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การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
กรณีศกึ ษา : ด่านสิงขร
ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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 ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ศึกษา
ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า และศึกษาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) จากการศึกษาพบว่า ด่านสิงขร ได้รับการประกาศเป็นจุดผ่อนปรน
ทางการค้าเมือ่ พ.ศ. 2540 และได้เริม่ ด�ำเนินการค้าชายแดนมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั
รวมระยะเวลา 15 ปี ในอดีตการค้าชายแดนบริเวณดังกล่าวมีมูลค่าไม่สูงนักเมื่อ
เทียบกับปัจจุบัน ซึ่งจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจชายแดนขยายตัวเริ่มตั้งแต่
พ.ศ. 2553 ที่มีการเสนอยกระดับ “ด่านสิงขร” เป็นจุดผ่านแดนถาวร ส่งผลให้
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาคนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทยพม่า กรณีศึกษา : ด่านสิงขร ตำ�บลคลองวาฬ อำ�เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” วิทยาลัย
สหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขงศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำ�ปาง
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มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นปีละไม่ต�่ำกว่า 30 ล้านบาท ส�ำหรับปัจจัยที่ก่อให้
เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดน ประกอบด้วย 2 ปัจจัยหลัก (ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก) โดยแสดงผ่านนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
แรงกระตุ้นจากสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ
เมืองชายแดนแห่งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยจะก่อให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวม
ทัง้ จะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นใหม่จากแหล่งผลิตของไทยออกสูพ่ ม่า และเสริม
ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในภูมภิ าคตะนาวศรีให้มคี วามสมบูรณ์มาก
ยิง่ ขึน้ ทัง้ นีผ้ ลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีผลต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทยและพม่า โดยการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักส�ำคัญในการ
เปิดประตูความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับพม่าในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : 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�ำ
กระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ได้เข้ามามีบทบาทและก�ำลังขยายอิทธิพลต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในทุก
ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและพม่า การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
พ.ศ. 2558 จะน�ำมาซึ่งสิทธิประโยชน์ในหลายด้านจากการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2 ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่อาเซียนได้
ก�ำหนดไว้ คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะเกิดการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี 5 ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ฝีมืออย่างเสรี ปัจจุบันพม่าก�ำลังเป็นประเทศที่น่าจับตามองในภูมิภาคอาเซียน
ภายหลังจากการเปิดประเทศ 3 เนื่องด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ที่
สามารถดึงดูดประเทศต่างๆ ให้เข้ามาท�ำการค้าระหว่างประเทศกับพม่า 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
สิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการท�ำการค้าชายแดนเป็นอย่างยิ่ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีด่านพรมแดนที่สามารถเชื่อมต่อกับทางจังหวัด
2 การกำ�หนดยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี 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 Republic of the Union of Myanmar (สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) และใช้ เมียนมาร์ หรือ
พม่า เป็นชื่อเรียกภาษาไทยโดยทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ.
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มะริด ภูมิภาคตะนาวศรี 1 แห่ง คือ “ด่านสิงขร” ซึ่งเป็นช่องทางที่ไทยและพม่า
ใช้เป็นเส้นทางผ่านติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะในด้านการคมนาคม
ติดต่อค้าขาย “ด่านสิงขร” มีสถานะเป็นจุดผ่อนปรนที่ 14 บริเวณชายแดน
ไทย-พม่า โดยเชื่อมต่อระหว่างบ้านไร่เครา ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กับบ้านมูด่อง ต�ำบลทรายขาว จังหวัดมะริด ภูมิภาคตะนาวศรี
พม่า ตามประกาศฯ ลว.5 ก.ย. 2540 5 ก.พ. 2541 และ 16 มิ.ย. 2541 และใน
พ.ศ. 2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ด�ำเนินการยกระดับจุดผ่อนปรนด่านสิงขร
ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการยกระดับด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรในการประชุม
อนุกรรมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรครัง้ ที่ 1/2553 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน
25534
การยกฐานะ “ด่านสิงขร” จากจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร (ซึง่ ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการของหน่วยงานราชการ) นับเป็นปัจจัย
ที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้
สามารถขยายตัวและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ จะก่อให้เกิดการ
ขยายตัวทางการค้า การลงทุน ก่อให้เกิดเส้นทางการท่องเทีย่ วใหม่ รวมทัง้ จะเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางใหม่จากแหล่งผลิตของไทยออกสู่พม่า และเสริมให้
ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในภูมิภาคตะนาวศรี มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประจวบคีรีขันธ์ได้ก�ำหนดให้การเปิดด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนในช่วง พ.ศ. 2554-2558
เพือ่ ให้รบั ต่อการเกิดขึน้ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน พ.ศ.
2558
ปัจจุบัน “ด่านสิงขร” ได้ถูกให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากจนกลายเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 ที่ทำ�การปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). เอกสารการยกระดับจุด
ผ่อนปรนด่านสิงขรขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พฤศจิกายน.
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ส่งผลให้มลู ค่าการค้าชายแดนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ตามล�ำดับ ซึง่ เห็นได้ชดั จาก
มูลค่าการค้ารวมผ่านด่านสิงขรใน พ.ศ. 2553 โดยมีมลู ค่าการค้า 3,191,550 บาท
ต่อมาเมือ่ มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กอปร
กับการผลักดันให้เกิดการยกระดับด่านสิงขรเป็นด่านถาวร จึงท�ำให้มูลค่าการค้า
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 ทั้งนี้ด้วยหลายปัจจัยที่ท�ำให้มูลค่าการน�ำเข้า-ส่งออกผ่าน
ด่านสิงขรโดยรวมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่านแดนสิงขร
พ.ศ.2553-2556
รายปี

มูลค่าการน�ำเข้าและส่งออกสินค้า

มูลค่าการค้ารวม
(บาท)
มูลค่าการน�ำเข้า (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

ทั้งนี้ “ด่านสิงขร” ก�ำลังมีสถานะเป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ในหลายด้าน อาทิ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงมีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชายแดนไทย-พม่า กรณีศึกษา : ด่านสิงขร ขึ้นโดยพิจารณาจากพัฒนาการความ
สัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดน ตัง้ แต่ในอดีตถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและผลพวงจากนโยบายการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
ความร่วมมือของภาคเอกชนที่มีเป้าประสงค์เดียวกันในการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
และการค้าชายแดนบริเวณชายแดนไทย-พม่าทั้ง 5 แห่ง5 (ซึ่งไม่นับรวมที่ได้มีการ
เปิดเป็นด่านถาวรแล้ว) ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่อง
เทีย่ ว อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางและการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักให้มีการเปิดประตู
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยและพม่าในอนาคต ดังนั้นค�ำถามที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผลกระทบทางเศรษฐกิจภายหลังการเปิดจุดผ่านแดนไทย-พม่า ส่ง
ผลต่อการพัฒนาเมืองชายแดนหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดน
ไทย-พม่า
2. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
3. ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า

ทีม่ า : ศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
5 การพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนใหม่ จำ�นวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) พุน้ำ�ร้อน-ทิกี้ (2) สิงขร-มูด่อง (3)
เจดีย์สามองค์-พญาตองซู (4) กิ่วผาวอก-โป่งปาจิ่น (5) ห้วยต้นนุ่น-แม่แจ๊ะ
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แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการค้าชายแดน6
การค้าชายแดนเป็นการค้าทีเ่ กิดขึน้ จากการไหลของสินค้าและบริการข้าม
ระหว่างพรมแดนของประเทศ (อย่างถูกกฎหมาย) ซึ่งการค้าชายแดนจะเกิดขึ้น
จากความแตกต่างของราคาระหว่างสินค้าของ 2 ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน
อันสืบเนื่องมาจากอัตราภาษีที่แตกต่างกันตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีของสุรา
และยาสูบ ซึ่งการซื้อขายจะมีจ�ำนวนไม่มากนัก (ในระดับที่สามารถแบกขนข้าม
ผ่านแดนได้) ด้วยเหตุนี้ในด้านหนึ่งการค้าชายแดนอาจจะมองได้ว่าเป็นการแลก
เปลีย่ นทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะเหมือนเป็นการส่งออกและน�ำเข้า ดังนัน้ การสร้างตลาด
การค้าชายแดนจึงเป็นเสมือนการท�ำให้การค้าตามแนวพรมแดนมีการขยายตัว
มากขึ้น
การค้าชายแดนมี 2 ลักษณะ7 คือ การค้าในระบบและการค้านอกระบบ
1. การค้าในระบบ คือ การค้าทีผ่ า่ นช่องทางทีถ่ กู ต้อง มีการเสียภาษี เสีย
ค่าผ่านด่านของแต่ละประเทศตามกฎหมาย หรือมีการยกเว้นในบางสิ่งบางอย่าง
ที่เป็นการค้าเล็กๆน้อยๆ
2. การค้านอกระบบ คือ การค้าทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้กฎหมาย หรือการค้าทีผ่ ดิ
กฎหมาย เช่น การลักลอบขนสินค้าข้ามแดน รวมทั้งการค้าขายผ่านช่องทางอื่นๆ
ทีไ่ ม่ใช่ชอ่ งทางทีม่ ไี ว้ส�ำหรับผ่านอย่างเป็นทางการ โดยทีช่ ายแดนของประเทศนัน้
มีระยะทางที่ยากล�ำบากต่อการควบคุมดูแลตลอดแนว เพราะฉะนั้นการค้านอก
ระบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้เสมอๆ และก็มีมากกว่าการค้าในระบบ หรืออาจเกิดขึ้น
จากความตัง้ ใจทีจ่ ะหลีกเลีย่ งกฎหมายของผูป้ ระกอบการหรือผูค้ า้ ขายทีช่ ายแดน
6 นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ จิตรา โรจน์ประเสริฐกูล และเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี. (2554).
รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ “โครงการการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยกรณีศกึ ษาตลาดโรงเกลือ
จังหวัดสระแก้ว”, น.14-15.
7 ประสงค์ สุ่นศิริ. (2535). ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการค้าชายแดน” ใน การค้าชายแดน.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเอเชียศึกษา, น.6.
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แนวคิดเกี่ยวกับชายแดน8
ชายแดนหรือเขตแดน หมายถึง บริเวณที่รัฐสามารถใช้อ�ำนาจอธิปไตย
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้มีการแบ่งเขตแดนนั้น ปัจจุบันนิยมใช้
ภูมิประเทศที่เห็นเด่นชัดหรือภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคธรรมชาติเป็นเส้นแบ่ง
เขตแดนโดยเฉพาะภูเขาและแม่น�้ำซึง่ หลักการภูเขาแบ่งเขตแดนนัน้ นิยมใช้สนั ปัน
น�ำ้ (Watershed)9 โดยใช้ทศิ ทางการไหลของน�้ำเป็นตัวก�ำหนดความยุตธิ รรมกรณี
ใช้แม่น�้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนนิยมใช้ร่องน�้ำลึก (Thalweg)10 เป็นจุดแบ่งเขตแดน
แนวคิดความร่วมมือการพัฒนาตามแนวชายแดน11
ภูมิภาคข้ามพรมแดน (Cross border region: CBR) หมายถึง หน่วยของ
พื้นที่ซึ่งประกอบด้วยหน่วยพื้นที่ที่ระดับภูมิภาคที่ติดต่อกันจาก 2 ประเทศหรือ
มากกว่า ซึ่งความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันท�ำให้การค้า
ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีผ่ า่ นมาทัง้ ในระดับภูมภิ าคและระดับอนุภมู ภิ าคเว้น
แต่ประเทศสมาชิกได้ห้ามกิจกรรมทางการค้าข้ามพรมแดน เนื่องจากเหตุผลด้าน
การเมืองความมั่นคงหรือเศรษฐกิจภูมิภาคข้ามพรมแดน จะสร้างความได้เปรียบ
เชิงแข่งขันโดยการใช้ประโยชน์จากการพึง่ พาซึง่ กันและกันระหว่างแหล่งผลิตต่างๆ
เช่น โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสิงคโปร์-ยะโฮร์-เรียว (SIJORI Growth
Triangle)
การมีปฏิสมั พันธ์ขา้ มพรมแดนออกได้เป็น 4 ระดับคือ พืน้ ทีช่ ายแดนทีไ่ ม่รู้
จักกัน (Alienated borderlands) ประเทศเพื่อนบ้านยอมรับว่ามีพื้นที่ชายแดน
ร่วมกัน (Co-existent borderlands) พื้นที่ชายแดนที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน
8 ภาณุรังสี เดือนโฮ้ง. (2550). “การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารให้
เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน”, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย, น.18.
9 สันปันน้ำ� (Watershed) คือ แนวสันเขาที่แบ่งให้น้ำ�ไหลลาดลงเขาทั้ง 2 ฟากของแนวเขา.
10 ร่องน้ำ�ลึก (Thalweg) คือ จุดกึ่งกลางที่ลึกที่สุดของร่องน้ำ�.
11 เชิญ ไกรนรา. (2555). “การศึกษาการพัฒนาและการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ในต่างประเทศ”, สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำ�นักพัฒนา
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
เคยมีปญ
ั หากระทบกระทัง่ กันมาก่อน (ทัง้ ปัญหาภายในและภายนอก) เท่าทีท่ ราบ
กันดีวา่ รูปแบบการปกครองของพม่านัน้ เป็นแบบ 7 รัฐ 7 ภาค กล่าวคือ 7 รัฐ (รัฐ
คะฉิ่น รัฐคะยา รัฐกระเหรี่ยง รัฐฉาน รัฐชิน รัฐมอญ และรัฐยะไข่) ซึ่งประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งในรัฐเหล่านี้จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาของความขัดแย้ง
และ 7 ภาค (ภาคตะนาวศรี ภาคหงสาวดี ภาคมัณฑะเลย์ ภาคมาเกว ภาคย่างกุ้ง
ภาคสะกาย ภาคอิระวดี) ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุพ์ ม่าหรือพม่าแท้
นั่นเอง และในพื้นที่เหล่านี้จะมีรัฐบาลกลางของท้องถิ่นที่มีอิทธิพลและควบคุม
ปัญหาต่างๆอยู่ จึงไม่พบว่าเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันขึ้น แต่ลึกๆแล้วอาจมี
ปัญหาขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากรัฐบาลกลางของ
พม่า ดังนั้นจึงไม่พบปัญหาชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคตะนาวศรีของสหภาพพม่า ซึ่ง
ถ้าแบ่งเมืองในภูมิภาคตะนาวศรีนั้นมี 3 เมืองหลัก คือ ทวาย มะริด และเกาะ
สอง ซึ่งเมืองชายแดนเหล่านี้ล้วนมีพรมแดนที่ติดกับไทยทั้งสิ้น โดยเมืองทวาย
มีพรมแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ซึ่งทวายถือเป็นเมืองเอกโดยถูกใช้
เป็นเมืองราชการ มีศูนย์ราชการจ�ำนวนมาก ในส่วนของเมืองมะริดถือเป็นเมือง
ท่าทางการค้า มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะนาวศรีโดยมีพรมแดนติด
กับจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ของไทย และเมืองเกาะสองถือว่าเป็นเมืองชายแดนของ
ภูมิภาคตะนาวศรีซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดระนองของไทย
ทัง้ นีจ้ ดุ ผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรนัน้ เป็นด่านพรมแดนทีเ่ ชือ่ มระหว่าง
คุ้มไร่เครา บ้านด่านสิงขร ต�ำบลคลองวาฬ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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กับบ้านมูดอ่ ง จังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี ของพม่า อย่างไรก็ตามในส่วนของด่าน
สิงขรนัน้ เป็นด่านชายแดนทีไ่ ม่เคยมีปญ
ั หาเรือ่ งการสูร้ บของชนกลุม่ น้อยและไม่มี
การกระทบทัง่ กันระหว่างสองรัฐ (รัฐไทยและพม่า) มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ถึง
แม้ว่าอาจจะมีปัญหากันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อยู่ในระดับที่สามารถเจรจากันได้ จึง
ไม่มีการท�ำสงครามกันดั่งแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (กรณีเขาพระวิหาร)
ด้านสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ถือว่าสงบ เรียบร้อย ไม่ปรากฏ
เหตุคุกคามด้วยก�ำลังต่ออธิปไตยและสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน
ประจวบคีรีขันธ์ กองทัพทหารรัฐบาลพม่าสามารถวางก�ำลังตามแนวชายแดนได้
เกือบตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ไม่มีการสู้รบระหว่างทหารพม่ากับกองก�ำลังชนก
ลุม่ น้อย โดยปกติมกี ารควบคุมการเข้าออกร่วมกันของหน่วยความมัน่ คงในพืน้ ทีท่ งั้
ฝ่ายไทยและพม่าอย่างเข้มงวด และจากปัญหาเส้นเขตแดนไม่ชัดเจนนั้น ปรากฏ
ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีการกระทบกระทั่งกันแต่อย่างใด12 ซึ่งจากปัญหาดัง
กล่าวกอปรกับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นเป็นไปได้ด้วยดีและมีการด�ำเนินการ
ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพื้นที่ชายแดนสิงขรจัดได้ว่าเป็นพื้นที่สงบ (พื้นที่
สีเขียว) ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองชายแดนทั้งสอง
(สิงขร-มะริด) จัดอยูใ่ นระดับดี จึงไม่กระทบต่อการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรอย่าง
แน่นอน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ก�ำหนดให้มีการยกระดับด่านสิงขรเป็นจุดผ่าน
แดนถาวร (ซึ่งก�ำลังอยู่ในระหว่างการด�ำเนินการของหน่วยงานราชการ) โดย
ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วง พ.ศ. 25542558 เพื่อให้สอดรับต่อการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะ
เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่า ด่านสิงขรก�ำลังกลายเป็น “ประตูสู่พม่า” และ
มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการก่อสร้าง ที่ท�ำการของหน่วยราชการ
ต่างๆ อาทิ ที่ท�ำการตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ และส�ำนักงานศุลกากร
12 ที่ทำ�การปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). “เอกสารการยกระดับ
จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร”, พฤศจิกายน.
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บริเวณด่านสิงขรแห่งใหม่ เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขร เป็นด่านชายแดนไทย-พม่า
เพียงแห่งเดียวในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ทสี่ ามารถเดินทางติดต่อระหว่างพรมแดน
ได้อย่างสะดวก อีกทัง้ ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจชายแดน ผ่านการปฏิสมั พันธ์
ข้ามพรมแดนของประชาชนทัง้ สองรัฐ โดยการค้าชายแดนเมือ่ พ.ศ.2556 เริม่ ขยาย
ตัวมีการซือ้ ขายกันย่างต่อเนือ่ งและมีแนวโน้มว่าจะเพิม่ สูงขึน้ ตามล�ำดับ โดยสินค้า
ส่วนใหญ่ยังคงเฟอร์นิเจอร์ไม้ อัญมณี กล้วยไม้และของป่า เป็นต้น ที่ยังสร้างราย
ได้และสร้างชือ่ เสียงให้แก่ดา่ นสิงขรเสมอมา ส�ำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอืน่ ๆ ส่วน
ใหญ่จะจ�ำหน่ายให้แก่ชาวพม่าทีม่ าจากเมืองมะริด เพือ่ ซือ้ ไปจ�ำหน่ายต่อยังหมูบ่ า้ น
ของตนอีกทอดหนึง่ เนือ่ งจากว่าความต้องการซือ้ ของสินค้าอุปโภคบริโภคในพม่า
นัน้ สูงมาก และพม่าเองไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ อีกทัง้ มีความ
เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย จึงได้น�ำเข้าสินค้าจากไทย (ตามแนวชายแดน) อย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ สร้างมูลค่าการค้าชายแดนให้แก่จงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์เรือ่ ยมา อีกทัง้
ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น ด้วยเงินทุนหมุนเวียนที่แพร่สะพัดเข้ามายัง
ด่านสิงขรอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้คนในพืน้ ทีม่ คี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ตามล�ำดับ ก่อให้
เกิดการพัฒนาพืน้ ทีก่ ารค้าบริเวณดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและอ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย-พม่า ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านสิงขร
การค้าตามแนวชายแดน ณ ด่านสิงขร ได้ด�ำเนินมาเป็นระยะเวลายาวนาน
นับตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าใน พ.ศ. 2540 จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ในช่วงแรกนั้นซึ่งมูลค่าการค้ายังไม่ชัดเจนนัก อย่างไรก็ตามมูลค่าการค้าชายแดน
ณ ด่านสิงขร มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล�ำดับ จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมการค้า
ชายแดนไทย-พม่า ณ ด่านสิงขร ในช่วงแรก พ.ศ. 2553 มีมูลค่ารวม 3.19 ล้าน
บาท และในปีถัดมามูลค่าการค้าชายแดนได้เพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มปรับตัวสูง
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ขึ้นตามล�ำดับ ซึ่งแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของพม่าและไทย ท�ำให้การซื้อ
ขายโดยรวมถือว่าคึกคักมาก สังเกตได้จากมูลค่าสินค้าน�ำเข้าและส่งออกในช่วง
พ.ศ. 2554-255613 ซึ่งสินค้าน�ำเข้าหลัก ได้แก่ เศษไม้ ไม้ไผ่ ไม้หวาย โค-กระบือ
และถ่านไม้ โดยมูลค่าการน�ำเข้าของไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา ส่วนสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ สิ่งก่อสร้างต่างๆ (ปูนซีเมนต์ ปลอกบ่อ
อิฐ เฌอร่าบอร์ด กระเบื้อง) น�้ำมันเชื้อเพลิง (น�้ำมันดีเซล) และรถจักรยานยนต์ มี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ โดยพบว่าไทยได้ดลุ การค้าจากพม่าอยูม่ าก สังเกตได้จากมูลค่า
สินค้าส่งออกของไทยทีส่ ามารถไต่ระดับขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าชายแดนในช่วง พ.ศ. 2554-2558 ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่หันมาให้ความส�ำคัญกับการค้าชายแดนมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า
มีการพิจารณาได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ นโยบายการ
สนับสนุนจากภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมภายในพื้นที่
เป็นต้น จากการศึกษาพบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า ที่เกิด
ขึ้นล้วนมีมูลเหตุจากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก
เองทีเ่ ป็นแรงกระตุน้ ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดนทัง้ ด้านบวกและด้าน
ลบ โดยปัจจัยภายใน นั้นแสดงอยู่ในรูปนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจ ดัง
จะเห็นได้จากนโยบายทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปลายรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.
2553) ที่ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุก
มิติและทุกระดับ ภายใต้กรอบนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ และในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ.2554-2556) ที่ได้ฟื้นฟูความ
สัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านและนานาประเทศ โดยเน้น
การแก้ไขปัญหากระทบกระทัง่ ตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูตบน
พื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ให้ความส�ำคัญต่อจังหวัด
13 สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. (2555). ด่านสิงขร ประตูสู่เมียนมาร์.
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ชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้าการตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบ
จากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 2 ฉบับ (ฉบับที่
10 และ11) ที่ให้ความส�ำคัญกับยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้เป้าหมายส�ำคัญในด้าน
การค้าและการลงทุนในภูมิภาคบนพื้นฐานของผลประโยชน์และความมั่นคงร่วม
กัน ทั้งนี้ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน
ให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและพืน้ ทีใ่ หม่ โดยเฉพาะการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าการ
ค้าชายแดนและการลงทุนโดยตรงของไทยในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ15 และร้อยละ10 ต่อปี
และในส่วนของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยทัง้ 2 แผน (พ.ศ. 25552559 และ พ.ศ.2556-2561) ทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในด้านความมัน่ คงได้ และ
ยังมีในประเด็นกรอบความร่วมมือต่างๆ จากการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาค
เอกชน อาทิ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
(Infrastructure) เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
มีความร่วมมือภายใต้กลไกทวิภาคี 6 กลไกส�ำคัญ กล่าวคือ คณะกรรมาธิการร่วม
ไทย-พม่า (JC) คณะกรรมการเขตแดนไทย-พม่า (JBC) คณะกรรมการส�ำรวจร่วม
ทางเทคนิคไทย-พม่า คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-พม่า (RBC) คณะ
กรรมการชายแดนส่วนท้องถิน่ ไทย-พม่า (TBC) และคณะกรรมาธิการร่วมทางการ
ค้าไทย-พม่า (JTC) และในส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) นับว่าเป็น
ปัจจัยภายในที่ส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถน�ำมาพิจารณาถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่อนปรนทางการ
ค้าขึ้นสามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจภาย
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หลังการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสิงขร นอกจากนี้ยังมีประเด็นด้านความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองของพม่า รวมทั้งกฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ
ของทั้งสองประเทศด้วย
ในส่วนของความมัน่ คงนัน้ ส่วนใหญ่มกั เกิดจากปัญหาเส้นเขตแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายแดน
โดยเฉพาะจุดผ่านแดน เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีประเด็นทางการเมืองของพม่าเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องภายในของประเทศนั้น อย่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ของพม่าใน พ.ศ. 2555 ที่น�ำมาซึ่งความน่าเชื่อถือในสายตาของนานาประเทศถึง
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตย ทั้งยังมีส่วนผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่าด้วย
ในด้านเศรษฐกิจนัน้ สามารถพิจารณาได้จากการด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
ของการค้าของพม่า ทีม่ กี ารเปลีย่ นมาใช้ “ระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด” ทัง้ นี้
ได้เปิดประเทศให้มกี ารค้าเพิม่ มากยิง่ ขึน้ และอนุญาตให้มกี ารค้าชายแดนส�ำหรับ
สินค้าบางประเภทได้ตามระเบียบข้อบังคับที่รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนด อนุญาตให้ต่าง
ชาติเข้าไปสัมปทานและร่วมลงทุนกับบริษัทพม่าได้ นอกจากนี้ยังมีการออกกฎ
ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้า อาทิ กฎระเบียบทางการค้า
มาตรการน�ำเข้า-ส่งออก ข้อจ�ำกัดทางการค้าของไทย (การน�ำเข้าสินค้าจากพม่า
อาทิ น�้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มน�้ำมัน ไม้แปรรูปและยางพารา)
นอกจากนีก้ ารพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกร่วมด้วย โดยปัจจัยภายนอกนัน้
มีสว่ นส�ำคัญในการกระตุน้ การด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชายแดนโดยรอบด่าน
สิงขรให้เติบโตหรือชะงักได้ โดยในความร่วมมือกรอบ ACMECS นั้นเกิดขึ้นภาย
ใต้การพัฒนาเศรษฐกิจทีก่ า้ วตามกันของกลุม่ ประเทศ CLMV ทีย่ งั มีความแตกต่าง
ในด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งนี้ไทยและพม่ามีความร่วมมือกัน 4 สาขา ได้แก่
การท่องเทีย่ ว อุตสาหกรรม พลังงาน เกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีประเด็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโครงการท่าเรือน�้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งในประเด็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเกิดขึ้นภาย
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ใต้ 4 เป้าหมายส�ำคัญ กล่าวคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน การเป็น
ภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และการเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก ซึ่งการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันจะเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 5
ด้าน คือ การเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี ซึง่ การเคลือ่ นย้ายอย่างเสรี 5 ด้านนัน้ มีผลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นกับด่านสิงขร โดยเฉพาะด้านแรงงาน สินค้า และการลงทุน โดยจะเกิด
ทั้งผลดีและผลเสีย
ส�ำหรับโครงการท่าเรือน�้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย นั้นถือว่ามี
ผลกระทบต่อด่านสิงขรทางอ้อม โดยในบริเวณโครงการท่าเรือน�้ำลึกทวาย มีเขต
ติดต่อที่ใกล้กับด่านถาวร พุน�้ำร้อน 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
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เครื่องอ�ำนวยความสะดวกต่างๆชาวพม่ายังมีความต้องการสูง เนื่องจากจะเกิด
การขยายตัวของชุมชน ตลอดจนการขยายตัวทางการค้าการลงทุนจากจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ไ ปสู ่ เ มื อ งมะริ ด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผลผลิ ต ทางการประมง
การเกษตร ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 3,000 ล้านบาท หรือปี
ละ 36,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
โอกาสที่จะเติบโตขึ้นและสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเอื้อต่อการค้า
ชายแดน โดยท�ำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-3 เท่า
ด้านการลงทุน ผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมห้องเย็น เริ่มมีการเต
รียมการเพื่อเข้ามาลงทุนในพื้นที่โดยรอบด่านสิงขรแล้ว โดยมีซื้อขายที่ดินบริเวณ
ดังกล่าว เพือ่ ใช้สร้างห้องเย็นรองรับการน�ำเข้าสินค้าจ�ำพวกอาหารทะเลจากเมือง
มะริดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการเปิดจุด
ผ่านแดนถาวรมากที่สุด โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ทั้งจาก
การค้าขายสินค้า การเข้ามาลงทุนในท้องถิน่ ส่งผลให้แรงงาน (ทัง้ ชาวไทยแท้และ
ไทยพลัดถิน่ ) ในท้องถิน่ มีรายได้ทเี่ พิม่ มากขึน้ และมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ เห็นได้
จาก GPP ทีไ่ ด้จากแรงงานทีเ่ คลือ่ นย้ายเข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการเกษตร และสาขาการค้าส่ง-การ
ค้าปลีก
ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการประมงในพม่าสามารถใช้เส้นทางผ่านด่าน
สิงขรในการกระจายสินค้าอาหารทะเลจากจังหวัดมะริดสูจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
หรือเข้าสู่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งและลด
ระยะเวลาจากเดิมลง 6 ชั่วโมงเท่านั้น จังหวัดมะริด พม่า ได้ส่งออกอาหารทะเล
เข้ามาแปรรูปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ�ำนวนมาก มีการเชื่อมโยง 2 คาบสมุทร
(อ่าวไทยและทะเลอันดามัน) ด้วยระยะทาง 220 กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินทาง
3 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งจะท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่าง
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จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์และเมืองมะริดเข้าด้วยกัน14 ซึง่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ การจัดส่ง
สินค้า การเกษตร และการประมง เป็นต้น
ด้านการท่องเทีย่ ว มีการเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ วเส้นทางหัวหิน-ประจวบฯด่านสิงขร-มูดอ่ ง-มะริด ได้ ซึง่ ช่องสิงขรเป็นช่องทางประวัตศิ าสตร์ เป็นทีน่ า่ สนใจ
ท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และเป็นการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถเชือ่ มโยงระหว่างอ่าว
ไทยกับอันดามันได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้มะริดยังเป็นเมืองที่มีแหล่งท่อง
เที่ยวทางทะเลมากกว่า 800 เกาะ ซึ่งยังสวยงามและบริสุทธิ์
2. ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านลบ เมื่อมีการเปิดด่านถาวรนั้นจะน�ำมา
ซึ่งมีปัญหาต่างๆจ�ำนวนมาก ดังนี้
ปัญหาการเลีย่ งภาษี ผูป้ ระกอบการอาจหลีกเลีย่ งภาษีโดยการอ้างวิถชี วี ติ
ชายแดนและกล่าวหาข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์ อีกทัง้ อาจเกิดปัญหาเรือ่ งผู้
มีอทิ ธิพลระดับพืน้ ทีถ่ งึ ระดับชาติ อดีตข้าราชการและนักการเมือง ด�ำเนินธุรกิจที่
แทรกแซงกดดันการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ นอกจากนีอ้ าจพบว่ามีการด�ำเนินการ
ใดๆตามแนวชายแดนอาจถูกประเทศเพือ่ นบ้านข่มขูแ่ ละใช้มาตรการกดดัน ท�ำให้
เกิดผลกระทบกับการลงทุนและเศรษฐกิจของไทย
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ใน พ.ศ. 2558 มีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือ การเคลือ่ นย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึง่ อาจเกิด
ปัญหาต่างๆตามมาได้ อาทิ ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด รวมทัง้ โรคติดต่อต่างๆ
(โรคเท้าช้าง) เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อพื้นที่ชายแดนและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ได้ มีแรงงานพม่าเดินทางเข้ามาท�ำงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยกระจายตัวทั่วจังหวัด ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้ก่อปัญหาขึ้น เช่น การสัญจรทาง
บกที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เคารพกฎของไทย น�ำมาซึ่งอุบัติเหตุทางถนนได้ ทั้งนี้
การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีนั้นจะท�ำให้ประชากรในบริเวณด่านสิงขรรวมถึง
14 ที่ทำ�การปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, กลุ่มงานความมั่นคง. (2555). “การยกระดับจุดผ่อน
ปรนทางการค้าด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร”.
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ภายในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนสินค้าประเภทอุปโภค
บริโภคได้ เนื่องจากมีความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้น
ทัง้ นีก้ ารพัฒนาอย่างรวดเร็วของด่านสิงขรนัน้ ก่อให้เกิดผลกระทบตามมา
หลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความมัน่ คง และสังคม เป็นต้น โดยทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ทีส่ ดุ คือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึง่ มีทงั้ สองด้าน กล่าวคือ การพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ของด่านสิงขร ทีจ่ ะท�ำให้คนไทยในชุมชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการค้าชายแดนและ
การจ้างงานที่มากขึ้น ขณะเดียวกันพบว่ามีการแย่งงานระหว่างชาวไทยและพม่า
ด้วย หากมีการเปิดด่านถาวรแล้วจะท�ำให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ต้องรับ
ภาระค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น 1-2 เท่า (ค่าแรงและค่าขนส่งไม้) ซึ่งการจ้างงานของ
กลุ่มวิสาหกิจด่านสิงขรเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานพม่าถึงร้อยละ 70
จะมีแรงงานไทยบ้างประปลาย นอกจากนี้อาจมีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและ
ลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย
จะเห็นได้วา่ ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ไม่ได้มแี ต่เพียงด้านเศรษฐกิจเพียงด้าน
เดียว ทว่ายังมีดา้ นความมัน่ คงและสังคมร่วมด้วย ซึง่ ผลกระทบในด้านความมัน่ คง
ได้แก่ ความปลอดภัยต่อชีวติ ทรัพย์สนิ การลักลอบกระท�ำสิง่ ผิดกฎหมายและการ
จัดระเบียบพื้นที่ชายแดน เป็นต้น เท่าที่ทราบกันดีว่าเมืองชายแดนนั้นมีทั้งสิ่งเร้า
และสิ่งกระตุ้นมากมายที่น�ำมาซึ่งปัญหาต่างๆที่ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเมืองชายแดน อาทิ ปัญหายาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
อาชญากรรม เป็นต้น
แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร
ส�ำหรับแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ด่านสิงขร มีความส�ำคัญ
ด้านการลงทุนในด้านต่างๆ เป็นหลัก อาทิ ด้านการค้า อุตสาหกรรมประเภท
ต่างๆ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ในรูปแบบร่วมลงทุน (Joint Venture) ทั้งนี้
ในอนาคตอาจมีโครงการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ จะส่งผล
ดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงตามแนวชายแดน นอกจากนี้
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ยังมีการพูดคุย เจรจา และร่วมตกลงท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of
Understanding : MOU) ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องของไทยและพม่า ซึง่ ส่วน
จะเป็นส่วนของภาคเอกชน เช่น ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรม
จังหวัด เป็นต้น และยังมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดและมุขมนตรีเป็นตัวแทนท้องถิน่ ของ
ทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้มีการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์โดยการสถาปนาความ
สัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ระหว่างมะริด-ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้
วัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาความร่วมมือในสาขาต่างๆทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน
บทสรุป
การศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจชายแดน
และปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชายแดน พบว่า ด่านสิงขร เป็นด่าน
ชายแดนทีไ่ ม่เคยมีปญ
ั หาเรือ่ งการสูร้ บของชนกลุม่ น้อยและไม่มกี ารกระทบทัง่ กัน
ระหว่างสองรัฐ (รัฐไทยและพม่า) มาตั้งแต่มีการเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าจนถึง
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 โดยรัฐแต่ละรัฐสามารถใช้อ�ำนาจอธิปไตยได้ตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศตามหลักเขตแดนทีไ่ ด้แบ่งไว้ชดั เจน และไม่สามารถก้าว
ล่วงอธิปไตยของแต่ละรัฐได้ ทั้งนี้ด่านสิงขร เป็นหนึ่งในด่านพรมแดนไทย-พม่า ที่
ชาวพม่ายังใช้สัญจรผ่านเข้ามาทางประเทศไทย โดยอาศัยหลักความใกล้ชิดทาง
ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้า
ชายแดน โดยอาศัยหลักการพึง่ พาซึง่ กันและกันและยึดหลักแห่งผลประโยชน์รว่ ม
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กัน ท�ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างชาวไทยและพม่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ความร่วมมือการพัฒนาตามแนวชายแดน โดยมีการปฏิสัมพันธ์ข้ามพรมแดน ใน
ระดับพื้นที่ชายแดนร่วมกัน (Co-existent borderlands) โดยอาศัยความร่วม
มือกันของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายในการเร่งปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร ทัง้ นีจ้ ากความได้เปรียบ
ทางภูมศิ าสตร์ทมี่ เี ขตแดนติดต่อกัน และการปฏิสมั พันธ์ขา้ มพรมแดนของชาวไทย
และชาวพม่า ในบริเวณดังกล่าวจึงเริม่ มีการค้าชายแดนเกิดขึน้ เรือ่ ยมา จากการค้า
เล็กๆในอดีต จนมีการขยายตัวอย่างเห็นได้ชดั ในปัจจุบนั พิจารณาได้จากมูลค่าการ
ค้าชายแดนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการค้าชายแดน ที่ระบุว่า
การค้าชายแดนเป็นการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าระหว่างประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยตาม
บริเวณชายแดนของทัง้ สองฝ่ายโดยมีมลู ค่าครัง้ ละไม่มากนักส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่
มีความจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรบางชนิด
และสินค้าที่หาได้จากธรรมชาติได้แก่ ของป่า ซากสัตว์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจาก
ข้อมูลดังกล่าวนัน้ ล้วนส่งผลต่อเมืองชายแดน และน�ำมาซึง่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชายแดนฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เส้น
ทางการขนส่งสินค้า เป็นต้น และส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย
และพม่าด้วย ทัง้ นีก้ ารพัฒนาเมืองชายแดนนัน้ อาจน�ำมาซึง่ โอกาสจากการค้า การ
ลงทุนมหาศาล ขณะเดียวกันต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางด้านลบอันอาจเกิดขึน้
จากการพัฒนาได้
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รูปแบบการค้าของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19
Luangprabang’s trading pattern in 19th century
ศิวริน เลิศภูษิต1

