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การก่อตังสมาคมประชาชาติ
้
แห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association
of Southeast Asian Nations - ASEAN)
สะท้ อนปณิธานและความพยายามที่จะขจัด
ความขั ด แย้ งและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในภูมิภาค นัน่ คือ เป็ นความพยายามที่จะ
สร้ างมิตรภาพและความเป็ นน� ้ำหนึง่ ใจเดียวกัน
ภายหลังความขัดแย้ ง เช่น การเผชิญหน้ า
ระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย และกรณี
พิ พาทเรื่ องดินแดนซาบาห์ (Sabah หรื อ
North Borneo) ระหว่ า งมาเลเซี ย และ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ ในช่วงต้ นทศวรรษ 1960
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองภายใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นช่ ว ง
ค.ศ. 1965 มีสว่ นส�ำคัญในการปูทางส�ำหรับ
การก่อตัง้ สมาคมประชาชาติแห่งนี ้ โดยมี
ไทยซึง่ ขณะนันมี
้ ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ทุกฝ่ าย
ด�ำเนินบทบาทส�ำคัญในการไกล่เกลี่ยและ
ประสานงานจนท�ำให้ มีการจัดตังอาเซี
้ ยนขึ ้น
โดย “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration
หรือมักเรียกกันทัว่ ไปว่า “ปฏิญญากรุงเทพฯ”
1

ธีระ นุชเปี่ ยม
หรื อ “Bangkok Declaration”)1 เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม ค.ศ. 1967

การก่ อ ตัง้ อาเซี ย นนอกจากจะเป็ น
ความพยายามที่ จ ะสร้ างมิ ต รภาพและ
ความเป็ นน� ำ้ หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ในภู มิ ภ าค
ดัง กล่า วแล้ ว ยัง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นพัฒ นาการ
ส�ำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือในภูมภิ าค
ในแนวทาง “ภูมิภาคนิยม” (regionalism)
ขึ ้นในภูมภิ าคนี (หรื
้ อทีจ่ ริงเอเชียโดยรวมด้ วย

“The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration, Bangkok, 8 August 1967”, Association of Southeast Asian Nations
http://www.aseansec.org/1212.htm
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เพราะก่ อ นหน้ า นัน้ แนวคิ ด หรื อ โครงการ
ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคในเอเชียมักจะ
มาจากการผลักดันของมหาอ�ำนาจ ไม่ว่า
จะเป็ นญี่ปนในระหว่
ุ่
างสงครามโลกครัง้ ที่ 2
หรื อสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามก็ตาม)
อย่างไรก็ดี ทังในแง่
้
ของความมุ่งหมายและ
ทิ ศทางในการพัฒนาของอาเซียนผ่านมา
หลายช่วงสมัยด้ วยกัน จึงมีความจ�ำเป็ นที่จะ
ต้องหวนกลับไปมองพัฒนาการในช่วงทีผ่ า่ นมา
เพื่อจะได้ เข้ าใจอาเซียนในวันนี ้และทิศทาง
ที่จะก้ าวต่อไปในอนาคต
พัฒนาการของอาเซียน
แม้วา่ อาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือ
ระดับภูมภิ าคจะมิได้ มีลกั ษณะเป็ นพันธมิตร
ทางทหารเพือ่ ต่อต้ านคอมมิวนิสต์เช่นทีเ่ คยมี
การจัดตังขึ
้ ้นมา
ก่ อ น ห น้ า นั น้
คื อ องค์ ก าร
ส น ธิ สั ญ ญ า
ร่ ว ม ป้ อ ง กั น
ภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast
Asia Treaty
Organization
- SEATO) ที่
ตังขึ
้ ้นตามสนธิ
สัญญามะนิลา (Manila Pact) ใน ค.ศ. 1954
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แต่เมื่อแรกก่อตัง้ ซึ่งประกอบด้ วยสมาชิก
5 ชาติ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์ และประเทศไทย นัน้ ความเป็ นกลุม่
“ต่อต้ านคอมมิวนิสต์” ของอาเซียนก็มิอาจ
ปฏิ เ สธได้ จนกระทั่ง เมื่ อ มี ก ระแสความ
เปลีย่ นแปลงขึ ้นทังภายในภู
้
มิภาคและในโลก
โดยเฉพาะการสิ ้นสุดของสงครามเย็นทีท่ ำ� ให้
ความขัดแย้ งในภูมิภาคยุติลงไปด้ วย และ
การแผ่ขยายของกระแสโลกาภิวตั น์ (globalization)
ที่ ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อชาติในภูมิภาคนี ้
ด้ วยนัน่ เอง ที่ “ภูมิภาคนิยม” ของอาเซียน
เปลี่ยนไป
ในช่วงเกือบ 10 ปี แรกภายหลังการก่อตัง้
อาเซียนแทบจะมิได้ มพี ฒ
ั นาการและบทบาท
ที่ส�ำคัญใดๆ ความเคลื่อนไหวเริ่ มปรากฏ
ในช่ ว งต้ นทศวรรษ 1970 แต่ แ นวทาง
ความร่ วมมือที่
ชั ด เจนเริ่ ม ขึ น้
ในช่ ว งกลาง
ทศวรรษ และเมือ่
เกิดความขัดแย้ง
ครังใหม่
้ ในภูมภิ าค
ในช่วงทศวรรษ
ต่อมา บทบาท
ของอาเซี ย นก็
มุง่ ไปในแนวทาง
ความร่ ว มมื อ
ทางการเมื อ ง
เพื่ อจัดการกับปั ญหานี ร้ ่ วมกันเป็ นส�ำคัญ

จนเมือ่ เริ่มทศวรรษใหม่และความขัดแย้งยุตลิ ง
อาเซียนจึงเข้ าสูแ่ นวทางความร่วมมือทีก่ ล่าว
ได้ ว่าอยู่ในกระแสของ “ภูมิภาคนิยมใหม่”
(new regionalism) ทีม่ ลี กั ษณะเป็ น “ภูมภิ าค
นิยมเปิ ด” (open regionalism) โดยเฉพาะ
ในแง่ของการขยายความร่ วมมือออกไปสู่
ระดับกว้ างในเอเชีย - แปซิฟิก เราจะสรุ ป
พัฒนาการของอาเซียนเฉพาะตังแต่
้ ต้นทศวรรษ
1970 ดังนี ้
1) ช่วงต้นทศวรรษ 1970 ความเคลือ่ นไหว
ในช่วงนี ้เป็ นผลจากความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ส้ รู บในอินโดจีน ที่ปรากฏชัดว่า
สหรั ฐอเมริ กาและพันธมิตรไม่สามารถจะ
เอาชนะฝ่ ายคอมมิวนิสต์ได้ และรัฐบาลอเมริกนั
ก็ แ สดงท่ า ที ชัด เจนว่ า จะถอนตัว ออกไป
ในเวลาไม่ น านนั ก ปฏิ กิ ริ ย าส� ำ คัญ ของ
อาเซียนต่อสภาพที่เกิดขึ ้น คือ การประกาศ
ให้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ น “เขตสันติภาพ
เสรีภาพ และความเป็ นกลาง” (Zone of Peace,
Freedom and Neutrality - ZOPFAN)2
แม้ วา่ ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์
และประเทศไทย ซึง่ ยังมีความผูกพันใกล้ ชิด
กับประเทศตะวันตก จะไม่กระตือรือร้ นมากนัก
เกี่ยวกับด�ำริ นี ้ แต่จดุ มุง่ หมายส�ำคัญในการ
เคลื่อนไหวครัง้ นี ้ ก็คือต้ องการให้ ภมู ิภาคนี ้

ในอนาคตพ้ นจากการแทรกแซงของ
มหาอ�ำนาจ ซึง่ อาเซียนเห็นว่าเป็ นต้นตอส�ำคัญ
ของความขัดแย้ งในภูมิภาค
2) ช่วงกลางทศวรรษ 1970 ชัยชนะ
ของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนท�ำให้ อาเซียน
ต้ องปรับตัวครัง้ ส�ำคัญ กล่าวคือ ด้ านหนึง่ นัน้
คือความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องเสริมสร้ างความเป็ น
อัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น ในบรรดาชาติ ที่ มิ ใ ช่
คอมมิ ว นิ ส ต์ ใ นเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้
ส่วนอีกด้านหนึง่ ก็คอื การยอมรับและเปิ ดหนทาง
ที่จะให้ มีการคืนดีและปรับความสัมพันธ์กับ
ประเทศคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน
การประชุมสุดยอดของอาเซียนที่
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกุมภาพันธ์
ค.ศ. 1976 มีการลงนามในข้ อตกลงที่จะเป็ น
พื ้นฐานของทังความสั
้
มพันธ์ภายในอาเซียน
ในเวลาต่ อ มา และการคื น ดี กับ ประเทศ
คอมมิวนิสต์ คือ ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน
(Declaration of ASEAN Concord)3 และ
สนธิสญ
ั ญาไมตรีและความร่วมมือในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity
and Cooperation in Southeast Asia - TAC)4
ข้ อตกลงดังกล่าวนี ้ โดยเฉพาะสนธิสญ
ั ญา
ฉบับ หลัง เป็ นทัง้ แบบแผนหรื อ แนวทาง
ปฏิบตั ิ (code of conduct) และกลไกส�ำหรับ

2

“Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration, Malaysia, 27 November 1971”, Association of Southeast Asian
Nations http://www.aseansec.org/1215.htm
3
“Declaration of ASEAN Concord, Indonesia, 24 February 1976”, Association of Southeast Asian Nations
http://www.aseansec.org/1216.htm
4
“Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 1976”, Association of Southeast Asian
Nations http://www.asean.org/1217.htm
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การขยายความร่วมมือให้ ครอบคลุมทุกชาติ
ในภูมิภาค เพราะเปิ ดช่องทางให้ ชาติที่มิได้
เป็ นสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมลงนามได้ 5
3) ช่วงทศวรรษ 1980 ปั ญหากัมพูชา
ทีเ่ กิดจากการรุกรานของเวียดนามต่อประเทศนี ้
ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 เป็ นบททดสอบ
ส� ำ คัญ ของความเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน
ภายในอาเซี ย น ปั ญหานี ท้ � ำ ให้ เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ต้องหวนกลับไปสูก่ ารแบ่งฝ่ าย
เผชิญหน้ ากันอีกตัง้ แต่ช่วงปลายทศวรรษ
1970 จนสิน้ ทศวรรษต่อ มา ฝ่ ายหนึ่ง คื อ
อาเซียน ซึง่ มีสหรัฐอเมริกาและจีน (ทีก่ ลับมา
คื น ดี กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าตัง้ แต่ ต้ น ทศวรรษ
1970) ให้ การสนับสนุน และอีกฝ่ ายหนึง่ คือ
เวี ย ดนามและชาติ พั น ธมิ ต รอิ น โดจี น ที่
สหภาพโซเวียตและกลุม่ ประเทศยุโรปตะวันออก
(รวมทังชาติ
้ อื่นๆ อีกบางชาติ เช่น อินเดีย)
ให้ การสนับสนุน
ความขัด แย้ ง ครั ง้ นี แ้ สดงให้ เ ห็ น
ความสามารถของอาเซียนทังในด้
้ านการมี
บทบาททางการทูตร่วมกัน และในการจัดการ
กับความขัดแย้ง ประสบการณ์ของช่วงทศวรรษ
1980 เมือ่ ประกอบกับความส�ำเร็จด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศนี ้ในช่วงครึ่ งหลังทศวรรษ
ส่งผลต่ออาเซียนในหลายลักษณะด้ วยกัน
โดยเฉพาะที่ ส ะท้ อนออกมาในรู ป แบบ
ดังต่อไปนี ้
5

ความมัน่ ใจในตัวเอง (self confidence) เป็ นผลจากทังความส�
้
ำเร็จด้ าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การจัดการกับการคุกคามต่อเสถียรภาพและ
ความมัน่ คงในภูมิภาค (ปั ญหากัมพูชา) ได้
อย่างค่อนข้ างมีประสิทธิภาพ
การพึง่ พาตนเอง (self - help)
ความส�ำเร็ จทางเศรษฐกิจและสถานะด้ าน
ความมัน่ คงที่สร้ างความมัน่ ใจดังกล่าวแล้ ว
มีผลให้ ชาติอาเซียนตระหนักในความสามารถ
ที่จะพึ่งพาตนเองได้ นัยส�ำคัญโดยเฉพาะ
ในความสัม พัน ธ์ กับ ชาติ ม หาอ� ำ นาจก็ คื อ
การมุง่ ที่ “การเจรจา” (dialogue) มากกว่า
“การพึง่ พา” (dependence) อย่างที่เคยเป็ น
มาในอดีต การขยายแวดวงประเทศ “คูเ่ จรจา”
(dialogue partners) ออกไปในหลายภูมภิ าค
ครอบคลุมทังประเทศในทวี
้
ปอเมริ กา ยุโรป
และเอเชี ย แสดงให้ เห็ น ศั ก ยภาพและ
ความส�ำคัญของอาเซียนทังในทางการเมื
้
อง
และเศรษฐกิจ
การยั บ ยั ง้ ตนเอง (self restraint) ประสบการณ์ในความสัมพันธ์ใน
บรรดาชาติสมาชิกด้ วยกันเอง ประกอบกับ
บทบาทในการแก้ ไขปั ญหากัมพูชาท�ำให้ ชาติ
อาเซี ย นตระหนั ก ในความส� ำ คั ญ ของ
การด�ำเนินงานโดยอาศัยความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
(trust) การสร้ างความมัน่ ใจแก่กนั (confidence -

สนธิสญ
ั ญานี ้ซึง่ ก�ำหนดให้ ประเทศภาคีร่วมมือกันเพื่อส่งเสริ มสันติภาพในภูมิภาค ยึดมัน่ ในหลักสันติวิธี ไม่มีการแทรกแซงกิจการ
ภายใน หรื อด�ำเนินการใดๆ ในลักษณะที่คกุ คามประเทศอื่น เพื่อสร้ างสันติสขุ เสถียรภาพและความมัน่ คงที่เอื ้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สร้ างความมัง่ คัง่ ให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาคนี ้โดยรวม นับเป็ นการ “สร้ างรากฐานส�ำหรับประชาคมที่เข้ มแข็งและยัง่ ยืนของชาติ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” โดยเฉพาะด้ วยการ “เปิ ดให้ รัฐอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้ ามาร่วมเป็ นสมาชิกได้ ” เรื่ องเดียวกัน
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building) และการมี ฉั น ทานุ มั ติ ห รื อ
ความเห็นพ้ องร่วมกัน (consensus) แนวทาง
เช่นนี ้ได้ กลายมาเป็ นแบบแผนหลักในความ
สัมพันธ์ระหว่างกัน
4) ช่วงทศวรรษ 1990 ความตกลง
ในปั ญหากัมพูชาเมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ. 1991
นับเป็ นการปูทางไปสูก่ ารยุติการเผชิญหน้ า
และการขยายกรอบความร่ ว มมื อ ของ
อาเซี ย นออกไปให้ ครอบคลุม ทุ ก ชาติ ใ น
ภูมิภาค แม้ ต้องเผชิญปั ญหาและอุปสรรค
บางประการ เช่น ปั ญหาการเมืองภายใน
เมี ย นมาร์ และความไม่ มี เ สถี ย รภาพ
ทางการเมื องภายในกัมพูชาที่ ยังด� ำรงอยู่
เกือบตลอดช่วงทศวรรษ 1990 แต่อาเซียน
ก็ประสบความส�ำเร็จในการขยายสมาชิกภาพ
ให้ ค รอบคลุม ทุก ชาติ ใ นเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉียงใต้
ในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 1990
อาเซียนประสบความส�ำเร็จในการน�ำประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีก 4 ประเทศ คือ
กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้ าร่วม
เป็ นสมาชิกด้ วย ท�ำให้ อาเซียนซึง่ ก่อนหน้ านัน้
มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ บรู ไน (เข้ าเป็ น
สมาชิกภายหลังได้ รับเอกราชใน ค.ศ. 1984)
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ และ
ประเทศไทย กลายเป็ นกลุม่ ภูมภิ าคอย่างแท้จริง
เพราะรวมเอาประเทศในภูมภิ าคทัง้ 10 ประเทศ
เข้ าไว้ เป็ นสมาชิก โดยที่ติมอร์ เลสเต ซึง่ เพิ่ง
ได้ รับเอกราชอย่างเป็ นทางการใน ค.ศ. 2002
6

คงจะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกด้ วยในไม่ช้า
บทบาทในการสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
เจรจาระหว่างกัมพูชาฝ่ ายต่างๆ จนน�ำไปสู่
การตกลงทางการเมื อ งโดยสมบูร ณ์ แ บบ
ตามข้ อตกลงปารี สเมื่อเดือนตุลาคม 1991
ดังกล่าวแล้ ว ท�ำให้ มีความพยายามจะขยาย
แนวทางของอาเซียนออกไปในระดับกว้ าง
ด้ วยการก่อตัง้ การประชุมอาเซียนว่าด้ วย
ความร่ วมมือด้ านการเมืองและความมัน่ คง
ในภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum - ARF) ขึน้ ใน ค.ศ. 1994 รวมทัง้
การจั ด ท� ำ สนธิ สั ญ ญาเขตปลอดอาวุ ธ
นิ ว เคลี ย ร์ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(Southeast Asia Nuclear Weapon - Free
Zone - SEANWFZ) ในปี ต่อมา และมีผล
บังคับใช้ ใน ค.ศ. 19976
เมื่อถึงช่วงทศวรรษ 1990 การสิ ้นสุด
ของสงครามเย็นท�ำให้ ปัญหาความมัน่ คงใน
ลัก ษณะเดิ ม ลดน้ อ ยลงไป ที่ น่ า สนใจคื อ
แนวทางของอาเซียนในเรื่องความมัน่ คงดูจะ
กลายเป็ นแนวทางทีเ่ หมาะสมส�ำหรับยุคหลัง
สงครามเย็น แนวทางของอาเซียนคือการเป็ น
กลไกลดความตึงเครี ยดขัดแย้ ง และก�ำหนด
แบบแผนความสัม พัน ธ์ ต่ อ กั น ในบรรดา
ชาติสมาชิกที่จะมีผลในแง่ของการส่งเสริ ม
เสถียรภาพและความมัน่ คงของภูมิภาค
แนวทางหลั ก ของอาเซี ย นในการ
ด�ำเนินงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ อยู่ ที่ ก ารทหาร แต่ อ ยู่ ที่ ก ารสร้ าง

“Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon - Free Zone, Bangkok, Thailand 15 December 1995”, Association of
Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/2082.htm
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ความมัน่ คงเข้ มแข็งทางสังคมและเศรษฐกิจ
แนวทางนีส้ ะท้ อนอยู่ในความคิดที่เรี ยกว่า
“national and regional resilience”
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า “วิถอี าเซียน”
(ASEAN Way) อัน เป็ นแนวทางปฏิ บัติ
ทีว่ วิ ฒ
ั นาการขึ ้นจากการด�ำเนินความร่วมมือ
ระหว่างกัน คือ 1) การแก้ ปัญหาความขัดแย้ ง
โดยสันติวิธี 2) การเน้ นที่การพบปะเจรจา
อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการโดยไม่ มี ก รอบหรื อ
กฎเกณฑ์ตายตัว 3) การตกลงกันโดยอาศัย
ฉันทานุมตั ิ และ 4) การยึดมัน่ ในหลักการ
อธิ ป ไตยและการไม่ แ ทรกแซงในกิ จ การ
ภายในของกันและกัน
ในช่วงหลังสงครามเย็น ปั ญหาด้ าน
ความมั่น คงทัง้ ในโลกและในภู มิ ภ าคได้
เปลีย่ นไปอย่างมากโดยมีลกั ษณะส�ำคัญอยูท่ ี่
ปั ญ หาความไม่ แ น่ น อนของสถานการณ์
ต่างๆ อาเซียนจึงจัดตังกลไกเพื
้
่อจัดการกับ
ปั ญหาความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะ
ได้แก่ “การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ
ด้ านความมัน่ คงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก”
หรื อ ARF ขึ ้นดังได้ กล่าวแล้ ว กลไกนี ้สะท้ อน
ความพยายามที่ จ ะขยาย “วิ ถี อ าเซี ย น”
ออกไปในขอบเขตที่ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึน้ ให้
ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกทังหมด
้
โดยมี ช าติ อื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสนใจ
ปั ญหาความมัน่ คงในภูมภิ าค (โดยเฉพาะจีน)
เข้ ามามีสว่ นร่วม ปั จจุบนั กล่าวได้ วา่ อาเซียน
เป็ น “แกน” ส�ำคัญของการทูตแบบพหุภาคี
เกี่ยวข้ องกับทังชาติ
้ สมาชิกและไม่ใช่สมาชิก
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และเกี่ ย วข้ องกั บ ทั ง้ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ และ
ความมัน่ คง
ในเรื่องเศรษฐกิจมีการจัดตังเขตการค้
้
า
เสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area AFTA) ขึ ้นใน ค.ศ. 1992 ซึง่ จะกลายมาเป็ น
รากฐานส� ำ คัญ ของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ยนในเวลาต่อมา นอกจากนัน้ ยังมี
การขยายความร่ ว มมื อ ออกไปในกรอบ
ของอาเซียน + 3 และข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี
(Free Trade Agreements - FTAs) ระดับ
ต่างๆ กับประเทศ/กลุม่ ประเทศหลากหลาย
จ�ำนวนมาก และยังมีการจัดท�ำกรอบความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาค (sub - region) ขึน้ อีก
หลายแห่ง โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เช่น อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง (Greater
Mekong Sub - region - GMS) ซึง่ มีโครงการ
สร้ างเขตเศรษฐกิจ (economic corridors)
ที่ เ ชื่ อ มโยงชาติ ต่ า งๆ ในอนุ ภู มิ ภ าคนี ้
เข้ าด้ วยกันทัง้ ในทางกายภาพ (เครื อข่าย
เส้ นทางขนส่งคมนาคมต่างๆ) และโครงการ
ความร่ วมมือเฉพาะด้ านจ� ำนวนมาก ช่วง
ทศวรรษ 1990 กล่าวได้ ว่า อาเซียนได้ วาง
รากฐานส�ำคัญไว้สำ� หรับการขยายความร่วมมือ
ด้ า นเศรษฐกิ จ ทัง้ ในภูมิ ภ าคและในระดับ
กว้ างออกไป
อาเซียนในกระแสภูมภิ าคนิยมใหม่
การขยายตัวของโลกาภิวตั น์ มีส่วน
อย่างมากต่อการปรากฏของกระแสภูมิภาค
นิ ย มใหม่ ตัง้ แต่ช่ ว งปลายทศวรรษ 1980

เราอาจกล่าวได้วา่ ส่วนหนึง่ ของปรากฏการณ์นี ้
คือปฏิกิริยาที่มีตอ่ โลกาภิวตั น์นนั่ เอง ในแง่นี ้
ภูมภิ าคนิยมดูจะเป็ นวิธกี ารส�ำคัญประการหนึง่
ที่รัฐน�ำมาใช้ ในการจัดการกับผลกระทบของ
โลกาภิวตั น์ ในขณะเดียวกันโครงสร้ างระบบ
การเมืองโลกในยุคนี ้ ทีเ่ กื ้อหนุนให้มหาอ�ำนาจใหม่
ตลอดจนตัวแสดงทีไ่ ม่ใช่รฐั หลากหลายเข้ ามา
มีบทบาทมากขึ ้น ก็เป็ นสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อ
ต่อการขยายตัวของภูมภิ าคนิยมในช่วงนี ้ด้ วย
ลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของภูมภิ าค
นิยมใหม่ คือ การเป็ น “ภูมิภาคนิยมเปิ ด”
ที่ มิได้ มี ลักษณะของการเป็ นกลุ่มภูมิภาค
เฉพาะแห่งใดแห่งหนึง่ เท่านัน้ แต่มีแนวโน้ ม
ทีจ่ ะขยายกรอบความร่วมมือให้ กว้ างออกไป
รวมทังในลั
้ กษณะของความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาค (inter - regionalism) ในรู ปแบบ
หลากหลาย นอกจากนัน้ ภูมิภาคนิยมใหม่
โดยเฉพาะในเอเชีย ยังมีลกั ษณะของความตกลง
การค้าในภูมภิ าค (regional trade agreements
- RTAs) ทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
โดยที่ไม่เพียงแต่มีประเทศต่างๆ จ�ำนวนมาก
เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานใน
ลักษณะนี ้เท่านัน้ แต่หลายประเทศก็เข้ าไปมี
ส่วนร่วมในหลายความตกลงแบบนี ้ด้ วย7
ในเอเชียกระแสภูมิภาคนิยมใหม่เป็ น
ผลมาจากทัง้ การขยายตัวของโลกาภิวัตน์
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคโดยรวม

และในขณะเดียวกันก็เป็ นความเคลื่อนไหว
เพือ่ ติดตามกระแสภูมภิ าคนิยมใหม่ในรูปแบบ
หลากหลายที่ก�ำลังขยายตัวในภูมิภาคอื่นๆ
ในโลก8 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย
โดยเฉพาะที่ เ ป็ นผลมาจากความเติ บ โต
ก้ าวหน้ าของจี น อินเดีย และอีกบางชาติ
ในกลุ่มอาเซียน (ยังไม่ต้องกล่าวถึงญี่ปนที
ุ่ ่
เริ่มฟื น้ ตัวเข้ มแข็งขึ ้นใหม่และเกาหลีใต้ ) ท�ำให้
มีความเคลือ่ นไหวในลักษณะของการจัดท�ำ
ความร่ วมมือหลากหลายทังภายในภู
้
มิภาค
และระหว่างภูมภิ าค หรือระหว่างชาติในภูมภิ าค
กับประเทศ/กลุม่ ประเทศนอกภูมิภาค ทังใน
้
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี ความเคลื่อนไหว
เหล่านี บ้ ่งบอกถึงการขยายตัวของกระแส
ภูมภิ าคนิยมเปิ ดในเอเชีย นอกจากนัน้ วิกฤต
เศรษฐกิจและการเงินที่เกิดขึ ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1990 อันเป็ นผลในทางลบของ
โลกาภิวตั น์ ก็ท�ำให้ ชาติในเอเชียตื่นตัวที่จะ
ขยายความร่วมมือออกไปในระดับกว้างมากขึ ้น
ดั ง จะเห็ น ได้ จากการจั ด ท� ำ ความตกลง
อาเซียน + 3 (จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ ) ขึ ้น
ใน ค.ศ. 1997 นอกจากนัน้ ในระดับระหว่าง
ภูมภิ าค ก็มกี ารจัดท�ำกรอบความร่วมมือส�ำคัญ
คือการประชุมเอเชีย - ยุโรป (Asia - Europe
Meeting - ASEM) ซึ่ ง มี ก ารประชุม กัน
ครัง้ แรกเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996

7

โปรดดู P. J. Lloyd, “New Regionalism and New Bilateralism in the Asia - Pacific”, Visiting Researchers Series No.
3 (2002) (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, May 2002)
8
เรื่ องเดียวกัน และ Myrna S. Austria, “East Asian Regional Cooperation : Approaches and Process”, Discussion Paper
Series, No. 2003 - 02, Philippine Institute for Development Studies, March 2003 และ Ramkishen S. Rajan, “Trade
Liberalization and the New Regionalism in the Asia - Pacific : Taking Stock of Recent Events”, International Relations
of the Asia - Pacific, Volume 5 (2005)
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ผลโดยตรงอีกประการหนึง่ ของโลกาภิวตั น์
ก็คือ การที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียต้ องพึง่ พา
ระบบเศรษฐกิจและการค้าโลก ท�ำให้การเปิ ดเสรี
(liberalization) จ�ำเป็ นต้ องด�ำเนินการอย่าง
กว้ างขวางยิง่ ขึ ้น เมือ่ ประกอบกับความล่าช้ า
เพราะปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ ้นภายใน
กรอบขององค์การการค้ าโลก (WTO) ก็ยิ่งมี
แรงผลักดันทีจ่ ะต้ องจัดท�ำความตกลงร่วมมือ
ในลักษณะและรูปแบบอืน่ ๆ รวมทังการจั
้
ดท�ำ
เขตการค้ าเสรี ในระดับต่างๆ นอกจากนัน้
แรงผลักดันที่มาจากความกังวลว่า จะถูกทิ ้ง
ให้อยูเ่ บื ้องหลังเพราะตามกระแสไม่ทนั ก็รนุ แรง
ไม่น้อย รวมทังความจ�
้
ำเป็ นทางการเมืองของ
การน�ำเอาชาติสำ� คัญในภูมภิ าค คือ จีน ญี่ปนุ่
และอินเดีย เข้ ามามีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์
เพื่อธ�ำรงรักษาเสถียรภาพแห่งภูมิภาคก็น่า
จะมีน� ้ำหนักความส�ำคัญอย่างมากเช่นกัน
ในด้ านเศรษฐกิ จ การจั ด ตั ง้ เขต
การค้ า เสรี อ าเซี ย นที่ จ ะเป็ นรากฐานของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปนัน้ ได้ ขยาย
กรอบความร่วมมือออกไปเป็ น อาเซียน + 3
นัน่ คือ บวกกับจีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้ และ
จะมีอาเซียน + 6 (เพิ่มอีก 3 ประเทศ คือ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ท�ำให้ มี
ความตกลงด้ านการค้ าเสรี กบั ประเทศต่างๆ
เหล่านี ้ตามมาอีกในเวลาต่อมา นอกจากนัน้
อาเซียนยังเป็ นแกนส�ำคัญในความร่ วมมือ
ด้ านเศรษฐกิจของเอเชีย - แปซิฟิก คือ APEC
9

(Asia - Pacific Economic Cooperation) ด้วย
ในด้ า นความมั่น คง อาเซี ย นมี ส่ว น
อย่างมากในการท�ำความเข้ าใจและก�ำหนด
แนวทางในการด�ำเนินงานในปั ญหาต่างๆ
โดยเฉพาะในเรื่ อ งหมู่เ กาะในทะเลจี น ใต้
อาเซี ย นและจี น ได้ จัด ท� ำ ปฏิ ญ ญาว่า ด้ ว ย
แนวปฏิบตั ิในทะเลจีนใต้ (Declaration on
the Conduct of Parties in the South China
Sea)9 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ซึง่
มุ่งที่จะให้ มีการใช้ ความยับยัง้ (restraint)
ตามแนวทางของอาเซียนเพื่อหาทางตกลง
กันโดยสันติวิธี
ความร่วมมือในกรอบและในเรื่องต่างๆ
เหล่านี ้ ซึง่ มีอาเซียนเป็ นแกนส�ำคัญ แสดง
ให้ เห็นว่า อาเซียนได้ มีบทบาทส�ำคัญในการ
ประสานชาติตา่ งๆ ในเอเชีย - แปซิฟิกเข้ ามา
ในกรอบความร่ วมมื อทัง้ ด้ านความมั่นคง
และเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญก็คือ ในท่ามกลาง
บรรยากาศและกระแสแห่งภูมิภาคนิยมใหม่
นี ้เอง ที่อาเซียนได้ ยกระดับความร่วมมือขึ ้น
เป็ นบูรณาการหรื อการรวมตัวกันในระดับ
ภูมิภาค (regional integration) พัฒนาการ
ส�ำคัญกล่าวได้วา่ เริม่ ตังแต่
้ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์
อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)10
ในวาระครบรอบ 30 ปี อาเซียนเมือ่ ค.ศ. 1997
ที่ มุ่งไปสู่ความร่ วมมื อเพื่ อการมี สันติภาพ
เสถียรภาพ และความก้ าวหน้ ารุ่ งเรื องของ
ภูมภิ าค และใน ค.ศ. 2003 ก็ได้ มกี ารก�ำหนด

“Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea”, Association of Southeast Asian Nations
http://www.aseansec.org/13163.htm
10
“Asian Vision 2020”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/1814.htm
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เป้าหมายของการเป็ นประชาคมอาเซี ยน
(ASEAN Community)
แผนการก่ อตัง้ ประชาคมอาเซียน
แผนการการก่อตังประชาคมอาเซี
้
ยน
ซึง่ จะมีผลอย่างเป็ นทางการใน ค.ศ. 2015
เป็ นผลมาจากการลงนามใน “ปฏิ ญ ญา
ว่าด้ วยความร่วมมืออาเซียน 2” (Declaration
of ASEAN Concord II หรื อเรี ยกสันๆ
้ ว่า
Bali Concord II ตามชือ่ เมืองทีม่ กี ารลงนาม)
ในระหว่างการประชุมผู้น�ำอาเซียนครั ง้ 9
เมือ่ เดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 สาระส�ำคัญของ
ปฏิญญานี ซึ้ ง่ ถือว่าเป็ นความตกลงอย่างหนึง่
คือ ความเห็นชอบร่วมกันที่จะให้ มีการจัดตัง้
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community)
ภายใน ค.ศ. 2020 ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก
(pillars) ได้ แก่
ประชาคมความมั่น คงอาเซี ย น
(ASEAN Security Community - ASC
ต่อมาเปลีย่ นชื่อเป็ นประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คงอาเซียน หรื อ ASEAN Political
- Security Community - APSC)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community - AEC)
ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)
ในเวลาต่อมาผู้น�ำอาเซียนเห็นชอบ
ที่จะเร่ งรัดการจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนด้ วย
การร่ นระยะเวลาจาก ค.ศ. 2020 มาเป็ น
ค.ศ. 2015 ประชาคมอาเซียนกล่าวได้ ว่า

เป็ นพัฒนาการส�ำคัญทีส่ ดุ นับแต่มกี ารก่อตัง้
อาเซียนขึน้ เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967
เพราะนอกจากจะมีนยั ส�ำคัญในแง่ของ บูรณาการ
ของภูมิ ภ าค เพราะการติ ด ต่อ สัม พัน ธ์ ใ น
ระดับนี ้จะมิได้ อยู่ในกรอบของความร่ วมมือ
ระหว่างรัฐบาลเท่านันอี
้ กต่อไป แต่จะเป็ นผล
มาจากความผูกพันด้ านต่างๆ ที่ ขยายตัว
มากขึน้ แล้ ว ยัง คาดหมายกัน ว่า จะมี ก าร
ขยายโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึ ้นด้ วย
APSC มี พื น้ ฐานอยู่ที่ ค วามร่ ว มมื อ
ในด้ านนี ท้ ี่อาเซียนได้ สร้ างขึน้ ในช่วงเวลา
หลายปี ที่ ผ่ า นมา รากฐานส� ำ คั ญ ของ
ประชาคมนี ้ได้ แก่ ความตกลงต่างๆ ทังที
้ เ่ ป็ น
ความตกลงภายในอาเซียน เช่น TAC และ
ทีจ่ ดั ท�ำขึ ้นในประเด็นปัญหาเฉพาะ ตังแต่
้ เรื่อง
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ไปจนถึงกรณีพพิ าท
ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนกรอบความร่ วมมือ
ส�ำคัญที่มีอยู่ โดยเฉพาะ ARF เป้าหมาย
พื ้นฐานของ APSC คือ การให้ หลักประกันว่า
ประเทศในภูมิภาคจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
และสามารถอยูร่ ว่ มในโลกได้ในสภาพแวดล้อม
ที่ เ ป็ นธรรม เป็ นประชาธิ ป ไตย และมี
ความกลมเกลียวสมานฉันท์ โดยชาติสมาชิก
APSC ยื น ยัน ที่ จ ะใช้ ก ระบวนการที่ สัน ติ
เท่ า นัน้ ในการตกลงปั ญ หาต่า งๆ ภายใน
ภู มิ ภ าค และโดยถื อ ว่ า ความมั่น คงของ
แต่ละชาตินนเกี
ั ้ ่ยวโยงกันทังจากสภาพที
้
่ตงั ้
ทางภูมศิ าสตร์ และการมีวสิ ยั ทัศน์และเป้าหมาย
ร่วมกัน
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แผนการจัดตัง้ APSC (ASEAN Political
- Security Community Blueprint) 11 มี
เป้าหมายที่จะสร้ างประชาคมอาเซียนที่อยู่
บนรากฐานของการมี ก ฎระเบี ย บร่ ว มกัน
(rules - based) มีคา่ นิยมและปทัสถานร่วมกัน
สามารถเผชิญกับภัยคุมคามด้ านความมัน่ คง
ในรูปแบบใหม่ ตลอดจนเสริมสร้ างให้ อาเซียน
มีปฏิสมั พันธ์ ที่หนักแน่นและสร้ างสรรค์กับ
ประชาคมโลกโดยมี อ าเซี ย นเป็ นผู้น� ำ ใน
ภูมภิ าค แผนการนี ซึ้ ง่ ก�ำหนดขึ ้นตามหลักการ
ของ “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN Charter)
จะเป็ นทังแผนที
้
่น�ำทางและก�ำหนดขันตอน
้
ต่างๆ ของการพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียนใน ค.ศ. 2015
ASCC มีเป้าหมายที่จะท�ำให้ อาเซียน
เป็ นสังคมที่สมาชิกมีความเอื ้ออาทรต่อกัน
ประชากรมี ส ภาพความเป็ นอยู่ที่ ดี ได้ รั บ
การพัฒนาในทุกด้ าน และมีความมัน่ คงทาง
สัง คม โดยเน้ น การส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ในด้ านต่างๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
แผนการจัดตัง้ ASCC (ASEAN Socio - Cultural
Community Blueprint)12 เน้ นการด�ำเนินการ
ใน 6 ประเด็นหลัก ได้ แก่ (1) การพัฒนามนุษย์
(human development) (2) สวัสดิการและ
การคุ้มครองทางสังคม (social welfare and
protection) (3) ความยุตธิ รรมและสิทธิทาง
สังคม (social justice and rights) (4) การให้
หลักประกันความยัง่ ยืนของสภาพแวดล้ อม
11

(ensuring environmental sustainability)
(5) การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน (building
ASEAN identity) และ (6) การลดช่องว่างด้ าน
ระดับการพัฒนา (narrowing development
gap)
ในบรรดา 3 เสาหลักของประชาคมนัน้
เสาหลัก AEC ได้ รับความสนใจมากที่สุด
เพราะมีความชัดเจนในแง่ของเป้าหมายและ
การด�ำเนินงานที่จะให้ บรรลุเป้าหมายนันๆ
้
ในเชิงรู ปธรรม ใน ค.ศ. 2007 มีการจัดท�ำ
เป้ าหมายและแนวทางการด� ำ เนิ น งาน
ก�ำหนดไว้ ใน “แผนการจัดตัง้ AEC” (ASEAN
Economic Community Blueprint)13 องค์
ประกอบส�ำคัญของ AEC Blueprint ได้ แก่

