็ตาม ความคิดและวิถีวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต
แบบดั้งเดิมรวมทั้งวิถีการปฏิบัติของสังคมยังเปลี่ยนแปลงไมมาก ยกตัวอยางเชน สังคมแบบประเพณีนิยมของเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตถูกปกครองโดยระบบความสัมพันธสวนบุคคลซึ่งไมไดอยูบนพื้นฐานทางทรัพยสิน แตอยูบนพื้นฐานบุญคุณสวน
บุคคล19 ดังนั้นฐานะความเปนผูนํ าอํ านาจและอิทธิพลจึงไมไดตัดสินที่การเปนเจาของทรัพยสิน20หากแตดูจากการเปนหนี้บุญ
คุณกัน ระบบดังกลาวที่ผสมผสานกับความสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค ซึ่งมีมากพอที่จะใหผูที่อยูในทอง
ถิ่นจัดการกับระบบการผลิตเพื่อยังชีพอยางพอเพียงและไมเอื้อตอระบบการเมืองแบบรวมศูนยอํ านาจจากเมืองใหญ แตจะ
เหมาะกับระบบการปกครองโดยผูนํ าทองถิ่น ทั้งดานของอิทธิพลและวัฒนธรรมตามพื้นที่ตางๆ ทวาในการเริ่มตนของประวัติ
ศาสตรยุคใหมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน ในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 ของไทย แรงกดดันจากอิทธิพลจักรวรรดินิยมจาก 
                                                
16 ในอดีต ตระกลูภาษาไต เคยไดรับการพิจารณาเปนสวนหนึ่งของภาษาตระกูล Sino-Tibetan ทวา นกัภาษาศาสตรยุคใหมมักจะแบงแยกภาษาไตออกมาเปนตระกูลของตน

เองโดยมีภาษาในกลุมไดแก ภาษาไต ภาษาพมา ภาษาไทย และภาษาลาว
17 ทัง้นีอ้าจตองยกเวนประเทศเวียตนาม ซึ่งแตเดิมมีบทบาทเปนสะพานเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหวางประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดงัจะเห็นไดจากการที่

เวยีตนามยงัมีอิทธิพลจากจีนอยูมากในพัฒนาการดานวัฒนธรรม
18 ขอมูลทางประวัติศาสตรที่ระบุในบทนี้และบทตอไปสวนมากมาจาก Anthony Reid, ‘Southeast Asia in the Age of Commerce’ เลมที่หนึ่งและสอง, 1988, Yale 

University.
19 ในสวนที่เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมการกอตั้งสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายหลังวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามเริ่มแผขยายเขามามีอิทธิพลในประเทศเหลานี้

แลว Anthony Reid ระบุวา ไมควรพิจารณาระบบสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาเปนระบบขุนนางหรือระบบทาส ซึ่งในยุโรป ทั้งสองระบบนี้มีศูนย
กลางอยูทีข่อผกูมัดตามกฏหมายซึ่งไดรับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและฝายศาสนา ที้งในทวีปยุโรปและในกรุงโรมในสมัยโบราณ เมืองตางๆ ที่ยึดระบบขุนนางและทาสก็ยังมี
เงือ่นไขตางๆ ส ําหรบัอสิรภาพที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และเงื่อนไขเหลานี้เองที่มีบทบาทสํ าคัญในการสะสมทุน ซึ่งจะนํ าไปสูความเปนลัทธิทุนนิยมในที่สุด หาก
เปรียบเทยีบกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว ระบบของภูมิภาคนี้มีความเปนสวนตัว (Personal) และเปนเศรษฐกิจ (monetary) มากกวา โดยที่ความจงรักภักดีมี
ความส ําคญักวากฎหมาย ทุกผูทุกคนมีนาย เงินมีความจํ าเปนในการสรางบุญคุณเพื่อใหเกิดความภักดี แตไมใชใชเปนคาจางเพื่อซื้อแรงงาน การสะสมทุนเปนการเสียงหาก
ไมมีการสะสมผูคนเพื่อพิทักษและใชทุนดังกลาว (Anthony Reid, SEA in the Age of Commerce: Vol. 1: 136)’

20 ยกตัวอยางเชน กรณขีององคกรทางสังคมและทางการเมือง ‘…Legapazi ทีอ่ยูทางตอนกลางของประเทศฟลิปปนสเปนสังคมที่ปราศจากกษัตริย “kingless society” ยิ่งกวา
สงัคมอืน่ๆ สวนมากภายในภูมิภาค […] กระนั้น ตลอดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็ยังคงมีทั้งสังคมที่ถือลํ าดับชนชั้นผสมกับโครงสรางการเมืองแบบหลวมๆ ซึ่งเปน
ปริศนาใหนกัเดนิทางชาวยโุรป นกัลาอาณานิคม และนักวิชาการดานชาติพันธุ ไดขบคิดกันมากวาหลายศตวรรษ มหาราชเจาหลายพระองคลวนถือกํ าเนิดขึ้นภายใตโครง
สรางเชนนี ้ หากแตขยายอาณาเขตออกไปดวยบุคลิกภาพสวนพระองคและความมั่งคั่งของเมืองทาตางๆ รูปแบบพื้นฐานที่มีรวมกันดูเหมือนจะเปนการที่กลุมเครือญาติจะได
แขงขนักนัเพือ่กาวขึน้สูราชอํ านาจโดยการประกาศอิสรภาพ ในดินแดนสวนนี้ ผืนดินมีความอุดมสมบูรณ สิ่งกอสรางลวนไมถาวร และหาความปลอดภัยใหทรัพยสมบัติตางๆ 
ไมได มีเพยีงขาบริวารเทานั้นที่จะไดเห็นความมั่งคั่งและอํ านาจ […] และแมวาการสืบราชวงศจากรุนสูรุนจะเปนแนวคิดที่เปนที่เชื่อถืออยางเหนียวแนน การแตงงานก็ยังยืด
หยุนใหกับคนนอกได การรับเลี้ยงบุตรหรือธิดาบุญธรรมก็มีใหเห็นบอยคร้ัง รวมทั้งการแกงแยงชิงราชสมบัติที่ปรากฎขึ้นหลายตอหลายครั้งในประวัติศาสตร ทั้งหมดนี้ลด
ความส ําคญัของการสืบสายเลือดในระบบการสืบทอดราชบัลลังก สิ่งที่สํ าคัญคือสายสัมพันธในแนวทางดิง่ระหวางบุคคลสองคน (Anthony Reid, SEA in the Age of 
Commerce: Vol. 1: 120)’
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ยุโรป อเมริกา และญี่ปุนในเวลาตอมา ทํ าใหมีความจํ าเปนที่จะตองรวมโครงสรางการเมืองไทยใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่ม
อํ านาจในการเจรจาตอรองกับประเทศมหาอํ านาจเหลานี้ได

การวางรากฐานของสังคมไทยสมัยใหม

ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงขึ้นครองราชยในป พ.ศ. 2411 พระองคทรงประสบ
ความสํ าเร็จเปนอยางยิ่งในการรวมเอาผูนํ าและเจาเมืองตางๆ ที่พยายามแกงแยงชิงอํ านาจเขามาอยูภายใตอํ านาจสวนกลาง
ของกรุงเทพมหานคร21 ผูนํ าเหลานี้ไดปกครองผูคนในทองถิ่นตามรูปแบบเดียวกันกับที่ตนตกอยูใตการปกครองของพระมหา
กษัตริย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงสราง “รัฐไทยยุคใหม” หรือเมือง “สยาม” ซึ่งปกครองจากสวนกลาง และยังทรง
ริเริ่มใหมีการตรากฎหมายสามัญขึ้นมาใชโดยจํ าลองรูปแบบมาจากระบบกฎหมายของอังกฤษในสมัยนั้น ปจจัยสํ าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การอพยพเขามาของแรงงานชาวจีนที่ทวีจํ านวนขึ้นเรื่อยๆ (รวมทั้ง กลุมเชื้อชาติอื่นๆ) สูเมืองศูนยกลางตางๆ 
ของประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ นับเปนการรับเอาวิถีการยังชีพที่มีพื้นฐานและความชํ านาญงานการคาขายเขามาดวย

การแบงแยกสังคมเมืองและสังคมชนบท

จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทํ าใหทิศทางการพัฒนาดานสังคมเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศไทยกาวไปสูรูป
แบบสังคมไทยในปจจุบัน ซึ่งมีขอสังเกตดังนี้

 ผูคนในชนบทสวนใหญยังชีพอยูในสังคมเกษตรกรรมแบบพอเพียง โดยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่พอเหมาะกับตนเอง 
ภายใตระเบียบและกฎเกณฑของผูนํ าในทองถิ่นของตน ระบบนี้ไดถูกนํ ามาใชกับหมูบานและครอบครัวที่ซึ่งผูนํ าในแตละ
ระดับจะมีบทบาทตอการตัดสินใจเรื่องสวนรวมทั้งหมด ลํ าดับช้ันเชนนี้ยังมีอยูมากในโครงสรางสังคมชนบทสมัยใหม

 การสรางรายไดจากกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรมในพื้นที่เมือง เปนส่ิงจํ าเปนตอชุมชนผูอพยพตางดาวเปนผูไมมีสิทธิ
ครอบครองที่ดิน นอกเสียจากวาจะมีบุตรที่ถือกํ าเนิดในเมืองไทยและกํ าลังรับการศึกษาในโรงเรียนไทย ฉะนั้นแลว แหลง
รายไดหลักของพวกเขาจึงตองมาจากงานดานคาขาย การบริการและการเขารับราชการ แตเปนที่นาสังเกตวาในชนบทนั้น
การบริหารสวนใหญยังอยูในมือคนไทยที่ถือกํ าเนิดในเมืองไทย ซึ่งบอยครั้งมักจะเปนบุตรหลานที่สืบเชื้อสายมาจากผู
อพยพ

 ในขณะที่ชุมชนคนตางดาวในเมืองตางๆ มีกฎและประเพณีของตัวเองที่ตางไปจากสังคมไทย เสนแบงระหวางกลุมพอคา
วาณิชและคนไทยทั่วไปที่ไมมีอาชีพในการคาขายถูกกํ าหนดขึ้นโดยสภาพการเงินและการคาขาย

 ลูกหลานของคนตางดาวที่เกิดในเมืองไทยซึ่งตอมากลายเปนตัวแทนการคาขายที่สํ าคัญ ไดเขามารวมใชชีวิตในวัฒน
ธรรมไทยและโครงสรางอํ านาจโดยการแตงงานกับคนไทย (โดยเฉพาะกับครอบครัวไทยที่สรางรายไดจากงานที่ไมใช
เกษตรกรรม) เมืองไทยยุคใหมจึงไดถือกํ าเนิดขึ้นมา

                                                
21 ปญหาส ําคญัประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ทรงประสบคือการปลดเปลื้องการผกูมัดระหวางบุคคลภายในประเทศ และยกระดับสยาม

ประเทศขึ้นมาเปนรัฐประเทศหนึ่งตามแนวคิดของตะวันตก ซึ่งปญหานี้เองที่จะสงผลประโยชนตอประเทศไทยอยางใหญหลวงในเวลาตอมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกลาฯ ทรงริเร่ิมภารกิจนี้โดยทรงคอยๆ ใหชาวไทยรูสึกผูกพันกับ ”สยามประเทศ” และลดความเปน “ไต” ลง ตอมาพระองคจึงทรงพระราชดํ าริใหมี “ฝายบริหารประเทศ” เพื่อ
ทํ าการตัดสินใจสิ่งที่เปนเปาหมายสํ าคัญของประเทศทั้งในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาค กระบวนการนี้ใชเวลายาวนานกวารัชสมัยของพระองคเอง ดังเห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลง “เมือง” ในความหมายของอดีตใหมาเปน “จังหวัด”ภายใตกฎมณเฑียรบาลเชนในปจจุบัน การจดัตัง้จังหวัดสุดทาย (จังหวัดนาน) ลวงมาถึงกลางทศวรรษที่ 
1930 จงึทํ าสํ าเร็จ (ซึ่งตางจากกรณขีองจงัหวดัสระแกว หนองบัวลํ าภูและอํ านาจเจริญ ซึ่งแตกออกมาจากจังหวัดขนาดใหญที่อยูภายใตการปกครองและกฏหมายของสวน
กลางอยูแลว)
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 ขณะที่แนวคิดใหมๆ ของรัฐบาลถูกนํ ามาใชในประเทศตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 กิจกรรมเศรษฐกิจสวนใหญของประเทศยัง
คงดํ าเนินตอไปโดยกลุมครอบครัวธุรกิจการคากลุมเล็กๆ ที่ปกหลักตั้งถิ่นฐานในสังคมเมืองของไทย พวกชนชั้นสูงกลุมนี้ที่
ผานมาแทบจะไมมีความเขาใจรากเหงาทางวัฒนธรรมสังคมเกษตรกรไทยมากอน แตก็ยังคงเพิ่มพูนอํ านาจและผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจในสังคมเมืองใหตนเองไดอยางสมํ่ าเสมอ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไมมีผลกระทบมากนักตอประชาชนในชนบทและหมูบานที่อยูหางไกล อันเปนที่ซึ่งรูป
แบบสังคมดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลตอการดํ ารงชีวิต ปาไมและปาดงดิบมีพื้นที่ความหนาแนนครอบคลุมกวารอยละ 80 ของ
ประเทศ22 การพัฒนาของประเทศไทยจนถึงกลางยุคทศวรรษที่ 1970 ไดมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการปรับ
เปล่ียนการเมืองนํ าไปสูการเริ่มตนยุคอุตสาหกรรมตามศูนยกลางตางๆ ของเมือง โดยทิ้งใหพื้นที่ชนบทอยูเบื้องหลัง การอาศัย
อยูนอกเมืองนับวันยิ่งกลายเปนเรื่องในอดีต พรอมกับระบบคุณคาแนวคิดและความเชื่อดั้งเดิมที่ถูกขจัดออกไป บางครั้งก็สราง
ความขัดแยงกับทัศนคติของผูอยูอาศัยในเมือง ในขณะเดียวกันประชากรชนบทยังมีชีวิตสอดคลองกับลํ าดับชั้นทาง สังคม
แบบดั้งเดิม

การพฒันาทีย่ัง่ยืนหลังวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ตั้งแต “โรคตมยํ ากุง” ระบาด หรือที่รูจักกันดีวาหมายถึง “วิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยชวงป พ.ศ. 
2540” หลายๆ ประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใตไดตระหนักถึงผลเสียจากนโยบายการพัฒนาของประเทศตน ไมใชเพราะ
เกิดขอขัดแยงในหลักการกับเปาหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การบรรเทาความยากจน การสรางความ
เทาเทียมในสังคม การกระจายอํ านาจและการสงเสริมระบอบประชาธิปไตย หากเปนเพราะตระหนักในความจริงที่วา กลุม
อํ านาจทางการเมืองไดเปล่ียนทัศนคติและแนวคิด โดยตัดสินใจที่จะดํ าเนินงานนโยบายที่มุงเนนความเปนวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม และเนื่องดวยมีการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ของทรัพยสิน คานิยมที่มีศูนยกลางอยูที่วัตถุนิยมและบริโภคนิยมดังกลาวได
เขามาแทนที่ระบบคุณคาดั้งเดิมของสังคมไทยซึ่งไมเนนความสํ าคัญดานวัตถุ ขอขัดแยงภายในของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มีรากฐานอยูบนความขัดแยงแบบทางสองแพรง นั่นคือ การพัฒนาโดยมีเศรษฐกิจเปนจุดศูนยกลางจะลดบทบาทและ
ความสํ าคัญของวัฒนธรรมทองถิ่นลง ทํ าใหความขัดแยงระหวางความรวยและความจนมีมากขึ้น อยางไรก็ตาม การจะกลับ
คืนสูวัฒนธรรมทองถิ่นในทันทีนั้นก็เปนเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากปจจัยสํ าคัญหลายประการที่เปนฐานของโครงสรางสังคมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดถูกกัดเซาะไปแลว แนวคิดการแบงแยกระหวางเมืองและชนบททั้งในแงของอํ านาจการปก
ครอง จุดยืนทางเศรษฐกิจและการเขาถึงอํ านาจในการตัดสินใจเหลานี้ ลวนทํ าใหสถานการณแยลง แมจะมีการนํ าเอา
กระบวนการประชาธิปไตยมาใชเปนทางออกสํ าหรับทางตันของการพัฒนาแลวก็ตาม เนื่องจากในการปฏิบัติมีรูปแบบการตัด
สินใจที่ชัดเจนวายังไมไดสนับสนุนระบบประชาธิปไตยอยางแทจริง หากแตเปนการปกครองแนวอํ านาจนิยมมากกวา

ปญหาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตปจจุบันนี้ สวนมากจะเปนปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจพรอมกับปญหาทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการคนหาอัตลักษณของตนเอง ภูมิภาคนี้กํ าลังตอสูกับวิกฤติทางอัตลักษณซึ่งไดแผขยายเขาไปหลาย
ระดับชั้นของสังคม ศูนยกลางของวิกฤติคือ แนวคิดทางวัฒนธรรมที่กลุมชนชั้นสูงจะเปนฝายผูกขาดและกํ าหนดระดับการเขา
ถึงอํ านาจทาง การปกครองของกลุมตางๆ ที่แทจริง ทิศทางการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมอาจถูกมองโดยยึด
เพียงพื้นฐานความสามารถทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางการปกครองเทานั้น  เพราะทั้งสองประการนี้ก็ยังไมอาจแขงขันกับ
ประเทศทางตะวันตกได ทวาสมควรอยางยิ่งทีจะมีการหลอมรวมกันของทัศนคติ แนวคิดและระบบคุณคาทางสังคมที่มีเอก

                                                
22 ขอมูลในปพ.ศ. 2493 ในขณะที่ขอมูลจากปพ.ศ.2541ระบุวาปาไมของประเทศไทยคงเหลืออยูเพียงรอยละ 23 ของพื้นที่ทั่วประเทศ (Pasuk Phongpaichit and Chris 

Baker: ‘Thailand’s Boom and Bust’. 1998.O.S. Printing House, Bangkok)
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ลักษณและเปนตัวแทนวัฒนธรรมของตนเองใหเขากับกระบวนการพัฒนา แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันนี้แนวคิดทางวัฒนธรรม
ดังกลาวขางตนดูเหมือนจะเปนขอบกพรองที่กลายเปนอุปสรรคของการพัฒนาในอนาคต ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวคิดที่แตกตาง
ของสองขั้วระหวางการปรับตัวทางสังคม การเมือง และแนวคิดตามความตองการของการพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืนฝาย
หนึ่ง และอีกฝายหนึ่ง ความกดดันทางเศรษฐกิจที่กระจายไปสูภูมิภาค โดยผานกระบวนการโลกาภิวัฒนของระบบเศรษฐกิจ 
ไดกลายมาเปนอุปสรรคโดยตรงตออัตลักษณทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้

ขอขดัแยงของการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและกลุมชนชั้นทางสังคมที่มีอํ านาจกํ าลังเผชิญกับความขัดแยงแบบ Faustian 
Conflict23 การเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วในอดีตอํ านวยใหชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการสรางความ
ม่ังคั่งและการเขาถึงการบริโภคในรูปแบบตางๆ อีกทั้งยังมีผลในการสรางอํ านาจอิทธิพลและความเปนใหญในสังคมมากขึ้น 
แมวาบทบาทของสังคมใหมไดเปดชองทางใหกับคนสวนนอยไดรับผลประโยชนในการพัฒนาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จะเปนไปไดเพียงเพราะการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของชนชั้นลางในการมีบทบาทและการมีสวน
รวมในการพัฒนาใหมากขึ้น ผูเสียประโยชนมีการรวมตัวกันเรียกรองผลพวงจากการพัฒนาที่ตนควรไดรับ ความเจริญของ
ระบบโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจที่มีความคืบหนาสูงเชนนี้ มีความตองการในการปฏิรูปสังคมยิ่งเดนชัดขึ้น พรอมกับความ
ตองการดานเสรีภาพทางสังคมจะยิ่งมียางกาวที่เร็วขึ้นเพื่อที่จะเอื้อประโยชนและเพิ่มความเขมแข็งแกคนยากจน ผูซึ่งปฏิเสธ
ไมยอมมีสวนรวมในแผนการพัฒนารอบใหม หากเสียงเรียกรองของพวกเขาไมไดรับการตอบรับ

ดวยเหตุดังกลาวกลุมชนชั้นปกครองจึงหาทางประนีประนอม โดยการกํ าหนดนโยบายตางๆ ใหเอื้อประโยชนทั้งกับกลุม
ทุนและกลุมคนยากจน โดยเสนอรูปแบบการพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางเรงดวน ซึ่งไมไดเปล่ียนแปลงโครงสรางสังคมและ
อํ านาจที่เปนอยูในปจจุบัน หรือการใหสัญญากับคนจนถึงการแจกจายผลประโยชนจากการพัฒนาที่เปนธรรมยิ่งขึ้น และใหมี
สวนรวมในการปกครองและการตัดสินใจเชิงนโยบายเพิ่มขึ้น เชน การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการรางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 924 เปนตน ซึ่งนัยหนึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนสวนผสมของการแยกระดับ
จริยธรรมของผูคนในสังคมและการฟนวัฒนธรรมที่เส่ือมสูญไปอยางมีนัยที่นาเคลือบแคลง ยิ่งวาเปนเพียงแผนเพื่อสรางความ
ชอบธรรมใหกับนโยบายสืบทอดโครงสรางสังคมแบบเกาที่ใหความสํ าคัญกับความมั่นคงของคนรวยมากกวาคนจน รวมทั้งให
การสนับสนุนระบบ เศรษฐกิจ เสรีใหมตอไปหรือไม

                                                
23 Faustain Conflict คอืการตองเผชญิกบัเหตกุารณและผลกระทบจากความสํ าเร็จฉับพลันที่ไดมาจากความรวมมือกับอํ านาจที่เหนือกวาตนเอง
24 ดูบทที่ 4
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บทที่ 2
ความขัดแยงของการพัฒนาในอดีต

รากฐานแหงแนวคิดของการพัฒนาแบบตะวันตก

หลังจากแนวคิดการพัฒนาไดถือกํ าเนิดขึ้นภายใตรัฐบาลของประธานาธิบดี Truman แนวคิดนี้ก็เริ่มขยายตัวมา
อยางชาๆ จนกลายเปนกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยึดเอาประสบการณทางประวัติศาสตรตะวันตกดานการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมซึ่งเริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 15 ยุคที่มีการเริ่มตนของลัทธิพาณิชยนิยมและแผขยายอิทธิพลไปอีกหลายศตวรรษเมื่อสงคราม
โลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง กระบวนการนี้ไดอธิบายวา การพัฒนา ไดแก “การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกวา” โดยยึดกรอบแนวคิดของ
วัฒนธรรมของทางตะวันตกเปนสมมุติฐาน กรอบแนวคิดเหลานี้ประกอบดวยแนวคิดเรื่องของความเจริญ การสะสมทุน การ
แขงขัน และตลาด ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและทางสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้คือ แนวทางสํ าหรับการคาและตัวชี้วัดที่เบิกทางให
วัฒนธรรมทางตะวันตกกาวขึ้นครองอันดับหนึ่งของโลกในระหวางชวง 200 ปกอน จนมีอิทธิพลอยางยิ่งในดานความคิดและ
ทัศนคติที่มีตออนาคต แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับจนเกือบจะกลายเปนคานิยมทางศีลธรรมไปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐ
อเมริกา เปนที่ยอมรับกันวาแนวคิดนี้เปนพื้นฐานของความสํ าเร็จของประเทศสหรัฐอเมริกา และชวยใหสหรัฐอเมริกาชนะ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ไดในที่สุด

คานิยมอื่นๆ ซึ่งไมเกี่ยวของกับพาณิชยนิยม แตทวาที่มีความสํ าคัญเทาเทียมกันและมีพื้นฐานจากขนบธรรมเนียม
อันยาวนานของสังคม เชน ความยุติธรรม ประชาธิปไตย การปกครองและกฎหมาย ตางไดรับการกลาวถึงอีกครั้ง และไดรับ
การปฏิรูปเพื่อเกื้อหนุนใหมนุษยบรรลุผลสํ าเร็จไดตามขีดความสามารถที่มีอยู ซึ่งขีดความสามารถดังกลาวตามความหมายใน
ศตวรรษที่ 15 หมายถึงประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ตอมาในศตวรรษที่ 18 Adam Smith ไดขยายกระบวนทัศนการตลาดเสรี
เพื่อสังคมเสรี ซึ่งสรางความเชื่อม่ันโดยปริยายวา แนวคิดพาณิชยนิยมวาดวยการเปลี่ยนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา สามารถสรางสรรค
ขึ้นไดอยางเปยมประสิทธิภาพและจะนํ ามาซึ่งประโยชนใหกับ “มือที่มองไมเห็น” (Invisible hand) บนเสนทางของประวัติ
ศาสตรตะวันตกภายหลังยุคกลางแนวคิดพาณิชยนิยมและแนวคิดมนุษยนิยมไดรับการพัฒนาขึ้นมาชาๆ ไปพรอมๆ กัน เพื่อวา
ในที่สุดแลว ทั้งสองแนวคิดจะไดดํ ารงอยูดวยกันอยางเทาเทียม1

อิทธพลของแนวคดิพาณิชยนิยมตอการพัฒนาและการดํ าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังที่กลาวมาแลว มุมมองของแนวคิดพาณิชยนิยมเปนพื้นฐานของกระบวนทัศนการพัฒนาของประธานาธิบดี 
Truman ผูซึ่งมีเจตนาที่จะสรางระบบสํ าหรับสากลประเทศที่นํ ามาซึ่งความมั่งคั่งเกินกวาจะทํ าสงครามสูรบระหวางกัน ตลอด 
4 ทศวรรษแรกของการดํ าเนินการภายใตกระบวนทัศนนี้ (ปลายทศวรรษที่ 40 จนถึงปลายทศวรรษที่ 80) มีการเสนอแนวคิด
ตางๆ นอกเหนือจากพาณิชยนิยม เพื่อใหผลของการพัฒนาเปนไปตามความตองการและชดเชยกับขอบกพรองบางประการที่
เกิดจากการพัฒนา รายงานบรันดแลนด (Brundtland Report) ชี้ใหเห็นถึงความสํ าคัญขอนี้และเสนอใหนํ าแนวคิดวาดวย
ความยั่งยืนเขามาสูงานพัฒนา โดยการยอมรับความจํ ากัดของทรัพยากรและการใชส่ิงแวดลอมจนเสื่อมโทรม ในทศวรรษที่ 
90 จึงไดมีประเด็นใหมลาสุดดานการพัฒนา นั่นคือ การเคลื่อนของกระบวนการโลกาภิวัฒนไปสูภาพลักษณของระบบ
                                                
1 มารกซและเอนงเกลสเปนกลุมแรกที่เสนอทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรที่ใหความสํ าคัญกับความสัมพันธดังกลาวนี้  เขามามีบทบาทในทฤษฏี  เม่ือเทียบกับทฤษฏีที่เกิดจากแนว

คดิลทัธพิาณชิยนยิม ทฤษฏขีองทั้งสองตางมีจุดศูนยกลางอยูที่สังคมและแนวคิดเชิงศีลธรรมในฐานะตัวแปรที่ชี้นํ าสังคม ทฤษฏีสังคมนิยม (Socialism) ซึ่งใหความสํ าคัญกับ
สงัคมกอนเชนนีเ้ปนแนวคิดที่สวนทางกันกับแนวคิดดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังไดเพิ่มคํ าวา “ทุนนิยม” (Capitalism) เพือ่อธบิายลกัษณะของสังคมที่เนนแนวคิดจากพาณิชยนิยม
วาดวยการสะสนทุนและการเติบโตเปนสิ่งสํ าคัญ
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เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม2 อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เพิ่มเติมเขามาในกระบวนทัศนการพัฒนาแบบประธานาธิบดี Truman ไดแก 
ขอพิจารณาเรื่องความตอเนื่องในการพัฒนาวาจริงๆ แลวไมไดชวยแกปญหาการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนแนวคิดที่เกิด
จากหลักการที่ไมถูกตอง ไมใชเปนเพราะความผิดพลาดที่คอยๆ เกิดขึ้นกับแนวคิดแตอยางใด

ขอบกพรองที่รายแรงนี้ปรากฏใหเห็นเมื่อผานขั้นตอนตางๆ ในการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยเริ่มจาก
กระบวนทัศนดั้งเดิมไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกรอบแนวคิดตางๆ ที่ใชอธิบายความเปลี่ยนแปลงมักจะเริ่มจากภาพรวมของ
แนวคิดพาณิชยนิยมที่วา “การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกวา” จากนั้นจึงคัดลอกประสบการณจากประวัติศาสตรของชาติตะวัน
ตกมาพัฒนาเขาสูกระบวนทัศน ในทศวรรษที่ 60 เกิดการแยกแยะระหวางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับภาคเกษตรและเศรษฐกิจที่ขึ้น
อยูกับภาคอุตสาหกรรม ในทศวรรษที่ 70 มีการพัฒนาระบบการคาและเริ่มใหความชวยเหลือทางการเงินโดยตรงแกประเทศที่
กํ าลังพัฒนาเพื่อใหกาวทันกลุมประเทศอุตสาหกรรม ในทศวรรษที่ 80 มีการมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขณะที่ความ
ตองการดานอื่นนอกเหนือจากดานพาณิชยนิยมเริ่มแสดงผลกระทบตอกระบวนทัศนการพัฒนาในที่สุด ในทศวรรษที่ 90 การ
เปล่ียนแปลงสูการเปดเสรีทางการคาและโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมจึงเริ่มเกิดขึ้น

ทัศนคติทางประวัติศาสตรของประเทศตะวันตกไดถูกปลูกฝงลงในกระบวนทัศนการพัฒนาจนถึงจุดที่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและความตองการของสังคมดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยถูกนํ ามาใชสนับสนุนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางเรงดวน โดยไมคํ านึงวาจะเปนโอกาสหรือเปนการพัฒนาแกระดับปจเจกบุคคลเทานั้น ความเสมอ
ภาค การพัฒนาชุมชน และการกระจายอํ านาจ เปนเพียงสวนหนึ่งของประเด็นตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาในกลุมประเทศที่
กํ าลังพัฒนาวา มีความจํ าเปนในแงการสนับสนุนใหเกิดการผลักดันผลผลิตและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผลเทานั้น เปาหมายของของประเทศกํ าลังพัฒนาในการเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) และผลิตภัณฑมวล
รวมนานาชาติ (GNP) ไดกาวขึ้นมามีความสํ าคัญเหนือโครงสรางทางวัฒนธรรมและความตองการดานตางๆ ที่มีอยู โดยอาง
คํ ามั่นสัญญาถึงผลประโยชนจากการพัฒนาเพื่อทุกคน ส่ิงที่เกือบจะถูกมองขามอยางสิ้นเชิงคือความเปนจริงที่วา เมื่อโครง
สรางสังคมและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมถูกเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ กลไกการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่
เปนธรรมก็จะสูญหายไปดวย จุดจบของโลกที่กํ าลังพัฒนาคือ การที่คนรวยและชนชั้นกลางรุนใหมเพิกเฉยไมมีความรับผิด
ชอบตอหนาที่ทางสังคมเชนที่เคยมีในอดีต ในขณะที่จํ านวนขอทานทั้งแกเฒาและเด็กเพิ่มขึ้น ปริมาณของลูกคาในรานฟาสท
ฟูดแบบตะวันตกก็เพิ่มขึ้นดวย เสมือนวาเปนการฉวยโอกาสที่จะใชสถานที่เหลานั้นเพื่อใหลืม “ความเปนโลกที่สาม” เอาไวชั่ว
ขณะ

ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธในนามของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะกรรมาธิการยุโรป (European 
Commission) สํ าหรับการประชุมในกรุงโจฮนัเนสเบิรกป พ.ศ. 2545

ในอดีต การดํ าเนินงานดานการพัฒนามีผลสํ าเร็จอันนาพึงพอใจ ดังจะเห็นไดจากตัวเลขที่ระบุในสาสนของ 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Communication3) ที่กลาววา การคาของโลกสูงขึ้นถึง 15 เทา อยางไรก็ตาม 
การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปล่ียนรูปแบบของกระบวนทัศน ไมสามารถทํ าใหการพัฒนากาวหลุดพนออกจากมุมมองของ
ลัทธิพาณิชยนิยม ในการนิยามความหมายของการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีกวาได ผูรางนโยบายทํ าไดเพียงเพิ่มแงมุมของ
                                                
2 ภาพลักษณของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม (Neo-liberal economic outlook) ในที่นี้ เปนที่เขาใจกันวาเปนความเชื่อวา ระบบตลาดเสรี (Free market) เปนสิ่งที่ดีกวา

ระบบตลาดทีมี่กฎเกณฑคอยควบคุม (Regulated market) เปนเงื่อนไขใหการพัฒนาที่ยั่งยืนใหโครงสรางทางเศรษฐกิจที่มีการลดหยอนกฎเกณฑตางๆ มีความสํ าคัญเหนือ
กวาโครงสรางของระบบประชาธิปไตย

3 “Towards a global partnership for sustainable development” โดยคณะกรรมาธิการถึงรัฐสภายุโรป (European Parliament) สภา (The Council) คณะกรรมาธิการดาน
เศรษฐกจิและสังคม (the Economic and Social Committee) และคณะกรรมการสวนภูมิภาค (Committee of the Region) ลงวันที่13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545
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ปญหาขึ้นใหมครั้งแลวครั้งเลา โดยไมเคยเปลี่ยนแปลงแนวคิดหลักของพาณิชยนิยมที่ทางตะวันตกใชในการกํ าหนดเปาหมาย
และนโยบาย นั่นเปนขอเท็จจริงของกระบวนการปฏิบัติการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอด 10 ปที่ผานมา ถึงแมวากระบวน
ทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางนอยในเชิงอุดมคติ จะไดเสนอวิสัยทัศนหลายดานที่ไมสนับสนุนการใชทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นอยางไม
หยุดยั้งในการผลิตเพื่อเปนตัวชี้วัดการพัฒนา ดังนั้นในการประชุมที่กรุงโจฮันเนสเบิรกควรตองมีการอภิปรายถึงประเด็นตางๆ 
เหลานี้ เชน เหมาะสมหรือไมที่โลกนี้จะหันไปใชวิสัยทัศนอื่นๆ สํ าหรับบการพัฒนาของมนุษยในอนาคตนอกเหนือจากวิสัย
ทัศนของลัทธิพาณิชยนิยมเพื่อเปนการลงมือสรางความเขมแข็งใหกับแผนปฏิบัติการดานความยั่งยืนอยางแทจริง หรือควรจะ
หันกลับไปพึ่งพาณิชยนิยมในการสราง “ความเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกวา” และปลอยใหเรื่องของความยั่งยืนมีความสํ าคัญ
เปนลํ าดับที่สองตอไปตามเดิม? แนวคิดของการพัฒนาอันมีพื้นฐานจากการเติบโตเพื่อความอยูรอดของระบบเศรษฐกิจจะเขา
มาแยงชิงความสํ าคัญของ กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม?

ในรายงานของกลุมประเทศประชาคมยุโรป (EU) วาดวยแงมุมจากภายนอกเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการยกขอ
วิจารณที่เสนอโดยที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ (UNGAS) และนํ ามาถกเถียงและขยายผลตอ

“…ตั้งแตการประชุมที่ RIO เมื่อป พ.ศ. 2535 ไดเกิดขึ้นแผนงานใหมๆ หลายประการ เพื่อกลาวถึงองคประกอบ
เฉพาะตางๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน แตทั้งหมดก็กาวหนาไปอยางเชื่องชา ดังนั้น จึงตองการแรงกระตุนใหมในการจัดการกับ
ความทาทายทั้งหลายที่ยังเหลืออยูอยางมีประสิทธิภาพและเขมขนยิ่งขึ้น รวมทั้งตองจัดการกับความทาทายใหมๆ ที่เปนผล
จาก กระบวนการโลกาภิวัฒนอีกดวย…”

“ความทาทายที่ยังคงเหลืออยู” ตามรายงานของ EU โดยสรุป ไดแก

 ชองวางของรายไดระหวางประเทศที่ร่ํ ารวยที่สุด 5 ประเทศ และประเทศยากจนที่สุด 5 ประเทศ
 โครงสรางการบริโภคที่ไมสมดุลระหวางประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกํ าลังพัฒนา
 การถลุงใชทรัพยากรธรรมชาติจนถึงขีดจํ ากัดหรือเกินขีดจํ ากัดของธรรมชาติ
 ความไมเทาเทียมกันในสังคมซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น
 ความยากจนและการขาดแคลนสิ่งจํ าเปนในการดํ ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความขัดแยง ทางวัฒนธรรม
และทางสังคม

 ชองวางของโลกาภิบาลในประเทศพัฒนาแลวกับประเทศกํ าลังพัฒนา

“แรงกระตุนใหม” ตามรายงานดังกลาว สรุปโดยยอไดดังนี้

 การรวมศูนยของระบบตลาดตางๆ
 การสรางเสถียรภาพของการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ (Foreign Direct Investment – FDI) โดยอุตสาหกิจ
ระหวางประเทศ (Multi-national enterprises - MINEs)

 การสงเสริมแผนงานดานความยั่งยืนโดยในประเทศที่พัฒนาแลว
 การดํ าเนินงานที่สม่ํ าเสมอของสถาบันระดับโลกตางๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธรุกจิทีดํ่ าเนนิการภายใตนโยบายสงเสริม “การเติบโตเพื่อความอยูรอดของเศรษฐกิจ เทานั้น” (Sus-
tained economic growth) เชนเดียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขอสรุปขางตนแสดงใหเห็นแนวทางพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งรัฐสภายุโรป (European Parliament) วางแผน
นํ าเสนอระหวางการประชุมสุดยอดโลก RIO+10 ที่ กรุงโจฮันเนสเบิรกในป พ.ศ. 2545 นอกเหนือจากประเด็นเรื่องโลกาภิวัฒน
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แลว ไมมีปญหาใหมๆ หรือบริบทของปญหาเพิ่มเติมไปจากเรื่องที่โลกรับทราบไปแลวเมื่อป พ.ศ. 2535 และถาสิบปใหหลังเรา
ยังคงเผชิญกับปญหาเดิมๆ คํ าถามที่เกิดขึ้นคือ การพัฒนาแบบใดและความยั่งยืนแบบใดที่ไดนํ าไปปฏิบัติใชภายหลังจากการ
อนุมัติของอนุสัญญาตางๆ ที่ RIO เชน แผนปฏิบัติการ 21 ขอมูลเชิงปริมาณซึ่งแสดงถึงปญหาตางๆ ที่ยังคงความทาทายของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนวาแทจริงแลวยังคงเปนภาพที่มืดมนกวาที่เห็นในกรณีนี้ รายงานของ EU อธิบายวา

“…ครึ่งหนึ่งของประชากรในโลกมีรายไดตํ่ ากวา 2 ดอลลารสหรัฐตอวัน ปญหาความไมเทาเทียมกันเชนนี้กํ าลังทวีขึ้น 
ทั้งในระหวางประเทศและภายในแตละประเทศเอง ในป พ.ศ. 2503 ประชากรภายใน 5 ประเทศที่ร่ํ ารวยที่สุด มีรายไดมากกวา
ประชากรใน 5 ประเทศ ที่ยากจนที่สุดถึง 30 เทา ในปจจุบันชองวางนี้ขยายออกไปถึง 90 เทา ประเทศรํ่ ารวยที่สุดทั้ง 5 
ประเทศเปนสาเหตุของการบริโภคจากภาคเอกชนรอยละ 86 ของทั่วโลก...”

แตอยางไรก็ตาม ในประเด็นการจัดการกับความทาทายที่ยังคงเหลืออยู “อยางมีประสิทธิภาพและเขมขนยิ่งขึ้น” 
ภายใตแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น คณะกรรมาธิการ EU ไดยื่นขอเสนอเชิงนโยบายแกการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกที่
โจฮันเนสเบิรกในหัวขอตอไปนี้

 การควบคุมโลกาภิวัฒน: การคาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การตอสูกับความยากจนและการสงเสริมการพัฒนาสังคม
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน
 การปรับปรุงกลไกในการเชื่อมโยงนโยบายของ EU
 การปรับปรุงการปกครองในทุกระดับ
 การสนับสนุนดานการเงินสํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อการที่จะควบคุมกระบวนการโลกาภิวัฒน หรืออีกในนัยหนึ่งไดแกการ “…ทํ าใหม่ันใจไดวา กระบวนการ
โลกาภิวัฒนมีสวนชวยเหลือการพัฒนาที่ยั่งยืน” EU จึงพยายามเสนอใหมีการอภิปรายกันในประเด็นตอไปนี้

“…ประเด็นที่หลากหลาย เชน ประเด็นทางสิ่งแวดลอม การแขงขัน การลงทุน และการเปดเสรี ทางการคา เพื่อทํ าให
เกิดความแนใจวา การเปดเสรีทางการตลาดจะอยูภายใตกรอบการควบคุมที่กวางขึ้น”

การละเลยประเด็นของโลกาภิวัฒนอยางเห็นไดชัดและการกลาวถึงส่ิงแวดลอมกอนประเด็นทางเศรษฐกิจ ทํ าใหเกิด
คํ าถามวา ในสาสนของ EU คํ าวา ส่ิงแวดลอม อาจจะหมายถึง สภาพการดํ าเนินการทางธุรกิจหรือไม เอกสารนี้ยังไดวิจารณ
รายละเอียดของ “การตอสูกับปญหา ความยากจนและการสงเสริมการพัฒนาทางสังคม” วา

“...ความไมเทาเทียมกัน [ในการกระจายผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก] ยังรวมไปถึงเรื่องสุขภาพ การจางงาน การศึกษา 
ความรู สินคาและการบริการที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม เชน อากาศที่ สะอาดและนํ้ าจืด… การศึกษาและสุขภาพที่สมบูรณ คือ 
กุญแจสํ าคัญที่มีผลตอการกํ าหนดแนวทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ”

นอกเหนือจากการมองขามความสํ าคัญที่วาการศึกษาและสุขภาพที่ดีเปนปจจัยสํ าคัญตอการพัฒนาที่ยั่งยืนแลว 
คณะกรรมาธิการยังไมพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระจายผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของโลกเพราะสงผลใหเกิดปญหามลภาวะทั่ว
โลกเชนกัน มนุษยชาติตองเผชิญกับวิกฤติการณในการใชทรัพยากรสาธารณะของโลกรวมกัน คือ อากาศและนํ้ า ถาหากใน 5 
ประเทศที่ร่ํ ารวยที่สุดเกิดปญหามลพิษทางอากาศขึ้นจากการบริโภคทรัพยากรของโลกถึง 86 % ของตน หากถึงเวลานั้นการที่
คนยากจนอาจจะผลิตออกซิเจนขายใหกับคนรวยที่พบวาตนเองมีปญหาในระบบหายใจ นาจะเปนทางเลือกในการบรรเทา
ปญหาความยากจนไดเชนกัน
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นโยบายที่ไมสมจริง

สํ าหรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตามรายงานของ EU นั้น จะตองพิจารณา
อยางรอบคอบถึงและใหความสํ าคัญตอ

“...การจัดการทรัพยากรธรรมชาติดวยวิถีทางที่ยั่งยืนกวา แยกการบริโภคทรัพยากรและปญหามลภาวะออกจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนสหภาพยุโรปจะยังคงมีสวนสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกตอไป”

ขอความขางตนนี้จะนํ าไปสูการปฎิบัติที่ประสบผลสํ าเร็จไดอยางไรในเมื่อการบริโภคทรัพยากรและการเกิดมลภาวะ
เปนผลกระทบโดยตรงจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงจํ าเปนตองมีการสรางกระบวนทัศนใหมดานเศรษฐกิจขึ้น เชน 
ทฤษฎี Steady State Economy ของ Daly4 หรือ Carbohydrate Economy หรือทฤษฎี Progressive Utilization (PROUT)5

ซึ่งทฤษฎีทั้งหมดนี้พยายามสรางนิยามใหมสํ าหรับทรัพยากร ปรับการอุปโภคบริโภค นํ าเสนอรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนแก
สังคม อยางไรก็ตาม ในรายงานของ EU ไมมีการพูดถึงแนวคิดของเศรษฐกิจทางเลือกเชนนี้แมสักครั้งเดียว

แมวาการแยกการบริโภคทรัพยากรและมลภาวะออกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งไมไดอธิบายชัดเจนในรายงานนี้ นา
จะหมายถึงวิสัยทัศนดานเศรษฐกิจทางเลือกและขอคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพยายามเชื่อมโยงนโยบายตางๆ ของ EU ใหดียิ่งขึ้น
ในอีกดานหนึ่ง รายงานฉบับนี้กลับตอกยํ้ าใหเห็นความจริงทางการเมืองของวิธีคิดเชนนี้วา

“…นโยบายภายในประเทศสหภาพยุโรปจะมีผลดานลบที่ขยายไปสูประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กํ าลัง
พัฒนา นโยบายปจจุบันของประเทศสหภาพยุโรปอาจมีความขัดแยงกับวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลายๆ 
ประเด็นที่สํ าคัญ ดังนั้นการพยายามสรางความเชื่อมโยงดานนโยบายนี้ในหลายๆ มิติ จึงเปนแนวคิดที่มีความทาทายทางการ
เมือง เปนอยางยิ่ง”

เมื่อความเชื่อมโยงดานนโยบายของยุโรปยังไมเกิดขึ้น เราจะทํ าการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจจริงๆ ได
อยางไร การเปลี่ยนวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนนาจะเปนส่ิงที่งายกวา เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในอนาคตกับ
นโยบายของประเทศกลุมสหภาพยุโรป ประเด็นการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและเขมขนยิ่งขึ้นตอความทาทายที่เหลือภาย
ใตการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็ยังไมไดพิจารณาถึงประสบการณในการดํ าเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอด 10 ปที่ผานมา สาสน
นี้ยังระบุไวภายใตหัวขอการปรับปรุงการปกครองในทุกระดับวา

“…ธรรมาภิบาลเปนประเด็นที่มีความสํ าคัญที่สุดของการบริหารการปกครองในแตละประเทศ ประชาธิปไตยและ
กฎหมายไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมโดยกํ าหนดใหเปนเงื่อนไขเบื้องตนที่ตองพิจารณากอนเสมอ เพื่อ
นํ าไปสูเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ปญหาใหญที่สุดขอหนึ่งในการดํ าเนินการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผานมา คือการที่ “เจาของสิทธิ (Rightholder)”  
ถูกลดบทบาทใหเปนเพียงผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และการเขามามีสวนรวมยากที่จะประสบผลสํ าเร็จถาไมมีการมอบ
สิทธิตางๆ ในรูปแบบเดียวกันใหกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน ธรรมาภิบาลไมใชประเด็นเพื่อการถกเถียงระดับ
ประเทศเทานั้น แตเปนโครงสรางจํ าเปนอันหนึ่งในกระบวนการประชาธิปไตย ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ นานา
ชาติและระดับโลก ดานการสนับสนุนทางการเงินตอการพัฒนาที่ยั่งยืน สาสนของ EU เสนอมาตรการที่นาสนใจหลายประการ 

                                                
4 Daly, H.E. Beyond Growth. Boston. Beacon Press, 1996
5 ขอมูลเพิม่เติมสํ าหรับทฤษฎี Carbohydrate Economy หรือ Progressive Utility Theory (PROUT) ดูในบทที่ 6 หรือมติชนสุดสัปดาห ฉบับ 1120 เดือนกุมภาพันธ หนา 37-

38
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ยกตัวอยางเชน การเพิ่มเงินทุนเพื่อการพัฒนา การลดภาระหนี้ของชาติ การเชื่อมโยง “สินคาสาธารณะของโลก” (Global Public 
Goods) เขากับภาษีรูปแบบใหม อยางไรก็ตาม ประเด็นการเงินเพื่อการพัฒนายังคงเปนเรื่องนาเศราที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติ
ศาสตรของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ซึ่งประเทศพัฒนาแลวสวนใหญไมอาจบรรลุเปาหมายใหจัดสรร GNP ที่รอยละ 0.7 เพื่อเปนงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาไดภายในป พ.ศ. 2543 ตามขอตกลงจากการประชุมสุดยอดฯ ที่ริโอได ประเทศที่ร่ํ ารวยตางก็พยายามคัดคาน
ความกาวหนาของการเจรจาในประเด็นสํ าคัญตางๆ เชน การลดภาระหนี้ของประเทศและการเชื่อมโยงสินคาสาธารณะของ
โลกเขากับรูปแบบภาษีใหม เปนตน

ผลประโยชนเพื่อใคร?

ในยอหนาที่ 2 ของสาสนที่ตอเนื่องจากการเรียกรองเพื่อหาตัวกระตุนใหม และกอนยอหนาที่อธิบายการกระจายของ
ความมั่งคั่งอยางไมยุติธรรม เปนเพียงยอหนาเดียวในสาสนฉบับนี้ที่กลาววา

“หลายประเทศทั่วโลกตางไดประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในการเปดตลาดเพื่อการลงทุน
ของตางชาติโดยตรง (FDI) ตั้งแตป พ.ศ. 2504 การคาของโลกเพิ่มขึ้นถึง 15 เทา และรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรทั่วโลก
เพิ่มขึ้น 2 เทา เหตุการณนี้แสดงใหเห็นวา โลกาภิวัฒนสามารถเอื้อประโยชนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลผลิต
ได”

คํ าถามที่ตามมาคือ ประเทศใดในโลกนี้และใครบางในแตละประเทศที่เปนผูไดรับผลประโยชนอยางแทจริง โลกา 
ภิวัฒนแบบใดที่จะทํ าใหการพัฒนาโดยรวมของมนุษยชาติไดรับประโยชนสูงสุดอยางเปนธรรม คํ าถามเหลานี้ชี้ใหเห็นความ
แตกแยกระหวางฝายสนับสนุนและฝายคัดคาน กระแสโลกาภิวัฒนดานเศรษฐกิจเปนการแบงมุมมองตางๆ ดานการพัฒนาที่
ยั่งยืนออกเปน 2 ฝาย ฝายแรกไดแกวิสัยทัศนของประชาสังคมในฐานะฝายประชาสังคม6 ซึ่งไดรับการเสนอไวในสนธิสัญญา
ทางเลือกตางๆ ของริโอ (Alternative Treaties)7 กับอีกฝายหนึ่งคือ ฝายรัฐบาลของประเทศสวนใหญ8

แนวทางกลยุทธทางเลือกใหมของตะวันตก

รายงานกลยุทธของสหภาพยุโรปดังกลาวขางตน ผลักดันใหพรรคการเมือง Green Partiesออกคํ าแถลงในสภายุโรป 
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ซึ่งตัวแทนของคณะกรรมการประสานงาน ดานการพัฒนา Green MEP นาย Didier Rad 
จากฝรั่งเศส กลาววาไว

“...เรากํ าลังจับตาดูความพยายามในการรวมมือกันเพื่อการแยงชิงวาทกรรมของการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน … กรรมาธิการดานการพัฒนาตางตั้งใจจะกํ าหนดนโยบายวาดวยความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมเปนหลักในการ
ประชุมสุดยอดโลกที่โจฮันเนสเบอรก แตขณะนี้หลักการเหลานั้นกํ าลังตกอยูในความเสี่ยงของการถูกแปรเปลี่ยนไป โดยมี
ความพยายามจะเสนอใหใชการคาเสรีเปนตัวจักรสํ าคัญของการพัฒนา...”

                                                
6 อางถงึมุมมองทีพิ่จารณาวา กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบันใหประโยชนแดคนที่ร่ํ ารวยอยูแลว โดยไมเกี่ยวของกับสถานภาพของการพัฒนา ซึ่งเปนขอบกพรองพื้น

ฐานของกระบวนทัศนหรือการนํ าไปปฏิบัติ
7 ขอความสมบูรณของสนธิสัญญาทางเลือก อานไดจาก แผนปฏิบัติการที่ 21, ‘Rio Cluster’ Information Habitat the NGO Alternative Treaties ขอความสมบูรณของสนธิ

สญัญาทางเลือก อานไดจาก http://www.igc.org/habitat/treaties/
8 ซึง่ออกนโยบายการพฒันาที่ยั่งยืนบนสมมุติฐานวา การกระจายทุนเปนวาระภายในของประเทศที่กํ าลังพัฒนาเทานั้น และไมมีความเกี่ยวของใดๆ กับขอบกพรองพื้นฐานของ

กระบวนทัศนหรือการนํ าไปปฏิบัติ
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หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกนิยามใหมวาเปน 
“การเติบโตเพื่อความอยูรอดของเศรษฐกิจเทานั้น” (Sustained economic growth)

อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปและพรรคกรีนของประเทศในยุโรปนั้น ไมมีความเห็นที่แตกตางกันในหลักการ
แตตางกันที่จุดสนใจ นั่นคือ ในขณะที่คณะกรรมาธิการสภายุโรปถือวาตลาดเปนตัวแปรที่สํ าคัญในการพัฒนา จึงแสดงออกถึง
ความนิยมในแนวคิดพาณิชย นิยมว าด วยการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่ิงที่ดีกว า  สวนพรรคกรีนของนานาประเทศใน  
ยุโรปซึ่งมีแนวคิดอยูฝายเดียวกับขบวนการภาคประชาสังคมระดับนานาชาตินั้น กลับถือวาประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนกํ าลังดํ าเนินไปสูทิศทางที่ไมถูกตอง ความขัดแยงที่กํ าลังดํ าเนินอยูในการถกเถียงเชิงความคิดที่วา การพัฒนาที่
ยั่งยืนไมใชการตอสูระหวางฝายที่คัดคานการเติบโตดังที่รัฐบาลอนุรักษนิยมหลายรัฐบาลพยายามทํ าใหเราเชื่อเสมอไป แต
เปนการตอสูทางความคิดระหวางความเห็นที่แตกตางในการลํ าดับความสํ าคัญขององคประกอบหลักๆ ของกระบวนทัศนการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน นั่นเอง

การพฒันาเพื่อความยั่งยืน – วงจรความขัดแยงแบบดั้งเดิมของตะวันตก

ในประเทศตะวันตก เคยมีความขัดแยงที่คลายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษ
ที่ 20 นั่นคือ การนํ าเสนอแนวคิดลัทธิสังคมนิยมใหเขามามีสวนชี้นํ าในการพัฒนาสังคม ซึ่งมีรากฐานมาจากงานเขียนของ  
คารล มารกซ (Karl Marx) และ ฟรีดริช เองเงิลส (Friedrich Engels) โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 
“การเปลี่ยนประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรม” (Industrial Nationalization) การสรางทางรถไฟ การบริการโทรศัพท/โทร
เลขเกิดขึ้น ทํ าใหตลาดในระดับชาติขยายตัวไดอยางรวดเร็วและพลิกโฉมไปโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันเกิดยุคโลกาภิวัฒนที่
เติบโตขึ้นจากรากฐานความกาวหนาของเทคโนโลยีดานอินเตอรเน็ตและการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส ความขัดแยงในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปจจุบันไมเพียงแสดงใหเห็นถึงความเหมือนกันตรงที่มีการยุบรวมตลาดหลายๆ ประเภทเขาดวยกัน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันตอผูคนในทองถิ่นเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพลิกโฉมทางสังคมและการเมือง การแบง
ชั้นทางความคิดและการเปลี่ยนแปลงดานทัศนคติในทุกๆ แงมุมของสังคมมนุษยขึ้น ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ และส่ิง
แวดลอม9

โดยเฉพาะในระหวางชวงหลังจากยุค Golden Seventies ของศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจของยุโรปรวมทั้งประเทศสหรัฐ
อเมริกาและประเทศญี่ปุนไดขยายตัวอยางรวดเร็วจนทํ าใหเศรษฐกิจของชาติเขามาแทนที่เศรษฐกิจทองถิ่น โดยอาศัยฐาน
อํ านาจเศรษฐกิจที่ไดมาใหมที่เกิดจากการจัดโครงสรางใหมของโครงสรางอํ านาจทองถิ่นและการเมือง ในชวงเวลานั้น นัก
ธุรกิจดานอุตสาหกรรมไดกาวขึ้นมาสูความมั่งคั่งดวยการสนับสนุนชวยเหลือกลุมอํ านาจชั้นสูง ในขณะเดียวกันนักเจรจาตอ
รองทางเศรษฐกิจไดเขาไปสูแวดวงการเมืองเปนจํ านวนมากอยางไมเคยมีมากอน เกิดการอพยพหลั่งไหลของผูคนจากทวีป 
ยุโรปไปยังที่ตางๆ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สะทอนใหเห็นสภาวะทางเศรษฐกิจยุคใหมที่สังคมชนบทจะยากจนลง
และภาคเมืองที่ม่ังคั่งเปนฝายคุมอํ านาจอยูเสมอ

ตลอดชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ตามประวัติศาสตร แนวคิดทางการเมืองทั้งสองขั้วในการพัฒนามนุษยไดกลายมาเปน
ความราวฉานระหวางการเมืองขั้วคอมมิวนิสตและขั้วอนุรักษนิยม ลัทธิสังคมนิยมพยายามจะแสดงบทบาทเปนตัวกลาง

                                                
9 ความขัดแยงในสังคมในยุคศตวรรษที่ 19  รวมไปถงึขอวติกกงัวลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ซึ่งในสมัยดังกลาวคํ าวา นักสิ่งแวดลอมนิยม (Environmentalism) ยังไมเกิดขึ้น สังคม 

ยโุรปเคยผานประสบการณในยุคโรแมนติค (Romanticism) ที่เร่ิมมีสวนสาธารณะในเขตพื้นที่เมือง มีการสรางหลักการใหมๆ ใหกับสวนที่จัดภูมิทัศนเลียนแบบธรรมชาติ 
และเกิดมีสํ านวนอยางเชน “ทีใ่ดมีความสกปรก ที่นั่นมีเงิน“ (‘Where there is muck, there is a buck’) ซึ่งหมายถึงพื้นที่อุตสาหกรรมที่สกปรกและไมมีสิ่งแวดลอมทางธรรม
ชาตหิลงเหลืออยู ยอมนํ ามาซึ่งโอกาส ในการหาเลี้ยงชีพ
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ระหวางแนวคิดที่สุดโตงของทั้งสองฝาย แตเกือบทุกครั้งก็มักจะตกเปนเหยื่อของผูมีชัยทางการเมือง เชน การเกิดลัทธิฟาสซิสต
ในยุโรปตะวันตก สวนในยุโรปตะวันออกไดแกบอลเชวิกและตามมาดวยกลุมผูนิยมสตาลิน กวาที่ยุโรปจะสามารถสถาปนา 
อํ านาจในระดับนานาชาติและระบบการกระจายอํ านาจสูทองถิ่นได ปรากฎการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวากวาจะมีการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในชวงหลายทศวรรษกอน ภายใตความรวมมือทางความคิดเชิงการเมืองจาก
กลุมคนทํ างานก็ตองผานสงครามโลกถึง 2 ครั้ง และในที่สุดอํ านาจในระดับชาติและระบบการกระจายอํ านาจดังกลาว ก็
สามารถดํ ารงอยูไดจนถึงปจจุบัน

อะไรคือการเติบโต?

