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โลกาภวิตัน์ (globalization) เป็นคําแห่งยคุสมยัของโลกปัจจุบนั แต่ความเขา้ใจของแต่ละกลุ่มคนดูจะ

แตกต่างกัน มีทงักลุ่มคนทีชอบและกลุ่มคนทีไม่ชอบ อย่างไรก็ตาม โลกาภิวตัน์ได้เกิดขึน ดํารงอยู่ และ

คลคีลายขยายตวัต่อไป ทงัในบรบิททางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง ทก่ีอใหเ้กดิผลทงัดทีงัเลวใหแ้ก่กลุ่มคน

และสงัคมในโลกนี สงัคมไทยตกอยู่ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ ทไีม่อาจหลีกพน้จากทงัผลดีและผลเสยีของมนั

ปัญหาวา่ประเทศไทยจะอยูก่บัมนัอยา่งไร เราจะมแีนวคดิและทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง

ไทย ภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์อย่างไร จึงจะสามารถลดขอ้เสยีลงได้ และใช้ขอ้ดีของมนัใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

สงัคมไทย

๑. อะไรคือโลกาภิวตัน์

นกัคดินักวชิาการต่างสาขา ให้มมุมองและความหมายของคําว่า โลกาภิวตัน์ทแีตกต่างกนัไป

แต่กล่าวโดยสาระร่วม ต่างเหน็รว่มกนัว่า โลกาภวิตัน์ เป็นภาวะหรอืยคุสมยัของการทเีศรษฐกจิ สงัคม และ

การเมอืงในทกุภาคสว่น ในทกุภมูภิาคในทกุประเทศ เชอืมต่อถงึกนัแผก่ระจายถ่ายเทจากจุดหนึงไปยงัอกีจุด

หนึงบนโลกนีอยา่งต่อเนืองไม่สนิสดุ แต่รูปธรรมทีเด่นชดัทีสดุของการแผ่กระจายถ่ายเทไปทวัทุกถินแดนใน

โลกนี กค็อื การแผ่กระจายถ่ายเทของทุน และขา่วสารขอ้มลู ดงันนัถา้กล่าวอยา่งแคบ ภาวะโลกาภวิตัน์ จงึ

หมายถึงภาวะความเป็นไปตามกระแสโลก เมือโลกนีเป็นโลกทคีรอบงําโดยทุน การเป็นไปตามโลก็หมายถึง

เป็นไปตามกระแสทนุ กระแสทนุทไีหลถ่ายกระจายแผไ่ปทวัโลก ไรข้อบเขต ไรพ้รมแดน

อีกสงิหนึงของยคุนีทไีหลถ่ายกระจายแพรไ่ปทวัทศิทางบนโลกกวา้งใบนี กค็อื ข่าวสารขอ้มลู ที

แพร่กระจายผา่นกลไกของเทคโนโลยข่ีาวสารขอ้มูลทมีดีาวเทยีมและคอมพวิเตอร์เป็นจกัรกลหลกั

๑.๑ การไหลของทุนมลีกัษณะตรงขา้มกบัการไหลของนํา เพราะนําโดยธรรมชาติจะไหลจาก

ทสูีงลงสู่ทตํีา แต่ทุนจะไหลจากท ี(กําไร) ตํา ไปสู่ท ี(กําไร) สูง ทนุไหลผ่านทใีดกจ็ะดูดกนิกําไรทนัีน ดดูกินครงั

หนึงก็โตไดร้ะดบัหนึง ดูดกนิหลายครงักย็งิโตได้หลายครงั ทุนโลกาภวิตัน์จงึต้องการไหลไปทวั ยงิไม่มสีงิกดี

ขวางยงิไหลเลอืยไดเ้รว็ ยงิดูดกนิไดม้าก ทนุโลกาภวิตัน์จงึปรารถนาความเสร ีความไมม่พีรมแดนกดีกนั

ทุนมหาอํานาจทต้ีองการแผ่ขยายอย่างไร้พรมแดน จงึได้สรา้ง “มนต์มายาแห่งทุน”

เพอืใหผู้ค้นภายใต้อํานาจแหง่ทนุ ท่องบ่นภาวนาโดยทาํใหเ้ชือว่า ผูศ้รทัธา ผูท้อ่งบ่นภาวนา จะบรรลุความ

ปรารถนาบนเสน้ทางแห่งทนุ จะเป็นผูม้งัคงั ราํรวยสขุสบาย มนต์มายาแห่งทุนยุคโลกาภิวตัน์ ก็คือ ฉันทามติ

วอชงิตนั (Washington Consensus) ประกอบดว้ย ๓ วถีิทางแหง่ทนุ คอื การเปิดเสร ี(liberalization) การแปร
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(liberalization) การแปรรปูรฐัวิสาหกจิใหเ้ป็นธุรกจิเอกชน (privatization) และการยกเลกิกฎเกณฑ์ทกีดีกนั

กฎเกณฑ์ทกีีดกนัควบคุมการไหลของทนุ (deregulation) บน ๓ วถิทีางนี จะเป็นการขจดัสงิกีดขวางการไหล

การไหลของทุน ทาํใหทุ้นสามารถดูดกนิกําไรไดทุ้กดนิแดน และทนุทหีมายถึงนี คือ ทนุของนายทุน ทนุของ