ของหลวงพระบางในคริสศตวรรษที่ 19 อาจไม่ได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าเหมือน
ดั่งในยุคการค้า (คริสต์ศตวรรษที่ 15-17) แต่ได้กลายสภาพไปเป็นรัฐกึ่งเมืองท่า
ตามบริบทการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในภาคพืน้ ทวีป ก่อนทีจ่ ะถูกรวมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของรัฐอาณานิคมโดยฝรั่งเศสในที่สุด
ค�ำส�ำคัญ – หลวงพระบาง การค้า คริสต์ศตวรรษ 19

บทคัดย่อ
เมืองหลวงพระบางนอกจากจะมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของ
อาณาจักรล้านช้างแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าของภาคพืน้ ทวีปทีส่ �ำคัญในช่วง
คริสศตวรรษที่ 16-17 มีการท�ำการค้ากับรัฐจารีตข้างเคียง คือ อยุธยาและกัมพูชา
หลวงพระบางอาศัยสินค้าของป่าจากการค้าภายในระหว่างกลุ่มลาวลุ่ม-ลาวเทิง
และน�ำสินค้าของป่าส่งขายต่อไปยังรัฐการค้าอื่นๆ ต่อมาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19
เป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
ช่วงต่อระหว่างรัฐจารีตกับรัฐชาติ ลัทธิการล่าอาณานิคมค่อยๆขยายตัวเข้ามา เกิด
ความต้องการสินค้าและเส้นทางการค้าใหม่ อาทิ การเกิดเมืองมะละแหม่ง แม้ว่า
เส้นทางการค้าและเมืองศูนย์กลางการค้าจะเปลีย่ นแปลงตามบริบท แต่หลวงพระ
บางก็ยังคงอาศัยรูปแบบการค้าที่เป็นฐานรากส�ำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนระหว่าง
ลาวลุม่ -ลาวเทิง และส่งผ่านสินค้าผ่านพ่อค้าวัวต่าง ทัง้ ในเส้นทางระยะยาว ได้แก่
หลวงพระบาง-อุตรดิตถ์-กรุงเทพ หลวงพระบาง-น่าน-ตาก-มะละแหม่ง หลวงพระ
บาง-เชียงแสน-เชียงรุง้ และหลวงพระบาง-หนองคาย-พนมเปญ หรือเส้นทางระยะ
สั้น ได้แก่ หลวงพระบาง-ท่าอิฐ หลวงพระบาง-เชียงใหม่ เป็นต้น รูปแบบการค้า
1 อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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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-NanPhrae-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
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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
ท�ำให้เกิดค�ำถามขึ้นมาว่า ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเมืองหลวงพระบาง
กับเมืองรอบข้างมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือ
ไม่ รูปแบบและเครือข่ายการค้าทีเ่ คยด�ำรงอยูถ่ กู กระทบจากความอ่อนแอทางการ
เมืองมากน้อยเพียงใด และนอกจากปัจจัยการเมืองภายในของหลวงพระบางแล้ว
มีปัจจัยอื่นใดอีกบ้างที่ส่งผลต่อเครือข่ายการค้าของหลวงพระบางในยุคคริสต์
ศตวรรษที่ 19
ศักยภาพการค้าของหลวงพระบาง
หลวงพระบางมีความส�ำคัญต่อการค้าในภูมภิ าคและรัฐข้างเคียงตัง้ แต่สมัย
การค้ายุคโบราณ เป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้านานาชนิดไปยังท้องถิน่ ต่างๆ โดย
มีพอ่ ค้าเป็นเครือข่ายส�ำคัญ หลวงพระบางมีความได้เปรียบทีส่ �ำคัญคือ ภูมศิ าสตร์
ของหลวงพระบางที่อยู่ในจุดเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาคและรัฐรอบนอก
นอกจากนี้ หลวงพระบางยังมีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ เป็นแหล่งสินค้า
ของป่าและพืชพันธุห์ ายากซึง่ เป็นสินค้าทีต่ ลาดต้องการ หลวงพระบางเป็นจุดเชือ่ ม
ต่อเวียงจันทน์ทางทิศใต้ ทิศตะวันตกติดกับเมืองน่านซึง่ เป็นเมืองการค้าส�ำคัญของ
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สยาม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงเหนือติดกับรัฐฉานและเชียงตุงซึง่
เป็นเมืองทีส่ ง่ บรรณาการให้พม่าและจีน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับสิบสองปัน
นา และทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ติดกับเวียดนาม (Tonkin)
(Louis de Carne, 1995)
หลวงพระบางเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาโดยมีแม่น�้ำสายส�ำคัญ 2 สาย
คือแม่นำ�้ คานทีไ่ หลมาจากภูเขามาบรรจบกับแม่นำ�้ โขงทีเ่ มืองหลวงพระบาง แม่นำ�้
อูและน�ำ้ เซืองก็ไหลลงแม่นำ�้ โขงทีเ่ มืองหลวงพระบางเช่นกัน แม่นำ�้ อูถกู ใช้เป็นเส้น
ทางติดต่อกับจีนยูนนานและเวียดนาม ขณะทีแ่ ม่นำ�้ โขงก็เชือ่ มโยงหลวงพระบางกับ
เมืองส�ำคัญหลายเมือง ตัง้ แต่เชียงแสน เชียงของถึงปากลาย บ่อเต็น เชียงคานและ
เวียงจันทน์ ภูมิศาสตร์ของแม่นำ�้ เหล่านี้ท�ำให้เมืองหลวงพระบางกลายเป็นเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมทางน�้ำในภูมิภาคแถบนี้
ด้วยภูมศิ าสตร์ทลี่ อ้ มรอบด้วยภูเขาและแม่นำ�้ ท�ำให้หลวงพระบางมีผลิตผล
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกอาณาจักร คือ ของป่า ซึ่งเป็น
สินค้าทีม่ าจากการค้าขายภายในผ่านตลาดซือ้ ขายแลกเปลีย่ นระหว่างชาวลาวลุม่
กับลาวเทิงที่มาจากเมืองรอบนอก อาทิ เชียงขวาง ซ�ำเหนือและหลวงน�้ำทา กลุ่ม
ลาวเทิงเหล่านี้เดินทางลงมาจากพื้นที่สูงเพื่อมาค้าขายผ่านเส้นทางทางบก หลวง
พระบางจึงกลายเป็นศูนย์กลางการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นระหว่างพ่อค้าทางไกล และ
เป็นแหล่งรับซื้อสินค้าที่น�ำเข้ามาจากดินแดนอื่นๆเพื่อกระจายไปยังเมืองและ
หมูบ่ า้ นในอาณาจักรหลวงพระบาง ทีม่ าของสินค้าส�ำคัญของหลวงพระบาง ได้แก่
เมืองพวนหรือเชียงขวาง2 เป็นเมืองเชือ่ มโยงระหว่างภาคเหนือของเวียดนามกับลุม่
น�ำ้ โขงตอนกลางและเป็นแหล่งผลิตโลหะประเภททอง ทองแดงและเหล็ก นอกจาก
นี้ยังมีของป่าส�ำคัญ ได้แก่ กฤษณา งาช้าง และนอแรด เมืองลา (ปัจจุบันอยู่ตอน
เหนือของแขวงอุดมไซย) เป็นแหล่งผลิตเกลือโดยใช้แนวหินตามแม่น�้ำเป็นลาน
2 เชียงขวางหรือเมืองพวนเดิมเป็นหัวเมืองขึ้นของเวียงจันทน์ ต่อมาภายหลังกบฎเจ้าอนุวงศ์ใน
ค.ศ.1827 ทางกรุงเทพฯได้ทำ�ลายเมืองเวียงจันทน์ลงและยกเมืองพวนให้อยู่ภายใต้การดูแลของ
หลวงพระบางแทน
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เกลือ สามารถท�ำเกลือได้เฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่าเมือง
ลาส่งเกลือจ�ำนวน 300 ปอนด์ให้แก่หลวงพระบางทุกปีเพื่อเป็นค่าภาษีในการ
ใช้แนวหินริมแม่น�้ำ (James McCarthy, 1994: 166) เมืองไซ (ปัจจุบันคือเมือง
หลวงของแขวงอุดมไชย) มีการผลิตและส่งออกข้าวเปลือก เกลือ ตะกั่วและเหล็ก
เป็นสินค้าส�ำคัญ เป็นต้น
นอกจากแหล่งผลิตสินค้าส�ำคัญต่างๆ หลวงพระบางยังเป็นแหล่งที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดังมีต�ำนานกล่าวถึงความมั่งคั่งของหลวงพระ
บางว่า “บ้านเมืองชวา (เชียงทอง) ล้านช้าง อันนี้เป็นหนักเป็นใหญ่ดาย เงินค�ำ
เหล็งทอง ทั้งต้นไม้และใบมีรสหอม แก้วเจ็ดประการก็มีในพื้นแผ่นดินนั้นหั้นแล
เจ้าฤาษีวา่ ดังนัน้ แถนฟ้าคืน่ กล่าวว่าผูใ้ ดบุญน้อยลงไปเป็นเจ้าแผนดินเมืองนัน้ บ่ได้
แล” (สิลา วีระวงศ์, ต�ำนานขุนบรมราชาธิราช, 1994) นอกจากนี้ยังมีเอกสารจีน
บางฉบับสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว เช่น YI-yu-zhi (บันทึกเรื่องต่างประเทศ เรียบ
เรียงในคริสต์ศตวรรษที่ 14) กล่าวว่าในหลวงพระบางมีแรด ช้าง ทอง และเงินเป็น
จ�ำนวนมาก (โยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545)
นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ หลวงพระบางยังมีภาคการผลิตที่ส�ำคัญ
ในช่วงศตวรรษที่ 19 ได้แก่ การเกษตร การจับปลา-ล่าสัตว์ การหาของป่าและ
หัตถกรรม เป็นต้น ด้านการเกษตรนั้นหลวงพระบางมีพื้นที่ราบส�ำหรับท�ำเกษตร
เพียง 4-5 ไมล์ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวลาวลุ่มจึงซื้อข้าวไร่จากชาวข่า
พินและชาวเขาเผ่าต่างๆ ในด้านการท�ำประมง ปลาที่พบมากและเป็นทีนิยมของ
ชาวบ้านคือปลาเริมและปลาบึกทีน่ �ำหนังไปรมควันและตากแห่ง ขณะทีไ่ ข่ปลาบึก
จะถูกส่งไปเมืองต่างๆและน�ำไปท�ำเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังมีสินค้าของป่าที่มี
ราคา คือ แรด ช้างป่า เสือดาว นกยูง น�้ำมันยางที่น�ำมาชันเรือ น�้ำผึ้ง ก�ำยาน ขี้ผึ้ง
ครั่ง สีเสียด กระวาน อบเชย ผลเร่ว ไม้มะเกลือ คราม ตัวนิ่มและเขากวางที่นิยม
น�ำไปท�ำยาจีน สันนิษฐานว่าชาวเขาและขมุน�ำลงมาขายโดยใช้เส้นทางแม่น�้ำคาน
ก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะถูกส่งผ่านไปยังประเทศแถบยุโรป (อ้างถึง H.Warington
Smyth ในยรรยง จิระนคร, 2544: 145) การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกอาชีพที่ส�ำคัญ
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โดยเฉพาะการเลี้ยงควายที่มักจะส่งไปขายยังภาคเหนือของสยาม มีการบันทึกว่า
ช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ควายจากหลวงพระบางได้ถูกส่งเข้ามาจ�ำหน่ายใน
เชียงใหม่ปีละประมาณ 5,000-6,000 ตัว (อ้างถึง Holt S.hallet ในชูสิทธิ์ ชูชาติ,
2524)
การค้าภายในของหลวงพระบาง
สินค้าและผลิตผลส่วนใหญ่ของหลวงพระบางถูกส่งมาจากเมืองรอบนอก
โดยเฉพาะในพื้นที่สูงที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวลาวเทิงหรือ
ชาวเขาและชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ อาทิ เผ่าขมุ คนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวงจร
การค้า โดยเป็นผู้เก็บของป่า แล้วน�ำมาแลกเปลี่ยนกับสินค้าบางประเภทในเมือง
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เกลือและเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นผลิตผลของชาวลาวลุ่มหรือ
ชาวบ้านในทีร่ าบ โดยเป็นการค้าขายแลกเปลีย่ นผ่านพ่อค้า รูปแบบการค้าดังกล่าว
ด�ำรงอยูม่ านานแล้วแต่มคี วามส�ำคัญมากขึน้ เมือ่ หลวงพระบางมีการติดต่อค้าขาย
กับอาณาจักรรอบนอกมากขึน้ เมือ่ ความต้องการสินค้าของป่าจากตลาดภายนอก
ขยายตัว การค้าระหว่างลาวเทิงกับลาวลุ่มก็ขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย
ตัวอย่างของการค้าระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับแหล่งรวบรวมสินค้า ซึ่ง
P.Neis แพทย์ชาวฝรั่งเศสที่เดินทางในทศวรรษ 1880 จากหลวงพระบางทวนน�้ำ
อูขึ้นไป ได้บันทึกการค้าระหว่างลาวลุ่มกับลาวเทิงในเขตเมืองงอยและเมืองใกล้
เคียง ดังนี้ “พวกลาวจากเมืองงอย เมืองซื่นและหลวงพระบางได้จัดตั้งตลาดข้า
บนสันดอนริมแม่น�้ำในฤดูแล้ง พวกเขาน�ำผ้า เครื่องไถ เครื่องเขิน เหล้าที่ท�ำจาก
ข้าว โดยใช้ไม้ไผ่มาท�ำแพขนาดใหญ่เพื่อรอพวกข้า (ลาวเทิง) น�ำข้าว ฝ้าย ไหม ใบ
ยาสูบ เปลือกไม้และครั่งมาแลกเปลี่ยน เรานับแพได้สิบแพ แต่ละแพมีถังสินค้า
สามถึงสี่ใบ (อ้างถึง Neis, 1997 ในโยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545: 115)

พัฒนาการทางการค้าก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19
“ยุคการค้า”3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17
ซึ่งการค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการเข้ามาในตลาดเอเชียของโปรตุเกสและ
สเปน และการพัฒนาการเดินเรือของจีนท�ำให้รัฐเมืองท่าทางใต้เกิดขึ้นใหม่เป็น
จ�ำนวนมาก ได้แก่ อยุธยาและกัมพูชา เมืองท่าเหล่านี้ต้องการสินค้าจากภาคพื้น
ทวีปเพื่อป้อนให้กับตลาดยุโรป ขณะที่ญี่ปุ่นก็เริ่มขยายการค้าเข้ามาบริเวณนี้เช่น
กัน ส่งผลให้การค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลาย ยุโรปต้องการ
เครื่องเทศ ของป่าขณะที่จีนและญี่ปุ่นต้องการไหมดิบ ผ้าไหม หนังกวาง เป็นต้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว ล้านช้างซึง่ เป็นแหล่งผลิตสินค้าส�ำคัญทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการ
ของตลาดก็ได้ขยายเครือข่ายทางเศรษฐกิจออกไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เรื่อยๆ
จนถึงเมืองนครพนม กระทัง่ เมือ่ ย้ายศูนย์กลางจากหลวงพระบางไปอยูเ่ วียงจันทน์เวียงคุก ก็ท�ำให้ลา้ นช้างติดต่อกับภูมภิ าคใกล้เคียงได้สะดวกมากขึน้ ได้แก่ ยูนนาน
เมืองปากลาย เมืองด่านซ้ายและเมืองหนองหนาน้อยซึ่งเป็นเส้นทางติดต่อกับ
อยุธยา เมืองนครพนมซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมกัมพูชา และในช่วงเวลาดังกล่าวล้าน
ช้างก็ค่อยๆเปลี่ยนบทบาทของตนจาก “รัฐการค้าภาคพื้นทวีป” ไปเป็น “รัฐกึ่ง
เมืองท่า” (โยชิยูกิ มาซูฮารา, 2545)
รูปแบบการเชือ่ มโยงการค้าในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ เมือ่ น�ำสินค้ามารวบรวม
ไว้แล้ว ต้องอาศัยพ่อค้าในการขนส่งสินค้าดังกล่าวไปยังแหล่งเชื่อมโยงการค้าใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อยุธยาและกัมพูชา เพือ่ ส่งสินค้าไปยังประเทศแถบ
ยุโรป ปัจจัยส�ำคัญที่ล้านช้างติดต่อกับอยุธยาในฐานะเมืองท่า คือ เหตุผลทางการ
เมืองที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐเป็นไปในทิศทางที่ดี พบว่ามีหลายครั้งที่สอง
อาณาจักรร่วมกันขับไล่พม่า อาทิ ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 สมัยพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชของล้านช้างได้รว่ มมือกับอยุธยาในการปราบปรามเมืองพิษณุโลกทีม่ ี
3 Anthony Reid กล่าวถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 ว่าเป็นยุคการค้าของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เป็นช่วงที่การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว Anthony Reid, An’ Age of Commerce in Southeast Asian History
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สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพม่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการคมนาคมขนส่งที่ใช้เส้น
ทางหลวงพระบาง-ปากลาย-พิษณุโลก-อยุธยา, หลวงพระบางและเวียงจันทน์เชียงคาน-ด่านซ้าย-เพชรบูรณ์-อยุธยา และเวียงจันทน์-หนองหาน-โคราช-อยุธยา
ขณะทีร่ ฐั เมืองท่าอีกแห่งอย่างกัมพูชาซึง่ ล้านช้างสามารถส่งมาทางแม่นำ�้ โขงนัน้ ได้
ลดปริมาณการค้าลงตั้งแต่ครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 17 เนื่องจากทางออกสู่ทะเล
ของกัมพูชาถูกเวียดนามและจีนอพยพเข้ามาและตัง้ เมืองไซ่งอ่ นเป็นศูนย์กลางการ
ค้าแห่งใหม่ เป็นผลให้พนมเปญกลายเป็นเขตล้าหลังทีไ่ ม่สามารถรองรับการซือ้ ขาย
ได้อีกต่อไป
แม้ว่า ล้านช้างจะย้ายศูนย์กลางมาแล้ว แต่หลวงพระบางก็ยังคงความ
ส�ำคัญภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู แต่หลังศตวรรษที่ 17 ยุคการค้าของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริม่ เสือ่ มลงเพราะการลดปริมาณการค้ากับยุโรปซึง่ ประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจซบเซา สถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลต่อหลวงพระบางเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากสินค้าจากหลวงพระบางคือทอง ก�ำยานและครัง่ ทีอ่ าศัยตลาดอินเดียและ
ยุโรปเป็นส�ำคัญ อีกปัจจัยคือล้านช้างไม่มีทางออกทะเลแต่ต้องอาศัยรัฐข้างเคียง
ดังนั้นล้านช้างจ�ำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับอยุธยาและกัมพูชา อย่างไร
ก็ตามต่อมาอาณาจักรในล้านช้างเกิดความแตกแยก ประกอบกับความเสื่อม
ถอยของการค้าระหว่างรัฐ ท�ำให้เวียงจันทน์หมดความส�ำคัญในฐานะศูนย์กลาง
การค้า ขณะเดียวกันหลวงพระบางและจ�ำปาศักดิ์ก็อาศัยรัฐข้างเคียงอื่นๆในการ
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ เมื่ออาณาจักรต่างๆพึ่งพาศูนย์กลาง
อย่างเวียงจันทน์น้อยลงและเมื่อสบโอกาสจึงท�ำการแข็งเมืองและแยกออกมาตั้ง
อาณาจักรของตนเป็นอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง
การค้าในศตวรรษที่ 19
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมากในเขตภาคพืน้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่วงต่อระหว่างรัฐจารีตกับรัฐชาติแนวใหม่ที่เกิดจาก
การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของประเทศตะวันตก คือ การล่าอาณานิคม ซึ่ง
40 วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