การเป็ นตลาดเดีย่ วและฐานการผลิต
ร่วม (single market and production base)
เป็ นแผนงานส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ย
สินค้ า บริ การ การลงทุน และแรงงานฝี มือได้
อย่างเสรี รวมทัง้ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนได้
อย่างเสรี มากขึ ้นด้ วย

“ASEAN Political - Security Community Blueprint”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/ 22337.pdf
“ASEAN Socio - Cultural Community Blueprint”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/5187 - 19.pdf
13
“ASEAN Economic Community Blueprint”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/5187 - 10.pdf
12
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การเป็ นภูมิภาคที ส่ ามารถแข่งขัน
ทางเศรษฐกิ จ (competitive economic
region) เป็ นแผนงานส่ ง เสริ ม การสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันในด้ านต่างๆ
มี ส าระส� ำ คัญ ประกอบด้ ว ยนโยบายด้ า น
การแข่ ง ขัน สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
(การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
(equitable economic development) เป็ น
แผนงานส่งเสริ มการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ของชาติ ส มาชิ ก และลดช่ อ งว่ า งในด้ าน
การพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่โดย
ให้ ค วามส� ำ คัญ เป็ นพิ เ ศษต่ อ การพัฒ นา
SMEs เพื่อให้ กิจการในภาคนี ้มีส่วนส�ำคัญ
ในการสร้ างความเติ บ โตและการพัฒ นา
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี ้โดยรวม
การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิ จโลก
(integration into the global economy) เป็ น
แผนงานส่งเสริ มการเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ประชาคมโลก ที่มีตลาดและอุตสาหกรรม
ที่เชื่อมโยงและพึง่ พาอาศัยกัน เพื่อให้ ธุรกิจ
ของอาเซียนสามารถจะแข่งขันได้ ในระดับ
นานาชาติ
การที่ AEC ได้ รับความสนใจอย่าง
มากนัน้ เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ AEC นัน่ เอง AEC โดยภาพรวม
จะมีลกั ษณะส�ำคัญดังนี14้
ประชากรรวมกันกว่า 580 ล้ านคน
14

มากกว่าประชากรของสหภาพยุโรป
มีขนาด GDP 1.5 trillion USD
หรื อเท่ากับ GDP ของเกาหลีใต้
มี มูล ค่า การค้ า ระหว่า งประเทศ
1.6 trillion USD หรือมากกว่าของประเทศไทย
6 เท่า
มีมลู ค่าการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) 50 billion USD หรื อประมาณ
ร้ อยละ 60 ของจีน
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว 65 ล้ านคน
นับเป็ นล�ำดับที่ 2 ในโลก รองจากประเทศ
ฝรั่งเศสเท่านัน้
นอกจากศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ
ดังกล่าวแล้ ว AEC ที่จะปรากฏอย่างเป็ น
ทางการใน ค.ศ. 2015 นัน้ ได้ รับการวาง
รากฐานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน อาเซียน
มีความตกลงเฉพาะในทางเศรษฐกิจหลายฉบับ
ที่ เ ป็ นรากฐานทางกฎหมายและกรอบ
การด�ำเนินงานของ AEC ได้ แก่
ความตกลงว่าด้ วยการค้ าสินค้ า
ของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods
Agreement - ATIGA) ซึง่ ก�ำกับการด�ำเนินงาน
ของเขตการค้ าเสรี อาเซียน (ASEAN Free
Trade Area - AFTA) ในส่วนทีเ่ ป็ นการค้าสินค้า
ความตกลงว่าด้ วยการลงทุนของ
อาเซี ย น (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement - ACIA) ก�ำกับ
การด�ำเนินงานด้ านการลงทุนเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแผนงานการจัดตัง้ AEC

“Insight : Moving forward with the AEC”, Economic Intelligence Centre SCB, Monthly/February 2011 http://www.scb.co.th/
eic/doc/en/insight/SCB%20Insight%20Feb%202011%20Eng_AEC.pdf
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กรอบความตกลงว่าด้ วยบริ การ
ของอาเซียน (Framework Agreement on
Services - AFAS) ก�ำกับการด�ำเนินงาน
เพื่อขยายความร่ วมมือด้ านการค้ าบริ การ
บางสาขาที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศสมาชิกให้ มากขึน้
ลดอุ ป สรรคด้ านการค้ าบริ ก ารระหว่ า ง
ประเทศสมาชิก และเปิ ดตลาดการค้ าบริการ
ระหว่างกลุม่ เศรษฐกิจให้ มากขึ ้น เป้าหมาย
ของ AFAS คือการเปิ ดเสรี อย่างเต็มที่ใน
ค.ศ. 2015
นอกจากความตกลงด้ านต่างๆ เหล่านี ้
ยัง ความตกลงย่ อ ยอื่ น ๆ เกี่ ย วกับ กิ จ การ
เฉพาะต่ า งๆ เช่ น การบิ น และการขนส่ ง
นอกจากนัน้ ก็ยงั มีระบบการแก้ ไขกรณีพพิ าท
ที่เรี ยกว่า พิธีสารว่าด้ วยกลไกระงับข้ อพิพาท
ของอาเซียนด้ านเศรษฐกิจ (ASEAN Protocol
on Enhanced Dispute Settlement
Mechanism - EDSM) โดยใช้ รูปแบบของ
กลไกระงับข้ อพิพาทของ WTO เป็ นต้ นแบบ
สิ่ ง ที่ นัก ธุ ร กิ จ และนัก ลงทุ น จะต้ อ ง
ตระหนักในเรื่ องของกรอบการด�ำเนินงาน
ของอาเซี ย นก็ คื อ โครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า น
กฎหมายของ AEC ยังอยู่ในระดับชาติเป็ น
ส�ำคัญ มิใช่ระดับภูมภิ าคหรือในกรอบอาเซียน
แม้ ว่ า กฎบั ต รอาเซี ย น ATIGA, ACIA,
AFAS และความตกลงส�ำคัญอื่นๆ จะเป็ น
ข้ อตกลงทีม่ ผี ลผูกพันตามกฎหมาย แต่ความ
ตกลงเหล่านี ้ (ยกเว้ น ACIA) ไม่อาจจะถูก
15

หยิ บ ยกขึ น้ มาเป็ นข้ อเรี ย กร้ องเพื่ อ มิ ใ ห้
ด� ำ เนิ น การในเรื่ อ งนั น้ ๆ โดยบุ ค คลหรื อ
นิ ติ บุค คลที่ มิ ใ ช่ รั ฐ ที่ เ ป็ นคู่สัญ ญาได้ เช่ น
บริ ษัทไทยที่ท�ำกิจการส่งออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย ไม่อาจใช้ ATIGA เรี ยกร้ องเพื่อให้
มี การด� ำ เนิ นงานต่อรั ฐบาลมาเลเซี ยตาม
กลไกของ EDSM หรือแนวทางอืน่ ใด ทางเลือก
ที่มีอยู่ของบริ ษัทนัน้ ก็คือ หากไม่เรี ยกร้ อง
ให้รฐั บาลไทยเป็ นผู้เรียกร้ องให้มกี ารด�ำเนินงาน
ตาม EDSM ก็จะต้ องพึ่งศาลของประเทศ
มาเลเซียเพื่อฟ้องร้ องในเรื่ องที่เกิดขึ ้น15

ความสนใจส� ำ คัญ อี ก ประการหนึ่ ง
ทีม่ ตี ่อ AEC มาจากการคาดหมายเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ซึ่งรวมไปถึงโอกาส
ทางธุรกิจส�ำหรับการค้าและการลงทุน ตลอดจน
ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือ
แรงจูงใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ อาเซียนเร่งด�ำเนินการ

Edmund Sim, “Legal Aspects of the ASEAN Economic Community”, Journal of the American Chamber of Commerce
in Thailand, Volume 4/2011 หน้ า 12 - 14
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เพื่ อ จั ด ตั ง้ AEC คื อ เพื่ อ เสริ มสร้ าง
ศักยภาพและความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจ
ให้ ชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต้องเผชิญ
กับการก้ าวขึ ้นมาเป็ นมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ของชาติเพื่อนบ้ านในเอเชีย 2 ชาติ คือ จีน
และอินเดีย อย่างไรก็ดี ยังเป็ นทีถ่ กเถียงกันว่า
ผลที่เกิดขึ ้นจาก AEC จะเป็ นไปในด้ านใด
สิ่ ง ที่ คิ ด ว่ า จะได้ จ ะคุ้ม กับ ที่ จ ะเสี ย หรื อ ไม่
ชาติตา่ งๆ ในอาเซียนย่อมจะได้ รับผลกระทบ
แตกต่างกันไป
โอกาสและผลกระทบของประชาคม
อาเซียน
จริ งๆ แล้ วประชาคมอาเซียน ซึ่งจะ
ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก เกี่ ย วข้ องกั บ
ทุกภาคส่วนของทุกประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่สว่ นทีเ่ ข้ าใจกันทัว่ ไปว่า
จะได้รบั ผลกระทบโดยตรงจะมาจากการก่อตัง้
AEC ทีจ่ ะมีผลอย่างเป็ นทางการใน ค.ศ. 2015
เป็ นส�ำคัญ และส่วนที่ จะได้ รับผลกระทบ
มากที่สดุ ส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะในทางบวกหรื อ
ลบ น่าจะได้ แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดี่ยว ที่เปิ ด
โอกาสให้ สินค้ า บริ การ การลงทุน เงินทุน
และแรงงานฝี มื อ เคลื่ อ นย้ า ยได้ โ ดยเสรี
ย่อมจะมีผลต่อภาคส่วนนี ้มากที่สดุ
AEC Blueprint ทีไ่ ด้ กล่าวถึงแล้ ว บ่งชี ้
อย่ า งชัด เจนว่า อาเซี ย นมุ่ง มั่น ที่ จ ะสร้ าง
ประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่มั่นคง
รุ่งเรื องและมีความสามารถในการแข่งขันสูง

ในการด�ำเนินงานที่จะให้ บรรลุเป้าหมายนี ้
อาเซี ย นได้ จัด ท� ำ ความตกลงหลากหลาย
ทังในด้
้ านการค้ า บริการ การลงทุน และอื่นๆ
ชาติ ส มาชิ ก มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต้ อง
ด� ำเนิ นการตามความตกลงต่างๆ เหล่านี ้
ด้ วยการปรับนโยบายและ/หรื อเปลีย่ นแปลง
สภาพภายในประเทศ ตังแต่
้ เปิ ดตลาด (ให้
สิ ท ธิ พิ เ ศษด้ านพิ กั ด อั ต ราภาษี ศุ ล กากร
ลดหรือขจัดสิง่ กีดขวางการค้ าอืน่ ๆ) ไปจนถึง
การปฏิ บัติ ต่ อ บริ ษั ท หรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารจาก
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น
กิ จการของประเทศตน นอกจากนัน้ ชาติ
สมาชิกยังต้ องด�ำเนินการในเรื่ องที่จะท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจสะดวกและคล่องตัว เช่น
ที่ เกี่ ยวกับพิ ธีศุลกากร หรื อด้ วยการสร้ าง
กลไกที่จะอ�ำนวยความสะดวกด้ านการค้ า
และอื่นๆ
ในระดับอาเซียนเองนัน้ มีกลไกที่จะ
ประสานความเข้ าใจและความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนและภาคธุรกิ จอยู่บ้างแล้ ว กลไก
ส� ำ คัญ ประการหนึ่ง คื อ กลไกในการหารื อ
ระหว่างอาเซียนและภาคธุรกิจ ซึ่งอาเซียน
ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (stakeholder)
ส�ำคัญในบูรณาการของภูมภิ าค กลไกเหล่านี ้
มักจัดท�ำขึ ้นในรูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ
ซึ่งที่ส�ำคัญและเป็ นที่ร้ ู จักมากที่สดุ เพราะ
ด� ำ รงอยู่ม านานแล้ ว คื อ หอการค้ า และ
อุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Chamber of
Commerce and Industry - ASEAN CCI)
และสภาที่ปรึ กษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN
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Business Advisory Council - ASEAN
BAC) องค์กรทังสองนี
้
้จะพบปะกับรัฐมนตรี
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic
Ministers - AEM) อย่างสม�่ำเสมอและผู้น�ำ
อาเซียนในช่วงที่มีการประชุมสุดยอดด้ วย
ผลการศึกษาวิจยั เท่าทีผ่ า่ นมาระบุชดั เจน
ว่า AEC จะช่วยให้ การค้าของอาเซียนขยายตัว
โดยที่ ก ารส่ง ออกจะมี ม ากกว่า การน� ำ เข้ า
ในทุกภาคของระบบเศรษฐกิจ รวมทังมี
้ โอกาสสูง
ที่อาเซียนจะขยายการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่
การผลิตของโลก ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้น
อี ก ด้ านหนึ่ ง คื อ การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) จะไหลเข้ ามามากขึน้
เมื่อสิ่งกีดขวางการสร้ างเครื อข่ายการผลิต
(production networks) ถูกขจัดออกไปและ
นโยบายภายใต้ ASEAN Comprehensive
Investment Agreement มีการน�ำมาปฏิบตั ิ
ให้ บงั เกิดผลจริ งจัง
การสร้ างเครือข่ายการผลิต ซึง่ จะเชือ่ มโยง
ไปถึงการขยายวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศ (best
practice) จะเป็ นประโยชน์มากทีส่ ดุ ต่อกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทัว่ ทัง้
อาเซี ย น เพราะจะท� ำ ให้ ผ ลิ ต ภาพสูง ขึ น้
และจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมด้ านระดับ
การพัฒนาที่ยงั มีอยูร่ ะหว่างประเทศสมาชิก
ประโยชน์ ใ นด้ า นอื่ น ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้
ก็ อ ย่ า งเช่ น การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานฝี มื อ
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โดยเสรีจะส่งผลในแง่ของการดึงดูดนักลงทุน
ต่างชาติได้ มากขึ ้น ส่งเสริมให้ เกิดการรับรอง
คุณวุฒิทางวิชาชีพระหว่างกัน และน�ำไปสู่
ความร่ ว มมื อ ในบรรดาสถาบัน ฝึ กอบรม
มหาวิ ท ยาลัย และสถาบัน วิ จัย ในภูมิ ภ าค
ประเทศที่ขาดแคลนแรงงานด้ านนี ้จะได้ รับ
ประโยชน์มากทีส่ ดุ และแรงงานฝี มอื และผู้ใช้
วิชาชีพต่างๆ ก็สามารถจะหางานที่ดีขึ ้นและ
ได้ รับค่าตอบแทนสูงขึ ้น นอกจากนัน้ เมื่อมี
การเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารโดยเสรี
ตลาดผู้บริ โภคก็ จะมี การแข่งขันกันสูงขึน้
สินค้ าและบริการที่น�ำเข้ าที่ถกู ลงจะส่งผลให้
การแข่งขันกันภายในตลาดภายในมีมากขึ ้น
และมาตรการของรัฐ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค
ก็ จะต้ องมี การปรั บปรุ งให้ มี ประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น ทังหมดนี
้
้จะส่งผลโดยรวมในแง่ของ
การกระตุ้นความเติบโตในภาคเอกชนและ
การปรับปรุ งคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานในภาครัฐไปพร้ อมๆ กัน
นอกจากการมองผลกระทบในภาพรวม
ดังกล่าวข้ างต้นแล้ว ยังมีผลกระทบเฉพาะด้าน
ที่ควรจะกล่าวถึงและ/หรื อขยายความจากที่
ได้ กล่ า วแล้ วอี ก หลายด้ านด้ วยกั น ซึ่ ง
รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึน้ ด้ วย
ในที่นี ้จะเน้ นที่ผลกระทบและ/หรื อโอกาสที่
จะเกิ ดขึน้ แก่ภาคส่วนต่างๆ ของไทยเป็ น
ส�ำคัญ ดังนี16้

โปรดดู “Moving Forward with the AEC”; John Geagea and Ben Swanson, “The Impact of the ASEAN Economic
Community on Thai Business”, Journal of the American Chamber of Commerce, Volume 4/2011 หน้ า 20 - 21 และ Tom
Payne, “Labour Outlook - Impact of AEC 2015 on the Labour Market in Thailand”, Journal of the American Chamber
of Commerce, Volume 4/2011 หน้ า 16 - 18
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การเคลื่อนย้ ายแรงงาน
ดังได้กล่าวแล้วว่า นัยส�ำคัญของการเป็ น
ตลาดและฐานการผลิตเดีย่ ว คือ การเคลือ่ นย้าย
สินค้ า บริ การ แรงงาน ทุน และการลงทุน
โดยเสรี ในส่วนของแรงงานนัน้ ผู้ใช้ วิชาชีพ
ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุณ วุฒิ แ ละคุณ สมบัติ
ที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ นั น้ ๆ จะสามารถ
เคลื่ อ นย้ ายเพื่ อ ไปท� ำ งานในชาติ ต่ า งๆ
ในอาเซียนได้ โดยเสรี แรงจูงใจของการมี
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศอย่างเช่น
สิง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย จะมี ผ ลกระทบต่อ
ประเทศไทยอย่างแน่นอนหากแรงงานฝี มือ
เคลื่อนย้ ายออกไป
ส่ว นหนึ่ง ของการเตรี ย มการเพื่ อ รั บ
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ ้นต่อระบบเศรษฐกิจไทย
จึงได้ แก่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการน� ำ
มาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้ างแรงจูงใจแก่
แรงงานฝี มื อ หรื อ ผู้ ใ ช้ วิ ช าชี พ เฉพาะทาง
สาขาต่างๆ ที่ยงั ต้ องการที่จะประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม เป็ นที่
คาดหมายกัน ว่า โดยรวมแล้ ว ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ ้นแก่ประเทศไทยจะเป็ นผลกระทบ
ในด้ านบวก กล่าวคือ บริษทั และกิจการต่างๆ
ของไทยจะสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง แรงงาน
ที่ ใ หญ่ ขึ น้ ซึ่ ง จะมี ส่ ว นในฝี มื อ แรงงาน
ที่ แ รงงานไทยมี อ ยู่ ใ นปั จจุ บั น ได้ รั บ การ
ยกระดับ และขยายไปครอบคลุม ด้ า นอื่ น
มากขึ ้น