ปัจเจกบุคคล

การถากถางบุกเบกิ ขยายทางสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ทนุ นําโดยกองทนุการเงนิระหว่าง

ประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกใบนี ลว้นแตเ่ป็นสมาชกิของสถาบนัครองโลก

สองสถาบนันี แต่ทงัสองสถาบันก็ถูกครอบงําด้วยหุน้จากทุนมหาอํานาจ ทีเป็นต้นธารของทุนโลกาภิวตัน์

ดงันนั การแพรก่ระจายของทนุโลกาภวิตัน์ ด้านหลกักค็อื การแพรก่ระจายขยายพลังของทุนมหาอาํนาจ โดย

ใชส้ถาบนัครอบโลก IMF ธนาคารโลก และองค์กรการคา้โลก (WTO) เป็นจกัรกลนําทาง มบีรษิัทยกัษ์ใหญ่ขา้ม

ชาตเิป็นจกัรกลการลงทุน

การแพรก่ระจายขยายอทิธิพลของทนุโลกาภิวตัน์ผ่านบรษิัทยกัษ์ใหญข่องทนุมหาอาํนาจ

พงัทะลายกําแพงขวางกนัต่างๆ ดว้ยฉันทามติวอชงิตนั ทาํใหเ้ศรษฐกิจและสงัคมในประเทศต่างๆ ถูกกระแส

แหง่ทนุทว่มทบั และแปรสภาพเป็นสงัคมทุนนิยมไปทวัทกุถินแดน นีคอือิทธพิลของโลกาภวิตัน์แหง่ทนุ

มนต์มายาแหง่ทุนในบททีวา่ดว้ย ฉันทามตวิอชิงตันนัน แทจ้รงิแลว้ ผูที้ศรทัธาท่องบ่น

อยู่เป็นประจํากลบัเป็นผูนํ้าทางความคดิของคนในประเทศทนุนิยมอ่อนแอ ความเชอืและศรทัธาในมนตม์ายา

บทน ีทาํใหม้กีารเปิดประเทศเปิดเสรทีวัด้าน จนกลายเป็นแหล่งอาหารอนัโอชะใหทุ้นมหาอาํนาจแพรข่ยายเขา้

มาดดูกนิ

ในทางกลบักนั ในดินแดนของทุนมหาอํานาจ กลบัไม่ไดเ้ปิดเสรทีวัด้านอย่างแทจ้รงิ แต่

ได้มกีารสรา้งนวตักรรใหม่ๆ ขนึมาอาํพรางขวางกนัด้วยรูปแบบต่างๆ เช่นกีดกันด้วยข้ออา้งของการทําลาย

สิงแวดล้อม ขอ้อา้งของการใชแ้รงงานเดก็ ขอ้อา้งเรอืงสารปนเปือน ขอ้อา้งเรอืงสนิคา้ไมไ่ดม้าตรฐาน ขอ้อา้ง

เรอืงความมนัคงของชาต ิขอ้อา้งเรอืงภยัของการก่อการรา้ย ขอ้อา้งเหล่านีถูกยกขนึมาเป็นขอ้กดีกนั มนัให้ทุน

จากประเทศทนุนิยมอ่อนแอ เขา้ไปแขง่ขนัในดนิแดนของทุนมหาอํานาจ ขอ้กดีกนัเหล่านี รูจ้กักนัทวัไปในชอื

ของขอ้กดีกนัทไีม่ใช่ภาษี (non - tariff barrier) นีหมายความว่า ผู้สรา้งมนต์ มิได้ท่องมนต์ ผูถู้กสอนใหเ้ชอื

มนตต์่างหาก ทที่องมนต์มายาคาถาเสรทีุกเชา้เยน็

ตวัอย่างรูปธรรมทคีวรยกขึนมา ก็คือ กรณีทบีรษิัทนํามนัของจนี  (CNOOC) ซึงเป็น

รฐัวสิาหกจิตอ้งการซอืบรษิทันํามนัเอกชนของสหรฐัอเมรกิา (UNOCAL) ด้วยราคาทีดีทสีุดสูงกว่าผู้ขอซือราย

อืนๆ UNOCAL ต้องการขาย แต่รฐับาลสหรฐัฯ และรฐัสภาอเมรกิันลงมตหิา้มขาย ด้วยขอ้อา้งทวี่า บรษิัท

นํามนัเกียวข้องกับความมนัคงของชาติ แต่ขณะเดียวกนั IMF และสหรฐัฯ กก็ดดันใหร้ฐับาลไทยแปรรูป

รฐัวสิาหกจิทเีกยีวกบัความมนัคง คอื ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลติ และตอ้งเปิดโอกาสใหบ้รษิทัตา่งชาตมิสีทิธ ิ

ซอืหุน้ไดเ้ทา่กบับรษิทัไทย นคีอื กลเกมของทนุโลกาภวิตัน์
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๑.๒ ความไรพ้รมแดนของข่าวสารข้อมลู ทถูีกสรรค์สรา้งโดยเทคโนโลยข่ีาวสาร สง่ผา่นระบบ