การเข้ามาของชาติตะวันตกในยุคนีไ้ ม่ได้ตอ้ งการเข้ามาซือ้ สินค้าเหมือนช่วงยุคการ
ค้า แต่เป็นความต้องการระบายสินค้าอุตสาหกรรมจากการปฏิรปู อุตสาหกรรมซึง่
ไม่ได้ท�ำให้การค้าเฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนในอดีต
การเข้ามาของชาติตะวันตกครั้งนี้ท�ำให้เกิดศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ คือ
เมืองมะละแหม่งทีเ่ กิดจากการท�ำสนธิสญ
ั ญาค้าขายกับพม่าในปี ค.ศ.1826 (อ้างถึง
หม่อง ทิน อ่อง ในเพชรี สุมติ ร, กรุงเทพฯ, 2519) เมืองมะละแหม่งกลายเป็นแหล่ง
กระจายสินค้าอุตสาหกรรมของอังกฤษไปยังทีต่ า่ งๆ เช่น เชียงใหม่ ล�ำปาง อุตรดิตถ์
และหลวงพระบาง ท�ำให้เส้นทางการค้ากับสิบสองปันนาค่อยๆลดความส�ำคัญลง
แต่ภายหลังเมื่ออังกฤษท�ำสนธิสัญญาเบาริ่งกับกรุงเทพฯก็ท�ำให้กรุงเทพฯกลาย
เป็นแหล่งกระจายสินค้าจากอังกฤษแทนมะละแหม่ง
ในช่วงปลายศตวรรษ การล่าอาณานิคมท�ำให้แนวคิดเรือ่ งรัฐชาติและเรือ่ ง
พรมแดนเข้ามาแทนที่รูปแบบการค้าระหว่างรัฐจารีตสูญสลายไป การค้าขาย
ระหว่างกันลดน้อยลงเพราะสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งไปขายยังประเทศแม่ของตน
มากกว่าการค้ากับท้องถิ่นข้างเคียง หลวงพระบางก็ได้รับผลกระทบจากสภาพ
แวดล้อมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
รูปแบบการค้าของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19
กลไกลการซือ้ ขายแลกเปลีย่ นระหว่างลาวลุม่ -ลาวเทิงยังคงเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เศรษฐกิจการค้าของหลวงพระบางกับอาณาจักรรัฐต่างๆยังคงด�ำเนินต่อ
ไป สินค้าแลกเปลี่ยนคือ ของป่ากับสินค้าอุปโภคบริโภคจากโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แก่ เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป ผ้า ด้าย น�้ำมันก๊าด ไม้ขีดไฟ เครื่องใช้โลหะ เช่น มีด หม้อ
เข็มเย็บผ้า เป็นต้น เส้นทางการค้าที่ส�ำคัญของหลวงพระบางแบ่งได้เป็น 2 ส่วน
คือเส้นทางระยะยาวกับเส้นทางระยะสั้น
เส้นทางระยะยาว ได้แก่ หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ โดยล่องแม่น�้ำโขงมาที่
ปากลาย ใช้ชา้ งต่อมาถึงอุตรดิตถ์ เดินทางโดยเรือต่อตามแม่น�้ำน่านผ่านพิษณุโลก
ปากน�้ำโพ ชัยนาท อ่างทอง อยุธยาและกรุงเทพฯ รวมระยะเวลาเดินทาง 26 วัน
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(สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2541: 166) สินค้าจากหลวงพระบางคือยาง ก�ำยาน กระวาน
และครั่ง ขณะที่สินค้าจากกรุงเทพคือ ผ้าพิมพ์ น�้ำมันก๊าดและชา เส้นทางหลวง
พระบาง-มะละแหม่ง ล่องเรือแม่น�้ำโขงลงมาถึงเชียงค�ำ-น่าน-แพร่-อุตรดิตถ์ จาก
นัน้ เดินทางต่อไปยังพิษณุโลก-สุโขทัย-ตากและมะละแหม่ง ซึง่ พ่อค้าทีใ่ ช้เส้นทางนี้
มักเป็นพ่อค้าพม่า พ่อค้าเงีย้ วหรือไทยใหญ่และจีนฮ่อ เส้นทางหลวงพระบาง-เชียง
รุง้ ใช้แม่นำ�้ โขงล่องขึน้ จากเชียงทอง-เชียงของ-เชียงแสน-เชียงลับและเชียงรุง้ (อ้าง
ถึง U.K., Trade Report for the year 1886, F.O.69/117 ในยรรยง จิระนคร,
2544: 141) และเส้นทางหลวงพระบาง-พนมเปญ ใช้แม่น�้ำโขงเป็นหลักลงไปยัง
เชียงคาน-หนองคาย-เขมราฐ-จ�ำปาศักดิ์-เชียงแตง-พนมเปญ ใช้เวลาทั้งสิ้น 42
วันและยังเป็นเส้นทางที่มีปัญหาเกาะแก่ง น�้ำเชี่ยวกราก (อ้างถึง อาร์เชอร์ ดับบ
ลิว.เจ. ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: หน้า 167) ส่วนเส้นทางระยะสั้นได้แก่ หลวง
พระบาง-น่าน-ท่าอิฐ (อุตรดิตถ์) เส้นทางหลวงพระบาง-เชียงแสน-เชียงใหม่ เส้น
ทางหลวงพระบาง-น่าน-แพร่-ล�ำปาง-ล�ำพูน-เชียงใหม่ เส้นทางหลวงพระบาง-เมือง
ลา โดยใช้แม่น�้ำอูเป็นเส้นทางผ่าน และเส้นทางหลวงพระบาง-คุนหมิงผ่านเดียน
เบียนฟู
คู่ค้าที่ส�ำคัญของหลวงพระบางในคริสต์ศตวรรษที่ 19
กรุงเทพฯ เป็นเมืองท่าส�ำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการท�ำ
สนธิสัญญาเบาริ่งในปี ค.ศ.1855 ที่กรุงเทพกลายเป็นแหล่งกระจายสินค้าไปยัง
เมืองต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปางและหลวงพระบาง สินค้าที่ส่งไปยังหลวง
พระบาง ได้แก่ ผ้าสีต่างๆ ผ้านุ่ง ด้ายเย็บผ้า น�้ำมันก๊าดและชาจีน ขณะที่สินค้า
ของป่าเป็นสินค้าส�ำคัญทีส่ ง่ มายังกรุงเทพเพือ่ ส่งต่อไปยังตะวันตก (อ้างถึง อาร์เชอ
ร์ ดับบลิว.เจ. ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: หน้า 153-154) การค้ากับกรุงเทพนั้น
มีทั้งการค้าทางตรงคือเดินทางค้าขายโดยตรง กับการค้าทางอ้อม คือการค้าผ่าน
เมืองศูนย์รวมต่างๆของกรุงเทพ เช่น เชียงใหม่ อุตรดิตถ์และน่าน ซึ่งการค้าทาง
อ้อมโดยผ่านเมืองศูนย์รวมดังกล่าวท�ำให้พ่อค้าท้องถิ่นสะดวกสบายมากขึ้น
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มะละแหม่ง เป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญหลังจากอังกฤษท�ำสัญญาค้าขายกับพม่าในปี
ค.ศ.1826 มะละแหม่งกลายเป็นศูนย์กลางสินค้าส�ำเร็จรูปของอังกฤษ ได้แก่ ผ้า
ขนสัตว์ สียอ้ มผ้า ดิน้ ทอง กระจก เข็มและหีบหมาก (อ้างถึง U.K., Trade Report
for the year 1886, F.O.69/117 ในยรรยง จิระนคร, 2544: 148) ช่วงเวลาดัง
กล่าวพ่อค้าจากจีนฮ่อ พ่อค้าเงีย้ วต่างเดินทางมาค้าขายทีม่ ะละแหม่งทัง้ สิน้ กระทัง่
กรุงเทพขยายตัวขึ้นมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ก็ท�ำให้การค้าที่มะละแห
ม่งเริ่มซบเซาลง ทั้งนี้กรุงเทพยังได้เปรียบในเรื่องเส้นทางการค้าทางเรือประกอบ
กับเส้นทางขนส่งไม้สักก็เปลี่ยนไป คือ จากเชียงใหม่มาทางแม่น�้ำปิงแล้วลงแม่น�้ำ
เจ้าพระยาส่งมาที่ท่าเรือกรุงเทพฯ ท�ำให้ช่วงครึ่งหลังศตวรรษที่ 19 การค้ากับ
กรุงเทพจึงมีความส�ำคัญมากกว่าเมืองมะละแหม่งมาก (สมมะโน ณ เชียงใหม่,
2538: 77-78)
ยูนนาน การค้าระหว่างสิบสองปันนากับหลวงพระบางมีเส้นทางส�ำคัญคือ
ผ่านแม่น�้ำโขง กับเส้นทางทางบกผ่านเมืองลาทีม่ บี อ่ เกลือขนาดใหญ่ สินค้าส�ำคัญ
ในเส้นทางนี้ คือ เกลือ ใบชาจากเมืองฮาย ฝิน่ จากเมืองอีงอู ปี งั ซึง่ เป็นสินค้าทีแ่ พร่
หลายมากในพม่า รัฐฉานและสยาม โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครน�ำฝิ่นเข้ามาค้า
ในหลวงพระบาง แต่มีบันทึกของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกล่าวว่า ในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 19 นั้นมีชาวลาวชอบเสพสุราและฝิ่นจ�ำนวนมาก เฉพาะฝิ่นในหลวง
พระบางที่สูญเงินประมาณ 1 แสนบาทในการน�ำเข้าฝิ่น และประมาณการผู้สูบ
ฝิ่นไว้ที่ 10,000 คน (อ้างถึง เสาวภา ภาระพฤติ ในสุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543)
พ่อค้า กลไกส�ำคัญของการค้าในคริสต์ศตวรรษที่ 19
พ่อค้าวัวต่าง เป็นบุคคลทีม่ บี ทบาทส�ำคัญมากต่อการค้าในภูมภิ าคนี้ หน้าที่
หลักของพ่อค้าคือการน�ำเข้าสินค้าจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง หรือการ
เดินทางเป็นคาราวานเพือ่ ค้าขาย พ่อค้าจะซือ้ ขายแลกเปลีย่ นสินค้าไปตลอดระยะ
การเดินทาง ได้แก่ พ่อค้าฮ่อและพ่อค้าพม่าซึ่งเป็นกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางระยะไกล
เช่น จากต้าลี่ถึงเชียงใหม่ หลวงพระบางและมะละแหม่ง ส่วนพ่อค้าลาวนั้นส่วน
มากเดินทางในระยะใกล้ เช่น หลวงพระบาง-เชียงใหม่ พลวงพระบาง-ท่าอิฐ
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พ่อค้าจีนฮ่อ เป็นพ่อค้าที่เดินทางมาจากยูนนานไปค้าขายยังเมืองส�ำคัญๆ
เช่น เชียงใหม่ เชียงแสน มะละแหม่ง เชียงตุงและหลวงพระบาง เป็นพ่อค้าที่เดิน
ทางระยะไกลที่สุดจากต้าลี่ยูนนาน โดยแวะเวียนตามเมืองต่างๆรายทาง สินค้า
ที่พ่อค้าจีนฮ่อขนมาได้แก่ ผ้าไหม ฝิ่น ชา เครื่องเหล็ก ทองแดงตลอดจนสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ต่างๆ ขณะที่พ่อค้าลาวมีจ�ำนวนไม่มากนักและเส้นทางการเดิน
ทางก็ไม่ไกลเท่ากับพ่อค้าจีนฮ่อและพ่อค้าเงี้ยว ส่วนมากติดต่อค้าขายกับเส้นทาง
ล้านนาเป็นหลักโดยใช้พาหนะคือวัวต่างและเรือ
แม้วา่ การค้าของหลวงพระบางจะมีกลไกสนับสนุนให้ด�ำเนินต่อไปได้ แต่ก็
มีอุปสรรคทางการค้าหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวกทั้ง
ทางแม่นำ�้ โขงทีม่ เี กาะแก่งมาก ปริมาณน�ำ้ ในฤดูแล้งมีนอ้ ยท�ำให้การเดินเรือเป็นไป
ด้วยความล�ำบาก ขณะทีเ่ ส้นทางทางบกก็มนี อ้ ยและอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ดี ค่าใช้จา่ ยใน
การขนส่งสูง นอกจากอุปสรรคด้านเส้นทางแล้วยังมีอปุ สรรคเรือ่ งไข้ปา่ โจรป่า ดัง
เช่นปัญหาเรื่องโจรครั้งส�ำคัญของหลวงพระบาง คือ โจรฮ่อในทศวรรษ 1870 ซึ่ง
ออกปล้นสดมภ์ชาวบ้านในเขตเมืองเวียนงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง หัวพัน
อุดมไชยซึ่งเมืองเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งสินค้าส่งออกที่ส่งเข้ามายังหลวงพระ
บางด้วย แต่อุปสรรคเหล่านี้ก็ค่อยๆหมดไปจากการเข้ามาของชาติตะวันตก การ
พัฒนาทางการแพทย์ การคมนาคมซึ่งท�ำให้ปัญหาเรื่องโจรป่าลดน้อยลงไปด้วย
สรุป
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้ามาแสวงหาอาณานิคม
ของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรัง่ เศส ส่งผลให้วถิ ชี วี ติ แบบจารีตของดิน
แดนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป การผลิตเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อบริโภคไปเป็นการ
ผลิตเพือ่ ค้าขายและส่งออกไปยังประเทศแม่ การค้ากับเมืองรอบข้างเช่นในอดีตลด
ปริมาณลง นอกจากนีร้ ะบบการค้าขายก็เปลีย่ นไปจากการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
พ่อค้าวัวต่างค่อยๆหมดบทบาทไปหลังจากการพัฒนาเส้นทางขนส่ง เช่น ไทยมีการ
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สร้างทางรถไฟไปยังภาคเหนือในปี ค.ศ.1921 ศูนย์กลางการค้าและเส้นทางการค้า
ก็ถูกปิดกั้นด้วยแนวคิดรัฐชาติของประเทศแม่
ก่อนหน้านีใ้ นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 ชาติตะวันตกก็เคยเดินทางเข้ามา
ค้าขายกับดินแดนนี้มาก่อน ส่งผลให้เกิดยุคการค้า ความต้องการสินค้าของป่าจึง
กลายเป็นสินค้าส�ำคัญของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระตุ้นให้คนพื้นเมือง
และพ่อค้าเดินทางติดต่อค้าขายระหว่างกันมากขึน้ หลวงพระบางเพิม่ บทบาทด้าน
การค้าของตนเองในช่วงเวลาดังกล่าวจนเป็นรัฐกึง่ เมืองท่า ต่อมาในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 19 บทบาทของหลวงพระบางค่อยๆซบเซาลง เพราะความอ่อนแอของล้านช้าง
และปัจจัยภายนอกอืน่ ๆ ตัง้ แต่การเกิดศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่อย่างมะละแหม่ง
และกรุงเทพฯทีม่ กี ารติดต่อค้าขายกับเชียงใหม่มากกว่า หลวงพระบางจึงลดความ
ส�ำคัญลงและกลายเป็นเพียงเมืองศูนย์รวมการค้าจากเมืองต่างๆในอาณาจักรหลวง
พระบางเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การค้ากับภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่รูป
แบบการค้าภายในยังคงเป็นกลไกส�ำคัญต่อการค้าขาย ความสัมพันธ์ระหว่างลาว
ลุ่มกับลาวเทิงซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ และมีความ
ส�ำคัญมากขึ้นจากความต้องการสินค้าประเภทของป่าซึ่งมีมากบริเวณที่อยู่อาศัย
ของชาวลาวเทิง นอกจากนีย้ งั มีกลุม่ บุคคลอีกกลุม่ ทีเ่ ป็นผูข้ บั เคลือ่ นและเป็นกลไก
ให้การค้าด�ำเนินต่อไปได้ คือ พ่อค้า ไม่วา่ จะเป็นพ่อค้าจีนฮ่อ พ่อค้าเงีย้ วหรือแม้แต่
พ่อค้าลาว รูปแบบการค้าเช่นนีไ้ ม่ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบไปมากนัก ยังคงท�ำหน้าที่
ขนส่งสินค้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหลากหลายประเภทในตลาดหรือเมืองอื่นๆ
ที่อยู่ไกลออกไป
ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เครือข่ายและรูปแบบการค้าของหลวงพระ
บางเปลี่ยนแปลงไปจากการเข้ามามีอิทธิพลของฝรั่งเศสที่น�ำไปสู่การเข้าครอบ
ครองเป็นรัฐในอาณานิคมในปี ค.ศ.1893 การค้าระหว่างรัฐข้างเคียงถูกกระทบจาก
การแบ่งเส้นเขตแดนและประเทศ เชียงใหม่ถูกรวมเข้าเป็นของไทย เชียงตุงกลาย
เป็นของพม่าและสิบสองปันนาถูกครอบครองโดยจีน สินค้าทีเ่ คยน�ำมาค้าขายแลก
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เปลีย่ นกันกลายเป็นกรรมสิทธิข์ องรัฐเจ้าของดินแดน ซึง่ เป็นผูเ้ ดียวทีไ่ ด้ประโยชน์
จากทรัพยากรนัน้ ๆไป ยุคสมัยการค้าเปลีย่ นแปลงจากรัฐจารีตไปสูย่ คุ แห่งทุนนิยม
ศักดินาที่ถูกขูดรีดโดยผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของประเทศ ซึ่งช่วงเวลานั้นเองก็เป็นช่วงเวลา
ครั้งส�ำคัญที่พลิกประวัติศาสตร์ของภาคพื้นแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ ง
ของกลุ่มประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
สุภิญญา วงสาโสม1
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม
ประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุดมการณ์
ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นการศึกษา
ถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุม่ ประเทศ CLMV ทีน่ �ำไปสูก่ ารก�ำหนดนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั หลักการและเป้าหมายของอุดมการณ์
นั้นๆ เช่น กัมพูชามีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตย ซึ่งมีการก�ำหนดนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจทีส่ อดคล้องไปตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย เวียดนามและลาวมี
อุดมการณ์แบบสังคมนิยมได้มกี ารก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจทีส่ อดคล้อง
กับแนวทางของสังคมนิยม พม่ามีอุดมการณ์แบบเผด็จการทหารแต่สามารถ
ก�ำหนดนโยบายทัง้ ทุนนิยมและสังคมนิยมขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของรัฐบาลทหาร
ถึงแม้ว่าอุดมการณ์ต่างๆทั้งประชาธิปไตย สังคมนิยม และเผด็จการทหารล้วนมี
หลักการและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้วอุดมการณ์ทางการ
เมืองของกลุ่มประเทศ CLMV มีจุดร่วมเดียวกันในการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของ
รัฐและการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของประชาชนและน�ำพา
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�ำ
หากกล่าวถึงดินแดนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งในด้านพัฒนาการ
ทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่ดินแดนดังกล่าว
ล้วนเป็นกลุ่มประเทศที่มีความส�ำคัญและน่าสนใจต่อการศึกษาในแถบดินแดนที่
ถูกเรียกว่า “อุษาคเนย์” กลุ่มประเทศที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในฐานะที่เป็นพื้นที่
Main Land ของดินแดนอุษาคเนย์ คือ กลุ่มประเทศ CLMV อันประกอบไปด้วย
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม2 ที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน
มาอย่างยาวนาน อีกทัง้ ยังเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ อี ดุ มการณ์ทางการเมืองทีแ่ ตกต่าง
กันอันเกิดจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่ท�ำให้เราสามารถเข้าใจวิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจ คือการศึกษาประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ CLMV เพือ่
ให้ทราบว่าแต่ละอุดมการณ์มีก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง อีกทั้งทิศทางในอนาคตของกลุ่มประเทศ CLMV
เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อประเทศๆต่างล้วนมีศักยภาพในด้าน
ทรัพยากรทีส่ ามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึน้ ตัง้ แต่เปิดประเทศ
จนถึงปัจจุบัน
บทความมีประเด็นการน�ำเสนอเกีย่ วกับการศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์
ทางการเมืองของกลุม่ ประเทศ CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ประเด็น กล่าว
คือ (1) อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุม่ ประเทศ CLMV กับพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
การน�ำเสนอพัฒนาการทางการเมืองและประวัตศิ าสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุม่
ประเทศ CLMV (2) บทวิเคราะห์อดุ มการณ์ทางการเมืองของกลุม่ ประเทศ CLMV กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ถงึ ลักษณะทางอุดมการณ์ของแต่ละประเทศที่
มีความแตกต่างกัน และน�ำไปสูเ่ ป้าหมายในการพัฒนาประเทศทีแ่ ตกต่างออกไป (3)
2 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “CLMV ในอาเซียน”, วารสารกระแสอาคเนย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 เมษายน
2012 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กรุงเทพฯ หน้า 21-31.
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ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศ CLMV ในอนาคต
อุดมการณ์ทางการเมือง หมายถึง “ความคิด ความเชื่อ ที่มีแบบแผนเกี่ยว
กับหลักการและคุณค่าทางการเมืองที่มีแนวทางแน่นอน มีเหตุผล มีจุดหมาย
ปลายทาง เป็นเป้าหมายที่จะน�ำไปสู่การก�ำหนดกฎเกณฑ์ทั้งในด้านการเมือง
การปกครอง มีผลให้เกิดความศรัทธา เชื่อฟังและปฏิบัติตาม อันมีอิทธิพลในการ
ผลักดันให้มนุษย์เห็นพ้องต้องกันในหลักการ มีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำมาปฏิบัติอย่าง
จริงจังในสังคม”ดังนัน้ อุดมการณ์จงึ เป็นสิง่ ทีจ่ �ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งในทางการเมืองและในการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการศึกษา
อุดมการณ์ทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่
ออก เนื่องจากอุดมการณ์ ทั้งประชาธิปไตย สังคมนิยม และเผด็จการทหาร จะ
ต้องมีการก�ำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องไปกับอุดมการณ์
ทางการเมือง จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่ม
ประเทศ CLMV ที่มีความแตกต่างกันนั้นได้มีปัจจัยจากการเผชิญกับสภาวะ
แวดล้อมทางการเมืองระหว่างประเทศ เมือ่ กลุม่ ประเทศ CLMV ได้กลายเป็นพืน้ ที่
เป้าหมายทีท่ �ำให้มหาอ�ำนาจต่างเข้ามาช่วงชิงทรัพยากร และขยายอิทธิพลทางการ
เมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการแข่งขันทางอุดมการณ์ที่มีทั้งโลกสังคมนิยม
และโลกเสรีประชาธิปไตย อันถือเป็นปัจจัยภายนอก ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ การตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตก สภาพ
แวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศต่างๆ ล้วน
มีผลต่อการตัดสินใจที่จะเลือกอุดมการณ์ที่เหมาะสมส�ำหรับน�ำมาเป็นแนวทาง
และการปฏิบัติตาม ซึ่งความแตกต่างทางอุดมการณ์ ที่ครอบคลุมในเรื่อง ความ
หมายของตัวอุดมการณ์ หลักการส�ำคัญของแต่ละอุดมการณ์ ผูใ้ ช้อ�ำนาจอธิปไตย
อ�ำนาจการตัดสินใจและการก�ำหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารประเทศ รวม
ทั้งแนวทางในการวางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่
ท�ำให้เราสามารถเข้าใจพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ
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จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ โดยอาศัยขอบเขตของระยะเวลาคือ ภายหลังจากที่ประเทศต่างๆ
ได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคม เนื่องจาก ผลพวงในการเป็นประเทศอาณานิคม
ของกลุม่ ประเทศ CLMV ได้เกิดความเปลีย่ นแปลงในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม และโดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
เวียดนามถูกปกครองโดยฝรัง่ เศส ความโหดร้ายของจักรวรรดินยิ มได้มสี ว่ นส�ำคัญ
ให้อดุ มการณ์แบบสังคมนิยมสามารถแทรกซึมเข้าไปในสังคมเวียดนาม ส่วนพม่าซึง่
เคยตกอยูภ่ ายใต้อาณานิคมอย่างอังกฤษก็ได้รบั อิทธิพลทางความคิดในการศึกษา
แบบตะวันตก ในขณะเดียวกันก็ถกู ขูดรีดจากอังกฤษด้วย3 ท�ำให้เกิดความตืน่ ตัวจน
เกิดการเคลือ่ นไหวทางและชุมนุมทางการเมือง ซึง่ สามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของกัมพูชา
ภายหลังจากที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสใน ค.ศ.1953 รัฐบาล
ของเจ้านโรดมสีหนุได้ด�ำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้สอดคล้องไปตาม
นโยบายเป็นกลาง ซึ่งเป็นนโยบายที่ท�ำให้กัมพูชาสามารถด�ำรงอยู่ได้ท่ามกลาง
ความตึงเครียด แต่ผลจากการใช้นโยบาย4 กลับท�ำให้กัมพูชามีท่าทีสนับสนุนฝ่าย
คอมมิวนิสต์ท�ำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ต้องพึ่งพาความช่วย
เหลือจากสหรัฐอเมริกาและประเทศโลกตะวันตกได้หยุดชะงักลง
การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของเจ้านโรดมสีหนุ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม
ค.ศ.1970 โดยคณะรัฐประหารของเจ้าสีสวัสดิ์ สิริก มาตัก ต่อมารัฐบาลของนาย
พลลอน นอลได้ด�ำเนินนโยบายที่พึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในด้าน
ต่างๆมากเกินไป ความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจได้ก่อตัวอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จากการใช้จ่ายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านกิจการทหารมากกว่าที่จะ
3 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, “พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง”, มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ,กรุงเทพฯ: 2544. หน้า 67.
4 จรูญ สุภาพ, สมพงษ์ เกษมสิน, “ลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ”, กรุงเทพฯ: 2520,
หน้า 10.
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ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ขบวนการคอมมิวนิสต์กัมพูชาที่รู้จักกันใน
ชื่อ “เขมรแดง” ได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าวในการยึดกรุงพนมเปญ เมื่อ ค.ศ.1975
ภายใต้ผู้น�ำที่ชื่อว่า ซาลอต ซาร์ หรือ พอลพต ได้น�ำกัมพูชาเข้าสู่ สังคมนิยม โดย
เริ่มต้นจากการใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตัวเอง โดยยึดหลักการว่า
ประชาชนต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ระบบคอมมูน และท�ำลายสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความเป็นทุนนิยมไปจนหมดสิ้น ความล้มเหลวจากอุดมการณ์แบบสังคมนิยมใน
ยุคทีเ่ ขมรแดงเรืองอ�ำนาจได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมกัมพูชามาจนถึงปัจจุบนั 5
นัน่ คือ การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ทจี่ �ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จากการสังหาร
ประชาชนกัมพูชาเป็นจ�ำนวนมากกว่า 3 ล้านคน
เมื่อ ค.ศ.1991 สมเด็จฮุนเซน ได้หันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเสริมความส�ำเร็จทางการเมือง6 โดยอาศัยข้อได้เปรียบใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ อัญมณี และแร่ธาตุ รวมทั้งการท�ำประมง
น�้ำจืดที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารและสามารถสร้างรายได้จ�ำนวนมหาศาลให้แก่
กัมพูชา และยังได้รบั เงินสนุบสนุนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
ธนาคารโลก (World Bank)7 นอกจากนี้ยังมี UNTACT ที่เข้ามาสร้างเสถียรภาพ
ทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจแก่กัมพูชา ท�ำให้ช่วงเวลาดังกล่าวกัมพูชา
ต้องพึง่ พาความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก จนเกิดการเปลีย่ นแปลง
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)”, สืบค้นเมือ่ 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.
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เมื่อ ค.ศ.1999 กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน ถึงแม้ว่าการตัดสินใจ
ดังกล่าวของสมเด็จฮุนเซนจะท�ำให้กมั พูชาต้องเผชิญกับอุปสรรคทัง้ ด้านการเมือง
และเศรษฐกิจ9 จนกระทั่ง ค.ศ. 2004 กัมพูชาได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการ
ค้าโลก (WTO) และถูกจัดว่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed
Country: LDC)10 แรงผลักดันเหล่านี้ท�ำให้กัมพูชามีเป้าหมายหลักคือ การ
ขจัดความยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีนโยบาย คือ
“ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม” ที่มีเป้าหมายสอดคล้องไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ
การลดความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาภาคเอกชน และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้ท�ำให้เศรษฐกิจของกัมพูชามีอัตราการเจริญเติบโต
พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของลาว
หลังจากที่ลาวได้รับเอกราชโดยสมบูรณ์จากฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
ค.ศ.1953 และเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1955 ในช่วงเริ่ม
ต้นของการได้รับเอกราชนั้นลาวยังคงมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายใน
ประเทศ เนื่องจากการจัดตั้งเป็นรัฐบาลผสมถึงแม้ว่าเจ้าสุวรรณพูมา11 ต้องการ
ให้ลาวกลายมีรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อ
ลาวต้องเผชิญกับการคุกคามจากสหรัฐอเมริกาที่ก�ำลังต่อต้านอิทธิพลของลัทธิ
9 Hun Sen, “The Future of Cambodia in ASEAN,” in Cambodia’s Future in ASEAN: Dynamo or Dynamite? Eds. Kao Kin Hourn and Jeffrey A.Kapan (Cambodian Institute
for Cooperation and Peace, 1998), p. 213.
10 สำ�นักงานยุทธศาสตร์และการบูรณาการสู่ 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
ดำ�รงตำ�แหน่งนากยกรัฐมนตรีเมื่อ ค.ศ1951 หลังจากที่ลาวกลายเป็นสาธารณะรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เจ้าสุวรรณพูมาจึงได้ดำ�รงตำ�แหน่ง ที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในค.ศ.1984
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คอมมิวนิสต์ โดยลาวมีขบวนการทีช่ อื่ ว่าขบวนการปเทดลาวทีม่ เี จ้าสุพานุวง12 และ
ไกสอน พมวิหาน เป็นผูส้ นับสนุน และสามารถยึดอ�ำนาจการปกครองได้ส�ำเร็จเมือ่
วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1975 จึงสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีการด�ำเนินตามแนวทางของสังคมนิยม มีพรรคประชาชนปฎิวัติ
ลาว ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปกครองและการบริหารประเทศ มีการให้อ�ำนาจ
หน้าที่แก่ พรรคประชาชนปฎิวัติลาว โดยมีผู้น�ำสูงสุดที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ เจ้า
สุพานุวง ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานประเทศและประธานสภาประชาชนสูงสุด แต่
ผู้ที่มีอ�ำนาจแท้จริง คือ ไกสอน พมวิหาน เหตุผลที่แท้จริงของการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานประเทศของเจ้าสุวรรณพูมานั้น คือ การรักษาภาพลักษณ์ของพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวที่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ยังคงสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ที่
ถือเป็นศูนย์กลางจิตใจของประชาชน อีกทั้งลบข้อครหาที่มีต่อรัฐบาลในการล้ม
ล้างสถาบันกษัตริย์
เมื่อพิจารณาที่บทบาทของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ซึ่งถือว่าเป็นพรรค
เดียวที่มีอ�ำนาจในทางนิติบัญญัติ อ�ำนาจการบริหาร และอ�ำนาจตุลาการ โดยมี
โครงสร้างการบริหารพรรคที่ประกอบไปด้วย (1) กรมการเมือง ซึ่งมีอ�ำนาจสูงสุด
ในการปกครองและการตัดสินใจเลือกผูด้ �ำรงต�ำแหน่งต่างๆ (2) คณะเลขาธิการของ
คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรค โดยประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด 9 คน
มีอ�ำนาจรองลงมาจากกรมการเมือง มีอ�ำนาจในการตัดสินใจและก�ำหนดแนวทาง
ของพรรค (3) สมาชิกคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว
ประกอบด้วยสมาชิกพรรค ที่ไม่มีการก�ำหนดตายตัว โดยคัดเลือกจากผู้บริหาร
ของพรรค
บทบาทหลักของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว คือ การก�ำหนดนโยบายการ
พัฒนาประเทศเพื่อให้สอดคล้องไปตามอุดมการณ์ของสังคมนิยม ที่ยึดเอาทฤษฎี
12 ประธานประเทศคนที่ 1 ของลาวหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของลาวในค.ศ.1975 มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนาม มีสถานะเป็น “เจ้าสุภานุวงศ์: ผู้นำ�แห่งการปฏิวัติ” ในการต่อสู้
เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศส
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ของมาร์กซ์ เลนิน เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนดนโยบาย
เพือ่ ให้สอดคล้องตามอุดมการณ์ กล่าวคือ ในระยะเริม่ ต้นรัฐบาลได้มงุ่ เน้นทีจ่ ะปลูก
ฝังอุดมการณ์แบบสังคมนิยมให้กับประชาชน รวมไปถึงการล้มล้างท�ำลายความ
คิดเก่าๆ การควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
การแต่งกาย สิง่ เหล่านีถ้ อื เป็นข้อควรปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด เมือ่ รัฐบาลต้องด�ำเนิน
การปฏิรปู เศรษฐกิจเข้าสูส่ งั คมนิยม โดยเริม่ ต้นจากการน�ำเอาระบบสหกรณ์ และ
ระบบนารวมมาใช้ โดยการลดอ�ำนาจทางเศรษฐกิจของพ่อค้า การห้ามไม่ให้เกิด
การค้าระหว่างแขวง การยึดกิจการต่างๆเป็นของรัฐ แต่สงิ่ ทีต่ ามมาคือ รายได้ทลี่ ด
ลงท�ำให้รฐั ต้องพึง่ พาเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ รายได้ของ
ลาวส่วนใหญ่มาจากการผลิตภาคเกษตรกรรม ในขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมมีขนาด
เล็ก และไม่ได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการผลิตท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาได้
ตามเป้าหมาย
ทั้งที่ ลาวมีจุดแข็งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้รัฐบาลมองเห็น
ศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลจากการใช้ระบบนารวม ที่ขาดแรงจูงใจใน
การท�ำงานท�ำให้ผลผลิตทีอ่ อกมาคุณภาพต�ำ่ ประชาชนมีรายได้ลดลงและไม่มแี รง
จูงใจในการท�ำงานเมือ่ ทุกคนได้รบั การจัดสรรทีเ่ ท่าเทียมกัน ข้อดีของระบบนารวม
กลับไม่ใช่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่กลับเป็นผลดีตอ่ รัฐบาลในการควบคุมดูแล
วิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดและสามารถควบคุมประชาชนได้ง่ายขึ้น การ
ขาดความรู้ในเรื่องระบบนารวมท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของลาวเป็น
อย่างมาก สิง่ ทีพ่ รรคประชาชนปฏิวตั ลิ าวต้องด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การหัน
มาทบทวนความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้นโยบายตามแนวทางของสังคมนิยม
ซึง่ อาจส่งผลต่อความมั่นคงของพรรค จนกระทัง่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ.1979
เมื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางของสังคมนิยมเกิดความล้มเหลว รัฐบาลจึง
ประกาศยกเลิกการจัดตั้งระบบสหกรณ์และการจัดตั้งระบบนารวม เมื่อลาวได้มี
การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตในการเข้า
มาวางแผน ท�ำให้เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1978-1980 ถือเป็น
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของลาว ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับแรก
คือตัง้ แต่ ค.ศ.1981-1985 หลังจากทีร่ ฐั บาลได้ทบทวนนโยบายทีผ่ า่ นมาและหันมา
ด�ำเนินการในเรือ่ งเศรษฐกิจใหม่ โดยเริม่ จากการชะลอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้
ระบบสหกรณ์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวทางของสังคมนิยม รัฐบาลจึงได้
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของทุนนิยมมากยิง่ ขึน้ โดยเริม่ จากการปรับปรุง
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยมีการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ การพึ่งพา
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศสังคมนิยมอย่างสหภาพ
โซเวียตและเวียดนาม
ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับแรกของลาว พบว่า ลาวยัง
มีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ต�่ำ แต่รัฐบาลยังมีความต้องการที่จะเดินหน้าพัฒนา
ประเทศ โดยการก�ำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ จนกระทั่งใน ค.ศ.19861990 ลาวได้เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 2 และมีการก�ำหนดนโยบาย
ที่ชื่อว่า “นโยบายจินตนาการใหม่” (New Economic Mechanism: NEM) ที่
ถูกน�ำเสนอโดยนายไกสอน พมวิหาน ที่มีหลักการว่า ลาวจะต้องปรับปรุงระบบ
ระเบียบกฎหมายต่างๆ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการเปิดรับทุนนิยม
มากยิ่งขึ้น ถือเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว ที่จะต้องให้เกิด
การพัฒนาจากในประเทศและเปิดรับการพัฒนาจากภายนอกประเทศ ส่วนส�ำคัญ
อยู่ที่การผ่อนคลายการควบคุมจากส่วนกลาง และใช้กลไกตลาดที่ท�ำให้เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปิดรับให้ประเทศต่างๆเข้ามาวางรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยการจัดตั้งสถาบันการเงิน13 การอนุญาติให้รัฐวิสาหกิจเข้ามา
มีบทบาทในการด�ำเนินงานของตน การส่งเสริมให้เอกชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
ผลผลิตทีไ่ ด้รบั ทางการเกษตร ผลของการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวท�ำให้ลาวประสบ
ความส�ำเร็จได้ในระดับหนึง่ นโยบายดังกล่าวถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม แต่ยงั คงให้ความส�ำคัญกับแนวทางของสังคมนิยมใน
13 สุปราณี คงนิรันดรสุข, “ลาว Land Link จินตนาการใหม่”, ผู้จัดการ 2012, หน้า 22.
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ฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง
การประกาศใช้นโยบายจินตนาการใหม่ ท�ำให้ลาวมีโอกาสในการสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะประเทศในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขง ซึง่ ส่งผลดีตอ่ ลาวในการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ซึง่ ได้รับความช่วย
เหลือจากการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับความร่วมมือทางการ
ค้า การลงทุน กับต่างประเทศได้มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ลาวได้เล็งเห็นถึงศักยภาพทีม่ อี ยูค่ อื
การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ท�ำให้รัฐบาล
ได้ก�ำหนดเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การก้าวสู่การเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย (Batery
of Asia) ซึง่ ลาวมีศกั ยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบั ประเทศเพือ่ นบ้านท�ำให้
มีรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าเป็นจ�ำนวนมาก14 เป้าหมายดังกล่าว ถือเป็น
แนวทางในการผลักดันให้ลาวสามารถพ้นจากความยากจนได้ใน ค.ศ. 2020 ท�ำให้
ลาวต้องเตรียมพร้อมในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการให้
ได้มากที่สุด สิ่งที่ตามมาคือ การสร้างเขื่อนในลาวที่มากขึ้น โดยมีเขื่อนที่ส�ำคัญ
เช่น เขื่อนน�้ำเทิน 2 เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนอื่นๆอีกเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งลาวได้
รับเงินทุนสนับสนุนในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจาก ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) IMF ธนาคารโลก รวมทั้งจากประเทศต่างๆเช่น ญี่ปุ่น
จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม15
นอกจากรายได้หลักจากการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ลาวยังอุดมไปด้วยแร่
ธาตุ ได้แก่ ทองค�ำ ทองแดง เหล็ก ดีบุก และสังกะสี ลาวสามาถรสร้างรายได้เป็น
จ�ำนวนมากจากทรัพยากรเหล่านี้ ผ่านการให้สัมปทานต่อบริษัทต่างชาติ ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนและเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาล16 ซึง่ หลายฝ่ายก�ำลังกังวลต่อปริมาณของ
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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ทรัพยากรทีล่ ดลง เนือ่ งจากรัฐบาลให้สมั ปทานแก่ตา่ งชาติมากเกินไป แต่ประชาชน
กลับไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่ได้น�ำมาพัฒนาประเทศ
อย่างจริงจังและจัดสรรให้แก่ประชาชน ท�ำให้ปญ
ั หาความโปร่งใสของรัฐบาลลาว
ยังคงเป็นปัญหา และก�ำลังจับตามองการพัฒนาของลาวที่ก�ำลังเติบโตมากขึ้น
ท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่ถูกท�ำลายไปจากการสร้างเขื่อน
และการแสวงหาทรัพยากรอันมีค่า
พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของพม่า
พม่าถือเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีต แต่ต้องสิ้นสุดลงเมื่อ
ต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ หลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมื่อ 4
มกราคม ค.ศ.1948 พม่าก็ต้องประสบปัญหาจากการที่อังกฤษเข้ามาเปลี่ยน
โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ที่
มีมาอย่างยาวนาน พม่าต้องประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต�ำ่ เนือ่ งจากพม่าถูกขูดรีด
เอาทรัพยากรและผลประโยชน์โดยอินเดียและอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่
เกิดจากความไม่สงบภายในประเทศ คือ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่ม
น้อย ท�ำให้รฐั บาลอูนพุ ยายามแก้ไขสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลต่อความมัน่ คงของประเทศ
โดยการน�ำกองทัพเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้
กองทัพมีอทิ ธิพลทางการเมืองต่อพม่า จนกระทัง่ นายพลเนวินได้ท�ำการรัฐประหาร
โค่นล้มรัฐบาลอูนุ และพยายามจัดการปกครองของพม่าให้เป็นไปตามแนวทางของ
สังคมนิยม โดยใช้ชื่อว่า “สังคมนิยมตามวิถีทางของชาวพม่า (Burmese Way
to Socialism)” อันเป็นการผสมผสานระหว่างแนวทางของมาร์กซิสม์และพุทธ
ศาสนาที่ฝากรากลึกลงในสังคมพม่า และก�ำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยการสร้างเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม วางแผนเศรษฐกิจทีม่ งุ่ สร้างสังคมใหม่และ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น17
17 พันธุ์สูรย์ ลดาวัลย์, “การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองพม่า : โครงการวิจัยชุด การพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, สีดา สอนศรี (บรรณาธิการ) คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 1999 หน้า 15-36.
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แต่ผลของการด�ำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลนายพลเนวิน จากการจ�ำกัด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและปัญหาการคอรัปชั่น ได้สร้างความไม่พอใจ
ให้กับนักศึกษาท�ำให้เกิดการชุมนุมประท้วงท�ำให้รัฐบาลได้ใช้ก�ำลังเข้าปราบ
ปรามอย่างรุนแรง จนเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัฐบาลของนายพล
เนวินอยูบ่ อ่ ยครัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจพบว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมมาเป็นอันดับแรก ทัง้ ทีส่ งั คมพม่าเป็นสังคมเกษตรกรรม ก่อให้เกิดการ
ขาดแคลนข้าวและสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆ จนท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ
รัฐบาลนายพลเนวินได้น�ำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ค.ศ.1971 มาใช้เพือ่ ก�ำหนด
นโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงพม่า
ให้เป็นอุตสาหกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป และหันมาพัฒนาด้านเกษตรกรรม การ
ประมง การท�ำป่าไม้ และการท�ำเหมืองแร่ อีกทั้งพม่ายังพึ่งพาเงินช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศมากเกินไป ส่งผลให้รัฐบาลขาดความน่าเชื่อถือต่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ใน ค.ศ.1987 รัฐบาลนายพลเนวินได้ขอร้องให้องค์การสหประชาชาติจดั
อันดับพม่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC)
เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆมากขึ้น เมื่อรัฐบาลไม่สามารถ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ท�ำให้นายพลเนวินลาออกจากต�ำแหน่งผู้น�ำประเทศในเดือน
กรกฏาคม ค.ศ.1988 นายพลซอหม่องได้ยุบองค์กรทางการเมืองทั้งหมดและจัด
ตั้ง “สภาฟื้นฟูกฎและระเบียบแห่งรัฐ” (State Law and Order Restoration
Council: SLORC) ต่อมารัฐบาล SLORC ได้จดั ให้มกี ารเลือกตัง้ ในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ.1990 ผลการเลือกตัง้ คือพรรคฝ่ายค้านทีเ่ ป็นของประชาชนหรือทีเ่ รียกกันว่า
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (National League for Democracy:
NLD) ของนางอองซาน ซูจี ได้รับชัยชนะ แต่รัฐบาลทหารกลับปฏิเสธที่จะมอบ
อ�ำนาจให้กบั พรรคของนางอองซาน ซูจี ท�ำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจการกระ
ท�ำของรัฐบาลจึงเกิดการประท้วงขึน้ ในกลุม่ นักศึกษาและประชาชน แต่รฐั บาลได้
พยายามปราบปรามบุคคลเหล่านีด้ ว้ ยวิธที รี่ นุ แรง สถานการณ์ของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของรัฐบาล SLORC ได้ทวีความรุนแรงขึน้ การกักบริเวณนางอองซาน ซู
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จี และสมาชิกพรรค NLD ท�ำให้พม่าถูกกดดันจากประชาคมโลก และถูกคว�่ำบาตร
จากนานาประเทศทัง้ การเมืองและเศรษฐกิจ18 เมือ่ นายพลซอหม่องได้ลาออกจาก
ต�ำแหน่งเนือ่ งจากมีปญ
ั หาสุขภาพ พลเอกอาวุโสตานฉ่วยได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งและ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการบริหารประเทศ ซึง่ การเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งของพลเอก
อาวุโสตานฉ่วยถือเป็นการยืดเวลาให้แก่รัฐบาลทหาร เพื่อให้สามารถมีบทบาท
ทางการเมืองให้นานมากขึน้ ท�ำให้ประชาคมโลกใช้มาตรการคว�่ำบาตรแก่พม่าทัง้
ในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ที่น�ำหลักการเรื่อง
ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในการโดดเดี่ยวออกจากประชาคมโลก แต่กลุ่ม
ประเทศที่ไม่มีท่าทีต่อการคว�่ำบาตรพม่า คือ อาเซียน เนื่องจากมีความเห็นต่อ
พม่าว่า หากอาเซียนไม่โดดเดี่ยวพม่าดังเช่นประเทศอื่นๆ อาจท�ำให้พม่ามีโอกาส
ในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจได้ อาเซียนจึงน�ำ
นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) มาใช้แทน
การโดดเดีย่ วพม่า และถือหลักการไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในของพม่า อันเป็น
หลักการร่วมกันของพม่าและอาเซียน
นโยบายดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่ท�ำให้พม่าและอาเซียนมีการพัฒนา
เศรษฐกิจและการเมืองร่วมกัน จนในทีส่ ดุ พม่าได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมือ่ วันที่
23 กรกฎาคม ค.ศ.1997 ท�ำให้พม่าเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น จากการ
ใช้นโยบายเปิดประเทศ แต่โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพม่ายังคงพึ่งพาทั้งสินค้า
ทางการเกษตรและภาคพลังงาน ภาคอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจของพม่ายังมีขอ้ จ�ำกัดและไม่อาจพัฒนาให้อยูใ่ นระดับ
ที่น่าพอใจได้ เนื่องจากพม่ายังถูกจัดล�ำดับให้เป็นประเทศด้อยพัฒนามากที่สุด
(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.
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แรงจูงใจให้กับนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในพม่า คือ ทรัพยากรของพม่า
โดยเฉพาะน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่พม่าสามารถสร้างรายได้หลักได้แต่ยังมีข้อ
จ�ำกัดในเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นรัฐบาลพม่าจึงเปิดโอกาส
ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาส�ำรวจและผลิตน�้ำมันรวมทั้งก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับพม่าได้อีกเช่นกัน ส่วนการค้าการลงทุนของพม่า พบว่า รัฐบาล
มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนภายในประเทศสามารถท�ำการค้ากับต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ้นท�ำให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น19 รัฐบาลพม่ามีท่าทีในการผ่อนปรนมาก
ขึ้น เพื่อลดแรงกดดันจากนานาประเทศ20จนกระทั่งในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ.
2010 ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของพม่าและเป็นสัญญาณอันดีใน
การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนั่นคือ การปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี สัญลักษณ์แห่ง
การต่อสูข้ องพม่า21 เพือ่ ทีป่ ระชาชนพม่าจะได้ใช้ชวี ติ ในระบบทีเ่ อือ้ ต่อความมัง่ คัง่
ทางเศรษฐกิจและเสรีภาพทางการเมือง รัฐบาลพลเรือนพม่าได้ประกาศใช้แผน
พัฒนาฉบับที่ห้า (ค.ศ. 2011/12 - 2015/16) โดยวางเป้าหมายให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 10.5 ต่อปี พัฒนาเศรษฐกิจในระดับรัฐ ยกระดับมาตรฐาน
สาธารณูปโภคของรัฐ ปรับปรุงข้อบังคับด้านการเช่าทีด่ นิ ปรับเปลีย่ นระบบการเงิน
การธนาคาร รวมถึงการแก้กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศให้มีความทันสมัย
เอือ้ ต่อนักลงทุนต่างชาติ และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่าง
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.posttoday.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://daweidevelopment.com/index.php/th/why-invest-in-dawei/dsez-law.
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นอกจากนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งยังจะมีการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกขนาด
มาตรฐานเพื่อรองรับการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยอาศัยจุดแข็งของพม่าในการเป็นประเทศที่มี
ภูมปิ ระเทศทีส่ วยงามประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสิง่ ทีด่ งึ ดูด
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคือ นโยบายของรัฐที่อนุญาตให้มีการท่องเที่ยวในบางพื้นที่เนื่องจาก
เหตุผลด้านความมั่นคง ที่อาจเกิดปัญหาการก่อเหตุจราจลและสร้างความกังวล
ต่อนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มว่าหากรัฐบาลมีการเตรียมความพร้อม มีนโยบาย
ที่ยืดหยุ่น และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาก่อนการเมือง อาจ
ท�ำให้การท่องเทีย่ วของพม่าสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ พม่าถือเป็นประเทศ
ที่ก�ำลังถูกจับตามองในเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ที่จะต้องมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น
พัฒนาการทางการเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
เวียดนามถือเป็นประเทศถูกยึดครองโดยจักรวรรดินยิ มมาเป็นเวลานาน โดย
เริม่ แรกนัน้ เวียดนามเคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลานับพันปี ท�ำให้
เวียดนามได้รบั อิทธิพลทางวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะระบบศักดินาทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพล
ต่อสังคมเวียดนาม เมือ่ เวียดนามได้กลายเป็นอาณานิคมของฝรัง่ เศส ซึง่ มีความสนใจ
เวียดนามโดยมีจดุ ประสงค์หลายประการ ได้แก่ การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และการ
ใช้เวียดนามเป็นทางผ่านเข้าสูจ่ นี ตอนใต้ ซึง่ เวียดนามในขณะนัน้ ประสบปัญหาความ
อ่อนแอจากภายในประเทศ ท�ำให้ฝรัง่ เศสสามารถถือเป็นจุดอ่อนและยึดเวียดนาม
เป็นอาณานิคมได้ในทีส่ ดุ เมือ่ ฝรัง่ เศสเข้ามาขูดรีดเอาผลประโยชน์และไม่ได้พฒ
ั นา
เวียดนามเท่าทีค่ วรท�ำให้เกิดความตกต�ำ่ ทางเศรษฐกิจ จนกระทัง่ การก่อตัง้ พรรค
คอมมิวนิสต์ขนึ้ ในกรุงฮานอยในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.192923 เพือ่ ต้องการก�ำจัด
23 คักเวียน, “เวียดนามประวัติศาสตร์ฉบับพิสดาร”, มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, หน้า 211.
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อิทธิพลของจักรวรรดินยิ ม
การต่อสู้โดยมี โฮจิมินห์ หรือ เหวงียนไอก๊อก เป็นผู้น�ำในการปฏิวัติมี
การใช้นโยบายในการรวมพลังในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชจึงได้มีการก่อก�ำเนิด
เวียดมินห์ หรือ แนวร่วมสหพันธ์เวียดนามเพื่อเอกราช (Mat tran Viet Nam
doc lap dong minh) ขึ้นเพื่อท�ำการขับไล่ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเพื่อน�ำเวียดนาม
ไปสู่เอกราชโดยสมบูรณ์ หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 โฮจิมินห์
จึงถือโอกาสในการประกาศเอกราชให้แก่คนเวียดนามในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.
194524 และจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่
เวียดนามก็ตอ้ งเผชิญกับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาทีม่ กี ารจัดตัง้ รัฐบาลโงดินเดียม
ที่เวียดนามใต้ ท�ำให้เวียดนามถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือมี
การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต
และเวียดนามใต้มีการปกครองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกา การต่อสู้ได้จบลงโดยชัยชนะของเวียดนามเหนือภายใต้การน�ำ
ของโฮจิมินห์ แต่ความสูญเสียจากภาวะสงครามได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับ
สหรัฐอเมริกามากเช่นกัน ท�ำให้กองทัพของเวียดนามเหนือและเวียดกงได้โค่นล้ม
รัฐบาลของเวียดนามใต้ คือโงดินห์เดียมได้ส�ำเร็จและสามารถรวมเวียดนามเป็น
ประเทศเดียวกันเมื่อ 30 เมษายน ค.ศ.197525
การรวมประเทศของเวียดนาม ถือเป็นการประกาศเอกราชที่แท้จริงของ
ชาวเวียดนาม การสถาปนาเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist
Republic of Vietnam) สิ่งที่รัฐบาลต้องท�ำเป็นอันดับแรก คือ การรวมระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองของทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ที่มีความแตก
ต่างกันในทางอุดมการณ์และในทางเศรษฐกิจให้กลายเป็นสังคมนิยม ซึ่งการ
24 ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน, “ CLMV ในอาเซียน”, วารสารกระแสอาคเนย์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 100 เมษายน
2009 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กรุงเทพฯ หน้า 22.
25 ศรีประภา เพชรมีศรี, “การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”, บทความ
ใน สีดา สอนศรี, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น , คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2003) หน้า 332.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2556 - กันยายน 2556) ❃ Volume 10, Issue 2 (Apr. 2013 - Sep. 2013)