ประเด็นหลักของการแบงขั้วเพื่อถกเถียงเรื่องการพัฒนา คือ คํ าถามที่มีตอคํ าจํ ากัดความวิธีการปฏิบัติและการติด
ตามผลของ “การเติบโต” (Growth) และคํ าถามลักษณะนี้เองที่สะทอนใหเห็นถึงอันตรายของโครงสรางของอํ านาจที่มีอยู 
ความพยายามที่จะหาคํ าตอบที่แตกตางไปจากมุมมองพาณิชยนิยมเกี่ยวกับความหมายที่แทจริงของการเติบโตถูกขัดขวาง
โดยกลุมสุดขั้วที่มีอํ านาจและกลุมที่จะไดรับผลกระทบตอการดํ ารงอยูของระบบตลาด อยางไรก็ตาม การคัดคานหรือการ
สงวนทาทีตอองคกรที่อยูเหนือรัฐอยางเชนธนาคารโลก มักจะไมมุงเปาไปที่การวิพากษวิจารณระบบการตลาด แตจะมุงไปที่ 
บทบาทดานการพัฒนาของสถาบันเหลานี้ถึงแมจะไมเปนองคกรที่มีหนาที่โดยตรงก็ตาม (Mandate) โครงสรางอํ านาจใน
ปจจุบันไมไดเกื้อหนุนการดํ าเนินงานที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน ประเด็นความเสมอภาคและความ
ยุติธรรมทางเศรษฐกิจที่จะสงผลสะเทือนโดยตรงตอสถานสภาพทางอํ านาจที่เปนอยู และซึ่งบอยครั้งตั้งอยูบนฐานอํ านาจทาง
เศรษฐกิจ รายงานของ EU เห็นดวยกับการกํ าหนดนโยบายที่ไมเปนการฝาฝนเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้เปนเพราะ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนจะไมสนับสนุนโครงสรางอํ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจอยางที่
เปนอยูในปจจุบัน แตในทางตรงกันขาม กระบวนทัศนนี้กลับมองไปที่การยายฐานอํ านาจเหลานั้นกลับคืนสูผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางถาวร การที่ผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ยังไมสามารถเขาถึงสิทธิตางๆ ของตนไมใชเหตุบังเอิญ กลาวคือ การจัดสรรอํ านาจ
การตัดสินใจในปจจุบันและการเขาถึงแหลงทรัพยากรอยางแทจริงไมไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังโดยโครงสรางอํ านาจที่มี
อยูในปจจุบันเลย ดังนั้น มติเอกฉันทในระดับนโยบายตอประเด็นนี้จึงยังไมเคยปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรม

การพัฒนาที่ยั่งยืนมีมาหลายทศวรรษ เชน ความขัดแยงของฝายเหนือและฝายใต กระบวนทัศนการพัฒนานิเวศ
วิทยา ความเสมอภาค และแมแตการพัฒนาที่ยั่งยืน ลวนแตหมดความหมายไปในปจจุบัน หรืออาจตองมองดวยบริบทความ
สัมพันธแบบใหม เนื่องจากขณะนี้แนวคิดนั้นไดปรากฏชัดเจนขึ้นวา คนที่สนับสนุนใหใช “การเติบโตเพื่อความอยูรอดของ
เศรษฐกิจเทานั้น” (Sustained economic growth) เปนแนวทางหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น พรอมใจที่จะเพิกเฉย
ตอความไมเปนธรรมและความไมเสมอภาคที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาในอดีต นอกจากนี้ ในอนาคตของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนพวกเขาจะยังคงเพิกเฉยตอแนวคิดพื้นฐานที่กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนแนะนํ าไวทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม เพื่อกรุยทางไปสูการพัฒนาของมนุษยอยางสันติสุขใหมากขึ้น

ความจ ําเปนในการวางระเบียบโลกาภวิฒันทางเศรษฐกิจ

การใหคํ าจํ ากัดความการเจริญเติบโตวาเปนเพียงสวนขยายของระบบเศรษฐกิจเปนการละเมิดเจตนารมณของ RIO 
และแผนปฏิบัติการ 21 ทั้งยังเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงอีกดวย ประวัติศาสตรไดแสดงใหเห็นแลววา ตลาดเสรี
และมือที่มองไมเห็น (Invisible hand) ไมไดใหความเคารพและยอมรับตอหุนสวนในการดํ าเนินการการพัฒนาที่ออนแอกวา 
การเริ่มตนของยุคโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจและการที่ตลาดยุบรวมตัวกันอยางรวดเร็ว ทํ าใหการตัดสินใจระดับนโยบายใน
อนาคตอันใกลนี้ตองพิจารณาจุดเริ่มตนของวัฏจักรของการพัฒนา การตัดสินใจจะตองมองใหเห็นความเชื่อมโยงกับแนวคิด
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พาณิชยนิยมดานการเติบโต การสะสมทุน การแขงขัน การตลาด และความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งตองถามวาแนว
คิดเหลานี้จะเขามาเกี่ยวของกับสาระหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนตัวชี้วัดของการเติบโตไดอยางไร และเขามาเกี่ยวของ
ไดถึงขั้นไหน? ในบริบทนี้ส่ิงแวดลอมจะไมมีการปกปองหากปราศจากซึ่งความเสมอภาค ไมมีการเติบโตที่ยั่งยืนอยางแนนอน
หากวาไมมีความยุติธรรมและความถูกตอง ความคิดที่อยูนอกกรอบดังกลาวมีความหมายเพียงการแกตางและการถอยหลัง
กลับไปสูสภาพสังคมที่มักงายและเปนอันตรายอยางยิ่งในศตวรรษที่ผานมา เพราะไดแบงคนออกเปนสองฝายคือฝายที่มีสิทธิ
อํ านาจทั้งหมดและอีกฝายที่ไมไดรับสิทธิอํ านาจใดๆ เลย

เพื่อที่จะไมเปดโอกาสใหมีการปฏิบัติงานดานการเมืองแกผูที่สนับสนุนแนวคิด “การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” ใน
ฐานะที่เปนตัวผลักดันสํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนใหเกิดผลสํ าเร็จ ซึ่งจะเปนการนํ าใหมนุษยชาติกลับไปสูวิสัยทัศนสองขั้วอีก
ครั้ง10 ขบวนการประชาสังคมและรัฐบาลตางๆ ควรตองจับมือกันอยางแข็งขันเพื่อควบคุมพลวัตของกระบวนการโลกาภิวัฒน
ทางเศรษฐกิจ กระบวนการของโลกาภิวัฒนควรจะถูกปรับใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตอัน
ยั่งยืนของมนุษยชาติอยางแทจริง ควรมีการเรียกรองที่มุงเนนไปที่ถึงการจัดลํ าดับใหโครงสรางประชาธิปไตยมีความสํ าคัญ
เหนือโครงสรางทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปโครงสรางอํ านาจในปจจุบันควรจะคอยๆ กาวไปในทิศทางนี้ เพื่อชวยใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยสงผลเอื้อในดานบวกตอการกํ าหนดกลยุทธการพัฒนาในอนาคตมากขึ้น

กลยุทธการพัฒนาจะตองพิจารณารวมไปถึงวิธีการทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม อันไดแก หลักการ กฎเกณฑ และความ
เปนประชาธิปไตย เชน หลักการผูกอมลภาวะตัองเปนผูชดใช (Polluter Pay Principle - PPP) เปนตน กลยุทธจะเปนตัว
กํ าหนดวา มนุษยสามารถถวงดุลกับทิศทางที่ไมถูกตองของโครงสรางทางเศรษฐกิจในอนาคตได ความไมเปนธรรม เชน การ
นํ าทรัพยากรสาธารณะไปเปนสินคา เปนแนวโนมในปจจุบันที่จะทํ าใหการพัฒนาเศรษฐกิจกลายเปนเรื่องอันตรายอยางมาก 
หากมีความพยายามที่จะจัดการกับส่ิงที่ในอดีตเปนของสาธารณะใหกลายสภาพเปนทรัพยสินอยูในมือของเอกชน เชน นํ้ า ที่
ดิน เปนตน โดยเฉพาะเมื่อมีแรงหนุนจากนโยบายการแปรรูป (Privatization) แมคนที่มีวิสัยทัศนตอการพัฒนาในแงดีจะเห็น
ดวยวา การลงมือดํ าเนินการตามนโยบายดังกลาว ไมนาจะเปนการแจกจายสิทธิตางๆ แมวาไมไดวางกฎเกณฑปองกันไวกอน 
โดยมองขามวาการแปรรูปอาจเปนกระบวนการที่ถูกกํ าหนดโดยกลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง

แงมุมเกี่ยวกับฝายเหนือ-ใตของขบวนการประชาสังคม
วิสัยทัศนดานการพัฒนาที่ยั่งยืนระหวางตะวันตกกับตะวันออกยังมีความแตกตางกันอยู ดังเชน การชุมนุมคัดคาน

จากขบวนการประชาสังคมนานาชาติในโอกาสที่มีการประชุม “ที่ประชุมสากลวาดวยโลกาภิวัฒน” (International Forum on 
Globalization – IFG) มักถูกมองจากอีกฝายวาเปนขบวนการตอตานเศรษฐกิจหรือตอตานตลาด รายงานดังกลาวเปนการ
สรุปทางเลือกตางๆ สํ าหรับโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ11 โดย IFG กลาวไวในบทนํ าภายใตหัวขอ “การตอตานระดับโลก” 
(Global Resistance) ไววา

“…สังคมโลกไดดํ าเนินมาถึงทางแยกสํ าคัญแลว อนาคตที่จะมีสันติสุข ความเทาเทียมและความยั่งยืนไดนั้น ขึ้นอยู
กับผลที่ตามมาของความขัดแยงที่เพิ่มขึ้นระหวางวิสัยทัศนที่มีการแขงขันกัน 2 ดาน คือ วิสัยทัศนแบบธุรกิจและวิสัยทัศนแบบ
ประชาธิปไตย”

                                                
10 ในหลงัยคุคอมมิวนิสต “ผูราย” รายใหมjของโลกจะไมใชพวกคอมมิวนิสตอีกตอไป แตจะถกูเรยีกวา “ผูกอการราย” อยางนอยในสายตาของรัฐบาล สหรัฐในปจจุบัน ทั้งสอง

ค ํานีมี้ความหมายเดียวกัน คือ ผูซึ่งสรางความหวาดกลัวใหกับวิถีชีวิตแบบอเมริกัน (American Way of LIfe)
11 “A Better World is Possible”, Alternative Committee of the International Forum on Globalisation, summary of an up-coming report, spring 2002
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ทางเลือกที่ IFG เสนอไมไดหมายถึงการแยกตลาดออกไปจากการพัฒนาในอนาคต แตหมายถึง การทํ าใหตลาดเสรี
และความเปนประชาธิปไตยมีสัมพันธภาพเอื้อกันมากขึ้นในแงมุมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทิศทางเศรษฐกิจในอดีตที่คอยสนับสนุน
ความสํ าคัญและอิทธิพลของบรรษัทขามชาติตางๆ ใหดํ าเนินการที่อยูภายใตอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเงินเหลานั้น ทํ าให
บรรดาบรรษัทขามชาติก็ถูกเปล่ียนสถานภาพจาก “ผูมีสวนไดสวนเสีย” ในการพัฒนา มาเปน “ผูถือ” สิทธิโดยชอบธรรมดวย
การสนับสนุนของอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการตัดสินใจทางการเมืองนั่นเอง

ความมั่งค่ังและอํ านาจสั่งการ (Mandate)

การพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับผลกระทบและอิทธิพลจากองคกรตางๆ เชน องคการการคาโลกจนสงผลตอ
การกํ าหนดนโยบายและอํ านาจที่ไดรับมอบหมายเพื่อดํ าเนินงานดานการพัฒนาในหลายๆ ดาน ขณะที่องคกรเหลานั้นไมมี
อํ านาจสั่งการภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งองคกรเหลานี้ควรจะจํ ากัดผลกระทบตอกระบวนการการดํ าเนินงาน
พัฒนาที่ยั่งยืน จุดมุงเนนของการพัฒนาและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคตเรียกรองใหมุงเนนเศรษฐกิจและความ
ตองการตามระบบตลาดเปนสวนสํ าคัญของนโยบายเพื่อพัฒนาในระดับโลกตอไป นั่นคือ ผูมีสวนไดสวนเสียตองนํ าเสนอตัวชี้
วัดใหกับกลุมบรรษัทขามชาติและองคกรธุรกิจการเงินในระดับสากล

จํ านวนตัวเลขดังตอไปนี้จะชวยอธิบายและสนับสนุนขอสันนิษฐานของ IFG วาดวยลักษณะตางๆ ของการพัฒนาที่
กํ าลังเดินไปสูความเสี่ยงในการแปรรูป ในป พ.ศ. 2543 รายรับโดยรวมของบริษัท EXXON MOBILE เปนเงิน 210,392.00 
ลานเหรียญสหรัฐ หากนํ าตัวเลขนี้มาจัดลํ าดับประเทศตามรายไดมวลรวมประชาชาติ (Gross National Income - GNI) 
บริษัท EXXON MOBILE จะมีรายไดมวลรวมประชาชาติอยูอันดับที่ 21 ตอจากสวีเดนและอยูกอนออสเตรีย รายไดรวมสูงสุด
ของบรรษัทขามชาติตางๆ 50 อันดับแรก คือ 4,519,290.5 ลานเหรียญสหรัฐ นอยกวารายไดมวลรวมประชาชาติของญี่ปุนที่
ในปจจุบันมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญเปนอับดับที่ 2 ของโลก แตมีรายไดมากกวารายไดมวลรวมประชาชาติของทุกประเทศที่
อยูตํ่ ากวาอันดับที่ 17 ลงไปรวมกันทั้งหมด (190 ประเทศ จากทั้งส้ิน 207 ประเทศ) ซึ่งรวมแลวไดเพียงแค 4,346,897 ลาน
เหรียญสหรัฐ12 อํ านาจทางเศรษฐกิจเชนนี้ไมสามารถสรางเสถียรภาพใหกับแนวทางการพัฒนาไดเลย โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
อํ านาจของบรรษัทขามชาติยังไมถูกจํ ากัดกรอบ นั่นแสดงถึงวาไมมีการถวงดุลอํ านาจของบรรษัทขามชาติเลย การถวงดุล
อํ านาจอาจจะทํ าได เชน การนํ าโครงสรางที่มีความเปนประชาธิปไตยเขามาอยูในเรื่องเศรษฐกิจ หรืออยางนอยใหมีการทํ าราย
การแสดงสิทธิทางเศรษฐกิจสวนบุคคลและของชุมชนเปนตน

“บรรษัทพัฒนา”

IFG เรียกการดํ าเนินงานโดยปราศจากกฎเกณฑทางประชาธิปไตยของตลาดในการพัฒนาวา การมีสวนรวมของ
ภาคธุรกิจ (Corporate) เพื่อใหแยกออกจากคํ าวาการมีสวนรวมของระบอบประชาธิปไตย นั่นคือ เมื่อมีการกํ าหนดมาตรการ
ตางๆ ออกมา ไมไดมีการกลาวถึงความถูกตองของตลาด แนวคิดเรื่องการเติบโตและการสะสมทุนไวในสรุปรายงานของ IFG 
เลยแมแตบรรทัดเดียว แตทวาส่ิงที่แสดงไวอยางชัดเจนคือ จุดมุงเนนที่แตกตางกันและลํ าดับความสํ าคัญของวาระที่เกี่ยวเนื่อง 
กับกระบวนการโลกาภิวัฒน รายงานอธิบายถึง “องคประกอบที่สํ าคัญ” และ “ผลกระทบทั่วไป” ของสิ่งที่เรียกวา “กระบวนการ
โลกาภิวัฒนที่ชี้นํ าโดยภาคธุรกิจ” (Corporate-led globalization) ภายใตหัวขอยอยตอไปนี้

 การลดหยอนกฏระเบียบและนโยบายเพื่อควบคุมตลาดอิสระและการเคลื่อนยายทุน อยางไมมีขอจํ ากัด

                                                
12 ขอมูลจากธนาคารโลก และการจ ําลํ าดับ 500 บริษัทดีเดน โดยนิตยสาร Fortune
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 การแปรรูปและการขายบริการตางๆ ของภาครัฐ และทรัพยากรสาธารณะของโลก และของชุมชนที่ยังหลงเหลือ
อยู เชน ทรัพยากรนํ้ าและทรัพยสินทางพันธุกรรม

 การรวมศูนยการดํ าเนินการทางเศรษฐกิจระดับชาติและการปรับเปล่ียนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มุงการผลิตสิน
คาเพื่อสงออกที่สรางคว ามขัดแยงในสังคมและสรางความเสี่ยงตอส่ิงแวดลอม

 การสนับสนุนการเติบโตแบบกาวกระโดด (Hyper-growth) และการใชประโยชนจาก ทรัพยากรโลกโดยไมมีขอ
จํ ากัด

 การเขามายึดครองตลาดของบริษัทขามชาติมากขึ้น
 การลดความสํ าคัญของแผนงานทางสังคม สุขภาพและสิ่งแวดลอมระดับชาติ
 การลดทอนอํ านาจดั้งเดิมและนโยบายของรัฐประชาธิปไตย รวมทั้งชุมชน ทองถิ่น โดยกลุมธุรกิจทั่วโลก
 การหลอมรวมวัฒนธรรมทั่วโลกจนมีเพียงหนึ่งเดียวและการสนับสนุนลัทธิบริโภคนิยม ที่ไรการควบคุม

และจากนั้น IFG ยังกลาวตอไปถึง “การพัฒนาตามกระบวนการประชาธิปไตย” ที่สอดคลองกับ “หลักสิบประการ
สํ าหรับสังคมประชาธิปไตยและมีความยั่งยืน” ภายในหัวขอตอไปนี้ :

 ประชาธิปไตยแบบใหม
 การกระจายอํ านาจทางการเมือง
 ความยั่งยืนของระบบนิเวศน
 มรดกสาธารณะ (Common Heritage)
 สิทธิมนุษยชน
 งาน/การดํ ารงชีวิต/การจางงาน
 ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร (Food Security & Food Safety)
 ความเสมอภาค
 ความหลากหลาย
 หลักการปองกันกอนแกไข (Precautionary Principle)

“การพฒันาตามกระบวนการประชาธิปไตย”

ลักษณะของการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยสะทอนถึงขอวิพากษวิจารณของขบวนการประชาสังคมนานาชาติ 
แสดงใหเห็นวิธีการคิดและเรียนรูรวมกัน ซึ่งไมไดปฏิเสธรากเหงาของแนวคิดวามาจากลัทธิพาณิชยนิยมเมื่อกลาวถึงงาน/การ
ใชชีวิต/การจางงาน แนวคิดนี้เองที่เปนการยอมจํ านนใหกับแนวคิด Realpolitik และก็เปนแนวคิดที่เกิดจากความเขาใจอยาง
ลึกซึ้งวา แทจริงแลวการพัฒนายังตองการตลาด ดังนั้น IFG จึงยอมรับเอากลไกที่กํ าหนดรูปแบบการพัฒนาตางๆ ตามที่ 
ประเทศทางตะวันตกเสนอไว ซึ่งก็คือ บุคคลพึงมีเสรีภาพและพึงรักษาไวเพื่อสรางทางเลือกสํ าหรับบทบาทของตนเองภายใต
ระบบตลาด ในอีกดานหนึ่ง ลักษณะของการพัฒนาตามกระบวนการประชาธิปไตยก็ทํ าใหเกิดการวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ คํ าวิพากษวิจารณนี้แสดงถึงความ
สํ าคัญของความเปนมนุษยไวอยางชัดเจนโดยมุงเนนไปที่มิติทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นถึงแนวคิดครอบงํ าทัศนะ
ของกลุมประเทศกํ าลังพัฒนา นั่นคือความเชื่อที่วา ปจเจกบุคคลและตลาดแบบตะวันตกตองสัมพันธเชื่อมโยงกัน แตตองไม
คุกคามหรือเปนอันตรายตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเทาเทียม สิทธิมนุษยชน หรือมรดกสาธารณะ
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ภาพรวมของขอวิพากษในรายงานของ IFG มีทัศนะโดยละเอียดเกี่ยวกับความหลากหลายในการพัฒนา มีการ
สนับสนุนวัฒนธรรมทองถิ่นอยางเต็มที่ และไมยึดเอาแนวความคิดพาณิชยนิยม ของตะวันตกมากํ าหนด

“…ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชน ชีวภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เปนหัวใจของชีวิตอันมีเกียรติ ศักดิ์ศรี และ
ความสมบูรณ”

วิธีคิดโดยรวมของรายงานนี้และแนวคิดอื่นๆ ที่แตกตางออกไปจากที่รายงานนี้นํ ามาใช เปนการผสมผสานภายใต
กระบวนการที่เปนประชาธิปไตยอยางแทจริง แสดงใหเห็นวาสถาบันนี้พิจารณายอมรับและเห็นความสํ าคัญของประเด็นใน
การคัดคานและการเห็นพองอยางเทาเทียม มีการจัดเวทีเพื่อฟงความคิดเห็นทั้งสังคมโลกฝายเหนือและฝายใต ซึ่งสามารถเนน
แนวความคิดที่ไมยึดติดกับพาณิชยนิยมโดยไมจํ าเปนตองตอตานเศรษฐกิจ อีกทั้งเห็นดวยกับขอดีโดยหลักการของระบบ
ตลาด เชน การจางงาน การดํ ารงชีวิต ดังนั้นการมองบนพื้นฐานของความหลากหลายภายใตกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อใช
กํ าหนดโครงสรางที่เปนธรรมของตลาด อาจจะเปนเงื่อนไขเบื้องตนเพื่อนํ าไปสูการพัฒนาที่สมบูรณ

ประชาธิปไตยแนวใหม การกระจายอ ํานาจทางการเมืองและความยั่งยืนของระบบ นิเวศน

นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน IFG ยังยอมรับความสัมพันธระหวางกระบวนการประชาธิปไตยและตลาด ทั้งยังเรียก
รองวาสิทธิทางการเมืองของแตละบุคคลมีผลไปถึงการพัฒนา ทั้งนี้ไมใชเพื่อใหเลิกลมหรือยกเลิกการคาเสรี แตเพื่อพัฒนาให
การคาเสรีอยูไดอยางยั่งยืนตามศักยภาพที่มีอยู ดังนั้น ประชาธิปไตยแนวใหมจึงควรแยกออกจากผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
รัฐบาลตองทํ าเพื่อประชาชนแทนที่จะเอื้อประโยชนแกบริษัทธุรกิจ สวนภายใตหัวขอการกระจายอํ านาจทางการเมือง IFG 
เรียกรองใหหากฎหมายและโครงสรางใหมที่มีเจตนาเอื้อประโยชนแกทองถิ่นจริงๆ เพื่อรับรองการตัดสินใจของทองถิ่นและยอม
รับความสามารถของทองถิ่นในการดํ าเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทองถิ่นมีศักยภาพดํ าเนินการเองได

“…ในกรณีที่มีการเรียกรองกิจกรรมเพิ่มขึ้น แตในระดับทองถิ่นไมมีทรัพยากรทั้งดานวัตถุและบุคคลสํ าหรับกิจกรรม
ที่เพิ่มขึ้น อํ านาจและกิจกรรมก็ควรจะขยับไปสูระดับที่สูงขึ้น คือ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับโลกในที่สุด”

แนวคิดในยอหนาขางตนจะทํ าใหเกิดความสมดุลระหวางการบั่นทอนหรือทํ าลายโครงสรางการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของชุมชน (De-localization) การทํ าใหชุมชนออนแอลง “โดยการไมใหอํ านาจและสิทธิ” 
(De-empowerment) และกิจกรรมเศรษฐกิจในทองถิ่น อันเปนผลมาจากกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจและดวยแนว
คิดนี้เทานั้น ที่จะสามารถโอนระบบนิเวศนกลับไปอยูในความรับผิดชอบของทองถิ่นไดอยางสนิทใจ

มรดกสาธารณะและสิทธิมนุษยชน

ในประเด็นมรดกสาธารณะ IFG เสนอใหขยายความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหกวางกวาคํ าจํ ากัดความดานวัฒนธรรม
อันประกอบดวยองคความรูและมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งลวนแตเปนการสรางสรรคเฉพาะของกลุมชาติพันธุ นอกจากนี้ยังเสนอ
ใหรวบรวมความพยายามรวมกันของมนุษยที่จะสรางมรดกสาธารณะยุคใหม ตัวอยางเชน องคความรูภูมิปญญาและบริการ
ตางๆ ดานสุขภาพ การศึกษา ความปลอดภัยของสาธารณะ และความมั่นคงทางสังคม เปนตน สวนมรดกทางธรรมชาติ อันได
แก นํ้ า ดิน อากาศ ปา และการประมง ใหถือเปนทรัพยากรทางกายภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของมรดกสาธารณะเชนกัน มรดก
สาธารณะที่มีอยูควรจะไดรับการแบงปนอยางยุติธรรมตามความตองการ คํ าจํ ากัดความของสิทธิมนุษยชนไมควรจํ ากัดอยู
เพียงแงมุมที่ประเทศที่ร่ํ ารวยใหความสํ าคัญ เชน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้งควรมีการรับรองสิทธิดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิทธิทางวัฒนธรรมของทุกคน แนวคิดทั้ง 5 ประการนี้ อันไดแก ประชาธิปไตยแนวใหม การกระจาย
อํ านาจ ทางการเมือง ความยั่งยืน มรดกสาธารณะและสิทธิมนุษยชน ตองเปนพื้นฐานสํ าหรับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
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ประเด็นตางๆ อันไดแก ทางดานงาน/การดํ ารงชีวิต/การจางงาน การทํ ามาหากิน ความมั่นคงและความปลอดภัยดานอาหาร 
ความเสมอภาค ความหลากหลายและหลักการปองกัน กอนแกไข

ตลาดและประชาธิปไตย

ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2545 หนังสือพิมพเดอะเนชั่น (ซึ่งเปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษใน ประเทศไทย) ตีพิมพ 
จดหมายถึงบรรณาธิการฉบับหนึ่งที่มีการวิพากษวิจารณคอลัมนบรรณาธิการของหนังสือพิมพฉบับวันที่ 25 มีนาคม ผูอาน
ชาวตางชาติในประเทศไดมีปฏิกิริยากับคํ ากลาวของคอลัมนที่วา “…ส่ิงที่ตลาดเสรีสัญญาจะมอบใหเปนเรื่องหนึ่ง และส่ิงที่ได
รับโดยสวนมากนั้น เปนอีกเรื่องหนึ่ง…” โดยไดเสนอความเห็นเชิงประชดประชันดังตอไปนี้:

“…การโจมตีการคาเสรีนั้นมีอยูจริง แตถือเปนเพียงการพูดจาไรสาระในเรื่องที่ไมเปนเรื่อง…ผูคนที่ตอวาความชั่วราย
ของการคาเสรีจะตองซื่อสัตยตอทัศนะของตนเองและพูดอยางตรงไปตรงมาวา ขาพเจาอยูฝายตรงขามกับการคาเสรี ขาพเจา
ตองการหามประชาชนซื้อและขายในสิ่งที่เขาเห็นสมควร ควรใหกีดกันทุกคนจากการซื้อของในสถานที่ที่ราคาสินคาถูกที่สุด ซึ่ง
ก็หมายถึง ขาพเจายืนกรานใหรัฐบาลกํ าหนดนโยบายบังคับใหผูบริโภคซื้อของที่มีราคาที่สูงอยางไมเปนธรรมเพื่อแลกกับสิน
คาและบริการที่เลือกไดไมมาก...ซึ่งเปนวิธีการที่ดีเพราะวิธีการนี้ยอมใหคนหรือบริษัทที่มีผูมีอิทธิพลสนับสนุนไดทํ างานตาม
สบายดวยตนทุนสูงและขาดประสิทธิภาพโดยไมตองเกรงกลัวดานการแขงขัน การแขงขันเปนส่ิงไมดีเพราะสนับสนุนการ
พัฒนาและความกาวหนา ขาพเจาตองการใหนักการเมืองและผูอยูเบื้องหลังออกกฎหมาย เพื่อหาผลประโยชนตามที่เห็นสม
ควร ไมวาจะเปนการซื้อเสียงหรือเพื่อทํ าใหตนเองรํ่ ารวยขึ้น เสรีภาพเปนแนวคิดที่อันตรายเปนการลมลางระบอบการปกครอง
และเปนส่ิงที่ไมดี”

ขอโตแยงขางตนนี้ เปนตัวอยางที่นาสนใจของการถกเถียงในปจจุบันที่วา การคาและกระบวนการโลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจสรางความสับสนใหเกิดการวิพากษซึ่งไมเกี่ยวของกันเลย นับวาเปนแนวโนมของการดํ าเนินงานดานการพัฒนาใน
ปจจุบัน และเปนรูปแบบของนโยบายประชาธิปไตยของประเทศตะวันตก ขอคิดเห็นดังกลาวมองการคาเสรีในความหมายและ
ระดับที่เทาเทียมกับเสรีภาพ กลาวคือ มีความเห็นวาการคาเสรีคือจุดจบของการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงและเปนประตูสู
ประชาธิปไตย เชนในตัวอยางที่เกิดขึ้นครั้งแลวครั้งเลาในยุโรปที่มีการทํ าใหโครงสรางและการบริการทางสังคมออนแอลง และ
ตองแกปญหาดวยการแลกกับการมีสวนรวมทางประชาธิปไตยซึ่งอาจเปนผลดีแกตลาดเสรี โดยเชื่อวาความมั่งคั่งจะสามารถ
สรางความแตกตางทางโครงสรางประชาธิปไตยได ดังเชนตัวอยางจากการตั้ง WTO หรือ การขาดความเคารพตอเพื่อนมนุษย 
ในการแสวงหาความมั่งคั่ง เชนเดียวกับมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอยางนาวิตกในประเทศพัฒนาแลวหลายๆ 
ประเทศ เปนตน

อยางไรก็ตาม ขบวนการประชาสังคมยังคงยืนยันวา การคาเสรีไมไดเปนไปเพื่อรับรองโครงสรางทางการเมืองหรือ
โครงสรางสังคมเสรี ในทางตรงขาม ผลประโยชนของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการเรงรัดการเติบโตที่ควรจะเปนผลลัพธจาก
ตลาดเสรีนั้น ยังคงตกอยูในมือของกลุมทุนรายใหญๆ เทานั้น ถาโครงสรางทางการเมืองหรือโครงสรางสังคมเสรีอันเปน 
พื้นฐานของการพัฒนาทางเศรษฐกิจไมไดรับการเหลียวแล วาทกรรมในการเรียกรองตลาดเสรีเปนเรื่องแคเพียงสะพานสราง
ความเชื่อมโยงของเสรีชนผานทางการเมืองและทางดานสังคมเทานั้น ตลาดเสรีจะไมสามารถยุติการทุจริต การเลือกปฏิบัติ
และการแขงขันที่ไมเปนธรรมไดเลย นอกจากวาเสรีชนจะมีความเปนประชาธิปไตยภายใตพื้นฐานของการเคารพสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันเปนรากฐานที่ม่ันคงแลวไวรองรับระบบตลาดกอนเทานั้น
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เสยีงเรียกรองและเสียงวิพากษ

ดวยเหตุผลประการทั้งปวง ขอเรียกรองหลักของภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืนอยางแทจริง จึงเนนความสํ าคัญไปที่ความเปนประชาธิปไตยเปนอันดับแรกและตลาดเสรีเปนอันดับสอง เพราะความ
สัมพันธที่นํ าเสนอเกี่ยวกับสังคมเสรีเปนเงื่อนไขเบื้องตน สํ าหรับการกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาสมัย
ใหมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม แตอยางไรก็ตาม ขอวิพากษหลักของขบวนการประชาสังคมที่ผสมผสานมุมมองจากการ
พัฒนาในอดีตและปจจุบัน การเนนไปที่ระบบตลาด เพราะนโยบายเศรษฐกิจในอดีตไดเพิกเฉยตอรูปแบบความสัมพันธนี้ รวม
ถึงผลกระทบที่ระบบตลาดมีตอภาคประชาสังคมและสังคมการเมืองเสรี ระบบตลาดไมไดตองการใหมีประชาธิปไตยเต็มรูป
แบบ แตแสดงความตองการและพูดถึงประชาธิปไตย ก็ตอเมื่อตองการความยุติธรรมและความถูกตองมาใชเปนเครื่องมือตอ
รองเพื่อนํ าไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนดานตลาดเทานั้น

จากรายงานของ EU ที่ไดนํ าเสนอในตอนตนของบทนี้ ชี้ใหเห็นถึงส่ิงที่ควรคาดหวังจากการประชุมที่โจฮันเนสเบิรก 
นั่นคือ นายหนาผูคาอํ านาจระดับสากล (International Powerbroker) ซึ่งจะมีกลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจคอยสนับสนุนใหทํ า
หนาที่ในการพยายามวางแนวความคิดวา การแพรขยายไปทั่วโลกของตลาดเสรีเปนความจํ าเปนที่มนุษยชาติจะตองลงมือ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ริโอทั้งหมด ตรรกะของแนวคิดนี้คือ “หากเพียงแคโลกสามารถผลักดัน ใหเกิดการคาเสรีไดอยาง
แทจริงเทานั้น ความยุติธรรม ความถูกตอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค การบรรเทาปญหาความยากจน ธรรมาภิบาลและ
ประเด็นที่สํ าคัญอื่นๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน จะตามมาโดยปริยาย เพราะมือที่มองไมเห็น (Invisible hand) ของตลาดเสรีจะ
เปนผูสรางสินคาสาธารณะชั้นเลิศออกมาไดเอง นี่คือวิถีทางที่ตองเปนไปเพราะระบบเศรษฐกิจเสรีเปนเชนนี้เอง ดังนั้น หาก
มนุษยชาติจะเพียงแคสามารถทํ าใหเศรษฐกิจของโลกเจริญเติบโตไดรวดเร็วและเศรษฐกิจของเราเสรีเพียงพอ เราจะพบทาง
ลัดไปสูความยั่งยืนที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถหลอมรวมมนุษยชาติไปสูความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันได”

แตอยางไรก็ตาม “เสรีภาพ” แทจริงแลวสามารถกลายเปน “แนวคิดที่อันตราย” ได ถาหากในระบอบประชาธิปไตยไม
สามารถรับรองไดวาทุกคนมีอิสระเสรีอยางเทาเทียมกัน การแขงขันโดยปราศจากเสรีภาพทางการเมืองและพื้นฐานทาง
ประชาธิปไตยที่ม่ันคงสํ าหรับระบบตลาดแทที่จริงแลวเปน “อันตราย” อยางยิ่ง เนื่องจากจะไมเอื้อใหเกิดการปรับปรุงและ
ความกาวหนา การพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น จึงจํ าเปนตองมีการเตรียมการทางความคิดเพื่อปูพื้นกระบวนทัศน
ทางการเมืองอยางแทจริง ในการประชุมที่โจฮันเนสเบิรกซึ่งผูกํ าหนดนโยบายตองพิจารณาอยางจริงจังถึงเปาหมายและ 
เจตนารมณที่แทจริงของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจในทุกจุดที่จํ าเปนเพื่อใหบรรลุซึ่ง
ความยั่งยืน ภาระอันยิ่งใหญนี้ไมสามารถปลอยใหสังคมสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจอยางไมมีเงื่อนไข เพื่อหวังใหเกิดการเติบ
โตและสามารถสรางเงินเพื่อจะนํ ามาสนับสนุนการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนได ในทางตรงกันขาม สังคมตองมีหนาที่ใน
การจัดการและจัดเตรียมโครงสรางของความเปนประชาธิปไตยที่รับรองไดวา การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะมีความสํ าคัญรอง
จากหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อที่จะใหเกิดรูปแบบการพัฒนาที่มนุษยชาติ
จะสามารถรวมกันกํ าหนดขึ้นไดภายใตความยั่งยืน
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บทที่ 3
แนวทางสูการพัฒนา

ก. กลุมเปาหมายพื้นฐานกลุมแรก-ปจเจกบุคคล
การดํ าเนินงานดานความสัมพันธระหวางประเทศสวนใหญใหความสํ าคัญกับการจัดการในเชิงปริมาณเปนอยาง

มาก แมบางรูปแบบกิจกรรมตั้งอยูบนฐานคิดเชิงคุณภาพก็ตาม ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
ทางศาสนา ฯลฯ เมื่อจะตองประเมินผลความกาวหนาของการพัฒนาใดๆ ก็ตาม หรือเพื่อจะนํ าเสนอผลสรุปใหเห็นอยางชัด
แจงมากขึ้น หรือเพื่อวัดเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงก็จะเลือกใชเครื่องมือเชิงปริมาณอยูเสมอ โดยอิงวิธีการทางวิทยา
ศาสตร “สมัยใหม” ภายใตสมมุติฐานที่วา ผลสํ าเร็จในการดํ าเนินงานดานการพัฒนามนุษยนั้น เราสามารถใชตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณมาอธิบายได ตัวอยางเชน ในการกํ าหนดคํ านิยามสากลสํ าหรับความยากจน เครื่องมือในการตรวจสอบความถูกตอง
และตัวชี้วัดเชิงปริมาณกลายมาเปนส่ิงจํ าเปนทางตรรกะ อยางไรก็ตาม ขอคนพบและการประเมินผลก็ส้ินสุดลงดวยการ
อธิบายในเชิงปริมาณเทานั้นและไมรวมความลึกเชิงคุณภาพเขาไปดวยเลย

เหตุกับผลและความสัมพันธระหวางเหตุกับผลเปนเครื่องมือดั้งเดิมของการคิดแบบนิวโตเนียน1 (Newtonian 
thinking) คือ ถากิจกรรม ก เกิดขึ้น (หรือไมเกิดขึ้นก็ตาม) ปฏิกิริยา ข จะเกิดขึ้นตามมา (Action = Reaction) เปนที่ยอมรับกัน
มากขึ้นในงานพัฒนาวา การที่กระบวนการคิดแบบนี้ไมเพียงพอตอการแกปญหาเรื่องความยั่งยืน ซึ่งมีการเสาะคนกันมา
ตลอดเพื่อการนํ าเสนอทัศนะการมองเชื่อมโยงปญหาและแกไขปญหาแบบองครวม กระนั้นก็ตาม ปญหามากมายที่เกิดขึ้นใน
การพัฒนาก็ไมไดรับการแกไขจากวิธีการที่นํ ามาใชแตอยางใด ที่สํ าคัญปญหาความยากจนของโลกกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แมวา
จะมีการวางแผนดํ าเนินการในทุกระดับทั้งระดับชาติและระดับสากลเพื่อแกไขก็ตาม ในระดับการเมืองและวงจรเศรษฐกิจแบบ
เสรีนิยมใหมนั้นก็เห็นไดอยางชัดเจนวา วิธีคิดที่ยึดติดอยูกับแนวความคิดแบบนิวโตเนียนประสบความลมเหลวในการพยายาม
ผนวกเอาตัวแปรเชิงคุณภาพเขาไปในการกํ าหนดนโยบาย ยกตัวอยางเชน ถากระบวนการปฏิบัติการภายใตการพัฒนาที่
ยั่งยืนพยายามจะวัดเพียงแตปริมาณความยากจนใหสอดคลองกับแนวคิดทางเศรษฐกิจเทานั้น ก็ยากที่จะเสนอแนะวิธีการแก
ปญหาที่แหลมคมและมีประสิทธิภาพได เนื่องจากจะเปนการมุงแตเพียงหาคํ าตอบใหกับปญหาและแสดงหลักฐานที่มาจาก
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและในทางเศรษฐกิจเทานั้น ถึงแมจะมีวิธีการแบบองครวมมาเสริมก็ตาม

ท ําอยางไรจึงเขาถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทางการเมือง

มีความเปนไปไดที่จะทํ าการวัดความตองการใชทรัพยากรของบุคคลเพื่อการดํ ารงชีพและการพัฒนาดานสุขอนามัย 
จากนั้นจึงจะกํ าหนดขั้นตํ่ าสุดของทรัพยากรในเชิงปริมาณได อยางไรก็ตาม เมื่อมีการกํ าหนดระดับตํ่ าสุดในเชิงปริมาณแลว 
ปญหาความยากจนก็จะกลายเปนเรื่องในเชิงคุณภาพทันที และเปนไปไมไดที่จะนํ าเอาตัวชี้วัดเชิงปริมาณทั่วไปมาแจกแจงได
อยางเพียงพอ หากแตจะตองใชวัดจากการรับรูสวนบุคคลและบริบททางสังคมนั้นๆ เงื่อนไขความมั่งคั่งทางวัตถุจะถูกมองวา
เปนสวนหนึ่งของการวัดความยากจนหรือไมก็ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมที่มนุษยอาศัยอยู รวมทั้งบริบทของการเรียนรูทางสังคม เชน 
ในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ยิ่งทั้งสองชุมชนหางกันในดานแนวคิดทางวัฒนธรรมที่สรางขึ้นมากเทาใด การกํ าหนดคํ านิยาม
รวม (Common definitions) ของความยากจนใหเปนที่ยอมรับตรงกันทั้งสองวัฒนธรรมยิ่งยากและเปนไปไมไดมากขึ้นเทานั้น
                                                
1 Newtonian thinking เปนการคิดแขนงหนึ่งของวิชาฟสิกซ เร่ิมตนขึ้นจาก Sir Isaac Newton ผูคนพบกฎแหงความเคลื่อนไหว (Law of movement) และกฎแหงแรงดึงดูด 

(Law  of  gravity)
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เมื่อไมนานมานี2้ ศูนยศึกษาวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอมประเทศอินเดีย (The Center for Science and 
Environment - CSE) ไดเสนอรายงานเรื่อง “แถลงการณแหงขอวิตก” (Statement of Concern) โดยอางถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และความกาวหนาของการพัฒนาภายใตกระบวนการของริโอ ในบทสุดทายมีการรองขอใหการประชุมสุดยอดวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (World Summit on Sustainable Development - WSSD) ที่เมืองโจฮันเนสเบิรกป พ.ศ. 2545 ตองบรรลุ

“…ซึ่งการกํ าหนดคํ านิยามที่ชัดเจนของการพัฒนาที่ยั่งยืนวาหมายความวาอยางไร และมีการเจรจาที่นํ าไปสูการ
กํ าหนดฉันทามติของโลกวาจะปฏิบัติการอยางไรเพื่อที่สถาบันและบทบัญญัติทางกฎหมายตางๆ จะปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาวนี้ได … [และ] ควรหาประเด็นความสนใจรวมที่มีความสํ าคัญ เชน การขาดแคลนในเชิงนิเวศนและปญหาการขาด
แคลนนํ้ า ซึ่งเปนจุดเริ่มแรกของการนํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลกรวมกัน”

คํ ากลาวขางตนตั้งอยูบนสมมุติฐานที่แมจนถึงบัดนี้ก็ยังคงเหมือนเดิม ในทางการเมืองก็ยังไมมีใครดํ าเนินตามคํ า
นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งนํ าเสนอจากการประชุมที่ริโอแตอยางใด แมวา โครงสรางกระบวนทัศนโดยรายละเอียดจะมีอยูใน 
แผนปฏิบัติการ 21 แลวก็ตาม อีกทั้งยังขาดชุดของคํ านิยามรวมกัน รวมทั้งขั้นตอนในดานปฏิบัติการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน
อยางจริงจัง

ขอเรียกรองใน “แถลงการณแหงขอวิตก” ของ CSE เปนตัวอยางของมาตรการหนึ่งในการพัฒนานโยบายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การพยายามสรางคํ านิยามสากลในการรางนโยบายบนพื้นฐานของวาระตางๆ ของการพัฒนาที่ยั่งยืนควรเปน
บรรทัดฐานโดยทั่วไปในสังคมทุกระดับ อยางไรก็ตามวิธีการนี้นํ ามาซึ่งคํ าถามที่วา เหตุใดความพยายามของหลายๆ ประเทศ
ในอดีตตอการพยายามกํ าหนดนิยามศัพทสํ าหรับปญหาดานตางๆ เพื่อใชเปนพื้นฐานรวมกันในการกํ าหนดนโยบายดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนจึงไดลมเหลว ในแงหนึ่งการเรียกรองใหมีคํ านิยามสากลนาจะไดรับการขยายไปสูโลกาภิบาลในระดับการเมือง 
และไมควรจะหยุดไวแคการเรียกรองใหทํ าตามขอตกลงและแผนปฏิบัติการ 21 เทานั้น อยางไรก็ตาม คํ านิยามที่สามารถชี้นํ า
ปฏิบัติการทางการเมืองทั้งหมดไดยากที่จะเกิดขึ้นไดในปจจุบัน เพราะในปจจุบันการเมืองเชิงอํ านาจสวนใหญยังอยูในมือของ
ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ3 หรืออีกนัยหนึ่งไดแกประเทศที่ร่ํ ารวยทั่วๆ ไป สวนอีกแงหนึ่งจะตองคํ านึงวาการสรางคํ า
นิยามใดๆ จะตองสัมพันธสอดคลองกันกับระดับทองถิ่น ปฏิบัติไดจริงและมีประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลภายใตแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนระดับทองถิ่นที่จะใหทองถิ่นไดมีโอกาสเลือกวาจะใชเกณฑเชิงคุณภาพและตัวชี้วัดอยางไรบางเพื่อการพัฒนา
ตนเอง การเชื่อมโยงจุดประสงคทางการเมืองผานนิยามศัพทเชิงคุณภาพการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับทองถิ่น อาจจะตอบสนอง
แผนปฏิบัติการวาดวยความยั่งยืนไดมากกวาการนํ าไปปฏิบัติจริง ดังที่กลาวมาแลว4 ทองถิ่นหรือภูมิภาคจํ าเปนตองมีอัต
ลักษณที่เดนชัด เพราะความยั่งยืนไมใชแคเนนเฉพาะที่วาสังคมจะเติบโตในทางเศรษฐกิจไดอยางไรเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
ยอมรับความจํ ากัดของทรัพยากรสิ่งแวดลอมอีกดวย ทัศนคติและการกระทํ าสวนบุคคลเปนพื้นฐานที่สํ าคัญของปจเจกบุคคล
ในการยอมรับความจริงถึงขอจํ ากัดของทรัพยากร การทํ าความเขาใจในระดับทองถิ่นและ/หรือภูมิภาควาความยั่งยืนคืออะไร 

                                                
2 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2544
3 ตวัอยางทีช่ดัเจนที่สุด คือการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไมยอมลงนามในพิธีสารเกียวโต
4 หลงัจากเหตกุารณอาคารคูเวลิดเทรดเซนเตอรถลม เม่ือวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกมาประณามการกอการรายดังกลาว ราวกับความสูญเสีย

ทัง้ชวีติและทรพัยสนิที่เกิดขึ้นสามารถวัดไดเปนตัวเลขที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม  สหประชาชาติในปจจุบันก็ยังไมสามารถ หาคํ านิยามที่เหมาะสมใหกับ “การกอการราย“ 
(Terrorism) ได ซึ่งยังตองมีนิยามศัพทเชิงคุณภาพ (Quantitative definition) กอนที่ปญหาจะมีการตระหนักอยางแทจริง เชน จํ านวนของผูกอการราย และมีการลงมือเพ่ือแก
ไขอยางแทจริงทัว่โลก ไมใชเพียงแค ในประเทศอัฟกานิสถานเทานั้น การกอการรายเปนปรากฏการณทองถิ่นที่มีผลกระทบทั่วโลก การลงมือเพ่ือหยุดยั้งการกอการราย ตองมี
การนยิามความหมายเชงิคณุภาพใหชัดเจนเสียกอน จึงวางกรอบการปฏิบัติงานใหชัดเจนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มิเชนนั้นจะเปนการเสียงตอปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้น
และอาจจะรายแรงยิ่งกวาครั้งกอน
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อาจจะทํ าไดงายกวาการหานิยามศัพทรวมกันทางการเมืองในระดับชาติ ความเขาใจเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงคุณภาพดัง
กลาว รวมทั้งแนวคิด

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับจากการเมือง จะทํ าใหมนุษยสามารถหยุดยั้งวงจรอุบาทวไดตาม
ที่ระบุในบทความ Tragedy of The Commons5 ที่กลาวถึงความมีเหตุผลของมนุษยจะนํ ามาซึ่งการทํ าลายตัวเอง การใช
ทรัพยากรเพื่อผลประโยชนแหงตนมากเกินไปอยางหลีกเลี่ยงไมได

การหาตัวชี้วัดแบบใหม

แงมุมเชิงปริมาณของการรับรูของมนุษยภายในสังคม สามารถสรุปไดโดยใชแนวคิดเชิงคุณภาพเพื่อจะพัฒนาตัวชี้
วัดไดเชนกัน หากมองความยากจนจากแงมุมนี้ “แนวคิดทางวัฒนธรรม” สามารถสรางกรอบแบบจํ าลองปจเจกบุคคลทั้งหมด
ไดวา ชีวิตในชุมชนควรจะเปนอยางไร เมื่อเปนเชนนี้เพียงแนวคิดที่มีรวมกันภายในสังคมหรือชุมชนใดๆ ก็สามารถที่จะนํ ามา
เปนตัวชี้วัดเพื่อวัดความกาวหนาของการพัฒนาในสังคมหรือชุมชนนั้นๆ ได ยกตัวอยางเชน ปญหาความยากจนในประเทศ
ไทย ฐานคิดของนิยามไมควรจะถูกกํ าหนดวาเกี่ยวของกับเรื่องการเงินเพียงเทานั้นถึงแมจะเปนสวนสํ าคัญก็ตาม เพราะใน
ความเปนจริงเปนปญหาจากการไมสามารถเขาถึงทรัพยากรตางๆ และการขาดสิทธิตางๆ เชนกัน

ตัวอยางเชน บางคนที่พอจะมีฐานะอยูบางแตขาดเสนสายที่จะเขาถึงความยุติธรรมและความถูกตอง สังคมจะยัง
มองวาเขาเปนคนจน ดังนั้น ความยากจนอาจไมไดเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจเทานั้น แตยังมีประเด็นทางสังคมอื่นๆ ที่ยังตอง
พิจารณารวมดวย การที่จะขจัดความยากจนในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ตองมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพและใชการได 
โดยไมคํ านึงถึงแตการเติบโตทางเศรษฐกิจเทานั้น อีกทั้งควรใหความสํ าคัญตอขอมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพระดับทองถิ่นที่เกี่ยว
กับแนวคิดเรื่องความยากจนใหมากขึ้น ดังนั้นจึงจํ าเปนที่จะตองพิจารณาประเด็นบทบาททางสังคมและความรับผิดชอบทาง
สังคมภายใตนิยามของความยากจน แมคํ าวาความยากจนจะไดรับการตีความที่แตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม ไมเชนนั้น
โอกาสที่จะขจัดความยากจนที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่งคั่งทางการเงินของบุคคลอาจจะลมเหลวได

การพฒันาทีย่ัง่ยืน จํ าเปนตองมีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

หากการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถทํ าใหศูนยกลางการพัฒนาอยูที่มนุษยแทนที่จะเปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเชนใน
ปจจุบัน การพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะกลายมาเปนทางเลือกเพื่ออนาคตของมนุษยชาติได และเนื่องจากมนุษยเปนหนวยเชิงคุณ
ภาพไดพอๆ กับเปนหนวยเชิงปริมาณ ดังนั้น การหลีกเลี่ยงที่จะสรางคํ านิยามสากลวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยตั้งอยูบนฐาน
คิดสากล ดังเชนในแผนปฏิบัติการ 21 นับเปนส่ิงที่ถูกตองอยางยิ่งถาหากการปฏิบัติเชนนี้จะเนนสงเสริม

การบริโภคและการผลิตที่ทํ าลายสิ่งแวดลอม การสนับสนุนใหมีนิยามศัพทหลายๆ แบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ยึด
เอากระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นเปนจุดศูนยกลาง เปนการยอมรับซ่ึงความหลากหลายของกระบวนทัศนในการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น ซึ่งเหมาะสมสอดคลองและนํ าไปสูสํ าหรับความยั่งยืนของโลกไดมากกวา เพราะมี องคประกอบ 2 
สวนที่ทํ าใหการปฏิบัติการเรื่องความยั่งยืนประสบความสํ าเร็จ องคประกอบแรก ไดแก มุมมองแบบยั่งยืนที่กํ าหนดทิศทางวา 
สังคมตองการจะดํ าเนินไปในทางใดภายใตวิสัยทัศนความยั่งยืน ซึ่งเปนกระบวนทัศนเชิงคุณภาพ องคประกอบที่สอง คือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่มีแผนการปฏิบัติของทั้งกลุมเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อบรรลุความกาวหนาของหนทางแหงความยั่งยืนได

                                                
5 Garret Hardin อธบิายแนวคิดนี้ไวเม่ือปพ.ศ. 2511โดยเสนอแนะวาปญหาการพัฒนาอาจไมมีคํ าตอบที่มีลักษณะในเชิงวิชาการ (Technical) แตควรเปนคํ าตอบดานศีล

ธรรม ซึ่งมีลักษณะเชิงคุณภาพ Hardin, G. The Tragedy of the Commons: American Association for the Advancement of Science, 1968
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หากมีการนิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนในแงมุมของทองถิ่น ความจํ าเปนตอการสรางตัวชี้วัด การพัฒนาสากลที่มีพื้นฐาน
เชิงปริมาณจะคอยๆ ลดลง โอกาสที่จะคงตัวชี้วัดเชิงคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งในสมการการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจจะกลายเปนส่ิง
ที่มีความสํ าคัญมากขึ้น และคงจะเปนส่ิงที่นาสนใจอยางยิ่งถาพบวา การหยั่งเห็นในระดับทองถิ่นไดชี้แนะแนวทางที่เปน
ประโยชนตอกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งอาจจะกลายเปนกระบวนการปฏิบัติที่มีผลดีตอความยั่งยืนทั่วโลกตอไป หาก
สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของการดํ าเนินการโลกาภิวัฒนทางแนวคิด (Globalization of concepts) หรือแนวคิด
ของโลกาภิวัฒน (Concepts of globalization) รวมถึงการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม จะเห็นไดอยางชัดเจน
วา กระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาที่ยั่งยืนตองการที่จะพลิกฟนนํ าแนวคิดของชุมชนมาใชใหม รวมทั้งการเคลื่อนยายอํ านาจ
การตัดสินใจในการใชทรัพยากรและบุริมสิทธิการพัฒนาสูชุมชนอีกครั้งหนึ่ง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ โลกาภิบาล (Global 
governance) ที่จะสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองเปนระบบการกระจายอํ านาจอยางสมบูรณแบบภายใตความเทาเทียม
ในทุกๆ ระดับของสังคม ไมวาจะเปน ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ

การพฒันาที่ยั่งยืนและประชาธิปไตย

วิธีการแกปญหาดานการพัฒนาแบบตะวันตกนั้น บางครั้งไมไดพิจารณากระบวนทัศนการพัฒนาอยางรอบดานนัก 
โดยเฉพาะกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมไดเนนการพัฒนาเพียงแคประเด็นที่สังคมสวนใหญคุนเคย นั่นคือ ตลาดและสิ่ง
แวดลอมระดับทองถิ่นในฐานะเงื่อนไขพื้นฐานที่สํ าคัญของการพัฒนาสังคม แตเสนอแนวคิดที่ 3 ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหมตอ
ประเด็นการจัดการทรัพยากรดังกลาว ไดแก ประชาธิปไตยและการกระจายอํ านาจนั่นเอง F. Fukuyama6 ไดพูดไวในป พ.ศ. 
2535 ถึงความเปนไปไดที่วา สังคมสวนใหญของมนุษยอาจจะตองยอมแพกับวิถีในการปกครองสังคมของตัวเอง ซึ่งมี
พัฒนาการทางประวัติศาสตรอันยาวนาน ดังนี้

“…ส่ิงที่เราอาจจะไดเห็นไมใชแคจุดจบของสงครามเย็น หรือการผันผานไปของชวงเวลาแหงประวัติศาสตรหลัง
สงครามโลกเทานั้น แตเราจะไดเห็นจุดจบของประวัติศาสตรเชนเดียวกัน ซึ่งนั่นก็คือ จุดจบของการพัฒนาและวิวัฒนาการเชิง
คตินิยม (Ideological evolution) ของมนุษยชาติ และประชาธิปไตยเสรีนิยมแบบตะวันตกในรูปแบบสุดทายของรัฐบาล
มนุษย…”

ถาประชาธิปไตยและการบริหารแบบกระจายอํ านาจเปนเสมือนเครื่องมือสากลของการปกครองทางการเมืองและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ระบบคุณคาที่อยูบนพื้นฐานแนวคิดของ ‘ทัศนคติแบบ นักมนุษยนิยม’ จะตองถูกนํ ามาใชทั่วโลก ไม
มีประชาธิปไตยใดที่จะปราศจากแนวคิดดานความเสมอภาค ความเปนอิสระและสิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตาม ส่ิงเหลานี้เปน
แนวคิดเชิงคุณภาพภายใตรูปแบบที่เปนที่ยอมรับของการพัฒนาในปจจุบัน ซึ่งจะถูกนํ ามาเชื่อมโยงกับการเริ่มตนของระบบ
ตลาดเสรีอยูเสมอ แมประชาธิปไตยจะมีความกาวหนาในที่นั้น ที่ซึ่งอิทธิพลทางการเมืองของตะวันตกสามารถ เขาถึงก็ตาม

กระบวนการโลกาภิวัฒนทางดานเศรษฐกิจ ไดหลอมรวมมนุษยใหเขามาอยูในหนวยเศรษฐกิจระบบเดียวกันและ
เปนตัวนํ าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและคานิยมทางการคาไปขยายใหมีบทบาทอยูทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการแขงขัน การเติบโต
และการสะสมความมั่งคั่ง ทั้งนี้ โดยมองการพัฒนาวามีสาระสํ าคัญๆ อยูเพียง 2 เรื่อง คือ การเมืองกับเศรษฐกิจเทานั้น และ
โดยปกติแลวเศรษฐกิจมักจะมากอนเสมอ ดังนั้น การแนะนํ าใหผนวกประเด็นความเปนประชาธิปไตยและตลาดเสรีเขาไปดวย 
อาจจะตองพิจารณาในอีกแงมุมหนึ่ง คือ

                                                
6 ‘The end of history and the last man’: F. Fukuyama, 1992
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“…ในฐานะที่เปนแนวคิดทางเศรษฐกิจลัทธิทุนนิยมเปนส่ิงที่ไมเปนประชาธิปไตยทั้งๆ ที่ (หรือเพราะ) เปนศูนยกลาง
ของระบบตลาดเสรี ลัทธิทุนนิยมถูกสรางขึ้นมาจากระบบพื้นฐานซึ่งแยกสังคมออกเปนสองสวน คือ ฝายที่เปนผูมีอํ านาจใน
การตัดสินใจดานเศรษฐกิจกับฝายที่ไรอํ านาจ ผูมีอํ านาจตัดสินใจจะควบคุมรายไดและการผลิต ในขณะที่ผูคนสวนใหญไม
สามารถทํ าได เศรษฐกิจในรูปแบบของระบบทุนนิยมอาจจะมีการเปดเสรีจริง แตมิไดหมายความวามีความเปนประชาธิปไตย
แตอยางใด ความเปนอิสระในการสะสมเงินทุนขัดแยงกับการกระจายอํ านาจทางประชาธิปไตยในสังคม เพื่อเปนการยืนยัน
ความคิดนี้ หลายๆ ฝายที่สนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปนประชาธิปไตยจะตองสนับสนุนใหมีการบังคับใชระบบเศรษฐกิจแบบ
ประชาธิปไตยกับปฏิบัติการทางการตลาดอยางเอาจริงเอาจัง…”7