ดาวเทยีมและคอมพวิเตอร์ ทําใหส้งัคมโลกมีความใกลช้ดิกนัมากขึน เหตุการณ์ใดๆ บนจดุใดของโลก เมือ

เกดิขนึแลว้ คนในสงัคมต่างๆ ทกุๆ จดุบนโลกนี สามารถรบัรูไ้ดพ้รอ้มๆ กนั สง่ใจไปถงึกนัไดอ้ยา่งรวดเรว็ ขอ้

นีนับว่าเป็นขอ้ดีเด่นของโลกาภวิตัน์ ทขีา่วสารขอ้มลูทําใหร้บัรูทุ้กข์สขุแก่กนั เกดิความรูสึ้กเป็นพน้ีองกันได้

อยา่งรวดเรว็

ยงิกวา่นนั เทคโนโลยขีา่วสารขอ้มลู ทาํใหค้นในสงัคมต่างๆ ของโลกได้เหน็รูปธรรมของ

วถีิดํารงชพี ประเพณีวฒันธรรม เกดิการแผก่ระจายของวฒันธรรมถงึกนั เชอืมต่อกนั ผสมผสานกนั เกดิเป็น

ภาวะของโลกเดียวกนั

แต่ขอ้เสียก็มีอยู่ การสอืสารและข้อมูลทสี่งผ่านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม จากประเทศ

มหาอํานาจแหง่ทุน ทวีฒันธรรมทุนแขง็แกร่งและทรงอทิธพิลยงิ วฒันธรรมทุนทไีหลผ่านระบบสือสารขอ้มูล

มนัสามารถทว่มทบั ดบักลบวฒันธรรมท้องถนิ วฒันธรรมทุนทบูีชาทุน บูชาเงนิ ทมีาลงหลกัปักรากในสงัคมที

ทนุออ่นแอ ขาดรายได ้ขาดเงนิตรา แต่ผูค้นกลบับูชาเงนิ จงึเกดิภาวะขดัแยง้แหง่การดํารงชพี ผูค้นจะรูส้กึขาด

แคลนไมพ่อเพยีงตลอดเวลา เพราะรายไดท้เีป็นเงนิตรา มน้ีอยกว่าความอยากมีอยากได้ อยากเลยีนแบบวิถี

ชวีติทุนนิยมในสงัคมทนุนิยมมงัคงั นีคือความทุกขเ์ทยีมทเีกดิจากความอยากทไีม่รูป้ระมาณ และมคีวามทุกข์

แทท้ขีาดแคลนจรงิๆ อนัเนืองจากวฒันธรรมทุนนิยมทแีสวงหากําไรจากทกุโอกาสทเีปิดให ้ผู้ออ่นแอใน

วฒันธรรมทุนนิยม จงึกลายเป็นผูพ้่ายแพข้าดทรพัย์ ขาดโอกาส ขาดอาํนาจ ขาดศกัดศิร ีผู้คลงัไคล้วฒันธรรม

ทุนนิยมเสรเีหน็ว่า ผูอ่้อนแอไม่เหมาะสมทจีะอยู่ในทุนนิยมแข่งขนั เพราะไมผ่่านการเลอืกเฟ้นจากธรรมขาติ

(natural selection) ตามทฤษฎีของชารล์ ดาวนิ นีคือความคดิสุดโต่ง ของพวกคลงัไคลว้ฒันธรรมทุนนิยมเสรี

จากสอืสารผ่านข่าวและภาพยนตร์ ก็จะเหน็ได้ว่า การต่อสูเ้พอือยูร่อด (struggle for survival) ในสงัคมทุนนิยม

เสรนีนั บางครงักลบัแสดงใหเ้หน็วา่ ผูต่้อสูอ้ยา่งไรก้ฎเกณฑก์ตกิา ไรจ้รยิธรรม กลบัเป็นผูช้นะและอยูร่อด นีคอื

สภาวะของทนุนิยมสามานย์

๒. ผลของโลกาภิวฒัน์

๒.๑ ทนุใหญ่ขา้มชาติไหลไปสูด่นิแดนต่างๆ อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะในประเทศตลาดเกิดใหม่

(emerging markets) ทเีคยใชเ้ศรษฐกจิวางแผนจากศูนยก์ลาง (central planning) เช่น จีน โซเวยีต เวยีดนาม

กลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก และประเทศทนุนิยมรอบนอก ทเีรง่รดัพฒันาทนุนิยม เช่น อนิเดยี และประเทศใน

ละตินอเมรกิา ประเทศตลาดเกิดใหม่ มกีารลงทุนจากบรษิทัยกัษ์ใหญ่ขา้มชาติอยา่งหนาแน่น สง่ผลใหป้ระเทศ

นี เป็นประเทศทีพฒันาทุนนิยมอย่างรวดเรว็ มกีารสะสมทุนขนาดใหญ่ และพฒันาสู่ท ุนโลกาภิวตัน์ ทงัใน

ลกัษณะของทุนโดยเอกชน และทุนโดยรฐั  ทุนโดยรฐัทเีติบใหญ่กลายเป็นทุนโลกาภวิตัน์เขม้แขง็พอทจีะเขา้

ครอบครองกจิการของทุนเอกชนในประเทศทุนมหาอาํนาจได้ มชีือเรยีกกันทวัไปว่า กองทุนเพือความมนัคงั

