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บทความทัศนะ ข้อคิดเห็น ภาพที่ปรากฏ ในวารสาร
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สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การตีพิมพ์ชื่อต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูเ้ ขียน และวิทยาลัยสหวิทยาการโดยตรง
และเป็นลายลักษณ์อักษร
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บทบรรณาธิการ
บทความของวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557)
เล่มนี้ยังคงมีความหลากหลายและยังคงสะท้อนองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
มีการน�ำเสนอมุมมองที่หลากหลายและหลายประเด็น ทั้งยังข้ามศาสตร์ของ
องค์ความรู้ มีการผสมความคิดเชิงสหวิทยาการ
บทความที่น�ำเสนอในวารสาร เริ่มจากงานศึกษาของ นพชัย ฟองอิสสระ
ที่ได้เสนอบทความเรื่อง พัฒนาการประชาธิปไตย กรณีศึกษาบริบทการเมืองไทย
และเมียนมาร์ ส่วนงานของ สุทราสินี จ�ำปาจี ได้เสนองานเขียนเรื่อง การเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ จีราพัชร์ ใจเที่ยงธรรม เสนอบทความเรื่อง
การวิเคราะห์วาทกรรมเรือ่ ง “เพศ” ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่วนงานของ สุพชิ ฌาย์ ปัญญา ได้เสนอมุมมองการวิเคราะห์ ในบทความ
วิวาทะทางการเมืองว่าด้วยการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจ�ำปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทัง้ งานของ มนตรี วิวาห์สขุ ได้พยายามท�ำความ
เข้าใจภูมิภาคอาเซียน ในบทความเรื่อง พลวัตแห่งวิถีอาเซียนกับวัฏจักรแห่ง
สันติภาพในภูมิภาค
ทั้งนี้วารสารสหวิทยาการ ถือว่ายังมีแง่มุมที่มีความหลากหลายเช่นเดิม
และยังได้มีการน�ำเสนอกรอบคิดของความเป็นสหวิทยาการ ซึ่งได้ท�ำให้กอง
บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ พยายามท�ำความเข้าใจถึง
พันธกิจและหน้าทีใ่ นการรวบรวม กลัน่ กรองบทความวิชาการ และมีความมุง่ มัน่ ถึง
การท�ำหน้าที่เพื่อการผลิตงานวารสารออกมาสู่สังคมวิชาการอย่างต่อเนื่องต่อไป
			
			

พิทยา สุวคันธ์ 		
2557
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พัฒนาการประชาธิปไตย
กรณีศึกษาบริบทการเมืองไทยและเมียนมาร์
Development of Democratization:
A case study of Thai and Myanmar
นพชัย ฟองอิสสระ1
Noppachai Fongissara

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการประชาธิปไตย ระหว่างไทย
และเมียนมาร์ โดยอาศัยวิธีการศึกษาผ่านตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ของทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดยสถาบันทหาร และอธิบายผ่านแนวคิดประชาธิปไตย
ในคลื่นลูกที่สาม
ผลการศึกษาพบว่ารัฐบาลใหม่เข้าสู่อ�ำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งถูกเขียน
ขึ้นโดยสถาบันทหาร ขาดเสถียรภาพในการบริหารประเทศ และมีความเสียหาย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นในลักษณะปรากฏการณ์ประชาธิปไตย
ย้อนกลับสู่คลื่นเผด็จการ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่การเมืองเมียนมาร์ แม้
จะมีแนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา เพือ่ สร้างความปรองดองในชาติและ
เป็นจุดเริม่ ต้นไปสูพ่ ฒ
ั นาการประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว ยังคงมีการสืบทอดอ�ำนาจสถาบันทหาร
ค�ำส�ำคัญ: ระบอบประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ การเมืองไทย และการเมืองเมียนมาร์
1 อาจารย์ประจ�ำ สาขาวิชาชาติพนั ธุศ์ กึ ษาอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ส�ำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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Abstracts

This article aims to analyze Thai and Myanmar Democratization
process. The study was conducted by reviewing Thai-Myanmar
Constitutional context that was written by the military junta and is
linked with the Democracy’s Third wave theory.
The result of the study shows that the new Thai government
came to power by majority’s election which had been undermined
from military junta regime. Moreover, Government lacked of power
to implement the policies and, also gradually led to deadlock
politic because of the political conflicts in Thailand that was are
flectional the reverse wave of democratization, since Thai politics are
controlled by the military dictatorship both directly and indirectly.
Meanwhile, Myanmar’s constitution is making some changes to
national harmonization as well as, paving a way of progressive
democracy. However, it was found the military power remaining in the
constitution.
Keywords: Democratization, constitution, Thai politics and Myanmar
politics.

บทน�ำ

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง พัฒนาการประชาธิปไตยได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย แม้จะมีบางประเทศหันหน้าเข้าสู่ระบอบการปกครอง
คอมมิวนิสต์ แต่ยังคงมีหลายประเทศ น�ำลัทธิการปกครองประชาธิปไตยปรับใช้
ปกครอง ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อประเทศก�ำลัง
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พัฒนาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่งผลให้ลักษณะฐานอ�ำนาจอยู่ภายใต้เผด็จการ
ทหารและแทรกแซงทางการเมือง ด้วยปัจจัยทางด้านความมั่งคงและความสงบ
ของประเทศ ซึ่งบริบทภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ถูกแทรกแซงและคุกคาม จากลัทธิคอมมิวนิสต์ รวมทั้งมหาอ�ำนาจตะวันตก
กอปรกับการเผชิญแนวโน้มการแยกประเทศหลังได้รบั เอกราช จากเจ้าอาณานิคม
ส่งผลให้เมียนมาร์ต้องก้าวสู่ระบอบเผด็จการทหาร และไทยยังคงเผชิญกับ
การแทรกแซงจากสถาบันทหาร
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผล
ให้เมียนมาร์ ซึ่งเคยปิดประเทศตัวเองจากโลกภายนอกเกือบครึ่งศตวรรษ ไม่
สามารถทัดทาน กระแสประชาธิปไตยได้อกี ต่อไป เนือ่ งจากผูน้ �ำทหารต้องเผชิญกับ
แรงกดดันจากนานาชาติ ซึ่งต้องการให้เมียนมาร์ด�ำเนินสู่หนทางประชาธิปไตย
ด้วยการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้เศรษฐกิจในเมียนมาร์ตกต�่ำ เกิดการ
หลั่งไหลของแรงงานอพยพสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ปัจจุบันแม้เมียนมาร์จะมีการ
ปฏิรูปประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่ปัญหาและอุปสรรค
ยังคงอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญฉบับ 2008 ซึ่งยังคงสงวนที่นั่งให้สถาบันทหารในรัฐสภา
ถึงร้อยละ 25 พร้อมทั้งกีดกันการเข้ามามีบทบาทของฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
เปรียบเสมือนการเพาะพันธุ์ความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพ เช่นเดียว
กับวิกฤติการณ์เมืองไทยขณะนี้ ต่างมีจุดเริ่มต้นจาก รัฐธรรมนูญฉบับ 2007
หลังจากเหตุการณ์รัฐประหาร 2006 ซึ่งถูกร่างขึ้นโดยสถาบันทหาร แม้จะมี
การเปิดพืน้ ทีป่ ระชาสังคมเพิม่ ขึน้ แต่ดว้ ยตัวบทรัฐธรรมนูญ ซึง่ เน้นปรับโครงสร้าง
ทางการเมือง ลดเงื่อนไขจากการเลือกตั้งและเพิ่มการสรรหา น�ำไปสู่การขาด
หลักการยึดโยงต่อภาคประชาสังคม พร้อมทั้งให้อ�ำนาจองค์กรอิสระอย่างเกิน
ขอบเขต ต่อการท�ำหน้าทีต่ รวจสอบฝายบริหาร ส่งผลให้รฐั บาลใหม่ทเี่ ข้ามาบริหาร
ประเทศ ขาดเสถียรภาพในการขับเคลือ่ นนโยบายต่างๆ ประสบไปด้วย ความล่าช้า
ด้อยประสิทธิภาพ ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิด
ความเสียหายและกระทบต่อความเชื่อมั่น จากนักลงทุนต่างชาติ
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บทความนี้ น� ำ เสนอข้ อ มู ล เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการประชาธิ ป ไตย
ผ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไทยและเมียนมาร์ ซึ่งถูกเขียนโดยสถาบันทหารนั้น
ส่งผลต่อการก�ำหนดทิศทางการเมืองและกติกาภายในประเทศอย่างไร พร้อม
ทั้งเชื่อมโยงอธิบายผ่านแนวคิดประชาธิปไตยในคลื่นสามลูก (Democracy’s
Third wave) ของ Samuel P. Huntington ซึ่งจะช่วยให้เห็นลักษณะแนวโน้ม
พัฒนาการประชาธิปไตย ของทั้งสองประเทศ

แนวคิดประชาธิปไตยในคลืน่ สามลูก (Democracy’s Third wave)
Samuel P. Huntington (1991) ได้ ก ล่ า วถึ ง ลั ท ธิ ท างการเมื อ ง
ประชาธิปไตยนั้น เพิ่มจ�ำนวนและแพร่หลายอย่างมากในทั่วโลก โดยระหว่าง
ช่วงระยะเวลา ค.ศ. 1974-1990 มากว่า 30 ประเทศ เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบ
ประชาธิปไตย พร้อมกับการลดลงของระบอบเผด็จการ รวมทัง้ ประเทศทีใ่ ช้รปู แบบ
การปกครองคอมมิวนิสต์ โดย Huntington ได้จำ� แนกรูปแบบพัฒนาประชาธิปไตย
ออกเป็นระลอกคลื่นดังนี้
คลื่นแรก เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกาและการ
ปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือ การต่อต้านการกดขี่และความอยุติธรรม
ที่กษัตริย์อังกฤษกระท�ำต่อชาวเมืองขึ้นอเมริกัน และที่กษัตริย์ฝรั่งเศสกระท�ำ
ต่อประชาชนฝรั่งเศส ด�ำเนินต่อมาในช่วง ค.ศ. 1926 น�ำไปสู่อัตราเปลี่ยนผ่านสู่
ระบอบประชาธิปไตยกว่า 29 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ระบอบประชาธิปไตยถูกลด
ทอนด้วยพลังของอ�ำนาจลัทธิบูชาผู้น�ำของเบนิโต มุสโสลินี (Benito Mussolini)
ในอิตาลีถือว่าเป็นลักษณะคลื่นย้อนกลับรูปแบบที่หนึ่ง ซึ่งไม่เห็นด้วยกับรูปแบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยและมองว่าระบบนี้ เต็มไปด้วยการโต้เถียง น�ำไป
สู่ความแตกแยก พร้อมน�ำแนวคิดเผด็จการมาใช้ เป็นผลให้รัฐประชาธิปไตยของ
โลกในขณะนั้น ถูกลดทอนลงถึง 12 รัฐ
คลื่นลูกที่สอง เกิดขึ้นระหว่าง ค.ศ.1992-1962 ซึ่งถือเป็นชัยชนะของ
ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2 น�ำไปสู่คลื่นลูกที่สองของการพัฒนา
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ประชาธิปไตย และถึงจุดสูงสุดช่วง ค.ศ.1962 ซึง่ มีกว่า 36 ประเทศภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย แต่มีประเทศบางส่วนที่การปกครองเป็นไปในลักษณะย้อนกลับ
ในช่วง ค.ศ.1960-1975 น�ำพาประเทศสู่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์
เช่น เกาหลีเหนือ เวียดนามเหนือ กอปรกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่
เกิดขึ้นในประเทศก�ำลังพัฒนา มีลักษณะเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจไปสู่เผด็จการโดย
คณะทหาร โดยเฉพาะเมียนมาร์และอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังคงมีหลายประเทศที่พัฒนา
ประชาธิปไตยล้มเหลว ส่งผลให้สถาบันทหารกลับเข้ามามีอ�ำนาจและกลายเป็น
ฝ่ายคอมมิวนิสต์ รวมทั้งสามารถขยายอิทธิพลและมีศักยภาพทางการทหาร
เช่น เวียดนามใต้ ลาวและกัมพูชา เป็นต้น
คลื่ น ลู ก ที่ ส าม พั ฒ นาการประชาธิ ป ไตยเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ด้ ว ยการโค่ น ล้ ม
เผด็จการ พลเรือนของโปรตุเกสใน ค.ศ. 1974 และการล่มสลายของเผด็จการ
ฟรังโกของสเปน จากนัน้ ประชาธิปไตยได้แผ่ขยายผ่าน 6 ประเทศ เช่น อเมริกาใต้
อเมริกากลาง ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก ชิลี และขยายออกมายังกลุ่มประเทศคาทอลิก
ยุโรปตะวันออก โปแลนด์และฮังการี โดยประมาณแล้ว 3 ใน 4 ของประเทศ
เหล่ า นี้ เป็ น กลุ ่ ม ประเทศคาทอลิ ก และเปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ป ระชาธิ ป ไตยในช่ ว ง
ค.ศ.1974-1989 (Huntington, 1991:4) ต่อมาเมื่อค่ายสังคมนิยมยุโรปตะวัน
ออกล่มสลาย ได้ทยอยเปลีย่ นผ่านไปสู่ ระบอบประชาธิปไตยทีค่ ล้ายคลึงกับยุโรป
ตะวันตก (พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, 2556: ออนไลน์)
นอกจากนี้ Huntington ได้ อ ธิ บ ายเปรี ย บเที ย บ ประเทศที่ เข้ า สู ่
กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100
ประเทศ โดยประเทศที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตย หลัง ค.ศ. 1973 มีอัตรา
การลดลงของประเทศที่เคยปกครองแบบเผด็จการถึง 21 ประเทศ ส่งผลให้ ค.ศ.
1973 เดิมมีประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย มีจำ� นวน 30 ประเทศ
เพิ่มเป็น 59 ประเทศ ใน ค.ศ.1990 ขณะที่จ�ำนวนประเทศภายใต้การปกครอง
แบบเผด็จการ มีจ�ำนวน 92 ประเทศ ใน ค.ศ.1973 และลดลงเหลือ 71 ประเทศ
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ทั้งนี้ บริบทช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีจ�ำนวนประเทศด�ำเนินการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 45 จากที่เคยมีเพียงร้อยละ 24.6
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า พัฒนาการประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจะถูกจัด
อยู่ในกลุ่มเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาแล้วเท่านั้น ส่วนประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
ล้วนมีการหวนกลับไปใช้อ�ำนาจการปกครองแบบเผด็จการ และสลับปรับใช้กับ
ลัทธิประชาธิปไตยเสรีนิยม ตามรูปแบบการหวนกลับของคลื่นเผด็จการครั้งที่
หนึ่ง ในช่วง ค.ศ.1922-1942 รวมทั้งการหวนกลับของคลื่นเผด็จการครั้งที่สอง
ในช่วง ค.ศ.1958 หรืออาจเรียกได้ว่าปรากฏการณ์ประชาธิปไตยย้อนกลับ
(reverse wave of democratization)
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ลั ก ษณะระลอกคลื่ น ของการพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย
ตามแนวคิด Huntington ประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) ระลอกคลื่นแบบเดินหน้า คือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า
(2) ระลอกคลื่นแบบย้อนกลับ คือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบถดถอย
และแสดงให้เห็นกว่าการพัฒนาของประชาธิปไตยนัน้ ไม่ได้มกี ารพัฒนาไปในทาง
ที่ก้าวหน้าเสมอไปเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการพัฒนาแบบถดถอยอีกเช่นกัน
นอกจากนี้ หนึง่ ในเป้าหมายหลักของการพัฒนาทางการเมืองของประเทศ
ประชาธิปไตยในช่วงเปลี่ยนผ่านและก้าวสู่ประเทศประชาธิปไตยเข้มแข็ง คือ
การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขัน โดยการเลือกตั้งอิสระและยุติธรรมระหว่าง
พรรคการเมืองหลายพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 20 ซึ่งมีปัจจัยที่น�ำไปสู่การเกิดประเทศประชาธิปไตยใหม่ จากการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียต เมือ่ ค.ศ.1991 ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเมืองทีม่ คี วามสลับ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในกระบวนการประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative
Democracy)
ต่อมา ในช่วงเริ่มต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา Huntington ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมองว่า การเกิดสถาบันทางการเมือง
ที่มั่นคงและมีคุณภาพได้นั้น ต้องมีการจัดตั้งองค์กรและโครงสร้างที่เหมาะสม
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เพือ่ ท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ลกั ษณะของการมีความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) ความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ (Complexity) ความเป็น
อิสระ (Autonomy) และความเป็นปึกแผ่น (Coherence) หรือมีความเห็นพ้อง
ต้องกัน ต่อหลักการส�ำคัญของพรรค เช่นอุดมการณ์ นโยบาย การอยู่ร่วมกัน
และระเบียบวิธีการแก้ไข และสามารถสร้างเอกภาพในความแตกต่าง (Unity of
Diversity) ตามค�ำอธิบายของ ศุทธิกานต์ มีจั่น (2555: น. 24)

พัฒนาประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า: เมียนมาร์
จุดเริ่มต้นการปฏิรูปการเมืองในเมียนมาร์เริ่มต้นขึ้น เมื่อประเด็นปัญหา
การเมืองภายในเมียนมาร์ต้องกลับสู่เวทีโลกใน ค.ศ. 2007 จากสถานการณ์
ความรุ่นแรงที่บานปลาย จากรัฐบาลทหารใช้กำ� ลังปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมอย่าง
รุนแรง ต่อการประกาศขึ้นราคาเชื้อเพลิง โดยเฉพาะก๊างหุ้งต้ม 5 เท่าตัว และมิได้
แจ้งล่วงหน้า โดยมีกลุม่ พระสงฆ์เป็นแกนน�ำพร้อมกันนัน้ เมียนมาร์ยงั ต้องเผชิญต่อ
เหตุการณ์ภยั พิบตั พิ ายุไซโคลนนาร์กสิ (Nargis) ราวต้นเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2008
ปัจจัยข้างต้น กลายเป็นประเด็นถกเถียงต่อประชาคมโลก ส่งผลให้กลุ่ม
ประเทศตะวันตกได้ พยามเสนอให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ใช้เหตุผลด้านมนุษยธรรม เข้าจัดการกับรัฐบาลทหารอย่างเด็ดขาด ทั้งเหตุการณ์
สลายการชุมนุม และเหตุการณ์ภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กิส โดยมองว่าขีด
ความสามารถของรัฐบาลทหาร เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยังคงมีอย่าง
จ�ำกัด รวมทั้งมีการกีดกันมิให้ต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือ แต่ข้อเสนอดังกล่าว กลับ
ถูกผู้แทนจีนในองค์การสหประชาชาติแสดงท่าทียับยั้ง พร้อมอ้างเหตุผลการ
เคารพอ�ำนาจอธิปไตยและเจตจ�ำนงการรับความช่วยเหลือของเมียนมาร์ ซึง่ จีนไม่
ต้องการเห็นวิกฤตจากภัยพิบตั นิ าร์กสิ ถูกท�ำให้กลายเป็นเรือ่ งการเมือง แทรกแซง
การท�ำงานของรัฐบาลเมียนมาร์ (สิทธิพล เครือรัฐติกาล, 2556: น.76) ขณะที่
ประเด็นการพัฒนาประชาธิปไตยที่ล่าช้าของเมียนมาร์ ถือเป็นสาเหตุหนึ่งส�ำคัญ
ของการชุมนุมประท้วงช่วง ค.ศ. 2007 รวมทั้งยังเป็นข้ออ้างจากนานาชาติ น�ำมา
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ใช้กดดันเมียนมาร์ รวมทัง้ กดดันจีน ให้แสดงท่าทีสนับสนุนการปฏิรปู ประชาธิปไตย
มากกว่าขัดขวาง ผ่านท่าทีของ สหรัฐฯ อินโดนีเซียและสหราชอาณาจักร ซึ่งได้
แสดงความความหวังว่า จีนจะมีบทบาทต่อการแก้ไขสถานการณ์เมียนมาร์ใน
เชิงสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ ยังเกิดกระแสกดดันจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวอิสระ เช่น
กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ทั้งไทยและต่างประเทศ กล่าวหาจีนสนับสนุน
ระบอบเผด็จการและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาร์ พร้อมทั้งเรียกร้อง
ให้คว�่ำบาตรกีฬาโอลิมปิก ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพ ใน ค.ศ. 2008 ด้วยสภาวะกดดัน
จากหลายประเทศและกลุ่มองค์กรต่างๆ ส่งผลให้จีนต้องร่วมมือกับ 14 ประเทศ
ในคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับโดยมี
เนื้อหาสาระ ดังนี้
ฉบับแรก วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2007 มีสาระประณามการกระท�ำของ
รัฐบาลทหารเมียนมาร์ ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม โดยเน้นย�้ำรัฐบาล ควรเร่ง
เปิดการเจรจากับนางอองซาน ซูจี พร้อมกับกลุ่มการเมืองอื่นๆ โดยเร็ว เพื่อน�ำไป
สู่ความปรองดองแห่งชาติ (national reconciliation)
ฉบับทีส่ อง วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 มีสาระเรียกร้องให้รฐั บาลทหาร
จัดการลงประชามติ ในร่างรัฐธรรมนูญและจัดการเลือกตั้งทั่วไป ใน ค.ศ. 2010
อย่างอิสระและยุตธิ รรม โดยเปิดโอกาสให้กลุม่ ต่างๆ เข้าไปมีสว่ นร่วมสังเกตการณ์
อย่างเต็มที่ (เพิ่งอ้าง: น. 74-78)
จากข้อเรียกร้องดังกล่าว น�ำไปสูก่ ารร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใน ค.ศ. 2008
อย่างเร่งรีบ โดยขาดการค�ำนึงถึงอุปสรรคต่อพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาร์ โดย
เฉพาะตัวบทของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังการเลือกตั้งเมื่อ ค.ศ. 2010
และเป็นกลไกส�ำคัญที่เผด็จการทหารใช้สืบทอดอ�ำนาจ ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
ซึ่งถูกเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลทหาร จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นท่ามกลาง
ความขัดแย้งนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นรากของปัญหา แต่ยังเอื้อให้ทหารด�ำรงอ�ำนาจ
อยูใ่ นต�ำแหน่งสูงสุดของประเทศและเหนือกฎหมาย น�ำไปสูก่ ารผูกขาดอ�ำนาจ ไม่มี
ความเป็นประชาธิปไตยและไม่เอือ้ แก่การปรองดอง เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชน
16 • วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

ตามกฎหมายมาตรฐานสากลและการละเมิดกฎหมายภายใต้ความชอบธรรม
เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขประชาชน ความเท่าเทียมกันของ
หญิงชายต�่ำกว่ามาตรฐาน การขัดขวางไม่ให้ผู้น�ำฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารเข้ามา
มีต�ำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ จากข้อบังคับคุณสมบัติผู้สมัครประธานาธิบดี
ต้องไม่สมรส หรือมีบตุ รกับคนทีถ่ อื สัญชาติอนื่ โดยไม่ใช่สญ
ั ชาติพม่าในมาตรา 168
ในบทที่ 14 ของรัฐธรรมนูญการปฏิเสธสหพันธรัฐและรวมศูนย์อ�ำนาจของประเทศ
ไว้ที่สถาบันทหาร และคงอ�ำนาจทหารเหนือการเมือง แม้ประชาชนส่วนใหญ่
ทั้งที่ไม่เห็นด้วย หรือไม่ทราบถึงเนื้อหา หากแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
กระบวนการและหลักการของรัฐธรรมนูญ มีโทษจ�ำคุก 20 ปี ขึ้นไป (Burma
partnership, 2010)
พัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร์เริ่มต้น ในวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ.
2010 จากการเลือกตั้งทั่วไป ผลการเลือกตั้ง พรรคสหเอกภาพและการพัฒนา
(The Union Solidarity and Development Party: USDA) ซึ่งเป็นพรรคจาก
ฝ่ายทหารได้รับชัยชนะ ด้วยที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรถึง 259 ที่นั่ง จากทั้งหมด
325 ที่นั่ง หรือประมาณร้อยละ 80 ของที่นั่งทั้งหมด เป็นผลให้ผู้น�ำทหาร พลเอก
เต็ง เส่ง ได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง น�ำไปสูก่ ารปฏิรปู เศรษฐกิจแบบกว้างๆ โดยเฉพาะการ
แก้ไขกฎหมายการจดทะเบียนพรรคการเมือง เพือ่ เปิดทางให้พรรคสันนิบาตแห่ง
ชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ NLD ฝ่ายค้านพม่า ของนางอองซาน ซู จี กลับมา
เป็นพรรคการเมืองทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายอีกครัง้ โดยเนือ้ หาสาระส�ำคัญกฎหมาย
ฉบับเดิม ได้ระบุคณ
ุ สมบัตสิ มาชิกพรรคการเมืองทีจ่ ะเข้าร่วมการเลือกตัง้ นัน้ ต้อง
ไม่เป็นผูถ้ กู ตัดสินจ�ำคุก (convicted) และก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการรับโทษ (serving
prison term) เป็นผลให้นางอองซาน ซูจี และนักโทษการเมืองอื่น ๆ ไม่สามารถ
เข้าร่วมการเลือกตัง้ ได้ (Eastasiawatch, 2013: ออนไลน์) ในทางปฏิบตั หิ ากไม่ลง
เลือกตั้ง ตามกฎหมายเลือกตั้ง สามารถตีความได้ว่าพรรคสิ้นสภาพ จึงมีแกนน�ำ
พรรคส่วนหนึ่งแยกไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ ภายใต้พรรคพลังประชาธิปไตยแห่ง
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ชาติ (National Democratic Force: NDF) อย่างไรก็ตาม สัญญาณเชิงบวกต่อ
พัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร์ มีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนือ่ ง เช่นการปล่อยตัว
นางอองซาน ซูจี ใน ค.ศ. 2010 พร้อมบรรดานักโทษการเมืองที่ถูกจองจ�ำภายใต้
ค�ำสัง่ นิรโทษกรรม เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านีส้ ามารถเข้าร่วมการเลือกตัง้ ซ่อม จ�ำนวน 45
ที่นั่ง ของผู้แทนราษฏรที่ว่างในรัฐสภา โดยมีนางอองซาน ซูจี ด�ำรงฐานะผู้น�ำฝ่าย
ค้านจากพรรค NLD แม้จะมีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ตอ่ กระบวนการดังกล่าว มิได้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ แต่นางอองซาน ซูจี ให้เหตุผลถึง การรักษากระบวนการ
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งไม่อาจหยุดได้ ในช่วงการหาเสียง ลงเลือกตั้งซ่อม
(กรุงเทพธุรกิจ, 2555: ออนไลน์)
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาร์ชัดเจนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ สะท้อนผ่านการเลือกตั้ง ใน ค.ศ. 2012 ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ครั้งส�ำคัญในแง่ของการส่งเสริมประชาธิปไตยเมียนมาร์ สู่การ
พัฒนาการทีก่ า้ วหน้าและถือเป็นครัง้ แรกทีน่ างอองซาน ซูจี ตัวแทนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง จากที่ถูกครอบง�ำโดยเผด็จการทหารมา
อย่างยาวนาน
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการประชาธิปไตยในเมียนมาร์
ยังคงถูกวิจารณ์ ว่ามีลกั ษณะฉาบฉวย จากกลุม่ ผูส้ นับสนุนประชาธิปไตยและมอง
ว่าบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ยังคงสงวนสิทธิ์ให้กองทัพและให้อำ� นาจในการแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งยังกีดกันฝ่ายตรงข้ามสถาบันทหาร ให้ออก
ห่างจากต�ำแหน่งประธานาธิบดี จากข้อบังคับคุณสมบัตผิ สู้ มัครประธานาธิบดีตอ้ ง
ไม่สมรส หรือมีบุตรกับคนที่ถือสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติเมียนมาร์
แม้จะมีอุปสรรคข้างต้น แต่พรรคฝ่ายค้านของเมียนมาร์ ซึ่งน�ำโดยนาง
อองซาน ซูจี ประกาศจะลงเลือกตั้ง ค.ศ.2015 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะเงือ่ นไขกีดกันเธอขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี โดยก่อน
ถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนางอองซานซูจี จะเสนอแนะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
มาตราที่มีปัญหา โดยเฉพาะการสงวนที่นั่ง 1 ใน 4 ของรัฐสภาให้สถาบันทหาร
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พร้อมมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความเป็นประชาธิปไตย
และหากชาวเมี ย นมาร์ ยั ง คงอยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ นี้
ประชาธิปไตยจะไม่มีวันก้าวหน้า
ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้สนับสนุน
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับทหาร เพื่อสร้างความปรองดองในชาติ โดยเปิดทางให้
นางอองซาน ซูจสี ามารถลงสมัครต�ำแหน่งประธานาธิบดี ในการเลือกตัง้ ทีจ่ ะมีขนึ้
ใน ค.ศ. 2015 นอกจากนี้ประธานาธิบดีเต็ง เส่งยังได้กล่าวเตือนถึงสถานการณ์
การเมืองเมียนมาร์ ก�ำลังเสี่ยงเผชิญทางตัน หากความต้องการของประชาชน
เกินกว่าการรองรับ ของระบบการเมืองในปัจจุบัน และหากสิ่งนี้เกิดขึ้น เสรีภาพ
ทางการเมืองทุกอย่างทีไ่ ด้รบั มาจนถึงขณะนีอ้ าจต้องสูญหายไป อย่างไรก็ตาม การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญทหารนัน้ นับว่าเป็นเรือ่ งที่ ท้าทาย เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญเมียนมาร์
ระบุถึงกรณี การยื่นเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญจากสมาชิกรัฐสภา ต้องมีจ�ำนวนถึง
ร้อยละ 20 รัฐสภาถึงจะรับข้อเสนอดังกล่าวมาอภิปราย แต่การแก้รัฐธรรมนูญ
มาตราต่างๆ ยังคง ต้องอาศัยเสียงในสภามากกว่าร้อยละ 75 ซึ่งในปัจจุบัน
สภาเมียนมาร์มีจ�ำนวนทหารอยู่ถึง 1 ใน 4 ของรัฐสภา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในเมียนมาร์ แม้จะมี
สัญญาณที่ดีในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้สิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาธิปไตยที่มากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ยังเป็นเรื่องที่ฉาบฉวย ขณะ
ทีก่ ารแก้ไขรัฐธรรมนูญของเมียนมาร์นนั้ ยังเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายส�ำหรับประเทศทีถ่ กู
ครอบง�ำด้วยสถาบันทหารมาอย่างยาวนานต่อการเปลี่ยนผ่านอ�ำนาจสู่พลเรือน
อย่างแท้จริง

พัฒนาการประชาธิปไตยแบบย้อนกลับ : ประเทศไทย
การรัฐประหาร 2006 ถือเป็นจุดเริ่มต้นความแตกแยกและความรุนแรง
ในสังคมไทย แม้ว่าประเด็นการรัฐประหาร จะถูกสร้างความชอบธรรม ผ่านการ
ทุจริตของนักการเมือง แต่การทุจริตกลับแย่ลงอย่างมาก ในช่วงการบริหารงานของ
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รัฐบาลทหาร และเกิดความล้มเหลวในการป้องกันการทุจริต เนือ่ งจากสถาบันการ
ป้องกันทุจริตนั้นล้วนเกิดขึ้นมาจากอ�ำนาจรัฐประหาร นอกจากนี้ สถาบันกษัตริย์
ซึ่งอยู่เหนือการเมืองนั้น ได้ถูกน�ำมาใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อท�ำลายศัตรู
คู่ตรงข้ามบริบทความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วทางการเมือง ยังก่อให้เกิดความคิดทาง
การเมืองที่ไม่เชื่อถือในกติกาประชาธิปไตย พร้อมทั้งโยนความผิด สาเหตุของ
การรัฐประหารนั้น เป็นผลจากการซื้อเสียงของคนชนบทและการขาดวุฒิภาวะ
ทางการเมือง ส่งผลให้ความซับซ้อนของพัฒนาการประชาธิปไตย ถูกลดทอนลง
ด้วยค�ำว่า ชาวชนบนโง่เขลากับชาวเมืองมีการศึกษา (แคเธอลีน เอ. เบาว์วี, 2555
: น. 178) จึงไม่แปลกที่จะมีนักวิชาการฝ่ายขวา จ�ำนวนมากออกมาสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง นอกวิถีทางประชาธิปไตย ด้วยการรัฐประหาร
นอกจากนี้ การกระท�ำ ที่ไม่เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยนั้น เป็น
ผลจากรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2007 ซึ่งถูกร่างขึ้นโดยเผด็จการทหาร หลังเหตุการณ์
รัฐประหาร ได้สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อพัฒนาการประชาธิปไตยไทย โดยเฉพาะ
ในเรื่องของโครงสร้างการเมือง ด้วยการเน้นเพิ่มระบบสรรหาแต่งตั้ง แทนทีจ่ ะมา
จากการเลือกตั้งทั้งหมด เช่น ที่มาของ ส.ส. ส.ว.หรือการให้อ�ำนาจเกินขอบเขต
ของฝ่ายตุลาการ เข้ามาป้องกันการฉ้อฉลทางการเมือง และมีบทบาทคัดเลือก
ผู้ท�ำหน้าที่องค์กรอิสระและร่วมสรรหา ส.ว. จ�ำนวน 74 คน จะเห็นได้ว่าตัวบท
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนั้น ได้ให้อ�ำนาจองค์กรตุลาการมีบทบาทในการแต่งตั้ง
มากที่สุด พร้อมทั้งให้สัดส่วนขององค์กรตุลาการ มีเสียงข้างมาก เป็นกรรมการ
สรรหาองค์กรอิสระทุกองค์กร จนถึงกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกประเภทสรรหา
นอกจากนี้ กลไกการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆ นั้นเป็นไปในลักษณะขาด
การยึดโยงกับภาคประชาชนและมีอ�ำนาจอย่างเต็มที่ต่อการก�ำหนดการด�ำรง
อยู่ของรัฐบาล พร้อมทั้งสามารถล้มล้างมติของประชาชน จนถึงขั้นสามารถ
ถอดถอนผู้บริหารของประเทศได้ จึงเป็นผลให้อ�ำนาจของพรรคการเมืองอ่อนแอ
ลง ด้วยการถูกก�ำกับและตรวจสอบที่เข้มงวด น�ำไปสู่ข้อครหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
ฉบับอ�ำมาตยาธิปไตย
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ภายใต้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญฉบับทหาร ได้สร้างความไร้เสถียรภาพ ต่อการ
บริหารขับเคลื่อนนโยบาย ของรัฐบาลพลเรือน ที่เข้ามาบริหารประเทศ เช่นการ
โยกย้ายผูน้ ำ� เหล่าทัพ จะต้องผ่านความเห็นทีป่ ระชุมผูน้ ำ� เหล่าทัพก่อน นอกจากนี้
ยังมีการเปิดช่องทาง เพิ่มอ�ำนาจของฝ่ายตุลาการและมีส่วนในการตัดสินคดี
ส�ำคัญๆ เช่น กรณีถอดถอนอดีตนายกสมัคร สุนทรเวชออกจากต�ำแหน่งนายก
รัฐ มนตรี เนื่ องจากไปรับจ้างเป็นพิธีกรรายการ “ชิมไปบ่นไป” ท่ามกลาง
สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทีก่ ลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย
ประท้วงขับไล่อดีตนายกสมัคร ด้วยสาเหตุเป็นตัวแทน (Nominee) ของอดีตนายก
ทักษิณ หรือกรณียบุ พรรคพลังประชาชนเพือ่ ยุตสิ ถานการณ์ความขัดแย้งทางการ
เมืองที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ท�ำการปิดล้อมท�ำเนียบ
รัฐบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งได้มีการเลื่อน
วันพิพากษาตัดสินให้เร็วขึ้น และไม่เป็นไปตามหลักประกันขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธี
พิจารณาคดีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ธนัย เกตวงกต, 2553: ออนไลน์)
จากการเข้ามามีบทบาททางการเมืองที่เกินขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญ
ได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ๆ โดยขาดฐานรองรับรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้เกิดวิกฤติและ
ถือเป็นขวากหนามต่อพัฒนาการประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นอุปสรรค
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล โดยเฉพาะ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง 2013-2014 ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการตัดสินการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ สว.มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการกระท�ำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�ำนาจ
ในการปกครองประเทศโดยวิ ธี ก ารซึ่ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามวิ ถี ท างที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ
(2) การคว�่ำ พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน เพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนั้น ขัดรัฐธรรมนูญและควรท�ำถนนลูกรังให้หมด
ก่อนด�ำเนินโครงการดังกล่าว
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(3) การวินิจฉัยเลือกตั้ง 2 ก.พ. 57 นั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วประเทศได้ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 108
วรรค 2
(4) การถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้พ้นสภาพจาก
รักษาการนายกรัฐมนตรี จากการใช้อำ� นาจในทางมิชอบจากการย้ายข้าราชการ
ระดับสูงในปี 2011
จากค�ำตัดสินทัง้ หมดข้างต้น ได้สร้างผลกระทบความเชือ่ มัน่ ต่อมาตรฐาน
กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ การท�ำดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการหนุน
เสริมกลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยให้บรรลุผล โดยเฉพาะการการตัดสินของศาล
รัฐธรรมนูญ ซึง่ ระบุการชุมนุมของกลุม่ คณะกรรมการประชาชนเพือ่ เปลีย่ นแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(กปปส.) ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นการใช้เสรีภาพโดยสงบ เนื่องจากไม่ไว้วางใจการ
บริหารของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการวินิจฉัยน�ำไปสู่การขาดศรัทธาของประชาชน
เพราะในทางตรงกันข้ามแล้ว กลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยดังกล่าว ปฏิเสธหลักการ
เลือกตัง้ และมองการเลือกตัง้ เป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างปัญหาให้แก่การเมืองไทย
ขณะเดียวกัน การร่วมมือการขัดขวางประชาธิปไตย ยังถูกส่งต่อไปยังบทบาท
ขององค์กรอิสระต่างๆ เช่น การละเลยการจัดการเลือกตั้งให้ส� ำเร็จลุล่วง ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การเพิกเฉยของการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้น
ฐานประชาธิปไตย ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม) การเร่งตัดสิน
คดีจ�ำน�ำข้าว ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) โดยมุ่งชี้มูลความผิดเฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตร
โดยปราศจากหลั ก ฐานของการกระท� ำ ผิ ด นอกจากนี้ ส� ำ นั ก งานตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) ยังได้ออกหนังสือให้อดีตนายกรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเงินจัดการ
เลือกตั้ง 2 ก.พ. 2014 จ�ำนวน 3.8 พันล้านบาท เนื่องจากไม่รับฟังค�ำแนะน�ำ
ของ กกต.
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ภาพที่ 1 ชายหนุ่มถูกท�ำร้ายหน้าคูหาเลือกตั้ง
จากการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้า 26 มกราคม 2014 จากกลุ่ม กปปส.
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ, 2557: ออนไลน์
การประสานร่วมมือกันข้างต้น แสดงให้เห็นถึง กระบวนการท�ำลายล้าง
อย่างเป็นระบบ ต่อการล้มรัฐบาลประชาธิปไตย ที่ได้รับการอุปถัมภ์จากชาว
ชนบท ด้วยรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างและสืบทอดอ�ำนาจ จากสถาบันทหาร เพื่อน�ำไป
สู่การสร้างสูญญากาศทางการเมือง พร้อมเปิดทางให้กับนายกฯ และรัฐบาลนอก
รัฐธรรมนูญเข้าสูอ่ ำ� นาจ นอกจากนี้ รัฐบาลประชาธิปไตยซึง่ มาจากการเลือกตัง้ ยัง
ถูกก�ำกับและตรวจสอบอย่างเข้มงวด ง่ายต่อการถูกแทรกแซงน�ำไปสู่การลดทอน
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างไรก็ตาม แม้จะมีขอ้ เสียจากผลการรัฐประหาร
แต่ในช่วงระยะเวลา เกือบทศวรรษ ประชาชนส่วนใหญ่ เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความ
ตื่นตัวทางการเมือง โดยมองว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ส่งผลให้
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พัฒนาการทางการเมืองเติบโตอย่างมากในแถบชนบท
อาจกล่าวได้ว่า รัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยสถาบันทหารฉบับปี 2007 ได้
ท�ำลายเสถียรภาพของรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ โดยเปลีย่ นผ่านการรัฐประหาร
มาสูก่ ารเพิม่ อ�ำนาจตุลาการและองค์กรอิสระ ในการควบคุมและแทรกแซง ส่งผล
ให้ฝ่ายบริหารอ่อนแอด้วยการถูกตรวจสอบและก�ำกับอย่างเข้มงวด กระบวนการ
ดังกล่าว กลายเป็นเครื่องมือของพลังเสียงคนกลุ่มน้อยท�ำลายกลุ่มการเมือง
ขัว้ ตรงข้ามอย่างต่อเนือ่ ง เช่นการยุบพรรค ถอดถอนผูน้ ำ� และตัดสิทธินกั การเมือง
ส่งผลต่อการสร้างสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงและมีคุณภาพ
ดังนั้น การการปฏิรูปองค์กรอิสระและอ�ำนาจตุลาการ จึงเป็นหนทาง
ที่จะสร้างกลไกถ่วงดุลตรวจสอบ และเพื่อให้กลไกส�ำคัญของบ้านเมืองเหล่านี้
อยู่ใต้การก�ำกับขององค์กรตัวแทนอ�ำนาจเสียงข้างมาก เพื่อน�ำไปสู่การขจัด
กลไกส่วนที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตย เหนือสิ่งอื่นใด สังคมไทยในขณะนี้ต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมือง ให้กลุ่มคนที่ไม่เชื่อถือการเลือกตั้งกลับมา
เชื่อถือระบบการเลือกตั้ง ปฏิเสธการแก้ไขปัญหานอกระบบ โดยการเมืองต้องแก้
ด้วยการเมือง จากการตัดสินใจของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ภายใต้หลักการ
1 คน 1 เสียง เท่ากัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเสียงส่วนใหญ่ (Majority) ตัดสินใจ
ก�ำหนดรัฐบาลบริหารประเทศแล้ว เสียงส่วนน้อย (Minority) ต้องยอมรับ
อดทนอดกลั้น เพราะในระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างมีวาระและถูกตรวจสอบ
โดยยึดโยงกับภาคประชาชน กล่าวคือพรรคการเมืองแข่งขันต่อสู้ที่นโยบาย
โดยมีพื้นฐานการตัดสินใจของประชาชน