เศรษฐกจิและประชาธิปไตย คูทาชิงในกระบวนการพัฒนา

พัฒนาการประชาธิปไตยที่เปนไปอยางชาๆ เมื่อเปรียบเทียบกับการรับคานิยมตลาดเสรีนั้น เนื่องมาจากขอเท็จจริงที่
วาประชาธิปไตยยังเปนแนวคิดใหมสํ าหรับกลุมประเทศที่กํ าลังพัฒนา เมื่อมองจากมุมมองของประเทศที่กํ าลังพัฒนา บอย
ครั้งที่แนวความคิดนี้ยังตองมีปจจัยใหมๆ ที่ถูกกํ าหนดจากภายนอก หรือใหความสํ าคัญกับระบบคุณคาทางศีลธรรมซึ่งไดรับ
ความเชื่อถือจากสังคม เพื่อที่จะทํ าใหแนวคิดนี้ประสบผลสํ าเร็จ การคามีความแตกตางจากประชาธิปไตย มนุษยในทุกสังคมรู
จักการคาเปนอยางดี โครงสรางสังคมที่เปนอยูนี้ทํ าใหบทบาทของกลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจมีความสํ าคัญและมากอนการจัด
การแบบประชาธิปไตยและการกระจายอํ านาจในประเทศกํ าลังพัฒนาสวนมากนั้น นโยบายใดที่พยายามกระจายการเขาถึงใน
ดานเศรษฐกิจใหมีความเสมอภาคผานประชาธิปไตย มักจะเปนคูแขงขันโดยตรงกับกลุมผลประโยชนที่พยายามสรางอํ านาจ
เพิ่มขึ้น จากการใชอํ านาจโครงสรางทางประชาธิปไตยเพื่อผลในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งของตัวเอง ในขณะที่การนํ าเสนอตลาด
เสรีแบบทุนนิยมผานกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจกอใหเกิดอิทธิพลตอความคิดวาเปาหมายของการดํ าเนินชีวิตของ
ผูคน คือ การสะสมเพื่อเพิ่มความมั่งคั่ง องคประกอบทางประชาธิปไตยที่นํ าไปสูการปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่พึงประสงคก็ถูกพิจารณาวา เปนอุปสรรคตอกลุมผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากขึ้นดวย

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบทบาททางเศรษฐกิจที่เจริญรอยตามระบบตลาดเสรีและโลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจนั้น ยังสงผลในการเปลี่ยนแปลงบทบาทในสังคมและความรับผิดชอบภายในสังคมอีกดวย เมื่อการเปลี่ยนแปลงใน
บทบาททางสังคมเหลานั้นไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ขอขัดแยงตางๆ ภายในสังคมก็ปรากฏใหเห็นมากขึ้นทุกขณะ 
อยางไรก็ตาม ความเสมอภาคในการเขาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจขึ้นอยูกับคุณภาพของโครงสรางทางประชาธิปไตยและโครง
สรางการกระจายอํ านาจของประเทศนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งอยูภายใตความอยุติธรรมทางเศรษฐกิจจะแสดงออก
และมีผลในทางการเมืองไดอยางรวดเร็ว ถาหากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความรุนแรงมากพอ ส่ิงนี้เปนตัวอยาง
หนึ่งของความพยายามในการพัฒนาปจจุบันในนามของการดํ าเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการผนวก
เขากับกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจเพื่อดํ าเนินการดังกลาว

ดังนั้น จากวาระที่นํ าเสนอประเด็นความยั่งยืนของมนุษยชาติผานมุมมองของคนจนที่มีตอความเปลี่ยนแปลงของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานในแผนปฏิบัติการวาดวยกระบวนทัศนทางการเมือง ถือวาเปนวิธีหนึ่งที่จะสรางความตระหนัก
และการรับรูในทางการเมืองโดยปจเจกบุคคลภายในสังคมของตน หรือ อีกนัยหนึ่งสํ าหรับผูที่เสียโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภายใตนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมควรจะตองเริ่มจากการ
กระจายสิทธิในการตัดสินใจทางการเมืองและทางสังคมกอนเปนอันดับแรก อันเปนสิทธิของประชาชนทั่วไปที่จะทํ าใหม่ันใจวา 
ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสิทธิตางๆ ของตนไดรับการยอมรับ ซึ่งแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเพียงอยางเดียวไมไดทํ าให
                                                
7 จาก ‘Poles Apart. Winners and losers in the history of human development’, A&A Taylor, 1992: หนา 104
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กระบวนทัศนในการพัฒนาที่ยั่งยืนไดรับความสนใจตอประเทศที่ยังพัฒนานอยกวา หากแตเปนแนวคิดทางการเมืองโดยเนน
สิทธิในการตัดสินใจ ของผูคนในสังคมดวยเชนกัน

สํ าหรับขบวนการประชาสังคม การพัฒนาใดๆ ที่เรียกไดอยางเหมาะสมวามีความยั่งยืน ก็เทากับไดพยายามใหเกิด 
2 ส่ิงดวยกัน ไดแก ความยุติธรรมและความถูกตองทางสังคม อันเปนพื้นฐานการพัฒนาของปจเจกบุคคล ซึ่งกํ าหนดใหสิทธิ
ทางการเมืองเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ส่ิงที่สอง ไดแก ความยุติธรรมและความถูกตองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนเสมือนพื้นฐานที่จะ
รับรองการอยูดีกินดีของปจเจกบุคคลและมีสิทธิทางเศรษฐกิจเปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตดวยเชนกัน เมื่อใดก็ตามที่สิทธิพื้นฐาน
ตางๆ ทางการเมืองและเศรษฐกิจของปจเจกบุคคลไดมีการสรางขึ้นและเกิดการยอมรับ รวมทั้งมีกลไกของกระบวนการตรวจ
สอบผานทางตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในระดับทองถิ่นแลว ไมชาก็เร็วประเด็นการรักษาสิ่งแวดลอมก็จะกลายเปนความจํ าเปนพื้น
ฐานในการขยายการพัฒนาและจากการที่ปจเจกบุคคลมีความสนใจที่จะรักษาไวซึ่งพื้นฐานของสิทธิทางเศรษฐกิจและทาง
การเมือง อันไดแกส่ิงแวดลอมในทองถิ่นของเขาอยูแลว อยางนอยก็อาจจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นไดจริง8 เมื่อนั้นสิทธิความ
ชอบธรรมตางๆ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมก็จะกลายเปนส่ิงเดียวกัน

อยางไรก็ตาม การใหอํ านาจแกปจเจกบุคคลจะตองตามมาดวยการใหอํ านาจแกชุมชนดวยเชนกัน เพื่อที่จะยึดถือ
และปองกันตนเองผานการมีสวนรวมของปจเจกบุคคลในการตัดสินใจใดๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งถาหากไมมีการสราง
สิทธิทางเศรษฐกิจและการเมืองใหกับชุมชนไวดวย ชองวางทางวัฒนธรรมและความคิดระหวางชุมชนเมืองและในชนบทก็ยาก
ที่จะประสานกันได และทั้งๆ ที่ไดใหอํ านาจกับสมาชิกสังคมชุมชนชนบทแลวก็ตาม ชุมชนเมืองซึ่งมีความตองการใชทรัพยากร
มากขึ้นเรื่อยๆ ก็ยังคงจะยังพิจารณาและเห็นวาชุมชนชนบทเปนฐานทรัพยากรที่ตนสามารถเขาถึง และนํ ามาใชประโยชนได
งายๆ เชนเดิม บทบาทเดียวที่ยังเหลืออยูสํ าหรับคนชนบทภายใตฐานอํ านาจใหมนั้นก็คงจะเปนไดแคการเขามาทํ างานรับจาง
ในเขตเมือง ซึ่งเปนแหลงของการดึงทรัพยากรของชนบทออกไปใชตามความตองการของโครงสรางอํ านาจเศรษฐกิจและการ
เมืองของพื้นที่ในเมือง โดยปฏิเสธและละเลยสิทธิตางๆ ของชุมชนที่พึงมีพึงไดของชุมชนชนบทจากการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางสิ้น
เชิง

ข. กลุมเปาหมายกลุมที่สอง – ชุมชน
บางสวนของบทนี้และบทตอไป จะไดกลาวถึงโครงสรางทางสังคมของสังคมไทยและดูวา สังคมไทยมีการเปลี่ยน

แปลงไปสูภาวะใหมอยางไรบาง จุดมุงหมายไมใชเพื่อที่จะสรุปรวมภาพวัฒนธรรมของสังคมไทย แตตองการชี้ใหเห็นถึงความ
แตกตางหลักๆ ในสํ านึกของพลเมืองปจจุบันและเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศทางตะวันตก เพราะฉะนั้น แนวความคิดที่นํ า
เสนอในที่นี้ จึงเปนเพียงภาพรวมเพื่อจะใชในการสรางบริบทใหกับวาทกรรมเรื่องการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเทานั้น รวม
ทั้งเพื่อนํ าเสนอคํ าอธิบายอีกแงมุมหนึ่งตอปญหาสังคมและขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในการพัฒนาของไทยในปจจุบัน ดังนั้นจึงมี
ความสํ าคัญเปนพิเศษที่จะตองเขาใจบริบทการพัฒนาชุมชนเมืองของไทยเปรียบเทียบกับความจํ าเปนและความตองการของ
ชุมชนในชนบทซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ตลอดทั้งบทนี้ ผูเขียนนํ าเสนอภายใตมุมมองขอสมมุติฐานที่วาโครงสราง 
วัฒนธรรมดั้งเดิมในอดีตแทบจะไมเหลือใหเห็นอีกแลว แตวารากเหงาทางความเชื่อทัศนคติของสิ่งเหลานั้น กลับยังคงมีบท
บาทสํ าคัญตอการสรางสมลักษณะพฤติกรรมของสังคมไทยปจจุบันเปนอยางมาก

                                                
8 ประเทศพฒันาแลวสวนมากที่มีความชัดเจนในเรื่องสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจ มักจะมีความเคลื่อนไหวจากภาคประชาชนหรือภาคการเมือง ในการปกปองและคุมครอง

สิง่แวดลอม และคนที่พรอมจะปรับพฤติกรรมของตนเพื่อสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนก็มักเห็นไดมากขึ้น
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ความสํ าคัญของการมีคานิยมรวมกัน

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 ของภาครัฐ ไดนํ าไปสูความรวมมือและความเขาใจใน
กระบวนการของการจัดทํ าแผนงานเปนอยางดียิ่ง อยางไรก็ตาม ปญหาที่จะเกิดขึ้นในสวนของการปฏิบัติงาน หรือถาผานขั้น
ปฏิบัติการมาไดก็จะมีปญหาในขั้นตอนการตรวจสอบ แมจะมีหลายเหตุผลที่มีสวนทํ าใหการปฏิบัติการไมไดผลเทาที่ควร 
สาเหตุหนึ่งที่มักจะพบก็คือ กระบวนการที่ขาดการกระจายอํ านาจปฏิบัติการที่รวมศูนยอํ านาจสูสวนกลาง มักจะกันคนที่มี
อํ านาจตัดสินใจในพื้นที่ปฏิบัติการใหออกหางไปจากการมีสวนรวมในการกํ าหนดเปาหมายของกิจกรรมภายใตโครงสรางทาง
สังคมประชาธิปไตย ซึ่งเปนระบบประชาธิปไตยแบบฉันทามติในทองถิ่น เพื่อปองกันไมใหมีการปรับและพัฒนาเปาหมายของ
การพัฒนาและขั้นตอนการดํ าเนินงานไปในทิศทางที่ไมเกิดประโยชนกับชุมชน อีกสาเหตุหนึ่งไดแก นโยบายปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่กํ าหนดจากสวนกลาง ซึ่งในระยะยาวอาจจะมีผลในการผลักและลดบทบาทความสํ าคัญของชุมชนทองถิ่น
ออกจากแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปในที่สุด เนื่องจากโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากสวนกลางไมไดเกิดจากการมี
คานิยมเห็นพองรวมกันกับกลุมเปาหมายที่แทจริง

ในป พ.ศ. 2541 มีกรณีศึกษาหลายชุดที่แสดงใหเห็นถึงความสํ าคัญของกระบวนการการกระจายอํ านาจในนโยบาย
การพัฒนา รวมทั้งความสํ าเร็จจากการสนับสนุนสงเสริมการกระจายอํ านาจสูทองถิ่น โดยไดรับการยอมรับจากภาครัฐซึ่งไม
เพียงแตยินดีที่จะยอมรับการวางแผนจากลางสูบน แตยังตระหนักและเคารพตอแนวคิดและคานิยมของชุมชน9 เชน

“…กลุมไดดํ าเนินงานตามระบบคิดขององคกรชุมชน (Community-based Organization - CBO)] … ภายใตเงื่อน
ไขตางๆ ในทองถิ่นของตัวเอง […] ดังนั้น ระบบจึงปลอยใหหนาที่ในการจัดการและการสรางความเขาใจเปนของสมาชิกใน
กลุม […] ตามความจริงที่วา ขนบประเพณีและระบบคุณคาที่ยึดถือรวมกันในหมูสมาชิกทั้งหมดกอใหเกิดความรูสึกเปนนํ้ า
หนึ่งใจเดียว มีความสมานฉันทระหวางชาวบานในชุมชน พวกเขาจะรูสึกวาตนเองตองรับผิดชอบรวมกันตอการดํ าเนินงานของ
องคกรชุมชน (CBO) และมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ส่ิงที่สํ าคัญมากไดแก การที่ชาวบานมองวาการสูญเสียระบบคุณคาเหลานี้
ไป จะเปนเหตุผลเดียวที่จะทํ าใหการดํ าเนินกิจกรรมของชุมชน (เชน กลุมออมทรัพย) ประสบความลมเหลว…”

โครงสรางสังคมไทย

โครงสรางสังคมไทยดั้งเดิมเปนรูปแบบที่สังคมไทยสมัยใหมหวนกลับมาเห็นคุณคากันอีกครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสรางสังคม “แบบตะวันตก” หรือ “สมัยใหม” ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากการพัฒนาและกระบวนการโลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจ โดยมีประเด็นที่สํ าคัญ 2 ประการ10 มิติแรก ไดแก รากฐานจากสภาพแวดลอมทองถิ่น มิติที่สองมีรากฐานจากพฤติ
กรรมทางสังคมภายในกลุมหรือชุมชน ทั้งสองประการนี้มีเปาหมายการดํ ารงชีวิตที่อยูบนความพอเพียง ซึ่งเราอาจจะจํ ากัด
ความหมายในแงขององคการทางสังคมไดวาเปน “ความพอเพียงทางวัฒนธรรม” ซึ่งรวมถึงองคประกอบทางสังคมที่เขมแข็ง 
ซึ่งปกติแลวไมไดถือวาเปนสวนหนึ่งของคํ านิยามของความพอเพียงแบบตะวันตก ความพอเพียงทางวัฒนธรรมที่ไดถายทอด

                                                
9 อางจาก ‘Potentials for Self-Directed Rural Development – Community Based Organizations and Their Networks in Thailand’, Humboldt-University Berlin, 

Seminar für ländliche Entwicklung (SLE) and Centre for Advanced Training in Agricultural and Rural Development (CATAD), Bangkok/Berlin, December 
1998. บทที่ 4.7 หนา 47 และ 48

10 การหวนกลบัมาเหน็คณุคาดัง้เดมิดงักลาว เร่ิมขึ้นในชวงตนและกลางยุคทศวรรษที่ 1990 เม่ือการพัฒนาโดยมุงเนนที่การเติบโต มีสวนลดคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นที่มี
ความเปนอยูอยางพอเพยีง ยกตัวอยางเชน กิจการปาไมของชาติหรือนโยบายการสรางเขื่อน ความขัดแยงที่เกิดขึ้นเปนจุดเริ่มตนของเวทีอภิปรายในระดับรากหญาที่กอให
เกดิการสรางกระบวนทัศนโดยประชาชน ตอการพัฒนาของประเทศอยางแทจริงเม่ือป พ.ศ. 2544
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ปลูกฝงไวตามคติในการดํ ารงชีวิตของสังคมไทยบนฐาน คตินิยม คือ คุณธรรม คุณประโยชน และจริยธรรม11 ซึ่งจะอธิบายได
ดวยความสัมพันธระหวางความคิดหลักสามชุด คือ กรอบและโครงสรางของระบบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

มิติทางสิ่งแวดลอม (หรือระบบนิเวศน) ตั้งอยูบนมุมมองทางวัฒนธรรม โดยมีรากฐานเกี่ยวโยงกับศาสนาพุทธแบบ
เถรวาท ซึ่งมีแนวคิดที่เอื้อและสนับสนุนความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอมโดยตรง ความเชื่อโดยทั่วไปวาพฤติกรรมของคนๆ หนึ่ง จะ
ตองมีความเคารพและไมไดถือแคความตองการปจจุบันของตนเปนหลักเทานั้น แตจะตองคิดเผื่อแผไปถึงคนรุนตอๆ ไปดวย 
ทั้งนี้รวมถึงความเคารพและความพยายามที่จะปกปองคํ้ าจุนชีวิตตางๆ รวมทั้งระบบชีวภาพตางๆ เชน การกํ าหนดใหมีการ
รักษาสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนตน ดังนั้น การใชประโยชนจากธรรมชาติและระบบนิเวศอยางยั่งยืน รวมทั้งการสรางรูปแบบ
ของการปฏิบัติมาตรการและกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือที่จํ าเปนของชุมชน เพื่อนํ าไปสูความมั่นใจในความยั่งยืนทางสิ่งแวด
ลอม กลายเปนสวนหนึ่งของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจํ าวัน ยกตัวอยางเชน ในชุมชนไต12 บางกลุมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ไดตั้งระเบียบในการแบงปนฟนในแตละวันไว โดยใหเอาฟนที่เก็บมาไดมากองรวมกันไวตรงทางเขาหมูบาน 
แลวจึงแบงออกเปนกองๆ ใหแตละครอบครัวตามจํ านวนของคนที่จะตองการใชประโยชนในครั้งนั้นๆ

มิติพื้นฐานตอไป ไดแก ศักดิ์ศรีของปจเจกบุคคล ซึ่งตองกํ าหนดกรอบของความรับผิดชอบและเสรีภาพ (ความเกรง
ใจและความสบายใจ) แตละอยางจะมีอัตลักษณของการแสดงออกทางพฤติกรรมในรูปแบบของความสัมพันธทางสังคม การ
เมือง และเศรษฐกิจระหวางกันในสังคม ในสังคมไทยปจเจกบุคคลจะใหความเปนอิสระในการประพฤติปฏิบัติ และแนวทาง
เลือกของเขาหรือเธอจะอยูภายใตความคาดหวังของครอบครัวหรือหนวยยอยในระดับชุมชน “ครอบครัว” และ/หรือหัวหนา 
ครอบครัวจะมีพันธะในการแบงปนผลประโยชนที่ไดรับมาอันเปนผลมาจากความมีระเบียบวินัยของเหลาสมาชิกดวยกันเปน
การตอบแทน ผลของการเปนชุมชนที่เขมแข็งนี้นํ าไปสูแนวคิดเรื่องความเชื่อถือและความเปนผูนํ า สวนใหญแลวผูนํ าหรือหัว
หนาครอบครัวจะเปนผูที่จะตัดสินใจในขั้นสุดทาย วัฒนธรรมการวิพากษวิจารณจึงไมคอยเกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นอาจจะถือได
วาเปนการทาทายตอฐานะผูนํ า

ศกัด์ิศรีสํ าหรับชุมชน

แนวคิดของชุมชนซึ่งมีพื้นฐานอยูบนศักดิ์ศรีและโอกาสถือเปนตัวเคลื่อนที่สํ าคัญทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ศักดิ์
ศรีและโอกาสไดถูกผนวกเขาดวยกันและเชื่อมโยงกับปรัชญาทางสิ่งแวดลอมผานคํ านิยามทางสังคมเกี่ยวกับ “ทางเลือก” ศักดิ์
ศรีไดรับการสงเสริมและรักษาไวเพื่อปจเจกบุคคล เมื่อสังคมเคารพตอการเลือกรูปแบบการดํ าเนินชีวิตและพิจารณาวาศักดิ์ศรี
เปนเรื่องสวนตัว ปจเจกบุคคลก็จะมีอิสระไมวาเขาจะมีทางเลือกมากมายหรือเพียงอยางเดียวในชีวิต13 ในทํ านองเดียวกัน 
ปจเจกบุคคลก็พัฒนาศักดิ์ศรีของตนเอง โดยการเขาเปนสมาชิกของชุมชน ดังนั้น คํ าวา “ศักดิ์ศรี” ซึ่งในสังคมตะวันตกจะสื่อ
ถึงมิติปจเจกบุคคลเกือบแตเพียงอยางเดียว แตในประเทศไทยศักดิ์ศรียังคงเปนมุมมองในสถานะของปจเจกบุคคลและชุมชน
ที่เขาและเธอเปนสมาชิกอยู

ชุมชนควรจะเตรียมทางเลือกสํ าหรับสมาชิกทุกคนอยางนอยหนึ่งทาง เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสในการมีสวน
รวมกับชุมชน เพราะเปนส่ิงที่ตรงกันกับความพยายามของชุมชนที่จะชวยปกปองศักดิ์ศรีของสมาชิกและของชุมชนเอง ระบบ
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ไดรับการจัดการอยางตอเนื่องผานความรับผิดชอบของปจเจกบุคคลที่มีตอชุมชน

                                                
11 ความเพียงพอทางวัฒนธรรม ไดแก คุณธรรม คุณประโยชน และจริยธรรม (ศีล 5) ทัง้สามประการนี้กอใหเกิดกรอบในการประพฤติปฏิบัติภายในสังคม เปนพื้นฐานสํ าหรับ 

“ชวีติที่ดี“ ซึ่งจะเปนหลักยึดใหกับความพอเพียง
12 เผาไต เปนชาตพัินธุที่พบไดทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในสวนที่อยูบนแผนดินใหญ ซึ่งมีวัฒนธรรมบางสวนรวมหรือคลายกับของไทย
13 ตวัอยางหนึ่งคือ การทีป่รัชญาตะวนัตกจะพยายามหาทางเลือกสํ าหรับทุกผูคนใหมากที่สุด แทนที่จะสรางทางเลือกเพียงหนึ่งเดียว สํ าหรับทุกคนในชุมชน
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ของตน ความรับผิดชอบนั้นจะไมมีวันส้ินสุดเพราะปจเจกบุคคลควรจะไดรับอิสระในสถานะทางสังคมการเมืองหรือเศรษฐกิจ 
ในชวงชีวิตของตน14 เราอาจจะเรียกสังคมรูปแบบนี้วา “กลุมพวกพอง” (Pride Society) ที่ความรับผิดชอบของสมาชิกที่มีตอ
กลุมทางสังคมของตนเองจะยิ่งใหญกวาความรับผิดชอบที่มีตอทุกกลุมอื่นๆ รวมกัน เชน ประเทศชาติ เปนตน

ประเพณีด้ังเดิมและความเปนสมัยใหม

เนื่องจากไมมีเกณฑทางสังคมหรือทางการปกครองในวัฒนธรรมใดๆ จะสามารถพัฒนาไดโดยปราศจากทรัพยากร
และงบประมาณ ดังนั้น ระบบเศรษฐกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวของจึงเปนปจจัยกระตุนที่มีอํ านาจตอพฤติกรรมชุมชนของไทยโดย
มีระบบสังคมและการเมือง ในสังคมไทยทํ าหนาที่คอยปกปองระบบเศรษฐกิจไวอยางดี เมื่อเชื่อมแงมุมทางสังคม การปกครอง 
และเศรษฐกิจของสังคมเขากับกรอบที่ชุมชนกํ าหนด ความมั่งคั่งจะแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคม ดวยเชนกัน15 ในการที่
จะดํ าเนินชีวิตอยางถูกทํ านองคลองธรรรมนั้น การใชชีวิตอยูภายใตแบบแผนและอยูกับกฎเกณฑของชุมชนจึงเปนกุญแจ
สํ าคัญที่กอใหเกิดรูปแบบของการบริโภคของสังคมที่มีความพอเพียง ซึ่งในอดีตก็เปนปจจัยสํ าคัญในการกระจายความมั่งคั่ง 
อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตางๆ เชน ผลิตภัณฑมวลรวมนานาชาติ (GNP) หรือผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 
นั้น ไมมีความหมายในบริบทนี้ เนื่องจากวาไมไดอธิบายถึงบทบาทของเศรษฐกิจที่มีตอการเขาถึงความมั่งคั่งหรือทรัพยากร
สํ าหรับปจเจกบุคคล อีกทั้งไมไดพูดถึงความรับผิดชอบทางสังคมที่มีสวนสัมพันธตอความมั่งคั่งในประเทศไทยมากเทาใดนัก

โดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหความสํ าคัญอยูที่ผูนํ า และส่ิงที่ผูนํ าตัดสิน
ใจ อยางไรก็ตาม เนื่องดวยสภาวะการเปนผูนํ าดังกลาว กอปรกับโครงสรางภายในที่เอื้อสํ าหรับการปฏิบัติตามนโยบายที่ไม
เพียงแตมาจากความเชื่อมโยงเชิงศีลธรรมภายในชุมชนของปจเจกบุคคลที่เขมแข็งเทานั้น แตยังถูกชี้นํ าโดยอิทธิพลของคน
หรือกลุมความคิดที่เชื่อวาตะวันตก คือ ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ จึงกํ าหนดนโยบายไปในทิศทางที่เนนการแขงขันชิงชัยระหวาง
กันของปจเจกบุคคลเพื่อไปสูระดับที่สูงขึ้น ความสัมพันธแบบดั้งเดิมระหวางความรํ่ ารวยและความรับผิดชอบทางสังคมได
เปล่ียนไปในระดับที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งวิธีการของการกระจายความมั่งคั่งก็ถูกเปล่ียนโฉมไป สงผลใหเกิดชองวางที่กวางขึ้น
ระหวางความรวยและความจนในโลกนี้และจะยังคงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อที่จะถวงใหเกิดความสมดุลยจากผลเสียทาง
เศรษฐกิจที่ตองเผชิญอยูนี้ ชุมชนในพื้นที่จํ าตองปรับเปล่ียนวิถีการดํ าเนินชีวิตของพวกเขาเพื่อที่จะสรางใหมีความปลอดภัย
พื้นฐานในสังคมใหกับสมาชิกได โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิภาพทางสังคมที่ปจจุบันมีอยูเพียงระดับหนึ่งเทานั้น

การแขงขนั: โครงสรางชุมชนกับโครงสรางสมัยใหม

ตามระบบวัฒนธรรมไทยผูที่มีฐานะดีตองชวยเหลือและสนับสนุนผูที่มีฐานะดอยกวา โดยถือเปน ความรับผิดชอบ
ตอสังคม อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน แนวคิดเศรษฐกิจทองถิ่นและศักยภาพของแนวคิดเรื่อง “ความพอเพียงทางวัฒนธรรม” 
กลับเปดชองทางใหผูมีฐานะดีดังกลาวนํ าไปใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเมือง บอยครั้งที่มิติทางวัฒนธรรมไทยได
สลัดประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมออกไป และสงวนรักษาไวใหเปนเพียงแคสิทธิในการตัดสินใจของผูที่มีอาวุโสกวาหรือผู
นํ า รูปแบบใหมของการแขงขัน ‘แบบตะวันตก’ ซึ่งไปเนนที่ความเปนปจเจกและความรับผิดชอบตอสังคมที่จํ ากัด (ซึ่งใน
ประเทศไทย ‘สมัยใหม’ กลายเปนหนาที่ของรัฐในการดูแลสังคม) ชวยรักษาไวซึ่งผลประโยชนที่เคยได โดยไมจํ าเปนตองคืน
กลับใหกับชุมชนของตนเองเชนเดิม ในทางกลับกันมีการใชทรัพยากรที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจและโครงสรางดานสิ่งแวดลอม
แบบเดิมจํ านวนมากขึ้น ในการสรางความรํ่ ารวยและผลประโยชนจากการพัฒนาแกกลุมคนนอยลงๆ ทุกที
                                                
14 การอธบิายวฒันธรรมของตะวนัตกดวยรูปปรามิด โดยที่สวนยอดและสวนฐานสามารถผองถายกันไดโดยอิสระ ไมสามารถมาใชอธิบายวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตได สญัลกัษณทีช่ดัเจนกวา คือการแทนสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตดวยวงกลมหลายวงภายใน ขอบเขตของวงกลมใหญเพียงหนึ่งวงซึ่งหมายถึงบริบททางวัฒนธรรม
15 ตวัอยางเชน ในประเทศไทย คนที่มีทรัพยสินมากมายแตไมมีความรับผิดชอบทางสังคมเรียกวา คนขี้เหนียว ซึ่งจะถูกมองวาเปนคนมีปญหา
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ที่ดินในชุมชนสวนมากถูกบริหารจัดการภายใตโครงสรางอํ านาจดั้งเดิมเพื่อรักษาผลประโยชนของตนโดยปราศจาก
ความเคารพตอความรับผิดชอบทางสังคมที่เขามา พรอมๆ กับความรํ่ ารวย ชุมชนทองถิ่นกํ าลังถูกกีดกันออกจากการใชและ
การจัดการฐานทรัพยากรดั้งเดิม บอยครั้งที่ไมมีทางเลือกแตกลับถูกผลักใหกาวเขาสูพื้นที่ใหมทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งในอดีตชุมชนไมเคยกาวลวงเขาไป รวมทั้งยังมองวาเกินขีดจํ ากัดและความสามารถของตน ความสมดุลยทางระบบนิเวศนที่
ยังคงมีอยูอยางไมบุบสลายในเมืองไทยหลายศตวรรรษมานี้ ไดตกอยูภายใตแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นมาจากการแขงขันใหมๆ ใน
การเขามาใชประโยชนดานทรัพยากร คือ ระบบตลาดสงออกและกลุมบรรษัทขามชาติ (TNCs) ตางๆ

ในขณะเดียวกัน ชุมชนทองถิ่นถูกคาดหวังใหพยายามดํ ารงชีวิตอยูบนความพอเพียง โดยเพิ่มการแขงขันกันเขาถึง
ทรัพยากรที่ยังไมถูกนํ ามาใชประโยชนในอดีต และตองสรางสิทธิใหมในการจัดการทรัพยากรนั้นๆ ดวยความยินยอมของภาค
รัฐ เนื่องจากโครงสรางสังคมไทยแบบดั้งเดิมและระบบการกระจายทรัพยากรถูกแทนที่ดวยแนวคิดของระบบตลาดเสรีและเสรี
นิยมใหม ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ในอดีตเคยเปนกลไกความยุติธรรมระดับเบื้องตนในชุมชนดวยการจัดสรรที่เปนธรรมใหมี “ที่
ทางและโอกาสสํ าหรับทุกคน” นั้น กลับประสบความลมเหลวในการจัดสรรผลประโยชนขั้นตํ่ าใหกับสมาชิกในชุมชนอยางทั่ว
ถึง ความไมยุติธรรม ความไมเสมอภาค และความไมเปนธรรม ในชุมชนเกิดมากขึ้น การเรียกรองใหมีการปฏิรูปทางการเมือง
ของประชาชนคนรากหญาหรือระดับชุมชนไมไดรับการสนับสนุนมากนักจากกลุมศูนยกลางของอํ านาจและผลประโยชน เนื่อง
จากไมตองการสูญเสียอํ านาจที่เคยควบคุมอยู รวมทั้งเพื่อตองการรักษาอภิสิทธิ์ตางๆ ของตนเอง นอกจากนี้แลว กลุมศูนย
กลางอํ านาจดังกลาวยังคงตองการวิถีดํ าเนินชีวิตตามแบบตะวันตกซึ่งชื่นชมปจเจกนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งเราสามารถเรียก
คนกลุมนี้ไดวา “ฝายเหนือใหม ผูร่ํ ารวยของฝายใต” (The new affluent North in the South) นั่นเอง
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บทที่ 4
ประเทศไทยและการพัฒนา

เนื้อหาบทนี้กลาวถึงแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ของประเทศ
ไทย ซึ่งกํ าลังประกาศใชอยู (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยจะจัดกลุมแยกเปนหัวขอ ไดดังตอไปนี้1

1. วิสัยทัศนของกลยุทธ
 คุณภาพของสังคม
 สังคมเปนแหลงรวมของภูมิปญญาและความรู
 สังคมที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน

2. กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 กลยุทธการบริหารเชิงสรางสรรค
 การสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหสังคมฐานราก
 การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยการเพิ่มความสามารถ ในกํ าลังการผลิต
 แผนการยกระดับความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ

3. ลํ าดับความสํ าคัญของงานพัฒนา
 สรางความเขมแข็งและเรงรัดฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 สรางความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจของประเทศ
 ลดปญหาสังคม เชน ปญหายาเสพติดและปญหาสุขภาพ ปรับปรุงตลาดแรงงานใน ประเทศและสรางความ
รักความสามัคคีในชาติ

 มาตรการเพื่อขจัดความยากจน

เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ไดยกไวในบทที่ 2 เกี่ยวกับองคประกอบสํ าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนขางตน จะพบ
ความแตกตางและความคลายคลึงกันหลายประการ ในขณะที่รัฐสภายุโรป (European Parliament) มองวา ยุโรปควรจะเนน
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาที่กดดันในการพัฒนา ในขณะที่ฝายตะวันตกและขบวนการประชาสังคมในระดับสากล
ใหความสํ าคัญไปที่การควบคุมระบบตลาด โดยเริ่มจากการตองยอมรับกระบวนการที่ดํ าเนินภายใตระบอบประชาธิปไตยเขา
ไปในโครงสรางการเมืองและนโยบายสํ าหรับการพัฒนากอน หลังจากนั้นจึงสามารถกระจายการบริหารจัดการและอํ านาจการ
ตัดสินใจกลับคืนไปสูชุมชนทองถิ่นตอไป กลาวคือ การพัฒนาของปจเจกและชุมชนตองมากอนและมีความสํ าคัญเหนือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ในขณะที่กลุมอํ านาจการเมืองและเศรษฐกิจของตะวันตก (ดังที่กลาวไวในรายงานของ EU ในบทที่ 2) สัญญาที่จะ
ทํ าทุกอยางเพื่อใหเศรษฐกิจของโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยใหเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งเปนแนวทางที่สวนทางกับ
วิสัยทัศนของความยั่งยืน ขบวนการประชาสังคมนานาชาติอธิบายวา วิธีการของเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่มุงสูการพัฒนาเปน
                                                
1 สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ http://www.nesdb.go.th
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การสรางความสูญเสียทางสังคม ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ บทเรียนในอดีตของการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายทางเศรษฐกิจ 
ที่เขมแข็งและเพิกเฉยตอนโยบายเชิงสังคมและสิ่งแวดลอมทํ าใหเกิดมีชนชั้นกลางมากขึ้น แตขณะเดียวกันผูคนโดยทั่วๆ ไปก็
ยากจนลงพรอมกับการแบงแยกทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการผลักดันคนยากจนใหไปอยูชายขอบของสังคมและวัฒน
ธรรม มากขึ้นดวย ดวยเหตุนี้จึงมีการตั้งคํ าถามวา ทํ าไมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ของไทยจึงละเลยปญหาบางอยางที่เปนบท
เรียนจากนโยบายที่ผานมาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 และ ฉบับที่ 8 ประสบการณที่ไดนาจะชวยเอื้อใหเกิดความชัด
เจนในการกํ าหนดยุทธศาสตรสํ าหรับการกระจายอํ านาจ การเสริมสรางความเขมแข็งและการสรางโอกาส รวมไปถึงธรรมา
ภิบาล ทวาในทางตรงกันขาม มุมมองของรัฐบาลยังไมไดมุงไปที่การใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือหลักการทางประชาธิปไตย
เปนศูนยกลางเพื่อกระตุนการพัฒนาเลย แตกลับเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนของมิติทางศีลธรรม เมื่อกลาวถึงวิสัยทัศนของการ
พัฒนา รวมทั้งการกํ าหนดวิธีการที่ผสมผสานระหวางมิติทางสังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม และเศรษฐกิจ เมื่อพูดถึงการกํ าหนด
กลยุทธและใหความสํ าคัญที่เศรษฐกิจอยางชัดเจน โดยใหอยูในลํ าดับแรกของการพัฒนา เหลานี้แสดงถึงการขัดแยงหรือ
ความไมสัมพันธกันในทางนโยบายอยางเห็นไดชัด การพัฒนาของไทยหลังจากการประชุมที่ริโอเห็นทิศทางไดอยางชัดเจนวา 
กลุมอํ านาจในประเทศไทยเรงรัดใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยไมกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมหรือการเพิ่ม
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชิงนโยบายแตอยางใด

เมื่อมองวัฒนธรรมไทยและโครงสรางสังคมไทยอยางคราวๆ จะเขาใจไดวา เหตุใดจึงไดมีมาตรการตางๆ ที่เนนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากการเพิกเฉยของภาคประชาสังคม รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมซึ่งไมประสบผลเทาใดนักในบริบท
การพัฒนาของไทยมีบางแงมุมเปนผลมาจากวิธีคิดตามวัฒนธรรมไทยแตเดิมตามที่สรุปไวในบทที่ 3 วาเปนแนวคิดของ 
“ความพอเพียงทางวัฒนธรรม” ที่ยังคงมีผลอยางมากตอการพัฒนาของประเทศ และทางเลือกตางๆ สํ าหรับการกํ าหนด 
นโยบายในอนาคต แงมุมดังกลาวไดแกโครงสรางทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจของการตัดสินใจ ยังคงมีอิทธิพลอยางมาก
ตอระบบคิดของคนไทยสวนใหญ2

แงมมุทางสังคมของ “ความพอเพียงทางวัฒนธรรม

 ระบบพ่ีนอง

มุมมองทางสังคมในเรื่องความพอเพียงทางวัฒนธรรม มุงไปที่ความรับผิดชอบตอชุมชนหรือสมาชิกของครอบครัว 
ซึ่งแสดงออกมาในระบบอันเขมงวดของการแสดงความเคารพที่เดิมอยูบนพื้นฐานของอายุ กลาวคือ ผูสูงวัยจะมีหนาที่ตองรับ
ผิดชอบผูที่ดอยวัยวุฒิและคุณวุฒิกวาและมีอิสระในการตัดสินใจ สวนผูเยาวจะยอมรับความรับผิดชอบของผูอาวุโสที่มีตอตน 
รวมทั้ง โอกาสทีjตนจะไดรับถายอมเคารพตามการตัดสินใจของผูอาวุโสโดยปราศจากการโตแยง3 ความเปนครอบครัวมีโครง
สรางที่เปดกวาง ยืดหยุน และไมขึ้นอยูกับลํ าดับสัมพันธทางเชื้อสายโดยตรงเทานั้น บุคคลที่ไมเกี่ยวดองฉันทญาติจะรวมเปน
สมาชิกของครอบครัวเมื่อใดก็ไดโดยผาน “การนับญาติทางสังคม” (Social adoption) ดังนั้น ครอบครัวโดยสายเลือดสามารถ
เพิ่มปริมาณสมาชิกกลายเปนกลุมพวกพองไดอยางรวดเร็ว โดยในกลุมพวกพองจะมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ
คนในกลุมนั้นๆ จึงจะเกิดเปนระบบพี่นองขึ้น ซึ่งระบบนี้มีความสัมพันธกับประเด็นการเมืองเปนอยางมากซึ่งจะไดกลาวถึงตอ
ไป ระบบความสัมพันธในลักษณะคลายกันนี้พบไดในประเทศกัมพูชาเชนกัน โดยมีการรวมตัวเปนกลุมเพื่อรับดูแลเด็กกํ าพรา

                                                
2 บางครัง้ การใชค ําทีต่รงตัวทํ าใหตองอธิบายหลักการทั่วไปเพิ่มเติมดวยการอางถึงแนวคิดทางวัฒนธรรม เปนที่เขาใจกันวา โครงสราง ที่กลาวถึงขางตนกํ าลังอยูในภาวะลม

สลาย อยางไรกต็าม ทศันคตแิบบเกาของสังคมยังคงมีบทบาทสํ าคัญตอกระบวนการตัดสินใจ และการออกนโยบายในทุกระดับของสังคม ทั้งในสวนภาครัฐและภาคเอกชน
3 โอกาสในทีน่ีร้วมไปถงึการไดรับเวลาที่คนรุนเยาวใชไดอยางอิสระในการสํ ารวจหรือเรียนรูสิ่งตางๆ ไดตามความตองการของตน ซึ่งความตองการเหลานี้จะมีความเคารพตอผู

ใหญทีด่แูลตนเองอยูคอยควบคุมอย
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ที่เรรอนอาศัยอยูตามที่สาธารณะตางๆ นับตั้งแตการโคนลมระบอบการปกครองของเขมรแดงในป พ.ศ. 2523 ทั้งครอบครัว
เดี่ยวหรือครอบครัวขยาย ครอบครัวขยายจํ านวนมากไดรับเอาเด็กกํ าพรามาเลี้ยงดูทํ าใหประเทศมีกันชนทางสังคมในการชวย
จัดการและพัฒนาชุมชนของตนขึ้นใหมหลังจากการลมสลายของยุคเขมรแดง แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน ดวยการเขามาของ
ลัทธินิยมการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น สังคมเขมรยุคใหมตองเผชิญกับปญหาการทอดทิ้งเด็กและความรับผิดชอบของสังคมตอ
เด็กก็สูญหายไปอยางรวดเร็วดวยเชนกัน

 เครือญาติ

ในขณะที่สมาชิกของ “กลุมพวกพอง” มักจะมีคนที่มีอาวุโสกวาและผูที่ออนอาวุโสกวา (เรียกวา พี่ และนอง ตาม
ลํ าดับ) ที่ไมจํ าเปนจะตองรูจักกันอยางสนิทสนม สวนคนภายนอกกลุมแตมีความคุนเคยกันจะเรียกวาเปนคนรูจัก เพื่อน หรือ
เพื่อนสนิท การรูจักคุนเคยกับคนเหลานี้ สามารถพัฒนาไปสูระดับที่ใชคํ าแทนตัววาพี่และนองตอไปได หรือแมแตคํ าสรรพนาม
ที่แสดงถึงระดับความสนิทสนมกวา เชน กูและมึง ระบบเครือญาต4ิ เปนเครือขายทางสังคมของคนที่มาอยูรวมกันเปนกลุม 
สามารถใหความมั่นคงปลอดภัยทางสังคมและโอกาสแกสมาชิกในยามจํ าเปน ระบบเครือญาติสามารถขยายไปสูกลุมพวก
พองอื่นๆ อื่นไดตามความสนใจและผลประโยชนที่มีรวมกัน

 ระบบอุปถัมภ

ระบบอุปถัมภเปนตัวเชื่อมระเบียบวินัยทางสังคมที่ทุกๆ คนจํ าเปนตองใช เพื่อที่ใหอยูในบรรทัดฐานของสังคมที่
กํ าหนดโดยกลุมพวกพองนั้นๆ ระบบนี้เนนการใหความเคารพตอผูอาวุโสกวาภายในกลุมโดยไมมีเงื่อนไขและยอมรับสิทธิใน
การตัดสินใจของเขาและเธอที่มีตอกลุม ผูอาวุโสจะไดรับความเชื่อถือจากคนภายในชุมชนของตน และสถานภาพนี้ไมจํ าเปน
ตองเกี่ยวของกับอายุเทานั้น สามารถอธิบายไดวาระบบอุปถัมภเปนระบบจัดการความขัดแยงไมใชเพียงในกลุมพวกพองกลุม
ใดกลุมหนึ่งเทานั้น แตรวมถึงเวลาเมื่อผูอาวุโสของแตละกลุมมารวมตัวกันเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก
ปญหาใหกับพวกพองของตน5 ดังนั้น เพื่อการทํ าหนาที่ไดอยางเหมาะสมของผูอาวุโส จํ าเปนที่จะตองปฏิบัติตัวใหสมาชิกทั้ง
หมดในสังคมมีความศรัทธา เชื่อในความดีและความถูกตองในการตัดสินใจของตน ความสัมพันธภายในสังคมภายใตระบบ
อุปถัมภนี้มีทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สวนใหญนับถือศาสนาพุทธแบบเถรวาท แตในบางโอกาสก็แผขยายไป
ในสังคมของประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้ดวย ดังนั้น ความเชื่อมโยงที่แนนแฟนระหวางคํ าสอนทางศาสนาและ
สถาบันตางๆ จึงเปนเงื่อนไขเบื้องตนสํ าหรับการกาวขึ้นมาเปนผูอาวุโสหรือผูนํ าในสังคมนั้นๆ

การบ่ันทอนอํ านาจชุมชน

ในระยะเวลาสองทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจรุงเรือง (พ.ศ. 2530 - 2540) ประเทศไทยเปนตัวอยาง
ของประเทศที่พัฒนาอยางกาวกระโดดเกินไปภายใตวัตถุประสงคและลํ าดับความสํ าคัญของการพัฒนาที่ไรสมดุลย ผลกระทบ
จากแนวคิดของกระบวนทัศนการพัฒนาแบบตะวันตกเกิดขึ้นมากมายในชวงนี้ เชน มีการแบงแยกสังคมเมืองและชนบทอยาง
เด็ดขาด ชนชั้นผูนํ าในชวง 20 ปหลังนี้ ไดเปล่ียนทัศนคติและมีมุมมองเกี่ยวกับนิยามของ “ความดี” และ “ความถูกตอง” 
สํ าหรับการตัดสินใจที่เปล่ียนไปเชนกัน

                                                
4 ระบบเครอืญาตแิมในบางครั้งอาจดูคลายระบบอุปถัมภอยูบาง แตมีความแตกตางตรงที่ระบบเครือญาตินี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของ ความเคารพมากกวาความเปนอิสระ จึงไม

สามารถเปรียบเทียบกับแนวคิดความสัมพันธในแบบระบบอุปถัมภได
5 คํ าแปลเปนภาษาอังกฤษของระบบอุปถัมภ ซึ่งโดยมากมักใชคํ าวา “Peer-ship system” หรือ “Patron-client system” เปนการแปล ทีไ่มตรงกับความหมายที่แทจริง เพราะ

แนวคดิของระบบอุปถัมภไมไดอยูที่วัฒนธรรมที่มีศูนยกลางอยูที่เศรษฐกิจ หากแตเปนเรือ่งของเครือขายชุมชน ซึ่งผูกพันกันดวยความรับผิดชอบและการใหโอกาสซึ่งกันและ
กัน
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วัฒนธรรมไทยในอดีตมีความสัมพันธโดยตรงและเขาใจสังคมชนบทในฐานะเปนหนวยหนึ่งของสังคมและเปนฐาน
ทรัพยากรของประเทศในการพัฒนาเมืองเทานั้น การตัดสินใจในแตละครั้งมักมีการพิจารณาถึงผลไดผลเสียในระยะเวลายาว
เนื่องจากตองคํ านึงถึงการใชชุมชนที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุดสํ าหรับการผลิตและการจัดเตรียมทรัพยากรที่เมืองไมมี ทั้งๆ ที่
บทบาทจริงของชุมชนในฐานะของหนวยทางสังคมที่มีความมั่นคงและมีความสามารถในการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอมในพื้นที่
ของตนไดชวยทํ าใหประเทศไทยสามารถพนจากความรุนแรงของปญหาตางๆ ไดในยามวิกฤติ โดยมีศูนยกลางของความ
สัมพันธในชุมชนซึ่งเชื่อมโยงกับผูคนโดยผานระบบพี่นอง ระบบเครือญาติและระบบอุปถัมภนั่นเอง

ผลประโยชนจากเศรษฐกิจมหภาคที่บ่ันทอนความเปนชุมชน

จากการที่ประเทศไทยไดดํ าเนินนโยบายนํ าประเทศเขาสูสถานภาพของประเทศอุตสาหกรรมใหม (NIC) อยางฉับ
พลันในชวงตนทศวรรษที่ 90 ภายใตความรีบดวนของการวางแผนนโยบายเพื่อดํ าเนินงานการสนับสนุนตลาดเพื่อการสงออก
และใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเปนหลักทรัพยสมบัติคํ้ าประกัน (Collateral) สังคมชนบทและความพยายามทางสังคมที่จะ
ชวยใหสังคมชนบทมีการพึ่งพาตนเองถูกมองขาม และกลับใหนํ้ าหนักตอนโยบายพัฒนาที่มุงเนนการเติบโตของเศรษฐกิจ 
ระดับมหภาคมากขึ้น

ตามแนวคิดในสมัยกอนมองวา ชุมชนไทยเปนหนวยทรัพยากรที่สํ าคัญที่สุดของประเทศซึ่งตรงกันขามกับในปจจุบัน
ที่ชุมชนถูกมองแยกสวนออกเปนฐานทรัพยากรประเภทตางๆ เทานั้น เชน ที่ดิน พืชผล สินแร ปาไม แรงงาน นํ้ า เปนตน เชน
เดียวกับนโยบายการพัฒนาในยุคทศวรรษที่ 90 ซึ่งมีฝายบริหารบานเมืองทํ าหนาที่จัดการดูแลรักษาทรัพยากรเหลานั้น และ
คอยดูแลใหมีการใชอยาง “ยั่งยืน” นโยบายบริหารของผูนํ าไดปฏิรูปและสรางกลไกที่จะนํ าฐานทรัพยากรของชาติเปนวัตถุดิบ 
ปอนเขาสูระบบการผลิต เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกลมกลืนกันกับแนวทางของกระบวนทัศนทางเศรษฐกิจวา
ดวยการรักษาสวนเกินไวอยางตอเนื่อง (Steady surplus) นโยบายเหลานั้นทึกทักเอาวา ตองแนะนํ าชุมชนใหรูจักรูปแบบ 
“การบริโภคอยางยั่งยืน” เพื่อปองกันการใชทรัพยากรอยาง “ส้ินเปลือง” ซึ่งจริงๆ แลว การใชทรัพยากรของชุมชนไมไดมีผลนํ า
ไปสูการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมหภาคโดยตรงเลย วันดีคืนดีก็จะมีหนวยงานที่คิดวาปาไมตองการการดูแลรักษา จึงตอง 
หามาตรการใหมๆ เพื่อใชคุมครองปาไมขึ้น หรือตองมีการวางกฎระเบียบการใชนํ้ า เปนตน โดยฐานคิดดังกลาว จึงตองหาผูรับ
สัมปทานเพื่อเขามาควบคุมการบริหารจัดการแหลงทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แทนโครงสรางระบบความสัมพันธทาง
สังคมและระบบนิเวศนแบบดั้งเดิมในชุมชนที่ถูกมองวา “ไรการศึกษา” และเปนชุมชนที่ “ถูกปลอยปละละเลย” ในมุมมองและ
นิยามของแนวคิดการพัฒนากระแสหลักดังกลาว

กระบวนการของระบบคิดที่เห็นวาทรัพยากรเปนส่ิงที่ตอง “จัดการ” นี้ ไมใหความสนใจตอความสามารถ บทบาท
และหนาที่ที่มีมาแตกอนของชุมชนชนบทซึ่งเปนสวนใหญของประเทศชาติอยางสิ้นเชิง แตไดมุงหาผลประโยชนจากความเชื่อ
ตอการตัดสินใจของผูนํ าการบริหารประเทศวามีความถูกตอง นโยบายหรือคํ าส่ังจากสวนกลางไดรับการขานรับและปฏิบัติ
ตามในระดับทองถิ่นชนบทอยางเต็มใจดวยความเชื่อในความรับผิดชอบดั้งเดิมของผูอาวุโสและผูนํ า แตอยางไรก็ตาม 
นโยบายการพัฒนาแผนใหมนั้นราวกับจะมีความตองการที่จะลดทอนความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น การไมใหอํ านาจ (De-
empowering) แกชุมชนทองถิ่นเกิดขึ้นทั้งทางออมและทางตรง ในบางกรณีกลุมธุรกิจทองถิ่นที่ดํ าเนินงานในชุมชนเขามา
กํ าหนดและตัดสินใจโดยพลการแทนชุมชนในการดํ าเนินโครงการสิ่งแวดลอมตางๆ ในขณะที่ชุมชนทองถิ่นยังคงเห็นความ
สัมพันธระหวางทรัพยากรในทองถิ่นและความตองการของชุมชนทองถิ่นวามีความสํ าคัญยิ่ง
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ผลที่ตามมา

เมื่อความสมดุลระหวางการตัดสินใจดานสังคม การเมืองและเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือชุมชน ไดเปล่ียนไปเปนการชวย
เอื้อใหการขยายตัวของผลประโยชนทางธุรกิจระดับชาติและเมืองที่เขาไปสูเขตพื้นที่ชนบทอยางรวดเร็ว ระบบพี่นอง เครือญาติ 
และระบบอุปถัมภ ไดถูกลดบทบาทลงและถูกใชเปนเพียงเครื่องมือของการเมืองทองถิ่นซึ่งเอื้อประโยชนสูงสุดใหแตละคน รูป
แบบความรับผิดชอบตอสังคมแบบเกาที่มีวัฒนธรรมกับโครงสรางสังคมดั้งเดิมถูกทิ้งไวเบื้องหลัง ตราบเทาที่ประเทศชาติยังอยู
ในสภาวะของการเจริญเติบโตที่คาดเดาไมได ขอกังขาของสังคมชนบทที่มีตอวัตถุประสงคของการพัฒนาถูก “ปดปาก” ดวย 
“ของขวัญจากการพัฒนา” เชน ถนนใหม ระบบการชลประทานที่ดีกวา และโรงพยาบาลใหม เปนตน แตอยางไรก็ตาม นาเสีย
ดายที่ของขวัญเหลานั้นไดมาเพียงวัตถุแตไมไดผนวกเอาประเด็นสิทธิพื้นฐานตางๆ ไมวาจะดานเศรษฐกิจ การเมืองเพื่อทบ
ทวนสถานภาพทางกฎหมายที่ตองปรับปรุงเพื่อทดแทนโครงสรางเดิมที่คลอนแคลน ของขวัญเหลานี้เองจึงกลับกลายเปนการ
ปูทางเพื่อใหเมืองเขามามีอิทธิพลตอชุมชนชนบทมากขึ้น จนกระทั่งเกิดวิกฤติ “โรคตมยํ ากุง” ซึ่งทํ าใหการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจหยุดชะงักลง ประชาชนก็ไดรับรูอยางชัดแจงถึงบทบาทที่เปล่ียนแปลงไปของสังคมชนบทของไทยที่แทบจะหยุดทํ า
หนาที่ที่เคยเปนกันชนทางสังคมในเวลาคับขัน โอกาสใหมๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในสังคมชนบทถูกรวบ
เขามาอยูในมือของกลุมผลประโยชนทางธุรกิจของเมือง ซึ่งไมตองการฐานชุมชนที่มีความเขมแข็งและมีความสามารถในการ
จัดการบริหารดูแลทรัพยากรตางๆ ของชุมชนทองถิ่น

ในป พ.ศ. 2545 เกิดปญหาแรงงานตางดาวอพยพจากประเทศเพื่อนบานเขามาในประเทศไทยอยางรุนแรง แรงงาน
ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจํ านวนมากเขามาทํ างานแทนที่แรงงานในชุมชนทองถิ่น จํ านวนบานที่วางเปลาในเขตชนบท
ที่ชนชั้นสูงจากเขตเมืองไดสรางทิ้งไวและไมกอประโยชนตอชุมชนเลยมีอัตราเทากับ 1 ใน 106 ขณะที่ในอดีตชุมชนเปนผูดูแล
รับผิดชอบสมาชิกทุกคน แตปจจุบันชุมชนกลับเปนหนวยทางสังคมขนาดใหญที่ไมมีอํ านาจในการจัดการชุมชน และมีสมาชิก
ประกอบดวยประชาชนชายขอบผูไรซึ่งสิทธิทางกฎหมายใดๆ ในอีกหลายกรณี มีชุมชนที่ไมมีทรัพยากรเพียงพอตอการทํ าหนา
ที่ความรับผิดชอบภายใตโครงสรางสังคมแบบดั้งเดิม พื้นที่การเกษตรในชนบทไดถูกกวานซื้อโดยนักเก็งกํ าไรจากเขตเมือง ที่
ดินเหลานั้นกลายเปนสินทรัพยที่ไรประโยชนทางกสิกรรมและเปนประเด็นถกเถียงทางนโยบายที่สํ าคัญของประเทศในขณะนี้

นโยบายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่สนับสนุนการพัฒนาในชนบทอาจจะไมมีประสิทธิผลสักเทาใดนัก เมื่อระบบ
ความสัมพันธลักษณะของพี่นอง เครือญาติ และระบบอุปถัมภไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เชื่อวาการปกครองชุมชนใหอยูดีกิน
ดีเปนทางหนึ่งในการสงเสริมผลประโยชนสวนตัวในนามของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นแนวทางสูการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท
ของประเทศไทยจะประสบผลสํ าเร็จไดโดยการกลับไปสรางความเขมแข็งและการกํ าหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนทองถิ่นอีกครั้ง อยางไรก็ตาม วิธีการนี้เทากับเปนการลดทอนอํ านาจควบคุมของเขตเมืองลง ซึ่งเปนส่ิง
ที่ไมนาเปนไปได โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาลึกลงไปถึงโครงสรางการปกครองของประเทศไทยในปจจุบัน

แงมมุทางการเมืองในเรื่อง “ความพอเพียงทางวัฒนธรรม”

ทุกคนในประเทศไทยจะมีความสัมพันธเปนทั้งพี่และนองกับคนอื่นๆ หรือกลุมพวกพองอยูเสมอ ระเบียบกลไกทาง
สังคมของ “เครือญาติ” และ “ระบบอุปถัมภ” มีบทบาทสํ าคัญในการเมืองเชนกัน การบริหารประเทศแบบดั้งเดิมที่เคยเปนสวน
ผสมที่ลงตัวของระบบอํ านาจและอิทธิพลดํ าเนินมาจนถึงปจจุบัน ทั้งนี้เปนผลจากกลไกสังคมแตเดิมที่มีตอระบบการปกครอง
ประเทศ เพราะสิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงระดับความรับผิดชอบของนักการเมือง ทั้งตอการบริหารของพวกเขาและตอกลุม

                                                
6 ตวัเลขจากการสังเกตในจังหวัดเชียงใหม
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ทางสังคมหรือเครือขายทางสังคมของตน7 แตอยางไรก็ตาม การเสื่อมสลายของความสัมพันธในระบบสังคมแบบดั้งเดิมของ
ชุมชนทองถิ่น ทํ าใหในปจจุบันสังคมไทยเหลือเพียงความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางอํ านาจและอิทธิพลในการเอื้อผล
ประโยชนสวนตัว เชน การรวมมือระหวางฝายบริหาร (อํ านาจ) และภาคเอกชน (อิทธิพล) นั้นมีจํ านวนนับไมถวน ส่ือมวลชน
ไทยไดนํ าเสนอขาวอยางตามติดเพื่อเปดโปงรูปแบบการฉอโกงเงินภาษีจํ านวนพันลานบาทซึ่งควรจะเปนของสาธารณะชนใน
อัตราเฉลี่ย 2 ครั้งตอเดือน (ในป พ.ศ. 2545)

 “ไมเปนไร”

กรอบทางการเมืองเดิมของสังคมไทยไมไดสนับสนุนความเปนประชาธิปไตยที่ตองใชภววิสัยในการตัดสินใจ รวมทั้ง
ความกลาหาญที่จะตัดสินใจโดยอิสระในฐานะปจเจกชนมากนัก ระบบครอบครัว กลุมพวกพองของไทยและระบบพี่นอง เครือ
ญาติและระบบอุปถัมภ ลวนเปนระบบที่เกื้อหนุนใหสมาชิกของตนเองไดมีความผูกพันทางสังคมและทางอารมณกับการ
ดํ าเนินการทางการเมือง การใชภววิสัยในการตัดสินจึงเปนส่ิงที่เปนไปไดยากและเปนคุณสมบัติที่ตองมีสํ าหรับการเปนผูนํ าเทา
นั้น ดังนั้นในทางกลับกัน ผูนํ าจะไดรับความเคารพจาก “การตัดสินใจดวยความถูกตอง” ภายใตกรอบทางสังคมของกลุมของ
ตน (แตไมจํ าเปนที่จะตองอยูบนความถูกตองของกลุมที่ไมใชกลุมผลประโยชนของตน)