(Sovereign wealth funds) เช่น Temasec ของสงิคโปร์ CIC ของจนี เป็นตน้

กลุ่มประเทศทุนนิยมรุน่ใหมท่เีตบิใหญ่ก้าวสู่ประเทศทนุนิยมโลกาภวิตัน์มกัก็จะเรยีกกนั

ว่า กลุม่ BRICA (Brazil, Russia, India, China และ Arab Amirate)

โลกยคุกระแสโลกาภิวตัน์ ไดเ้ปลยีนระบบเศรษฐกิจสงัคมโลกเกอืบทงัหมดใหเ้ป็นสงัคม

ทุนนิยม
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๒.๒ การครองงาํโดยกระแสทนุยคุโลกาภวิตัน์ ไดป้รบัเปลยีนใหส้งัคมโลกเป็นสงัคมทุนนิยม

และคําว่า สงัคมทุนนิยม ครอบคลุมพืนทีเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมอืง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที

เศรษฐกจิ ดงันนั สงัคม วฒันธรรมและการเมอืงในสงัคมแบบนี ลว้นแต่ต้องปรบัเปลยีนและพฒันา เพือรบัใช้

เศรษฐกจิทนุนิยมทงัสนิ และคาํวา่ เศรษฐกจิทนุนิยมนี หมายถงึ ลกัษณะ ๕ ประการ คอื

- ทรพัย์สนิและปัจจยัการผลติเป็นของส่วนบุคคล

- บุคคลนนัใช้มนัเพอืผลประโยชน์ของตนเอง

- การแสวงหาประโยชน์จากทรพัย์สนิและปัจจยัการผลติ จะผ่านกลไกตลาด

- ทุกอย่างกลายเป็นสนิคา้

- มกีลุ่มคนและชนชนัหลกัๆ ๒ ประเภท คอื นายทนุ และลกูจา้ง

ลองใชเ้กณฑ์ ๕ ขอ้น ีพจิารณาระบบเศรษฐกิจไทย ก็จะเห็นได้ว่า ระบบเศรษฐกิจไทย

ขณะน ีคอื ระบบทนุนิยม บางคนอาจจะคิดวา่ คนกลุม่หลกัในสงัคมไทยคอื เกษตรกร แตพ่จิารณาตวัเลข ไม่ใช่

นนัคอื จากกําลงัแรงงาน (หรอืผูท้ทีํางานการผลติได ้อายุ ๑๕ – ๖๐ ปี) มทีงัหมดประมาณ ๓๗ ล้านคน อยู่ใน

ภาคเกษตรเพยีง ๑๕ ล้านคน ใน ๑๕ ล้านคนนี เป็นลูกจ้างภาคเกษตรประมาณ ๓ ล้านคน เป็นเกษตรกร

ประมาณ ๑๒ ลา้นคน ส่วนจํานวนกําลงัแรงงานนอกภาคเกษตรมปีระมาณ ๒๒ ลา้นคน เป็นลูกจา้งเอกชน

ประมาณ ๑๐ ลา้นกว่าคน เป็นลูกจ้างรฐัประมาณ ๒.๗ ล้านคน เป็นนายจา้งประมาณ ๑ ลา้นคน และอาชพี

อิสระต่างๆ ประมาณ ๘ ลา้นคน ดงันันจํานวนลูกจา้งทงัหมดทงัในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรประมาณ ๑๖

ลา้นคน กําลงัแรงงานกลุม่ใหญ่ทสีดุของระบบเศรษฐกิจไทยปัจจุบนั คอื ลกูจา้ง (ราชการ คือ ลูกจ้างของรฐั)

เมือศูนย์กลางของทุนนิยมอยู่ทีเศรษฐกิจ วฒันาธรรมทรีบัใช้เศรษฐกิจทุนนิยม ก็คือ

วฒันธรรมบรโิภคนิยม ทสีง่เสรมิยวัยใุหบุ้คคลอยากมอียากได ้อยากบรโิภค จนไม่รู้ประมาณ รายได้ทรพัย์สนิ

ของคนสามญั ก็จะถูกเปลยีนเป็นกําลงัซือ (purchasing power) รองรบัการผลติขนาดใหญ่ การขายขนาดใหญ่

ของกลุ่มทุน เพอืสรา้งกําไรใหก้ลุ่มทุนดูดกนิ เพอืความเติบใหญ่ยงิๆ ขนึไป ของกลุ่มทุน

การศึกษาก็จะถูกออกแบบมาใหร้บัใช้ระบบทุน ใหบุ้คคลหรอืทุนมนุษย์ มคีวามคิด

แก่งแย่ง แขง่ขนั มุ่งมนัแสวงประโยชน์ใส่ตน และเป็นกองกําลงัการผลติ การขายของกลุ่มทุน เพอืช่วงชงิตลาด

และช่วงชงิกําไรใหก้ลุ่มทุน มนุษยเ์ศรษฐกจิทุนนิยม ถูกเสยีมสอนใหรู้้จกั ‘แปรวิกฤติเป็นโอกาส’ ซึงโดยทวัไป

ก็คือ การใช้วิกฤติของสถานการณ์ วิกฤติของผู ้อนืใหเ้ป็นโอกาสของตนเอง เช่นในวกิฤติของภาวะขา้วยาก

