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บทบรรณาธิการ

 วารสารฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556 – กันยายน 2556) เล่มนี้ 

มีบทความที่สะท้อนแนวคิดเชิงสหวิทยาการหลายชิ้นด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ งานของ 

ภัทรวดี โอฬารวัตร ศึกษาเรื่อง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-

พม่า กรณศีกึษา : ด่านสงิขร ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

และงานศึกษาของ ศิวริน เลิศภูษิต เรื่อง รูปแบบการค้าของหลวงพระบางใน

คริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่วนงานศึกษาของ สุภิญญา  วงสาโสม มีการศึกษาเรื่อง 

การศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV กับการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และดุษฎี วรธรรมดุษฎี ศึกษา ผู้บริหารกับความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และชิน้สดุท้าย เปรมจติต์  เนาวสยัศร ีได้เขยีนงาน กองทนุพฒันาสตรแีก้ไข

ปัญหาความต้องการของสตรีจริงหรือ 

 ทัง้นี ้วารสารสหวทิยาการ วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ถือได้ว่ายังมีพันธกิจของการทําหน้าที่บทบาทในการรวบรวมข้อมูลบทความทาง

วชิาการและงานวจิยั เพือ่การเผยแพร่งานวชิาการออกสูส่าธารณะชน รวมทัง้การ

สะท้อนมุมมองและแง่คิดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสถานการณ์ทางสังคมศาสตร์ใน

เชิงสหวิทยาการ ต่อไป  

   พิทยา สุวคันธ์   

   2556

พัฒนาการประชาธิปไตย

กรณีศึกษาบริบทการเมืองไทยและเมียนมาร์

Development of Democratization: 

A case study of Thai and Myanmar
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การศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิชายแดนไทย-พม่า
กรณศีกึษา : ด่านสงิขร

ต�าบลคลองวาฬ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
The effects of economic borders Thailand - Burma Case Study: 

Singkorn Pass, Klongwan, Mueang, Prachuap Khiri Khan Province

ภัทรวดี	โอฬารวัตร1

  บทคัดย่อ

 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา: ด่าน

สิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาพฒันาการความสมัพนัธ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิชายแดนไทย-พม่า ศกึษา

ปัจจยัทีก่่อให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิชายแดนไทย-พม่า และศกึษาผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) จากการศึกษาพบว่า ด่านสิงขร ได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรน

ทางการค้าเมือ่ พ.ศ. 2540 และได้เริม่ดาํเนนิการค้าชายแดนมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 

รวมระยะเวลา 15 ปี ในอดีตการค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าไม่สูงนักเมื่อ

เทียบกับปัจจุบัน ซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจชายแดนขยายตัวเริ่มตั้งแต่ 

พ.ศ. 2553 ที่มีการเสนอยกระดับ “ด่านสิงขร” เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-
พม่า กรณีศึกษา : ด่านสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วิทยาลัย 
สหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ลําปาง
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มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นปีละไม่ตํ่ากว่า 30 ล้านบาท สําหรับปัจจัยที่ก่อให้

เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก) โดยแสดงผ่านนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง

แรงกระตุ้นจากสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ

เมืองชายแดนแห่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม โดยจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวม

ทัง้จะเป็นเส้นทางขนส่งสนิค้าเส้นใหม่จากแหล่งผลติของไทยออกสูพ่ม่า และเสรมิ

ระบบการขนส่งและการกระจายสนิค้าในภมูภิาคตะนาวศรใีห้มคีวามสมบรูณ์มาก

ยิง่ขึน้ ทัง้นีผ้ลกระทบทางเศรษฐกจิชายแดนทีเ่กดิขึน้นัน้มผีลต่อความสมัพนัธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างไทยและพม่า โดยการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักสําคัญในการ

เปิดประตูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่าในอนาคต

ค�าส�าคัญ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดน ไทย พม่า

  Abstract

The effects of economic borders Thailand-Burma Case Study: Singkorn 
Pass, Klongwan, Mueang, Prachuap Khiri Khan Province. The objectives 
were (1) to study the political and economic borders Thailand – Burma 
(2) to study factors that cause economic impact Thailand-Burma 
borders (3) to study the economic impact of the Thailand - Burma. A 
qualitative research was used in this study. The results of the study 
were as fllows: The Singkorn has been announced as the temporarily 
permitted area since 1997 and has begun to border trade until now 
totaling 15 years. In the past the border trade was not very high 
compared to the present. The turning point of economic growth 
beginning in 2010 made “Singkorn Pass” a cross border permanently. 
The value of border trade increased more than 30 million baht per 
year. The factors that contribute to the economic impact of the 
border comprise two main factors (internal and external factors) 
as the political and economic policies and the impulse from the 
outside. The rapid development of this border town causes economic 
impact of the border both directly and indirectly. It contributes to the 
expansion of trade, investment and tourism. Also it will be a freight 
line from the origin of Thailand to Burma and makes transportation 
and distribution system in the Tanintharyi Region more complete. 
The economic impact of the border has an impact on the economic 
relations between Thailand and Burma. This study is considered to 
be a major drive in opening the doors of economic relations between 
Thailand and Burma in the future.

Keywords: The effects of economic border, Thailand, Burma
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  บทน�า

 กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ได้เข้ามามีบทบาทและกําลังขยายอิทธิพลต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในทุก

ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและพม่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน 

พ.ศ. 2558 จะนํามาซึ่งสิทธิประโยชน์ในหลายด้านจากการกําหนดยุทธศาสตร์

ในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่อาเซียนได้

กําหนดไว้ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะเกิดการเคลื่อนย้าย

อย่างเสรี 5 ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน

ฝีมืออย่างเสรี ปัจจุบันพม่ากําลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองในภูมิภาคอาเซียน

ภายหลังจากการเปิดประเทศ 3 เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่

สามารถดงึดดูประเทศต่างๆ ให้เข้ามาทาํการค้าระหว่างประเทศกบัพม่า และไทย

มีภูมิประเทศทางด้านตะวันตกติดต่อกับพม่าเป็นระยะทางยาวประมาณ 2,401 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ตาก 

กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ทั้งนี้จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีชายแดนติดต่อกับภูมิภาคตะนาวศรี ของพม่า ประมาณ 212 

กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นระหว่างพรมแดนทั้งสอง ซึ่งนับได้ว่าเป็น

สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการทําการค้าชายแดนเป็นอย่างยิ่ง 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีด่านพรมแดนที่สามารถเชื่อมต่อกับทางจังหวัด

2 การกําหนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 4 ด้าน คือ (1) การเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน (2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (3) การเป็น
ภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (4) การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก

3 กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อประเทศเมียนมาร์ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับ ค.ศ. 2008 (พ.ศ.2551) ภายหลังการประชุมรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นปกครอง
ประเทศโดยเปลี่ยนจากเดิม คือ The Union of Myanmar (สหภาพพม่า) เป็น The Repub-
lic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) และใช้ เมียนมาร์ หรือ 
พม่า เป็นชื่อเรียกภาษาไทยโดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ.

มะริด ภูมิภาคตะนาวศรี 1 แห่ง คือ “ด่านสิงขร” ซึ่งเป็นช่องทางที่ไทยและพม่า

ใช้เป็นเส้นทางผ่านติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในด้านการคมนาคม 

ติดต่อค้าขาย “ด่านสิงขร” มีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนที่ 14 บริเวณชายแดน

ไทย-พม่า โดยเชื่อมต่อระหว่างบ้านไร่เครา ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ กับบ้านมูด่อง ตําบลทรายขาว จังหวัดมะริด ภูมิภาคตะนาวศรี 

พม่า ตามประกาศฯ ลว.5 ก.ย. 2540 5 ก.พ. 2541 และ 16 มิ.ย. 2541 และใน 

พ.ศ. 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ดําเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสิงขร

ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนได้มีมติ

เห็นชอบในหลักการยกระดับด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรในการประชุม

อนกุรรมการเปิดจดุผ่านแดนถาวรครัง้ที ่1/2553 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่4 พฤศจกิายน 

25534

 การยกฐานะ “ด่านสิงขร” จากจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดน

ถาวร (ซึง่กาํลงัอยูใ่นระหว่างการดาํเนนิการของหน่วยงานราชการ) นบัเป็นปัจจยั

ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้

สามารถขยายตวัและพฒันาเศรษฐกจิการค้าระหว่างประเทศ ซึง่จะก่อให้เกดิการ

ขยายตวัทางการค้า การลงทนุ ก่อให้เกดิเส้นทางการท่องเทีย่วใหม่ รวมทัง้จะเป็น

เส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่จากแหล่งผลิตของไทยออกสู่พม่า และเสริมให้

ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในภูมิภาคตะนาวศรี มีความสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประจวบคีรีขันธ์ได้กําหนดให้การเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร

เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและการค้าชายแดนในช่วง พ.ศ. 2554-2558 

เพือ่ให้รบัต่อการเกดิขึน้ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทีจ่ะเกดิขึน้ใน พ.ศ. 

2558 

 ปัจจุบัน “ด่านสิงขร” ได้ถูกให้ความสําคัญเป็นอย่างมากจนกลายเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4 ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). เอกสารการยกระดับจุด
ผ่อนปรนด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พฤศจิกายน. 
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ส่งผลให้มลูค่าการค้าชายแดนมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้ตามลาํดบั ซึง่เหน็ได้ชดัจาก

มลูค่าการค้ารวมผ่านด่านสงิขรใน พ.ศ. 2553 โดยมมีลูค่าการค้า 3,191,550 บาท 

ต่อมาเมือ่มกีารกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและการค้าชายแดน กอปร

กับการผลักดันให้เกิดการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านถาวร จึงทําให้มูลค่าการค้า

รวมใน พ.ศ. 2554 สูงถึง 40,455,752.27 บาท ซึ่งนับว่าการเติบโตปรับตัวสูงขึ้น

อย่างก้าวกระโดด และใน พ.ศ. 2555 มูลค่าการค้ารวม 71,462,308.40 บาท 

โดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และใน พ.ศ. 2556 มูลค่าการค้ารวมปรับตัวสูงขึ้นถึง 

146,570,393.47 บาท ทั้งนี้ด้วยหลายปัจจัยที่ทําให้มูลค่าการนําเข้า-ส่งออกผ่าน

ด่านสิงขรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการน�าเข้าและส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนสิงขร

	 	 พ.ศ.2553-2556

รายปี
มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกสินค้า มูลค่าการค้ารวม

(บาท)มูลค่าการน�าเข้า (บาท) มูลค่าการส่งออก (บาท)

2553 1,103,500 2,088,050.00 3,191,550

2554 21,784,849.47 18,670,902.80 40,455,752.27

2555 27,537,556.99 43,924,751.41 71,462,308.40

2556 46,282,924.57 100,287,468.90 146,570,393.47

ทีม่า : ศนูย์ข้อมลูเศรษฐกจิการค้าจงัหวดั สาํนกังานพาณชิย์จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

 ทั้งนี้ “ด่านสิงขร” กําลังมีสถานะเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ในหลายด้าน อาท ิการค้า การ

ลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา : ด่านสิงขร ขึ้นโดยพิจารณาจากพัฒนาการความ

สมัพนัธ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิชายแดน ตัง้แต่ในอดตีถงึปัจจบุนั รวมทัง้ปัจจยั

ทางเศรษฐกิจและผลพวงจากนโยบายการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ

ความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ

และการค้าชายแดนบริเวณชายแดนไทย-พม่าทั้ง 5 แห่ง5 (ซึ่งไม่นับรวมที่ได้มีการ

เปิดเป็นด่านถาวรแล้ว) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่อง

เทีย่ว อาํนวยความสะดวกในการเดนิทางและการส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักให้มีการเปิดประตู

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและพม่าในอนาคต ดังนั้นคําถามที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนไทย-พม่า ส่ง

ผลต่อการพัฒนาเมืองชายแดนหรือไม่ อย่างไร

  วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดน

ไทย-พม่า 

 2. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 

 3. ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 

5 การพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนใหม่ จํานวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) พุน้ําร้อน-ทิกี้ (2) สิงขร-มูด่อง (3) 
เจดีย์สามองค์-พญาตองซู (4) กิ่วผาวอก-โป่งปาจิ่น (5) ห้วยต้นนุ่น-แม่แจ๊ะ
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  แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 แนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดน6

 การค้าชายแดนเป็นการค้าทีเ่กดิขึน้จากการไหลของสนิค้าและบรกิารข้าม

ระหว่างพรมแดนของประเทศ (อย่างถูกกฎหมาย) ซึ่งการค้าชายแดนจะเกิดขึ้น

จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินค้าของ 2 ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน

อันสืบเนื่องมาจากอัตราภาษีที่แตกต่างกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีของสุรา 

และยาสูบ ซึ่งการซื้อขายจะมีจํานวนไม่มากนัก (ในระดับที่สามารถแบกขนข้าม

ผ่านแดนได้) ด้วยเหตุนี้ในด้านหนึ่งการค้าชายแดนอาจจะมองได้ว่าเป็นการแลก

เปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในลกัษณะเหมอืนเป็นการส่งออกและนาํเข้า ดงันัน้การสร้างตลาด

การค้าชายแดนจึงเป็นเสมือนการทําให้การค้าตามแนวพรมแดนมีการขยายตัว 

มากขึ้น

 การค้าชายแดนมี	2	ลักษณะ7	คือ	การค้าในระบบและการค้านอกระบบ

 1. การค้าในระบบ คอื การค้าทีผ่่านช่องทางทีถ่กูต้อง มกีารเสยีภาษ ีเสยี

ค่าผ่านด่านของแต่ละประเทศตามกฎหมาย หรือมีการยกเว้นในบางสิ่งบางอย่าง

ที่เป็นการค้าเล็กๆน้อยๆ

 2. การค้านอกระบบ คอื การค้าทีไ่ม่อยูภ่ายใต้กฎหมาย หรอืการค้าทีผ่ดิ

กฎหมาย เช่น การลักลอบขนสินค้าข้ามแดน รวมทั้งการค้าขายผ่านช่องทางอื่นๆ 

ทีไ่ม่ใช่ช่องทางทีม่ไีว้สาํหรบัผ่านอย่างเป็นทางการ โดยทีช่ายแดนของประเทศนัน้

มีระยะทางที่ยากลําบากต่อการควบคุมดูแลตลอดแนว เพราะฉะนั้นการค้านอก

ระบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้เสมอๆ และก็มีมากกว่าการค้าในระบบ หรืออาจเกิดขึ้น

จากความตัง้ใจทีจ่ะหลกีเลีย่งกฎหมายของผูป้ระกอบการหรอืผูค้้าขายทีช่ายแดน

6 นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ จิตรา โรจน์ประเสริฐกูล และเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี. (2554).  
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ “โครงการการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยกรณีศึกษาตลาดโรงเกลือ 
จังหวัดสระแก้ว”, น.14-15.

7 ประสงค์ สุ่นศิริ. (2535). ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการค้าชายแดน” ใน การค้าชายแดน.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเอเชียศึกษา, น.6.

 แนวคิดเกี่ยวกับชายแดน8 

 ชายแดนหรือเขตแดน หมายถึง บริเวณที่รัฐสามารถใช้อํานาจอธิปไตย

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการแบ่งเขตแดนนั้น ปัจจุบันนิยมใช้

ภูมิประเทศที่เห็นเด่นชัดหรือภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคธรรมชาติเป็นเส้นแบ่ง

เขตแดนโดยเฉพาะภเูขาและแม่นํ้าซึง่หลกัการภเูขาแบ่งเขตแดนนัน้นยิมใช้สนัปัน

นํา้ (Watershed)9 โดยใช้ทศิทางการไหลของนํ้าเป็นตวักาํหนดความยตุธิรรมกรณี

ใช้แม่นํ้าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนิยมใช้ร่องนํ้าลึก (Thalweg)10 เป็นจุดแบ่งเขตแดน

 แนวคิดความร่วมมือการพัฒนาตามแนวชายแดน11

 ภูมิภาคข้ามพรมแดน (Cross border region: CBR) หมายถึง หน่วยของ

พื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยพื้นที่ที่ระดับภูมิภาคที่ติดต่อกันจาก 2 ประเทศหรือ

มากกว่า ซึ่งความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันทําให้การค้า

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่งในช่วงทีผ่่านมาทัง้ในระดบัภมูภิาคและระดบัอนภุมูภิาคเว้น

แต่ประเทศสมาชิกได้ห้ามกิจกรรมทางการค้าข้ามพรมแดน เนื่องจากเหตุผลด้าน

การเมืองความมั่นคงหรือเศรษฐกิจภูมิภาคข้ามพรมแดน จะสร้างความได้เปรียบ

เชงิแข่งขนัโดยการใช้ประโยชน์จากการพึง่พาซึง่กนัและกนัระหว่างแหล่งผลติต่างๆ 

เช่น โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสิงคโปร์-ยะโฮร์-เรียว (SIJORI Growth 

Triangle) 

 การมปีฏสิมัพนัธ์ข้ามพรมแดนออกได้เป็น 4 ระดบัคอื พืน้ทีช่ายแดนทีไ่ม่รู้

จักกัน (Alienated borderlands) ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับว่ามีพื้นที่ชายแดน

ร่วมกัน (Co-existent borderlands) พื้นที่ชายแดนที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

8 ภาณุรังสี เดือนโฮ้ง. (2550). “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน”, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย, น.18.

9 สันปันน้ํา (Watershed) คือ แนวสันเขาที่แบ่งให้น้ําไหลลาดลงเขาทั้ง 2 ฟากของแนวเขา.
10 ร่องน้ําลึก (Thalweg) คือ จุดกึ่งกลางที่ลึกที่สุดของร่องน้ํา.
11 เชิญ ไกรนรา. (2555). “การศึกษาการพัฒนาและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

ในต่างประเทศ”, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สํานักพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง, น.1-2.
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(Interdependent borderlands) และพื้นที่ชายแดนที่มีการบูรณาการจนเป็น

พื้นที่เดียวกัน (Integrated borderlands)

  พัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า 

 จากการศึกษาถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของ

ด่านสิงขร พบว่า ภาพรวมสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า บริเวณด่านสิงขรเมื่อ

ประมาณ 15 ปีที่แล้ว คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2556 ไทยและเพื่อนบ้าน (พม่า) ไม่

เคยมปัีญหากระทบกระทัง่กนัมาก่อน (ทัง้ปัญหาภายในและภายนอก) เท่าทีท่ราบ

กนัดว่ีารปูแบบการปกครองของพม่านัน้ เป็นแบบ 7 รฐั 7 ภาค กล่าวคอื 7 รฐั (รฐั

คะฉิ่น รัฐคะยา รัฐกระเหรี่ยง รัฐฉาน รัฐชิน รัฐมอญ และรัฐยะไข่) ซึ่งประชากร

ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งในรัฐเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาของความขัดแย้ง 

และ 7 ภาค (ภาคตะนาวศรี ภาคหงสาวดี ภาคมัณฑะเลย์ ภาคมาเกว ภาคย่างกุ้ง 

ภาคสะกาย ภาคอริะวด)ี ซึง่ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุพ์ม่าหรอืพม่าแท้

นั่นเอง และในพื้นที่เหล่านี้จะมีรัฐบาลกลางของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลและควบคุม

ปัญหาต่างๆอยู่ จึงไม่พบว่าเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันขึ้น แต่ลึกๆแล้วอาจมี

ปัญหาขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลางของ

พม่า ดังนั้นจึงไม่พบปัญหาชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคตะนาวศรีของสหภาพพม่า ซึ่ง

ถ้าแบ่งเมืองในภูมิภาคตะนาวศรีนั้นมี 3 เมืองหลัก คือ ทวาย มะริด และเกาะ

สอง ซึ่งเมืองชายแดนเหล่านี้ล้วนมีพรมแดนที่ติดกับไทยทั้งสิ้น โดยเมืองทวาย

มีพรมแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ซึ่งทวายถือเป็นเมืองเอกโดยถูกใช้

เป็นเมืองราชการ มีศูนย์ราชการจํานวนมาก ในส่วนของเมืองมะริดถือเป็นเมือง

ท่าทางการค้า มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะนาวศรีโดยมีพรมแดนติด

กบัจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ของไทย และเมอืงเกาะสองถอืว่าเป็นเมอืงชายแดนของ

ภูมิภาคตะนาวศรีซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดระนองของไทย

 ทัง้นีจ้ดุผ่อนปรนทางการค้าด่านสงิขรนัน้เป็นด่านพรมแดนทีเ่ชือ่มระหว่าง

คุ้มไร่เครา บ้านด่านสิงขร ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กบับ้านมดู่อง จงัหวดัมะรดิ ภาคตะนาวศร ีของพม่า อย่างไรกต็ามในส่วนของด่าน

สงิขรนัน้เป็นด่านชายแดนทีไ่ม่เคยมปัีญหาเรือ่งการสูร้บของชนกลุม่น้อยและไม่มี

การกระทบทัง่กนัระหว่างสองรฐั (รฐัไทยและพม่า) มาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ถงึ

แม้ว่าอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อยู่ในระดับที่สามารถเจรจากันได้ จึง

ไม่มีการทําสงครามกันดั่งแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (กรณีเขาพระวิหาร) 

 ด้านสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ถือว่าสงบ เรียบร้อย ไม่ปรากฏ

เหตุคุกคามด้วยกําลังต่ออธิปไตยและสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน

ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพทหารรัฐบาลพม่าสามารถวางกําลังตามแนวชายแดนได้

เกือบตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ไม่มีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองกําลังชนก

ลุม่น้อย โดยปกตมิกีารควบคมุการเข้าออกร่วมกนัของหน่วยความมัน่คงในพืน้ทีท่ัง้

ฝ่ายไทยและพม่าอย่างเข้มงวด และจากปัญหาเส้นเขตแดนไม่ชัดเจนนั้น ปรากฏ

ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด12 ซึ่งจากปัญหาดัง

กล่าวกอปรกับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้ด้วยดีและมีการดําเนินการ

ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพื้นที่ชายแดนสิงขรจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สงบ (พื้นที่

สีเขียว) ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองชายแดนทั้งสอง 

(สงิขร-มะรดิ) จดัอยูใ่นระดบัด ีจงึไม่กระทบต่อการเปิดเป็นจดุผ่านแดนถาวรอย่าง

แน่นอน

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กําหนดให้มีการยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่าน

แดนถาวร (ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินการของหน่วยงานราชการ) โดย

กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วง พ.ศ. 2554-

2558 เพื่อให้สอดรับต่อการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะ

เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่า ด่านสิงขรกําลังกลายเป็น “ประตูสู่พม่า” และ

มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการก่อสร้าง ที่ทําการของหน่วยราชการ

ต่างๆ อาทิ ที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ และสํานักงานศุลกากร

12 ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). “เอกสารการยกระดับ
จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร”, พฤศจิกายน. 
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บริเวณด่านสิงขรแห่งใหม่ เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว

 อย่างไรกต็ามจดุผ่อนปรนทางการค้าด่านสงิขร เป็นด่านชายแดนไทย-พม่า 

เพยีงแห่งเดยีวในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ทีส่ามารถเดนิทางตดิต่อระหว่างพรมแดน

ได้อย่างสะดวก อกีทัง้ก่อให้เกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิชายแดน ผ่านการปฏสิมัพนัธ์

ข้ามพรมแดนของประชาชนทัง้สองรฐั โดยการค้าชายแดนเมือ่ พ.ศ.2556 เริม่ขยาย

ตวัมกีารซือ้ขายกนัย่างต่อเนือ่งและมแีนวโน้มว่าจะเพิม่สงูขึน้ตามลาํดบั โดยสนิค้า

ส่วนใหญ่ยังคงเฟอร์นิเจอร์ไม้ อัญมณี กล้วยไม้และของป่า เป็นต้น ที่ยังสร้างราย

ได้และสร้างชือ่เสยีงให้แก่ด่านสงิขรเสมอมา สาํหรบัสนิค้าอปุโภคบรโิภคอืน่ๆ ส่วน

ใหญ่จะจาํหน่ายให้แก่ชาวพม่าทีม่าจากเมอืงมะรดิ เพือ่ซือ้ไปจาํหน่ายต่อยงัหมูบ้่าน

ของตนอกีทอดหนึง่ เนือ่งจากว่าความต้องการซือ้ของสนิค้าอปุโภคบรโิภคในพม่า

นัน้สงูมาก และพม่าเองไม่สามารถผลติได้เพยีงพอต่อความต้องการ อกีทัง้มคีวาม

เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย จึงได้นําเข้าสินค้าจากไทย (ตามแนวชายแดน) อย่าง

ต่อเนือ่ง ซึง่สร้างมลูค่าการค้าชายแดนให้แก่จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เรือ่ยมา อกีทัง้

ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น ด้วยเงินทุนหมุนเวียนที่แพร่สะพัดเข้ามายัง

ด่านสงิขรอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้คนในพืน้ทีม่คีวามเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ตามลาํดบั ก่อให้

เกดิการพฒันาพืน้ทีก่ารค้าบรเิวณดงักล่าวให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

  สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-พม่า ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขร

 การค้าตามแนวชายแดน ณ ด่านสงิขร ได้ดาํเนนิมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

นับตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าใน พ.ศ. 2540 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง

ในช่วงแรกนั้นซึ่งมูลค่าการค้ายังไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าชายแดน 

ณ ด่านสิงขร มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมการค้า

ชายแดนไทย-พม่า ณ ด่านสิงขร ในช่วงแรก พ.ศ. 2553 มีมูลค่ารวม 3.19 ล้าน

บาท และในปีถัดมามูลค่าการค้าชายแดนได้เพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มปรับตัวสูง

ขึ้นตามลําดับ ซึ่งแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของพม่าและไทย ทําให้การซื้อ

ขายโดยรวมถือว่าคึกคักมาก สังเกตได้จากมูลค่าสินค้านําเข้าและส่งออกในช่วง 

พ.ศ. 2554-255613 ซึ่งสินค้านําเข้าหลัก ได้แก่ เศษไม้ ไม้ไผ่ ไม้หวาย โค-กระบือ 

และถ่านไม้ โดยมูลค่าการนําเข้าของไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี

ที่ผ่านมา ส่วนสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ สิ่งก่อสร้างต่างๆ (ปูนซีเมนต์ ปลอกบ่อ 

อิฐ เฌอร่าบอร์ด กระเบื้อง) นํ้ามันเชื้อเพลิง (นํ้ามันดีเซล) และรถจักรยานยนต์ มี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ โดยพบว่าไทยได้ดลุการค้าจากพม่าอยูม่าก สงัเกตได้จากมลูค่า

สนิค้าส่งออกของไทยทีส่ามารถไต่ระดบัขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ส่วนหนึง่มาจากการกาํหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและการค้าชายแดนในช่วง พ.ศ. 2554-2558 ของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่หันมาให้ความสําคัญกับการค้าชายแดนมากยิ่งขึ้น

  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

 มีการพิจารณาได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ นโยบายการ

สนับสนุนจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมภายในพื้นที่ 

เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ที่เกิด

ขึ้นล้วนมีมูลเหตุจากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

เองทีเ่ป็นแรงกระตุน้ให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิชายแดนทัง้ด้านบวกและด้าน

ลบ โดยปัจจัยภายใน นั้นแสดงอยู่ในรูปนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดัง

จะเห็นได้จากนโยบายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.