การท่ องเที่ยว
กิ จการในระบบเศรษฐกิ จที่จะได้ รับ
ผลกระทบอย่างมากจาก AEC คือ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว AEC จะท�ำให้ ความจ�ำเป็ น
เรื่องการขอวีซา่ ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ าจาก
ชาติอาเซียนด้ วยกันหมดไป ซึ่งก็จะท�ำให้
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย
มี จ�ำ นวนมากขึน้ และท� ำ ให้ อุต สาหกรรม
การท่องเที่ยวไทยเข้ มแข็งและเติบโตมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอตุ สาหกรรม
ท่อ งเที่ ย วที่ มี คุณ ภาพ (quality tourism
industry) ก็เสีย่ งที่จะสูญเสียธุรกิจนี ้ไปให้ แก่
ประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน การที่จะท�ำให้
การท่ อ งเที่ ย วไทยยัง สามารถแข่ ง ขั น ได้
ภายหลัง ค.ศ. 2015 มีความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง
ยกระดับมาตรฐานการบริการในธุรกิจโดยรวม
ตัว อย่า งเช่น การที่ จ ะเป็ นมัค คุเ ทศก์ ที่ ไ ด้
รับรองคุณวุฒิ จะต้ องก�ำหนดให้ ชดั เจนว่าจะ
ต้ องมีคณ
ุ สมบัตใิ นแง่ของทักษะทางภาษาใน
ระดับต�่ำสุดในระดับใด
ในยุคสมัยที่มีการใช้ เทคโนโลยีด้าน
การสื่อสารและสารสนเทศอย่างกว้ างขวาง
อย่างในปั จจุบนั มีความจ�ำเป็ นทีอ่ ตุ สาหกรรม
การท่องเที่ยวต้ องมุ่งเน้ นไปที่การเชื่อมโยง
และสื่อสารแบบ online กับลูกค้ ามากขึน้
การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยธุรกิจ
ประเภท SMEs จะช่วยท�ำให้ การท่องเที่ยว
ของไทยมีข้อได้ เปรี ยบที่จะเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการทีจ่ ะคงอยูล่ � ้ำหน้ าหลังจากที่ AEC
ก่อรูปขึ ้นอย่างเป็ นทางการแล้ ว
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การค้ าและศุลกากร
การอ�ำนวยความสะดวกด้ านการค้ าที่
อยูใ่ นแผนงานจัดตัง้ AEC ท�ำให้ จ�ำเป็ นต้ อง
ท�ำให้ พิธีการศุลกากรมีความสะดวกรวดเร็ ว
ประสานสอดคล้ อ ง และอยู่ใ นมาตรฐาน
เดียวกัน การท�ำให้ พิธีศุลกากรบูรณาการ
กั น มากขึ น้ เป็ นแผนด� ำ เนิ น งานส� ำ คั ญ
ประการหนึง่ ของ AEC ซึง่ ประกอบด้ วยการ
ท�ำให้ เทคนิคด้ านพิธีศลุ กากรอยูใ่ นมาตรฐาน
เดียวกับมาตรฐานโลก ได้ แก่
ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน
(ASEAN Customs Transit System) เพื่อ
ท�ำให้ การขนส่งมีประสิทธิ ภาพ ลดต้ นทุน
และการเคลือ่ นย้ ายสินค้ าสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ ้น
Outward processing, Inward
Processing, and Temporary Admission
และมาตรการอื่นๆ เพื่อท�ำให้ หว่ งโซ่อปุ ทาน
บูรณาการกันมากขึ ้น
การใช้ มาตรฐานสากลส� ำ หรั บ
การแบ่งประเภทภาษี ศลุ กากรส�ำหรับสินค้ า
ทีไ่ ม่มคี วามแตกต่างกัน (homogenous tariff
classifications) การประเมินราคา และการ
ก�ำหนดแหล่งที่มาของสินค้ า
การใช้ E - customs programme
ส�ำหรับอาเซียน
การลงทุนในต่ างประเทศ
ผลส�ำคัญประการหนึง่ จากการเปิ ดเสรี
ด้ านการค้ าบริ ก ารและการเคลื่ อ นย้ าย
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แรงงาน คือการที่สดั ส่วนในการเป็ นเจ้ าของ
กิจการของนักลงทุนต่างชาติจะขยายสูงขึ ้น
ก่อนหน้ านี ส้ ดั ส่วนการเป็ นเจ้ าของกิ จการ
ในมาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และอินโดนีเซีย อยูท่ ี่
ร้ อยละ 30, 40 และ 49 ตามล�ำดับ การที่
สัดส่วนดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้นไปเป็ นร้ อยละ 70
ในประเทศอาเซี ย นทุก ประเทศจะกระตุ้น
ความสนใจของนักลงทุนจากอาเซียนด้ วย
กัน เองมากขึ น้ ในการลงทุน ในกิ จ การใน
ประเทศอาเซียนอื่นๆ
ประเทศอย่างเช่น กัมพูชา สิงคโปร์
และเวียดนาม เปิ ดกว้ างในเรื่ องนี อ้ ยู่แล้ ว
แต่ โ อกาสที่ เ ปิ ดใหม่ นี จ้ ะท� ำ ให้ นัก ลงทุ น
ในประเทศอย่างไทยสนใจทีจ่ ะลงทุนในประเทศ
อาเซียนอืน่ ๆ มากขึ ้นด้วย ธุรกิจทีเ่ ป็ นเป้าหมาย
ส�ำคัญส�ำหรับการลงทุนในระยะแรก คือ ด้ าน
บริ การที่มีศกั ยภาพสูงและแสดงให้ เห็นแล้ ว
ว่าให้ ผลก�ำไรสูง เช่น ในสิงคโปร์ ธุรกิจเช่นนี ้
ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการค้ า ได้ แก่ ธุรกิจ
ห้ างสรรพสินค้า ธุรกิจการเป็ นตัวแทนจ�ำหน่าย
ธุรกิจค้ าปลีกสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจ
เสื อ้ ผ้ า เครื่ อ งนุ่ง ห่ ม ส่ ว นในมาเลเซี ย นัน้
กิจการที่เป็ นเป้าหมายส�ำหรับการลงทุนใน
อนาคตจะอยูท่ ดี่ ้าน IT และบริการด้านซอฟต์แวร์
โอกาสทางธุรกิ จทีจ่ ะเกิ ดขึ้นใน AEC
ตัวอย่างส�ำคัญของโอกาสทางธุรกิจ
ใน AEC ก็คือโอกาสในการขยายการลงทุน
ในประเทศอาเซี ย นนั่ น เอง โดยเฉพาะ
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซีย เท่าที่

ผ่านมาประเทศเหล่านี ้จ�ำกัดสัดส่วนการเป็ น
เจ้ าของกิจการอยูท่ ี่ร้อยละ 30, 40 และ 49
ตามล�ำดับ การเปิ ดเสรีการค้ าบริการจะขยาย
เพดานดังกล่าวขึ ้นไปเป็ นร้ อยละ 70 และจะ
ท� ำ ให้ โ อกาสที่ ธุร กิ จ ไทยจะเข้ า ไปลงทุน มี
มากขึ ้น ได้ กล่าวแล้ วว่า กัมพูชา สิงคโปร์ และ
เวียดนามเปิ ดกว้ างด้ านการลงทุนอยูแ่ ล้ ว และ
ปั จจุบนั พม่าก็เป็ นอีกประเทศหนึง่ ทีเ่ ปิ ดกว้ าง
มากขึ ้น
อย่างไรก็ดี การขยายเพดานสัดส่วน
การลงทุนโดยต่างชาติออกไปเป็ นร้ อยละ 70
อาจจะยังมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบตั ิ
อยูม่ าก โดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆ ทีน่ กั ลงทุน
ต่างชาติจะต้ องปฏิบตั ิ ตัวอย่างทีม่ กั กล่าวถึง
กันมากคือ สิทธิ ของชาวต่างชาติที่จะเป็ น
เจ้ าของทีด่ นิ ซึง่ ยังคงท�ำไม่ได้ ในหลายประเทศ
รวมทัง้ ไทย บางประเทศหาทางออกด้ วย
การให้ เช่าระยะยาว นอกจากนัน้ ก็ยงั มีกฎ
ระเบียบอืน่ ๆ เช่น เกี่ยวกับมูลค่าต�ำ่ สุดในการ
ลงทุ น รู ป แบบการลงทุ น องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการบริหาร (ทีต่ ้ องเป็ นคนท้ องถิ่น)
การทดสอบความจ� ำ เป็ นทางเศรษฐกิ จ
กิจการร่วม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ธุรกิจทีม่ ผี ลก�ำไรสูงมีศกั ยภาพส�ำหรับ
การขยายการลงทุน และสามารถจะเป็ นจุด
เริ่ มต้ นในการแสวงหาลู่ทางการลงทุนคื อ
ธุรกิจบริการ ในเรื่องของผลก�ำไรของธุรกิจนี ้นัน้
พบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์ มีธุรกิจบริ การ
หลายอย่างมีศกั ยภาพด้ าน EBITDA margin
(อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี และค่าเสื่อม

ราคา) สูง โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ มี
EBITDA margin โดยเฉลี่ยสูงสุดส�ำหรับ 7
สาขา และ 5 สาขาของธุรกิจบริการตามล�ำดับ
จากทังหมด
้
21 สาขา
ตลาดที่มีศกั ยภาพใน AEC ส�ำหรับ
ธุรกิจไทยมีอยู่ 4 ด้ านด้ วยกัน คือ การท่องเทีย่ ว
ภายในกลุม่ อาเซียน ประชากรมุสลิมของอาเซียน
ซึง่ เป็ นประชากรมุสลิมกลุม่ ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ชนชันที
้ ่มีรายได้ ปานกลางที่ก�ำลังขยายตัว
และประชากรสูงอายุ ธุรกิจบริการจากศักยภาพ
ทีม่ อี ยูเ่ หล่านี ้อาจเกิดจากการใช้ ความเข้ มแข็ง
ทีไ่ ทยมีอยูแ่ ล้ว เช่น บริการด้ านสุขภาพส�ำหรับ
ประชากรสูงอายุ ทีอ่ าจขยายออกไปเป็ นธุรกิจ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ส� ำ หรั บ ผู้ ที่ เ กษี ย ณอายุ
การแปรรู ปอาหารส�ำหรับประชากรมุสลิมที่
จะท�ำให้ ไทยเป็ นศูนย์ กลางอาหารฮาลาล
ส�ำคัญของโลก และธุรกิจโรงแรมที่พฒ
ั นา
ไปเป็ นการจัดการโรงแรมที่เป็ นตราสินค้ า
ของไทยโดยเฉพาะ
แนวโน้ ม ส� ำ คัญ ในอาเซี ย นเมื่ อ เป็ น
ตลาดและฐานการผลิ ต เดี่ ย วที่ ธุ ร กิ จ ไทย
ควรให้ ความสนใจ คือ (1) การผลิตจะไป
กระจุกตัวทีฐ่ านใหม่ๆ ทีม่ ีศกั ยภาพในแง่ของ
ทังวั
้ ตถุดิบและตลาด (2) สินค้ าบริ การใหม่ๆ
จะเกิดขึ ้นหรื อจะได้ รับความนิยมแพร่ หลาย
มากขึ ้น เช่น การจัดงานแต่งงานขึ ้นในประเทศไทย
ให้ แ ก่ คู่บ่ า วสาวที่ เ ป็ นชาวต่ า งชาติ และ
(3) ชนชันใหม่
้ ทไี่ ม่ได้อยูใ่ นบ้านเกิดของตนจะมี
จ�ำนวนมากขึ ้น อันเป็ นผลมาจากการเคลือ่ นย้าย
แรงงานในอาเซียน ตัวอย่างเช่นชาวสิงคโปร์
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ที่เป็ นนักบริ หารในประเทศกัมพูชาและลาว
กิจการทีไ่ ปลงทุนและตังอยู
้ ใ่ นประเทศเหล่านี ้
ต้ องอาศัยผู้บริ หารและทักษะในการจัดการ
จากประเทศที่พฒ
ั นามากกว่า เช่น สิงคโปร์
ท�ำให้ เกิดชนชันและตลาดใหม่
้
ทมี่ กี ำ� ลังซื ้อสูง
กว่าคนในท้ องถิ่น เช่น ชาวต่างชาติที่มาใช้
บริ การโรงพยาบาลในไทย
การปรับตัวส�ำคัญที่สดุ ของธุรกิจไทย
คือท�ำอย่างไรที่จะได้ รับประโยชน์มากที่สดุ
จากโอกาสทีเ่ ปิ ดขึ ้นในอาเซียนจากการจัดตัง้
AEC นอกจากนัน้ ธุรกิจไทยจะต้ องก้ าวต่อไป
ด้ ว ยการใช้ ตลาดอาเซี ย นเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ น
ในการสร้ างความเข้มแข็งส�ำหรับการรวมตลาด
ที่ใหญ่ขึ ้นของอาเซียน + 3 ในอนาคต ซึง่ จะ
ต้ องเผชิญกับการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากขึ ้นจาก
จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลีใต้
อนาคตของอาเซียน
แม้ ว่าการคาดหมายผลกระทบของ
ประชาคมอาเซียนมักจะมุ่งไปที่ผลกระทบ
จาก AEC เป็ นส�ำคัญ แต่ในการมองอนาคต
ของอาเซียนเราคงจะต้ องมองจากหลายด้ าน
เพราะผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ อาเซียนในอนาคตนัน้
มี ห ลายลัก ษณะด้ ว ยกัน ไม่ ว่ า จะในด้ า น
การเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การก�ำหนดให้ ประชาคมอาเซียน
มีถึง 3 เสาหลัก ก็เพื่อจะได้ เป็ นหลักค� ้ำยัน
อาเซียนไว้ หลายๆ ด้ านนัน่ เอง

18 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

ด้ านความมัน่ คงนัน้ ปั จจุบนั เราเผชิญ
ปั ญหาความมั่นคงในรู ปแบบใหม่ (non traditional security issues) เช่น การค้ า
ยาเสพติด การค้ ามนุษย์ การก่อการร้ าย และ
อาชญากรรมข้ ามชาติหลากหลาย การจัดการ
กับ ปั ญ หาเหล่า นี ต้ ้ อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ
ทังในระดั
้
บภูมิภาคและระดับกว้ างกว่านัน้
เป็ นส�ำคัญ นอกจากนัน้ ปั ญหาระดับทวิภาคี
บางเรื่ อ งในระหว่ า งไทยกับ เพื่ อ นบ้ า น ก็
จ�ำเป็ นต้ องอาศัยกรอบความร่ วมมือระดับ
ภูมิภาคเข้ ามาช่วยด้ วย
ที่ส�ำคัญที่สุดคือ ในยุคสมัยของเรา
ไม่ มี ประเทศใดอยู่ ร อดได้ โดยล� ำพั ง
ความร่วมมือภายในภูมภิ าคมิได้มคี วามจ�ำเป็ น
แต่ เ ฉพาะในด้ านของการร่ วมมื อ กั น
สร้ างสรรค์ความรุ่งเรืองก้ าวหน้ าขึ ้นในบรรดา
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเท่านัน้ แต่ยังมี
ความส�ำคัญยิ่งในการเผชิญกับสิ่งท้ าทาย
จากภายนอกด้ วย ความเป็ นปึ กแผ่นของ
ภูมิภาคมี ผลส�ำคัญยิ่ งในแง่ของการสร้ าง

อ�ำนาจต่อรอง ปั จจุบนั เราได้ เห็นแล้ วว่า มี
ความจ�ำเป็ นต้ องขยายกรอบความร่ วมมือ
ให้ กว้ างออกไป เช่น ในรูปแบบของอาเซียน
+ 3 และอาเซี ย น + 6 เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ความเข้ มแข็งให้ แก่ภูมิภาคนิ ยมในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วย แต่ปัญหาก็คอื จริงๆ แล้ว
อาเซียนมีความเป็ นปึ กแผ่นแท้ จริ งเพียงใด
เส้ นทางสู่ ก ารเป็ นประชาคมของ
อาเซียนยังมีปัญหาส�ำคัญอยูอ่ กี หลายประการ
ด้ วยกัน ปั ญหาส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ความแตกต่าง
หลากหลายทังด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม ในด้ านเศรษฐกิจอาเซียนมีทัง้
ประเทศทีร่ ะดับรายได้ ของประชาชนเทียบได้
กับชาติตะวันตกไปจนถึงชาติที่ยังยากจน
ที่สดุ หรื อตังแต่
้ ที่เป็ นศูนย์กลางด้ านการเงิน
ไปจนถึงสังคมที่ยงั ท�ำการเกษตรแบบดังเดิ
้ ม
ในทางการเมืองระบบการเมืองทุกประเภท
มี อ ยู่ ใ น อ า เซี ยน และที่ ส� ำ คั ญ แม้ ว่ า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นทังพลั
้ ง
และสีสนั ของภูมิภาค แต่ความขัดแย้ งระดับ
ทวิภาคีที่มีความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์
กลั บ เป็ นอุ ป สรรคส� ำ คั ญ ของความเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน17
ภาคธุรกิจยังมองด้ วยว่า ผู้น�ำอาเซียน
แม้ จะก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ส� ำ หรั บ ภู มิ ภ าค
ร่วมกันได้ แต่เมือ่ ลงมือปฏิบตั กิ ก็ ลับเป็ นเรื่อง
ตัวใครตัวมัน (“talk regional, act local”)

หรื อมิฉะนันก็
้ จะมีทศั นคติแบบที่วา่ “ตัวฉัน
ก่อน พวกเราส่วนรวมเอาไว้ ทีหลัง” (“me
first, us later”) นอกจากนี ้ ชาติสมาชิกที่มี
สถานะโดดเด่นในภูมภิ าคก็มกั จะเล่นบทบาท
ของตนเองในระดับ โลก (go it alone)
มากกว่าจะไปด้ วยกันเป็ นกลุม่ ซึง่ จ�ำเป็ นมาก
ในแง่ของการเข้ าไปเป็ นปากเป็ นเสียงในที่
ประชุมระดับโลกอย่างเช่น G2018
นอกจากนัน้ สิ่ง ที่ อ าเซี ย นตระหนัก
มาโดยตลอด และต้ องให้ ความส�ำคัญต่อไป
คือ การท�ำให้ เป็ นที่ร้ ู จักและเป็ นที่ยอมรั บ
ของประชาชนมากขึ น้ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นเรื่ อง
ทางการทูต การค้ า การลงทุน และกิจกรรม
ของชนชันน�
้ ำในสังคมเท่านันโดยที
้
ป่ ระชาชน
ทั่วไปมิได้ มีส�ำนึกว่าอาเซียนเข้ ามามีส่วน
เกี่ยวข้ องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร หรื อ
มิ ไ ด้ มี ส� ำ นึ ก ของความเป็ นเจ้ า ของหรื อ มี
ส่วนร่วมใดๆ ในสมาคมประชาชาตินี ้
ในอนาคตอาเซียนจะต้องให้ความส�ำคัญ
กั บ ความสัม พั น ธ์ ใ นระดั บ ประชาชนต่ อ
ประชาชนมากขึน้ และก็ เ ป็ นที่ น่า ยิ น ดี ว่า
ปั จจุบนั เรามีเครื อข่ายการติดต่อคมนาคม
ขนส่งทีท่ ำ� ให้การติดต่อระดับนี ้มีความคล่องตัว
สูง ขึน้ แต่ก็ ยัง มี อุป สรรคด้ า นกฎระเบี ย บ
ต่างๆ ที่ยังไม่เอือ้ อ�ำนวยเท่าที่ควร ดังนัน้
เรื่ องนี ้จึงยังคงต้ องได้ รับความสนใจต่อไป