ระบบการเคารพผูอาวุโสที่เขมงวดในองคกรทางสังคมไทย บางครั้งเปนตัวกีดขวางการพัฒนาความกลาหาญในการ
ตัดสินใจสวนบุคคล ดังนั้นจึงสงวนสิทธิ์นี้ไวใหเปนหนาที่ของผูอาวุโสในสังคมที่จะตองเปนผูตัดสินใจ ดวยเหตุดังกลาว
พัฒนาการของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยจึงเปนระบบที่กํ าหนดมาจากบนสูลาง (Top-down) ไมใชจากลางสูบน 
(Bottom-up) อยางไรก็ตาม รูปแบบสังคมไทยแบบเกานั้นมุงเนนความสัมพันธระหวางผูนํ ากับคํ าส่ังสอนของพุทธศาสนาแบบ
เถรวาท โดยเสนอแนวความคิดการเมืองภายใตการกํ ากับของศีลธรรมเพื่อที่จะดํ ารงไวซึ่งความซื่อสัตยทางศีลธรรม ความมี
คุณธรรมของผูนํ าซึ่งมีความสํ าคัญเหนือกวาความตองการสวนตัวในการตัดสินใจ โดยเฉพาะถาการตัดสินใจนั้นจะกอใหเกิด
ขอขัดแยงขึ้น ดังนั้น การเมืองภาคปฏิบัติของไทยจึงไมไดมีเพียง “ใช” หรือ “ไมใช” แตยังรวมถึงการตัดสินใจภายใตวัฒนธรรม
แบบ “ไมเปนไร” ซึ่งมีความหมายวา “ไมมีอะไรเกิดขึ้น” เขาไปดวย

ประชาธิปไตยกับพลวัตที่แตกตาง

ความเชื่อใจในบรรทัดฐานทางศีลธรรมของผูนํ าเปนกลไกสนับสนุนที่สํ าคัญยิ่งของระบบประชาธิปไตยแบบเอกฉันท 
(Consensus democracy) ของตะวันตก ซึ่งผูนํ าจะเปนผูตัดสินใจครั้งสุดทายบนพื้นฐานความตองการที่แทจริงของตนเอง ใน
สังคมไทยชุมชนของผูนํ ามีความรับผิดชอบที่จะตองรับฟงความเห็นจากสมาชิกในกลุมพวกพองที่ไดเปน “ผูใหญ” แลว ซึ่งในที่
นี้หมายถึง “ผูทํ าตนเปนผูใหญและมีความสามารถที่จะเปนผูนํ าไดดวยตนเองได” ทั้งนี้ไมรวมสถานภาพที่เปนรองลงไปคือ “วัย
รุน” และ “เด็ก” โดยพิจารณาจากอายุและความเปน “ผูนอย”8 ดังนั้นกระบวนการพัฒนาทางสังคมและการเมืองการปกครอง
ของชุมชนจึงขาดลักษณะพื้นฐานที่สํ าคัญ เมื่อเทียบกับประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่มีคนวัยหนุมสาวทํ าหนาที่ถกเถียงเชิง
ความคิดและนํ าเสนอแนวความคิดใหมๆ ที่สํ าคัญๆ สํ าหรับสังคมของตน เพราะรูปแบบการเลี้ยงดูและการอบรมหรือสนับสนุน
ใหสามารถวิพากษวิจารณส่ิงแวดลอมทางสังคมของพวกเขาเองไดอยางเสรี ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตกที่มีความภาคภูมิใจในความเปนพลวัตทางสังคมของตน กระบวนการการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยโดยผานความ
เปนประชาธิปไตยดํ าเนินไปคอนขางชา เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความคิดอนุรักษนิยมกํ ากับอยู รวมทั้งการที่จะตองคอย
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของโครงสรางอํ านาจอีกดวย
                                                
7 ระบบการเมืองของตะวนัตก ก็มีหลักเกณฑที่คลายคลึงกันกับระบบดังกลาว การชี้นํ าการตัดสินใจทางการเมือง (Lobby) ก็สามารถเกิดขึ้นไดเชนกัน
8 ชวงอายทุีช่ดัเจนของการเติบโตจากเด็กสูวัยรุนและผูใหญขึ้นอยูกับวุฒิภาวะตอกลุมในสายตาของชุมชน



40

พันธมติรทางการเมือง

ในบริบททางสังคมและการเมืองดังกลาว รูปแบบรัฐบาลผสมและพันธมิตรทางการเมืองเปนลักษณะพิเศษที่สํ าคัญ
ในระบบการเมืองของไทย ซึ่งมีผลการตัดสินใจใดๆ ของผูนํ ารัฐบาลทั้งแงการเมือง วินัยทางสังคมของ “ระบบอุปถัมภ” อัน
หมายรวมถึง วินัยทางการเมืองและการไดรับผลตอบแทนจากผูนํ าโดยตรง ทั้งที่เปนวัตถุและที่เปนคุณคาทางสังคมสํ าหรับผู
สนับสนุนตน แตอยางไรก็ดี ความแตกตางทางดานความคิดทางการเมืองและการตัดสินใจสามารถเกิดขึ้นไดภายในครอบครัว
หรือชุมชนหนึ่ง ที่ซึ่งสมาชิกมีอิสระในการที่จะสนับสนุนพรรคที่ตางกันโดยไมเกิดความขัดแยงกัน

ในทองถิ่น “หัวคะแนน” จะเปนผูรวบรวมจํ านวนผูลงคะแนนใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง พรรคของผูสมัครจะจายเงิน
จํ านวนหนึ่ง (หรืออาจจะเปนผลประโยชนในรูปแบบอยางอื่น) ใหกับหัวคะแนนเพื่อแจกจายใหผูสนับสนุนที่รวบรวมมาได ซึ่ง
แตละคนที่รับปากจะเลือกพรรคการเมืองที่เขาไดรับของกํ านัลมาแลว เชน ส่ิงของหรือเงินสด และจะยึดเปน “สัญญาสวนตัว” 
ตามที่ไดตกลงไว ปจจัยสํ าคัญของพรรคการเมืองคือ สถานภาพทางการเงินหรือทุนบวกกับอิทธิพลโดยทั่วไปที่มีสวนสํ าคัญใน
การตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย เมื่อเขาสูโครงสรางของอํ านาจแลวพรรคการเมืองจะหาประโยชนจากอํ านาจจนไดทุนที่ใชในการ
เลือกตั้งคืนหรือนํ าทุนนั้นไปจายคืนใหแกผูสนับสนุนพรรค รูปแบบการเมืองลักษณะนี้เปนเอกลักษณของโครงสรางทางการ
เมืองทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะในกัมพูชา ลาวและพมา

สํ าหรับประเทศไทย ในขณะที่ระบบการเมืองทํ าหนาที่อยางครบถวนกลับมีประโยชนที่เห็นชัดเจนเพียงสองสาม
ประการ กลาวคือ การไมตองยึดติดกับโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือและสื่อที่มีอยูจํ ากัดในการขนสงและการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารในระดับหนึ่ง รวมทั้งผลักดันใหมีการยอมรับการดํ ารงอยูของชุมชนในฐานะหนวยทางสังคมที่มีบทบาทสํ าคัญยิ่ง ตอ
มาเมื่อรูปแบบกระบวนทัศนการพัฒนาของตะวันตกไดเขามามีบทบาทในชวงทศวรรษที่ 90 ทิศทางของการพัฒนาของ
ประเทศไดเบี่ยงเบนออกไปจากจากชุมชนทองถิ่น แตกลับมุงเนนความสํ าคัญไปที่ทรัพยากรของชาติและทรัพยากรที่อยูในมือ
ของปจเจกบุคคลแทนที่จะเนนทรัพยากรของชุมชน ระบบการเมืองแบบเดิมยุติบทบาทที่เปนเสมือนเครื่องมือสรางความอยู
รอดของชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนฐานอํ านาจทางการเมือง จุดศูนยกลางของการเมืองใหมไดหันไปรับใชความสํ าเร็จของผล
ประโยชนใหมๆ เชิงธุรกิจของประเทศที่จะตองใชกลไกที่มีประสิทธิภาพและความสามารถดานการแขงขันในระบบตลาดโลก
ตอไป

แตอยางไรก็ตาม โครงสรางอํ านาจทางการเมืองแบบเกาและผลประโยชนยังคงอยู แงมุมที่เปล่ียนไปนํ ามาซึ่งวิสัย
ทัศนทางเศรษฐกิจ ซึ่งผูคนในสังคมหรือกลุมบริษัทสามารถนํ าไปขยายประโยชนทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศไทยได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาสังคมชนบท นโยบายการสรางความเขมแข็งใหกับภาคเศรษฐกิจชนบท9 ไดหายไป
จากความสนใจของการเมือง โอกาสทางเศรษฐกิจของชาติและกลุมชนชั้นปกครองมักจะมีความสัมพันธกับกลุมการเมืองในที่
สุด ไดกลายเปนเปาหมายหลักของการกํ าหนดนโยบายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 และฉบับที่ 8 ที่มีผลใหกระแสพัฒนาทั่วประเทศ
ลดความสํ าคัญของชุมชนและผูนํ าทางการเมืองทองถิ่น เมื่อประเทศไทยไดกาวไปถึงจุดของความมั่งคั่งในชวงกลางทศวรรษที่ 
90 ซึ่งใหนํ้ าหนักการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติมากกวาเศรษฐกิจทองถิ่น ผูนํ าทางการเมืองแทบไมใชผลประโยชนจากความมั่ง
คั่งนี้มาปดชองวางระหวางการพัฒนาเมืองและชนบทเลย ดังนั้น จึงมีจุดหมายใหมที่มีความสํ าคัญในกลุมอํ านาจทางการเมือง 
คือ เศรษฐกิจและการเมืองของไทยตองกาวไปมีบทบาทสํ าคัญในระดับโลก ระบบการเมืองไดเปล่ียนทิศทางอีกครั้งหนึ่ง โดย
หันออกหางจากชุมชนชนบทไปสูการรวมมือกันกับกลุมผลประโยชนธุรกิจขนาดใหญที่สุด ซึ่งสวนใหญจะมีที่ตั้งอยูในเขตเมือง 

                                                
9 กลุมทนุตางชาติแทบจะไมมีทางรูไดเลยหากมีการตั้งโรงงานปูนสักสิบแหงในจังหวัดที่ยากจน แตกลบัรูถึงความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ เม่ือประเทศไทยกาวขึ้นมา

เปนผูผลติปูนทีใ่หญที่สุดในโลก ดวยการใชสายการผลิตที่ไดมาจากตางประเทศในทายทศวรรษที่ 1990
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การปรับกลับไปเนนสูการพัฒนาชนบทที่แทจริงนั้นยากที่จะทํ าไดในโครงสรางทางการเมืองแบบเกา ที่ซึ่งการบริหารสวนมาก
จะคิดและทํ าจาก “บนสูลาง” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงกํ าหนดทิศทางนโยบายใหมโดยเนนการกระจายอํ านาจ ปฏิรูปโครง
สรางทางการเมืองการบริหารใหสรางกลไกการมีสวนรวมรับฟงและเคารพการตัดสินใจจากชุมชนที่เกือบจะถูกตัดขาดและ 
ถูกลดทอนอํ านาจโดยสิ้นเชิงจากการพัฒนาการเมืองในทศวรรษที่ผานมา ยิ่งไปกวานั้น ลักษณะอีกประการหนึ่งของสังคมไทย
แบบดั้งเดิมซ่ึงสรางความไดเปรียบในการดํ าเนินการดานการพัฒนาชนบทใหเกิดขึ้นอยางเปนจริง ก็คือ บทบาทหลักของระบบ
เศรษฐกิจในสังคมไทย

แงมมุทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมในเรื่อง “ความพอเพียงทางวัฒนธรรม”

คํ านิยามเศรษฐกิจของไทยในบริบททางวัฒนธรรมที่ผานมานั้น ไมเนนระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองและใหความ
สํ าคัญตอคุณคาความสัมพันธทางสังคมแตอยางใด ดังเชนที่อธิบายเปนตัวอยางโดย “มือที่มองไมเห็น” ของ Adam Smith ใน
ทางตรงกันขาม เศรษฐกิจภายในชุมชนของประเทศไทยทั้งหมดลวนตองการ “มือที่มองเห็น” (Visible hand) ซึ่งหมายถึงกลุม
หรือบุคคลที่ควบคุมรูปแบบและระดับของความมั่งคั่งอยางเขมงวด ภายใตระบบสังคมและการเมืองที่มีความโปรงใส เชน การ 
ครอบครองทรัพยสินของบุคคลตองมีการแสดงบัญชีทรัพยสินและเปดเผยใหทราบถึงที่มาที่ไป เพราะความมั่งคั่งเปนตัวชี้วัด
ขอบเขตที่บุคคลหรือกลุมคนสามารถรับผิดชอบตอกลุมพวกพองของตนได จุดประสงคของความมั่งคั่งก็เพื่อสรางความโดด
เดนใหกับปจเจกบุคคลในกลุมพวกพอง และเมื่อมีผลประโยชนเพิ่มขึ้นก็จะเกิดประโยชนแกสมาชิกทุกคนในสังคมผาน “ระบบ
พี่นอง” และ “ระบบเครือญาติ” นั่นเอง

 ภาษีสังคม

นอกจากอายุแลว ความมั่งคั่งก็ถือวาเปนปจจัยที่สองอันมีความเกี่ยวเนื่องกับการไดรับสถานภาพของ “ผูใหญ” หรือ
ผูนํ า คนที่มีฐานะดีหรือคนรวยจะถูกยกระดับและไดรับเกียรติเปน “ผูใหญ” เสมอ โดยจะมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบตอกลุมทาง
สังคมมากกวาคนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ความรับผิดชอบหลักของผูนํ าไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดถาสถานภาพนั้นไดมาจาก
ความมั่งคั่งเพียงอยางเดียว บริบททางจริยธรรมทั้งในองคกรทางสังคมและการเมืองทํ าใหมีการใชความมั่งคั่งในการสราง
โอกาสสํ าหรับกลุมทางสังคมเพื่อชวยเหลือสมาชิก ในเวลาที่จํ าเปนผูนํ าจะไดรับการคาดหวังใหชวยเหลือสาธารณะชุมชน เชน 
ในโอกาสงานแตงงาน งานศพ หรืองานเลี้ยงอาหารคํ่ า การชวยเหลือจะอยูในรูปของการบริจาคเงินสดหรือโดยการเปนผูออก
คาใชจายสํ าหรับงานเหลานั้นหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ภาษีสังคม” “การให” เปนแนวทางที่ผูนํ าตองประพฤตินอกเหนือไป
จากการมีความมั่งคั่งและจริยธรรมเพื่อทํ าใหตนไดรับความเคารพนับถือ และเปนส่ิงที่จะใชสรางบารมีภายในกลุมของตัวเอง10

ซึ่งจะทํ าใหการสั่งการและตัดสินใจเรื่องสํ าคัญในสังคมของตนไดรับการยอมรับและปฏิบัติตาม

“ความยากจน” เปนคํ าที่ผูคนในสังคมไทยคุนเคยและมีความของเกี่ยวมากที่สุดคํ าหนึ่งไมวาในภาษากลางหรือ
ภาษาทองถิ่น มักจะมีคํ าที่อธิบายถึงการขาดหายไปของทรัพยากรในระดับที่แตกตางกันไป สวนในวัฒนธรรมตะวันตก “คน
จน” คือ คนๆ หนึ่งที่มีเงินทองหรือปจจัยส่ีอยูนอยหรือไมมีเลย ในประเทศไทยคํ านี้จะถูกวางความสัมพันธไวกับฐานะทาง
สังคมของคนๆ นั้นภายในระบบพี่นอง ระบบเครือญาติ และระบบอุปถัมภ รวมถึงปฏิสัมพันธของเขาหลายๆ ระดับในสังคม

                                                
10 การที ่พณฯ พตท. ทกัษิณ ชินวัตรไดรับเลือกตั้งเปนนายกรัฐมนตรีเม่ือป พ.ศ. 2544 โดยที่พรรคไทยรักไทยไดรับเสียงเกือบสองในสาม ในสภาผูแทนราษฎรทั้งที่พรรคไทยรัก

ไทยเพิง่กอตั้งไดไมถึง 5 ป เปนตัวอยางหนึ่งของลักษณะทางวัฒนธรรมดังกลาว พตท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนคนที่ร่ํ ารวยที่สุดในประเทศ การที่ พตท. 
ทกัษิณแสดงความตองการขึน้มาเปนผูนํ าประเทศสามารถพิจารณาไดวา เปนเหตุการณที่ “สมเหตุสมผล“ ในประเทศตะวันตกกอาจมองวามีความนาเคลือบแคลงเมื่อลาออก
จากพรรคการเมืองเดิมของตน ในขณะดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี อยางไรกต็าม สังคมไทยมองการเขาและออกพรรคการเมืองเปนเพียงการสรางอํ านาจ และเปนหลัก
ฐาน ถงึการใชอํ านาจในการจัดการที่ยืดหยุนได



42

และการเมือง ดังนั้น คนรวยจึงเปนคนที่สามารถจายภาษีสังคมไดมาก ในขณะที่คนจนสามารถทํ าไดอยางจํ ากัด อยางไรก็ตาม 
ไมไดหมายความวาคนจนในประเทศไทยจะมีทรัพยสินหรืออาหารการกินไมเพียงพอ หรือยากจนดานวัตถุตามแบบตะวันตกที่
โลกรับรูกัน วัฒนธรรมความพอเพียงนี้มีอยูโดยอยางทั่วไป ทั้งในกัมพูชา พมา และลาว

 ฐานะ

ในอดีต ความยากจนเปนส่ิงที่สามารถเห็นไดจากการพัฒนาโดยรวมของแตละคน ตัวอยางเชิงสังคมอยูในรูปแบบ
ของการศึกษาทางการเมืองในรูปแบบของอํ านาจและทางเศรษฐกิจในรูปแบบของความมั่งคั่งทางวัตถุ คนที่มีสภาพทางการ
เงินคลองแตมีการศึกษาและอิทธิพลนอยหรือไมมีเลย อาจเรียกไดวาเขาผูนั้นเปนคนจน แตในอีกแงหนึ่ง คุณครูผูซึ่งมีแนวคิด
และการสอนที่สงผลตอสังคมอยางมากทางดานศีลธรรม แตมีสภาพทางการเงินตํ่ าหรือไมมีความมั่งคั่งทางวัตถุกลับไมถูกมอง
วาเปนคนจน สถานะความสัมพันธของบุคคลภายใตปจจัยทางวัฒนธรรม 3 ดาน อันไดแก สังคม การเมืองและ เศรษฐกิจ จะ
ใชเปนส่ิงที่บอกถึงฐานะ ส่ิงที่ทํ าใหคนยากจนคือ การขาดซึ่งโอกาสและสถานภาพทางสังคม ไมใชการขาดซึ่งความมั่งคั่งทาง
วัตถุ (Material wealth)11

ทศันะที่แปรเปลี่ยน

มุมมองของสังคมในเรื่องฐานะไดเปล่ียนแปลงไปพรอมกับการเขามาซึ่งยุคใหมของการพัฒนา โดยเฉพาะหลังจากป 
พ.ศ. 2530 ในชวงยุคกลางทศวรรษที่ 80 ที่แมคนที่ลืมพกกระเปาเงินติดตัวมา12สามารถที่จะเขาไปส่ังอาหารตามรานขางถนน
หรือรานอาหารทั่วไป และเดินออกรานไปพรอมคํ ากลาวลาและการใหพร รวมทั้งคํ ายืนยันจากเจาของรานวา “ไมเปนไร” ซึ่งเขา
ไมไดคาดหวังวาคนๆ นั้น จะกลับมาจายเงินภายหลังหรือไม ชวงเวลาทํ างานเด็กๆ ขอทานจํ านวนมากอาศัยอาหารเย็นโดย
การจุนเจือจากกลุมพอคาแมคาหาบเรแผงลอยที่ไมไดมีฐานะรํ่ ารวยอะไรนัก นี่ไมใชสวรรคหรือไมใชแมกระทั่งอุดมการณหรือ
เรื่องเพอเจอ แตเปนการกระทํ าที่สามารถเห็นไดและบอยครั้งที่เกิดการปฏิบัติตามความเชื่อในเรื่องการทํ าดี การทํ าบุญกุศล 
ซึ่งคิดวาเปนเรื่องของสิทธิและหนาที่ของทุกคนที่สามารถทํ าความดีชวยเหลือผูอื่นเทาที่จะใหได13

เมื่อถึงกลางทศวรรษที่ 90 ขอทานและเด็กขางถนนสวนใหญไดหายไปจากสายตาผูคน พรอมกับสํ านึกที่ดีงามในการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อันเปนผลสวนหนึ่งมาจากการดํ าเนินนโยบายพัฒนาประเทศที่ผิดพลาด ทัศนะของประชาชนที่อยูใน
เมืองเกี่ยวกับความดีงามไดเปล่ียนแปลงไป ชวงเวลาที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในป พ.ศ. 2530 ฐานะของ
บุคคลจะไดมาจากการครอบครองทางวัตถุ ซึ่งเห็นไดจากการใชจายเพื่อการบริโภคอยางฟุมเฟอย การทํ าคุณงามความดีตอ
คนแปลกหนาลดนอยลง โครงสรางการเมืองและสังคมแบบเกาของไทยรวมถึงระบบความสัมพันธที่เหนียวแนนตอแนวคิด
เกี่ยวกับความเปนผูนํ าไดเปล่ียนผูบริโภคในสมัยแรกๆ ซึ่งเปนผลผลิตจากระบบทุนนิยมใหขึ้นมาเปน บุคคลที่ควรรับวาแบบ
อยางผูนํ าในชนบทเลียนแบบยุคสมัยที่ชุมชนยังเหนียวแนนมีความเขมแข็งในตัวเองดวยการใหและรับของกํ านัลทางวัตถุมาก
ขึ้นตามแบบอยางผูนํ าในเมือง ในใมชาฐานะของบุคคลซึ่งประกอบดวยอิทธิพล อํ านาจ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็ไดรับ
การยอมรับใหกลายเปนเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของบุคคลนั้น ซึ่งสวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากทัศนคติทางเศรษฐกิจ

                                                
11 ในอกีแงมุมหนึง่ ยิง่คนมีฐานะสงูขึ้น ผูติดตามของเขา/เธอจะเปนผูแสดงใหเห็นถึงความรวยหรือจนของเขา/เธอ ทรัพยสินจะเห็นไดจากจํ านวนผูติดตาม ครูชั้นประถมในโรง

เรียนตางจงัหวดัอาจไดเงินเดือนนอย แตก็มีฐานะ ดังนั้น ผูปกครองของนักเรียนอาจชวยเกื้อกูลดวยการเอื้อเฟอ สิง่ของจํ าเปนแดครูผูนั้น ครูจงึแบงปนทรัพยสินของเขาใหกับ
นกัเรยีน ซึง่ในทีน่ีท้รัพยสินคือความรู พอแมเด็กก็แบงปนทรัพยสินกับครู ในที่นี้ทรัพยสินหมายถึงอาหารหรือของกํ านัล

12 จากประสบการณจริง 2 – 3 ปของผูเขียนในกรุงเทพในชวงเวลาดังกลาว
13 แมในทุกวันนี้ ค ําทกัทายวา “ทานขาวหรือยัง“ ก็ยงัเปนที่นิยมอยูของคนไทยทั่วไป
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สมัยเกาที่มีตอความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยในปจจุบันมีการเพิ่มประเด็นของการ “พัฒนาแลว”  หรือการเปน “ตะวันตก” เขา
มาดวย14

สถานภาพทางเศรษฐกิจเทากับสถานภาพทางสังคม

ในอดีตความมั่งคั่งมีความสัมพันธกับหนาที่ความรับผิดชอบทางสังคมที่มีตอชุมชน แตในปจจุบันผูคนกลับใชความ
ม่ังคั่งนี้เองขยายชองวางระหวางชนชั้นของคนในสังคม โดยเฉพาะคนรวยและคนจนผูซึ่งถูกมองเสมอวา “ดอยพัฒนา” ความ
ม่ังคั่งไดกลายมาเปนเครื่องพิสูจนวา บุคคลผูนี้ “พัฒนา” แลวหรือไม “คนที่มีฐานะ” ซึ่งเปนสถานภาพที่ยากที่จะมีไดงายๆ ใน
อดีต กลับถูกมอบใหกับบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดี ไดรับการยอมรับนับถือจากผูคนภายในชุมชน คนไทยสวนใหญทั้งใน
เมืองและชนบทมองความมั่งคั่งวาเปนสัญลักษณของการพัฒนาและความศิวิไลซ คานิยมดังกลาวสงผลใหเกิดรอยราวใน
สังคมเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบตอความคิดทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจแบบเพียงพอของวัฒนธรรมดั้งเดิมอยาง
มากเชนกัน กฎเกณฑการคาเสรีที่มีขอจํ ากัดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ไดมีอิทธิพลตอความเชื่อเหลานี้ จนกอใหเกิดแนวคิดทวิมาตร
ฐาน (Double standard) ในสังคมไทย อุดมการณทุนนิยมมีอํ านาจจนสามารถเขามากํ าหนดไดแมกระทั่งระบบของการศึกษา
หรือสุขอนามัยชุมชน รวมทั้งไดวางรากฐานที่เอื้อตอการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ไวอยางลุมลึก

จากการพิจารณาดูรากฐานวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรของระบบการตัดสินใจของสังคมไทยแลว เปนที่นาสงสัยวา
ทิศทางการกํ าหนดนโยบายเพื่อแกปญหาของแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 9 จะสามารถแกปญหาที่ซับ
ซอนของการพัฒนาในปจจุบันไดหรือไม กลุมชนชั้นที่ร่ํ ารวยในเมือง และชนชั้นกลางระดับสูงไดสูญเสียความสัมพันธตอราก
เหงาแบบชนบทไปแลว ไดคนพบและปลูกฝง รากฐานใหมของลัทธิบริโภคนิยมลงไปในวิถีการดํ าเนินชีวิต วิธีคิดของตนอยาง
เหนียวแนน หลังจาก 10 ป ของการทํ าใหชุมชนรากหญาในชนบทยากจนลง และแนวคิดในการพึ่งพาตนเองของชุมชนลดลง
ไปดวย เนื่องด วยรัฐมองเห็นผลประโยชนของการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติว า มีความสํ าคัญกวานโยบายการ 
พัฒนาประเทศของไทย ทํ าใหคนไทยในชนบทขาดฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มี ศีลธรรมและวัฒนธรรม
เปนเครื่องนํ าทางในการพัฒนา แมวาโครงสรางการเมืองและสังคมในชนบทจํ านวน หนึ่ง ยังคงปฏิบัติหนาที่ที่จํ าเปนตาม
ขอบเขตของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ก็ตามแตมีชุมชนชนบทบางสวน กลับมีความพยายามในการพลิกฟนหากลไกการเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาและกระบวนการ ตัดสินใจของตนเพิ่มขึ้นเพื่อใหไดรับส่ิงที่กระบวนการพัฒนาในอดีตไมเคยมีพื้นที่ให
พวกเขา แตดวย การยึดติดกับการปลูกฝงและการรักษาความเชื่อของสังคมแบบเกาที่วา สังคมและวัฒนธรรมจะคงอยูได ตอง
มีชนชั้นที่ถูกปกครองและชนชั้นปกครองเทานั้น ทํ าใหการดํ าเนินนโยบายของประเทศมีทิศทางที่ เสมือนวากํ าลังผลักให “พลัง
ชุมชน” อันเปนอนาคตที่สํ าคัญและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาที่ยั่งยืนไปอยู ตรงขามกับรัฐไปอยางนาเสียดายยิ่ง

                                                
14 คร้ังหนึง่ รัฐมนตรีทานหนึ่งเคยกลาวอยางภาคภูมิใจวา เขาสวมใสแตเครื่องแตงกายและเครื่องประดับจากเมืองนอกเทานั้น
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บทที่ 5
ขอวิพากษจากภาคประชาสังคมไทย

การพัฒนาในภาวะวิกฤติ
มุมมองหนึ่งของการพัฒนาจากขบวนการประชาสังคมไทยไดตัดตอนมาจากบทความตอเนื่อง 11 ตอน ที่ตีพิมพใน

นิตยสารมติชนสุดสัปดาห ฉบับเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 25451 ในบทวิจารณวาดวยการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยไดกลาวถึงผลของการพัฒนาในอดีตของประเทศไทย สรุปไดดังนี้:

1. วิกฤตการณดานความยากจน
2. วิกฤตการณดานการกระจายรายไดหรือการกระจายผลประโยชนของการพัฒนา
3. วิกฤตการณภาวะหนี้สินและการเงิน
4. วิกฤตการณดานสิ่งแวดลอม
5. วิกฤตการณดานพลังงาน
6. วิกฤตการณทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. วิกฤตการณดานความรุนแรงทั้งดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
8. วิกฤตการณทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ

บทความดังกลาวไดเสนอแงมุมที่สํ าคัญและจํ าเปนที่สุดของการพัฒนาในประเทศไทย ในขณะนี้โดยสรุปดังตอไปนี้:
1. ลักษณะตางๆ ของความยั่งยืนเพื่อตลาด
2. แนวคิดและความคิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
3. การถอยหางออกจากวัตถุนิยม
4. การสรางความเขมแข็งใหกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน
5. การเกษตรยั่งยืน
6. เมืองยั่งยืน
7. ประเด็นบทบาทหญิงชายและยุคสมัย

เมื่อนํ าขอสรุปดังกลาวมาเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จะพบความแตกตาง
หลักๆ คือ ขบวนการประชาสังคมไดใหคํ านิยามถึงผลของการพัฒนาในอดีต วาเปนวิกฤตการณและชี้ใหเห็นถึงการขาดความ
เชื่อมโยงดานความยั่งยืนกับทัศนคติทางวัตถุนิยมบนพื้นฐาน แนวคิดการเติบโตที่ไมไดถูกควบคุมวาเปนเหตุผลหลักตอสถาน
การณอันลอแหลมของประเทศ ความยั่งยืน ทางการเกษตรซึ่งเปนพื้นฐานของชีวิตแบบชนบท ถูกพิจารณาวาเปนส่ิงสํ าคัญเทา 
กับความยั่งยืนของเมือง ถึงแมวาวิกฤติความยากจนจะเปนปญหาหลักของประเทศ แตมาตรการการบรรเทาความยากจนอัน
มีความจํ าเปนตอการพัฒนาก็ไมถือวาเปนประเด็นที่ตองแยกสวนออกมา เนื่องจากความยากจนถือเปนปญหาจากโครงสราง
อํ านาจและการใชอํ านาจในทางที่ไมเหมาะสม วิกฤติทางความรุนแรงในสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงวิกฤติของทัศนคติ

                                                          
1 บทความพเิศษ การพัฒนาที่ยั่งยืน: คํ าตอบอยูในความหลากหลาย โดยโครงการขาวสารทิศทางประเทศไทยโดยการอุดหนุนของสกว.
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จริยธรรม ศีลธรรมและจิตใจ นับเปนอุปสรรคตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ทั้งสองประเด็นนี้เกี่ยวของกับระบบ
ผูนํ าและการละเลยของชนชั้นสูงที่จะแสดงความรับผิดชอบ ทางสังคมตอชุมชนโดยสังคม

องคกรพฒันาเอกชนของไทยซึ่งทํ างานเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน

ขอเสนอที่สองสํ าหรับทางเลือกของการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่นี้มาจากคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 
(กป.อพช.) ซึ่งเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในฐานะองคกรที่ใหความสํ าคัญกับการเมืองภาคประชาชน ในชวงปลายทศวรรษที่ผานมา 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 กป.อพช. ไดตีพิมพรายงานทางเลือกซึ่งเสนอขอช้ีแนะสํ าหรับการประชุมสุดยอดดานการพัฒนา
อยางยั่งยืนที่กํ าลังจะเกิดขึ้น โดยเสนอบทสรุปยอของรายงานนี้ ซึ่งโดยมากแลวจะเกี่ยวกับประสบการณกับการพัฒนาสังคม
ไทยและบทเรียนที่เรียนรูมาเพื่อนโยบายในอนาคตตอไป

การพัฒนาและโลกาภิวัฒน (Development and globalization)

ปจจัยสํ าคัญที่สุดตอวิกฤตการณการพัฒนาที่ผานมาของประเทศไทยคือการเรงรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การขาดความเชื่อมโยงการเติบโตดังกลาวกับภาคเกษตรกรรมและชนบท ความตองการทรัพยากรเพิ่มขึ้นพรอมกับความตึง
เครียดในชุมชนชนบท ซึ่งในระยะ 2 ทศวรรษสุดทายไมไดนํ าเอาโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจหรือการบริหารมาจัดการ
รับมือกับบทบาทที่เปล่ียนไป จนกระทบตอฐานทรัพยากรในชนบทจากชุมชนที่ใหการสนับสนุน จนถึงการเรงรัดการเติบโตของ
เมืองตามแผนพัฒนาแหงชาติฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 รัฐบาลเผชิญกับความลมเหลวในการจัดบริการทางสังคมแบบใหมดวย
การเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศนของแผนและปลอยใหชุมชนชนบทเผชิญกับผลกระทบดานลบของการแขงขันของระบบการ
ตลาด และการแยงชิงทรัพยากรอยางรุนแรงซึ่งสวนใหญเปนการสรางผลประโยชนใหเมืองมากกวาชนบท

“การพัฒนาดานเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ไดเพิ่มความพยายามที่จะปรับ
สถานภาพของประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly Industrialized Country)  และเรงรัดการพัฒนาประเทศให
กาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ชองวางระหวางการมีอยูของทรัพยากรที่มีอยูในชนบทอันเปนแหลงพึ่งพิงของชุม
ชนตางๆ ที่อยูแวดลอมกับความตองการทรัพยากรทั้งของภาครัฐและเอกชนในเขตเมือง ไดกอใหเกิดความขัดแยงทางสังคม 
ในระดับรุนแรงที่ไมเคยมีมากอน”2

กระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจที่กํ าลังดํ าเนินอยูนี้ทํ าใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มีอิทธิพลอยางมากใน
การพัฒนาสังคมไทยในอนาคต การแขงขันที่ดํ าเนินไปอยางเขมขนเนื่องมาจากความกาวหนาของการเปดตลาดเสรีในประเทศ
ไทยกับการที่บรรษัทขามชาติเขามามีบทบาทมากขึ้นในประเทศ ไมไดทํ าใหความตองการทางดานทรัพยากรทองถิ่นลดลงเลย 
ในทางตรงกันขาม โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจทํ าใหชุมชนทองถิ่นในสังคมไทยโดยทั่วไปตองเรงปรับตัวใหเขากับโครงสรางใหม
ในดานการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรที่มาในนามของ “การพัฒนา”

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการพัฒนาใชจะกอใหเกิดผลดานลบตอประเทศไทยไปเสียทั้งหมด การพัฒนาทาง
การเมืองในชวงหลังจากป พ.ศ. 2516 สวนใหญไดริดรอนสิทธิของประชาชนลงและทุมเทความพยายามที่จะเสริมฐานอํ านาจ
ใหกับกลุมการเมือง ทหาร และฝายบริหารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางการเมืองดังกลาวนี้ สงผลโดยตรงทํ าใหเกิดการตอสู

                                                          
2 จากขอเสนอส ําหรับการประชุมสุดยอดดานการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยภาคประชาชน
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เรียกรองทางประชาธิปไตย ในเหตุการณ “พฤษภา ทมิฬ” ในป พ.ศ. 2535 ซึ่งประชาชนรวมกันเรียกรองทั่วทั้งประเทศใหมีการ
จัดการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่แทจริงซึ่งตองอยูบนมีพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนและการกระจายอํ านาจ

การตอสูดังกลาว ประกอบกับความตื่นตัวทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศเนื่องมาจากผลกระทบทางสังคมอันเกิด
จากของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่กาวกระโดดอยางรวดเร็ว ไดผลักดันใหมีรัฐธรรมนูญฉบับใหมป พ.ศ. 2540 ซึ่ง
กระบวนการรางรัฐธรรมนูญประกอบดวยการมีสวนรวมจากบุคคลหลายๆ ฝาย รวมทั้งมีเนื้อหาหลักที่เปดโอกาสใหประชาชน
มีอํ านาจในการควบคุมตรวจสอบ การบริหารประเทศ เพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนและใหมีการกระจายอํ านาจรัฐธรรม
นูญฉบับนี้เปนที่ยอมรับเปนอันมากในหมูคนไทย อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกํ าลังเปนชวงการปรับเปล่ียนโครงสรางสังคมและ
การเมืองใหเขากับกรอบของรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 ซึ่งยังตองใชเวลาในการดํ าเนินการ ในขณะที่ความขัดแยงทางสังคม
และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีตก็ยังดํ าเนินตอไป ดังนั้นจึงเปนเรื่องสํ าคัญที่การพัฒนาทางการเมืองในอนาคตจะตอง 
มอบอํ านาจการเมืองระดับทองถิ่นที่แทจริง ซึ่งตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาลคืนใหแกชุมชน เพื่อจัดการกระจายผลประโยชนที่
กระจุกตัวอยูกับกลุมชนชั้นสูงมาตลอดใหมีความสมดุลยตอทองถิ่นมากขึ้น และยังชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปน
คอยไป ในดานการบริหารประเทศใหเปนระบบการบริหารแบบประชาธิปไตยไปจากลางสูบนอยางแทจริง

ความยากจน ความยุติธรรม และความถูกตอง

ผลประโยชนจากการพัฒนาในอดีตไมไดกระจายไปยังทุกชนชั้นของสังคมอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะในเขตชนบท
และชนชั้นกลางบางกลุมในเขตเมืองที่ไมไดรับการเอาใจใส ในฐานะผูมีสิทธิควรไดรับประโยชนจากการพัฒนาดวยเชนกัน 
อยางไรก็ตามนโยบายของชาติกลับคาดหวังใหกลุมเปาหมายดังกลาว สนับสนุนกระบวนการพัฒนากฎหมายและระเบียบการ
บริหารที่สวนใหญไดสนับสนุนและเปนประโยชนของกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และสรางผลประโยชน
ตอความมั่งคั่งยิ่งขึ้นของกลุมตน ในขณะที่ผูที่ถูกปดกั้นจากผลประโยชนของการพัฒนากลับถูกผลักดันไปอยูที่ชายขอบของ
สังคมมากยิ่งขึ้น การไมปฏิเสธชนชั้นทางสังคมเหลานี้และการใชโอกาสที่เสมอภาคและไรความถูกตองในการพัฒนาไดเพิ่ม
ความกดดันทางสังคมมากยิ่งขึ้น ปจจุบันประเทศไทยตกอยูในภาวะที่กระตุนใหมีความเห็นแกตัวและพฤติกรรมที่รุนแรงทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เพราะสังคมไทยโดยทั่วไปเรียนรูวาการจะเขาถึงความถูกตองและความยุติธรรมไดนั้น จะตองใช
ความมั่งคั่งเปนใบเบิกทางเทานั้น หรืออีกนัยหนึ่งความยุติธรรมและความถูกตองในประเทศไทยนั้นตองซื้อหากันในราคาแพง 
และกลุมผลประโยชน ไมไดคํ านึงวาความยุติธรรมและความถูกตองดังกลาวควรถูกสรางใหเปนคานิยมทางสังคมและคานิยม 
ของสวนรวมแตอยางใด

ความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืนตองพิจารณาจากสังคมโดยรวมวา มีการสนับสนุนความหลากหลายเชิงสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงระหวางความตองการของมนุษยกับระบบนิเวศนภายใตการดํ ารงอยูอยางยั่งยืนของ
ธรรมชาติ การหลีกเลี่ยงการกอใหเกิดมลพิษจากการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย อยางไรก็ตาม ทุกประเทศมีมุมมอง
ที่ตางกันตอการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเนื่องมาจากความแตกตางของฐานคิดทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิ
ปญญาทองถิ่น ประสบการณการพัฒนาในอดีต รวมทั้งปญหาเศรษฐกิจและสังคมของแตละสังคม

เปนเรื่องจํ าเปนที่วิธีการและ/หรือนโยบายใดๆ สํ าหรับการปฏิบัติการภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน จะตองเปดโอกาสให
ทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ และวางกรอบใหสอดคลองกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมของชุมชน ซึ่ง
สํ าหรับประเทศไทยอาจจะหมายถึงรูปแบบทางเศรษฐกิจสังคม โครงสรางทาง การเมือง วัฒนธรรม ทรัพยากรที่มีอยูและเงื่อน
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ไขทางสิ่งแวดลอมตางๆ จะเปนองคประกอบสํ าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีสมดุล ดังนั้น นโยบายที่จํ าเปนจึงควรประกอบ
ดวย

 การหาหนทางประนีประนอมที่เปนกลางระหวางผลประโยชนทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อปกปองส่ิง
แวดลอม

 การลงมือปฏิบัติเพื่อใหการกระจายอํ านาจทางการเมืองเปนผลอยางแทจริง
 การเนนรูปแบบการพัฒนาจากลางสูบน
 การหลีกเลี่ยงแนวคิดวัตถุนิยมมาเปนฐานคิดของการพัฒนาที่เนนการมีสวนรวม ในการตัดสินใจ
 โครงสรางอํ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจควรมีความชัดเจน ในแงการมีเอกสิทธิ เหนือการพัฒนาในดานองค
ความรู วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา และการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

 การใหความเคารพและยอมรับแนวคิดความยั่งยืนของทองถิ่นในฐานะที่เปนแนวทาง ที่จํ าเปนเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

วาระประชาชน: ความตองการการพัฒนาในอนาคตของประเทศไทย

“วาระประชาชน3” เปนบทสุดทายของรายงานคูขนานสํ าหรับการประชุมสุดยอดโลก วาดวย การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
มีเนื้อหาสรุปขอเรียกรองสํ าคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนหลายประการซึ่งขอเรียกรองเหลานี้ ผานการพัฒนาขึ้นจากรายงานคู
ขนานซึ่งมีกระบวนการรวบรวมขอเสนอจากภาคประชาชนตางๆ นั่นเอง โดยจํ าแนกขอเสนอหลักใหมีการปรับเปล่ียนเชิงโครง
สรางของ กระบวนการพัฒนาในประเทศไทยดังตอไปนี้:

 โครงสรางทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยที่เปนธรรมาธิปไตย
 โครงสรางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
 โครงสรางทรัพยากรธรรมชาติเปนของชุมชนและสังคม
 โครงสรางเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง
 โครงสรางทุนทางสังคมเปนของชุมชน
 โครงสรางวัฒนธรรม และกฎหมาย หรือธรรมนูญชุมชน
 โครงสรางระบบสวัสดิการแบบประชาสวัสดิการ
 โครงสรางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

การมองหาพันธมิตร

ขอขดัแยงดานการพัฒนาของสังคมประชาธิปไตยในยุคแรกเริ่มเชนประเทศไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ของประเทศไทยดํ าเนินรอยตามรูปแบบการพัฒนาแบบ “ตะวัน
ตก” ซึ่งตองการความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ เพื่อจะไปสูเปาหมายในแผนพัฒนาฉบับดัง
กลาว ขบวนการประชาสังคมไดเสนอใหสนใจตอการแกไขปญหาการใหการศึกษาแงศีลธรรมอันเปนการรื้อฟนการอนุรักษ
วัฒนธรรม ซึ่งถือวาเปนประเด็นสํ าคัญเทาเทียมกันในการพัฒนาดานอื่นๆ ประเด็นทางเศรษฐกิจและศีลธรรมตองไดรับการ 
                                                          
3 วาระประชาชนเปนผลมาจากการจัดเวทีสัมมนาหลาย ๆ คร้ังของตัวแทนภาคประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการในชวงปพ.ศ. 2542  ถึงปพ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุ

ประสงคเพือ่ประเมินการพัฒนาในประเทศไทยและเปรียบเทียบผลการดํ าเนินงานพัฒนาภายใตขอตกลงในแผนปฏิบัติการ 21
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บูรณาการใหเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการพัฒนา คนรวยจะพยายามรักษาสถานภาพในปจจุบันไวเทาๆ กับรักษาอํ านาจทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็จะเรงพัฒนาเศรษฐกิจตามรูปแบบของตะวันตก เปาหมายทั้งสองขั้วดังกลาวมีผลมา
จากโครงสรางแบบเดิมของไทยในการตัดสินใจ ระเบียบวินัยทางสังคมและความสํ าคัญของผูนํ าซึ่งอยูบนพื้นฐานของอํ านาจ
และอิทธิพล

ตอมาขบวนการประชาสังคมไดเรียกรองใหมีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นเพื่อใหผูที่เสียเปรียบ จากการพัฒนาได
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อจะไดเขาถึงผลประโยชนจากการพัฒนา รวมทั้งการตรวจสอบการนํ าอํ านาจและอิทธิ
พลทางการเมืองไปใชในทางที่ผิดโดยกลุมชนชั้นปกครอง อยางไรก็ตาม ภาคประชาสังคมยังเห็นความจํ าเปนของเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจตามสิทธิทางเศรษฐกิจของตน เพื่อดํ าเนินการพัฒนาตามความตองการของตนภายใตหลักธรรมาภิบาลดังเชน 
ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศ ความขัดแยงในการพัฒนาเชนนี้คลายคลึงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศทางตะวันตกชวงศตวรรษ
ที่ผานมา ซึ่งโดยมากมีความเกี่ยวของกับโครงสรางอํ านาจทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม ดังนั้นจึงทํ า
ใหการพัฒนาในประเทศไทยอยูในกระบวนการทางการเมืองเปนสวนใหญ และยังมีความจํ าเปนที่ตองยอมรับส่ิงที่เกิดขึ้นดัง
กลาวนี้อยู โดยในระดับทองถิ่นใหมีการนํ าเสนอเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสงเสริมพัฒนาการขั้นตอไป เพื่อที่จะกาวไปถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว สวนในระดับโลกสิ่งที่จํ าเปนคือการสงเสริมกระบวนการทางการเมืองของการพัฒนาและจัดทํ าขอ
แนะนํ าแนวทางการเมืองที่เหมาะสมพรอมตัวชี้วัดสํ าหรับหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
อนาคตตอไป

ความขดัแยงของการพัฒนาในสังคมประชาธิปไตย “คอนใบ

เมื่อเปรียบเทียบกัน การพิจารณาลํ าดับความสํ าคัญของประเทศพัฒนาแลวทางตะวันตก มีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย ในที่นี้เนื่องจากภาคประชาสังคมและความเปนประชาธิปไตยนั้นมีอยูอยางมั่นคง แมวาโครงสรางประชาธิปไตยใน
ปจจุบันมุงไปสูอุดมคติเทานั้น ความเปนประชาธิปไตยไดกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจํ าวันจนถึงขั้นที่ยอมรับโดยปริยาย
และไมมีความพิเศษใดๆ ตัวอยางเชน ดังที่รับรูกันทั่วไปวา เมื่อกลุมประเทศคอมมิวนิสตลมสลายลงเพราะการจัดการทาง
เศรษฐกิจที่ผิดพลาดและความไมพอใจของประชากรตอระบบ “สังคมนิยม” แตอยางไรก็ตาม การจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิด
พลาดและความไมพอใจเชนนี้ พัฒนาสะสมขึ้นมาอยางมากเพราะการเพิกเฉยของประเทศคอมมิวนิสตเหลานั้นตอกระบวน
การประชาธิปไตยโครงสรางทางประชาธิปไตยและความตองการประชาธิปไตยของประชาชนนั่นเอง

ดวยเหตุนี้ จึงไมใชเพราะเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีของทางตะวันตกที่เอาชนะสงครามเย็นได หากแตเปนเพราะ
ระบอบประชาธิปไตยและการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยตางหาก เศรษฐกิจเปนเพียงเครื่องมือที่นํ ามาใชเฉพาะในสมัย
ของประธานาธิบดีเรแกน เพื่อผลักดันกลุมประเทศคอมมิวนิสต (Communist block) ไปสูสภาวะที่ประเทศคอมมิวนิสตซึ่งขาด
กระบวนการประชาธิปไตย ไมสามารถปรับตัวเขากับพลวัตในสังคมที่เกิดจากความกดดันทางเศรษฐกิจของตะวันตกและ
ตลาดเสรีได ผลลัพธไมไดอยูที่การยอมแพทางทหารหรือทางการเมืองของประเทศคอมมิวนิสต  แตคือการนํ าโครงสรางทาง
ประชาธิปไตยไปใชภายในประเทศ “สังคมนิยม” มากขึ้น ทํ าใหนํ าไปสูความตองการเปนรัฐบาลประชาธิปไตยตามแบบตะวัน
ตกในที่สุด

การอภิปรายเรื่องการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนทํ าใหในยุโรปไดถูกแบงออกเปนสองกลุมใหญๆ กลุมหนึ่ง
ประกอบดวยสถาบันที่โดยมากนํ าโดยรัฐบาลซึ่งผลักดันแนวคิดตลาดเสรียิ่งกวาเดิม ดวยความเชื่อที่วาระบบนี้ดีกวาและได
ผานการพิสูจนยืนยันโดยปราศจากขอสงสัยจากการลมสลายของกลุมประเทศคอมมิวนิสต กลุมนี้ยึดสมการที่วาตลาดที่เสรี
มากขึ้นก็เทากับการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยที่มากขึ้น สวนกลุมที่สองไดแก ภาคประชาสังคมของนานาชาติ ซึ่ง
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สนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะทางเลือกใหม ซึ่งมองวาระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีเปนเครื่องมือที่อันตรายสามารถใชเปน
อาวุธและสามารถทํ าใหสังคมที่มีระบบประชาธิปไตยออนแอลงไปสูความลมสลายได สมการในที่นี้คือ ยิ่งมีความเปน
ประชาธิปไตยมากเทาไรก็ยิ่งมีโอกาสสํ าหรับการพัฒนาที่เปนประโยชน ของตลาดเสรีมากขึ้น

จุดตางของทั้งสองกลุมนี้ไมใชเพียงแคประเด็นทางการเมืองที่แตกตางในดานการพัฒนา เพื่อใหดํ าเนินไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน แตคือแนวคิดสองขั้วที่ตรงกันขามกันตอคํ าถามที่วา ทํ าอยางไรจึงจะใชเศรษฐกิจใหเปนประโยชนบนพื้นฐาน
ตลาดเสรีหรือประชาธิปไตย? แนวทางทั้งสองเนนวา ประชาธิปไตยควรจะเปนตัวเหนี่ยวรั้งและควบคุมโครงสรางทางเศรษฐกิจ 
ในกรณีที่โครงสรางทางเศรษฐกิจอาจสงผลรายตอความเปนประชาธิปไตย และการควบคุมดังกลาวตองไมทํ าใหเกิดความเสีย
หายตอระบบเศรษฐกิจ ดังนั้น การอภิปรายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนใน “ประเทศที่พัฒนาแลว” โดยมากเกี่ยวกับโครงสราง
อํ านาจทางเศรษฐกิจ วาทกรรมที่กํ าลังดํ าเนินอยูนี้มีสองทางเลือก ทางแรกคือ การไมสนับสนุนเศรษฐกิจตลาดเสรี กลาวคือ 
เราจะสามารถมีการควบคุมทางประชาธิปไตยไดแคไหนในขณะที่ตองรักษาตลาดเสรีเอาไว อีกทางหนึ่งก็คือ ระบบเศรษฐกิจ 
ตลาดเพื่อสังคม (Social marketeconomy) คือ จะปลอยใหตลาดเติบโตไปในขณะที่ยังคงมีความเปนประชาธิปไตยอยู

พันธมิตรในการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนการลดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ (The “economic  
détente”)

แงมุมที่มีตอการพัฒนาที่แตกตางกันระหวางประเทศที่พัฒนาแลว (สวนมากเปนประเทศ ประชาธิปไตย) กับประเทศ
ที่กํ าลังพัฒนา (เปนประเทศประชาธิปไตยใหม) เปนเงื่อนไขที่นาสนในอันจะเอื้อใหเกิดการมองหาพันธมิตรสํ าหรับกลุมผล
ประโยชนในขั้วหนึ่งคือ โครงสรางอํ านาจทางเศรษฐกิจและผลประโยชนที่กํ าลังถูกคุกคามในฝงตะวันตก ซึ่งคงอยูภายใตการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่ไดรับการพัฒนาขึ้นไปอยางมาก อีกขั้วหนึ่งคือ โครงสรางอํ านาจทางการเมืองและผลประโยชน 
ที่กํ าลังถูกคุกคามในประเทศกํ าลังพัฒนา ซึ่งตั้งอยูบนระบบเศรษฐกิจที่ยังไมเติบโตเต็มที่ กลุมหลังนี้สนใจตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงมองหาพันธมิตรจากโครงสรางอํ านาจเศรษฐกิจแบบตะวันตก ในทางกลับกันโครงสรางอํ านาจ
เศรษฐกิจแบบตะวันตกก็คนหาพันธมิตรทางการเมืองในประเทศที่กํ าลังพัฒนาเชนกัน เพื่อแผขยายอิทธิพลของตนทางดาน
เศรษฐกิจ แนวคิด (เชน วัตถุนิยม) รวมทั้งเพื่อหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยการตั้งองคกรขึ้นมา เชน องคการการคาโลก 
(World Trade Organization - WTO) ซึ่งไดกลายเปนจุดนัดพบที่สํ าคัญของการพัฒนาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โครง
สรางอํ านาจทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแลวและโครงสรางอํ านาจทางการเมืองของประเทศที่กํ าลังพัฒนา ทํ าใหเกิดส่ิง
ซึ่งอาจเรียกวา “กระบวนการลดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ” (“Economic détente”)4 ระหวางประเทศพัฒนาแลวกับ
ประเทศกํ าลังพัฒนา

เพื่อเปนการรับฟงและประนีประนอมกับเสียงคัดคานของขบวนการประชาสังคม จุดประสงคของ “Economic dé
tente” จึงถูกกํ าหนดใหมีแนวคิดที่เรียกวา ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable growth) ซึ่งในทางปฏิบัติ หมายถึง ความ
เจริญเติบโตที่รักษาเศรษฐกิจไวใหยั่งยืน (Sustained growth) เพื่อใหจุดประสงครวมกันของทั้งสองฝายตรงกัน กลุม 77 
(Group of 77) ซึ่งเปนองคกรการเมืองระดับนานาชาติของประเทศที่กํ าลังพัฒนาตองการที่จะนํ าเสนอให

“…ประเด็นดานสิ่งแวดลอมตองมีความสอดคลองกับความจํ าเปนของการพัฒนาและ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ…” และมองเห็น “…สิทธิในการพัฒนาสํ าหรับประเทศที่กํ าลัง พัฒนาตองไดรับการยอมรับอยางเต็มที่”5

                                                          
4 Détente สถานภาพของความสัมพันธทางการเมืองที่เร่ิมคลี่คลายจากความตึงเครียดในอดีต
5 Beijing Ministerial Declaration: วันที่ 19  มิถุนายน พ.ศ. 2534
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กลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจของตะวันตกอันประกอบดวยบรรษัทขามชาติ TNCs และอุตสาหกิจนานาชาติ (Multi-
national enterprises - MINEs) รวมถึงรัฐบาลของหลายๆ ประเทศ สามารถแผขยายอิทธิพลในการหวานลอมกลุมประเทศที่
กํ าลังพัฒนา (Lobbying influence) โดยการใชวาทกรรมทางประชาธิปไตยรูปแบบตะวันตกและในระดับนานาชาติ ดวยการ
สงเสริมและเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจของตนในกลุมประเทศเหลานั้น อิทธิพลทางเศรษฐกิจสามารถทํ าใหเขาถึงโครงสรางทาง
การเมืองทองถิ่น ซึ่งชวยเอื้อใหเกิดความสะดวกตอการเคลื่อนยายฐานผลิตออกจากประเทศที่พัฒนาแลว ที่ซึ่งมีโครงสราง
ประชาธิปไตยที่เขมแข็งและสามารถควบคุมและจํ ากัดการดํ าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมยั่งยืนไดไปยังประเทศที่กํ าลัง
พัฒนา ซึ่งยังมีระบบทางการเมืองที่ออนแอและสามารถถูกควบคุมไดงาย

กระบวนการลดความตึงเครียดทางประชาธิปไตย (The “democratic détente”)

ขบวนการประชาสังคมไดกอตั้งพันธมิตรแนวที่สองดานการพัฒนาและการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในประเทศตะวันตก
ความตองการทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนฐานคิดของระบบตลาดเสรีคอยๆ บอนทํ าลายสิ่งที่เรียกวา “ระบบตลาดเพื่อสังคม” 
(Social market system) ลงไป ตัวอยางเชน โครงสรางเศรษฐกิจที่อยูภายใตการควบคุมของภาครัฐ แนวคิดตลาดเพื่อสังคม
ไดบูรณาการแนวคิดมนุษยนิยมเขาดวยกันกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนนการนํ าเครื่องมือทางการเมืองมาใชให
มากขึ้นเพื่อแทรกแซงและชี้นํ าเศรษฐกิจในดานตลาด เพื่อจะสามารถเขาถึงการแจกจายผลประโยชนจากการพัฒนาในทุก
หนวยของสังคมอยางเปนธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ เริ่มแรกสหภาพแรงงานไดเขามามีบทบาทในการนํ าขบวนการพัฒนาสังคมโครง
สรางประชาธิปไตยที่มีกลไกการกระจายอํ านาจทางการเมืองและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ถือวาเปนพื้นฐานที่ดีสํ าหรับ 
“การมีสวนรวมของประชาชน”6 ในระดับทองถิ่นและระดับภูมิภาคในการพัฒนากลุมประชาสังคมหลายกลุมในประเทศที่กํ าลัง
พัฒนามองภาพของการพัฒนาไวเชนนี้ แตยังไมคอยใหความสนใจแนวคิดมนุษยนิยมในฐานะที่เปนจุดมุ งหมายทาง
ศีลธรรมและจริยธรรมของการพัฒนามากนัก เนื่องจากอิทธิพลแนวคิดที่เติบโตจากประวัติศาสตรตะวันตก ทั้งนี้เปนเพราะ 
ตลาดเพื่อสังคมใหความสํ าคัญตอความตองการของทองถิ่น คานิยมและแนวคิดทางสังคม รวมทั้งใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ
กํ าหนดแผนและการกระจายผลประโยชนที่ไดจากการพัฒนา

ใครจํ าเปนตอใครมากกวากัน

แมจะดูเหมือนวาตลาดเสรีไมจํ าเปนตองพึ่งพาประชาธิปไตย แตทวากระบวนการลดความตึงเครียดทาง
ประชาธิปไตย (Democratic détente) ตองการระบบตลาด รัฐบาลสวนใหญในประเทศโลกที่กํ าลังพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยง
การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยไดไมยาก ดวยการเรงรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแทน นั่นคือ ประชาชนโดยทั่วไปมัก
จะมองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจวา สามารถชดเชยสิทธิทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ถูก
ริดรอนไปได อยางไรก็ตาม วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เชน โรคตมยํ ากุงในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2540 ซึ่งเปนผลจากการ
กระจายผลประโยชนของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรม สงผลใหวิกฤตทางสังคมและการเมืองไดเริ่มเปดฉากขึ้น ใน
ชวงที่เกิดวิกฤติการณดังกลาวเปนเวลาที่โครงสรางทางประชาธิปไตยก็ยังไมมีความมั่นคง ทํ าใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่
ไดทั้งหมดตกอยูในมือของกลุมผลประโยชนรวมกันระหวางกลุมธุรกิจและกลุมการเมือง และสุดทายระบบเศรษฐกิจก็ตกเปน
เหยื่อการเมืองไดอยางงายดาย ที่สุดแลวเศรษฐกิจก็ยังตองการประชาธิปไตยเปนอยางมาก เชนเดียวกับที่ประชาธิปไตยก็ยัง