65

ด�ำเนินนโยบายในช่วง ค.ศ.1976-1980 มีความผิดพลาดในการวางโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ คือ (1) การที่พรรคมุ่งเน้นในเรื่องอุดมการณ์โดยไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความเป็นไปได้ การละเลยที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่อง
อุปโภคบริโภคท�ำให้เกิดการขาดแคลนอาหารจ�ำนวนมาก และ (2) ความเร่งรีบ
ในการรวมระบบเศรษฐกิจสองระบบทีแ่ ตกต่างกันโดยไม่ค�ำนึงลักษณะเฉพาะของ
เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ท�ำให้รัฐบาลต้องหันมากลับพิจารณาจากความ
เป็นจริงและทบทวนความผิดพลาดจากนโยบายดังกล่าว
การปฏิรูปเศรษฐกิจ Doi Moi ถือเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อ ค.ศ.1986 สาระ
ส�ำคัญของการนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ Doi Moi ประกอบด้วย 3 ประการ คือ
การปรับเปลีย่ นระบบความสัมพันธ์ทางการผลิต การปรับปรุงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการปรับปรุงความคิดและ
อุดมการณ์ของคนในสังคม เมือ่ เวียดนามอยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 9 (ค.ศ.2011-2015) ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ท�ำให้เวียดนามได้เข้าสูเ่ ศรษฐกิจ
แบบตลาดตามแนวทางสังคมนิยม26 การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ ค.ศ. 1995
ท�ำให้เวียดนามเร่งปรับปรุงความสัมพันธ์กับต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา การ
ด�ำเนินนโยบายปฏิรปู เศรษฐกิจ Doi Moi ได้ท�ำให้เวียดนามมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้นตามล�ำดับ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมและพลังงานที่มีผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้น ส่วนภาคบริการเกิดการตื่นตัวมากยิ่งขึ้น มีการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว
และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน ได้แก่ การค้าปลีก การขนส่ง ภัตตาคาร การ
ท่องเที่ยว และโรงแรม ในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศที่ก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นเช่น
เดียวกัน ค.ศ. 2005 เวียดนามสามารถประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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/domestic_tenth.htm.
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เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 8.1727 ส่วนเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ค.ศ. 2014 พบว่าเวียดนามต้องการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด้วย
การปฏิวัติรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเพิ่ม
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ GDP ใน ค.ศ. 2014 ไว้ถึงร้อยละ 5.8 และ
คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจของเวียดนามมีแนวโน้มทีจ่ ะฟืน้ ตัว28 ซึง่ เป้าหมายส�ำคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจใน ค.ศ. 2014 คือการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการปฏิรูป
โครงสร้างทางเศรษฐกิจให้มคี วามมัน่ คงและมุง่ เน้นการเพิม่ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจการด�ำเนินงานตามนโยบายทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุม
อัตราเงินเฟ้อซึง่ เป็นปัญหาของการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนามเพือ่ รักษาเสถียรภาพ
ในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น29
ตารางแสดง Growth Rate of GDP, 2000–2010 (%) ของกลุ่มประเทศ CLMV
Country
2000 2001 2002
Cambodia 8.77 8.04 6.69
Lao PRR
6.32 4.62 6.87
Myanmar 13.70 11.30 12.00
Vietnam
6.80 6.90 7.10