2553) ที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุก

มิติและทุกระดับ ภายใต้กรอบนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง

ประเทศ และในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ.2554-2556) ที่ได้ฟื้นฟูความ

สมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้านและนานาประเทศ โดยเน้น

การแก้ไขปัญหากระทบกระทัง่ตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทตูบน

พื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ให้ความสําคัญต่อจังหวัด

13  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (2555). ด่านสิงขร ประตูสู่เมียนมาร์.
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ชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้าการตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบ

จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคม

ขนส่งของภูมิภาคอาเซียน 

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 2 ฉบับ (ฉบับที่ 

10 และ11) ที่ให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ

ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้เป้าหมายสําคัญในด้าน

การค้าและการลงทุนในภูมิภาคบนพื้นฐานของผลประโยชน์และความมั่นคงร่วม

กัน ทั้งนี้ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน

ให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในพื้นที่

เศรษฐกจิชายแดนทีม่กีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งและพืน้ทีใ่หม่ โดยเฉพาะการพฒันา

ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าการ

ค้าชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ15 และร้อยละ10 ต่อปี 

 และในส่วนของแผนยทุธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยทัง้ 2 แผน (พ.ศ. 2555-

2559 และ พ.ศ.2556-2561) ทีส่ามารถนาํมาประยกุต์ใช้ในด้านความมัน่คงได้ และ

ยังมีในประเด็นกรอบความร่วมมือต่างๆ จากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาค

เอกชน อาท ิความร่วมมอืด้านการค้าการลงทนุ และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

(Infrastructure) เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

มีความร่วมมือภายใต้กลไกทวิภาคี 6 กลไกสําคัญ กล่าวคือ คณะกรรมาธิการร่วม

ไทย-พม่า (JC) คณะกรรมการเขตแดนไทย-พม่า (JBC) คณะกรรมการสํารวจร่วม

ทางเทคนิคไทย-พม่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-พม่า (RBC) คณะ

กรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่ไทย-พม่า (TBC) และคณะกรรมาธกิารร่วมทางการ

ค้าไทย-พม่า (JTC) และในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) นับว่าเป็น

ปัจจัยภายในที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถนํามาพิจารณาถึงผลกระทบทาง

เศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่อนปรนทางการ

ค้าขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจภาย

หลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสิงขร นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านความมั่นคง ด้าน

เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองของพม่า รวมทั้งกฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

ของทั้งสองประเทศด้วย 

 ในส่วนของความมัน่คงนัน้ส่วนใหญ่มกัเกดิจากปัญหาเส้นเขตแดนระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาพืน้ทีช่ายแดน 

โดยเฉพาะจดุผ่านแดน เป็นต้น นอกจากนีย้งัมปีระเดน็ทางการเมอืงของพม่าเข้ามา

เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องภายในของประเทศนั้น อย่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ของพม่าใน พ.ศ. 2555 ที่นํามาซึ่งความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาประเทศถึง

ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตย ทั้งยังมีส่วนผลักดัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่าด้วย 

 ในด้านเศรษฐกจินัน้สามารถพจิารณาได้จากการดาํเนนินโยบายเศรษฐกจิ

ของการค้าของพม่า ทีม่กีารเปลีย่นมาใช้ “ระบบเศรษฐกจิแบบกลไกตลาด” ทัง้นี้

ได้เปิดประเทศให้มกีารค้าเพิม่มากยิง่ขึน้ และอนญุาตให้มกีารค้าชายแดนสาํหรบั

สินค้าบางประเภทได้ตามระเบียบข้อบังคับที่รัฐบาลเป็นผู้กําหนด อนุญาตให้ต่าง

ชาติเข้าไปสัมปทานและร่วมลงทุนกับบริษัทพม่าได้ นอกจากนี้ยังมีการออกกฎ

ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้า อาทิ กฎระเบียบทางการค้า 

มาตรการนําเข้า-ส่งออก ข้อจํากัดทางการค้าของไทย (การนําเข้าสินค้าจากพม่า 

อาทิ นํ้ามันปาล์มดิบ ผลปาล์มนํ้ามัน ไม้แปรรูปและยางพารา) 

 นอกจากนีก้ารพจิารณาถงึปัจจยัภายนอกร่วมด้วย โดยปัจจยัภายนอกนัน้

มส่ีวนสาํคญัในการกระตุน้การดาํเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิชายแดนโดยรอบด่าน

สิงขรให้เติบโตหรือชะงักได้ โดยในความร่วมมือกรอบ ACMECS นั้นเกิดขึ้นภาย

ใต้การพฒันาเศรษฐกจิทีก้่าวตามกนัของกลุม่ประเทศ CLMV ทีย่งัมคีวามแตกต่าง

ในด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งนี้ไทยและพม่ามีความร่วมมือกัน 4 สาขา ได้แก่ 

การท่องเทีย่ว อตุสาหกรรม พลงังาน เกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนีย้งัมปีระเดน็

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและโครงการท่าเรอืนํ้าลกึและนคิมอตุสาหกรรมทวาย 

เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งในประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเกิดขึ้นภาย
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ใต้ 4 เป้าหมายสําคัญ กล่าวคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็น

ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ

โลก ซึ่งการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 5 

ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ

อย่างเสร ีซึง่การเคลือ่นย้ายอย่างเสร ี5 ด้านนัน้มผีลต่อผลกระทบทางเศรษฐกจิที่

จะเกิดขึ้นกับด่านสิงขร โดยเฉพาะด้านแรงงาน สินค้า และการลงทุน โดยจะเกิด

ทั้งผลดีและผลเสีย 

 สําหรับโครงการท่าเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย นั้นถือว่ามี

ผลกระทบต่อด่านสิงขรทางอ้อม โดยในบริเวณโครงการท่าเรือนํ้าลึกทวาย มีเขต

ติดต่อที่ใกล้กับด่านถาวร พุนํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านทิกี้ 

จังหวัดทวาย พม่า โดยจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการค้าการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม

จะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนฯด่านสิงขรมากนัก ถึงแม้ว่าการเดินทางไปยัง

โครงการทวายจะสามารถเดินทางผ่านช่องสิงขรและจังหวัดมะริด สู่จังหวัดทวาย 

ซึ่งอาจส่งผลต่อการค้าชายแดนด่านสิงขรได้ แต่ด้วยอุปสรรคด้านการเดินทางที่

ต้องใช้เวลาที่นานกว่า เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวยังไม่สะดวกนักและมีระยะทาง

ที่ไกลกว่า ทั้งนี้ปัจจัยภายในและภายนอกที่ได้กล่าวถึงนั้นล้วนส่งผลกระทบทาง

เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา : ด่านสิงขร

 ภาพรวมของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น พิจารณาจากมุมมอง 2 

ด้าน คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวก ได้แก่ การค้า การลงทุน การขนส่ง 

และการท่องเที่ยว เป็นต้น

 ด้านการค้า เมื่อมีการเปิดด่านถาวรใน พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้การค้า

ชายแดนไทย-พม่าขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค 

เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆชาวพม่ายังมีความต้องการสูง เนื่องจากจะเกิด

การขยายตัวของชุมชน ตลอดจนการขยายตัวทางการค้าการลงทุนจากจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ไปสู ่เมืองมะริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตทางการประมง 

การเกษตร ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าไม่ตํ่ากว่าเดือนละ 3,000 ล้านบาท หรือปี

ละ 36,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี

โอกาสที่จะเติบโตขึ้นและสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการค้า

ชายแดน โดยทําให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-3 เท่า 

 ด้านการลงทุน ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเย็น เริ่มมีการเต

รียมการเพื่อเข้ามาลงทุนในพื้นที่โดยรอบด่านสิงขรแล้ว โดยมีซื้อขายที่ดินบริเวณ

ดงักล่าว เพือ่ใช้สร้างห้องเยน็รองรบัการนาํเข้าสนิค้าจาํพวกอาหารทะเลจากเมอืง

มะริดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการเปิดจุด

ผ่านแดนถาวรมากที่สุด โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจาก

การค้าขายสนิค้า การเข้ามาลงทนุในท้องถิน่ ส่งผลให้แรงงาน (ทัง้ชาวไทยแท้และ

ไทยพลดัถิน่) ในท้องถิน่มรีายได้ทีเ่พิม่มากขึน้และมชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ เหน็ได้

จาก GPP ทีไ่ด้จากแรงงานทีเ่คลือ่นย้ายเข้ามาทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรมต่างๆ

ภายในจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยโครงสร้างเศรษฐกจิของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตร และสาขาการค้าส่ง-การ

ค้าปลีก

 ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการประมงในพม่าสามารถใช้เส้นทางผ่านด่าน

สงิขรในการกระจายสนิค้าอาหารทะเลจากจงัหวดัมะรดิสูจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หรือเข้าสู่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งและลด

ระยะเวลาจากเดิมลง 6 ชั่วโมงเท่านั้น จังหวัดมะริด พม่า ได้ส่งออกอาหารทะเล

เข้ามาแปรรูปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จํานวนมาก มีการเชื่อมโยง 2 คาบสมุทร 

(อ่าวไทยและทะเลอันดามัน) ด้วยระยะทาง 220 กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินทาง 

3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่าง
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จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์และเมอืงมะรดิเข้าด้วยกนั14 ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อการจดัส่ง

สินค้า การเกษตร และการประมง เป็นต้น

 ด้านการท่องเทีย่ว มกีารเชือ่มโยงการท่องเทีย่วเส้นทางหวัหนิ-ประจวบฯ-

ด่านสงิขร-มดู่อง-มะรดิ ได้ ซึง่ช่องสงิขรเป็นช่องทางประวตัศิาสตร์ เป็นทีน่่าสนใจ

ท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์และเป็นการท่องเทีย่วทีส่ามารถเชือ่มโยงระหว่างอ่าว

ไทยกับอันดามันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้มะริดยังเป็นเมืองที่มีแหล่งท่อง

เที่ยวทางทะเลมากกว่า 800 เกาะ ซึ่งยังสวยงามและบริสุทธิ์ 

 2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบ เมื่อมีการเปิดด่านถาวรนั้นจะนํามา 

ซึ่งมีปัญหาต่างๆจํานวนมาก ดังนี้

 ปัญหาการเลีย่งภาษ ีผูป้ระกอบการอาจหลกีเลีย่งภาษโีดยการอ้างวถิชีวีติ

ชายแดนและกล่าวหาข้าราชการเรยีกรบัผลประโยชน์ อกีทัง้อาจเกดิปัญหาเรือ่งผู้

มอีทิธพิลระดบัพืน้ทีถ่งึระดบัชาต ิอดตีข้าราชการและนกัการเมอืง ดาํเนนิธรุกจิที่

แทรกแซงกดดนัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่นอกจากนีอ้าจพบว่ามกีารดาํเนนิการ

ใดๆตามแนวชายแดนอาจถกูประเทศเพือ่นบ้านข่มขูแ่ละใช้มาตรการกดดนั ทาํให้

เกิดผลกระทบกับการลงทุนและเศรษฐกิจของไทย 

 การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ใน พ.ศ. 2558 มีการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนของ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) คอื การเคลือ่นย้ายแรงงานอย่างเสร ีซึง่อาจเกดิ

ปัญหาต่างๆตามมาได้ อาท ิปัญหาอาชญากรรม ยาเสพตดิ รวมทัง้โรคตดิต่อต่างๆ 

(โรคเท้าช้าง) เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อพื้นที่ชายแดนและจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ได้ มีแรงงานพม่าเดินทางเข้ามาทํางานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยกระจายตัวทั่วจังหวัด ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้ก่อปัญหาขึ้น เช่น การสัญจรทาง

บกที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เคารพกฎของไทย นํามาซึ่งอุบัติเหตุทางถนนได้ ทั้งนี้

การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีนั้นจะทําให้ประชากรในบริเวณด่านสิงขรรวมถึง

14 ที่ทําการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). “การยกระดับจุดผ่อน
ปรนทางการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร”.

ภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้าประเภทอุปโภค

บริโภคได้ เนื่องจากมีความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้น 

 ทัง้นีก้ารพฒันาอย่างรวดเรว็ของด่านสงิขรนัน้ ก่อให้เกดิผลกระทบตามมา

หลายด้าน อาท ิด้านเศรษฐกจิ ความมัน่คง และสงัคม เป็นต้น โดยทีเ่หน็ได้ชดัเจน

ทีส่ดุคอืผลกระทบทางเศรษฐกจิ ซึง่มทีัง้สองด้าน กล่าวคอื การพฒันาอย่างรวดเรว็

ของด่านสงิขร ทีจ่ะทาํให้คนไทยในชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้จากการค้าชายแดนและ

การจ้างงานที่มากขึ้น ขณะเดียวกันพบว่ามีการแย่งงานระหว่างชาวไทยและพม่า

ด้วย หากมีการเปิดด่านถาวรแล้วจะทําให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องรับ

ภาระค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น 1-2 เท่า (ค่าแรงและค่าขนส่งไม้) ซึ่งการจ้างงานของ

กลุ่มวิสาหกิจด่านสิงขรเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานพม่าถึงร้อยละ 70 

จะมีแรงงานไทยบ้างประปลาย นอกจากนี้อาจมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและ

ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย 

 จะเหน็ได้ว่าผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไม่ได้มแีต่เพยีงด้านเศรษฐกจิเพยีงด้าน

เดยีว ทว่ายงัมด้ีานความมัน่คงและสงัคมร่วมด้วย ซึง่ผลกระทบในด้านความมัน่คง 

ได้แก่ ความปลอดภยัต่อชวีติ ทรพัย์สนิ การลกัลอบกระทาํสิง่ผดิกฎหมายและการ

จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน เป็นต้น เท่าที่ทราบกันดีว่าเมืองชายแดนนั้นมีทั้งสิ่งเร้า

และสิ่งกระตุ้นมากมายที่นํามาซึ่งปัญหาต่างๆที่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของเมืองชายแดน อาทิ ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย 

อาชญากรรม เป็นต้น

  แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร

 สําหรับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร มีความสําคัญ

ด้านการลงทุนในด้านต่างๆ เป็นหลัก อาทิ ด้านการค้า อุตสาหกรรมประเภท

ต่างๆ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ในรูปแบบร่วมลงทุน (Joint Venture) ทั้งนี้

ในอนาคตอาจมโีครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่จะส่งผล

ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนี้
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ยังมีการพูดคุย เจรจา และร่วมตกลงทําบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of 

Understanding : MOU) ระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องของไทยและพม่า ซึง่ส่วน

จะเป็นส่วนของภาคเอกชน เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรม

จงัหวดั เป็นต้น และยงัมผีูว่้าราชการจงัหวดัและมขุมนตรเีป็นตวัแทนท้องถิน่ของ

ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้มีการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์โดยการสถาปนาความ

สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างมะริด-ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้

วตัถปุระสงค์หลกัในการแสวงหาความร่วมมอืในสาขาต่างๆทีม่คีวามสนใจร่วมกนั

  บทสรุป

 การศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดน 

และปัจจยัทีก่่อให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกจิชายแดน พบว่า ด่านสงิขร เป็นด่าน

ชายแดนทีไ่ม่เคยมปัีญหาเรือ่งการสูร้บของชนกลุม่น้อยและไม่มกีารกระทบทัง่กนั

ระหวา่งสองรัฐ (รฐัไทยและพมา่) มาตั้งแตม่ีการเปิดจดุผ่อนปรนทางการค้าจนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ.2540-2556) รวมระยะเวลา 15 ปี ถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหากันบ้าง

เล็กๆน้อยๆ (ปัญหาภายในของพม่า เช่น ชนกลุ่มน้อย) แต่อยู่ในระดับที่สามารถ

เจรจากันได้ โดยสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ถือว่าสงบ เรียบร้อย ซึ่งความ

สัมพันธ์ระหว่างเมืองชายแดนทั้งสอง(สิงขร-มะริด) เป็นไปด้วยดี ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

ลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับชายแดนและแนวคิด

ความร่วมมือการพัฒนาตามแนวชายแดน แม้ว่ารัฐใดรัฐหนึ่งจะมีปัญหาความขัด

แย้งภายในแต่รัฐอื่นไม่สามารถแทรกแซงเรื่องภายในรัฐนั้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเกี่ยวกับชายแดน โดยรัฐแต่ละรัฐสามารถใช้อํานาจอธิปไตยได้ตามหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศตามหลกัเขตแดนทีไ่ด้แบ่งไว้ชดัเจน และไม่สามารถก้าว

ล่วงอธิปไตยของแต่ละรัฐได้ ทั้งนี้ด่านสิงขร เป็นหนึ่งในด่านพรมแดนไทย-พม่า ที่

ชาวพม่ายังใช้สัญจรผ่านเข้ามาทางประเทศไทย โดยอาศัยหลักความใกล้ชิดทาง

ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้า

ชายแดน โดยอาศยัหลกัการพึง่พาซึง่กนัและกนัและยดึหลกัแห่งผลประโยชน์ร่วม

กัน ทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชาวไทยและพม่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ความร่วมมือการพัฒนาตามแนวชายแดน โดยมีการปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดน ใน

ระดับพื้นที่ชายแดนร่วมกัน (Co-existent borderlands) โดยอาศัยความร่วม

มือกันของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายในการเร่งปรับปรุง

โครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรบัการเปิดเป็นจดุผ่านแดนถาวร ทัง้นีจ้ากความได้เปรยีบ

ทางภมูศิาสตร์ทีม่เีขตแดนตดิต่อกนั และการปฏสิมัพนัธ์ข้ามพรมแดนของชาวไทย

และชาวพม่า ในบรเิวณดงักล่าวจงึเริม่มกีารค้าชายแดนเกดิขึน้เรือ่ยมา จากการค้า

เลก็ๆในอดตี จนมกีารขยายตวัอย่างเหน็ได้ชดัในปัจจบุนั พจิารณาได้จากมลูค่าการ

ค้าชายแดนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการค้าชายแดน ที่ระบุว่า 

การค้าชายแดนเป็นการซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าระหว่างประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัตาม

บรเิวณชายแดนของทัง้สองฝ่ายโดยมมีลูค่าครัง้ละไม่มากนกัส่วนใหญ่เป็นสนิค้าที่

มีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด

และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจาก

ข้อมลูดงักล่าวนัน้ล้วนส่งผลต่อเมอืงชายแดน และนาํมาซึง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิ

ชายแดนฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เส้น

ทางการขนส่งสนิค้า เป็นต้น และส่งผลต่อความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทย

และพม่าด้วย ทัง้นีก้ารพฒันาเมอืงชายแดนนัน้อาจนาํมาซึง่โอกาสจากการค้า การ

ลงทนุมหาศาล ขณะเดยีวกนัต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางด้านลบอนัอาจเกดิขึน้

จากการพัฒนาได้
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รปูแบบการค้าของหลวงพระบางในครสิต์ศตวรรษที ่19
Luangprabang’s trading pattern in 19th century

ศิวริน	เลิศภูษิต1

  บทคัดย่อ

 เมืองหลวงพระบางนอกจากจะมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของ

อาณาจกัรล้านช้างแล้ว ยงัเป็นศนูย์กลางทางการค้าของภาคพืน้ทวปีทีส่าํคญัในช่วง

ครสิศตวรรษที ่16-17 มกีารทาํการค้ากบัรฐัจารตีข้างเคยีง คอื อยธุยาและกมัพชูา 

หลวงพระบางอาศัยสินค้าของป่าจากการค้าภายในระหว่างกลุ่มลาวลุ่ม-ลาวเทิง 

และนําสินค้าของป่าส่งขายต่อไปยังรัฐการค้าอื่นๆ ต่อมาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 

เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น

ช่วงต่อระหว่างรฐัจารตีกบัรฐัชาต ิลทัธกิารล่าอาณานคิมค่อยๆขยายตวัเข้ามา เกดิ

ความต้องการสินค้าและเส้นทางการค้าใหม่ อาทิ การเกิดเมืองมะละแหม่ง แม้ว่า

เส้นทางการค้าและเมอืงศนูย์กลางการค้าจะเปลีย่นแปลงตามบรบิท แต่หลวงพระ

บางก็ยังคงอาศัยรูปแบบการค้าที่เป็นฐานรากสําคัญ คือ การแลกเปลี่ยนระหว่าง

ลาวลุม่-ลาวเทงิ และส่งผ่านสนิค้าผ่านพ่อค้าววัต่าง ทัง้ในเส้นทางระยะยาว ได้แก่ 

หลวงพระบาง-อตุรดติถ์-กรงุเทพ หลวงพระบาง-น่าน-ตาก-มะละแหม่ง หลวงพระ

บาง-เชยีงแสน-เชยีงรุง้ และหลวงพระบาง-หนองคาย-พนมเปญ หรอืเส้นทางระยะ

สั้น ได้แก่ หลวงพระบาง-ท่าอิฐ หลวงพระบาง-เชียงใหม่ เป็นต้น รูปแบบการค้า

1 อาจารย์ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ของหลวงพระบางในครสิศตวรรษที ่19 อาจไม่ได้เป็นศนูย์กลางทางการค้าเหมอืน

ดั่งในยุคการค้า (คริสต์ศตวรรษที่ 15-17) แต่ได้กลายสภาพไปเป็นรัฐกึ่งเมืองท่า

ตามบรบิทการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ในภาคพืน้ทวปี ก่อนทีจ่ะถกูรวมเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของรัฐอาณานิคมโดยฝรั่งเศสในที่สุด

ค�าส�าคัญ – หลวงพระบาง การค้า คริสต์ศตวรรษ 19



วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences34 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ❃ Volume 10, Issue 2 (Apr. 2013 - Sep. 2013) 35

  Abstract

 In the 16th-17th century, Luangprabang was not just the 

political center of Lanxang Kingdom but also the center of this 

region’s trading activities. In that era, Luangprabang’s main products 

were wild products from domestic trade between Laolum, those who 

live on the river basin and lowland, and Laoteng, whose community 

is on highland. Nevertheless, the arrival of colonial states had made 

a major change and shifted this region from trading era to colonial 

era. In this context, many cities were depreciated as the geopolitics 

had changed. For instance, Luangprabang, which was previously 

an important trading hub, turned to be a semi-trading port that 

connected trade route with new trading hub such as Mawlamyine 

and Bangkok. Notwithstanding, Luangprabang’s domestic trading 

pattern was still the same that was the exchanging activities among 

Lao’s tribes and transporting through pack-ox merchants. The main 

trade routes were explained into 2 types: long-route and short-route. 

For example, Luangprabang-Utaradit-Bangkok, Luangprabang-Nan-

Phrae-Sukothai-Mawlamyine, Luangprabang-Chiangsaen-Chiangrung 

and Luangprabang-Nongkai-Phnom Penh. This trading pattern was 

continuing till the formal occupation by France.

Key words : Luangprabang Trade 19th Century

  รูปแบบการค้าของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19

อาณาจักรล้านช้างซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง เคยเป็นอาณาจักรที่

รุ่งเรืองทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 

หลวงพระบางเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าภาคพื้นและเป็นจุดเชื่อมต่อสินค้าไป

ยังท่าเรือทางใต้ คือ อยุธยาและกัมพูชา ความเฟื่องฟูของเมืองหลวงพระบางจึง

แผ่ขยายออกไปยังพื้นที่รอบด้าน แต่เมื่อบริบทการค้าในภูมิภาคเปลี่ยนแปลง

ไป หลวงพระบางก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวด้วย กล่าวคือ คือ การ

ค้าระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรปซบเซาลง ประกอบกับความขัดแย้ง

ภายในอาณาจักรล้านช้างที่แยกตัวออกมาเป็น 3 อาณาจักร ก่อนจะตกเป็นหัว

เมืองขึ้นของสยามใน ค.ศ.1779 

 ความเสื่อมถอยของอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางในช่วงเวลาดังกล่าว

ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเมืองหลวงพระบาง

กับเมืองรอบข้างมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือ

ไม่ รปูแบบและเครอืข่ายการค้าทีเ่คยดาํรงอยูถ่กูกระทบจากความอ่อนแอทางการ

เมอืงมากน้อยเพียงใด และนอกจากปัจจัยการเมอืงภายในของหลวงพระบางแลว้ 

มีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่ส่งผลต่อเครือข่ายการค้าของหลวงพระบางในยุคคริสต์

ศตวรรษที่ 19

 ศักยภาพการค้าของหลวงพระบาง

 หลวงพระบางมคีวามสาํคญัต่อการค้าในภมูภิาคและรฐัข้างเคยีงตัง้แต่สมยั

การค้ายคุโบราณ เป็นศนูย์รวมและกระจายสนิค้านานาชนดิไปยงัท้องถิน่ต่างๆ โดย

มพ่ีอค้าเป็นเครอืข่ายสาํคญั หลวงพระบางมคีวามได้เปรยีบทีส่าํคญัคอื ภมูศิาสตร์

ของหลวงพระบางที่อยู่ในจุดเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาคและรัฐรอบนอก 

นอกจากนี ้หลวงพระบางยงัมทีรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ เป็นแหล่งสนิค้า

ของป่าและพชืพนัธุห์ายากซึง่เป็นสนิค้าทีต่ลาดต้องการ หลวงพระบางเป็นจดุเชือ่ม

ต่อเวยีงจนัทน์ทางทศิใต้ ทศิตะวนัตกตดิกบัเมอืงน่านซึง่เป็นเมอืงการค้าสาํคญัของ
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สยาม ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอืถงึตะวนัออกเฉยีงเหนอืตดิกบัรฐัฉานและเชยีงตงุซึง่

เป็นเมอืงทีส่่งบรรณาการให้พม่าและจนี ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืตดิกบัสบิสองปัน

นา และทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเวียดนาม (Tonkin) 

(Louis de Carne, 1995)

 หลวงพระบางเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาโดยมีแม่นํ้าสายสําคัญ 2 สาย 

คอืแม่นํา้คานทีไ่หลมาจากภเูขามาบรรจบกบัแม่นํา้โขงทีเ่มอืงหลวงพระบาง แม่นํา้

อแูละนํา้เซอืงกไ็หลลงแม่นํา้โขงทีเ่มอืงหลวงพระบางเช่นกนั แม่นํา้อถูกูใช้เป็นเส้น

ทางตดิต่อกบัจนียนูนานและเวยีดนาม ขณะทีแ่ม่นํา้โขงกเ็ชือ่มโยงหลวงพระบางกบั

เมอืงสาํคญัหลายเมอืง ตัง้แต่เชยีงแสน เชยีงของถงึปากลาย บ่อเตน็ เชยีงคานและ

เวียงจันทน์ ภูมิศาสตร์ของแม่นํ้าเหล่านี้ทําให้เมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมือง

ศูนย์กลางการคมนาคมทางนํ้าในภูมิภาคแถบนี้

 ด้วยภมูศิาสตร์ทีล้่อมรอบด้วยภเูขาและแม่นํา้ทาํให้หลวงพระบางมผีลติผล

ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร คือ ของป่า ซึ่งเป็น

สนิค้าทีม่าจากการค้าขายภายในผ่านตลาดซือ้ขายแลกเปลีย่นระหว่างชาวลาวลุม่

กับลาวเทิงที่มาจากเมืองรอบนอก อาทิ เชียงขวาง ซําเหนือและหลวงนํ้าทา กลุ่ม

ลาวเทิงเหล่านี้เดินทางลงมาจากพื้นที่สูงเพื่อมาค้าขายผ่านเส้นทางทางบก หลวง

พระบางจงึกลายเป็นศนูย์กลางการซือ้ขายแลกเปลีย่นระหว่างพ่อค้าทางไกล และ

เป็นแหล่งรับซื้อสินค้าที่นําเข้ามาจากดินแดนอื่นๆเพื่อกระจายไปยังเมืองและ

หมูบ้่านในอาณาจกัรหลวงพระบาง ทีม่าของสนิค้าสาํคญัของหลวงพระบาง ได้แก่ 

เมอืงพวนหรอืเชยีงขวาง2 เป็นเมอืงเชือ่มโยงระหว่างภาคเหนอืของเวยีดนามกบัลุม่

นํา้โขงตอนกลางและเป็นแหล่งผลติโลหะประเภททอง ทองแดงและเหลก็ นอกจาก

นี้ยังมีของป่าสําคัญ ได้แก่ กฤษณา งาช้าง และนอแรด เมืองลา (ปัจจุบันอยู่ตอน

เหนือของแขวงอุดมไซย) เป็นแหล่งผลิตเกลือโดยใช้แนวหินตามแม่นํ้าเป็นลาน

2 เชียงขวางหรือเมืองพวนเดิมเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียงจันทน์ ต่อมาภายหลังกบฎเจ้าอนุวงศ์ใน 
ค.ศ.1827 ทางกรุงเทพฯได้ทําลายเมืองเวียงจันทน์ลงและยกเมืองพวนให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
หลวงพระบางแทน

เกลือ สามารถทําเกลือได้เฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าเมือง

ลาส่งเกลือจํานวน 300 ปอนด์ให้แก่หลวงพระบางทุกปีเพื่อเป็นค่าภาษีในการ

ใช้แนวหินริมแม่นํ้า (James McCarthy, 1994: 166) เมืองไซ (ปัจจุบันคือเมือง

หลวงของแขวงอุดมไชย) มีการผลิตและส่งออกข้าวเปลือก เกลือ ตะกั่วและเหล็ก

เป็นสินค้าสําคัญ เป็นต้น

 นอกจากแหล่งผลิตสินค้าสําคัญต่างๆ หลวงพระบางยังเป็นแหล่งที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดังมีตํานานกล่าวถึงความมั่งคั่งของหลวงพระ

บางว่า “บ้านเมืองชวา (เชียงทอง) ล้านช้าง อันนี้เป็นหนักเป็นใหญ่ดาย เงินคํา

เหล็งทอง ทั้งต้นไม้และใบมีรสหอม แก้วเจ็ดประการก็มีในพื้นแผ่นดินนั้นหั้นแล 

เจ้าฤาษว่ีาดงันัน้ แถนฟ้าคืน่กล่าวว่าผูใ้ดบญุน้อยลงไปเป็นเจ้าแผนดนิเมอืงนัน้บ่ได้

แล” (สิลา วีระวงศ์, ตํานานขุนบรมราชาธิราช, 1994) นอกจากนี้ยังมีเอกสารจีน

บางฉบับสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว เช่น YI-yu-zhi (บันทึกเรื่องต่างประเทศ เรียบ

เรยีงในครสิต์ศตวรรษที ่14) กล่าวว่าในหลวงพระบางมแีรด ช้าง ทอง และเงนิเป็น

จํานวนมาก (โยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545) 

 นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ หลวงพระบางยังมีภาคการผลิตที่สําคัญ

ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้แก่ การเกษตร การจับปลา-ล่าสัตว์ การหาของป่าและ

หัตถกรรม เป็นต้น ด้านการเกษตรนั้นหลวงพระบางมีพื้นที่ราบสําหรับทําเกษตร

เพียง 4-5 ไมล์ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวลาวลุ่มจึงซื้อข้าวไร่จากชาวข่า

พินและชาวเขาเผ่าต่างๆ ในด้านการทําประมง ปลาที่พบมากและเป็นทีนิยมของ

ชาวบ้านคอืปลาเรมิและปลาบกึทีน่าํหนงัไปรมควนัและตากแห่ง ขณะทีไ่ข่ปลาบกึ

จะถูกส่งไปเมืองต่างๆและนําไปทําเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังมีสินค้าของป่าที่มี

ราคา คือ แรด ช้างป่า เสือดาว นกยูง นํ้ามันยางที่นํามาชันเรือ นํ้าผึ้ง กํายาน ขี้ผึ้ง 

ครั่ง สีเสียด กระวาน อบเชย ผลเร่ว ไม้มะเกลือ คราม ตัวนิ่มและเขากวางที่นิยม

นาํไปทาํยาจนี สนันษิฐานว่าชาวเขาและขมนุาํลงมาขายโดยใช้เส้นทางแม่นํ้าคาน 

ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยังประเทศแถบยุโรป (อ้างถึง H.Warington 

Smyth ในยรรยง จิระนคร, 2544: 145) การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพที่สําคัญ 
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โดยเฉพาะการเลี้ยงควายที่มักจะส่งไปขายยังภาคเหนือของสยาม มีการบันทึกว่า

ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ควายจากหลวงพระบางได้ถูกส่งเข้ามาจําหน่ายใน

เชียงใหม่ปีละประมาณ 5,000-6,000 ตัว (อ้างถึง Holt S.hallet ในชูสิทธิ์ ชูชาติ, 

2524)

 การค้าภายในของหลวงพระบาง

 สินค้าและผลิตผลส่วนใหญ่ของหลวงพระบางถูกส่งมาจากเมืองรอบนอก 

โดยเฉพาะในพื้นที่สูงที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวลาวเทิงหรือ

ชาวเขาและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ อาทิ เผ่าขมุ คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร

การค้า โดยเป็นผู้เก็บของป่า แล้วนํามาแลกเปลี่ยนกับสินค้าบางประเภทในเมือง 

เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เกลือและเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นผลิตผลของชาวลาวลุ่มหรือ

ชาวบ้านในทีร่าบ โดยเป็นการค้าขายแลกเปลีย่นผ่านพ่อค้า รปูแบบการค้าดงักล่าว

ดาํรงอยูม่านานแล้วแต่มคีวามสาํคญัมากขึน้เมือ่หลวงพระบางมกีารตดิต่อค้าขาย

กบัอาณาจกัรรอบนอกมากขึน้ เมือ่ความต้องการสนิค้าของป่าจากตลาดภายนอก

ขยายตัว การค้าระหว่างลาวเทิงกับลาวลุ่มก็ขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย

 ตัวอย่างของการค้าระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับแหล่งรวบรวมสินค้า ซึ่ง 