                                                          
6 ความรวมมือของประชาชนเปนสิ่งจํ าเปนในการจะเริ่มกระบวนการปฏิรูปโครงสรางระบบตลาดเพื่อสังคมในชวงที่ระบบตลาด กํ าลังอยูในขั้นตอนการพัฒนา ตัวอยางเชน ใน

ชวงทศวรรษทีผ่านมา ระบบสวัสดิการสังคมในยุโรปตองทํ าการปฏิรูปเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับระบบ ความไมเปนธรรมในระบบสวัสดิการสังคมเห็นไดเดนชัดเม่ือคํ านวณ
งบประมาณทีใ่ช คนท ํางานทีมี่หนาที่สนับสนุนดานการเงินตองเสียเปรียบ ผูที่คอยรับผลประโยชนจากระบบ ตัวอยางหนึ่งจากประเทศเนเธอรแลนดในการลดจํ านวนคนวาง
งานคอืการจดัใหมีมาตรการที่หลากหลาย ในการควบคุมเวลาทํ างานภายใตโครงสรางใหมที่ยืดหยุนกวาเดิม
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คงตองการเศรษฐกิจ ระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจควรจะไดรับการพัฒนาไปดวยกัน และที่สํ าคัญประเด็นเรื่องความยุติ
ธรรมและความถูกตองจะตองมีความสํ าคัญและเปนสวนหนึ่งของความคิดทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม ส่ิงนี้จะเกิดขึ้นไดโดย
การสรางรากฐานทางสังคมที่แข็งแกรงและมีความเปนธรรมเทานั้น เชน ตองมีความเคารพตอวัฒนธรรมทองถิ่น เนื่องจาก
สังคมทองถิ่นที่เขมแข็งและพึ่งตนเองไดนั้น จะเปนเครื่องปองกันที่ดีที่สุดสํ าหรับระบบนิเวศนของทองถิ่นที่ยั่งยืนได ดังนั้น การ
พัฒนาที่ยั่งยืนจะตองปรับกาวยางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับระยะเวลาของการมอบ
อํ านาจคืนสูทองถิ่น พรอมการกระจายอํ านาจทั้งทางการเมืองการตัดสินใจและเศรษฐกิจ คืนแกวัฒนธรรมทองถิ่นและชุมชน
ทองถิ่นเปนสํ าคัญ
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บทที่ 6
ขอจํ ากัดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงโจฮันเนสเบิรก (โดยครั้งแรกจัดการประชุมที่
เมือง ริโอ เดอ จาเนโร เมื่อ พ.ศ. 2535) ประเทศแอฟริกาใต มีตัวแทนจากทั่วโลกเขารวมพูดคุยหารือถึงอนาคตของมนุษยชาติ
ทามกลางความทาทายในการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง การประชุมใน พ.ศ. 2545 นี้ใชชื่อวา “การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” (World Summit on Sustainable Development – WSSD) ชื่อของการประชุมไดชี้ใหเห็นอยางชัดเจนถึงการ
ใหความสํ าคัญกับความพยายามในการมุงสูทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน UNGAS ไดเรียกรองใหมีการประเมินกิจกรรมใน 
10 ปที่ผานมาของทั่วโลกภายใตรูปแบบของ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามขอตกลงหัวขอตางๆ ของแผนปฏิบัติการ 21 ซึ่งเปนผล
จากการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร โดยชาติตางๆ ไดรายงานสรุปการประเมินการพัฒนาระดับชาติ
ไปยัง UNGAS อยางไรก็ตาม แมวางานพัฒนาเหลานั้นจะประสบความสํ าเร็จในการเชื่อมโยงแนวคิดของความยั่งยืนเขากับ
การพัฒนาในประเทศที่พัฒนาแลว หลังจากที่นานาชาติไดรวมมือดํ าเนินการไป 10 ปแลว แตปรากฏวาประเทศที่กํ าลังพัฒนา 
ก็ยังคงดิ้นรนตอไปเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและ สภาพทางสังคมของตนเองใหดีขึ้น (ดูบทที่ 1)

แมวาชวง 10 ปหลังจากการประชุมที่ริโอ เด จาเนโร กิจกรรมดานเศรษฐกิจทั่วโลกไดเพิ่มมากขึ้น แตผลประโยชน
จากการพัฒนาเศรษฐกิจกลับไมสงผลดีตอประเทศที่กํ าลังพัฒนาเทาที่ควร นอกจากนี้ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีซึ่ง
ถือวาเปนเครื่องมือชวยลดการบริโภคลงก็ไมอาจกาวทันอัตรา การบริโภคที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ส่ิงแวดลอมก็ยังถูกทํ าลายลง
อยางตอเนื่อง แมวาในบางประเทศจํ านวนประชากรที่ยากจนคอยๆ ลดลงและชนชั้นกลางมีจํ านวนเพิ่มมากขึ้น แตจํ านวนของ
คนยากจนทั้งหมดโดยเฉลี่ยทั่วโลกกลับมีเพิ่มขึ้น เจตนารมยทางการเมืองที่กลุมประเทศที่พัฒนาแลวสัญญาไวในการประชุมที่
ริโอวาจะใหความชวยเหลือดานการเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ไมไดเปนไปตามที่วางไวเลย และมีเพียงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2545 นี้เทานั้น ที่โลกเพิ่งจะไดเห็นการประชุมสุดยอดที่วาดวยความชวยเหลือดานการเงินเพื่อการพัฒนาที่เมืองมอนเทอเรย 
ประเทศเม็กซิโก อยางไรก็ตาม การถกเถียงเชิงนโยบายในเรื่องเดิมๆ ซํ้ าแลวซํ้ าเลาสงผลทํ าใหผลการประชุมในครั้งนี้ไมบรรลุ
ถึงวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว ตัวแทนจากประเทศตางๆ คอยประทวงคัดคานขอความเอกสารในการประชุมที่ผานการพิจารณา
เห็นชอบจากประเทศที่เขารวมมากอนแลว การประชุมครั้งนั้นหลีกเลี่ยงที่จะนํ าประเด็นเรื่องการเงินเพื่อการพัฒนามาเชื่อมโยง
และถกเถียงตอในการประชุม WSSD ที่จะจัดขึ้นหลังจากนั้น รวมทั้งไมไดมีการพิจารณาหาลูทางเพื่อชวยสนับสนุนความ
ยั่งยืนของการพัฒนาเลย

โลกาภวิฒันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โลกาภิวัฒนซึ่งเปนเวทีใหมของการพัฒนาไดถูกจับตามองภายใตความวิตกกังวลจากหลายๆ ฝาย เพราะมีรูปแบบ
คลายคลึงกับกระบวนการดานการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังการประชุมที่ริโอ อาทิเชน การเพิกเฉยตอขอควรพิจารณาดานสังคม
และส่ิงแวดลอม แตกลับใหความสํ าคัญในการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายของระบบเศรษฐกิจตลาดเสรี โลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจคอยบดบังและในบางครั้งยังมีความสํ าคัญเหนือนโยบายและระบบการเมืองของการพัฒนา ซึ่งมุงเนนไปที่ความ
ยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตกระบวนทัศนการพัฒนา โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจเปนทั้งตัวการในการทลาย 
พรมแดนและเปลี่ยนโครงสรางการบริโภคของทั่วโลกใหประพฤติตามอยางโลกตะวันตกหรือที่เรียกวา “โลกที่พัฒนาแลว” ดวย
เหตุนี้ บรรษัทขามชาติทั้งหลายจึงเขามามีบทบาทตอประเทศตางๆ ไดมากขึ้น และโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจเปนตัวการที่มี
อิทธิพลมากยิ่งขึ้นในการถายทอดวิธีคิด วิถีชีวิตและทัศนคติของการบริโภคแบบทุนนิยมที่เนนเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพุงเปาไป
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ที่ชนชั้นสูงและกลุมชนชั้นกลางในแวดวงของประเทศกํ าลังพัฒนาเปนหลัก กลุมชนชั้นสูงเหลานี้มีความคิดวาโลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจเปนเพียงทางเดียวเทานั้นที่จะนํ ามาซึ่งการพัฒนาที่ดี ซึ่งเปนวิธีคิดแบบเดียวกันกับชนชั้นกลางและชนชั้นที่สูงขึ้นไป
อีกในสังคมโลก (ดูบทที่ 2)

ในเวลาเดียวกัน โครงสรางการบริโภคในแบบดั้งเดิมไดถูกพัฒนาฟนขึ้นเปน “สมัยใหม” และไดมาตรฐาน ซึ่งไมไดสง
ผลแคเพียงการทํ าลายสิ่งแวดลอมมากขึ้นเทานั้น แตยังรวมไปถึงการสรางชองวางที่เห็นไดชัดเจนระหวางคนรวยกับคนจน 
การผลักคนกลุมหนึ่งออกไปอยูที่ชายขอบเกิดขึ้นทั่วไปในโลก ทํ าใหประชากรสิ้นหวังกับการพัฒนาความเปนอยูของพวกเขา 
ในขณะที่ฐานทางเศรษฐกิจของทองถิ่นไปจนถึงระดับชาติไดถูกทํ าลายลงอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลกระทบโดยตรงจากการ
กํ าหนดนโยบายการพัฒนาที่หละหลวม สํ าหรับกลุมที่อยูตามชายขอบของการพัฒนา ประเด็นการเขาถึงความยุติธรรมและ
ความถูกตองเปนประเด็นที่สํ าคัญ ยิ่งไปกวาการเขาถึงความมั่งคั่งและการเติบโตกระบวนการพัฒนาภายใต “กระบวนทัศน
ใหมของการพัฒนาที่ยั่งยืน” จากการประชุมที่ริโอประสบความลมเหลวในการกํ าหนดหลักการดานการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ที่
ในขณะเดียวกันตองคํ านึงถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดลอมวา เปนสวนหนึ่งที่จํ าเปนของวิสัยทัศนเกี่ยวกับความยั่งยืน (ดู
บทที่ 3 และ 5)

การเอาเปรียบทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจอยางตอเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศกํ าลังพัฒนา มีสวนทํ าใหชองวาง
ระหวางคนรวยและคนจนกวางมากขึ้น รวมทั้งขยายวงจรอุบาทวอันเริ่มที่ความยากจน การศึกษาคุณภาพตํ่ า การพัฒนา
บุคลากรที่ดอยประสิทธิภาพ ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรสาธารณะของคนจนเสื่อมสภาพและหมดลงไปเรื่อยๆ มีการแยงชิง
ทรัพยากรจากแตละกลุม ซึ่งเปนผลจากทัศนคติตอการบริโภคเลียนแบบตะวันตกที่มาพรอมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งหมดนี้สง
ผลใหความเปนธรรมและความชอบธรรมของคนจนที่หลงเหลือเพียงนอยนิดมาจากโครงสรางเกาๆ ตองถูกทํ าลายลดลงไปอีก 
คนยากจนจํ านวนมากจึงมีความเปนอยูที่แยลงกวาชวงเวลากอนที่ประเทศของตนจะเริ่มใชนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ดวย
เหตุนี้การถูกผลักใหไปอยูชายขอบจึงมีทั้งมิติทางมานุษยวิทยาและทางวัฒนธรรมที่ตกอยูภายใตการคืบคลานเขามาแบบเชิง
รุกของวิธีคิดและทัศนคติของระบบตลาดเสรีในวัฒนธรรมบริโภคนิยม ในที่สุดนานาประเทศจึงถูกบีบใหเขาสูกระบวนการที่ตัด
ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับกลุมคนยากจนของสังคม (ดูบทที่ 4)

โจฮันเนสเบิรก 2545

10 ปหลังจากขอตกลงฉบับประวัติศาสตรจากการประชุมที่ริโอ ไดมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาในอนาคตอีกครั้ง
ในการประชุมที่เกิดขึ้นที่โจฮันเนสเบิรกใน พ.ศ. 2545 นี้ อยางไรก็ตาม ถามองที่ผลของการพัฒนาลาสุดภายใตกระบวนทัศน
การพัฒนาที่ (นาจะ) ยั่งยืน ซึ่งไดรับการสนับสนุนหลังจากการประชุมที่ริโอ จะเห็นไดวามีคํ าถามบางประการเกิดขึ้นเชนเดียว
กับเมื่อสามทศวรรษกอน1 ในบริบทการโตแยงเกี่ยวกับการพัฒนา เชน นโยบายและการปฏิบัติงานภายใตกระบวนทัศนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่กลาวถึงในการประชุมที่ริโอมีขอจํ ากัดบางหรือไม? วิสัยทัศนซึ่งไดรับการสนับสนุนภายใตกระบวนทัศนนั้น 
เปนวิสัยทัศนรวมกันของทุกฝายจริงหรือไมและสามารถปฏิบัติไดจริงหรือไม? แนวคิด “โลกาภิวัฒนทางความคิด” ที่กํ าลังเกิด
ขึ้นในขณะนี้ จะสามารถสรางเวทีสํ าหรับการทํ างานเพื่อความยั่งยืนที่คํ านึงถึงวัฒนธรรมของมนุษย อยางเสมอภาคไดหรือไม?

ปจจุบันมีขอวิพากษวิจารณหลักในกระบวนการพัฒนาอยู 2 ระดับที่มีมุมมองแตกตางกัน ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ
และขบวนการประชาสังคม มุมมองแรกมาจากกลุมตอตานการพัฒนาที่ใชเศรษฐกิจเปนศูนยกลาง ไดประณามการเพิกเฉยตอ
ความยั่งยืนของสังคมแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการสรางตลาดการคาระหวางประเทศ ในอีกมุมหนึ่งไดแกผู

                                                          
1 อานไดจาก Limits to Growth, The Club of Rome. 1972. Pam Books Limited
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สนับสนุน การพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และเชื่อวาตลาดจะนํ าใหเกิดความยั่งยืนของรูปแบบการ
บริโภคและเปาหมายของการพัฒนา ดังนั้น สํ าหรับทั้งสองมุมมองรูปแบบของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจในปจจุบันและอิทธิ
พลของกระบวนการนี้ตอการพัฒนาของมนุษยภายใตนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม2 ไดกลายเปนจุดหลักสํ าคัญสํ าหรับการ
พัฒนาโครงสรางอํ านาจในปจจุบันไดมองโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจวา เปนหนทางเดียวที่เปนไปไดในการสนับสนุนการเงิน
สํ าหรับแผนดํ าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ขบวนการประชาสังคมเห็นดวยวา ความสามารถของกระบวนการ
โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจจะชวยสนับสนุนการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได แตอยางไรก็ตาม ยังตองการหลักประกันที่ม่ันคง 
ในการที่จะหยุดแนวโนมการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจที่สมบูรณที่สุดใหแกประเทศที่พัฒนาแลวภายใตกระบวนการ
โลกาภิวัฒนแบบเสรีนิยมใหม เพราะมิฉะนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนตามการประชุมที่ริโอและแผนปฏิบัติการ 21 ก็จะมาถึงจุดจบ 
และแทนที่จะไดรับแรงบันดาลใจจากประเด็นเรื่องความยั่งยืน นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะกลับมาเปนฝายเดินตามคํ าแถลง
ความตองการของตลาด ซึ่งผิดไปจากความตองการในการพัฒนา (ดูบทที่ 2 และ 5)

ในขณะที่กํ าลังเตรียมการประชุมที่โจฮันเนสเบิรก UNGAS ไดตัดสินใจที่จะยกเลิกไมใหมีการตอรองใดๆ เกี่ยวกับ
การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 21 อีก ซึ่งแสดงใหเห็นวา เสียงขางมากของรัฐบาลเห็นดวยกับการพัฒนาและการปฏิบัติ ดังนั้น
จึงนาสงสัยวา การประชุมที่มีขึ้นจะพิจารณาและรวมเอาขอวิพากษวิจารณถึงแนวโนมเศรษฐกิจแนวเสรีนิยมใหมในการพัฒนา
ดวยหรือไม การประชุมนี้จะยอมรับวาระความยั่งยืนตอนโยบายที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ “แปะปาย” การพัฒนาที่
ยั่งยืนหรือไม? ประเด็นที่สํ าคัญอีกทางหนึ่งที่เตรียมไวคือ รูปแบบของการปฏิบัติงานภายใตการพัฒนาอยางยั่งยืน จะพิจารณา
ถึงความแตกตางระหวางวัฒนธรรมภายในประเทศเปาหมายไดเพียงพอหรือไม? กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนจากการ
ประชุมที่ริโอจะสามารถสรางใหกลายเปนตนแบบสํ าหรับการพัฒนาที่ไมไดมุงแกไขปญหาเฉพาะความตองการอันหลากหลาย
ของมนุษย แตยังหมายถึงการแปลความตองการเหลานั้นใหเปนความตองการทางการเมืองและการปฏิบัติเพื่อปองกันความ
หลากหลาย ทางวัฒนธรรมไดหรือไม?

ปจจัยขอจํ ากัด3

ในยอหนาตอไปนี้ จะกลาวถึงปจจัยที่สํ าคัญบางประการในการพัฒนาที่ยั่งยืน และอภิปรายวาปจจัยเหลา
นี้มีอิทธิพลกับขอบเขตของการปฏิบัติงานภายใตการพัฒนาของมนุษยในอนาคตอยางไร

ปจจัยขอจํ ากัดที่ 1: พฤติกรรมมนุษยดังที่ไดอธิบายไวใน “The Tragedy of the Commons”
จากมุมมองทางวัฒนธรรม ปจจัยที่สํ าคัญเพียงหนึ่งเดียวสํ าหรับการพัฒนาของมนุษยคือ พฤติกรรมของมนุษย ดัง

เชนที่ Garret Hardin ไดอธิบายไวในป พ.ศ. 2511 ในผลงานที่ชื่อ “The Tragedy of the Commons”4 วา การตัดสินใจตาม
                                                          
2 นโยบายของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม (Neo-liberal economic policy) ในที่นี้ เปนที่เขาใจกันวาเปนนโยบายที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อวา ระบบตลาดเสรี (Free 

market) เปนสิง่ทีด่กีวาระบบตลาดที่มีกฎเกณฑคอยควบคุม (Regulated market) เปนเงื่อนไขใหการพัฒนาที่ยั่งยืน ใหโครงสรางทางเศรษฐกิจที่มีการลดหยอนกฎเกณฑ
ตางๆ มีความสํ าคัญเหนือกวาโครงสรางของระบบประชาธิปไตย

3 คํ าวา ปจจยัขอจ ํากัด (Limiting factors) เปนศัพทที่ยืมมาจากวิชานิเวศนวิทยา ซึ่งอธบิายถึงปจจัยแวดลอมทางกายภาพของประชากร ทีเ่ปนตวักํ าหนดการเติบโตและการ
พัฒนา ในบทนี้ ปจจยัขอจ ํากดั น ํามาใชเพื่ออธิบายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเติบโตและการพัฒนาของ มนุษยชาติภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาในปจจุบัน ศัพทเดียวกันนี้
ในทัง้สองบรบิทมีความหมายแตกตางกันอยูบางคือปจจัยขอจํ ากัด ในระบบธรรมชาติมักจะมีคาคงที่เสมอ แตในบริบทของการพัฒนา จะหมายถึงปจจัยตางๆ ที่มนุษยมีศักย
ภาพที่จะเปลี่ยนแปลงแกไขได

4 บทความดงักลาวเขยีนขึน้ในชวงปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อที่จะเปดประเด็นโตแยงเรื่องการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร ตั้งแตนั้นเปนตนมา ขอเขียนของ Hardin มัก
จะถกูยกขึน้มาอางเสมอในบริบทของแนวคิดเสรีนิยมใหม และโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวของกับการใหสัมปทาน เพื่อจัดการทรัพยากรสาธารณะ อยางไรก็ตาม การใชบทความของ 
Hardin ในบรบิทดังกลาว เปนการตีความที่ไมถูกตอง เชนเดียวกับเม่ือ มีการวิพากษระบบตลาดเพื่อสังคม (Social Market) ในยุโรปวาเปนตลาดของระบบสังคมนิยมหรือแม
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เหตุผลของมนุษยชาติทํ าใหแตละประเทศในฐานะที่เปนหนวยอิสระ ถูกกันใหอยูในระบบที่บังคับใหเพิ่มเศรษฐกิจของตนเอง
อยางไรขีดจํ ากัดในโลกที่มีขอจํ ากัดผลประโยชนสวนตัวของประเทศตางๆ แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมมนุษยที่การ
ตัดสินใจ ของแตละคนจะใหประโยชนกับผูตัดสินใจเอง

หลักเกณฑประชาธิปไตยที่เริ่มใชครั้งแรกตั้งแต 2,500 ปกอน เพื่อใชเปนครื่องมือกระจายผลลัพธและผลประโยชน
จากการตัดสินใจสวนบุคคลไปสูทุกสวนของสังคมอยางเสมอภาคเทาที่จะเปนได โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมความเต็ม
ใจยอมรับการตัดสินใจทางประชาธิปไตย ขึ้นอยูกับพื้นฐานการเลี้ยงดูและบริบททางสังคมของแตละบุคคลนั้น การรับรูทัศนะ
สวนตัวในการพัฒนาและโอกาสทางสังคมของแตละบุคคลจึงมีบทบาทที่สํ าคัญตอโครงสรางของกระบวนการที่นํ าไปสูการตัด
สินใจอยางเสรีตามระบอบประชาธิปไตย และโดยมากยังขึ้นอยูกับปจจัยเชิงคุณภาพหลายประการ เชน ศีลธรรมและความพึง
พอใจทางสังคม บทสรุปของ Hardin5 คือ ปญหาหลักของกระบวนการ การพัฒนานั้นตองการคํ าตอบทางวิชาการนอยกวาคํ า
ตอบเชิงศีลธรรมมาก ความพรอมของมนุษยชาติ ในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขึ้นอยูกับความรับรูทางวัฒนธรรมและ
พื้นฐานทางศีลธรรมของสังคมใดๆ ที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการพัฒนา ดังนั้น กระบวนทัศนการพัฒนาที่
ยั่งยืนจึงเปนแนวคิดทางวัฒนธรรมมากพอๆ กับที่เปนแนวคิดทางเศรษฐกิจและการเมือง

ปจจัยขอจํ ากัดที่ 2: กระบวนทัศนทางเศรษฐกิจปจจุบัน
การพัฒนาทางสังคมของมนุษยในหลายๆ ระดับนั้น ขึ้นอยูกับจํ านวนของทรัพยากรสวนเกินที่จะสรางขึ้นมาเพื่อ

มนุษย จํ านวนประชากรมนุษยจะเพิ่มขึ้นไดเพียงเมื่อมีทรัพยากรสวนเกินอยูเทานั้น ตลาดอันหมายถึงโครงสรางการวาง
ระเบียบทรัพยากรและการบริโภคของมนุษยนั้น เปนที่ทราบกันในเกือบทุกวัฒนธรรมมนุษยวา ตลาดเปนส่ิงจํ าเปนสํ าหรับ
มนุษยและการเติบโตทางสังคม แตอยางไรก็ตาม สวนเกินที่มาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโครงสรางทางตลาด ไมจํ าเปน
ตองมีปริมาณมากมายที่สุดเทาที่จะเปนไปได แตใหมีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับความตองการของคนรุนปจจุบันเพื่อเปนการ
สํ ารองทรัพยากรสวนหนึ่งไวสํ าหรับรุนตอไปในอนาคต

ระบบที่นํ ามาใชสะสมทรัพยากรสวนเกินในยุคปจจุบันไดรับการอธิบายโดย Adam Smith ในกระบวนทัศนของ 
“เศรษฐกิจตลาดเสรี” หรือที่ไดรับการกลาววา “เศรษฐกิจแบบสะสมทุน” ในป พ.ศ. 2319 ในงานเขียนชื่อ “The Wealth of 
Nations” วาไดแก

“…ความคิดที่บุคคลที่มีจุดมุงหมายเพียงแคกอบโกยเพื่อตนเอง จะถูกชักจูงโดยมือที่มองไมเห็นใหสงเสริมผล
ประโยชนสวนรวม”

ถึงแมวากระบวนทัศนทางเศรษฐกิจของเขาจะถูกแกไขไปอยางมากในชวงไมกี่ศตวรรษที่ผานมา ความคิดหลักที่วา 
การสะสมทุนของปจเจกจะนํ าไปสูการเพิ่มผลประโยชนใหแกสวนรวมและสงเสริม ความเปนอยูที่ดีของปจเจกชนนั้น ยังคงใช
ไดดีในสายตาของกลุมผูสนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม

                                                                                                                                                                                         
กระทัง่เปนคอมมิวนิสต ขอเขียนของ Hardin กลาวถงึการใหสัมปทานวาเปนเพียงจุดเริ่มตนที่สํ าคัญในการเชื่อมโยงตนทุนทางสิ่งแวดลอมเขากับตนทุนทางสังคมเขาดวยกัน 
ซึง่ตนทนุทัง้สองประเภทนี้เกิดขึ้นมาไดดวยการที่ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดใชทรัพยากรสาธารณะมากเกินไป ดังนั้น ผูใชทรัพยากรสาธารณะ ยอมมีความเปนเจาของ ซึ่งหมายถึง
การใชทรัพยากรจะน ํามาซึง่ความรับผิดชอบโดยปริยาย ผูกอมลภาวะหรือผูใชทรัพยากรตองรับผิดชอบ ตอตนทุนทางดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เจาของทรัพยากร
สาธารณะยอมตองมีสวนชวยวางระบบการใชทรัพยากรที่จะเชื่อมโยง ความรบัผดิชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเขากับกิจกรรมที่กอใหเกิดทุน

5 Hardin, G., The Tragedy of the Commons: American Association for the Advancement of Science, 1968
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อุดมคติของตลาดเสรีชักนํ าใหการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจไปสูทัศนคติและการรับรูที่มุงสงเสริมการสะสมทุน 
ในขณะที่ระดับการสะสมทุนจะเปนตัวแปรทางทางกายภาพและทางปริมาณ กระบวนทัศนทางเศรษฐกิจของตลาดเสรียังเสนอ
มุมมองและทัศนคติทางสังคมซึ่งเปนตัวแปรเชิงคุณภาพวา การสะสมทุนเปนผลประโยชนสาธารณะดวยตัวมันเอง และเปนผล
ประโยชนทางศีลธรรมและพฤติกรรมที่ถูกตอง แตอยางไรก็ตาม ขีดจํ ากัดของทรัพยากรในโลกไรพรมแดนไดเปล่ียนแปลงแนว
ความคิดวา เศรษฐกิจแบบสะสมทุนจะทํ าใหผลประโยชนสาธารณะกลายเปนส่ิงที่

 คุกคามความอยูรอดของมนุษยชาติสวนใหญ เนื่องจากการสะสมทุนเปนการปองกันการกระจายทรัพยากร
อยางเสมอภาคตามความตองการของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น

 หากปราศจากการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดเดิมที่รวมเอาความจํ ากัดของทรัพยากรเขามาในกระบวนทัศนของ
เศรษฐกิจแบบสะสมทุนแลว ตลาดเสรีและกระบวนทัศนตลาดเสรี จะเปนปจจัยขอจํ ากัดที่มีผลตอการนํ าไปสู
ความยั่งยืน

ปจจัยขอจํ ากัดที่ 3: กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ริเริ่มจากการประชุมที่ริโอ เมื่อป พ.ศ. 2535 กลาวถึงการสรางความยั่งยืนใน 3 

ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อที่จะปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนใหประสบผลสํ าเร็จ จึงจํ าเปนตองทํ าให
อัตราการเปลี่ยนแปลงไปสูความยั่งยืนมีความสมดุลยกัน เพื่อการพัฒนาทั้งสามดานในเชิงปริมาณจะไดอยูในระดับเดียวกัน 
อัตราการพัฒนาที่ใหเคารพและยอมรับการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมไปเทาๆ กันเปนส่ิงจํ าเปน เพื่อ
ใหแนวคิดเรื่องความจํ ากัดของทรัพยากร6 เขามาอยูในกระบวนการวางแผนการพัฒนาและจะสงผลถึงวิสัยทัศน สํ าหรับ
กิจกรรมรายวันของมนุษยและการตัดสินใจไมวาจะเปนในระดับปจเจก ทองถิ่น ภูมิภาค ประเทศ หรือในระดับสากล อยางไรก็
ตาม 10 ป ที่ผานมาของการดํ าเนินการภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนปฏิบัติการ 21 มีมุมมองหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ไดรับการสนับสนุนสูงที่สุด ไดแก ผลสํ าเร็จจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ แตกลับใหการสนับสนุนดานสังคม
และสิ่งแวดลอมเพียงเล็กนอยเทานั้น

ปจจัยขอจํ ากัดที่สํ าคัญที่สุดในการนํ าเสนอความยั่งยืนในการพัฒนาสังคมมนุษย ยังคงเปน
 ทัศนคติของมนุษยชาติตอขอบเขตในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

คํ าจํ ากัดความของความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมไดมีการสรุปจากการประชุมที่ริโอ พรอมกับ คํ าจํ ากัดความทางสังคม
และเศรษฐกิจของ “การปฏิบัติการที่ยั่งยืน” (Sustainable Action) ในแผนปฏิบัติการ 21 ในชวง 10 ปที่ผานมาของความ
พยายามในการสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน การแปลคํ าจํ ากัดความไปสูการดํ าเนินการทางการเมืองนั้น โดยมากประสบความ
ลมเหลว ตัวอยางที่ผานมา คือ การถอนตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาจากการลงนามรับรองพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 
ในอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Framework Convention on Climate Change) เหตุผลของ 
สหรัฐอเมริกา คือ การดํ าเนินการตามพิธีสารเกียวโตจะสงผลเสียตออุตสาหกรรมภายในประเทศ คํ าตัดสินใจเชิงนโยบายเชนนี้
มีใหเห็นโดยตลอดกระบวนการดํ าเนินการสํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 การเปลี่ยนแปลงที่คิดไวกลับชะงัก ไมอาจกาวไปสูความยั่งยืนไดเมื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ตองตกอยูใน
ความเสี่ยง

                                                          
6 ส ําหรับขอมูลเพ่ิมเติม อาน The Clubs of Rome ‘Limits to Growth’ (อางแลว)
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มนุษยชาติยังคงวนเวียนอยูบนวงจรอุบาทวใน “The Tragedy of the Commons” ถึงแมจะมีการประชุมสุดยอดที่ริ
โอ และแผนปฏิบัติการ 21 ส่ิงที่ยังไมสมบูรณ คือ -

 การปกครองอยางแทจริง (Real Politik) สํ าหรับการควบคุมกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสถาบันหรือ
องคกรที่ดํ าเนินงานดานนี้

ปจจัยขอจํ ากัดที่ 4: โลกาภิวัฒน
ปจจัยใหมที่สามารถเปนขอจํ ากัดรุนแรงตอการดํ าเนินการดานการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การเกิด โลกาภิวัฒนในฐานะ

กระบวนการที่ใชบังคับผลกระทบตอพฤติกรรมมนุษยภายใตกระบวนทัศนที่หลากหลาย กระบวนการโลกาภิวัฒนนี้ถูกครอบงํ า
โดยเศรษฐกิจและผลประโยชนทางเศรษฐกิจโดยปราศจากการจัดเตรียมระเบียบกฎเกณฑไวกอน ซึ่งผลักมนุษยไปสูชายขอบ
ของการพัฒนา โลกาภิวัฒนไมใชกระบวนการใหมในการพัฒนาและสามารถแยกออกไดเปน 3 ดานใหญๆ นั่นคือ เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural) และส่ิงแวดลอม ในดานสิ่งแวดลอมนั้นโลกาภิวัฒนไดรับการอธิบายอยางงายๆ วาเปน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลง “ของสวนรวม” (The Commons) จาก “ของสวนรวมแหงทองถิ่น” (Local Commons) เปน 
“ของสวนรวมแหงโลกหรือทรัพยากรสาธารณะของโลก” (Global Commons)

 ซึ่งผลกระทบของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่นสงผลกระทบไปทั่วโลก

กระบวนการโลกาภิวัฒนทางสังคมวัฒนธรรม หมายถึง การรับรูของมนุษยที่เปนหนึ่งเดียว เชนเดียวกับ ผลลัพธของ
โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยูกับความแตกตางทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตางๆ แตเริ่มมีการผสมผสานระหวาง
วัฒนธรรมมากขึ้น จนกระทั่ง

 เกิดวัฒนธรรมลูกผสม (Hybrid cultures) ในชนชั้นที่ม่ังคั่งตามมหานคร อันสงผลใหความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมลดลง เนื่องจากการปรับรูปแบบการบริโภคใหเปนไปภายใตระบบมาตรฐานเดี่ยว

โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจไดถูกพัฒนาใหเปนตัวนํ าทางเศรษฐกิจตลาดเสรีไปทั่วโลก การใหสิทธิ พิเศษสํ าหรับเหตุ
ผลทางเศรษฐกิจของโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ ทํ าให -

 นโยบายนานาชาติในการสนับสนุนโครงสรางที่มีลัทธิทุนนิยมเปนกระบวนทัศนใหมทางวัฒนธรรมของมนุษยใน
การพัฒนาสังคมมนุษยทั่วโลก เปนโครงสรางที่เขามาแทนที่รูปแบบการบริโภคตามวัฒนธรรมและประวัติ
ศาสตร โดยผานการสรางมาตรฐานเดี่ยวขึ้นมา

แตอยางไรก็ตาม โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจภายใตแนวทางที่ถูกกํ าหนดจากความคิดของเศรษฐกิจ เสรีนิยมใหมและ
ลัทธิบริโภคนิยม ไมชวยแกปญหาในเรื่องเหตุผลการตัดสินใจของมนุษยภายใตกระบวนทัศนตลาดเสรีของลัทธิทุนนิยม อัน
เปนอุปสรรคหลักในการไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย ซึ่งเหตุผลดังกลาวนี้ -

 ยังไมไดมีการกํ าหนดชุดกฎหมายที่เหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อรับประกันความเสมอภาคทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เพื่อเปนกรอบในการตัดสินใจ
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ปจจัยขอจํ ากัดที่ 5:
ขอจํ ากัดทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางดานการเมือง

การพัฒนาเศรษฐกิจเปนตัวบอกถึงระดับการพัฒนาของสังคมมนุษย ระบบเศรษฐกิจตองการโครงสรางตางๆ รองรับ 
เชน ตลาดสํ าหรับแลกเปลี่ยนสินคาและบริการไดอยางอิสระ แตเพื่อความยั่งยืนเศรษฐกิจตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดและ
สอดคลองกับครรลองการปกครองแบบธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย

1. ระบบทุนนิยมและประชาธิปไตย

การสรางความเชื่อมโยงระหวางสองสิ่งนี้เปนเรื่องไมงายนัก เพราะระบบทุนนิยมอันเปนแกนแกนของกระบวนทัศนที่
ครอบงํ าเศรษฐกิจในปจจุบันไมมีความเปนประชาธิปไตยในตัวของมันเองเลย ลัทธิทุนนิยมดึงเอาตลาดเสรีเขามาพรอมกับ
ระบบการแขงขันเพื่อที่จะมุงสะสมทุนใหมากที่สุด จุดประสงคหนึ่งของการแขงขันก็เพื่อกํ าจัดผูแขงขันที่ออนดอยกวารายอื่นๆ 
ออกจากตลาด เพื่อจะไดทรัพยากรที่ถูกลงโดยการควบคุมหรือลดความตองการใชทรัพยากรนั้นๆ หลักการนี้ชี้ใหเห็นวา ตลาด
เสรีรับรูและตระหนักมาโดยตลอดวาทรัพยากรนั้นมีอยูในปริมาณจํ ากัด ขอจํ ากัดนี้เองที่เปนตัวกํ าหนดราคาของทรัพยากรให
เหมาะสมกับปริมาณมากนอยที่มีอยูในตลาด อยางไรก็ตาม ระบบเศรษฐกิจแบบสะสมทุนไดกลายเปนตัวคุกคามตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 2 ประการ โดย

 ผานความสัมพันธของการเติบโตไปสูการสรางทุนในรูปแบบของการสะสมหรือการเขาถึงทรัพยากรที่ขาดแคลน 
เมื่อรวมกับการแขงขันแลว กระบวนทัศนการเติบโตที่อยูบนฐานของการสรางความมั่งคั่งผานการสะสมทุนจะ
ตองดํ าเนินไปภายใตการกีดกันหรือควบคุมการเขาถึงทุนของคูแขงขัน

 การปฏิเสธบทบาทของระบอบประชาธิปไตยที่มุงเนนความเทาเทียมในการกระจายทรัพยากรและผลประโยชน
จากการเติบโต เนื่องจากการแบงปนใดๆ ภายใตการควบคุมทรัพยากร หมายถึง การเปดโอกาสใหคูแขง
สามารถเขาถึงทรัพยากรเหลานั้น หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งไดวา ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน
สามารถยืนอยูตรงกันขามกับผลประโยชนของสวนรวมไดในสังคมประชาธิปไตย7

2. ความมั่งค่ังและอํ านาจ

ความมั่งคั่งหรือการเขาถึงทรัพยากร ไดแก การมอบอํ านาจทางเศรษฐกิจใหเกิดการลงทุน เพื่อสรางวงจรใหมสํ าหรับ
การเติบโต ความมั่งคั่งนั้นมีความสํ าคัญเทียบเทากับอํ านาจในดานการพัฒนาสังคม เพื่อปองกันมิใหมีการใชอํ านาจในทางที่
ผิด ควรจะสรางกลไกเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะทํ าหนาที่ควบคุมการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นภายในระบบเศรษฐกิจ 
เนื่องจากความมั่งคั่งมีความสัมพันธเชิงอํ านาจอยู การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงยังตองการทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจและการปก
ครองแบบที่เปนธรรมาภิบาลเทาๆ กัน พรอมดวยการลํ าดับความสํ าคัญในการปรับโครงสรางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เพื่อรับรองการเขาถึงตลาดและการเขาไปสูการแขงขันที่วางระเบียบไวใหเอื้อประโยชนสํ าหรับคนจํ านวนมากที่

                                                          
7 กรณนีีเ้ปนทีย่อมรับในสังคมทุนนิยมและสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีชั้นนํ าทั่วไป ตัวอยางเชน ทัง้ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ยอมรับวามีความตองการกฎหมายปอง

กนัการท ําธรุกจิแบบผกูขาด (Monopoly) เพื่อหลีกเลี่ยงระบบเศรษฐกิจผูกขาดที่จํ ากัดทางเลือกของผูบริโภค ในปจจุบันนี้ กรณีคดีของบริษัทไมโครซอฟทเปนตัวอยางหนึ่งซึ่ง
ชีใ้หเห็นถึงการที่เศรษฐกิจภาคหนึ่ง (ธุรกิจคอมพิวเตอรซอฟทแวร) สวนใหญตกอยูในมือของบริษัทขนาดใหญเพียงหนึ่งเดียว รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใชอํ านาจผานศาลและ
ระบบกฎหมายเพื่อใหบริษัทไมโครซอฟท อ อนข อลงและยอมทํ  าการตลาดภายใต การแข  งขัน เสรีอย  างแท จ ริง  และถึงแม ว  าแนวโน มของเศรษฐกิจใน
ป  จจุ บันจะ มุ  ง ไปที่  การลดหยอนกฎเกณฑตางๆ เพื่อการแขงขันมากกวาการควบคุมอยางเขมงวด ยกเวนเพียงการสรางความเชื่อม่ันดานการเงินระหวางประเทศ ธุ ร กิ จ
การบริการและการผลิต  เ ม่ือนํ  าแนวคิดดั งกล  าวนี้ ไปอธิบายเศรษฐกิจในป จจุ บัน  จะเห็นได ว  า เ ม่ือ  20% ของประชากรโลก  บริโภคทรัพยากรใน
ทกุดานถงึ 86% ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่ระบบเศรษฐกิจจะสูญเสียสมดุลยและนํ าไปสูวิกฤติการณในที่สุด
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สุดเทาที่จะมากได การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในประเด็นหลังนี้ยากที่จะทํ าใหเปนจริงไดในประเทศที่กํ าลังพัฒนาที่สวน
ใหญแลว ใหเอกสิทธิ์ทางเศรษฐกิจตกอยูในมือของกลุมชนชั้นสูงเพียงไมกี่คนในสังคมนั้นๆ

ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศตางๆ อีกหลายประเทศ ที่มีโครงสรางทางสังคมและการเมืองในปจจุบันกับรูปแบบ
สังคมวัฒนธรรม

 ไมไดกอใหเกิดความเปนประชาธิปไตยในระดับที่จะควบคุมโครงสรางทางเศรษฐกิจ หรือหยุดการใชอํ านาจทาง
สังคม การเมือง และเศรษฐกิจในทางมิชอบ เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจแหงตนหรือพวกพอง

กระบวนทัศนทางเศรษฐกิจในปจจุบันดังที่ไดกลาวถึงในหัวขอโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ ตองเปนไปในทางเดียวกับ
โครงสรางเศรษฐกิจทั่วโลกที่สนับสนุนการลดกฎเกณฑของโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะหนุนใหเกิดตลาดเสรี “อยางแท
จริง” เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลตางๆ รวมทั้งองคกรทางเศรษฐกิจระดับโลกเชน องคการการคาโลก ไดพยายามวิ่งเตนขอเสียง
สนับสนุนสํ าหรับความตองการทางเศรษฐกิจและการเมืองของตลาดทุนนิยมโดยละเลยและไมใสใจตอ

 ตัวชี้วัดที่หายไปสํ าหรับกลไกการจัดการและการปองกันสิทธิทางเศรษฐกิจของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake-
holders) ที่ถูกผลักไปอยูชายขอบทางเศรษฐกิจหรือในบริบททางประชาธิปไตยที่แทจริงแลวถือวาเปน “ผูถือ
สิทธิ” (Rightholders)

ดังนั้น เพื่อจะพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและพิจารณาถึงความสํ าคัญของประเด็นทางสังคมวัฒนธรรม ได
แก ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ ชุมชน ความรับผิดชอบทางสังคมที่แนนแฟนอยูกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทองถิ่น จึง
เปนส่ิงสํ าคัญที่จะตอง

 กอตั้งประชาสังคมเพื่อรวมปกปองสิทธิทางเศรษฐกิจของสังคมและชุมชนเหลานั้นภายใตความเขาใจและมี
ความตื่นตัวที่จะแยกแยะและรักษาความแตกตาง ระหวางระบบเศรษฐกิจของรัฐและคุณลักษณะ/รูปแบบทาง
เศรษฐกิจของตลาดทองถิ่น ซึ่งมุงสรางความเชื่อมโยงระหวางบทบาททางเศรษฐกิจกับบทบาทที่มีรวมกันใน 
ชุมชน

ปจจัยขอจํ ากัดที่ 6: ขอจํ ากัดทางสังคมและผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
ลักษณะอันเปนองครวมของสังคมมนุษย ไดแก การพึ่งพิงเปนเหตุเปนผลสัมพันธกันระหวางโครงสรางตางๆ ของการ

พัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม รวมทั้งจิตวิทยาที่ไดแสดงออกผานความพึงพอใจของ
มนุษยกับคุณภาพชีวิต ลักษณะความสัมพันธเหลานี้ทํ าใหจํ าเปนที่จะกลาวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะในแงของปจจัยเชิง
คุณภาพ เชน ความยุติธรรม ความถูกตอง ความชอบธรรม และความเทาเทียม เปนตน การพัฒนาที่ยั่งยืนจะกาวไปสูโครง
สรางทางสังคมที่ยั่งยืนและบริบูรณไดดวยการสรางสรรคพื้นฐานสํ าหรับความเปนอยูที่มีคุณภาพเทานั้น

ความยากจน

ความยากจนไมใชปจจัยขอจํ ากัดทางเศรษฐกิจในการพัฒนาที่ยั่งยืนเพียงอยางเดียว แตยังเกี่ยวเนื่องกับดานสังคม 
การเมือง และทางสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2545 ประชากรโลกมากกวาหนึ่งพันลานคนตองดํ ารงชีวิตอยูดวยรายไดที่ตํ่ ากวา 1 
ดอลลารสหรัฐตอวัน ชองวางทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นนี้ สงผลกระทบอยางมากมายกับความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนจนโดยทั่วไป เชนเดียวกับความพอเพียงทางสังคมวัฒนธรรมที่กอรูปในโครงสรางชุมชนทางสังคม ในสังคมที่มีพื้นฐาน
อยูบนระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีนั้น การมีความมั่งคั่งเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยมีความหมายเทียบเทากับการที่มีอํ านาจทาง
สังคมและการเมืองเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลยเชนกัน ในทางกลับกันเปนการ เปดโอกาสใหกับคนยากจนในโลกตองเผชิญหนา
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กับความอยุติธรรมและขาดการตัดสินใจที่ถูกตองภายใตโครงสรางอํ านาจที่มีอยู การจํ ากัดโอกาสการเขาถึงทรัพยากรยิ่งทํ าให
ระดับการเขาถึงการศึกษาลดลง สงผลใหประเทศกํ าลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ สวนมากจะอยูบนพื้นฐานความขาดแคลนทาง 
การศึกษา เชน เงื่อนไขคาธรรมเนียมสํ าหรับการศึกษาที่แพงขึ้นสํ าหรับการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น ดังนั้น

 โอกาสสํ าหรับประชาชนหรือชุมชนชายขอบในการจะมีสวนติดตามการพัฒนาประเทศ ทั้งดานความรูและการ
จัดการขอขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยนโยบายการพัฒนาประเทศบางประการลดลงอยางมาก และแทบจะเปนการ 
กีดกันการมีสวนรวมและโอกาสของพวกเขาในการรวมกํ าหนดมาตรการที่ถูกตองเหมาะสมสํ าหรับแผนการ
พัฒนาและเพื่อขจัดปญหาความยากจน

ชุมชน

นอกจากนี้ การดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 21 มีจุดมุงเนนที่สํ าคัญตอการพัฒนาชุมชน ผลที่ไดมานั้นมีหลาย
ประการและถึงแมจะมีกรณีที่ประสบความสํ าเร็จในการพัฒนาชุมชนหลายกรณี แตก็มีแนวโนมไปทางการไมใหอํ านาจอยาง
แทจริงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หรือแมกระทั่งการตัดสินใจของชุมชน ตัวอยางเชน การประชุมระดับภูมิภาคใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในเดือน มีนาคม พ.ศ. 25458 ที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเตรียมการสํ าหรับ
การประชุมสุดยอดวาดวยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ควิเบก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 กอนการประชุม WSSD ในการ 
ประชุมดังกลาวมีตัวแทนชุมชนที่เขารวมประชุมดวยจํ านวนหนึ่ง แตผูเขารวมสวนใหญกลับเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษของทองถิ่น ปญหาที่อภิปรายกันในการประชุมนั้น ไดมุงไป
ที่ความหวังทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อการพัฒนาในระดับทองถิ่นและภูมิภาค ประเด็นสํ าคัญๆ เชน 
การพัฒนาทางสังคมของชุมชน สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมภายใตความเสมอภาคและความถูกตองชอบธรรม ซึ่งควรจะเปน 
กรอบสํ าคัญสํ าหรับความรวมมือระหวางชุมชนเปาหมายและภาคธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ กลับไมไดรับการกลาวถึงมาก
เทากับเรื่องของความคาดหวังทางเศรษฐกิจ เชน การตลาด เปนตน

ถึงแมวาการมีตัวแทนชุมชนมาเขารวมจะไดรับการยกยองอยางกวางขวาง และตีความวาเปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงการ
มอบอํ านาจคืนแกชุมชนตามนโยบายการพัฒนา ความเปนจริงที่วาอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจไดนํ าไปสูการลด
อํ านาจและความชอบธรรมทางสังคมของชุมชนลง ตัวแทนของบริษัททัวรมองชุมชนและศักยภาพการพัฒนาของชุมชนเปน
เหมือนคูแขงในระดับทองถิ่นที่มีความสามารถในอนาคตในการสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
ดังนั้น การปกปองรักษาผลกํ าไรทางเศรษฐกิจของพวกเขาเองจึงมีความสํ าคัญเหนือการยอมรับและเคารพซึ่งสิทธิและความ
สามารถของชุมชนในการจัดการแหลงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การหาประโยชนจากทรัพยากรซึ่งกํ าหนดไวในแผนพัฒนา
ประเทศ บัดนี้ไดมอบใหอยูในความดูแลของบริษัททัวรและอยูเหนือสิทธิในการพัฒนาของทองถิ่นไปอยางนาเสียดาย

แนวโนมที่คลายๆ กันนี้สามารถพบไดในการดํ าเนินโครงการดานการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ เชน การที่ชุมชนทองถิ่นที่
ดํ ารงชีวิตพึ่งพาปาไมของชุมชนมานานนับรอยป ไดถูกผลักออกจากกระบวนการตัดสินใจที่พิจารณากํ าหนดถึงการใช
ทรัพยากรที่สํ าคัญที่สุดของชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงสรางการตัดสินใจดั้งเดิมในหลายประเทศ ซึ่งใหผลประโยชนแกฝาย
ที่มีอํ านาจและอิทธิพลเหนือกวา จึงทํ าใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นวา ประเด็นทางสังคมในการดํ าเนินงานภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืน-

 ยังคงขาดความชัดเจนและการสงเสริมสนับสนุนจากภาคการเมืองในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับความสัมพันธ
ระหวางระบบเศรษฐกิจและนโยบายทางสิ่งแวดลอมขององคการบริหาร

                                                          
8 สหประชาชาติประกาศใหป พ.ศ. 2545 เปนปแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน (Eco-tourism)
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หากไมมีการคืนอํ านาจการพิจารณาและการตัดสินใจใหแกชุมชน เชน การมอบอํ านาจใหกับชุมชนทองถิ่นในการตัด
สินใจโดยอิสระและไดรับการเคารพยอมรับจากทุกฝาย ประเด็นทางสังคมในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จะประสบกับขอจํ ากัด
อยางชัดเจน

 การไมคืนอํ านาจที่ชอบธรรมใหกับชุมชนเกิดเนื่องมาจากนโยบายของการพัฒนาอยางแทจริง ทํ าใหตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ เชน ความยุติธรรมและความถูกตอง ไมถูกพิจารณาไวในนโยบายดานการพัฒนาทางสิ่งแวดลอมและ
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน

การดํ าเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบัน ภายใตแผนปฏิบัติการ 21 กํ าลังจะสูญเสียการสนับสนุนจากกลุมที่
มีฐานคิดการพัฒนาภายใตกลยุทธจากลางสู บนที่เคยใหการสนับสนุนเพราะเชื่อวาแผนปฏิบัติการ 21 มีความเปน
ประชาธิปไตยไมพอที่จะประกันการคืนอํ านาจใหแกสังคม และใหความสํ าคัญตอปญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรัฐและ
สังคมทองถิ่น ที่เปนผลมาจากกระบวนการการพัฒนาในอดีตนอยเกินไป รวมทั้งขาดการลงมือปฏิบัติจริงของนโยบายการ 
ปกครองระดับทองถิ่นและระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจภายใตระบอบประชาธิปไตยของชุมชนอยางเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันชุมชนจากกลุมผลประโยชนตางๆ ที่อาจมุงตักตวงประโยชนจากทรัพยากรที่จํ ากัดของชุมชนทองถิ่น จึงสงผลให -

 สังคมชุมชนทองถิ่นที่เปนกันชนคอยปะทะการเปลี่ยนแปลง อันเปนผลทํ าใหการพัฒนาออนแอลงและทํ าลาย
กรอบของสังคมวัฒนธรรมที่อาจจะเปนทางเลือกอื่นที่เปนไปไดนอกเหนือจากลัทธิบริโภคนิยม

แบบแผนทางวฒันธรรม

ทัศนะคติและการรับรู เชน “แบบแผนวัฒนธรรม” ของแตละสังคม ประกอบดวยหลักสํ าคัญ ไดแก การเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ ความยุติธรรม ความถูกตอง ความเสมอภาค และความเปนประชาธิปไตย เชนเดียวกับการแกไขบรรเทาความ
ยากจน การพัฒนาสังคมในประเทศไทยไดจํ าแนกความแตกตางในสังคมออกเปนสังคมเมืองและสังคมชนบท ในขณะที่สังคม
ชนบทสวนมากยังอยูบนพื้นฐานโครงสรางดั้งเดิมที่เชื่อมโยงความมั่งคั่งเขากับความรับผิดชอบทางสังคม ผลของการพัฒนา 
ไดกลายเปนส่ิงที่เพิ่มความตึงเครียดระหวางสังคมชนบทและสังคมเมือง และ -

 เพิ่มความยากลํ าบากมากยิ่งขึ้นในการพยายามหาแบบแผนจุดรวมทางวัฒนธรรมสวนรวม ที่สามารถ
ประนีประนอมความขัดแยงระหวางผลประโยชนของชาติและผลประโยชนของทองถิ่น

ยิ่งความมั่งคั่งมากระจุกตัวอยูในศูนยกลางเมือง อํ านาจทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก็ขยับเขามารวมศูนยอยู
ในเมืองเชนกัน แตอยางไรก็ตาม ศูนยกลางเมืองที่ประชากรจํ านวนมากซึ่งยึดมั่นในลัทธิบริโภคนิยม จะยังสนับสนุนและวาง
แผนการเปลี่ยนแปลงแบบแผนทางวัฒนธรรมและสังคมที่เนนระบบเศรษฐกิจที่เปนไปตามมาตรฐานเดี่ยวและบทบาทของ
สังคม อันกอประโยชนภายใตรูปแบบการบริโภคซึ่งกลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจมีความชื่นชม หากไมมีการแกไขความไมเทา
เทียมกันในแงการรับรูตอชีวิตและจุดประสงคของการพัฒนาระหวาง “สองวัฒนธรรม ภายในวัฒนธรรมเดียว” การพัฒนา
สังคมยอมถือวา ประสบความลมเหลวในการเตรียมพื้นฐานที่จะนํ าไปสูรูปแบบความยั่งยืนที่ประสานระหวางความตองการ
ของเมืองและชนบท ผลคือ -

 การตัดสินใจดานวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่นและความไมเทาเทียมในการกระจายผลพวง การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของชุมชนไมไดรับการยอมรับทางการเมือง

 ผลประโยชนเศรษฐกิจมหภาคของชาติละเลยและไมสนใจศักยภาพในการพัฒนาของสมาชิก ตามความ
ตองการในแตละชุมชน รวมทั้งขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสังคม เพื่อสามารถปกปองโครงสรางสังคมที่ดี
ที่มีอยู
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 ทองถิ่นไมสามารถควบคุมการใชทรัพยากรในทองถิ่นไดเอง และการหาประโยชนจากสิ่งแวดลอมจนเกินกํ าลัง
จะยังคงดํ าเนินตอไป

 ผูนํ าชุมชนและโครงสรางการปกครองของทองถิ่นถูกครอบงํ าและเผชิญกับปญหาการทุจริต โดยการลอกเลียน
แบบจํ าลองแนวคิดในเรื่อง “การพัฒนา” และ “ความเจริญ” จาก “เมือง” มาเปนตัวอยาง
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บทที่ 7

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเติบโตเพื่อความอยูรอด
ของระบบเศรษฐกิจเทานั้น

กระบวนทัศนเชิงวัฒนธรรมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ Faustian Choice
ขอจํ ากัดของกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนในปจจุบันนี้ ไมไดอยูในกรอบของแนวคิดขอตกลงจากการประชุมที่ริโอ

อยางเห็นไดชัด หากเพียงแตอยูในกระบวนการดํ าเนินการภายใตกระบวนทัศนนี้เทานั้น ทั้งนี้มีปจจัยที่สํ าคัญบางประการที่นํ า
ไปสูความจริงที่วา โครงสรางปจจุบันของการปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนกลับสรางขอจํ ากัดขึ้นแกความยั่งยืนและ
พัฒนาการดานอื่นๆ อีกหลายดานของมนุษย แนวทางแกไขปญหาของกระบวนการพัฒนาที่รัฐบาลตางๆ เสนอเมื่อเร็วๆ นี้ ก็
เพื่อเปนการถามถึง “สังฆราชสีเทา1” ที่จะมาใหความชวยเหลือ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยผานวาทกรรมที่ใชแนวคิด “ความเติบ
โตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” (Sustained Economic Growth) เปนฐานสํ าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) เทานั้น

วธิกีารท ํางานที่แบงเปนฝกเปนฝายในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทิศทางสูการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แตกตางกันไปที่เปนอยูตลอดทศวรรษที่ผานมา ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนขึ้นถึง
ลักษณะการเริ่มมีการแตกตัวของประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวพันกับความยั่งยืน ลักษณะเดนที่สุดไดแก การเปลี่ยนแปลงอยางรวด
เร็วดานเศรษฐกิจของโลกที่เห็นไดในแบบแผนของการบริโภคโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ชองวางของรายไดระหวางคนรวยกับคนจนที่
กํ าลังขยายเพิ่มขึ้น และความกดดันทางเศรษฐกิจที่ประเทศกํ าลังพัฒนากํ าลังไดรับ อันเกิดจากเงื่อนไขความตองการของ 
โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ ทั้งหมดนี้นํ ามาซึ่งขอจํ ากัดจํ านวนมากซึ่งไมเพียงแตเปนขอจํ ากัดตอศักยภาพสํ าหรับการปฏิบัติ
ตามขอตกลงในแผนปฏิบัติการ 21 เทานั้น หากยังเปนขอจํ ากัดตอมุมมองทรรศนะตางๆ ภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาที่
ยั่งยืนวาทรรศนะใดเปนที่ยอมรับไดทั่วโลกในฐานะจุดกาวเขาสูการพัฒนาในอนาคต

บทบาทหลักของเศรษฐกิจไดแทรกซึมเขาไปมีผลตอการตัดสินใจดานความยั่งยืนทั้งหมดในระดับรัฐบาล และสงผล
ใหมีการแบงแยกวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนออกจากวัตถุประสงคเชิงคุณภาพในการพัฒนามนุษยอยางยั่งยืน เพื่อใหบรรลุผล
ดานการปกปองส่ิงแวดลอม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ประเด็นความยุติธรรมจึงถูกแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประชาธิปไตยถูกแยกจากการปกปองส่ิงแวดลอม การปกปองส่ิงแวดลอมถูกแยกจากความเปนธรรม ทั้งที่ในความเปนจริง
ทุกๆ เรื่องก็เปนตัวแปรที่มีความสํ าคัญเทาเทียมกันของความยั่งยืน ไมมีความเปนธรรมและความยุติธรรมที่ปราศจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่เปนธรรมและถูกตองและปราศจากความเทาเทียม ซึ่งเปนตัวแทนของโครงสรางตางๆ ที่มีความเปน
ประชาธิปไตย ไมมีการพัฒนาที่ยั่งยืนดานเศรษฐกิจที่ปราศจากประเด็นดานสิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ไมมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมที่ปราศจากการขจัดปญหาความยากจนที่มีประสิทธิผล และไมมีการขจัดความยากจนที่ปราศจาก

                                                          
1 Grey Eminence, อางถึงยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งครสิตจกัรเปนใหญและมีอิทธิพลครอบงํ าไปถึงการเมือง การปกครอง โดยที่ผูมีอํ านาจในการตัดสินใจเปนพระชั้นผู

ใหญในศาสนาครสิต ในทีน่ี ้ ผูเขียนตองการเปรียบเทียบภาพในปจจุบันกับยุโรปในสมัยที่ คริสตจักรยังเรืองอํ านาจ และดํ าเนินนโยบายเพื่อผลประโยชนสูงสุดแกฝายตนเอง 
ซึง่ผูเขยีนจะไดอภิปรายเร่ืองนี้โดยละเอียดตอไป - ผูแปล
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การเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ในทายที่สุด การพัฒนาทางเศรษฐกิจ นิเวศวิทยาและสังคม ตางก็ตองมีความเชื่อมโยง
พึ่งพาอาศัยกันเปนองครวมอยูเสมอ ความกาวหนาของดานหนึ่งยอมสงผลตอศักยภาพของดานอื่นๆ เปนเชนนี้ตลอดไป

การพฒันาที่ยั่งยืนในฐานะกระบวนทัศนเชิงวัฒนธรรม

การพึ่งพาซึ่งกันและกันของทุกองคประกอบแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดกอใหเกิดกระบวนทัศนรวมกันของแตละดาน 
โดยไมใชเปนเพียงแนวคิดเฉพาะดานไมวาทางเศรษฐกิจ การเมืองหรือส่ิงแวดลอมเทานั้นอีกแลว สิบปสุดทายของการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการ 21 สวนมากไดละเลยผลกระทบทางวัฒนธรรมของกระบวนทัศน ซึ่งแมแตประเทศที่ถูกระบุอยูบอยๆ วา 
อยูในขอบเขตทางวัฒนธรรมอันเดียวกันจากมุมมองของประเทศที่กํ าลังพัฒนาก็ตาม ตัวอยางเชน ในภาษาไทยเมื่อกลาวถึง 
“ตะวันตก” ก็จะตีความหมายรวมถึงยุโรปและอเมริกาวา ทั้งสองทวีปมีพื้นฐานวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงไมไดเปน
เชนนั้นเลย กระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจไดเรงรุกเพื่อผลักดันระบบตลาดเศรษฐกิจ (Economic market system) 
เพื่อเชื่อมสูกระบวนทัศนทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของ Adam Smith มากกวาที่จะเคลื่อนเขาหากระบวนทัศนทางเศรษฐกิจ
ของฝงยุโรปเพื่อสรางระบบตลาดเพื่อสังคม (Social market system) เชนที่เกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกและประเทศแถบสแกนดิ
เนเวีย โลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ อันหมายถึง การผลักดันสํ าหรับตลาดเสรีทุนนิยม จึงยอมมีผลกระทบทางวัฒนธรรมตอการ
พัฒนาของยุโรปในอนาคตดวย

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศยุโรปแถบตะวันตกไดพยายามสรรหาทางเลือกที่หลากหลายที่มีตอการพัฒนา จน
สามารถสรุปไดภายใตนิยามคํ าวา “ระบบเศรษฐกิจตลาดเพื่อสังคม” ซึ่งไมไดเพียงตั้งคํ าถามตอความคิดของการพัฒนาโดย
ผานความเจริญเทานั้น แตเรงสรางเครื่องมือและกลไกที่เหมาะสมทางการเมืองในการแทรกแซงและนํ าทางเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเพื่อสังคม จุดประสงคเพื่อใหเกิดการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาที่เปนธรรมมากขึ้นโดยตลอดสํ าหรับทุกชนชั้น
ในสังคม แนวโนมในการจัดองคกรดานการเมืองและเศรษฐกิจเชนนี้ บางสวนมีพื้นฐานจากประสบการณเชิงประวัติศาสตร
ระหวางชวงเศรษฐกิจตกตํ่ า (Great Depression) ในชวงปลายยุคทศวรรษที่ 20 และชวงตนทศวรรษที่ 30 ซึ่งประชากรจํ านวน
มากในยุคนั้นประสบกับความทุกขเข็ญทางเศรษฐกิจ จึงเริ่มมีการกํ าหนดแผนงานวางระบบตางๆ เพื่อความมั่นคงทางสังคม 
ขึ้นมา ซึ่งมักจะประกอบดวยการไดรับการศึกษาฟรี และแผนตางๆ เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ เปนตน

นอกจากนี้โครงสรางตางๆ ทางการเมืองแบบใหมไดสะทอนถึงประสบการณที่เปนผลจากการปกครองระบบ
ฟาสซิสตในประเทศเยอรมันรวมทั้งจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ความถดถอยดานจริยธรรมของระบบการเมืองในหลายๆ สวนของ
ยุโรปที่นํ าไปสูการฆาลางเผาพันธุ (Holocaust) และการสังหารคนหลายลานคน ประสบการณดังกลาวไดเปนแรงบันดาลใจให
คนรุนหลังใหความสํ าคัญกับการสรางมาตรการดานสังคมและเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย เพื่อเอื้อใหเกิดการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชากรในแตละสวนของประเทศใหมากขึ้นเทาที่จะทํ าได สหภาพแรงงานตางๆ ไดมีบทบาทหลักในการ
พัฒนาสังคมและสรางรากฐานที่ดีสํ าหรับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ โดยผานโครงสรางระบอบประชาธิปไตยที่
เนนการกระจายอํ านาจทางการเมืองและการบริหารไปสูระดับทองถิ่นและระดับภาค ซึ่งในระยะยาวสิ่งนี้ไดนํ ายุโรปตะวันตก
ไปสูวิถีทางแหงการพัฒนาที่เหมาะสม เชน ในกระบวนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเด็นการใสใจตอส่ิงแวดลอมสามารถถาย
ทอดผลักดันเขาเปน นโยบายของรัฐไดอยางงายดาย การสรางโครงสรางใหมเหลานี้ในดานแนวคิดดานสังคมและเศรษฐกิจ
สมัยใหม ไดรับการพัฒนาและนํ าไปปฏิบัติเปนบางสวนระหวางสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ยุโรปตะวันตกก็กลายมามีบทบาทนํ าใน
การผนวกแนวคิดการจัดการสิ่งแวดลอมและประเด็นทางสังคมมาใชในกระบวนการพัฒนาทั่วโลกในเวลาตอมา2

                                                          
2 อยางไรกต็าม รูปแบบของทวีปยุโรปอาจจะใชไดอยางจํ ากัดภายในสังคมในทวีปยุโรปเองเทานั้น เนื่องจากการกอตั้งชาติพันธุของยุโรป ไมนาจะกาวขามพนอาณาบริเวณทาง

ภูมิศาสตรของตนไปได ในอุดมคติทางการเมืองของยุโรปที่เกี่ยวกับความยั่งยืนแลว การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนรูปแบบที่ควรนํ าไปใชทั่วโลก ทวาตามความเปนจริงแลว การเมือง
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และผูชนะ คือ...