2003
8.51
6.21
13.80
7.30

2004
10.34
7.02
13.60
7.80

2005 2006 2007 2008 2009
13.25 10.77 10.21 6.69 0.09
6.77 8.64 5.88 7.80 7.57
13.60 13.10 12.00 10.30 10.60
8.40 8.20 8.50 6.30 5.30

2010
5.96
7.95
10.40
6.80

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

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กลุม่ ประเทศ CLMV นับแต่ ค.ศ. 2000 เป็นต้น
มานัน้ พบว่ากัมพูชามี อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงทีส่ ดุ ใน ค.ศ.2005 คือ
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/AsianEconomies/Vietnam .
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ร้อยละ13.25 และมีอัตราการเจริญเติบโตต�่ำที่สุดใน ค.ศ. 2009 คือร้อยละ 0.09
ส่วนลาว มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ในค.ศ.2006 คือ ร้อยละ
6.77 และต�่ำที่สุดใน ค.ศ. 2001 คือร้อยละ 4.62 ส่วนพม่านั้นมีอัตราการเจริญ
เติบโตสูงสุดที่สุดใน ค.ศ. 2003 คือร้อยละ 13.80 และต�่ำที่สุดใน ค.ศ. 2008 คือ
ร้อยละ 10.30 และสุดท้ายคือ เวียดนามที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากที่สุดในค.ศ.2007 คือร้อยละ 8.50 และต�่ำที่สุดในค.ศ.2009 คือร้อยละ 5.30
บทวิเคราะห์ อุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มประเทศ CLMV
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
ท�ำให้สามารถเข้าใจถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวก�ำหนดว่า กัมพูชามี
อุดมการณ์ในรูปแบบแบบประชาธิปไตยหลังจากที่ประสบความล้มเหลวจาก
การใช้อุดมการณ์แบบสังคมนิยม ลาวมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมจากการช่วย
เหลือจากเวียดนาม โดยที่ผู้น�ำของลาวได้ยึดเอาเวียดนามเป็นต้นแบบ พม่ามี
อุดมการณ์แบบเผด็จการทหารหลังจากการเข้ามีบทบาททางการเมืองของทหาร
ตัง้ แต่รฐั บาลของอูนใุ นการปราบปรามชนกลุม่ น้อย ท�ำให้ทหารมีบทบาททางการ
เมืองมาจนถึงปัจจุบัน และเวียดนามมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเมื่อผู้น�ำ คือ โฮจิ
มินห์ได้เรียนรูอ้ ดุ มการณ์แบบสังคมนิยม อีกทัง้ สถานการณ์ในประเทศทีถ่ กู คุกคาม
โดยอ�ำนาจจักรวรรดินิยม ท�ำให้ประชาชนเชื่อว่าอุดมการณ์แบบสังคมนิยมจะ
สามารถช่วยท�ำให้เวียดนามมีอิสรภาพ และต่อต้านอ�ำนาจจักรวรรดินิยม จะเห็น
ได้ว่าอุดมการณ์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างในเรื่องของที่มาและการหล่อ
หลอมทางอุดมการณ์ รวมทั้งหลักการและความหมายของแต่ละอุดมการณ์ท�ำให้
มีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันออกไป
เมื่อความแตกต่างทางอุดมการณ์ของกลุ่มประเทศ CLMV ได้ท�ำให้แต่ละ
ประเทศต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ การศึกษาถึงพัฒนาทีผ่ า่ นมาได้ท�ำให้เข้าใจ
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ว่าเพราะเหตุใดกัมพูชาจึงเป็นประชาธิปไตย ลาวและเวียดนามเป็นสังคมนิยม และ
พม่าเป็นเผด็จการทหาร อุดมการณ์ทหี่ ลากหลายเหล่านีไ้ ด้ก�ำหนดให้ประเทศต่างๆ
มีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปด้วย เมื่อกลุ่มประเทศ CLMV ต้องเผชิญกับความ
ท้าทายกับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ อุดมการณ์
ทางการเมืองที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละประเทศได้มีการก�ำหนดนโยบาย
อย่างไร เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องควบคู่ไปกับการเมือง จะ
เห็นได้ว่า
กัมพูชา ได้มีนโยบาย รัฐบาลก็มีการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเสรี โดยเตรียมปฏิรูปทั้งโครงสร้างและเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเศรษฐกิจส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลกัมพูชาได้มุ่งขยาย
ปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคเกษตร และอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อได้
เปรียบในการแข่งขันทัง้ กับในภูมภิ าคอาเซียนและระดับนานาประเทศ นอกจากนี้
ยังมุง่ ปรับสภาพแวดล้อมในการลงทุน เพิม่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพิม่ การฝึกฝน
ความเป็นมืออาชีพ รวมทัง้ การสร้างเขตอุตสาหกรรมและเขตส่งออกทีม่ โี ครงสร้าง
พืน้ ฐานและบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยังให้ความส�ำคัญกับนโยบายการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการรับความช่วยเหลือจากนานาชาติ30
ลาว ได้ใช้นโยบายจินตนาการใหม่โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น และในช่วง ค.ศ. 2011-2015 อยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 ที่มุ่งจะลดอัตราความยากจน
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเข้า
สู่ AEC โดยมีเป้าหมายในการออกจากการเป็นประเทศยากจนให้ได้ภายใน ค.ศ.
2020 พม่าได้ใช้นโยบายเปิดประเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการส่งเสริมการ
ลงทุนแห่งสหภาพพม่า ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาอนุมตั โิ ครงการลงทุนจากต่างชาติ ซึง่ รูป
แบบการลงทุนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมี 2 รูปแบบคือ (1) การลงทุนที่ชาวต่าง
ชาติถอื หุน้ 100 เปอร์เซ็นต์ (2) การร่วมทุน ซึง่ แบ่งเป็น การร่วมทุนกับรัฐบาลพม่า
30 ยุทธวิธี กัมพูชา-มาเลเซีย ใน AEC จาก http://www.thai-aec.com/771.
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โดยนักลงทุนต่างชาติสามารถเจรจาขอร่วมลงทุนได้มากกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่า
เงินลงทุนรวม และการร่วมทุนกับเอกชนพม่า ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสามารถลงทุน
ในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 35 โดยเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์
และด้านการส�ำรวจและขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติ แต่พม่ายังมีข้อจ�ำกดในเรื่อง
ของกฎระเบียบและนโยบายที่
พม่า มีอุดมการณ์แบบเผด็จการทหาร ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถือว่าเป็นการ
ปกครองแบบเผด็จการอ�ำนาจนิยม โดยเชื่อว่าทหารสามารถแก้ไขปัญหาของ
ประเทศได้ การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศว่าทหารคือ ผู้ที่สามารถรักษา
อ�ำนาจอธิปไตยของประเทศ สามารถปกครองประเทศได้เช่นเดียวกับรัฐบาล
พลเรือน ซึ่งอุดมการณ์แบบเผด็จการทหารของพม่านั้น ถือได้ว่าทหารมีอ�ำนาจ
อย่างสมบูรณ์ทางการเมืองการปกครอง ในฐานะทีร่ ฐั บาลทหารพม่ามีอ�ำนาจตัดสิน
ใจในการก�ำหนดนโยบาย รัฐบาลทหารพม่าได้เปลี่ยนชื่อเป็น SPDC หรือ สภา
สันติภาพแห่งรัฐ เพื่อน�ำพม่าเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ เมื่อรัฐบาลทหารพม่า
เห็นว่าต้องเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนพม่าด้วยการเลือกตัง้
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้ประชาคมโลกยอมรับการปกครองของรัฐบาลทหารมากยิง่ ขึน้ การ
เปิดรับพลังทางเศรษฐกิจและทางสังคมทีท่ �ำให้พม่าก้าวสูค่ วามเปลีย่ นแปลง แม้วา่
การเมืองของพม่าจะล้มลุกคลุกคลานและถูกต่อต้านจะภายนอกมาโดยตลอด แต่
รัฐบาลได้แสดงจุดยืนว่าจะบริหารประเทศที่จะน�ำสันติภาพและการพัฒนามาสู่
สังคมพม่าได้
เวียดนาม มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ หลังจากที่มี
การใช้นโยบายปฏิรูปที่เรียกว่า “Doi Moi” ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีอุดมการณ์
แบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ซึ่งแตกต่างจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็น
ประชาธิปไตย หลังจากที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในค.ศ.1995 ถือเป็น
ประเทศแรกในกลุ่ม CLMV ท�ำให้เวียดนามต้องการลดความตึงเครียดกับอาเซียน
ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขจัดอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก
อาเซียนกลับท�ำให้มูลค่าการลงทุนจากอาเซียนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเฉพาะ
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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 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ก�ำลังจะมาถึง จะช่วยให้
ความส�ำคัญกับการลดช่องว่างของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกอาเซียน
เก่าทั้ง 6 ประเทศ และสมาชิกอาเซียนใหม่ หรือกลุ่มประเทศ CLMV ได้ ผ่าน
ความร่วมมือภายใต้โครงการแผนงานกรอบความริเริม่ เพือ่ การรวมตัวของอาเซียน
(Initiative for ASEAN Integration: IAI)32
บทสรุป
การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศ
CLMV กับการพัฒนาเศรษฐกิจ กล่าวคือ การศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ท�ำให้เข้าใจถึงที่มาของอุดมการณ์ที่มีความแตกต่างกัน กัมพูชามีอุดมการณ์
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ระบบทุนนิยม
กลไกตลาด ลาวมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม พม่ามีอดุ มการณ์แบบเผด็จการทหารมีการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกลไกตลาด และเวียดนามมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมได้มี
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ซึ่งแต่ละอุดมการณ์ได้มีการก�ำหนดนโยบาย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมือง เมือ่ อุดมการณ์ตอ้ งเผชิญปัญหา 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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สาเหตุหลัก คือ ความด้อยพัฒนาและการด�ำเนินนโยบายทีผ่ ดิ พลาดท�ำให้ประเทศ
ต่างๆน�ำบทเรียนทีเ่ คยล้มเหลวมาใช้ในการก�ำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมี
เป้าหมาย คือ การพัฒนาประเทศเพือ่ ให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนา เช่น กัมพูชา
ได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม33 ลาวได้ใช้นโยบายจินตนาการใหม่ พม่าได้
ก�ำหนดนโยบายเปิดประเทศ และเวียดนามใช้นโยบายปฏิรูป Doi Moi โดยที่
ประเทศต่างๆได้ใช้อดุ มการณ์เป็นตัวขับเคลือ่ นและก�ำหนดนโยบายในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ โดยน�ำเอาศักยภาพทีม่ อี ยู่ ได้แก่ ทีต่ งั้ และอาณาเขตทีส่ ามารถเชือ่ ม
โยงประเทศทัง้ ภายในภูมภิ าคและนอกภูมภิ าค ศักยภาพด้านลงทุน และศักยภาพ
ด้านตลาด กลุม่ ประเทศ CLMV อย่างพม่า เวียดนาม มีแรงงานราคาถูกเป็นจ�ำนวน
มาก และก�ำลังจะกลายเป็นตลาดที่ส�ำคัญ34 อีกทั้งจุดแข็งของประเทศเหล่านี้คือ
การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมาตรการจากรัฐบาลของประเทศ
ต่างๆ ท�ำให้กลุ่มประเทศ CLMV สามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากยิ่ง
ขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับประเทศทั้งภายในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ทกี่ �ำลังจะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถึงแม้วา่ อุดมการณ์ทางการ
เมืองของทั้ง 4 ประเทศนี้มีความหลากหลายและแตกต่างไปจากสมาชิกอื่นๆของ
อาเซียน อย่างอุดมการณ์ของเวียดนาม ลาวทีม่ อี ดุ มการณ์แบบสังคมนิยม และพม่า
เป็นเผด็จการทหาร ส่วนในแง่ระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนเก่า
และกลุ่มประเทศ CLMV ก็ตาม และ อาจจะกลายเป็นอุปสรรคส�ำหรับการรวม
ตัวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลกใน
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์ได้ท�ำให้เส้นแบ่งทางอุดมการณ์คอ่ ยๆจางหายไป แต่การบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนเก่าและกลุม่ ประเทศ CLMV ภาย
ใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความใกล้ชิดและแนบแน่นมากยิ่งขึ้น
33 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย, “ยุทธศาสตร์สี่เหลี่ยม…แนวทางสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกัมพูชา (2006)”, จาก http://www.exim.go.th/doc/research/targeted_country/6577.pdf.
34 ผูจ้ ดั การออนไลน์, “ชีก้ ลุม่ ประเทศ CLMV น่าลงทุน เผยกัมพูชาเนือ้ หอมสุด”, สืบค้นเมือ่ 24 พฤษภาคม
2557 จาก http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151679 .
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ผูบ้ ริหารกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Executive and Corporate Social
Responsibility
ดุษฎี วรธรรมดุษฎี1

บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อพิเคราะห์แนวคิดของมิลตั้น ฟรีดแมนที่
เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่เป็นพื้นฐานความ
เข้าใจของมโนทัศน์ดังกล่าว โดยบทความได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ (1) ฟรีด
แมนกับทุนนิยมเสรี ทีแ่ สดงให้เห็นว่า การให้ความส�ำคัญต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจ
ก่อนการเมืองนั้น ส่งผลดีต่อสังคมโดยเฉพาะตลาดเสรี (2) ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภาคธุรกิจ ซึ่งบทบาทของผู้บริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ภาคธุรกิจนัน้ ก็เป็นไปเพือ่ การเพิม่ ผลก�ำไรต่อผูถ้ อื หุน้ และ (3) น�ำประเด็นจากข้อ
ที่ 1 และ 2 มาสร้างข้อถกอภิปรายปลายเปิด ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร
ค�ำส�ำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสีย
1 อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ 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�ำ
ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดของภาคธุรกิจอันเป็นที่นิยม
ได้แก่ แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดูเหมือนว่าภาคธุรกิจจะต้องเข้ามามี
บทบาทหลักในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม สืบเนือ่ งมาจากปัญหาสังคมและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมร่วมสมัย การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาค
ธุรกิจทีม่ ขี อบเขตอย่างกว้างขวางนัน้ ล้วนถูกท�ำให้เข้าใจได้วา่ เป็นกลยุทธ์ทางการ
ตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทเสียยิ่งกว่าการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ออกมาจากใจจริง ในทางตรงกันข้าม แนวคิดที่ว่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆ หรือ
เป็นเพียงการโปรยยาหอมของภาคธุรกิจแต่ถ่ายเดียว ขณะเดียวกัน ผลพวงจาก
การหาก�ำไรของภาคธุรกิจที่ก่อปัญหาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ภาคสังคมจึงได้เรียกร้องถึงความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจ โดย
เฉพาะความรับผิดชอบจากผูบ้ ริหารและคณะกรรมการบริหาร ทีห่ าประโยชน์จาก
ภาคสังคมมาเป็นระยะเวลายาวนานด้วยเช่นกัน ดังนั้น บทความนี้จึงขอท�ำหน้าที่
เป็นส่วนหนึ่งในการอธิบายและคลี่คลายแนวคิดดังกล่าว ผ่านนักคิดชื่อดังรางวัล
โนเบลที่แนวคิดมีอิทธิพลข้ามโลก เพื่อเข้าใจถึงที่มา ความเป็นไป และข้อถกเถียง
ตัง้ ต้นของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมบนพืน้ ฐานของโลกเสรีทนุ นิยมร่วมสมัย
ของเรา
ฟรีดแมนกับทุนนิยมเสรี
มิลตั้น ฟรีดแมน (Milton Friedman) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ผู้
สนับสนุนสังคมเสรี ตลาดเสรีและเจตจ�ำนงเสรีส�ำหรับปัจเจกชนนิยม เป็นบุคคล
ผูท้ รงอิทธิพลทางความคิดต่อวงการเศรษฐศาสตร์โลกศตวรรษที่ 20 ผลงานทีเ่ ป็น
บทความ บันทึกการบรรยาย หนังสือ เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างสูง หนังสือของ
เขา อาทิ Capitalism and Freedom (1962) ที่มีอายุกว่า 50 ปี ก็ยังคงมีสาระ
ในการอธิบายสังคมทุนนิยมเสรี ที่ได้รับชัยชนะเกือบเบ็ดเสร็จของสังคมโลกร่วม
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สมัยอันเป็นอยู่ทุกวันนี้ ถึงแม้ได้มีบางลัทธิคิดเห็นว่า ทุนนิยมก�ำลังขุดหลุมฝังศพ
ตนเอง บ้างก็เห็นว่าทุนนิยมปัจจุบันคือทุนนิยมขั้นก้าวหน้า จนกระทั่งถูกมองว่า
เป็นทุนนิยมสามานย์ ฯลฯ อย่างไรก็ดี ข้อถกเถียงของหนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็น
จุดทีแ่ สดงให้เห็นถึงทุนนิยมเสรีทมี่ คี ณ
ุ ปู การต่อสังคมสมัยใหม่ อันควรน�ำมาเชือ่ ม
โยงต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท�ำความเข้าใจบนฐานคติเศรษฐกิจ
เสรีนิยม
ใน Capitalism and Freedom ฟรีดแมนมองว่า “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ
เป็นเป้าหมายในตัวของมันเองทีม่ ตี อ่ ผูเ้ ชือ่ ในเสรีภาพ เสรีภาพทางเศรษฐกิจยังเป็น
สิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อที่จะได้มาซึ่งความส�ำเร็จของเสรีภาพทางการเมือง” ซึ่งเป็น
แนวคิดพื้นฐานอันเป็นหลักส�ำคัญของมุมมองเศรษฐกิจแบบเสรีของเขานั่นเอง
หากย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) ที่เน้นไปที่เสรีภาพอัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดและปัจเจกชนในฐานะแก่นแท้ทมี่ อี ยูจ่ ริงในสังคม ด้วยมุมมอง
แบบเสรีนยิ ม เสรีภาพคือคุณค่าทีเ่ รามีและกระท�ำกับความสัมพันธ์ระหว่างกันท่าม
กลางผู้อื่น คุณค่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่เราเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้อื่น คุณค่าของ
คน “ดี” หรือ “เลว” จึงขึน้ อยูว่ า่ ใครเป็นคนตัดสินโดยอยูภ่ ายใต้ขอบเขตจริยธรรม
ของปัจเจกชน เสรีนิยมสนับสนุนหลักนโยบายเศรษฐกิจเสรีแบบ laissez faire
ที่พยายามลดบทบาทของรัฐในกิจการด้านเศรษฐกิจและหลีกเลี่ยงการแทรกแซง
ปัจเจกชน เสรีนิยมสนับสนุนการค้าเสรีระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงโลกด้วย
ประชาธิปไตยและสันติภาพ (Friedman, 1962: 18-19)
ประเด็นก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจและเสรีภาพ
ทางการเมือง สืบเนื่องมาจาก สวัสดิการทางวัตถุเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ
เสรีภาพของปัจเจกชนคือปัญหาทางการเมือง ถ้าปัญหาทางเศรษฐกิจได้รับการ
จัดการ ก็จะน�ำไปสูก่ ารสนับสนุนสังคมเสรี การจัดการทางเศรษฐกิจเป็นสิง่ ส�ำคัญ
เพราะมีผลต่อการรวมหรือกระจายอ�ำนาจ องค์กรทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวน�ำส�ำคัญ
ที่ท�ำให้สังคมมีเสรีภาพ ขณะเดียวกัน เสรีภาพทางเศรษฐกิจมีบทบาทต่อเสรีภาพ
ทางการเมือง เมื่อบรรยากาศของตลาดเสรี ทุนนิยมแบบแข่งขัน บริษัทเอกชน
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เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนอ�ำนาจทางการเมือง จะเห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ได้ปรากฏมาแล้วในประวัติศาสตร์
สังคมนายทุนตลาดเสรีอปุ ถัมภ์เสรีภาพ กล่าวคือ เสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นเงือ่ นไข
ส�ำคัญส�ำหรับเสรีภาพทางการเมือง ดังนัน้ “เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ในและของตัว
มันเอง เป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของเสรีภาพทั้งหมด” (Friedman, 1962: 21)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ฟรีดแมนกล่าวไว้วา่ บริษทั ไม่ควรต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่
ว่าจะเป็นสังคมหรือสาธารณะ เพราะว่าบริษัทต้องสนใจในแต่การเพิ่มก�ำไรของ
บริษทั เพือ่ หุน้ ส่วนของบริษทั กล่าวคือ บริษทั มีความรับผิดชอบเพียงการหาก�ำไรให้
มากขึน้ เท่านัน้ แล้วตลาดเสรีทนุ นิยมจะเป็นส่วนเพิม่ สวัสดิการสังคมเอง นักธุรกิจ
ไม่ใช่นกั ศีลธรรมหรือมีความสามารถทีจ่ ะรับผิดชอบอะไรได้ หากแต่กฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นจะเป็นขีดจ�ำกัดของธุรกิจในการแสวงผลก�ำไร การมองเช่น
นี้ จึงไม่ตา่ งจากข้อจ�ำกัดทางกฎหมายได้กลายเป็นข้อจ�ำกัดของธุรกิจทีม่ ตี อ่ สังคม
ไปด้วย โดยเฉพาะบท “Monopoly and Social Responsibility of Business
and Labor” ใน Capitalism and Freedom ฟรีดแมนมองว่า นายทุนผูกขาด
เป็นผูย้ กประเด็น “ความรับผิดชอบต่อสังคม” เพราะว่ามีอ�ำนาจในการรับผิดชอบ
ต่อธุรกิจและแรงงานอันเป็นเป้าหมายหลักของสังคม (Friedman, 1962: 102)
ในประเด็นนี้ จะเป็นไปได้วา่ ทุนนิยมทีม่ กี ารแข่งขันย่อมมีผลดีตอ่ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วย เมื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเงื่อนไขและผลที่ได้จากภาวะการ
แข่งขัน ซึง่ กลับกลายมาเป็นผลดีกบั สังคม กล่าวอีกนัยหนึง่ การแข่งขันของนายทุน
ผูกขาดพยายามที่ขยับขยายทุนด้วยภาวะการแข่งขัน เงื่อนไขส�ำคัญที่เป็นจุดเด่น
ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ซึ่งก็เป็น
เรื่องที่ดีต่อสังคมนั่นเอง ฟรีดแมนยืนยันว่า ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นความรับ
ผิดชอบของปัจเจกชน รัฐบาล หรือกลุ่มต่างๆ ที่เป็นรูปแบบของความสมัครใจต่อ
การดูแลใส่ใจความต้องการของสังคม ผูบ้ ริหารบริษทั จะต้องน�ำก�ำไรและโสหุย้ ของ
บริษัทไปด�ำเนินการ กล่าวได้ว่า ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนจะน�ำก�ำไรของบริษัทส่วน
หนึ่งเข้าไปช่วยเหลืออันเป็นปัจจัยทางสังคม การที่ผู้บริหารบริษัทด�ำเนินการตาม
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กฎหมายและศีลธรรมจรรยาบรรณอันดีของสังคม นัน่ ก็คอื การทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ ได้
ท�ำตามหน้าที่ของเขาและเธอต่อสังคม
ค�ำถามต่อมาคือ ถ้านักธุรกิจให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม
มากกว่าการสร้างผลก�ำไรสูงสุดให้ผถู้ อื หุน้ เขาจะรูห้ รือไม่วา่ มันคืออะไร ในทางหนึง่
เขาสามารถควบคุมราคาและค่าจ้างโดยปราศจากเงินเฟ้อ คือการควบคุมดังกล่าว
เพือ่ หลีกเลีย่ งเงินเฟ้อ ประเด็นนีด้ เู หมือน นักธุรกิจจะมีความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของตนและช่วยเหลือสังคมด้วยกลไกของเขาที่มีต่อธุรกิจและสังคม
ฟรีดแมนอธิบายไว้ว่า “มีแต่เพียงภาคธุรกิจหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการใช้ทรัพยากรและกิจกรรมของธุรกิจนั้น ภาคธุรกิจสามารถเพิ่ม
ผลก�ำไรตราบเท่าที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเกม ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบเปิดและ
เสรี โดยปราศจากการล่อลวงและฉ้อฉล” (Friedman, 1962: 112) เป็นจุดยืน
หลักทางความคิดของเขานั่นเอง
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้บริหารภาคธุรกิจ
โดยพืน้ ฐานแล้ว ข้อคิดเห็นทีม่ ตี อ่ แนวคิดความรับผิดชอบของธุรกิจทีม่ ตี อ่
สังคมของฟรีดแมน ที่กลายมาเป็นข้อถกเถียงเชิงสาธารณะปรากฏขึ้นใน “The
Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (1970) โดย
ชือ่ บทความเป็นประโยคนัยตรงทีต่ อบค�ำถามในตัวของมันเอง ถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของภาคธุรกิจที่เป็นไปเพื่อการเพิ่มขึ้นของผลก�ำไรแก่ธุรกิจนั้นเอง ฟรีด
แมนได้น�ำมาตรฐานทางจริยธรรมแบบอรรถประโยชน์นิยมและปัจเจกนิยมมาใช้
อย่างซ้อนเร้นในข้อถกเถียงของเขา โดยปราศจากหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุน
มาตรฐานทางจริยธรรมที่เขาเองกล่าวถึง นอกจากตัวอย่างที่เขาเล่าไว้ในตอนต้น
ของบทความ ถึงความเข้าใจผิดของนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสที่เชื่อว่า พวกเขาปกป้อง
บริษัทที่ท�ำธุรกิจเสรี โดยปฏิเสธว่าธุรกิจไม่ได้สนใจเพียงแต่ผลก�ำไรเท่านั้น หาก
แต่ได้ช่วยส่งเสริมความปรารถนาอันเป็นเป้าหมายของสังคม ซึ่งท�ำให้ธุรกิจมี
“จิตส�ำนึกทางสังคม”
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถึงแม้ฟรีดแมนกล่าวถึงข้อดีของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
มาโดยตลอด แต่ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นสายล่อฟ้าของการก�ำหนดกฎ
เกณฑ์ และผูบ้ ริหารก็จะใช้กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมดักหน้าการก�ำหนดกฎ
เกณฑ์จากภาครัฐ (Aune, 2007: 210) ขณะเดียวกัน ฟรีดแมนเริม่ ต้นอภิปรายถึง
“ธุรกิจ” ว่าจะมีความรับผิดชอบได้หรือไม่นั้น ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เท่านั้นที่มี
ความรับผิดชอบ บริษัทที่เป็นบุคคลสมมติ ในความเข้าใจนี้ จึงมีความรับผิดชอบ
แบบเสมือน ดังนั้น “ธุรกิจในภาพรวมทั้งหมดไม่สามารถกล่าวได้ว่ามีความรับผิด
ชอบ” (Friedman, 1970: 1)
ในทางตรงกันข้าม ผู้บริหารบริษัทมีสถานะเป็นบุคคลตามสิทธิที่เป็น เขา
สามารถมีความรับผิดชอบต่อจิตสาธารณะ ศาสนา สมาคม ชุมชน ประเทศชาติ ซึง่
ก็เป็นการอุทิศรายได้บางส่วนเข้าไปมีส่วนร่วม หรือแม้ลาออกจากงานเพื่อไปร่วม
ปกป้องประเทศชาติ ตรงนี้แสดงให้เห็นถึง การที่ผู้บริหารจ่ายเงิน หรือเวลา หรือ
แรงกาย ที่ไม่ใช่เงิน หรือเวลา หรือแรงงานของลูกจ้างบริษัท ประเด็นนี้ ผู้บริหาร
ได้ท�ำการเพื่อเป็นผู้อุทิศต่อเป้าประสงค์ของเขาเอง กล่าวได้ว่าเป็น “ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของปัจเจกชน ไม่ใช่ธุรกิจ” (Friedman, 1970: 2)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ผูบ้ ริหารต้องเล่นตามข้อก�ำหนดพืน้ ฐานทัง้ กฎหมายและทาง
สังคม หมายความได้ว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมในความสามารถของ
เขาในฐานะนักธุรกิจ ในเมือ่ ทุกสิง่ มีราคาทีต่ อ้ งจ่าย ไม่มอี ะไรฟรีในโลกการแข่งขัน
ท่ามกลางกลุ่มผลประโยชน์ที่ใช้อ�ำนาจให้ลุล่วงผ่านการค�ำนวณอย่างมีเหตุมีผล
(Aune, 2007: 211) บทบาทของผู้บริหารธุรกิจคือบริหารจัดการเงินของผู้ถือหุ้น
หรือลูกค้า หรือลูกจ้าง โดยจ�ำแนกแจกจ่ายเงินของพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การกระ
ท�ำเฉพาะเจาะจงตามประสงค์ของพวกเขา โดยผูบ้ ริหารต้องบริหารจัดการความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของแต่ละส่วนอย่างเหมาะสมชัดเจนเสียมากกว่าการเป็นตัวแทน
ของ ผูถ้ อื หุน้ หรือลูกค้า หรือลูกจ้าง ด้วยการจ่ายเงินทางอืน่ เสียแทนทีพ่ วกเขาจะ
ใช้มนั ซึง่ บทบาทของผูบ้ ริหารบริษทั ตรงนีไ้ ด้แสดงออกถึงลักษณะของจัดการธุรกิจ
ในรูปแบบของภาษีเพื่อใช้ในไปทางสังคม ซึ่งส่งผลไปยังลูกจ้างภาครัฐ ข้าราชการ
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ภาษีและค่าใช้จ่ายจากภาคธุรกิจก็เพื่อเลี้ยงดูสังคมนั่นเอง
ผลที่สืบเนื่องจากการที่ผู้บริหารบริษัทดูแลผลประโยชน์ของบริษัท เขา
สร้างสินค้า ขาย และระบบการเงิน แต่ใช่ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องเงินเฟ้อ เขา
อาจลดราคาสินค้า หรือลดปริมาณการผลิตเพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย ค�ำถามทีต่ ามมาก็คอื
ราคาที่เสียไปเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจของสังคม ในเมื่อเขาต้อง
ดูแลผู้ถือหุ้น ลูกค้าและลูกจ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ฟรีดแมนมองว่าบทบาทผู้บริหาร
ในฐานะบุคคลได้ท�ำหน้าที่ดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในภาคธุรกิจแล้ว แสดงถึงความ
รับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคมก็คือการสร้างก�ำไรให้บริษัท จากนั้นปัจเจกชน
ในฐานะพลเมืองภายในระบบเศรษฐกิจก็จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ตัวของเขาเองในกิจการต่างๆ นานาที่เขาเห็นชอบอย่างเหมาะสม
ในทางหนึง่ หุน้ ส่วนได้คดั สรรผูบ้ ริหารเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ อบสนองผลประโยชน์
ตามหลักการของบริษัท ซึ่งก็คือคณะกรรมการผู้ถือหุ้น โดยหน้าที่ของผู้บริหารจึง
ต้องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทตามกลไกตลาด ไม่ใช่กลไกทางการเมือง ที่ต้อง
ตอบสนองในเชิงสังคม บริษทั เอกชนเองท�ำการแข่งขันในตลาด และต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระท�ำของตนในทุกด้านโดยปริยาย หากแต่ตอ้ งอยูใ่ นเงือ่ นไขของกลไกของ
ตลาดเท่านัน้ เราสามารถเข้าใจได้วา่ ความสนใจหลักของธุรกิจควรจะเพือ่ สร้างผล
ก�ำไร ถ้าปราศจากผลก�ำไรธุรกิจไม่สามารถอยู่รอด ในขณะที่ การเพิ่มขึ้นของผล
ก�ำไรเป็นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจของบริษทั ซึง่ ก็เป็นประโยชน์ตอ่ พลเมืองเศรษฐกิจ
ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลไม่ควรบีบบังคับหรือออกกฎบริษัทให้เข้ามารับผิดชอบ
สังคม (Coleman, 2013) เพราะบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียไป
อย่างคู่ขนานไปพร้อมกันกับการช่วยเหลือให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้ว
เมื่อหลักการทางการเมืองเน้นความส�ำคัญของกลไกตลาดเป็นไปอย่าง
เอกฉันท์ แนวคิดตลาดเสรีวางอยูบ่ นทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล ไม่มปี จั เจกชนผูใ้ ดบังคับ
ขู่เข็ญผู้อื่น ความร่วมมือเป็นไปด้วยความเต็มใจ โดยมีคุณค่าร่วมกันและความรับ
ผิดชอบของปัจเจกชน สังคมจึงเป็นการรวมกันของปัจเจกชนและกลุ่มที่หลาก
หลาย ที่มีความเต็มใจตอบสนองผลประโยชน์ของสังคมทั่วไป ดังนั้น บทความ
84 วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