บทสรุปและวิเคราะห์
ผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าพัฒนาการประชาธิปไตยไทยและเมียนมาร์นั้น
ถูกจัดอยู่พัฒนาการกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา ตามรูปแบบแนวคิดประชาธิปไตย
ในคลื่นสามลูก (Democracy’s Third wave) ของ Huntington (1991) ซึ่งได้
อธิบายพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศทีก่ �ำลังพัฒนา ส่วนใหญ่จะมีการหวนกลับ
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ไปใช้อ�ำนาจการปกครองแบบเผด็จการสลับปรับใช้กบั ลัทธิประชาธิปไตยเสรีนยิ ม
ตามรูปแบบการหวนกลับของคลืน่ เผด็จการครัง้ รูปแบบทีห่ นึง่ ใน ค.ศ.1922-1942
และการหวนกลับของคลื่นเผด็จการครั้งที่สองใน ค.ศ.1958 หรืออาจเรียกได้ว่า
ปรากฏการณ์ประชาธิปไตยย้อนกลับ (reverse wave of democratization)
โดยการเปลีย่ นแปลงของเมียนมาร์ ขณะนีก้ ำ� ลังด�ำเนินการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ลักษณะระลอกคลืน่ แบบเดินหน้า กล่าวคือการพัฒนาประชาธิปไตยแบบก้าวหน้า
ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้าน และเปิดพื้นกลุ่มตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมทางการเมืองที่มากขึ้น ขณะที่ไทยนั้นก�ำลังด�ำเนินรูปแบบระลอกคลื่น
แบบย้อนกลับ ในลักษณะการพัฒนาประชาธิปไตยแบบถดถอย ทั้งทางตรงจาก
ภาคประชาสังคมขัว้ ตรงข้ามรัฐบาลและทางอ้อมจากอ�ำนาจนอกระบบ ซึง่ ถูกเปิด
ทางจากรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหาร นอกจากนี้ ยังถูกผลิตสร้างความคิดทางการ
เมืองที่ไม่เชื่อถือ ต่อกติกาประชาธิปไตย น�ำสู่การใช้อ�ำนาจนอกระบบ ขัดขวาง
หรือล้มล้างองค์กรและโครงสร้างที่เหมาะสม ของระบอบประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองประเทศต่างมีจุดร่วมทางการเมือง คือรัฐธรรมนูญ
ที่ถูกใช้ในปัจจุบันนั้น ได้ถูกร่างขึ้นโดยสถาบันทหาร และส่งผลเสียอย่างมากต่อ
รัฐบาลพลเรือนที่ก้าวขึ้นมา ในเรื่องศักยภาพและความเป็นอิสระในการบริหาร
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ขณะที่เมียนมาร์นั้น การก�ำหนดนโยบายและ
การตัดสินใจส่วนใหญ่ ถูกควบคุมโดยเสียงของสถาบันทหาร ซึ่งถือเป็นเสียงส่วน
ใหญ่ของรัฐสภา ร้อยละ 70 อาจกล่าวได้ว่า ภาพการพัฒนาการเมืองทั้งสองอาจ
เป็นบทเรียนที่ดีให้เรียนรู้ผลลัพธ์ของรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นโดยสถาบันทหาร
นั้น ไม่มีวันที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่หนทางประชาธิปไตย แม้จะมีรัฐบาลที่มา
จากประชาธิปไตย แต่เมื่อรัฐธรรมนูญถูกควบคุมโดยอ�ำนาจเผด็จการ การพัฒนา
สถานบันทางการเมืองทีม่ นั่ คงและมีคณ
ุ ภาพจึงเต็มไปด้วยอุปสรรค์และสิง่ ตกค้าง
จากระบอบเก่า ดังนัน้ การแก้ไขมาตรารัฐธรรมนูญทีเ่ ป็นปัญหา จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ท�ำควบคู่กันกับการพัฒนาประชาธิปไตย
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การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
สูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Human Resource Preparation in Thailand’s Tourism
Industry towards ASEAN Economic Community
สุทราสินี  จ�ำปาจี1

บทคัดย่อ

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค โดยปัจจัยส�ำคัญอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกรูปแบบคือ “ทุน
มนุษย์” ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเป็นจุด
หมายปลายทางหลักทางการท่องเที่ยวและมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน ดังจะเห็นได้จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่ง
ประเทศไทยถูกก�ำหนดให้เป็นศูนย์กลางในด้านการท่องเที่ยวและการบิน อัน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทย
เพื่อผลักดันสู่ความเป็นเลิศทางศักยภาพภายใต้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใน พ.ศ. 2558
ค�ำส�ำคัญ: ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1 อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล�ำปาง
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Abstract

Under globalization and towards ASEAN Economic Community,
There will be the development in term of economic, social and
cultural in the region. The important basic factor of all development
is “human capital”. Thailand is the most popular tourism destination
in Southeast Asia and it is significant for ASEAN tourism development.
In fact, Thailand will be the center of aviation and tourism when
it moves towards ASEAN Economic Community, corresponds to
Thailand’s government policy. Therefore, it is necessary to prepare
the human resource in Thailand’s tourism industry for the excellent
potential towards ASEAN Economic Community in 2015.
Keywords: Human Resource, Tourism Industry, ASEAN Economic
Community
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บทน�ำ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพัฒนามาจากการเป็นสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian
Nations: ASEAN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 10 ประเทศ อย่างไรก็ตามจากการรวมกลุม่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนส่งผลให้ประเทศไทยถูกก�ำหนดเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่อง
เทีย่ วและสาขาการบิน เนือ่ งด้วยความมีศกั ยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางทางการ
ท่องเที่ยว ความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
ทางการท่องเทีย่ วสิง่ อ�ำนวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ วทีเ่ พียงพอ (เกรียงศักดิ์
เจริญวงศ์ศักดิ์, 2556) โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มีการขยายตัวสูง มีบทบาทส�ำคัญในการน�ำมาซึ่งแหล่งเงินตราต่างประเทศ การ
สร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2554) ซึ่ง พ.ศ. 2556 พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่อง
เที่ยวยังประเทศไทยจ�ำนวนทั้งสิ้น 26,735,583 คน โดยขยายตัวร้อยละ 19.60
เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา ทัง้ นีส้ ามารถก่อให้เกิดรายได้มลู ค่ามหาศาลจ�ำนวนทัง้ สิน้
1.167 ล้านล้านบาท (กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา: กรมการท่องเทีย่ ว, 2556)
อย่างไรก็ตามจากการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่าประเทศในกลุม่
สมาชิกได้ท�ำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ในสาขาบริการวิชาชีพการท่องเที่ยว (MRA on Tourism Professionals) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายบุคลากรวิชาชีพสาขาการ
ท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนและยังช่วยผลักดันให้การศึกษา/การฝึกอบรม
บุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสอดคล้องกัน รวมถึงมีมาตรฐาน
เป็นทีย่ อมรับกันในกลุม่ ประเทศสมาชิก ซึง่ ผูท้ ผี่ า่ นการรับรองคุณสมบัตแิ ละได้รบั
ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจะมีสิทธิ์ในการเดินทางไปท�ำงานในประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ แต่ทั้งนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศที่เข้าไปท�ำงาน (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2555)
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นอกจากนี้สาระส�ำคัญของ MRA บุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน
พบว่า ได้ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกมีการพิจารณาสมรรถนะของบุคลากรทาง
การท่องเที่ยวในต�ำแหน่งต่างๆ (ASEAN Common Competency Standard
for Tourism Professionals: ACCSTP) โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึก
อบรม ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของ
บุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน ซึง่ ประกอบด้วย 2 สาขาหลักคือ สาขาทีพ่ กั
(ธุรกิจโรงแรม) และสาขาการเดินทาง (ธุรกิจน�ำเที่ยว)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
จะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ “ทรัพยากรมนุษย์” ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 2 สาขาหลัก ซึ่งหากพิจารณาสถานการณ์ในภาพ
รวมพบว่า พ.ศ. 2556 ได้ขาดแคลนบุคลากรทางการท่องเที่ยวสาขาที่พักใน
ระดับปฏิบัติการประมาณ 1 ล้านคน นอกจากนี้แล้วบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ทั้ง 2 สาขาหลักยังขาดทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และหากพิจารณา
ประเด็นของบุคลากรที่ก�ำลังส�ำเร็จการศึกษาทั้งในสาขาที่พักและสาขาการ
เดินทาง พบว่า มีข้อจ�ำกัดในการท�ำงานโดยวิชาที่เรียนหลากหลายมากเกินไป
ซึง่ ไม่สามารถพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการท�ำงาน รวมทัง้ ขาดความแม่นย�ำใน
ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่ออาชีพ อย่างไรก็ตามการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 จะน�ำมาซึ่งการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยทัง้ 2 สาขาทีม่ คี วามสามารถไปยังประเทศอาเซียนทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน
สูงกว่า เช่น ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย (กรมการท่องเทีย่ ว, 2555) อีก
ทัง้ บุคลากรทางการท่องเทีย่ วจากบางประเทศอันได้แก่ ประเทศฟิลปิ ปินส์ ต้องการ
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่เกี่ยงเรื่องค่าตอบแทน
ดังนั้นบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ (SWOT
Analysis) ในภาพรวมของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้การก้าว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
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แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทความวิชาการเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูศ้ กึ ษา
ได้รวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และข้อมูลประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Chalofsky (1992, P.175) กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
ศาสตร์และศิลปะของการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของตัวบุคคล กลุ่ม และ
องค์การ โดยผ่านรูปแบบการพัฒนาและเครื่องมือต่าง ๆที่จะช่วยให้เกิดการเรียน
รู้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและความก้าวหน้าใน
องค์การ
Swanson (1995, P.49) กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง
กระบวนการของการพัฒนาและการค้นหาความสามารถของพนักงาน ด้วยวิธกี าร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานโดยมีเป้า
หมายเพื่อปรับปรุงผลการด�ำเนินงานให้ดีขึ้น
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2551, น.19-20) ได้อธิบายถึงความหมายของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังภาพแสดงต่อไปนี้
ปัจจัยน�ำเข้า (Input)
“คน” เป็นทรัพยากร
ที่ส�ำคัญและมีมูลค่า

กระบวนการ (Process)
คือ เครือ่ งมือ
(Interventions) ทีใ่ ช้
ในการพัฒนาคน

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
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ผลลัพธ์
(Output/Outcomes)
ผลส�ำเร็จ
ของเครื่องมือที่ใช้

นอกจากนี้ Sredl & Rothwell (1987) ได้กล่าวถึงวิธีการในการจัดท�ำ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) ระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(2) ประเมินสภาพหรือเงื่อนไขในการท�ำงานในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัจจัย
		 ภายใน (Internal Factors) อะไรเป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน
		 (Weakness) ขององค์การในแง่มุมของทักษะของพนักงาน
(3) ตรวจสอบปัจจัยภายนอก (External Factors) ว่าปัจจัยใดถือได้ว่า
		 เป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่มีผลต่อผล
		 การปฏิบตั งิ านของพนักงาน ซึง่ อาจจะเป็นผลมาจากการเปลีย่ นแปลง
		 องค์การ กลุ่ม ลักษณะงาน
(4) เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านทักษะของพนักงานกับโอกาส
		 และอุปสรรคในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น
(5) ก�ำหนดแผนกลยุทธ์องค์การในระยะยาว (Long-Term Organizational
		 Strategy) ส�ำหรับงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึง่ แผนงาน
		 ดังกล่าวจะต้องมีสว่ นช่วยในการเตรียมความพร้อมของคนและองค์การ
		 ในอนาคตไว้ด้วย
(6) น� ำ แผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ นองค์ ก าร
		 โดยผ่านเครื่องมือการพัฒนาองค์การและการพัฒนาพนักงานในรูป
		 แบบต่างๆ
(7) ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปค�ำจ�ำกัดความของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ว่าหมายถึง กระบวนการหรือวิธีการในการเพิ่มศักยภาพของตัวบุคคลผ่าน
เครื่องมือทางการเรียนรู้และการพัฒนา และจากแนวคิดข้างต้นสามารถน�ำมา
ซึ่งกรอบของแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง โดยผู้ศึกษาได้ทำ� การประยุกต์
จากกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Sredl & Rothwell (1987) ดังนี้
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แนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ประกอบด้วย
(1) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์
(2) ประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) ในภาพรวมของทรัพยากร
		 มนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสาขาที่พักและ
		 สาขาการเดินทาง
(3) ก� ำ หนดแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
		 อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว (AEC) ของสาขาที่ พั ก และสาขา
		 การเดินทางเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
2. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) เป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ (นิศา ชัชกุล, 2551, น.7) ที่มีขอบข่ายกว้างครอบคลุมทั้งในส่วนของ
องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้สินค้าที่เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะ
เป็นผลผลิตที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถสัมผัสได้แต่จะมุ่งเน้นการบริการซึ่งจะท�ำให้
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจและพึงพอใจ (Stevens, 1990,
P.422) โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ได้แก่
ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พักและโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร
ธุรกิจน�ำเที่ยว (วินิจ วีรยางกูล, 2532, น.3) และธุรกิจของที่ระลึกและสินค้า
พื้นเมือง (สุดาพร ชุติธรานนท์, 2542, น.42) อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยกลุ่ม
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ท�ำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพในสาขาบริการวิชาชีพการท่องเที่ยว (MRA on
Tourism Professionals) ซึ่งประกอบด้วย 2 สาขาหลักคือ สาขาที่พักและ
สาขาการเดิ น ทาง ดั ง นั้ น ผู ้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ ก� ำ หนดขอบเขตในการศึ ก ษาซึ่ ง จะ
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ครอบคลุมเฉพาะสาขาที่พัก (ธุรกิจโรงแรม) และสาขาการเดินทาง (ธุรกิจน�ำ
เที่ยว) ดังนี้
2.1 สาขาที่พัก (ธุรกิจโรงแรม)
พระราชบัญญัติโรงแรมของประเทศไทย พ.ศ. 2547 ในมาตรา 4 ให้ค�ำ
จ�ำกัดความว่า โรงแรมหมายถึง สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในทางธุรกิจ
เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวส�ำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน
(1) สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการทีพ่ กั ชัว่ คราวซึง่ ด�ำเนินการโดยส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อการกุศล
หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลก�ำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดย
คิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น
(3) สถานที่พักอื่นใดที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างในแต่ละแผนกของโรงแรมทั่วไปที่มีความเป็น
มาตรฐานในด้านการบริหารงานและการบริการจะมีโครงสร้างของแผนผังองค์กร
ซึ่งมีความรับผิดชอบแต่ละส่วนดังนี้ (นิศา ชัชกุล, 2551 น.187-189)
1. ระบบบริหารทีม่ ผี บู้ งั คับบัญชาสูงสุดเป็นผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูจ้ ดั การทัว่ ไป
(The General Manager) แต่บางโรงแรมใหญ่หรือโรงแรมที่เป็นรูปแบบของ
คณะกรรมการเรียกว่า กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)
2. แผนกห้องพัก บางโรงแรมที่เป็นโรงแรมใหญ่จะมีผู้จัดการแผนกห้อง
พัก แต่จะแยกเป็นแผนกย่อย คือ แผนกส่วนหน้า และแผนกแม่บ้าน และบาง
โรงแรมจะให้ฝา่ ยช่างอยูใ่ นความควบคุมดูแลของแผนกแม่บา้ น บางโรงแรมทีเ่ ป็น
โรงแรมขนาดกลางหรือขนาดเล็กจะไม่มแี ผนกห้องพัก นัน่ คือ แผนกส่วนหน้าและ
แผนกแม่บ้านจะเป็นอิสระต่อกันแต่หัวหน้าแผนกอยู่ในความบังคับบัญชาของ
ผู้จัดการใหญ่
3. แผนกอาหารและเครื่องดื่ม เป็นแผนกที่ควบคุมดูแลด้านอาหาร
เครื่องดื่มทุกๆส่วนที่มีบริการในโรงแรม เช่น ห้องอาหาร บาร์ ห้องจัดเลี้ยงต่างๆ
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4. แผนกบัญชี เป็นแผนกที่ควบคุมดูแลในด้านการรับและเบิกจ่ายของ
โรงแรมทัง้ หมด การควบคุมการเงิน การจ่ายเงินเดือน การติดต่อการเงินกับบริษทั
น�ำเที่ยว ธนาคารหรือแหล่งเงินกู้
5. แผนกบุคคลและฝึกอบรม เป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร โดยดูแล
ความรับผิดชอบในการรับพนักงานเข้าท�ำงาน การฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น
6. แผนกช่าง เป็นแผนกที่ควบคุมดูแลตกแต่งซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในโรงแรม
7. แผนกขายและการตลาด เป็นแผนกที่ต้องหาตลาดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการและประสานงานกับแผนกอื่นๆในโรงแรมเพื่อวางแผนการขายร่วมกัน
8. แผนกอื่นๆ เช่น แผนกประชาสัมพันธ์ (บางแผนกจะรวมเข้าอยู่แผนก
ขายและการตลาด) แผนกจัดเลีย้ งทีแ่ ยกออกมาต่างหากส�ำหรับโรงแรมทีเ่ น้นเรือ่ ง
การขายห้องจัดเลี้ยงห้องประชุม
ทั้งนี้ในการจัดรูปแบบโครงสร้างในแต่ละโรงแรมนั้นไม่มีผิดถูกเพราะ
รูปแบบการแบ่งแผนกต่างๆออกเป็นกี่แผนกมากน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของ
องค์กร (Foster, 1993, P.67)
อย่างไรก็ตามในการประกอบธุรกิจโรงแรมจ�ำเป็นต้องอาศัยมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมกับต�ำแหน่งงานในแต่ละแผนก โดยฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
(2551) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งแนวทางการพัฒนาบุคลากรในงานโรงแรม: กรณีศกึ ษา
โรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจากการศึกษาท�ำให้
ทราบถึงกรอบพื้นฐานของมาตรฐานด้านคุณลักษณะทั่วไปของบุคลากรในงาน
โรงแรมใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ การมีกิริยามารยาท
ทีส่ ภุ าพเรียบร้อย การสือ่ สารทีม่ คี วามถูกต้อง ชัดเจน มีความกระฉับกระเฉงว่องไว
ในการท�ำงาน และการวางตัวอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ (2) มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ การมีความอดทนอดกลัน้ ควบคุมอารมณ์ได้ดี การปฎิบตั ิ
งานด้วยความละเอียดรอบคอบ และการมีวินัย (3) มาตรฐานด้านความรู้ ความ
สามารถทั่วไป ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสถานประกอบการที่พักแรมและ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ (4) มาตรฐานด้าน
ความสามารถ/ทักษะด้านภาษาและการสือ่ สาร ได้แก่ ความสามารถในการใช้ภาษา
ต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 1 ภาษา ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการใช้ภาษาท่าทาง นอกจากนีจ้ ติ ตินนั ท์
เดชะคุปต์ (2549) ยังได้กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานในกิจการบริการทุกคนล้วนแล้วแต่
มีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานบริการทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ท�ำความสะอาดห้องพัก พนักงานขนสัมภาระ หัวหน้าพ่อครัว พนักงานเสิรฟ์ อาหาร
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ต่างต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะของผู้อยู่เบื้องหลังการบริการหรือผู้ให้การ
บริการที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเป็นประจ�ำ ซึ่งพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริการไม่ว่าจะทางใดย่อมมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพของการ
บริการ ด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติงานบริการจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถ เพราะลูกค้าจะมองเห็นภาพพจน์ของธุรกิจได้
อย่างชัดเจนจากการแสดงออกของบุคลากรในองค์กรนั้น
2.2 สาขาการเดินทาง (ธุรกิจน�ำเที่ยว)
พระราชบัญญัติ ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มาตราที่ 3 พ.ศ. 2551 ได้
ให้ความหมายของ “ธุรกิจน�ำเที่ยว” ว่าหมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการน�ำนักท่อง
เที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการ
หรืออ�ำนวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก
อาหาร มัคคุเทศก์ หรือ บริการอื่นๆ ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยธุรกิจน�ำ
เที่ยวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ตัวแทนการท่องเที่ยว (Travel Agent) คือ องค์กรที่รับหรือน�ำรายการ
น�ำเที่ยวที่ผลิตโดยบริษัทจัดน�ำเที่ยวมาขายโดยรับค่านายหน้าเป็นการตอบแทน
ในบางกรณีอาจไม่ได้ค่าตอบแทนแต่อาจจะได้รายการน�ำเที่ยวในราคาต�่ำพิเศษ
2. บริษัทจัดน�ำเที่ยว (Tour Operator) คือ บริษัทที่ผลิตรายการน�ำเที่ยว
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เอง หรือการซื้อบริการท่องเที่ยวจากผู้ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยว โรงแรม ร้าน
อาหาร บัตรเข้าชมแหล่งท่องเทีย่ ว การบริการขนส่ง แล้วน�ำมาคิดต้นทุนบวกก�ำไร
และน�ำมาก�ำหนดเป็นราคาขายในรูปแบบเหมาจ่ายให้กับตัวแทนการท่องเที่ยว
ส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่มีรูปแบบผสมระหว่าง
ตัวแทนการท่องเที่ยวและบริษัทจัดน�ำเที่ยวเพราะจะท�ำให้บริษัทมีความสามารถ
ในการท� ำ การตลาดคือเป็นได้ทั้งตัวแทนขายและเป็นทั้งผู้ผลิตเอง อย่างไร
ก็ตามหากพิจารณาในส่วนของโครงสร้างการบริหารงานของธุรกิจน� ำเที่ยวจะ
เห็นได้ว่าสามารถแบ่งหน้าที่และภาระงานได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ (พิมพรรณ
สุจารินพงษ์, 2553, น.12-13)
1. แผนกบริหาร
เป็นแผนกที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมการ
บริหารจัดการและด�ำเนินการของธุรกิจน�ำเที่ยวทั้งหมด ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไป เป็นต้น
2. แผนกน�ำเที่ยว
เป็นแผนกที่ท�ำหน้าที่จัดรายการน�ำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยค�ำนึงถึงงบประมาณ คุณภาพ และความเหมาะสมตามลักษณะของการจัด
น�ำเที่ยว
3. แผนกจอง
เป็นแผนกที่ท�ำหน้าที่รับจองและติดต่อกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว เช่น จองและติดต่อตัว๋ เดินทาง โรงแรมทีพ่ กั ร้านอาหาร แหล่งท่องเทีย่ ว
แหล่งสินค้าที่ระลึก
4. แผนกขายและการตลาด
เป็ น แผนกที่ ท� ำ หน้ า ที่ ข ายสิ น ค้ า ของบริ ษั ท เช่ น รายการน� ำ เที่ ย ว
ตั๋วเดินทางโดยสาร ขายของที่ระลึก การให้เช่ารถจักรยานยนต์ รวมไปถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ท�ำการตลาดให้กับลูกค้าและบุคคลที่สนใจทั้งภายใน
และต่างประเทศ
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5. แผนกการเงิน
เป็นแผนกทีจ่ ดั การเกีย่ วกับรายรับรายจ่ายภายในบริษทั ท�ำงบการเงินของ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการเขียนรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทุกอย่างของการจัดน�ำ
เที่ยวในแต่ละครั้ง
6. แผนกบุคลากร
เป็นแผนกที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ามาท�ำงานในบริษัทให้
เหมาะสมกับต�ำแหน่งงาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับพนักงาน และ
ดูแลเกี่ยวกับเอกสารประวัติของพนักงานทั้งหมดภายในบริษัท
ทั้งนี้ในการประกอบธุรกิจน�ำเที่ยวจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการด�ำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและประสบผลส�ำเร็จ อัน
ได้แก่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นภาษา
สากลที่ทั่วโลกนิยมใช้ในการสื่อสาร และคุณสมบัติส�ำคัญในการท�ำงานด้านนี้ที่
ขาดไม่ได้คือ มีความพร้อมในการให้บริการ ใจรักในงานบริการ การมีบุคลิกที่ดี
ทัง้ ภายในและภายนอกมีหน้าตาทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ (พิมพรรณ สุจารินพงษ์,
2553, น.7) นอกจากนี้แล้ว พนักงานตัวแทนการท่องเที่ยวที่ดีควรเป็นที่ปรึกษา
ส่วนตัวของลูกค้าในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว มีความรู้ความช�ำนาญในเรื่องของ
การเดินทางท่องเที่ยว สามารถจัดหาบริการเดินทางให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
คน มีความรู้เรื่องภูมิศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เป็นอย่างดี มีความรู้เรื่อง
การส�ำรองที่นั่งบนเครื่องบินและการส�ำรองที่พักในโรงแรม มีความรู้เกี่ยวกับ
ราคาที่พักแรม ร้านอาหาร สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตื่นตัวติดตามข่าวสาร
บ้านเมือง เหตุการณ์โลกปัจจุบัน รวมถึงกฎระเบียบการเดินทางเข้าและออก
ในประเทศและต่างประเทศ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2547, น. 7)
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.1 การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) เกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาสมาคม
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ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้อาเซียนมี
ความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ ทั้งการเพิ่มอ�ำนาจต่อรองกับคู่ค้าและเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันในด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงการส่งเสริมให้ภูมิภาค
มีความเจริญมัน่ คง ส�ำหรับการรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มกี ารตกลง
รวมกลุ่มสินค้าและบริการใน 12 สาขาส�ำคัญของอาเซียน (Priority Integration
Sectors) โดยเป็นโครงการน�ำร่องบนพื้นฐานของการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อน
ย้ายสินค้าและบริการในสาขาต่างๆได้อย่างเสรี (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
2555) ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารก�ำหนดประเทศผูป้ ระสานงานหลัก (Country Coordinators)
ในแต่ละสาขาดังนี้
22
ตารางที่ 1 ประเทศผูป้ ระสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแต่ละ
1. อินโดนีเซีย
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้
2. มาเลเซีย
ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
3. พม่า
ผลิตภัณฑ์เกษตร ผลิตภัณฑ์ประมง
4. ฟิลิปปินส์
อิเล็กทรอนิกส์
5. สิงคโปร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ
6. ไทย
การท่องเที่ยว การบิน
7.เวียดนาม
โลจิสติกส์
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555)

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2555)

3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ในการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียนได้มีกลไกข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพหรือ MRA (ASEAN
3.2Arrangement)
ประชาคมเศรษฐกิ
อาเซี
ยนกัชบาชีบุพคท่อลากรทางการท่
่ยว เช่นเดียวกับ MRA
Mutual Recognition
โดย MRA จ
ของบุ
คลากรวิ
งเที่ยวแห่งอาเซียนมีอวัตงเที
ถุประสงค์
วิชาชีพอื่น (ศูนย์บริกในการเคลื
ารวิชาการแห่่ องจุนย้
ฬาลงกรณ์
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
,
ม.ป.ป)
คื
อ
อํ
า
นวยความสะดวกในการเคลื
่อนย้บาร่ยบุวคมลากร
ายแรงงานเสรีอาเซียนได้มีกลไกข้อตกลงยอมรั
วิชาชีพสาขาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและช่วยผลักดันให้การศึกษา/การฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพในประเทศสมาชิก
คุณสมบั
ินักวิงมีชมาชี
พหรือนMRA
Mutualกได้Recognition
อาเซียนสอดคล้
องกันตรวมถึ
าตรฐานเป็
ที่ยอมรับ(ASEAN
ในกลุ่มประเทศสมาชิ
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการรัArrangement)
บรองคุณสมบัติและได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานวิ
ชาชีพของบุ
ดังกล่าวมี
สิทธิในการเดิ
างานในประเทศสมาชิ
กอาเซี
แต่ยังต้องปฏิ
ัติตยามว
โดย MRA
คลากรวิ
ชาชีนพทางไปทํ
ท่องเที
่ยวแห่งอาเซียนมี
วัตยนได้
ถุประสงค์
เช่นบเดี
กฎระเบียบและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปทํางาน
กัสํบาหรัMRA
พอืMRA
่น (ศูบุนคลากรวิ
ย์บริกชารวิ
จุฬยาลงกรณ์
มหาวิ
ทยาลัยก, พิม.ป.ป)
บสาระสํวิาชคัาชี
ญของ
าชีพท่ชอาการแห่
งเที่ยวแห่งงอาเซี
นได้กําหนดให้
ประเทศสมาชิ
จารณาสมรรถนะ
ขั้นพื้นฐานของบุ
่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซี
ยนในตํ
งต่างๆ (ASEAN
Common Competency
คือ อ�คำลากรที
นวยความสะดวกในการเคลื
่อนย้
ายบุาแหน่
คลากรวิ
ชาชีพสาขาการท่
องเที่ยว
Standard for Tourism Professionals: ACCSTP) โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ในการทํางาน
ในภูมิภาคอาเซียนและช่วยผลักดันให้การศึกษา/การฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ
เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ทั้งนี้การกําหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐานของ
ยนสอดคล้
งกันเรวมถึ
งมีบมการบริ
าตรฐานเป็
นทีอ่ยงเทีอมรั
บในกลุ
่ม
บุคลากรทีในประเทศสมาชิ
่ประกอบวิชาชีพท่องเทีก่ยอาเซี
วแห่งอาเซี
ยนมีวัตถุปอระสงค์
พื่อยกระดั
การในภาคท่
่ยวและอํ
านวยความ
สะดวกในการดําเนินการตามข้อตกลง MRA ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะครอบคลุมตําแหน่งงาน
ของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 สาขาหลักคือ สาขาที่พัก (ธุรกิจโรงแรม) และสาขาการเดินทาง (ธุรกิจนํา
เที่ยว) ดังนี้
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1. สาขาที่พัก (Hotel Services) จํานวน 4 แผนก ได้แก่
1.1 แผนกต้อนรับ ได้แก่ ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า, หัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานยกกระเป๋า

ประเทศสมาชิกได้ ทัง้ นีผ้ ทู้ ผี่ า่ นการรับรองคุณสมบัตแิ ละได้รบั ใบรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพดังกล่าวมีสทิ ธิในการเดินทางไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ แต่ยงั
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปท�ำงาน
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของ MRA บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนได้
ก�ำหนดให้ประเทศสมาชิกพิจารณาสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบ
วิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนในต�ำแหน่งต่างๆ (ASEAN Common Competency
Standard for Tourism Professionals: ACCSTP) โดยใช้คุณสมบัติ การศึกษา
การฝึกอบรม ประสบการณ์ในการท�ำงานเป็นเกณฑ์พนื้ ฐานในการรับรองมาตรฐาน
ของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ทั้งนี้การก�ำหนดสมรรถนะขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากรทีป่ ระกอบวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียนมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกระดับ
การบริการในภาคท่องเที่ยวและอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินการตามข้อ
ตกลง MRA ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งจะครอบคลุม
ต�ำแหน่งงานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 สาขาหลักคือ
สาขาที่พัก (ธุรกิจโรงแรม) และสาขาการเดินทาง (ธุรกิจน�ำเที่ยว) ดังนี้
1. สาขาที่พัก (Hotel Services) จ�ำนวน 4 แผนก ได้แก่
		 1.1 แผนกต้อนรับ ได้แก่ ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า, หัวหน้า
แผนกต้อนรับส่วนหน้า, พนักงานต้อนรับ, พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานยก
กระเป๋า
		 1.2 แผนกแม่บ้าน ได้แก่ ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน, ผู้จัดการฝ่ายซักรีด,
ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก, พนักงานซักรีด, พนักงานดูแลห้องพัก, พนักงานท�ำความ
สะอาด
		 1.3 แผนกประกอบอาหาร ได้แก่ หัวหน้าพ่อครัว, รองหัวหน้าพ่อ
ครัว, ผู้ช่วยพ่อครัว, พ่อครัวงานขนมหวาน, ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน, พ่อครัวงาน
ขนมปัง, พ่อครัวงานงานเนื้อ
		 1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม, ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม, หัวหน้า บริกร, พนักงานผสม
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เครื่องดื่ม, บริกร
2. สาขาการเดินทาง (Travel Services) จ�ำนวน 2 สาขา ได้แก่
		 2.1 ตัวแทนการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้จัดการทั่วไป, ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป,
หัวหน้าที่ปรึกษาการเดินทาง, ที่ปรึกษาการเดินทาง
		 2.2 บริษทั จัดน�ำเทีย่ ว ได้แก่ ผูจ้ ดั การธุรกิจ, ผูจ้ ดั การฝ่ายขายและการ
ตลาด, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว, ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว
จากแนวคิ ด สู ่ แ นวทางการเตรี ย มความพร้ อ มของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วประเทศไทยเพือ่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การก� ำ หนดแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะก� ำหนดวัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมทรัพยากร
มนุษย์ การประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) ในภาพรวมของทรัพยากร
มนุษย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดิน
ทาง รวมถึงน�ำเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ “ทรัพยากรมนุษย์”
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยทั้ง 2 สาขา ซึ่งสามารถอธิบายได้
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์
ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดินทางสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) ในภาพรวมของทรัพยากร
มนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทย สาขาทีพ่ กั และสาขาการ
เดินทาง
การประเมินสถานการณ์ (SWOT Analysis) ในภาพรวมของทรัพยากร
มนุษย์อตุ สาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทย โดยผูศ้ กึ ษาได้ก�ำหนดขอบเขต
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ของการประเมินสถานการณ์เฉพาะภาพรวมของสาขาที่พักและสาขาการเดิน
ทางซึ่งสอดคล้องตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพ
ในสาขาบริการวิชาชีพการท่องเที่ยว (MRA on Tourism Professionals) โดย
มิได้เจาะจงต�ำแหน่งงานใดต�ำแหน่งหนึ่งเนื่องด้วยข้อจ�ำกัดของแหล่งข้อมูล ทั้งนี้
ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 จุดแข็ง (Strengths)
			 (1) ลักษณะของคนไทยโดยความมีอธั ยาศัยทีด่ ี เป็นมิตร สุภาพ
อ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส รวมกันเป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่า “Thainess” เป็นหัวใจ
ของการบริการ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2551) และไม่มชี าติใดทีส่ ามารถลอกเลียนแบบและแข่งขันได้ โดยจุดเด่นนีส้ ามารถ
สร้างความได้เปรียบในการให้บริการ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับในเวทีระดับโลก อันเป็นพืน้ ฐานลักษณะนิสยั แก่บคุ ลากร
สาขาที่พักและสาขาการเดินทาง
			 (2) ศักยภาพของบุคลากรที่ท�ำงานในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ก�ำลังบุคลากรในสาขาที่พักของไทยโดยรวม
ทั้ง 4 แผนกสามารถท�ำงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของโรงแรมส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์/ความช�ำนาญ เพราะอายุงาน
มีมากและมีอัตราการเข้า-ออกงาน (turn-over) ต�่ำ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, 2553)
			 (3) บริษัทน�ำเที่ยวที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียน
สามารถที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต�ำแหน่งงานให้มีศักยภาพได้
อย่างต่อเนื่อง
		 2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)
			 (1) บุคลากรทางการท่องเที่ยวสาขาที่พักและสาขาการเดิน
ทางขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเห็นได้ว่าบุคลากรทางการท่องเที่ยวของ
ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและ
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ประเทศพม่า ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดกี ว่าบุคลากรทางการท่องเทีย่ ว
ของประเทศไทย (กรมการท่องเที่ยว, 2555)
			 (2) บุคลากรทางการท่องเทีย่ วสาขาทีพ่ กั ทีก่ ำ� ลังส�ำเร็จการศึกษา
จะมีข้อจ�ำกัดในการท�ำงาน โดยวิชาที่เรียนหลากหลายมากเกินไปซึ่งไม่สามารถ
พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานท�ำให้ต้องเสียเวลาในช่วงแรกของการ
ท�ำงานไปกับการฝึกฝนทักษะและเรียนรู้งานจากองค์กร นอกจากนี้นักศึกษาส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความช�ำนาญและทักษะที่จ�ำเป็นในวิชาชีพบริการ เช่น ขาด
ทัศนคติที่ดีและความอดทนในการท�ำงาน ขาดทักษะด้านการบริหารองค์กรและ
การวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นต้น (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2554)
			 (3) การขาดแคลนแรงงานในสาขาที่พัก จากผลการส�ำรวจ
สภาวะการท�ำงานของผู้มีงานท�ำในประเทศไทย โดยส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ใน
ปีพ.ศ. 2555 พบว่า มีการจ้างงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคาร จ�ำนวน 2.3
ล้านคน (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) ซึ่งแม้ดูเหมือนว่าเป็นตัวเลขการจ้าง
งานที่ค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้หากพิจารณาในปีพ.ศ.2556 ภาคธุรกิจโรงแรมของ
ประเทศไทยมีการขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ด้านปฏิบัติการประมาณ 1 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 สาขาหลักได้แก่
1.สาขาการต้อนรับส่วนหน้า 2.งานแม่บ้าน 3.การต้อนรับในห้องอาหาร และ
4.การผลิตอาหารสู่ระบบโรงแรม (ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ,2556) โดยปิยะมาน
เตชะไพบูลย์ (2556) ได้ให้ความเห็นว่าปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการขาดแคลนแรงงานของ
บุคลากรสาขาทีพ่ กั ในปัจจุบนั ได้แก่ การขาดทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาต่อการ
บริการ ค่านิยมต่ออาชีพบริการและบุคลากรทีผ่ ลิตได้ไม่ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ นอกจากนี้ จากการจัดการสัมมนาสัญจร ASEAN MRA โดย
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา (2556) ได้นำ� มาสูข่ อ้ มูลทีต่ รงกันโดยในภาพรวม
พบว่า บุคลากรทางการท่องเที่ยวสาขาที่พักของประไทย ยังมีความขาดแคลนใน
เชิงปริมาณในบางต�ำแหน่งโดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ อันได้แก่ งาน
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แม่บ้าน พนักงานซักรีด อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานระดับ
ปฏิบัติการที่พบอีกปัญหาหนึ่ง คือ ลักษณะของบุคคลที่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมใน
การเลี้ยงดู เช่น เด็กต่างชาติจะมีการท�ำงานตั้งแต่เด็ก ต้องดูแลตัวเอง ภูมิใจใน
การเป็นพนักงานท�ำความสะอาด แต่คนไทยไม่ได้มีการเลี้ยงดูมาอย่างนั้น มีการ
ดูแลอย่างดีจนจบมหาวิทยาลัย และไม่อยากเป็นพนักงานท�ำความสะอาด เป็น
เรื่องของวัฒนธรรมและการศึกษาที่ไม่ได้ปูพื้นในการท�ำงาน ไม่ได้ฝึกให้มีการ
รับผิดชอบตัวเองในการท�ำงาน (กรมการท่องเที่ยว, 2555)
			 (4) บุคลากรสาขาการเดินทางที่ก�ำลังส�ำเร็จการศึกษาโดยยัง
ไม่มปี ระสบการณ์ในการท�ำงานย่อมมีขอ้ จ�ำกัดในการท�ำงาน โดยขาดความแม่นย�ำ
ในความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นต่ออาชีพ เช่น เนื้อหาวิชาด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ในส่วนของพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วในกลุม่ ประเทศอาเซียน ความรูด้ า้ นวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงหลักสูตรของบางสถาบัน
การศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแต่ทฤษฎีไม่มีการน�ำนักศึกษาลงปฏิบัติ
ในภาคสนาม (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554)
			 (5) บริษัทน�ำเที่ยวที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก มีเงินทุนน้อย ท�ำให้
ต้องจ้างบุคลากรสาขาน�ำเทีย่ วโดยเน้นค่าจ้างถูกและขาดงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรอันส่งผลต่อศักยภาพของบุคลากรเมื่อเทียบกับบริษัทน�ำเที่ยวที่มีขนาด
ใหญ่และมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าโดยสามารถท�ำการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
ต่อเนื่อง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554)
		 2.3 โอกาส (Opportunities)
			 (1) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจท�ำให้มีการดึงตัว
บุคลากรทัง้ สาขาทีพ่ กั และสาขาการเดินทางของประเทศไทยไปท�ำงานต่างประเทศ
แต่เมื่อบุคลากรเหล่านี้กลับมาท�ำงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยก็สามารถ
น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์กลับมาพัฒนาในต�ำแหน่งงานของตนเองได้ (ศูนย์วจิ ยั
เศรษฐกิจและธุรกิจ, ม.ป.ป.)
			 (2) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาส
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ในการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อาทิเช่น การเชื่อมโยงเครือข่ายบริการทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค อันผลัก
ดันให้สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสาขาที่พักและสาขา
การเดินทางขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสเข้าถึงตลาดในอาเซียนที่มีขนาดใหญ่
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554)
			 (3) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้น�ำมาซึ่งข้อตกลง
ยอมรับร่วมกันในคุณสมบัตขิ องบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน (ACCSTP)
ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้ง
สาขาที่พักและสาขาการเดินทางของประเทศไทยในการท�ำงานภายในอาเซียน
รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในด้านการศึกษา
และการฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่ศักยภาพในระดับ
สากล (สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว, 2554)
		 2.4 อุปสรรค (Threats)
			 (1) เนื่องจากความแตกต่างด้านค่าแรง จึงก่อให้เกิดภาวะสมอง
ไหลโดยการเคลื่อนย้ายบุคลากรสาขาที่พักและสาขาการเดินทางที่มีศักยภาพ
อย่างเสรีในแต่ละประเทศสมาชิกไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า อันได้แก่
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย (กรมการท่องเที่ยว, 2555)
			 (2) บุคลากรทางการท่องเทีย่ วจากประเทศเพือ่ นบ้านบางประเทศ
ต้องการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่เกีย่ งเรือ่ งค่าตอบแทน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในสาขาทีพ่ กั ทัง้ นีป้ ระเทศคูแ่ ข่งทีน่ า่ จับตามองว่าจะเข้ามาแย่งงานของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวในสาขาที่พักคือประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากสถานศึกษาด้าน
การโรงแรมของประเทศฟิลิปปินส์มีการสอนภาษาต่างประเทศมากถึง 4 ภาษา
รวมทัง้ ยังมีสถาบันทีเ่ ปิดสอนด้านการโรงแรมเป็นจ�ำนวนมากจึงท�ำให้เกิดการผลิต
นักศึกษาเกินความต้องการ ดังนัน้ หากเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนจะท�ำให้เกิดปัญหา
แรงงานด้านท่องเที่ยวทะลักเข้าประเทศไทย ซึ่งแนวโน้มของสถานประกอบการ
โรงแรมส่วนใหญ่ก็พร้อมจะรับบุคลากรต่างชาติเหล่านี้เพราะถือว่าได้รับบุคลากร
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ที่มีคุณภาพดีแต่มีค่าจ้างต�่ำ (กรมการท่องเที่ยว, 2555) โดยจากประเด็นดังกล่าว
ก่อให้เกิดการแข่งขันทีส่ งู ขึน้ ในการแสวงหาต�ำแหน่งงานซึง่ เป็นเหตุท�ำให้บคุ ลากร
สาขาที่พักของประเทศไทยว่างงานในอัตราที่มากขึ้น
3. ก� ำ หนดแนวทางการเตรี ย มความพร้ อ มแก่ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (AEC) สาขาที่พักและสาขาการเดินทางเพื่อน�ำไป
สู่การพัฒนาศักยภาพ
จากการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมของบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง (SWOT Analysis) ท�ำให้ทราบ
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ทั้งนี้ได้น�ำมาซึ่งการก�ำหนดแนวทางการ
เตรียมความพร้อมแก่ทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ 2 สาขา ดังนี้
		 3.1 การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย วใน
สถาบันการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
			 (1) การทบทวนและปรับหลักสูตรในสถานศึกษา
			 (1.1) สาขาที่พัก
			 ทางสถาบันการศึกษาควรมีการทบทวนและปรับเนือ้ หารวมทัง้ รูป
แบบการเรียนการสอนโดยมุง่ เน้นการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับการน�ำมาใช้ใน
การท�ำงาน ทั้งนี้อาจมีการร่วมหารือกับธุรกิจด้านที่พักในการพัฒนาหลักสูตรการ
ศึกษาร่วมกัน นอกจากนีใ้ นหลักสูตรควรมุง่ เน้นความรูท้ สี่ ามารถน�ำมาใช้ได้ในการ
ท�ำงาน ได้แก่ ทักษะด้านการบริหารองค์กรและการวางแผนอย่างเป็นระบบ การ
ใช้งานของระบบโปรแกรมสารสนเทศส�ำหรับโรงแรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามในรูป
แบบการเรียนการสอนควรมีการลงมือปฏิบตั จิ ริง เช่น การศึกษาดูงาน การก�ำหนด
ให้นกั ศึกษาได้มกี ารฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์กบั ธุรกิจโรงแรมแผนกต่างๆในระยะ
เวลาตั้งแต่ 4 เดือนเป็นต้นไป เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตการท�ำงานที่แท้จริง
		