ยี่สิบปหลัง เริ่มตนจากการใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือทางการเมืองโดยรัฐบาลเรแกนในทศวรรษที่ 80 ซึ่งมีเปาหมาย
เรงดวนที่จะลมเลิกระบบคูแขงทางการเมือง โดยใชระบบสังคมสงเคราะหเปนบททดสอบของการอยูรอดทางการเมืองของ
หลายรัฐในขณะนั้น การรวมมือและความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางรัฐและประชาชนที่มีมาหลายทศวรรษไดถูกกัดเซาะลงไป
เรื่อยๆ เมื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่จํ าตองมีการแขงขันทั้งระดับชาติและสากล ไดทํ าลายสายสัมพันธระหวางการดํ าเนิน
การเชิงเศรษฐกิจของผูคนและความมั่นคงทางสังคมของบุคคลนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ผลลัพธก็คือ วัฒนธรรมยุโรปมีความกาวราว
มากขึ้น ไมมีการใหอภัยและไมอดทนตอความคิดเห็นทางการเมืองใดๆ ที่อยูนอกเหนือบรรทัดฐานของตน ขณะเดียวกัน โครง
สรางการบริโภคทางเศรษฐกิจที่เปนที่รูจักกันมาไดประมาณสองทศวรรษ ไดมุงสนับสนุนการขายแบบไรพรมแดนและแนวคิด
การตลาดสรางภาพลักษณใหมของพฤติกรรมที่สังคมยอมรับไดและเปนที่พึงปรารถนา โดยถอดแบบตามความตองการแลวนํ า
ไปกํ าหนดยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจของการตลาดของสินคา ปจจุบันนี้ชาวยุโรปจํ านวนมากรูสึกวา ตนเองกํ าลังถูกทํ าใหเปน
อเมริกัน (Americanized) ซึ่งหมายถึงวา คุณภาพชีวิตของเขาที่ดํ าเนินอยูภายใตการครอบงํ าของกระบวนการโลกาภิวัฒนทาง
เศรษฐกิจ สงผลทํ าใหพวกเขาดํ าเนินชีวิตแบบยุโรปด้ังเดิมนอยลงๆ ทุกที แตในทางกลับกัน แบบแผนการดํ ารงชีวิตของเขา
กลับมีพฤติกรรมละมายเหมือน ผูบริโภคอื่นๆ ทั่วไปในโลกมากกวา

ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่มีสวนเสริมสรางผลกระทบจากแนวคิดดานการพัฒนาของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม คือ การ
ขาดกระบวนทัศนที่เปนทางเลือกใหม เชน การขาดวิสัยทัศนเชิงแขงขันในการพัฒนา ในขณะที่แนวคิดสังคมนิยมยังคงเปน
ทางเลือกทางเดียวที่มีอยูในองคกรสังคมของมนุษย แมวาจะทํ าหนาที่ไดไมดีเพียงใดนัก ชาติตะวันตกหรือที่เรียกวากลุม
ประเทศเสรีจะตองมุงเรงฝเทาไปสูขางหนาเพื่อประชาธิปไตย การพัฒนาสังคม การดํ าเนินงานทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประเด็น
เชิง คุณภาพอื่นๆ เชน ความเปนธรรมและความยุติธรรม ทั้งนี้นาจะมีการอภิปรายเพื่อหามติเอกฉันทเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุด
ซึ่งอาจจะเปนการประนีประนอมของทางออกสองขั้วระหวางทุนนิยมและสังคมนิยม สวนประเด็นในแง “ตลาดวัฒนธรรม” นั้น 
กระบวนทัศนของตะวันตกเกี่ยวกับความเจริญและการพัฒนามีแนวโนมที่จะตองแขงขันกับกระบวนทัศนของตะวันออกแหง
กลุมสังคมนิยม เมื่อมีการสิ้นสุดของคายคอมมิวนิสต แนวคิดตลาดเสรีไดประสบความสํ าเร็จในการเปนทางเลือกทางวัฒน
ธรรมเพียงทางเดียวที่มีอยู และเชนเดียวกับการผูกขาดทั่วไประบบดังกลาวนํ ามาซึ่งขาวรายสูผูบริโภค ในขณะนี้รัฐบาลตางๆ 
กํ าลังเตรียมที่จะนํ าการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน อันเปนกระบวนทัศนหลักเชิงวัฒนธรรมและการเมืองของผูชนะ
สงครามเย็นมาเปนทิศทางหลักอันใหมของการกํ าหนดนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถาส่ิงที่พวกเขาปรารถนาไดรับการยอมรับ

แนวคิดโลกาภิวัฒนของตลาด และกลไกการทํ างานของมันยอมไดรับการสนับสนุนในการประชุมสุดยอดโลกครั้งนี้
และครั้งตอไป ในอีก 10 ปขางหนา

ความไวใจของสังคมในการพัฒนาและความเปนผูนํ า

อยางไรก็ตาม เมื่อมองความยั่งยืนในฐานะกระบวนทัศนทางวัฒนธรรม เราตองพิจารณาอยางถี่ถวนวา โครงสราง
ตางๆ ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมเขาดวยกันนาจะมีหนาที่อยางไรบาง? สํ าหรับยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใตและอีก
หลายประเทศในโลกก็เชนกัน ถึงแมจะมีความตางในแตละระดับ ความไววางใจของสังคมและความเปนผูนํ าเปนคุณลักษณะ
ที่สํ าคัญในการนํ าประโยชนจากโครงสรางทางสังคมและเศรษฐกิจมาใช แตในปจจุบันดวยแรงขับของโลกาภิวัฒน 

                                                                                                                                                                                         
ของยโุรปยงัตองพยายามอีกมากเพื่อที่จะกํ าจัดโครงสราง หลายประการของตนเองที่ยังเปนอุปสรรตอการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู ตัวอยางที่ชัดเจนที่สุด คือ ปญหาทางการเมือง
ของยุโรปทีเ่กี่ยวของกับ ภาคเกษตรกรรม
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เชิงเศรษฐกิจ มนุษยชาติไดใหความไววางใจตอเศรษฐกิจแทนที่สงผลทํ าใหทั้งโลกและปจเจกบุคคลมาถึงทางแยกสํ าคัญที่
ตองเลือกหนทางการพัฒนาในอนาคต ทางเลือกที่ขอนํ าเสนอในที่นี้ไดแก ดํ าเนินการพัฒนาตอไปดวยระบบตลาดที่มีกฎ
เกณฑ หรือจัดใหมีระบบตลาดที่มีการลดหยอนดานกฎเกณฑลงเทาที่จะเปนไปได นั่นคือทางเลือกแบบ “Faustian Choice” 
นั่นเอง นอกจากนี้โลกยังอาจตองขอความชวยเหลือจาก “หนวยกูภัยพิเศษ” สํ าหรับการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ตองการไดหลายขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของแบบแผนการบริโภคและรูปแบบในการดํ ารงชีวิต แตดวยแรงผลักที่ทาย
ที่สุดอาจจะรุนแรงเกินที่จะควบคุมได จนหันเหไปสูการพัฒนาที่ไมเปนประชาธิปไตยและขาดความยุติธรรม ซึ่งทํ าให 
อัตลักษณทางวัฒนธรรมออนแอลง ในเวลาเดียวกันก็เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใหแกเฉพาะชาติที่มี
อํ านาจ (โดยไมเกี่ยวกับตํ าแหนงของประเทศในทางภูมิศาสตรในประเด็นประเทศจากซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใตอีกตอไป)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ของไทย เปนตัวอยางสํ าหรับทางเลือกอนาคตที่ใหโอกาสในการ
พัฒนาคนอยางชัดเจน โดยเฉพาะการบูรณาการอํ านาจดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในตลาดโลก รวมถึงการรับเอาแบบ
แผนการบริโภคและการผลิตแบบโลกาภิวัฒน ซึ่งพรอมที่จะเผชิญกับผลกระทบที่มีนัยสํ าคัญตอบทบาททางสังคมของปจเจก
บุคคลที่จะไดรับผลประโยชนจากการมีประสิทธิภาพทางตลาดและเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็ยัง “คงความเปนไทยเทาที่
เปนได” แตทางเลือกนี้เปนจริงหรือเปลา? ในการที่จะนํ าชนชั้นสูงและชนชั้นกลางที่ยึดมั่นกับการบริโภค ผูตัดสินใจและผูถือ
อํ านาจตองกุมบังเหียนเศรษฐกิจโลกใหตองประกันสถานภาพในสังคม พรอมกันกับตองเพิ่มโอกาสในการบริโภคใหมากขึ้นไป
พรอมๆ กัน ดังนั้นจึงมีการนํ าเอาการลดหยอนกฎเกณฑ (Deregulation) ดานการตลาดลงเพื่อเปนเครื่องมือหลักที่มีความ
อิสระ เพื่อใหแรงผลักทางเศรษฐกิจเหลานั้นชวยใหเกิดการพัฒนาสังคมที่ดีและเหมาะสมตอไป

อยางไรก็ดี การเชื่อมโยงโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจเขากับการเตรียมการตางๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนการจุด
ชนวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอยางขนานใหญทั่วโลก การสูญเสียความหลายหลายทางวัฒนธรรม เปนผลโดยตรงจาก
พลังของระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่เขามาสรางการยอมรับและนํ าเสนอรูปแบบการบริโภคที่มีมาตรฐานสากลที่ไมสอด
คลองกับแนวคิดเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืนในการพัฒนาสังคม แตมุงเนนใหความสํ าคัญตอแนวคิดดานเศรษฐกิจในการ
พัฒนาสังคมมากกวา นอกจากนี้ การสูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรมไมเพียงแคหมายถึง “มีชาวเขาบางกลุม หายไป” 
เทานั้น ซึ่งผูมีอํ านาจจากศูนยกลางในเมืองอาจมองวาเปนการสูญเสียที่มีราคาที่ไมแพง แตทวายังถือวาเปนการสูญเสียบท
บาททางสังคม เอกลักษณที่ยึดถือกันมาตามวัฒนธรรมและโครงสรางตางๆ ที่กํ าหนดใหเปนอัตลักษณของชาติและวัฒนธรรม
ของประเทศไทยไปดวย

เราสามารถทํ าอะไรไดบาง?

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจโลก: “สังฆราชสีเทา” (Gray Eminence) ของการพัฒนาสังคม

 ความสามารถดานเศรษฐกิจของบรรษัทขามชาติและอุตสาหกิจระหวางประเทศ ทํ าใหเศรษฐกิจมีบทบาทหนึ่งขึ้น
มา บทบาทนี้ในดานการเมืองจะเรียกวาเปน “สังฆราชสีเทา” ที่มักจะเปดโอกาสใหรูปแบบโครงสรางที่เปนมาตรฐานสากลที่
กํ าหนดไวตามความตองการทางเศรษฐกิจของบริษัทขามชาติขนาดใหญเหลานั้น เขามาแทนที่แบบแผนการบริโภคของทอง
ถิ่นที่งอกงามขึ้นมาตามประวัติศาสตร ซึ่งมีการเชื่อมประสานตลาดการพัฒนาสังคมและการเมืองมากอนในอดีต ถาหากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตองกลายมาเปนทิศทางใหมของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเปนนโยบายชี้นํ าของโลกสํ าหรับสิบป 
ขางหนาภายใตการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 21 ระบบเศรษฐกิจและผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะกาวขึ้นมามีสถานภาพทาง
การเมืองที่ม่ันคงยากจะสั่นคลอนได
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อยางไรก็ตาม เพื่อปองกันการทํ าใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีอํ านาจทางการเมืองเกินไป การตอตานและหันหลัง
ใหตลาดเปนส่ิงที่ไมควรกระทํ า แตควรเนนการกํ าหนดวางกรอบของเงื่อนไขตางๆ เพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของตลาดไร
พรมแดน มาตรการบางประการในทิศทางนี้อาจจะทํ าได เชน การเพิ่มอํ านาจทางการเมืองขององคการสหประชาชาติใหเปน
จริงเพื่อใหสามารถทํ าหนาที่ชี้นํ าและปกครองกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ ใหเปนไปภายใตกติกาของประชาธิปไตย
เปนตน หรือการนํ าเสนอใหมีบทบาทของ “สภาสูง” สํ าหรับองคการสหประชาชาติ เชน การใหองคกรตางๆ ของสหประชาชาติ
ใหการรับรองสนธิสัญญาตางๆ ที่นานาชาติเห็นพองตองกันแลว แตเปนองคกรที่ไมไดรับการเลือกตั้งผานกระบวนการ
ประชาธิปไตยเขามา เชน องคการการคาโลก เปนตน ประเด็นสํ าคัญอีกประการหนึ่งคือ อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่
นํ ามาใชตอโครงสรางระดับชาติใดๆ ก็ตาม ตองปรับใหสอดคลองกับอัตราสวนที่จํ าเปนตอการยกระดับโครงสรางทางสังคม
และ การเมืองภายในชาตินั้นๆ ดวย

การแยกแยะความแตกตางระหวางตลาดหรือเศรษฐกิจทองถิ่นเศรษฐกิจมหภาคตามนโยบายการพัฒนา เปนส่ิง
สํ าคัญประการหนึ่ง ขณะที่เศรษฐกิจมหภาคเปนพลังในการพัฒนาระดับโลกหรือระดับชาติ เศรษฐกิจระดับทองถิ่นก็เปน
เสมือนตัวแทนที่จะรองรับและสนับสนุนโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม (ยกเวนแตวาถาตลาดทองถิ่นนั้นๆ ถูกจัดตั้งจากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจมหภาคเทานั้น) ดังที่อธิบายมาแลวกอนหนานี้ ทุกประเด็นในความยั่งยืนตองเชื่อมโยงสัมพันธกันทั้ง
หมด แทบจะเปนไปไมไดเลยถาจะพูดถึงประเด็นทางสังคม เชน ความยุติธรรมและความเปนธรรม โดยปราศจากการเชื่อม
ประสานดานเศรษฐกิจ ซึ่งในทองถิ่นจะแสดงผานทัศนคติ “การทํ าธุรกิจ” เปนตน ดังนั้นส่ิงสํ าคัญคือการปกปองเศรษฐกิจทอง
ถิ่นและสนับสนุนแนวทางที่เปนทางเลือกอื่นๆ นอกจากรูปแบบการบริโภคมาตรฐานเดี่ยวของระบบโลกาภิวัฒนและอนุรักษ
บทบาททางวัฒนธรรมที่เปนผลจากการอยูระหวางโครงสรางทางเศรษฐกิจตางๆ และองคกรทางสังคม ตัวอยางเชน โครงสราง 
ตามประวัติศาสตรแบบไทยๆ และแนวคิดที่บรรยายในบทที่ผานมาซึ่งกลายมาเปนแหลงกอเกิดแรงบันดาลใจ “ใหม” สํ าหรับ
การพัฒนาชนบทมากขึ้น ตัวอยางเชน ในจังหวัดนานที่ปจจุบันมีตลาดเกิดขึ้นกวา 30 แหงภายใตชื่อ “ตลาดเอื้ออาทร” ซึ่งเปน
ที่ที่จัดไวใหชุมชนทองถิ่นเพื่อนํ าสินคาของตนมาขายได โดยไมตองผานพอคาคนกลางและไมเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารสมัยใหมใดๆ ในตลาด มีการตั้งราคาไมแพงและมีระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของ (Barter system) ที่สอดคลองกับความ
ตองการและศักยภาพดานการเงินของผูคนที่มาซื้อขาย โดยมีฐานคิดจากโครงสรางดั้งเดิมของชุมชนและความรับผิดชอบตอ
สังคมของคนในชุมชนตามที่เคยเปนมาในอดีต ตลาดเหลานี3้-

“… กํ าลังทาทายแนวคิดการขายที่วิ่งตามกระแสโลกาภิวัฒนโดยเนนที่กํ าไรมากกวาความเปนมนุษย ตลาดใน 
ชุมชนรูปแบบนี้กํ าลังพยายามสรางความเชื่อม่ันวาจะสามารถกาวตามอุดมคติที่จะพยายามจะขจัดการคาที่มุงแตประโยชน
สวนตนและผิดศีลธรรม และไมใหมีพอคาคนกลาง พอคาขายปลีก เพื่อชวยใหผูผลิตสามารถขายผลผลิตใหกับผูซื้อไดโดย
ตรง”

สทิธทิางเศรษฐกิจ

สํ าหรับประเทศกํ าลังพัฒนา สิทธิทางเศรษฐกิจจะมีกฏเกณฑเพื่อประกันสิทธิการตัดสินใจของปจเจกบุคคลหรือ 
ชุมชนทองถิ่นตอส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจของตน ตัวอยางเชน ในประเทศไทยชุมชนทองถิ่นจํ านวนมากถูกขอจํ ากัดของ
กฎหมายทํ าใหไมสามารถอยูอาศัยและเขาถึงปาชุมชนที่ตนเองพึ่งพามาหลายชั่วอายุคนภายใตแนวคิดความพอเพียงทาง
เศรษฐกิจในทองถิ่น เมื่อปาเหลานี้ตองกลายเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่ตองถูกปกปองดังเชนที่ถูกกํ าหนดในวาระดานสิ่ง

                                                          
3 จากหนังสือพิมพ Bangkok Post วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2545
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แวดลอมที่ริโอ หากเปนเชนนั้นตองมีการรับรองวา ชาวบานจะมีทางเลือกใหมทางเศรษฐกิจเพื่อยังมีโอกาสใชสอยอยางเพียง
พอ หรือไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจอื่นๆ ทดแทนเพื่อแลกกับการเลิกใชประโยชนจากปา เชน

ในป พ.ศ. 2545 พื้นที่ปาอนุรักษไดขยายเขาไปสูใจกลางหมูบานและครัวเรือนตางๆ หรือแมแตหองรับแขกและหอง
นอน พรอมกับผลสะเทือนอยางรุนแรง เมื่อชาวบานยืนยันที่จะขอใชปาผืนที่ซึ่งเปนมรดกตกทอดของพวกเขามานมนาน ใน
ขณะที่การกํ าหนดเขตรักษาปาเริ่มมีมาในยุคทศวรรษที่ 90 นี้เทานั้น การที่ชุมชนไมมีอํ านาจในการตัดสินใจอยางแทจริงจะกอ
ใหเกิดขอเสีย 2 ประการ ประการแรกคือ การรับประกันการจายคาชดเชยที่เหมาะสมกับการสูญเสียฐานทรัพยากรตางๆ ในชุม
ชน และประการที่สองคือ การควบคุมการคอรัปชั่นในโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเมืองตางๆ ที่จะพยายามหาประโยชน
จากพื้นที่ปาอนุรักษที่ประกาศใหมโดยผานการลักลอบคาไมแบบผิดกฎหมาย และการดํ าเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มทุนที่ไมยั่งยืน
ตางๆ

กระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนํ ามากลาวถึงหลังจากการประชุมที่ริโอ ซึ่งมีวิสัยทัศนในการดํ าเนินการพัฒนาที่
ยั่งยืนแมจะมีทรัพยากรตางๆ อยูอยางจํ ากัด ดังนั้น จึงเปนส่ิงสํ าคัญที่การพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนไดรับการนิยามและ
ปฏิบัติภายในกรอบนี้ ตราบเทาที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอยูบนพื้นฐานของกระบวนทัศนทางเศรษฐกิจแบบสะสมทุน 
โครงสรางของสังคมมนุษยและการพึ่งพิงกับความเติบโตของการพัฒนาจะยังชักนํ าใหมีการใชอํ านาจจากความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจในทางที่ผิด ดังนั้นจึงเปนแสดงใหเห็นถึงขอจํ ากัดอยางรุนแรงในความพยายามสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่แทจริงขึ้น
มา ระหวางการประชุมโลกในเรื่องการเงินเพื่อการพัฒนาในกรุงมอนเทอรเรย ประเทศเม็กซิโก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2545 
นายฌักซ ชิรัค ประธานาธิบดีฝร่ังเศส ไดกลาวไววา

“… ประเทศที่พัฒนาแลวมีภาระหนาที่ไมใชแคเพียงการแบงปนความมั่งคั่ง [ของพวกเขา] แตจะตองกระตุนแหลง
กํ าเนิดของความมั่งคั่ง นั่นคือ อิสรภาพทางเศรษฐกิจ เสรีภาพทางการเมือง หลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน เชนเดียวกับการ
คาเสรี”

อยางไรก็ตาม ขอเรียกรองจากรัฐบาลตะวันตกเหลานี้อาจไมเพียงพอที่จะรับประกันการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจ
ได เสรีภาพทางเศรษฐกิจและการคาเสรีที่เรียกรองโดยนายชิรัคอาจจะไมชวยบรรเทาความยากจนไดเลยถาปราศจากการรวบ
รวมสิทธิตางๆ ทางเศรษฐกิจที่ไดรับการรับรองวาตรงกับนิยามของสิทธิมนุษยชนในระดับนานาชาติ อยางไรก็ตาม การพัฒนา
เศรษฐกิจโดยปราศจากความคืบหนาทางเศรษฐกิจเพื่อคนยากจนในโลกนั้น จะมีความยั่งยืนไดยากมาก

จดุจบของการแบงแยกระหวางประเทศกํ าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแลว

มนุษยชาติในปจจุบันกํ าลังพยายามพัฒนาและสรางแนวคิด รวมทั้งกํ าหนดโครงสรางไปในทิศทางที่เหนือส่ิงที่เปน
อยู เชน ความยั่งยืนสํ าหรับการพัฒนามนุษย เปนตน ในกรณีนี้ ทุกๆ ประเทศลวนแตกํ าลังพัฒนาขอแตกตางเดิมระหวาง
ประเทศที่กํ าลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแลว จึงถูกลดลงเหลือเพียงนิยามของอํ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้น 
นโยบายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนจะตองคํ านึงถึงความแตกตางและเรียนรูความแตกตางขั้นพื้นฐานสํ าหรับศักยภาพในการสราง
ความยั่งยืน

ในสวนประเทศ “กํ าลังพัฒนา” ทั้งหลาย เรื่องของโครงสรางของอํ านาจทางการเมืองและมาตรการตางๆ ในแนวทาง
เดียวกันกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรจะมีความสํ าคัญเหนือการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื่อปองกันผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจในสังคม ตัวอยางเชน ในอนาคตประเทศพมาจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ประเทศนี้จะเปนกรณีศึกษาที่สมบูรณแบบในการบงบอกวา ส่ิงที่กาวหนาในการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนส่ิงที่
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เปนไปได หากวาการชวยเหลือจากนานาชาติพุงเปาไปที่ความกาวหนาของโครงสรางทางสังคมและการเมืองภายใน รวมทั้ง
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ความเปนประชาธิปไตยอยางจริงจัง ประเทศพมาเองก็มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ แตก็
ประกอบดวยชนกลุมนอยหลายเชื้อชาติ ซึ่งมีชาติพันธุและสังคมที่แตกตางกันตามวัฒนธรรม การสงเสริมสนับสนุนใหความ
สํ าคัญตอแนวคิดความยั่งยืนมากกวาโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ จะทํ าใหวิธีคิดแบบดั้งเดิมในเรื่องการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาที่เปนธรรม เพื่อนํ ามาซึ่งความยั่งยืนเกิดขึ้นไดโดยปราศจากผลกระทบทางสังคมที่รุนแรงที่อาจจะเปนผลจาก
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจอยางฉับพลัน

การสรางอํ านาจใหสิ่งแวดลอม (Empowering the environment)

สํ าหรับประเทศพัฒนาแลว ประเด็นของโครงสรางอํ านาจเศรษฐกิจมีความจํ าเปนตองไดรับการพูดถึงมากกวาโครง
สรางอํ านาจทางการเมือง ความทาทายอันยิ่งใหญที่สุดสํ าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่นี้ คือ การที่ประเทศชั้นนํ าดานเศรษฐกิจ
อาจจะตองสูญเสียสถานะในการเปนประเทศที่พัฒนาแลว เมื่อพิจารณาภายใตประเด็นวาดวยความยั่งยืนและการเปลี่ยนถาย
องคความรูนี้ไปสูการกํ าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ การนํ าหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle - PPP) มา
ใช รวมทั้งมาตรการอื่นจะตองรวมเอาประเด็นเศรษฐกิจผนวกเขากับความรับผิดชอบตอสังคมในการพัฒนาดวย สวนกระบวน
การ ลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจที่มีจุดกํ าเนิดมาจากประเทศมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางมากจาก
ชนชั้นนํ าทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะตองถูกขยับใหออกไป โครงสรางทางเศรษฐกิจระดับที่อํ านาจทางเศรษฐกิจจะรักษาระยะหาง
จากอํ านาจทางการเมืองและกระบวนการการตัดสินใจใหมากที่สุด กลาวคือ หากชุมชนทองถิ่นมีสิทธิและอํ านาจในการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการใชประโยชนจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจทองถิ่น ชุมชนจะสามารถทํ าหนาที่ในฐานะกลไกควบคุมเพื่อสราง
ความมั่นใจวา การพัฒนาเศรษฐกิจจะยังคงดํ าเนินไปควบคูกับความรับผิดชอบทางสังคม การลดทอนอํ านาจการตัดสินใจ
ตางๆ ของทองถิ่น เกี่ยวกับดานสิ่งแวดลอมสงผลกระทบระดับโลกในการที่จะระงับผลกระทบนี้ จํ าเปนตองสรางอํ านาจใหแก
ส่ิงแวดลอม ซึ่งหมายถึง ความพยายามตางๆ ที่จะนํ าไปสูความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม อยางนอยที่สุดโดยการกํ าหนดมาตรการ 
ปกปองพื้นที่ทางนิเวศทั้งหลายใหอยูรอดจากผลกระทบดังกลาว รวมถึงการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการไมใชทรัพยากร (Non-
use of resources) ใหเปนสิทธิดานสิ่งแวดลอมของชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่แหลงนิเวศวิทยานั้นๆ ตัวอยางเชน ชุมชนมีชีวิต
พึ่งพิงและใชประโยชนจากฐานทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดยตรง จะตองมีสิทธิขาดในการปฏิเสธการเขามาทํ าลายแหลง
ทรัพยากรเหลานี้จากคนภายนอกได เหตุการณนี้จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยโครงสรางที่มีเสถียรภาพและมีความเปนประชาธิปไตย
สํ าหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยโครงสรางเชนนี้จะทํ าใหเกิดความเปนไปไดสํ าหรับหนวยงานตางๆ ที่ทํ าหนาที่ 
ปกปองส่ิงแวดลอมในการบริหารจัดการและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดการใหอยูในกรอบของของตองหามใช (Non-
use) ไมใชสงเสริมสนับสนุนการแขงขันสํ าหรับการคาขายโดยมีจุดประสงคที่การทํ าลาย แตเปนไปเพื่อการสนับสนุนการดํ ารง
อยูของชุมชน เพราะวาชุมชนยอมจะไมทํ าลายสิ่งแวดลอมของพวกเขาเพื่อผลประโยชนทางการคา แตในทางตรงกันขาม เขา
เหลานั้นจะทํ าหนาที่เปนผูปกปองส่ิงที่มีประโยชนตอเขาอยางเต็มที่

การถอดถอนอํ านาจของเศรษฐกิจโดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

ในชวงยุคกลางของยุโรป โบสถไดยืนยันวาสถาบันศาสนามีการดํ ารงอยูอยางถาวรและทํ าหนาที่ปกปองโครงสราง
ของชีวิตและความเปนระเบียบดังที่เปนอยูในอาณาจักรทางโลกตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันทางศาสนาและหนาที่ที่มี
ทางสังคม ผูปกครองอันไดแกกษัตริยและจักรพรรดิ์ถูกพิจารณาวาเปนผูมีสวนไดเสียเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้นตามหลักการ
ของโบสถ ในปจจุบันเราเปรียบเทียบลักษณะนี้ไดชัดเจนเมื่อไดรับฟงผูสนับสนุนระบบตลาดเสรีและหลักการตางๆ ที่อยูเหนือผู
นํ าผูซึ่งถูกเลือกมาทุกๆ 4 หรือ 5 ป อันที่จริงแลวโครงสรางของระบอบประชาธิปไตยกลายเปนจุดออนของระบบ เมื่อกลุมการ
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เมืองตองถูกกดดันใหอนุมัติการดํ าเนินงานดานเศรษฐกิจที่สงผลรายในระยะยาวตอความยั่งยืน แตในระยะสั้นไดผลักดันใหมี
การเพิ่มขึ้นของรายไดอยางรวดเร็ว เพื่อตนเองจะไดรับเลือกใหเขามาอยูในตํ าแหนงทางการเมืองในสมัยตอไป คํ าถามก็คือ 
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดคาดหวังพฤติกรรม แบบอื่นบางหรือไม?

ในยุโรป การครอบงํ าของโบสถในเรื่องราวดานสังคมและการเมืองเพิ่งยุติลงในชวงตนศตวรรษ ที่ 19 ดวยกระบวน
การถอดถอนอํ านาจ (Secularization) ซึ่งเปนกระบวนการทางการเมืองที่ยกกฎระเบียบของประชาชนใหอยูเหนือการกอตั้ง
และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะมีตอโครงสรางตางๆ ของชุมชน เชน คูแตงงานสามารถแตงงานไดโดยปราศจากพิธีทางศาสนา 
และการคืนพื้นที่บริเวณกวางที่ครอบครองโดยโบสถใหกับชุมชน และมีการบริหารจัดการโดยประชาชน ในป พ.ศ. 2545 อาจมี
ความจํ าเปนตองใชกระบวนการในรูปแบบคลายคลึงกันนี้เพื่อที่จะแยกแนวคิดตางๆ ของอํ านาจการเมืองและเศรษฐกิจออก
จากกันอยางแทจริง โดยไมใชแยกกันแคในแงกฎหมายและกฎระเบียบเทานั้น หากแตยังตองรวมถึงวิธีคิดและการรับรูของพล
เมือง

แนวทางการดํ าเนินการเมืองที่มีอยูในปจจุบัน เปนไปราวกับวากิจกรรมทางการเมืองนั้นเปนเครื่องมือสํ าหรับผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจเหนือส่ิงอื่นใด โดยอาจจะมีประเด็นการพัฒนาเชิงสังคมเปนประเด็นรองลงมา การตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจโดยบรรษัทขามชาติที่มาจากศูนยกลางเมืองใหญตางๆ มีผลกระทบโดยตรงตอโอกาสทางการเมืองและทางสังคม
สํ าหรับการพัฒนาชุมชนชนบท เศรษฐกิจรูปแบบการบริโภคที่กํ าหนดโดยโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจที่กํ าลังแพรไปทั่วโลก จะ
ทํ าใหโครงสรางอํ านาจการตัดสินใจตางๆ ของทองถิ่นลดลง ถึงเวลาสมควรแลวหรือไมที่โลกควรจะเริ่มกระบวนการถอดถอน 
อํ านาจอีกครั้ง หากแตในครั้งนี้มีเปาหมายมุงลดทอนอํ านาจของผลประโยชนทางเศรษฐกิจแทนกรณีโบสถในศาสนาคริสตใน 
ยุโรปเมื่อ 200 ปกอน

การเปลีย่นแปลงเปาหมายในการพัฒนา

มีวิธีการหลายๆ ประการที่จะทํ าใหบรรลุผลสํ าเร็จในการแบงแยกอยางชัดเจน ระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
และอํ านาจทางการเมือง และมีบางครั้งที่มาตรการดานกฎหมายไมไดถูกนํ ามาใชเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจตออํ านาจ
ทางการเมือง และอาจนํ าไปสูผลกระทบในการผลักดันเชิงนโยบายทางเศรษฐกิจ อันเปนอุปสรรคตอการออกกฎหมายหลาย
ฉบับ อยางเชนหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (PPP) ที่นาจะไดรับการนํ าไปใชเหมือนกันทั่วโลก เพราะสามารถบูรณาการ
ขอบเขตการพัฒนาเศรษฐกิจเขากับความรับผิดชอบทางสังคมไดเปนอยางดี ซี่งนั่นคือ การถอดอํ านาจของเศรษฐกิจออกจาก
การเปนปจจัยที่มีอิทธิพลครอบงํ าอยูเหนือการพัฒนามนุษยมาตลอด อยางไรก็ตาม โดยตัวของมันเองการมีมาตรการดาน
กฎหมายเทานั้นอาจไมเพียงพอถาหากการถอดถอนอํ านาจของเศรษฐกิจ ไมใหความสํ าคัญกับวิธีคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของมนุษย ในชีวิตประจํ าวันแนวคิดทางเศรษฐกิจมีผลสํ าคัญยิ่งตอการปกปองส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสังคม แค
การจัดระเบียบใหมของรูปแบบการบริโภค (หมายรวมถึงการจัดโครงสรางทางเศรษฐกิจโดยตรงและจัดโครงสรางทางอํ านาจ
โดยออม) สํ าหรับอุตสาหกรรมการผลิตและผูบริโภคเทานั้นไมเพียงพอ แตตองมีความพยายามสรางกระบวนทัศนทางเลือก
ทางเศรษฐกิจแบบใหมขึ้นมา รองรับดวยเชนกัน กระบวนทัศนเชนนี้ไมจํ าเปนตองเปนขั้วตรงขามกับตลาดเสรี แตควรมองหา
จุดสํ าคัญที่แตกตางกันไปในแงแนวทางและวิธีการในการบูรณาการประเด็นส่ิงแวดลอมไวในการพัฒนา ก็นาจะเพียงพอแลว 
ตัวอยางเชน สหรัฐอเมริกาไดพยายามสราง “เศรษฐกิจแปง” (Carbohydrate Economy) เปนเวลากวา 25 ป ภายใตการแนะ
นํ าของ Institute for Over Self-reliance ที่พยายามเขามาแทนที่ทรัพยากรที่ยอยสลายไมไดใหมากที่สุดภายในกระบวนการ
ผลิตเพียงกระบวนการเดียวดวย ทรัพยากรที่สามารถสรางขึ้นใหมเพื่อทดแทนไดและอยูในพืชประเภทแปงซึ่งปลูกเพิ่มได วิธี
การ แกปญหาอีกทางหนึ่งมาจากอินเดีย เรียกวา ทฤษฎีการใชอยางกาวหนา (Progressive Utility Theory - PROUT) ทฤษฎี
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นี้มองการปกปองส่ิงแวดลอม ผานกระบวนการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุงไปสูทางเลือกอื่นมากกวาที่จะมุงไปยังแนวคิดพาณิชย
นิยม ที่ทางตะวันตกไดเสนอไวภายใตแนวคิดของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (Economic Democracy) ทฤษฎีเพราทมอง
ภาพการสรางแผนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นวา เปนการเปดชองวางสํ าหรับจิตวิญญาณของชุมชนและวิสัยทัศนของพวกเขา
เกี่ยวกับความกาวหนาหรือการเติบโต ทฤษฎีเพราทไดรับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐซึ่งมุงสรางกฎระเบียบชุมชนทองถิ่น 
และการเขาถึงตลาด ทฤษฎีเพราทเปนตัวอยางของวิธีการที่ดียิ่งในการนํ าไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุงเนนความยั่งยืนของ
ชุมชนทองถิ่นและประสบผลสํ าเร็จอยางสมบูรณในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนและเหมาะสมยิ่ง

อีกทรรศนะหนึ่งของประเทศไทย ไดแก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยูบนฐานคิดคานิยมดั้งเดิมในชุมชนชนบท ซึ่ง
มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดการรูจักพอ การพัฒนาตามแนวคิดชนบทที่สํ าคัญในอดีตมักจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทองถิ่น ในชวงไมกี่รอยปที่ผานมา ชุมชนไทยไดเรียนรูการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนโดยที่มีการสนับสนุนปจจัย
เชิงโครงสรางมีพื้นฐานในระดับชาติหรือภูมิภาคนอยมาก ซึ่งหมายความวา ความพอเพียงในชุมชนตองขึ้นอยูกับการยอมให 
บุคคลภายนอกเขาถึงทรัพยากรไดนอยที่สุด และกํ าหนดใหเศรษฐกิจทองถิ่นผลิตและขายในสิ่งตางๆ อันจํ าเปนตอชีวิตประจํ า
วันจาก “ทรัพยากรสาธารณะสวนรวม” ที่มีอยูในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ชุมชนตองมีความใสใจอยางมากตอการสิ่งแวดลอมและ
ธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมใหมีการทํ าลายทรัพยากรที่มีไวเพื่อลูกหลานในอนาคตตอไป

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดํ าริวิธีแกปญหาโดยทองถิ่นเชนนี้ขึ้นมา เพื่ออาจเปนวิธีการซึ่งสามารถนํ ามาใชได
ทั่วประเทศ แนวคิดนี้สามารถเรียกไดวาเปนทางเลือกใหมที่สํ าคัญอันหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่แนว
คิดนี้ไมไดมุงอยูกับมุมมองแบบทุนนิยมแบบตะวันตก แตมุงเนนใหความสํ าคัญตอแนวคิดดั้งเดิมที่ดํ ารงอยูภายใตการอยูรวม
กันอยางสันติกับธรรมชาติเนื่องดวยรากฐานที่ม่ันคงดานพุทธศาสนาในประเทศ นอกจากทางแกไขปญหาเชิงวิชาการที่
ตองการนํ ามาแกปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนมรดกจากคนรุนกอนๆ แลว แนวทางสูความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมยังมองการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมวา การอยูรวมกันระหวางมนุษยและธรรมชาติเปนส่ิงจํ าเปน ถาคนรุนปจจุบันยังตองการที่จะ 
ปกปกษรักษาทรัพยากรใหมีความสมบูรณเพื่อคนรุนตอไปในอนาคต

ประกายความหวัง: จากผูมีสวนไดเสีย สู การเปนผูถือสิทธิ

การล็อบบี้เสียงโหวตเพื่อความยั่งยืนในการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรุงโจฮันเนสเบิรก ไมเพียง
พอที่จะทํ าใหจุดมุงหมายตางๆ ประสบผลสํ าเร็จ ขบวนการประชาสังคมในระดับนานาชาติไมมีอิทธิพลทางการเมืองและทาง
เศรษฐกิจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลของการประชุม ถากลุมอํ านาจทางเศรษฐกิจมีความมุงมั่นที่จะดํ าเนินการเพื่อรักษา
ความยั่งยืนใหกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในฐานะที่เปนเวทีใหมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่ิงพิมพหลายๆ ฉบับของขบวน
การประชาสังคมตอนโยบายของการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูราวจะเปนคํ าขอวิงวอนอยางสิ้นหวัง เชน 
“อยาละเลยสิ่งแวดลอมและความยุติธรรมของสังคม” ถึงแมวาจะมี “Realpolitik” หรือ “ความเปนจริง ทางเศรษฐกิจในฐานะ
พลังทางการเมือง” อาจดูเหมือนวาจะสนับสนุนความยั่งยืนที่ไมไดมองการณไกลวาเปนตัวเลือก “ที่แทจริง” เพียงประการเดียว 
อยางไรก็ตาม ก็ยังคงเปนเรื่องสํ าคัญที่ความพยายามที่จะสงอิทธิพลตอการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ไมได
เกิดจากกระบวนทัศนทางวัฒนธรรมที่เหลืออยูเพียงอยางเดียว และยังมีอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มากพอ นั่นคือ 
ระบบตลาดเสรี ซึ่งอยูบนพื้นฐานการเติบโตแบบสะสมทุน แตปฎิบัติการควรออกมาในรูปแบบการคัดคานที่ชัดเจน และ
พยายามที่จะสรางและนํ าเสนอทรรศนะทางเลือกใหมใหสังคม

ฉะนั้น นอกจากผูถืออํ านาจที่อยูอยางสงบและมีอิทธิพลจากภายในระบบแลว ควรที่จะสรางพลังและความพยายาม
ในปริมาณที่เทาเทียมกันเพื่อกอเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในจิตใจ และการรับรูของปจเจกบุคคลภายใตแนวคิดทางวัฒนธรรม ทั้ง
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นี้เพื่อทํ าใหเกิดการตระหนักวา ความจริงแลวทางเลือกของการพัฒนาที่ถูกนํ าเสนอเปน “ทางเลือกแบบ Faust” โดยที่การ
พัฒนาในรูปแบบแนวคิดทางวัฒนธรรม ตองนํ าไปสูปฏิบัติการทางการเมืองและการปฏิรูปทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยดวย ไมใชเฉพาะเพียงสถานภาพทางการเมืองเทานั้น หากแตการกระทํ าดังกลาวจะเปนการเปลี่ยนการดํ าเนิน
การของการพัฒนาที่ยั่งยืนใหกลายเปนกระบวนการทางการเมือง ซึ่งตางจากการครอบงํ าทางเศรษฐกิจในชวง 3 ทศวรรษที่
ผานมาของศตวรรษที่ 20 ขบวนการประชาสังคมสากลประสบผลสํ าเร็จในการสรางจิตสํ านึกของมวลชนเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการบริโภคของมนุษย ดังนั้น ในหลายๆ ประเทศไดมีการจัดตั้ง พรรคการเมืองสีเขียว (Green 
parties) ขึ้น และกํ าลังพัฒนาใหกาวหนาไปสูโครงสรางการเมืองของการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่แทจริงภายใตโครงสราง
ของระบอบประชาธิปไตย ถาหากมีกระบวนการที่คลายคลึงกันนี้ที่สามารถสรางจิตสํ านึกมวลชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
บริโภคที่ไรสติและผลกระทบจากโครงสรางตลาดเสรีมาตรฐานเดี่ยว ที่มีอิทธิพลและสงผลกระทบตอความหลากหลายของ
วัฒนธรรมและวัฒนธรรมของตัวผูบริโภคเอง การวิพากษวิจารณตอกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจในประเด็นตางๆ 
ควรที่จะสรุปและขยายผล เพื่อจะไดมีอํ านาจในการอธิบายพอทีจะปรับเปล่ียนกระบวนทัศนการพัฒนาไปสูการมีความ 
ยุติธรรมทางสังคม เปนคานิยมหลักของกระบวนทัศนการพัฒนาโดยมีจุดศูนยกลางอยูที่มนุษย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีนี้ 
สามารถเพิ่มนํ้ าหนักสํ าหรับขอเรียกรองและความคิดเห็นใหแกกลุมผูคัดคานกระบวนการโลกาภิวัฒนทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผาน
มามักจะอยูในรูปแบบการประทวงบนถนนและจบลงที่การตั้งคณะทํ างานรวมเพื่อพิจารณาแกปญหานั้นๆ ความถูกตอง
สํ าหรับ “ชาวบานบนถนน” ตองเปนความถูกตองที่เทาเทียมกันสํ าหรับทุกคนและในทุกโอกาส นั่นคือการเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
ของผูมีสวนไดเสีย ที่ไดมาจากกระบวนการภายใตระบอบประชาธิปไตยในการตัดสินใจ เชน องคการการคาโลกจะตองนํ า 
กระบวนการประชาธิปไตยอยางแทจริงมาใชในการกํ าหนดนิยามของ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” แลววางรากฐานที่ดีเพื่อให “สิทธิ
ของบุคคลตามกฎหมาย” (Rightholder) ตองเทากับหรือสูงกวา “สิทธิของกลุมทางเศรษฐกิจ” (Stakeholder) และตองทํ าให
แนวคิดนี้ เปนแนวคิดหลักใน กระบวนการพัฒนาในที่สุด
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บทความรับเชิญ

พืน้ทีท่างสงัคมของผูหญิงไทยภายใตกระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิลาสินี  ภูนุชอภัย

มนุษยมีชีวิตอยูทามกลางพื้นที่ (Space) และเวลา (Time) ฉะนั้นในทุกๆ วัฒนธรรม มนุษยจึงมีความคิดวาพื้นที่คือ
อะไร และเวลาคืออะไร แตละวัฒนธรรมตางก็มีคติเกี่ยวกับเรื่องทั้งสองนี้ไมเหมือนกัน เมื่อคิดวาชีวิตและเวลาคืออะไรแลว ก็
จะจัดวางสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด ทั้งที่มีอยูจริงและอยูในจินตนาการ ใหอยูในพื้นที่และเวลาตามความเขาใจของตน (นิธิ เอียวศรีวงศ, 
2538 หนา 131) ซึ่งความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่ถูกจัดวางนี้มิไดอยูเปนธรรมชาติ มนุษยเปนผูกํ าหนดระบบความสัมพันธวา 
ส่ิงใดตองสัมพันธกับส่ิงใด และสัมพันธกันอยางไร การที่มนุษยเปนผูกํ าหนดระบบความสัมพันธของสิ่งตางๆ เหลานี้ ทํ าใหส่ิง
ตางๆ มี “ความหมาย” แกตนขึ้นมา เมื่อรูความหมายของสิ่งนั้นๆ แลว มนุษยก็จะสามารถจัดการสิ่งนั้นๆ ไปไดตามแตกรณี

การกํ าหนดพื้นที่และระบบความสัมพันธของมนุษยนั้นเชื่อกันวาเริ่มตั้งแตสังคมมนุษยมีการแบงงานกันทํ า โดยการ
ที่สังคมกํ าหนดบทบาทของผูชายวาจะมีหนาที่อะไร หรือผูหญิงควรมีบทบาท หนาที่อยางไรนั้นมันเชื่อมโยงกับโครงสราง
อํ านาจ เพราะวัฒนธรรมในฐานะกรอบของความหมายของคนมันไมไดเกิดขึ้นเอง ตองมีการสรางขึ้นมา สรางรูปแบบความ
สัมพันธเชิงอํ านาจชุดนี้ขึ้นมา ความสัมพันธที่ฝายหนึ่งตองเดนกวาและอีกฝายหนึ่งตองดอยกวา และระบบการใหความหมาย
ของสังคมสวนใหญ ก็เห็นชัดเจนวาลักษณะไหนที่เดนกวาดีกวา เชน ความแข็งแรง ม่ันคง เยือกเย็น ตัดสินใจเฉียบขาด มัก
เปนลักษณะของความเปนชายเสมอ นั่นคือ มายาคติหรือกระบวนการสรางภาพ ความจริงนั่นเอง (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 
2541 หนา 72)

พื้นที่กับกระบวนการสรางภาพความจริง ความสนใจมายังกระบวนการที่สังคมสรางความหมายและนิยามใหส่ิง
ตางๆ ส่ิงที่เปนศูนยรวมของการสรางภาพลักษณมโนทัศนเรื่องพื้นที่ นอกจากจะมีประโยชนในการชวยใหเขาใจความซับซอน
ของการผลิตความหมายแลว ตัวมันเองยังเปนองคประกอบที่ขาดไมไดของการสรางความหมาย การสรางความหมายสัมพันธ 
ตอการสรางอํ านาจในแงการนิยามความหมายตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งขึ้นเพื่อกํ าหนดวา ใครสามารถเขาไปใชประโยชนในพื้นที่นั้นๆ 
หรือการกีดกั้นการใชประโยชนจากพื้นที่นั้นนั่นเอง การชวงชิงพื้นที่ทางสังคมในมิติที่สัมพันธกับอํ านาจและการนิยามความ
หมายนั้น มนุษยไดสรางกลไกทางวัฒนธรรมบางอยาง เชน ศาสนา ระบบความเชื่อ ประเพณี เพื่อควบคุมจัดการพื้นที่ทาง
สังคมของแตละฝาย ซึ่งจุดประสงคของบทความนี้ตองการเพียงแสดงใหเปนแงมุมทางวัฒนธรรมไทยบางประการที่มีอิทธิพล
ตอการกํ าหนดพื้นที่ทางสังคมของผูหญิงในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน และการพัฒนาสมัยใหมที่เนนภาคเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบตอบทบาทของผูหญิง ซึ่งอาจจะเปนประโยชนในการพิจารณาแนวทางการพัฒนาสตรีใน
อนาคต

แงมมุทางวฒันธรรมที่มีอิทธิพลตอการกํ าหนดพื้นที่ทางสังคมของผูหญิงในประเทศไทย

การที่จะเขาใจถึงสถานภาพและบทบาทชายหญิงในสังคมไทยไดนั้น จํ าเปนตองทํ าความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงที่กํ าหนด
สถานภาพเหลานั้น ถาเราเชื่อวาส่ิงที่กํ าหนดความความเปนชายหญิงนั้น มาจากการสรางทางสังคม (Social construction) 
แลวละก็ นั่นหมายความวาเรากํ าลังพิจารณาถึง วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อตางๆ ในสังคม เนื่องจากความเชื่อในศาสนา
นั้นเปนตัววัฒนธรรมระดับอุดมคติวิทยา กลาวคือ ความเชื่อ ความคิด และศาสนา เปนตัวกํ าหนดพฤติกรรมของคน 
วัฒนธรรมไทยนั้นนอกจากจะมีรากฐานจากศาสนาพุทธที่รัฐไทยเปนผูปฏิรูปในชวงตนศตวรรษที่ 20 แลว ยังมีความเชื่อเรื่อง
พราหมณและผี ซึ่งสอดแทรกเปนรากฐานอยูในระบบความเชื่อพื้นบาน ในงานเขียนชิ้นนี้ผูเขียนของยกตัวอยางความเชื่อที่
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สัมพันธกับการเปนเพศชายหรือหญิง คือ ความเชื่อในส่ิงที่เปนทวิลักษณ (Dualism) ซึ่งระบบความเชื่อนี้ไดถูกสงผานกระบวน
ขัดเกลาทางสังคมจนฝงรากลึกในสังคมไทยมาถึงทุกวันนี้ ตัวอยางเชน

“ของสูงและของตํ่ า” ส่ิงที่เปนของผูหญิงมักจะถือวาเปนของตํ่ ากวาผูชายเสมอ เชน ผาถุง ชุดชั้นใน จํ าเปนตองแยก
ซักจากเสื้อผาผูชายและไมตากในที่สูงกวาราวตากผาในผูชาย เพื่อปองกันไมใหผูชายถูกตองหรือลอดใตราวผา เพราะจะทํ าให
เวทมนตรเส่ือม ทํ านองเดียวกันเรื่องระดู ระดูผูหญิงถือวาวาเปนอัปมงคลตอผูชาย ผูหญิงที่มีระดูจะตองงดเวนการมีเพศ
สัมพันธกับผูชาย

“ความอาวุโสและความออนเยาว” คนไทยทั่วไปถือถือวาผูชายเปนผูอาวุโสและผูหญิงเปนผูออนอาวุโส โดยสวนใหญ
ผูชายไทยจะแตงงานกับผูหญิงที่ออนวัยกวา

“ขวาและซาย” คนไทยในภาคเหนือเชื่อวา ขางขวา คือผูชาย สวนขางซาย คือผูหญิง เมื่อขางขวาเหนือกวาขางซาย 
ผูชายจึงเปนใหญมากกวาผูหญิง ในงานที่เปนทางการจะสังเกตวา ภรรยาจะนั่งดานซายของสามีเสมอ

บทบาททางเพศดั้งเดิมของหญิงชายในอุดมคติที่สงผานในกระบวนการอบรมขัดเกลาจากสังคมอีกประการที่เห็นได
ชัดเจนในสังคมไทยคือ สังคมกํ าหนดใหผูหญิงอยูในกรอบมากกวาผูชาย กลาวคือ ในขณะที่ถูกจํ ากัดการแสดงบทบาทใหอยู
ภายในพื้นที่กิจการของครัวเรือน ผูชายกลับมีอิสระในการทํ ากิจกรรมภายนอกมากกวา บทบาทของผูหญิงในอุดมคติที่สํ าคัญ 
คือ การเปนแมบานและการปรนนิบัติสามี รวมทั้งการเคารพเชื่อฟงและซื่อสัตยตอสามีและมีลูกไวสืบสกุล การกํ าหนดบทบาท 
หรือแบงพื้นที่ดังกลาว พบไดทั้งในบริบทการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ ผูเขียนขอยกตัวอยางใหเห็น ดังนี้

ในบริบททางการศึกษา ในอดีตนั้นพอแมไมนิยมใหลูกผูหญิงเรียนหนังสือมากนัก เพราะเชื่อวาเมื่อแตงงานก็ตองดู
แลสามี นอกจากนี้ในอดีตการศึกษาสามารถเรียนจากวัดได การสงเด็กผูชายมีโอกาสที่จะเรียนในวัดทํ าใหครอบครัวประหยัด
คาใชจาย การสงเด็กผูหญิงไปเรียนแหลงศึกษาอื่นจะทํ าใหพอแมตองเสียคาใชจายจํ านวนมาก และมักจะเปนหวงเรื่องความ
ปลอดภัยของลูกสาวดวย นอกจากนี้เด็กผูหญิงมีสวนชวยพอแมในการทํ างานทั้งงานบานและงานอาชีพ ทํ าใหพอแมอยากให
ลูกผูหญิงอยูบานมากกวาที่ตองไปเรียนไกลๆ แมชนชั้นสูงในอดีตจะนิยมสงลูกผูหญิงไปเรียน แตก็พบวาวิชาที่เรียนมักเปน
วิชาเกี่ยวกับแมบานแมเรือน แมในปจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางแลว คือ ผูหญิงมีโอกาสเรียนไดมากขึ้น แตก็ยังพบวา
ในชุมชนชนบททั่วไป พอแมยังนิยมสงลูกผูชายใหเรียนหนังสือมากกวาลูกผูหญิง นอกจากนี้ในการทํ างานของผูชายและ 
ผูหญิงทั้งในและนอกหมูบาน มักพบวาผูชายมีรายไดสูงกวาผูหญิง ทั้งๆ ที่มีการศึกษาเทากันหรือใกลเคียงกัน โอกาสของผู
ชายที่จะไดรับการฝกทักษะในงานอาชีพก็มีมากกวา คานิยมดังกลาวเปนผลพวงจากการที่รัฐไมเปดโอกาสใหผูหญิงสามารถ
เขารับราชการในระยะแรกๆ ทํ าใหพอแมเองไมมีแรงจูงใจที่จะสงลูกผูหญิงเรียนสูง รวมทั้งการกํ าหนดหลักสูตรโดยรัฐวาผูชาย
ควรเรียนอะไร ผูหญิงควรเรียนอะไร ลวนทํ าใหผูหญิงและผูชายมีความรูและอาชีพที่แตกตางกัน และรัฐเองก็ไมไดพยายามที่
จะทํ าใหผูหญิงและผูชายมีโอกาสในงานอาชีพที่เทาเทียมกัน