17

Tai Hui, “ASEAN Integration Enters the Critical Stage : A Private Sector’s Narrative”, in Lee Yoong Yoong (ed.),
ASEAN Matters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations (Singapore : World Scientific Publishing,
2011) หน้ า 126
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นอกจากนัน้ ในด้ า นความสัม พัน ธ์
กั บ โลกภายนอก อาเซี ย นคงจะต้ องมี
ความระมัดระวังในเรื่ องความสัมพันธ์ กับ
ชาติมหาอ�ำนาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน
ญี่ปนุ่ หรื อแม้ กระทัง่ รัสเซียที่คงจะมีบทบาท
มากขึ ้นด้ วย เราคงไม่ต้องการเข้ าข้ างฝ่ ายใด
ไม่ให้ ชาติใดเข้ ามาครอบง�ำ หรื อเข้ ามาใช้
ภูมิ ภ าคนี เ้ ป็ นเวที ก ารแข่ ง ขัน ทางอ� ำ นาจ
อย่างเช่นที่เคยเกิดขึ ้นในอดีตอีก เราจะต้ อง
สร้ างความสัม พัน ธ์ กับ ชาติ ต่า งๆ เหล่า นี ้
อย่างสร้ างสรรค์ บนรากฐานความร่ วมมือ
ที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
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ท้ ายที่สุด สิ่งที่คาดหมายกันว่าจะมี
ผลกระทบต่อทัง้ ภูมิภาคโดยรวมและชาติ
สมาชิกแต่ละชาติในอาเซียน คือ การจัดตัง้
AEC ดังที่ได้ กล่าวแล้ ว ภาคธุรกิจในอาเซียน
ย่อมสามารถคาดหวังที่จะได้ รับประโยชน์
จากบูร ณาการของภูมิ ภ าคอย่ า งแน่ น อน
อย่างไรก็ดี นอกจากจะมีประเด็นว่า ภาคธุรกิจ
ประเภทใด ของประเทศไหน จะได้รบั ประโยชน์
อย่างไร ซึ่งย่อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ และที่ ส� ำ คัญ ขึ น้ อยู่กับ ว่ า ธุ ร กิ จ
ส่วนนันๆ
้ หรื อในประเทศนันๆ
้ จะด�ำเนินการ
ในเชิงรุ กมากน้ อยเพียงใดแล้ ว สิ่งที่เราจะ
ต้ อ งไม่ ลื ม ก็ คื อ ประชาชนทั่ว ไปจะได้ รั บ
ผลกระทบอย่างไรด้ วย

แ

ผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ : จุดร่ วม
ด้ านการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
และคุณลักษณะอุดมศึกษาไทยในอนาคต
นิภาพรรณ เจนสันติกุล1
ไชยณัฐ ด�ำดี2
แผนพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาของชาติ มี
ความส� ำ คัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะเป็ นหลัก
ในการชี ้น�ำว่าจะพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ
ไปในทิศทางใด และเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ซึง่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องปฏิบตั ไิ ปในทิศทาง
นัน้ ๆ ในปั จจุบนั ได้ มีการประกาศใช้ กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยที่ “แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว” ฉบั บ ที่ 1 ถู ก จั ด ท� ำ ขึ น้ ในปี
พ.ศ. 2533 มีระยะ 15 ปี ครอบคลุมระหว่าง
พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความไม่ต่อเนื่องของแนวทางในการพัฒนา
การอุดมศึกษาของชาติ เพราะทัง้ 2 แผนนี ้
มีชว่ งระยะห่างของการใช้ อยูป่ ระมาณ 3 - 4 ปี
และนอกจากนี ้ในการปฏิบตั ิจริ งยังคงใช้ วิธี
ปฏิบตั ิในรู ปแบบเดิม คือ มีการสร้ างแผน
พัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ทุกระยะ 5 ปี ซึง่
ค่อนข้ างจะผิดหลักการ เพราะการศึกษาเพือ่

พัฒนาคุณภาพของคนนัน้ เป็ นเรื่ องที่ ต้อง
ใช้ เวลา แผนพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับอุดมศึกษานันจึ
้ งควรเป็ นการท�ำแผนฯ
เพื่ อ แก้ ไ ขและวางแนวทางป้ องกัน ปั ญ หา
อันจะเกิดในเวลาข้ างหน้ า มิใช่เป็ นการด�ำเนิน
การเพื่อแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นอยู่ในปั จจุบนั ซึง่
จะท�ำให้ ไม่ทนั การณ์
สาระส�ำคัญของแผนพัฒนาอุดมศึกษา
แห่ งชาติฉบับที่ 1 - 10
จากการเปรี ย บเที ย บสาระส� ำ คัญ ที่
ก�ำหนดไว้ ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตังแต่
้ แผนที่ 1 - 10 ซึง่ ได้ สรุปไว้ ในตารางที่ 1
แล้ วได้ พบว่ารัฐได้ ก�ำหนดนโยบายส�ำคัญๆ
ต่างๆ ไว้ ในแต่ละแผนฯ ซึง่ ประกอบไปด้ วย
สาระส�ำคัญ เช่น การจัดการศึกษาให้มเี อกภาพ
มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้ าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา จะขยายการศึกษา
สู่ ป วงชน จั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต

1

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปั จจุบนั ก�ำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
2
นักวิชาการอิสระ ปั จจุบนั ก�ำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ผลิตบัณฑิตในสาขาที่จ�ำเป็ นของประเทศจะ
เน้ นในด้ านคุณภาพและประสิทธิ ภาพของ
การศึกษา อันได้ แก่ การบริ หารและจัดการ
ศึกษา มาตรฐานการศึกษา คุณภาพของ
อาจารย์ คุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ออกไป การบริ หารวิชาการ การให้ อิสระใน

การบริ หาร การวิจยั และพัฒนา การจัดตัง้
สถาบันวิจยั การเน้ นทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การอนุรักษ์สงิ่ แวดล้ อม การระดม
ทรั พ ยากรมาใช้ เ พื่ อ การศึก ษา การสร้ าง
เครือข่ายการเรียนรู้ และการให้ การสนับสนุน
เอกชน

ตารางที่ 1 สาระส�ำคัญในแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 - 10
นโยบาย

เอกภาพทางการศึกษา
กระจายโอกาสทางการศึกษา
เสมอภาคทางการศึกษา
การศึกษาปวงชน
การศึกษาตลอดชีวิต
ผลิต วิทย์ วิศวะ เกษตร แพทย์
ผลิตสาขาที่จ�ำเป็ น
ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ด้ านบริ หารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
คุณภาพอาจารย์
คุณภาพคน บัณฑิต
การบริ หารวิชาการ
ความเป็ นอิสระในการบริ หาร
การแต่งต�ำราไทย
วิจยั และพัฒนา
จัดตังสถาบั
้
นวิจยั
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แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 1-10
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นโยบาย

แผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 1-10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2505 2510 2515 2520 2525 2530 2535 2540 2545 2551

·
วิจยั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
บริ การทางวิชาการ
อนุรักษ์ ศลิ ปวัฒนธรรม
·
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
ระดมทรัพยากรเพื่ออุดมศึกษา
สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
P
สนับสนุนอุดมศึกษาเอกชน
ที่มา: ดัดแปลงจากคณะนักวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2540 : 97.
หมายเหตุ Pก�ำหนดไว้ ในแผน
· ก�ำหนดเป็ นนโยบายแต่ไม่ปรากฏในแผนฯ

ซึง่ จากแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะเห็นได้ วา่ มีหลายส่วนทีก่ �ำหนดไว้ แต่ไม่ถกู
น� ำ ไปปฏิ บัติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเมื่ อ ศึ ก ษา
งานของโอลิวาและแอสปิ นวอลล์ (Owlia ;
& Aspinwall, 1996 ) ที่ได้ รวบรวมงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพการศึกษาและท�ำการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องมิตคิ ณ
ุ ภาพการจัดการศึกษา
ระดับ อุด มศึกษา พบว่า มิ ติคุณภาพการ
จัดการศึกษามี 6 มิตดิ งั นี ้
1. มิ ติ ที่ เ น้ นสิ่ ง ที่ สัม ผัส ได้ ซึ่ ง เป็ น
คุณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วัส ดุอุป กรณ์ แ ละ
สิ่งเอือ้ อ�ำนวยต่อการศึกษา ประกอบด้ วย
ดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพ 5 ดัชนีได้แก่ 1) ความเพียงพอ
ของวัส ดุ อุ ป กรณ์ 2) ความทัน สมัย ของ
วัสดุอปุ กรณ์ 3) วัสดุอปุ กรณ์งา่ ยต่อการใช้ งาน
4) วั ส ดุ อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง เอื อ้ อ� ำ นวยต่ อ
การศึกษาเร้ าความสนใจในการใช้ 5) วัสดุ
อุปกรณ์สะดวกต่อการน�ำไปใช้

P

P

P

P

2. มิ ติ ที่ เ น้ นคุ ณ ภาพของอาจารย์
ประกอบด้ วยดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพ 5 ดัชนี ได้ แก่
1) จ�ำนวนอาจารย์มีเพียงพอ 2) อาจารย์มี
ความรู้ทางทฤษฎีอย่างดีเยี่ยม 3) อาจารย์มี
ประสบการณ์ด้านปฏิบตั ดิ ีเยี่ยม 4) อาจารย์
มีความรู้ทที่ นั สมัย 5) อาจารย์มคี วามเชีย่ วชาญ
ในการสอนและติดต่อสื่อสาร
3. มิ ติ ที่ เ น้ นเจตคติ ข องอาจารย์
ประกอบด้ วยดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพ 5 ดัชนีได้ แก่
1) เข้ าใจความต้ องการของนิ สิ ต 2) มี
ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ใ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ นิ สิ ต
3) เอื ้ออ�ำนวยความสะดวกและจัดเวลาให้
นิสิตส�ำหรับให้ ค�ำปรึกษา 4) ให้ ความใส่ใจ
แก่ นิ สิ ต แต่ ล ะบุค คล 5) มี อ ารมณ์ มั่น คง
สุภาพ
4. มิตทิ เี่ น้ นเนื ้อหา ประกอบด้ วยดัชนี
ที่บง่ ชี ้คุณภาพ 6 ดัชนี ได้ แก่ 1) รายวิชาใน
หลักสูตรสอดคล้ องกับการผลิตบัณฑิตของ
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สาขาวิชาชีพ 2) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น
3) คุ้มค่าต่อการลงทุนในการศึกษา 4) การพัฒนา
ผู้ เรี ย นให้ มี ทัก ษะการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
การท� ำงานเป็ นที ม 5) พัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ 6) บรรจุรายวิชาทีเ่ ป็ น
พื ้นฐานความรู้ทวั่ ไป
5. มิ ติ ที่ เ น้ นการถ่ า ยทอดความรู้
ประกอบด้ วยดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพ 6 ดัชนี ได้ แก่
1) อาจารย์น�ำเสนอ อธิบายและบรรยายได้
ชัด เจนเข้ า ใจง่ า ย 2) เนื อ้ หาที่ ส อนเรี ย ง
ตามล�ำดับความยากง่ายและความซับซ้ อน
ของเนื ้อหา 3) ภาษาที่ใช้ มีความคงเส้ นคงวา
4) ประเมินผลด้วยความยุตธิ รรม 5) วิธกี ารสอน
กระตุ้นเร้ าความสนใจ 6) ให้ ผ้ เู รี ยนประเมิน
ผลการสอน
6. มิตทิ ี่เน้ นความน่าเชื่อถือ ประกอบ
ด้ วยดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพ 4 ดัชนีได้ แก่ 1) องค์
ความรู้ ที่ถ่ายทอดให้ นิสิตถูกต้ องตามหลัก
ทฤษฎี 2) เนื ้อหาทีใ่ ช้สอนตรงตามความต้องการ
ของผู้เ รี ย น 3) เนื อ้ หาที่ ใ ช้ ส อนตรงตาม
จุด มุ่ง หมายของรายวิ ช า 4) ความรู้ และ
ประสบการณ์ทใี่ ห้ กบั ผู้เรียนสามารถน�ำไปใช้
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แก้ ปัญหาในสภาพจริ ง
ดังนัน้ ในแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ไม่ควรละเลยในการสอดแทรก
เนื อ้ หาอาเซี ย นศึ ก ษา และการตั ง้ ศู น ย์
อาเซี ย นศึก ษาเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ เ รี ย นรู้
แลกเปลี่ ย นเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมีการศึกษา
เป็ นรากฐานของการพั ฒ นาตลอดจน
การพัฒนามิติคณ
ุ ภาพด้ านการศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้
กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ความร่ วมมืออาเซียนด้ านการศึกษา
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ เริ่ มก่ อ ตั ง้ เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม
พ.ศ. 2504 โดยมีราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ได้ ร่วมกัน
จัดตังสมาคมอาสา
้
(Association of South
East Asia) ขึ ้นเพื่อให้ เกิดความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และในการประชุม
สุด ยอดผู้ น� ำ อาเซี ย นครั ง้ ที่ 12 ในเดื อ น

มกราคม 2550 ที่เซบู สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์
ผู้ น� ำ อาเซี ย นได้ มี ก ารจั ด ตั ง้ ประชาคม
อาเซี ย นให้ แล้ วเสร็ จ เร็ ว ขึ น้ เป็ นภายใน
ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) รวมทังจั
้ ดโครงสร้ าง
องค์ กรของอาเซียนเพื่อรองรั บภารกิจและ
พันธกิจ ซึง่ เป็ นทีม่ าของการน�ำหลักการนี ้ไปร่าง
เป็ น “กฎบัตรอาเซียน” ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นธรรมนูญ
การบริหารการปกครองกลุม่ ประเทศอาเซียน
ทัง้ 10 ประเทศ ตามสโลแกนที่วา่ “สิบชาติ
หนึ่ ง อาเซี ย น” (ส� ำ นั ก ความสั ม พั น ธ์
ต่างประเทศ, 2553 อ้ างถึงใน จตุพล ยงศร,

2554 : 45) ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา
เป็ นส่วนหนึ่งของความร่ วมมือเฉพาะด้ าน
ของอาเซียนที่ให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ทรั พยากรมนุษย์ ในการพัฒนาด้ านต่างๆ
อาทิ การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต
การจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ
ความร่ วมมือในการเปิ ดเสรี ด้านการศึกษา
และเพื่ อ ให้ เ ห็ น ชัด เจนมากขึน้ ผู้เ ขี ย นขอ
น�ำเสนอระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
ประเทศไทย และประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ดัง
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุประบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทย และประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
ประเทศ
ระบบการศึกษา
ประเทศสิงคโปร์ แบ่งออกเป็ นระดับประถม 6 ปี ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี ซึง่ รวมแล้ วเป็ นการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานอย่างน้ อย 10 ปี แต่ผ้ ทู ี่จะเข้ าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะต้ อง
ศึกษาขัน้ เตรี ยมมหาวิทยาลัยอี ก 2 ปี ปี การศึกษาของสิงคโปร์ จะแบ่ง
ออกเป็ น 4 ภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละ 10 สัปดาห์ เริ่ มเปิ ดการศึกษาตัง้ แต่
วันที่ 2 มกราคมของทุกปี ช่วงระหว่างภาคเรี ยนที่ 1 กับที่ 2 และที่ 3 กับที่ 4
จะมีการหยุด 1 สัปดาห์ ระหว่างภาคเรี ยนที่ 2 กับที่ 3 หยุด 4 สัปดาห์ และมี
ช่วงหยุด 6 สัปดาห์ เมื่อสิ ้นสุดปี การศึกษา รัฐบาลสิงคโปร์ ให้ ความส�ำคัญกับ
การศึกษามาก โดยถือว่าประชาชนเป็ นทรัพยากรที่ส�ำคัญ และมีคา่ ที่สดุ ของ
ประเทศ ในการนี ้รัฐบาลได้ ให้ การอุดหนุนด้ านการศึกษาจนเสมือนกับ
เป็ นการศึกษาแบบให้ เปล่ า โรงเรี ยนในระดับประถม และมัธยมล้ วนเป็ น
โรงเรียนของรัฐบาลหรือกึง่ รัฐบาล สถานศึกษาของเอกชนในสิงคโปร์ มีเฉพาะ
ในระดับอนุบาล และโรงเรี ยนนานาชาติเท่านัน้
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ประเทศ
ประเทศไทย

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาไทยปั จจุบนั ตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษา
ขันประถมศึ
้
กษา 6 ปี (6 ระดับชัน)
้ การศึกษาขันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น 3 ปี (3
ระดับชัน)
้ และการศึกษาขันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดับชัน)
้ หรื อ
ระบบ 6 - 3 - 3 นอกจากนันระบบการศึ
้
กษาไทยยังจัดเป็ นระบบการศึกษา
ในระบบโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการจัดระบบการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ จะไม่พจิ ารณาแบ่งแยก
การศึกษาในระบบโรงเรียนออกจากการศึกษานอกระบบโรงเรียน แต่จะถือว่า
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ น
เพียงวิธีการเรี ยนการสอน หรื อรูปแบบของการเรี ยนการสอนที่ภาษาอังกฤษ
ใช้ ค�ำว่า “Modes of learning” ฉะนัน้ แนวทางใหม่คือ สถานศึกษาสามารถ
จัดได้ ทงั ้ 3 รู ปแบบ และให้ มีระบบเทียบโอนการเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 รู ปแบบ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าวว่าการจัดการศึกษามีสาม
รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ ระบบการศึกษาของประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีทงแบบที
ั้
่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ โดยการศึกษาแบบที่เป็ นทางการนันมี
้ ลำ� ดับขันตอนของการเรี
้
ยน
อยู่ส ามระดับ นั่น คื อ ระดับ ประถมศึก ษา ระดับ มัธ ยมศึก ษาและระดับ
อุดมศึกษา ในระดับประถมศึกษานัน้ จะใช้ เวลาศึกษา ภาคบังคับหกปี ที่
โรงเรี ยนของรัฐบาลหรื อเจ็ดปี ในโรงเรี ยนของเอกชนนอกเหนือจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยซึ่งนักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ โดยการศึกษาระดับนี ้
รวมไปถึงการเรี ยน ชันอนุ
้ บาลและอาจเป็ นหลักสูตรเตรี ยมประถมศึกษาก็ได้
นักเรี ยนที่มีอายุระหว่างสามหรื อสี่ปีจะเข้ าเรี ยนในสถานรับเลี ้ยงเด็กก่อน
วัยเรี ยนจนกระทัง่ มีอายุครบ 5 - 6 ปี จึงจะเลื่อนขึ ้นชันประถมศึ
้
กษาปี ที่หนึง่
ระบบการศึกษาในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ใกล้ เคียงกับระบบการศึกษาแบบ
เป็ นทางการของสหรัฐอเมริกา ในขณะทีร่ ะบบการศึกษาของประเทศอืน่ ๆ
ในทวี ป เอเชี ย มัก จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากประเทศอัง กฤษ ฝรั่ ง เศส หรื อ
เนเธอร์ แลนด์ นอกจากนี ้ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ใช้ การเรี ยนการสอนแบบ
ทวิภาษา บางวิชาจะสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอื่นๆ จะสอนเป็ น
ภาษาฟิ ลปิ ปิ นส์
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จากระบบการศึกษาข้ างต้ นแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ระบบการศึ ก ษาในประเทศ
สิ ง คโปร์ ประเทศไทยและประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ต่างให้ ความส�ำคัญกับการ
ศึกษาและการจัดระบบการศึกษาให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ นอย่ า งมาก
แม้ ว่าระบบการศึกษา ระบบการ
เปิ ดปิ ดภาคเรียนจะแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
จตุพล ยงศร (2554 : 54) ที่ท�ำการ
เปรี ย บเที ย บนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
พบว่ า โดยภาพรวมการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
ต่ า งให้ ค วามส� ำ คัญ กั บ การขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ ทวั่ ถึง การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ สอดรับกับความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึง่ แม้ วา่ รูปแบบ
การปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมี
ความแตกต่างกัน แต่ในมิติทางการศึกษา
กลับ พบว่า ต่า งต้ อ งการให้ ก ารศึก ษาเป็ น
ยุท ธศาสตร์ ห ลัก ของการพัฒ นาประเทศ
ส�ำหรับประเทศไทย อาจจะต้องเติมเต็มความรู้
ด้ านอาเซียนศึกษา ซึง่ ข้ อมูลอาเซียนศึกษา
ในประเทศไทยมีค่อนข้ างน้ อยทังในรู
้ ปของ
วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์
อื่ น ๆ เพื่ อ รวบรวมข้ อมู ล และการสร้ าง
ความร่วมมือในการจัดตังศู
้ นย์อาเซียนศึกษา
เพิ่ ม ขึ น้ และการสร้ างเครื อข่ า ยข้ อมู ล