P.Neis แพทย์ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางในทศวรรษ 1880 จากหลวงพระบางทวนนํ้า

อูขึ้นไป ได้บันทึกการค้าระหว่างลาวลุ่มกับลาวเทิงในเขตเมืองงอยและเมืองใกล้

เคียง ดังนี้ “พวกลาวจากเมืองงอย เมืองซื่นและหลวงพระบางได้จัดตั้งตลาดข้า

บนสันดอนริมแม่นํ้าในฤดูแล้ง พวกเขานําผ้า เครื่องไถ เครื่องเขิน เหล้าที่ทําจาก

ข้าว โดยใช้ไม้ไผ่มาทําแพขนาดใหญ่เพื่อรอพวกข้า (ลาวเทิง) นําข้าว ฝ้าย ไหม ใบ

ยาสูบ เปลือกไม้และครั่งมาแลกเปลี่ยน เรานับแพได้สิบแพ แต่ละแพมีถังสินค้า

สามถึงสี่ใบ (อ้างถึง Neis, 1997 ในโยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545: 115)

  พัฒนาการทางการค้าก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19

 “ยุคการค้า”3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 

ซึ่งการค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาในตลาดเอเชียของโปรตุเกสและ

สเปน และการพัฒนาการเดินเรือของจีนทําให้รัฐเมืองท่าทางใต้เกิดขึ้นใหม่เป็น

จํานวนมาก ได้แก่ อยุธยาและกัมพูชา เมืองท่าเหล่านี้ต้องการสินค้าจากภาคพื้น

ทวีปเพื่อป้อนให้กับตลาดยุโรป ขณะที่ญี่ปุ่นก็เริ่มขยายการค้าเข้ามาบริเวณนี้เช่น

กัน ส่งผลให้การค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลาย ยุโรปต้องการ

เครื่องเทศ ของป่าขณะที่จีนและญี่ปุ่นต้องการไหมดิบ ผ้าไหม หนังกวาง เป็นต้น

 ในช่วงเวลาดงักล่าว ล้านช้างซึง่เป็นแหล่งผลติสนิค้าสาํคญัทีเ่ป็นทีต้่องการ

ของตลาดก็ได้ขยายเครือข่ายทางเศรษฐกิจออกไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยๆ

จนถงึเมอืงนครพนม กระทัง่เมือ่ย้ายศนูย์กลางจากหลวงพระบางไปอยูเ่วยีงจนัทน์-

เวยีงคกุ กท็าํให้ล้านช้างตดิต่อกบัภมูภิาคใกล้เคยีงได้สะดวกมากขึน้ ได้แก่ ยนูนาน 

เมืองปากลาย เมืองด่านซ้ายและเมืองหนองหนาน้อยซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อกับ

อยุธยา เมืองนครพนมซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกัมพูชา และในช่วงเวลาดังกล่าวล้าน

ช้างก็ค่อยๆเปลี่ยนบทบาทของตนจาก “รัฐการค้าภาคพื้นทวีป” ไปเป็น “รัฐกึ่ง

เมืองท่า” (โยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545)

 รปูแบบการเชือ่มโยงการค้าในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ เมือ่นาํสนิค้ามารวบรวม

ไว้แล้ว ต้องอาศัยพ่อค้าในการขนส่งสินค้าดังกล่าวไปยังแหล่งเชื่อมโยงการค้าใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้แก่ อยธุยาและกมัพชูา เพือ่ส่งสนิค้าไปยงัประเทศแถบ

ยุโรป ปัจจัยสําคัญที่ล้านช้างติดต่อกับอยุธยาในฐานะเมืองท่า คือ เหตุผลทางการ

เมืองที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐเป็นไปในทิศทางที่ดี พบว่ามีหลายครั้งที่สอง

อาณาจักรร่วมกันขับไล่พม่า อาทิ ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 สมัยพระเจ้าไชย

เชษฐาธริาชของล้านช้างได้ร่วมมอืกบัอยธุยาในการปราบปรามเมอืงพษิณโุลกทีม่ี

3 Anthony Reid กล่าวถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ว่าเป็นยุคการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นช่วงที่การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว Anthony Reid, An’ Age of Commerce in South-
east Asian History
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สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพม่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการคมนาคมขนส่งที่ใช้เส้น

ทางหลวงพระบาง-ปากลาย-พิษณุโลก-อยุธยา, หลวงพระบางและเวียงจันทน์-

เชยีงคาน-ด่านซ้าย-เพชรบรูณ์-อยธุยา และเวยีงจนัทน์-หนองหาน-โคราช-อยธุยา 

ขณะทีร่ฐัเมอืงท่าอกีแห่งอย่างกมัพชูาซึง่ล้านช้างสามารถส่งมาทางแม่นํา้โขงนัน้ ได้

ลดปริมาณการค้าลงตั้งแต่ครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากทางออกสู่ทะเล

ของกมัพชูาถกูเวยีดนามและจนีอพยพเข้ามาและตัง้เมอืงไซ่ง่อนเป็นศนูย์กลางการ

ค้าแห่งใหม่ เป็นผลให้พนมเปญกลายเป็นเขตล้าหลงัทีไ่ม่สามารถรองรบัการซือ้ขาย

ได้อีกต่อไป

 แม้ว่า ล้านช้างจะย้ายศูนย์กลางมาแล้ว แต่หลวงพระบางก็ยังคงความ

สําคัญภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู แต่หลังศตวรรษที่ 17 ยุคการค้าของ

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เริม่เสือ่มลงเพราะการลดปรมิาณการค้ากบัยโุรปซึง่ประสบ

ปัญหาเศรษฐกจิซบเซา สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลต่อหลวงพระบางเป็นอย่างมาก 

เนือ่งจากสนิค้าจากหลวงพระบางคอืทอง กาํยานและครัง่ทีอ่าศยัตลาดอนิเดยีและ

ยุโรปเป็นสําคัญ อีกปัจจัยคือล้านช้างไม่มีทางออกทะเลแต่ต้องอาศัยรัฐข้างเคียง 

ดังนั้นล้านช้างจําเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับอยุธยาและกัมพูชา อย่างไร

ก็ตามต่อมาอาณาจักรในล้านช้างเกิดความแตกแยก ประกอบกับความเสื่อม

ถอยของการค้าระหว่างรัฐ ทําให้เวียงจันทน์หมดความสําคัญในฐานะศูนย์กลาง

การค้า ขณะเดียวกันหลวงพระบางและจําปาศักดิ์ก็อาศัยรัฐข้างเคียงอื่นๆในการ

เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ เมื่ออาณาจักรต่างๆพึ่งพาศูนย์กลาง

อย่างเวียงจันทน์น้อยลงและเมื่อสบโอกาสจึงทําการแข็งเมืองและแยกออกมาตั้ง

อาณาจักรของตนเป็นอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง

  การค้าในศตวรรษที่ 19

 ครสิต์ศตวรรษที ่19 เป็นยคุทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงอย่างมากในเขตภาคพืน้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่วงต่อระหว่างรัฐจารีตกับรัฐชาติแนวใหม่ที่เกิดจาก

การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของประเทศตะวันตก คือ การล่าอาณานิคม ซึ่ง

การเข้ามาของชาตติะวนัตกในยคุนีไ้ม่ได้ต้องการเข้ามาซือ้สนิค้าเหมอืนช่วงยคุการ

ค้า แต่เป็นความต้องการระบายสนิค้าอตุสาหกรรมจากการปฏริปูอตุสาหกรรมซึง่

ไม่ได้ทําให้การค้าเฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนในอดีต

 การเข้ามาของชาติตะวันตกครั้งนี้ทําให้เกิดศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ คือ 

เมอืงมะละแหม่งทีเ่กดิจากการทาํสนธสิญัญาค้าขายกบัพม่าในปี ค.ศ.1826 (อ้างถงึ 

หม่อง ทนิ อ่อง ในเพชร ีสมุติร, กรงุเทพฯ, 2519) เมอืงมะละแหม่งกลายเป็นแหล่ง

กระจายสนิค้าอตุสาหกรรมขององักฤษไปยงัทีต่่างๆ เช่น เชยีงใหม่ ลาํปาง อตุรดติถ์

และหลวงพระบาง ทําให้เส้นทางการค้ากับสิบสองปันนาค่อยๆลดความสําคัญลง 

แต่ภายหลังเมื่ออังกฤษทําสนธิสัญญาเบาริ่งกับกรุงเทพฯก็ทําให้กรุงเทพฯกลาย

เป็นแหล่งกระจายสินค้าจากอังกฤษแทนมะละแหม่ง

 ในช่วงปลายศตวรรษ การล่าอาณานคิมทาํให้แนวคดิเรือ่งรฐัชาตแิละเรือ่ง

พรมแดนเข้ามาแทนที่รูปแบบการค้าระหว่างรัฐจารีตสูญสลายไป การค้าขาย

ระหว่างกันลดน้อยลงเพราะสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายยังประเทศแม่ของตน

มากกว่าการค้ากับท้องถิ่นข้างเคียง หลวงพระบางก็ได้รับผลกระทบจากสภาพ

แวดล้อมดังกล่าวด้วยเช่นกัน

  รูปแบบการค้าของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19

 กลไกลการซือ้ขายแลกเปลีย่นระหว่างลาวลุม่-ลาวเทงิยงัคงเป็นกลไกสาํคญั

ที่ทําให้เศรษฐกิจการค้าของหลวงพระบางกับอาณาจักรรัฐต่างๆยังคงดําเนินต่อ

ไป สินค้าแลกเปลี่ยนคือ ของป่ากับสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ได้แก่ เสื้อผ้าสําเร็จรูป ผ้า ด้าย นํ้ามันก๊าด ไม้ขีดไฟ เครื่องใช้โลหะ เช่น มีด หม้อ 

เข็มเย็บผ้า เป็นต้น เส้นทางการค้าที่สําคัญของหลวงพระบางแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 

คือเส้นทางระยะยาวกับเส้นทางระยะสั้น

 เส้นทางระยะยาว ได้แก่ หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยล่องแม่นํ้าโขงมาที่

ปากลาย ใช้ช้างต่อมาถงึอตุรดติถ์ เดนิทางโดยเรอืต่อตามแม่นํ้าน่านผ่านพษิณโุลก 

ปากนํ้าโพ ชัยนาท อ่างทอง อยุธยาและกรุงเทพฯ รวมระยะเวลาเดินทาง 26 วัน 
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(สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2541: 166) สินค้าจากหลวงพระบางคือยาง กํายาน กระวาน

และครั่ง ขณะที่สินค้าจากกรุงเทพคือ ผ้าพิมพ์ นํ้ามันก๊าดและชา เส้นทางหลวง

พระบาง-มะละแหม่ง ล่องเรือแม่นํ้าโขงลงมาถึงเชียงคํา-น่าน-แพร่-อุตรดิตถ์ จาก

นัน้เดนิทางต่อไปยงัพษิณโุลก-สโุขทยั-ตากและมะละแหม่ง ซึง่พ่อค้าทีใ่ช้เส้นทางนี้

มกัเป็นพ่อค้าพม่า พ่อค้าเงีย้วหรอืไทยใหญ่และจนีฮ่อ เส้นทางหลวงพระบาง-เชยีง

รุง้ ใช้แม่นํา้โขงล่องขึน้จากเชยีงทอง-เชยีงของ-เชยีงแสน-เชยีงลบัและเชยีงรุง้ (อ้าง

ถึง U.K., Trade Report for the year 1886, F.O.69/117 ในยรรยง จิระนคร, 

2544: 141) และเส้นทางหลวงพระบาง-พนมเปญ ใช้แม่นํ้าโขงเป็นหลักลงไปยัง

เชียงคาน-หนองคาย-เขมราฐ-จําปาศักดิ์-เชียงแตง-พนมเปญ ใช้เวลาทั้งสิ้น 42 

วันและยังเป็นเส้นทางที่มีปัญหาเกาะแก่ง นํ้าเชี่ยวกราก (อ้างถึง อาร์เชอร์ ดับบ

ลิว.เจ. ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: หน้า 167) ส่วนเส้นทางระยะสั้นได้แก่ หลวง

พระบาง-น่าน-ท่าอิฐ (อุตรดิตถ์) เส้นทางหลวงพระบาง-เชียงแสน-เชียงใหม่ เส้น

ทางหลวงพระบาง-น่าน-แพร่-ลาํปาง-ลาํพนู-เชยีงใหม่ เส้นทางหลวงพระบาง-เมอืง

ลา โดยใช้แม่นํ้าอูเป็นเส้นทางผ่าน และเส้นทางหลวงพระบาง-คุนหมิงผ่านเดียน

เบียนฟู

  คู่ค้าที่ส�าคัญของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19

 กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่าสําคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการทํา

สนธิสัญญาเบาริ่งในปี ค.ศ.1855 ที่กรุงเทพกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยัง

เมืองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ลําพูน ลําปางและหลวงพระบาง สินค้าที่ส่งไปยังหลวง

พระบาง ได้แก่ ผ้าสีต่างๆ ผ้านุ่ง ด้ายเย็บผ้า นํ้ามันก๊าดและชาจีน ขณะที่สินค้า

ของป่าเป็นสนิค้าสาํคญัทีส่่งมายงักรงุเทพเพือ่ส่งต่อไปยงัตะวนัตก (อ้างถงึ อาร์เชอ

ร์ ดับบลิว.เจ. ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: หน้า 153-154) การค้ากับกรุงเทพนั้น

มีทั้งการค้าทางตรงคือเดินทางค้าขายโดยตรง กับการค้าทางอ้อม คือการค้าผ่าน

เมืองศูนย์รวมต่างๆของกรุงเทพ เช่น เชียงใหม่ อุตรดิตถ์และน่าน ซึ่งการค้าทาง

อ้อมโดยผ่านเมืองศูนย์รวมดังกล่าวทําให้พ่อค้าท้องถิ่นสะดวกสบายมากขึ้น 

มะละแหม่ง เป็นเมืองท่าที่สําคัญหลังจากอังกฤษทําสัญญาค้าขายกับพม่าในปี 

ค.ศ.1826 มะละแหม่งกลายเป็นศูนย์กลางสินค้าสําเร็จรูปของอังกฤษ ได้แก่ ผ้า

ขนสตัว์ สย้ีอมผ้า ดิน้ทอง กระจก เขม็และหบีหมาก (อ้างถงึ U.K., Trade Report 

for the year 1886, F.O.69/117 ในยรรยง จิระนคร, 2544: 148) ช่วงเวลาดัง

กล่าวพ่อค้าจากจนีฮ่อ พ่อค้าเงีย้วต่างเดนิทางมาค้าขายทีม่ะละแหม่งทัง้สิน้ กระทัง่

กรุงเทพขยายตัวขึ้นมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ทําให้การค้าที่มะละแห

ม่งเริ่มซบเซาลง ทั้งนี้กรุงเทพยังได้เปรียบในเรื่องเส้นทางการค้าทางเรือประกอบ

กับเส้นทางขนส่งไม้สักก็เปลี่ยนไป คือ จากเชียงใหม่มาทางแม่นํ้าปิงแล้วลงแม่นํ้า

เจ้าพระยาส่งมาที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ทําให้ช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 การค้ากับ

กรุงเทพจึงมีความสําคัญมากกว่าเมืองมะละแหม่งมาก (สมมะโน ณ เชียงใหม่, 

2538: 77-78)

 ยนูนาน การค้าระหว่างสบิสองปันนากบัหลวงพระบางมเีส้นทางสาํคญัคอื

ผ่านแม่นํ้าโขง กบัเส้นทางทางบกผ่านเมอืงลาทีม่บ่ีอเกลอืขนาดใหญ่ สนิค้าสาํคญั

ในเส้นทางนี ้คอื เกลอื ใบชาจากเมอืงฮาย ฝ่ินจากเมอืงองีอูปัีงซึง่เป็นสนิค้าทีแ่พร่

หลายมากในพม่า รัฐฉานและสยาม โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครนําฝิ่นเข้ามาค้า

ในหลวงพระบาง แต่มีบันทึกของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกล่าวว่า ในช่วงกลาง

ศตวรรษที่ 19 นั้นมีชาวลาวชอบเสพสุราและฝิ่นจํานวนมาก เฉพาะฝิ่นในหลวง

พระบางที่สูญเงินประมาณ 1 แสนบาทในการนําเข้าฝิ่น และประมาณการผู้สูบ

ฝิ่นไว้ที่ 10,000 คน (อ้างถึง เสาวภา ภาระพฤติ ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543)

 พ่อค้า กลไกส�าคัญของการค้าในคริสต์ศตวรรษที่	19

 พ่อค้าววัต่าง เป็นบคุคลทีม่บีทบาทสาํคญัมากต่อการค้าในภมูภิาคนี ้หน้าที่

หลักของพ่อค้าคือการนําเข้าสินค้าจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง หรือการ

เดนิทางเป็นคาราวานเพือ่ค้าขาย พ่อค้าจะซือ้ขายแลกเปลีย่นสนิค้าไปตลอดระยะ

การเดินทาง ได้แก่ พ่อค้าฮ่อและพ่อค้าพม่าซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางระยะไกล 

เช่น จากต้าลี่ถึงเชียงใหม่ หลวงพระบางและมะละแหม่ง ส่วนพ่อค้าลาวนั้นส่วน

มากเดินทางในระยะใกล้ เช่น หลวงพระบาง-เชียงใหม่ พลวงพระบาง-ท่าอิฐ
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 พ่อค้าจีนฮ่อ เป็นพ่อค้าที่เดินทางมาจากยูนนานไปค้าขายยังเมืองสําคัญๆ 

เช่น เชียงใหม่ เชียงแสน มะละแหม่ง เชียงตุงและหลวงพระบาง เป็นพ่อค้าที่เดิน

ทางระยะไกลที่สุดจากต้าลี่ยูนนาน โดยแวะเวียนตามเมืองต่างๆรายทาง สินค้า

ที่พ่อค้าจีนฮ่อขนมาได้แก่ ผ้าไหม ฝิ่น ชา เครื่องเหล็ก ทองแดงตลอดจนสินค้า

ประเภทเครื่องใช้ต่างๆ ขณะที่พ่อค้าลาวมีจํานวนไม่มากนักและเส้นทางการเดิน

ทางก็ไม่ไกลเท่ากับพ่อค้าจีนฮ่อและพ่อค้าเงี้ยว ส่วนมากติดต่อค้าขายกับเส้นทาง

ล้านนาเป็นหลักโดยใช้พาหนะคือวัวต่างและเรือ

 แม้ว่าการค้าของหลวงพระบางจะมกีลไกสนบัสนนุให้ดาํเนนิต่อไปได้ แต่ก็

มีอุปสรรคทางการค้าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวกทั้ง

ทางแม่นํา้โขงทีม่เีกาะแก่งมาก ปรมิาณนํา้ในฤดแูล้งมน้ีอยทาํให้การเดนิเรอืเป็นไป

ด้วยความลาํบาก ขณะทีเ่ส้นทางทางบกกม็น้ีอยและอยูใ่นสภาพทีไ่ม่ด ีค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งสงู นอกจากอปุสรรคด้านเส้นทางแล้วยงัมอีปุสรรคเรือ่งไข้ป่า โจรป่า ดงั

เช่นปัญหาเรื่องโจรครั้งสําคัญของหลวงพระบาง คือ โจรฮ่อในทศวรรษ 1870 ซึ่ง

ออกปล้นสดมภ์ชาวบ้านในเขตเมอืงเวยีนงจนัทน์ หลวงพระบาง เชยีงขวาง หวัพนั 

อุดมไชยซึ่งเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งสินค้าส่งออกที่ส่งเข้ามายังหลวงพระ

บางด้วย แต่อุปสรรคเหล่านี้ก็ค่อยๆหมดไปจากการเข้ามาของชาติตะวันตก การ

พัฒนาทางการแพทย์ การคมนาคมซึ่งทําให้ปัญหาเรื่องโจรป่าลดน้อยลงไปด้วย

  สรุป

 ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ

และการเมืองของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาแสวงหาอาณานิคม

ของชาตติะวนัตกโดยเฉพาะองักฤษและฝรัง่เศส ส่งผลให้วถิชีวีติแบบจารตีของดนิ

แดนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป การผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคไปเป็นการ

ผลติเพือ่ค้าขายและส่งออกไปยงัประเทศแม่ การค้ากบัเมอืงรอบข้างเช่นในอดตีลด

ปรมิาณลง นอกจากนีร้ะบบการค้าขายกเ็ปลีย่นไปจากการพฒันาเส้นทางคมนาคม 

พ่อค้าววัต่างค่อยๆหมดบทบาทไปหลงัจากการพฒันาเส้นทางขนส่ง เช่น ไทยมกีาร

สร้างทางรถไฟไปยงัภาคเหนอืในปี ค.ศ.1921 ศนูย์กลางการค้าและเส้นทางการค้า

ก็ถูกปิดกั้นด้วยแนวคิดรัฐชาติของประเทศแม่ 

 ก่อนหน้านีใ้นช่วงครสิต์ศตวรรษที ่16-17 ชาตติะวนัตกกเ็คยเดนิทางเข้ามา

ค้าขายกับดินแดนนี้มาก่อน ส่งผลให้เกิดยุคการค้า ความต้องการสินค้าของป่าจึง

กลายเป็นสินค้าสําคัญของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระตุ้นให้คนพื้นเมือง

และพ่อค้าเดนิทางตดิต่อค้าขายระหว่างกนัมากขึน้ หลวงพระบางเพิม่บทบาทด้าน

การค้าของตนเองในช่วงเวลาดงักล่าวจนเป็นรฐักึง่เมอืงท่า ต่อมาในครสิต์ศตวรรษ

ที ่19 บทบาทของหลวงพระบางค่อยๆซบเซาลง เพราะความอ่อนแอของล้านช้าง

และปัจจยัภายนอกอืน่ๆ ตัง้แต่การเกดิศนูย์กลางการค้าแห่งใหม่อย่างมะละแหม่ง

และกรงุเทพฯทีม่กีารตดิต่อค้าขายกบัเชยีงใหม่มากกว่า หลวงพระบางจงึลดความ

สาํคญัลงและกลายเป็นเพยีงเมอืงศนูย์รวมการค้าจากเมอืงต่างๆในอาณาจกัรหลวง

พระบางเท่านั้น

 อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การค้ากับภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่รูป

แบบการค้าภายในยังคงเป็นกลไกสําคัญต่อการค้าขาย ความสัมพันธ์ระหว่างลาว

ลุ่มกับลาวเทิงซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ และมีความ

สําคัญมากขึ้นจากความต้องการสินค้าประเภทของป่าซึ่งมีมากบริเวณที่อยู่อาศัย

ของชาวลาวเทงิ นอกจากนีย้งัมกีลุม่บคุคลอกีกลุม่ทีเ่ป็นผูข้บัเคลือ่นและเป็นกลไก

ให้การค้าดาํเนนิต่อไปได้ คอื พ่อค้า ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าจนีฮ่อ พ่อค้าเงีย้วหรอืแม้แต่

พ่อค้าลาว รปูแบบการค้าเช่นนีไ้ม่ได้เปลีย่นแปลงรปูแบบไปมากนกั ยงัคงทาํหน้าที่

ขนส่งสินค้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายประเภทในตลาดหรือเมืองอื่นๆ

ที่อยู่ไกลออกไป

 ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เครือข่ายและรูปแบบการค้าของหลวงพระ

บางเปลี่ยนแปลงไปจากการเข้ามามีอิทธิพลของฝรั่งเศสที่นําไปสู่การเข้าครอบ

ครองเป็นรฐัในอาณานคิมในปี ค.ศ.1893 การค้าระหว่างรฐัข้างเคยีงถกูกระทบจาก

การแบ่งเส้นเขตแดนและประเทศ เชียงใหม่ถูกรวมเข้าเป็นของไทย เชียงตุงกลาย

เป็นของพม่าและสบิสองปันนาถกูครอบครองโดยจนี สนิค้าทีเ่คยนาํมาค้าขายแลก
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เปลีย่นกนักลายเป็นกรรมสทิธิข์องรฐัเจ้าของดนิแดน ซึง่เป็นผูเ้ดยีวทีไ่ด้ประโยชน์

จากทรพัยากรนัน้ๆไป ยคุสมยัการค้าเปลีย่นแปลงจากรฐัจารตีไปสูย่คุแห่งทนุนยิม

ศักดินาที่ถูกขูดรีดโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของประเทศ ซึ่งช่วงเวลานั้นเองก็เป็นช่วงเวลา

ครั้งสําคัญที่พลิกประวัติศาสตร์ของภาคพื้นแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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การศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมือง
ของกลุ่มประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

สุภิญญา	วงสาโสม1

  บทคัดย่อ

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม

ประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์

ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษา

เปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นการศึกษา

ถงึอดุมการณ์ทางการเมอืงของกลุม่ประเทศ CLMV ทีน่าํไปสูก่ารกาํหนดนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยูก่บัหลกัการและเป้าหมายของอดุมการณ์

นั้นๆ เช่น กัมพูชามีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย ซึ่งมีการกําหนดนโยบายการ

พฒันาเศรษฐกจิทีส่อดคล้องไปตามอดุมการณ์ประชาธปิไตย เวยีดนามและลาวมี

อดุมการณ์แบบสงัคมนยิมได้มกีารกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิทีส่อดคล้อง

กับแนวทางของสังคมนิยม พม่ามีอุดมการณ์แบบเผด็จการทหารแต่สามารถ

กาํหนดนโยบายทัง้ทนุนยิมและสงัคมนยิมขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของรฐับาลทหาร 

ถึงแม้ว่าอุดมการณ์ต่างๆทั้งประชาธิปไตย สังคมนิยม และเผด็จการทหารล้วนมี

หลักการและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้วอุดมการณ์ทางการ

เมืองของกลุ่มประเทศ CLMV มีจุดร่วมเดียวกันในการคํานึงถึงผลประโยชน์ของ

รัฐและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของประชาชนและนําพา

ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนา

1 นักวิชาการอิสระ
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  Abstract

 The objectives of this research “A comparative study of the 

political ideology in CLMV for economic development” were (1) to 

study political ideology in CLMV (2) to compare political ideology 

among CLMV in order to create a road map of different economic 

development policy. For example, Cambodia, which has a democratic 

ideology, proposes the road map of economic development policy 

which is consistent with the democratic political ideology. Vietnam 

and Laos which have socialism ideology set the road map of economic 

development policy which is consistent with socialism ideology. 

Myanmar has military dictatorship ideology, but Myanmar can set 

a capitalism and socialism policies depending on the decision by 

military government. Athough ideology as democracy, socialism 

and military dictatorship has different principle and goals, political 

ideology in CLMV has the same common thing that is state benefits 

and national development for the well-being of the people and the 

release from being underdeveloped country.

  บทน�า

 หากกล่าวถึงดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งในด้านพัฒนาการ

ทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่ดินแดนดังกล่าว

ล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความสําคัญและน่าสนใจต่อการศึกษาในแถบดินแดนที่

ถูกเรียกว่า “อุษาคเนย์” กลุ่มประเทศที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในฐานะที่เป็นพื้นที่ 

Main Land ของดินแดนอุษาคเนย์ คือ กลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบไปด้วย 

ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม2 ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน

มาอย่างยาวนาน อกีทัง้ยงัเป็นกลุม่ประเทศทีม่อีดุมการณ์ทางการเมอืงทีแ่ตกต่าง

กันอันเกิดจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่ทําให้เราสามารถเข้าใจวิวัฒนาการ

ทางเศรษฐกจิ คอืการศกึษาประวตัศิาสตร์เศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ CLMV เพือ่

ให้ทราบว่าแต่ละอุดมการณ์มีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง อีกทั้งทิศทางในอนาคตของกลุ่มประเทศ CLMV 

เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อประเทศๆต่างล้วนมีศักยภาพในด้าน

ทรพัยากรทีส่ามารถดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศได้มากขึน้ตัง้แต่เปิดประเทศ

จนถึงปัจจุบัน 

 บทความมปีระเดน็การนาํเสนอเกีย่วกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบอดุมการณ์

ทางการเมอืงของกลุม่ประเทศ CLMV กบัการพฒันาเศรษฐกจิ 3 ประเดน็ กล่าว

คอื (1) อดุมการณ์ทางการเมอืงของกลุม่ประเทศ CLMV กบัพฒันาเศรษฐกจิ โดย

การนาํเสนอพฒันาการทางการเมอืงและประวตัศิาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิของกลุม่

ประเทศ CLMV (2) บทวเิคราะห์อดุมการณ์ทางการเมอืงของกลุม่ประเทศ CLMV กบั

การพฒันาเศรษฐกจิ เป็นการวเิคราะห์ถงึลกัษณะทางอดุมการณ์ของแต่ละประเทศที่

มคีวามแตกต่างกนั และนาํไปสูเ่ป้าหมายในการพฒันาประเทศทีแ่ตกต่างออกไป (3) 

2 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “CLMV ในอาเซียน”, วารสารกระแสอาคเนย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 เมษายน 
2012 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ หน้า 21-31.
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ทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ CLMV ในอนาคต

 อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง “ความคิด ความเชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยว

กับหลักการและคุณค่าทางการเมืองที่มีแนวทางแน่นอน มีเหตุผล มีจุดหมาย

ปลายทาง เป็นเป้าหมายที่จะนําไปสู่การกําหนดกฎเกณฑ์ทั้งในด้านการเมือง

การปกครอง มีผลให้เกิดความศรัทธา เชื่อฟังและปฏิบัติตาม อันมีอิทธิพลในการ

ผลักดันให้มนุษย์เห็นพ้องต้องกันในหลักการ มีจุดมุ่งหมายที่จะนํามาปฏิบัติอย่าง

จรงิจงัในสงัคม”ดงันัน้ อดุมการณ์จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ต่อการพฒันาประเทศ

ทั้งในทางการเมืองและในการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการศึกษา

อุดมการณ์ทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่

ออก เนื่องจากอุดมการณ์ ทั้งประชาธิปไตย สังคมนิยม และเผด็จการทหาร จะ

ต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องไปกับอุดมการณ์

ทางการเมือง จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม

ประเทศ CLMV ที่มีความแตกต่างกันนั้นได้มีปัจจัยจากการเผชิญกับสภาวะ

แวดล้อมทางการเมอืงระหว่างประเทศ เมือ่กลุม่ประเทศ CLMV ได้กลายเป็นพืน้ที่

เป้าหมายทีท่าํให้มหาอาํนาจต่างเข้ามาช่วงชงิทรพัยากร และขยายอทิธพิลทางการ

เมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแข่งขันทางอุดมการณ์ที่มีทั้งโลกสังคมนิยม

และโลกเสรีประชาธิปไตย อันถือเป็นปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ 

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก สภาพ

แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่างๆ ล้วน

มีผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกอุดมการณ์ที่เหมาะสมสําหรับนํามาเป็นแนวทาง

และการปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกต่างทางอุดมการณ์ ที่ครอบคลุมในเรื่อง ความ

หมายของตวัอดุมการณ์ หลกัการสาํคญัของแต่ละอดุมการณ์ ผูใ้ช้อาํนาจอธปิไตย 

อํานาจการตัดสินใจและการกําหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารประเทศ รวม

ทั้งแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่

ทําให้เราสามารถเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ โดยอาศัยขอบเขตของระยะเวลาคือ ภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ

ได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคม เนื่องจาก ผลพวงในการเป็นประเทศอาณานิคม

ของกลุม่ประเทศ CLMV ได้เกดิความเปลีย่นแปลงในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกจิ 

และสังคม และโดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 

เวยีดนามถกูปกครองโดยฝรัง่เศส ความโหดร้ายของจกัรวรรดนิยิมได้มส่ีวนสาํคญั

ให้อดุมการณ์แบบสงัคมนยิมสามารถแทรกซมึเข้าไปในสงัคมเวยีดนาม ส่วนพม่าซึง่

เคยตกอยูภ่ายใต้อาณานคิมอย่างองักฤษกไ็ด้รบัอทิธพิลทางความคดิในการศกึษา

แบบตะวนัตก ในขณะเดยีวกนักถ็กูขดูรดีจากองักฤษด้วย3 ทาํให้เกดิความตืน่ตวัจน

เกดิการเคลือ่นไหวทางและชมุนมุทางการเมอืง ซึง่สามารถอธบิายได้ดงัต่อไปนี้

  พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกัมพูชา

 ภายหลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสใน ค.ศ.1953 รัฐบาล

ของเจ้านโรดมสีหนุได้ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องไปตาม

นโยบายเป็นกลาง ซึ่งเป็นนโยบายที่ทําให้กัมพูชาสามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลาง

ความตึงเครียด แต่ผลจากการใช้นโยบาย4 กลับทําให้กัมพูชามีท่าทีสนับสนุนฝ่าย

คอมมิวนิสต์ทําให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ต้องพึ่งพาความช่วย

เหลือจากสหรัฐอเมริกาและประเทศโลกตะวันตกได้หยุดชะงักลง 

 การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของเจ้านโรดมสีหนุ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

ค.ศ.1970 โดยคณะรัฐประหารของเจ้าสีสวัสดิ์ สิริก มาตัก ต่อมารัฐบาลของนาย

พลลอน นอลได้ดําเนินนโยบายที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในด้าน

ต่างๆมากเกินไป ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจได้ก่อตัวอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น

จากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านกิจการทหารมากกว่าที่จะ

3 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง”, มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ,กรุงเทพฯ: 2544. หน้า 67.