(1.2) สาขาการเดินทาง (ธุรกิจน�ำเที่ยว)
			 สถาบันการศึกษาควรมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีเนื้อหา
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียน ประเด็นด้าน
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ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศอาเซียน รวมทัง้ การก�ำหนดให้นกั ศึกษา
ในสาขามีประสบการณ์ในภาคสนามโดยการฝึกงานกับธุรกิจน�ำเทีย่ วในแผนกต่างๆ
ในระยะเวลาตั้งแต่ 4 เดือนเป็นต้นไป
			 ทั้งนี้หากพิจารณาในภาพรวมของการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งสาขา
ที่พักและสาขาการเดินทาง ผู้ศึกษามองว่าควรมีการจัดอบรมหรือบรรจุเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการท�ำงานและแนวทางการสร้างความ
อดทนในการท�ำงานให้แก่บุคลากรสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง ตัวอย่างเช่น
การจัดหลักสูตร “การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก” โดย
ตัวอย่างเนื้อหาของหลักสูตร เช่น เปลี่ยนวิธีคิด…..พลิกชีวิต, คุณสมบัติของนัก
คิดเชิงบวก อันได้แก่ ทัศนคติที่ดี ความกระตือรือร้น ความเชื่อมั่น ความอดทน
เป็นต้น (ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์, 2555) โดยหลักสูตรควรมุ่งเน้นกิจกรรม Work
Shop เสริมเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถน�ำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
			 นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในสถาบันการ
ศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานควรมีการจัดทบทวนและปรับเนื้อหาในรายวิชา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว (ASEAN
Common Competency Standard for Tourism Professionals: ACCSTP)
อันจะส่งผลดีต่อนักศึกษาเมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะสร้างความได้เปรียบในการ
ท�ำงานภายใต้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
		
(2) การจั ด เตรี ย มบุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย วสาขาที่ พั ก
และสาขาการเดินทางให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของภาคส่วน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
			 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขาดแคลนเชิงปริมาณของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน ได้แก่ การขาดทัศนคติของนักศึกษาเชิงบวกต่อการบริการ
ค่านิยมต่ออาชีพบริการ ดังนัน้ สามารถเตรียมความพร้อมได้ตามแนวทางทีไ่ ด้กล่าว
ไปแล้วในข้างต้น แต่ทงั้ นีจ้ ะเห็นได้วา่ ต�ำแหน่งงานทีข่ าดแคลนโดยส่วนมากจะเป็น
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บุคลากรระดับปฏิบัติการของสาขาที่พัก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้นำ� เสนอแนวทางใน
การรับมือกับปัญหาดังนี้
				 (2.1) การสนั บ สนุ น การผลิ ต บุ ค ลากรให้ ต รงต่ อ ความ
ต้องการของสถานประกอบการ ได้แก่ การสนับสนุนกลุ่มบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม โดยจะเห็นได้ว่าใน
ปัจจุบันได้มีกลุ่มเอกชนเปิดโรงเรียนการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เน้นพัฒนา
บุคลากรกลุม่ ขาดแคลนอาทิเช่น แผนกบริการส่วนหน้า (Front Office) และแผนก
แม่บ้านโรงแรม (House Keeping) เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระยะ
เวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี โดยผู้ศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกงานจริงกับทางโรงแรม
ในเครือพันธมิตรและเมื่อจบการศึกษาแล้วยังสามารถเข้าสู่การท�ำงานได้ในทันที
(สุภาภรณ์ สุขันทอง, 2557)
				 (2.2) รัฐบาลควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตลาดแรงงานให้กับประชาชนได้รับรู้ เช่น รายได้เฉลี่ยของแต่ละต�ำแหน่งงาน
ในสาขาที่พักและสาขาน�ำเที่ยว ภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในต�ำแหน่งงาน
สาขาที่พักและสาขาน�ำเที่ยวว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ควบคู่ไปกับการ
ให้ข้อมูลแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อให้ผู้ที่เตรียมจะศึกษาต่อตัดสิน
ใจว่าจะศึกษาต่อในสาขาใด รวมทั้งการปฏิรูปทัศนคติของสังคมไทยเกี่ยวกับการ
ศึกษา จากการส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มาเป็นการส่งลูกเรียนในสาขา
ที่เหมาะสมกับทักษะและความชอบของผู้เรียนและเลือกเรียนในสาขาที่ตลาด
แรงงานมีความต้องการ (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว, 2555)
		 3.2 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทีอ่ ยูใ่ นตลาดแรงงานสาขา
ที่พักและสาขาน�ำเที่ยวในปัจจุบัน
		 (1) ทักษะการใช้ภาษาของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ควรมี
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยทั้ง 2 สาขาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน (AEC) ได้แก่ ทักษะด้านภาษาภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
และภาษาส�ำคัญในกลุ่มอาเซียนกรณีบุคลากรทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย
มีความประสงค์จะไปท�ำงานยังประเทศเพื่อน เช่น ภาษาบาฮาซาส�ำหรับตลาด
อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งสอดคล้องกับ วิลักษณา ศรีมาวิน (2555) กล่าวว่า
ภาษา “บาฮาซา” ที่ก�ำลังจะเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการสื่อสารของกลุ่ม
ประเทศประชาคมอาเซียน รวมทั้งภาษาเวียดนามในตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น
(จุรีรัตน์ คงตระกูล, 2556)
			 (2) การเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วในกลุม่
อาเซียนรวมทั้งวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
			 โดยภายหลังจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากกลุ่มอาเซียนมีแนวโน้มจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
ดังนั้นบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทยทั้ง 2 สาขา ควรเรียนรู้และท�ำความเข้าใจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งขนบธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละ
ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความประทับใจในการให้
บริการนักท่องเทีย่ วเหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั เป็นประโยชน์ตอ่ บุคลากรภาคการท่อง
เที่ยวทั้ง 2 สาขา ที่จะออกไปท�ำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
		 3.3 การแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเนื่องจาก
ความแตกต่างด้านค่าแรง
		 เนื่องจากความแตกต่างด้านค่าแรงอาจส่งผลให้บุคลากรทางการท่อง
เทีย่ วในสาขาทีพ่ กั และสาขาการเดินทางทีม่ คี วามช�ำนาญมีแนวโน้มเคลือ่ นย้ายไป
ยังประเทศทีใ่ ห้คา่ ตอบแทนสูงกว่า อันได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย
ดังนัน้ ธุรกิจการท่องเทีย่ วขนาดเดียวกันควรมีการก�ำหนดค่าเงินเดือนให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในปัจจุบนั รวมทัง้ ควรผลักดันให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดแรงงานภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึง่ สอดคล้องกับธ�ำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2555) ทีไ่ ด้กล่าวว่า การจัดการใน
เรือ่ งของโครงสร้างเงินเดือน โดยควรมีการออกแบบมาจากการส�ำรวจตลาดเพือ่ น�ำ
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มาก�ำหนดกรอบการจ่ายค่าจ้างให้กบั ทุกต�ำแหน่งงานอย่างเหมาะสมและสามารถ
แข่งขันกับตลาดได้ โดยการท�ำโครงสร้างเงินเดือนจะต้อง “ดึงดูดคนในและจูงใจ
คนนอก” การส�ำรวจค่าตอบแทนประเทศไทย อาจต้องส�ำรวจค่าตอบแทนของ
บริษัทต่าง ๆ ในประเทศกลุ่มอาเซียนเข้ามาเปรียบเทียบเพื่อวางแผนและเพื่อ
ป้องกันปัญหาในอนาคตซึง่ การออกแบบท�ำโครงสร้างเงินเดือนก็ควรจะต้องท�ำให้
สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
		 แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังคงมองในประเด็นของค่าแรงที่จะได้รับ
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
อันได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่
สูงของประเทศที่บุคลากรทางการท่องเที่ยวท�ำงาน ทั้งนี้นักวิชาการสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute:
TDRI) (2553) กล่าวว่า ไม่ควรวิตกเพราะแม้แรงงานต่างชาติจะผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานอาเซียนแล้วแต่ยงั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
ของประเทศที่เข้าไปท�ำงานตามปกติ เช่น การสอบการขึ้นทะเบียน การขอใบ
อนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น และในปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวในสาขาต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งคนไทยที่ไปท�ำงานยังต่างประเทศซึ่ง
ส่วนใหญ่เลือกท�ำงานนอกกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสาเหตุอันเนื่องมาจากราย
ได้ที่ไม่แตกต่างกันมากของประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงยังไม่จูงใจให้มีการย้ายไป
ท�ำงานเพราะเทียบกับภาระค่าใช้จ่ายอาจไม่คุ้ม ดังนั้นบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จงึ นิยมเลือกไปท�ำงานในประเทศทีม่ ผี ลตอบแทนสูงกว่า เช่น ประเทศใน
ทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา
		 3.4 การอบรม การทดสอบ และการประเมินองค์ความรู้รวมทั้ง
ทักษะของบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทยตามเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากร
(ACCSTP)
		 ภายหลังจากทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียนได้รว่ มกันพิจารณาหลักสูตรการ
อบรมตามเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากร (ACCSTP) และยอมรับให้เป็นหลักสูตรที่
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สมบูรณ์ ทัง้ นีค้ วรมีการจัดอบรมด้านความรูแ้ ละทักษะในการท�ำงานของบุคลากร
สาขาทีพ่ กั และสาขาการเดินทางทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้น โดยผูศ้ กึ ษาเสนอว่าควรมีการ
จัดหลักสูตรอบรมอันประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สมรรถนะของบุคลากรทางการท่องเที่ยว (ASEAN Common Competency
Standard for Tourism Professionals: ACCSTP) รวมทัง้ การทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อ บุ ค ลากรทางการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ ต ามเกณฑ์ ส มรรถนะของบุ ค ลากร
(ACCSTP) เพื่อเป็นการประเมินและวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง อันจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทย

บทสรุป
ภายใต้การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน พ.ศ. 2558 จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�ำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ “ทรัพยากร
มนุษย์” ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันซึง่ จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะมุง่ ไปยัง 2 สาขา คือ สาขาทีพ่ กั และสาขา
การเดินทาง ตามที่กลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ท� ำพิธีลงนามข้อ
ตกลงความร่วมมือว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัตวิ ชิ าชีพในสาขาบริการวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย (SWOT Analysis) โดยภาพรวมพบว่าบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวสาขาที่พักและสาขาการเดินทาง ยังคงมีความขาดแคลนทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนัน้ แนวทางการเตรียมความพร้อมแก่ทรัพยากรมนุษย์
ในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทัง้ 2 สาขาหลัก อันได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในสถาบันการศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะ
พิจารณาในประเด็นของการทบทวนและปรับหลักสูตรในสถานศึกษา และการจัด
เตรียมบุคลากรทางการท่องเทีย่ วทัง้ 2 สาขาให้มปี ริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของภาคส่วนอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว (2) การเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่
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อยูใ่ นตลาดแรงงานธุรกิจท่องเทีย่ วในปัจจุบนั ทัง้ ในส่วนของทักษะการใช้ภาษาของ
บุคลากรทางการท่องเทีย่ วและการเรียนรูท้ ำ� ความเข้าใจพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วใน
กลุ่มอาเซียนรวมทั้งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน (3)
การแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีเนื่องจากความแตกต่างด้าน
ค่าแรง และ (4) การอบรม การทดสอบ และการประเมินองค์ความรู้รวมทั้งทักษะ
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวไทยตามเกณฑ์สมรรถนะของบุคลากร (ACCSTP)
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วของประเทศไทยทัง้ สาขาทีพ่ กั และสาขาการเดินทางเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นอย่าง
ยิง่ ทัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษามองว่าควรมีการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกสาขาและควรเจาะลึกในราย
ละเอียดทุกต�ำแหน่งงานเพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่จะต้องเร่งพัฒนา อันจะน�ำมา
สู่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน
ระดับสากล
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บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งเสนอการวิเคราะห์วาทกรรมเรื่อง “เพศสภาพ” และ “เพศ
วิถ”ี ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชุดวิวธิ ภาษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตร
พ.ศ. 2551 โดยวิเคราะห์เนือ้ หาบทประพันธ์ซงึ่ แต่งขึน้ ใหม่ เพือ่ ศึกษาการประกอบ
สร้างวาทกรรม ด้วยฐานแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ ทีว่ า่ “ความรูค้ อื อ�ำนาจ” ผลการ
ศึกษาพบว่าแม้โครงเรื่อง ฉาก และกระบวนทัศน์ของตัวละครแสดงถึงสังคมยุค
โลกาภิวัตน์ แต่วาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนชุดนี้ก็ยังคง
ผลิตซ�้ำวาทกรรมในกรอบจารีตไทยซึ่งประกอบสร้างมาจากแนวคิดปิตาธิปไตย
และแนวคิดยุควิกตอเรียน ซึ่งชายมีอ�ำนาจเหนือหญิง และหญิงถูกควบคุมเพศ
สภาพและเพศวิถมี ากกว่าชาย ส่วนบทบาททางเพศสภาพและภาพอุดมคติทสี่ งั คม
คาดหวังพบว่าหญิงต้องเป็นกุลสตรี ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม เน้นปลูกฝังวาทกรรมนี้แก่พลเมืองไทย นอกจากนี้ในหนังสือเรียน
วิวิธภาษายังปรากฏวาทกรรมเพศวิถีแบบต่างเพศเท่านั้น
ค�ำส�ำคัญ: เพศสภาพ เพศวิถี วาทกรรม หนังสือเรียน ฟูโกต์
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Abstract

This thesis focuses on gender and sexuality discourse analysis in
“Wiwitthaphasa”, the textbooks in Thai subject for secondary school
1-3 of the basic education core curriculum B.E. 2551, by textual
analysis to research discourse construction that is based on Michel
Foucault’s theory; “Knowledge is power”. Although “Wiwitthaphasa”
textbooks contain newly written texts with the plots, scenes and some
characters’ paradigm reflecting the globalization, this research found
that Thai traditional “male has power over female, and female’s
gender and sexuality are more controlled than male’s” concepts in
gender and sexuality influenced by Patriarchy and Victorian value
are reproduced. Besides, the discourses of “gentlemanly male and
ladylike female” ideology strongly promoted to Thai people by Prime
Minister Field Marshal Plaek Pibulsongkram are also reproduced in
“Wiwitthaphasa” textbooks. Furthermore, only heterosexuality is
acknowledged in “Wiwitthaphasa” textbooks, while homosexuality
is ignored.
Keyword: gender, sexuality, discourse, textbook, Foucault
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บทน�ำ

เมือ่ เอ่ยถึงเรือ่ ง “เพศ” คนทัว่ ไปอาจท�ำท่ารังเกียจและมองว่านีค่ อื ประเด็น
ที่ไม่สมควรพูดที่สุด ทั้งที่จริงๆ แล้ว เรื่องเพศถือเป็นเรื่องสามัญประจ�ำบ้านที่
ทุกคนล้วนต้องเรียนรู้ เผชิญหน้าและผ่านประสบการณ์ทั้งสิ้น อีกทั้งเรื่อง
เพศนั้นไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องเพศทางกายภาพ (Sex) หรือกิจกรรมทาง
เพศ (sexual intercourse) หากแต่ยังมีความหมายรวมไปถึงมุมมอง ทัศนคติ
และค่านิยมเรื่องเพศที่ถูกประกอบสร้างขึ้นโดยสังคม (Social Construction)
ซึ่งคนในสังคมมีอยู่แตกต่างหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็มีความลื่นไหลไป
ตามยุคสมัย ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ดังนั้นเรื่องเพศในที่นี้จึง
มีความหมายกว้างในมิติทางสังคมอันประกอบไปด้วย “เพศสภาพ (Gender)”
หรือความเป็นหญิง-ความเป็นชาย และ “เพศวิถี (Sexuality)” ซึ่งหมายรวม
ถึงอัตลักษณ์ทางเพศ หรือส�ำนึกในความเป็นตัวตนและการแสดงออกถึงความ
เป็นคนเพศใดเพศหนึ่ง ความโน้มเอียงที่จะมีคู่เป็นคนเพศใดเพศหนึ่ง ทั้งในมิติ
ของความรู้สึกเสน่หาผูกพันและการมีเพศสัมพันธ์ (วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551,
น. 77)
แม้ว่าเรื่องเพศในมุมมองของคนทั่วไปจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่ควรถูก
กล่าวถึงหรือพูดถึงอย่างโจ่งแจ้งในสังคมที่สาธารณะ หากแต่แท้จริงแล้วเรื่องเพศ
กลับเป็นเรือ่ งทางสังคม และมีการควบคุมแนวคิดและการแสดงออกเรือ่ งเพศผ่าน
สถาบันทางสังคมของไทย โดยมีวัฒนธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุม ดังที่ สุชาดา ทวีสิทธิ์ นายกสมาคมเพศวิถีศึกษา กล่าวว่า
การทีส่ งั คมไทยท�ำให้การพูดคุยเรือ่ งเพศในทีส่ าธารณะเป็น
เรื่องต้องห้าม . . . ท�ำให้การพูดคุยและการแสดงออกเรื่องเพศ
ถูกขีดเส้นให้ท�ำได้ในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น วิธีคิดแบบนี้เปิดช่อง
ให้คนในสังคมไทยน�ำเรื่องเพศไปผูกโยงกับศีลธรรม จริยธรรม
(“สาธารณะ รัฐ เซ็กซ์ เพศวิถียุค ‘นายกฯหญิง’”, 2556, ย่อหน้า
ที่ 3-4)
60 • วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

นอกจากนี้ วราภรณ์ แช่มสนิท (2551, น.77) ยังได้กล่าวไว้วา่ “เพศวิถไี ม่ได้
เป็นแค่เรือ่ งส่วนตัว แต่ยงั สัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตกับระบบคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
สถาบันทางสังคมและการเมืองก�ำหนดและยึดถือ” โดยวราภรณ์ ได้อา้ งถึงแนวคิด
ของ Gayle Rubin ซึ่งเสนอว่า สังคมได้สร้างล�ำดับชั้นที่ก�ำหนดให้พฤติกรรมทาง
เพศแบบต่างๆ มีคุณค่าสูงต�่ำไม่เท่ากัน (a hierarchical system of sexual
value) ตัวอย่างเช่น เพศสัมพันธ์ของคู่รักต่างเพศในกรอบของการแต่งงาน และ
การมีบุตร ถือว่าเป็นเพศสัมพันธ์ที่มีคุณค่าสูงสุด เพราะเชื่อกันว่านี่คือพฤติกรรม
ทางเพศทีเ่ ป็นปกติ เป็นธรรมชาติและถูกต้องดีงาม ขณะทีค่ วามสัมพันธ์หรือการก
ระท�ำทางเพศแบบอืน่ ๆ ทีอ่ ยูน่ อกกรอบนีม้ กั ถูกมองว่าไม่ถกู ต้องตามครรลองคลอง
ธรรม หรือผิดธรรมชาติ ผิดปกติ และถูกจัดล�ำดับชัน้ ทางคุณค่าให้อยูต่ �่ำลดหลัน่ ลง
ไป ยิ่งไปกว่านั้นการก�ำหนดล�ำดับชั้นของคุณค่าทางจริยธรรมให้กับความสัมพันธ์
หรือพฤติกรรมทางเพศแบบต่างๆ ยังได้รบั การตอกย�ำ้ จากสถาบันอืน่ ในสังคม ไม่วา่
จะเป็นสถาบันทีผ่ ลิตความรูท้ างการแพทย์และจิตเวช ศาสนา กฎหมาย ครอบครัว
สื่อมวลชน องค์กรทางเศรษฐกิจที่กุมโอกาสการจ้างงาน และอาจรวมถึงสถาบัน
การศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางสังคมด้วย (Rubin, 1999, pp.
158-160, 165-169, อ้างถึงใน วราภรณ์ แช่มสนิท, 2551, น. 79-80)
จะเห็นได้ว่า การก�ำหนดล�ำดับชั้นของคุณค่าทางจริยธรรมให้กับความ
สัมพันธ์หรือพฤติกรรมทางเพศว่าความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายเท่านั้นที่ถูกต้อง
และดีงาม ประกอบกับการตอกย�ำ้ จากสถาบันทางสังคมส่งผลเป็นอย่างมากต่อ
แนวคิดและวิถีปฏิบัติเรื่องเพศของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการ
ศึกษานัน้ มีอำ� นาจในส่งต่อองค์ความรูแ้ ละกระบวนทัศน์ในระบบการเรียนการสอน
ซึ่งแฝงฝังประเด็นเรื่องเพศจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่าน โดยกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้า
หมายของการควบคุมทางสังคมผ่านวาทกรรมแห่งองค์ความรูเ้ ช่นนีก้ ค็ อื นักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนหญิงทีต่ กอยูภ่ ายใต้อำ� นาจของการควบคุมทางสังคม ซึง่ ยึดมัน่
ในวัฒนธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมของไทยแต่โบราณอย่างเข้มข้นนั่นเอง ดังที่
วราภรณ์ (2551, น. 81) กล่าวว่า
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ความคิดที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ควรถูกพูดถึง
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาในพื้นที่สาธารณะยังเอื้อต่อการที่เรื่อง
เพศจะถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม ทางสั ง คมส� ำ หรั บ คน
บางกลุม่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ได้แก่ เยาวชน  (โดยเฉพาะเยาวชนหญิง) ผูห้ ญิง
โสด คนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั เพศเดียวกัน และคนข้ามเพศ เป็นต้น
ด้วยเหตุนวี้ าทกรรมเกีย่ วกับเพศสภาพและเพศวิถใี นหนังสือเรียนจึงกล่าว
ถึงเพียงผู้หญิงกับผู้ชาย และความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ในทางกลับกันหาก
กล่าวถึงการแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศสรีระ หรือความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศเดียวกันจะถูกกล่าวถึงในเชิงลบว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

กระบวนการผลิตซ�้ำทางวาทกรรมเรื่องเพศผ่านองค์ความรู้
ในหนังสือเรียนไทย
การถ่ายทอดวาทกรรม หรือองค์ความรู้ในระบบการศึกษานั้นสามารถ
ส่งผ่าน 2 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือตัวบุคคลซึ่งก็คือครูอาจารย์ และปัจจัยที่สองคือตัว
บทซึง่ ก็คอื หนังสือเรียน แน่นอนว่าการถ่ายทอดวาทกรรมผ่านองค์ความรูใ้ นระบบ
การศึกษามี “อ�ำนาจ” ในการควบคุมวิถีคิดและปฏิบัติของผู้เรียน ดังทฤษฎีของ
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ซึ่งกล่าวว่า
อ�ำนาจ (power) กับความรู้ (knowledge) มีความ
เชื่ อ มโยง สัมพันธ์ และพึ่งพิงกันอย่างแนบแน่น ซึ่งปรากฏ
ให้ เ ห็ น ในลั ก ษณะของการสร้ า งความสามารถและกิ จ กรรม
รู ป แบบใหม่ ๆ ให้ กั บ ปั จ เจกบุ ค คล เป็ น ร่ า งกายที่ เชื่ อ งและ
อยูใ่ นโอวาท (docile bodies) ซึง่ ถูกสร้างขึน้ มาโดยการสร้างวินยั
ในชีวติ ประจ�ำวัน หรือปฏิบตั กิ ารเรือ่ งเพศทีถ่ กู ท�ำให้เป็นเรือ่ งปกติ
รวมถึงอัตลักษณ์ที่ถูกผลิตโดยผ่านวาทกรรมใหม่ๆ   ในเรื่องเพศ
ล้วนแสดงให้เห็นผลที่เกิดจากการใช้อ�ำนาจ (มลฤดี ลาพิมล,
พิมพวัลย์ บุญมงคล, ศรินยา สิงห์ทองวรรณ, อุไรรัตน์ หน้าใหญ่
และ รณภูมิ สามัคคีคารมย์, 2551, น. 10)
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นอกจากนี้ ว าทกรรมที่ ถู ก สร้ า งและถ่ า ยทอดผ่ า นการศึ ก ษายั ง มี ภ าค
ปฏิบัติการที่ด�ำเนินไปในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งมีลักษณะของความสัมพันธ์เชิง
อ�ำนาจ อันได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตปฏิบัติ ความคิดความเชื่อ ระบบคุณค่า
และสถาบันต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการก�ำหนด ตอกย�้ำ และผลิตซ�้ำวาทกรรม
ดังกล่าวให้ด�ำรงอยู่ในสังคม และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกลายเป็นวาทกรรม
กระแสหลัก จนท�ำให้ผู้คนในสังคมเกิดความเข้าใจ เชื่อตาม ยอมรับและเข้าใจว่า
ความรู้เรื่องดังกล่าวเป็นความจริงแท้ตามธรรมชาติ ไม่ได้สถาปนาขึ้นแต่อย่างใด
(ปราบดา ประภาสิริ, 2548, อ้างถึงใน มลฤดี ลาพิมล และคณะ, 2551, น. 9)
ดังนัน้ การศึกษาถึงการควบคุมเรือ่ งเพศของนักเรียน ผ่านวาทกรรมในระบบ
การศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านเครือ่ งมือซึง่ ก็คอื “หนังสือเรียน” จึงมีความ
ซับซ้อนและน่าสนใจทีค่ วามแยบยลของการประกอบสร้างวาทกรรม แนวคิด หรือ
ค่านิยมต่างๆ ซึ่งถูกผูกติดอยู่กับคุณค่าของวัฒนธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมอัน
ดีงามของไทยที่มีมาแต่เดิมนั่นเอง
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534, น. 144) ได้กล่าวถึงอ�ำนาจของหนังสือ
เรียนในการสร้างชาติผ่านการศึกษาไว้ว่าแม้ว่าในปัจจุบันผู้เขียน
และผู้ตรวจต�ำราเรียนไม่ได้เป็นบุคคลส�ำคัญในการวางนโยบาย
ของประเทศขนาดที่เทียบได้กับสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงฯ
สมัยนัน้ แต่ทศั นคติทเี่ ห็นต�ำราเรียนเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในชีวติ ของนักเรียน ท�ำให้มคี วามพยายามจะ “ตกแต่งนิสยั ใจคอ”  
ของนักเรียนด้วยต�ำราเรียนกันอย่างมาก ดังจะเห็นได้ทั้งจาก
แง่ความกว้างขวางของ “วิทยาการ” ที่บรรจุไว้ในแบบเรียน และ
การสร้างแบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันรวมถึงส�ำนึกถึง
ชุมชนที่เรียกว่าชาติด้วย
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จากข้อความข้างต้น เห็นได้ชัดว่าสิ่งส�ำคัญที่แฝงอยู่ในหนังสือเรียนก็คือ
แบบแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนพลเมืองของชาติให้มีทัศนคติ
และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับทฤษฎีของมิเชล ฟูโกต์ ทีว่ า่ ความรูค้ อื การ
สร้างอ�ำนาจเพือ่ กล่อมเกลาคนในสังคม ดังนัน้ ทุกองค์ความรูจ้ งึ ถูกก่อร่างสร้างขึน้
จากผู้มีอำ� นาจทางสังคมที่ต้องการก่อรูปสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะเยาวชนให้อยู่
ในกรอบที่พึงประสงค์หรือที่ควรจะเป็น ซึ่งเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่า
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนวิชาใดๆ ต่างมีชุดวาทกรรมที่มุ่งผลิตซ�ำ้ วัฒนธรรม
ค่านิยม และจารีตประเพณีของไทยแต่เดิมไว้เพือ่ คงความเป็นชาติ และหากพิจารณา
เฉพาะกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย จะเห็นได้วา่ สิง่ ทีม่ งุ่ ให้เรียนรูค้ อื นักเรียน
จะได้อ่านบทประพันธ์มากมายที่ได้รับการคัดเลือกมาตีพิมพ์ในหนังสือเรียน ทั้ง
วรรณคดีไทยโบราณทีไ่ ด้รบั การเชิดชูทางวรรณศิลป์ และบทประพันธ์ทแี่ ต่งขึน้ มา
ใหม่ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญคือกล่อมเกลาเยาวชน ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นวรรณกรรมยุคใด
ล้วนแต่มีฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารทางสังคมประเภทหนึ่ง และท�ำหน้าที่ยื่นมโน
ทัศน์ส�ำเร็จรูปของปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามให้แก่นักเรียน ในขณะเดียวกันก็เป็น
ปัจจัยส�ำคัญในการผลิตซ�ำ้ วาทกรรมต่างๆ อันเป็นรากฐานของโครงสร้างสังคม (นิธิ
เอียวศรีวงศ์, 2538) วรรณกรรมต่างๆ เหล่านีจ้ งึ ท�ำหน้าทีท่ งั้ สะท้อนและส่งต่อวาท
กรรม ทัศนคติ และค่านิยมของคนในสังคมจากยุคหนึง่ ไปอีกยุคหนึง่ ได้ โดยเฉพาะ
ในประเด็นเรือ่ งเพศนัน้ มีรากฐานมาจากสังคมแบบปิตาธิปไตยซึง่ เพศชายมีอ�ำนาจ
เหนือเพศหญิง ตัวอย่างเช่น ในวรรณคดีไทยเรือ่ ง ขุนช้างขุนแผน การทีน่ างวันทอง
มีสองผัวคือ ขุนช้างและขุนแผนนั้นเป็นเรื่องอัปยศ แต่การที่ขุนแผน “ได้” ผู้หญิง
หลายคน กลับเป็นทีน่ า่ นับถือจนถึงขัน้ มีผคู้ นน�ำพระเครือ่ งขุนแผนมาบูชา เพือ่ ให้
เป็นทีห่ มายปองของผูห้ ญิงหลายคน ด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ มีอทิ ธิฤทธิใ์ นเชิงเพิม่ เสน่ห์
ให้กับผู้ชายดังที่ ค�ำ ผกา (2554, น. 238) กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “วันทองเลือก
ผัว” ในขณะที่แนวคิด ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของตัวละครในเรื่อง
เสภาขุนช้างขุนแผนมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมต่างๆ ของคน
ไทยสังคมไทย โดยเฉพาะตัวเอกคือขุนแผนนั้นถือเป็นแบบอย่างผู้ชายในอุดมคติ
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ของคนไทยจ�ำนวนไม่น้อย (จีรณัทย์ วิมุตติสุข, 2548, น. 69) เหล่านี้คืออคติทาง
เพศที่แฝงฝังอยู่ในวรรณกรรม ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่สนใจใคร่รู้
เรือ่ งเพศต้องเรียน ซึง่ แม้วา่ ในปัจจุบนั จะลดทอนความเข้มข้นของความเหลือ่ มล�้ำ
ระหว่างอ�ำนาจของเพศชาย และเพศหญิงลง โดยเปิดพื้นที่ของเพศหญิงมากขึ้น
แต่กรอบความคิดหลักๆ อย่างในแง่บทบาทตามเพศ คุณลักษณะตามเพศ หรือ
เรื่องอุดมการณ์ “รักนวลสงวนตัว” ของเพศหญิงก็ยังก็แข็งแกร่งอยู่ และแฝงอยู่
ในบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อให้นักเรียนได้อ่านในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ชุดวิวิธภาษานั่นเอง ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2534, น. 163) ได้กล่าวถึง พลานุภาพ
ของการผลิตซ�้ำวาทกรรมแม้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่า
หากถื อ ว่ า โครงสร้ า งทางสั ง คมย่ อ มมี ร ากฐานอยู ่ บ น
วาทกรรมหนึ่งๆ ความสืบเนื่องคงทนของโครงสร้างสังคมไทย
ก็เกิดขึ้นได้ เพราะการศึกษาภาคบังคับและแบบเรียน เพราะ
การศึกษาภาคบังคับและแบบเรียนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลิต
ซ�้ำซึง่ วาทกรรม อันเป็นรากฐานของโครงสร้างสังคม ความเปลีย่ นแปลง
ใดๆ ที่จะกระทบถึงโครงสร้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ แม้ประเทศ
จะกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมดังความหวังของแบบเรียน
ตราบเท่ า ที่ ว าทกรรมซึ่ ง การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และแบบเรี ย น
จรรโลงไว้ยังด�ำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดวาทกรรมหลักที่ว่า “กุลสตรี” และ
“รักนวลสงวนตัว” ในระบบสังคมแบบชายเป็นใหญ่ และซึ่งก่อร่างสร้างรูป
เป็นวัฒนธรรมและจารีตไทยที่ดีงาม หรือวาทกรรมรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงครามซึ่งผู้หญิงมีสถานะเป็น “มารดา/ดอกไม้ของชาติ” และเป็น “ผู้
หญิงสมัยใหม่” ที่มีความรู้ เก่งกาจทั้งงานในบ้านและนอกบ้าน (สรณัฐ ไตลัง
คะ, 2554, น. 272-274) จึงยังคงแฝงฝังอยู่ในหนังสือเรียนยุคปัจจุบัน แม้ว่าฉาก
โครงเรือ่ ง หรือการใช้ภาษา จะมีความพยายามสร้างให้ทนั สมัยในยุคโลกาภิวตั น์ซงึ่
ปัจเจกชนทุกคนมีเสรีทางความคิดแล้วก็ตาม นั่นเพราะในหนังสือเรียนยังคงมีชุด
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วาทกรรมที่ต้องการให้ด�ำรงอยู่ผ่านกระบวนการผลิตซ�้ำในระบบการศึกษาภาค
บังคับนั่นเอง
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุด “วิวิธภาษา” ถูกผลิตออกมาเพื่อใช้ส�ำหรับ
การเรียนการสอนในชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เท่านัน้ โดยเริม่ ใช้ครัง้ แรกในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นการปรับปรุงหลักสูตรการ
ศึกษาครั้งใหญ่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ต่อมาได้รับการปรับปรุงอีกครั้งใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน โดยน�ำบทเรียนเดิมออกไป 1 บท และเพิ่มบทเรียนใหม่มา 3 บท แล้วจัด
เรียงเนื้อหาบางบทเรียนใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, 2551) จะเห็นได้ว่า
บทเรียนแทบทัง้ หมดทีม่ ใี นหลักสูตรปัจจุบนั นัน้ เป็นบทเรียนทีอ่ ยูใ่ นหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 แสดงให้เห็นถึงการผลิตซ�้ำความรู้หรือ
อุดมการณ์ดั้งเดิมที่เคยมีมา แม้ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็ตาม นอกจาก
นี้หนังสือเรียนวิวิธภาษามีความแตกต่างจากหนังสือเรียนชุดอื่นๆ ของช่วงชั้น
เรียนอื่นๆ คือ เนื้อเรื่องของทุกบทเรียนเป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อตีพิมพ์
ลงในหนังสือเรียนวิวิธภาษาโดยเฉพาะ แม้ว่าในบางบทเรียนจะน� ำเนื้อหาหรือ
บทร้อยกรองมาจากวรรณคดีหรือบทประพันธ์ที่มีอยู่เดิมและได้รับการยกย่องว่า
ทรงคุณค่าทางภาษาหรือแนวคิด บทประพันธ์ที่ได้แต่งขึ้นใหม่นั้นมีลักษณะเป็น
ตอนสั้นๆ จ�ำนวน 14 ตอนต่อหนึ่งชั้นเรียน รวมทั้ง 3 ชั้นเรียนมีทั้งสิ้น 42 ตอน
คณะกรรมการจัดท�ำหนังสือเรียนวิวิธภาษาได้ระบุจุดประสงค์ของการคัดสรรบท
ประพันธ์ไว้ในหัวข้อ “แนวการใช้หนังสือเรียน” ของหนังสือเรียนทั้ง 3 เล่ม ว่า
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยจากการอ่าน
เรื่องที่มีลักษณะต่างๆ กัน ได้อ่านภาษาส�ำนวนต่างๆ. . .นอกจาก
ความรูเ้ รือ่ งภาษาโดยตรงแล้ว ผูเ้ รียนยังจะได้รบั ความรูจ้ ากสาระ
และข้อคิดในเรื่องที่อ่านด้วย เรื่องที่คัดมาเพื่อเสนอสาระและ
แสดงตัวอย่างการใช้ภาษาได้พจิ ารณาแล้วว่า เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, 2556)
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จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า บทประพันธ์ที่บรรจุในหนังสือเรียน
34
วิชาภาษาไทยชุดนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจั
ดท�ำหนังสือเรียนแล้ว
ว่าจากข้
เหมาะสมแล้
กับวัยเของผู
้เรียน โดยเนื
้อหานั
ลธรรมจรรยา
อความข้างต้นวแสดงให้
ห็นว่า บทประพั
นธ์ที่บรรจุ
ในหนั้นงสืมุอ่งเรีน�ยำนวิเสนอศี
ชาภาษาไทยชุ
ดนี้ได้รับการพิภาพ
จารณาจาก
คณะกรรมการจั
าหนังสืถอีป
เรีฏิ
ยนแล้
เหมาะสมแล้
กับวัอยของผู
ยน โดยเนื
้อหานัด้นมุมคติ
่งนําเสนอศี
ลธรรมจรรยา
ลักษณ์ดทํและวิ
บัตวิทว่าี่ “พึ
งเป็น”วหรื
“พึง้เรีกระท�
ำตามอุ
แบบอนุ
รักษ์นิยภาพลั
ม กษณ์
และวิถีปไทย”
ฏิบัติที่ “พึ
เป็น”งสืหรืออเรี“พึ
าตามอุดนมคติ
ักษ์นิยมไทย”
อเรียน บทประพั
ซึ่งงหนั
ยนงกระทํ
บทประพั
ธ์ทแั้งบบอนุ
42 รตอน
มีรายชืซึ่ง่อหนัดังงสืตารางที
่ 1 นธ์ทั้ง 42 ตอน มี
รายชื่อดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1
บทประพั
ธ์ทเพืี่แ่อต่ตีงพขึิมพ์้นใใหม่
พชิมาภาษาไทย
พ์ในหนังวิวสืิธอภาษา
เรียนวิ
าภาษาไทย
วิธภาษา
บทประพั
นธ์ที่แต่งขึ้นนใหม่
นหนังเสืพือเรี่อยตีนวิ
ชั้นมัชธยมศึ
กษาปีที่ 1-3วิตามหลั
กสูตรการศึกษา
ขั้นพืก
้นฐาน
พ.ศ. 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลั
สูตรการศึ
กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ม. 1
ภาษามีพลัง

ม. 2
พูดดีมีเสน่ห์

ม.3
อะไรๆ ก็ “ไม่เป็นไร”