“The Social Responsibility” ของฟรีดแมนแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่เป็นประเด็นของภาคธุรกิจ แล้วเศรษฐกิจที่เสรีอย่างเต็มรูปแบบ จะ
น�ำเสรีภาพมาสูก่ ารเมืองสอดคล้องตามแนวคิดหลักทีป่ รากฏใน Capitalism and
Freedom หากแต่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ เป็นการมองเชิงสังคมหรือ
เป็นประเด็นทางสังคม ตรงนีต้ อ้ งท�ำความเข้าใจถึง “สังคมและศีลธรรม” ว่าอาจจะ
ยังไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอย่างการเมือง ที่หมายความเช่นนี้ จึงเป็นการเน้นย�้ำกลับ
ไปที่ความรับผิดชอบของธุรกิจ ที่ต้องท�ำหน้าที่ของตนเพื่อเป็นป้อมปราการหลัก
ของเสรีภาพ ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประเด็นที่ไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้อง
(Teivainen, 2013) หากแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแต่ถ่ายเดียว
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ทัศนะของฟรีดแมนมีข้อคิดเห็นต่อ
ความรับผิดชอบต่อสังคมว่า ไม่ใช่หน้าทีข่ องภาคธุรกิจ จึงเป็นการยากทีจ่ ะปฏิเสธ
ได้วา่ แนวคิดของของเขาประกาศชัดแจ้งถึงผลประโยชน์หรือก�ำไรต้องอยูเ่ หนือสิง่
อืน่ ใด จึงเป็น “ความรับผิดชอบทีบ่ ริษทั มีตอ่ สังคม เพือ่ ใช้ทรัพยากรและเข้าไปข้อง
เกี่ยวกับการก�ำหนดกิจกรรมที่เพิ่มก�ำไรให้กับบริษัท” (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) โดยที่มีผู้บริหารคอยก�ำกับดูแลให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทั้งหลาย
อย่างไรก็ดี แม้กระทัง่ “ผูบ้ ริหาร” ก็ไม่มคี วามชอบธรรมทีจ่ ะตัดสินใจเกีย่ ว
กับ “สังคม” โดยปราศจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร งานกิจกรรมเพื่อ
สังคมมีค่าใช้จ่ายไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ไม่ใช้ทรัพยากรแหล่งใดก็แหล่งหนึ่งของ
บริษัท ก็ต้องใช้เงินในการด�ำเนินกิจการ ซึ่งขึ้นอยู่กับการมองเห็น “คุณค่า” ของ
กิจกรรมมากน้อยเพียงใด เมือ่ ใดทีผ่ บู้ ริหารเข้าไปข้องเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม นัน่ หมายถึงเขาก�ำลังละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ส่วนบุคคลและธรรมชาติของ
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การแลกเปลีย่ นค้าขายทีเ่ ป็นไปอย่างเต็มใจ “ในตลาดเสรีไม่มผี ใู้ ดบังคับใครไม่ทาง
ใดทางหนึง่ ได้ กลุม่ คนเข้ามาเกีย่ วข้องด้วยความเต็มใจ เพราะเขาเชือ่ ว่าประโยชน์
จากการตัดสินใจของแต่ละคน วางอยูบ่ นข้อมูลทีถ่ กู ก�ำหนดด้วยราคาทีต่ งั้ โดยเสรี”
(Ferrero et al, 2012: 6)
ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อใคร?: ข้อถกอภิปรายปลายเปิด
ค�ำถามที่ว่าผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบต่อใคร? ตามทัศนะของฟรีด
แมนโดยพื้นฐานแล้ว ในตลาดเสรี การแลกเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเต็มใจ ความ
น่าเชื่อถือหรือไว้วางใจของบริษัทในด้านความรับผิดชอบโดยปรกติวิสัยแล้ว ย่อม
กระท�ำอย่างเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและผลทีส่ บื เนือ่ งตามมาของมัน ซึง่ เกือบทุก
ครัง้ ทีผ่ บู้ ริหารมีนโยบายในการรับผิดชอบด้วยวิธจี า่ ยสินไหมทดแทน อันเป็นเพียง
ความรับผิดชอบด้วยการใช้มูลค่าของเงินแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น (Ferrero
et al, 2012: 10) ในท�ำนองเดียวกัน บริษัทยังคงมีเสรีภาพในการสร้างมลภาวะ
(ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเป็นมลภาวะที่สามารถชดเชยด้วย
ภาษีที่ถูกก�ำหนดโดยรัฐบาล เพราะสามารถควบคุมผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผลได้
(Friedman, 1973: 29 cited in Ferrero et al, 2012: 14) กล่าวอีกนัยหนึ่ง
บุคคลที่เป็นคู่กรณีกับบริษัทก็จะได้รับค่าชดเชยแทนการฟ้องร้องคดีความ หาก
แต่สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ นานา ที่บริษัท
สามารถลดทอนให้เป็นเพียง “มูลค่า” ของสินไหมทดแทนหรือการจ่ายค่าชดเชย
ที่มากพอกระทั่งยกฟ้อง ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายเพื่อการ
ขับเคลือ่ นบริษทั ซึง่ หมายถึงผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ สวงหาผลประโยชน์สงู สุดให้กบั หุน้
ส่วนเท่านั้น ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทางตรงกันข้าม เมื่อระบบตลาดเสรีเกื้อกูลกับสังคมเสรีที่มีกฎเกณฑ์
ของเกมให้เล่นโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนดและก�ำกับดูแล จึงเป็นไปได้ที่ ความรับ
ผิดชอบขั้นพื้นฐานของผู้บริหารนั้นคือสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
เพื่อผู้มีส่วนได้เสีย เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อ
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หุ้นส่วนด้วยเช่นกัน กล่าวได้ว่า อะไรที่ดีต่อหุ้นส่วนก็ไม่จ�ำเป็นต้องดีต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ในทางกลับกัน อะไรที่ดีต่อผู้ส่วนได้เสียย่อมดีต่อหุ้นส่วนเป็นแน่แท้ แต่
จะมากหรือน้อยจากความคาดหวังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะบริษัทที่ “ใหญ่เกิน
ที่จะล้ม” ก็ได้รับการโอบอุ้มจากสังคมไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ซึ่งบ่อยครั้งการให้
เงินเพือ่ ช่วยเหลือให้พน้ จากปัญหากลับกลายมาเป็นความรับผิดชอบของสังคมทีม่ ี
ต่อภาคธุรกิจ โดยข้ออ้างที่ว่า ถ้าล้มไปแล้วจะสร้างปัญหาที่ตามมามากกว่าที่เป็น
อยู่นี้ ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะผู้ตัดสินใจจึงไม่สามารถมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ไม่
ประสงค์ได้ แม้กระทั่งการตัดสินใจของเขาเอง
อย่างไรก็ดี เนื้อความตั้งแต่ส่วนนี้เป็นต้นไป ผู้เขียนขอน�ำเสนอข้อถกเถียง
สองประเด็นเบื้องต้นที่มีใจความส�ำคัญหลักที่สัมพันธ์กับผู้บริหารกับความรับผิด
ชอบต่อสังคม อันเป็นเครื่องมือเพื่อน�ำไปสู่การถกอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง จากการสร้างข้อถกเถียงโดยสังเขปแนวคิดของฟรีดแมน ตาม
อย่างที่ได้น�ำเสนอในหัวข้อฟรีดแมนกับทุนนิยมเสรีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ของผู้บริหารภาคธุรกิจที่ผ่านมาข้างต้น ดังนี้
ประการแรก ฟรีดแมนระบุชดั ไว้ใน “The Relation between Economic
Freedom and Political Freedom” ใน Capitalism and Freedom (1962)
ด้วยสายตาของเสรีนิยมว่า เสรีภาพของปัจเจกชนหรือครอบครัว เป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการตัดสินการจัดการเชิงสังคม เสรีภาพเป็นดัง่ คุณค่าทีเ่ ราต้องมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันท่ามกลางผู้อื่น เป็นคุณค่าที่เกี่ยวข้องไปสู่ความสัมพันธ์ท่ามกลางผู้อื่น
คุณค่าที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพในขอบเขตทางจริยธรรมของปัจเจกชน
(Friedman, 1962: 12, 14) สืบเนือ่ งต่อมาจากเรือ่ งเสรีภาพ ถ้าเราไม่เชือ่ ในตลาด
เสรี ซึ่งหมายถึงขาดความเชื่อในตัวเสรีภาพเอง เมื่อเสรีภาพของปัจเจกชนกับตัว
เลือกในตลาดของสังคมเสรีเป็นสิ่งหลักในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคม
เราสามารถที่จะพัฒนาข้อถกเถียงจากประเด็นเสรีนิยมและตลาดเสรีข้างต้นได้
ว่า ถ้าเสรีภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการแข่งขันในตลาดและแสวงผลประโยชน์
(อย่าง) เสรี ผู้บริหารที่รับนโยบายจากหลักการของบริษัทที่ต้องแสวงหาและ
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ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลตามมา และสิ่งที่ได้นั้น เป็น
ผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เมือ่ เราเชือ่ ในตลาดเสรีและ
กลไกตลาดจะเป็นตัวก�ำหนดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมน�ำหน้าการเมือง
เสรีภาพทางเศรษฐกิจต้องมาเป็นอย่างแรก แล้วจะน�ำมาซึ่งเสรีภาพทางการเมือง
ค�ำถามที่เกิดขึ้นคือ
เราสามารถปล่อยให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจก�ำหนดโครงสร้างสังคมได้แต่
เพียงถ่ายเดียวหรือไม่
แล้วเสรีภาพที่ว่านั้น เป็นเสรีภาพที่แท้จริงหรือเป็นเสรีภาพที่ถูกก�ำหนด
โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจและกลไกตลาดเพียงเท่านั้นเองดอกหรือ และ
ผูบ้ ริหารทีม่ ฐี านะเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นบริษทั และเป็นปัจเจกชนใน
เวลาเดียวกัน สามารถแบ่งขอบเขต บทบาทและสถานภาพต่อกระบวนการด�ำเนิน
กิจการตลอดทั้งการตัดสินใจได้อย่างไร
ข้อค�ำถามทัง้ สามข้อทีแ่ ตกย่อยมาจากประเด็นดังกล่าว สะท้อนให้เราเห็น
แล้วว่า เสรีนิยมอย่างสุดโต่งมีความส�ำคัญโดยเป็นวิถีทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสังคมที่น่าพึงพอใจตราบเท่าที่เราสามารถอยู่ในระบบเศรษฐกิจสังคม
ดังกล่าวได้ ด้วยการแสวงผลประโยชน์ได้มากทีส่ ดุ ภายใต้ขอ้ ก�ำหนดทางกฎหมาย
สมทบกับมือทีม่ องไม่เห็นหรือกลไกตลาด จะท�ำให้เกิดสมดุลแล้วขับเคลือ่ นตลาด
จากนัน้ ตลาดจะไปขับเคลือ่ นเศรษฐกิจสังคมต่อไป หากแต่สงั คมทีด่ เู หมือนจะเป็น
ไปได้ด้วยดีกลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเสมอไป
ประการต่อมาที่ปรากฏใน “The Social Responsibility of Business
is to Increase its Profits” (1970) ผู้บริหารมีความรับผิดชอบคือเพื่อการสร้าง
ผลก�ำไรให้บริษัทเพิ่มมากขึ้น ด้วยการแข่งขันแบบเปิดและเสรีโดยปราศจากการ
หลอกลวงและฉ้อฉล ซึง่ แนวคิดนีเ้ ป็นการมองจากกรอบอรรถประโยชน์ เมือ่ ธุรกิจ
มัง่ คัง่ ก็จะสร้างความมัน่ คงให้กบั สังคม ไม่วา่ จะเป็นการสร้างงาน การบริการ สินค้า
อุปโภคบริโภคที่ดี ผลตอบแทนต่อหุ้นส่วน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาษี ซึ่งก็
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมนัน่ เอง หากแต่ค�ำถามทีต่ ามมาก็คอื กฎ
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เกณฑ์พื้นฐานของสังคมที่ผนวกกับหลักศีลธรรมนั้น มีขอบเขตหรือข้อจ�ำกัดอยู่ที่
ใด ประโยคที่ว่า “โดยปราศจากการหลอกลวงและฉ้อฉล” อันมีนัยเชิงศีลธรรม
รวมถึง การกล่าวความจริง การรักษาสัญญา ความยุติธรรมและเสมอภาพอย่าง
เท่าเทียม ซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของธุรกิจ และมีกฎหมายเป็นข้อ
ก�ำหนดบังคับไม่ให้กระท�ำเกินเลยข้อตกลง นั่นก็คือความต้องการที่ทุกคนต้อง
เคารพกฎหมาย
อย่างไรก็ดี ฟรีดแมนเชื่อว่าผู้บริหารและบริษัทต้องรับผิดชอบในการใช้
เสรีภาพและต้องทนรับผลสืบเนือ่ งทีต่ ามมาจากการกระท�ำของตัวเขาเอง ผูบ้ ริหาร
ต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำของบริษัทในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่
บริษัท ทั้งนี้ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ธุรกิจไม่ใช่บุคคลและเป็นบุคคลที่มีศีลธรรม
ได้ กฎหมายมีไว้ใช้กับบุคคล ส่วนความรับผิดชอบก็เป็นเรื่องศีลธรรมของบุคคล
ดังที่ฟรีดแมนเน้นย�้ำว่า ไม่มีใครบังคับใครให้ท�ำการค้าขายแลกเปลี่ยนในตลาด
เสรี เมื่อเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้น ประเด็นค�ำถามก็คือ
ผูบ้ ริหารรับผิดชอบต่อธุรกิจ ผลประโยชน์ตอ่ หุน้ ส่วนจะเป็นการส่วนคุณค่า
ต่อสังคม แล้วธุรกิจจะไปส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสวัสดิการสังคมเอง (ในกรณี
ภาษี) เป็นแนวคิดที่ภาคสังคมสามารถไว้วางใจได้เท่าใด
ด้วยกฎหมาย ขอบเขตและข้อจ�ำกัดที่มีต่อความรับผิดชอบจะอยู่ตรงที่ใด
ซึ่งความเสียหายหลายสิ่งอย่าง ไม่สามารถที่จะประเมินเป็นค่าสินไหนทดแทนได้
และกฎหมายก็ไม่เคยครอบคลุมปัญหา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ช่องว่างกฎหมายบ่อย
ครั้งไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย
ปัญหาที่มาจากผลที่สืบเนื่องมาจากความไม่ได้ตั้งใจและคาดไม่ถึง บริษัท
จะสามารถรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ด้วยวิธีการอย่างไร และ
ผู้บริหารให้ความส�ำคัญต่อหุ้นส่วนเท่านั้น แล้วผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วน
อื่นจะเป็นอย่างไร
จากข้อถกอภิปรายสองประการที่ได้น�ำเสนอข้างต้น ไม่ได้เป็นเพียงการ
สังเขปประเด็นส�ำคัญเพื่อตั้งค�ำถามกับปัญหาที่เผชิญอย่างกระชับเท่านั้น แต่ยัง
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เผือ่ แผ่ไปสูก่ ารถกแถลงเพือ่ ความชัดเจนและลึกซึง้ อีกด้วย ผูบ้ ริหารต้องมีวสิ ยั ทัศน์
กว้างไกลไปกว่าการตอบแทนจากพันธะผูกพันกับหุน้ ส่วนขยายไปสูผ่ มู้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกภาคส่วนต่อไปด้วยวิธกี ารทีแ่ ยบยลยิง่ ขึน้ กล่าวเป็นค�ำขวัญของภาคธุรกิจได้วา่
“ท�ำเก่งกับบริษัทและท�ำดีต่อสังคม” นั่นเอง

ประเด็นเชิงจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นเรื่องลึกซึ้งละเอียดอ่อน อีกทั้ง ไม่
ได้เป็นแค่การคิดบวกและมองโลกสวยเพียงเท่านัน้ ทีจ่ ะมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้ ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารในบริบทดังกล่าวต้องเผชิญจึงเป็นเสมือนความรับผิดชอบ
ที่ยิ่งใหญ่เหลือคณานับ แต่ก็ใช่ว่าเหนือบ่ากว่าแรงที่สามารถจะท�ำได้

บทส่งท้าย
บทความผูบ้ ริหารกับความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้ตงั้ ต้นด้วยแนวคิดของ
ฟรีดแมน ทีว่ างอยูบ่ นฐานคติแบบเสรีนยิ มและตลาดเสรี โดยทีส่ งั เขปแนวฟรีดแมน
เป็นประโยคได้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจนั้น คือการแสวงหา
ผลก�ำไรให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย โดยไม่ต้มตุ๋นและ
ฉ้อโกง” หากแต่ “เท่าทีม่ ากทีส่ ดุ ” และ/หรือ “ข้อจ�ำกัดของกฎหมาย” และ/หรือ
“ไม่ตม้ ตุน๋ และฉ้อโกง” ฯลฯ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งมาตีความและวิเคราะห์กนั อีกนับครัง้ ไม่
ถ้วนภายใต้บริบทสังคมเศรษฐกิจร่วมสมัย โดยเฉพาะค�ำถามถึง “ผูบ้ ริหาร” ว่าควร
วางบทบาทอย่างไรต่อประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม แม้กระทั่ง “ฟรีดแมน
เองก็ไม่ได้พัฒนาข้อถกเถียงที่เขาตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์” (Salazar and Husted,
2009: 150) หากแต่ปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้สนใจท�ำการถกอภิปรายกันต่อมาจน
กระทั่งปัจจุบัน
อย่างไรก็ดี ความส�ำคัญของข้อถกเถียงทีฟ่ รีดแมนเริม่ ไว้ “ประเด็นความรับ
ผิดชอบต่อสังคมปะทะกับการแสวงผลก�ำไรสูงสุด โดยมีผบู้ ริหารเป็นตัวแทนบริษทั
ผู้ถือหุ้น ในการแสวงหาผลประโยชน์” (Salazar and Husted, 2009: 138) นั้น
เป็นจุดเริ่มต้นและบททบทวนวรรณกรรมทางวิชาการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ถึงแม้จะเป็นส�ำนวนซ�้ำซากน่าเบื่อก็ตาม ซึ่งก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่า เป็นพื้น
ฐานความเข้าใจในการใช้แนวคิดดังกล่าวในเชิงอรรถประโยชน์ก็ดี ปฏิบัตินิยมก็ดี
หากเป็นเรือ่ งทีน่ า่ เสียดาย เมือ่ ความเข้าใจแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
รับรูแ้ ละท�ำความเข้าใจแบบไทย กลับถูกลดทอนให้เข้าใจได้ไม่ไกลไปกว่ากิจกรรม
เพื่อสังคมในการสร้างภาพลักษณ์เชิงประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพียงเท่านั้น ทั้งที่
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กองทุนพัฒนาสตรีแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของสตรีจริงหรือ
Could the Women’s Development Fund
Really Solve the Needs of Women?
เปรมจิตต์ เนาวสัยศรี1