บริบทดานการเมือง พื้นที่ทางดานการเมืองจะถูกกํ าหนดเปนพื้นที่ภายนอกบาน และไดรับการยอมรับวาเปนพื้นที่
แหงอํ านาจ กิจกรรมทางการเมืองนั้นจะอยูในรูปแบบในการพบปะสังสรรค การพูดคุย การเจรจา ตอรอง ซึ่งผูหญิงถูกมองวา
ไมสามารถทํ ากิจกรรมดังกลาวไดดีเทาผูชาย ซึ่งผูเขียนมองวาเปนกลไกหนึ่งที่ผูชายใชในการขัดขวางโอกาสในการพัฒนาของ
ผูหญิงเพื่อปองกันเขามาสูพื้นที่ของผูชาย

และในบริบททางดานเศรษฐกิจนั้น ในอดีตเราพบวาผูหญิงเปนผูที่ควบคุมระบบเศรษฐกิจทั้งภายในบานและนอก
บาน โดยภายในบานนั้นผูหญิงจะเปนผูที่ควบคุมรายรับและรายจายของครอบครัว และภายนอกบานนั้นจะเห็นไดชัดเจนวา
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เราเห็น “แมคา” มากกวา “พอคา” ปญหาอยูที่วา กิจกรรมดังกลาวไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไมวาเปนกิจกรรมที่สํ าคัญ 
หรือเห็นเปนเพียงกิจกรรมที่ไมสามารถสรางรายไดจํ านวนมากและไมใชกิจกรรมหลักของสังคม ผูชายจึงผลักภาระใหเปนงาน
ของผูหญิง สวนตนเองจะไดมีเวลาทํ ากิจกรรมที่สํ าคัญกวา คือ กิจกรรมภายนอกบาน เชน กิจกรรมที่สรางรายไดหรือการ
ทํ างานนอกบาน การจัดระเบียบทางวัฒนธรรมในลักษณะตรงขามที่เปนลักษณะสากลระหวางบทบาทที่ถูกจํ ากัดภายในบาน 
(Domestic) กับบทบาทของงานที่เกี่ยวของกับสาธารณะหรืองานนอกบาน (Public) ดังกลาว ยอมกอใหเกิดความไมเทาเทียม
ทางเพศ (ปราณี วงษเทศ, 2544 หนา 13) เพราะเมื่อผูหญิงตองจํ ากัดตนเองแคงานบานยอมทํ าใหไมสามารถเขาถึงส่ิงที่เรียก
วา อํ านาจ ชื่อเสียง และคานิยมทางวัฒนธรรม ส่ิงที่นาประหลาดใจและนาสนใจมากที่สุด คือ ความจริงที่วากิจกรรมของผูชาย
จะไดรับวา มีความสํ าคัญเหนือกิจกรรมของผูหญิง และระบบทางวัฒนธรรมยังใหคุณคาและอํ านาจแกบทบาทและกิจกรรม
ของผูชายมากกวาผูหญิง

ในทัศนะของผูเขียนเองเห็นวา จํ าเปนหรือไมที่ผูหญิงจะตองพยายามกาวไปอยูในพื้นที่ของผูชาย ซึ่งเทากับวา เราได
ยอมรับพื้นที่ของผูชายเปนพื้นที่แหงอํ านาจ รวมทั้งเชื่อในความเชื่อทวิลักษณที่มองทุกส่ิงเปนสองขั้วเทานั้น ซึ่งผูเขียนเห็นวา
ระหวางสองขั้วนี้ยังมีพื้นที่ที่สามซึ่งอาจจะเปนพื้นที่ที่อยูภายในสองขั้วนี้หรืออยูภายนอกพื้นที่ทั้งสอง แตสามารถเลื่อนไหลปรับ
เปล่ียนตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมในแตละชวงเวลา ซึ่งพื้นที่ดังกลาวสามารถเปนทางเลือกใหแก
ผูหญิงทามกลาง การพัฒนาสมัยใหม

การพฒันาแบบยั่งยืนและผลกระทบตอบทบาทของผูหญิง

จากความพยายามในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตลอดระยะเวลากวา 40 ปที่
ผานมา ประเทศไทยไดมีการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปนอยางมาก ถาใชเครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตรเปน
เกณฑ แตส่ิงหนึ่งที่ปรากฏขึ้นพรอมกับกระบวนการพัฒนาดังกลาว คือ การลมสลายของกลไกทางวัฒนธรรมบางอยางที่เคย
บรรเทาความไมเทาเทียมทางเพศมิใหรุนแรง หรืออยางนอยยังเปนหลักประกันทางสังคมใหแกผูหญิงก็ไดถูกทํ าลายไป ตัว
อยางเชน ในสังคมไทยภาคเหนือ มีระบบนับถือผีบรรพบุรุษหรือที่เรียกวา “ผีปูยา” ซึ่งเปนระบบที่ถายทอดความเชื่อผานผู
หญิงจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ผูหญิงที่อาวุโสที่สุดในกลุมสายตระกูลของ ผูมีผีเดียวกันจะเปนหัวหนาเรียกวา “เกาผี” มีบทบาท
สํ าคัญในการประกอบพิธีกรรมบูชาผีปูยา และการดูแลพฤติกรรมของลูกหลานในตระกูล ความเชื่อเรื่องผีปูยาสอดคลองกับ
แบบแผนการปฏิบัติที่ผูชาย จะตองไปอยูกับครอบครัวผูหญิงหลังแตงงานอยางนอยก็ในระยะแรก ชวยทํ างานเกษตรในที่ดิน
ของภรรยา และอยูภายใตอํ านาจของพอตากอนจะลงเรือนไปอยูเอกเทศ ชวยในการควบคุมหรือจัดสรรที่ดินผานทางสายผู
หญิงในสองวิถีทาง คือทางหนึ่ง โดยแบบแผนการสืบมรดกที่พอแมมักจะยกบานและที่ดินใหแกลูกสาวคนสุดทองที่เล้ียงดูแล
พอแม อีกทางหนึ่ง โดยการตั้งถิ่นฐานหลังแตงงานกับครอบครัว ฝายหญิงในรูปแบบดั้งเดิม

ในปจจุบันกลไกดั้งเดิมอันนี้ไดถูกทํ าลายลงดวยปจจัยหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากเกษตร
แบบยังชีพมาเปนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ทํ าใหมีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคชนบทเขาสูเมือง ผูหญิงจํ านวนมากละทิ้ง
ถิ่นฐานเขามาเปนแรงงานในเมือง ระบบการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรทํ าใหเด็กรุนใหมไมเชื่อเรื่องการนับถือผี รวมทั้งคนรุนใหม
นิยมครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทํ าใหกลไกทางสังคมนี้ถูกตัดขาดลง ทํ าใหบทบาทของผูหญิงที่เคยมีมาแตเดิม คือ การดูแลและ 
การจัดการกิจกรรมในครัวเรือน การครอบครองและจัดการทรัพยสินเปลี่ยนแปลงไป ผูชายจึงกลายเปนหัวหนาครอบครัวอยาง
สมบูรณ ทั้งตามกฏหมายและประเพณี เปนผูนํ าและมีอํ านาจในการตัดสินใจ

เรื่องสํ าคัญของครัวเรือนมากกวาผูหญิง นอกจากนี้การพัฒนาตามระบบทุนนิยมทํ าใหผูหญิงมีภาระหนาที่มากขึ้น 
เพราะตองรับผิดชอบทั้งกิจการภายนอกบานและในบาน แตในขณะเดียวกันมีสิทธิในการจัดการและการครอบครองทรัพยสิน
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นอยลง รวมทั้งการที่รัฐออกกฎหมายครอบครัวที่กํ าหนดใหลูกชายและลูกหญิงมีสิทธิเทาเทียมในการรับมรดกซึ่งขัดกับกฎ
ประเพณีของชุมชน ทํ าใหผูหญิงมีหลักประกันในชุมชนนอยลง ซึ่งผูเขียนเห็นวาทามกลางการพัฒนาแบบทุนนิยมของสังคม
ไทยที่ยังคงมีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับบทบาทภายในบานของผูหญิงหลงเหลืออยู ผูหญิงไดพยายามสรางพื้นที่ที่สามและ 
อัตลักษณผสมผสานขึ้นระหวางบทบาทภายนอกบานและภายในบาน แตปญหาที่พบที่ทํ าใหการสรางพื้นที่และอัตลักษณดัง
กลาวไมสามารถพัฒนาไดอยางสมบูรณ คือ การยอมรับในพื้นที่ที่สามของผูหญิงและการแบงภาระหนาที่ภายในบานของ 
ผูหญิง ไมเชนนั้นการเกิดพื้นที่ที่สามจะเปนเพียงการเพิ่มภาระที่มากขึ้นใหแกผูหญิง กลาวคือ ผูหญิงจะตองรับภาระงานภาย
ในบานเชนเดิม ขณะเดียวกันจะตองรับผิดชอบงานภายนอกบานเพิ่มอีกดวย ซึ่งสังคมเองก็ยังไมยอมรับในบทบาทภายนอก
บานของผูหญิง ดังนั้น การแบงปนในการดูแลและยอมรับงานภายในบานของผูชาย รวมทั้งการยอมรับบทบาทของผูหญิงใน 
การทํ างานนอกบาน จึงนับวาเปนประเด็นสํ าคัญที่จะชวยใหผูหญิงสามารถพัฒนาพื้นที่ที่สามและสรางอัตลักษณผสมผสาน
ไดสํ าเร็จ

แมวาในปจจุบันจะมีความพยายามจากหลายประเทศสรางความรวมมือในการพัฒนาสถานภาพและบทบาทของ 
ผูหญิง เชน ในแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น กลาวถึงบทบาทของรัฐที่ควรจะสนับสนุนความสามารถของสตรี
ใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงการตางประเทศ, มปป หนา 58) ซึ่งกํ าหนดแนวทางการพัฒนาไวดังนี้

- ใหสตรีมีบทบาทในการจัดการระบบนิเวศทั้งในระดับชาติและระหวางประเทศ และในการควบคุมมิใหส่ิงแวด
ลอมเส่ือมโทรมลง

- ใหการรักษาพยาบาลที่ครบถวนแกสตรี
- ชวยลดปริมาณงานที่มีอยูจํ านวนมากของสตรีและเด็กหญิงทั้งในบานและนอกบาน รวมถึงการรวมมือกับนาย

จางและองคการตางๆ ในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลหรือสถานที่เล้ียงดูเด็กในราคาที่เหมาะสม จัดทํ าแผนระดับ
ชาติที่จะชวยสงเสริมใหบุรุษรับภาระงานในบานเทาเทียมกับสตรี

- จัดหาเงินกูในรูปแบบตางๆ ใหกับสตรีมากขึ้น โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ไมเปนทางการ
- ใหสตรีมีทรัพยสิน และเขาถึงปจจัยและอุปกรณตางๆ ในการเกษตร
- ดํ าเนินมาตรการตางๆ ที่จํ าเปนเพื่อขจัดความรุนแรงที่กระทํ าตอสตรี ดํ าเนินงานที่ขจัดภาพลักษณของสตรีใน

ทางลบ การมองสตรีที่เปนแบบฉบับเดียวกัน (Stereotypes) การมีทัศนคติและอคติตางๆ ที่ตอตานสตรี
- ใหสตรีซึ่งเปนผูบริโภคมีความตื่นตัวที่จะลดหรือขจัดการบริโภคที่ไมยั่งยืน
- เริ่มตนที่จะนํ าเอามูลคาการทํ างานของสตรีที่มิไดรับผลตอบแทนเปนตัวเงิน รวมทั้งการทํ างานบานรวมเขาไวใน

การวัดสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศดวย

แนวทางการพัฒนาดังกลาวแมจะมีสวนชวยบรรเทาความไมเสมอภาคระหวางชาย-หญิงในสังคม แตเราก็ยังคงเห็น
การกดขี่ทางเพศอยูในสังคมโดยทั่วไป เนื่องจากการพัฒนาดังกลาวไมไดเปล่ียนระบบคิดหรืออุดมการณของสังคมเกี่ยวกับ 
บทบาทชาย-หญิงแตอยางใด นอกจากนี้เปนการพัฒนาเชิงรูปแบบมากกวาเนื้อหา ซึ่งหมายความถึงวาผูหญิงจะตองพยายาม
ไปใหถึงพื้นที่ที่ผูชายอยู ยอมรับในคุณคาของพื้นที่ของผูชายนั่นหรือ ตัวอยางเชน ในปจจุบันมีหลายๆ โครงการพัฒนาของรัฐ
พยายามกํ าหนดโควตาจํ านวนของผูหญิงในคณะกรรมการ (ซึ่งแนวทางนี้ประสบผลสํ าเร็จในหลายประเทศ) พื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่ที่ไดมาโดยการอาศัยกฏระเบียบควบคุมโดยสังคมเอง ยังไมยอมรับในความสามารถของผูหญิง ปญหาอยูที่วากลไกนี้จะ
ชวยแกไขปญหาความไมเสมอภาคระหวางชาย-หญิงสํ าหรับสังคมไทยจริงหรือไม ถาตราบใดที่ระบบความเชื่อหลักของสังคม
ไทยยังคงเปนแบบทวิลักษณ ชาย-หญิง สูง-ตํ่ า เหนือ-ใต นอกบาน-ในบาน อยูเชนนี้ หรือเราจะพิจารณาการตอสูเชิงพื้นที่ดัง
กลาวในมุมมองใหม ดังเชนที่ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543 หนา 85-86) กลาวถึงพื้นที่ของการตอสูไวอยางนาสนใจวา พื้นที่
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ของการตอตานดูเปนพื้นที่ที่เปนขั้วตรงกันขาม แยกออกไดตางหากและดูราวจะเปนพื้นที่อิสระจากอํ านาจและการกดขี่ มโน
ทัศนพื้นที่ที่สาม(Third space) จึงเปนความพยายามที่จะทํ าการตอตานกาวขามพนการคิดแบบแบงขั้วตรงขาม ซึ่งทํ าใหตอง
มีการนิยามคํ าวาการเมืองและการตอตานใหม การคิดเปนขั้วตรงขามทํ าใหอํ านาจเปนพื้นที่ “ตรงขาม” กับการตอตานอันเปน
การขีดวงจํ ากัดตอการตอตานเสียเอง เพราะจะทํ าใหผูศึกษาเฝามองหาแตการตอตานชนิดที่ปฏิเสธอํ านาจอยางสิ้นเชิง และ
ดิ้นรนแสวงหาพื้นที่นอกขอบเขตของอํ านาจนั้น หากเราเห็นดวยกับ สจ็วต ฮอลล ที่วา ไมมีวัฒนธรรมมวลชนใดๆ (Popular 
culture) ที่เปนอิสระอยางสิ้นเชิงจากการครอบงํ าของอํ านาจ ในระบบที่ใหญกวา เชน ระบบทุนนิยม ระบบอาณานิคม ถาเชน
นั้นการตอตานจะเริ่มที่ตรงไหน หากสิ่งสํ าคัญที่เปนกุญแจของอํ านาจ คือ การตีกรอบที่แนชัดในการนิยามอัตลักษณของสิ่ง
ตางๆ นํ าสูการลากเสนแบงระหวางสิ่งนั้นกับส่ิงที่ไมใชส่ิงนั้น ทํ าใหส่ิงนั้นเปนเปานิ่งที่มองเห็นไดชัดเจน จนกลายเปนการตี
กรอบปดกั้นความเปนไปไดที่จะ “เปนอื่น” แลวละก็ พื้นที่ที่สามก็คือการปฏิเสธที่จะหยุดนิ่งหรือลงหลักปกรากกับอัตลักษณ
ใดๆ อยางตายตัว พื้นที่นี้ไมจํ าเปนตองอยูพนไป จากพื้นที่ของอํ านาจและการกดขี่ เพราะไมมีความสัมพันธเชิงอํ านาจใดที่จะ
สมบูรณ เมื่อพื้นที่ของอํ านาจเองก็เล่ือนไหลได จึงทํ าใหเกิดชองวางที่ปจเจกสามารถเคลื่อนไหวในระหวางพื้นที่ของอํ านาจ
นั้นๆ ในแงนี้ทั้งอํ านาจและการตอตานจึงไมเปนอิสระจากกันและกัน การตอตานจึงหมายถึง การไมยอมถูกจัดใหอยูในพื้นที่ที่
กํ าหนดให (Dislocation) ซึ่งมีกลยุทธหลายอยาง เชน การทํ าใหเสนกั้นระหวางพื้นที่เกิดคลุมเครือสับสนหรือการกระโดดไปมา
ระหวางพื้นที่ในระดับตางๆ ตลอดจนการสรางอัตลักษณผสมผสาน (Hybrid identity) เปนตน
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บทความรับเชิญ
“ศิลปะกับความยั่งยืน” ความเรียงวาดวยทัศนศิลปสมัยใหมในสังคมผานสังคมและเพื่อสังคม

กรณีทัศนศิลปในประเทศไทย
Dr. Jorg Loschmann

ในบรรดารูปแบบทางศิลปะตางๆ ในประเทศไทย ทัศนศิลปนับวาอยูในฐานะพิเศษและเปนศิลปะแขนงที่ผานการ
เปล่ียนแปลงไปอยางมากจนมาถึงในทศวรรษนี้ ในชวงปลายทศวรรษที่ 80 ตามนิทรรศการและหองแสดงภาพตางๆ ยังแสดง
ภาพและประติมากรรมที่มีรูปแบบและแรงบันดาลใจที่สัมพันธอยูกับศิลปะแบบพุทธแนวใหม (Neo-Buddhist art) ภาพเขียน
ภูมิทัศนแนวอิมเพรสชั่นนิสม (Impressionist landscape) และภาพเขียนแนวจงรักภักดีเชิดชูความดีงามของสถาบันกษัตริย 
(Royal iconography) เปนตน ซึ่งสถานการณนี้เปล่ียนไปอยางสอดคลองกับการพัฒนาทางสังคมอยางรวดเร็ว และผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในชวงตนทศวรรษที่ 90 ดังกลาว ศิลปนสวนมากเริ่มเปล่ียนรูปแบบและเนื้อหางานศิลปะ
ของตนไปเปนการตั้งคํ าถามที่เกี่ยวของกับสังคม และแสวงหาแนวทางแกปญหาในเรื่องสุนทรียภาพ รวมทั้งวิถีในการนํ าเสนอ
ของศิลปน ผลจากการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนนี้ทํ าใหบรรดาศิลปน เจาของแกลอรี่ ภัณฑารักษ และตัวแทนจาก
สถาบันวัฒนธรรมของประเทศ ไดริเริ่มกิจกรรมจํ านวนมากที่มีทิศทาง มุมมองและรูปแบบที่สอดรับกับภายใตความเปนสมัย
ใหมมีความหลากหลายแตกตางกันออกไป รวมถึงการจัดตั้งแกลอรี่ในรูปแบบใหมๆ เชน About Café หรือ Project 304 
เปนตน

เหตุการณรุนแรงในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 และภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจชวงป พ.ศ. 2540-2541 ไดสงผล
กระทบตอสังคมทุกระดับ และเผยใหเห็นพัฒนาการที่สํ าคัญ 2 ประการ ประการแรก ทั้งสองเหตุการณแสดงใหเห็นถึงพลังและ
ความคาดหวังอันแรงกลาที่ปรากฎในงานศิลปะ (ผลงาน ศิลปะบางชิ้นสะทอนความตึงเครียดและองคประกอบอื่นๆ ของภาวะ
วิกฤติที่แฝงอยูภายใน) ประการที่สองคือ ปรากฏการณทั้งสองเปนตัวเรงใหเกิดการคนพบใหมๆ และการยอมรับงานศิลปะเพื่อ
สังคม เฉกเชนเดียวกับวิธีการสรางสรรใหมๆ ในการนํ าเสนอ ตัวอยางในกรณีหลัง คือ งานศิลปะการจัดวาง (Installation art) 
เปนตน

เนื่องจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีทิศทางการพัฒนาที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน ในหวงเวลาที่
บทความนี้กลาวถึง จึงมีคํ าถามวาเหตุใดที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ซึ่งเปนสถาบันระดับนโยบายที่ตัดสินใจเรื่องการ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ กรุงโจฮันเนสเบิรก ในป พ.ศ. 2545 จึงเปนผู
สนับสนุนใหมีการแขงขัน วาดภาพสํ าหรับเด็กขึ้น ซึ่งไมใชสํ าหรับศิลปนผูใหญ นั่นเปนเพราะคณะกรรมาธิการอาจมองไมเห็น 
พัฒนาการดานศิลปะและวัฒนธรรมในเขตภูมิภาค เชนเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางนั้นหรือ

หรือเพราะตองการใหแนใจไดวา การจัดลักษณะนี้จะไดรูปแบบและเนื้อหาที่ชัดเจนเขาถึงงาย ดวยเหตุนี้ การตัดสิน
ใจจัดการแขงขันวาดภาพเด็กขึ้น จึงไมใชแคแสดงเปนนัยๆ เทานั้นวา ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติประเมินคาบทบาทของ
ศิลปะ ในการถายทอดเรื่องราวที่สะทอนจากมุมมองทางสังคมของหลายประเทศในเอเชียและอาฟริกา หรือประเมินส่ิงที่ศิลปะ
โดยทั่วไปนํ าเสนอตํ่ ากวาความเปนจริง แตยังทํ าใหพลาดโอกาสอันเหมาะสมในการสงเสริมการแลกเปลี่ยนที่มีประโยชน
ระหวางศิลปนกับ นักการเมืองอีกดวย

บทความชิ้นนี้กลาวถึงความสัมพันธระหวางศิลปะกับความยั่งยืนในระดับที่แตกตางกัน 7 ระดับ ซึ่งมีความเกี่ยวของ
เชื่อมโยงกันอยู ไดแก ทฤษฎี (ขอโตแยงเรื่องความยั่งยืนสงผลกระทบตอทางเลือก แนวทฤษฎีในกระบวนการศิลปะอยางไร) 
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การออกแบบนิทรรศการ (มีการเริ่มตนวางแบบขึ้นมาอยางไร มีการเตรียมความพรอมอยางยั่งยืนหรือไมและจะมีผูคนเขาถึง
นิทรรศการเหลานี้ไดอยางไร) องคกรธุรกิจดานศิลปะ (โดยเฉพาะในดานที่เกี่ยวของกับโครงสรางการศึกษา ทางเลือกของการ
ออกแบบนิทรรศการในหองแสดงงานศิลปะและพิพิธภัณฑ) ตลาดศิลปะ (สถานการณของหองแสดงงานศิลปะเปนเชนไร 
อันตรายประเภทใดบางที่เกิดขึ้นจากการที่ตลาดศิลปะไมมีการเปลี่ยนแปลง) ตัวงานศิลปะ (ภาพและประติมากรรมรังสรรคขึ้น
มาดวยอายุของตัวงานหรือไม จะใชมาตรการใดในการจัดเก็บและรักษางานศิลปะ) ส่ือ (ศิลปะสะทอนผานสื่อไดอยางไร แนว
คิดที่ยั่งยืนสํ าหรับนิตยสารทางศิลปะมีอยูจริงหรือไม) และเครือขาย (การปฏิสัมพันธสรางเครือขายระหวางศิลปนกับศิลปน 
และระหวางศิลปนกับตัวแทนสถาบันวัฒนธรรมระดับชาติหรือภูมิภาค มีการจัดการดวยวิสัยทัศน ระยะยาวหรือไม)

ในระดับแรก ซึ่งจะกลาวเฉพาะเรื่องของทฤษฎีนั้น จะเห็นวามีการเปลี่ยนผานไปสูประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคมอยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในบรรดาศิลปนรุนหนุมสาว (จนถึงระดับอายุ 35 ป) สังเกตไดจากนิทรรศการเแสดง “ศิลป
นิพนธ” (Art Thesis) ของบัณฑิตในมหาวิทยาลัยทางศิลปะของประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากรและของสถาบันการ
ศึกษาดานศิลปะที่ใหญเปนอันดับสองของ ประเทศไทย คือ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ จากปฏิทินงาน
แสดงศิลปะตามแกลอรี่ใหญๆ เชน หอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอศิลปเจาฟา หอศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยศิลปะ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอศิลป คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็บงถึง
พัฒนาการของการเปลี่ยนผานดังกลาวนี้เชนกัน นิทรรศการศิลปะที่จัดโดยมูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตชื่อ “The End of Growth? Ways of Development into Sustainable Future” 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 ที่จังหวัดเชียงใหม และเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ที่กรุงเทพฯ ก็สอดรับกระแสดังกลาวเปน
อยางดี โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนั้นมีจุดเดนอยางนอย 3 ประการที่นาสนใจ ไดแก มีมิติทางภูมิภาค (ศิลปน 60 คนจาก 6 
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีความแตกตางกันทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ลัทธิ
ขงจื้อและศาสนาคริสต) มีผลสะทอนที่เกิดขึ้นมาจากเนื้อหาของงาน และแสดงผลกระทบในสังคมที่นํ าไปสูการถกเถียงเชิง
ความคิด สวนนิทรรศการศิลปะอื่นๆ ซึ่งเนนประเด็นเรื่องความยั่งยืนในปจเจก การตัดสินใจทางสังคมและเหตุการณสํ าคัญ
อื่นๆ นั้น ก็ถือไดวาเปนสัญลักษณที่บอกถึงระดับชั้นของพัฒนาการ เชน “เชียงใหมจัดวางสังคม” ในป พ.ศ. 2540 (จัดแสดง 
งานศิลปะจัดวางพรอมกันทั่วเมืองเชียงใหม) “Bangkok Art Project” (ซึ่งแสดงศิลปะจัดวางทั่วกรุงเทพฯ ดวยเชนกัน) 
“Womanifesto I-III” ในป พ.ศ. 2540-2544 “Eurovision’s 2000" “Art after Death” ในป พ.ศ. 2543 ศิลปะจัดวางของงาน 
“Alien (Generation)” ป พ.ศ. 2543 “Power of Nature 2000” และ “Month of Photography” ในป พ.ศ. 2544 เปนตน

อยางไรก็ตาม สถาบันที่มีบทบาทยิ่งตอการเขาถึงสังคมของงานทัศนศิลปในประเทศไทย เปนความ พยายามเริ่มตน
ของภาคเอกชนเอง อยางเชนการสรางแกลอรี่ ศูนยศิลปะ และการรวมตัวของกลุมศิลปนกลุมตางๆ ซึ่งมีกรอบแนวคิดตั้งแต
แรกเริ่มเชื่อมโยงอยูกับปญหาสังคมอยางใกลชิด ในบรรดาแกลอรี่และศูนยศิลปะเหลานี้ไดแก “Gallery 253” หรือ “Space 
Contemporary Art” “About Café” “Project 304” และหอศิลปตาดู ซึ่งควรจะไดรับการกลาวถึงควบคูไปกับมารศรีแกลอรี่ 
และ “Bangkok Gallery” หากจะกลาวถึงกลุมศิลปน ก็ตองกลาวถึงกลุม Womanifesto และ Scopolamine ซึ่งโปรแกรมของ
กลุมหลัง แมวาจะยังไมหลุดพนจากกรอบความขัดแยงทางแนวคิดและความไมแนนอนของคุณภาพอยางสมบูรณนัก แตใน
ทางหนึ่งก็แสดงเจตนจํ านงอันไรขีดจํ ากัดโดยเฉพาะของศิลปนไทยรุนใหม ที่จะพูดถึงการพัฒนาสังคมและความขัดแยงตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในสังคม ดวยรูปแบบของศิลปะที่มีความสรางสรรคและเพื่อแสวงหารูปแบบสุนทรียภาพของการแสดงจุดยืนในการ
วิจารณ (หมายเหตุ: จุดยืนในการวิจารณและความมีประเด็นอยางเทาเทียมดังกลาว สํ าหรับในภูมิภาคนี้นาจะเห็นไดชัดเจน
ในผลงานศิลปะวิจารณในประเทศฟลิปปนสเทานั้น) ในอีกทางหนึ่ง โปรแกรมของกลุม Scopo-lamine ก็เปนภาพสะทอนของ
การพัฒนาของประเทศที่ผานมาที่ชี้ใหเห็นวา แทที่จริงแลวประเทศไทยเปนประเทศที่ไดกาวผาน “ประตู” ในดานตางๆ มาแลว
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หลายดาน∗ ความตื่นตัวของศิลปนตอการสรางงานศิลปะที่สะทอนความคิดเกี่ยวกับปญหาสังคมในประเทศไทย ยังสงผลให
ศิลปนไทยไดรับรางวัล Philipes Morris Asean Awards ซึ่งถือวาเปนรางวัลสํ าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คนแรก
ไดแก ภิวัฒน นพหิรัญ รับรางวัลชนะเลิศในป พ.ศ. 2544 จากผลงานที่ส่ือถึงความขัดแยงชื่อ “The Contemporary Smile of 
Society” ในขณะที่ เทิดเกียรติ วังวัชระกุล ไดรางวัลที่สองรวมกับศิลปนทานอื่นในปเดียวกัน

ระดับที่สอง กระบวนการสรางแนวคิดและการเตรียมงานนิทรรศการ ขั้นตอนนี้ยังมีขอจํ ากัดที่สามารถปรับปรุงไดอยู
หลายประการ เชน เมื่อศิลปนรวมมือกันทํ างานภายใตเงื่อนไขของการจัดนิทรรศการเปนกลุม ก็มักจะตั้งชื่อผลงานของตนไว
ภายใตหัวขอที่มีความหมายกวางๆ เชน “Heaven’s Garden” ”The Spirit of Buddha” ”Abstraction of mind” หรือ ”Love 
and Freedom” เปนตน เพื่อสามารถแสดงผลงานทั้งหมดที่มีอยูภายใตชื่องานที่เปดความหมายกวางและครอบคลุมไปทุก
ประเด็น การพยายามหาแนวคิดที่ลงตัวชัดเจนเห็นไดชัดทั้งในการออกแบบนิทรรศการและหาแนวคิดใหเขากับปฏิทินกิจกรรม
ศิลปะของภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งของหองแสดงศิลปะดังที่กลาวมาแลวขางตน คือ “About Café” “Project 304” และ 
หอศิลปตาดู แตก็ตองเผชิญกับเงื่อนไขที่มีขอจํ ากัด (ซึ่งจะอภิปรายหลังจากนี้) ที่หอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยแสดงงาน
ศิลปะในศูนยวิจัยทางวิชาการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แกลอรี่ตางๆ เริ่มทยอยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา และแมวากระบวน
การนี้จะหลีกเลี่ยงความแปรปรวนตางๆ ไมได และมักจะตามมาดวยการปดตัวลงเปนครั้งคราว แมแตแกลอรี่ใหมๆ สวนมากที่
อยูบริเวณดานหลังของยาน Hackesche Hoefe ในกรุงเบอรลิน หรือยาน East End ของลอนดอน ก็ประสบกับปญหาเดียวกัน
เชนกัน

มีการกลาวถึงประเด็นนี้ใน ASEAN Art Symposium ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมสยามและศูนยโบราณคดี 
และวิจิตรศิลป (The Siam Society and the Center for Archeaology and Fine Arts - SEAMEO-SPAFA) ในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2544 และยังไดอภิปรายถกเถียงกันตอในวันที่สอง ถึงแมจะไมไดอยูในวาระการประชุมก็ตาม ซึ่งแสดงถึงวา นักวิจารณ
ศิลปะหลายคนในภูมิภาคนี้ และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูอํ านวยการของแกลอรี่เอกชนตางๆ มีความตระหนักเปนอยางดีถึง 
สถานการณของปญหาดังกลาว ประกอบกับประสบการณที่ผานมาบอกใหรูวา ในระยะยาวแลวการไมมีแกลอรี่นั้น จัดเปนการ
สูญเสียโอกาสที่ดีและอาจสงผลดานลบตอธุรกิจได มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ตระหนักถึงขอ
จํ ากัดเหลานี้เชนกัน และพยายามแกไขโดยนํ าเอาวิชาดาน การจัดการวัฒนธรรมมาบรรจุไวในหลักสูตรการเรียนใน 2 ภาคการ
ศึกษาแรก เริ่มตนใน พ.ศ.2543 และเปดสอนหลักสูตรดังกลาวระดับปริญญาโท ซึ่งมีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ สถาบันวัฒนธรรมจากตางประเทศก็เขามามีบทบาทในเรื่องนี้เชนกัน เชน สถาบันเกอเธ ไดจัดสัมมนาขึ้น
ในหัวขอ “การจัดการดานวัฒนธรรม” ในชวงปดเทอมภาคฤดูรอนในป พ.ศ. 2544 โดยมีผูสนใจเขารวม 60 คน ซึ่งสวนใหญ
เปนนักศึกษา ผลจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ทํ าใหไดขอเสนอแนะตางๆ ที่มีประโยชนดานการตลาด ซึ่งไดจัดการสงมอบตอให
แกหอศิลปเจาฟาไปแลว ในการนี้ ผูเขารวมสัมมนาคนหนึ่งยังไดรับทุนการศึกษาสํ าหรับการออกแบบนิทรรศการที่มีกลยุทธ 
การตลาดดีเดน เปนตน สถาบันเกอเธยังไดพยายามที่จะเพิ่มองคประกอบดานการวางแนวคิดและการออกแบบเพื่อจัดแสดง

                                                          
∗ ดวยสังคมที่แปลกแยก การใชชีวิตทางสังคมที่พัฒนาแลวอยางกวางๆ  โครงสรางทีมี่หลายเหลี่ยมหลายมุม  ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่มีการพัฒนาอยางม่ันคงดวยการจัด

การปญหาเรื่องซื้อเสียง  โครงสรางรัฐที่มีประสิทธิภาพเขมแข็ง  สาธารณูปโภคที่ครบถวน อกีทัง้ปญหาสารพัน ปญหาพื้นฐานที่สํ าคัญการเติบโต (ทางเศรษฐกิจ) ที่ไรการ
ตรวจสอบและการควบคุม และความเชื่อในการเติบโตอันนี้  วัตถุประสงคในการจัด นิทรรศการ “The End of Growth” และการจัดประชุมที่ควบคูกันไปของมูลนิธิไฮนริค 
เบิลล ไดแก การตัง้คํ าถามกับความเชื่อดังกลาว รวมทั้งตั้งคํ าถามไปยงัหลายๆ พ้ืนทีท่ีค่วามสํ านึกอยูหลังวัตถุและโครงสรางพื้นฐานทางจิตวิญญาณ งานครั้งนั้นไมสามารถ
เปดโอกาส ส ําหรบัการแลกเปลีย่นและสนับสนุนโครงการที่หลากหลายและการทํ างานรวมมือกันไดอยางเต็มที่นัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นสุดทายนั้น มีความสํ าคัญยิ่ง
ตอทกุคน นัน่คอืการเชิญนักคิด นักการเมือง ตัวแทนของหนวยงานและองคกรตางๆ รวมทัง้กลุมศลิปนมาพบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกัน  อันควรจะนํ ามาซึ่งหรือกระตุนให
น ําเอาความเขาใจใหมๆ ทีเ่ปนผลจากแงมุมของการวิพากษการเติบโต  เขาไปผสมผสานอยูในผลงานของแตละทานตามความชํ านาญของตน
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ผลงานสูสังคมไทย ดวยเหตุนี้ ศิลปนชาวเยอรมัน Hans Georg Berger จึงไมเพียงแคจัดแสดงงานถายภาพที่สถาบันเกอเธใน
กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2545 เทานั้น หากแตยังไดถายทอดความรูเรื่องกระบวนการจัดตั้งตํ าแหนงหนาที่ตางๆ ที่จํ าเปนสํ าหรับ
คณะที่สอนเกี่ยวกับแขนงนี้อีกดวย ในป พ.ศ. 2544 ยังไดมีการรวมมือกันระหวางหนวยงานดานวัฒนธรรมของสถานฑูตฝรั่ง
เศสกับกรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดํ าเนินโครงการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การ
จัดตั้งพิพิธภัณฑใหกับพิพิธภัณฑทั่วประเทศ” รวมถึงการที่ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันไดรวมกันจัดโครงการใหคํ าปรึกษาแก
พิพิธภัณฑประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา โดยจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนดานพิพิธภัณฑ” และสงตัว
แทนจากประเทศไทยไปศึกษาดูงานยังทั้งสองประเทศอีกดวย โครงการตางๆ เหลานี้ชี้ใหเห็นความพยายามที่สถาบันตางๆ 
จากยุโรปและองคกรทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติในการสงเสริมการดํ าเนินงานดังกลาว ทั้งควรไดรับโอกาสใหเสริมสราง
ความรวมมือระหวางกันใหมากกวานี้ตั้งแตตน โดยมีเปาหมาย 2 ประการ ไดแก การสงเสริมการแลกเปลี่ยนระหวางศิลปน ซึ่ง
มักจะเปนในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ-การอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศตะวันตกดังกลาว และการพัฒนาศักยภาพ 
ดานการจัดการแกเจาของแกลอรี่ ภัณฑารักษ นักวิจารณศิลปะ และผูที่มีสวนรับผิดชอบในการดํ าเนินงานดานศิลปะและ
สถาบันวัฒนธรรมแหงชาติ หรือหากกลาวในอีกแงหนึ่งเพื่อใหสัมพันธกับสถานะในปจจุบันของการพัฒนาดานศิลปะและ 
วัฒนธรรม โดยคาดวา พันธมิตรทั้งหลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดประกาศเจตนารมยของตนไดชัดเจน
กวาที่เคยเปนมาและพยายามผลักดันประเด็นในสวนที่ตนสนใจมากขึ้น

ในทิศทางเดียวกันกับการวิเคราะหนี้ มูลนิธิไฮนริค เบิลล จึงจะจัดใหมีนิทรรศการศิลปะครั้งใหญขึ้นเปนครั้งที่สองใน
พ.ศ. 2547 หัวขอ “Identities versus Globalization?” โดยไดวางแผนความรวมมือกับ หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคในการขยายมุมมอง และรวมกันพัฒนาแนวคิด ของนิทรรศการครั้งนี้ตอไป

ระดับที่สาม  ระดับองคกรธุรกิจศิลปะ กอนอื่นเราจะสังเกตไดวาในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2538 – 2543 ภาครัฐได
ลงทุนอยางมากเพื่อการสรางความเขมแข็งใหกับฐานการศึกษาและการฝกอบรมในแขนงศิลปะ และเปนครั้งแรกที่ไดจัดสรร
งบประมาณเปนจํ านวนมากสํ าหรับการลงมือปฏิบัติอีกดวย ดังเชน การดํ าเนินโครงการตามภูมิภาคตางๆ ของประเทศ ซึ่งแลว
เสร็จในป พ.ศ. 2542 ไดแก การจัดตั้งคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ซึ่งทั้งแงบุคลากรและการออกแบบพื้นที่มีคุณ
ภาพเทียบเทากับมหาวิทยาลัยแถบยุโรปที่มีขนาดเดียวกัน) การสรางพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหมแหงแรกของประเทศไทยที่
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งแลวเสร็จในป พ.ศ. 2542 เชนกัน การสรางหอแสดงศิลปะที่จังหวัดขอนแกน การกอตั้งวิทยาเขตแหงที่สอง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จังหวัดนครปฐม (ซึ่งมี 5 คณะเปดทํ าการเรียนการสอนอยูกอนแลวระยะหนึ่ง) พิพิธภัณฑ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีรูปแบบทางสถาปตยกรรมงดงามนาทึ่งที่กรุงเทพฯ ซึ่งในนั้นยังจัดใหมีพื้นที่สํ าหรับการแสดง
นิทรรศการอยางกวางขวางอีกดวย ซึ่งตามขอเท็จจริงแลวโครงการเหลานี้ไดวางแผนมาตั้งแตชวงตนๆ หรือชวงกลางทศวรรษที่ 
90 แตแลวเสร็จเปนสวนใหญหลังจากชวงวิกฤติทางเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 – 2541 นั้น เปนการพิสูจนไดอยางชัดเจนวาภาค
รัฐพิจารณาใหความสํ าคัญกับศิลปะมากเพียงใด ดังนั้น จึงจํ าเปนที่จะตองกลาวถึง ณ ที่นี้วางบประมาณที่รัฐบาลสมัยนายก
รัฐมนตรีชวน หลีกภัย ใหการสนับสนุนแกมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม ขอนแกน และสงขลา เปนเวลา 3 ปนั้น ใหผลลัพธที่ 
แตกตางกันอยางมากในทางปฏิบัติ เชน หองแสดงศิลปะที่จังหวัดขอนแกน สามารถใชพื้นที่ไดอยางจํ ากัด เนื่องจากมีผนังที่มี
รูปทรงโคงเวา สวนที่จังหวัดสงขลาหองแสดงมีขนาดเล็กเกินควร เปนตน การลงทุนของภาคเอกชนในธุรกิจดานการเปดหอง
แสดงศิลปะก็มีอัตราพุงขึ้นสูงในชวงเวลาเดียวกัน ดังจะเห็นไดจากการกอตั้งแกลอรี่ตางๆ ขึ้น เชน “Gallery 55” “The Siam 
Art Space Gallery” “Mercury Art Gallery” หรือการยาย “Thavibu Gallery” ไปเปดใหมที่ถนนสีลม เปนตน

อยางไรก็ตาม สามารถกลาวไดวาความกาวหนาโดยทั่วไปในแงองคกรธุรกิจดานศิลปะยังมีความไมแนนอน และไมมี
ความยั่งยืนนัก เชน การจัดงานและจัดเวทีถกเถียงหลายตอหลายครั้ง ตลอดป พ.ศ.2544 เกี่ยวกับหอนิทรรศการศิลปะขนาด



83

ใหญสองแหง คือ Bangkok Metropolitan Museum of Art (ซึ่งผานขั้นตอนการวางแผนมาแลวและขณะนี้กํ าลังรอการกอ
สราง) สวนที่หอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งในชวงตนป พ.ศ. 2545 ไดประสบปญหาจากการ
ตัดงบประมาณจากแหลงสนับสนุนแรก คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ แมวาโครงการสรางพิพิธภัณฑ
ศิลปะสมัยใหมในกรุงเทพฯ จะมีความกาวหนาอยางมากภายใตความสนับสนุนในสมัยของผูวาฯ พิจิตร รัตตกุล ทั้งดานการ
ประชาสัมพันธ การคัดเลือกที่ตั้ง แผนการเงิน (700 ลานบาท และ 300 ลานบาท จากงบประมาณภาครัฐ) แตการกํ าหนด
นโยบายภาครัฐในการใหประหยัดงบประมาณแผนดิน สรางกระแสกดดันดานงบประมาณขึ้นทํ าใหผูวาฯ สมัคร สุนทรเวช ใน
สมัยตอมา ตองปรับเปล่ียนรายละเอียดของโครงการจนเหลือแนวคิดดั้งเดิมเพียงนอยนิดเทานั้น ทั้งนี้มีการปรับเปล่ียนใหตั้ง
พิพิธภันฑในพื้นที่ชั้นบนของศูนยการคา โดยใหบริษัทญี่ปุนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริเวณจัดที่จอดรถมาเปนผูดํ าเนิน
การกอสราง อยางไรก็ตาม ศิลปนจํ านวนมากไดแสดงความไมเห็นดวยตอการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น และไดจัดงานเลี้ยงกาลา 
(“ศิลปนรวมใจเพื่อหอศิลป”) เพื่อระดมทุนจัดการชุมนุมเพื่อคัดคาน ตลอดจนพยายามใชกลไกภายใตระบบประชาธิปไตย เชน 
เรียกรองใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน การเรียกรองไดทวีความเขมขนในปลายเดือนตุลาคม 2544 เมื่อมีการ
ชุมนุมและระดมรายชื่อผูคัดคานจากเหลาศิลปนและกลุมผูสนับสนุนนับพันคน แนวคิดเรื่องศูนยการคาจึงถูกยกเลิกไป ผล
จากชัยชนะในครั้งนี้สามารถนํ าไปใชเปนฐานในการเจรจาขั้นตอไปในอนาคต ถึงแมวาในขณะนี้โครงการกอสรางพิพิธภัณฑดัง
กลาวจะกลายเปน โครงการแชแข็งไปแลวก็ตาม

สวนการตัดงบประมาณสนับสนุนการดํ าเนินงานของหอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกอตั้ง
มาได 3 ปแลวนั้น เนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบ (Privatization) สะทอนใหเห็นถึงความยากลํ าบากในการ
พึ่งตัวเองของหอศิลป อีกทั้งยังแสดงใหเห็นวา ความมั่นคงเพื่อความกาวหนาของการดํ าเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมใน
ชวงสิบปที่ผานมานั้น (ยังคง) “เปราะบาง” เพียงไร อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดพยายามแกปญหาโดยจัดบุคลากร
จากคณะวิจิตรศิลป จํ านวน 5 อัตรา ไปปฏิบัติหนาที่ประจํ าหอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอยางเต็มที่ โดยมหาวิทยาลัย 
จะรับผิดชอบงบประมาณดานเงินเดือนสํ าหรับบุคลากรดังกลาว คณะเจาหนาที่ดังกลาวประกอบดวย ผูอํ านวยการหอ
นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม เจาหนาที่ออกแบบ 2 คน และชางศิลป 2 คน ทั้งนี้อาจมองอีกแงไดวา การออกนอกระบบดัง
กลาวนี้จะเปนโอกาสใหหอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดํ าเนินการไดอยางเปนอิสระและมีความคลองตัวมากขึ้น 
มีโอกาสที่จะหลอมรวมพลังในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยผสมผสานเขาดวยกันไดอยางเต็มที่ เนื่องจากคณบดีคณะวิจิตร
ศิลปจะดํ ารงตํ าแหนงผูอํ านวยการหอนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมไปดวยโดยปริยาย ซึ่งเทาที่ผานมา การดํ าเนินงานดัง
กลาว ไดสรางชื่อเสียงในแงที่เปนศูนยแสดงศิลปะที่มีความอิสระมาโดยตลอด อยางไรก็ตาม ศักยภาพบวกดังกลาวของหอ
นิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรม ทํ าใหสามารถพัฒนาและกํ าหนดแนวคิดการจัดนิทรรศการในฐานะที่เปนสถาบันทางศิลปะ
ไดอยางครบวงจร คํ าถามสํ าคัญไดแก สังคมไทย (เชน กรณีตัวอยางที่เปนรูปธรรมคือผูบริหาร จังหวัดเชียงใหม องคกรธุรกิจ 
รวมทั้งชนชั้น กลางในจังหวัดเชียงใหม) มีความพรอมหรือไมที่จะรวมสนับสนุนการดํ าเนินงานของหอนิทรรศการศิลปะและ
วัฒนธรรมในรูปแบบดังกลาวไดอยางเต็มที่

ในปจจุบันนี้ สถาบันทางวัฒนธรรมนานาชาติตางๆ ไดทํ าหนาที่เปนตัวแทนผลักดันใหเกิดความตอเนื่องของความ
เคลื่อนไหวดานศิลปะในประเทศไทย ในปจจุบันนอกจากหอนิทรรศการศิลปะที่มีอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ หรือตามพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ ยังเหลือสถาบันวัฒนธรรมที่จะดํ ารงอยูตอไปไดจํ านวนเพียงไมกี่แหง ในชวงเวลาที่ผานมา หอศิลปพีระศรี ที่
กรุงเทพฯ อาจจะเปนหนึ่งในจํ านวนนั้นที่อยูไดนานและยั่งยืนที่สุด เพราะแมจะปดตัวมากวาสิบส่ีปแลวก็ตามแตก็ยังเปนที่ รู
จักของผูคนทั่วไป เพราะฉะนั้นจึงไมเปนการกลาวเกินไปหากจะสรุปวา สถาบันวัฒนธรรมนานาชาติตางๆ มีสวนอยางมากใน
การสถาปนาแนวคิดและมีบทบาทสํ าคัญในการเปนผูรวมบุกเบิกสํ าหรับวงการศิลปะสมัยใหม ซึ่งเปนทิศทางเดียวกับนโยบาย
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ของประเทศไทยที่มีความสนใจตองานรูปแบบนี้ (ดังตัวอยางเชนงานศิลปะของ ถวัลย ดัชนี และประเทือง เอมเจริญ ไดจัด
แสดงครั้งแรกที่สถาบันเกอเธ และการกอตั้งวงดนตรี Bangkok Symphony Orchestra ก็มีสวนเกี่ยวของอยางใกลชิดจาก
สถาบันนี้เชนกัน) อาจกลาวไดวา แมในปจจุบันสถาบันนานาชาติตางๆ เหลานี้ยังคงดํ ารงบทบาทเปนผูสนับสนุนที่สํ าคัญ 
สํ าหรับการเคลื่อนไหวดานศิลปะวัฒนธรรมใหเกิดในสังคมไทย และเปนผูกระตุนใหเกิดการริเริ่มในหลายๆ ดาน รวมทั้งใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการดํ าเนินการดานศิลปะใหเกิดขึ้นอยางจริงจังและตอเนื่อง

สํ าหรับ ระดับที่ส่ี ไดแก ตลาดงานศิลปะ เราคงไมอาจหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายไดอยางมีนํ้ าหนักนัก หากไมกลาว
ถึงประวัติศาสตรอยางคราวๆ นับจากอดีตมาจนกระทั่งตนทศวรรษที่ 90 ศิลปนสวนใหญจํ าหนายผลงานทั้งหมดของตนใหกับ
ผูอุปถัมภของตน โดยครอบครัวคนไทยที่มีฐานะดีมักจะซื้องานศิลปะซ่ึงสวนใหญเปนงานแนวอิมเพรสชั่นนิสมจากประเทศ
สิงคโปรหรือฮองกง ในชวงกลางทศวรรษที่ 90 ตลาดงานศิลปะที่กรุงเทพฯ เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว ทํ าใหมีแกลอรี่เชิงพานิชย 
ขนาดใหญเกิดขึ้นมากมายตามยานธุรกิจสํ าคัญตางๆ ราคาผลงานศิลปะถีบตัวขึ้นสูงในระยะเวลาอันส้ัน ผูอํ านวยการแกลอรี่
จํ านวนมากพากันกวานซื้องานศิลปะจากเหลาศิลปนที่ไดรับรับประโยชนจากกระแสความนิยมดังกลาว หลายทานไดผันตัว
เองไปเปนศิลปนอิสระ ตลอดจนตั้งสตูดิโอแสดงงานศิลปะของตัวเอง แตตอมาผลจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงิน
อยางรุนแรงในป พ.ศ. 2540 – 2541 ตลาดศิลปะก็ประสบกับความซบเซาโดยทันทีเชนกัน (ซึ่งตรงกันขามกับในยุโรป ที่ภาวะ
ฝดเคืองทางธุรกิจ มักจะมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอตลาดศิลปะลาชากวาตลาดสินคาประเภทอื่น) สาเหตุดังกลาวเปนผล
ใหราคางานศิลปะตกฮวบลง บรรดาเจาของหองแสดงศิลปะตองประสบปญหากับการที่งานศิลปะจํ านวนมากขายไมออก 
นอกจากนี้กลุมคนไทยยังหลุดจากรายชื่อแขกผูมีเกียรติของหองประมูลภาพขนาดใหญ เชน สถาบันโซธบี้และคริสตี้ แทบจะ
อยางสิ้นเชิง ตอมาสถานะทางเศรษฐกิจคอยกระเตื้องขึ้นในชวงตนป พ.ศ. 2544 ซึ่งสงผลบวกตอตลาดศิลปะแทบจะทันที แม
อัตราราคาของงานศิลปะจะไมเฟองฟูเทาสมัยกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจก็ตาม

แมกระนั้น ผลกระทบจากชวงที่งานศิลปะมีราคาสูงกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจนั้นสงผลกระทบแงลบในระยะยาวและ
ยากจะขจัดอันหนึ่ง คือ ในชวงดังกลาวศิลปนบางคนจะเริ่มผลิตงานลอกเลียนผลงานเดิมของตัวเอง โดยขยายเพิ่มเติม
ประเด็นเดิมออกไปครั้งแลวครั้งเลา ซึ่งกอใหเกิดสถานการณแปลกๆ อยางหนึ่งขึ้น คือ ในนิทรรศการแสดงศิลปะบางแหง งาน
ศิลปะจะถูกนํ าออกแสดงเพื่อเสนอขาย – และ สามารถขายไดจริง – หลายสิบครั้ง แมจะมีการปรับเปล่ียนแนวคิดใหตางจาก
งานเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น แตผลลัพธของวิสัยทัศนตื้นๆ ที่ไมรอโอกาสและฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นใหเปนประโยชนเชนนี้สง
ผลกระทบใหญหลวงยิ่ง ผูเขียนพบวานักสะสมงานศิลปะทั้งคนไทยและคนตางชาติหลายคนที่ผูเขียนรูจัก ไดคัดศิลปนหลาย
คนออกจากการสะสมของตนดวยสาเหตุดังกลาว พัฒนาการที่คลายๆ กันนี้ จะสังเกตเห็นไดจากวงการศิลปะในประเทศ 
เวียตนามเชนกัน แมวาในประเทศไทยจะประสบกับวิกฤติที่อาจจะยํ่ าแยกวาบาง เนื่องจากขาดการกํ าหนดแนวทางแกไข
ปญหาเฉพาะหนาที่ดี และสวนใหญมีลูกคาชาวตางชาติเปนผูรับซ้ือภาพ สวนผลกระทบในระยะตอๆ ไปที่ตามมาไดแก การที่
ศิลปนมีชื่อเสียงกลุมใหญไดเสียโอกาสที่ดีของตนไปจากวิสัยทัศนที่แคบดังกลาว

สวนที่สัมพันธกับในระดับที่หา ไดแก ระดับตัวงานศิลปะ ซึ่งสวนใหญเพิ่งจะเกิดขึ้นในชวงหาปที่ผานมานี้เอง ในที่นี้
ส่ิงที่จะตองกลาวถึงเปนพิเศษคือ ความพยายามในการจัดกิจกรรมตางๆ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะที่เกี่ยวของกับ
ศิลปะตามมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ โดยความรวมมือกับนักวิชาการแขนงศิลปะและภัณฑารักษจากตางประเทศ เชน ใน
กรณีที่คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะระดับใหญขึ้นหาครั้ง และจัดประชุม ขนาด
เล็กอีกหาครั้งในระหวางป พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2544 หัวขอ “การสรางสรรคงานศิลปะอยางยั่งยืน” ถูกบรรจุไวในหลักสูตร
การเรียนการสอนทุกวิชาในชวงสองปแรก มาตรการเหลานี้ไดมีผลในการสรางสํ านึกใหตระหนักถึงความสํ าคัญของความ
ยั่งยืนในงานศิลปะเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแตระยะตนๆ ของการสรางงานศิลปะ ปจจัยแวดลอมอื่นๆ ก็มีสวนสนับสนุนให 
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สาธารณชนมองเห็นความสํ าคัญของกิจกรรมเหลานี้ เชน บริษัทของประเทศเยอรมันที่ขายสินคาเฉพาะทางเกี่ยวกับศิลปะที่
ราคาแพง ยังสามารถขายสินคาดังกลาวไดในหางใหญทั้งสองหางที่มีแผนกสี หรือแมกระทั่งศิลปนที่เพิ่งเริ่มเขียนภาพก็
พยายามใชสีที่มีคุณภาพดีทุกครั้งถาเปนไปได ศิลปนในเชียงใหมทานหนึ่งหันมาผลิตกรอบรูปไมสักคุณภาพดีออกจํ าหนายจน
ไดรับความสนใจอยางมาก ก็เปนตัวบงชี้วามีความตองการงานศิลปะในตลาดเปนอยางมาก ในสวนที่มีความกาวหนานอยที่
สุด คืองานเขียนศิลปะภาพเขียนสีนํ้ ามันบนผาใบ แมวาจะมีผลสืบเนื่องมาจากปญหาวิกฤติทางการเงินบางก็ตาม (ราคาของ
งานระดับธรรมดากับงานที่เปยมดวยคุณภาพสูงสุดมีความแตกตางกันถึงส่ีเทา) แตถามองในระดับที่กวางขึ้น สถานการณเชน
ที่วานี้ก็ไดเปล่ียนแปลงไปแลวเชนกัน คุณภาพผาใบที่ใชเขียนภาพ (ของยุค ทศวรรษที่ 80 และ 90 เปนหลัก) สามารถขอรับ
การตรวจสอบไดที่หอศิลปแหงชาติเจาฟาเทานั้น ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา คํ าถามเรื่องความยั่งยืนในระดับปจเจกโดยรวม
แลว ไดรับความสนใจพอสมควร แตประเด็นที่แตกตางไปอยางสิ้นเชิง ไดแกเรื่องของการอนุรักษและการดูแลเก็บรักษาภาพ
และประติมากรรมในสวนที่เปนของสาธารณะ แมเรื่องนี้จะมีการพูดถึงไมมากนักในประเทศไทยเทากับในยุโรปหรืออเมริกา 
เนื่องจากไมมีพิพิธภัณฑหรือแกลอรี่แหงใดในประเทศที่จัดนิทรรศการแบบถาวร ยกเวนเพียงแหงเดียวคือ หอศิลปแหงชาติเจา
ฟา ที่ซึ่งอยางไรก็ตามยังตองการการดูแลรักษาอีกมาก รวมทั้งการมอบหมายใหมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการอนุรักษ 
เปนส่ิงที่ควรกระทํ าโดยเรงดวน และเนื่องจากมีการคาดการณวาจะมีการสรางหอศิลปแหงใหมสํ าหรับศิลปะสมัยใหมใน
กรุงเทพฯ (ดูใน ระดับที่สาม) กลุมคนที่รับผิดชอบอาจจะไมมีความชัดเจนในประเด็นเรื่องนี้ อยางไรก็ตาม เนื่องจากในขณะนี้ดู
เหมือนวา แผนการสรางหอศิลปจะยังไมมีวี่แวววาจะเปนจริงในอนาคตอันใกล จึงควรหาทางแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยเร็วที่
สุด

ระดับที่หก ส่ือและศิลปวิจารณ กอนอื่นจะตองขอกลาววา ในระยะไมกี่ปที่ผานมาศิลปวิจารณและอาชีพวิจารณ
ศิลปะไดมีบทบาทและไดรับความสนใจเปนอยางมาก มีความพยายามหลายๆ ครั้ง ในอันที่จะเพิ่มพลังและสรางงานวิจารณ
ศิลปะใหเปนอาชีพหลัก ดวยโครงการที่นาสนใจหลายโครงการดวยกัน ส่ือส่ิงพิมพทางศิลปะที่สํ าคัญที่สุดคือ หนาศิลปะของ
หนังสือพิมพรายวันเนชั่นฉบับวันจันทรและของหนังสือพิมพบางกอกโพสตฉบับวันพฤหัสบดี รวมทั้งในนิตยสารรายเดือน 
Metro Bangkok นิตยสารศิลปะรายปกษ Art Record (พิมพตั้งแต พ.ศ. 2537) นิตยสาร Over Magazine (พิมพ 3 ครั้งตั้งแต 
พ.ศ. 2544) นิตยสาร Defy (พิมพ 3 ครั้งตั้งแต พ.ศ. 2542) หนังสือพิมพศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัย Bang จัดพิมพภายใต
การจัดการของ Project 304 (มีเจ็ดฉบับตั้งแต พ.ศ. 2541) นิตยสารของกลุมศิลปน Scopolamine (พิมพ 3 ครั้งตั้งแต พ.ศ. 
2544) และนิตยสารสถาปตยกรรม art4d จัดพิมพ ทุกสองเดือนและบางครั้งก็ตีพิมพบทความเกี่ยวกับทัศนศิลปดวย ในบริบท
นี้เชนจึงไมแปลกเลยที่ นิตยสารประเภท Lifestyle ไดนํ าเสนอเรื่องราวดานศิลปะเขาไปดวย แมแตนิตยสาร WC ซึ่งเริ่ม พิมพ
ราวปลายป พ.ศ. 2543 เปนนิตยสารที่นํ าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวของกับศิลปะในทุกๆ ดานเชนกัน