วิถีงามความพอเพียง

ออมไว้ใส่ถุงแดง

มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม

เพื่อนกัน

เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข

เช้าฮาเย็นเฮ

แต่งให้งามตามที่เหมาะ

ลูกผู้ชาย…ตัวเกือบจริง

เขียนได้ความตามรูปแบบ

รอให้น้ําลายไหลเสียก่อน

บันทึกท่องโลก

เพลงนี้มีประวัติ

เก็บมาเล่า เอามาคุย

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

มหัศจรรย์แห่งมะละกอ

เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

พรที่สัมฤทธิ์

รู้ตํานานสืบสานวัฒนธรรม

เที่ยวท่าเรือ

รื่นเริงเพลงรําวง (เดิมคือรํา
วงวันลอยกระทง)
พอใจให้สุข

คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้

ถกประเด็นทําเป็นรายงาน

คิดดีก็ได้บุญ

บ.ก. ที่รัก

ความรับผิดชอบ

ปาร์ตี้บาร์บีคิว

ท่องเว็บเก็บความรู้
โครงงานเด่นเขียนเน้น
กระบวนการ

โชคดีที่มีภาษาไทย

ความรักใดควรใฝ่หา

วันที่ผมตื่นสาย

คําขวัญโน้มจิต โน้มคิดคําคม

คําเพราะเสนาะทํานอง

เด็กชายเจ้าปัญญา

ล้วนบุญคุณอุ้มชีวิตคิดทดแทน

เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด

ที่เรียกว่าก้าวหน้า
กรุงเทพฯ เมื่อร้อยกว่าปี

จากการสํารวจบทประพันธ์ทั้ง 42 ตอน พบว่ามีเนื้อหาที่ทันยุคทันสมัย และผ่อนปรนให้กับการแสดงออกของวัยรุ่น
มากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวรรณคดีไทย แต่บทประพันธ์เหล่านี้ก็ยังคงแฝงด้วยกรอบความคิดเรื่องเพศตามแบบสังคมปิตาธิปไตย
ที่ 1 (ตุลาคมางเพศที
2556 -่เพศชายเหนื
มีนาคม 2557)อกว่
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ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพัปีนทธ์ี่ 11
เชิงฉบั
อําบนาจระหว่
เพศหญิ11,ง และแบ่
แยกบทบาทตามเพศอย่
ดเจนโดยที่
ให้อิสระและพื้นที่แก่เพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งกรอบความคิดเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและปลูกฝังแก่นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วง
วัยรุ่นที่ส่วนใหญ่มีอายุ 12-15 ปี อันเป็นวัยที่กําลังสนใจใครรู้เรื่องเพศ เพราะช่วงอายุนี้เป็นช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง

จากการส�ำรวจบทประพันธ์ทั้ง 42 ตอน พบว่ามีเนื้อหาที่ทันยุคทันสมัย
และผ่อนปรนให้กับการแสดงออกของวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากวรรณคดีไทย
แต่บทประพันธ์เหล่านีก้ ย็ งั คงแฝงด้วยกรอบความคิดเรือ่ งเพศตามแบบสังคมปิตา
ธิปไตย ซึง่ สะท้อนถึงความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจระหว่างเพศทีเ่ พศชายเหนือกว่าเพศ
หญิง และแบ่งแยกบทบาทตามเพศอย่างชัดเจนโดยทีใ่ ห้อสิ ระและพืน้ ทีแ่ ก่เพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งกรอบความคิดเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและปลูกฝังแก่นักเรียน
ซึง่ อยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ทีส่ ว่ นใหญ่มอี ายุ 12-15 ปี อันเป็นวัยทีก่ ำ� ลังสนใจใครรูเ้ รือ่ งเพศ
เพราะช่วงอายุนเี้ ป็นช่วงวัยรุน่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางร่างกาย ในลักษณะทีพ่ ร้อม
จะมีเพศสัมพันธ์ได้ และเป็นระยะทีม่ กี ารพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็กไปสู่
ความเป็นผูใ้ หญ่ จึงจะเรียนรูแ้ ละซึมซับประเด็นเรือ่ งเพศผ่านบทประพันธ์ทไี่ ด้อา่ น
ในหนังสือเรียนได้มาก ซึง่ วาทกรรมต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นบทประพันธ์เหล่านีย้ อ่ มมีอ�ำนาจ
ในการผลิตซ�้ำทัศนคติของสังคมในเรื่องมิติความสัมพันธ์หญิงชายตามแบบสังคม
ปิตาธิปไตยมากเช่นเดียวกัน
วาทกรรมในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดวิวิธภาษาทั้ง 3 เล่ม แบ่งเป็น
ประเด็นต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. ภาพเหมารวมด้านเพศสภาพ (Gender Stereotypes) ของผู้หญิง
		 และผู้ชาย
2. บทบาททางเพศสภาพ (Gender Roles) ของผู้หญิงและผู้ชาย
3. พื้นที่ในบ้านและนอกบ้าน (Private & Public Sphere) ของผู้หญิง
		 และผู้ชาย
4. เพศวิถี (Sexuality) ของผู้หญิงและผู้ชาย
5. ความเป็นหญิงและความเป็นชายในอุดมคติ (Ideal Womanhood &
		 Manhood)
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1. ภาพเหมารวมด้านเพศสภาพ (Gender Stereotypes)
ของผู้หญิงและผู้ชาย
ภาพเหมารวมด้านเพศสภาพ (Gender Stereotypes) ในที่นี้หมายถึง
ความเชือ่ รูปแบบหรือชุดความคิด ไม่วา่ จะเป็นความจริงหรือไม่ใช่ความจริงก็ตาม
ซึ่งก�ำหนดลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่พบเห็นได้ทั่วไป1 (Blair, 2007, p. 10)
การศึกษาของ Heilbrun (1981) ในหนังสือ Human Sex-Role Behavior
เรื่องการรับรู้ถึงคุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชาย โดยระบุความเป็นหญิงและ
ความเป็นชาย ซึ่งแตกต่างกันตามเพศสภาพดังต่อไปนี้
พฤติกรรมที่ค่อนไปในลักษณะของผู้ชาย ซึ่งแสดงถึงพ่อที่มีความเป็นชาย
(ลักษณะของความเป็นชาย) ได้แก่ ก้าวร้าว หยิ่งทะนง กล้าแสดงออก ถือดี เป็น
ที่พึ่งพา ไว้ใจได้ เยาะเย้ย รอบคอบ มีอ�ำนาจเหนือกว่า กล้าได้กล้าเสีย หนักแน่น
เด็ดเดี่ยว มองการณ์ไกล ตรงไปตรงมา ดูดี ดื้อ ขยัน อุตสาหะ หลักแหลม
สร้างสรรค์ เข้มแข็ง มักฉกฉวยโอกาส พูดขวานผ่าซาก มั่นใจในตนเอง หัวไว
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้มงวด แข็งแกร่ง ทนทาน แข็งแรง อาฆาตพยาบาท
พฤติกรรมที่ค่อนไปในลักษณะของผู้หญิง ซึ่งแสดงถึงแม่ที่มีความเป็น
หญิง (ลักษณะของความเป็นหญิง) ได้แก่ เห็นคุณค่า ค�ำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
สมถะ ให้ความร่วมมือด้วยดี ต้องพึง่ พาผูอ้ นื่ ถืออารมณ์เป็นใหญ่ ถูกปลุกปัน่ ได้งา่ ย
ขี้กลัว อ่อนแอ เอาแน่เอานอนไม่ได้ ให้อภัย เป็นมิตร เหลาะแหละ มักช่วยเหลือ
ผู้อื่น ร่าเริง ถ่อมตัว มักยกย่องผู้อื่น รู้สึกอ่อนไหวง่าย มักแสดงความรู้สึกอ่อนไหว
ทางอารมณ์ จริงใจ ว่าง่าย ช่างเห็นอกเห็นใจ ช่างพูดช่างคุย ขี้ขลาด อบอุ่น
ช่างวิตกกังวล

1 แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับทีว่ า่ “Gender stereotypes are the beliefs, mental templates,
or patterns, whether factual or otherwise, that define the typical characteristics of
women and men.”
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ภาพที่ 1 การรับรู้ถึงความเป็นชายและความเป็นหญิงจากการศึกษาของ
ภาพที
่ 1 การรัจาก
บรู้ถึงHuman
ความเป็นSex-Role
ชายและความเป็
นหญิงจากการศึ
กษาของA.Heilbrun.
จาก Human
Heilbrun.
Behavior,
โดย Heilbrun,
B.,
Heilbrun, A. B., 1981,
Press.
1981,New
NewYork:
York:Pergamon
Pergamon
Press.

จากการสํารวจหนังสือเรียนวิวิธภาษาทั้ง 3 ชั้นเรียน พบว่าวาทกรรมภาพเหมารวมด้านเพ
นําเสนอมากกว่าภาพเหมารวมของผู้ชาย โดยประเด็นที่นําเสนอภาพเหมารวมของผู้หญิงก็มีมากกว
ความอ่อนแอ บอบบาง ต้องได้รับการดูแลทะนุถนอมจากผู้ชาย ผู้หญิงกับการใช้อารมณ์เป็นหลัก
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จากการส�ำรวจหนังสือเรียนวิวิธภาษาทั้ง 3 ชั้นเรียน พบว่าวาทกรรมภาพ
เหมารวมด้านเพศสภาพของผู้หญิงถูกน�ำเสนอมากกว่าภาพเหมารวมของผู้ชาย
โดยประเด็นที่น�ำเสนอภาพเหมารวมของผู้หญิงก็มีมากกว่า ตัวอย่างเช่น ผู้หญิง
กับความอ่อนแอ บอบบาง ต้องได้รับการดูแลทะนุถนอมจากผู้ชาย ผู้หญิงกับ
การใช้อารมณ์เป็นหลัก ผู้หญิงกับการท�ำงานที่ละเอียด ผู้หญิงกับการใช้จ่ายที่
ฟุ่มเฟือย ซึ่งภาพเหมารวมเหล่านี้คือ “ความเป็นหญิง (Femininity)” ที่หนังสือ
เรียนวิวธิ ภาษาน�ำเสนอ ในขณะทีภ่ าพเหมารวมของผูช้ ายจะถูกน�ำเสนอในปริมาณ
ที่น้อยกว่า และประเด็นแคบกว่า เช่น ผู้ชายกับความเป็นสุภาพบุรุษ ศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิ ผู้ชายกับการใช้จ่ายที่ประหยัด คุ้มค่า ผู้ชายกับความมีเหตุผลและมี
มุมมองภาพรวม ซึ่งภาพเหมารวมเหล่านี้คือ “ความเป็นชาย (Masculinity)”
ที่หนังสือเรียนวิวิธภาษาน�ำเสนอ เมื่อเทียบกับคุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชาย
ตามการศึกษาของ Heilbrun แล้ว สามารถจัดกลุ่มภาพเหมารวมที่ถูกน�ำเสนอ
ในหนังสือวิวิธภาษาทั้ง 3 ชั้นเรียน ได้ดังนี้
1.1 ภาพเหมารวมความเป็นหญิง (Stereotype of Femininity) ใน
หนังสือเรียนวิวิธภาษา
1.1.1 ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ บอบบาง เรียบร้อย
ต้องได้รบั การดูแลทะนุถนอมจากผูช้ าย และความงามเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ กู ติดไว้กบั ผู้
หญิง ดังเช่นเนื้อความในหนังสือเรียนวิวิธภาษา บทที่ 1 เรื่อง “ภาษามีพลัง” ของ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ ได้กล่าวถึงความงามของดอกลัน่ ทมกับผูห้ ญิงว่า “บางคน
ว่าดอกลัน่ ทมมีเสน่ห์ กลีบบาง รูปสวย น่าทะนุถนอม ในขณะทีล่ ำ� ต้นของลัน่ ทมให้
ความรู้สึกเข้มแข็ง . . . สาวๆ ชาวฮาวายชอบเก็บดอกลั่นทมมาเสียบผมและร้อย
เป็นมาลัยคล้องคอ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 2) จะเห็นได้วา่ เมือ่ กล่าวถึง
ดอกไม้และความงามก็มกั กล่าวถึงผูห้ ญิงคูก่ นั ดังเช่นดอกลัน่ ทมทีม่ เี สน่ห์ กลีบบาง
รูปสวย น่าทะนุถนอม ก็คอื สิง่ ทีผ่ หู้ ญิงถวิลหาและควรคูก่ บั ผูห้ ญิง ในขณะทีก่ ารใช้
ภาษาเชิงเปรียบเทียบในบทที่ 8 เรือ่ ง “เสียงเพลงกับเสียงกรีด๊ ” ของชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ก็น�ำเสนอวาทกรรมผู้หญิงกับความงาม เช่น “น่ารักเหมือนตุ๊กตา” “สวย
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ราวกับนางฟ้า” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 112, น. 114) นอกจากนี้ความ
งามยังเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ กู ติดไว้กบั ผูห้ ญิง ท�ำให้พวกเธอต้องดูแลร่างกายของตนเอง
ให้ดดู ี ดังเช่นประโยคทีย่ กมาในบทที่ 2 เรือ่ ง “มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม” ของ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีว่ า่ “คุณสดสวย ดารายอดนิยมตลอดกาลรักษาสุขภาพด้วย
สาหร่ายทองเป็นประจ�ำ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ข, น. 17) ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าร่างกายที่สวยงามเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงส�ำหรับผู้หญิง
1.1.2 ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้หญิงใช้อารมณ์เป็นหลัก ดังเช่นเนื้อความ
ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา บทที่ 10 เรื่อง “คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้” ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเมื่อตัวละครเด็กหญิงวรรณภาถูกเด็กชายณัฐพลแย้งขึ้น
มาด้วยเหตุผลที่เห็นต่าง เด็กหญิงวรรณภากลับไม่แสดงเหตุผลอื่นโต้แย้งกลับ
แต่ยืนยันกระต่ายขาเดียวถึงความคิดของเธอเองเท่านั้น ที่ว่า
“โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มี ป ระโยชน์ ม าก ท� ำ ให้ ติ ด ต่ อ กั น ได้
ตลอดเวลา ติดต่อได้ทุกที่ขอเพียงแค่มีสัญญาณไปถึงค่ะ สะดวก
กว่าโทรศัพท์สาธารณะ เพราะบางแห่งที่เราไป ก็ไม่มีโทรศัพท์
สาธารณะ” ปัทมารีบชิงเสนอความเห็นก่อนใครเพื่อน แต่ถูก
ณัฐพลแย้งขึ้นทันทีว่า “เดี๋ยวนี้ที่ไหนๆ ก็มีโทรศัพท์สาธารณะ
ทั้งนั้น เธอไปที่ไหนหรือ ถึงไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554, น. 131) “หนูวา่ โทรศัพท์มอื ถือมีประโยชน์คะ่ ”
วรรณภาตอบอย่ า งมั่ น ใจ แต่ ไ ม่ แ สดงเหตุ ผ ลอะไรประกอบ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 132)
จะเห็ น ได้ ว ่ า ตั ว ละครเด็ ก หญิ ง ที่ ถู ก น�ำ เสนอในแสดงถึ ง ลั ก ษณะภาพ
เหมารวมที่ว่าผู้หญิงพูดถึงสิ่งต่างๆ มากมายในเชิงที่มีอารมณ์มากกว่าเหตุผล
ซึง่ ภาพเหมารวมทีห่ นังสือเรียนวิวธิ ภาษาได้นำ� เสนอลักษณะนีส้ อดรับกับภาพเหมา
รวมของ Heilbrun ที่ระบุว่า ผู้หญิงมีลักษณะ “Emotional” นอกจากนี้หนังสือ
เรียนวิวธิ ภาษายังได้ผลิตซ�ำ้ ภาพเหมารวมของแม่ทใี่ ช้อารมณ์เป็นหลัก ในบทที่ 10
เรื่อง “คิดดีก็ได้บุญ” ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะนิสัยของแม่
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ที่เปลี่ยนไปจากปกติเฉพาะในเวลาที่เตรียมของใส่บาตรว่า
แม่ตอ้ งตืน่ แต่เช้ามืดทุกวันเพือ่ เตรียมอาหารใส่บาตร ปรกติ
แม่จะเป็นคนเอะอะโวยวายแต่มีอยู่ขณะเดียวที่ฉันเห็นว่าแม่นิ่ง
ที่สุด ก็คือกระบวนการที่แม่ใส่บาตรทั้งหมด . . . ยามเช้าดูเป็น
เวลาที่แม่ใจเย็นกว่ายามเย็น แม่ท�ำอะไรเงียบๆ ช้าๆ เวลาพูดก็
จะเบาเสียง คล้ายกับว่าแม่เกรงใจยามเช้ามากกว่ายามกลางคืน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ข, 2น. 124)
จะเห็นได้ว่าลักษณะนิสัยของแม่ปกติเป็นคนเอะอะโวยวาย แต่ในเวลาที่
เตรียมของใส่บาตรกลับมีสภาวะอารมณ์ทนี่ งิ่ สงบ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสิง่ ทีจ่ ะควบคุม
สภาวะอารมณ์ของแม่ไม่ให้โวยวายและนิ่งได้มีเพียงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น
1.1.3 ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้หญิงมีความละเอียด ให้ความส�ำคัญกับราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ดังเช่น เนื้อเรื่องบทที่ 13 เรื่อง “โครงงานเด่นเขียนเน้น
กระบวนการ” ของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ ตัวละครเด็กหญิงชือ่ นารีได้แสดงความ
เห็นของตนเองเกีย่ วกับการเขียนรายงานโครงงานว่า “‘การเขียนรายงานโครงงานนี่
น่าจะเป็นการเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นๆ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ แนวคิด
วิธีด�ำเนินงาน ผลที่ได้รับ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงงานของเรานะ’ นารีเอ่ยขึน้ บ้าง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 170) และ
ตัวละครเด็กหญิงชื่อรัตนายังส�ำทับต่อด้วยว่า
“ใช่ แล้วต้องเขียนให้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญๆ ทั้งหมด
ของโครงงานด้วย ต้องเขียนไปตามข้อเท็จจริง ให้ตรงตามที่
เราได้ท�ำและคงต้องล�ำดับการด�ำเนินงานตามที่ท�ำกันมาให้มี
ความต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กันตลอดทั้งโครงงาน ทุกคนว่า
จริงไหม” รัตนาเอ่ยขึน้ บ้าง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 170)
และเนื้อความที่ว่า “‘แล้วต้องไม่ลืม ก่อนส่งงานให้อาจารย์ เราต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน
ตรวจพิสจู น์อกั ษรก่อนนะ’ รัตนาคนรอบคอบกล่าวเตือน” (กระทรวงศึกษาธิการ,
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2554, น. 171) จะเห็นได้วา่ ตัวละครเด็กหญิงทุกคนล้วนให้ขอ้ มูลการเขียนรายงาน
โครงงานอย่างละเอียด มีความรอบคอบ และจัดการข้อมูลได้ จึงส่งผลต่องาน
ทีผ่ หู้ ญิงมักได้รบั มอบหมายซึง่ มีลกั ษณะทีต่ อ้ งใช้ความละเอียดและเป็นงานจิปาถะ
ดังเช่นทีต่ วั ละครเด็กหญิงนารีได้รบั มอบหมายให้จดั การเรือ่ งการเรียบเรียงรายงาน
ในเนือ้ ความทีว่ า่ “‘นารีไง เรือ่ งการใช้ภาษาเธอเก่งกว่าใคร เธอช่วยรับไปเรียบเรียง
ทีนะ’ ตะวันบอก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 172)
จะเห็นได้ว่า ตัวละครเด็กหญิงทุกคนล้วนให้ข้อมูลการเขียนรายงาน
โครงงานอย่างละเอียด มีความรอบคอบ และจัดการข้อมูลได้ จึงส่งผลต่องานที่
ผู้หญิงมักได้รับมอบหมายซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้ความละเอียดและเป็นงานจิปาถะ
ดังจะกล่าวต่อไปในหัวข้อบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงและผู้ชาย
1.1.4 ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย เห็นได้จาก
เนื้อเรื่องบทที่ 5 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “รอให้น�้ำลายไหลเสียก่อน”
ซึ่งผู้เขียนบทเรียนได้สร้างให้ตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนมีนิสัยฟุ่มเฟือย
ดังเนื้อความตอนหนึ่งที่ว่า
ความต้องการของข้าพเจ้ามีมากเหลือเกิน และไม่เคยเลย
ที่จะให้โอกาสตนเองรอคอยจนกระทั่งให้น�้ ำลายไหลเสียก่อน
เพียงเหลือบดูเห็นของที่ชอบใจก็ซื้อโดยแทบจะไม่คิดถึงราคา
ถูกแพง และเมื่อได้มาแล้วเพิ่งได้คิดทีหลังว่าตนเองมิได้ชอบมัน
อย่างแท้จริงเลย ของหลายอย่างจึงนอนจมอยู่ก้นตู้อย่างไม่มีวัน
ปรารถนาจะหยิบออกมาใช้อีก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554,
น. 66)
อย่างไรก็ตามผู้เขียนบทเรียนได้สร้างตัวละครอีกฝ่ายหนึ่งที่แม้จะเป็น
เด็กแต่มีความคิดไตร่ตรอง รู้จักอดใจในสิ่งที่อยากได้ก่อนจะซื้อ ซึ่งเห็นได้จาก
เนื้อความว่า “หนูคอยให้น�้ำลายไหลเสียก่อนถึงจะซื้อ” (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, น. 66) ด้วยลักษณะนิสยั ทีร่ จู้ กั ประหยัดเช่นนีไ้ ด้รบั การยกย่องจากตัวละคร
หญิงวัยกลางคนว่า “ถ้าโตขึน้ คงจะเป็นหญิงสาวทีม่ นี สิ ยั ดีงามอย่างยิง่ และข้าพเจ้า
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ก็คงจะไม่มีวันลืมเด็กน้อยคนนี้ได้เลย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 66)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เขียนบทเรียนได้เชื่อมโยงลักษณะ
นิสัยประหยัด รู้จักคิดก่อนจะซื้อ เข้ากับลักษณะของ “หญิงสาวที่มีนิสัยดีงาม”
ซึ่งควรได้รับการชื่นชมจากสังคม แม้เรื่องความประหยัดเป็นประเด็นที่ควร
ปลูกฝังแก่เยาวชนไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม แต่บทเรียนนี้ได้เน้นปลูกฝังที่เยาวชน
หญิงซึ่งอนุมานได้ว่ามาจากภาพเหมารวมที่ว่าผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย
นั่นเอง
1.2 ภาพเหมารวมความเป็นชาย (Stereotype of Masculinity) ใน
หนังสือเรียนวิวิธภาษา
1.2.1 ภาพเหมารวมทีว่ า่ ผูช้ ายมีศกั ดิศ์ รีแห่งความเป็นชาย ถูกดูหมิน่ ไม่ได้
ดังเช่นเนือ้ ความในหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา บทที่ 4 เรือ่ ง “ลูกผูช้ าย...ตัวเกือบจริง”
ของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึง่ ได้ให้คำ� นิยามและคุณค่าของค�ำว่า “ลูกผูช้ าย” ไว้ทงั้ ใน
เนือ้ เรือ่ งและส่วนสรุปท้ายบทเรียนว่า “หมายถึงผูช้ ายทีม่ คี วามรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก,
น. 45, น. 52) อีกทั้งผู้ชายจะถูกหมิ่นศักดิ์ศรีว่าไม่ใช่ “ลูกผู้ชาย” ไม่ได้ แม้จะไม่
ได้ท�ำความผิด แต่ถ้าถูกกล่าวหาด้วยถ้อยค�ำลักษณะดูหมิ่นหรือสบประมาทก็จะ
ยอมไม่ได้ ดังเช่นตัวละครเอก “ผม” ในเรื่อง “ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง” ซึ่งแม้จะ
ไม่ได้ตั้งใจแกล้งชนเจ้าดาว เพื่อนผู้หญิงจอมแก่น ให้ล้ม และเขาก็ปฏิเสธอาจาร
ย์พิเชษฐ์ไปแล้วในตอนแรก แต่เมื่ออาจารย์พูดว่า “ไม่ต้องปฏิเสธเลย ลูกผู้ชายท�ำ
ผิดแล้วต้องรับผิด” ผมก็นึกในใจว่า “ก็ได้ครับ ลูกผู้ชายต้องรับผิด” แล้วตะโกน
ออกไปเต็มเสียงว่า “ผมผิดครับ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 49) ยิ่งไป
กว่านัน้ การทีผ่ มบังเอิญชนเจ้าดาวจนล้มกลับถูกอาจารย์พเิ ชษฐ์ตดั สินว่าแกล้งเจ้า
ดาว ด้วยเหตุผลที่ว่า “นั่นเพื่อนผู้หญิงนะ” และ “แค่แกล้งผู้ชายด้วยกันก็ผิดแล้ว
นี่ยังแกล้งเพื่อนผู้หญิงอีก อาจารย์เทวีบอกว่าเธอแกล้งดุจดาว ถึงได้ถูกท�ำโทษ
แล้วนี่ระหว่างการท�ำโทษ ยังแกล้งเขาต่ออีก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก,
น. 49) แม้ว่า “ผม” จะช่วยหิ้วปีกเจ้าดาวขึ้นมาแล้ว และตัวเจ้าดาวเองก็ยืนท�ำ
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หน้าพิลึกพิลั่นประหนึ่งว่าไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พิเชษฐ์ตัดสิน แต่ “ผม” ก็ไม่ได้
รับการให้อภัยจากอาจารย์พิเชษฐ์และถูกท�ำโทษหนักกว่าเดิม นี่แสดงให้เห็นถึง
ภาพเหมารวมของผู้ชายที่ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ ทะนุถนอมและดูแลผู้หญิง
เมื่อ “ผม” กระท�ำในสิ่งตรงกันข้ามจึงถูกลงโทษจากอาจารย์พิเชษฐ์นั่นเอง
นอกจากนี้ผู้ชายที่มีความอิจฉาถือว่าไม่มีความเป็นชาย ดังที่ตัวละครเอก
“ผม” ในบทที่ 3 เรื่อง “เพื่อนกัน” ของหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 พูดด้วยความชิงชังพฤติกรรมของไอ้แก้ ไก่ของปู่ ว่า
“ผมละหมั่นไส้ไอ้แจ้ของปู่จริงๆ...
ผมเคยเปรยๆ กับพ่อว่า
“ผมเกลียดไอ้แจ้”
พอพ่อได้ยินเท่านั้นก็พูดขึ้นว่า
“อิจฉามันละซี”
ผมก็พลอยโกรธพ่อไปอีกคน พ่อพูดกับผมอย่างนั้นได้อย่างไร คนอย่าง
ผมน่ะหรือจะเอาตัวไปเทียบกับไก่ ไปอิจฉาไก่ ไม่มที างหรอกพ่อ ยิง่ ลูกผูช้ ายอย่าง
ผมด้วยแล้ว เพียงแต่ผมหมัน่ ไส้อยากเตะมันสักป้าบเท่านัน้ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, น. 36)
จากตัวอย่างเนื้อความที่ยกมาจะเห็นได้ว่าผู้ชายจ�ำเป็นต้องรักษา “ความ
เป็นชาย” ของตนเองอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท�ำหรือลักษณะที่ตรงกัน
ข้ามกับ “ความเป็นชาย” ซึง่ สังคมก�ำหนดไว้ ผูช้ ายก็จะรูส้ กึ ว่าถูกดูหมิน่ เสียศักดิศ์ รี
ดังเช่นตัวละคร “ผม” ในเรือ่ ง “ลูกผูช้ าย...ตัวเกือบจริง” และในเรือ่ ง “เพือ่ นกัน”
1.2.2 ภาพเหมารวมที่ว่า ผู้ชายรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
ค�ำนึงถึงเหตุผลและมีมุมมองภาพรวมมากกว่าผู้หญิง ดังเช่นในหนังสือเรียน
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 10 เรื่อง “คิดต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้”
ตัวละครเด็กชายเป็นตัวแทนสอนเรื่องความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยต่อการมีมือถือ
ไว้ใช้ ดังที่ว่า
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“ผมว่าโทรศัพท์มือถือเป็นของฟุ่มเฟือย” ณัฐพลยังต้องการพูด
ต่อ “ราคาก็แพง แล้วยังค่าโทรศัพท์อีก ต่อให้แต่ละเดือนไม่ใช้
โทรออกเลย ก็ต้องเสียเงิน ยิ่งถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ พูดมาก
คุยมาก คุยนาน ก็ยิ่งต้องจ่ายเงินมากครับ”   
“ใช่ ผมไม่เห็นวัยรุ่นคนไหนมีมือถือไว้โทรศัพท์เลย มา
โรงเรียนก็ไม่เห็นจ�ำเป็นต้องมาคุยโทรศัพท์กับใคร อยู่บ้านก็ใช้
โทรศัพท์บ้านได้ ส่วนใหญ่เห็นมีเอาไว้อวดกัน มีไว้ถ่ายรูป เล่น
เกมกันทั้งนั้น ฟุ่มเฟือยเกินความจ�ำเป็นครับ” ณัฐพลรีบเสริม    
“ผมเห็นคนมีมอื ถือใช้ บางครัง้ ก็มอี นั ตรายนะครับ ผมเคย
ดูขา่ วมีคนถูกท�ำร้ายร่างกายเพราะคนร้ายต้องการชิงโทรศัพท์กบั
มือถือ ยิง่ เป็นเด็กๆ อย่างพวกเราก็ยงิ่ อันตรายใหญ่” วัลลภพูดใน
เชิงลบ
“บางคนมีมอื ถือแล้วโทรคุยกันทัง้ วัน เสียเวลา แทนทีจ่ ะใช้
เวลาว่างให้ประโยชน์” มนัสให้ความเห็น (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, น. 132)
ในขณะที่ตัวละครเด็กหญิงหลายคนคิดในทางตรงกันข้าม ยิ่งแสดงให้เห็น
ชัดเจนถึงภาพเหมารวมของผู้ชายซึ่งรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่า และค�ำนึง
ถึงเหตุผลและมีมุมมองภาพรวมมากกว่าผู้หญิง
เมื่อเทียบวาทกรรมความเป็นหญิง (Femininity) กับความเป็นชาย
(Masculinity) แล้วจะพบว่าวาทกรรมความเป็นหญิงที่ถูกน�ำเสนอผ่านภาพ
เหมารวมในบทเรียนต่างๆ มีหลากหลายประเด็น และปริมาณการน�ำเสนอมากกว่า
วาทกรรมความเป็นชาย แต่ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมของเพศสภาพใดก็ล้วนสัมพันธ์
กับบทบาททางเพศสภาพ พื้นที่ และภาพอุดมคติที่สังคมคาดหวังต่อไป
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2. บทบาททางเพศสภาพ (Gender Roles) ของผู้หญิงและผู้ชาย
บทบาททางเพศสภาพ (Gender Roles) ในทีน่ หี้ มายถึง พฤติกรรม หน้าที่
และความรับผิดชอบของผูห้ ญิงและผูช้ ายซึง่ ถูกก�ำหนดขึน้ โดยสังคม โดยตัง้ อยูบ่ น
พื้นฐานความแตกต่างในการรับรู้ของสังคม ซึ่งจะก�ำหนดว่าผู้หญิงและผู้ชายควร
ที่จะคิด แสดงออก และรู้สึกอย่างไรตามเพศสรีระของพวกเขา2 (Blair, 2007,
p. 10)
จากการส�ำรวจหนังสือเรียนวิวิธภาษาทั้ง 3 ชั้นเรียน พบว่ามีวาทกรรม
ด้านบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงและผู้ชายแฝงฝังอยู่ในบทเรียนมากที่สุด
โดยบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิวิธภาษาได้แก่ หน้าที่รับ
ผิดชอบเรื่องอาหารการกิน ดูแลลูก และท�ำงานบ้าน หรือหากผู้หญิงท�ำงานนอก
บ้านสร้างรายได้ ก็ยงั คงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งภายในบ้านเช่นเดิม นอกจากนีง้ าน
ทีผ่ หู้ ญิงมักได้รบั มอบหมาย คือเลขานุการ ฝ่ายการจัดการ ผูช้ ว่ ย หรือรองหัวหน้า
รองประธาน ส่วนบทบาทหน้าทีข่ องผูช้ ายได้แก่ หน้าทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งท�ำงานนอก
บ้านทั้งที่สร้างรายได้และเป็นกิจกรรมที่ไม่สร้างรายได้ รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลผู้หญิง
และเด็ก ซึง่ เป็นบุคคลทีอ่ อ่ นแอ ต้องได้รบั การปกป้อง นอกจากนีย้ งั มีบทบาทเป็น
ผูจ้ ดั การหรือด�ำเนินพิธกี ารทางศาสนา ซึง่ วาทกรรมเกีย่ วกับบทบาททางเพศสภาพ
นี้ปรากฏชัดเจนมากที่สุดในบทเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.1 บทบาทหน้าที่ของผู้หญิง
2.1.1 ผู้หญิงในฐานะแม่และภรรยามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาหารการกิน
ดูแลลูก และท�ำงานบ้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ขาดไม่ได้ ดังเช่นแม่ของ “ผม” ในเรื่อง
“วันที่ผมตื่นสาย” บทที่ 13 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งเนื้อความว่า “ผมมีเวลา
เหลือเฟือให้ค่อยๆ สัมผัสรสชาติของอาหาร ฝีมือแม่ผมคงที่. . .ผมแอบเห็นแม่ยิ้ม
ที่ได้เห็นผมค่อยๆ บรรจงตักข้าวต้มเข้าปากช้าๆ วันนี้แม่ไม่ต้องคอยเตือนให้ระวัง
2 แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับทีว่ า่ “Gender roles are the socially determined behaviors,
tasks, and responsibilities for men & women based on socially perceived differences
that define how they should think, act, and feel based on their respective sex.”
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ข้าวต้มลวกปากเหมือนเช่นทุกวัน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 186) และ
“วันนีผ้ มไม่ผกู นาฬิกาทีข่ อ้ มือ และตัง้ ใจจะไม่มองนาฬิกาทีแ่ ขวนบนผนัง คงมีเพียง
แม่ที่จะคอยเป็นนาฬิกาปลุกเตือนให้กินข้าวมื้อกลางวันและมื้อเย็น” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556ก, น. 188)
2.1.2 ผู้หญิงในฐานะแม่และภรรยาซึ่งท�ำงานนอกบ้านสร้างรายได้ ยัง
คงมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องภายในบ้านเช่นเดิม ดังเช่นแม่ของดวงฤทัย ในเรื่อง
“วิถีงามความพอเพียง” บทที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อความที่ว่า
แม่ของดวงฤทัยแต่งงานกับพ่อเมื่อแม่มีอายุได้ ๒๖ ปี แม่เป็นพนักงาน
บริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่งในตัวจังหวัด แม้จะได้รับเงินเดือนไม่น้อย แต่เมื่อแต่งงาน
แม่ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของพ่อ แม่เลือกที่จะลาออกจากบริษัท เพราะคิดว่าถ้า
อยู่ที่บ้านนี้ ต้องเดินทางไกล จะไม่มีเวลาดูแลครอบครัว แม่หันมาท�ำขนมขาย. .
.แม่น�ำรายได้จากการขายขนมเก็บเป็นทุนการศึกษาของลูก ท�ำให้ดวงฤทัยมั่นใจ
ว่า เธอจะได้เรียนถึงมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น.
19)
จะเห็นได้ว่า กรณีแม่ของดวงฤทัยนั้นต้องเสียสละความก้าวหน้าในหน้าที่
การงานในระบบเศรษฐกิจ เพือ่ มาท�ำงานบ้านและดูแลสมาชิกในครอบครัว ซึง่ ถือ
เป็นบทบาทหน้าทีท่ ผี่ เู้ ป็นแม่รบั ผิดชอบบกพร่องไม่ได้ แต่กระนัน้ งานหลักนีไ้ ม่ได้มี
มูลค่าหรือสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัว เทียบไม่ได้งานของผูช้ ายซึง่ ท�ำนอกบ้าน
ดังนั้นผู้เป็นแม่ที่ดีหรือได้รับการชื่นชมจากสังคมจึงต้องท�ำงานเสริมที่สร้างรายได้
ด้วย ดังเช่นแม่ของดวงฤทัยทีห่ นั มาท�ำขนมขาย ซึง่ ถือเป็นภาระซ�้ำซ้อน (Double
Burden) กล่าวคือ ต้องท�ำทั้งงานในบ้านและงานที่สร้างรายได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่ากรณีแม่ของดวงฤทัยจะเป็นกรณีพิเศษที่มีเงื่อนไข
หรือข้อจ�ำกัดเฉพาะครอบครัวนี้แล้วท�ำให้ต้องมีภาระซ�้ำซ้อนดังข้อความข้างต้น
แต่ในบทเรียนยังได้ตอกย�้ำความเป็นปกติธรรมดาของภาระซ�้ำซ้อน ที่ผู้หญิงซึ่งมี
ครอบครัวแล้วหรือแม่บ้านต้องรับผิดชอบด้วยข้อความที่ว่า “คนที่เป็นผู้ใหญ่จะ
มีหน้าที่ช่วยงานของชุมชนของเรามากบ้างน้อยบ้างตามความสมัครใจ และตาม
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ความถนัด แม่บา้ นก็รวมกันเป็นกลุม่ แม่บา้ น” (กระทรวง ศึกษาธิการ, ม. 1, 2554,
น. 19)
นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่แม่ของดวงฤทัยเท่านั้นที่มีภาระซ�้ำซ้อน
แต่แม่บ้านคนอื่นๆ ในชุมชนก็รวมกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเพื่อท�ำงานในชุมชนด้วย
กระบวนการท�ำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา (Normalization)3 เช่นนี้ท�ำให้ผู้อ่าน
ซึ่งก็คือนักเรียนยอมรับวาทกรรมดังกล่าวไปโดยดุษฎี
2.1.3 งานที่ผู้หญิงมักได้รับมอบหมาย คือเลขานุการ ฝ่ายการจัดการ
ผูช้ ว่ ย หรือรองหัวหน้า รองประธาน ด้วยเหตุทภี่ าพเหมารวมของผูห้ ญิงคือ มีความ
ละเอียด ให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ จึงส่งผลต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทที่
5 เรื่อง “บันทึกท่องโลก” ในส่วนค�ำอธิบายท้ายบทเรียนว่า
สมรได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ชมรมหลายคณะ จนท�ำให้วิตกว่าจะหลงลืมไม่ได้ไปเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการชมรมภาษาไทยที่ก�ำหนดให้มีขึ้นในวัน
3 หมายถึง กระบวนการทางสังคมทีผ่ า่ นการคิดและการกระท�ำซึง่ ถูกมองว่าเป็น “ปกติ” และกลายเป็น
ทีย่ อมรับหรือเป็นไปอย่าง “ธรรมชาติ” ในชีวติ ประจ�ำวัน แนวคิดกระบวนการท�ำให้เป็นเรือ่ งปกติ
ธรรมดา (Normalization) ปรากฏในงานของ มิเชล ฟูโกต์ โดยเฉพาะในหนังสือ Discipline and
Punish ซึง่ ใช้ในบริบทของอ�ำนาจในการท�ำให้เชือ่ ง (disciplinary power) โดยในความหมายของ
ฟูโกต์ กระบวนการท�ำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดา (Normalization) สัมพันธ์กับการประกอบสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นอุดมคติ ตัวอย่างเช่น ในทางอุดมคติวิถีปฏิบัติของทหารที่ดีคือ ต้อง
ยืน เดินสวนสนาม วันยาหัต เป็นต้น จากนั้นจะมีการให้รางวัลตอบแทนปัจเจกบุคคลที่ปฏิบัติ
สอดคล้องกับอุดมคติหรือลงโทษปัจเจกบุคคลทีอ่ อกนอกลูน่ อกทางจากวิถแี ห่งอุดมคติ นอกจากนี้
ฟูโกต์มองว่า กระบวนการท�ำให้เป็นเรือ่ งปกติธรรมดา (Normalization) เป็นหนึง่ ในชุดของกลยุทธ์
แห่งการใช้อำ� นาจในการควบคุมทางสังคมขัน้ สูงสุดโดยใช้การบีบบังคับน้อยทีส่ ดุ ซึง่ ฟูโกต์นยิ ามว่า
“อ�ำนาจในการท�ำให้เชื่อง (disciplinary power)” และได้น�ำมาใช้ในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 19
อย่างกว้างขวางในค่ายทหาร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน ส�ำนักงาน และอื่น ๆ และด้วยเหตุนี้
“อ�ำนาจในการท�ำให้เชือ่ ง (disciplinary power)” จึงได้กลายมาเป็นลักษณะส�ำคัญของโครงสร้าง
ทางสังคม ในสังคมสมัยใหม่ (Adams, 1997, p. 106)
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ศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ห้อง ๓๑๗ ตึก ๒ ห้องวิทยทัศน์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 77)
เนื้อความข้างต้นแสดงถึงบทบาทหน้าที่ที่ผู้หญิงมักได้รับคือ เลขานุการ
ซึ่งสัมพันธ์กับภาพเหมารวมของผู้หญิงที่ว่าผู้หญิงมีความละเอียด นอกจากนี้
บทบาทเลขานุการที่เป็นผู้หญิงยังถูกน�ำเสนอซ�้ำในบทที่ 10 เรื่อง “ถกประเด็นท�ำ
เป็นรายงาน” ของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เนือ้ เรือ่ งจ�ำลองการประชุมของนักเรียนใน
คณะกรรมการชมรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ของโรงเรียนศึกษาวิทยา โดยองค์ประชุม
ประกอบด้วยประธาน กรรมการ เลขานุการ และที่ปรึกษา ซึ่งประธานคือนาย
มารุต สมหวัง ส่วนเลขานุการคือนางสาวฤดี ทรัพย์ยิ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2556ก, น. 146) จะเห็นได้วา่ ตัวละครเด็กหญิงในเรือ่ งนีไ้ ด้รบั มอบหน้าทีเ่ ลขานุการ
ซึง่ กลายเป็นภาพเหมารวมต่อไปว่าเลขานุการจะต้องเป็นผูห้ ญิง ในทางตรงกันข้าม
หน้าที่ประธานเป็นของผู้ชาย
2.2 บทบาทหน้าที่ของผู้ชาย
2.2.1 ผู้ชายในฐานะพ่อและสามีมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องท�ำงานนอกบ้าน
ทัง้ ทีส่ ร้างรายได้ และเป็นกิจกรรมทีไ่ ม่สร้างรายได้ ดังเช่นเนือ้ ความในหนังสือเรียน
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 2 เรื่อง “วิถีงามความพอเพียง” ซึ่งกล่าว
ถึงบทบาทหน้าทีข่ องพ่อของดวงฤทัยว่า “พ่อใช้จกั รยานขีไ่ ปท�ำงานและกลับบ้าน
ตรงเวลาทุกวัน . . . พ่อของดวงฤทัยมีหน้าที่เป็นประปาชุมชน ถ้าประปาบ้านใดมี
ปัญหาขัดข้อง พ่อนี่แหละช่วยได้” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 19) จะเห็น
ได้ว่า นอกเหนือจากการท�ำงานหารายได้ให้ครอบครัว พ่อของดวงฤทัยยังมีหน้า
ที่เป็นประปาชุมชน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่ของแม่ของดวงฤทัยซึ่งกล่าวถึง
ในหัวข้อที่ 2 ของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงแล้ว แม่ของดวงฤทัยเองก็มีหน้าที่ใน
ชุมชนเช่นกัน แต่แตกต่างกันตรงที่แม่ของดวงฤทัยมีบทบาทหน้าที่ทั้งงานบ้านซึ่ง
ไม่ได้สร้างรายได้และงานของชมรมแม่บ้าน ในขณะที่พ่อของดวงฤทัยมีบทบาท
หน้าที่ในแง่ที่สร้างรายได้ให้ครอบครัว และยังเป็นผู้ช่วยเหลือชุมชน แสดงให้เห็น
ถึงคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของพ่อที่มากกว่าแม่
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นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 13 เรื่อง
“วันทีผ่ มตืน่ สาย” มีเนือ้ ความกล่าวถึงสิง่ ที่ “ผม” ต้องท�ำในวันทีอ่ ยูบ่ า้ นว่า “ตัง้ ใจ
ไว้วา่ ๓ วันนี้ จะอ่านนวนิยายทีซ่ อื้ ไว้ตงั้ แต่ปที แี่ ล้ว และเพิง่ อ่านไปได้เพียง ๑๐ กว่า
หน้าให้จบ แล้วก็จดั สวนรกๆ ให้นา่ ดูขนึ้ ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 186)
จะเห็นได้วา่ เนือ้ เรือ่ งน�ำเสนอภาพในวันทีต่ วั ละครเอก “ผม” หยุดอยูบ่ า้ น ไม่ตอ้ ง
ไปท�ำงานหารายได้ ซึ่งในช่วงวันหยุดนั้น “ผม” ก็ไม่ได้มีหน้าที่ท�ำงานในบ้านที่ถูก
ก�ำหนดไว้แต่อย่างใด มีเพียงแค่งานจัดสวนซึง่ ก็เป็นความปรารถนาของ “ผม”เอง
ที่ต้องการท�ำให้สวนน่าดูขึ้น แสดงให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ชายในบ้านนั้น
ไม่ได้มีงานที่ถูกก�ำหนดไว้ดังเช่นผู้หญิง
2.2.2 ผู้ชายมีหน้าที่ดูแลผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่อ่อนแอ ต้องได้รับ
การปกป้อง ดังเช่นพ่อของ ดวงฤทัย ในเรือ่ ง “วิถงี ามความพอเพียง” เนือ้ ความทีว่ า่
พ่อของดวงฤทัยไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน...
สมัยที่พ่อหนุ่มๆ มีบ้างที่ใช้เงินอย่างไม่ระมัดระวัง แต่พอแต่งงาน
กับแม่และมีดวงฤทัย พ่อได้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต พ่อจึงตั้งใจ
ด�ำเนินชีวิตให้สะอาดมากที่สุดเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว จะได้ดูแล
แม่และดวงฤทัยนานๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 19)
จะเห็นได้ว่า บทบาทพ่อของดวงฤทัยซึ่งกลับตัวกลับใจ ปฏิบัติตนตาม
บทบาทอุดมคติของสังคมคือ ไม่ดมื่ เหล้า ไม่สบู บุหรี่ ไม่เล่นการพนัน ซึง่ ถือเป็นการ
ด�ำเนินชีวติ ทีส่ ะอาดทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญคือดูแลภรรยาและลูก ยิง่ ไปกว่านัน้
ในบทเรียนนี้ยังได้ตอกย�้ำว่า วาทกรรมบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายที่กล่าว
ไปข้างต้นแล้วนั้นเป็นวาทกรรมบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงและผู้ชายที่ควรยึดถือ
เป็นแบบอย่าง โดยใช้ค�ำพูดของดวงฤทัยผู้เป็นลูกที่กล่าวว่า “ดวงฤทัยสรุปความ
คิดของเธอว่า วิถชี วี ติ ของพ่อแม่ของเธอน่าถือเป็นแบบอย่าง เป็นชีวติ ทีม่ คี วามสุข
สงบ สบายใจ ไม่หรูหรา สูงส่ง แต่กไ็ ม่ขดั สน ไม่เดือดร้อน” (กระทรวงศึกษาธิการ,
2554, น. 19) ประกอบกับตัวอย่างโฆษณาทีห่ นังสือเรียนวิวธิ ภาษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ยกมาในบทที่ 2 เรื่อง “มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม” ดังเนื้อความที่ว่า
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โฆษณาดีๆ มีสารที่จรรโลงใจให้ผู้ดูได้หยั่งเห็น และฉุกคิดอยู่มาก
เหมือนกัน . . . ความเข้าใจของลูกตัวน้อยๆ เป็นแรงใจให้พ่อแม่
ได้เป็นอย่างดี เช่น พ่อลูกขับรถกลับบ้านในยามค�่ำ ลูกถามพ่อว่า
ท�ำไมต้องท�ำงานหนักด้วย พ่อบอกว่าจะได้ซื้อบ้านใหญ่ๆ ให้ลูก
เผอิญรถต้องเบรกกะทันหัน เห็นอันตรายจ่ออยู่ตรงหน้าแล้ว ลูก
จึงปลอบว่าเราอยู่บ้านเล็กๆ ก็ได้ เท่ากับบอกว่าหนูเป็นห่วงพ่อ
อย่าท�ำงานหนักมากจนเกินไปเพือ่ สิง่ ทีแ่ สดงความมัง่ คัง่ สุขสบาย
เลย เจ้าของสินค้าได้ประโยชน์ถงึ ๒ ทาง ทางหนึง่ มีผรู้ บั รูว้ า่ สินค้า
มีคณ
ุ ภาพ อีกทางหนึง่ ช่วยสร้างส�ำนึกทีด่ ใี นใจผูเ้ ป็นลูก (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556ข, น. 14)
จะเห็นได้ว่า เนื้อความข้างต้นยิ่งผลิตซ�้ำคุณค่าของบทบาทความเป็นพ่อ
และสามีซงึ่ ท�ำงานหารายได้อย่างขยันขันแข็งเพือ่ ภรรยาและลูก โดยน�ำเสนอผ่าน
ความรูส้ กึ ของลูกสาวทีบ่ อกว่าหนูเป็นห่วงพ่อ ในขณะทีบ่ ทบาทหรืองานของแม่ซงึ่
ท�ำทุกอย่างภายในบ้านไม่ได้รับการเชิดชูคุณค่าในลักษณะเดียวกัน
อย่างไรก็ตามแม้ว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ชายซึ่งต้องดูแลผู้หญิงและเด็กนั้น
จะได้รับการยกย่องและมีคุณค่าเป็นไปตามอุดมคติของสังคม แต่นี่ก็อาจเป็นการ
สร้างกรอบในการด�ำเนินชีวิตที่เข้มงวดให้แก่ผู้ชายเช่นกัน อันเนื่องมาจากความ
คาดหวังของสังคมที่ให้เป็นชายมีบทบาทหน้าที่ดูแลสมาชิกในครอบครัวทั้งในแง่
การหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว และในแง่การปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว
2.2.3 ผูช้ ายมีบทบาทเป็นผูจ้ ดั การหรือด�ำเนินพิธกี ารทางศาสนา ดังจะเห็น
ได้จากเนื้อความในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 13 เรื่อง
“วันที่ผมตื่นสาย” ที่ว่า “หลังข้าวเช้าผมช่วยพ่อท�ำความสะอาดโต๊ะหมู่บูชาใน
ห้องพระ เราค่อยๆ ท�ำความสะอาด เช็ดทุกขอบทุกลายของโต๊ะ งานทีน่ า่ จะเสร็จช้า
กลับเสร็จในเวลารวดเร็วจนได้ลงมาช่วยแม่ซกั ผ้า” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก,
น. 188) และในบทที่ 7 เรื่อง “รู้ต�ำนานสืบสานวัฒนธรรม” ของชั้นมัธยมศึกษาปี
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ที่ 3 ที่ว่า “ผู้น�ำข้าวแช่เข้ากระบวนประกอบด้วยสาวๆ มากมาย แต่เมื่อไปถึงวัด
แล้ว บรรดาพวกผูช้ ายหรือลูกศิษย์วดั จะเป็นผูม้ ารับข้าวแช่ไปถวายพระ เพราะห้าม
ผู้หญิงเข้าไปวุ่นวายในเขตโบสถ์” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ข, น. 89)
จะเห็นได้ว่า ผู้ชายในทั้ง 2 เรื่องมีบทบาทเป็นผู้จัดการหรือด�ำเนินพิธีการ
ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาอย่างการน� ำข้าวแช่ไปถวาย
พระสงฆ์ในโบสถ์ในเรื่อง “รู้ต�ำนานสืบสานวัฒนธรรม” หรืองานบ้านที่ไม่ได้มี
ความเคร่งครัดในเรื่องจารีตและวัตรปฏิบัติทางศาสนา เช่น งานท�ำความสะอาด
โต๊ะหมู่บูชาในเรื่อง “วันที่ผมตื่นสาย”
3. พืน้ ทีใ่ นบ้านและนอกบ้าน (Private & Public Sphere)
ของผูห้ ญิงและผูช้ าย
เมื่อบทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงที่มีหน้าที่หลักคืองานบ้าน ต่างจาก
ผูช้ ายทีม่ หี น้าทีห่ ลักคือหารายได้มาเลีย้ งครอบครัว ความต่างนีส้ ง่ ผลต่อพืน้ ทีห่ รือ
ทีท่ างเฉพาะส�ำหรับผูห้ ญิงและผูช้ ายไปโดยปริยาย โดยท�ำให้มลี กั ษณะเป็นขัว้ ตรง
ข้ามกัน เกิดเป็นวาทกรรมพื้นที่ทางเพศสภาพซึ่งสัมพันธ์กับอ�ำนาจ ส�ำหรับพื้นที่
ของผู้หญิงถูกน�ำเสนอในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ได้แก่ พื้นที่ของผู้หญิงถูกจ�ำกัด
อยูภ่ ายในบ้านหรือหากอยูภ่ ายนอกบ้านก็จ�ำกัดเฉพาะบางพืน้ ที่เท่านัน้ และพืน้ ที่
นอกบ้านเป็นอันตรายส�ำหรับผูห้ ญิง โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ในขณะทีพ่ นื้ ทีข่ อง
ผูช้ ายถูกน�ำเสนอประเด็นเดียวคือ พืน้ ทีข่ องผูช้ ายมีอสิ ระอยูภ่ ายนอกบ้าน ไม่จำ� กัด
เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
3.1 พื้นที่ของผู้หญิงในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
3.1.1 พื้นที่ของผู้หญิงถูกจ�ำกัดอยู่ภายในบ้านหรือหากอยู่ภายนอกบ้านก็
จ�ำกัดเฉพาะบางพืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ดังเนือ้ ความในเรือ่ ง “วิถงี ามความพอเพียง” บทที่ 2
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ว่า “...เมื่อแต่งงานแม่ต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านของพ่อ แม่
เลือกที่จะลาออกจากบริษัท เพราะคิดว่าถ้าอยู่ที่บ้านนี้ ต้องเดินทางไกล จะ
ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว แม่หันมาท�ำขนมขาย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554,
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น. 19) และในเรือ่ ง “เพือ่ น” บทที่ 3 ของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีว่ า่ “ตอนผมเล็กๆ
เวลาเดินเล่นตอนเย็นๆ พ่อก็ไปกับผม ส่วนแม่มักเฝ้าบ้าน ท�ำกับข้าว” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556ก, น. 36)
จะเห็นได้ว่า หนังสือเรียนวิวิธภาษาน�ำเสนอพื้นที่ของผู้หญิงที่จ�ำกัดอยู่
“ภายในบ้าน” หรือเฉพาะบางแห่ง เพราะแม้ผู้หญิงจะมีภาระซ�้ำซ้อนให้ต้องออก
ไปท�ำงาน “นอกบ้าน” สร้างรายได้เสริม แต่ก็อยู่ในพื้นที่จ�ำกัดเฉพาะแห่ง เช่น
ที่ท�ำการกลุ่มแม่บ้าน หรือตลาด เป็นต้น นอกจากนี้ “แม่” ในเรื่อง “วิถีงามความ
พอเพียง” ได้ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นที่จากที่เคยอยู่บ้านของตนเอง ก็ย้ายไปอยู่บ้าน
ของพ่อ ซึง่ ก็สง่ ผลต่อการเปลีย่ นพืน้ ทีท่ ำ� งานทีท่ ำ� ให้ตอ้ งตัดสินใจลาออกจากบริษทั
ด้วย นี่แสดงให้เห็นว่าส�ำหรับผู้หญิงที่อยู่ในฐานะภรรยาหรือแม่แล้ว การตัดสินใจ
เปลีย่ นพืน้ ทีใ่ นการด�ำเนินชีวติ ของตนเองแม้จะมีความยากล�ำบาก แต่หากว่าท�ำให้
สามารถรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ที่ผู้หญิงพึงปฏิบัติคือ ดูแลครอบครัวได้
อย่างเต็มที่แล้วนั้น ก็ควรท�ำ
3.1.2 พื้นที่นอกบ้านเป็นอันตรายส�ำหรับผู้หญิง โดยเฉพาะในเวลากลาง
คืน ดังเนื้อความในเรื่อง “เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด” บทที่ 8 ของหนังสือเรียนวิวิธ
ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งแม่ของเจี๊ยบและก้อยเตือนลูกสาวทั้งสองคนที่ขอ
อนุญาตออกไปชมคอนเสิรต์ ว่า “ทีแ่ ม่อนุญาตให้ลกู ไป ก็เพราะเป็นการแสดงตอน
กลางวันนะลูก เลิกแล้วลูกต้องรีบกลับบ้าน อย่าเที่ยวเดินห้างจนมืดค�่ำ กลับบ้าน
มืดๆ ค�่ำๆ จะอันตราย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 104) จะเห็นได้ว่า พื้นที่
“นอกบ้าน” ของผูห้ ญิงยังถูกควบคุมอีกชัน้ หนึง่ โดย วาทกรรมทีว่ า่ พืน้ ทีน่ อกบ้าน
เป็นอันตรายต่อผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน ผู้หญิงจะปลอดภัยกว่า
ในเวลากลางวัน
3.2 พื้นที่ของผู้ชายในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
หนังสือเรียนวิวธิ ภาษาน�ำเสนอพืน้ ทีข่ องผูช้ ายในลักษณะทีเ่ ป็นขัว้ ตรงข้าม
คือ มีอสิ ระอยู่ “นอกบ้าน” และไม่จำ� กัดเฉพาะพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ ตัวอย่างเนือ้ ความ
ทีแ่ สดงถึงวาทกรรมพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงและผูช้ ายทีเ่ ป็นขัว้ ตรงข้ามกันคือ เนือ้ ความที่
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กล่าวถึงพ่อและแม่ของผมในเรือ่ ง “เพือ่ นกัน” บทที่ 3 ของหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ว่า “ตอนผมเล็กๆ เวลาเดินเล่นตอนเย็นๆ พ่อก็ไปกับผม
ส่วนแม่มักเฝ้าบ้าน ท�ำกับข้าว” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 36) จากเนื้อ
ความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพื้นที่ของ “ผม” และพ่ออยู่นอกบ้านและดูจะมีอิสระ
ไม่ถูกจ�ำกัดอาณาเขต ส่วนพื้นที่ของแม่คือ ในบ้านและถูกก�ำหนดให้ต้องเฝ้าบ้าน
4. เพศวิถี (Sexuality) ของผู้หญิงและผู้ชาย
เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง มุมมองส�ำคัญมุมมองหนึ่งของความเป็น
มนุษย์ซึ่งมีต่อเนื่องไปตลอดชีวิตและครอบคลุมเรื่องเพศสรีระ อัตลักษณ์และ
บทบาททางเพศสภาพ การรับรู้ทางเพศ ความต้องการทางเพศ ความหฤหรรษ์
ความสัมพันธ์ทางเพศ และการเจริญพันธุ์ เพศวิถีถูกรับรู้ผ่านประสบการณ์และ
แสดงออกทางความคิด จินตนาการ ความปรารถนา ความเชือ่ ทัศนคติ ค่านิยม
พฤติกรรม การกระท�ำ บทบาท และความสัมพันธ์ แม้เพศวิถีจะรวมไปถึงมิติ
ต่างๆ เหล่านี้ แต่ใช่วา่ ทุกมิตนิ จี้ ะถูกรับรูเ้ ข้าไปเป็นประสบการณ์หรือแสดงออกมา
ทัง้ นีเ้ พศวิถไี ด้อทิ ธิพลมาจากปฏิกริ ยิ าทางชีวภาพ จิตวิทยาสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม จริยธรรม กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ศาสนา และปัจจัย
ทางด้านจิตใจ4 (Blair, 2007, p. 37)
จะเห็นได้ว่าความหมายของเพศวิถีกว้าง และสัมพันธ์กับเพศสภาพอย่าง
ยากทีจ่ ะแยกกันเด็ดขาด ส�ำหรับประเด็นวาทกรรมด้านเพศวิถใี นงานวิจยั นีเ้ จาะจง
4 แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับที่ว่า “Sexuality is a central aspect of being human that
continues throughout life and encompasses sex, gender identities and roles,
sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy, and reproduction. Sexuality is
experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values,
behaviors, practices, roles, and relationships. While sexuality can include all of
these dimensions, not all of them are always experienced or expressed. Sexuality
is influenced by the interaction of biological, psychological, social, economic,
political, cultural, ethical, legal, historical, and religious and spiritual factors.”
86 • วารสารสหวิทยาการ ❃ JOURNAL of Integrated Sciences

ศึกษาเพียงรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกน�ำเสนอในตัวบท ลักษณะการน�ำ
เสนอวาทกรรมเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ และวาทกรรมเรื่องความรักเท่านั้น
ซึ่งชุดวาทกรรมเกี่ยวกับเพศสภาพที่ถูกน�ำเสนอในหนังสือเรียนวิวิธภาษา มีดังนี้
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
หนังสือเรียนวิวธิ ภาษาน�ำเสนอรูปแบบความสัมพันธ์เพียงแค่ระหว่างผูห้ ญิง
และผู้ชาย (Heterosexuality) เท่านั้น แต่ไม่มีการกล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์
ทางเพศแบบเพศเดียวกันเลย ตัวอย่างเช่น “กิ่งทองใบหยก ใช้ในความหมายว่า
หญิงชายที่มีฐานะดีเสมอกัน มีชื่อเสียงเกียรติยศเสมอกันแต่งงานกัน เป็นต้น”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 97) นอกจากนี้กล่าวถึงการเกี้ยวพาราสีผ่าน
การขับร้องเพลงปฏิพากษ์ในค�ำอธิบายท้ายบทที่ 8 ของหนังสือเรียนวิวิธภาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง “รื่นเริงเพลงร�ำวง” ว่า “เพลงปฏิพากษ์ หมายถึง
เพลงพืน้ บ้านแบบทีม่ กี ารร้องโต้ตอบกันระหว่างชายกับหญิง เนือ้ เพลงมักเป็นการ
เกี้ยวพาราสี ใช้ถ้อยค�ำสองแง่สองง่าม เช่น เพลงล�ำตัด เพลงฉ่อย เพลงโคราช
เพลงปรบไก่” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 114) และ
การร�ำวงไม่มีพิธีการมากนัก เพราะเน้นความสนุกสนาน
และเปิดโอกาสให้หนุม่ สาวได้มโี อกาสจับคูร่ �ำวงกัน ลีลาท่าร�ำโดย
ทัว่ ไปจึงมีเพียงการกรายมือไปมาหรือร�ำคล้ายท่าสอดสร้อยมาลา
เป็นส่วนใหญ่ หนุม่ สาวจะร�ำต้อนกันเป็นคูๆ่ นิยมให้ฝา่ ยหญิงร�ำอยู่
ด้านใน ฝ่ายชายร�ำอยู่ด้านนอก ร�ำไปรอบๆ วง ขณะร�ำมีการยัก
เอว ยักไหล่ หรืออาจมีการชม้ายชายตาระหว่างหนุ่มสาวไปด้วย
แต่ถา้ ผูร้ ำ� ออกท่าทางให้สอดคล้องไปกับเนือ้ เพลงทีร่ อ้ งด้วย ก็จะ
ท�ำให้สนุกสนานยิ่งขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 110)
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับเพลงร�ำวงข้างต้นจ�ำกัดอยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์แบบ
ต่างเพศหญิงชาย นอกจากนีย้ งั เบีย่ งประเด็นคุณค่าของการร�ำวงไปให้ความส�ำคัญ
ที่ความสนุกสนาน ความสามัคคี และเอกลักษณ์ของภาษาไทย แทนที่ประเด็น
ความสัมพันธ์เชิงชูส้ าวหรือความปรารถนาทางเพศ โดยในค�ำอธิบายท้ายบทเรียนนี้
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ได้กล่าวถึงคุณค่าของเพลงร�ำวงว่า สะท้อนพฤติกรรมที่ดีงามของคนในสังคมที่
มีความสามัคคี โดยอธิบายถึงเพลงร�ำวงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม และ
ยกตัวอย่างเพลง “งามแสงเดือน” “ชาวไทย” และ “ช่อมาลี” ซึ่งมีเนื้อหาที่เน้น
ความเป็นชาติและความสามัคคี ไม่ได้มเี นือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูห้ ญิงและผูช้ ายแม้แต่นอ้ ย แสดงให้เห็นว่าหนังสือเรียนวิวธิ ภาษามีความพยายาม
ที่จะเบี่ยงเบนประเด็นความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงและผู้ชายไปเป็น
เรื่องความสามัคคีหรือความรักกันของคนในชาติแทน นี่อาจเป็นเพราะส� ำหรับ
หนังสือเรียนหรือสถาบันการศึกษาแล้ว ความสัมพันธ์ทางเพศถือเป็นเรื่องที่ต้อง
ควบคุมไม่ให้เกิดขึ้นในวัยเรียนอย่างเด็ดขาด
4.2 ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ต้องควบคุม
แม้ ห นั ง สื อ เรี ย นวิ วิ ธ ภาษาได้ น� ำ เสนอความสั ม พั น ธ์ ท างเพศระหว่ า ง
ผู้หญิงกับผู้ชายบ้างผ่านบทประพันธ์เก่าที่คัดสรรมาตีพิมพ์หรือค�ำพังเพยโบราณ
แต่ ก ารน� ำ เสนอได้ มี ก ารเบี่ ย งเบนประเด็ น ไม่ ใ ห้ เ น้ น ในเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์
ทางเพศทีช่ ดั เจนนัก ซึง่ น่าจะมาจากวาทกรรมทีผ่ ผู้ ลิตหนังสือเรียนวิวธิ ภาษายึดถือ
และตั้งใจผลิตซ�้ำคือวาทกรรมที่ว่า ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องที่ต้องควบคุม
ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างประโยคทีย่ กมาในค�ำอธิบายท้ายบทที่ 12 ของหนังสือเรียน
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง “ความรักใดควรใฝ่หา” ที่ว่า “เขาสอน
ลูกชายวัยเรียนว่าควรมีความรักแต่ไม่ได้สอนลูกชายว่าจะต้องมีแฟนในขณะที่ยัง
เรียนหนังสืออยู่” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ข, น. 165) จะเห็นได้ว่า ประเด็น
เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศหรือความปรารถนาทางเพศในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
ถูกน�ำเสนอในลักษณะที่ว่า แม้จะเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกาย แต่ก็เป็นเรื่องที่
ไม่เหมาะสมส�ำหรับนักเรียน
อย่างไรก็ตามหนังสือเรียนวิวธิ ภาษาก็ได้พยายามน�ำเสนอเรือ่ งเพศวิถใี นแง่
ทีว่ า่ ความสัมพันธ์ทางเพศไม่ใช่เรือ่ งต้องห้ามเสียทีเดียว แต่เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งควบคุม ดัง
ค�ำขวัญในค�ำอธิบายท้ายบทที่ 13 ของหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง “ค�ำขวัญโน้มจิต โน้มคิดค�ำคม” ที่ว่า “ยืดอกพกถุง” (กระทรวงศึกษาธิการ,
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2556ข, น. 177) ซึง่ สอดรับกับนโยบายรัฐทีม่ เี ป้าหมายในการควบคุมสุขภาวะทาง
เพศ และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
4.3 วาทกรรมเรื่องความรักในหนังสือเรียนเป็นเรื่องความรักชาติหรือ
ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเท่านั้น
วาทกรรมเรื่องความรักในหนังสือเรียนวิวิธภาษาถูกจ�ำกัดความเฉพาะใน
แง่ความเอื้ออาทรและความห่วงใยต่อผู้อื่น เช่น รักพ่อแม่ รักครูบาอาจารย์ และ
ที่ส�ำคัญที่สุดคือรักชาติ ดังบทสนทนาระหว่างแป้งหอมผู้เป็นพี่สาว แก้วใสผู้เป็น
น้องชาย และพ่อ ในบทที่ 12 ของหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง “ความรักใดควรใฝ่หา” ที่ว่า
“ครูบอกว่าเราโตแล้ว เราโตแล้ว ต้องรู้จักเรื่องความรัก”
“ครูสอนให้นายมีแฟนหรือ” แป้งหอมถามต่อ
“บ้าซิ! พี่แป้งนี่ ความรักจ้ะ ความรัก ไม่ใช่เรื่องแฟน
รักแฟนน่ะเรื่องเล็ก เป็นเรื่องย่อยของความรักทั้งหมด”
“ก็คล้ายๆ กันแหละ” พ่อซึง่ ฟังอยูเ่ สริมขึน้ “เพลงนีก้ เ็ ตือนใจ
ให้เราคิดว่า เราควรรักชาติของเราท�ำให้ชาติของเราอยู่มั่นคง
เพราะความรักชาติเป็นความรักที่ยั่งยืน”
“คนเราต้องมีความรัก รักหลายๆ แบบ ลูกรักพ่อแม่ พ่อ
แม่รกั ลูก พีน่ อ้ งรักกัน แต่ในโคลงพระราชนิพนธ์นนั้ สอนให้รกั ชาติ
ใช่ไหมลูก”
“ครับ รักชาติ รักเกียรติ รักพระเจ้าแผ่นดิน และรักศาสนา”
แก้วใสอธิบาย (2556, น. 158)
ยิง่ ไปกว่านัน้ วาทกรรมความรักชาติเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ในฐานะพลเมืองไทย
ตัวอย่างเช่นบทที่ 8 ของหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรือ่ ง “รืน่ เริง
เพลงร�ำวง” ที่เลือกน�ำเสนอเฉพาะเพลงร�ำวงในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ซึ่งบทเรียนยกย่องว่ามีเนื้อหาสะท้อนพฤติกรรมที่ดีงามของคนในสังคมที่มีความ
สามัคคี
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จึงกล่าวได้ว่าวาทกรรมด้านเพศวิถีในหนังสือแบบเรียนถูกน� ำเสนอใน
แบบต่างเพศหญิงชายเท่านั้น ในขณะที่ประเด็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือความ
ปรารถนาทางเพศถูกปิดกั้นการน�ำเสนอ หรือเบี่ยงประเด็นไปให้ความส�ำคัญกับ
วาทกรรมความเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของคนในชาติมากกว่า ดังเช่นการกล่าวถึง
ประวัตขิ องการร�ำวงว่าเป็นการเปิดโอกาสให้หนุม่ สาวได้จบั คูร่ �ำวงกัน แต่ให้ความ
ส�ำคัญไปในแง่ความสนุกสนานเพียงเป้าหมายเดียว ไม่ใช่เพือ่ ให้หนุม่ สาวได้ใกล้ชดิ
หรือท�ำความรู้จักและได้มีโอกาสสานต่อความสัมพันธ์กัน ทั้งที่เป้าหมายของการ
จัดร�ำวงตามผลการศึกษาเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงไทยในสมัยสร้างชาติของ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487” ของนันทิรา ข�ำภิบาล ได้ระบุไว้ว่า
รั ฐ นิ ย มได้ ควบคุมเรื่องเพศวิถีของประชาชนโดยการก�ำหนด
นโยบายเรื่องการสมรสและการมีครอบครัว มีการจัดตั้งองค์การ
ส่งเสริมการสมรสในกระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. 2485 เพื่อ
เพิ่มจ�ำนวนประชากร . . . องค์การนี้จึงได้ก�ำหนดให้มีการสร้าง
ประเพณีการรืน่ เริงเพือ่ หญิงชายได้พบปะรูจ้ กั กันมากขึน้ เช่น การ
ร�ำวง  (นันทิรา ข�ำภิบาล, 2530, น. 173-180)
จากข้อความข้างต้น เห็นได้ว่าบทเรียนในหนังสือวิวิธภาษาไม่ได้นำ� เสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับการร�ำวงซึ่งแท้จริงแล้วมีเนื้อหาค่อนไปในทางเกี้ยวพาราสี และมี
เป้าหมายเกีย่ วข้องกับการเจริญพันธุข์ องหญิงชาย แต่เลือกน�ำเสนอเฉพาะประเด็น
ความรักชาติซึ่งแสดงออกในเพลงร�ำวงสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เท่านั้น
5. ความเป็นหญิงและความเป็นชายในอุดมคติ
(Ideal Womanhood & Manhood)
ความเป็นหญิงและความเป็นชายในอุดมคติ ในทีน่ หี้ มายถึง คุณลักษณะใน
อุดมคติหรือพึงประสงค์ซึ่งถูกน�ำเสนอในหนังสือเรียนวิวิธภาษา และจากรายงาน
การศึกษาคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์ ของส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2548, น. 2) ระบุว่า คุณลักษณะของ
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เด็กไทยที่พึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ นิสัย ใจคอ กิริยา ท่าทาง
หรือพฤติกรรมทีเ่ ด็กไทยควรยึดถือปฏิบตั ติ ามความคาดหวังของคนไทยส่วนใหญ่
ซึ่งการวิจัยดังกล่าวสรุปว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะมิติทางเพศสภาพและเพศวิถีนั้น
คุณลักษณะเด็กไทยในปัจจุบันตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน อันดับ
ที่ 18 คือ ไม่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น. 95)
แต่ในความคาดหวังของนักเรียนกลุม่ นีก้ ลับไม่มปี ระเด็นดังกล่าวอยูใ่ นการสรุปผล
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น. 99)ในขณะที่ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ครู คุณลักษณะเด็กไทยในปัจจุบันซึ่งต้องไม่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร อยู่ใน
อันดับที่ 14 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น. 96) แสดงให้เห็นว่า ประเด็นเรื่อง
ที่เพศวิถีของเด็กไทยเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับครูมากกว่าส�ำหรับนักเรียน ยิ่งไปว่า
นั้นความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างครูที่มีต่อคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์
ยังปรากฏผลว่า ต้อง “รักนวลสงวนตัว” อยู่ในอันดับที่ 15 และตามด้วยการไม่
เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารในอันดับที่ 16 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, น.
100) จากผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการนี้ยืนยันให้เห็นชุดวาทกรรมเรื่อง
เพศสภาพและเพศวิถีซึ่งผู้มีหน้าที่อบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้ความส�ำคัญ
ซึ่งก็คือ ประเด็น “รักนวลสงวนตัว” และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศนั่นเอง
จากการวิเคราะห์ตัวบทในหนังสือเรียนวิวิธภาษาพบว่า มีการน�ำเสนอ
ผู้หญิงในอุดมคติที่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาคุณลักษณะเด็กไทยที่พึง
ประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548) คือ ผูห้ ญิงต้องเป็นกุลสตรีและรักนวลสงวน
ตัว รวมทั้งคาดหวังให้ผู้หญิงมีความเรียบร้อย น่ารัก โดยสิ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะ
ในอุดมคติดังกล่าวก็คือ การแต่งกาย พฤติกรรมและค�ำพูด รวมถึงการแสดง
ออกต่อเพศตรงข้าม ในขณะที่ตัวบทหนังสือเรียนวิวิธภาษาซึ่งน�ำเสนอผู้ชายใน
อุดมคติมนี อ้ ยกว่าผูห้ ญิงในอุดมคติ และมีประเด็นน้อยกว่า คือ ผูช้ ายต้องแต่งกาย
เรียบร้อย สะอาด สมศักดิ์ศรี และผู้ชายต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ ดูแลปกป้อง
ผู้หญิงและเด็ก
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5.1 ความเป็นหญิงในอุดมคติในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
วาทกรรมที่ว่าผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรีและรักนวลสงวนตัว รวมทั้งคาดหวัง
ให้ผู้หญิงมีความเรียบร้อย น่ารัก โดยสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงคุณลักษณะในอุดมคติ
ดังกล่าวก็คือ การแต่งกาย ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 บทที่ 4 เรื่อง “แต่งให้งามตามที่เหมาะ” ได้น�ำเสนอบทกลอนเยาวสตรีเรื่อง
ยายสอนหลาน ของ “แก้ว แกมกาญจน์” ซึ่งเพียงนภา ตัวละครเอกคิดว่าเป็น
ค�ำสอนที่เหมาะแก่ปัจจุบัน ดังนี้
อันเสื้อผ้าอย่าให้เฉี่ยวหรือฉูดฉาด
ทรงประหลาดล่อตาหาเหมาะสม
มิคับหลวมสวมใส่สมัยนิยม
ทั้งเผ้าผมพองามต้องตามวัย
อย่าเขียนตาทาปากให้มองเปรอะ
แลเลอะเทอะทาแต่แค่ดูได้
ถึงไม่ทาก็ใช่ว่าจะเป็นไร
ถ้าสดใสก็คงสวยส�ำรวยทรง
แต่งให้งามตามระเบียบดูเรียบร้อย ใช่หยดย้อยเยีย่ งอย่างเป็นนางหงส์
สวมสร้อยคอข้อแขนแหวนหลายวง สักวันคงเขาจักลักชิงเอา
ต้องเสียทรัพย์อับอายกายก็เจ็บ
อาจถูกเก็บกลัวกลับแจ้งจับเขา
เว้นแต่การงานส�ำคัญนั้นท�ำเนา
แต่งให้เพราพริ้งมั่งเป็นครั้งครา
					
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 55)
จะเห็นได้ว่าค�ำสอนข้างต้นมีลักษณะเป็นข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงแต่งตัวแต่ง
หน้าล่อตาล่อใจ ผู้หญิงอยู่ภายใต้กรอบความคิดของสังคมที่ว่าต้องเรียบร้อย และ
หากใส่เครือ่ งประดับ ผูห้ ญิงจะตกเป็นเหยือ่ ของโจร ซึง่ หากเกิดขึน้ แล้ว ผูห้ ญิงเองที่
จะต้องอับอาย เพราะแต่งกายไม่ระมัดระวังเอง อย่างไรก็ตามจากบทกลอนข้างต้น
จะเห็นได้วา่ เมือ่ มีงานหรือโอกาสส�ำคัญ สังคมก็ยงั คาดหวังให้ผหู้ ญิงแต่งตัวสวย ดูงามตา
ประเด็นเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงที่ต้องดูเรียบร้อย น่ารัก เป็นกุลสตรี
ถูกน�ำเสนอซ�้ำในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 8 เรื่อง
“เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด” ผ่านมุมมองของก้อย ตัวละครเอกของเรื่องซึ่งเป็น
ตัวแทนของเด็กผูห้ ญิงทีด่ แี ละเรียบร้อย เมือ่ มองดูกลุม่ เด็กผูห้ ญิงทีเ่ ป็นขัว้ ตรงข้าม
ซึ่งมาชมคอนเสิร์ต ก็มีความรู้สึกไม่ชอบใจ ดังเนื้อความตอนหนึ่งที่ว่า
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ก้อยชอบดูสาวๆ วัยรุน่ ทีแ่ ต่งตัวมาประชันกัน หลายคนสวม
กระโปรงสั้นมาก บางคนก็ดูสวยดี แต่บางคนขายาวเก้งก้างอย่าง
กับนกกระยาง ก้อยดูไปอมยิ้มไป สะกิดให้เจี๊ยบดูวัยรุ่นคนหนึ่ง
สวมกระโปรงสีแดงสัน้ มาก ผมก็ยอ้ มสีทองเหมือนแหม่ม แต่งหน้า
ทาปาก ทาแก้มแดงอย่างกับลูกต�ำลึง “พี่เจี๊ยบดูผู้หญิงคนนั้นซิ
ท�ำผมเหมือนหนามทุเรียนเลย” ก้อยกระซิบกับพี่ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554, น. 106)
นอกจากการแต่งกายแล้ว พฤติกรรมและค�ำพูดก็แสดงได้ถึงความเป็น
กุลสตรี เรียบร้อย น่ารัก ดังเช่นในเรื่อง “เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด” ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมของกลุม่ วัยรุน่ หญิงทีส่ ง่ เสียงกรีด๊ กร๊าด โดยหนังสือเรียนน�ำเสนอว่าเป็น
สิง่ ต้องห้าม ไม่เหมาะสมส�ำหรับผูห้ ญิง ในทางกลับกันพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์คอื มี
กิรยิ าทีเ่ รียบร้อย ดังทีแ่ ม่ของเจีย๊ บและก้อยพูดว่า “ไปหลายคนอย่าส่งเสียงเอะอะ
กรีด๊ กร๊าด เดีย๋ วจะไปมีเรือ่ งทะเลาะกับคนอืน่ นะลูก” แล้วเจีย๊ บตอบแม่ของเธอว่า
“คุณแม่ขา เพือ่ นๆ หนูเรียบร้อยกันทุกคนเลยค่ะ เหมือนอย่างหนูกบั ก้อยนีแ่ หละ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 104) นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บทที่ 1 เรื่อง “พูดดีมีเสน่ห์” ก็ได้กล่าวถึงมารยาทการพูด
ที่ดีงามของผู้หญิงซึ่งได้รับการยกย่องจากสังคมเปรียบเทียบกับลักษณะนิสัยที่ไม่
เหมาะสมผ่านตัวละครเด็กหญิงสองคน ซึ่งเป็นตัวแทนลักษณะนิสัยที่ตรงกันข้าม
กัน ดังเนื้อความที่ว่า “แจงพูดอะไรตรงๆ แบบที่คุณยายว่า ขวานผ่าซาก แต่แก้ว
เขาระวัง เขาไม่ว่าใครเลย พูดก็เพราะ คุณยายคงเดาได้นะคะว่าเพื่อนๆ ต้องชอบ
แก้วมากกว่าแจง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก, น. 2) และ
อาจารย์ใหญ่บอกว่า แก้วเป็นคนที่มีมารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใส่ใจการเรียนดีเยี่ยมด้วยค่ะ  แก้วพูดจาอ่อนหวานไพเราะกับ
ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใคร เวลามีคนมาชมกิจกรรมของโรงเรียน แก้วมักได้รับ
เลือกให้เป็นผู้น�ำชมค่ะ แล้วเวลาที่เขาจะกลับ มักชมแก้วให้ใครๆ ได้ยินว่า แก้ว
พูดเพราะ พูดเก่ง และพูดชัด แก้วก็จะตอบว่า “ขอบพระคุณค่ะ” (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556ก, น. 4)
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จะเห็ น ได้ ว ่ า การสร้ า งตั ว ละครซึ่ ง มี เ พี ย งผู ้ ห ญิ ง เป็ น คนด� ำ เนิ น เรื่ อ ง
ทัง้ คุณยาย แจง และแก้ว ต่างเป็นตัวแทนของผูห้ ญิงในแต่ละลักษณะ โดยคุณยาย
เป็นผู้หญิงในฐานะผู้ใหญ่และสายตาของสังคม ส่วนแจงเป็นผู้หญิงในฐานะที่ไม่
สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ซึง่ แจงก็พยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นไปตาม
ลักษณะของแก้ว ซึ่งเป็นผู้หญิงที่สังคมให้การยกย่อง
นอกจากเรื่องมารยาทการพูดแล้ว เนื้อเรื่องในบทนี้ได้ตอกย�้ำประเด็น
การแต่งกายของเด็กผู้หญิงที่เป็นตัวละครเอก รวมถึงความสนใจซึ่งมีความ
เป็นสมัยใหม่มากขึ้น ดังที่แจงเปรียบเทียบความเหมือนของตัวเองกับแก้วว่า
“เราชอบนุง่ กางเกงยีนส์ แต่ไม่ชอบสวมเสือ้ ยืดเหมือนกัน ชอบดูกฬี าแต่ไม่ชอบเล่น
เหมือนกัน และก็ชอบดูหนังฟังเพลงเหมือนกัน” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556ก,
น. 2) อย่างไรก็ตามเนื้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แม้หนังสือเรียนวิวิธภาษาจะ
น�ำเสนอความเป็นสมัยใหม่ แต่การนุง่ กางเกงยีนส์กเ็ ป็นการแต่งกายทีม่ ดิ ชิด ไม่ได้
ดูลอ่ ตาล่อใจ ในขณะทีค่ วามสนใจดูกฬี าแต่ไม่เล่นก็ยงั คงอยูใ่ นวาทกรรมผูห้ ญิงใน
อุดมคติที่เรียบร้อย ซึ่งสังคมคาดหวัง
ส�ำหรับประเด็นความรักนวลสงวนตัวนัน้ หนังสือเรียนวิวธิ ภาษาได้ตอกย�้ำ
โดยยกตัวอย่างสุภาษิตสอนหญิงน�ำมาตีพมิ พ์ลงในแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนบทที่ 7
เรื่อง “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้
อันค�ำคมลมบุรุษนั้นสุดกล้า เขาย่อมว่ารสลิ้นนี้กินหวาน
จงระวังตั้งมั่นในสันดาน
อย่าลนลานหลงระเริงด้วยเชิงชาย
เขารักจริงให้สู่ขอกับพ่อแม่
อย่าวิ่งแร่หลงงามไปตามง่าย
เขาไม่เลี้ยงไล่ขับจะอับอาย
ต้องเป็นหม้ายอยู่กับบ้านประจานตน
					