หมากแพง คนยากคนจนดินรนเดือดรอ้น แต่มนุษย์เศรษฐกิจทุนนิยมจะเหน็เป็นโอกาสในการโก่งราคา ค้า

กําไร นีสอดคลอ้งกบัคําสอนของอาดมั สมธิ (Adam Smith) ปราชญ์เศรษฐศาสตรก์ารเมืองทุนนิยมทวี่า ผู ้ผลิต

ผูค้้าทงัหลาย มเีป้าหมายเพอืกําไรสว่นตน สว่นผลทตีกแก่สงัคม เป็นผลพลอยได้ทีไม่ได้ตงัใจ เปรยีบเหมือน

นกทกีนิเมลด็พชื เพอืปากเพอืทอ้งของมนัเอง แต่เมอืนกถ่ายมลูออกมา มผีลพลอยไดท้าํใหเ้มลด็พชืงอกงาม

เป็นตน้ไม ้โดยทนีกมไิดต้งัใจ นีคอื สจัจะของทนุนิยม ตามคําแหง่ปราชญอ์ดมั สมธิ

คาํถามจงึมอียูว่่า เราจะออกแบบระบบการศกึษาเพือผลติคนใหอ้อกมารบัใช้ระบบทนุ

นิยมเป็นด้านหลกัใชไ่หม ผลได้อนืๆ ทางสงัคมเป็นเพยีงผลพลอยได้ทรีะบบการศึกษาไมเ่คยตังใจ ไม่เคย

วางเป้าหมายทจีะใหเ้ป็นใช่หรอืเปล่า? ถา้เช่นนนักจ็งระลึกไวว่้า ผลพลอยไดม้สีองด้านเสมอ คอื ดา้นบวกและ

ดา้นลบ ถา้การรบัใชเ้ศรษฐกจิทุนนิยมทเีต็มไปดว้ยการแก่งแย่ง แข่งขนั การเอาชนะ โดยปราศจากจรยิธรรม

ผลพลอยไดท้ตีามมากจ็ะมผีลดา้นลบมากกว่าผลด้านบวก ทาํใหส้งัคมทนุนิยมกลายเป็นทุนนิยมสามานย์ใน

ทสีดุ
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ดา้นการเมอืง หากเขา้ใจสจัจะแหง่ทุนนิยมทว่ีา ระบบทุนนิยมขบัเคลอืนดว้ยพลงัแห่ง

ผลประโยชน์ส่วนตน “การเมอืง” ทเีป็นเรอืงของปฏิสมัพนัธ์เชงิอํานาจของกลุ่มคนและชนชนั ก็เป็นไปเพอืบรรลุ

เป้าหมายผลประโยชน์ส่วนตน การอา้งส่วนรวม หรือการลงมอืปฏบิตัิเพอืใหส้าธารณะเหน็วา่ทําเพอืส่วนรวม

แต่พจิารณาโดยรวมแลว้ นักการเม ืองสว่นใหญ่ทีทําไปนัน ก็เพอืใหบ้รรลุผลประโยชน์ส่วนตน เทยีบได้กับ

พ่อค้าทลีงทุนผลติและลงทุนค้าเพอืหากําไรใส่ตน นีไมใ่ชก่ารกล่าวอา้ง แต่ปรชัญาและสจัจะแหง่ทุนนิยมเป็น

เชน่นี นันหมายความว่า นกัการเมืองทวัไปยดึเอาผลประโยชน์ส่วนตนเป็นทตีงั แต่ในกระบวนการแสวงหา

ประโยชน์เพอืตนนนั จะเกดิผลพลอยได้ต่อสว่นรวมด้วย เช่น การอยากได้ตําแหน่ง ก็จะต้องหาเสยีง และใน

การหาเสยีง อาจจําเป็นตอ้งทาํประโยชน์บางอย่างใหแ้ก่สงัคม เป็นต้น นีก็เช่นเดียวกนั ถ้าสงัคมไม่เขา้ใจ ไม่

ตระหนักว่า การทําประโยชน์บางอย่างของนักการเมืองเป็นเพยีงผลพลอยได ้ไม่ใช่เป้าหมายหลกั ก็จะเป็นเหตุ

ใหน้ักการเมอืงทําดีบางอย่างบงัหน้า ทําชวัมากกว่าซ่อนไว้ข้างหลงั ในทสีุดแล้ว นักการเมืองเหล่านี ก็จะ

นําไปสูร่ะบบการเมอืงสามานย ์เหมอืนทเีราไดพ้บเหน็กนัมาในประเทศไทย และประเทศอนืๆ

๒.๓ การหลากไหลของทุนโลกาภิวฒัน์ ได้ทาํลายกําแพงขวางกนัต่างๆ ไหลทว่มทน้ตลาดเล็ก

ตลาดน้อย กระชากลากพาเศรษฐกิจในตลาดเหล่านีไปตามกระแสของทุนโลกาภิวฒัน์ ทสีําคัญยิง ทุน

โลกาภวิฒัน์ไดดู้ดกนิทุนเลก็ทนุน้อยในดนิแดนต่างๆ ได้ร่วมมอืกบัทุนใหญ่ในดินแดนต่างๆ เพอืสรา้งพลังใน