ระหว่างห้ องสมุดในกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้ วยการเรี ยกและเก็บข้ อมูลที่
ชื่ อ CDS/ISIS (สี ด า
สอนศรี , 2532 : 45)

ดังนี ้

ลักษณะอุดมศึกษาไทยใน
อนาคต
คณะนักวิจยั มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (2540 : 330 331) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวโน้ มทาง
อุด มศึก ษาของไทยในอนาคตไว้

1) การพัฒนาระบบอุดมศึกษาด้ าน
การท�ำให้ เป็ นประชาธิปไตยให้ มากขึ ้นคือให้
ตัวแทนประชาชน กลุ่มคนเข้ าไปท�ำหน้ าที่
ก� ำ กับ การท� ำ งานของสถาบัน อุด มศึก ษา
ประชาชน ชุมชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ในด้ านค่าใช้ จา่ ยทางการศึกษามากขึ ้น โดย
สถาบันอุดมศึกษาต้ องตอบสนองต่อมหาชน
โดยผลิตบัณฑิต ท�ำการวิจยั และบริ การทาง
วิชาการมากขึ ้น
2) การสร้ างความหลากหลายให้เกิดขึ ้น
ในระบบอุด มศึ ก ษา (Diversity) ระบบ
อุดมศึกษาไทยจะเป็ นระบบที่หลากหลาย
ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็ นเสรี ภาพ
ของระบบการผลิตที่แตกต่างกันออกไป
3) อุดมศึกษาจะเน้นทีค่ ณ
ุ ภาพมากขึ ้น
(Quality) สัง คมบริ โ ภคสิ่ ง ที่ มี คุ ณ ภาพ
มากขึ น้ มี ก ลไกการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มากขึน้ สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ
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จะไม่ได้ รับความนิยมท�ำให้ ต้องปรับเปลี่ยน
หรื อเลิกกิจการ
4) อุดมศึกษาในอนาคตจะเน้ นการลด
ขนาดของการด�ำเนินการ (Downsizing) ลด
ต้ น ทุน และค่า ใช้ จ่ า ย แต่ค งคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพไว้ และท�ำให้ มีขนาดพอเหมาะ
(Rightsizing) ไม่ ใ ห้ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ
ทรัพยากรไปโดยที่ได้ ประโยชน์ไม่ค้ มุ ค่า
5) การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
จะเป็ นไปอย่างกว้ างขวาง (Technology in
Education) ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษา
จะต้ องรี บ พั ฒ นาตามเทคโนโลยี ใ ห้ ทั น
เพื่อใช้ เทคโนโลยีเหล่านันเพื
้ ่อการศึกษา
6) ระบบความสั ม พั น ธ์ ห รื อสาย
การบังคับบัญชาแบบแนวดิ่งจะเปลี่ยนเป็ น
ระบบเครือข่าย (Networking) ต่างต้ องพึง่ พา
ซึ่ ง กัน และกัน และมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน
แต่ตา่ งก็มีความเป็ นอิสระในการด�ำเนินงาน
โดยเน้ นการตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์
7) การลงทุนร่ วม (Joint Venture)
กิ จ กรรมการอุดมศึกษาอันได้ แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจยั หรือการบริการแก่สงั คมจ�ำเป็ น
ต้ องเชื่อมโยงและสัมพันธ์ กบั ภายนอกและ
องค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อจะได้ รับประโยชน์
จากกิจกรรมเหล่านัน้
8) ระบบการอุดมศึกษาก�ำลังก้ าวสู่
ความเป็ นนานาชาติ (Internationalization)
ซึง่ เกิดขึ ้นในหลายรูปแบบ สถาบันอุดมศึกษา
ไทยต้ องส่งเสริ มให้ สงั คมไทยไปสูก่ ารคบค้ า
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และสัม พัน ธ์ กับ โลก และต้ อ งปรั บ ตนให้
สอดคล้ องกับความเป็ นนานาชาติ
9) การบุกเบิกด้ านวิจยั พื ้นฐานและ
การวิจัยเพื่อการพัฒนา (Research and
Development) สถาบันอุดมศึกษาไทยต้ อง
สามารถสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ขึ ้นได้ เอง
เพื่ อประกันการพัฒนาทางเศรษฐกิ จและ
ความอยูด่ ีกินดี ระบบอุดมศึกษาต้ องหันมา
ให้ ความส�ำคัญต่อบัณฑิตศึกษามากขึ ้นและ
ต้ องด�ำเนินการได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
10) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ องให้
ความส�ำคัญต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมากขึ ้น
(Personality Development) การฝึ กอบรม
หรื อ การพัฒ นาความรู้ เป็ นอัน มากจะถูก
ด� ำ เนิ น การโดยภาคธุ ร กิ จ หรื อ ชุ ม ชนเอง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ องหั น มาสนใจใน
การพัฒนาคนอย่างสมบูรณ์มากขึ ้น

จากคุณลักษณะ 10 ประการข้ างต้ น
จะเห็นได้ ว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้ อง
ปรับตัวในเรื่ องของการสร้ างทุนทางปั ญญา

ด้ วยการผลิ ต ทุ น มนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามรู้ และ
สมรรถนะเพื่ อ ให้ ทั น กั บ สถานการณ์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลงและสามารถแข่งขันกับกลุม่
ประเทศอาเซียนได้ ในมิติของการใช้ ภาษา
การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และการ
ธ�ำรงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมของประเทศไทยและเร่ง
นโยบาย 5 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการด� ำ เนิ น งานตามปฏิ ญ ญาอาเซี ย น
ด้ านการศึกษา เพื่ อจัดท� ำแผนปฏิ บัติการ
อาเซี ย นด้ านการศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ แก่
นโยบายที่ 1 การเผยแพร่ ค วามรู้
ข้ อมู ล ข่ า วสารและเจตคติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ
อาเซียน เพื่อสร้ างความตระหนักและเตรี ยม
ความพร้ อมของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา และ
ประชาชน เพื่ อ ก้ าวสู่ป ระชาคมอาเซี ย น
ภายในปี 2558
นโยบายที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนให้ มีทกั ษะ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ เตรียมความพร้ อมในการก้ าว
สูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ
ภาษาเพื่ อ นบ้ า น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ทักษะและความช�ำนาญการที่สอดคล้ องกับ
การปรับตัวและเปลีย่ นแปลงทางอุตสาหกรรม
และการเพิ่ ม โอกาสในการหางานท� ำ ของ
ประชาชนรวมทัง้ การพิ จ ารณาแผนผลิ ต
ก�ำลังคน
นโยบายที่ 3 การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา เพื่อส่งเสริ มการหมุนเวียนของ

นักศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทัง้
เพื่ อ ให้ มี ก ารยอมรั บ ในคุ ณ สมบั ติ ท าง
วิ ช าการร่ ว มกัน ในอาเซี ย น การส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ
และการแลกเปลี่ ย นเยาวชน การพัฒ นา
ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวติ การส่งเสริมและปรับปรุง
การศึกษาด้ านอาชีวศึกษาและการฝึ กอบรม
ทางอาชี พ ทั ง้ ในขั น้ ต้ นและขั น้ ต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดจนส่งเสริ มและเพิ่มพูนความร่ วมมือ
ระหว่ า งสถาบั น การศึ ก ษาของประเทศ
สมาชิกของอาเซียน
นโยบายที่ 4 การเตรี ยมความพร้ อม
เพื่อเปิ ดเสรี การศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับ
การก้ าวสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ประกอบด้วย การจัดท�ำความตกลงยอมรับร่วม
ด้ านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ
ประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพส�ำคัญต่างๆ
เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี การศึกษาควบคู่กับ
การเปิ ดเสรี ด้านการเคลื่อนย้ ายแรงงาน
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเยาวชน เพื่อ
เป็ นทรัพยากรส�ำคัญในการก้ าวสูป่ ระชาคม
อาเซียน
โดยนโยบาย 5 ประการข้ างต้ นควร
ด� ำ เนิ น การให้ เป็ นรู ป ธรรมและค� ำ นึ ง ถึ ง
ความสอดคล้ องและการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสความรู้ และการเปลีย่ นแปลงของโลก
ทีเ่ ป็ นพลวัตเพือ่ ให้ การพัฒนาด้ านการศึกษา
เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
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อ

าเซียนใน ค.ศ. 2015

มีความสนใจและเป็ นที่คาดหมายกัน
อย่างมากว่า อาเซียนใน ค.ศ. 2015 อันเป็ น
ปี ทปี่ ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ปรากฏขึ น้ อย่ า งเป็ นทางการ จะมี ส ภาพ
เป็ นอย่างไร สิ่งที่เราอาจจะใช้ เป็ นแนวทาง
ในการคาดหมายมี ทัง้ ปรากฏการณ์ ห รื อ
แบบอย่างของการรวมตัวระดับภูมภิ าคทีเ่ คย
มีมาแล้ ว โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (European
Union - EU) และที่ส�ำคัญที่แผนการจัดตัง้
ประชาคมทีเ่ ป็ น “เสาหลัก” (pillars) ด้ านต่างๆ
ของประชาคมอาเซียน แผนการเหล่านี ้จริ งๆ
แล้ วก็คือ “พิมพ์เขียว” (blueprint) ก�ำหนด
เส้ นทางพัฒนาการของอาเซียนในอนาคต
นัน่ เอง

ธีระ นุชเปี่ ยม

อย่างไรก็ดี ในการมองภาพอนาคตของ
อาเซียนนัน้ เราคงอาศัยแบบอย่างโดยเฉพาะ
ของ EU มาเป็ นแนวทางโดยตรงไม่ได้ เพราะ
ไม่ว่าจะในแง่ของเป้าหมาย ประสบการณ์
และภูมิหลังด้ านต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค
แตกต่างกันมาก นอกจากนัน้ แม้จะมี “พิมพ์เขียว”
ก�ำหนดเส้ นทางอนาคตของอาเซียนไว้ แล้ ว
แต่เราก็ต้องตระหนักว่าบนเส้ นทางดังกล่าว
ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกไม่น้อย การมอง
อนาคตของอาเซียนจึงต้ องพิจารณาปั จจัย
เหล่านีด้ ้ วย เราไม่อาจมองโลกในแง่ดีหรื อ
เล็งผลเลิศมากเกินไป แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องยอมรับว่า จนถึงขณะนี ้อาเซียนถือได้ วา่
เดินทางมายาวไกล เป็ นตัวอย่างความส�ำเร็จ
ของความร่วมมือและ/หรือรวมตัวระดับภูมภิ าค
ที่จนถึงปั จจุบนั มีอยูเ่ พียงไม่กี่แห่งในโลก
เส้ นทางสู่การรวมตัวระดับภูมภิ าค
เราได้เห็นแล้วว่า พัฒนาการของอาเซียน
ตังแต่
้ ประมาณต้ นทศวรรษ 1990 เป็ นต้ นมา
ได้ เ ริ่ ม เข้ า สู่เ ส้ น ทางของการรวมตัว ระดับ
ภูมิภาค (regional integration) กล่าวคือ มี
ลักษณะเป็ นภูมิภาคนิยม (regionalism) ที่
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มิได้ อยู่บนรากฐานของการร่ วมมือในระดับ
รัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านัน้ การจัดตังเขตการค้
้
า
เสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area AFTA) ใน ค.ศ. 1992 ถือได้ วา่ เป็ นขันตอนแรก
้
ที่เป็ นรากฐานส�ำคัญของการรวมตัวกันใน
ลักษณะดังกล่าว ในทางวิชาการมีความคิด
เกี่ยวกับเส้ นทางหรื อขันตอนของการรวมตั
้
ว
เช่ น นี ้ ซึ่ง จะขอกล่า วถึ ง โดยสรุ ป เพื่ อ เป็ น
พื ้นฐานความเข้ าใจพัฒนาการของอาเซียน
ในอนาคต
ทฤษฎี ที่ ว่ า ด้ วยการรวมตั ว ระดั บ
ภู มิ ภ าคเรี ยกว่ า “ทฤษฎี บู ร ณาการ”
(integration theory) เกิดจากความสนใจ
ที่จะอธิบายปรากฏการณ์ของการรวมตัวกัน
ในยุโรปตังต้
้ นทศวรรษ 19501 ในที่นี ้จะไม่ขอ
กล่ า วถึ ง ประเด็ น ความคิ ด ทางทฤษฎี ที่ มี
หลากหลาย แต่จะขอสรุปความเข้ าใจเกีย่ วกับ
ขั น้ ตอนต่ า งๆ ของพั ฒ นาการของการ
รวมตัวระดับภูมิภาค รากฐานส�ำคัญของ
พัฒนาการนีอ้ ยู่ที่บูรณาการทางเศรษฐกิจ
(economic integration) แต่หากพิจารณา
ประสบการณ์ของยุโรปก็จะเห็นว่าบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กับการจัดระเบียบ
ทางสถาบันระดับภูมิภาคที่มีอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจมาแต่แรกเริ่ ม
อย่างไรก็ดี ขันตอนของการรวมตั
้
วใน
ระดับภูมิภาคก็คงเห็นได้ ชดั เจนเฉพาะด้ าน
1

เศรษฐกิจเท่านัน้ เพราะเป็ นการยากทีจ่ ะระบุวา่
ขัน้ ตอนของการรวมตัว ทางการเมื อ งเป็ น
อย่างไร แบบอย่างทีพ่ อมีให้ เห็นก็ดจู ะมีเพียง
สหรัฐอเมริ กา ที่เริ่ มจากการรวมตัวกันอย่าง
หลวมๆ ในรูปแบบสมาพันธ์ (confederacy)
แ ล ะ จ า ก นั น้ ก็ พั ฒ น า เ ป็ น ส ห พั น ธ รั ฐ
(federation) ส่วนการรวมตัวของรัฐในยุโรป
เช่ น กรณี ข องเยอรมนี แ ละอิ ต าลี ก็ มิ ไ ด้
เป็ นการรวมตัวในลักษณะของการเปลีย่ นแปลง
โดยสันติ (peaceful change) ที่เป็ นลักษณะ
ส�ำคัญของการรวมตัวระดับภูมภิ าคในยุคสมัย
ของเรา ขันตอนของการรวมตั
้
วทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคมีดงั นี ้
1) เขตการให้สิทธิ พิเศษทางการค้า
(preferential trading area - PTA) เป็ นการ
ให้ สิทธิพิเศษแก่สินค้ าบางชนิดของประเทศ
ทีเ่ ข้ าร่วมกลุม่ ในการเข้ าถึงตลาดของประเทศ
อื่นๆ ในกลุ่ม การให้ สิทธิ พิเศษมีลกั ษณะ
เป็ นการลดพิกดั อัตราภาษีศลุ กากรให้แก่สนิ ค้า
นั น้ ๆ มิ ไ ด้ เป็ นการยกเลิ ก ภาษี ศุ ล กากร
อาเซียนเริ่ มเข้ าสูข่ นตอนนี
ั้
้ตังแต่
้ ค.ศ. 1977
มี ก ารจัด ท� ำ ความตกลงเรื่ อ งนี ท้ ี่ เ รี ย กว่ า
“Trade Preferential Arrangements” 2
ความตกลงในลักษณะนี ้ถือได้วา่ เป็ นการปูทาง
ไว้ สำ� หรับการจัดตังเขตการค้
้
าเสรี แต่บางครัง้
ก็ มี ค วามสั บ สนระหว่ า ง PTA และเขต
การค้ าเสรี

Finn Laursen, “Theory and Practice of Regional Integration”, Jean Monnet/Robert Schuman Paper Series, Vol. 8 No. 3,
February 2008 http://aei.pitt.edu/8219/1/LaursenLongSympos08RegIntegedi.pdf
2
Linda Low, ASEAN Economic Co - operation and Challenges (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004)
หน้ า 15 - 16 ASEAN PTA มีลกั ษณะเป็ นการให้ สทิ ธิพเิ ศษโดยสมัครใจ และแลกเปลีย่ นสินค้ ากับสินค้ า สิทธิพเิ ศษส่วนใหญ่เป็ นการ
ลดภาษี ศุลกากรขาเข้ า และการผูกพันอัตราอากรขาเข้ า ณ อัตราที่เรี ยกเก็บอยู่
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2) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area)
จั ด ตั ง้ ขึ น้ โดยมี ค วามมุ่ ง หมายที่ จ ะขจั ด
อุปสรรคกีดขวางการเคลือ่ นย้ ายสินค้ าทังใน
้
รู ปแบบพิกดั อัตราภาษี ศลุ กากร และที่มีอยู่
ในลักษณะอื่นๆ ในบรรดาชาติที่เข้ าร่วมกลุม่
โดยทีช่ าติเหล่านี ้อาจจะยังคงข้อจ�ำกัดส่วนหนึง่
ของตนไว้ ความตกลงในเรื่ องนี ้อาจจะจ�ำกัด
อยูเ่ พียงบางภาค (sectors) หรื อครอบคลุม
การค้ าระหว่างกันทังหมดก็
้
ได้
อาเซียนจัดตัง้ AFTA ขึ ้นใน ค.ศ. 1992
ดังได้ กล่าวแล้ ว ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 4 ในเดือนมกราคมปี นัน้ ณ ประเทศ
สิงคโปร์ มีมติเห็นชอบข้ อเสนอของนายกรัฐมนตรี ของไทยขณะนัน้ คือ นายอานันท์
ปั นยารชุน ที่ให้ มีการจัดตังเขตการค้
้
าเสรี ขึ ้น
ดังกล่าว ความตกลงเรื่ องนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของ

กรอบความตกลงแม่บทว่าด้ วยการขยาย

ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น
(Framework Agreement on Enhancing
ASEAN Economic Cooperation) และ
ความตกลงว่าด้ วยการใช้ อัตราภาษี พิเศษ
ที่ เ ท่ า กั น ส� ำ หรั บ เขตการค้ าเสรี อ าเซี ย น
[Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff (CEPT) Scheme for
the ASEAN Free Trade Area (AFTA)]3
ความตกลงนี ้นับเป็ นก้ าวส�ำคัญของบูรณาการ
ทางเศรษฐกิ จ ของอาเซี ย น กล่ า วคื อ
เป็ นการเริ่ มต้ นจั ด ตั ง้ เขตการค้ าเสรี ที่
ครอบคลุมสินค้ าอุตสาหกรรม สินค้ าเกษตร
แปรรู ป และสินค้ าเกษตรไม่แปรรู ป โดยมี
ความยืดหยุน่ ให้ แก่สนิ ค้ าที่ออ่ นไหวได้ 4
ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ คือ
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์
และไทย ได้ ลดภาษีระหว่างกันจนเหลือ 0 %
ร้ อยละ 100 ของสินค้ าที่อยูใ่ นบัญชีลดภาษี
(Inclusion List – IL) ตามก�ำหนดในเดือน
มกราคม ค.ศ. 2010 แต่ประเทศสมาชิกใหม่
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะ
ลดภาษี ให้ เหลือ 0 % ร้ อยละ 100 ของ IL
ใน ค.ศ. 2015
ความตกลงอืน่ ๆ ที่จะเป็ นรากฐานของ
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในอนาคต

3

“Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area Singapore,
28 January 1992”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/1164.htm
4
Low, ASEAN Economic Co - operation and Challenges หน้ า 21 - 27 ตามข้ อตกลง AFTA มีสนิ ค้ าอ่อนไหว ที่ได้ รับการยกเว้ น
ไม่ต้องลดภาษี เป็ น 0% ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 อยู่ 2 กลุม่ กลุม่ แรก สินค้ าอ่อนไหว (Sensitive List: SL) ซึง่ ในแต่ละประเทศ
มีสทิ ธ์ทจี่ ะก�ำหนดว่าสินค้ าอะไรบ้ างทีม่ คี วามอ่อนไหว โดยสินค้ ากลุม่ นี ้ของ 6 ประเทศอาเซียนเดิมจะต้ องลดภาษีเหลือ 5% ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นสินค้ าเกษตรและเกษตรแปรรู ป กลุ่มที่ 2 สินค้ าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) หลักเกณฑ์ คือ จะต้ องลดภาษี ลงมา
แต่จะลดเท่าไหร่ขึ ้นอยูก่ บั การเจรจากับประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึง่ จะตกลงกันไว้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นการเจรจา
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ได้ กล่าวถึงแล้ วในบทที่ว่าด้ วย “พัฒนาการ
และบทบาทของอาเซี ย น” แต่เ พื่ อ ให้ เ ห็ น
พัฒนาของอาเซียนในอนาคตได้ ชดั เจนขึ ้น
จะขอน�ำมากล่าวถึงในที่นี ้ คือ ความตกลง
ว่าด้ วยการค้ าสินค้ าของอาเซียน (ASEAN
Trade in Goods Agreement - ATIGA)
ก�ำกับการด�ำเนินงานของ AFTA ในส่วนที่
เป็ นการค้ าสินค้ า ความตกลงว่าด้ วยการ
ลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive
Investment Agreement - ACIA) ก�ำกับ
การด�ำเนินงานด้ านการลงทุนเพื่อให้ เป็ นไป
ตามแผนงานการจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จ
และกรอบความตกลงว่ า ด้ ว ยบริ ก ารของ
อาเซี ย น (Framework Agreement on
Services - AFAS) ก�ำกับการด�ำเนินงานเพื่อ
ขยายความร่ ว มมื อ ด้ านการค้ าบริ การ
บางสาขาทีช่ ว่ ยเพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสมาชิกให้ มากขึ ้น ลดอุปสรรค
ด้ านการค้ าบริ การระหว่างประเทศสมาชิก
และเปิ ดตลาดการค้ าบริ การระหว่างกลุ่ม
เศรษฐกิจให้ มากขึ ้น เป้าหมายของ AFAS
คือการเปิ ดเสรี อย่างเต็มที่ใน ค.ศ. 2015
3) สหภาพศุ ล กากร (customs
union) พิจารณาจากประสบการณ์ของ EU
พัฒนาการในขันตอนต่
้
อไป คือ การจัดตัง้
สหภาพศุลกากร ซึง่ จะประกอบด้ วยการขจัด
5

ภาษีศลุ กากรและสิง่ กีดขวางการค้ าในรูปแบบ
อื่นๆ ภายในภูมิภาค พร้ อมๆ ไปกับการปรับ
โครงสร้ างภาษี กับประเทศนอกภูมิภาคให้
เป็ นหนึง่ เดียวกัน นัน่ คือ ในการติดต่อค้ าขาย
กับประเทศนอกภูมิภาค ประเทศสมาชิ ก
สหภาพศุลกากรจะใช้ ภาษี ศลุ กากรในอัตรา
เดียวกัน (common external tariff for non member states) อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ อาเซียน
จะไม่มีนโยบายใช้ พิกัดอัตราภาษี ศลุ กากร
ร่วมกันในการค้ ากับประเทศนอกภูมภิ าค แต่
อาเซี ย นก็ มิ ไ ด้ ยุติ เ ส้ น ทางบูร ณาการทาง
เศรษฐกิ จ ไว้ ที่ ก ารจั ด ตั ง้ เขตการค้ าเสรี
เท่านัน้ 5 ดังจะเห็นต่อไป
4) ตลาดร่ วม (common market)
ลักษณะส�ำคัญของตลาดร่วมจริงๆ แล้ วก็คอื
การเป็ นสหภาพศุลกากรนัน่ เอง (บางครัง้ จึง
ถื อว่าสหภาพศุลกากรและตลาดร่ วมเป็ น
พัฒนาการในขันตอนเดี
้
ยวกัน) แต่ตลาดร่วม
มี ลักษณะส�ำคัญอีกประการหนึ่งด้ วย คือ
การมีการเคลือ่ นย้ ายปั จจัยการผลิตอย่างเสรี
การพยายามขจัดอุปสรรคกีดขวางการค้ าทัง้
ด้ านภาษี และที่มิใช่ภาษี ของอาเซียนในทาง
ปฏิบตั ิแล้ วจะมีผลท�ำให้ อาเซียนมีลกั ษณะ
เป็ นตลาดเดี่ยว (single market)6 นัน่ เอง ซึง่
ก็ มี ค วามใกล้ เ คี ย งกับ การเป็ นตลาดร่ ว ม
อย่า งมาก นอกจากนัน้ เมื่ อ ประกอบกับ

Linda Low ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตไว้ กอ่ นทีจ่ ะมีแผนจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียนว่า “ส�ำหรับการรวมกลุม่ ภูมภิ าคอืน่ ๆ ส่วนมาก รูปแบบ
ทีน่ ยิ มกันคือ เขตการค้ าเสรี ความปรารถนาของอาเซียนทีร่ กั ษาอธิปไตยของตนไว้ ไม่ใช่การมีสถาบันเหนือชาตินนั่ เอง ทีท่ ำ� ให้ เขตการค้ า
เสรีอาเซียนเป็ นจุดสิ ้นสุดของบูรณาการทางเศรษฐกิจอย่างมีเหตุผลตามความปรารถนาดังกล่าว แทนทีจ่ ะก้ าวรุดหน้ าต่อไปมากกว่านี ้”
Low, ASEAN Economic Co - operation and Challenges หน้ า 22 - 23
6
“ในทางปฏิบตั กิ ารค้ าเสรีโดยสมบูรณ์ทงการค้
ั้
าสินค้ าและการค้ าบริการก็หมายถึงว่า ได้ บรรลุถงึ การเป็ นตลาดเดีย่ วแล้ ว” เรื่องเดียวกัน
หน้ า 23
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การก� ำ หนดให้ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยทัง้ สิ น ค้ า
บริ การ เงินทุน และแรงงานอย่างเสรี มากขึ ้น
ตามแผนการจั ด ตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ
ก็ถือได้ ว่าอาเซียนก้ าวมาไกลกว่าการเป็ น
เพียงเขตการค้าเสรีอย่างมาก แม้ จะยังห่างไกล
จากพัฒนาการในขันต่
้ อไปมากก็ตาม
5) สหภาพเศรษฐกิจ (economic union)
หากจะเปรี ยบเทียบกับ EU ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ น
สหภาพเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ [บางครังก็
้ เรียกว่า
สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (economic
and monetary union) เพราะนอกจากจะมี
พื ้นฐานเป็ นตลาดร่ วมหรื อตลาดเดี่ยวแล้ ว
จะต้ องมีการปรับโครงสร้ างการเงินการคลัง
ระบบภาษี และเงิ น ตราให้ เป็ นอั น หนึ่ ง
อัน เดี ย วกัน ] นับ ว่ า ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียนที่จะถือก�ำเนิดขึ ้นมา ยังอยู่ห่างไกล
มาก ที่ ส� ำ คัญ คื อ EU มี ทัง้ นโยบายร่ ว ม
(common policies) ในหลายด้ าน และ
การจัดระเบียบทางสถาบันที่มีอ�ำนาจเหนือ
ชาติ จนกล่าวได้ วา่ เกือบจะก้ าวไปสูก่ ารเป็ น
สหภาพทางการเมื อ ง (political union)
เพราะมีธรรมนูญร่ วมกันและมีการตัดสินใจ
ร่วมกันในหลายด้ านด้ วย
เห็นได้ ชดั ว่า อาเซียนใน ค.ศ. 2015
ยั ง ห่ า งไกลจากพั ฒ นาการของ EU ใน
ปั จจุบนั อย่างมาก นอกจากนัน้ หากพิจารณา
สภาพเงื่ อ นไขและปั จ จัย พื น้ ฐานต่า งๆ ที่
แตกต่างกันอย่างมากแล้ ว ก็ยงั ยากทีจ่ ะกล่าว
ได้ ด้วยว่า ในอนาคตต่อไปอาเซียนจะก้ าวไป

ตามขันตอนของพั
้
ฒนาของ EU ได้ กระนัน้
ก็ตาม ดังทีไ่ ด้ กล่าวแล้ วว่า อาเซียนได้ เดินหน้ า
มายาวไกลไม่น้อย ดังนัน้ อาเซียนจะเป็ น
อย่างไรใน ค.ศ. 2015 และเลยไปจากนัน้
จึงน่าสนใจอย่างยิ่ง
สิ่งที่เราจะต้ องเข้ าใจประการหนึ่งคือ
การเป็ น “ประชาคมอาเซียน” ใน ค.ศ. 2015
มิใช่จะเกิดขึ ้นเพียงเพราะได้ กำ� หนดไว้ ตามนัน้
อาเซียนเพียงแต่เป็ นประชาคมอาเซียนอย่าง
เป็ นทางการในปี นัน้ เท่ า นัน้ แต่ ร ากฐาน

ส� ำ หรั บ การเป็ นประชาคมได้ ถู ก วางไว้
อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปมาเป็ นเวลานานปี
ดังนัน้ เมื่อถึง ค.ศ. 2015 อาเซียนก็คงมิได้
แตกต่างจากอาเซียนที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั นี ้
เท่าใดนัก โดยเฉพาะความตกลงเรื่ องเขต
การค้ าเสรี ที่เป็ นรากฐานหลักของประชาคม
เศรษฐกิจมีผลด�ำเนินการมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว
โดยเฉพาะ CEPT, ATIGA, ACIA และ AFAS
การเร่งขจัดภาษีสนิ ค้ าใน 9 สาขาหลัก7 ทีเ่ ดิม
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ก�ำหนดให้ ประเทศอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ
ขจัดภาษี ทัง้ หมดภายในวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ. 2015 ก็ได้ ร่นระยะเวลามาเป็ นวันที่ 1
มกราคม ค.ศ. 2012 (ประเทศอาเซียนเดิม
6 ประเทศได้ ข จัด ภาษี ห มดไปแล้ ว ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ดังได้ กล่าวแล้ ว)
แน่นอน การด�ำเนินงานในด้ านอื่นๆ ภายใต้
ความตกลงเหล่านี ้ ได้ แก่ การขจัดมาตรการ
ทีม่ ใิ ช่ภาษี การปรับปรุงกฎว่าด้วยแหล่งก�ำเนิด
สินค้ าให้ มีความโปร่ งใส มีมาตรฐานที่เป็ น
สากล และอ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน
มากขึ ้น การค้ าบริ การ การลงทุน การอ�ำนวย
ความสะดวกด้ านพิ ธี ก ารด้ านศุ ล กากร
การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้ อง
ของผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนย้ ายของนักธุรกิจ
ผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้ ประกอบวิ ช าชี พ และผู้ มี
ความสามารถพิเศษ และการอ�ำนวยความสะดวก
ด้ านการเดินทางในอาเซียน มีการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีบางเรื่ อง
ที่ ก� ำ หนดจะให้ มี ผ ลด� ำ เนิ น การสมบู ร ณ์
ใน ค.ศ. 20158 ดังนัน้ ประเด็นที่น่าสนใจ
มิได้ อยูท่ วี่ า่ เมือ่ ถึง ค.ศ. 2015 อาเซียนจะเป็ น
อย่างไร แต่อยูท่ ี่วา่ จากนันแล้
้ ว “ประชาคม
อาเซี ย น” ที่ ถื อ ว่ า ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ น้ อย่ า ง
เป็ นทางการในปี นั น้ สามารถจะเติ บ โต
ก้ า วหน้ า ต่ อ ไปตามเส้ น ทางสู่ก ารรวมตัว
ระดับภูมิภาคได้ อีกไกลเพียงใด

5

เรื่องเดียวกัน หน้ า 28 - 29
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ประชาคมอาเซี ย นกั บ การท้ า ทายใน
อนาคต
เส้ นทางสูก่ ารรวมตัวระดับภูมิภาคนัน้
อาศัยบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็ นรากฐาน
ส�ำคัญดังได้ กล่าวแล้ ว ประสบการณ์ของ EU
ก็ยืนยันความส�ำคัญของแนวทางที่กล่าวนี ้
เพราะบูรณาการในด้ านนี ้ไม่วา่ จะในระดับใด
จะมีนยั ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันในด้ านอื่นๆ ด้ วย ไม่ว่า
จะในด้ านการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
Rodolfo C. Severino อดี ต เลขาธิ ก าร
อาเซียน และอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ของฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้ ให้ ภาพผลที่จะตามมาจาก
การมีบรู ณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ไว้ อย่างน่าสนใจ
เราคาดหมายได้ ว่า ระบบเศรษฐกิจ
ระดั บ ภูมิ ภ าคที่มี บู ร ณาการ จะดึง ดู ด
การลงทุนเข้ ามาสู่ภมู ภิ าค สร้ างงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้ นทุนใน
การด�ำเนินการ ลดราคา ส่งเสริมการแข่งขัน
และท้ ายที่สุดก็จะท�ำให้ ความสามารถใน
การแข่ งขันของบริษทั ต่ างๆ และแรงงาน
ในภูมิภาคมีเพิ่มมากขึน้ ผู้ท่ ีมีส่วนร่ วม
ทัง้ หมดจะมีสำ� นึกร่ วมกันในการมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค และในเรื่ องสันติภาพและ
ความร่ วมมือแห่ งภูมิภาค ประชาชนใน
ภูมิภาคก็จะยอมรั บผลประโยชน์ ท่ ีเป็ น

รู ปธรรมของการสร้ างประชาคมภูมภิ าค
ขึ ้น มา และมี ผ ลในทางเสริ มสร้ าง
ความผูกพันในระหว่ างพวกเขาเหล่ านี ้
ยิ่งไปกว่ านั น้ บูรณาการทางเศรษฐกิจ
ระดั บ ภู มิ ภ าคจ� ำ เป็ นต้ อ งอาศั ย การมี
ความโปร่ งใสอย่ างมาก ซึ่งจะส่ งผลให้เกิด
ความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจระหว่ า งกั น ตามมา
ด้ วย9
นี่เป็ นภาพอนาคต (scenario) ของ
ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ที่ เ ชื่ อ ว่ า เป็ นความมุ่ง หวัง
ต้ องการของทุกคนในภูมิภาคนี ้ นอกจากนัน้
ก็คาดหมายได้ด้วยว่าแต่ละประเทศในภูมภิ าค
ก็ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงส� ำ คั ญ เกิ ด ขึ น้
โดยเฉพาะการปฏิรูปทังในเชิ
้
งนโยบายและ
โครงสร้ างทางสถาบัน ด้ า นต่ า งๆ ตัง้ แต่
ระเบี ย บพิ ธี ก ารด้ านศุ ล กากรไปจนถึ ง
มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละคุณ ภาพบริ ก าร
โดยเฉพาะในด้ านการขนส่งและโทรคมนาคม
ที่ ส� ำ คัญ คื อ การลงทุน อัน เป็ นที่ ค าดหวัง
กันมากนันจะมุ
้ ง่ ไปยังประเทศทีม่ อี งค์ประกอบ
แห่งการมีบรรยากาศเอื ้อต่อการลงทุน ไม่วา่
จะเป็ นระบบกฎหมาย นโยบายทีค่ งเส้ นคงวา
การฉ้ อราษฎร์ บงั หลวงที่ลดน้ อยลง ระบบ
ตุลาการทีเ่ ป็ นอิสระ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
การคุ้มครองสิทธิ์ ในทรั พย์ สินทางปั ญญา
และอื่นๆ การเข้ าร่วมในระบบเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคที่มีบูรณาการจ� ำเป็ นจะต้ องมีการ
ปฏิ รู ป และปรั บ ระบบด้ า นต่ า งๆ เหล่ า นี ้
ทังหมด
้ 10
อาเซียนภายหลัง ค.ศ. 2015 จะมี
ลักษณะตามภาพอนาคตที่วาดขึ ้นนี ้หรื อไม่
ยังขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยอีกหลายประการด้ วยกัน
แน่นอน ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ชาติสมาชิกจะเคารพ
และน�ำเอาข้ อตกลงตลอดจนมาตรการต่างๆ
ที่ได้ รับความเห็นชอบร่วมกันแล้ ว ไปปฏิบตั ิ
ให้ บงั เกิดผลจริ งจังหรื อไม่ เพียงใด นัน่ คือ
สิง่ ที่นาย Severino เรี ยกว่า “วัฒนธรรมแห่ง
การยอมท� ำ ตามความตกลงที่ ไ ด้ ท� ำ ไว้ ”
(culture of compliance) จะต้ องพัฒนาขึ ้น
ในกรอบของอาเซียนด้ วย ชาติสมาชิกต้ อง
ด�ำเนินการตามพันธกรณีด้วยการน�ำข้ อตกลง
ต่ า งๆ ไปปฏิ บัติ ซึ่ ง รวมไปถึ ง การปฏิ รู ป
ด้ านนโยบายและสถาบันดังที่กล่าวแล้ วด้ วย
หากวัฒนธรรมเช่นนี ้ไม่ก่อตัวขึ ้น ไม่เพียงแต่
มาตรการและก� ำหนดการต่างๆ ที่ จ�ำเป็ น
ส�ำหรั บการก้ าวเข้ าสู่การเป็ น “ประชาคม
อาเซียน” จะไม่เกิดขึน้ เท่านัน้ แต่อาเซียน
ก็ จ ะไม่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ในสายตาของ
นักลงทุน และผลประโยชน์จากบูรณาการ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคก็จะไม่เกิดขึ ้น11
การด� ำ เนิ น งานส� ำ หรั บ อนาคตของ
อาเซียนคงจะอาศัย “วิถอี าเซียน” (ASEAN Way)