4 จรูญ สุภาพ, สมพงษ์ เกษมสิน, “ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ”, กรุงเทพฯ: 2520, 
หน้า 10.
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ให้ความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชาที่รู้จักกันใน

ชื่อ “เขมรแดง” ได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าวในการยึดกรุงพนมเปญ เมื่อ ค.ศ.1975 

ภายใต้ผู้นําที่ชื่อว่า ซาลอต ซาร์ หรือ พอลพต ได้นํากัมพูชาเข้าสู่ สังคมนิยม โดย

เริ่มต้นจากการใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเอง โดยยึดหลักการว่า 

ประชาชนต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ระบบคอมมูน และทําลายสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ความเป็นทุนนิยมไปจนหมดสิ้น ความล้มเหลวจากอุดมการณ์แบบสังคมนิยมใน

ยคุทีเ่ขมรแดงเรอืงอาํนาจได้ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสงัคมกมัพชูามาจนถงึปัจจบุนั5 

นัน่คอื การสญูเสยีทรพัยากรมนษุย์ทีจ่าํเป็นต่อการพฒันาประเทศ จากการสงัหาร

ประชาชนกัมพูชาเป็นจํานวนมากกว่า 3 ล้านคน 

 เมื่อ ค.ศ.1991 สมเด็จฮุนเซน ได้หันมาให้ความสําคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเสริมความสําเร็จทางการเมือง6 โดยอาศัยข้อได้เปรียบใน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ อัญมณี และแร่ธาตุ รวมทั้งการทําประมง

นํ้าจืดที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารและสามารถสร้างรายได้จํานวนมหาศาลให้แก่

กมัพชูา และยงัได้รบัเงนิสนบุสนนุจากกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) และ 

ธนาคารโลก (World Bank)7 นอกจากนี้ยังมี UNTACT ที่เข้ามาสร้างเสถียรภาพ

ทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่กัมพูชา ทําให้ช่วงเวลาดังกล่าวกัมพูชา

ต้องพึง่พาความช่วยเหลอืจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จนเกดิการเปลีย่นแปลง

ระบอบการเมืองการปกครองจากสังคมนิยมกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด จาก

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของสมเด็จฮุนเซน ตั้งแต่ ค.ศ.19938 

5 เขียน ธีระวิทย์, สุนัย ผาสุข, “กัมพูชา ประวัติศาสตร์ สังคมเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมืองและ
การต่างประเทศ”, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2000 หน้า 73-74.

6 วัชรินทร์ ยงศิริ, “วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของฮุน เซน : ในวันวารที่ผันเปลี่ยน”, กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์
คอมพิวเตอร์การพิมพ์ 2548, หน้า 60.

7 กระทรวงการต่างประเทศ, “กรอบความร่วมมือ : องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: 
WTO)”, สืบค้นเม่ือ 2 กันยายน 2557 จาก http://www.mfa.go.th/main/th/world/ WTO).html.

8 สีดา สอนศรี, “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ (1997-2006)”, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2009 หน้า 598.

 เมื่อ ค.ศ.1999 กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ถึงแม้ว่าการตัดสินใจ

ดงักล่าวของสมเดจ็ฮนุเซนจะทาํให้กมัพชูาต้องเผชญิกบัอปุสรรคทัง้ด้านการเมอืง

และเศรษฐกิจ9 จนกระทั่ง ค.ศ. 2004 กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการ

ค้าโลก (WTO) และถูกจัดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed 

Country: LDC)10 แรงผลักดันเหล่านี้ทําให้กัมพูชามีเป้าหมายหลักคือ การ

ขจัดความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีนโยบาย คือ 

“ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม” ที่มีเป้าหมายสอดคล้องไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ 

การลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ

ส่งเสรมิการค้า การลงทนุ การส่งเสรมิการเกษตร การพฒันาภาคเอกชน และการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้ทําให้เศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโต

  พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของลาว

 หลังจากที่ลาวได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 

ค.ศ.1953 และเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1955 ในช่วงเริ่ม

ต้นของการได้รับเอกราชนั้นลาวยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน

ประเทศ เนื่องจากการจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมถึงแม้ว่าเจ้าสุวรรณพูมา11 ต้องการ

ให้ลาวกลายมีรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ

ลาวต้องเผชิญกับการคุกคามจากสหรัฐอเมริกาที่กําลังต่อต้านอิทธิพลของลัทธิ

9 Hun Sen, “The Future of Cambodia in ASEAN,” in Cambodia’s Future in ASEAN: Dy-
namo or Dynamite? Eds. Kao Kin Hourn and Jeffrey A.Kapan (Cambodian Institute 
for Cooperation and Peace, 1998), p. 213.

10 สํานักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์, “การทบทวนนโยบายการค้าของกัมพูชา”, (2012) สืบค้นเมื่อ 10 
พฤษภาคม 2557. จาก http://www.dtn.go.th/filesupload/Cambodia_trade_policy.pdf.

11 นายกรัฐมนตรีของลาวหลายสมัย เป็นโอรสของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและยังเป็นพระเชษฐาของ
เจ้าสุพานุวงอีกด้วย มีบทบาททางการเมืองของลาวในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งแนวลาวอิสระ ฝ่ายเป็น 
กลาง และจัดตั้งตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับรัฐบาลของขบวนการปเทดลาว ฝ่ายซ้าย จัดตั้งรัฐบาลและ
ดํารงตําแหน่งนากยกรัฐมนตรีเมื่อ ค.ศ1951 หลังจากที่ลาวกลายเป็นสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เจ้าสุวรรณพูมาจึงได้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในค.ศ.1984
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คอมมวินสิต์ โดยลาวมขีบวนการทีช่ือ่ว่าขบวนการปเทดลาวทีม่เีจ้าสพุานวุง12 และ 

ไกสอน พมวหิาน เป็นผูส้นบัสนนุ และสามารถยดึอาํนาจการปกครองได้สาํเรจ็เมือ่

วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 จึงสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยมีการดําเนินตามแนวทางของสังคมนิยม มีพรรคประชาชนปฎิวัติ 

ลาว ที่มีอํานาจหน้าที่ในการปกครองและการบริหารประเทศ มีการให้อํานาจ

หน้าที่แก่ พรรคประชาชนปฎิวัติลาว โดยมีผู้นําสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ เจ้า

สุพานุวง ที่ดํารงตําแหน่งประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุด แต่

ผู้ที่มีอํานาจแท้จริง คือ ไกสอน พมวิหาน เหตุผลที่แท้จริงของการดํารงตําแหน่ง

ประธานประเทศของเจ้าสุวรรณพูมานั้น คือ การรักษาภาพลักษณ์ของพรรค

ประชาชนปฏิวัติลาวที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ยังคงสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ที่

ถือเป็นศูนย์กลางจิตใจของประชาชน อีกทั้งลบข้อครหาที่มีต่อรัฐบาลในการล้ม

ล้างสถาบันกษัตริย์ 

 เมื่อพิจารณาที่บทบาทของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งถือว่าเป็นพรรค

เดียวที่มีอํานาจในทางนิติบัญญัติ อํานาจการบริหาร และอํานาจตุลาการ โดยมี

โครงสร้างการบริหารพรรคที่ประกอบไปด้วย (1) กรมการเมือง ซึ่งมีอํานาจสูงสุด

ในการปกครองและการตดัสนิใจเลอืกผูด้าํรงตาํแหน่งต่างๆ (2) คณะเลขาธกิารของ

คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรค โดยประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 9 คน 

มอีาํนาจรองลงมาจากกรมการเมอืง มอีาํนาจในการตดัสนิใจและกาํหนดแนวทาง

ของพรรค (3) สมาชิกคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 

ประกอบด้วยสมาชิกพรรค ที่ไม่มีการกําหนดตายตัว โดยคัดเลือกจากผู้บริหาร 

ของพรรค 

 บทบาทหลักของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว คือ การกําหนดนโยบายการ

พัฒนาประเทศเพื่อให้สอดคล้องไปตามอุดมการณ์ของสังคมนิยม ที่ยึดเอาทฤษฎี

12  ประธานประเทศคนที่ 1 ของลาวหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของลาวในค.ศ.1975 มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนาม มีสถานะเป็น “เจ้าสุภานุวงศ์: ผู้นําแห่งการปฏิวัติ” ในการต่อสู้
เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส

ของมาร์กซ์ เลนนิ เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ รฐับาลจงึได้กาํหนดนโยบาย

เพือ่ให้สอดคล้องตามอดุมการณ์ กล่าวคอื ในระยะเริม่ต้นรฐับาลได้มุง่เน้นทีจ่ะปลกู

ฝังอุดมการณ์แบบสังคมนิยมให้กับประชาชน รวมไปถึงการล้มล้างทําลายความ

คิดเก่าๆ การควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ

การแต่งกาย สิง่เหล่านีถ้อืเป็นข้อควรปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั เมือ่รฐับาลต้องดาํเนนิ

การปฏริปูเศรษฐกจิเข้าสูส่งัคมนยิม โดยเริม่ต้นจากการนาํเอาระบบสหกรณ์ และ

ระบบนารวมมาใช้ โดยการลดอํานาจทางเศรษฐกิจของพ่อค้า การห้ามไม่ให้เกิด

การค้าระหว่างแขวง การยดึกจิการต่างๆเป็นของรฐั แต่สิง่ทีต่ามมาคอื รายได้ทีล่ด

ลงทาํให้รฐัต้องพึง่พาเงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ซึง่รายได้ของ

ลาวส่วนใหญ่มาจากการผลติภาคเกษตรกรรม ในขณะทีภ่าคอตุสาหกรรมมขีนาด

เลก็ และไม่ได้มกีารนาํเทคโนโลยใีหม่ๆมาใช้ในการผลติทาํให้ไม่สามารถพฒันาได้

ตามเป้าหมาย 

 ทั้งที่ ลาวมีจุดแข็งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้รัฐบาลมองเห็น

ศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลจากการใช้ระบบนารวม ที่ขาดแรงจูงใจใน

การทาํงานทาํให้ผลผลติทีอ่อกมาคณุภาพตํา่ประชาชนมรีายได้ลดลงและไม่มแีรง

จงูใจในการทาํงานเมือ่ทกุคนได้รบัการจดัสรรทีเ่ท่าเทยีมกนั ข้อดขีองระบบนารวม

กลบัไม่ใช่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ แต่กลบัเป็นผลดต่ีอรฐับาลในการควบคมุดแูล

วิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมประชาชนได้ง่ายขึ้น การ

ขาดความรู้ในเรื่องระบบนารวมทําให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของลาวเป็น

อย่างมาก สิง่ทีพ่รรคประชาชนปฏวิตัลิาวต้องดาํเนนิการอย่างเร่งด่วน คอื การหนั

มาทบทวนความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการใช้นโยบายตามแนวทางของสงัคมนยิม

ซึง่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของพรรค จนกระทัง่ในวนัที ่14 กรกฎาคม ค.ศ.1979 

เมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางของสังคมนิยมเกิดความล้มเหลว รัฐบาลจึง

ประกาศยกเลิกการจัดตั้งระบบสหกรณ์และการจัดตั้งระบบนารวม เมื่อลาวได้มี

การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการเข้า

มาวางแผน ทําให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1978-1980 ถือเป็น
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แผนพฒันาเศรษฐกจิฉบบัแรกของลาว ต่อมาในแผนพฒันาเศรษฐกจิ 5 ปี ฉบบัแรก 

คอืตัง้แต่ ค.ศ.1981-1985 หลงัจากทีร่ฐับาลได้ทบทวนนโยบายทีผ่่านมาและหนัมา

ดาํเนนิการในเรือ่งเศรษฐกจิใหม่ โดยเริม่จากการชะลอการพฒันาเศรษฐกจิโดยใช้

ระบบสหกรณ์และกจิกรรมทางเศรษฐกจิตามแนวทางของสงัคมนยิม รฐับาลจงึได้

ดาํเนนิการให้เป็นไปตามแนวทางของทนุนยิมมากยิง่ขึน้ โดยเริม่จากการปรบัปรงุ

ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยมีการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ การพึ่งพา

เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศสังคมนิยมอย่างสหภาพ

โซเวียตและเวียดนาม

 ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับแรกของลาว พบว่า ลาวยัง

มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ตํ่า แต่รัฐบาลยังมีความต้องการที่จะเดินหน้าพัฒนา

ประเทศ โดยการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งใน ค.ศ.1986-

1990 ลาวได้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 2 และมีการกําหนดนโยบาย

ที่ชื่อว่า “นโยบายจินตนาการใหม่” (New Economic Mechanism: NEM) ที่

ถูกนําเสนอโดยนายไกสอน พมวิหาน ที่มีหลักการว่า ลาวจะต้องปรับปรุงระบบ 

ระเบียบกฎหมายต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการเปิดรับทุนนิยม

มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว ที่จะต้องให้เกิด

การพฒันาจากในประเทศและเปิดรบัการพฒันาจากภายนอกประเทศ ส่วนสาํคญั

อยู่ที่การผ่อนคลายการควบคุมจากส่วนกลาง และใช้กลไกตลาดที่ทําให้เกิดการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปิดรับให้ประเทศต่างๆเข้ามาวางรากฐานในการ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งสถาบันการเงิน13 การอนุญาติให้รัฐวิสาหกิจเข้ามา

มีบทบาทในการดําเนินงานของตน การส่งเสริมให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ

ผลผลติทีไ่ด้รบัทางการเกษตร ผลของการดาํเนนินโยบายดงักล่าวทาํให้ลาวประสบ

ความสาํเรจ็ได้ในระดบัหนึง่ นโยบายดงักล่าวถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม แต่ยงัคงให้ความสาํคญักบัแนวทางของสงัคมนยิมใน

13 สุปราณี คงนิรันดรสุข, “ลาว Land Link จินตนาการใหม่”, ผู้จัดการ 2012, หน้า 22.

ฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง 

 การประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ ทําให้ลาวมีโอกาสในการสร้าง

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิกบัประเทศเพือ่นบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนภุมูภิาค

ลุ่มแม่นํ้าโขง ซึง่สง่ผลดต่ีอลาวในการเดินหน้าพฒันาเศรษฐกจิ ซึง่ได้รับความช่วย

เหลือจากการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับความร่วมมือทางการ

ค้า การลงทนุ กบัต่างประเทศได้มากยิง่ขึน้ ซึง่ลาวได้เลง็เหน็ถงึศกัยภาพทีม่อียูค่อื 

การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ทําให้รัฐบาล

ได้กําหนดเป้าหมายที่สําคัญ คือ การก้าวสู่การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย (Batery 

of Asia) ซึง่ลาวมศีกัยภาพในการผลติกระแสไฟฟ้าให้กบัประเทศเพือ่นบ้านทาํให้

มีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก14 เป้าหมายดังกล่าว ถือเป็น

แนวทางในการผลกัดนัให้ลาวสามารถพ้นจากความยากจนได้ใน ค.ศ. 2020 ทาํให้

ลาวต้องเตรียมพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการให้

ได้มากที่สุด สิ่งที่ตามมาคือ การสร้างเขื่อนในลาวที่มากขึ้น โดยมีเขื่อนที่สําคัญ

เช่น เขื่อนนํ้าเทิน 2 เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งลาวได้

รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก ธนาคารเพื่อการ

พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) IMF ธนาคารโลก รวมทั้งจากประเทศต่างๆเช่น ญี่ปุ่น 

จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม15

 นอกจากรายได้หลักจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ลาวยังอุดมไปด้วยแร่

ธาตุ ได้แก่ ทองคํา ทองแดง เหล็ก ดีบุก และสังกะสี ลาวสามาถรสร้างรายได้เป็น

จํานวนมากจากทรัพยากรเหล่านี้ ผ่านการให้สัมปทานต่อบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้รับ

การสนบัสนนุและเจรจารฐับาลต่อรฐับาล16 ซึง่หลายฝ่ายกาํลงักงัวลต่อปรมิาณของ

14 กระทรวงการต่างประเทศ, “ข้อมูลด้านพลังงานของประเทศลาว”, สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2557 
จาก www.mfa.go.th/business/.../news-document-2145.doc. 

15 Carlyle A.Thayer, “Laos in 2002: Regime Maintaining Through Political Stability”, 
Asian Survey, 431: pp. 120-126.

16 ธีรภัทร เจริญสุข, “เหมืองแร่ในลาว: ทางสองแพร่งระหว่างความมั่งคั่งกับสิ่งแวดล้อม”, ประชา
ไท, สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 จาก http://prachatai.com/journal/2012/10/42953.
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ทรพัยากรทีล่ดลง เนือ่งจากรฐับาลให้สมัปทานแก่ต่างชาตมิากเกนิไป แต่ประชาชน

กลับไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่ได้นํามาพัฒนาประเทศ

อย่างจรงิจงัและจดัสรรให้แก่ประชาชน ทาํให้ปัญหาความโปร่งใสของรฐับาลลาว

ยังคงเป็นปัญหา และกําลังจับตามองการพัฒนาของลาวที่กําลังเติบโตมากขึ้น 

ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่ถูกทําลายไปจากการสร้างเขื่อน

และการแสวงหาทรัพยากรอันมีค่า

  พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่า

 พม่าถือเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีต แต่ต้องสิ้นสุดลงเมื่อ

ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ หลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อ 4 

มกราคม ค.ศ.1948 พม่าก็ต้องประสบปัญหาจากการที่อังกฤษเข้ามาเปลี่ยน

โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ที่

มมีาอย่างยาวนาน พม่าต้องประสบปัญหาเศรษฐกจิตกตํา่ เนือ่งจากพม่าถกูขดูรดี

เอาทรัพยากรและผลประโยชน์โดยอินเดียและอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่

เกิดจากความไมส่งบภายในประเทศ คือ ความขดัแยง้ระหวา่งรัฐบาลและชนกลุ่ม

น้อย ทาํให้รฐับาลอนูพุยายามแก้ไขสถานการณ์ทีส่่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ 

โดยการนํากองทัพเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้

กองทพัมอีทิธพิลทางการเมอืงต่อพม่า จนกระทัง่นายพลเนวนิได้ทาํการรฐัประหาร

โค่นล้มรฐับาลอนู ุและพยายามจดัการปกครองของพม่าให้เป็นไปตามแนวทางของ

สังคมนิยม โดยใช้ชื่อว่า “สังคมนิยมตามวิถีทางของชาวพม่า (Burmese Way 

to Socialism)” อันเป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางของมาร์กซิสม์และพุทธ

ศาสนาที่ฝากรากลึกลงในสังคมพม่า และกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยการสร้างเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม วางแผนเศรษฐกจิทีมุ่ง่สร้างสงัคมใหม่และ

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น17

17 พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์, “การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า : โครงการวิจัยชุด การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ) คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 1999 หน้า 15-36. 

แต่ผลของการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลนายพลเนวิน จากการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปัญหาการคอรัปชั่น ได้สร้างความไม่พอใจ

ให้กับนักศึกษาทําให้เกิดการชุมนุมประท้วงทําให้รัฐบาลได้ใช้กําลังเข้าปราบ

ปรามอย่างรุนแรง จนเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลของนายพล

เนวนิอยูบ่่อยครัง้ การพฒันาเศรษฐกจิพบว่า รฐับาลให้ความสาํคญักบัการพฒันา

อตุสาหกรรมมาเป็นอนัดบัแรก ทัง้ทีส่งัคมพม่าเป็นสงัคมเกษตรกรรม ก่อให้เกดิการ

ขาดแคลนข้าวและสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆ จนทําให้ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

 รฐับาลนายพลเนวนิได้นาํแผนพฒันาเศรษฐกจิ ค.ศ.1971 มาใช้เพือ่กาํหนด

นโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพม่า

ให้เป็นอุตสาหกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และหันมาพัฒนาด้านเกษตรกรรม การ

ประมง การทําป่าไม้ และการทําเหมืองแร่ อีกทั้งพม่ายังพึ่งพาเงินช่วยเหลือจาก

ต่างประเทศมากเกินไป ส่งผลให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือต่อการแก้ไขปัญหา

ดงักล่าว ใน ค.ศ.1987 รฐับาลนายพลเนวนิได้ขอร้องให้องค์การสหประชาชาตจิดั

อันดับพม่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC) 

เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆมากขึ้น เมื่อรัฐบาลไม่สามารถ

แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทําให้นายพลเนวินลาออกจากตําแหน่งผู้นําประเทศในเดือน

กรกฏาคม ค.ศ.1988 นายพลซอหม่องได้ยุบองค์กรทางการเมืองทั้งหมดและจัด

ตั้ง “สภาฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ” (State Law and Order Restoration 

Council: SLORC) ต่อมารฐับาล SLORC ได้จดัให้มกีารเลอืกตัง้ในเดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ.1990 ผลการเลอืกตัง้ คอืพรรคฝ่ายค้านทีเ่ป็นของประชาชนหรอืทีเ่รยีกกนัว่า 

พรรคสนันบิาตแห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตย (National League for Democracy: 

NLD) ของนางอองซาน ซูจี ได้รับชัยชนะ แต่รัฐบาลทหารกลับปฏิเสธที่จะมอบ

อาํนาจให้กบัพรรคของนางอองซาน ซจู ีทาํให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจการกระ

ทาํของรฐับาลจงึเกดิการประท้วงขึน้ในกลุม่นกัศกึษาและประชาชน แต่รฐับาลได้

พยายามปราบปรามบคุคลเหล่านีด้้วยวธิทีีร่นุแรง สถานการณ์ของการละเมดิสทิธิ

มนษุยชนของรฐับาล SLORC ได้ทวคีวามรนุแรงขึน้ การกกับรเิวณนางอองซาน ซู
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จ ีและสมาชกิพรรค NLD ทาํให้พม่าถกูกดดนัจากประชาคมโลก และถกูควํ่าบาตร

จากนานาประเทศทัง้การเมอืงและเศรษฐกจิ18 เมือ่นายพลซอหม่องได้ลาออกจาก

ตาํแหน่งเนือ่งจากมปัีญหาสขุภาพ พลเอกอาวโุสตานฉ่วยได้เข้าดาํรงตาํแหน่งและ

เปลีย่นแปลงโครงสร้างการบรหิารประเทศ ซึง่การเข้ามาดาํรงตาํแหน่งของพลเอก

อาวุโสตานฉ่วยถือเป็นการยืดเวลาให้แก่รัฐบาลทหาร เพื่อให้สามารถมีบทบาท

ทางการเมอืงให้นานมากขึน้ ทาํให้ประชาคมโลกใช้มาตรการควํ่าบาตรแก่พม่าทัง้

ในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่นําหลักการเรื่อง

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในการโดดเดี่ยวออกจากประชาคมโลก แต่กลุ่ม

ประเทศที่ไม่มีท่าทีต่อการควํ่าบาตรพม่า คือ อาเซียน เนื่องจากมีความเห็นต่อ

พม่าว่า หากอาเซียนไม่โดดเดี่ยวพม่าดังเช่นประเทศอื่นๆ อาจทําให้พม่ามีโอกาส

ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจได้ อาเซียนจึงนํา

นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) มาใช้แทน

การโดดเดีย่วพม่า และถอืหลกัการไม่เข้าแทรกแซงกจิการภายในของพม่า อนัเป็น

หลักการร่วมกันของพม่าและอาเซียน 

 นโยบายดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ทําให้พม่าและอาเซียนมีการพัฒนา

เศรษฐกจิและการเมอืงร่วมกนั จนในทีส่ดุพม่าได้เข้าเป็นสมาชกิอาเซยีนเมือ่ วนัที่ 

23 กรกฎาคม ค.ศ.1997 ทําให้พม่าเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จากการ

ใช้นโยบายเปิดประเทศ แต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพม่ายังคงพึ่งพาทั้งสินค้า

ทางการเกษตรและภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน อย่างไร

กต็าม การพฒันาเศรษฐกจิของพม่ายงัมข้ีอจาํกดัและไม่อาจพฒันาให้อยูใ่นระดบั

ที่น่าพอใจได้ เนื่องจากพม่ายังถูกจัดลําดับให้เป็นประเทศด้อยพัฒนามากที่สุด 

(Least Developed Country: LDC) จากองค์การสหประชาชาติ แต่สิ่งที่สร้าง

18  Josef Silbersteim, “Burma and the World” in Robert H.Taylor (editor), Burma: 
political Economy under Military Rule, (London: Hurst and company), p.138. (อ้าง
ใน สีดา สอนศรี, “เอเชียตะวันอออกเฉียงใต้ การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ (คศ.1997-2006)”, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพ, 2009 หน้า 
881-906.

แรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในพม่า คือ ทรัพยากรของพม่า 

โดยเฉพาะนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติ ที่พม่าสามารถสร้างรายได้หลักได้แต่ยังมีข้อ

จํากัดในเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นรัฐบาลพม่าจึงเปิดโอกาส

ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาสํารวจและผลิตนํ้ามันรวมทั้งก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถ

สร้างรายได้ให้กับพม่าได้อีกเช่นกัน ส่วนการค้าการลงทุนของพม่า พบว่า รัฐบาล

มกีารส่งเสรมิให้ภาคเอกชนภายในประเทศสามารถทาํการค้ากบัต่างประเทศมาก

ยิ่งขึ้นทําให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น19 รัฐบาลพม่ามีท่าทีในการผ่อนปรนมาก

ขึ้น เพื่อลดแรงกดดันจากนานาประเทศ20จนกระทั่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2010 ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่าและเป็นสัญญาณอันดีใน

การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนั่นคือ การปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี สัญลักษณ์แห่ง

การต่อสูข้องพม่า21 เพือ่ทีป่ระชาชนพม่าจะได้ใช้ชวีติในระบบทีเ่อือ้ต่อความมัง่คัง่

ทางเศรษฐกิจและเสรีภาพทางการเมือง รัฐบาลพลเรือนพม่าได้ประกาศใช้แผน

พัฒนาฉบับที่ห้า (ค.ศ. 2011/12 - 2015/16) โดยวางเป้าหมายให้เกิดการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.5 ต่อปี พัฒนาเศรษฐกิจในระดับรัฐ ยกระดับมาตรฐาน

สาธารณปูโภคของรฐั ปรบัปรงุข้อบงัคบัด้านการเช่าทีด่นิ ปรบัเปลีย่นระบบการเงนิ

การธนาคาร รวมถึงการแก้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศให้มีความทันสมัย 

เอือ้ต่อนกัลงทนุต่างชาต ิและสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศอย่าง

ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 5 เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รัฐบาลพม่าจึง

ได้ประกาศกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) เมื่อ

เดือนมกราคม ค.ศ. 201122

19 โกสุมภ์ สายจันทร์, “พม่าในความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ”, เชียงใหม่: 2006 หน้า 71.
20 โพสต์ทูเดย์, “พม่าดาวเด่นของอาเซียน”, สืบค้นเมื่อ 3 กันยายน 2557 จาก http://www.post-

today.com.
21 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ, “ท่าทีของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อการเลือก

ตั้งในพม่าและ การปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี”, ลืบค้นเมื่อ20 มีนาคม ค.ศ. 2014 http://aspa.
mfa.go.th/aspa/en/today_focus/detail.php?ID=490.