การดูดกนิในดนิแดนนนัๆ นําไปสูก่ารล่มสลายของทุนเลก็ทุนน้อย และนําไปสู่การกระจุกตวัของทุนและความ

มงัคงั เกดิความแตกต่างทางรายได้ของกลุ่มคนและชนชนั เช่นในประเทศไทย กลุ่มคนรวยสดุกบักลุม่คนจนสุด

มรีายได้ห่างกนั ๑๖ เท่า ปรากฏการณ์ใหม่ของทุนใหญ่และทุนโลกาภวิัฒน์ขณะนี ก็คือ การรุกเง ียบเข ้า

ครอบครองพนืททํีานา และพนืทปีลูกพชืพลงังาน ทุนใหญ่และทนุโลกาภิวฒัน์กําลงัร่วมมอืกนัแปรวกิฤติของ

เกษตรกรใหเ้ป็นโอกาสของตนเอง ประการแรกความยากจนของเกษตรกรและพชืผลราคาตํา ทาํใหแ้รงงานรุ่น

ใหม่ไมทํ่าอาชพีเกษตร เหลอืแต่แรงงานเกษตรกรรุ่นเกา่อายุ ๕๐ ปีขึนไป ประการทีสอง โลกกําลงัขาดแคลน

อาหารเพราะภาวะโลกรอ้นก่อความเสียหายทางการผลิตการเกษตร อกีด้านหนึง การทนํีามนัราคาแพงมกีาร

เอาพนืทปีลูกพชือาหารไปปลูกพชืพลงังาน ทําใหพ้นืทปีลูกพชือาหารลดลง ปรมิาณอาหารลดลง จนเกิดภาวะ

ขาดแคลน ทุนใหญ่ทุนโลกาภิวฒัน์จึงเริมได้โอกาสกวาดซือทีดินจากชาวนารุ่นเก่าทีไม่มีเรียวแรงจะทํา

การเกษตร ลูกๆ กไ็ม่สนใจการเกษตรแลว้ การครอบครองทดิีนเกษตรแปลงใหม่ภายใตภ้าวะการขาดแคลน

อาหารของโลก คอื โอกาสของกาํไรมหาศาลของทนุเกษตร ขณะทเีกษตรกรรุน่เก่ากําลงัจะกลายเป็นผูไ้รท้ดีิ น

และแรงงานรุ่นใหม่ก็มีแต่จะเป็นลูกจา้งขายแรงงาน นีคือความเติบโตของทุนนิยม และความแตกต่างของ

รายไดแ้ละการถือครองปัจจยัการผลติในสงัคมทกํีาลงัเป็นอยู่และกําลงัเป็นไป ทนุจากยโุรป จากซาอดุอิาระเบยี

จากจนี และจากทนุยกัษ์ใหญ่ในประเทศกําลงัรุกเงยีบแตเ่ร่งรดั

๒.๔ วฒันธรรม กลไก และกระบวนการแหง่ทนุยุคโลกาภวิฒัน์ มีศูนย์กลางอยูท่กีารแขง่ขนั

เพอืสรา้งสรรค์ผลประโยชน์แห่งตน อิทธิพลของการแขง่ขนั พฒันาไปสูก่ารแก่งแยง่และเหน็แก่ตน นําไปสู่

ความขดัแยง้แตกแยก ขาดความรว่มมอืและความสมานฉันท ์เมอืมนัลงลกึไปถึงระดับชุมชนและครอบครวั

ความเหนียวแน่นของชุมชน และครอบครวัก็จะหลุดหลวม ปัจเจกบุคคลถูกพลงัแหง่ทุนดูดดึงใหไ้ปขนึต่อทุน

ขนึต่อผลประโยชน์เชงิวตัถุ สงัคมโดยรวมจะออ่นแอลง พลงัของสงัคมจะออ่นเปลยี ทุนสามานย์และการเมือง

สามานยก็์จะยงิผงาดพยอง เพราะไม่มพีลงัถ่วง พลงัทดัทานทเีขม้แขง็เพียงพอ สมาชกิปัจเจกบุคคลของสงัคม

จะถูกกระตุ้นใหแ้ก่งแยง่แขง่ขนั แบ่งพวกแบง่เหล่า เพอืเอาชนะ โดยมีวตัถุปัจจยัเป็นรางวลัล่อใจใหข้บัเคียว

ต่อสูแ้ข่งขนั จงพจิารณาดูเถดิในสงัคมทุนนิยมไทยปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม และ



- ๖ -

การศึกษา ต่างมุง่หน้าขบัเคยีวแขง่ขนั เพอืรางวลัเชงิวตัถใุชห่รอืไม ่ทนุนิยมโลกาภวิฒัน์จงึมพีลงัขบัเคลอืนให้

เกดิการเปลยีนแปลงทางจติใจมนุษยใ์หย้ดึตดิในวตัถุอยา่งดงิลกึไดถ้งึเพยีงนี

๒.๕ ด้านทีเป็นคุณของโลกาภิวัฒน์ แม้บางส่วนจะแฝงฝังอยู่ในทุนโลกาภิว ัฒน์ ทีได้

สรา้งสรรคเ์ทคโนโลยี และสงิอํานวยสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่โลกมนุษย ์ซึงนีกเ็ป็นไปตามทฤษฎีผลพลอยได้จากทุน