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 100)
5.2 ความเป็นชายในอุดมคติในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
วาทกรรมที่ว่าผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ถูกน�ำเสนอผ่านประเด็นการแต่ง
กายเช่นกันกับวาทกรรมผู้หญิงในอุดมคติ โดยในหนังสือเรียนวิวิธภาษา ของ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทที่ 4 เรื่อง “แต่งให้งามตามที่เหมาะ” ได้กล่าวถึงความ
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คิดของเพียงนภา ตัวละครเอก ซึ่งคิดว่า “ผู้ชายก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
สะอาด ถูกกาลเทศะ เคารพสถานที่ ไปที่ไหนก็ต้องไม่เปิ่น ต้องถูกระเบียบ ดูสง่า
ไม่มอซอมอมแมม อ้อ! ไม่สวมกางเกงขาดด้วย” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554,
น. 55) นอกจากนีเ้ พียงนภายังนึกบทสักวาของหม่อมราชวงศ์อรฉัตร ซองทอง ทีว่ า่
สักวาเยาวชนคนน่ารัก
ควรรู้จักแต่งให้งามตามสมัย
เกิดเป็นชายแต่งเป็นชายไม่อายใคร ให้สมวัยสมกาลเทศะดี
แต่งเครือ่ งแบบเก็บชายเสือ้ อย่าเหลือปล่อย คาดเข็มขัดเรียบร้อยสมศักดิ์ศรี
แต่งล�ำลองมองสบายหลายวิธี
ถุงเท้ามีรองเท้าใส่ให้งามเอย
					
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554, น. 55)
มุมมองของเพียงนภาเรือ่ งการแต่งกายทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูช้ าย และบทสักวา
ค�ำสอนข้างต้น ให้คณ
ุ ค่ากับผูช้ ายทีแ่ ต่งตัวได้สะอาด และขอบเขตของค�ำว่า “เรียบร้อย”
ส�ำหรับผู้ชายคือไม่ดูมอมแมม ต้องดูสง่า มีศักดิ์ศรี และต้องมีความเป็นชาย
เมื่อเปรียบวาทกรรมผู้หญิงในอุดมคติกับผู้ชายในอุดมคติซึ่งถูกน�ำเสนอ
ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา จะเห็นได้ว่าการสร้างวาทกรรมผู้หญิงในอุดมคตินั้นจะ
มีลักษณะเป็นค�ำสั่งสอน ข้อห้ามเด็ดขาด เช่นค�ำสอนที่ให้ผู้หญิงสงวน “ความ
เป็นหญิง” ไม่ควรแต่งให้สวยล่อตาล่อใจ แต่ต้องดูเรียบร้อยสมวัย ในทางตรงกัน
ข้ามหากผู้หญิงแต่งตัวล่อตาล่อใจ และเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น สังคมกลับตีตรา
ว่าต้นเหตุมาจากการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของผู้หญิงเอง ท�ำให้ผู้หญิงเกิดความ
รู้สึกต้องอับอาย ในขณะที่การสร้างวาทกรรมผู้ชายในอุดมคติจะมีลักษณะที่ตรง
กันข้ามกับของผู้หญิง กล่าวคือส�ำหรับผู้ชาย หนังสือเรียนน�ำเสนอในเชิงแนะน�ำ
ว่าควรปฏิบัติอย่างไร และเน้นที่การให้คุณค่ากับ “ความเป็นชาย” อย่างมาก โดย
ต้องแสดงถึงความมีระเบียบ สะอาด กล่าวโดยสรุปได้ว่า หนังสือเรียนในฐานะสื่อ
ทางสังคมได้กำ� หนดกรอบของผูห้ ญิงในอุดมคติไว้อย่างเคร่งครัด ในขณะทีส่ ำ� หรับ
ผู้ชาย หนังสือเรียนน�ำเสนอเพียงแค่ว่าควรปฏิบัติเช่นไร ทั้งนี้ในหนังสือเรียน
วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ตอกย�้ำภาพผู้หญิงและผู้ชายในอุดมคติอีกครั้ง
อย่างตรงไปตรงมาผ่านตัวอย่างค�ำขวัญทีย่ กมากล่าวถึงในบทที่ 13 เรือ่ ง “ค�ำขวัญ
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โน้มจิต โน้มคิดค�ำคม” ว่า “เราเป็นกุลสตรีศรีสยาม” และ “ถิน่ นีส้ ร้างสุภาพบุรษุ ”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 172) เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังมโนทัศน์
เรือ่ งผูห้ ญิงและผูช้ ายในอุดมคติทเี่ ป็นแบบแผนตรงกันผ่านวาทกรรมทีถ่ กู สร้างขึน้
ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา

กระบวนการประกอบสร้างวาทกรรมเรื่อง “เพศ”
ในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลในการประกอบสร้างชุดวาทกรรมเรื่อง
เพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนวิวิธภาษา พบว่า วัฒนธรรมไทย จารีต
ประเพณี ตลอดจนความเชือ่ และค่านิยมในสังคมไทยนัน้ เป็นมูลเหตุหลักของการ
ประกอบสร้างชุดวาทกรรมเหล่านั้น อันเนื่องมาจากวาทกรรมคือชุดของความ
หมายทีเ่ ป็นระบบ ซึง่ ปรากฏทัง้ ในรูปแบบของข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ แบบแผน
ปฏิบัติวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม อัตลักษณ์ (Identity) ที่มีการสื่อสารเพื่อให้
เกิดความหมาย คุณค่า กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการควบคุมสังคม สถาบัน
และปัจเจกบุคคลว่า อะไรควรน�ำเสนอ/สื่อความหมาย อะไรควรเชื่อ/ปฏิบัติตาม
รวมทัง้ มีผลกระทบต่อการสร้างชุดของความจริงขึน้ ในสังคมในช่วงเวลาเฉพาะด้วย
(วิลาสินี พิพิธกุล และ กิติ กันภัย, 2546, น. 19)
อย่างไรก็ตามส�ำหรับชุดวาทกรรมที่แฝงฝังในหนังสือเรียนนั้น แม้ว่าช่วง
เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีและในปัจจุบันก็มีชุดความจริงใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา หาก
แต่ชุดวาทกรรมหรืออุดมการณ์ที่แฝงฝังและถ่ายทอดผ่านหนังสือเรียนนั้นกลับ
ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อหลายสิบปีก่อนนัก นั่นเป็นเพราะในแง่ของการ
ขัดเกลาและควบคุมเยาวชนผ่านระบบการศึกษานัน้ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีชดุ วาทกรรม
หลักหรืออุดมการณ์ที่เป็นไปตามโครงสร้างสังคมไทยซึ่งจ�ำเป็นต้องรักษาไว้
เพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม ด้วยเหตุนี้ในการอธิบายถึงการประกอบสร้าง
วาทกรรมเรือ่ งเพศสภาพและเพศวิถใี นหนังสือเรียนวิวธิ ภาษาจึงอธิบายในแง่ปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างชัดเจนต่อชุดวาทกรรมเรือ่ งเพศสภาพและเพศวิถใี นช่วงเวลาต่างๆ
ที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งต่อมาในหนังสือเรียนวิวิธภาษาในปัจจุบัน ดังภาพที่ 2
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จําเป็นที่จะต้องมีชุดวาทกรรมหลักหรืออุดมการณ์ที่เป็นไปตามโครงสร้างสังคมไทยซึ่งจําเป็นต้องรักษาไว้เพื่อความเป็นปึกแผ่น
ของสังคม ด้วยเหตุนี้ในการอธิบายถึงการประกอบสร้างวาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนวิวิธภาษาจึงอธิบาย
ในแง่ปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อชุดวาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีในช่วงเวลาต่างๆ ที่เปลี่ยนไปซึ่งส่งต่อมาใน
หนังสือเรียนวิวิธภาษาในปัจจุบัน ดังภาพที่ 2
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ค่านิยมไทย
โครงสร้างสังคมแบบปิตาธิปไตย
ความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างหญิงชาย

ค่านิยมยุควิกตอเรียน
การควบคุมร่างกายผู้หญิง: ผู้หญิงดี/ไม่ดี
การควบคุมเพศวิถ:ี ค่านิยมพรหมจรรย์
พื้นที่ของผู้หญิง/ผู้ชาย: ในบ้าน/นอกบ้าน

นโยบาย ค่านิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
การกําหนดบทบาทของแม่และภรรยาที่ดี
การกําหนดความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
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การผลิตซ้ําวาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีโดยหนังสือเรียนวิวิธภาษา

ภาพเหมารวมทางเพศสภาพของผู้หญิงและผู้ชาย
บทบาททางเพศสภาพของผู้หญิงและผู้ชาย
พื้นที่ในบ้านและนอกบ้านของผู้หญิงและผู้ชาย
เพศวิถีของผู้หญิงและผู้ชาย
ความเป็นหญิงและความเป็นชายในอุดมคติ

ภาพที่ 2 แผนผังความสัมพันธ์ของแนวคิดและชุดวาทกรรมที่มีอิทธิพลต่อการประกอบสร้างวาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศ
่ อี ทิ ธิพลต่อการ
วิภาพที
ถีในหนังสื่ อ2เรียแผนผั
นวิวิธภาษางความสัมพันธ์ของแนวคิดและชุดวาทกรรมทีม

ประกอบสร้างวาทกรรมเรือ่ งเพศสภาพและเพศวิถใี นหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา

เมื่อพิจารณาหลักการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (2551)
ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า มุ่งถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด
ค่านิยมอันดีงามเหล่านั้นต่อไป หากแต่แท้จริงแล้วค่านิยมเหล่านั้นล้วนอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดปิตาธิปไตยหรือแนวคิดชายเป็น
ใหญ่ ซึ่งให้อํานาจแก่ผู้ชายเหนือผู้หญิง และส่งผลให้ผู้หญิงมีสถานภาพต่ํากว่าผู้ชายมาตั้งแต่สมัยสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งจาก
การศึกษาของ นันปีทิทรี่ 11
า ขํฉบั
าภิบาล
ว้ว่า สถานภาพและบทบาทของสตรี
ไทยมี11,
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สมัยก่อนรับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกคือตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นสังคมไทยดั้งเดิมนั้น ได้
กําหนดให้สตรีไทยมีสถานภาพที่ต่ํากว่าบุรุษเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเป็นสตรีชั้นสูงหรือสตรีสามัญ อันเนื่องมาจากโครงสร้างสังคม
แบบศักดินา อิทธิพลของคติความเชื่อทางพุทธศาสนา และขนบธรรมประเพณี (นันทิรา ขําภิบาล, 2530, น. 9-20) นี่แสดงให้

เมือ่ พิจารณาหลักการถ่ายทอดองค์ความรูผ้ า่ นหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า มุ่งถ่ายทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์
และสืบทอดค่านิยมอันดีงามเหล่านั้นต่อไป หากแต่แท้จริงแล้วค่านิยมเหล่านั้น
ล้วนอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดปิตาธิปไตยหรือแนวคิดชายเป็นใหญ่ ซึ่งให้อำ� นาจ
แก่ผู้ชายเหนือผู้หญิง และส่งผลให้ผู้หญิงมีสถานภาพต�่ำกว่าผู้ชายมาตั้งแต่สมัย
สังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งจากการศึกษาของ นันทิรา ข�ำภิบาล ระบุไว้ว่า สถานภาพ
และบทบาทของสตรีไทยมีอทิ ธิพลของวัฒนธรรมเป็นตัวก�ำหนด โดยช่วงสมัยก่อน
รับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกคือตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ซึ่งเป็นสังคมไทยดั้งเดิมนั้น ได้ก�ำหนดให้สตรีไทยมีสถานภาพที่ต�่ำกว่าบุรุษเป็น
อันมาก ไม่วา่ จะเป็นสตรีชนั้ สูงหรือสตรีสามัญ อันเนือ่ งมาจากโครงสร้างสังคมแบบ
ศักดินา อิทธิพลของคติความเชือ่ ทางพุทธศาสนา และขนบธรรมประเพณี (นันทิรา
ข�ำภิบาล, 2530, น. 9-20) นี่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม จารีต ประเพณีไทย ตลอด
จนความเชือ่ ค่านิยม ทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยสุโขทัยถูกสร้างขึน้ ภายใต้กรอบแนวคิดแบบ
ปิตาธิไตย ซึง่ ผูช้ ายมีอำ� นาจและสถานภาพทางสังคมเหนือผูห้ ญิง ในขณะทีผ่ หู้ ญิง
ถูกก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความคาดหวัง และจ�ำกัดพืน้ ทีใ่ ห้อยูแ่ ต่ในบ้านเพือ่ เลีย้ งลูก
ดูแลสมาชิกในครอบครัว รวมถึงถูกห้ามในการแสดงออกด้านต่างๆ ด้วย เช่น
การแต่งกาย การแสดงความปรารถนาทางเพศ เป็นต้น โดยในแง่ของบทบาท
ทางเพศสภาพ (Gender Roles) ของผู้หญิงและผู้ชายในหนังสือเรียนวิวิธภาษา
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานกันท�ำระหว่างเพศ ซึง่ มีฐานมาจากแนวคิดปิตาธิปไตย
โดยผู้ชายใช้เหตุอ้างในเรื่องเพศสรีระที่แข็งแรงของตนเอง กับความอ่อนแอและ
ความเป็นแม่ของผู้หญิงมาเป็นข้อจ�ำกัด และก�ำหนดหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับงานภายใน
บ้านและการดูแลลูก ในขณะที่ผู้ชายท�ำงานหารายได้นอกบ้าน ซึ่งส่งผลต่อวาท
กรรมพื้นที่ (Sphere) ของผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นขั้วตรงข้ามคือ พื้นที่ในบ้าน
เป็นของผู้หญิง ส่วนพื้นที่นอกบ้านเป็นของผู้ชาย นอกจากนี้ด้วยความที่เป็นบท
ประพันธ์ซึ่งแต่งขึ้นใหม่จึงมีลักษณะแนวคิดของสังคมสมัยใหม่ปรากฏในหนังสือ
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เรียน วิวธิ ภาษา ประกอบกับอุดมคติผหู้ ญิงเก่งในสังคมสมัยใหม่ ท�ำให้บทบาทของ
ผู้หญิงในหนังสือเรียนวิวิธภาษามีหน้าที่หารายได้เป็นงานเสริม และผู้หญิงอยู่ใน
ภาวะภาระซ�ำ้ ซ้อน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Jennifer Holt เรือ่ ง “The Ideal
Woman” ซึ่งตีพิมพ์ลงในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Soundings ของมหาวิทยาลัย
California State วิทยาเขต Stanislaus เมื่อเดือน พ.ค. ปี ค.ศ. 2005 ที่ว่า
ในเวลานี้ (ค.ศ. 2005) แนวคิดเพศหญิงในอุดมคติกลายเป็นยอด
มนุษย์สตรีที่ถูกคาดหวังให้ท�ำงานทุกอย่างของผู้หญิงในอุคมคติ
ของยุค 1950-1959 ได้อย่างสมบูรณ์ในขณะทีย่ ังรักษาเป้าหมาย
ในการท�ำงานของสตรีสมัยใหม่ได้ด้วย    การรวมความคาดหวัง
ทั้ ง สองด้ า นนี้ เข้ า ด้ ว ยกั น ท� ำ ให้ อุ ด มคติ นี้ อ าจจะอยู ่ ไ กลเกิ น
ความเป็นจริงในชีวติ ของผูห้ ญิง ซึง่ พวกเธอก็ได้แต่ตะเกียกกันต่อไป
แต่ไม่มีวันตะกายไปถึง5 (Holt, 2005, p. 5)
ภาพที่พึงประสงค์ของผู้หญิงในหนังสือเรียนวิวิธภาษาซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งใน
สังคมสมัยใหม่ และเป็นเพื่อนคู่คิดแก่สามีได้ สอดคล้องกับภาพของผู้หญิงไทยซึ่ง
ได้รับการยกระดับให้มีความเป็นอารยะมากขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ซึ่งรัฐบาลวางนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงในลักษณะที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดขึ้น ยิ่งไป
กว่านั้นยังสร้างผู้หญิงไทยให้เป็นดอกไม้ของชาติ หรือแม่ของชาติ โดยได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยอย่างชัดเจนผ่านการแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบโดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
นั่นเอง ซึ่งจากการศึกษาของ นันทิรา ข�ำภิบาล (2530, น. 253) ระบุว่า “การออก
มามีบทบาทในสังคมของสตรีชั้นสูงและชั้นกลาง แม้ว่าจะเป็นความคิดริเริ่มส่วน
5 แปลและเรียบเรียงจากต้นฉบับที่ว่า “The ideal woman has now become the concept of
the super woman, who is expected to complete all the tasks of an ideal woman
of the 1950s while maintaining the career goals of the modern woman. The
combination of the two has resulted in an ideal that is perhaps so far above the
reality of women’s lives that women themselves will continue to struggle and
struggle but never attain it.”
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ตัวของท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในฐานะที่เป็นภริยาของผู้น�ำประเทศ
แต่กม็ สี ว่ นพัฒนาสตรีในยุคสมัยดังกล่าวซึง่ มีลกั ษณะทีก่ า้ วหน้า” อีกทัง้ ยังได้เชิดชู
อุดมการณ์ความเป็นแม่ให้ปรากฏชัดในผู้หญิงทุกชนชั้นในฐานะนโยบายพัฒนา
สังคมของประเทศ โดยการเสนอว่า ผู้หญิงคือแม่พิมพ์ของชาติ คือแม่พิมพ์ของ
ลูก ถ้าแม่ดีลูกก็จะดี ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยสร้างชาติ (มาดี, 2552,
น. 50) ด้วยเหตุนี้วาทกรรมทางเพศสภาพและเพศวิถีในหนังสือเรียนวิวิธภาษาจึง
ได้รบั อิทธิพลจากนโยบายสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็นอันมาก โดยวาทกรรม
บทบาทหน้าที่ของผู้หญิงในฐานะภรรยาและแม่จึงปรากฏอยู่มากที่สุดในหนังสือ
เรียนวิวธิ ภาษา นอกจากนีว้ ฒ
ั นธรรมหนึง่ ทีถ่ กู ยกระดับมาเชิดชูและให้ความส�ำคัญ
ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามก็คือ วัฒนธรรมครอบครัวแบบอุดมคติที่เป็น
“ผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งรัฐสมัยใหม่ในช่วงของจอมพล ป. พิจารณาแล้วว่า
ครอบครัวเป็นสมุฎฐานของชาติ จึงได้ก�ำหนดวัฒนธรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ครอบครัวทั้ง
หลายรับเอาไปปฏิบตั ิ (สุรเชษ์ฐ, 2557, น. 83) ดังนัน้ ภาพครอบครัวในอุดมคติทมี่ ี
พ่อ แม่ ลูก อาศัยอย่างอบอุน่ โดยพ่อท�ำงานนอกบ้าน แม่ทำ� งานในบ้าน ลูกมีหน้าที่
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และถูกถ่ายทอด ผลิตซ�้ำผ่านหนังสือเรียนวิวิธภาษาเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าภาพของครอบครัวอุดมคติแบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ที่ถูกก�ำหนดขึ้น
อย่างจริงจังเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของการก�ำหนด
บทบาท หน้าที่ และระเบียบความสัมพันธ์ทางเพศสภาพในพื้นที่ครอบครัวด้วย
ส�ำหรับภาพเหมารวมด้านเพศสภาพ (Gender Stereotypes) ของผู้หญิง
และผู้ชาย มีลักษณะเป็นขั้วตรงข้ามเช่นเดียวกับบทบาทและพื้นที่ โดยอยู่ภาย
ใต้กรอบแนวคิดแบบปิตาธิปไตยที่มีผู้ชายมีความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจเหนือผู้หญิง
ท�ำให้ผู้หญิงมีภาพในเชิงลบ (Negative) และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมจากสังคม
มากกว่าผู้ชาย ซึ่งจะเห็นได้จากเนื้อความในเชิงสั่งสอนต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือ
เรียน ทั้งการแต่งกาย มารยาทในการพูด พฤติกรรมที่แสดงออก เหล่านี้ล้วนแล้ว
แต่มาจากวาทกรรมที่ว่า “รักนวลสงวนตัว” และ “เรียบร้อย น่ารัก” อันได้รับ
อิทธิพลมาจากแนวคิดยุควิกตอเรียน ซึง่ หลอมรวมเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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มาช้านาน ผู้หญิงที่เป็นไปตามบรรทัดฐานดังกล่าวของสังคมจะได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “ผู้หญิงดี” ในขณะที่ผู้หญิงซึ่งไม่อยู่ในกรอบบรรทัดฐานของสังคมก็จะ
ถูกประเมินว่าเป็น “ผู้หญิงไม่ดี” ซึ่งส่งต่อมาที่การผลิตซ�้ำวาทกรรมภาพอุดมคติ
(Ideal Images) ของผู้หญิง รวมถึงผู้ชายที่สังคมคาดหวังผ่านหนังสือเรียน
ส่วนในแง่ของวาทกรรมเพศวิถี (Sexuality) ของผู้หญิงและผู้ชาย ในหนังสือเรียน
วิวธิ ภาษาน�ำเสนอเพียงวาทกรรมความรักชาติเท่านัน้ โดยตอกย�ำ้ นโยบายการสร้าง
ชาติของจอมพล ป. ซึง่ เป็นอุปกรณ์สำ� คัญในการควบคุมเยาวชนทีเ่ ป็นอนาคตของ
ชาติ ส่งผลต่อความมัน่ คงของชาติตอ่ ไป ส่วนในแง่การแสดงออกด้านความต้องการ
ทางเพศ (Sexual Desire) ของผู้หญิงและผู้ชายถูกน�ำเสนอว่าต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุม เพื่อเป็นการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การผลิตซ�้ำวาทกรรมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถี
โดยหนังสือเรียนวิวิธภาษา
ท่ามกลางกระแสยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งความพยายามต่อสู้กับโครงสร้างสังคม
แบบปิตาธิปไตยเพื่อให้สิทธิของผู้หญิงทัดเทียมกับผู้ชายเกิดผลสัมฤทธิ์มาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งคุ้มครองภรรยาที่ถูกสามีใช้
ความรุนแรง และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2548 ซึ่งให้สิทธิในการเลือกใช้
นามสกุล หรือพระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้
หญิงเลือกใช้คำ� น�ำหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ภายหลังจากจดทะเบียน
สมรสแล้ว รวมถึงค่านิยมเรื่องเพศสภาพและเพศวิถีที่เปิดกว้างมากขึ้น ท�ำให้ชุด
วาทกรรมดั้งเดิมแบบแนวคิดปิตาธิปไตยหรือแนวคิดยุควิกตอเรียนที่ผู้ชายกดขี่
หรือใช้อ�ำนาจเหนือผู้หญิง ดูเหมือนจะกลายเป็นชุดวาทกรรมล้าหลังที่มีกระแส
ต่อต้านจากคนในสังคมบางส่วน แต่ชุดวาทกรรมดังกล่าวยังคงถูกผลิตซ�้ำอย่าง
ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั ได้ดว้ ยการถ่ายทอดผ่านองค์ความรูโ้ ดยสถาบันทางสังคม
ต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ดังที่ มาดี ลิ่มสกุล
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ระบุถึงผลการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์แนวคิดเพศภาวะในหนังสือแบบเรียน
ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544” (2552, น. 4) ว่า
ภายใต้กระแสความทันสมัยและความเป็นตะวันตก ท�ำให้รูปแบบการ
จัดการเรียนในปัจจุบัน ไม่บ่งชัดถึงการรับใช้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่อย่างในอดีต
ด้วยการเรียนภายใต้หลักสูตรและวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมในการเรียนรู้ที่เป็น
ไปในรูปแบบเดียวกันส�ำหรับทั้ง 2 เพศ แต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับเพศภาวะหลาย
เรื่อง (นิศา ชูโต และคณะ, 2538, น. 1-3; จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล, 2548,
น. 151-154; สรัญญา เอกธรรมสุทธิ์, 2549, น. 186-190) ชี้ชัดให้เห็นการ
ด�ำรงอยู่ การผลิตซ�ำ้ และการสืบทอดอุดมการณ์ดงั กล่าวอย่างแยบยล แล้วครอบง�ำ
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละการให้ ค วามหมายของอุ ด มการณ์ ค วามเป็ น หญิ ง ที่ ด ้ อ ยกว่ า
มีสถานะต�่ำกว่าอุดมการณ์ความเป็นชายในสังคม ด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้น
ทับซ้อน ผ่านระบบความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และพิธกี รรม โดยมี “กระบวนการขัดเกลาทางสังคม” (Socialization)
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการผลิตซ�ำ้ ทางอ�ำนาจและผลประโยชน์ให้อดุ มการณ์ชาย
เป็นใหญ่ด�ำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกในสังคม
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (ทางตรง) และไม่เป็นทางการ (ทางอ้อม) โดยมีตัวแทน
ของสังคมท�ำหน้าที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา และสถาบันสื่อมวลชน
เมื่อวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของฟูโกต์เกี่ยวกับองค์ประธาน (Subject)
อ�ำนาจ (power) และภาคปฏิบัติการของวาทกรรม (Discursive practices) ที่ว่า
มนุษย์ในฐานะเป็น subject โดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้มีเสรีภาพ แต่ถูกห้อมล้อมไป
ด้วยแรงบีบที่ก�ำหนดจากสังคมทุกๆ ด้าน ความคิดเรื่อง subject เป็นสิ่งที่สังคม
สร้างขึ้นมา (social construction) โดยผ่านวาทกรรมทางสังคม (social
discourses) [ภาษา ความคิ ด การแสดงแทนด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ] ซึ่ ง จั ด วาง
ต�ำแหน่งแห่งที่ให้กับ subject ในสนามของความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจ (power
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relations) และภายในปริมณฑลของปฏิบัติการ (practices) (เชษฐา พวงหัตถ์,
2548, น. 73)
การผลิตซ�้ำชุดวาทกรรมดั้งเดิมที่มีแนวคิดแบบปิตาธิปไตยและแนวคิด
ยุควิกตอเรียนที่วัฒนธรรมไทยรับมาปฏิบัติอย่างเข้มข้น จึงดูเหมือนจะมีผลใน
ภาคปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรมน้ อ ยลง กล่ า วคื อ คนในสั ง คมไทยโดยเฉพาะ
คนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดมาในช่วงที่วาทกรรมยุคโลกาภิวัตน์มีอ�ำนาจ ไม่ได้คล้อยตาม
หรือถูกก่อรูปความเป็นตัวตนตามชุดวาทกรรมดั้งเดิมนั้นเสียทั้งหมด เนื่องมา
จากในเวลานี้อ�ำนาจของวาทกรรมยุคโลกาภิวัตน์มีมากกว่า คนในสังคมไทยจึงมี
แนวโน้มที่จะคิดต่อต้านชุดวาทกรรมดั้งเดิมแบบที่ผู้ชายกดขี่หรือใช้อ�ำนาจเหนือ
ผู้หญิงซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนในวรรณคดี อย่างไรก็ตามเครื่องมือในการผลิต
ซ�้ำชุดวาทกรรมหรืออุดมการณ์รัฐอย่างหนังสือเรียนวิวิธภาษาถูกผลิตออกมา
เมื่อ พ.ศ. 2551 โดยใช้บทประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งมีโครงเรื่อง ฉาก และ
กระบวนทัศน์ของตัวละครที่มีความทันสมัย น่าจะมีผลในภาคปฏิบัติการมากกว่า
หนังสือเรียนชุดอืน่ ๆ ซึง่ ถ่ายทอดชุดวาทกรรมดัง้ เดิมอย่างเข้มข้นผ่านวรรณคดีไทย
ทั้งนี้เนื่องมาจากการสร้างโครงเรื่อง ฉาก และกระบวนทัศน์ของตัวละครให้มี
ความทันสมัย เห็นได้จากการที่ผู้ใหญ่ (ในฐานะสังคม) พยายามท� ำความเข้าใจ
ลักษณะของวัยรุ่นมากขึ้น เช่น การที่พ่อแม่อนุญาตให้ลูกไปเที่ยวคอนเสิร์ต
หรือการที่แม่และครูเข้าใจสภาวะอารมณ์ฉุนเฉียวของลูกและลูกศิษย์ซึ่งแสดง
พฤติกรรมในลักษณะที่ใช้อารมณ์รุนแรง แม้ว่าจะยังคงแฝงฝังอยู่ในกรอบของ
ชุดวาทกรรมดั้งเดิมที่อยู่ภายใต้แนวคิดปิตาธิปไทยที่ถูกก่อรูปเป็นวาทกรรมซึ่ง
ชือ่ ว่า “วัฒนธรรมไทยทีด่ งี าม” ส่งผลให้นกั เรียนหรือผูอ้ า่ นหนังสือเรียนวิวธิ ภาษา
ไม่เกิดความคิด “ต่อต้าน” แต่ “ยอมรับ” ชุดวาทกรรมเหล่านั้นโดยดุษฎี
ด้วยเหตุทมี่ คี วามทันสมัยและดูสมเหตุสมผลกับโลกแห่งความจริงในสังคม หากแต่
แท้จริงแล้วนักเรียนหรือผูอ้ า่ นก�ำลังถูกชุดวาทกรรมทีม่ าในรูปแบบของ “ความรู”้
หล่อหลอมและท�ำให้ตกอยู่ในกระบวนการผลิตซ�้ำทางวาทกรรมแล้ว สอดคล้อง
กับที่ เชษฐา พวงหัตถ์ (2548, น. 83) ได้กล่าวถึงแนวคิดของฟูโกต์เกี่ยวกับความ
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พึ่งพิงกันระหว่างอ�ำนาจและความรู้ไว้ว่า
...ความเชื่อมโยงกันระหว่างอ�ำนาจ (power) และความรู้ (knowledge)
ปรากฏให้เห็นในลักษณะของการสร้างความสามารถและกิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ
ให้กับปัจเจกบุคคล ร่างกายที่ถูกท�ำให้เชื่องหรืออยู่ในโอวาทซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดย
การสร้างวินัยในชีวิตประจ�ำวันหรือปฏิบัติการเรื่องเพศที่ถูกท�ำให้เป็นเรื่องปกติ
(normalized) รวมถึงอัตลักษณ์ที่ถูกผลิตโดยผ่านวาทกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
เพศล้วนแสดงให้เห็นถึงผลที่เกิดจากการใช้อ�ำนาจ อ�ำนาจสมัยใหม่ไม่ได้ปฏิบัติ
การโดยผ่านการบังคับหรือการจ�ำกัดความสามารถและกิจกรรมทีม่ อี ยู่ แต่โดยผ่าน
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่ๆ ความรูแ้ ละปฏิบตั กิ าร ในแง่นเี้ ห็นได้วา่ ความรูใ้ นรูปของ
วาทกรรมมีลกั ษณะของการปฏิบตั ใิ นแง่ของผลกระทบ ดังนัน้ จึงเรียกควบคูก่ นั ไป
ว่า “วาทกรรม/ปฏิบตั กิ าร” วาทกรรมในลักษณะนีป้ รากฏให้เห็นไม่เพียงแต่ในตัว
บทที่เป็นงานเขียนเท่านั้น แต่ยังปรากฏให้เห็นในปฏิบัติการของสถาบันและของ
องค์การด้วย
ดังนั้นการสร้างโครงเรื่อง ฉาก และกระบวนทัศน์ของตัวละครในบท
ประพันธ์ที่แต่งขึ้นใหม่ในหนังสือเรียนวิวิธภาษาให้มีความทันสมัยนั้นจึงเป็นการ
ช่วงชิงอ�ำนาจทางวาทกรรมให้ยงั คงอยูใ่ นกระแสโลกาภิวตั น์ซงึ่ ท�ำให้ชดุ วาทกรรม
ทีแ่ ฝงฝังอยูใ่ นบทประพันธ์มคี วามสมเหตุสมผล เข้ากับความเป็นจริงในสังคมขณะ
นี้ และเป็นทีย่ อมรับของนักเรียน เพือ่ ผลิตซ�ำ้ ชุดวาทกรรมดัง้ เดิมทีเ่ ป็นอุดมการณ์
ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะสถาบันรัฐซึ่งมีเป้าหมายคงรูปวัฒนธรรมไทยไว้
อย่างเข้มข้น ซึง่ วัฒนธรรมหรือค่านิยมไทยนัน้ อยูภ่ ายใต้แนวคิดปิตาธิปไตย แนวคิด
วิกตอเรียน และแนวคิด นโยบาย สมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั่นเอง
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บทสรุป
แม้โครงเรือ่ ง ฉาก และกระบวนทัศน์ของตัวละครแสดงถึงสังคมยุคโลกาภิ
วัตน์ แต่วาทกรรมเรือ่ งเพศสภาพและเพศวิถใี นหนังสือเรียนก็ยงั อยูใ่ นกรอบจารีต
ไทยซึง่ ประกอบสร้างมาจากแนวคิดปิตาธิปไตย และแนวคิดยุควิกตอเรียนซึง่ ชาย
มีอ�ำนาจเหนือหญิง ในขณะที่หญิงถูกควบคุมเพศสภาพและเพศวิถีมากกว่าชาย
ส่วนบทบาททางเพศสภาพและภาพอุดมคติที่สังคมคาดหวัง พบว่าหญิงต้องเป็น
กุลสตรี ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ซึ่งในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เน้นปลูก
ฝังวาทกรรมนี้แก่พลเมืองไทยโดยผ่านการสร้างและเชิดชูวัฒนธรรมไทยแบบรัฐ
นิยม นอกจากนีใ้ นหนังสือเรียนวิวธิ ภาษายังปรากฏวาทกรรมเพศวิถแี บบต่างเพศ
(Heterosexuality) เท่านัน้ แต่ปดิ กัน้ เพศวิถแี บบเพศเดียวกัน (Homosexuality)
รวมทั้งเบี่ยงเบนวาทกรรมเรื่องความรักเป็นเพียงเรื่องของความรักชาติเท่านั้น
ส่วนความปรารถนาหรือความสัมพันธ์ทางเพศไม่ถูกน� ำเสนอในหนังสือเรียน
วิวิธภาษาให้นักเรียนเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเด็กไทยที่พึงประสงค์
ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ประสงค์ให้นักเรียนมีความรักหรือ
ความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควรนั่นเอง
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วิวาทะทางการเมืองว่าด้วย
การสร้างเขื่อนดอนสะโฮง แขวงจ�ำปาสัก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
The Political Controversy on Don Sahong Dam in
Champasak Province, Lao People’s Democratic Republic
สุพิชฌาย์ ปัญญา1

บทคัดย่อ

ถึงแม้ว่ากระแสต่อต้านการสร้างเขื่อนไซยะบูลี (Xaygnabouli) ด�ำเนิน
อย่างต่อเนือ่ ง แต่รฐั บาลลาวยังคงประกาศเดินหน้าโครงการก่อสร้างเขือ่ นดังกล่าว
โดยมิหวั่นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาสังคม ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 รัฐบาลลาวได้ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อน อันมีชื่อ
ว่า เขื่อนดอนสะโฮง โดยรัฐบาลลาว มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกับความต้องการ
บริโภคกระแสไฟฟ้าในบริเวณลาวใต้ ภายใต้โครงการแบตเตอรีแ่ ห่งเอเชียหรือหม้อ
ไฟแห่งเอเชีย ดังทีป่ รากฏขึน้ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว ผล
จากโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงได้นำ� ไปสู่ทั้งกระแสการสนับสนุนและต่อต้าน
จนน�ำไปสู่วิวาทะทางการเมืองหรือข้อถกเถียงทางการเมืองระหว่างรัฐบาลลาว
และภาคประชาสังคม ที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุปัจจัยที่น�ำไปสู่รูปแบบการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกัน โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการต่อสูแ้ ละการต่อรองเพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายของตนเองในท้ายที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: เขื่อนดอนสะโฮง รัฐบาลลาว สปป.ลาว นโยบายหม้อไฟแห่งเอเชีย
1 อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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Abstract

Although the civil society has been resisting and criticizing the
Xaygnabouli dam project but Lao government has been constructing
the dam. Moreover, In November 2013 Lao government announced
Don Sahong run-of-river dam project will sell all of the electricity to
Electricite du Laos for domestic consumption amid rising demand for
power in the southern part of Laos under the Battery of Asia policy
in Lao socio-economic development. This issue has been criticized
by civil society because of its impacts but Lao government has been
supporting the dam, that lead to the political controversy between
Lao government and civil society. Each group has a different factor
in order to bargaining to archive their goals about the dam.
Keywords: Don Sahong Dam, Lao government, Lao PDR, Battery of
Asia policy
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บทน�ำ
ถึงแม้วา่ กระแสการต่อต้านเขือ่ นไซยะบูลี (Xayabouli Dam) ยังคงด�ำเนิน
อย่างต่อเนื่องจากภาคประชาสังคมและนานาประเทศที่เล็งเห็นผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอนั เกิดจากการสร้างเขือ่ นดังกล่าว แต่รฐั บาล
ลาวกลับไม่สนใจเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ และประกาศเดินหน้าโครงการ
สร้างเขื่อนไซยะบูลี ค.ศ.2013 ซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 21
(ทรงฤทธิ์ โพนเงิน, 2014: ออนไลน์) ยิ่งไปกว่านั้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.
2013 รัฐบาลลาวได้ประกาศด�ำเนินการโครงการสร้างเขือ่ นขนาดใหญ่บริเวณสีพ่ นั
ดอน แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว อันมีนามว่า “ดอนสะโฮง” (Don Sahong Dam)
ภายหลังจากศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบถึง 7 ปี โครงการการสร้างเขื่อน
ดอนสะโฮงเป็นหนึ่งโครงการของนโยบายหม้อไฟแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Battery of South East Asia) ของรัฐบาลลาว ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตอบสนองต่อความ
ต้องการบริโภคกระแสไฟฟ้าภายในประเทศ ผลจากการประกาศโครงการสร้าง
เขื่ อ นดอนสะโฮงได้ น� ำ ไปสู ่ ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากบรรดาภาคประชาสั ง คม
อันประกอบด้วย องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น�้ำโขงตอนล่าง อันมีสาเหตุ
มาจากที่รัฐบาลลาวประกาศด�ำเนินการโครงการดังกล่าวโดยปราศจากการรับฟัง
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์ของภาคประชาสังคม ประเทศเพือ่ นบ้านและคณะกรรมาธิการ
แม่นำ�้ โขง โดยรัฐบาลลาวอ้างว่า โครงการเขือ่ นดอนสะโฮงนัน้ เป็นขอบเขตอ�ำนาจ
อธิปไตยภายในรัฐ รวมทั้งรัฐบาลลาวได้ตีความว่าเขื่อนดอนสะโฮงไม่ได้อยู่บน
ล�ำน�้ำสายหลักของแม่น�้ำโขงทั้งหมด เพียงแค่ใช้พื้นที่บนแม่น�้ำโขงเพียงส่วนน้อย
เท่านัน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านโครงการเขือ่ นดอนสะโฮงขึน้ จาก
ภาคประชาสั ง คม จนน� ำ ไปสู ่ ก ารเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งเพื่ อ หยุ ด ยั้ ง การ
ด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงในรูปแบบต่างๆ
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ดังนัน้ ในบทความชิน้ นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอข้อคิดเห็นในประเด็น
เกี่ยวกับโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงที่น�ำไปสู่การต่อสู้และต่อรองเชิงอ�ำนาจ
ระหว่างรัฐบาลลาวกับกลุ่มภาคประชาสังคม หรือที่เรียกว่าเป็น “วิวาทะทางการ
เมือง” (Political controversy) โดยใช้กรอบแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนา อันน�ำไป
สูข่ อ้ ถกเถียงเกีย่ วกับการสร้างเขือ่ นดอนสะโฮงภายในสปป.ลาว ผ่านการรวบรวม
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวใน
เว็บไซด์สื่อกระแสหลักของสปป.ลาว และเว็บไซด์ของภาคประชาสังคมที่ออกมา
ต่อต้านการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอย่างไรก็ตามก่อนที่จะกล่าวถึงวิวาทะทางการ
เมืองของทั้ง 2 กลุ่มนี้ ในเบื้องต้นของบทความชิ้นนี้จะกล่าวถึงแนวคิดที่ใช้ใน
งานนี้และข้อมูลทั่วไปของเขื่อนดอนสะโฮงเพื่ออธิบายถึงความส�ำคัญของบริเวณ
สี่พันดอนต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาในแม่น�้ำโขง