22 “กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย”, สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 จาก http://daweide-
velopment.com/index.php/th/why-invest-in-dawei/dsez-law.
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นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งยังจะมีการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกขนาด

มาตรฐานเพื่อรองรับการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยอาศัยจุดแข็งของพม่าในการเป็นประเทศที่มี

ภมูปิระเทศทีส่วยงามประกอบกบัความหลากหลายทางวฒันธรรมทีเ่ป็นสิง่ทีด่งึดดู

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวคือ นโยบายของรัฐที่อนุญาตให้มีการท่องเที่ยวในบางพื้นที่เนื่องจาก

เหตุผลด้านความมั่นคง ที่อาจเกิดปัญหาการก่อเหตุจราจลและสร้างความกังวล

ต่อนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มว่าหากรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อม มีนโยบาย

ที่ยืดหยุ่น และให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาก่อนการเมือง อาจ

ทาํให้การท่องเทีย่วของพม่าสามารถเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ ซึง่พม่าถอืเป็นประเทศ

ที่กาํลงัถูกจับตามองในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและ

วัฒนธรรม ที่จะต้องมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น

  พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม

 เวยีดนามถอืเป็นประเทศถกูยดึครองโดยจกัรวรรดนิยิมมาเป็นเวลานาน โดย

เริม่แรกนัน้เวยีดนามเคยอยูภ่ายใต้การปกครองของจนีมาเป็นเวลานบัพนัปี ทาํให้

เวยีดนามได้รบัอทิธพิลทางวฒันธรรมจนี โดยเฉพาะระบบศกัดนิาทีเ่ข้ามามอีทิธพิล

ต่อสงัคมเวยีดนาม เมือ่เวยีดนามได้กลายเป็นอาณานคิมของฝรัง่เศส ซึง่มคีวามสนใจ

เวยีดนามโดยมจีดุประสงค์หลายประการ ได้แก่ การเผยแพร่ศาสนาครสิต์ และการ

ใช้เวยีดนามเป็นทางผ่านเข้าสูจ่นีตอนใต้ ซึง่เวยีดนามในขณะนัน้ประสบปัญหาความ

อ่อนแอจากภายในประเทศ ทาํให้ฝรัง่เศสสามารถถอืเป็นจดุอ่อนและยดึเวยีดนาม 

เป็นอาณานคิมได้ในทีส่ดุ เมือ่ฝรัง่เศสเข้ามาขดูรดีเอาผลประโยชน์และไม่ได้พฒันา

เวยีดนามเท่าทีค่วรทาํให้เกดิความตกตํา่ทางเศรษฐกจิ จนกระทัง่การก่อตัง้พรรค

คอมมวินสิต์ขึน้ในกรงุฮานอยในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ.192923 เพือ่ต้องการกาํจดั

23 คักเวียน, “เวียดนามประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร”, มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์และมนุษย-
ศาสตร์, หน้า 211.

อทิธพิลของจกัรวรรดนิยิม

  การต่อสู้โดยมี โฮจิมินห์ หรือ เหวงียนไอก๊อก เป็นผู้นําในการปฏิวัติมี

การใช้นโยบายในการรวมพลังในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชจึงได้มีการก่อกําเนิด 

เวียดมินห์ หรือ แนวร่วมสหพันธ์เวียดนามเพื่อเอกราช (Mat tran Viet Nam 

doc lap dong minh) ขึ้นเพื่อทําการขับไล่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพื่อนําเวียดนาม

ไปสู่เอกราชโดยสมบูรณ์ หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โฮจิมินห์

จึงถือโอกาสในการประกาศเอกราชให้แก่คนเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.

194524 และจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่

เวยีดนามกต้็องเผชญิกบัอทิธพิลของสหรฐัอเมรกิาทีม่กีารจดัตัง้รฐับาลโงดนิเดยีม 

ที่เวียดนามใต้ ทําให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือมี

การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต 

และเวียดนามใต้มีการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุน

จากสหรัฐอเมริกา การต่อสู้ได้จบลงโดยชัยชนะของเวียดนามเหนือภายใต้การนํา

ของโฮจิมินห์ แต่ความสูญเสียจากภาวะสงครามได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับ

สหรัฐอเมริกามากเช่นกัน ทําให้กองทัพของเวียดนามเหนือและเวียดกงได้โค่นล้ม

รัฐบาลของเวียดนามใต้ คือโงดินห์เดียมได้สําเร็จและสามารถรวมเวียดนามเป็น

ประเทศเดียวกันเมื่อ 30 เมษายน ค.ศ.197525

 การรวมประเทศของเวียดนาม ถือเป็นการประกาศเอกราชที่แท้จริงของ

ชาวเวียดนาม การสถาปนาเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist 

Republic of Vietnam) สิ่งที่รัฐบาลต้องทําเป็นอันดับแรก คือ การรวมระบบ

เศรษฐกิจและการเมืองของทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ที่มีความแตก

ต่างกันในทางอุดมการณ์และในทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นสังคมนิยม ซึ่งการ

24 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “ CLMV ในอาเซียน”, วารสารกระแสอาคเนย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 เมษายน 
2009 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ หน้า 22.

25 ศรีประภา เพชรมีศรี, “การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, บทความ
ใน สีดา สอนศรี, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น , คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2003) หน้า 332.
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ดําเนินนโยบายในช่วง ค.ศ.1976-1980 มีความผิดพลาดในการวางโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ คือ (1) การที่พรรคมุ่งเน้นในเรื่องอุดมการณ์โดยไม่ได้คํานึงถึง

ความเป็นไปได้ การละเลยที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่อง

อุปโภคบริโภคทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารจํานวนมาก และ (2) ความเร่งรีบ

ในการรวมระบบเศรษฐกจิสองระบบทีแ่ตกต่างกนัโดยไม่คาํนงึลกัษณะเฉพาะของ

เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ทําให้รัฐบาลต้องหันมากลับพิจารณาจากความ

เป็นจริงและทบทวนความผิดพลาดจากนโยบายดังกล่าว 

 การปฏิรูปเศรษฐกิจ Doi Moi ถือเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อ ค.ศ.1986 สาระ

สําคัญของการนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ Doi Moi ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 

การปรบัเปลีย่นระบบความสมัพนัธ์ทางการผลติ การปรบัปรงุทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการปรับปรุงความคิดและ

อดุมการณ์ของคนในสงัคม เมือ่เวยีดนามอยูใ่นช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ฉบบัที ่9 (ค.ศ.2011-2015) ซึง่นโยบายดงักล่าวได้ทาํให้เวยีดนามได้เข้าสูเ่ศรษฐกจิ

แบบตลาดตามแนวทางสังคมนิยม26 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ ค.ศ. 1995 

ทําให้เวียดนามเร่งปรับปรุงความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา การ

ดาํเนนินโยบายปฏริปูเศรษฐกจิ Doi Moi ได้ทาํให้เวยีดนามมกีารเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกิจสูงขึ้นตามลําดับ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานที่มีผลผลิตเพิ่ม

มากขึ้น ส่วนภาคบริการเกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้น มีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว 

และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ การค้าปลีก การขนส่ง ภัตตาคาร การ

ท่องเที่ยว และโรงแรม ในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นเช่น

เดยีวกนั ค.ศ. 2005 เวยีดนามสามารถประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิ

เป็นอันดับสอง ของเอเชียรองจากจีน จนกระทั่ง ค.ศ. 2007 เวียดนามมีการเจริญ

26 “The tenth National Party Congress and awareness of the path towarda socialism 
in Vietnam”, 3 July 2006, http:// www.nhandan.com.vn/english/news/030706/do-
mestic_tenth.htm.

เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 8.1727 ส่วนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ค.ศ. 2014 พบว่าเวียดนามต้องการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด้วย

การปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่ม

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ GDP ใน ค.ศ. 2014 ไว้ถึงร้อยละ 5.8 และ

คาดการณ์ว่าเศรษฐกจิของเวยีดนามมแีนวโน้มทีจ่ะฟ้ืนตวั28 ซึง่เป้าหมายสาํคญัใน

การพฒันาเศรษฐกจิใน ค.ศ. 2014 คอืการผลกัดนัให้เกดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ

ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการปฏิรูป

โครงสร้างทางเศรษฐกจิให้มคีวามมัน่คงและมุง่เน้นการเพิม่อตัราการขยายตวัทาง

เศรษฐกจิการดาํเนนิงานตามนโยบายทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพและควบคมุ

อตัราเงนิเฟ้อซึง่เป็นปัญหาของการพฒันาเศรษฐกจิเวยีดนามเพือ่รกัษาเสถยีรภาพ

ในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น29

ตารางแสดง Growth Rate of GDP, 2000–2010 (%) ของกลุ่มประเทศ CLMV

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cambodia 8.77 8.04 6.69 8.51 10.34 13.25 10.77 10.21 6.69 0.09 5.96
Lao PRR 6.32 4.62 6.87 6.21 7.02 6.77 8.64 5.88 7.80 7.57 7.95
Myanmar 13.70 11.30 12.00 13.80 13.60 13.60 13.10 12.00 10.30 10.60 10.40
Vietnam 6.80 6.90 7.10 7.30 7.80 8.40 8.20 8.50 6.30 5.30 6.80

ที่มา: Fictitious data, for illustration purposes only (ADB. 2011)

 จากตารางแสดงให้เหน็ว่า กลุม่ประเทศ CLMV นบัแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้น

มานัน้ พบว่ากมัพชูาม ีอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูทีส่ดุใน ค.ศ.2005 คอื

27 ธัญทิพย์ ศรีพนา, “เวียดนาม : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤติเศรษฐกิจ 
ค.ศ.1997-2006 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ”, สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน้า 547.

28 ประชาชาติธุรกิจ, “ลงทุนในเวียดนามไม่ยาก หากรู้จริงและเข้าถึง”, สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2557 
จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1408153947

29 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “สรุปภาวะเศรษฐกิจเวียดนามปี 2555 และแนวโน้มปี 2556”, สืบค้น
เมื่อ 21 มีค. ค.ศ. 2014 จาก http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Asian-
Economies/Vietnam .
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ร้อยละ13.25 และมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่าที่สุดใน ค.ศ. 2009 คือร้อยละ 0.09 

ส่วนลาว มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ในค.ศ.2006 คือ ร้อยละ 

6.77 และตํ่าที่สุดใน ค.ศ. 2001 คือร้อยละ 4.62 ส่วนพม่านั้นมีอัตราการเจริญ

เติบโตสูงสุดที่สุดใน ค.ศ. 2003 คือร้อยละ 13.80 และตํ่าที่สุดใน ค.ศ. 2008 คือ

ร้อยละ 10.30 และสุดท้ายคือ เวียดนามที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มากที่สุดในค.ศ.2007 คือร้อยละ 8.50 และตํ่าที่สุดในค.ศ.2009 คือร้อยละ 5.30

  บทวิเคราะห์ อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV

  กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

 พัฒนาการทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV 

ทําให้สามารถเข้าใจถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวกําหนดว่า กัมพูชามี

อุดมการณ์ในรูปแบบแบบประชาธิปไตยหลังจากที่ประสบความล้มเหลวจาก

การใช้อุดมการณ์แบบสังคมนิยม ลาวมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมจากการช่วย

เหลือจากเวียดนาม โดยที่ผู้นําของลาวได้ยึดเอาเวียดนามเป็นต้นแบบ พม่ามี

อุดมการณ์แบบเผด็จการทหารหลังจากการเข้ามีบทบาททางการเมืองของทหาร

ตัง้แต่รฐับาลของอนูใุนการปราบปรามชนกลุม่น้อย ทาํให้ทหารมบีทบาททางการ

เมืองมาจนถึงปัจจุบัน และเวียดนามมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเมื่อผู้นํา คือ โฮจิ

มนิห์ได้เรยีนรูอ้ดุมการณ์แบบสงัคมนยิม อกีทัง้สถานการณ์ในประเทศทีถ่กูคกุคาม

โดยอํานาจจักรวรรดินิยม ทําให้ประชาชนเชื่อว่าอุดมการณ์แบบสังคมนิยมจะ

สามารถช่วยทําให้เวียดนามมีอิสรภาพ และต่อต้านอํานาจจักรวรรดินิยม จะเห็น

ได้ว่าอุดมการณ์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างในเรื่องของที่มาและการหล่อ

หลอมทางอุดมการณ์ รวมทั้งหลักการและความหมายของแต่ละอุดมการณ์ทําให้

มีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไป 

 เมื่อความแตกต่างทางอุดมการณ์ของกลุ่มประเทศ CLMV ได้ทําให้แต่ละ

ประเทศต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการ

เมอืง ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การศกึษาถงึพฒันาทีผ่่านมาได้ทาํให้เข้าใจ

ว่าเพราะเหตใุดกมัพชูาจงึเป็นประชาธปิไตย ลาวและเวยีดนามเป็นสงัคมนยิม และ

พม่าเป็นเผดจ็การทหาร อดุมการณ์ทีห่ลากหลายเหล่านีไ้ด้กาํหนดให้ประเทศต่างๆ 

มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปด้วย เมื่อกลุ่มประเทศ CLMV ต้องเผชิญกับความ

ท้าทายกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ อุดมการณ์

ทางการเมืองที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละประเทศได้มีการกําหนดนโยบาย

อย่างไร เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องควบคู่ไปกับการเมือง จะ

เห็นได้ว่า

 กัมพูชา ได้มีนโยบาย รัฐบาลก็มีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาดเสรี โดยเตรียมปฏิรูปทั้งโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเศรษฐกิจส่วน

ใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลกัมพูชาได้มุ่งขยาย

ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อได้

เปรยีบในการแข่งขนัทัง้กบัในภมูภิาคอาเซยีนและระดบันานาประเทศ นอกจากนี้

ยงัมุง่ปรบัสภาพแวดล้อมในการลงทนุ เพิม่การถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพิม่การฝึกฝน

ความเป็นมอือาชพี รวมทัง้การสร้างเขตอตุสาหกรรมและเขตส่งออกทีม่โีครงสร้าง

พืน้ฐานและบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัให้ความสาํคญักบันโยบายการส่งเสรมิ

การลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ30

 ลาว ได้ใช้นโยบายจินตนาการใหม่โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์

ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น และในช่วง ค.ศ. 2011-2015 อยู่ในช่วง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ที่มุ่งจะลดอัตราความยากจน 

การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้า

สู่ AEC โดยมีเป้าหมายในการออกจากการเป็นประเทศยากจนให้ได้ภายใน ค.ศ.

2020 พม่าได้ใช้นโยบายเปิดประเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมการ

ลงทนุแห่งสหภาพพม่า ทาํหน้าทีพ่จิารณาอนมุตัโิครงการลงทนุจากต่างชาต ิซึง่รปู

แบบการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมี 2 รูปแบบคือ (1) การลงทุนที่ชาวต่าง

ชาตถิอืหุน้ 100 เปอร์เซน็ต์ (2) การร่วมทนุ ซึง่แบ่งเป็น การร่วมทนุกบัรฐับาลพม่า 

30  ยุทธวิธี กัมพูชา-มาเลเซีย ใน AEC จาก http://www.thai-aec.com/771.
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โดยนกัลงทนุต่างชาตสิามารถเจรจาขอร่วมลงทนุได้มากกว่าร้อยละ 35 ของมลูค่า

เงินลงทุนรวม และการร่วมทุนกับเอกชนพม่า ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน

ในสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยเป็นการลงทนุในธรุกจิโรงแรม อสงัหารมิทรพัย์ 

และด้านการสํารวจและขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ แต่พม่ายังมีข้อจํากดในเรื่อง

ของกฎระเบียบและนโยบายที่

 พม่า มีอุดมการณ์แบบเผด็จการทหาร ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถือว่าเป็นการ

ปกครองแบบเผด็จการอํานาจนิยม โดยเชื่อว่าทหารสามารถแก้ไขปัญหาของ

ประเทศได้ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศว่าทหารคือ ผู้ที่สามารถรักษา

อํานาจอธิปไตยของประเทศ สามารถปกครองประเทศได้เช่นเดียวกับรัฐบาล

พลเรือน ซึ่งอุดมการณ์แบบเผด็จการทหารของพม่านั้น ถือได้ว่าทหารมีอํานาจ

อย่างสมบรูณ์ทางการเมอืงการปกครอง ในฐานะทีร่ฐับาลทหารพม่ามอีาํนาจตดัสนิ

ใจในการกําหนดนโยบาย รัฐบาลทหารพม่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC หรือ สภา

สันติภาพแห่งรัฐ เพื่อนําพม่าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เมื่อรัฐบาลทหารพม่า

เหน็ว่าต้องเสรมิสร้างความเป็นประชาธปิไตยให้แก่ประชาชนพม่าด้วยการเลอืกตัง้ 

เพือ่ทีจ่ะทาํให้ประชาคมโลกยอมรบัการปกครองของรฐับาลทหารมากยิง่ขึน้ การ

เปิดรบัพลงัทางเศรษฐกจิและทางสงัคมทีท่าํให้พม่าก้าวสูค่วามเปลีย่นแปลง แม้ว่า

การเมอืงของพม่าจะล้มลกุคลกุคลานและถกูต่อต้านจะภายนอกมาโดยตลอด แต่

รัฐบาลได้แสดงจุดยืนว่าจะบริหารประเทศที่จะนําสันติภาพและการพัฒนามาสู่

สังคมพม่าได้ 

 เวียดนาม มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ หลังจากที่มี

การใช้นโยบายปฏิรูปที่เรียกว่า “Doi Moi” ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีอุดมการณ์

แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งแตกต่างจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็น

ประชาธิปไตย หลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในค.ศ.1995 ถือเป็น

ประเทศแรกในกลุ่ม CLMV ทําให้เวียดนามต้องการลดความตึงเครียดกับอาเซียน

ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขจัดอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก

อาเซียนกลับทําให้มูลค่าการลงทุนจากอาเซียนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเฉพาะ

ช่วง ค.ศ.2008-2009 เงินลงทุนจากอาเซียนเพิ่มขึ้นจาก 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

เป็น 46.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เวียดนามเป็นประเทศใหญ่อันดับที่สามใน

อาเซียน คือ มีประชากรกว่า 90 ล้านคน รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่ง

ประชากรของเวียดนามส่วนใหญ่ได้กลายเป็นแรงงานที่มีฝีมือของอาเซียน การ

ประเมินความพร้อมในการเข้าสู่ AEC พบว่า เวียดนามมีความพร้อมมากที่สุดใน

บรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลาย คือ มีความพร้อมถึงร้อยละ 8531 และใน ค.ศ. 

2015 ได้มีเป้าหมายการเปิดเสรีการลงทุนและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่กลุ่ม

ประเทศ CLMV การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กําลังจะมาถึง จะช่วยให้

ความสําคัญกับการลดช่องว่างของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียน

เก่าทั้ง 6 ประเทศ และสมาชิกอาเซียนใหม่ หรือกลุ่มประเทศ CLMV ได้ ผ่าน

ความร่วมมอืภายใต้โครงการแผนงานกรอบความรเิริม่เพือ่การรวมตวัของอาเซยีน 

(Initiative for ASEAN Integration: IAI)32

  บทสรุป

 การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ 

CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวคือ การศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ 

ทําให้เข้าใจถึงที่มาของอุดมการณ์ที่มีความแตกต่างกัน กัมพูชามีอุดมการณ์

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ระบบทุนนิยม

กลไกตลาด ลาวมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีการ

พฒันาเศรษฐกจิแบบสงัคมนยิม พม่ามอีดุมการณ์แบบเผดจ็การทหารมกีารพฒันา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกลไกตลาด และเวียดนามมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมได้มี

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งแต่ละอุดมการณ์ได้มีการกําหนดนโยบาย

เพือ่ให้สอดคล้องกบัอดุมการณ์ทางการเมอืง เมือ่อดุมการณ์ต้องเผชญิปัญหา โดยมี

31 ธีระ นุชเปี่ยม ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มติชน) 
http://www.thai-aec.com/478#ixzz3TXBvSc9p

32 รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระทรวงมหาดไทย 
http://www.led.go.th/asean/pdf/5/5-7.pdf
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สาเหตหุลกั คอื ความด้อยพฒันาและการดาํเนนินโยบายทีผ่ดิพลาดทาํให้ประเทศ

ต่างๆนาํบทเรยีนทีเ่คยล้มเหลวมาใช้ในการกาํหนดนโยบายพฒันาเศรษฐกจิ โดยมี

เป้าหมาย คอื การพฒันาประเทศเพือ่ให้หลดุพ้นจากความด้อยพฒันา เช่น กมัพชูา

ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม33 ลาวได้ใช้นโยบายจินตนาการใหม่ พม่าได้

กําหนดนโยบายเปิดประเทศ และเวียดนามใช้นโยบายปฏิรูป Doi Moi โดยที่

ประเทศต่างๆได้ใช้อดุมการณ์เป็นตวัขบัเคลือ่นและกาํหนดนโยบายในการพฒันา

ทางเศรษฐกจิ โดยนาํเอาศกัยภาพทีม่อียู ่ได้แก่ ทีต่ัง้และอาณาเขตทีส่ามารถเชือ่ม

โยงประเทศทัง้ภายในภมูภิาคและนอกภมูภิาค ศกัยภาพด้านลงทนุ และศกัยภาพ

ด้านตลาด กลุม่ประเทศ CLMV อย่างพม่า เวยีดนาม มแีรงงานราคาถกูเป็นจาํนวน

มาก และกําลังจะกลายเป็นตลาดที่สําคัญ34 อีกทั้งจุดแข็งของประเทศเหล่านี้คือ 

การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมาตรการจากรัฐบาลของประเทศ

ต่างๆ ทําให้กลุ่มประเทศ CLMV สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากยิ่ง

ขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับประเทศทั้งภายในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้ทีก่าํลงัจะเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ถงึแม้ว่าอดุมการณ์ทางการ

เมืองของทั้ง 4 ประเทศนี้มีความหลากหลายและแตกต่างไปจากสมาชิกอื่นๆของ

อาเซยีน อย่างอดุมการณ์ของเวยีดนาม ลาวทีม่อีดุมการณ์แบบสงัคมนยิม และพม่า

เป็นเผด็จการทหาร ส่วนในแง่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนเก่า

และกลุ่มประเทศ CLMV ก็ตาม และ อาจจะกลายเป็นอุปสรรคสําหรับการรวม

ตัวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกใน

ยคุโลกาภวิฒัน์ได้ทาํให้เส้นแบ่งทางอดุมการณ์ค่อยๆจางหายไป แต่การบรูณาการ

ทางเศรษฐกจิร่วมกนักบัประเทศสมาชกิอาเซยีนเก่าและกลุม่ประเทศ CLMV ภาย

ใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความใกล้ชิดและแนบแน่นมากยิ่งขึ้น

33 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย, “ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม…แนวทางสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา (2006)”, จาก http://www.exim.go.th/doc/research/tar-
geted_country/6577.pdf.

34 ผู้จัดการออนไลน์, “ช้ีกลุ่มประเทศ CLMV น่าลงทุน เผยกัมพูชาเน้ือหอมสุด”, สืบค้นเม่ือ 24 พฤษภาคม 
2557 จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151679 .
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ผูบ้รหิารกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม
Executive and Corporate Social

Responsibility

ดุษฎี	วรธรรมดุษฎี1

  บทคัดย่อ

 บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิเคราะห์แนวคิดของมิลตั้น ฟรีดแมนที่

เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นพื้นฐานความ

เข้าใจของมโนทัศน์ดังกล่าว โดยบทความได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ (1) ฟรีด

แมนกบัทนุนยิมเสร ีทีแ่สดงให้เหน็ว่า การให้ความสาํคญัต่อเสรภีาพทางเศรษฐกจิ

ก่อนการเมืองนั้น ส่งผลดีต่อสังคมโดยเฉพาะตลาดเสรี (2) ความรับผิดชอบต่อ

สังคมของภาคธุรกิจ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ภาคธรุกจินัน้ กเ็ป็นไปเพือ่การเพิม่ผลกาํไรต่อผูถ้อืหุน้ และ (3) นาํประเดน็จากข้อ

ที่ 1 และ 2 มาสร้างข้อถกอภิปรายปลายเปิด ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถมีความรับ

ผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร 

ค�าส�าคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย

1 อาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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  Abstract

 The purpose of this article is to examine Milton Friedman’s 

ideas as a foundation to understand the concept on corporate social 

responsibility (CSR). This article is divided into three parts: the first 

part is about Friedman and liberal capitalism; when the economic 

freedom takes precedence over politics, it can provide good results 

for society particularly free market. The second section is about the 

social responsibility of business; clearly, the role of executive is to 

merely increase profits to shareholders. Last but not least, this section 

discusses on open-ended questions that shared assembly from the 

first two on how executives could have social responsibility.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Executives, Shareholders, 

and Stakeholders 

  บทน�า

 ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดของภาคธุรกิจอันเป็นที่นิยม

ได้แก่ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดูเหมือนว่าภาคธุรกิจจะต้องเข้ามามี

บทบาทหลกัในการดแูลและรบัผดิชอบต่อสงัคม สบืเนือ่งมาจากปัญหาสงัคมและ

สิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ในสงัคมร่วมสมยั การแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมของภาค

ธรุกจิทีม่ขีอบเขตอย่างกว้างขวางนัน้ ล้วนถกูทาํให้เข้าใจได้ว่า เป็นกลยทุธ์ทางการ

ตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทเสียยิ่งกว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่

ออกมาจากใจจริง ในทางตรงกันข้าม แนวคิดที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ หรือ

เป็นเพียงการโปรยยาหอมของภาคธุรกิจแต่ถ่ายเดียว ขณะเดียวกัน ผลพวงจาก

การหากําไรของภาคธุรกิจที่ก่อปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม ภาคสังคมจึงได้เรียกร้องถึงความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจ โดย

เฉพาะความรบัผดิชอบจากผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรหิาร ทีห่าประโยชน์จาก

ภาคสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยเช่นกัน ดังนั้น บทความนี้จึงขอทําหน้าที่

เป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายและคลี่คลายแนวคิดดังกล่าว ผ่านนักคิดชื่อดังรางวัล 

โนเบลที่แนวคิดมีอิทธิพลข้ามโลก เพื่อเข้าใจถึงที่มา ความเป็นไป และข้อถกเถียง

ตัง้ต้นของแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมบนพืน้ฐานของโลกเสรทีนุนยิมร่วมสมยั 

ของเรา 

  ฟรีดแมนกับทุนนิยมเสรี

 มิลตั้น ฟรีดแมน (Milton Friedman) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้

สนับสนุนสังคมเสรี ตลาดเสรีและเจตจํานงเสรีสําหรับปัจเจกชนนิยม เป็นบุคคล

ผูท้รงอทิธพิลทางความคดิต่อวงการเศรษฐศาสตร์โลกศตวรรษที ่20 ผลงานทีเ่ป็น

บทความ บันทึกการบรรยาย หนังสือ เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง หนังสือของ

เขา อาทิ Capitalism and Freedom (1962) ที่มีอายุกว่า 50 ปี ก็ยังคงมีสาระ

ในการอธิบายสังคมทุนนิยมเสรี ที่ได้รับชัยชนะเกือบเบ็ดเสร็จของสังคมโลกร่วม
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สมัยอันเป็นอยู่ทุกวันนี้ ถึงแม้ได้มีบางลัทธิคิดเห็นว่า ทุนนิยมกําลังขุดหลุมฝังศพ

ตนเอง บ้างก็เห็นว่าทุนนิยมปัจจุบันคือทุนนิยมขั้นก้าวหน้า จนกระทั่งถูกมองว่า

เป็นทุนนิยมสามานย์ ฯลฯ อย่างไรก็ดี ข้อถกเถียงของหนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็น

จดุทีแ่สดงให้เหน็ถงึทนุนยิมเสรทีีม่คีณุปูการต่อสงัคมสมยัใหม่ อนัควรนาํมาเชือ่ม

โยงต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทําความเข้าใจบนฐานคติเศรษฐกิจ

เสรีนิยม 

 ใน Capitalism and Freedom ฟรีดแมนมองว่า “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ

เป็นเป้าหมายในตวัของมนัเองทีม่ต่ีอผูเ้ชือ่ในเสรภีาพ เสรภีาพทางเศรษฐกจิยงัเป็น

สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จของเสรีภาพทางการเมือง” ซึ่งเป็น

แนวคิดพื้นฐานอันเป็นหลักสําคัญของมุมมองเศรษฐกิจแบบเสรีของเขานั่นเอง 

หากย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ที่เน้นไปที่เสรีภาพอัน

เป็นเป้าหมายสงูสดุและปัจเจกชนในฐานะแก่นแท้ทีม่อียูจ่รงิในสงัคม ด้วยมมุมอง

แบบเสรนียิม เสรภีาพคอืคณุค่าทีเ่รามแีละกระทาํกบัความสมัพนัธ์ระหว่างกนัท่าม 

กลางผู้อื่น คุณค่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้อื่น คุณค่าของ

คน “ด”ี หรอื “เลว” จงึขึน้อยูว่่าใครเป็นคนตดัสนิโดยอยูภ่ายใต้ขอบเขตจรยิธรรม

ของปัจเจกชน เสรีนิยมสนับสนุนหลักนโยบายเศรษฐกิจเสรีแบบ laissez faire 

ที่พยายามลดบทบาทของรัฐในกิจการด้านเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการแทรกแซง

ปัจเจกชน เสรีนิยมสนับสนุนการค้าเสรีระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงโลกด้วย

ประชาธิปไตยและสันติภาพ (Friedman, 1962: 18-19)

 ประเด็นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพ

ทางการเมือง สืบเนื่องมาจาก สวัสดิการทางวัตถุเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ

เสรีภาพของปัจเจกชนคือปัญหาทางการเมือง ถ้าปัญหาทางเศรษฐกิจได้รับการ

จดัการ กจ็ะนาํไปสูก่ารสนบัสนนุสงัคมเสร ีการจดัการทางเศรษฐกจิเป็นสิง่สาํคญั 

เพราะมผีลต่อการรวมหรอืกระจายอาํนาจ องค์กรทางเศรษฐกจิจะเป็นตวันาํสาํคญั

ที่ทําให้สังคมมีเสรีภาพ ขณะเดียวกัน เสรีภาพทางเศรษฐกิจมีบทบาทต่อเสรีภาพ

ทางการเมือง เมื่อบรรยากาศของตลาดเสรี ทุนนิยมแบบแข่งขัน บริษัทเอกชน 

เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนอํานาจทางการเมือง จะเห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ได้ปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์

สงัคมนายทนุตลาดเสรอีปุถมัภ์เสรภีาพ กล่าวคอื เสรภีาพทางเศรษฐกจิเป็นเงือ่นไข

สาํคญัสาํหรบัเสรภีาพทางการเมอืง ดงันัน้ “เสรภีาพทางเศรษฐกจิ ในและของตวั

มันเอง เป็นส่วนสําคัญที่สุดของเสรีภาพทั้งหมด” (Friedman, 1962: 21) 