ตามหลกัปรชัญาของ อดมั สมิธ

ดา้นทีเป็นคุณอกีดา้นหนึงมาจาก โลกาภวิฒัน์ของขอ้มลูขา่วสารทรีวดเรว็ ทวัถึง ทาํให้

เกิดถ่ายทอดขอ้มลูความรู ้อนัเป้นจกัรกลของการสรา้งความเจรญิก้าวหน้าใหแ้ก่สงัคม

แต่การจะเอาประโยชน์จากขอ้มลูข่าวสาร และความรูใ้นมติติ่างๆ คนในแต่ละสงัคมต้องมี

จติวเิคราะห ์รูจ้กัเลอืกเฟ้น กลนักรอง ไมต่กเป็นทาสของขอ้มลู และถูกทาํลายดว้ยระบบขอ้มลูขา่วสาร ดงัทคีน

จํานวนหนึงถูกหลอกลวง ถูกเอาเปรยีบ ผ่านขอ้มูลข่าวสาร และไม่เท่าทนัขอ้มูลขา่วสารนนั

๓. การอยู่กบักระแสโลกาภิวฒัน์

การทจีะอยู่กบักระแสโลกาภวิฒัน์ โดยไมถู่กกระแสโลกาภวิฒัน์ทว่มทบั ประเดน็หลกัคอื การเทา่ทนั

๓.๑ การเท่าทนัทุน  การรูจ้ ักลกัษณะ ๕ ประการของทุนนิยม การรูจ้กัธรรมชาติของทุน

เป้าหมายของทนุ และผลพลอยไดจ้ากทนุ คอืสงิสาํคญัยงิ เพราะเมอืเทา่ทนั กจ็ะรูจ้กัใชป้ระโยชน์จากผลพลอย

ไดด้า้นบวก และทดัทาน ขจดัหกัลา้งผลพลอยไดด้า้นลบ ทดัทานจํากดัพลงัของทนุไมใ่หเ้ป็นทนุสามานย์ ทไีม่

โปร่งใส ไม่ประชาธิปไตย ไม่เป็นธรรม และไม่สมดุล

คําถามจงึเกิดขนึวา่ แลว้คนในสงัคมจะเท่าทนัทุนได้อย่างไร พระพุทธองค์ตรสัว่า สุวชิา

โน ภวงัโหติ ผูรู้ด้ย่ีอมเป็นผูเ้จรญิ นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอดว้ยปัญญาไม่ม ีนันหมายความว่า

การเทา่ทนัทนุ ต้องการผูม้คีวามรู ้มปัีญญา คนในสงัคมจะมคีวามรู ้มปัีญญา เท่าทนัทุนได้อย่างไร ถ้าระบบ

การศึกษา มแีตต่งัหน้าตงัตาผลติคนออกมารบัใชทุ้น ผลติคนใหจํ้านนต่อทุนนิยมอยา่งไม่ลมืหูลมืตา

ถ้าระบบการศึกษา สามารถทาํใหค้นมคีวามรู้ มปัีญญา เท่าทนัทุน รูจ้กัใชด้้านบวกของ

ทนุ ขจดัด้านลบของทุน กจ็ะทาํใหเ้กิดพลงัถ่วงดุลตรวจสอบ  (countervailing power) ทงัในรูปของความคิด

การรวมพลงัสรา้งสรรค์ เพอืใหเ้กิดการปฏริูปเปลยีนแปลงระบบทุน แต่ในระบบการศึกษาปัจจุบนั การศึกษา

เรอืงทุนมจํีากดัมาก ทมีอียูก่เ็ป็นการศกึษาด้านเดยีว คอืเป็นการศึกษาทใีหเ้หน็แต่ดา้นดีของทนุ ส่งเสรมิใหเ้กดิ

ความศรทัธา และเป็นทาสรบัใชทุ้น ยอมจํานนต่อทนุ ไม่มีระบบการศึกษา ทีจะกระตุ้นจิตสํานึกใหค้นเป็นเจ้า

นายทนุ แกไ้ขทนุ เปลยีนแปลงทนุใหเ้ป็นทาสรบัใชม้นุษยโ์ดยเฉพาะวชิาเศรษฐศาสตร ์มแีต่องค์ความรู ้เชดิชู

ยกย่อง ศรทัธาทุนแต่เพยีงดา้นเดียว นักเศรษฐศาสตรจ์งึเป็นหมอผทีแีคลว่คล่องในการท่องบ่นมนต์มายาแห่ง

ทนุมากทสีดุ

๓.๒ การเท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร ผู้ทีจะเท่าทันข้อมูลข่าวสาร จะต้องเป็นผู้ทีมีสติ ต้องรู้จกั

พจิารณาไตรต่รอง ก่อนทจีะตดัสนิใจเชอื และทําตาม ในทางพุทธศาสนา มหีลกัคําสอน เรือง ‘กาลามสตูร’ ที

เตือนสติมใิหเ้ชอือะไรหรอืผูใ้ดงา่ยๆ แต่ต้องเชอืดุลยพนิิจของตนเอง หลงัจากทใีชค้วามรู ้และปัญญาพิจารณา