นิตยสาร Over Magazine เปนนิตยสารที่นาตื่นตาที่สุดในบรรดาสื่อศิลปะ ยกตัวอยางเชน ทุกเลม มีการแถมแผนซีดี 
2 แผน เพื่อใหผูอานไดสัมผัสกับภาพและเสียงดนตรีตามภาพในหนังสือโดยตรง สวนเนื้อหาของนิตยสาร Scopolamine เปน 
avant-garde และเปนการริเริ่มที่กลาหาญยิ่งตอการสั่งสมวัฒนธรรม เนื่องจากกลุมนี้ไดกอตั้งขึ้นเพื่อแยกตนเปนอิสระจาก
แกลอรี่ ภัณฑารักษและเสนสาย ทางการเมืองเชิงวัฒนธรรม อยางไรก็ตาม วิธีการนํ าเสนอของนิตยสารฉบับนี้ ยังตองมีการ
พัฒนาอีกระดับหนึ่ง Defy นับวาเปนนิตยสารที่ดีที่สุดในเชิงปริมาณและเปนนิตยสารที่เปนที่รูจักที่สุดในแงการวิพากษวิจารณ 
กระนั้นก็ยังเปนนิตยสารที่เปนตัวอยางปญหาที่พบไดทั่วไปที่เกี่ยวของกับประเด็นความยั่งยืน นิตยสารฉบับนี้เริ่มตนพรอมๆ 
กับ Gallery 253 (เอกมัย 21) โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากผูอุปถัมภเปนเวลาหนึ่งปครึ่ง ในชวงดังกลาว ภัณฑารักษทั้ง
สองของแกลอรี่นี้ซึ่งรับหนาที่เปนบรรณาธิการนิตยสารไปพรอมๆ กัน ทั้งสองทานสามารถดํ าเนินงานไดเต็มที่อยางไมนาเชื่อ 
รวมทั้ง นํ าเสนอแผนงานที่มีพลังเขมขนและเปยมดวยความสรางสรรค ทํ าใหแกลอรี่แหงนี้กลายเปนศูนยกลางของงานศิลปะที่
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นาสนใจไดในที่สุด แตทวาในชวงเวลาดังกลาว ทั้งแกลอรี่และนิตยสารกลับไมสามารถขยายการดํ าเนินงานออกไปไดเลย ไม
วาจะเปนดานการหาผูสนับสนุนรายใหมๆ หรือการพัฒนาใหเปนองคกรที่สามารถหารายไดเล้ียงตนเองได ตอมาผูอุปถัมภดัง
กลาวไมสามารถสนับสนุนทุนตอไปอีกได หลังจากนั้นไมนานแกลอรี่นี้จึงตองปดตัวเองลงไป โดยยุบรวมการดํ าเนินงานเขากับ 
Contemporary Art Space อยางเปนทางการในที่สุด ในขณะที่กิจการนิตยสารตองพักตัวเองลงไปอยางไมมีกํ าหนด ปรากฏ
การณเกี่ยวเนื่องตอความยั่งยืนจึงเปนเสมือนไฟไหมฟาง ซึ่งดูราวจะลุกโพลงเจิดจาเหมือนไฟปาแตก็ไดมอดดับลงในที่สุด แม
แตการดํ าเนินงานของสถาบันพีระศรี ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนศูนยวัฒนธรรม ซึ่งมีแผนการดํ าเนินงานที่ยืดหยุนและประสบความ
สํ าเร็จสูงสุดในประเทศไทยและยังเปนไฟที่ลุกโชนไดเนิ่นนานกวาเมื่อ 14 ปที่ผานมาแลวก็ไดมอดลงเชนกัน และยังไมมีผูใด
สามารถจุดไฟขึ้นใหมอีกครั้งไดเลย รากของปญหาอยูที่ความสัมพันธในระบบอุปถัมภซึ่งยังมีบทบาทอยูมาก ภายในสังคมไทย 
รวมทั้งขีดความสามารถในการวางแผนระยะยาวที่เหมาะสมประกอบกับการขาดความสนใจอยางเพียงพอ ที่จะสนับสนุนการ
ดํ าเนินงานดานศิลปะอยางจริงจังและตอเนื่องจากกลุมและชนชั้นตางๆ ในสังคม ภัณฑารักษทานหนึ่งของ Gallery 253 กลาว
กับผูเขียนวา เขาไมสามารถหาผูที่สนใจสนับสนุนแกลอรี่แหงนี้ไดแมจะเปนตอนที่ยังรุงโรจน และความกดดันในอีกดานหนึ่ง
คือ การที่ผูอุปถัมภในปจจุบันเองก็ไมพรอมใจที่จะเขามามีสวนกับความรุงโรจนของแกลอรี่เชนกัน

ประเด็นตอมาไดแก คุณภาพของการวิจารณศิลปะ โดยเฉพาะในแงมุมของความยั่งยืน เมื่อเปรียบเทียบกับในทศ
วรรษที่ 90 การวิจารณศิลปะไดมีการพัฒนาขึ้นอยางมาก นักหนังสือพิมพหลายทานมีความเชี่ยวชาญในการวิจารณศิลปะ
และสรางผลงานวิจารณอยางตอเนื่องอยูเสมอๆ สถานภาพของงานวิจารณศิลปะไดรับการยอมรับมากขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญใน
สังคมโดยทั่วไป อันดูไดจากองคประกอบตางๆ ของผูเขารวมทั้งหมดในการสัมมนาโตะกลมหัวขอ “The Next Society” ซึ่งจัด
โดย Nation Group เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2545 ที่ผานมา จากจํ านวนผูเขารวมทั้งหมด 12 ราย มีนักวิจารณศิลปะ 1 ทาน
และผูอํ านวยการแกลอรี่อีก 1 ทาน ที่เขารวมแลกเปลี่ยนดวย กระนั้น แมงานศิลปวิจารณจะพัฒนากาวหนาไปเพียงใดก็ตาม
อุปสรรคก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือการขาดการฝกอบรมดานวิชาการหรือหลักสูตรที่สอนในหัวขอนี้ในการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย (ดังเห็นตัวอยางไดอยางเปนรูปธรรม เชน การที่นักเขียนที่รับผิดชอบบทความศิลปะในนิตยสาร Metro 
Magazine ซึ่งถือวาเปนงานที่ดีที่สุด ชิ้นหนึ่งของนักศิลปวิจารณผูนี้มาจากประเทศสิงคโปร) และนักวิจารณศิลปะ ผูรับผิดชอบ
ในสวนประเทศไทย ของหนังสือ Asia Art News เปนสุภาพบุรุษชาวอังกฤษ เปนตน

ระดับที่เจ็ด ไดแกเครือขาย สวนมากถูกกํ าหนดโดยวิธีคิด ธรรมเนียม และลักษณะของความสัมพันธระหวางผูคนใน
สังคมไทย ในจุดนี้เองกอใหเกิดความขัดแยงในระดับตนๆ ของสังคมที่ไดรับอิทธิพลจากโครงสรางสังคมที่มีการแบงชนชั้น
อยางเหนียวแนน เชนเดียวกับการที่กลุมและระดับช้ันวรรณะตางๆ มีการแบงแยกเปนกลุมภายในสังคมยอยๆ ทํ าใหการจะ
สรางเครือขายทํ างานรวมกันที่ยั่งยืนเกิดขึ้นมาไดไมงายดายนัก หากจะใหเกิดกระบวนการสรางเครือขายที่ประสบผลสํ าเร็จ ก็
นาจะตองมุงเนนไปที่คนรุนใหมที่เติบโตขึ้นมาพรอมๆ กับอินเตอรเน็ต กลาวคือ คนในชวงวัยที่เริ่มตนทํ างานแลว ในจุดนี้อีก
เชนกันที่เราสามารถสังเกตเห็นไดถึงความไมสมัครใจที่แฝงซอนไว ซึ่งตอมาอาจจะแตกยอดออกมาเปนความขัดแยงที่ไม
สามารถจัดการอยางตรงไปตรงมาได อยางไรก็ตามโครงการที่นาสนใจตางๆ เทาที่ผานมา อาทิเชน โครงการ Photography 
Project ซึ่งจัดดํ าเนินการไปแลวเกาครั้ง เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 พิสูจนใหเห็นวา สามารถกาวผานขอปดกั้นตางๆ ทาง
ความคิด (Mental Block) ออกมาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกาวออกมาจากกระบวนการคิดที่เนนกลุมแบบปดตามประเพณี
ดั้งเดิม

แตอยางไรก็ตาม ความสนใจในการรวมประชุมเพื่อแแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิลปนหรือพันธมิตรจาก
ประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียนยังคงพัฒนาไปเพียงระดับหนึ่งเทานั้น ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจ เมื่อผูเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้รวม
ทั้งศิลปนหลายทานนิยมจะไปทํ างานในประเทศตะวันตกมากกวา มูลนิธิไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าประเทศไทยและภูมิ
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ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดตระหนักถึงความสํ าคัญของภารกิจดังกลาว จึงไดจัดใหศิลปน 20 ทานจากประเทศตางๆ ใน
อาเซียน พรอมกับศิลปนชาวไทยจากกรุงเทพฯ และเชียงใหมจํ านวน 10 ทาน เขารวมงานประชุมและพิธีเปดนิทรรศการ “The 
End of Growth?” ในป พ.ศ. 2544 ดวยวัตถุประสงคเพื่อสรางสายสัมพันธการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสรางเปนเครือ
ขายความรวมมือในระดับภูมิภาคตอไป อยางไรก็ตาม เปนที่นาเสียดายที่ศิลปนบางสวนที่มารวมงาน แสดงความลังเลที่จะทัก
ทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับศิลปนจากชาติตางๆ หรือพยายามสานตอความสัมพันธกันในวันตอๆ มา ทั้งนี้อาจจะเกิด
จากขีดจํ ากัดของความสามารถในการใชภาษาอังกฤษซึ่งมีอยูในระดับหนึ่งเทานั้น จึงเปนขอจํ ากัดสํ าคัญประการหนึ่งที่สงผล
ตอการมีความเชื่อม่ันพอที่จะเปดประเด็นสนทนาหรือพูดจาปราศรัยกับผูอื่นไดอยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ ศิลปนอีกหลายทานจึง
ยังไมเห็นความสํ าคัญในการสรางโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในชวงเวลาหลายๆ วันที่อยูรวมงาน เพื่อทํ าความรูจักศิลปน
ทานอื่นๆ จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดความสัมพันธอันแนนแฟนมากขึ้นในโครงขายของศิลปะและ 
วัฒนธรรมระหวางกันและกันตอไป

ขอสรุปสํ าคัญของการนํ าเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางศิลปะและความยั่งยืนในประเทศไทยดังที่
กลาวมาในขางตนทั้งหมดนี้ อาจจะกลาวไดวา เราสามารถมองเห็นความกาวหนาที่เกิดขึ้นอยางมากมายนี้ในเวลาที่นับวาส้ัน
ยิ่งในเชิงประวัติศาสตร แตในอีกดานหนึ่งปญหาที่กลาวถึงอยางกวางๆ ในบทความนี้ควรตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน เพื่อ
ปองกันไมใหระดับของพัฒนาการลดตํ่ าลง ซึ่งก็จะนํ าไปสูการตองเริ่มตั้งคํ าถามอีกครั้งถึงความกาวหนาในระยะเวลาตอไป 
การเอื้อใหเกิด โอกาสถกเถียงทางความคิดที่มีขอบเขตกวางขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการพัฒนาโดยผานสื่อตางๆ คงจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการจัดนิทรรศการและการประชุมของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล หัวขอ “The End of Growth? Ways of 
Development in to a Sustainable Future” ที่ไดนํ าใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวของกับวาทกรรมนี้ รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ในวงกวางยิ่งขึ้น ทั้งในแวดวงของศิลปน ผูจัดการงานศิลปะและผูสนใจทั่วไป และนั่นคือการสรางสีสันจุดประกายความ
คิดและเพิ่มมุมมองในมิติใหมๆ ใหกับงานศิลปะและนิทรรศการตอไปทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง อันจะนํ ามาซึ่งความแตก
ตางที่หลากหลาย หรือในทางกลับกัน อาจจะไมเปนไปตามผลที่คาดไวก็ไดเชนกัน
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รายการคํ ายอ

CBO Community-based Organization
CSD Commission on Sustainable Development
CSE The Center for Science and Environment
ECOSOC Economic and Social Council of the UN
FCCC Framework Convention on Climate Change
FDI Foreign Direct Investment
GDP Gross Domestic Product
GNI Gross National Income
GNP Gross National Product
IFG International Forum on Globalization
MNEs Multi-National Enterprises
NGO-COD Non-Government Organization Coordination Committee
NIC Newly Industrialized Country
PPP Polluter Pays Principle
PROUT Progressive Utilization Theory
SEA South East Asia
TNCs Transnational Corporations
UN United Nations
UNGAS United Nations General Assembly
WSSD World Summit on Sustainable Development
WTO World Trade Organization
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ล ําดับเหตุการณสํ าคัญ* ตั้งแต ป พ.ศ. 2485 - 2545
ลํ าดับเหตุการณสํ าคัญในรอบ 60 ปที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนาในประเด็นตางๆ ไดแก

• กิจกรรมของมนุษย
• เหตุการณที่มีผลตอมุมมองและแนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ
• กฎหมายและกฎระเบียบตางๆ
• ขอตกลงและองคกรทางการเมือง

ป เหตุการณประวัติศาสตร นโยบาย ขอตกลงระหวางประเทศ รประชุม สถาบัน

2485
การประกาศใชชื่อ สหประชาชาติ เปนครั้ง
แรก ตามขอเสนอของประธานาธิบดีรูสเวลต
แหงสหรัฐอเมริกา

2487 การลงนามในสนธิสัญญา
Bretton Woods Agreements

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว าง
ประเทศถือกํ าเนิดขึ้น

จดัตั้งศาลโลกขึ้นในกรุงเฮก6 และ 9 สิงหาคม สหรัฐอเมริกา
ทิ้งระเบิดปรมาณูที่ญี่ปุน UNESCO ถือกํ าเนิดขึ้นในกรุงลอนดอน2488

ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2

การสนับสนุนการคาเสรี
การทํ าขอตกลงรวมกันดานภาษีและก
(GATT) ในลักษณะเฉพาะกาลเพื่อสง
การเปดเสรีทางการคา

2489 Trygve Lie (Norway)
ขึ้นมาเปนเลขาธิการสหประชาติคนแรก

ที่ประชุมใหญสหประชาชาติรับมติครั้งแรกของการ
ประชุมเรื่องการใชพลังงานนิวเคลียรอยางสันติ
และกํ าจัดอาวุธนิวเคลียรและอาวุธอื่นๆ
เพื่อการทํ าลายลาง

จดัตั้งองคกรอนามัยโลก
(World Health Organization)

มีการบังคับใช GATT ที่ประชุมใหญองคการสหประชาชาติ
รับคํ าประกาศสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

มีการจัดตั้งองคกรการควบคุมดูแลการสงบ
ศึกของสหประชาชาติ (UNTSO) ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานดานสังเกตการณครั้งแรกของสห
ประชาชาติในปาเลสไตน

2491

ค ําประกาศสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

มกีารเสนอแนวคิดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม
ตอองคการสหประชาชาติ

มีการจัดตั้งองคการควบคุมดูแลการสงบศึก
ของสหประชาชาติ (UNTSO) ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติงานดานสังเกตการณครั้งแรกของสห
ประชาชาติในปาเลสไตน

หมายเหตุ - รายการเหลานี้ไมใชลํ าดับเหตุการณโดยสมบูรณ สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นยังมีอีกมากที่ควรมารวมไว หากแตราย เลือกขึ้นมาเพื่อชวยผูอานใหเห็นภาพยิ่งขึ้นและอาจมีประโยชนตอผูที่
สนใจติดตามวิวัฒนการของการพัฒนา
กา

ารคา 
เสริม

การนี้คัด



91

ป เหตุการณประวัติศาสตร นโยบาย ขอตกลงระหวางประเทศ การประชุม สถาบัน

2492

ประธานาธิบดีแฮรี เอส ทรูแมน คิดศัพทคํ า
วา “ดอยพัฒนา” หมายถึงประเทศที่ยากจน
เพือ่ใหตรงขามกับคํ าวา “พัฒนาแลว”
ที่หมายถึงประเทศที่รํ่ ารวย

2496

สภาสังคมและเศรษฐกิจแหงสหประชาชาติ
รับมติที่จะจัดหาแผนที่ที่อิงขอกํ าหนดรวมกัน
ทั่วโลก
โดยมีอัตราสวน 1:1,000,000

2500-2501 ปธรณีกายภาพสากล เริ่มการวัดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ

2502
โครงการพัฒนาของสหประชาชาติ
มคีวามสมบูรณแบบมากขึ้น

การจัดตั้งกองทุนสัตวปาโลก (WWF)
องคการเกษตรและอาหาร (FAO)2504
ยูเนสโกเริ่มโครงการแผนที่ดินของโลก

2507
จัดตั้งสนธิสัญญาวาดวยเรื่องการคาและการ
พฒันา (United Nations Conference on Trade 
and Development – UNCTAD)

2511

การเพิ่มของประชากรมนุษยทั่วโลกเปนที่
ยอมรับกันทั่วไปวาเปนภัยกับอนาคตของ
มนุษยชาติ (Ehrlich พิมพหนังสือชื่อ The 
Population Bomb)

การเร็ต ฮารดิน (Garret Hardin) พิมพบท
ความเรื่อง “The Tragedy of the Commons” 
และเสนอแนะแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู และ
การวางแผนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของมนุษย

มกีารจัดตั้ง Club of Rome

2512
มนุษยคนแรกไดไปเหยียบดวงจันทร
(ตามบทความทางประวัติศาสตร)

2515 “Limits to Growth” จัดพิมพโดย Club of Rome
การประชุมสิ่งแวดลอมโลกครั้งที่ 1
เปนการประชุมครั้งแรกของสหประชาชาติ
ดานสิ่งแวดลอม (สตอกโฮลม)

ธนาคารโลกยอมรับความลมเหลวดานแนว
ทางการพัฒนาเพื่อการยับยั้งความเจริญเติบ
โต2516
มีการจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอม
ของสหประชาชาติ
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2522

การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกเปนครั้งแรกที่กรุงเจนีวา
ซึ่งสรุปวาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
อาจมีผลกระทบในระยะยาวตอภูมิอากาศโลก

2523

คณะกรรมการบรนัดท: Brandt Commission 
(คณะกรรมการอิสระดานการพัฒนาระหวาง
ประเทศ) ซึ่งมี Willy Brandt เปนประธานได
ออกรายงานเรื่อง “North-South, A Program 
for Survival”

UNEP เริ่มโครงการกลยุทธการอนุรักษโลก

บริษัทไอบีเอ็มเปดตัวคอมพิวเตอรสวนบคุคล
(Personal computer)

2524
การพิมพแผนสุดทายของโครงการแผนที่ดิน
ของโลก ซึ่งจัดทํ าโดย FAO

2525 การประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับ
กฎหมายทางทะเล

2526
UNGAS จัดตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาโลก (‘World Commission on 
Environment and Development)

อุบัติเหตุจากโรงงานอตุสาหกรรมทํ าให
คนนับพันคนเสียชีวิตในประเทศอินเดีย

2527 คอมพิวเตอรสวนตัวรุน AT ของไอบีเอ็ม เริ่ม
ที่จะบทบาทสํ าคัญในการคํ านวณทางวิทยา
ศาสตร
ที่ใชกับคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ

การจัดตั้งแผนปฏิบัติการปาเขตรอน
(Tropical Forests Action Plan - TFAP)

2528
มีการทํ าขอตกลงเกี่ยวกับการทํ าไมเขตรอนสากลที่กรุงเจนีวา เพื่อจัดทํ ากรอบการดํ าเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพในการใชปาเขตรอนอยางยั่งยืน

2529 เตาปฏิกรณปรมาณูหลอมละลายที่เชอรโนบิล
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รายงาน “Our Common Future” โดย คณะกรรมการบรุนดทแลนด หรือ คณะกรรมการสิ่งแวด
ลอมและการพัฒนาโลก (World Commission on Environment and Development) สรางนิยาม
ศัพทคํ าวา
“การพัฒนาที่ยั่งยืน” และแนะนํ ากระบวนทัศนการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการสื่อสารโลกขึ้นเพื่อ
อํ านวยความสะดวกใหกับองคกรพัฒนาเอก
ชน

2530
การประชุมเบลลาจิโอ นักวิทยาศาสตร ชี้ใหเห็นถึงผลของการที่ระดับนํ้ าทะเลสูงขึ้น ซึ่งจะมีผล
มากกวา
ผลโดยตรงดานอุณหภูมิตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแถบชายฝงทะเล

มกีารลงนามในพิธีสารมอนทรีออล
กลุมทํ างานเฉพาะกิจไดรับการรองขอจาก
ที่ประชุมกรรมการบริหาร UNEP ใหศึกษา
ดานความหลากหลายทางชีวภาพ

2531

การประชุมครั้งแรกของกลุมทํ างานเฉพาะกิจ
กลุมเห็นดวยกับการที่จะใหมีการประชุม
เพื่อคุมครองที่อยูอาศัยในธรรมชาติ
ภายในกรอบงานระดับชาติ

สนธิสัญญาเวียนนาในป 1985 เพื่อคุมครองชั้นโอโซน

การประชุมที่เกี่ยวกับชั้นบรรยากาศที่เปลี่ยน
แปลง : นัยที่เกี่ยวกับความมั่นคงของโลก โต
รอนโต
เรียกรองใหมีการจัดตั้งกองทุนชั้นบรรยากาศ
โลก
ซึ่งอยางนอยที่สุดควรไดรับเงินสนับสนุนบาง
สวนจากภาษีของการบริโภคเชื้อเพลิงจาก
ซากพืช
ซากสัตวของประเทศอตุสาหกรรม

การประชุมระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งจัดโดย 
UNEP และองคกรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)

การทํ าลายกํ าแแพงเบอรลนิ (9 พฤศจิกายน)
รัสเซียเริ่มแยกตัวออกเปนรัฐอิสระเล็กๆ การบังคับใชพิธีสารมอนทรีออลเกี่ยวกับสารตางๆ ที่ทํ าใหชั้นโอโซนบางลง

2532
ที่ประชุมใหญสหประชาชาติตัดสินใจที่จะจัดการประชุม
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาในป พ.ศ. 2535

การประชุมของประเทศเล็กๆ เกี่ยวกับการ
เพิ่มขึ้นของระดับนํ้ าทะเลที่มัลดีฟส

ขอตกลงโลกเกี่ยวกับปาไมซึ่งเสนอโดย
นาย Gla Ullsten นายกรัฐมนตรีสวีเดน การประชุมสุดยอดโลกสํ าหรับเด็ก

การประชุมปาไมเขตรอนซึ่งเปนผลจากการ
เจรจาตอรองในป 1992 ของการประชุมสุด
ยอด
กลุมประเทศจีเจ็ดที่ฮุสตัน

การประชุมครั้งที่ 4 ของ IPCC จัดขึ้นที่สวีเดน
เพื่อรับรองอยางเปนทางการ รายงานที่คาดวา
ตามสถานการณที่เปนอยู ภายในป พ. ศ. 
2548 อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น 1 องศา
เซลเซียสจากตัวเลขที่ประมาณป พ. ศ. 2533 
และเพิ่มขึ้น 3 องศาเซลเซียส กอนสิ้นสุด
คริสตศตวรรษที่ 21 มาเลย เซียคัดค านสนธิสัญญาปาไมของ

UNCED

ที่ประชุมครั้งแรกของคณะทํ างานเฉพาะกิจ
ทํ าการตอรองสนธิสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ครั้งที่ 2 ในเจนีวา ประเทศตางๆ 137 
ประเทศตกลงที่จะเจรจาตอรองเนื้อหาใน
สนธิสัญญาภูมิอากาศโลก2533

UNDP จัดทํ าดัชนีการพัฒนามนุษยขึ้น

การประชุมของประเทศกํ าลังพัฒนาบาง
ประเทศเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมโลกซึ่ง
กลาววาเปนความรับผิดชอบของประเทศอุต
สาหกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดาน
สภาพภูมิอากาศโลก
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ประเทศในกลุม OECD ยอมรับความรับผิด
ชอบที่เกี่ ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิ
อากาศโลก
เอกสารขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคาและสิ่งแวดลอม
ซึ่ง ASEAN รองขอจาก GATT

การประชุมเตรียมการ UNCED ครั้งที่ 2
องคกรพัฒนาเอกชนและประเทศตะวันตก
เพิ่มแรงกดดันมากขึ้น

2534

กลุม G-77 (Group of 77) ประชุมกันที่กรุงปกกิ่ง 
และเรียกรองสิทธิในการพัฒนา

มหาอํ านาจหลายประเทศลงนามใน
ขอเรียกรองโลก
ซึ่งผูกมัดตัวเองใหฟนฟูสิ่งแวดลอมโลก

คณะกรรมาธิการเพื่อเจรจาตอรองระหวางรัฐ
บาล จัดการประชุมขึ้นโดยกลุมทํ างานเฉพาะ
กิจเพื่อ
จัดทํ าเอกสารการประชุมที่เกี่ยวกับความ
หลากหลายทางชีวภาพในการประชุมครั้งสุด
ทาย

การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการเพื่อ
ก า รเ จ ร จ า ต  อ ร อ ง ร ะ ห ว  า ง รั ฐ บ า ล  
(Intergovernmental Negotiating Committee – 
INC-1)

การประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ริโอ เดอ จาเนโร โดยมีนายมัวริส สตรอง เปนประธาน ไดจัดทํ าแผนปฏิบัติการ 21: อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ:
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และคํ าประกาศของการประชุมที่ริโอ
การประชุมคูขนานกับการประชุมสิ่งแวดลอมโลกจัดพมิพรายงานเรื่อง “สนธิสัญญาทางเลือก”

แผนงานปาเพื่ออนาคต (Forests for the 
Future) สหรัฐอเมริกาประกาศโครงการนี้ออก
มา
ในการประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกที่ริโอ
เพื่อเสริมความชวยเหลือใหกับการอนุรักษปา
ฝน

สนธิสัญญาวาดวยการควบคุมการเคลื่อนยาย
ขามเขตของของเสียที่มีอันตรายและกากพิษ
ที่ตกลงไวที่เมืองบาเซล ไดมีผลบังคับใช

อังกฤษและเยอรมันใหรัฐมนตรีทํ าการตอรอง
อนุสัญญาวาดวยปาไม ในขณะที่ประเทศผู
ผลิต นํ้  ามันในตะวันออกกลางสนับสนุน
อนุสัญญานี้

จัดตั้งคณะกรรมการสหประชาชาติดานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อดํ าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 21

รายงาน Pronk – Iglesias นํ าเสนอบทบาท
และโครงสร างของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ไมไดรับความสนใจ

มีการลงนามในกรอบสนธิสัญญาวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่การประชุมของ
สหประชาชาติ เ รื่องสิ่ งแวดล อมและการ
พัฒนา
ที่กรุงริโอ เดอ เจเนโร

2535

มกีารจัดพิมพผังของโลกแบบดิจิตอล

ประเทศกํ าลังพัฒนามีมติที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการ 21 ผลจากการประชุมที่ริโอ
และยอมรับขอตกลงทุกขอ

สนธิสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีว
ภาพ เปดใหลงนามที่การประชุมสุดยอดที่ริโอ
สหรัฐอเมริกาปฏิเสธที่จะลงนาม

มกีารเริ่มเจรจาเกี่ยวกับขอตกลงดานการตัดไมในเขตรอนสากล

2536 บราซิล กานา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
เรียกรองใหขอตกลงใหม
ครอบคลุมถึงปาเขตอบอุนดวย

การประชุมโลกเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมาธิการระหวางประเทศประชุมเกี่ยว
กับความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจัดตั้งโดย 
UNEP
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การประชุมสากลเกี่ยวกับประชากรและการ
พัฒนา กรุงไคโร

การประชุมสากลของสหประชาชาติเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกํ าลังพัฒนาที่
เปนเกาะเล็ก

2537

การประชุมสากลวาดวย
การลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

มกีารจัดตั้งองคกรการคาโลก (WTO) ในการ
ประชุมเจรจาต อรองรอบของอุ รุกวัยของ 
GATT เพื่อใหเปน
องคกรสากลตามกฎหมายในการจัดการ
ดานกรอบการทํ างานสากลเกี่ยวกับกฎเกณฑ
และขอตกลงทางการคา

การประชุมสตรีโลกครั้งที่ 4 ที่กรุงปกกิ่ง

การประชุม FAO ที่กรุงโรม

การประชุมระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับปาไมไดจัด
การประชุมครั้งที่ 3 ของคณะกรรมาธิการเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงนิวยอรค

การประชุมรอบแรกของการประชุมของฝาย
ตาง ๆ ของ FCCC ที่กรุงเบอรลิน

การจัดตั้งกลุมทํ างานดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่กรุงจาการตา

การประชุมของสหประชาชาติครั้งที่ 9 วาดวย
การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผู
กระทํ าผิด

2538 ประธานาธิบดีฟสิปปนสออกกฎเพื่อควบคุมดู
แลการเก็งกํ าไรทางชีวภาพ (Bioprospecting)

อินเดียทํ าลายภาวะชะงักงันในการเจรจาเรื่อง
การลดการปลอยสารพิษโดยเรียกร องให
ประเทศ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ล ด ก า ร ป ล  อ ย ก  า ซ
คารบอนไดออกไซดลง 20% ภายในป พ.ศ.
2543

การประชุมสุดยอดดานการพัฒนาสังคม
เมืองโคเปนเฮเกน

การประชุมครั้งแรกขององคกรสนับสนุนใหคํ า
แนะนํ าด านวิทยาศาสตร  เทคนิค และ
เทคโนโลยี (Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice - 
SBSTTA of UNFCC)

การประชุม HABITAT 2 ที่อิสตันบูล
การประชุม SBSTTA2
การประชุมสุดยอดเกี่ยวกับอาหารโลก
การประชุมครั้งที่ 9 ขององคการสหประชาชาติ
วาดวยการคาและการพัฒนา (UNTAD)

2539
เปรู และสวิสเซอรแลนดใหเงินสนับสนุน
กลุมทํ างานเพื่อทบทวนองคกรและเครื่องมือที่
มีอยูในการทํ าปาไม

การบังคับใชกฎหมายที่ควบคุมแหลงพันธุ
กรรมภายในประเทศ สนธิสัญญาแอนดีน ซึ่ง
หมายถึงประเทศโบลีเวีย โคลัมเบีย เอควาดอร 
เปรู
และเวเนซูเอลา รอบที่ 2 ของการประชุมของฝายตางๆ ที่ขึ้น

กับ FCCC ที่กรุงเจนีวา
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ป เหตุการณประวัติศาสตร นโยบาย ขอตกลงระหวางประเทศ การประชุม สถาบัน
ผูผลิตรถยนตของสหรัฐ บริษัทนํ้ ามัน และสหภาพการคาทํ าการโฆษณามูลคา 13 ลานดอลลาร ที่
รณรงควาสนธิสัญญาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจะทํ าใหราคาสนิคาพุงสูงขึ้นลิบลิ่ว

สภาสูงสหรัฐผานมติเบิรด – เฮเจล (Byrd – 
Hagel Resolution) ซึ่งมีใจความวาสหรัฐ
อเมริกาจะไม
รับรองสนธิสัญญาใดๆ เกี่ยวกับภูมิอากาศ
ถาสนธิสัญญานั้นไมรวมขอผูกมัดที่มีตอ
ประเทศกํ าลังพัฒนา

ประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดตกลงกันที่จะลด
สารเรือนกระจกลง 5.2% ตํ่ ากวาระดับ 1990 
ภายในป 2008-2012 ญี่ปุนเห็นชอบที่จะลง 6% 
สหรัฐอเมริกา 7% และสหภาพยุโรป 8% ตํ่ า
กวาระดับ 1990

การประชุมรอบที่ 3 ของการประชุมของฝาย
ตางๆ ของ FCCC เกี่ยวกับพิธีสารเกียวโต 
ดานการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

การประชุมครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (CSD-5) IPF เสนอทางเลือก
ซึ่งไมจํ าเปนตองเห็นรวมกันเฉพาะเรื่อง

2540

กระบวนการนานาชาติ (กลุม 77 ,สหรัฐ
อเมริกา ,สหภาพยุโรป) เริ่มตนขึ้น
เพื่อใหมีการประชุมดานการงินเพื่อการพัฒนา

ไมมีการตกลงกันในเรื่องใดๆ ในการประชุม
ครั้งที่ 4 และเปนครั้งสุดทายของ IPF ที่กรุงนิว
ยอรคในเดือนกุมภาพันธ

การประชุมพิจารณาความคืบหนาหลังจากการ
ประชุมที่กรุงริโอ 5 ป

คณะกรรมาธิการการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดการ
ประชุมระหวางรัฐบาลเกี่ยวกับปาไมเพื่อเสนอ
รายงานขึ้นสุดทายใน CSD – 8 ในป 2000

การประชุมครั้งที่ 8 ขององคกรสนับสนุน
ที่กรุงบอนนซึ่งเนนการคาที่ปลอยสารพิษ
การประทวงครั้งใหญทั่วโลกเพื่อยับยั้งการ
เจรจาของประเทศที่พัฒนาแลวเรื่องขอตกลง
พหุภาคี
ในการลงทุน (Multilateral Agreement on 
Investment)

2541

พิธีสารเกียวโตเปดใหลงนามที่นิวยอรค

การประชุมการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก
ของสหประชาชาติที่กรุงบัวโนสไอเรส

การประชุมครั้งที่ 54 ของ UNGAS เพื่อเรียก
ร องให รัฐบาลของประเทศตางๆ ใหการ
สนับสนุนการประชุมด านการเงินเพื่อการ
พัฒนาที่จะจัดขึ้นในป พ.ศ. 2544

การประชุมองคกรพัฒนาเอกชน โลกซึ่งจัดขึ้น
ที่
แคนาดาเพื่อสนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับ 
“สมัชชาประชาชน”

คณะมนตรีองคกรการคาโลกประชุมกันที่ซี
แอตเติ้ล การเจรจาลมเหลว

การประชุมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกที่กรุงบอนน

2542

IFF-3 การประชุมครั้งสุดทาย
กอนการประชุมใหญที่เสนอรายงานตอ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กรุงเจนี
วา

การประชุม SBSTTA – 4
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ป เหตุการณประวัติศาสตร นโยบาย ขอตกลงระหวางประเทศ การประชุม สถาบัน
การประชุมประจํ าสหัสวรรษของ
องคกรพัฒนาเอกชนที่นิวยอรค เตรียมการ
สํ าหรับ
“สมัชชาประชาชน”การขาดประชามติในชวง IFF – 2 ที่เจนีวายัง

คงดํ าเนินตอไป
การประชุม UNDPI / NGO ที่นิวยอรค เพื่อ
เสริมสรางความแข็งแกรงใหกับประชาสังคม
ในการปฏิบัติงานของสหประชาชาติ

สนธสิญัญาโลก (Earth Charter)
การประชุมที่กรุงเฮกเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก การเจรจาลม
เหลว
การประชุมองคกรครั้งแรกเพื่อเตรียมการจัด
ประชุมดานการเงินเพื่อการพัฒนา

2543

UNGAS ตัดสินใจจัดการประชุมสิ่งแวดลอม
โลกครั้งตอไปที่กรุงโจฮันเนสเบิรกในป พ.ศ. 
2545
ภายใตหัวขอ “การประชุมสุดยอดโลกเกี่ยวกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน”’

การเจรจาของ MAI ยังคงดํ าเนินตอไปที่กรุงปา
รีส

การประชุม COP 6 ของ UNFCC ในกรุงบอนน ประเทศเยอรมันนี และการประชุม COP 7
ในเมืองมารราเกช ประเทศโมรอคโค สงผลใหเกิดขอตกลงขั้นสุดทายสํ าหรับกฎตางๆ ในพิธีสาร
เกียวโต

การประชุมระดับสากลสํ าหรับพรรคการเมืองสี
เขยีว (Green Parties) จากทั่วทุกทวีป
ในเมืองแคนเบอรรา

2544

การโจมตีอาคารเวิลดเทรดเซนเตอรในนิว
ยอรกและอาคารกระทรวงกลาโหมสงผลให
เกิด
สงครามตอตานผู ก อการรายนํ าโดยสหรัฐ
อเมริกา

เวทีนํ าเสนอระดับชาติในประเทศไทยวาดวย
วาระประชาชนตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุม WSSD – Prepcom ครั้งที่ 1
ในนครนิวยอรก
UN – Conference on Finance for 
Development, Monterrey, Mexico
2nd World Social Forum, Porto Alegre, Brazil
การประชุม WSSD – Prepcom ครั้งที่ 2
เดือนกุมภาพันธ นครนิวยอรก
การประชุม WSSD – Prepcom ครั้งที่ 3
เดือนเมษายน นครนิวยอรก
การประชุม WSSD – Prepcom ครั้งที่ 4
เดอืนพฤษภาคม - กรกฎาคม บาหลี

2545

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร ตะวันตก
ประกาศกอตั้ง โดยมีนาย Xanana Gusmao ทํ า 
พิธีสาบานตนรับตํ าแหนงเปนประธานาธิบดี
คนแรก

การประชุมหารือระดับชาติวาดวย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

การประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืน กันยายน โจฮันเนสเบิรก
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พิมพทางไท, 2537.
โครงการบวชปา 50 ลานตน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงครองราชยครบ 

50 ป. บวชปาตนนํ้ า. พิมพโดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวด
ลอม, 2539.

โครงการสัมมนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมนํ้ า โดยมีประชาชนเปนสวนรวม. เอกสารประกอบการ
สัมมนา หายนะ – ความขัดแยงเบื้องหลังโครงการผันนํ้ าและเขื่อนขนาดใหญ ภาคเหนือ และขอเสนอเชิง
นโยบาย. บริษัทอารตแอนดเอเจนซี จํ ากัด, 2543

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). การพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : สํ านักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2538.
เทียนชัย วงศชัยสุวรรณ. “สูกระแสกระบวนทัศนใหม GLOBAL VISION”.กรุงเทพฯ :
ไอโอนิค อินเตอรเทรด รีซอสเซส จํ ากัด,2539.
ปรีชา เปยมพงศสานต. ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา. ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ : กรุงเทพฯ, 2538
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ปรีชา เปยมพงศสานต. เศรษฐศาสตรสีเขียวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2536.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาแนวคิดไทย 12407 หนวยที่ 1-6. โรงพิมพมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.

มานพ เมฆประยูรทอง.แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.กรุงเทพฯ : อมรทรพริ้นติ้ง แอน พับลิซซิ่ง จํ ากัด 
(มหาชน), 2537.

วิทยากร เชียงกูล.เพื่อศตวรรษที่ 21 วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย.กรุงเทพฯ : ม่ิงมิตร, 2540.
วิทยากร เชียงกูล. เศรษฐศาสตรมิติใหม. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรทรพริ้นติ้งแอนด พับลิชชิ่ง จํ ากัด (มหาชน), 2542.
สํ านักงานสถิติแหงชาติ สํ านักนายกรัฐมนตรี. สมุดสถิติรายป ประเทศไทย. กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ สํ านักงาน

สถิติแหงชาติ, 2542.
อนุช อาภาภิรม. ส่ิงแวดลอมและประชากรเครื่องเซนความเจริญ. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรทรพริ้นติ้งแอนด พับลิชชิ่ง 

จํ ากัด (มหาชน), 2543.

วารสาร
กรุงเทพธุรกิจ บทความ”จุดประกาย 2” ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2543
กรุงเทพธุรกิจ บทความ”จุดประกาย 3” ฉบับวันที่ 14 ม.ค. 2543
ขาวสํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ปที่ 3 ฉบับที่ 396
ผูจัดการรายวัน บทความ”สังคมสีเขียว” ฉบับวันที่ 10 ก.พ. 2543
มติชนสุดสัปดาห ปที่ 20 ฉบับที่ 1042 (7 ส.ค. 2543)
มติชนสุดสัปดาห ปที่ 20 ฉบับที่ 1044 (21 ส.ค. 2543)
 มติชนสุดสัปดาห ปที่ 20 ฉบับที่ 1039 (24กรกฎาคม2543)
โลกสีเขียว ปที่ 3 ฉบับที่ 12 (เมษายน – มิถุนายน 2534)
โลกสีเขียว ปที่ 4 ฉบับที่ 17 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2540)
โลกสีเขียว ปที่ 7 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2541)
วารสารการประชาสงเคราะห ปที่ 42 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2542)
วารสารพัฒนาที่ดิน ปที่ 37 ฉบับที่ 376 (มกราคม – มีนาคม 2543)
วารสารยูเนสโก คูริเย (กรกฎาคม – สิงหาคม 2535)
วารสารยูเนสโก คูริเย (ธันวาคม 2540)
วารสารยูเนสโก คูริเย (มกราคม 2542)
วารสารแรงงานสัมพันธ ปที่ 34 ฉบับที่ 3 ( พฤษภาคม – มิถุนายน 2535)
วารสารโลกสีเขียว ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มีนาคม – เมษายน 2538)
วารสารโลกสีเขียว ปที่ 5 ฉบับที่ 21
วารสารวิจัยสภาวะแวดลอม ปที่ 19 เลมที่ 2
วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 9 ฉบับที่ 40 (เมษายน-มิถุนายน 2539)
วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 5 ฉบับที่ 21 (2536)



102

วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 5 ฉบับที่ 23 (2536)
วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 5 ฉบับที่ 20 (2536)
วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 6 ฉบับที่ 27 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2537)
วารสารสงเสริมการอนุรักษธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม ปที่ 9 ฉบับที่ 40 (เมษายน – มิถุนายน 2539)
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เอกสารเพิ่มเติมในเครือขายอินเตอรเน็ต:

Agenda 21, ‘RIO Cluster’ Information Habitat the NGO Alternative Treaties full text of the Alternatives 
Treaties:
http://www.igc.org/habitat/tresties/

Beginners Guide to the Earth Summit 2002:
http://www.earthsummit2002.org/es/2002/Earth%20Summit%202002.pdf

Civil society presentations on the Internet:
http://www.un.org/esa/ffd/NGO/1100hear/panel_list l.htm

Commission on Sustainable Development:
http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm

Convention on Biological Diversity:
http://www.biodiv.org/biosafe/protocol/index.htm

Declaration of the United Nations conference on the human environment (1972):
http://www.tufts.edu/department/fletcher/multi/texts/STOCKHOLM-DECL.tex

ECA Conference On Financing Development ... In Addis Ababa May 6-8 To Discuss "The Challenges Of 
Financing Development."
http://www.telecom.net.et/~usis-eth/wwwhec02.htm

Ensuring effective preparations for the 10- year review of progress achieved in the Implementation of 
Agenda 21 and the Progress for the further Implementation Agenda 21:
http://www.un.org /documents/ga/docs/55/a55120.pdf

Escaping the dam era, on dams in Thailand:
http://www.levantenet.com/wildlifund/library/dam.htm

Event’s, Conferences and Exhibitions:
http://www.thaienvironment.net/prof/event/pf_event.asp

http://www.igc.org/habitat/tresties/
http://www.earthsummit2002.org/es/2002/Earth Summit 2002.pdf
http://www.un.org/esa/sustdev/csd.htm
http://www.biodiv.org/biosafe/protocol/index.htm
http://www.tufts.edu/department/fletcher/multi/texts/STOCKHOLM-DECL.tex
http://www.telecom.net.et/~usis-eth/wwwhec02.htm
http://www.levantenet.com/wildlifund/library/dam.htm
http://www.thaienvironment.net/prof/event/pf_event.asp
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"Financing for development"...
... Release ece/gen/00/33 Geneva, 7 December 2000. "Financing for development" conference
http://www.unece.org/press/00gen33e.htm

Financing for Development: Articles -... ... UN Regional Conference Urges More Transparency in 
International Financing... up to the global summit on Financing for Development. Asian delegates…
http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/

For environment policies for each political party on the Thai “national Election Day” 6 January 2001:
http://www.thaienvironment.net/update_area/spr/env_policy/env_policy.htm

Ford predicts end of car pollution. the Independent (UK):
http://www.independent.co.uk/news/uk/environment/2000-10/ford061000.shtml

Forest Conservation Portal Vast Rainforest, Forest and Biodiversity Conservation News & Information:
http://forests.org/

Global Environment Facility contribution to Agenda 21:
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5594.pdf

Global Policy Forum - Social and Economic Policy:...
Joint activities with environmental associations or organizations to facilitate communication within Thai 
society:
http://www.thaienvironment.net/eca/eca_home.htm

"THE JO'BURG MEMO "
http://www.joburgmemo.org/

Kyoto Protocol of the united nation framework convention climate change (FCCC):
http://www.bigeye.com/kyoto.htm

Kyoto Protocol On Climate Change Implications For The Future:
http://www.aaas.org/international/whatshew/bollhsph.htm

MAI - What is it?
http://www.flora.org/

http://www.unece.org/press/00gen33e.htm
http://www.thaienvironment.net/update_area/spr/env_policy/env_policy.htm
http://www.independent.co.uk/news/uk/environment/2000-10/ford061000.shtml
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5594.pdf
http://www.thaienvironment.net/eca/eca_home.htm
http://www.joburgmemo.org/
http://www.bigeye.com/kyoto.htm
http://www.aaas.org/international/whatshew/bollhsph.htm
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MAI: Package of commentary, analysis and links to websites about Multilateral Agreement on Investment.
http://www.oneworld.org/guides/MAI/index.html

Main areas of work and initiatives of the UN-secretariat in preparation for the 2002 world summit on 
sustainable development:
http://www.un.org/rio+10 /web_pages/brief2002dec l.htm

Malmö Ministerial Declaration:
http://www.ourplanet.com/imgversn/112/malmo.html

Measures taken in the United Nations system to accelerate progress in the implementation of Agenda 21 
and the Program for the further Implementation of Agenda 21:
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5578.pdf

Multilateral Agreement on Investment (MAI): A proposed multilateral international agreement that is currently under 
negotiation at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in Paris.
http://www.appletonlaw.com/MAI/

Pollution in Thailand: ไมพลาสติก (Plastic Lumber), คพ.เขมเผาแบตเตอรีเกากอมลพิษ จวกนโยบายสวล.พรรค
การเมือง “พล้ิว” ไมทํ าการบาน-ขาดความชัดเจน
http://www.thaienvironment.net/tpol/tp_home.htm

Southern Perspectives on the Climate Conference .Cop 6 I, annex : a southern analysis of cop 6 by 
Richard Sherman:
http://www.cseindia.org/html/cmp/climate/ew/index.htm

Study of Heike Leitschuh-Fecht on the significance of 2002 the Earth Summit (German) plus calendar of 
international events:
http://www.egroups.com/files/hbs-intern-rio10/General+Earthsummit+2002+Info/

Thai safety issues: มาตรการของประเทศสํ าหรับการจัดการกากกัมมันตรังสี , ผูผลิตเตาไมโครเวฟรอนลูกคาสงคืน 
สธ.ยันอัตรายรังสีแนะใชอยางระวัง , แผนแมบทการปองกันและระงับอุบัติภัยโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
http://www.thaienvironment.net/tsaf/ts_home.htm

Thai water resources: โครงการแกไขปญหานํ้ าเนาเสีย , เปดบอบํ าบัดพัทยา 13 ธค.

http://www.ourplanet.com/imgversn/112/malmo.html
http://www.un.org/documents/ga/docs/55/a5578.pdf
http://www.thaienvironment.net/tpol/tp_home.htm
http://www.cseindia.org/html/cmp/climate/ew/index.htm
http://www.egroups.com/files/hbs-intern-rio10/General+Earthsummit+2002+Info/
http://www.thaienvironment.net/tsaf/ts_home.htm
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http://www.thaienvironment.net/twat/tw_home.htm

The Challenge of Global Climate Change. Implementing the Kyoto Protocol, Woods Hole Research Center, 
update on the United Nations Framework Convention on Climate Change:
http://www.grobalchange.org/editall/98aprl.htm

The Earth Charter Campaign Promoting a people Earth Charter for the 21st Century and beyond:
http://www.earthcharter.org/draft/charter.htm

The Global links and networks between sustainable development stakeholders, and across regions:
www.earthsummit2002.org

... This is the main GPF page on the subject of Financing for Development, including the UN conference 
process leading to a global summit in early 2002. ...
 http://www.globalpolicy.org/socecon/ffd/indxmain.htm

TWN Third World Network: Thai Groups question World Bank legitimacy
http://www.twnside.org.sg/title/supara-cn.htm

United Nations Secretariat of the Convention to Combat Desertification:
http://www.unccd.int/main.php

United Nations Sustainable Development Decisions of the general assembly and commission on 
sustainable development:
http://www.un.org/esa/sustdev/majorg.htm

Weekly New & Articles Update:
http://www.thaienvironment.net/

เอเทนไรนํ้ า พลังงานทดแทนสํ าหรับอนาคต , สวทช. เรงเครื่องเปดอุทยานวิทยแหงแรก:
http://www.thaienvironment.net/tlab/tl_home.htm

ธรรมาภิบาลการคาและสิ่งแวดลอม , การทํ างานอยางถูกตอง , แนะผูประกอบการใสใจทิศทางผูบริโภค , มุงสินคา
มาตรฐานคูอนุรักษส่ิงแวดลอม:
http://www.thaienvironment.net/tqual/tq_home.htm

http://www.thaienvironment.net/twat/tw_home.htm
http://www.grobalchange.org/editall/98aprl.htm
http://www.earthcharter.org/draft/charter.htm
http://www.earthsummit2002.org/
http://www.twnside.org.sg/title/supara-cn.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/majorg.htm
http://www.thaienvironment.net/
http://www.thaienvironment.net/tlab/tl_home.htm
http://www.thaienvironment.net/tqual/tq_home.htm
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เอกสารบนฐานขอมูลออนไลน:

A summary Of The Major Documents Signed At The Earth Summit And The Global Forum:
http://www.ciesin.org/docs/003-312/003-312.html

About Globalization.Com – fresh opinions on Globalization of labor:
http://www.aboutglobaolization.com/

Find Articles:
http://www.findarticles.com/cf_0/m1076/3 42/62277263/pl/article.jhtml

“Rio Cluster” of U.N. Proceedings:
 http://www.igc.apc.org/habitat/un-proc
http://www.igc.org/habitat/un-proc/index.html

US-Congressional Research Service:
http://www.cnie.org/nel/inter-2.html

http://www.ciesin.org/docs/003-312/003-312.html
http://www.aboutglobaolization.com/
http://www.findarticles.com/cf_0/m1076/3_42/62277263/pl/article.jhtml
http://www.igc.apc.org/habitat/un-proc
http://www.igc.org/habitat/un-proc/index.html
http://www.cnie.org/nel/inter-2.html
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เกี่ยวกับ มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล

มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล อันเปนองคกรที่เกี่ยวของกับพรรคการเมืองสีเขียว (Green Party) ในประเทศเยอรมันนี 
ซึ่งมีสํ านักงานใหญอยูที่ยาน Hackesche Höfe ใจกลางกรุงเบอรลิน จัดเปนมูลนิธิที่ดํ าเนินกิจกรรมทางการเมืองโดย
อิสระดวยการทํ างานโดยใชปญญาและโดยเปดเผย

ไฮนริค เบิลล (พ.ศ. 2460 – 2528) จัดวาเปนนักเขียนและนักวิพากษสังคมในแถวหนาคนหนึ่งของประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมันนี เชาไดรับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในป พ.ศ. 2515

เปาหมายแรกเริ่มของมูลนิธีฯ คือการสนับสนุนการศึกษาดานรัฐศาสตรทั้งในและนอกประเทศเยอรมันนี โดย
หวังวาจะเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมในกระบวนการประชาธิปไตย กิจกรรมทางสังคมและการเมือง และการสราง
ความเขาใจกับวัฒนธรรมตางชาติตางศาสนา และยังไดสนับสนุนงานดานศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและงาน
วิจัย รวมไปถึงความรวมมือดานการพัฒนา กิจกรรมของมูลนิธิฯ ยังดํ าเนินไปตามคุณคาหลักทางรัฐศาสตร ทั้งในดาน
ส่ิงแวดลอม ประชาธิปไตย ความสมัครสมานสามัคคี และความรักสงบ

ทางมูลนิธิฯ ไดดํ าเนินงานรวมมือกับองคกรตางๆ หลายตอหลายแหง โดยในปจจุบันมีอยู 130 องคกรจาก 
60 ประเทศทั่วโลก โดยในการดํ าเนินงานดังกลาวมีการมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับความเคลื่อนไหวดานสิ่ง
แวดลอมและประชาสังคมในระดับสากล มีการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและประสบการณอยางกวาง
ขวาง และยังคงไวซึ่งความรูสึกเบื้องตนขององคกรอยางเต็มเปยม การสรางความรวมมือระหวางชาติดังกลาวนี้ไดแก
โครงการแลกเปลี่ยนบุคคลากรเพื่อรวมกันสรางสมประสบการณและเครือขายในการดํ าเนินงานทางการเมือง นอกจาก
นี้ยังรวมถึงโครงการอบรมนักกิจกรรมทั้งในระดับเบื้องตนและระดับกาวหนาอีกดวย

ทางมูลนิธิฯ ยังไดดํ าเนินการเปดสถาบันการศึกษาสองแหง ไดแก Green Academy และ Feminist Institute 
ซึ่งมุงเนนการวิเคราะหเชิงลึกและการสังเคราะหกรณีปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง

ในปจจุบันนี้ มูลนิธิไฮนริค เบิลล มีพนักงานประจํ าอยูกวา 160 คน และยังมีสมาชิกอีกกวา 300 คนผู
สนับสนุนทั้งทางดานการเงินและความชวยเหลือตางๆ ที่ลวนประเมินคามิได

มูลนิธิฯ มีสํ านักงานประจํ าตางประเทศและสํ านักงานโครงการอยูในหลายประเทศทั่วโลก เชน ประเทศสหรัฐ
อเมริกา กัมพูชา สาธารณรัฐเชค เอลซัลวาดอร อิสราเอล เคนยา ปากีสถาน แอฟริกาใต ตุรกี และมีสํ านักงานประจํ า
ทวีปยุโรปอยูที่กรุงบรัสเซลส และยังคงเปดขยายสํ านักงานสาขาไปยังประเทศตางๆ อยูโดยตลอด โดยในระยะหลังนี้ 
ทยอยเปดที่บอสเนีย-เฮอเซโกวินาและอาหรับตะวันออกกลาง สํ านักงานสาขาลาสุดที่เพิ่งเปดตัวไปไดแกสาขาประจํ า
ประเทศบราซิลและประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม

สํ าหรับสํ านักงานประจํ าประเทศไทย ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการเมื่อเดินกุมภาพันธ พ.0ศ. 2543 โดยมี
การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการในหัวขอ Debating Green เปาหมายอันสํ าคัญยิ่งสํ าหรับความรวมมือกับประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ความยุติธรรมทางสังคมและความเสมอ
ภาคทางเพศ การกระจายอํ านาจสูประชาชนและการมีสวนรวมในการปกครองภายใตระบอบประชาธิปไตย
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เกี่ยวกับผูเขียน

Karl H. Segschneider ผูเขียนบทความเลมนี้และ 10 Years after Rio ซึ่งเปนหนังสือของมูลนิธิไฮนริคเบิลล
ที่ตีพิมพออกไปกอนแลว เคยดํ ารงตํ าแหนงผูชวยศาสตรจารยในวิชาภาษาไทยในสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ศึกษา มหาวิทยาลัยฮัมโบลท กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมันนี และเคยอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยใหกับโครงการ
การพัฒนาตางๆ จากประเทศเยอรมันนี ความรูและความเขาใจในประเทศไทยของเขาเกิดขึ้นจากการสั่งสมประสบ
การณการทํ างานภายในประเทศไทยกวา 10 ป รวมทั้งการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขามนุษยและการจัดการสิ่ง
แวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบันทํ างานเปนที่ปรึกษาอิสระใหกับโครงการจากตางประเทศที่มีสวนสนับสนุน
การจัดการสิ่งแวดลอม การกระจายอํ านาจ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความยั่งยืน ปจจุบันอาศัยอยูในจํ าหวัดเชียงใหม ประเทศไทย

น.ส. วิลาสินี ภูนุชอภัย สํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขามนุษยและการจัดการสิ่งแวดลอมจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปจจุบัน ทํ างานอยูกับ ศูนยบริการขอมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสมสํ าหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (RISE – AT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Dr. Jörg Löschmann เปนสมาชิกสถาบันเกอเธของประเทศเยอรมันนี ปจจุบันทํ างานเปนที่ปรึกษาอิสระ 
เคยเปนภัณฑารักษใหกับนิทรรศการศิลปะของมูลนิธิฯ ชื่อ The End of Growth? เมื่อ พ.ศ. 2545 ผลงานนิทรรศการ
ตอไปที่รับเปนภัณฑารักษอีกครั้งหนึ่ง คือ นิทรรศการ Identities versus Globalisation? ในป พ.ศ. 2547
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เอกสารชดุรายงานนํ าเสนอตอการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุดนี้ซึง่มทีัง้หมด14 เลม 
จดัพิมพโดยมูลนิธิไฮนริค เบลิล เนือ่งในโอกาสที่มีการจัดประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น ณ เมือง
โจฮันเนสเบิรก ประเทศแอฟรกิาใต หลังจากการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่จัดขึ้นครั้ง
แรกเมือ่สิบปที่ผานมา (จัดขึ้นที่เมืองริโอ เด จาเนโร เมื่อ ป พ.ศ. 2535) เนือ่งจากเห็นวาเปนโอกาสอันดีที่นานา
ชาตจิะไดหนัมาใหความสนใจประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางจริงจัง

ดวยเหตนุี ้ มลูนธิจิึงไดทยอยจัดทํ าเอกสารชุดนี้ออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลอันหลากหลาย ผานขอ
เขยีน กรณศึีกษา และเอกสารสํ าคัญตางๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวของกับการประชุมสุดยอดดังกลาว โดยสํ านักงาน
ใหญของมูลนิธิในเบอรลินและสํ านักงานสาขาประจํ าตางประเทศไดรวมกันจัดทํ าเอกสารทั้งชุดนี้เปนภาษา
ตางๆ โดยมุงหวังใหเอกสารเหลานี้มีสวนชวยไมมากก็นอยใหผูเขารวมและผูสนใจไดมีความพรอมสํ าหรับการ
ประชมุคร้ังสํ าคัญในระดับนานาชาติที่ผานมา

ทานที่สนใจสามารถติดตอขอรับเอกสารชุดรายงานนํ าเสนอตอการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่
ยั่งยืนไดที่มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล สํ านักงานประจํ าประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จังหวัด
เชยีงใหม หรือดาวนโหลดไดที่ www.worldsummit2002.org
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