 ยิง่ไปกว่านัน้ ฟรดีแมนกล่าวไว้ว่า บรษิทัไม่ควรต้องรบัผดิชอบต่อสงัคมไม่

ว่าจะเป็นสังคมหรือสาธารณะ เพราะว่าบริษัทต้องสนใจในแต่การเพิ่มกําไรของ

บรษิทัเพือ่หุน้ส่วนของบรษิทั กล่าวคอื บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบเพยีงการหากาํไรให้

มากขึน้เท่านัน้ แล้วตลาดเสรทีนุนยิมจะเป็นส่วนเพิม่สวสัดกิารสงัคมเอง นกัธรุกจิ

ไม่ใช่นกัศลีธรรมหรอืมคีวามสามารถทีจ่ะรบัผดิชอบอะไรได้ หากแต่กฎหมายหรอื

กฎเกณฑ์ที่กําหนดขึ้นจะเป็นขีดจํากัดของธุรกิจในการแสวงผลกําไร การมองเช่น

นี ้จงึไม่ต่างจากข้อจาํกดัทางกฎหมายได้กลายเป็นข้อจาํกดัของธรุกจิทีม่ต่ีอสงัคม

ไปด้วย โดยเฉพาะบท “Monopoly and Social Responsibility of Business 

and Labor” ใน Capitalism and Freedom ฟรีดแมนมองว่า นายทุนผูกขาด

เป็นผูย้กประเดน็ “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” เพราะว่ามอีาํนาจในการรบัผดิชอบ

ต่อธุรกิจและแรงงานอันเป็นเป้าหมายหลักของสังคม (Friedman, 1962: 102) 

ในประเดน็นี ้จะเป็นไปได้ว่า ทนุนยิมทีม่กีารแข่งขนัย่อมมผีลดต่ีอความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมด้วย เมื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเงื่อนไขและผลที่ได้จากภาวะการ

แข่งขนั ซึง่กลบักลายมาเป็นผลดกีบัสงัคม กล่าวอกีนยัหนึง่ การแข่งขนัของนายทนุ

ผูกขาดพยายามที่ขยับขยายทุนด้วยภาวะการแข่งขัน เงื่อนไขสําคัญที่เป็นจุดเด่น

ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ซึ่งก็เป็น

เรื่องที่ดีต่อสังคมนั่นเอง ฟรีดแมนยืนยันว่า ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นความรับ

ผิดชอบของปัจเจกชน รัฐบาล หรือกลุ่มต่างๆ ที่เป็นรูปแบบของความสมัครใจต่อ

การดแูลใส่ใจความต้องการของสงัคม ผูบ้รหิารบรษิทัจะต้องนาํกาํไรและโสหุย้ของ

บริษัทไปดําเนินการ กล่าวได้ว่า ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจะนํากําไรของบริษัทส่วน

หนึ่งเข้าไปช่วยเหลืออันเป็นปัจจัยทางสังคม การที่ผู้บริหารบริษัทดําเนินการตาม
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กฎหมายและศลีธรรมจรรยาบรรณอนัดขีองสงัคม นัน่กค็อืการทีบ่คุคลเหล่านัน้ได้

ทําตามหน้าที่ของเขาและเธอต่อสังคม

 คําถามต่อมาคือ ถ้านักธุรกิจให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

มากกว่าการสร้างผลกาํไรสงูสดุให้ผูถ้อืหุน้ เขาจะรูห้รอืไม่ว่ามนัคอือะไร ในทางหนึง่

เขาสามารถควบคมุราคาและค่าจ้างโดยปราศจากเงนิเฟ้อ คอืการควบคมุดงักล่าว

เพือ่หลกีเลีย่งเงนิเฟ้อ ประเดน็นีด้เูหมอืน นกัธรุกจิจะมคีวามสามารถในการรกัษา

ผลประโยชน์ของตนและช่วยเหลือสังคมด้วยกลไกของเขาที่มีต่อธุรกิจและสังคม 

ฟรีดแมนอธิบายไว้ว่า “มีแต่เพียงภาคธุรกิจหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรและกิจกรรมของธุรกิจนั้น ภาคธุรกิจสามารถเพิ่ม

ผลกําไรตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเกม ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเปิดและ

เสรี โดยปราศจากการล่อลวงและฉ้อฉล” (Friedman, 1962: 112) เป็นจุดยืน

หลักทางความคิดของเขานั่นเอง 

  ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารภาคธุรกิจ 

 โดยพืน้ฐานแล้ว ข้อคดิเหน็ทีม่ต่ีอแนวคดิความรบัผดิชอบของธรุกจิทีม่ต่ีอ

สังคมของฟรีดแมน ที่กลายมาเป็นข้อถกเถียงเชิงสาธารณะปรากฏขึ้นใน “The 

Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (1970) โดย

ชือ่บทความเป็นประโยคนยัตรงทีต่อบคาํถามในตวัของมนัเอง ถงึความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของภาคธุรกิจที่เป็นไปเพื่อการเพิ่มขึ้นของผลกําไรแก่ธุรกิจนั้นเอง ฟรีด

แมนได้นํามาตรฐานทางจริยธรรมแบบอรรถประโยชน์นิยมและปัจเจกนิยมมาใช้

อย่างซ้อนเร้นในข้อถกเถียงของเขา โดยปราศจากหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน

มาตรฐานทางจริยธรรมที่เขาเองกล่าวถึง นอกจากตัวอย่างที่เขาเล่าไว้ในตอนต้น

ของบทความ ถึงความเข้าใจผิดของนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่เชื่อว่า พวกเขาปกป้อง

บริษัทที่ทําธุรกิจเสรี โดยปฏิเสธว่าธุรกิจไม่ได้สนใจเพียงแต่ผลกําไรเท่านั้น หาก

แต่ได้ช่วยส่งเสริมความปรารถนาอันเป็นเป้าหมายของสังคม ซึ่งทําให้ธุรกิจมี 

“จิตสํานึกทางสังคม” 

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ฟรีดแมนกล่าวถึงข้อดีของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม

มาโดยตลอด แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นสายล่อฟ้าของการกําหนดกฎ

เกณฑ์ และผูบ้รหิารกจ็ะใช้กลยทุธ์ความรบัผดิชอบต่อสงัคมดกัหน้าการกาํหนดกฎ

เกณฑ์จากภาครฐั (Aune, 2007: 210) ขณะเดยีวกนั ฟรดีแมนเริม่ต้นอภปิรายถงึ 

“ธุรกิจ” ว่าจะมีความรับผิดชอบได้หรือไม่นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เท่านั้นที่มี

ความรับผิดชอบ บริษัทที่เป็นบุคคลสมมติ ในความเข้าใจนี้ จึงมีความรับผิดชอบ

แบบเสมือน ดังนั้น “ธุรกิจในภาพรวมทั้งหมดไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีความรับผิด

ชอบ” (Friedman, 1970: 1) 

 ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารบริษัทมีสถานะเป็นบุคคลตามสิทธิที่เป็น เขา

สามารถมคีวามรบัผดิชอบต่อจติสาธารณะ ศาสนา สมาคม ชมุชน ประเทศชาต ิซึง่

ก็เป็นการอุทิศรายได้บางส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม หรือแม้ลาออกจากงานเพื่อไปร่วม

ปกป้องประเทศชาติ ตรงนี้แสดงให้เห็นถึง การที่ผู้บริหารจ่ายเงิน หรือเวลา หรือ

แรงกาย ที่ไม่ใช่เงิน หรือเวลา หรือแรงงานของลูกจ้างบริษัท ประเด็นนี้ ผู้บริหาร

ได้ทําการเพื่อเป็นผู้อุทิศต่อเป้าประสงค์ของเขาเอง กล่าวได้ว่าเป็น “ความรับผิด

ชอบต่อสังคมของปัจเจกชน ไม่ใช่ธุรกิจ” (Friedman, 1970: 2) 

 ยิง่ไปกว่านัน้ ผูบ้รหิารต้องเล่นตามข้อกาํหนดพืน้ฐานทัง้กฎหมายและทาง

สังคม หมายความได้ว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมในความสามารถของ

เขาในฐานะนกัธรุกจิ ในเมือ่ทกุสิง่มรีาคาทีต้่องจ่าย ไม่มอีะไรฟรใีนโลกการแข่งขนั

ท่ามกลางกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช้อํานาจให้ลุล่วงผ่านการคํานวณอย่างมีเหตุมีผล 

(Aune, 2007: 211) บทบาทของผู้บริหารธุรกิจคือบริหารจัดการเงินของผู้ถือหุ้น 

หรือลูกค้า หรือลูกจ้าง โดยจําแนกแจกจ่ายเงินของพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การกระ

ทาํเฉพาะเจาะจงตามประสงค์ของพวกเขา โดยผูบ้รหิารต้องบรหิารจดัการความรบั

ผดิชอบต่อสงัคมของแต่ละส่วนอย่างเหมาะสมชดัเจนเสยีมากกว่าการเป็นตวัแทน

ของ ผูถ้อืหุน้ หรอืลกูค้า หรอืลกูจ้าง ด้วยการจ่ายเงนิทางอืน่เสยีแทนทีพ่วกเขาจะ

ใช้มนั ซึง่บทบาทของผูบ้รหิารบรษิทัตรงนีไ้ด้แสดงออกถงึลกัษณะของจดัการธรุกจิ

ในรูปแบบของภาษีเพื่อใช้ในไปทางสังคม ซึ่งส่งผลไปยังลูกจ้างภาครัฐ ข้าราชการ 
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ภาษีและค่าใช้จ่ายจากภาคธุรกิจก็เพื่อเลี้ยงดูสังคมนั่นเอง 

 ผลที่สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารบริษัทดูแลผลประโยชน์ของบริษัท เขา

สร้างสินค้า ขาย และระบบการเงิน แต่ใช่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องเงินเฟ้อ เขา

อาจลดราคาสนิค้า หรอืลดปรมิาณการผลติเพือ่ลดค่าใช้จ่าย คาํถามทีต่ามมากค็อื 

ราคาที่เสียไปเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของสังคม ในเมื่อเขาต้อง

ดูแลผู้ถือหุ้น ลูกค้าและลูกจ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฟรีดแมนมองว่าบทบาทผู้บริหาร

ในฐานะบุคคลได้ทําหน้าที่ดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในภาคธุรกิจแล้ว แสดงถึงความ

รับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมก็คือการสร้างกําไรให้บริษัท จากนั้นปัจเจกชน

ในฐานะพลเมืองภายในระบบเศรษฐกิจก็จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

ตัวของเขาเองในกิจการต่างๆ นานาที่เขาเห็นชอบอย่างเหมาะสม

 ในทางหนึง่ หุน้ส่วนได้คดัสรรผูบ้รหิารเพือ่ทาํหน้าทีต่อบสนองผลประโยชน์

ตามหลักการของบริษัท ซึ่งก็คือคณะกรรมการผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่ของผู้บริหารจึง

ต้องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทตามกลไกตลาด ไม่ใช่กลไกทางการเมือง ที่ต้อง

ตอบสนองในเชงิสงัคม บรษิทัเอกชนเองทาํการแข่งขนัในตลาด และต้องรบัผดิชอบ

ต่อการกระทาํของตนในทกุด้านโดยปรยิาย หากแต่ต้องอยูใ่นเงือ่นไขของกลไกของ

ตลาดเท่านัน้ เราสามารถเข้าใจได้ว่า ความสนใจหลกัของธรุกจิควรจะเพือ่สร้างผล

กําไร ถ้าปราศจากผลกําไรธุรกิจไม่สามารถอยู่รอด ในขณะที่ การเพิ่มขึ้นของผล

กาํไรเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของบรษิทั ซึง่กเ็ป็นประโยชน์ต่อพลเมอืงเศรษฐกจิ 

ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลไม่ควรบีบบังคับหรือออกกฎบริษัทให้เข้ามารับผิดชอบ

สงัคม (Coleman, 2013) เพราะบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไป

อย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับการช่วยเหลือให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้ว

 เมื่อหลักการทางการเมืองเน้นความสําคัญของกลไกตลาดเป็นไปอย่าง

เอกฉนัท์ แนวคดิตลาดเสรวีางอยูบ่นทรพัย์สนิส่วนบคุคล ไม่มปัีจเจกชนผูใ้ดบงัคบั

ขู่เข็ญผู้อื่น ความร่วมมือเป็นไปด้วยความเต็มใจ โดยมีคุณค่าร่วมกันและความรับ

ผิดชอบของปัจเจกชน สังคมจึงเป็นการรวมกันของปัจเจกชนและกลุ่มที่หลาก

หลาย ที่มีความเต็มใจตอบสนองผลประโยชน์ของสังคมทั่วไป ดังนั้น บทความ 

“The Social Responsibility” ของฟรีดแมนแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่เป็นประเด็นของภาคธุรกิจ แล้วเศรษฐกิจที่เสรีอย่างเต็มรูปแบบ จะ

นาํเสรภีาพมาสูก่ารเมอืงสอดคล้องตามแนวคดิหลกัทีป่รากฏใน Capitalism and 

Freedom หากแต่แนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่เป็นการมองเชงิสงัคมหรอื

เป็นประเดน็ทางสงัคม ตรงนีต้้องทาํความเข้าใจถงึ “สงัคมและศลีธรรม” ว่าอาจจะ

ยังไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอย่างการเมือง ที่หมายความเช่นนี้ จึงเป็นการเน้นยํ้ากลับ

ไปที่ความรับผิดชอบของธุรกิจ ที่ต้องทําหน้าที่ของตนเพื่อเป็นป้อมปราการหลัก

ของเสรีภาพ ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประเด็นที่ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง 

(Teivainen, 2013) หากแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแต่ถ่ายเดียว 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทัศนะของฟรีดแมนมีข้อคิดเห็นต่อ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมว่า ไม่ใช่หน้าทีข่องภาคธรุกจิ จงึเป็นการยากทีจ่ะปฏเิสธ

ได้ว่า แนวคดิของของเขาประกาศชดัแจ้งถงึผลประโยชน์หรอืกาํไรต้องอยูเ่หนอืสิง่

อืน่ใด จงึเป็น “ความรบัผดิชอบทีบ่รษิทัมต่ีอสงัคม เพือ่ใช้ทรพัยากรและเข้าไปข้อง

เกี่ยวกับการกําหนดกิจกรรมที่เพิ่มกําไรให้กับบริษัท” (Friedman, 1970: 184 

cited in Ferrero et al, 2012: 1) แนวคิดหลักของฟรีดแมนวางอยู่บนทรัพย์สิน

ส่วนบุคคลและการควบคุมทั้งหมดของทรัพย์สินมอบไว้กับคุณธรรมของความ

เป็นเจ้าของทรัพย์สิน “บริษัทเป็นเครื่องมือในการแสวงผลประโยชน์ของคณะ

กรรมการผู้ถือหุ้นผู้เป็นเจ้าของ ... ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะแสวงหาผลประโยชน์เท่าที่

เป็นไปได้” (Friedman,1962: 135; 1970: 178 cited in Ferrero et al, 2012: 

1) โดยที่มีผู้บริหารคอยกํากับดูแลให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทั้งหลาย 

 อย่างไรกด็ ีแม้กระทัง่ “ผูบ้รหิาร” กไ็ม่มคีวามชอบธรรมทีจ่ะตดัสนิใจเกีย่ว

กับ “สังคม” โดยปราศจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานกิจกรรมเพื่อ

สังคมมีค่าใช้จ่ายไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ใช้ทรัพยากรแหล่งใดก็แหล่งหนึ่งของ

บริษัท ก็ต้องใช้เงินในการดําเนินกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการมองเห็น “คุณค่า” ของ

กจิกรรมมากน้อยเพยีงใด เมือ่ใดทีผู่บ้รหิารเข้าไปข้องเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อ

สงัคม นัน่หมายถงึเขากาํลงัละเมดิต่อสทิธใินทรพัย์สนิส่วนบคุคลและธรรมชาตขิอง
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การแลกเปลีย่นค้าขายทีเ่ป็นไปอย่างเตม็ใจ “ในตลาดเสรไีม่มผีูใ้ดบงัคบัใครไม่ทาง

ใดทางหนึง่ได้ กลุม่คนเข้ามาเกีย่วข้องด้วยความเตม็ใจ เพราะเขาเชือ่ว่าประโยชน์

จากการตดัสนิใจของแต่ละคน วางอยูบ่นข้อมลูทีถ่กูกาํหนดด้วยราคาทีต่ัง้โดยเสร”ี 

(Ferrero et al, 2012: 6) 

  ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อใคร?: ข้อถกอภิปรายปลายเปิด

 คําถามที่ว่าผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อใคร? ตามทัศนะของฟรีด

แมนโดยพื้นฐานแล้ว ในตลาดเสรี การแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเต็มใจ ความ

น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจของบริษัทในด้านความรับผิดชอบโดยปรกติวิสัยแล้ว ย่อม

กระทาํอย่างเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและผลทีส่บืเนือ่งตามมาของมนั ซึง่เกอืบทกุ

ครัง้ทีผู่บ้รหิารมนีโยบายในการรบัผดิชอบด้วยวธิจ่ีายสนิไหมทดแทน อนัเป็นเพยีง

ความรับผิดชอบด้วยการใช้มูลค่าของเงินแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น (Ferrero 

et al, 2012: 10) ในทํานองเดียวกัน บริษัทยังคงมีเสรีภาพในการสร้างมลภาวะ 

(ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นมลภาวะที่สามารถชดเชยด้วย

ภาษีที่ถูกกําหนดโดยรัฐบาล เพราะสามารถควบคุมผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลได้ 

(Friedman, 1973: 29 cited in Ferrero et al, 2012: 14) กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

บุคคลที่เป็นคู่กรณีกับบริษัทก็จะได้รับค่าชดเชยแทนการฟ้องร้องคดีความ หาก

แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ นานา ที่บริษัท

สามารถลดทอนให้เป็นเพียง “มูลค่า” ของสินไหมทดแทนหรือการจ่ายค่าชดเชย

ที่มากพอกระทั่งยกฟ้อง ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้กําหนดนโยบายเพื่อการ

ขบัเคลือ่นบรษิทั ซึง่หมายถงึผูบ้รหิารมหีน้าทีแ่สวงหาผลประโยชน์สงูสดุให้กบัหุน้

ส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ในทางตรงกันข้าม เมื่อระบบตลาดเสรีเกื้อกูลกับสังคมเสรีที่มีกฎเกณฑ์

ของเกมให้เล่นโดยมีรัฐบาลเป็นผู้กําหนดและกํากับดูแล จึงเป็นไปได้ที่ ความรับ

ผิดชอบขั้นพื้นฐานของผู้บริหารนั้นคือสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

เพื่อผู้มีส่วนได้เสีย เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อ

หุ้นส่วนด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่า อะไรที่ดีต่อหุ้นส่วนก็ไม่จําเป็นต้องดีต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ในทางกลับกัน อะไรที่ดีต่อผู้ส่วนได้เสียย่อมดีต่อหุ้นส่วนเป็นแน่แท้ แต่

จะมากหรือน้อยจากความคาดหวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบริษัทที่ “ใหญ่เกิน

ที่จะล้ม” ก็ได้รับการโอบอุ้มจากสังคมไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งบ่อยครั้งการให้

เงนิเพือ่ช่วยเหลอืให้พ้นจากปัญหากลบักลายมาเป็นความรบัผดิชอบของสงัคมทีม่ี

ต่อภาคธุรกิจ โดยข้ออ้างที่ว่า ถ้าล้มไปแล้วจะสร้างปัญหาที่ตามมามากกว่าที่เป็น

อยู่นี้ ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้ตัดสินใจจึงไม่สามารถมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ไม่

ประสงค์ได้ แม้กระทั่งการตัดสินใจของเขาเอง 

 อย่างไรก็ดี เนื้อความตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนขอนําเสนอข้อถกเถียง

สองประเด็นเบื้องต้นที่มีใจความสําคัญหลักที่สัมพันธ์กับผู้บริหารกับความรับผิด

ชอบต่อสังคม อันเป็นเครื่องมือเพื่อนําไปสู่การถกอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น

อย่างกว้างขวาง จากการสร้างข้อถกเถียงโดยสังเขปแนวคิดของฟรีดแมน ตาม

อย่างที่ได้นําเสนอในหัวข้อฟรีดแมนกับทุนนิยมเสรีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้บริหารภาคธุรกิจที่ผ่านมาข้างต้น ดังนี้

 ประการแรก ฟรดีแมนระบชุดัไว้ใน “The Relation between Economic 

Freedom and Political Freedom” ใน Capitalism and Freedom (1962) 

ด้วยสายตาของเสรีนิยมว่า เสรีภาพของปัจเจกชนหรือครอบครัว เป็นเป้าหมาย

สงูสดุในการตดัสนิการจดัการเชงิสงัคม เสรภีาพเป็นดัง่คณุค่าทีเ่ราต้องมปีฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกันท่ามกลางผู้อื่น เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องไปสู่ความสัมพันธ์ท่ามกลางผู้อื่น 

คุณค่าที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในขอบเขตทางจริยธรรมของปัจเจกชน 

(Friedman, 1962: 12, 14) สบืเนือ่งต่อมาจากเรือ่งเสรภีาพ ถ้าเราไม่เชือ่ในตลาด

เสรี ซึ่งหมายถึงขาดความเชื่อในตัวเสรีภาพเอง เมื่อเสรีภาพของปัจเจกชนกับตัว

เลือกในตลาดของสังคมเสรีเป็นสิ่งหลักในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคม 

เราสามารถที่จะพัฒนาข้อถกเถียงจากประเด็นเสรีนิยมและตลาดเสรีข้างต้นได้

ว่า ถ้าเสรีภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการแข่งขันในตลาดและแสวงผลประโยชน์ 

(อย่าง) เสรี ผู้บริหารที่รับนโยบายจากหลักการของบริษัทที่ต้องแสวงหาและ
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ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลตามมา และสิ่งที่ได้นั้น เป็น

ผลกระทบต่อโครงสร้างสงัคมทัง้ทางตรงและทางอ้อม เมือ่เราเชือ่ในตลาดเสรแีละ

กลไกตลาดจะเป็นตัวกําหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนําหน้าการเมือง 

เสรีภาพทางเศรษฐกิจต้องมาเป็นอย่างแรก แล้วจะนํามาซึ่งเสรีภาพทางการเมือง 

คําถามที่เกิดขึ้นคือ 

	 เราสามารถปล่อยให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจก�าหนดโครงสร้างสังคมได้แต่

เพียงถ่ายเดียวหรือไม่

	 แล้วเสรีภาพที่ว่านั้น	 เป็นเสรีภาพที่แท้จริงหรือเป็นเสรีภาพที่ถูกก�าหนด

โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและกลไกตลาดเพียงเท่านั้นเองดอกหรือ	และ

	 ผูบ้รหิารทีม่ฐีานะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นบรษิทัและเป็นปัจเจกชนใน

เวลาเดยีวกนั	สามารถแบ่งขอบเขต	บทบาทและสถานภาพต่อกระบวนการด�าเนนิ

กิจการตลอดทั้งการตัดสินใจได้อย่างไร

 ข้อคาํถามทัง้สามข้อทีแ่ตกย่อยมาจากประเดน็ดงักล่าว สะท้อนให้เราเหน็

แล้วว่า เสรีนิยมอย่างสุดโต่งมีความสําคัญโดยเป็นวิถีทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างสังคมที่น่าพึงพอใจตราบเท่าที่เราสามารถอยู่ในระบบเศรษฐกิจสังคม

ดงักล่าวได้ ด้วยการแสวงผลประโยชน์ได้มากทีส่ดุภายใต้ข้อกาํหนดทางกฎหมาย 

สมทบกบัมอืทีม่องไม่เหน็หรอืกลไกตลาด จะทาํให้เกดิสมดลุแล้วขบัเคลือ่นตลาด 

จากนัน้ตลาดจะไปขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสงัคมต่อไป หากแต่สงัคมทีด่เูหมอืนจะเป็น

ไปได้ด้วยดีกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเสมอไป 

 ประการต่อมาที่ปรากฏใน “The Social Responsibility of Business 

is to Increase its Profits” (1970) ผู้บริหารมีความรับผิดชอบคือเพื่อการสร้าง

ผลกําไรให้บริษัทเพิ่มมากขึ้น ด้วยการแข่งขันแบบเปิดและเสรีโดยปราศจากการ

หลอกลวงและฉ้อฉล ซึง่แนวคดินีเ้ป็นการมองจากกรอบอรรถประโยชน์ เมือ่ธรุกจิ

มัง่คัง่กจ็ะสร้างความมัน่คงให้กบัสงัคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน การบรกิาร สนิค้า

อุปโภคบริโภคที่ดี ผลตอบแทนต่อหุ้นส่วน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษี ซึ่งก็

เป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุสวสัดกิารสงัคมนัน่เอง หากแต่คาํถามทีต่ามมากค็อื กฎ

เกณฑ์พื้นฐานของสังคมที่ผนวกกับหลักศีลธรรมนั้น มีขอบเขตหรือข้อจํากัดอยู่ที่

ใด ประโยคที่ว่า “โดยปราศจากการหลอกลวงและฉ้อฉล” อันมีนัยเชิงศีลธรรม

รวมถึง การกล่าวความจริง การรักษาสัญญา ความยุติธรรมและเสมอภาพอย่าง

เท่าเทียม ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของธุรกิจ และมีกฎหมายเป็นข้อ

กําหนดบังคับไม่ให้กระทําเกินเลยข้อตกลง นั่นก็คือความต้องการที่ทุกคนต้อง

เคารพกฎหมาย 

 อย่างไรก็ดี ฟรีดแมนเชื่อว่าผู้บริหารและบริษัทต้องรับผิดชอบในการใช้

เสรภีาพและต้องทนรบัผลสบืเนือ่งทีต่ามมาจากการกระทาํของตวัเขาเอง ผูบ้รหิาร

ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของบริษัทในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่

บริษัท ทั้งนี้ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจไม่ใช่บุคคลและเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม

ได้ กฎหมายมีไว้ใช้กับบุคคล ส่วนความรับผิดชอบก็เป็นเรื่องศีลธรรมของบุคคล 

ดังที่ฟรีดแมนเน้นยํ้าว่า ไม่มีใครบังคับใครให้ทําการค้าขายแลกเปลี่ยนในตลาด

เสรี เมื่อเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ประเด็นคําถามก็คือ 

	 ผูบ้รหิารรบัผดิชอบต่อธรุกจิ	ผลประโยชน์ต่อหุน้ส่วนจะเป็นการส่วนคณุค่า

ต่อสังคม	 แล้วธุรกิจจะไปส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการสังคมเอง	 (ในกรณี

ภาษี)	เป็นแนวคิดที่ภาคสังคมสามารถไว้วางใจได้เท่าใด

	 ด้วยกฎหมาย	ขอบเขตและข้อจ�ากัดที่มีต่อความรับผิดชอบจะอยู่ตรงที่ใด	

ซึ่งความเสียหายหลายสิ่งอย่าง	 ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นค่าสินไหนทดแทนได้	

และกฎหมายก็ไม่เคยครอบคลุมปัญหา	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 ช่องว่างกฎหมายบ่อย

ครั้งไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย

	 ปัญหาที่มาจากผลที่สืบเนื่องมาจากความไม่ได้ตั้งใจและคาดไม่ถึง	 บริษัท

จะสามารถรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่	ด้วยวิธีการอย่างไร	และ

	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญต่อหุ้นส่วนเท่านั้น	 แล้วผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วน

อื่นจะเป็นอย่างไร	

 จากข้อถกอภิปรายสองประการที่ได้นําเสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นเพียงการ

สังเขปประเด็นสําคัญเพื่อตั้งคําถามกับปัญหาที่เผชิญอย่างกระชับเท่านั้น แต่ยัง
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เผือ่แผ่ไปสูก่ารถกแถลงเพือ่ความชดัเจนและลกึซึง้อกีด้วย ผูบ้รหิารต้องมวีสิยัทศัน์

กว้างไกลไปกว่าการตอบแทนจากพนัธะผกูพนักบัหุน้ส่วนขยายไปสูผู่ม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุภาคส่วนต่อไปด้วยวธิกีารทีแ่ยบยลยิง่ขึน้ กล่าวเป็นคาํขวญัของภาคธรุกจิได้ว่า 

“ทําเก่งกับบริษัทและทําดีต่อสังคม” นั่นเอง 

  บทส่งท้าย

 บทความผูบ้รหิารกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมนี ้ได้ตัง้ต้นด้วยแนวคดิของ

ฟรดีแมน ทีว่างอยูบ่นฐานคตแิบบเสรนียิมและตลาดเสร ีโดยทีส่งัเขปแนวฟรดีแมน

เป็นประโยคได้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจนั้น คือการแสวงหา

ผลกําไรให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมาย โดยไม่ต้มตุ๋นและ

ฉ้อโกง” หากแต่ “เท่าทีม่ากทีส่ดุ” และ/หรอื “ข้อจาํกดัของกฎหมาย” และ/หรอื 

“ไม่ต้มตุน๋และฉ้อโกง” ฯลฯ เป็นสิง่ทีต้่องมาตคีวามและวเิคราะห์กนัอกีนบัครัง้ไม่

ถ้วนภายใต้บรบิทสงัคมเศรษฐกจิร่วมสมยั โดยเฉพาะคาํถามถงึ “ผูบ้รหิาร” ว่าควร

วางบทบาทอย่างไรต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม แม้กระทั่ง “ฟรีดแมน

เองก็ไม่ได้พัฒนาข้อถกเถียงที่เขาตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์” (Salazar and Husted, 

2009: 150) หากแต่ปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้สนใจทําการถกอภิปรายกันต่อมาจน

กระทั่งปัจจุบัน 

 อย่างไรกด็ ีความสาํคญัของข้อถกเถยีงทีฟ่รดีแมนเริม่ไว้ “ประเดน็ความรบั

ผดิชอบต่อสงัคมปะทะกบัการแสวงผลกาํไรสงูสดุ โดยมผีูบ้รหิารเป็นตวัแทนบรษิทั 

ผู้ถือหุ้น ในการแสวงหาผลประโยชน์” (Salazar and Husted, 2009: 138) นั้น 

เป็นจุดเริ่มต้นและบททบทวนวรรณกรรมทางวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม ถึงแม้จะเป็นสํานวนซํ้าซากน่าเบื่อก็ตาม ซึ่งก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่า เป็นพื้น

ฐานความเข้าใจในการใช้แนวคิดดังกล่าวในเชิงอรรถประโยชน์ก็ดี ปฏิบัตินิยมก็ดี 

หากเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดาย เมือ่ความเข้าใจแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการ

รบัรูแ้ละทาํความเข้าใจแบบไทย กลบัถกูลดทอนให้เข้าใจได้ไม่ไกลไปกว่ากจิกรรม

เพื่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์เชิงประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพียงเท่านั้น ทั้งที่

ประเด็นเชิงจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อน อีกทั้ง ไม่

ได้เป็นแค่การคดิบวกและมองโลกสวยเพยีงเท่านัน้ทีจ่ะมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

ได้ ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารในบริบทดังกล่าวต้องเผชิญจึงเป็นเสมือนความรับผิดชอบ

ที่ยิ่งใหญ่เหลือคณานับ แต่ก็ใช่ว่าเหนือบ่ากว่าแรงที่สามารถจะทําได้ 
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กองทนุพฒันาสตรแีก้ไขปัญหาความต้องการ
ของสตรจีรงิหรอื

Could the Women’s Development Fund 
Really Solve the Needs of Women?