แลว้ นนักห็มายความว่า ผูท้จีะมีดุลยพนิิจไตร่ตรองไดดี้ กค็อืผูที้มคีวามรู ้และมปัีญญา แหล่งความรู ้และ

ปัญญาทีใหญ่ทีสุด ก็คือระบบการศึกษา ทงัการศึกษาทีเป็นทางการ และไม่ เป็นทางการ อันได้แก่

ประสบการณ์ การสงัเกต และการจดจํา
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กล่าวโดยสรปุ การทจีะทาํใหค้นเทา่ทนัทนุ และเทา่ทนัขอ้มลูขา่วสาร ปัจจยัหลกั คอื การศกึษา

๔. การศึกษาสงัคมศาสตรเ์พอืการพฒันา

สงัคมศาสตร์ ก็คอืองคค์วามรูเ้กียวกบัสังคม เกยีวกบัมนุษย ์และคําว่าการพฒันากค็งหมายถงึการ

ทาํใหด้ขีนึ และคาํวา่ดขีนึ กต็อ้งหมายถงึ ชวีติทดีขีนึของมนุษย์ สงัคมศาสตรเ์พอืการพฒันา กน่็าจะหมายถึง

องค์ความรูเ้กยีวกบัมนุษยท์จีะทาํใหม้นุษยด์ขีนึ

ดงักลา่วแลว้ ถ้าชวีติของมนุษยภ์ายใต้กระแสโลกาภวิฒัน์ มนัได้ถูกกดทบัใหช้วีติบางด้านของ

มนุษยเ์ลวลง องคค์วามรูข้องสงัคมศาสตรก์ต็อ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ข เพอืทาํใหม้นษุยแ์ละสงัคมมนุษยด์ขีนึ

กล่าวสําหรบัสงัคมไทย การทีจะทําให้คนไทย ไม่ถูกกดทบัด้วยกระแสโลกาภิวฒัน์ อยู่กับ

โลกาภวิฒัน์อย่างเท่าทนั ระบบการศึกษาทงัทเีป็นทางการและไม่เป็นทางการจะตอ้งเปลยีนไป ผูอ้อกแบบ

การศกึษา จะตอ้งตระหนกัรู ้และมุง่มนัทจีะใหเ้กดิความรู ้และปัญญาทเีทา่ทนั สงัคมทกุภาคส่วนจะตอ้งรว่มกนั

มองใหเ้หน็ภาพอย่างแจม่ชดัวา่ เราตอ้งการใหส้งัคมไทยพฒันาไปอย่างไร ไปสูจุ่ดมุง่หมายปลายทางใด การ

เป็นสงัคมแบบนนับนจดุหมายปลายทางนนั ต้องการคนหรอืทุนมนุษย์แบบไหน ออกมาขบัเคลือนใหเ้ป็นไป

และเป็นจรงิ คนแบบนนัจะไดม้าอย่างไร จะสรา้ง จะผลิตอยา่งไร นีคือโจทย์ของความรูด้้านสงัคมศาสตร์ นีคือ

โจทย์ของระบบการศึกษา

จากกาลเวลาทผีา่นมา เราจะเหน็ไดว้า่ โจทยป์ระเภทนี ไมเ่คยถกูเอย่ถงึ และพดูถงึการพฒันา แต่

ศูนย์กลางกอ็ยู่ทกีารพฒันาเศรษฐกิจทุนนิยม เราพูดถงึการพฒันาทนุมนุษย์ แต่ก็เน้นการพฒันาความคดิและ

ทกัษะทรีบัใชทุ้น ไม่เคยพฒันาความคดิเท่าทนัทนุ ไม่เคยพฒันาทกัษะใหค้นเชยีวชาญ แก้ไขดดัแปลงทนุให้รบั

ใชค้นส่วนใหญ่ เราขาดนักวิทยาศาสตร์สงัคม วิศวกรสงัคม และสถาปนิกสงัคม เราไม่มีความฝัน ไม่มี

จนิตนาการ ไมค่ดิออกแบบว่า เราอยากได้อยากเหน็สงัคมแบบไหน แลว้นําประเดน็และจนิตนาการนนัมาสู่

ระบบการศึกษา มาสูก่ารถกเถียง แลกเปลียน ปลูกฝังใหค้นมคีวามคิด มจีนิตนาการ ทจีะสรา้งศกัดศิรีแห่งตน

และสงัคมของตน ใหห้ลุดพน้จากการถูกท่วมทบัดว้ยกระแสทุน แต่มสีภาวะแห่งตนทอียู่เหนือทุน ใหทุ้นเป็นแค่

เครอืงมอืชนิดหนึงของคนทกุคน ทจีะหยิบใชแ้ละสลดัวางลงเมอืไรกไ็ด้  ไม่ใช่ถูกทําใหเ้ป็นทาสแหง่ทนุตลอด

ชวีติ โดยไมรู่ต้วั

นีคอืความคาดหวงั และความใฝ่ฝันของคนๆ หนึงทตีอ้งการเท่าทนัทุน

ไม่ตกเป็นทาสของทุน และต้องการให้ทุนเป็นแค่เครืองมอืตาม

ความจาํเป็นแห่งภาวะกาล