สตรีได้เพียงเฉพาะหน้า (Practical Needs) แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับ
ยุทธศาสตร์ได้ (Strategic Needs) เนื่องจากผู้หญิงยังขาดโอกาสในการก้าวไปสู่
การมีสถานภาพที่เท่าเทียมกับผู้ชาย
ค�ำส�ำคัญ : การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจสตรี ความเสมอภาคหญิงชาย ความต้องการ
เชิงปฏิบัติความต้องการเชิงยุทธศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอว่านโยบายสาธารณะที่รัฐบาล
ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ สตรีเป็นการเฉพาะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
สตรีได้หรือไม่ เนือ่ งจากปัจจุบนั สตรีได้รบั ผลกระทบโดยตรงจากปัญหาเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีต่ �่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อนามัยโลกก�ำหนด แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหา
ผลการศึกษาพบว่า (1) ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหาหนี้นอกระบบ คนใน
ครอบครัวติดยาเสพติด ปัญหาของลูกวัยรุน่ ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วง
ละเมิดทางเพศในที่ท�ำงาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตต�่ำกว่า
มาตรฐานขององค์กรอนามัยโลกและมีภาระบทบาทหลายด้าน (2) ปัญหาทีผ่ หู้ ญิง
เผชิญอยู่เป็นผลมาจากโครงสร้างของสังคมไทยที่มีจารีต ประเพณี และค่านิยมที่
ถูกก�ำหนดโดยผู้ชาย ท�ำให้สร้างปัญหาให้แก่ผู้หญิงและความต้องการของผู้หญิง
ไม่ได้รับการแก้ไข (3) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาสตรีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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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.
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บทน�ำ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นนโยบายประชานิยมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ อย่างเร่งรีบ
ในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
(ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557) ทั้งนี้
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาศักยภาพของสตรี นอกจากนีเ้ ป็นกองทุนทีม่ จี ดุ มุง่ หมายทางการเมืองในการ
สร้างฐานคะแนนเสียง ดังนัน้ จึงมีการช่วงชิงความได้เปรียบในการรับสมัครสมาชิก
ซึง่ เป็นคุณลักษณะเบือ้ งต้นทีจ่ ะได้รบั การเลือกตัง้ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการระดับ
ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเมืองของพรรค
เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนเดียวที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่เพศหญิง
เป็นการเฉพาะ และมีแนวทางการด�ำเนินงานคล้ายคลึงกับนโยบายกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมือง หรือ กองทุน SML ซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทย (ช่วง 2544-2549) รวมทั้งมีสารัตถะด้านการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการพัฒนาสตรีในระดับประเทศตามแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-11 และสอดคล้องกับการพัฒนาสตรีใน
ระดับสากลตามปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี
(Beijing Declaration and Platform for Action - BPFA) ซึ่งมีประเด็นและ
เป้าหมายพัฒนา 4 ด้าน 12 ประเด็นที่ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสตรีในด้าน
เศรษฐกิจ การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำ รวมไปถึงการพิทักษ์
สิทธิสตรีและสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (ส�ำนักงานกิจการสตรีและ
ครอบครัว.2552, น.26)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมเี ป้าประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาของสตรี 3
ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเศรษฐกิจ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของสตรี (2) ด้าน
สังคม เป็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่สตรีเผชิญอยู่ และ (3) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพสตรี เป็นการส่งเสริมให้สตรีได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งในเรื่องของภาวะผู้น�ำและการสร้างเครือข่ายสตรี ส�ำหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ประกอบด้วย (1) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาสตรี แบบ
ดอกเบีย้ ต�ำ่ หรือปลอดดอกเบีย้ (2) การพัฒนาโอกาสในด้านการงานและอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพรวมทัง้ การเพิม่ บทบาท และการสร้างสภาวะผูน้ �ำของสตรี (3) การ
เฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี การช่วยเหลือเยียวยาสตรีทถี่ กู ท�ำร้าย ถูกทารุณ
กรรมและถูกเอารัดเอาเปรียบในสังคม (4) การรณรงค์ให้สงั คมเข้าใจปัญหาสตรีใน
ทุกมิติ โดยมีสัดส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต�่ำและปลอดดอกเบี้ย ร้อยละ
80:20 ของกองทุนทั้งหมด (ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.2555., น.1)
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและการแก้ปัญหาของสตรีได้หรือไม่ รวมทั้งมีการศึกษาถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับสตรีและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้แนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาเป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์และอภิปรายผล ได้แก่ แนวคิดสตรีนยิ ม แนวคิดมิตหิ ญิงชายกับการ
พัฒนา (Gender and Development-GAD) ระบบชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย
(Patriarchy) ความสัมพันธ์ ระหว่างบทบาทหญิงชาย (Gender Relations) การ
แบ่งงานระหว่างหญิงชาย (Gender Division of Labor) แนวคิดการเสริมสร้าง
พลังอ�ำนาจ (Empowerment Approach) และแนวคิดเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีในมิติขององค์การอนามัยโลก
วิธีการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูป
แบบการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) และการเก็บข้อมูลเชิงบอก
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เล่า (Narrative Document) กลุม่ เป้าหมายในการศึกษาเป็นสตรีกลุม่ อาชีพต่างๆ
จ�ำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนรวม 75 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง
(Direct Stakeholder) กับนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล โดย
จ�ำกัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุม่ สตรีทอี่ ยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(1) กลุ่มสตรีที่เป็นแรงงานนอกระบบ (2) กลุ่มสตรีที่มีอาชีพค้าขาย (3) กลุ่มสตรี
ในภาคการเกษตร (4) กลุ่มสตรีที่เป็นแม่บ้านหรือไม่ได้ประกอบอาชีพ (5) กลุ่ม
สตรีที่ท�ำงานในภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก�ำหนดประเด็นในการ
สนทนากลุม่ ไว้ 3 ประเด็นด้วยกัน ซึง่ ประเด็นสนทนาเหล่านีน้ �ำมาจากวัตถุประสงค์
ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจ
ของสตรีได้หรือไม่ อย่างไร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของรัฐบาล ในข้อ (1) คือ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ ต�่ำหรือ
ปลอดดอกเบีย้ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับการลงทุน เพือ่
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือส�ำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การ
สร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการให้แก่สตรี) (ส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.เพิ่ง
อ้าง.,น.1)
ประเด็นที่ 2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มี
ต่อสตรี ได้หรือไม่ อย่างไร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีของรัฐบาล ในข้อ (2) คือ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
สตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วย
เหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหา
สตรีในทุกมิติและการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี) (ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี.อ้างแล้ว.,น.1)
ประเด็นที่ 3 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
สตรีไปสูค่ วามเป็นผูน้ �ำได้หรือไม่ อย่างไร (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของรัฐบาล ในข้อ (3) คือ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่ง
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เสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไขปัญหาสตรีของ
องค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผูน้ �ำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวติ รวมทัง้ เสริม
สร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี) (ส�ำนักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี.อ้างแล้ว.,น.1)
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำเนินการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลทีไ่ ด้จากสนทนากลุม่ สตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร จาก 5 กลุ่มอาชีพที่ก�ำหนดไว้ โดยน�ำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจัด
แยกตามประเด็นค�ำถามวิจัย และใช้กรอบทฤษฏีแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้นมาเป็น
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลการศึกษาวิเคราะห์ดังนี้
ผลการศึกษา
1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของสตรี
ได้หรือไม่อย่างไร จากผลการศึกษาพบว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอบสนอง
ต่อปัญหาเศรษฐกิจของสตรีบางกลุ่มในการเป็นเงินลงทุนดอกเบี้ยต�่ำ สตรีที่ได้รับ
ผลประโยชน์สว่ นใหญ่เป็นผูท้ ไี่ ม่ได้ท�ำงานหารายได้ดว้ ยตนเองและต้องพึง่ พิงสามี
มีปญ
ั หารายได้ไม่พอเพียงกับการด�ำรงชีพในครอบครัว จึงมีความต้องการเงินลงทุน
ท�ำอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ ส่วนสตรีทเี่ ป็นหนีท้ งั้ ในระบบและนอกระบบหวังพึง่
เงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากกอง
ทุนฯ นีเ้ ป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของสตรีเพียงเฉพาะหน้าเท่านัน้ แต่
ไม่ได้แก้ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจของสตรีอย่างถาวร รวมทัง้ ยังไม่ท�ำให้สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของผู้หญิงดีขึ้น แต่กลับเพิ่มภาระการเป็นหนี้สินให้กับผู้หญิง ส่งผลให้ผู้
หญิงต้องท�ำงานหนักขึ้น เพื่อหาเงินมาใช้หนี้ นอกจากนี้กองทุน ฯ ยังไม่สามารถ
เข้าถึงผู้หญิงได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้หญิงที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งต้องการความ
ช่วยเหลือจากเงินกองทุนเป็นล�ำดับแรก แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ผู้หญิงที่ได้รับ
ประโยชน์จากกองทุนส่วนใหญ่มกั จะเป็นกลุม่ พวกพ้องของคณะกรรมการกองทุน
บทบาทสตรี
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2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อสตรีได้
หรือไม่ อย่างไรจากผลการศึกษาพบว่า สตรีกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มได้ประสบ
ปัญหาความรุนแรงทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ โดยเฉพาะ
ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัวมักมีสาเหตุมาจากสามีตดิ สุรา เล่นการพนัน
มีภรรยาน้อย ผู้ชายจะใช้ความรุนแรงกับภรรยาและลูก ส่งผลให้เกิดปัญหาของ
ลูกวัยรุ่น ประกอบกับภายในชุมชนเป็นแหล่งเสพยาเสพติดและแหล่งขาย ท�ำให้
ปัญหาของลูกวัยรุ่นทวีความรุนแรงขึ้นโดยติดยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ติดเกม
วัยรุ่นที่เป็นผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และเป็นภรรยาทั้งด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต นอกจากนีย้ งั พบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในทีท่ �ำงาน
โดยผูบ้ งั คับบัญชาหรือเพือ่ นร่วมงานชายกระท�ำลวนลามต่อลูกน้องและเพือ่ นร่วม
งานทีเ่ ป็นผูห้ ญิง จะเห็นว่าปัญหาความรุนแรงเกิดได้ทงั้ ในพืน้ ทีค่ รอบครัวและพืน้ ที่
สาธารณะ ผูก้ ระท�ำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย สรุป คือ ปัญหาความรุนแรงต่อ
สตรีไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับปัจเจก แต่จะต้องกลับไปแก้ไขในระดับโครงสร้าง
ทั้งระบบ ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมุ่งเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในบางด้าน แต่
ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับการปรับโครงสร้างทางสังคมให้มกี ารเปลีย่ นระบบความ
คิดที่เอื้อต่อการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายไปสู่สังคมในทุกระดับ ดังนั้น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึง
ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีได้
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพสตรีไป
สู่ความเป็นผู้น�ำได้หรือไม่ อย่างไร จากผลการศึกษาพบว่าสตรีที่หารายได้ด้วย
ตนเอง สามารถตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว แต่ไม่มีบทบาทในการตัดสิน
ใจในชุมชน บางกลุ่มสามีเป็นผู้น�ำและตัดสินใจเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นงานบ้านซึ่ง
ผู้หญิงในฐานะแม่บ้านเป็นคนจัดการทั้งหมด สตรีบางกลุ่มสามารถตัดสินใจใน
เรื่องต่างๆ และเรื่องในครอบครัวมากกว่าสามี แต่การตัดสินใจเหล่านี้สะท้อนให้
เห็นว่าสตรีต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวอยู่ฝ่ายเดียว เช่น การหารายได้เสริม
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การดูแลเรื่องการศึกษาของลูก เป็นต้น ส�ำหรับประเด็นการพัฒนาศักยภาพสตรี
ไปสู่ความเป็นผู้น�ำเป็นงานที่จ�ำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในการ
บ่มเพาะภาวะความเป็นผู้น�ำ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งจะ
ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพสตรีไปสู่ความเป็นผู้น�ำ
ได้ตามวัตถุประสงค์
การอภิปรายผล
ก่อนจะมีการอภิปรายผล ผู้วิจัยขอน�ำเสนอประเด็นปัญหารูปธรรมที่เกิด
ขึ้นกับสตรีทุกกลุ่มที่ผู้วิจัยได้จากการเก็บข้อมูล โดยแยกประเภทเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1) ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ และการแบกรับภาระหนี้
สินของครอบครัวที่ไม่เป็นธรรมต่อสตรี อันมีสาเหตุมาจากการเป็นหนี้นอกระบบ
2) ปัญหาการแบกรับภาระความรุนแรงในครอบครัว อันเป็นผลมาจาก
คนในครอบครัวติดยาเสพติด ปัญหาของลูกวัยรุ่น
3) ความรุนแรงในครอบครัว
4) การถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ท�ำงาน และ
5) ปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง
แม้จะแยกปัญหาออกเป็นแต่ละประเภท แต่ปญ
ั หาทัง้ หลายเหล่านีเ้ ชือ่ มโยง
สัมพันธ์กันและสรุปได้ว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมืองที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ และรากเหง้าของปัญหาเหล่านี้ล้วนมาจากแนว
ความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) แนวคิดนี้ได้สร้างความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาคกันระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชาย โดยเพศชายจะอยู่ในสถานะที่เป็นใหญ่กว่า/เหนือกว่า ในขณะที่เพศหญิง
จะอยู่ในสถานะที่เป็นรองหรือด้อยกว่า ระบบชายเป็นใหญ่ครอบคลุมอยู่ในทุก
พื้นที่และทุกมิติของสังคมไทย จนเกิดพฤติกรรมการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของผู้หญิง และการไม่ใส่ใจต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งๆ ที่
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ประเด็นนี้มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
และ พุทธศักราช 2550
การอภิปรายผลการศึกษาใน 3 หัวข้อตามค�ำถามวิจัย ดังนี้
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของ
สตรีได้ ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางด้านเศรษฐกิจ และการแบกรับภาระหนีส้ นิ ของ
ครอบครัวทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อสตรี อันมีสาเหตุมาจากการเป็นหนีน้ อกระบบตามสภาพ
ความเป็นจริงของการด�ำรงชีวติ ทัง้ เพศหญิงและเพศชายต้องท�ำงาน ซึง่ สามารถ
แบ่งงานออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) งานเกีย่ วกับการท�ำมาหากินหรืองานตาม
อาชีพ (Productive Work) (2) งานผลิตซ�ำ้ (Reproductive Work)และ (3) งาน
ชุมชนและสังคม (Community Work) โดยในปัจจุบนั ผูห้ ญิงมีสว่ นร่วมในการท�ำมา
หากิน ซึง่ เป็นงานประเภทที่ 1 นอกจากนีผ้ หู้ ญิงต้องท�ำงานผลิตซ�ำ้ อันเป็นงานเชิง
สรีระซึง่ เกีย่ วกับเพศ (Sex) ได้แก่การตัง้ ครรภ์ การคลอดลูก และการให้นมลูก ซึง่ เป็น
งานเกีย่ วกับสรีระตามธรรมชาติของเพศหญิงโดยเฉพาะ งานผลิตซ�้ำอีกประเภทหนึง่
ได้แก่งานบ้านซึง่ ไม่เกีย่ วกับสรีระ ซึง่ ทัง้ เพศหญิงและเพศชายสามารถท�ำได้ แต่ระบบ
แนวคิดในเรือ่ งการแบ่งงานกันท�ำระหว่างหญิงชายทีไ่ ม่เท่าเทียม (Gender Division
of Labor) ได้ก�ำหนดบทบาทให้ผหู้ ญิงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงในเรือ่ งงานบ้าน
ทัง้ หมด งานในบ้านประเภทนีค้ อื งานทีเ่ กิดจากบทบาทและภาระของความเป็นแม่
ความเป็นเมีย ความเป็นลูกสาว ตลอดจนความเป็นพีส่ าวและน้องสาว เพศหญิง
ทัง้ หลายทีก่ ล่าวมานีน้ อกจากจะมีภาระในงานทีเ่ กีย่ วกับสรีระของเพศแห่งตนแล้ว
ยังมีหน้าทีเ่ ลีย้ งดูลกู และดูแลสมาชิกในครอบครัว ต้องท�ำงานบ้านอย่างเป็นกิจวัตร
ประจ�ำวัน เพศหญิงถูกคาดหวังว่าต้องท�ำหน้าทีน่ ใี้ ห้สมบูรณ์ทสี่ ดุ งานบ้านเป็นงาน
ทีไ่ ม่มกี ารตีคา่ เป็นตัวเงิน (Non-Monetary) แต่สงั คมและคนรอบข้างต่างเรียกร้อง
ให้ผหู้ ญิงท�ำบทบาทด้านนีใ้ ห้ดที สี่ ดุ 2
2 ดูรายละเอียดในมาลี พฤกษ์พงศาวลี พลังผู้หญิงกับการสร้างบ้านแบ่งเมือง : กฎหมายและ
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้อง บทที่ว่าด้วยกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงในการ
ทำ�งานและการประกัน “การว่างงาน” ของผู้หญิง อยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
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นอกจากปัจจัยค่าครองชีพที่ท�ำให้รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอแล้ว
ยังมีปัจจัยที่เกิดจากพฤติกรรมของฝ่ายชาย ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ การ
เล่นการพนัน และการมีภรรยาน้อย ซึ่งสังคมมองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นเรื่อง
ปกติของผู้ชาย ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นภาพของครอบครัวในสังคมไทยปัจจุบัน
มักจะมีลักษณะที่เพศชายเป็นศูนย์รวมอ�ำนาจในการก�ำหนดชะตาชีวิตของคนใน
ครอบครัว โดยเฉพาะเรือ่ งการแบ่งงานตามเพศ ซึง่ ถูกครอบง�ำด้วยความคิดทีไ่ ม่มี
ความเท่าเทียม คือเมือ่ เสร็จจากงานนอกบ้านผูห้ ญิงต้องกลับมาท�ำงานบ้านส�ำหรับ
ผูช้ ายมองว่างานในบ้านเป็นงานหลักของผูห้ ญิง ดังนัน้ เมือ่ เลิกจากงานผูช้ ายมักจะ
ใช้ชีวิตอย่างอิสรเสรี แม้จะมีครอบครัวแล้ว (จิราภา เจริญวุฒิ 2549. น.21)
พฤติกรรมของผู้ชายท�ำให้รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ ผู้หญิงจึงจ�ำเป็น
ต้องกูเ้ งินมาเพือ่ ใช้จา่ ยในครอบครัว ในเชิงหลักการหนีน้ อกระบบควรจะเป็นปัญหา
ที่ทั้งสามีและภรรยาต้องรับผิดชอบร่วมกัน เนื่องจากเป็นหนี้สินที่เกิดจากการใช้
จ่ายของคนในครอบครัว แต่ในความเป็นจริงแล้วผูห้ ญิงต้องแบกภาระในเรือ่ งการ
เป็นหนี้นอกระบบไว้ทั้งหมด ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะแนวคิดเรือ่ งการแบ่งแยกงานตามเพศ
ที่ได้กล่าวมาแล้ว
จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงในชุมชนที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นหนี้นอกระบบเกือบ
ทุกครัวเรือน หนี้นอกระบบเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุก
วัน เมือ่ มีเงินกองทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ ต�ำ่ ตามเงือ่ นไขของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีก�ำหนดให้ผู้หญิงที่เป็นสมาชิก 5 คน เขียนโครงการขอกู้เงิน เมื่อได้รับเงิน
แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่จะน�ำเงินส่วนหนึ่งไปใช้หนี้นอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูงถึงร้อย
ละ 20 ต่อเดือนเป็นอันดับแรก เงินส่วนที่เหลือถึงจะน�ำมาต่อยอดอาชีพ ในชีวิต
ความเป็นจริงของผูห้ ญิงจะเป็นหนีน้ อกระบบอย่างไม่สนิ้ สุด โดยการกูเ้ งินจากราย
นี้ไปใช้หนี้รายอื่น แม้นโยบายกองทุนจะเพิ่มจ�ำนวนเงินทุนหมุนเวียนให้กับผู้หญิง
กูเ้ พิม่ ขึน้ อีกมากเพียงใดก็ตามแต่ไม่สามารถช่วยให้ผหู้ ญิงหลุดพ้นจากการเป็นหนี้
ได้ แต่กลับเป็นการสร้างภาระในการเป็นหนี้ให้แก่ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น ข้อค้นพบนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง นโยบายกองทุนหมู่บ้านกับผลกระทบต่อผู้หญิงของ
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วณี บางประภา(2553.,น.91) ซึ่งกล่าวว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นผู้รับภาระหนี้สิน
ที่พอกพูนขึ้น” และ “หมุนเวียนไม่สิ้นสุด” นอกจากนี้สตรีที่มีฐานะยากจนส่วน
ใหญ่ที่ต้องการเงินทุนไปเพิ่มอาชีพและเพิ่มรายได้จริงๆ ก็ยังเข้าไม่ถึงเงินกองทุน
ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากข้อจ�ำกัดของนโยบายกองทุนและปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
ตามที่กล่าวไปแล้ว
ผลการศึกษาของผู้วิจัยสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้หญิงที่กล่าวไว้ใน
แผนพัฒนาสตรีในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช
2554–2559) ซึ่งระบุถึงปัญหาความยากจนของสตรีว่า
“ปัญหาความยากจนของสตรี ประกอบด้วย รายได้ไม่เท่าเทียมกัน สภาวะ
การจ้างงาน การท�ำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และภาระหนี้สิน โดยเริ่มปรากฏว่า
สตรีที่ต้องรับภาระหนี้สินของครอบครัวมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงการเป็นหนี้จาก
การด�ำเนินโครงการของภาครัฐในช่วงทีผ่ า่ นมา เช่น การกูย้ มื เงินจากกองทุนต่างๆ
เป็นต้น นอกจากนี้กระแสโลกาภิวัตน์และพัฒนาการด้านการเงินยังส่งผลให้สตรี
จ�ำนวนไม่นอ้ ยทีป่ ระสบปัญหาการเป็นหนีบ้ ตั รเครดิต รวมทัง้ การเป็นหัวหน้าครัว
เรือนและมีภาระในการเลี้ยงดูครอบครัว”
สรุปได้วา่ การเป็นหนีน้ อกระบบได้กลายเป็นความรุนแรงอย่างยิง่ ทีแ่ ฝงอยู่
ในครอบครัวและเป็นภาระอันหนักอึ้งของผู้หญิง ถึงแม้หนี้นอกระบบซึ่งเป็นเรื่อง
เศรษฐกิจในครอบครัวจะไม่ได้เกิดจากการกระท�ำของผู้หญิง แต่ครอบครัวกลับ
ปล่อยให้ผู้หญิงต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยล�ำพัง จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ระบบความคิดซึง่ ไม่เห็นว่าหญิงและชายเท่าเทียมกัน ชายเหนือกว่าและหญิงด้อย
กว่า แต่ตอ้ งรับภาระหนีส้ นิ มากกว่า เป็นเจตคติทคี่ รอบง�ำและมีอทิ ธิพลอย่างมาก
ในสังคม (จากการศึกษาทางมานุษยวิทยาเกีย่ วกับผูห้ ญิงในอุษาคเนย์พบว่าผูห้ ญิง/
แม่บา้ นมีหน้าทีค่ วบคุมกระเป๋าเงิน (purse string) หรือการใช้จา่ ยในครัวเรือนอยู่
แล้ว ไม่น่าจะเป็นเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิง)
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่มีต่อ
สตรีได้
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ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม มิได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะ
ความรุนแรงทางด้านร่างกาย จิตใจ และความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นความ
หมายของ “ความรุนแรงอันเนื่องมาจากภาวะความเป็นหญิง” (Gender-based
Violence) ในความหมายดั้งเดิม ซึ่งโน้มเอียงไปในทางร่างกายและจิตใจที่เกี่ยว
กับเรื่องเพศของผู้หญิงเท่านั้น3 แต่สตรียังต้องประสบปัญหาการติดยาเสพติด
ของคนในครอบครัว นอกจากนีผ้ หู้ ญิงยังต้องเผชิญกับปัญหาของลูกวัยรุน่ ซึง่ สามี
ละเลยทอดทิ้ง ปล่อยให้เป็นภาระและความรับผิดชอบของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว
ผูว้ จิ ยั จะขยายความปัญหาความรุนแรงทัง้ 2 ประการ รวมทัง้ ปัญหาเจตคติ
ของผู้ชายต่อความรุนแรงทางเพศในครอบครัวและที่สาธารณะ ดังนี้
ปัญหาคนในครอบครัวติดยาเสพติด จากการศึกษาพบว่า มีหลายครอบครัว
ในชุมชนที่ประสบกับปัญหาคนในครอบครัวติดยาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบกับตัวผู้
หญิงในฐานะที่เป็นภรรยาและแม่เป็นอย่างมาก ผู้หญิงต้องแบกรับปัญหาและ
ภาระที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องรับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจครอบครัวเพียงฝ่ายเดียว
แทนที่จะเป็นการช่วยกัน ขณะเดียวกันต้องตามแก้ไขปัญหาสามีและลูกวัยรุ่นติด
ยาเสพติดไปด้วย4ปัญหาคนในครอบครัวติดยาเสพติดซึง่ เป็นความรุนแรงทีป่ จั เจก
ชนผูห้ ญิงต้องเผชิญอยูเ่ ป็นรายวัน แท้ทจี่ ริงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่ไม่เสมอภาคในกลุ่มประชาชน รวมทั้งความไม่
เสมอภาคทางเพศ (มีข้อมูลสนับสนุนไหมจากงานวิจัยหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ)
3 ตามความหมายของ Gender- based Violence. ใน “สิทธิความเป็นคนของผูห้ ญิง”, ความรุนแรง
ทางเพศ หมายถึง ความรุนแรงทีก่ ระทำ�ต่อผูห้ ญิงโดยตรง และเป็นความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก
ความเป็นหญิง หรือเป็นความรุนแรงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูห้ ญิงอย่างรุนแรงเป็นทีเ่ ห็นได้ชดั เจน ความ
รุนแรงหมายถึง การกระทำ�ต่อร่างกาย จิตใจ การทำ�ร้าย หรือการทารุณกรรมทางเพศ การข่มขูจ่ ะ
กระทำ�การดังกล่าว การบังคับขูเ่ ข็ญหรือการกระทำ�ใดๆ ทีท่ ำ�ให้เสือ่ มเสียอิสรภาพ.
4 ปัจจุบนั มีปญ
ั หาผูต้ อ้ งขังหญิงในข้อหาทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดล้นคุก ปัญหานีน้ ำ�ไปสูก่ ารจัดสัมมนา
ทางวิชาการของกระทรวงยุตธิ รรมในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ในหัวข้อ “ผูห้ ญิง อิสรภาพทีถ่ กู จำ�กัด
ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด ครัง้ ที่ 1” คำ�บอกเล่าทีร่ บั ฟังกันต่อๆ มาคือการทีผ่ หู้ ญิงยอมรับสารภาพ
ว่าตนเองเกีย่ วข้องกับยาเสพติด โดยยอมถูกจำ�คุกแทนผูช้ ายในครอบครัว ประเด็นนีส้ ะท้อนให้เห็น
ความรุนแรงอันเนือ่ งมาจากปัญหายาเสพติดต่อผูห้ ญิง
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ปัญหาของลูกวัยรุ่น คือความรุนแรงต่อเพศหญิงอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้หญิง
ต้องรับมือตามล�ำพัง โดยผูช้ ายมีบทบาทน้อยในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผูห้ ญิง
ต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูก ดูแลพฤติกรรมของลูกวัยรุ่น กล่าวได้ว่าสถาบัน
ครอบครัวยุคโลกาภิวัตน์ได้ล่มสลายลงอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าครอบครัวจะเป็นหน่วย
สังคมที่เล็กที่สุด ซึ่งน่าจะมีการดูแลและพัฒนาสมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างดี