เปรมจิตต์	เนาวสัยศรี1

  บทคัดย่อ

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอว่านโยบายสาธารณะที่รัฐบาล

ตัง้ขึน้มาเพือ่สตรเีป็นการเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา

สตรไีด้หรอืไม่ เนือ่งจากปัจจบุนั สตรไีด้รบัผลกระทบโดยตรงจากปัญหาเศรษฐกจิ 

สงัคม และสิง่แวดล้อมรวมทัง้มคีณุภาพชวีติทีต่ํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ

อนามัยโลกกําหนด แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหา 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ คนใน

ครอบครวัตดิยาเสพตดิ ปัญหาของลกูวยัรุน่ ความรนุแรงในครอบครวั การถกูล่วง

ละเมิดทางเพศในที่ทํางาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตตํ่ากว่า

มาตรฐานขององค์กรอนามยัโลกและมภีาระบทบาทหลายด้าน (2) ปัญหาทีผู่ห้ญงิ

เผชิญอยู่เป็นผลมาจากโครงสร้างของสังคมไทยที่มีจารีต ประเพณี และค่านิยมที่

ถูกกําหนดโดยผู้ชาย ทําให้สร้างปัญหาให้แก่ผู้หญิงและความต้องการของผู้หญิง

ไม่ได้รับการแก้ไข (3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สตรีได้เพียงเฉพาะหน้า (Practical Needs) แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับ

ยุทธศาสตร์ได้ (Strategic Needs) เนื่องจากผู้หญิงยังขาดโอกาสในการก้าวไปสู่

การมีสถานภาพที่เท่าเทียมกับผู้ชาย

ค�าส�าคญั : การเสรมิสร้างพลงัอาํนาจสตร ีความเสมอภาคหญงิชาย ความต้องการ

เชิงปฏิบัติความต้องการเชิงยุทธศาสตร์
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  Abstract

 The purpose of this research article was to discover whether the 

public policy set forward by the government, specifically for women, 

could meet their needs or not. Recently women are becoming more 

affected by economic and social problems as well as their quality 

of life being lower than the benchmark defined by World Health 

Organization. But the cause of the problem has not been investigated 

yet.

 The findings were as follows: (1) Females were faced with 

many problems such as loan sharks, family members’ drug addiction, 

teenage children’s problems, domestic violence, sexual harassment 

and discrimination in the workplace. All of these factors were related 

to the substandard quality of life.(2) All of the problems faced by 

the women could be traced back to the Thai Social Structure, Thai 

traditions, culture and values which were founded by and beneficial 

to men. This one-sidedness has led to problems for women that have 

been ignored and unresolved. (3) The Women’s Development Fund 

could solve some practical needs, but it could not solve strategic 

needs because women have not gotten opportunities in gender 

equality yet.

Keywords : Women’s Empowerment, Gender Equality, Practical 

Needs, Strategic Needs.

  บทน�า

 

 กองทนุพฒันาบทบาทสตรเีป็นนโยบายประชานยิมทีจ่ดัตัง้ขึน้อย่างเร่งรบี

ในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

(ดํารงตําแหน่งระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้

เพื่อจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ

พฒันาศกัยภาพของสตร ีนอกจากนีเ้ป็นกองทนุทีม่จีดุมุง่หมายทางการเมอืงในการ

สร้างฐานคะแนนเสยีง ดงันัน้จงึมกีารช่วงชงิความได้เปรยีบในการรบัสมคัรสมาชกิ

ซึง่เป็นคณุลกัษณะเบือ้งต้นทีจ่ะได้รบัการเลอืกตัง้ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการระดบั

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของพรรค 

 เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนเดียวที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่เพศหญิง

เป็นการเฉพาะ และมแีนวทางการดาํเนนิงานคล้ายคลงึกบันโยบายกองทนุหมูบ้่าน

และชุมชนเมือง หรือ กองทุน SML ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรค

ไทยรักไทย (ช่วง 2544-2549) รวมทั้งมีสารัตถะด้านการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนักบัการพฒันาสตรใีนระดบัประเทศตามแผนพฒันาสตรใีนช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-11 และสอดคล้องกับการพัฒนาสตรีใน

ระดับสากลตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี 

(Beijing Declaration and Platform for Action - BPFA) ซึ่งมีประเด็นและ

เป้าหมายพัฒนา 4 ด้าน 12 ประเด็นที่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสตรีในด้าน

เศรษฐกิจ การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา รวมไปถึงการพิทักษ์

สิทธิสตรีและสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (สํานักงานกิจการสตรีและ

ครอบครัว.2552, น.26) 

 กองทนุพฒันาบทบาทสตรมีเีป้าประสงค์หลกัในการแก้ไขปัญหาของสตร ี3 

ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของสตรี (2) ด้าน

สังคม เป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่สตรีเผชิญอยู่ และ (3) ด้านการพัฒนา

ศักยภาพสตรี เป็นการส่งเสริมให้สตรีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งในเรื่องของภาวะผู้นําและการสร้างเครือข่ายสตรี สําหรับยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ประกอบด้วย (1) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาสตรี แบบ

ดอกเบีย้ตํา่หรอืปลอดดอกเบีย้ (2) การพฒันาโอกาสในด้านการงานและอาชพี การ

พฒันาศกัยภาพรวมทัง้การเพิม่บทบาท และการสร้างสภาวะผูน้าํของสตร ี(3) การ

เฝ้าระวงัและดแูลปัญหาของสตร ีการช่วยเหลอืเยยีวยาสตรทีีถ่กูทาํร้าย ถกูทารณุ

กรรมและถกูเอารดัเอาเปรยีบในสงัคม (4) การรณรงค์ให้สงัคมเข้าใจปัญหาสตรใีน

ทุกมิติ โดยมีสัดส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยตํ่าและปลอดดอกเบี้ย ร้อยละ 

80:20 ของกองทุนทั้งหมด (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.2555., น.1)

  วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษาว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการและการแก้ปัญหาของสตรีได้หรือไม่ รวมทั้งมีการศึกษาถึงปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับสตรีและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม 

  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 การศกึษาครัง้นีใ้ช้แนวคดิ/ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องมาเป็นแนวทาง

ในการวเิคราะห์และอภปิรายผล ได้แก่ แนวคดิสตรนียิม แนวคดิมติหิญงิชายกบัการ

พฒันา (Gender and Development-GAD) ระบบชายเป็นใหญ่หรอืปิตาธปิไตย 

(Patriarchy) ความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) การ

แบ่งงานระหว่างหญิงชาย (Gender Division of Labor) แนวคิดการเสริมสร้าง

พลังอํานาจ (Empowerment Approach) และแนวคิดเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่

ดีในมิติขององค์การอนามัยโลก 

  วิธีการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย

 การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูป

แบบการจดัสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) และการเกบ็ข้อมลูเชงิบอก

เล่า (Narrative Document) กลุม่เป้าหมายในการศกึษาเป็นสตรกีลุม่อาชพีต่างๆ 

จํานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนรวม 75 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง 

(Direct Stakeholder) กับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล โดย

จาํกดัขอบเขตการศกึษาเฉพาะกลุม่สตรทีีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(1) กลุ่มสตรีที่เป็นแรงงานนอกระบบ (2) กลุ่มสตรีที่มีอาชีพค้าขาย (3) กลุ่มสตรี

ในภาคการเกษตร (4) กลุ่มสตรีที่เป็นแม่บ้านหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ (5) กลุ่ม

สตรีที่ทํางานในภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการ

สนทนากลุม่ไว้ 3 ประเดน็ด้วยกนั ซึง่ประเดน็สนทนาเหล่านีน้าํมาจากวตัถปุระสงค์

ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจ

ของสตรไีด้หรอืไม่ อย่างไร (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของนโยบายกองทนุพฒันา

บทบาทสตรขีองรฐับาล ในข้อ (1) คอื เป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนดอกเบีย้ตํ่าหรอื

ปลอดดอกเบีย้ในการสร้างโอกาสให้สตรเีข้าถงึแหล่งเงนิทนุสาํหรบัการลงทนุ เพือ่

พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสําหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ

สร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี) (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.เพิ่ง

อ้าง.,น.1)

 ประเด็นที่ 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มี

ต่อสตรี ได้หรือไม่ อย่างไร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีของรัฐบาล ในข้อ (2) คือ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ

สตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วย

เหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหา

สตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี) (สํานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี.อ้างแล้ว.,น.1)

 ประเดน็ที ่3 กองทนุพฒันาบทบาทสตรจีะเป็นกลไกในการพฒันาศกัยภาพ

สตรไีปสูค่วามเป็นผูน้าํได้หรอืไม่ อย่างไร (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของนโยบาย

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล ในข้อ (3) คือ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่ง
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เสรมิ สนบัสนนุการจดักจิกรรมในการพฒันาบทบาทสตร ีและแก้ไขปัญหาสตรขีอง

องค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผูน้าํ การพฒันาองค์ความรู ้คณุภาพชวีติ รวมทัง้เสรมิ

สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี) (สํานักเลขาธิการนายก

รัฐมนตรี.อ้างแล้ว.,น.1) 

  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายผล

 ผูว้จิยัได้ดาํเนนิการวเิคราะห์ผลจากข้อมลูทีไ่ด้จากสนทนากลุม่สตรใีนเขต

กรุงเทพมหานคร จาก 5 กลุ่มอาชีพที่กําหนดไว้ โดยนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจัด

แยกตามประเด็นคําถามวิจัย และใช้กรอบทฤษฏีแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้นมาเป็น

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้

  ผลการศึกษา

 1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของสตรี

ได้หรือไม่อย่างไร จากผลการศึกษาพบว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอบสนอง

ต่อปัญหาเศรษฐกิจของสตรีบางกลุ่มในการเป็นเงินลงทุนดอกเบี้ยตํ่า สตรีที่ได้รับ

ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นผูท้ีไ่ม่ได้ทาํงานหารายได้ด้วยตนเองและต้องพึง่พงิสามี 

มปัีญหารายได้ไม่พอเพยีงกบัการดาํรงชพีในครอบครวั จงึมคีวามต้องการเงนิลงทนุ

ทาํอาชพีเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ ส่วนสตรทีีเ่ป็นหนีท้ัง้ในระบบและนอกระบบหวงัพึง่

เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากกอง

ทนุฯ นีเ้ป็นเพยีงการตอบสนองความต้องการของสตรเีพยีงเฉพาะหน้าเท่านัน้ แต่

ไม่ได้แก้ปัญหาทางเศรษฐกจิของสตรอีย่างถาวร รวมทัง้ยงัไม่ทาํให้สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจของผู้หญิงดีขึ้น แต่กลับเพิ่มภาระการเป็นหนี้สินให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้

หญิงต้องทํางานหนักขึ้น เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ นอกจากนี้กองทุน ฯ ยังไม่สามารถ

เข้าถึงผู้หญิงได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้หญิงที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งต้องการความ

ช่วยเหลือจากเงินกองทุนเป็นลําดับแรก แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ผู้หญิงที่ได้รับ

ประโยชน์จากกองทนุส่วนใหญ่มกัจะเป็นกลุม่พวกพ้องของคณะกรรมการกองทนุ

บทบาทสตรี

  2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อสตรีได้

หรือไม่ อย่างไรจากผลการศึกษาพบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มได้ประสบ

ปัญหาความรนุแรงทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ และความรนุแรงทางเพศ โดยเฉพาะ

ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ภายในครอบครวัมกัมสีาเหตมุาจากสามตีดิสรุา เล่นการพนนั 

มีภรรยาน้อย ผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับภรรยาและลูก ส่งผลให้เกิดปัญหาของ

ลูกวัยรุ่น ประกอบกับภายในชุมชนเป็นแหล่งเสพยาเสพติดและแหล่งขาย ทําให้

ปัญหาของลูกวัยรุ่นทวีความรุนแรงขึ้นโดยติดยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ติดเกม 

วัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาความรุนแรง

ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และเป็นภรรยาทั้งด้านสุขภาพ

กายและสขุภาพจติ นอกจากนีย้งัพบปัญหาการถกูล่วงละเมดิทางเพศในทีท่าํงาน 

โดยผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพือ่นร่วมงานชายกระทาํลวนลามต่อลกูน้องและเพือ่นร่วม

งานทีเ่ป็นผูห้ญงิ จะเหน็ว่าปัญหาความรนุแรงเกดิได้ทัง้ในพืน้ทีค่รอบครวัและพืน้ที่

สาธารณะ ผูก้ระทาํความรนุแรงส่วนใหญ่เป็นผูช้าย สรปุ คอื ปัญหาความรนุแรงต่อ

สตรีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับปัจเจก แต่จะต้องกลับไปแก้ไขในระดับโครงสร้าง

ทั้งระบบ ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมุ่งเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในบางด้าน แต่

ยงัไม่ได้ให้ความสาํคญักบัการปรบัโครงสร้างทางสงัคมให้มกีารเปลีย่นระบบความ

คิดที่เอื้อต่อการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอ

ภาคระหว่างหญิงชายไปสู่สังคมในทุกระดับ ดังนั้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึง

ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีได้ 

 3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพสตรีไป

สู่ความเป็นผู้นําได้หรือไม่ อย่างไร จากผลการศึกษาพบว่าสตรีที่หารายได้ด้วย

ตนเอง สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว แต่ไม่มีบทบาทในการตัดสิน

ใจในชุมชน บางกลุ่มสามีเป็นผู้นําและตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นงานบ้านซึ่ง

ผู้หญิงในฐานะแม่บ้านเป็นคนจัดการทั้งหมด สตรีบางกลุ่มสามารถตัดสินใจใน

เรื่องต่างๆ และเรื่องในครอบครัวมากกว่าสามี แต่การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนให้

เห็นว่าสตรีต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียว เช่น การหารายได้เสริม 



วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences102 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ❃ Volume 10, Issue 2 (Apr. 2013 - Sep. 2013) 103

การดูแลเรื่องการศึกษาของลูก เป็นต้น สําหรับประเด็นการพัฒนาศักยภาพสตรี

ไปสู่ความเป็นผู้นําเป็นงานที่จําเป็นต้องอาศัยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการ

บ่มเพาะภาวะความเป็นผู้นํา รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งจะ

ต้องดาํเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ดงันัน้จงึสรปุได้ว่าการดาํเนนิงานของกองทนุพฒันา

บทบาทสตรีในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพสตรีไปสู่ความเป็นผู้นํา

ได้ตามวัตถุประสงค์ 

  การอภิปรายผล 

 ก่อนจะมีการอภิปรายผล ผู้วิจัยขอนําเสนอประเด็นปัญหารูปธรรมที่เกิด

ขึ้นกับสตรีทุกกลุ่มที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูล โดยแยกประเภทเป็นกลุ่มได้ดังนี้

 1) ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ และการแบกรับภาระหนี้

สินของครอบครัวที่ไม่เป็นธรรมต่อสตรี อันมีสาเหตุมาจากการเป็นหนี้นอกระบบ

 2) ปัญหาการแบกรับภาระความรุนแรงในครอบครัว อันเป็นผลมาจาก

คนในครอบครัวติดยาเสพติด ปัญหาของลูกวัยรุ่น 

 3) ความรุนแรงในครอบครัว 

 4) การถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน และ

 5) ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง 

 แม้จะแยกปัญหาออกเป็นแต่ละประเภท แต่ปัญหาทัง้หลายเหล่านีเ้ชือ่มโยง

สัมพันธ์กันและสรุปได้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และการเมืองที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ และรากเหง้าของปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากแนว

ความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) แนวคิดนี้ได้สร้างความ

สัมพันธ์เชิงอํานาจที่ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกันระหว่างเพศหญิงและเพศ

ชาย โดยเพศชายจะอยู่ในสถานะที่เป็นใหญ่กว่า/เหนือกว่า ในขณะที่เพศหญิง

จะอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือด้อยกว่า ระบบชายเป็นใหญ่ครอบคลุมอยู่ในทุก

พื้นที่และทุกมิติของสังคมไทย จนเกิดพฤติกรรมการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ของผู้หญิง และการไม่ใส่ใจต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งๆ ที่

ประเด็นนี้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

และ พุทธศักราช 2550

 การอภิปรายผลการศึกษาใน	3	หัวข้อตามค�าถามวิจัย	ดังนี ้

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของ

สตรไีด้ ปัญหาความไม่เท่าเทยีมทางด้านเศรษฐกจิ และการแบกรบัภาระหนีส้นิของ

ครอบครวัทีไ่ม่เป็นธรรมต่อสตร ีอนัมสีาเหตมุาจากการเป็นหนีน้อกระบบตามสภาพ

ความเป็นจรงิของการดาํรงชวีติ ทัง้เพศหญงิและเพศชายต้องทาํงาน ซึง่สามารถ

แบ่งงานออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) งานเกีย่วกบัการทาํมาหากนิหรอืงานตาม

อาชพี (Productive Work) (2) งานผลติซํา้ (Reproductive Work)และ (3) งาน

ชมุชนและสงัคม (Community Work) โดยในปัจจบุนัผูห้ญงิมส่ีวนร่วมในการทาํมา

หากนิ ซึง่เป็นงานประเภทที ่1 นอกจากนีผู้ห้ญงิต้องทาํงานผลติซํา้ อนัเป็นงานเชงิ

สรรีะซึง่เกีย่วกบัเพศ (Sex) ได้แก่การตัง้ครรภ์ การคลอดลกู และการให้นมลกู ซึง่เป็น

งานเกีย่วกบัสรรีะตามธรรมชาตขิองเพศหญงิโดยเฉพาะ งานผลติซํ้าอกีประเภทหนึง่

ได้แก่งานบ้านซึง่ไม่เกีย่วกบัสรรีะ ซึง่ทัง้เพศหญงิและเพศชายสามารถทาํได้ แต่ระบบ

แนวคดิในเรือ่งการแบ่งงานกนัทาํระหว่างหญงิชายทีไ่ม่เท่าเทยีม (Gender Division 

of Labor) ได้กาํหนดบทบาทให้ผูห้ญงิมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงในเรือ่งงานบ้าน

ทัง้หมด งานในบ้านประเภทนีค้อืงานทีเ่กดิจากบทบาทและภาระของความเป็นแม่ 

ความเป็นเมยี ความเป็นลกูสาว ตลอดจนความเป็นพีส่าวและน้องสาว เพศหญงิ

ทัง้หลายทีก่ล่าวมานีน้อกจากจะมภีาระในงานทีเ่กีย่วกบัสรรีะของเพศแห่งตนแล้ว 

ยงัมหีน้าทีเ่ลีย้งดลูกูและดแูลสมาชกิในครอบครวั ต้องทาํงานบ้านอย่างเป็นกจิวตัร

ประจาํวนั เพศหญงิถกูคาดหวงัว่าต้องทาํหน้าทีน่ีใ้ห้สมบรูณ์ทีส่ดุ งานบ้านเป็นงาน

ทีไ่ม่มกีารตค่ีาเป็นตวัเงนิ (Non-Monetary) แต่สงัคมและคนรอบข้างต่างเรยีกร้อง

ให้ผูห้ญงิทาํบทบาทด้านนีใ้ห้ดทีีส่ดุ2

2 ดูรายละเอียดในมาลี พฤกษ์พงศาวลี พลังผู้หญิงกับการสร้างบ้านแบ่งเมือง : กฎหมายและ
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง บทที่ว่าด้วยกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงในการ
ทํางานและการประกัน “การว่างงาน” ของผู้หญิง อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
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 นอกจากปัจจัยค่าครองชีพที่ทําให้รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอแล้ว 

ยังมีปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมของฝ่ายชาย ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การ

เล่นการพนัน และการมีภรรยาน้อย ซึ่งสังคมมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่อง

ปกติของผู้ชาย ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นภาพของครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบัน 

มักจะมีลักษณะที่เพศชายเป็นศูนย์รวมอํานาจในการกําหนดชะตาชีวิตของคนใน

ครอบครวั โดยเฉพาะเรือ่งการแบ่งงานตามเพศ ซึง่ถกูครอบงาํด้วยความคดิทีไ่ม่มี

ความเท่าเทยีม คอืเมือ่เสรจ็จากงานนอกบ้านผูห้ญงิต้องกลบัมาทาํงานบ้านสาํหรบั

ผูช้ายมองว่างานในบ้านเป็นงานหลกัของผูห้ญงิ ดงันัน้เมือ่เลกิจากงานผูช้ายมกัจะ

ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี แม้จะมีครอบครัวแล้ว (จิราภา เจริญวุฒิ 2549. น.21)

 พฤติกรรมของผู้ชายทําให้รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ ผู้หญิงจึงจําเป็น

ต้องกูเ้งนิมาเพือ่ใช้จ่ายในครอบครวั ในเชงิหลกัการหนีน้อกระบบควรจะเป็นปัญหา

ที่ทั้งสามีและภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากเป็นหนี้สินที่เกิดจากการใช้

จ่ายของคนในครอบครวั แต่ในความเป็นจรงิแล้วผูห้ญงิต้องแบกภาระในเรือ่งการ

เป็นหนี้นอกระบบไว้ทั้งหมด ทัง้นีเ้ป็นเพราะแนวคดิเรือ่งการแบ่งแยกงานตามเพศ

ที่ได้กล่าวมาแล้ว

 จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงในชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นหนี้นอกระบบเกือบ

ทุกครัวเรือน หนี้นอกระบบเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุก

วนั เมือ่มเีงนิกองทนุหมนุเวยีนดอกเบีย้ตํา่ ตามเงือ่นไขของกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีกําหนดให้ผู้หญิงที่เป็นสมาชิก 5 คน เขียนโครงการขอกู้เงิน เมื่อได้รับเงิน

แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะนําเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูงถึงร้อย

ละ 20 ต่อเดือนเป็นอันดับแรก เงินส่วนที่เหลือถึงจะนํามาต่อยอดอาชีพ ในชีวิต

ความเป็นจรงิของผูห้ญงิจะเป็นหนีน้อกระบบอย่างไม่สิน้สดุ โดยการกูเ้งนิจากราย

นี้ไปใช้หนี้รายอื่น แม้นโยบายกองทุนจะเพิ่มจํานวนเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้หญิง

กูเ้พิม่ขึน้อกีมากเพยีงใดกต็ามแต่ไม่สามารถช่วยให้ผูห้ญงิหลดุพ้นจากการเป็นหนี้

ได้ แต่กลับเป็นการสร้างภาระในการเป็นหนี้ให้แก่ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ข้อค้นพบนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง นโยบายกองทุนหมู่บ้านกับผลกระทบต่อผู้หญิงของ

วณี บางประภา(2553.,น.91) ซึ่งกล่าวว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้รับภาระหนี้สิน

ที่พอกพูนขึ้น” และ “หมุนเวียนไม่สิ้นสุด” นอกจากนี้สตรีที่มีฐานะยากจนส่วน

ใหญ่ที่ต้องการเงินทุนไปเพิ่มอาชีพและเพิ่มรายได้จริงๆ ก็ยังเข้าไม่ถึงเงินกองทุน 

ทัง้นีเ้นือ่งมาจากข้อจาํกดัของนโยบายกองทนุและปัญหาการบรหิารจดัการกองทนุ

ตามที่กล่าวไปแล้ว 

 ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้หญิงที่กล่าวไว้ใน

แผนพฒันาสตรใีนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(พทุธศกัราช	

2554–2559)	ซึ่งระบุถึงปัญหาความยากจนของสตรีว่า	

 “ปัญหาความยากจนของสตร ีประกอบด้วย รายได้ไม่เท่าเทยีมกนั สภาวะ

การจ้างงาน การทํางานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาระหนี้สิน โดยเริ่มปรากฏว่า

สตรีที่ต้องรับภาระหนี้สินของครอบครัวมีจํานวนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเป็นหนี้จาก

การดาํเนนิโครงการของภาครฐัในช่วงทีผ่่านมา เช่น การกูย้มืเงนิจากกองทนุต่างๆ 

เป็นต้น นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์และพัฒนาการด้านการเงินยังส่งผลให้สตรี

จาํนวนไม่น้อยทีป่ระสบปัญหาการเป็นหนีบ้ตัรเครดติ รวมทัง้การเป็นหวัหน้าครวั

เรือนและมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว” 

 สรปุได้ว่า การเป็นหนีน้อกระบบได้กลายเป็นความรนุแรงอย่างยิง่ทีแ่ฝงอยู่

ในครอบครัวและเป็นภาระอันหนักอึ้งของผู้หญิง ถึงแม้หนี้นอกระบบซึ่งเป็นเรื่อง

เศรษฐกิจในครอบครัวจะไม่ได้เกิดจากการกระทําของผู้หญิง แต่ครอบครัวกลับ

ปล่อยให้ผู้หญิงต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยลําพัง จึงสะท้อนให้เห็นถึง

ระบบความคดิซึง่ไม่เหน็ว่าหญงิและชายเท่าเทยีมกนั ชายเหนอืกว่าและหญงิด้อย

กว่า แต่ต้องรบัภาระหนีส้นิมากกว่า เป็นเจตคตทิีค่รอบงาํและมอีทิธพิลอย่างมาก

ในสงัคม (จากการศกึษาทางมานษุยวทิยาเกีย่วกบัผูห้ญงิในอษุาคเนย์พบว่าผูห้ญงิ/

แม่บ้านมหีน้าทีค่วบคมุกระเป๋าเงนิ (purse string) หรอืการใช้จ่ายในครวัเรอืนอยู่

แล้ว ไม่น่าจะเป็นเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิง)

 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อ 

สตรีได้
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 ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม มิได้จํากัดอยู่เฉพาะ

ความรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นความ

หมายของ “ความรุนแรงอันเนื่องมาจากภาวะความเป็นหญิง” (Gender-based 

Violence) ในความหมายดั้งเดิม ซึ่งโน้มเอียงไปในทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยว

กับเรื่องเพศของผู้หญิงเท่านั้น3 แต่สตรียังต้องประสบปัญหาการติดยาเสพติด

ของคนในครอบครวั นอกจากนีผู้ห้ญงิยงัต้องเผชญิกบัปัญหาของลกูวยัรุน่ ซึง่สามี

ละเลยทอดทิ้ง ปล่อยให้เป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว 

 ผูว้จิยัจะขยายความปัญหาความรนุแรงทัง้	2	ประการ	รวมทัง้ปัญหาเจตคติ

ของผู้ชายต่อความรุนแรงทางเพศในครอบครัวและที่สาธารณะ	ดังนี้

 ปัญหาคนในครอบครวัตดิยาเสพตดิ จากการศกึษาพบว่า มหีลายครอบครวั

ในชุมชนที่ประสบกับปัญหาคนในครอบครัวติดยาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบกับตัวผู้

หญิงในฐานะที่เป็นภรรยาและแม่เป็นอย่างมาก ผู้หญิงต้องแบกรับปัญหาและ

ภาระที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว 

แทนที่จะเป็นการช่วยกัน ขณะเดียวกันต้องตามแก้ไขปัญหาสามีและลูกวัยรุ่นติด

ยาเสพตดิไปด้วย4ปัญหาคนในครอบครวัตดิยาเสพตดิซึง่เป็นความรนุแรงทีปั่จเจก

ชนผูห้ญงิต้องเผชญิอยูเ่ป็นรายวนั แท้ทีจ่รงิเป็นปัญหาเชงิโครงสร้างทางเศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่ไม่เสมอภาคในกลุ่มประชาชน รวมทั้งความไม่

เสมอภาคทางเพศ (มีข้อมูลสนับสนุนไหมจากงานวิจัยหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ)

3 ตามความหมายของ Gender- based Violence. ใน “สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง”, ความรุนแรง
ทางเพศ หมายถึง ความรุนแรงท่ีกระทําต่อผู้หญิงโดยตรง และเป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก
ความเป็นหญิง หรือเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบต่อผู้หญิงอย่างรุนแรงเป็นท่ีเห็นได้ชัดเจน ความ
รุนแรงหมายถึง การกระทําต่อร่างกาย จิตใจ การทําร้าย หรือการทารุณกรรมทางเพศ การข่มขู่จะ
กระทําการดังกล่าว การบังคับขู่เข็ญหรือการกระทําใดๆ ท่ีทําให้เส่ือมเสียอิสรภาพ.