ข้อมูลทั่วไปของเขื่อนดอนสะโฮงแขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว
ในงานศึกษาของ Diokmo และ Van Chinh (2006, pp. 1-2) ได้แสดง
ให้เห็นถึงความส�ำคัญของแม่น�้ำโขง ในฐานะที่เป็นแม่น�้ำที่มีขนาดใหญ่ และเต็ม
ไปด้วยความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม เพราะในบริเวณที่แม่น�้ำ
โขงไหลผ่านนั้น เริ่มต้นตั้งแต่ จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการก่อตั้งโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขง ได้นำ� ไปสูก่ ารพัฒนาในแม่นำ�้ โขงทีม่ จี ำ� นวนมากยิง่ ขึน้ และการ
พัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่ทันสมัย อันมุ่งเน้นแต่การอุปโภคบริโภคมากกว่า
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างเขื่อนในจีนบนแม่นำ�้ โขง ที่ปิดกั้นเส้นทาง
น�้ำของแม่น�้ำโขงและส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่บริเวณแม่น�้ำโขงตอนล่างและ
ระบบนิเวศวิทยาในแม่นำ�้ โขงอีกด้วย ส่วนสาเหตุทกี่ ารพัฒนาให้ทนั สมัยได้รบั ความ
นิยมบนแม่น�้ำโขงนั้น จากงานศึกษาของยศ สันตสมบัติ และคณะ (2014, น.3-6)
พบว่า ปัจจุบนั หลากหลายประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�ำ้ โขงเวลานีเ้ ป็นสังคมเปลีย่ น
ผ่าน (Transitional societies) นั่นคือการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ท่ามกลางกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วนี้ ได้สง่ ผลให้การจัดการทรัพยากรมีลกั ษณะรวมศูนย์อ�ำนาจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อแย่งชิงตักตวงทรัพยากรมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในแง่ของการสร้างเขื่อน
เหมืองแร่และไร่ขนาดใหญ่ ดังจะเห็นได้จากการตัดสินใจประกาศเดินหน้าการสร้าง
เขื่อนดอนสะโฮงจากรัฐบาลลาว ที่ถือเป็นการด�ำเนินการโดยปราศจากการรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง รวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของ
ภาคประชาสังคมในประเด็นดังกล่าว
เขื่อนดอนสะโฮง (Don Sahong Dam) เป็นอีกหนึ่งเขื่อนที่จะก่อสร้างบน
แม่น�้ำโขง ในบริเวณสี่พันดอน แขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว หรือแม่นำ�้ โขงตอนล่าง
สี่พันดอน (Siphandone) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของสปป.ลาว และกัมพูชา
ตัง้ อยูร่ ะหว่างเทือกเขาดงรักในทางทิศตะวันตกและทีร่ าบสูงโบโลเว่น (Bolovens
Plateau) ในทางทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสี่พันดอน
ประกอบด้วยเกาะแก่งเป็นจ�ำนวนมาก จึงท�ำให้สี่พันดอนได้รับการขนานนาม
ว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่มีอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่
ริมแม่น�้ำโขงตอนล่างกว่าล้านชีวิต เนื่องจากสี่พันดอนเป็นเส้นทางอพยพของ
พันธุ์ปลากว่า 205 ชนิดในแม่น�้ำโขง รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี
ซึ่งเป็นปลาโลมาน�้ำจืดที่สามารถพบเห็นได้ในแม่น�้ำโขงเท่านั้น ด้วยเหตุนี้สี่พัน
ดอนจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำรงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
แม่น�้ำโขง ดังที่ในงานศึกษาของ Hill and Hill (2009 อ้างถึงใน IUCN, 2009,
pp.70-74) ได้กล่าวว่า “สี่พันดอน คือแหล่งนิเวศวิทยาที่มีลักษณะเฉพาะ
อันจ�ำเป็นต่อภาคพื้นดินของแม่น�้ำโขงตอนล่างทั้งหมด ในพื้นที่นั้นเต็มด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก ทีท่ ุกๆคนต่างพยายามอนุรักษ์เกาะแก่งทัง้ หมดจาก
การพัฒนา” ที่ส�ำคัญสี่พันดอนยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรง
ชีพของผู้คนกว่าล้านคนในสปป.ลาว ไทย กัมพูชา และสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง
(Mekong Delta) ในเวียดนาม ดั่งเช่นในประเทศกัมพูชา กว่าร้อยละ 75 ของ
ปลาในโตนเลสาป (Tonle Sap) ขึ้นอยู่กับการอพยพของปลาที่อยู่ในสี่พันดอน
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ในช่วงหน้าแล้ง และโตนเลสาปถือมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตความเป็น
อยู่ของชาวกัมพูชา เพราะโตนเลสาปเป็นแหล่งผลิตอาหารอันดับ 2 ของประเทศ
กัมพูชา ยิ่งไปกว่านั้นประชาชนกว่า 100,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณสี่พันดอนต่าง
พึง่ พิงแม่นำ�้ โขงในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทสี่ ามารถเลีย้ งชีพและเป็น
แหล่งรายได้ โดยวิถีการผลิตของประชาชนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและจ�ำนวน
ของแม่นำ�้ โขง ซึง่ อาชีพการประมงถือเป็นรายได้หลักและเป็นแหล่งวัตถุดบิ อาหาร
ทีส่ ำ� คัญจนน�ำไปสูก่ ารคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการประมงใหม่ๆ และสืบทอดจาก
รุน่ สูร่ นุ่ ในบริเวณสีพ่ นั ดอนมีฮสู ะโฮง (HouSahong) อันเป็นทีร่ จู้ กั จากประชาชน
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าวว่าเป็นเส้นทางส�ำคัญส�ำหรับการอพยพของปลาชนิด
ต่างๆ รวมถึงมีขนาดทีเ่ หมาะสมทีท่ �ำให้ปลาชนิดต่างๆสามารถอพยพได้อย่างราบ
รื่น จนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้กล่าวว่า “หากฮูสะโฮงถูกกั้น
ประชาชนที่อาศัยอยู่เวียงจันทน์ก็จะไม่มีปลาเพียงพอต่อการบริโภค”
อย่างไรก็ตามภายหลังจากการพัฒนาในแม่น�้ำโขงที่มุ่งเน้นในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการสร้างเขือ่ น
การสร้างถนน การท�ำเหมืองแร่และการตัดไม้ท�ำลายป่า ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
ลบต่อระบบนิเวศวิทยาบนแม่น�้ำโขง จนน�ำไปสูก่ ารขยายตัวของจ�ำนวนดินตะกอน
และเนินทรายในแม่น�้ำโขง อันส่งผลกระทบอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ตอ่ การวางไข่และ
การเพาะพันธุป์ ลาในแม่นำ�้ โขง เนือ่ งจากดินตะกอนท�ำให้การแทรกซึมของแสงแดด
ลดลงและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน�้ำต่างๆ
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงเส้นทางไหลผ่านของแม่น้ําโขงตอนล่างและโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง
ที่มา: ภาพที
องค์การแม่
สากล, ม.ป.ป.: ออนไลน์นทางไหลผ่านของแม่น�้ำโขงตอนล่าง
่ 1น้ําแผนภาพแสดงเส้

งเขื
จากที่กล่าวถึงในข้างต้นพบว่และโครงการสร้
าฮูสะโฮงมีความสําคัญาเป็
นอย่่อานดอนสะโฮง
งยิ่งต่อระบบนิเวศวิทยาและพันธุ์ปลาต่างๆในแม่น้ําโขง
ตอนล่าง อย่างไรก็ตามในเดือนมีทีน่ม
าคม
รัฐบาลลาวได้
ทําบันม.ป.ป.:
ทึกความเข้ออนไลน์
าใจกับบริษัท Mega First Cooperation
า: ค.ศ.2006
องค์การแม่
น�้ำสากล,
Berhad (หรือ MFCB) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียในการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างเขื่อนบนแม่น้ําโขงซึ่งเขื่อนดอน
สะโฮงจะมีความสูงประมาณ 30-32 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 240-360 เมกกะวัตต์ วัตถุประสงค์หลักของ
จากที่กล่อาการตอบสนองต่
วถึงในข้างต้อความต้
นพบว่องการบริ
าฮูสะโฮงมี
ำคัญเป็นรวมถึ
อย่งายังยิ
่งต่อ งออก
การสร้ า งเขื่ อ นดอนสะโฮงคื
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ออกเฉี
ย
งใต้
(Battery
of
South
East Asia) ที่
ระบบนิเวศวิทยาและพันธุ์ปลาต่างๆ ในแม่น�้ำโขงตอนล่าง อย่างไรก็ตามใน
ถูกระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 7 (2010-2015) เนื่องจากสปป.ลาวยังคงเป็นประเทศด้อยพัฒนา
เดือนมีซึ่งนการพั
าคมฒนาโครงสร้
ค.ศ.2006
รัฐระบบสาธารณู
บาลลาวได้ปโภคและคุ
ท�ำบันทึณกภาพชี
ความเข้
บบริษงัทคาดหวั
Mega
ที่ยังขาดแคลน
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วิต ดังานั้นใจกั
รัฐบาลลาวจึ
งเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการสร้First
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ใ
Cooperation Berhad (หรือ MFCB) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซีนการพั
ย ฒนา
ประเทศ รวมทั้งสามารถบรรลุยุทธศาสตร์การขจัดความยากจน และหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาก่อน ค.ศ. 2020 อันเป็น
ในการศึ
กษาความเป็นไปได้
นำ�้ ฒโขงซึ
่งเขื่อนดอนสะโฮง
วาระการประชุ
มของพรรคประชาชนปฏิ
วัติลาวของการสร้
ครั้งที่ 6 ที่นาํางเขื
ไปสู่อ่เป้นบนแม่
าหมายการพั
นาประเทศระยะยาวของสปป.ลาวโดย
อาศัยการพั
ที่มีความเสมอภาคและยั
ยืน ไม่ว่าสามารถผลิ
จะเป็นการเข้าสูต่รกระแสไฟฟ้
ะบบตลาด การพัาฒได้
นาโครงสร้
างพื้นฐานที่มี
จะมีฒนาเศรษฐกิ
ความสูงจประมาณ
30-32 ่งเมตร
ประมาณ
ความจําเป็น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความมั่นคงด้านอาหาร การบริการทางสังคมและการอนุรักษ์
ต์ วัตได้ถุประกาศเตรี
ประสงค์ยมการสร้
หลักของการสร้
างเขื่องจากศึ
นดอนสะโฮงคื
อ 7 ปี
สิ่งแวดล้240-360
อมใน ค.ศ.2013เมกกะวั
ทางบริษัทตMFBC
างเขื่อนดังกล่าวภายหลั
กษามาเป็นระยะเวลา
โดยนายการตอบสนองต่
Peter Hawkins ผู้จอ
ัดการด้
านสิ่งอแวดล้
อมของเขื
่อนดอนสะโฮงได้
บายถึงรูปแบบการก่
่อนที่สามารถสร้าง
ความต้
งการบริ
โภคไฟฟ้
าในบริอเธิวณลาวใต้
รวมถึอสร้งยัางเขื
งสามารถ
ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเส้นทางอพยพของปลาในแม่น้ําโขง เนื่องจากโครงการ
ส่งออกกระแสไฟฟ้
อไฟแห่
ง ้งหมด
เขื่อนดอนสะโฮงนั
้น ไม่ได้อยู่บนเส้านไปยั
ทางแม่ง ประเทศไทยและกั
น้ําโขงสายหลัก หากแต่ใช้มพพู
ื้นทีช่เพีาตามนโยบายหม้
ยงร้อยละ 15 ของจํานวนแม่
น้ําโขงทั
เท่านั้น (Somsak
Phongkhao,
) ดังนั้นรัof
ฐบาลลาวจึ
งประกาศเดิ
หน้าโครงการดั
กล่าวไโดยมิ
ได้ปรึกษาหารือ
เอเชียตะวั
นออกเฉี2013:
ยงใต้ออนไลน์
(Battery
South
East นAsia)
ที่ถูกงระบุ
ว้ในแผน
คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกัมพูชา ไทย และ
เวียดนาม จึงนําไปสู่การตื่น ตัวของภาคประชาสั งคมที่เล็งเห็น ถึงปัญหาสิ่ง แวดล้อมที่จ ะเกิดขึ้นจากเขื่อนดอนสะโฮง จน
ก่อให้เกิดวิวาทะทางการเมือง หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตความ
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่ของประชาชนริ
มฝั่งโขง
เพื่อต่อ❃รองให้
รัฐบาลลาวยุ
ติโครงการดั
งกล่าว
การตื่นตัวของภาคประชาสังคมและนานาประเทศต่อโครงการเขื่อนดอนสะโฮง

พัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 7 (2010-2015) เนื่องจาก สปป.ลาว
ยังคงเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่ยังขาดแคลน ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวติ ดังนัน้ รัฐบาลลาวจึงคาดหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
การสร้างเขื่อนในสปป.ลาวนั้น จะสามารถน�ำรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าให้
แก่ประเทศเพือ่ นบ้านมาใช้ในการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ สามารถบรรลุยทุ ธศาสตร์
การขจัดความยากจน และหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาก่อน ค.ศ. 2020
อันเป็นวาระการประชุมของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 6 ที่นำ� ไปสู่เป้า
หมายการพัฒนาประเทศระยะยาวของสปป.ลาวโดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจทีม่ ี
ความเสมอภาคและยัง่ ยืน ไม่วา่ จะเป็นการเข้าสูร่ ะบบตลาด การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีความจ�ำเป็น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความมั่นคง
ด้านอาหาร การบริการทางสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน ค.ศ.2013
ทางบริษัท MFBC ได้ประกาศเตรียมการสร้างเขื่อนดังกล่าวภายหลังจากศึกษา
มาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยนาย Peter Hawkins ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
เขื่ อ นดอนสะโฮงได้ อ ธิ บ ายถึ ง รู ป แบบการก่ อ สร้ า งเขื่ อ นที่ ส ามารถสร้ า ง
ประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเส้น
ทางอพยพของปลาในแม่น�้ำโขง เนื่องจากโครงการเขื่อนดอนสะโฮงนั้น ไม่ได้
อยู่บนเส้นทางแม่น�้ำโขงสายหลัก หากแต่ใช้พื้นที่เพียงร้อยละ 15 ของจ�ำนวน
แม่น�้ำโขงทั้งหมดเท่านั้น (Somsak Phongkhao, 2013: ออนไลน์) ดังนั้น
รั ฐ บาลลาวจึ ง ประกาศเดิ น หน้ า โครงการดั ง กล่ า ว โดยมิ ไ ด้ ป รึ ก ษาหารื อ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง ประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
และประเทศเพื่ อ นบ้ า น อย่ า งกั ม พู ช า ไทย และเวี ย ดนาม จึ ง น� ำ ไปสู ่ ก าร
ตื่นตัวของภาคประชาสังคมที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากเขื่อน
ดอนสะโฮง จนก่อให้เกิดวิวาทะทางการเมือง หรือการแสดงความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับ
ผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ริมฝั่งโขง เพื่อต่อรองให้รัฐบาลลาวยุติโครงการดังกล่าว
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การตื่นตัวของภาคประชาสังคมและนานาประเทศ
ต่อโครงการเขื่อนดอนสะโฮง
ภายหลังจากที่รัฐบาลลาวประกาศเดินหน้าโครงการเขื่อนดอนสะโฮง
ในแขวงจ�ำปาสัก ซึ่งอยู่บริเวณแม่น�้ำโขงตอนล่าง อันมีความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
และวิถชี วี ติ ของผูค้ นริมสองฝัง่ โขงดังทีก่ ล่าวถึงในข้างต้น ประเด็นดังกล่าวได้น�ำไปสู่
การต่อต้านของภาคประชาสังคมในแม่น�้ำโขง อันประกอบด้วย กลุม่ องค์กรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการพัฒนาและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงและนานาชาติ (ThaiPublica, 2014: ออนไลน์) จากข้อมูล
ขององค์การแม่น�้ำสากลและสมาพันธ์แม่น�้ำแห่งกัมพูชา (2014: ออนไลน์)
ได้ออกมาประเมินผลกระทบด้านลบอันจะเกิดภายหลังจากที่เขื่อนดอนสะโฮง
ก่อสร้างเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ที่พึ่งพิงแม่น�้ำโขงในการหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากในบริเวณสี่พันดอนมีพันธุ์ปลา
เป็นจ�ำนวนกว่า 205 ชนิด หากโครงการเขือ่ นดอนสะโฮงขวางกัน้ แม่นำ�้ โขงทัง้ หมด
ก็จะน�ำไปสู่ปัญหาเส้นทางการอพยพของปลาตลอดทั้งปี และจะส่งผลกระทบ
ต่อชาวประมงที่ท�ำมาหากินในบริเวณแม่น�้ำโขงตอนล่าง นอกจากนี้แล้วยังส่ง
ผลกระทบต่อปลาโลมาอิรวดี ที่ถือว่าเป็นปลาโลมาน�้ ำจืดที่พบเห็นได้เพียงที่
แม่น�้ำโขงตอนล่างเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Ryan (2014, pp.7-8)
เกี่ยวกับผลกระทบจากเขื่อนดอนสะโฮงที่มีต่อปลาโลมาอิรวดี ได้แสดงให้เห็น
ว่า การขุดเจาะเพื่อก่อสร้างเขื่อนนั้น จะส่งเสียงดังรบกวนปลาโลมาอิรวดีและ
อาจส่งผลเสียหายต่อระบบประสาทของปลาโลมาอิรวดีจนท�ำให้ไม่สามารถหา
อาหารตามปกติเช่นเดียวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อนื่ ๆทีพ่ บว่าเขือ่ นจะปิดกัน้
เส้นทางอพยพของปลา รวมทั้งหยุดยั้งการไหลของตะกอนในแม่น�้ำโขงซึ่งมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการภาคเกษตรกรรม (ส�ำนักข่าวอิสรา, 2013: ออนไลน์) ดัง
นั้นการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงจึงส่งผลกระทบด้านลบกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่ องประชาชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อีกทัง้ ยังส่งผลให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแม่น�้ำโขงลดลง นอกจากผลกระทบด้านลบที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว
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ภาคประชาสังคมยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การสร้างเขื่อนในบริเวณแม่น�้ำโขง
ตอนล่างนัน้ เป็นการผลักดันโดยปราศจากการศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนอย่าง
พอเพียง รวมถึงไม่มีการปรึกษาหารือร่วมกับประชาชนในพื้นที่และภูมิภาค และ
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง (Mekong River Commission: MRC)
ด้วยเหตุนี้จึงน�ำไปสู่กระบวนการต่อสู้และต่อรองเชิงอ�ำนาจของกลุ่ม
ภาคประชาสังคมผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ โดยภาค
ประชาสังคมได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของแม่น�้ำโขงและผลกระทบด้านลบอัน
จะเกิดภายหลังจากโครงการเขื่อนดอนสะโฮงก่อสร้างเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลลาว คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกในโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงในการพิจารณา
ผลกระทบของการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงอีกครั้งเนื่องจากทั้ง 3 ภาคส่วนต่าง
เป็นตัวแสดงที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระแสหลักบนแม่น�้ำโขงและ
มีอ�ำนาจในการตัดสินใจด�ำเนินนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับแม่นำ�้ โขง รวมถึงจัดการ
ประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคในประเด็น “เขื่อนดอนสะโฮงในลาว: ความ
คิดเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม” ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 และ
ออกแถลงการณ์“หยุดเขื่อนบนแม่น�้ำโขงสายหลัก – หยุดการลงทุนทั้งหมด”
เพื่ อ ประกาศจุ ด ยื น ของภาคประชาสั ง คมในฐานะผู ้ ต ่ อ ต้ า นโครงการเขื่ อ น
ดอนสะโฮงแถลงการณ์ดังกล่าว สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า “ภาคประชาสังคม
เรียกร้องไม่ให้มกี ารลงทุนใดๆในโครงการเขือ่ นทัง้ หมดในแม่น�้ำโขง ให้ทกุ ธนาคาร
หยุดให้กู้เพื่อสร้างเขื่อนในแม่น�้ำโขงทั้งหมดและให้รัฐบาลของประเทศแม่น�้ำโขง
ตระหนักถึงผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงเคารพสิทธิของ
พวกเขาในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รัฐบาลของประเทศแม่น�้ำโขงจะต้องใช้
ความพยายามทั้งหมด ในการให้การก่อสร้างเขื่อนบนแม่น�้ำโขงสายหลักยุติลง
ทันทีและท�ำให้แน่ใจได้วา่ จะไม่มกี ารท�ำข้อตกลงใดๆอีกในอนาคตและสร้างเขือ่ น
บนแม่นำ�้ โขงอีกต่อไป ในท้ายทีส่ ดุ ในขณะทีส่ ญ
ั ญาสัมปทานของเขือ่ นดอนสะโฮง
ยังไม่ได้รับการลงนามและยังไม่มีธนาคารใดที่ประกาศต่อสาธารณะว่าจะให้เงินกู้
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ส�ำหรับโครงการนี้ เราขอเรียกร้องให้ไม่มีการลงทุนใดๆส�ำหรับโครงการที่เต็มไป
ด้วยความเสี่ยงนี้โดยเด็ดขาด” (ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน, 2014: ออนไลน์)
ส่วนทัศนคติของคณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง(Mekong River Commission:
MRC) ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรทีส่ ง่ เสริมและประสานงานด้านการจัดการและพัฒนา
แหล่งน�้ำ และทรัพยากรอันเกี่ยวเนื่องอื่นๆแบบยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
ของประเทศสมาชิก อันได้แก่ สปป.ลาว ไทย เวียดนาม และกัมพูชา รวมถึงการ
จัดหาข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และให้ค�ำแนะน�ำด้านนโยบาย (คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) พบว่า รัฐบาลลาวได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงทราบภายใต้ระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า
และข้อตกลง (Procedures for Notification, Prior consultation and
Agreement: PNPCA) ตามข้อตกลงแม่น�้ำโขง ค.ศ. 1995 (สมาคมแม่น�้ำ
เพื่อชีวิต, 2014: ออนไลน์) ถือเป็นเพียงการ “แจ้งเพื่อทราบ” เท่านั้นว่าจะ
ด�ำเนินการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮงภายใน ค.ศ. 2013 และอ้างว่าพื้นที่ของ
เขื่อนดอนสะโฮงเป็นขอบเขตอ�ำนาจอธิปไตยของสปป.ลาว และใช้พื้นที่แม่น�้ำ
โขงเพียงส่วนน้อยเท่านั้นรัฐบาลลาวจึงไม่ได้ขอค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะโฮง แต่ภายหลังจาก
ที่มีกระแสการคัดค้านจากภาคประชาสังคมรวมถึงการหยิบยกประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดจากเขื่อนดอนสะโฮงสู่เวทีสาธารณะ ดังนั้นคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงจึงจัดการประชุมวาระพิเศษที่นครหลวงเวียงจันทน์ใน ค.ศ. 2014
โดยมีมติตกลงให้น�ำเสนอโครงการเขื่อนดอนสะโฮงเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ง
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ 4 ประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการแม่น�้ำ
โขง โดยสาเหตุ ที่ ต ้ อ งมี ก ารประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ เขื่ อ นดอนสะโฮงเพิ่ ม เติ ม
อีกครั้ง เนื่องจากกองประชุมในวาระพิเศษนี้ ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
เกีย่ วกับการบังคับใช้ขอ้ ตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากแม่น�้ำโขงทีม่ ตี อ่ โครงการ
เขื่อนดอนสะโฮง ทั้งนี้ผู้แทนของรัฐบาลกัมพูชาและเวียดนาม เห็นว่ารัฐบาลลาว
จะต้องน�ำเสนอโครงการเขื่อนดอนสะโฮงเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือของ
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คณะกรรมาธิการแม่นำ�้ โขง ก่อนที่จะมีการก่อสร้าง เนื่องจากเป็นโครงการที่อยู่
บนแม่น�้ำโขงที่เป็นแม่น�้ำนานาชาติของทั้ง 6 ประเทศ และการสร้างเขื่อนจะ
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น�้ ำโขงตอนล่างอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ดังนั้นผลของการประชุมหารือวาระพิเศษในประเด็นเขื่อนดอนสะโฮงนี้
จะได้ถูกพิจารณาอีกครั้งในกองประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมาธิการ
แม่ น�้ำ โขงกั บ การประชุมสุดยอดผู้น�ำรัฐบาลของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ. 2014 ที่ประเทศเวียดนาม จึงท�ำให้
รัฐบาลลาว และบริษัท MFCB ต้องยุติการด�ำเนินงานก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง
เป็นการชั่วคราว (ทรงฤทธิ์ โพนเงิน, 2014: ออนไลน์)
ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เวียดนาม และไทย ที่ได้รับ
ผลกระทบจากเขื่อนดอนสะโฮง ได้ออกมาแสดงท่าทีเรียกร้องให้รัฐบาลลาว
พิจารณาเรื่องการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงขึ้นมาใหม่ ภายหลังจากการส� ำรวจ
เส้นทางอพยพของปลาร่วมกับรัฐบาลลาว แล้วพบว่าบางเส้นทางไม่มีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ รั ฐ บาลลาวควรจะท� ำ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ โครงการเขื่ อ น
ดอนสะโฮง ถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะออกมายืนยันว่าเขื่อนดอนสะโฮงนั้นใช้พื้นที่
เพียงร้อยละ 15 ของแม่นำ�้ โขงเท่านั้น แต่รัฐบาลกัมพูชาเกรงว่าการสร้างเขื่อน
ดังกล่าวจะน�ำมาซึ่งความเสียหายต่อโตนเลสาป (Tonle Sap) ในฐานะที่เป็น
แหล่งอาหารที่ส�ำคัญของชาวกัมพูชา จึงท�ำให้ชาวกัมพูชาบางส่วนที่อาศัยอยู่
บริเวณโตนเลสาปออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลกัมพูชาให้ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้าน
เขื่อนดอนสะโฮงเช่นเดียวกับไทยและเวียดนามที่ออกมาเรียกร้องให้สปป.ลาวยุติ
โครงการสร้างเขื่อนดังกล่าว
จากค�ำแถลงการณ์ของภาคประชาสังคม รวมถึงท่าทีของคณะกรรมาธิการ
แม่น�้ำโขงและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนดอน
สะโฮง ได้น�ำไปสู่วิวาทะทางการเมืองที่ภาคประชาสังคมออกมาต่อต้านและต่อ
รองผ่านการเขียนจดหมายเปิดผนึกออกค�ำแถลงการณ์เรียกร้องให้ยุติการสร้าง
เขื่อนบนแม่น�้ำโขง พร้อมทั้งลงนามต่อต้านโครงการเขื่อนดอนสะโฮง รวมถึงการ
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ประชุมพิจารณาเรื่องเขื่อนดอนสะโฮงโดยคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง กลุ่มเหล่านี้
ได้ใช้ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องประชาชนเป็นสาเหตุ
หลักในการต่อต้านการสร้างเขือ่ นดอนสะโฮงส่วนรัฐบาลลาวกลับไม่ได้เพิกเฉยต่อ
เสียงของภาคประชาสังคมแต่อย่างใด หากแต่พยายามสร้างข้อถกเถียงหรือวิวาทะ
ชุดใหม่เพื่อโต้แย้งกับภาคประชาสังคมเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอัน
เกิดจากการสร้างเขื่อนบนแม่น�้ ำโขง โดยรัฐบาลลาวได้จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ ในการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศวิทยาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ดังที่จะกล่าวถึงในล�ำดับ
ถัดไป

การสนับสนุนของรัฐบาลลาวภายใต้นโยบายหม้อไฟ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปัจจุบันเขื่อนในสปป.ลาวกว่า 23 แห่ง ได้ถูกสร้างเป็นที่เรียบร้อย และ
ยังมีอีก 10 แห่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างไรก็ตามยังคงมีอีก 2 โครงการที่
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากภาคประชาสังคมและนักสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
คือ เขื่อนไซยะบูลี (Xayabouli Dam) และเขื่อนดอนสะโฮง (Don Sahong
Dam) เนื่องจากเขื่อนทั้ง 2 แห่งก่อตั้งอยู่บริเวณแม่น�้ำโขงกระแสหลัก ที่เป็น
แม่น�้ำนานาชาติระหว่าง 6 ประเทศ และมีความส�ำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัย
อยู่บนสายน�้ำแห่งนี้ อย่างไรก็ตามสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีแม่น�้ำโขงไหลผ่าน
ร้อยละ 35 ของแม่น�้ำโขงทั้งหมด ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ�้ โขง จึงท�ำให้สปป.ลาวสามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีร่ มิ ฝัง่ โขงและทรัพยากร
จากแม่น�้ำโขงเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยเหตุนี้แม่น�้ำโขงจึงมีบทบาทเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจของสปป.ลาว รวมถึงการส่งออกกระแสไฟฟ้าที่กลายเป็น
อีกหนึ่งรายได้หลักของสปป.ลาว จากข้อมูลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (2011, pp.23-24) พบว่า ในระหว่าง ค.ศ. 2006-2010 ค่าเฉลี่ยของ
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การผลิตกระแสไฟฟ้าของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.12 ตามราคาท้องตลาด
ซึ่งครอบคลุมร้อยละ 3 ของ GDP และบรรลุร้อยละ 97 ตามแผนเป้าหมาย
ในแต่ละปีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.3 โดยภาคส่วนของกระแสไฟฟ้า
แบ่งเป็นร้อยละ 15 ของการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด
ส่วนเขือ่ นดอนสะโฮง ถือเป็นอีกหนึง่ โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยรัฐบาล
ลาวได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของเขือ่ นดังกล่าวในฐานะทีเ่ ป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า
เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคไฟฟ้าในบริเวณลาวใต้ รวมถึงแหล่งรายได้
ทางเศรษฐกิจจากการน�ำกระแสไฟฟ้าไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยดังที่
รัฐบาลลาวได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 7 ค.ศ.
2010-2015 ให้มีการส่งเสริมการสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศ
เช่นเดียวกับการท่องเที่ยว เหมืองแร่ และการลงทุนจากต่างประเทศ (Ministry
of Planning and Investment, 2011, pp. 99-101) เนื่องจากสปป.ลาว
เป็ น ประเทศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละมี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ ส� ำ คั ญ เป็ น
จ�ำนวนมาก ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้
รับจากการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง รวมถึงเขื่อนอื่นๆภายในประเทศ ดังที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสปป.ลาวที่มีเป้าหมายหลักคือ
การพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและหลุดพ้นจาก
สภาวะด้อยพัฒนาก่อน ค.ศ. 2020 รัฐบาลลาวได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้ทันสมัย
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นล�ำดับส�ำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ดั ง ที่ จ ะเห็ น ได้ จ ากยุ ท ธศาสตร์ ใ นการประชุ ม รั ฐ บาลลาวครั้ ง ที่ 7
ค.ศ. 2000 ว่า “ต่อสู้กับความยากจนผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ชนบทและการมีส่วนร่วมของประชาชน” (Fighting poverty through human
resource development, rural development and people’s participation)
(Lao PDR, n.d., p.1) ด้วยเหตุนคี้ วามต้องการหลุดพ้นจากสภาวะด้อยพัฒนาและ
การขจัดความยากจนภายในประเทศ ถือเป็นปัจจัยผลักดันของรัฐบาลลาวในการ
ส่งเสริมโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ที่ส่งผลให้รูปแบบของการพัฒนาในสปป.ลาว
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มีมิติของการพัฒนาให้ทันสมัยมากกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนและน�ำไปสู่การ
วิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาสังคมในท้ายที่สุด
อย่างไรก็ตามการต่อต้านจากภาคประชาสังคมได้ส่งผลให้รัฐบาลลาว
ต้องออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับรายละเอียดของเขื่อนดอนสะโฮงเพิ่มเติม เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาสังคมว่า เขื่อนดอนสะโฮงนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่แห่ง
สปป.ลาว เป็ น ตั ว แทนของรั ฐ บาลลาวในการดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบการสร้ า ง
เขื่ อ นดอนสะโฮงโดยผู ้ แ ทนของกระทรวงดั ง กล่ า วได้ อ อกมาประกาศว่ า
เขื่อนดอนสะโฮงนั้น ใช้เนื้อที่แม่น�้ำโขงเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้น
รัฐบาลลาวยังสร้างความเชื่อมั่นผ่านการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้ศึกษา
เกี่ยวกับความเป็นไปได้และผลกระทบของเขื่อน และผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า
เขื่ อ นดอนสะโฮงเต็ ม ไปด้ ว ยมายาคติ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประชาชนผู้ไม่เข้าใจรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ส่วนหลักฐานอ้างอิงที่
ภาคประชาสังคมน�ำมาใช้ในการอธิบายผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นข้อมูล
ที่ล้าสมัยและประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเป็นจ�ำนวนมาก ที่ส�ำคัญผู้เชี่ยวชาญ
ยังได้กล่าวอีกว่า “มายาคติที่หลายๆคนเชื่อนั้น ไม่เป็นความจริง” ส่วนของ
ปลาโลมาอิรวดีนั้น พบว่า ปกติปลาโลมาอิรวดีนั้นมีความรู้สึกไวต่อตะกอนอยู่
แล้ว และในแม่น�้ำโขงเองก็มีตะกอนเป็นจ�ำนวนมากและทางรัฐบาลลาว รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญต่างพยายามให้ดินตะกอนในแม่น�้ำโขงลดลง (Vientiane Times,
2013: ออนไลน์)
นอกจากนี้รัฐบาลลาวได้ปฏิญาณว่าจะสร้างเขื่อนด้วยความรับผิดชอบ
ด้วยการออกแบบเขื่อนดอนสะโฮงให้เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในการออกแบบเขื่อนขั้นตอนสุดท้าย
และทางรัฐบาลลาวมัน่ ใจว่าโครงการดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบด้านลบต่อแม่น�้ำโขง
ตอนล่าง รวมถึงผู้คนที่อาศัยอยู่บนต้นน�ำ้ อีกด้วย ดังนั้นรัฐบาลลาวจึงมีการเชิญ
ชวนให้มกี ารเข้าเยีย่ มชมโครงการดังกล่าว พร้อมทัง้ แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกีย่ วกับ
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เส้นทางอพยพของปลาในแม่น�้ำโขงว่าในบริเวณฮูสะโฮงนั้น ยังมีเส้นทางอพยพ
อื่นๆ ได้แก่ ฮูสะด�ำและฮูช้างเผือก โดยเส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ปลาใช้
อพยพตามปกติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังออกมา
ยืนยันว่าตนเองได้ศึกษารายละเอียดของโครงการเขื่อนดอนสะโฮงเป็นอย่างดี
ไม่วา่ จะเป็น ด้านวิศวกรรม ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
และสังคม และให้ค�ำมั่นว่าเขื่อนดอนสะโฮงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ
สัตว์น�้ำ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้พื้นที่แม่น�้ำโขงเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
ระหว่างที่ประเด็นเขื่อนดอนสะโฮงยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้น
รัฐบาลลาวยังคงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ติดตามการพัฒนา
ของเขื่อนดอนสะโฮงในบริเวณฮูสะโฮง รวมถึงให้งบสนับสนุนแก่ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยมุ่งเน้นไป
ที่เส้นทางอพยพของปลา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการประมงให้
มีความยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โครงการเขื่อนดอนสะโฮง ซึ่งมีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจั ด อบรมปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ อธิ บ ายโครงการเขื่ อ นดอนสะโฮงและสิ่ ง ที่
รัฐบาลลาวให้ความส�ำคัญต่อผลกระทบที่เกิดจากเขื่อนแห่งนี้ โดยมีตัวแทนจาก
คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและองค์การพัฒนาเอกชน และประเทศเพื่อนบ้าน
เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในการอบรมดังกล่าวได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
นักสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเขื่อนดอนสะโฮงขั้นตอน
สุดท้ายซึ่งนักสิ่งแวดล้อมและองค์กรพัฒนาเอกชนส่วนใหญ่ได้แสดงทัศนคติ
เกี่ ย วกั บ โครงการเขื่อนดอนสะโฮงว่าจะส่งผลกระทบด้านลบ ไม่ว่าจะเป็น
คุณภาพน�้ำ ดินตะกอน ปลาโลมาอิรวดี เส้นทางการอพยพของปลา ดังนั้นรัฐบาล
ลาวและกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ให้ค�ำมั่นแก่ภาคประชาสังคมว่าจะน�ำเอา
ความคิดเห็นนี้ไปใช้ในการปรับปรุงการออกแบบเขื่อนดอนสะโฮง ให้เป็นมิตรแก่
สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและให้ความร่วมมือตามข้อตกลงแม่น�้ำโขง
ใน ค.ศ.1995 ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง
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ส่วนผู้มีอ�ำนาจในแขวงจ�ำปาสัก สปป.ลาว ได้ออกมาสนับสนุนโครงการ
เขื่ อ นดอนสะโฮงและหวั ง ว่ า เขื่ อ นดอนสะโฮงจะสามารถกระตุ ้ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมในแขวงจ�ำปาสัก เนื่องจากในบริเวณคอนพะเพ็งนั้น ถือ
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) ที่เต็มไปด้วยจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมากที่ต้องการเยี่ยมชมความสวยงามของคอนพะเพ็ง
จากรายงานของแขวงจ� ำ ปาสั ก แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง จ� ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ� ำ นวน
500,000 คน ในค.ศ. 2013 และ 400,000 คน ใน ค.ศ.2012 อัตราการเพิ่ม
ขึ้นของนักท่องเที่ยวนี้ได้น�ำไปสู่การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการท่องเที่ยวใน
แขวงจ�ำปาสัก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในแขวงจ�ำปา
สักมากยิ่งขึ้นและสามารถก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชนในแขวงจ�ำปาสักและ
รั ฐ บาลลาว ดั ง นั้ น ในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า วควรจะมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม เกสท์เฮาส์ ร้านอาหาร ที่ส�ำคัญควรมีกระแส
ไฟฟ้ า ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการบริ โ ภคของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชนที่
อาศัยอยู่ในบริเวณลาวใต้ ดังนั้นผู้มีอ�ำนาจในแขวงจ�ำปาสัก จึงเล็งเห็นว่าเขื่อน
ดอนสะโฮงนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วในแขวงจ� ำ ปาสั ก
(Ekaphone Phouthonesy, 2014: ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการพัฒนาไม่ได้เป็นเรื่อง
ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเฉกเช่นในอดีต การพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับการ
ต่อสู้และการต่อรองนิยามความหมายของการพัฒนา หากมองวิวาทะทางการ
เมืองระหว่างทั้ง 2 กลุ่มจะเห็นได้ว่า ทั้งฝ่ายสนับสนุนและต่อต้านการสร้าง
เขื่อนดอนสะโฮงนั้น ต่างมีการนิยามความหมายของการพัฒนาที่แตกต่างกัน
หากกล่าวถึงในมิติของรัฐบาลลาวในฐานะผู้สนับสนุนพบว่า การพัฒนาให้ทัน
สมัย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและคุณภาพชีวิตนั้น
ถือเป็นการพัฒนาที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลลาวและสามารถน� ำราย
ได้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศและหลุดพ้นจากสภาวะด้อยพัฒนาตาม
แผนที่รัฐบาลลาวระบุไว้ ในขณะเดียวหากมองในมิติของภาคประชาสังคมกลับ
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พบว่า การพัฒนาให้ทนั สมัยน�ำมาซึง่ ผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมและวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนทีพ่ งึ่ พิงทรัพยากรแม่นำ�้ โขง ดังนัน้ การด�ำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบนแม่น�้ำโขงนั้น ควรจะมีการศึกษาผลกระทบให้อย่างถี่ถ้วน
รวมถึงฟังเสียงของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยจากโครงการ
ดังกล่าว ถึงแม้ว่าทั้งสองกลุ่มมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการพัฒนาที่แตกต่างกัน แต่
กลับมีการหยิบยกเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความชอบธรรมของแต่ละกลุ่ม
กล่าวคือ เรือ่ งการพัฒนาให้ทนั สมัยกับปัญหาสิง่ แวดล้อมกลายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
แยกออกจากกันได้ และสามารถน�ำไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อบรรลุต่อความเป้าหมายของแต่ละกลุ่มนั่นเอง

บทสรุป
ถึงแม้ว่าโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็น
อย่างมากจากภาคประชาสังคม รวมถึงกลุ่มประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง
แต่รัฐบาลลาวยังคงประกาศเดินหน้าโครงการดังกล่าว หลังจากศึกษาผลกระทบ
และเป็นไปได้กว่า 7 ปี อันน�ำไปสู่วิวาทะทางการเมืองระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน
และต่อต้าน โดยกลุ่มผู้ต่อต้านโครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงนั้น ประกอบด้วย
องค์การพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการพัฒนา หรือเรียกว่าเป็น
ภาคประชาสังคม กลุ่มภาคประชาสังคมได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังจากการก่อสร้างเขือ่ นดอนสะโฮง
เสร็จสิ้น ส่วนรูปแบบของการต่อสู้และต่อรองของกลุ่มภาคประชาสังคม คือ การ
ยืน่ จดหมายแก่รฐั บาลลาว คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงและรัฐบาลประเทศสมาชิก
ในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง รวมถึงการจัดงานประชุมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากโครงการเขื่อนดอนสะโฮงเสร็จสิ้นและลงนาม
ต่อต้านเขือ่ นดอนสะโฮง เพือ่ ให้ประเด็นดังกล่าวเป็นทีจ่ บั ตามองต่อเวทีสาธารณะ
และให้รัฐบาลลาวยุติโครงการสร้างเขื่อนดังกล่าว ส่วนกระแสการสนับสนุนนั้น
พบว่า รัฐบาลลาวได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการขาย
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กระแสไฟฟ้าให้แก่กลุม่ ประเทศเพือ่ นบ้าน รวมถึงตอบสนองความต้องการบริโภค
ไฟฟ้าในบริเวณลาวตอนใต้ จึงส่งผลให้เกิดการสนับสนุนโครงการเขือ่ นดอนสะโฮง
ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลลาวยังคาดหวังว่าจะสามารถน�ำรายได้ที่ได้รับจากการขาย
กระแสไฟฟ้าไปยังประเทศเพือ่ นบ้านมาใช้ในการพัฒนาประเทศ เพือ่ หลุดพ้นจาก
ความยากจนและสภาวะด้อยพัฒนาก่อน ค.ศ. 2020 แต่ด้วยกระแสการต่อต้าน
จากภาคประชาสังคม ได้สง่ ผลให้รฐั บาลลาวต้องออกมาชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับ
เขื่อนดอนสะโฮงเพิ่มเติม รวมถึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคม
เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว นอกจากนี้รัฐบาลลาวได้ออกมาปฏิญาณว่าจะสร้าง
เขือ่ นด้วยความรับผิดชอบและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จากต่ า งประเทศออกมาน� ำ เสนอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เขื่ อ นดอนสะโฮงเพิ่ ม เติ ม
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่า เขื่อนดอนสะโฮงนั้น จะก่อสร้างบนแม่น�้ ำโขงเพียง
ร้อยละ 15 เท่านั้น และผู้เชี่ยวชาญยังยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมในแม่นำ�้ โขงตอนล่างอีกด้วย อย่างไรก็ตามโครงการ
เขื่อนดอนสะโฮงยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและ
รัฐบาลลาวได้ประกาศหยุดการด�ำเนินการก่อสร้างชั่วคราว เพื่อรอให้วาระการ
ประชุมว่าด้วยเรื่องการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ
ทั้ง 4 ประเทศ ของคณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขงในเดือนเมษายน ค.ศ.2014
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พลวัตแห่งวิถีอาเซียนกับวัฏจักร
แห่งสันติภาพในภูมิภาค
Dynamism of ASEAN Way and Cycle
of Peace in the Region
มนตรี  วิวาห์สุข
Montree Wiwasukh