แต่กลับกลายเป็นว่าครอบครัวในปัจจุบันนี้มีความอ่อนแอที่สุด ขาดสัมพันธภาพ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ตอ้ งออกไปท�ำมาหากินนอกบ้านตัง้ แต่เช้าจรดค�ำ่
ไม่มเี วลาใกล้ชดิ และอบรมสัง่ สอนลูกวัยรุน่ ประกอบกับภายในครอบครัวยังมีการ
ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทัง้ การด่าว่า ทุบตีลกู หรือพ่อแม่ทะเลาะกัน ท�ำให้เกิดผลกระ
ทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในครอบครัวโดยเฉพาะผูห้ ญิง นอกจากนี้
ผู้เป็นพ่อยังแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงกับลูก ซึง่ ผูร้ ับภาระต่อปัญหาและคอย
แก้ปัญหาดังกล่าวคือ ผู้เป็นแม่
สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เด็กวัยรุ่นเกิดปัญหา เกิดความ
กดดัน ขณะเดียวกันระบบโรงเรียนก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเด็กได้ ท�ำให้เด็ก
วัยรุ่นมักแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง หรือปรึกษาเพื่อนซึ่งยังขาดวุฒิภาวะเช่น
เดียวกัน จึงส่งผลให้ปัญหาวัยรุ่นซับซ้อนและแก้ไขยากยิ่งขึ้น
จะเห็นว่าการที่จะให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ จ�ำเป็นที่ครอบครัว
ต้องอบอุน่ ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายในฐานะทีเ่ ป็นพ่อและแม่จะต้องปรับเปลีย่ นเจตคติ
ในการดูแลครอบครัว และปรับเปลีย่ นบทบาทระหว่างหญิงชายให้เกิดความเสมอ
ภาคมากขึ้น โดยผู้ชายและผู้หญิงท�ำงานนอกบ้านเหมือนกัน ส�ำหรับงานในบ้าน
ผู้ชายสามารถแบ่งเบาภาระจากผู้หญิงได้ โดยใช้เวลาหลังเลิกงานและเวลาในวัน
หยุดมาช่วยเลีย้ งดูอบรมสัง่ สอนลูก และช่วยท�ำงานในบ้าน (ส�ำนักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, อ้างแล้ว, 2555, น.111) จะส่งผลให้ครอบครัวมีความใกล้
ชิดกันมากขึน้ และได้ใช้เวลาอยูร่ ว่ มกัน เมือ่ บรรยากาศในครอบครัวมีความสุขและ
อบอุ่น ลูกวัยรุ่นก็จะไม่ออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ
นอกจากนี้ หากครอบครัวไทยมีการเลีย้ งดูลกู หญิงและลูกชายโดยไม่มอี คติ
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ทางเพศ ซึง่ หมายถึงการให้คณ
ุ ค่าต่อลูกชายและลูกสาวไม่ตา่ งกัน ไม่ใช้เพศเป็นตัว
ตัดสินคุณค่า(ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,อ้างแล้ว,2555, น.119)
เริม่ เลีย้ งดูลกู ชายให้ชว่ ยท�ำงานทุกอย่างในบ้านเช่นเดียวกับลูกสาว อบรมให้มจี ติ ใจ
เมตตา อ่อนโยน รู้จักให้คุณค่า ให้เกียรติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ทุกคน การเลี้ยงดูลูกเช่นนี้เป็นกระบวนการขัดเกลา (Socialization) ให้เด็กได้
เรียนรู้ในเรื่องความเสมอภาคและการแบ่งงานกันท�ำระหว่างเพศ ซึ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นการปรับเปลี่ยนบทบาทหญิงชายให้มีความเสมอภาค หลุดพ้นจากการกดขี่ผู้
หญิง เมื่อเด็กเติบโตขึ้นก็จะไม่กระท�ำความรุนแรงและท�ำร้ายร่างกายและจิตใจผู้
หญิง ความรุนแรงที่เกิดจากปัญหาดังกล่าวก็จะลดน้อยลง
ปัญหาการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวและในทีท่ �ำงาน จากการศึกษา
ของจิราภา เจริญวุฒิ (2549.,น. 21) พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นจาก
หลายปัจจัย ได้แก่ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อ ที่ปลูกฝังถ่ายทอด
กันต่อมาจนถึงปัจจุบัน อันมีพื้นฐานมาจากระบบวิธีคิดแบบชายเป็นใหญ่ความ
ไม่เสมอภาคทางเพศ รวมทั้งการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีการตีคุณค่า
ของผู้หญิงต�่ำกว่าผู้ชาย ความสัมพันธ์หญิงชายที่ปรากฏในครอบครัวเป็นความ
สัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ (Power Relation) ทีม่ คี วามเหลือ่ มล�ำ้ กันนอกจากนีย้ งั มีปจั จัย
ทางเศรษฐกิจ ทางกฎหมาย และการเมือง อีกด้วยส่วนใหญ่ผู้ที่ถูกกระท�ำรุนแรง
จะเป็นผูห้ ญิงและเด็ก ซึง่ เกิดขึน้ ได้กบั ผูห้ ญิงทุกชนชัน้ ในสังคม ในทุกสถานทีไ่ ม่วา่
จะเป็นในครอบครัว ที่ท�ำงาน ที่สาธารณะ ระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของแต่ละ
ชนชั้นไม่แตกต่างกัน รูปแบบของความรุนแรงทางเพศ ได้แก่ การกระท�ำทารุณ
กรรมทางร่างกาย การล่วงเกินทางเพศ การท�ำร้ายด้วยวาจา รวมทั้งการข่มเหง
ทางด้านจิตใจ
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงใน
ครอบครัว (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พุทธศักราช 2550) แต่ขั้นตอนต่างๆในกระบวนการยุติธรรม ยังไม่เอื้อต่อการใช้
สิทธิและขาดความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกระท�ำรุนแรงซึ่งเป็นผู้หญิง ทั้งนี้จากระบบ
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ความคิดความเชื่อของคนในสังคมว่า”ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว
ในพื้นที่ครอบครัว (Private Sphere) ผู้ชายมีสิทธิตบตีภรรยาและลูกโดยถือว่า
ไม่มีความผิด5 หลักกฎหมายโบราณซึ่งใช้มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ก�ำหนด
ให้ลูกและเมียอยู่ภายใต้อ�ำนาจของผู้ชาย มีลักษณะเป็นเหมือนสิ่งของที่อาจถูก
ขายหรือยกให้แก่ใครก็ได้ โดยไม่ต้องสอบถามถึงความสมัครใจยินยอม สภาพดัง
กล่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชด�ำรัสใน
ฎีการ้องทุกข์ของผูห้ ญิงทีถ่ กู ผัวขายให้เป็นทาสว่า กฎหมายโบราณก่อให้เกิดความ
เหลื่อมล�้ำระหว่างชายและหญิง เพราะท�ำเสมือนว่า “ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็น
คน” แม้วา่ กฎหมายเหล่านีจ้ ะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่หลักกฎหมายดังกล่าวได้เปลีย่ น
สถานภาพเป็นวัฒนธรรมในรูปความเชือ่ และค่านิยมซึง่ ได้รบั การสืบทอดกันต่อมา
(ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 2552, น. 90)
เนือ่ งจากความรุนแรงทีเกิดขึน้ ในความสัมพันธ์หญิงชาย มีรากฐานมาจาก
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และกฎหมายที่วางบทบาทความเป็นผู้หญิงให้มีลักษณะด้อยกว่า มีคุณค่าต�่ำกว่า
บทบาทความเป็นชาย รวมถึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ทีฝ่ งั รากยึดติดแน่นอยูก่ บั
แนวคิด ความเชือ่ ค่านิยมในรูปแบบเดิมๆ ปลูกฝังถ่ายทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ ต่อๆ กันมา
(จิราภา เจริญวุฒิ. อ้างแล้ว, น.25) ซึ่งการอบรมสั่งสอนหล่อหลอมความเป็นหญิง
ความเป็นชายเหล่านี้ ท�ำให้ผู้หญิงยอมรับสถานะที่ด้อยกว่าโดยไม่ตั้งค�ำถาม และ
ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตนเป็นปัญหาในพื้นที่ส่วนตัว (Private
sphere) ในขณะที่ผู้ชาย มองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ ไม่กล้าตัดสินใจ ต้องอยู่
ภายใต้การปกป้องคุม้ ครองดูแลของผูช้ ายทีแ่ ข็งแรงกว่าท�ำให้ผชู้ ายใช้รา่ งกายของ
ผูห้ ญิงเป็นพืน้ ทีข่ องการกระท�ำความรุนแรงได้ แม้วา่ จะมีกฎหมายออกมาคุม้ ครอง
ผู้หญิงจากการกระท�ำความรุนแรง แต่ปรากฏว่าความรุนแรงในครอบครัวกลับมี
จ�ำนวนมากขึ้น และยังพบว่าผู้ถูกกระท�ำความรุนแรงมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ เช่นกัน
5 ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู มาลี พฤกษ์พงศาวลี. ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง.
อ้างแล้ว
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ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแม้รฐั จะมีมาตรการใดๆ ออกมาเพือ่ ป้องกันและยุตคิ วามรุนแรง
ในครอบครัว ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของ
สังคมไทย โดยไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะถือเป็นเรื่องของครอบครัว แม้แต่
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ดูแลรักษากฎหมายก็ไม่ประสงค์จะรับแจ้งความ ส่วนใหญ่จะ
เกลี้ยกล่อมให้ประนีประนอมกัน เมื่อสามีภรรยากลับบ้านไปก็มีการกระท�ำความ
รุนแรงเกิดขึ้นซ�้ำอีก ดังนั้นการท�ำให้ปัญหาความรุนแรงลดน้อยลงจะต้องกลับไป
แก้ไขในระดับโครงสร้างทั้งระบบ
จากการศึกษาสตรีทั้ง 5 กลุ่ม ในประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
พบว่าผู้ตอบปัญหาส่วนใหญ่มักไม่เปิดเผยในเรื่องนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการพูด
ถึงปัญหายาเสพติดหรือปัญหาลูกวัยรุ่น ผู้หญิงเพียงยอมรับว่ามีการทะเลาะ ถก
เถียงกันบ้างเป็นธรรมดา โดยไม่พูดถึงการท�ำร้ายร่างกาย แต่เมื่อได้พูดคุยนอกวง
สนทนากลุม่ ย่อยท�ำให้ผวู้ จิ ยั รับทราบว่ามีความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนมากกว่าที่
มีการเปิดเผยในวงสนทนา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้หญิงบางคน
รวมทัง้ การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานีต�ำรวจใกล้เคียงทีช่ มุ ชนนีต้ งั้ อยู่ ปรากฏ
ว่ามีการแจ้งความและลงบันทึกประจ�ำวันในเรือ่ งการตบตี ข่มขืน และกระท�ำช�ำเรา
เป็นต้น
ส�ำหรับปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในที่ท�ำงานมีสาเหตุของปัญหา
เช่นเดียวกับการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศหรือการ
คุกคามทางเพศในสถานที่ท�ำงานแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และการใช้ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจกระท�ำต่อผูห้ ญิงทีเ่ ป็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรือผู้ที่มีต�ำแหน่งต�่ำกว่า โดยผู้ชายที่กระท�ำมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ไม่กล้าขัดขืนเพราะกลัวอ�ำนาจและรู้สึกอับอาย การกระท�ำดังกล่าวส่ง
ผลกระทบต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูห้ ญิง เสียเกียรติยศชือ่ เสียง เสียสุขภาพ
จิต และสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวเอง
ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อ
คุ้มครองผู้ที่ถกู ล่วงละเมิดทางเพศซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแม้ว่ากฎหมายจะให้การ
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คุม้ ครอง แต่กระบวนการยุตธิ รรมทีไ่ ม่เป็นมิตร(Unfriendly) ต่อผูต้ กเป็นเหยือ่ ส่ง
ผลให้คดีไม่ไปถึงศาล ขณะเดียวกันกฎหมายยังมีบทลงโทษต่อคดีละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงเล็กน้อยมาก ตัวอย่างเช่น การลงโทษข้าราชการของ
หน่วยงานต่างๆ ในกรณีชู้สาว การจดทะเบียนสมรสซ้อน การท�ำอนาจารผู้หญิง
และล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งการลงโทษใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พุทธศักราช 2535 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง ตัดเงินเดือนร้อยละ 5 ซึ่งการ
ลงโทษเช่นนี้เป็นการลงโทษที่เล็กน้อยถ้าเทียบกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้
หญิงทีถ่ กู ท�ำลายไป และเมือ่ เปรียบเทียบกับการลงโทษในคดีเบิกสวัสดิการเป็นเท็จ
ก็คือ ปลดออกจากราชการ ดุลพินิจการลงโทษที่แตกต่างกันในการกระท�ำความ
ผิด 2 เรือ่ งนี้ ท�ำให้เข้าใจว่าการท�ำลายศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูห้ ญิงเป็นเรือ่ ง
ที่ไม่ร้ายแรงเท่ากับการฉ้อราษฎร์บังหลวง การลงโทษที่เบาบางท�ำให้ผู้กระท�ำผิด
ไม่มคี วามเกรงกลัวต่อพฤติกรรมดังกล่าว จึงท�ำให้การล่วงละเมิดศักดิศ์ รีความเป็น
มนุษย์ของผูห้ ญิงยังคงมีอยูต่ อ่ ไป (ส�ำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. อ้าง
แล้ว, น.48)
ผลจากการประชุมกลุม่ ย่อย (Focus Group) ของผูว้ จิ ยั กับกลุม่ ข้าราชการ
(และพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ได้พบปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศในทีท่ �ำงาน โดย
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเพือ่ นร่วมงานชายกระท�ำลวนลามลูกน้อง และเพือ่ นร่วมงานที่
เป็นผู้หญิง บางคนถูกสามีท�ำร้ายร่างกายและถูกด่าว่าจากสามีเป็นประจ�ำ
จากประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและที่ท�ำงานที่พบจากกลุ่ม
สตรีเป้าหมาย พบว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่ไม่
สามารถแก้ได้ในระดับปัจเจก และสตรีทั้ง 5 กลุ่ม ยังไม่เข้าใจว่ากองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความรุนแรงที่สตรีได้รับในลักษณะไหน
และอย่างไร ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไม่สามารถแก้ปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีได้ในระดับปัจเจก
แนวทางการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทเี่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำของสตรีได้
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ผูน้ �ำทีด่ แี ละมีความสุขจะต้องเป็นผูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ อี งค์การอนามัยโลก
ได้ก�ำหนดว่าคนทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ จี ะต้องมีปจั จัยแวดล้อมทีด่ อี ย่างน้อย 6 มิติ
ได้แก่ (1) มิติด้านเศรษฐกิจ (2) มิติด้านครอบครัว (3) มิติด้านการท�ำงาน (4) มิติ
ด้านสังคมและการมีสว่ นร่วม (5) มิตดิ า้ นสุขภาพและการดูแลสุขภาพ และ (6) มิติ
ด้านการพัฒนาตนเอง ซึง่ การศึกษาเรือ่ งคุณภาพชีวติ มักจะน�ำปัจจัยเรือ่ งความสุข
เข้ามาใช้รว่ มกันเสมอ การทีค่ นมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ สี ะท้อนให้เห็นว่าคนนัน้ เป็นคนที่
มีความสุข
ส�ำหรับสังคมไทย พบว่าผูห้ ญิงส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถหลุดจากวงจรชีวติ ที่
ต้องแบกภาระงานไว้มากมายตามบทบาททีส่ งั คมก�ำหนด จึงท�ำให้ขาดคุณภาพชีวติ
ทีด่ แี ละขาดความสุขในการด�ำเนินชีวติ ทีค่ วรจะเป็น เนือ่ งจากผูห้ ญิงยังต้องรับผิด
ชอบภาระงานมากและไม่มเี วลาในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตัวเอง รวมทัง้ ขาด
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาตัวเองตามทีอ่ งค์การอนามัย
โลกก�ำหนด ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาทีผ่ า่ นมาก็ไม่ได้ท�ำให้ผหู้ ญิงมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น จะเห็นว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาในทุกมิติตามที่องค์การ
อนามัยโลกได้ก�ำหนดไว้ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านครอบครัว ด้านการท�ำงาน ด้าน
สังคมและการมีส่วนร่วม ด้านการดูแลสุขภาพ และด้านการพัฒนาตนเอง
การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี ป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นจุดหมายปลายทางของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
จ�ำเป็นที่สตรีจะต้องมีการด�ำเนินชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านครอบครัวและด้านการ
ท�ำงาน เพื่อจะได้มีเวลามากขึ้นในการร่วมกิจกรรมทางด้านสังคม มีเวลาในการ
ดูแลสุขภาพและพัฒนาตนเอง โดยบทบาทสามด้านของผูห้ ญิง (Women’s Triple
Roles ในมุมมองของ Moser อ้างใน มณีวอน หลวงสมบัต.ิ , น.17) คือ งานในบ้าน
งานนอกบ้าน และงานชุมชนสังคม จะต้องมีความสมดุลกัน ก็คอื การสร้างบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายทีเ่ สมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่มอี คติ
ทางเพศ
การที่จะท�ำให้ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทเป็นผู้น�ำและพร้อมที่จะพัฒนา
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ตนเอง พัฒนาสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความ
ก้าวหน้า จ�ำเป็นจะต้องสร้างภาวะผูน้ �ำให้กบั ทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ าย/คนทัง้ สองเพศใน
มุมมองที่ถูกต้อง โดยท�ำทั้งในระดับปัจเจก ระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับ
ชุมชน สังคม และประเทศ
การสร้างภาวะผูน้ �ำในระดับปัจเจก จะต้องชีใ้ ห้ทงั้ เพศหญิงและเพศชายเห็น
ถึงศักยภาพของตนเอง เห็นมุมมองของหญิงและชายที่แตกต่างกันและที่เหมือน
กัน รวมทั้งการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างหญิงชายที่จะช่วยส่งเสริมกันได้ ขณะ
เดียวกันความคิดพื้นฐานดังกล่าวจะปรับเจตคติของผู้หญิงให้มีความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง และเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมกับผู้ชาย
อย่างมั่นใจ
นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังสตรี (Women’s Empowerment) จึงเป็น
กุญแจปรับความเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมในด้านการตอบ
สนองปัญหาและความต้องการทีผ่ หู้ ญิงเผชิญอยู่ จะต้องแยกแยะระหว่างการตอบ
สนอง “ความต้องการในชีวิตประจ�ำวัน(Practical Needs) ที่เป็นปัญหาความ
จ�ำเป็นเฉพาะหน้าที่ผู้หญิงจะต้องฝ่าข้ามไป เนื่องจากชายเป็นผู้ละเลยทอดทิ้งให้
หญิงเผชิญปัญหาโดยล�ำพัง ปัญหาประเภท ไม่มีเงินซื้ออาหาร ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า
บ้าน ไม่มเี งินพาลูกทีเ่ จ็บป่วยไปพบแพทย์เพือ่ รับการรักษาพยาบาล ก่อนโรงเรียน
เปิดภาคเรียน ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเสื้อผ้า และหนังสือเรียนให้ลูก ฯลฯ กองทุนกู้
ยืม ฯ อาจมาแบ่งเบาปัญหาภาระเฉพาะหน้าของผูห้ ญิง แต่ในขณะเดียวกันก็สร้าง
ปัญหาใหม่ๆ ให้แก่ผู้หญิงด้วย เป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้
วางแผนและก�ำหนดนโยบาย รวมทั้งตัวผู้หญิงเองจะต้องค�ำนึงถึง “ความจ�ำเป็น
หรือความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Needs)” ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์
สาเหตุรากเหง้าของปัญหาทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นสถานภาพทีม่ คี วามเท่าเทียม
เสมอภาคระหว่างหญิงและชายมากขึ้น ดังที่ฉลาดชาย รมิตานนท์ กล่าวว่า
“การตอบสนองความจ�ำเป็นทีเ่ ป็นจริงในชีวติ ประจ�ำวัน (Practical Needs)
ก็ตามเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องตอบสนองความจ�ำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
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Needs)ต่างๆของผู้หญิงด้วย เช่น การแก้กฎหมาย เปลี่ยนกฎหมาย การปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง แต่ที่ส�ำคัญที่สุดจะต้องมีกระบวนการ ‘รื้อถอน’
ภาพลักษณ์ประจ�ำเพศภาวะ (Gender Stereotyping) หรือบางครัง้ เรียกว่า “ภาพ
ประทับตราทางเพศภาวะ” เพื่อจะน�ำไปสู่การ ‘รื้อถอน’ อคติการแบ่งงานกันท�ำ
ทีม่ ลี กั ษณะการเลือกปฏิบตั ิ ความไม่เสมอภาคและการกดขีบ่ นฐานของเพศภาวะ
และปัญหาอื่นๆ อย่างเป็นลูกโซ่ด้วย”(ฉลาดชาย รมิตานนท์.(ม.ป.พ.). น.8)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่าในด้านเศรษฐกิจกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตอบ
สนองต่อปัญหาเศรษฐกิจของสตรีบางกลุม่ ในการเป็นเงินลงทุนดอกเบีย้ ต�ำ่ กองทุน
นี้เป็นเพียงการตอบสนองความต้องการของสตรีเพียงเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่ไม่ได้
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของสตรีอย่างถาวร นอกจากนี้กองทุนยังไม่สามารถเข้า
ถึงผูห้ ญิงได้ทกุ กลุม่ โดยเฉพาะผูห้ ญิงทีด่ อ้ ยโอกาสทางสังคม ซึง่ ต้องการความช่วย
เหลือจากเงินกองทุนเป็นล�ำดับแรก
ในด้านสังคม พบว่าปัญหาความรุนแรงต่อสตรีไม่สามารถแก้ไขได้ใน
ระดับปัจเจก แต่จะต้องกลับไปแก้ไขในระดับโครงสร้างทัง้ ระบบ ซึง่ กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีมุ่งเฉพาะการพัฒนาผู้หญิงในบางด้าน แต่ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การปรับโครงสร้างทางสังคมให้มีการเปลี่ยนระบบความคิดที่เอื้อต่อการเคารพ
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไป
สูส่ งั คมในทุกระดับ ดังนัน้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจงึ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรีได้
ในด้านการพัฒนาศักยภาพพบว่าการด�ำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีในช่วงที่ผ่านมายังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพสตรีไปสู่ความเป็นผู้น�ำได้ตาม
วัตถุประสงค์
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ข้อเสนอแนะ
ผู้วจิ ัยเห็นว่า นโยบายการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาสตรีเป็นกองทุนที่ให้เงินทุน
ในเชิงพัฒนาต่อสตรีและเอื้อประโยชน์ต่อสตรีเป็นการเฉพาะ โดยรัฐบาลจัดตั้ง
กองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการชดเชยความเสียเปรียบของสตรีในสังคมให้มีแต้มต่อ
ในการขยับสถานภาพของตนเองให้กา้ วทันบุรษุ เพือ่ ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สามารถตอบสนองต่อการป้องกันและแก้ไขทีส่ ตรีประสบอยูอ่ ย่างแท้จริง ผูว้ จิ ยั จึง
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะสั้น ให้ด�ำเนินการทบทวนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้
1. ประมวลปัญหาและความต้องการทีแ่ ท้จริงของสตรี วิเคราะห์แยกแยะ
ว่าปัญหาและความต้องการใดเป็นปัญหาระดับปฏิบัติ (Practical Needs)6 ซึ่ง
ความจ�ำเป็นและความต้องการระดับนี้ จะต้องมีการตอบสนองด้วยวิธีการและ
อาศัยทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มิใช่จะหวังพึ่งทรัพยากรจากกองทุนเท่านั้น
2. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรให้ความส�ำคัญกับตอบสนองต่อความ
จ�ำเป็น ความต้องการในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Needs)7 คือการปรับใน
ระดับโครงสร้างและการเสริมพลังอ�ำนาจ (Empowerment)อย่างยัง่ ยืนให้แก่สตรี
3. ปรับสัดส่วนเงินกองทุนให้เหมาะสมระหว่างการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของสตรี ซึ่งปัจจุบันมุ่งให้กู้ยืมไปลงทุนเสริมอาชีพรายได้มากกว่าน�ำไป
การแก้ไขปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญ
4. เปิดกว้างให้สตรีทุกกลุ่มเข้าถึงกองทุนได้โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก
กองทุน
6 Practical Needs หรือ ความจำ�เป็นเชิงปฏิบัติต่างๆ ของผู้หญิงที่จำ�เป็นต้องได้รับการเอาใจใส่
อย่างเร่งด่วน (เช่น การมีงานทำ� หรือ ได้รับการจ้างงาน บริการต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ และแหล่ง
น้ำ� เป็นต้น)
7 Strategic Needs ความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ ที่จำ�เป็นต้องได้รับการตอบสนอง เพื่อที่จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นผู้อยู่ภายใต้ หรือสถานภาพที่ต่ำ�ในสังคมได้ (ตัวอย่างเช่น
สิทธิทางกฎหมาย การแบ่งงานกันที่บนฐานของเพศภาวะ และความรุนแรงในครัวเรือน เป็นต้น)
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5. ให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ในการ
จัดท�ำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (พุทธศักราช 2556-2559) ที่
อยู่ระหว่างด�ำเนินการเพื่อมุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบ โดยเน้น
การหล่อหลอมและสอดแทรกหลักการวิเคราะห์บทบาทความสัมพันธ์ระหว่างหญิง
ชาย ความเสมอภาคทางเพศ และการเคารพศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ไปสูโ่ ครงสร้าง
สังคมทุกระดับ โดยท�ำอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องส่ง
เสริมการสร้างพลังอ�ำนาจให้กับสตรีเป็นพิเศษ
6. ข้อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับพื้นที่มี
ดังนี้
		 (1) ด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก
		 (2) เปิดโอกาสให้องค์กรสตรีและผู้มีประสบการณ์ในการท�ำงานด้าน
สตรีได้รับเงินงบประมาณจากกองทุน เพื่อน�ำไปจัดท�ำโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสตรีในระดับโครงสร้าง
		 (3) ชี้แจงและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด�ำเนินงานกองทุนให้ชาว
บ้านและผู้มสี ว่ นเกีย่ วข้องในระดับพืน้ ทีไ่ ด้มคี วามรูค้ วามเข้าใจอย่างต่อเนือ่ ง และ
มีการรายงานผลการอนุมัติใช้เงินกองทุนอย่างโปร่งใส
7. จัดอบรมความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในเรื่องสตรีและความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการส่งเสริมสถานภาพสตรีเพือ่ ให้บรรลุถงึ ความเสมอภาคทาง
เพศอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุมัติเงินทุน
ระยะกลาง ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง (Stakeholder)
ทุกระดับ และให้ความส�ำคัญกับการเสริมพลังอ�ำนาจให้กับผู้หญิงซึ่งเป็นวิธีการที่
จะท�ำให้ผหู้ ญิงเกิดความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของตัวเอง เปลีย่ นโลกทัศน์ (Attitude)
และมุมมอง สร้างอ�ำนาจความเข้มแข็งจากภายในตัวผู้หญิง บนพื้นฐานของการ
เคารพตนเองและยอมรับความสามารถของตนเอง เมือ่ ผูห้ ญิงเข้าใจถึงอ�ำนาจและ
ศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวเองแล้วจะสามารถด�ำเนินชีวติ ด้วยการมีอ�ำนาจตัดสินใจของ
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ตัวเอง ผู้หญิงจะได้รับประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาอย่างเต็มที่และสามารถ
เข้าไปเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นการพัฒนาร่วมกับผูช้ ายในฐานะหุน้ ส่วนของการ
พัฒนา (Partnership) ที่ไม่ใช่เป็นผู้คอยรับประโยชน์จากการพัฒนาอีกต่อไป
ระยะยาวด�ำเนินการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งระบบทั้งส่วนที่เป็นต้น
เหตุของความอ่อนด้อยของผู้หญิงในสังคมและท�ำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆ โดยล�ำพัง โครงสร้างสังคมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างที่เป็น
นามธรรม คือสถานภาพและบทบาทของหญิงชายในสังคม และโครงสร้างทีเ่ ป็นรูป
ธรรม คือสถาบันทางสังคม ซึ่งได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองและการปกครอง กลไกภาครัฐ
รวมถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ และกฎหมายต่างๆ เป็นต้นโดยจะต้องบูรณา
การมุมมองมิติทางเพศ (Gender Perspective)และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ทเี่ ท่าเทียมระหว่างหญิงชายเข้าสูโ่ ครงสร้างแต่ละส่วน รวมทัง้ ต้อง”รือ้ ถอน
ความคิดความเชือ่ และค่านิยมดัง้ เดิมทีเ่ จือปนด้วยอคติทางเพศออกไปและให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษกับการหล่อหลอมความคิดเรื่องความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเข้าไปใหม่ ดังนี้
(1) สถาบันครอบครัวหญิงและชายในครอบครัวท�ำหน้าที่ของพ่อและแม่
อย่างสมบูรณ์ เลีย้ งลูกแบบไม่มอี คติทางเพศ ร่วมกันดูแลครอบครัว ดูแลบ้าน และ
รับผิดชอบเศรษฐกิจครอบครัวร่วมกัน
(2) สถาบันการศึกษา สามารถเป็นที่พึ่งและให้ค�ำปรึกษากับเด็กนักเรียน
นิสิต นักศึกษาได้ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงรุกในวัยรุ่น ปรับปรุงหลักสูตรที่
ปราศจากอคติทางเพศ สอดแทรกความรู้เรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อหล่อหลอมเจตคติตั้งแต่วัยเด็ก
(3) สถาบันการเมืองการปกครอง ตัง้ แต่ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิน่ ต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารกิจการบ้าน
เมืองในระดับของการร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ โดยมีการก�ำหนดสัดส่วนให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน
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(4) กลไกภาครัฐ เมื่อจะด�ำเนินการพัฒนาใดๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง จะต้องไม่แยกผู้หญิงออกมาจากกิจกรรมการพัฒนา แต่ต้องบูรณาการ
ประเด็นผู้หญิงเข้าไปในแผนการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งค�ำนึงถึงความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างเพศทีม่ อี ยูใ่ นสังคม และวัฒนธรรมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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