4 ปัจจุบันมีปัญหาผู้ต้องขังหญิงในข้อหาท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดล้นคุก ปัญหาน้ีนําไปสู่การจัดสัมมนา
ทางวิชาการของกระทรวงยุติธรรมในวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 ในหัวข้อ “ผู้หญิง อิสรภาพท่ีถูกจํากัด 
ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด คร้ังท่ี 1” คําบอกเล่าท่ีรับฟังกันต่อๆ มาคือการท่ีผู้หญิงยอมรับสารภาพ
ว่าตนเองเก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยยอมถูกจําคุกแทนผู้ชายในครอบครัว ประเด็นน้ีสะท้อนให้เห็น
ความรุนแรงอันเน่ืองมาจากปัญหายาเสพติดต่อผู้หญิง

 ปัญหาของลูกวัยรุ่น คือความรุนแรงต่อเพศหญิงอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้หญิง

ต้องรบัมอืตามลาํพงั โดยผูช้ายมบีทบาทน้อยในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา ผูห้ญงิ

ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก ดูแลพฤติกรรมของลูกวัยรุ่น กล่าวได้ว่าสถาบัน

ครอบครัวยุคโลกาภิวัตน์ได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าครอบครัวจะเป็นหน่วย

สังคมที่เล็กที่สุด ซึ่งน่าจะมีการดูแลและพัฒนาสมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดี 

แต่กลับกลายเป็นว่าครอบครัวในปัจจุบันนี้มีความอ่อนแอที่สุด ขาดสัมพันธภาพ

ระหว่างสมาชกิในครอบครวั พ่อแม่ต้องออกไปทาํมาหากนินอกบ้านตัง้แต่เช้าจรดคํา่ 

ไม่มเีวลาใกล้ชดิและอบรมสัง่สอนลกูวยัรุน่ ประกอบกบัภายในครอบครวัยงัมกีาร

ใช้ความรนุแรงต่อกนั ทัง้การด่าว่า ทบุตลีกู หรอืพ่อแม่ทะเลาะกนั ทาํให้เกดิผลกระ

ทบต่อสขุภาพกายและสขุภาพจติของคนในครอบครวัโดยเฉพาะผูห้ญงิ นอกจากนี้

ผู้เปน็พอ่ยงัแก้ไขปญัหาโดยใช้ความรนุแรงกบัลกู ซึง่ผูร้ับภาระตอ่ปัญหาและคอย

แก้ปัญหาดังกล่าวคือ ผู้เป็นแม่

 สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เด็กวัยรุ่นเกิดปัญหา เกิดความ

กดดัน ขณะเดียวกันระบบโรงเรียนก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเด็กได้ ทําให้เด็ก

วัยรุ่นมักแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง หรือปรึกษาเพื่อนซึ่งยังขาดวุฒิภาวะเช่น

เดียวกัน จึงส่งผลให้ปัญหาวัยรุ่นซับซ้อนและแก้ไขยากยิ่งขึ้น 

 จะเห็นว่าการที่จะให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ จําเป็นที่ครอบครัว

ต้องอบอุน่ ทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายในฐานะทีเ่ป็นพ่อและแม่จะต้องปรบัเปลีย่นเจตคติ

ในการดแูลครอบครวั และปรบัเปลีย่นบทบาทระหว่างหญงิชายให้เกดิความเสมอ

ภาคมากขึ้น โดยผู้ชายและผู้หญิงทํางานนอกบ้านเหมือนกัน สําหรับงานในบ้าน 

ผู้ชายสามารถแบ่งเบาภาระจากผู้หญิงได้ โดยใช้เวลาหลังเลิกงานและเวลาในวัน

หยดุมาช่วยเลีย้งดอูบรมสัง่สอนลกู และช่วยทาํงานในบ้าน (สาํนกังานกจิการสตรี

และสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว, 2555, น.111) จะส่งผลให้ครอบครัวมีความใกล้

ชดิกนัมากขึน้ และได้ใช้เวลาอยูร่่วมกนั เมือ่บรรยากาศในครอบครวัมคีวามสขุและ

อบอุ่น ลูกวัยรุ่นก็จะไม่ออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ 

 นอกจากนี ้หากครอบครวัไทยมกีารเลีย้งดลูกูหญงิและลกูชายโดยไม่มอีคติ
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ทางเพศ ซึง่หมายถงึการให้คณุค่าต่อลกูชายและลกูสาวไม่ต่างกนั ไม่ใช้เพศเป็นตวั

ตดัสนิคณุค่า(สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั,อ้างแล้ว,2555, น.119) 

เริม่เลีย้งดลูกูชายให้ช่วยทาํงานทกุอย่างในบ้านเช่นเดยีวกบัลกูสาว อบรมให้มจีติใจ

เมตตา อ่อนโยน รู้จักให้คุณค่า ให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

ทุกคน การเลี้ยงดูลูกเช่นนี้เป็นกระบวนการขัดเกลา (Socialization) ให้เด็กได้

เรียนรู้ในเรื่องความเสมอภาคและการแบ่งงานกันทําระหว่างเพศ ซึ่งเป็นจุดเริ่ม

ต้นการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายให้มีความเสมอภาค หลุดพ้นจากการกดขี่ผู้

หญิง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะไม่กระทําความรุนแรงและทําร้ายร่างกายและจิตใจผู้

หญิง ความรุนแรงที่เกิดจากปัญหาดังกล่าวก็จะลดน้อยลง

 ปัญหาการกระทาํความรนุแรงในครอบครวัและในทีท่าํงาน จากการศกึษา

ของจิราภา เจริญวุฒิ (2549.,น. 21) พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นจาก

หลายปัจจัย ได้แก่ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ ที่ปลูกฝังถ่ายทอด

กันต่อมาจนถึงปัจจุบัน อันมีพื้นฐานมาจากระบบวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ความ

ไม่เสมอภาคทางเพศ รวมทั้งการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการตีคุณค่า

ของผู้หญิงตํ่ากว่าผู้ชาย ความสัมพันธ์หญิงชายที่ปรากฏในครอบครัวเป็นความ

สมัพนัธ์เชงิอาํนาจ (Power Relation) ทีม่คีวามเหลือ่มลํา้กนันอกจากนีย้งัมปัีจจยั

ทางเศรษฐกิจ ทางกฎหมาย และการเมือง อีกด้วยส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกระทํารุนแรง

จะเป็นผูห้ญงิและเดก็ ซึง่เกดิขึน้ได้กบัผูห้ญงิทกุชนชัน้ในสงัคม ในทกุสถานทีไ่ม่ว่า

จะเป็นในครอบครัว ที่ทํางาน ที่สาธารณะ ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของแต่ละ

ชนชั้นไม่แตกต่างกัน รูปแบบของความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ การกระทําทารุณ

กรรมทางร่างกาย การล่วงเกินทางเพศ การทําร้ายด้วยวาจา รวมทั้งการข่มเหง

ทางด้านจิตใจ 

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัว (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว 

พุทธศักราช 2550) แต่ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการยุติธรรม ยังไม่เอื้อต่อการใช้

สิทธิและขาดความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกระทํารุนแรงซึ่งเป็นผู้หญิง ทั้งนี้จากระบบ

ความคิดความเชื่อของคนในสังคมว่า”ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว

ในพื้นที่ครอบครัว (Private Sphere) ผู้ชายมีสิทธิตบตีภรรยาและลูกโดยถือว่า

ไม่มีความผิด5 หลักกฎหมายโบราณซึ่งใช้มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ได้กําหนด

ให้ลูกและเมียอยู่ภายใต้อํานาจของผู้ชาย มีลักษณะเป็นเหมือนสิ่งของที่อาจถูก

ขายหรือยกให้แก่ใครก็ได้ โดยไม่ต้องสอบถามถึงความสมัครใจยินยอม สภาพดัง

กล่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดํารัสใน

ฎกีาร้องทกุข์ของผูห้ญงิทีถ่กูผวัขายให้เป็นทาสว่า กฎหมายโบราณก่อให้เกดิความ

เหลื่อมลํ้าระหว่างชายและหญิง เพราะทําเสมือนว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็น

คน” แม้ว่ากฎหมายเหล่านีจ้ะถกูยกเลกิไปแล้ว แต่หลกักฎหมายดงักล่าวได้เปลีย่น

สถานภาพเป็นวฒันธรรมในรปูความเชือ่และค่านยิมซึง่ได้รบัการสบืทอดกนัต่อมา 

(สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 2552, น. 90)

  เนือ่งจากความรนุแรงทเีกดิขึน้ในความสมัพนัธ์หญงิชาย มรีากฐานมาจาก

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และกฎหมายที่วางบทบาทความเป็นผู้หญิงให้มีลักษณะด้อยกว่า มีคุณค่าตํ่ากว่า

บทบาทความเป็นชาย รวมถงึความรนุแรงเชงิวฒันธรรม ทีฝั่งรากยดึตดิแน่นอยูก่บั

แนวคดิ ความเชือ่ ค่านยิมในรปูแบบเดมิๆ ปลกูฝังถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ต่อๆ กนัมา 

(จิราภา เจริญวุฒิ. อ้างแล้ว, น.25) ซึ่งการอบรมสั่งสอนหล่อหลอมความเป็นหญิง

ความเป็นชายเหล่านี้ ทําให้ผู้หญิงยอมรับสถานะที่ด้อยกว่าโดยไม่ตั้งคําถาม และ

ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเป็นปัญหาในพื้นที่ส่วนตัว (Private 

sphere) ในขณะที่ผู้ชาย มองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ไม่กล้าตัดสินใจ ต้องอยู่

ภายใต้การปกป้องคุม้ครองดแูลของผูช้ายทีแ่ขง็แรงกว่าทาํให้ผูช้ายใช้ร่างกายของ

ผูห้ญงิเป็นพืน้ทีข่องการกระทาํความรนุแรงได้ แม้ว่าจะมกีฎหมายออกมาคุม้ครอง

ผู้หญิงจากการกระทําความรุนแรง แต่ปรากฏว่าความรุนแรงในครอบครัวกลับมี

จํานวนมากขึ้น และยังพบว่าผู้ถูกกระทําความรุนแรงมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เช่นกัน 

5 ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู มาลี พฤกษ์พงศาวลี. ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง. 
อ้างแล้ว
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ซึง่แสดงให้เหน็ว่าแม้รฐัจะมมีาตรการใดๆ ออกมาเพือ่ป้องกนัและยตุคิวามรนุแรง

ในครอบครัว ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ

สังคมไทย โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะถือเป็นเรื่องของครอบครัว แม้แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดูแลรักษากฎหมายก็ไม่ประสงค์จะรับแจ้งความ ส่วนใหญ่จะ

เกลี้ยกล่อมให้ประนีประนอมกัน เมื่อสามีภรรยากลับบ้านไปก็มีการกระทําความ

รุนแรงเกิดขึ้นซํ้าอีก ดังนั้นการทําให้ปัญหาความรุนแรงลดน้อยลงจะต้องกลับไป

แก้ไขในระดับโครงสร้างทั้งระบบ 

 จากการศึกษาสตรีทั้ง 5 กลุ่ม ในประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

พบว่าผู้ตอบปัญหาส่วนใหญ่มักไม่เปิดเผยในเรื่องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการพูด

ถึงปัญหายาเสพติดหรือปัญหาลูกวัยรุ่น ผู้หญิงเพียงยอมรับว่ามีการทะเลาะ ถก

เถียงกันบ้างเป็นธรรมดา โดยไม่พูดถึงการทําร้ายร่างกาย แต่เมื่อได้พูดคุยนอกวง

สนทนากลุม่ย่อยทาํให้ผูว้จิยัรบัทราบว่ามคีวามรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในชมุชนมากกว่าที่

มีการเปิดเผยในวงสนทนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงบางคน 

รวมทัง้การหาข้อมลูจากเวบ็ไซต์ของสถานตีาํรวจใกล้เคยีงทีช่มุชนนีต้ัง้อยู ่ปรากฏ

ว่ามกีารแจ้งความและลงบนัทกึประจาํวนัในเรือ่งการตบต ีข่มขนื และกระทาํชาํเรา 

เป็นต้น

 สําหรับปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางานมีสาเหตุของปัญหา

เช่นเดยีวกบัการกระทาํความรนุแรงในครอบครวั การล่วงละเมดิทางเพศหรอืการ

คุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์ และการใช้ความสมัพนัธ์เชงิอาํนาจกระทาํต่อผูห้ญงิทีเ่ป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา

หรือผู้ที่มีตําแหน่งตํ่ากว่า โดยผู้ชายที่กระทํามองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ผู้หญิง

ส่วนใหญ่ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวอํานาจและรู้สึกอับอาย การกระทําดังกล่าวส่ง

ผลกระทบต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูห้ญงิ เสยีเกยีรตยิศชือ่เสยีง เสยีสขุภาพ

จิต และสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง

 ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ

คุ้มครองผู้ที่ถกูล่วงละเมดิทางเพศซึง่สว่นใหญ่เปน็ผู้หญงิแมว้่ากฎหมายจะให้การ

คุม้ครอง แต่กระบวนการยตุธิรรมทีไ่ม่เป็นมติร(Unfriendly) ต่อผูต้กเป็นเหยือ่ ส่ง

ผลให้คดีไม่ไปถึงศาล ขณะเดียวกันกฎหมายยังมีบทลงโทษต่อคดีละเมิดศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเล็กน้อยมาก ตัวอย่างเช่น การลงโทษข้าราชการของ

หน่วยงานต่างๆ ในกรณีชู้สาว การจดทะเบียนสมรสซ้อน การทําอนาจารผู้หญิง

และล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการลงโทษใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พุทธศักราช 2535 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง ตัดเงินเดือนร้อยละ 5 ซึ่งการ

ลงโทษเช่นนี้เป็นการลงโทษที่เล็กน้อยถ้าเทียบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้

หญงิทีถ่กูทาํลายไป และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการลงโทษในคดเีบกิสวสัดกิารเป็นเทจ็

ก็คือ ปลดออกจากราชการ ดุลพินิจการลงโทษที่แตกต่างกันในการกระทําความ

ผดิ 2 เรือ่งนี ้ทาํให้เข้าใจว่าการทาํลายศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ของผูห้ญงิเป็นเรือ่ง

ที่ไม่ร้ายแรงเท่ากับการฉ้อราษฎร์บังหลวง การลงโทษที่เบาบางทําให้ผู้กระทําผิด

ไม่มคีวามเกรงกลวัต่อพฤตกิรรมดงักล่าว จงึทาํให้การล่วงละเมดิศกัดิศ์รคีวามเป็น

มนษุย์ของผูห้ญงิยงัคงมอียูต่่อไป (สาํนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั. อ้าง

แล้ว, น.48)

 ผลจากการประชมุกลุม่ย่อย (Focus Group) ของผูว้จิยักบักลุม่ข้าราชการ 

(และพนกังานรฐัวสิาหกจิ) ได้พบปัญหาการถกูล่วงละเมดิทางเพศในทีท่าํงาน โดย

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเพือ่นร่วมงานชายกระทาํลวนลามลกูน้อง และเพือ่นร่วมงานที่

เป็นผู้หญิง บางคนถูกสามีทําร้ายร่างกายและถูกด่าว่าจากสามีเป็นประจํา

 จากประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและที่ทํางานที่พบจากกลุ่ม

สตรีเป้าหมาย พบว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่ไม่

สามารถแก้ได้ในระดับปัจเจก และสตรีทั้ง 5 กลุ่ม ยังไม่เข้าใจว่ากองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความรุนแรงที่สตรีได้รับในลักษณะไหน

และอย่างไร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถแก้ปัญหา

ความรุนแรงต่อสตรีได้ในระดับปัจเจก

 แนวทางการดาํเนนิงานของกองทนุพฒันาบทบาทสตรทีีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนั

ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําของสตรีได้
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 ผูน้าํทีด่แีละมคีวามสขุจะต้องเป็นผูท้ีม่คีณุภาพชวีติทีด่อีงค์การอนามยัโลก

ได้กาํหนดว่าคนทีจ่ะมคีณุภาพชวีติทีด่จีะต้องมปัีจจยัแวดล้อมทีด่อีย่างน้อย 6 มติิ 

ได้แก่ (1) มิติด้านเศรษฐกิจ (2) มิติด้านครอบครัว (3) มิติด้านการทํางาน (4) มิติ

ด้านสงัคมและการมส่ีวนร่วม (5) มติด้ิานสขุภาพและการดแูลสขุภาพ และ (6) มติิ

ด้านการพฒันาตนเอง ซึง่การศกึษาเรือ่งคณุภาพชวีติมกัจะนาํปัจจยัเรือ่งความสขุ

เข้ามาใช้ร่วมกนัเสมอ การทีค่นมคีณุภาพชวีติทีด่สีะท้อนให้เหน็ว่าคนนัน้เป็นคนที่

มีความสุข 

 สาํหรบัสงัคมไทย พบว่าผูห้ญงิส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถหลดุจากวงจรชวีติที่

ต้องแบกภาระงานไว้มากมายตามบทบาททีส่งัคมกาํหนด จงึทาํให้ขาดคณุภาพชวีติ

ทีด่แีละขาดความสขุในการดาํเนนิชวีติทีค่วรจะเป็น เนือ่งจากผูห้ญงิยงัต้องรบัผดิ

ชอบภาระงานมากและไม่มเีวลาในการพฒันาคณุภาพชวีติของตวัเอง รวมทัง้ขาด

โอกาสในการเข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคมและการพฒันาตวัเองตามทีอ่งค์การอนามยั

โลกกาํหนด ในขณะเดยีวกนัแผนพฒันาทีผ่่านมากไ็ม่ได้ทาํให้ผูห้ญงิมคีณุภาพชวีติ

ที่ดีขึ้น จะเห็นว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาในทุกมิติตามที่องค์การ

อนามัยโลกได้กําหนดไว้ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านการทํางาน ด้าน

สังคมและการมีส่วนร่วม ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านการพัฒนาตนเอง

  การมคีณุภาพชวีติทีด่เีป็นสิง่สาํคญัและเป็นจดุหมายปลายทางของบคุคล 

ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

จําเป็นที่สตรีจะต้องมีการดําเนินชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านครอบครัวและด้านการ

ทํางาน เพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นในการร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม มีเวลาในการ

ดแูลสขุภาพและพฒันาตนเอง โดยบทบาทสามด้านของผูห้ญงิ (Women’s Triple 

Roles ในมมุมองของ Moser อ้างใน มณวีอน หลวงสมบตั.ิ, น.17) คอื งานในบ้าน 

งานนอกบ้าน และงานชมุชนสงัคม จะต้องมคีวามสมดลุกนั กค็อืการสร้างบทบาท

ความสมัพนัธ์ระหว่างหญงิชายทีเ่สมอภาค เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัแิละไม่มอีคติ

ทางเพศ 

 การที่จะทําให้ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้นําและพร้อมที่จะพัฒนา

ตนเอง พัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความ

ก้าวหน้า จาํเป็นจะต้องสร้างภาวะผูน้าํให้กบัทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย/คนทัง้สองเพศใน

มุมมองที่ถูกต้อง โดยทําทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับ

ชุมชน สังคม และประเทศ

 การสร้างภาวะผูน้าํในระดบัปัจเจก จะต้องชีใ้ห้ทัง้เพศหญงิและเพศชายเหน็

ถึงศักยภาพของตนเอง เห็นมุมมองของหญิงและชายที่แตกต่างกันและที่เหมือน

กัน รวมทั้งการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างหญิงชายที่จะช่วยส่งเสริมกันได้ ขณะ

เดียวกันความคิดพื้นฐานดังกล่าวจะปรับเจตคติของผู้หญิงให้มีความเชื่อมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกับผู้ชาย

อย่างมั่นใจ

 นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังสตรี (Women’s Empowerment) จึงเป็น

กุญแจปรับความเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมในด้านการตอบ

สนองปัญหาและความต้องการทีผู่ห้ญงิเผชญิอยู ่จะต้องแยกแยะระหว่างการตอบ

สนอง “ความต้องการในชีวิตประจําวัน(Practical Needs) ที่เป็นปัญหาความ

จําเป็นเฉพาะหน้าที่ผู้หญิงจะต้องฝ่าข้ามไป เนื่องจากชายเป็นผู้ละเลยทอดทิ้งให้

หญิงเผชิญปัญหาโดยลําพัง ปัญหาประเภท ไม่มีเงินซื้ออาหาร ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า

บ้าน ไม่มเีงนิพาลกูทีเ่จบ็ป่วยไปพบแพทย์เพือ่รบัการรกัษาพยาบาล ก่อนโรงเรยีน

เปิดภาคเรียน ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้า และหนังสือเรียนให้ลูก ฯลฯ กองทุนกู้

ยมื ฯ อาจมาแบ่งเบาปัญหาภาระเฉพาะหน้าของผูห้ญงิ แต่ในขณะเดยีวกนักส็ร้าง

ปัญหาใหม่ๆ ให้แก่ผู้หญิงด้วย เป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้

วางแผนและกําหนดนโยบาย รวมทั้งตัวผู้หญิงเองจะต้องคํานึงถึง “ความจําเป็น

หรอืความต้องการเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Needs)” ทีจ่ะนาํไปสูก่ารวเิคราะห์

สาเหตรุากเหง้าของปัญหาทีจ่ะนาํไปสูก่ารปรบัเปลีย่นสถานภาพทีม่คีวามเท่าเทยีม

เสมอภาคระหว่างหญิงและชายมากขึ้น ดังที่ฉลาดชาย รมิตานนท์ กล่าวว่า

 “การตอบสนองความจาํเป็นทีเ่ป็นจรงิในชวีติประจาํวนั (Practical Needs) 

ก็ตามเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องตอบสนองความจําเป็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
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Needs)ต่างๆของผู้หญิงด้วย เช่น การแก้กฎหมาย เปลี่ยนกฎหมาย การปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง แต่ที่สําคัญที่สุดจะต้องมีกระบวนการ ‘รื้อถอน’ 

ภาพลกัษณ์ประจาํเพศภาวะ (Gender Stereotyping) หรอืบางครัง้เรยีกว่า “ภาพ

ประทับตราทางเพศภาวะ” เพื่อจะนําไปสู่การ ‘รื้อถอน’ อคติการแบ่งงานกันทํา

ทีม่ลีกัษณะการเลอืกปฏบิตั ิความไม่เสมอภาคและการกดขีบ่นฐานของเพศภาวะ

และปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นลูกโซ่ด้วย”(ฉลาดชาย รมิตานนท์.(ม.ป.พ.). น.8)

  สรุปผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาพบว่าในด้านเศรษฐกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอบ

สนองต่อปัญหาเศรษฐกจิของสตรบีางกลุม่ในการเป็นเงนิลงทนุดอกเบีย้ตํา่กองทนุ

นี้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของสตรีเพียงเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ไม่ได้

แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของสตรีอย่างถาวร นอกจากนี้กองทุนยังไม่สามารถเข้า

ถงึผูห้ญงิได้ทกุกลุม่โดยเฉพาะผูห้ญงิทีด้่อยโอกาสทางสงัคม ซึง่ต้องการความช่วย

เหลือจากเงินกองทุนเป็นลําดับแรก 

  ในด้านสังคม พบว่าปัญหาความรุนแรงต่อสตรีไม่สามารถแก้ไขได้ใน

ระดบัปัจเจก แต่จะต้องกลบัไปแก้ไขในระดบัโครงสร้างทัง้ระบบ ซึง่กองทนุพฒันา

บทบาทสตรีมุ่งเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในบางด้าน แต่ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับ

การปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีการเปลี่ยนระบบความคิดที่เอื้อต่อการเคารพ

ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์และการส่งเสรมิให้เกดิความเสมอภาคระหว่างหญงิชายไป

สูส่งัคมในทกุระดบั ดงันัน้ กองทนุพฒันาบทบาทสตรจีงึยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงต่อสตรีได้ 

 ในด้านการพฒันาศกัยภาพพบว่าการดาํเนนิงานของกองทนุพฒันาบทบาท

สตรีในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพสตรีไปสู่ความเป็นผู้นําได้ตาม

วัตถุประสงค์ 

  ข้อเสนอแนะ

 ผู้วจิัยเหน็ว่า นโยบายการจัดตัง้กองทุนพัฒนาสตรีเป็นกองทนุที่ให้เงินทุน

ในเชิงพัฒนาต่อสตรีและเอื้อประโยชน์ต่อสตรีเป็นการเฉพาะ โดยรัฐบาลจัดตั้ง

กองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการชดเชยความเสียเปรียบของสตรีในสังคมให้มีแต้มต่อ

ในการขยบัสถานภาพของตนเองให้ก้าวทนับรุษุ เพือ่ให้กองทนุพฒันาบทบาทสตรี

สามารถตอบสนองต่อการป้องกนัและแก้ไขทีส่ตรปีระสบอยูอ่ย่างแท้จรงิ ผูว้จิยัจงึ

มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเป็น 3 ระยะ ดังนี้

	 ระยะสั้น	ให้ด�าเนินการทบทวนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	ดังนี้

 1. ประมวลปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของสตร ีวเิคราะห์แยกแยะ

ว่าปัญหาและความต้องการใดเป็นปัญหาระดับปฏิบัติ (Practical Needs)6 ซึ่ง

ความจําเป็นและความต้องการระดับนี้ จะต้องมีการตอบสนองด้วยวิธีการและ

อาศัยทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มิใช่จะหวังพึ่งทรัพยากรจากกองทุนเท่านั้น 

 2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรให้ความสําคัญกับตอบสนองต่อความ

จําเป็น ความต้องการในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Needs)7 คือการปรับใน

ระดบัโครงสร้างและการเสรมิพลงัอาํนาจ (Empowerment)อย่างยัง่ยนืให้แก่สตรี

 3. ปรบัสดัส่วนเงนิกองทนุให้เหมาะสมระหว่างการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ

และสังคมของสตรี ซึ่งปัจจุบันมุ่งให้กู้ยืมไปลงทุนเสริมอาชีพรายได้มากกว่านําไป

การแก้ไขปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญ

 4. เปิดกว้างให้สตรีทุกกลุ่มเข้าถึงกองทุนได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก

กองทุน 

6 Practical Needs หรือ ความจําเป็นเชิงปฏิบัติต่างๆ ของผู้หญิงที่จําเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่
อย่างเร่งด่วน (เช่น การมีงานทํา หรือ ได้รับการจ้างงาน บริการต่าง ๆ  ทางด้านสุขภาพ และแหล่ง
น้ํา เป็นต้น)

7 Strategic Needs ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนอง เพื่อที่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นผู้อยู่ภายใต้ หรือสถานภาพที่ต่ําในสังคมได้ (ตัวอย่างเช่น 
สิทธิทางกฎหมาย การแบ่งงานกันที่บนฐานของเพศภาวะ และความรุนแรงในครัวเรือน เป็นต้น)
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 5. ให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ในการ

จัดทํา (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พุทธศักราช 2556-2559) ที่

อยู่ระหว่างดําเนินการเพื่อมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบ โดยเน้น

การหล่อหลอมและสอดแทรกหลกัการวเิคราะห์บทบาทความสมัพนัธ์ระหว่างหญงิ

ชาย ความเสมอภาคทางเพศ และการเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ไปสูโ่ครงสร้าง

สังคมทุกระดับ โดยทําอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องส่ง

เสริมการสร้างพลังอํานาจให้กับสตรีเป็นพิเศษ 

 6. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่มี 

ดังนี้

  (1) ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

  (2) เปิดโอกาสให้องค์กรสตรีและผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน

สตรีได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน เพื่อนําไปจัดทําโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสตรีในระดับโครงสร้าง

  (3) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุนให้ชาว

บ้านและผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในระดบัพืน้ทีไ่ด้มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างต่อเนือ่ง และ

มีการรายงานผลการอนุมัติใช้เงินกองทุนอย่างโปร่งใส

 7. จัดอบรมความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในเรื่องสตรีและความ

เสมอภาคระหว่างหญิงชายให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกบัการส่งเสรมิสถานภาพสตรเีพือ่ให้บรรลถุงึความเสมอภาคทาง

เพศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติเงินทุน

 ระยะกลาง ดาํเนนิการพฒันาศกัยภาพของผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง (Stakeholder) 

ทุกระดับ และให้ความสําคัญกับการเสริมพลังอํานาจให้กับผู้หญิงซึ่งเป็นวิธีการที่

จะทาํให้ผูห้ญงิเกดิความเชือ่มัน่ในศกัยภาพของตวัเอง เปลีย่นโลกทศัน์ (Attitude) 

และมุมมอง สร้างอํานาจความเข้มแข็งจากภายในตัวผู้หญิง บนพื้นฐานของการ

เคารพตนเองและยอมรบัความสามารถของตนเอง เมือ่ผูห้ญงิเข้าใจถงึอาํนาจและ

ศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวัเองแล้วจะสามารถดาํเนนิชวีติด้วยการมอีาํนาจตดัสนิใจของ

ตัวเอง ผู้หญิงจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาอย่างเต็มที่และสามารถ

เข้าไปเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นการพฒันาร่วมกบัผูช้ายในฐานะหุน้ส่วนของการ

พัฒนา (Partnership) ที่ไม่ใช่เป็นผู้คอยรับประโยชน์จากการพัฒนาอีกต่อไป 

 ระยะยาวดําเนินการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบทั้งส่วนที่เป็นต้น

เหตุของความอ่อนด้อยของผู้หญิงในสังคมและทําให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหา

ต่างๆ โดยลําพัง โครงสร้างสังคมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างที่เป็น

นามธรรม คอืสถานภาพและบทบาทของหญงิชายในสงัคม และโครงสร้างทีเ่ป็นรปู

ธรรม คือสถาบันทางสังคม ซึ่งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน

ศาสนา สถาบนัทางเศรษฐกจิ สถาบนัทางการเมอืงและการปกครอง กลไกภาครฐั 

รวมถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ และกฎหมายต่างๆ เป็นต้นโดยจะต้องบูรณา

การมุมมองมิติทางเพศ (Gender Perspective)และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนษุย์ทีเ่ท่าเทยีมระหว่างหญงิชายเข้าสูโ่ครงสร้างแต่ละส่วน รวมทัง้ต้อง”รือ้ถอน

ความคดิความเชือ่และค่านยิมดัง้เดมิทีเ่จอืปนด้วยอคตทิางเพศออกไปและให้ความ

สําคัญเป็นพิเศษกับการหล่อหลอมความคิดเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเข้าไปใหม่ ดังนี้

 (1) สถาบันครอบครัวหญิงและชายในครอบครัวทําหน้าที่ของพ่อและแม่

อย่างสมบรูณ์ เลีย้งลกูแบบไม่มอีคตทิางเพศ ร่วมกนัดแูลครอบครวั ดแูลบ้าน และ

รับผิดชอบเศรษฐกิจครอบครัวร่วมกัน

 (2) สถาบันการศึกษา สามารถเป็นที่พึ่งและให้คําปรึกษากับเด็กนักเรียน 

นิสิต นักศึกษาได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกในวัยรุ่น ปรับปรุงหลักสูตรที่

ปราศจากอคติทางเพศ สอดแทรกความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อหล่อหลอมเจตคติตั้งแต่วัยเด็ก 

 (3) สถาบนัการเมอืงการปกครอง ตัง้แต่ระดบัชาตจินถงึระดบัท้องถิน่ ต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารกิจการบ้าน

เมืองในระดับของการร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ โดยมีการกําหนดสัดส่วนให้

เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
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 (4) กลไกภาครัฐ เมื่อจะดําเนินการพัฒนาใดๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง จะต้องไม่แยกผู้หญิงออกมาจากกิจกรรมการพัฒนา แต่ต้องบูรณาการ

ประเด็นผู้หญิงเข้าไปในแผนการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งคํานึงถึงความไม่เท่าเทียม

กนัระหว่างเพศทีม่อียูใ่นสงัคม และวฒันธรรมสร้างความสมดลุระหว่างการพฒันา

เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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