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้อาศัยข้อมูล 3 ชุด คือ ดัชนีสันติภาพโลก หลักการแห่งวิถี
อาเซียน และปฎิจจสมุปบาท เพื่อศึกษาพลวัตของวิถีอาเซียนในการขับเคลื่อน
วัฏจักรแห่งสันติภาพในภูมิภาคตามกระบวนธรรมแห่งปฎิจจสมุปบาท ดัชนี
สันติภาพโลกจากผลการประเมินสันติภาพของภูมภิ าคทัว่ โลก ด้วยตัวชีว้ ดั สันติภาพ
เชิงลบและเชิงบวก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภาพรวม แม้จะมีสันติภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ถือว่าเสื่อมลงตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจาก
การด�ำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วยหลักการ
แห่งวิถีอาเซียน ดังนั้น การปรับปรุงหลักการแห่งวิถีอาเซียนจะขับเคลื่อนวัฏจักร
แห่งสันติภาพในภูมิภาคไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยจุดเริ่มต้นแห่งวัฏจักรสันติภาพ คือ
การตื่นรู้
ค�ำส�ำคัญ: ภูมิภาค วิถีอาเซียน สันติภาพ การตื่นรู้ ปฎิจจสมุปบาท
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Abstract

This article utilized the threefold set of data: the global peace
index, the principle of ASEAN Way and Paticcasamuppada (the
Dependent Origination theory), to study the dynamism of ASEAN
Way in propelling the peace cycle in the region. The global peace
index from the result of peace evaluation in the regions around the
world through the negative and positive peace indicators showed
that although, South East Asia in general attained a medium level of
peace but it has continuously decayed for past six years. This was
a consequence of the international performance of ASEAN member
states based on the principle of ASEAN Way. So, the adjustment of
the ASEAN Way principle will propel the peace cycle in the region
to higher level. And the starting point of peace cycle is the mindful
awareness.
Keywords: region, ASEAN Way, peace, mindful awareness,
Paticcasamuppada
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บทน�ำ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ก�ำลังรวมตัวกันให้เป็นประชาคม
เดียว ใน พ.ศ. 2558 เรียกว่าประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC)
ผ่านทางประชาคมย่อย 3 ประชาคม คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
(ASEAN Political Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN
Economic Community: AEC) และ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC) เป้าหมายสุดท้ายของประชาคมอาเซียน
คือ สันติภาพ หรือ ความสงบสุขของประชาชนทั้งหมดของประเทศสมาชิก
ผ่านกลไกการท�ำงานตามหลักการของวิถีอาเซียน (ASEAN Way) อาเซียนจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ได้หรือไม่ในเมื่อตลอดระยะเวลา 6 ปีที่
ผ่าน สันติภาพของโลกและภูมิภาคเสื่อมลงตลอดเวลา
สันติภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จัดล�ำดับตามภูมิภาคที่มีสันติภาพสูงไป
หาภูมิภาคที่มีสันติภาพต�่ำ ดังนี้
(1) ยุโรป (1.62) (2) อเมริกาเหนือ (1.72) (3) เอเชีย-แปซิฟิค (1.91) (4)
อเมริกาใต้ (2.04) (5) อเมริกากลางและคาริบเบียน (2.10) (6) ซับ-ซาฮาราแอฟริกา
(2.24) (7) รัสเซียและยูเรเซีย (2.30) (8) ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (2.33)
(9) เอเชียใต้ (2.44) ดัชนีสันติภาพโลกนี้จัดท�ำโดยสถาบันเศรษฐศาสตร์และ
สันติภาพ (Institute for Economics and Peace, 2013) ด้วยตัวชี้วัดสันติภาพ
เชิงลบและสันติภาพเชิงบวก
ตัวชี้วัดสันติภาพเชิงลบมี 22 ตัว ได้แก่ (1) ความขัดแย้งภายในและ
ระหว่างประเทศในปัจจุบัน (ongoing domestic and international
conflict) มี 5 ตัว ได้แก่ (1) จ�ำนวนการต่อสู้ที่เป็นผลจากความขัดแย้งภายนอก
และภายใน (number of external and internal conflicts fought) (2)
จ�ำนวนการตายที่เป็นผลจากความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ (ภายนอก) (number
of deaths from organised conflict (external) (3) จ�ำนวนการตายที่เป็น
ผลจากความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ (ภายใน) (number of deaths from
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organised conflict (internal) (4) ระดับความขัดแย้งอย่างเป็นระบบ (ภายใน)
(level of organised conflict (internal) (5) ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้าน (relations with neighbouring countries)
(2) ความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (societal safety and
security) มี 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) ระดับของอาชญากรรมในสังคมที่ประจักษ์
ชัด (level of perceived criminality in society) (2) จ�ำนวนของผู้ลี้ภัยและ
ผู้อพยพพลัดถิ่นเทียบกับอัตราส่วนของประชากร (number of refugees and
displaced people as a percentage of the population) (3) ความไม่มั่นคง
ทางการเมือง (political instability) (4) ขอบเขตของความเลวร้ายทางการเมือง
(political terror scale) (10) กิจกรรมของผู้ก่อการร้าย (terrorist activity) (5)
จ�ำนวนของการฆาตกรรมต่อประชาชนหนึ่งแสนคน (number of homicides
per 100,000 people) (6) ระดับของอาชญากรรมที่ก่อความรุนแรง (level of
violent crime) (7) แนวโน้มการแสดงออกอย่างรุนแรง (likelihood of violent
demonstrations) (8) จ�ำนวนประชากรทีต่ ดิ คุกต่อประชาชนจ�ำนวนหนึง่ แสนคน
(number of jailed population per 100,000 people) (9) จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ด้านความมัน่ คงภายในและต�ำรวจต่อประชาชนจ�ำนวนหนึง่ แสนคน (number of
internal security officers and police per 100,000 people)
(3) กิจการทหาร (militarization) มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) รายจ่าย
ทางการทหารเทียบกับอัตราส่วนของจีดีพี (military expenditure as a
percentage of GDP) (2) จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารทางทหาร
ต่ อ ประชาชนหนึ่ ง แสนคน (number of armed-services personnel
per 100,000 people) (3) ระดับของการถ่ายโอนอาวุธตามแบบทีส่ ำ� คัญในฐานะ
ผู้รับ (การน�ำเข้า) ต่อประชาชนหนึ่งแสนคน (volume of transfers of major
conventional weapons as recipient (imports) per 100,000 people)
(4) ระดับการถ่ายโอนอาวุธตามแบบที่ส� ำคัญในฐานะผู้จัดหา (การส่งออก)
ต่อประชาชนหนึ่งแสนคน (volume of transfers of major conventional
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weapons as supplier (exports) per 100,000 people) (5) การมีส่วน
ร่ ว มทางการเงิ น เพื่ อ ภารกิ จ ด้ า นการรั ก ษาสั น ติ ภ าพของยู เ อ็ น (financial
contribution to UN peacekeeping missions) (6) สมรรถนะด้านอาวุธ
นิวเคลียร์และอาวุธหนัก (nuclear and heavy weapons capability)
(7) ความสะดวกในการเข้าถึงอาวุธพกและอาวุธเบา (ease of access to small
arms and light weapons)
ตัวชี้วัดของสันติภาพเชิงบวกมี 8 ตัว ได้แก่ (1) รัฐบาลปฏิบัติงานได้
อย่างดี (well functioning government) (2) บรรยากาศเอื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจ (sound business environment) (3) การกระจายทรัพยากรอย่างเสมอ
ภาค (equitable distribution of resources) (4) การยอมรับสิทธิของผู้อื่น
(acceptance of the rights of others) (5) ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน
(good relations with neighbours) (6) เสรีภาพของการสื่อสาร (free flow of
information) (7) ทุนมนุษย์อยู่ในระดับสูง (high levels of human capital)
และ (8) การทุจริตอยู่ในระดับต�่ำ (low levels of corruption)
ประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นประเทศบรูไนซึ่งไม่มีข้อมูล)
จัดอยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ประกอบด้วยประเทศจ�ำนวน 19 ประเทศ ได้แก่
กัมพูชา เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น ติมอร์เลสเต ไต้หวัน ไทย นิวซีแลนด์
ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์
ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย โดยภาพรวมมีสันติภาพเชิงลบอยู่ในระดับสูง และ
สันติภาพเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1
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นิวซีแลนด์ ปาปัว-นิวกินี ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย โดย
ภาพรวมมีสันติภาพเชิงลบอยู่ในระดับสูง และสันติภาพเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สันติภาพในเอเชีย-แปซิฟิค

ตารางที่ 1 สันติภาพในเอเชีย-แปซิฟิค
เอเชีย- แปซิฟิค
สันติภาพเชิงลบ
สันติภาพเชิงบวก
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
นิวซีแลนด์
สูงมาก
3(1.24)
1
สูงมาก
9(1.50)
1
ญี่ปุ่น
สูงมาก
6(1.29)
2
สูงมาก
16(1.79)
3
ออสเตรเลีย
สูงมาก
16(1.44)
3
สูงมาก
10(1.54)
2
สิงคโปร์
สูงมาก
16(1.44)
3
สูงมาก
17(1.82)
4
ไต้หวัน
สูงมาก
26(1.54)
5
มาเลเซีย
สูง
29(1.57)
6
ปานกลาง
43(2.65)
6
ลาว
สูง
39(1.72)
7
ต่ํา
109(3.60)
14
เวียดนาม
สูง
41(1.77)
8
ต่ํา
77(3.17)
9
เกาหลีใต้
สูง
47(1.82)
9
สูง
26(2.08)
5
ติมอร์เลสเต
สูง
51(1.85)
10
อินโดนีเซีย
สูง
54(1.88)
11
ต่ํา
79(3.19)
10
มองโกเลีย
สูง
64(1.92)
12
ปานกลาง
61(2.93)
7
ปาปัวนิวกินี
ปานกลาง 99(2.13)
13
จีน
ปานกลาง 101(2.14)
14
ต่ํา
81(3.24)
11
กัมพูชา
ปานกลาง 115(2.26)
15
ต่ํา
100(3.41)
13
ฟิลิปปินส์
ปานกลาง 129(2.37)
16
ต่ํา
86(3.27)
12
ไทย
ปานกลาง 130(2.38)
17
ปานกลาง
63(2.95)
8
เมียนมาร์
ต่ํา
140(2.53) 18
เอเชีย-แปซิฟิค
สันติภาพเชิงลบ
สันติภาพเชิงบวก
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
เกาหลีเหนือ
ต่ํามาก
154(3.04) 19
รวม
1.91 (สูง)
2.48 (ปานกลาง)
หมายเหตุ. จาก Global Peace Index 2013 โดย Institute for Economics and Peace, 2013,
หมายเหตุ. จาก Global Peace Index 2013 โดย Institute for Economics
www.economicsandpeace.org.

and Peace, 2013, www.economicsandpeace.org.

เมื่อแยกประเทศเอเชีย-แปซิฟิคออกเป็น 2 ภูมิภาค คือ เอเชียตะวันออก-แปซิฟิค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็น
ได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิค ซึ่งประกอบด้วยประเทศจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น
ติมอร์เลสเต ไต้หเมืวัน่อแยกประเทศเอเชี
นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินยี -แปซิ
มองโกเลีฟยิคออกเป็
ออสเตรเลีนย 2โดยภาพรวมมี
ภาพทัย้งเชิตะวั
งลบและเชิ
งบวกอยู่ใน
ภูมิภาค คืสอันติเอเชี
นออกระดับสูง ดังตารางที่ 2

แปซิฟิค และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออก-แปซิฟิค
ซึ่งประกอบด้วยประเทศจ�ำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน
ญี่ปุ่น ติมอร์เลสเต ไต้หวัน นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี มองโกเลีย ออสเตรเลีย โดย
ภาพรวมมีสันติภาพทั้งเชิงลบและเชิงบวกอยู่ในระดับสูง ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สันติภาพในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิค

ตารางที่ 2 สันติภาพในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิค
เอเชีย- แปซิฟิค สันติภาพเชิงลบ
สันติภาพเชิงบวก
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
ระดับ
โลก
ภูมิภาค
นิวซีแลนด์
สูงมาก
3(1.24)
1
สูงมาก
9(1.50)
1
ญี่ปุ่น
สูงมาก
6(1.29)
2
สูงมาก
16(1.79)
3
ออสเตรเลีย
สูงมาก
16(1.44)
3
สูงมาก
10(1.54)
2
ไต้หวัน
สูงมาก
26(1.54)
4
เกาหลีใต้
สูง
47(1.82)
5
สูง
26(2.08)
4
ติมอร์เลสเต
สูง
51(1.85)
6
มองโกเลีย
สูง
64(1.92)
7
ปานกลาง
61(2.93)
5
ปาปัวนิวกินี
ปานกลาง
99(2.13)
8
จีน
ปานกลาง
101(2.14)
9
ต่ํา
81(3.24)
6
เกาหลีเหนือ
ต่ํามาก
154(3.04)
10
รวม
1.84 (สูง)
2.18 (สูง)
หมายเหตุ. จาก Global Peace Index 2013 โดย Institute for Economics and Peace, 2013,
www.economicsandpeace.org.

หมายเหตุ. จาก Global Peace Index 2013 โดย Institute for Economics
andในขณะที
Peace,
2013,ยตะวัwww.economicsandpeace.org.
่ภูมิภาคเอเชี
นออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศจํานวน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศบรูไนเพราะไม่

มีข้อมูล ได้แก่ กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยภาพรวมมีสันติภาพ
เชิงลบอยู่ในระดัในขณะที
บสูง และเชิงภ
่ในระดับปานกลาง
งตารางทีย่ 3งใต้ ซึง่ ประกอบด้วยประเทศจ�ำนวน
่ บวกอยู
มู ภิ าคเอเชี
ยตะวันดัออกเฉี
ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงกล่าวได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแปรของสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย -แป
ประเทศ
ยกเว้
นประเทศบรู
มีข้องมูส่ลวนภูได้มิภแาคเอเชี
ก่ กัมยพูตะวัชนาออกเฉี
ไทยยงใต้
ฟิลมิปีสันปิตินภาพเชิ
ส์ งลบซิฟิค 9เพราะภู
มิภาคเอเชี
ย-แปซิ
ฟิค มีสันติภาพเชิไนเพราะไม่
งลบ-สูง และบวก-สู
สูง และบวก-ปานกลาง
เมื่อรวมกั
นเข้เวี
าทํยาให้
ภูมิภาคเอเชี
ย-แปซิและอิ
ฟิค มีสน
ันติโดนี
ภาพเชิ
ง และบวก-ปานกลาง
เป็นไปตาม
มาเลเซีย เมียนมาร์
ลาว
ดนาม
สิงคโปร์
เซีงยลบ-สู
โดยภาพรวมมี
สนั ติภซึ่งาพ
สันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามสันติภาพเชิงลบและบวกนี้กล่าวไว้โดยภาพรวม หากแยกราย
เชิงลบอยู
นระดับสูมงิภาคเอเชี
และเชิยตะวั
งบวกอยู
่ในระดั
งตารางที
3 บต่ํามาก ในขณะที่
ประเทศจะเห็
นว่า่ใประเทศในภู
นออก-แปซิ
ฟิคหนึบ่งปานกลาง
ประเทศมีสันติดัภาพเชิ
งลบอยู่ใ่ นระดั
มีระดัจึบงสักล่
นติภาาพต่
ําที่สวุด่ าเพีภูยงระดั
ต่ําเท่านั้น ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ประเทศในภูมิภาคเอเชี
นออกเฉี
งใต้น
ดั ง นั้ นยตะวัในเบื
้ อยงต้
วได้
มิ ภบาคเอเชี
แม้การแยกกล่าวรายประเทศจะเป็นที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่เป้าหมายของบทความชิ้นนี้จึงละไว้ เพราะบทความชิ้นนี้มุ่ง
เป็นตัวแปรของสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค เพราะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
แสดงภาพรวมของสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศสมาชิกอาเซียน

มีสนั ติภาพเชิงลบ-สูง และบวก-สูง ส่วนภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มสี นั ติภาพ
่ 3 สังนติภและบวก-ปานกลาง
าพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่ อ รวมกั น เข้ า ท� ำ ให้ ภู มิ ภ าคเอเชี ย -แปซิ ฟ ิ ค
เชิตารางที
งลบ-สู
เอเชียตะวันออก
สันติภาพเชิงลบ
สันติภาพเชิงบวก
มีสันติเฉีภยาพเชิ
ซึ่งเป็นระดั
ไปตามสั
นติโลก
ภาพในภูภูมมิภิภาคาค
งใต้ งลบ-สูงระดัและบวก-ปานกลาง
บ
โลก
ภูมิภาค
บ
สิงคโปร์
สูงมาก
1 น ติ ภ าพเชิ
สูงมากง ลบและบวกนี
17(1.82) ้ ก1ล่ า วไว้
เอเชี
ย ตะวั น ออกเฉี
ย งใต้ อย่16(1.44)
า งไรก็ ต ามสั
มาเลเซีย
สูง
29(1.57)
2
ปานกลาง 43(2.65)
2
โดยภาพรวม
หากแยกรายประเทศจะเห็
น ว่ต่าําประเทศในภู
มิ ภ าคเอเชี
ย
ลาว
สูง
39(1.72)
3
109(3.60) 8
ตะวั
ออก-แปซิฟิคสูงหนึ่งประเทศมี
สันติภ4าพเชิงลบอยู
ต�ำ่ มาก ในขณะที
่
เวียน
ดนาม
41(1.77)
ต่ํา ่ในระดับ77(3.17)
4
อิ
น
โดนี
เ
ซี
ย
สู
ง
54(1.88)
5
ต่
า
ํ
79(3.19)
5
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระดับสันติภาพต�ำ่ ที่สุดเพียงระดับ
มพูชา
ปานกลาง 115(2.26) 6
ต่ํา
100(3.41) 7
ต�่ำฟิกัเท่
ลิปาปินั
นส์้น
ปานกลาง 129(2.37) 7
ต่ํา
86(3.27)
6
ไทย

ปานกลาง

130(2.38)

8

ปานกลาง

63(2.95)
3
รวม
1.98 (สูง)
3.0 (ปานกลาง)
หมายเหตุ. จาก Global Peace Index 2013 โดย Institute for Economics and Peace, 2013,
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ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศจํานวน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศบรูไนเพราะไม่
มีข้อมูล ได้แก่ กัมพูชา ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยภาพรวมมีสันติภาพ
เชิงลบอยู่ในระดับสูง และเชิงบวกอยู่ในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 3
ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงกล่าวได้ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวแปรของสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย -แป
ซิฟิค เพราะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค มีสันติภาพเชิงลบ-สูง และบวก-สูง ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสันติภาพเชิงลบสูง และบวก-ปานกลาง
เมื่อรวมกันเข้าาทํวรายประเทศจะเป็
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เมือ่ อาเซียนเป็นตัวแปรทีท่ ำ� ให้สนั ติภาพเชิงบวกในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟคิ
ต�่ำลงประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง คือ ระดับของสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อยูใ่ นระดับสูง-ปานกลาง ซึง่ แสดงให้เห็นว่ายังมีระดับสันติภาพ
ระดับสูงกว่าปัจจุบันเป็นเป้าหมายให้อาเซียนบรรลุถึง อาเซียนจะสามารถอาศัย
กลไกตามหลักการแห่งวิถีอาเซียน เพื่อพัฒนาสันติภาพในภูมิภาคให้อยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้นได้หรือไม่ ดัชนีชี้วัดสันติภาพ ได้กล่าวไว้แล้วในบทน�ำนี้ ในล�ำดับถัดไปจะ
กล่าวถึงหลักการของวิถีอาเซียน และทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท แล้ววิเคราะห์พลวัต
แห่งวิถีอาเซียน และวัฏจักรแห่งสันติภาพในภูมิภาค ต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีประกอบการวิเคราะห์พลวัตและวัฏจักรสันติภาพ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ หลักการแห่งวิถีอาเซียน และหลักการ
แห่งทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท มีหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. หลักการแห่งวิถีอาเซียน มีลักษณะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (norm)
มากกว่าที่จะเป็นกฏเกณฑ์ (rule of law) ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่
ธรรมเนียมปฏิบัติที่อิงค่านิยมสากล และธรรมเนียมปฏิบัติที่อิงค่านิยมภูมิภาค
ค่านิยมสากลของวิถอี าเซียน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ข้อ ได้แก่ (1) การเคารพ
เอกราช อธิปไตย ความเสมอภาค บูรณภาพเหนือดินแดน และเอกลักษณ์ของชาติ
สมาชิก (2) สิทธิของชาติสมาชิกในการป้องกันประเทศให้ด�ำรงอยู่โดยปราศจาก
การแทรกแซง การบ่อนท�ำลาย และการขูบ่ งั คับจากภายนอก (3) การไม่แทรกแซง
กิจการภายในของประเทศสมาชิก (4) การยุติความแตกต่างหรือข้อโต้แย้งด้วย
สันติวิธี และ (5) การไม่ก่อภัยคุกคามหรือการใช้ก�ำลังต่อประเทศสมาชิก
(ASEAN, 1976) แม้ค่านิยมสากลของวิถีอาเซียนจะมี 5 ข้อ แต่แกนกลางของ
ค่านิยมทั้งหมดคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก
ค่านิยมภูมิภาค คือ การปรึกษาหารือและฉันทามติ (consultation and
consensus) ซึง่ มีลกั ษณะ 4 อย่าง ได้แก่ (1) การบรรลุขอ้ ตกลงมาจากการปรึกษา
หารือและการเห็นด้วยของทุกฝ่าย (2) หากมีการไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นให้เลื่อนการ
หารือนั้นออกไป (3) ประเทศสมาชิกพร้อมเลื่อนผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อให้ผล
ประโยชน์ของประชาคมมาก่อน และ (4) การให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการที่
ไม่เป็นทางการหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าระบบสถาบัน (Collins, 2003;
Acharya, 2001)
กล่าวโดยสรุปวิถีอาเซียนประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การไม่แทรกแซง
กิจการภายในการปรึกษาหารือ และฉันทามติ โดยส่วนแรกมาจากค่านิยมสากล
และสองส่วนหลังมาจากค่านิยมภูมิภาค
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2. หลักการแห่งทฤษฎีปฏิจจสมุปบาท แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่
หลักการทั่วไป และ หลักการเฉพาะหรือ หลักการประยุกต์ (พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต), 2546; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553) ดังนี้
หลักการทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ (1) สายเกิด มีหลักว่า
“เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น” และ (2) สายดับ
มีหลักการว่า “เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้ก็ดับ”
หลักการเฉพาะ แบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) อวิชชา (ความไม่รู้)
(2) สั ง ขาร (การปรุงแต่ง) (3) วิญญาณ (การรับรู้) (4) นามรูป (กายใจ)
(5) สฬายตนะ (องคาพยพของชีวิต) (6) ผัสสะ (การกระทบ) (7) เวทนา
(ความรู้สึก) (8) ตัณหา (ความอยาก) (9) อุปาทาน (ความยึดมั่น) (10) ภพ
(เจตนาและผลแห่งเจตนา) (11) ชาติ (การเกิด) (12) ชรามรณะ (การเสื่อมสลาย)
หัวข้อเหล่านี้อาศัยกันและกันเกิดทุกข์ หรือ ดับทุกข์ตามหลักการทั่วไป
หลักการเฉพาะทั้ง 12 หัวข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) กิเลส
(สิ่งที่ท�ำให้ใจเศร้าหมอง) คือ อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน (2) กรรม (เจตนาและ
ผลแห่งเจตนา) คือ สังขาร และภพ และ (3) วิบาก (ผลแห่งกรรม) คือ วิญญาณ
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ชาติ และ ชรามรณะ
ส่วนทั้ง 3 นี้ เป็นกระบวนการ หรือ เมื่อเคลื่อนไปในฐานะวงจรแห่ง
การเกิดทุกข์เรียกว่าวัฏฏะหรือวัฏจักร คือ การเคลือ่ นไปตามกระบวนแห่งวัฏจักร
หรือสังสารวัฏ เรียกว่า อนุโลมพลวัต หากตรงข้ามก็เป็นกระบวนการหรือวงจร
ดับทุกข์ กล่าวคือ ไม่มีกิเลส ไม่มีกรรม และไม่มีวิบาก เรียกว่าวิวัฏฏ์ เรียกว่า
ปฏิโลมพลวัต
วิถีอาเซียนจะถูกวิเคราะห์ด้วยหลักการปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นเป็น
กลไกแห่งสันติภาพในภูมิภาค เพื่อตอบค�ำถามว่า วิถีอาเซียน เป็นอนุโลมพลวัต
หรือ ปฏิโลมพลวัต ของวัฏจักร หรือ วิวัฏจักร แห่งสันติภาพในภูมิภาค โดยการ
วิเคราะห์แบบ 2 มิติ คือ องค์กร และ บุคคล หมายความว่า มิติแรก ให้องค์กร
เป็นตัวตั้ง มีบทบาทในการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อให้คนปฏิบัติตาม และมิติหลัง ให้
คนเป็นตัวตัง้ มีบทบาทในการก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ ให้องค์กรมีลกั ษณะอย่างหนึง่
อย่างใด ดังนี้
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องค์กรก�ำหนดคน
สันติภาพ คือ ความสงบสุข เมื่อเกิดขึ้นหรือมีอยู่ที่ใด ความวุ่นวายและ
ความทุกข์ก็ดับหายไปจากที่นั้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ด้วยการไม่มีกิเลส คือ อวิชชา
ตัณหา และอุปาทาน ในบริบทขององค์การระหว่างชาติของประเทศสมาชิก
10 ประเทศ เช่น อาเซียน อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน มีความหมายแค่ไหน
เพียงใด
ตามหลักการแห่งปฏิจจสมุปบาท อวิชชา หมายถึง (1) การไม่รู้อริยสัจ
และ (2) ไม่รอู้ ดีต ปัจจุบนั อนาคต (สัง.นิ.16/17; อภิ.สัง.34/691) ซึง่ มีรายละเอียด
และอาจประยุกต์ใช้กับบริบทแห่งอาเซียนได้ดังนี้
หลักการแห่งอริยสัจ คือ หลักแห่งเหตุและผลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
เหตุ-ผลฝ่ายทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรู้และหรือก็คือ ปัญหา-สาเหตุ และ เหตุ-ผล
ฝ่ายสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท�ำและถึง หรือก็คือ เป้าหมาย-วิธีการ อวิชชาในบริบท
ของอาเซียน จึงได้แก่การไม่รู้ปัญหาของภูมิภาค การไม่ก�ำจัดสาเหตุแห่งปัญหา
การไม่รู้เป้าหมายของภูมิภาค และการไม่ลงมือด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จากหลักการแห่งอริยสัจ แสดงว่า อวิชชาไม่มีแล้วในอาเซียน เพราะ
เหตุ-ผลทั้ง 2 ชุด 4 ข้อ อาเซียนรู้แล้ว และแสดงออกมาให้เห็นเป็นประชาคม
อาเซียนอันเป็นเป้าหมายที่จะบรรลุถึงในปี 2558 อาเซียนไม่มีอวิชชา (ในบริบท
นี้เท่านั้น ใช้ในความหมายเชิงประยุกต์) แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดตัณหา และ
อุปาทาน
ตัณหา คือ ความอยาก มี 3 ลักษณะ ได้แก่ อยากได้ หรือ อยากมี อยาก
เป็น และ อยากไม่ได้หรืออยากไม่มีและไม่เป็น (หรือไม่อยากได้ ไม่อยากเป็น)
(อัง.ฉักก.22/377) การทีอ่ าเซียน(สมาคม)ต้องการเป็นประชาคมอาเซียน นอกจาก
จะแสดงให้เห็นว่าอาเซียนมีเป้าหมายแล้ว ยังแสดงว่าอาเซียนยังมีตัณหาด้วย
กล่าวคือ อาเซียนอยากได้อยากมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ อยากเป็นประชาคม
เดียวกัน และอยากไปให้พ้นสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับ
การบรรลุเป้าหมายนั้น
แม้ประชาคมอาเซียน จะเป็นตัณหาทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสร้างสรรค์ แต่กม็ จี ดุ อ่อนที่
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ส�ำคัญอันจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมายเสียเอง หรือ ท�ำให้การบรรลุ
เป้าหมายนั้นเป็นปัญหาใหม่ อันเกิดจากเป้าหมายที่บรรลุแล้วนั้นเอง เพราะเบื้อง
หลังของตัณหา คือ ความต้องการเสพเสวยมากกว่าต้องการสร้างสรรค์
องค์การของอาเซียนทีข่ บั เคลือ่ นด้วยตัณหาจึงมักจะไม่คำ� นึงถึงวิธกี ารว่าจะ
มีผลเสียอย่างไรหรือไม่ ขอเพียงบรรลุเป้าหมายให้ได้ตามต้องการก็พอ ซึ่งในที่สุด
จะท�ำให้โครงสร้างที่ค�้ำเป้าหมายนั้นอยู่พังทลายลง อันจะส่งผลให้เป้าหมายนั้น
ไม่ยั่งยืนไปด้วย โดยเฉพาะอาเซียนเมื่อมองในรายประเทศจะเห็นว่าต่างแก่งแย่ง
แข่งขันกันและมุ่งจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ของประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
ในทีส่ ดุ อาเซียนก็จะบรรลุถงึ ความเป็นประชาคมเดียวกันพร้อมกับมลภาวะ
ด้านต่างๆ การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท�ำให้เกิดมลภาวะ เมื่อเกิดมลภาวะก็
ท�ำลายสุขภาพของประชาชน ที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น หมายความ
ยังมีผลเสียอืน่ อีก อนึง่ การกล่าวถึงผลเสียนี้ ไม่ได้หมายความว่า ผลจากการบรรลุ
ความเป็นประชาคมอาเซียนไม่มีผลดี แต่มุ่งแสดงให้เห็นว่า องค์การที่ขับเคลื่อน
ด้วยตัณหามีผลเสียอย่างไร ซึง่ ผลเสียเหล่านีจ้ ะเป็นเครือ่ งขัดขวางไม่ให้ประชาคม
พัฒนาระดับสันติภาพให้สูงขึ้น
เมือ่ ถึงเวลาทีม่ ลภาวะกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ประชากรของอาเซียนจะ
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายทีม่ กี �ำลังทรัพย์หรือคนรวย ทีส่ ามารถเลือกหรือสร้าง
ที่อยู่อาศัยให้ปลอดมลภาวะได้ ซึ่งต้องแลกมาด้วยความทุกข์ยากของฝ่ายที่ไม่มี
ก�ำลังทรัพย์หรือคนจนที่ไร้ทางเลือก
ความรุนแรงของมลภาวะ และช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน จะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของตัณหา เมื่อตัณหาของอาเซียนเป็นไปอย่าง
ไม่มีตัวก�ำกับ หรือถ่วงดุล ก็ยากที่จะกระจายสันติสุขสู่ประชากรส่วนใหญ่ของ
อาเซียนได้ เพราะอ�ำนาจของอุปาทานที่เกาะกุมนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการของอาเซียนไว้อย่างเหนีย่ วแน่น ไม่ยอมปล่อยให้ความเห็นต่าง หรือ
เห็นคนอื่น นอกจากพวกของตนเกิดขึ้นได้เลย โดยนัยนี้ อาเซียนย่อมมีอุปาทาน
แน่นอน
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อุปาทาน คือ ความยึดติดถือมั่นมี 4 ชนิด คือ อุปาทานในการเสพ
เสวย (กามุปาทาน) อุปาทานในหลักการ (ทิฏฐุปาทาน) อุปาทานในวิธีการ
(สีลัพพตุปาทาน) และ อุปาทานในเอกลักษณ์ (อัตตวาทุปาทาน) (ที.ปา.11/258)
วิถีอาเซียน มีอุปทานทานครบ กล่าวคือ การยึดติดถือมั่นในหลักการ
วิธีการ เอกลักษณ์ และการเสพเสวยผลดีบางประการนั้นๆ ดังนั้น ช่องทาง
แห่งอุปาทานในรูปของประชาคมก็เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะวิถีอาเซียนซึ่งถูกมองว่า
เป็นทัง้ ปัจจัยและอุปสรรคของความก้าวหน้าของอาเซียน (สุวชิ า เป้าอารีย,์ 2554;
Goh, 2003; Jones, 2009; Jong, 2007) อุปาทานจะท�ำให้อาเซียนไม่ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงแม้เห็นอยู่ว่าจะท�ำให้เกิดผลดีแต่ด้วยความเคยชินจะท�ำให้
ทุกอย่างคงที่ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงถ้อยค�ำ หรือ เอกสารแต่ผลที่เป็นรูปธรรม
ไม่เกิดขึ้นจริง เพราะฉะนั้น การพัฒนาต้องเริ่ม
จากการลดอุปาทาน คือ การคลายความยึดติดถือมั่น และเปิดใจรับความ
เป็นจริง พร้อมกับปรับเปลี่ยนเพื่อสันติสุขของพลเมืองอาเซียนทั้งมวล

คนก�ำหนดองค์กร
อย่างไรก็ดี แม้จะเบาใจได้ระดับหนึ่งในข้อที่ว่าอาเซียนมีเป้าหมายแล้ว
แต่ตัวขัดขวางความก้าวหน้าของอาเซียนยังมีอีก 2 ตัว คือ ตัณหา และอุปาทาน
โดยเฉพาะเมื่ อ มองให้ ลึ ก ลงไปถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามวิ ถี อ าเซี ย น จะเห็ น ว่ า คน
คือ ตัวแปรที่แท้จริงเพราะหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในก็ดี การปรึกษา
หารือก็ดี ฉันทามติก็ดี ล้วนเกิดจากคน ด�ำเนินการด้วยคน และมีผลต่อคนทั้งสิ้น
ดังนั้น การวิเคราะห์วัฏจักรแห่งสันติภาพจะชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการพิจารณาที่คน
โดยเฉพาะผู้น�ำที่อยู่บนโต๊ะเจรจาเพราะเป็นผู้มีส่วนส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย
เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้น�ำไม่มีอวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เพราะแม้
เราเองก็ไม่อาจมั่นใจในหลักการและเหตุผลของเราเองได้ทั้งหมด เพราะเงื่อนไข
และตัวแปรมีมาก วิธีที่ดีที่สุด จึงต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อตก
ลงใดๆ ที่อยู่บนโต๊ะเจรจา จึงก่อนที่จะมีการตกลง จ�ำเป็นต้องให้ประชาชนของ
แต่ละประเทศมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
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การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเป็นไปได้ 3 กรณี คือ (1) การมีส่วน
ร่วมโดยตรง ซึ่งรัฐบาลอาจต้องท�ำประชาพิจารในประเด็นที่ส�ำคัญ (2) การมีส่วน
ร่วมโดยผ่านตัวแทนซึ่งก็คือผู้แทนราษฏรที่ใช้สิทธิแทนประชาชน และ (3) การ
ประชุมคู่ขนาน คือ เมื่อมีการประชุมระหว่างผู้น�ำอาเซียน ก็ควรมีการประชุม
ของภาคประชาชนพร้อมกันไป การมีส่วนร่วมของประชาชนในที่นี้เป็นแนวทาง
ตัวอย่าง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายแนวทางมากกว่าที่ยกเป็น
ตัวอย่างนี้
ภาพสะท้อนเห็นได้ค่อนข้างชัดว่า แม้อาเซียนจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่
ประชาชนในประเทศนั้นๆ มีจ�ำนวนเท่าไหร่กันแน่ที่ไม่เห็นความส�ำคัญของเป้า
หมาย เพราะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะประเทศที่ไม่เป็น
ประชาธิปไตย เป้าหมายของอาเซียน จึงอาจเป็นจริงส�ำหรับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก็
คือฝ่ายที่มีก�ำลังทรัพย์หรือคนรวย แต่คนจนก็ยังจนอยู่ต่อไปและยังต้องแบกรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่ตามมาด้วย
วิธแี ก้ไขแท้จริงก็มอี ยูแ่ ล้วในวิถอี าเซียนนัน่ เอง กล่าวคือ แทนทีว่ ถิ อี าเซียน
จะใช้เพือ่ บรรลุขอ้ ตกลงระหว่างประเทศสมาชิกก็ควรจะน�ำมาใช้เพือ่ บรรลุขอ้ ตกลง
ของประชาชนแต่ละประเทศก่อนที่ผู้น�ำจะเจรจากันด้วย
บัดนี้ เป้าหมายถูกก�ำหนดขึน้ แล้วจะย้อนกลับไปถามประชาชนอีกก็ไม่ทนั
การณ์ จึงต้องเดินหน้าสลายอวิชชาของประชาชน โดยการกระจายข่าวสารข้อมูล
ให้ทั่วถึงและเท่าทัน พร้อมกับสลายตัณหาของประชาชนให้ลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้าง
แทนที่จะเป็นผู้เสพ โดยการพัฒนาชุดความรู้ใหม่วิธีการใหม่เพื่อคลายอุปาทาน
ที่มีอยู่เดิมจนปิดบังศักยภาพในการพัฒนาจนหมดสิ้น

การตื่นรู้คือปฏิโลมพลวัตแห่งสันติภาพ
การก�ำจัดกิเลสมีอวิชชาเป็นต้น เป็นปฏิจจสมุปบาทเชิงปฏิโลม พลวัตของ
อาเซียนที่ขับเคลื่อนไปด้วยปฎิจจสมุปบาทเชิงปฏิโลม เรียกรวมกันว่า ปฏิโลม
พลวัต จะส�ำเร็จได้ด้วยการตื่นรู้ คือ สติและปัญญา ซึ่งความหมายในเชิงประยุกต์
หมายถึง ความเห็นและความต้องการของพลเมืองอาเซียนทุกคน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) ❃ Volume 11, Issue 1 (Oct. 2013 - Mar. 2014)

• 145

ความเห็นและความต้องการของประชาชนไม่วา่ จะดีหรือไม่ดี ก็เป็นตัวชีใ้ ห้
เห็นสติปญ
ั ญา หรือ การตืน่ รู้ พลเมืองอาเซียนไม่วา่ จะมีฐานะเช่นใด จึงมีคา่ เท่ากับ
การตื่นรู้หนึ่งจุดเช่นกัน การตื่นรู้ของพลเมือง ส่งผลต่อผู้น�ำ แล้วผู้น�ำก็ก�ำหนด
เป้าหมาย นโยบาย หลักการ และวิธีการ ของอาเซียน เท่ากับคนก�ำหนดองค์การ
เมื่อองค์การถูกก�ำหนดแล้ว ก็จะมีผลบังคับต่อคน กลายเป็นองค์การก�ำหนด
คน สลับกันไป ในที่สุดอาเซียนก็จะเป็นองค์การแห่งการตื่นรู้ เพราะมีผู้น�ำที่ตื่นรู้
ผู้น�ำตื่นรู้เพราะประชาชนตื่นรู้ ความสงบสุขที่แท้ก็จะเกิดขึ้นแก่พลเมืองอาเซียน
ทั้งหมด

วัฏจักรแห่งสันติภาพภายใต้พลวัตแห่งวิถีอาเซียน
บทความชิ้ น นี้ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประเด็ น ของวิ ถี อ าเซี ย นว่ า
มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถือว่าวิถีอาเซียนเป็นหลักการอันหนึ่ง
ซึ่งเมื่อมองจากหลักการปฏิจจสมุปบาทแล้ว จะเห็นว่าอยู่ในลักษณะทั้งวัฏจักร
หรือวิวัฏจักร ซึ่งจะท�ำให้เกิดสันติภาพ หรือไม่ก็ได้
หากวิถีอาเซียน ถูกสร้างด้วยกิเลสย่อมน�ำไปสู่กรรม และวิบากที่เป็นทุกข์
หากตรงกันข้าม ก็นำ� ไปสูค่ วามสงบสุข ซึง่ ดัชนีชวี้ ดั ระดับความสงบสุข ของภูมภิ าค
บอกเราว่า อาเซียนมีสันติภาพเชิงลบ และเชิงบวกอยู่ในระดับสูงและปานกลาง
ตามล�ำดับ ไม่ว่าระดับของสันติภาพนี้จะมาจากวิถีอาเซียนหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่ต้อง
ตั้งค�ำถาม คือ มันเกิดจากกิเลสหรือไม่
หากไม่ได้เกิดจากกิเลส สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ คือ การเดินหน้าต่อไปด้วยปริมาณและ
คุณภาพทีม่ ากขึน้ แต่หากเกิดจากกิเลสสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ คือ แก้ไขปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ใหม่เพราะไม่วา่ จะเป็นผลจากการมีกเิ ลส หรือ ไม่มกี เิ ลส ระดับสันติภาพในภูมภิ าค
ยังพัฒนาต่อไปได้อีก สรุปว่า วิถีอาเซียนไม่ว่าจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ก็ต้อง
ปรับปรุงให้จุดอ่อนเป็นจุดแข็ง และให้จุดแข็งเป็นจุดแข็งยิ่งขึ้น เพราะหากยังคง
อยู่อย่างเดิมก็เป็นกิเลสชนิดอุปาทานเต็มตัวซึ่งในที่สุดก็น�ำไปสู่เป้าหมายเทียม
ทั้งหมด
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