9

Rodolfo C. Severino, ASEAN (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008) หน้ า 104
เรื่ องเดียวกัน หน้ า 104 - 105
11
เรื่ องเดียวกัน
10
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ทีเ่ ป็ นแนวทางการมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตลอดมานับแต่ก่อตัง้ 12 เท่านัน้ ต่อไปไม่ได้
แล้ ว ผู้น�ำอาเซียนย่อมตระหนักถึงข้ อจ�ำกัด
ในเรื่ องนี ้ ดังนัน้ “กฎบัตรอาเซียน” (ASEAN
Charter)13 ที่มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 และได้ รับสัตยาบัน
จากชาติสมาชิกครบถ้ วนและมีผลด�ำเนินการ
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 จึงมี
ความมุ่งหมายที่จะให้ อนาคตของอาเซียน
ด�ำเนินไปบนรากฐานของการมีกฎระเบียบ
ร่วมกัน (rules - based)
สาระส� ำ คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของกฎบั ต ร
อาเซียนคือ บทบัญญัติว่าด้ วยการควบคุม
และตรวจสอบเพือ่ ให้ มกี ารน�ำเอาความตกลง
และมาตรการต่ า งๆ ที่ ช าติ ส มาชิ ก มี ม ติ
ร่วมกันแล้วไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลจริงจัง การติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงานตามความตกลง
และมาตรการต่างๆ ถือได้ ว่ามีส่วนส�ำคัญ
อย่า งยิ่ ง ในการที่ จะก� ำ หนดว่าอาเซี ยนใน
อ น า ค ต จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ที่ ก� ำ ห น ด ไ ว้ ใ น
“พิมพ์เขียว” ส�ำหรับเสาหลักต่างๆ ของอาเซียน
หรื อไม่14
กฎบั ต รอาเซี ย นระบุ ไ ว้ ชั ด เจนว่ า
เป้ าหมายประการหนึ่ ง ของอาเซี ย นคื อ
12

การสร้ าง “ตลาดและฐานการผลิตเดี่ยว”
(a single market and production base)
และพร้ อมกันนันก็
้ กำ� หนดไว้เป็ นหลักการด้วยว่า
จะต้ องยึดถือ “กฎระเบียบของการค้ าแบบ
พหุภาคีและกรอบแห่งกฎระเบียบของอาเซียน
เพื่ อให้ การน� ำเอาพันธกรณี ทางเศรษฐกิ จ
ปฏิบตั ิและการขจัดอุปสรรคทุกประเภทต่อ
บูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนัน้ เพื่อให้
พัน ธกรณี ต่ อ เรื่ อ งนี ม้ ี ค วามชัด เจน ผู้ น� ำ
อาเซียนก็ได้ กำ� หนดแผนงานหรือ “พิมพ์เขียว”
ขึ ้นเป็ นแผนด�ำเนินงานในด้ านต่างๆ ดังกล่าว
แล้ ว
ในที่ นี เ้ ราคงไม่ จ� ำ เป็ นต้ อ งกล่า วถึ ง
แผนงานและแผนปฏิบตั กิ ารต่างๆ ที่ก�ำหนด
ไว้ ใน “พิมพ์เขียว” ส�ำหรับประชาคมทังสาม
้
ทีจ่ ะเกิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการช่วงระยะไม่นาน
จากนี ้ แต่สงิ่ ที่สมควรกล่าวถึงก็คือ นอกจาก
ระดับ ผู้น� ำ จะต้ อ งยอมรั บ และด� ำ เนิ น งาน
ตามพันธกรณีตา่ งๆ แล้ ว อนาคตของอาเซียน
ยัง ขึ น้ อยู่ กับ การผู ก พัน ประชาชนเข้ า กับ
ประชาคมที่จะเกิดขึ ้นนี ้ด้ วย บูรณาการทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคมิใช่เป้าหมายในตัวเอง
แต่ท้ายที่สดุ แล้ วประชาชนจะเป็ นผู้ตดั สินว่า

กล่าวกันว่าอาเซียนถือก�ำเนิดขึ ้นในสนามกอล์ฟทีบ่ างแสน กล่าวคือ เป็ นผลมาจากการหารืออย่างไม่เป็ นทางการระหว่างผู้นำ� ของ 5
ชาติสมาชิกขณะนัน้ ทีม่ คี วามใกล้ ชดิ และมีโลกทัศน์ทคี่ ล้ ายกัน ก่อนทีจ่ ะมาลงนามกันใน “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration)
ทีก่ รุงเทพฯ นี่เป็ นต้ นก�ำเนิดของการอาศัยการด�ำเนินงานอย่างไม่เป็ นทางการ ทีเ่ ป็ นลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ ของ “วิถีอาเซียน”
Amitav Acharya, “The Future of ASEAN: Obsolescent or Resilient?”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Matters : Reflecting
on the Association of Southeast Asian Nations (Singapore : World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2011) หน้ า 285
13
The ASEAN Charter (Jakarta : ASEAN Secretariat, 2008) http://www.aseansec.org/publications/ASEAN - Charter.pdf
14
ในประเด็นนี ้โปรดดูเพิ่มเติมใน AZmi Mat Akhir, “ASEAN into the Future: Towards a Better Monitoring and Evaluation of
Regional Co - operation Programmes”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Matters : Reflecting on the Association of
Southeast Asian Nations หน้ า 295 - 301

38 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

บูรณาการได้ ให้ อะไรแก่พวกเขาบ้ าง15
การรั บรู้ และความเข้ าใจ
ของประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน
โดยเฉพาะ “ประชาคมอาเซียน”
ทีจ่ ะถือก�ำเนิดขึ ้นอย่างเป็ นทางการ
ในไม่ช้านี มี้ อยูไ่ ม่เท่ากันในแต่ละ
ชาติสมาชิก ประเทศไทยได้ ชื่อ
เป็ นหนึ่งในบรรดาชาติสมาชิกที่
ประชาชนในชาติรบั รู้และสนใจเกีย่ วกับเรื่องนี ้
น้ อยมาก อย่างไรก็ดี พัฒนาการทีน่ า่ จะถือว่า
เป็ นนิ มิ ต หมายที่ ดี ส� ำ หรั บ อนาคตของ
อาเซียน คือ การที่ประชาชนในชาติต่างๆ
ในภูมิภาคมีการเดินทางข้ ามพรมแดนเพื่อ
วัตถุประสงค์ หลากหลาย ไม่ว่าจะเพื่ อไป
ท�ำงานศึกษาเล่าเรี ยน หรื อท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ ้น
อาเซียนมีนโยบายทีจ่ ะขยายการเชือ่ มโยง
ผูกพัน (connectivity) ด้ านต่างๆ ของภูมภิ าค
เข้ าด้ วยกัน ซึง่ ที่ส�ำคัญก็คือการมีโครงสร้ าง
พื น้ ฐานด้ า นเส้ น ทางขนส่ง และคมนาคม
ตลอดจนเส้ นทางการติดต่อในลักษณะอื่นๆ
ทีท่ ำ� ให้ประชาชนในภูมภิ าคเข้าถึงกันได้มากขึ ้น
นอกจากนัน้ การจัดตังเขตพั
้
ฒนาต่างๆ ขึ ้น
เช่น ที่เรี ยกว่า “growth triangles” ที่อาศัย
การเกื อ้ กูล กัน ของชาติ ใ นภูมิ ภ าคในด้ า น
ที่ ดิ น แรงงาน ทุน เทคโนโลยี และปั จจัย
ทีส่ ร้ างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบระหว่าง
ชาติอื่นๆ ก็มีส่วนอย่างมากในการเชื่อมโยง
ดินแดนบางส่วนของแต่ละชาติที่เกี่ยวข้ อง
15

เข้ าด้ วยกั น การเชื่ อ มโยงในลั ก ษณะนี ้

ย่อมหมายถึงการที่ประชาชนจากชาติตา่ งๆ
ในภู มิ ภ าคมี โ อกาสจะเข้ ามาใกล้ ชิ ด กั น
มากขึ น้ ปั จจุ บั น มี เ ขตพั ฒ นาแบบนี อ้ ยู่
หลายแห่ง เช่น
Indonesia - Malaysia - Singapore
Growth Triangle (IMS - GT) เชื่อมโยง
สิ ง คโปร์ เ ข้ า กับ จัง หวัด เรี ย ว (Riau) และ
สุมาตราตะวันตก (West Sumatra) ของ
อิ น โดนี เ ซี ย และรั ฐ ยะโฮร์ (Johor) ของ
มาเลเซีย
Indonesia - Malaysia - Thailand
Growth Triangle (IMT - GT) เชื่อมโยง
สุมาตราเหนือในอินโดนีเซีย ภาคเหนือของ
มาเลเซีย และภาคใต้ ของประเทศไทยเข้ า
ด้ วยกัน
Brunei - Indonesia - Malaysia Philippines East ASEAN Growth Area
(BIMP - EAGA) เชื่อมโยงบรูไน บางส่วนของ
อินโดนีเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันออก
และตอนใต้ ของฟิ ลปิ ปิ นส์ เข้ าด้ วยกัน

ในประเด็นนี ้ โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับประสบการณ์ของยุโรป โปรดดู Joergen Oestroem Moeller, “How Can ASEAN
Stay Relevant”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Matters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations
หน้ า 289 - 294
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เขตพัฒนาที่สมควรจะกล่าวถึงด้ วย
ในทีน่ ี ้ก็คอื อนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขง (Greater
Mekong Sub - region - GMS) และเนือ่ งจาก
เขตพั ฒ นานี ไ้ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะเกี่ ย วข้ องกั บ
ประเทศไทยอย่างมากเท่านัน้ แต่ยงั มีเครือข่าย
เส้ นทางคมนาคมที่ ท� ำ ให้ ประชาชนใน
อนุภมู ิภาคติดต่อถึงกันได้ อย่างใกล้ ชิดและ
รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน จึงจะขอกล่าวถึง
เขตพัฒ นานี ใ้ นรายละเอี ย ดสัก เล็ ก น้ อย
ความสัมพันธ์ใกล้ ชดิ ของประชาชนในภูมภิ าค
ย่อมจะเป็ นฐานรากยึดโยงประชาคมเศรษฐกิจ
ที่ก�ำลังก่อตัวขึ ้นนี ้ต่อไปในอนาคต
โครงการพัฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่น� ้ำโขงด�ำเนินมา
ตังแต่
้ ค.ศ.1992 ด้ วยความช่วยเหลือของ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development
Bank : ADB) โครงการนี ้ ซึ่ ง มี ช าติ ใ น
อนุภมู ิภาคนี ้รวม 6 ชาติร่วมอยู่ในโครงการ
คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม
และจีนตอนใต้ เป็ นโครงการที่คาดหวังกันว่า
จะเปลีย่ นโฉมหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในอนาคตอีกไม่ยาวไกลนัก
แผนงานพื ้นฐานส�ำคัญในกรอบอนุภมู ภิ าค
ลุม่ แม่น� ้ำโขง ได้ แก่โครงการพัฒนาแนวพื ้นที่
เศรษฐกิจ (economic corridor) ประกอบด้ วย
“แนวพื ้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
(East - West Economic Corridor) “แนวพื ้นที่
เศรษฐกิจเหนือ - ใต้” (North - South Economic
Corridor) และ “แนวพื ้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ ”
(Southern Economic Corridor) แผนงาน
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ทัง้ สามนี ้ จะมี ผลทัง้ ในแง่ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริ มให้ ชาติในอนุภมู ิภาค
และในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ทัง้ หมด
มี ก ารติ ด ต่ อ ร่ ว มมื อ กัน ใกล้ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น เมื อ่
สินค้า ทุน และผูค้ น ไม่วา่ จะเป็ นนักท่องเทีย่ ว
นักธุรกิ จ หรื อแรงงาน ข้ามพรมแดนกันได้
อย่างเสรี และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมๆ กับ
การเกิ ดขึ้นของเขตพัฒนาหรื อเขตเศรษฐกิ จ
ใหม่ๆ ที ม่ ี พรมแดนเชื ่อมติ ดต่อกันของชาติ
เหล่านี ้
แนวพื ้นทีเ่ ศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก
มีเส้ นทางหลักที่เรี ยกว่า เส้ นทางหมายเลข 9
(R - 9) ระยะทาง 1,450 กิโลเมตร เส้ นทางนี ้
เริ่ มจากเมืองท่าดานัง (Danang) ในจังหวัด
กวางจิ (Quang Tri) ซึง่ อยูใ่ นเขตภาคกลาง
ของเวียดนาม ผ่านเว้ (Hué) แหล่งท่องเที่ยว
ส�ำคัญของเวียดนาม ก่อนจะเข้ าสู่ดินแดน
ประเทศลาวที่ด่านลาวบ๋าว (Lao Bao) ซึง่
เวียดนามได้ จัดตังเป็
้ นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อส่งเสริ มการค้ าและการลงทุน เส้ นทาง
ระหว่างดานังและเว้จะต้องผ่านอุโมงค์ไห่เหวิน
(Hai Van Tunnel) ลอดภูเขาที่เป็ นส่วนหนึง่
ของเทือกเขาอันนัม (Annamite Range) ที่
ทอดเป็ นแนวเหนือ - ใต้ ยาวประมาณ 1,100
กิโลเมตรขนานไปกับทะเลจีนใต้ เส้ นทาง
ผ่านเขตภูเขาแห่งนี ที้ เ่ รียกกันว่า “ช่องไห่เหวิน”
(Hai Van Pass) เคยเป็ นอุปสรรคส�ำคัญที่
ขวางกันการติ
้
ดต่อระหว่างเวียดนามตอนเหนือ
และเวียดนามตอนใต้ อุโมงค์นี ้เริ่ มก่อสร้ าง
ใน ค.ศ. 1998 และเปิ ดใช้ อย่างเป็ นทางการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 2005 เมื่อเข้ าสู่
ลาวเส้นทางหมายเลข 9 จะผ่านแขวงสะหวันนะเขต และมาข้ ามสะพานมิตรภาพไทย ลาวแห่งที่ 2 ที่เชื่อมสะหวันนะเขตของลาว
กับจังหวัดมุกดาหารของไทย จากนันจะผ่
้ าน
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ขอนแก่ น เพชรบู ร ณ์
พิษณุโลก ไปจนถึงอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผ่านเข้าไปในดินแดนของเมียนมาร์ เรื่อยลงไป
จนถึ ง อ่ า วเมาะตะมะที่ เ มื อ งมะละแหม่ ง
(Moulmein) เส้ นทางนี ้เชื่อมทะเลจีนใต้ และ
มหาสมุทรอินเดีย และอยูใ่ นเขตประเทศไทย
มากทีส่ ดุ คือ ประมาณ 950 กิโลเมตร เปิ ดใช้
ตัง้ แต่ เ ดื อ นธั น วาคม ค.ศ. 2006 เมื่ อ มี
การเปิ ดสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2
แต่เส้ นทางช่วงของเมียนมาร์ยงั อยูใ่ นระหว่าง
ด�ำเนินการก่อสร้ าง
แนวพื ้นทีเ่ ศรษฐกิจเหนือ - ใต้ประกอบด้วย
เส้ นทางหลักที่เชื่ อมไทย - เมี ยนมาร์ และ
ลาว - จีน 3 เส้ นทาง ได้ แก่ (1) เส้ นทางสาย
แม่สาย - เชียงตุง - เชียงรุง่ - คุนหมิง หรือเส้นทาง
R3W มี ก ารเปิ ดใช้ สะพานข้ ามแม่ น� ำ้
สายแห่งที่ 2 และเส้ นทางแม่สาย - เชียงตุง
- เชียงรุ่งตังแต่
้ เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2004
(2) เส้นทางสายเชียงของ - หลวงน� ้ำทา - เชียงรุง่
- คุนหมิง หรื อเส้ นทาง R3E เส้ นทางนี ้ยังจะ
ต้ องสร้ างสะพานข้ ามแม่น� ้ำโขงที่เชียงของ ห้ วยทราย และ (3) เส้ นทางสาย ห้ วยโก๋น ปากแบ่ ง โครงการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางจาก
ห้ วยโก๋น (จังหวัดน่าน) - เมืองเงิน (แขวง
ไชยบุรี) - ปากแบ่ง (แขวงอุดมไชย) ระยะทาง

49.22 กิโลเมตร เส้ นทางนี ้จะสามารถเชือ่ มต่อ
จากจัง หวัด น่ า น ไปยัง ประเทศจี น (ผ่ า น
ทางไชยบุรี - บ่อเต้ น) และเชื่อมต่อไปยัง
หลวงพระบาง เส้ นทางคุนหมิง - กรุงเทพฯ
เปิ ดใช้ อย่างเป็ นทางการตังแต่
้ เดือนมีนาคม
ค.ศ. 2008 แต่การก่อสร้ างสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ - ห้ วยทราย)
ยังไม่แล้ วเสร็ จ เมื่อสะพานมิตรภาพแห่งนี ้
เปิ ดใช้ ก็จะท�ำให้ เดินทางด้ วยรถยนต์สะดวก
ยิง่ ขึ ้น เพราะสามารถจะเดินทางได้ตลอดเส้นทาง
R3E ของทังสามประเทศ
้
คือ ไทย ลาว และ
จีน โดยไม่ต้องใช้ แพขนานยนต์เหมือนเช่น
ปั จจุบนั
แนวพื ้นทีเ่ ศรษฐกิจตอนใต้ เป็ นเส้ นทาง
เชือ่ มไทย - กัมพูชา - เวียดนามประกอบด้ วย
(1) เส้ นทางตราด - เกาะกง - สแรแอมปึ ล
เป็ นส่วนหนึ่งของเส้ นทางเลียบชายฝั่ งทะเล
ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม (R10) ไทยให้
ความช่วยเหลือโครงการนี ้แบบเงินกู้ผอ่ นปรน
567.7 ล้ านบาท เพื่อการปรับปรุงถนนระยะ
ทาง 151.5 กิโลเมตร และให้เปล่า 288 ล้านบาท
เพื่อการก่อสร้ างสะพานขนาดใหญ่ 4 แห่ง
(2) เส้ นทางช่องสะง�ำ - อันลองเวง - เสียมราฐ
มีการปรับปรุงถนนระยะทาง 167 กิโลเมตร
ซึง่ จะเชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานใต้ ของไทย
กับเมืองเสียมราฐ
การด� ำ เนิ น งานตามแผนการต่ า งๆ
เหล่านี ้ (และในด้ านอื่นๆ ที่ไม่ได้ กล่าวถึงใน
ทีน่ ี ้) มีความคืบหน้ าไปอย่างมาก และเส้ นทาง
ที่เปิ ดใช้ งานแล้ ว เช่น เส้ นทางหมายเลข 9
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เส้ นทาง R3W และเส้ นทาง R3E ก็เริ่ มส่งผล
ส� ำ คัญ โดยเฉพาะในแง่ ข องการส่ง เสริ ม
การท่องเที่ยวและการค้ า ดังนัน้ จึงคาดหวัง
ได้ ว่า ในอนาคตอันใกล้ เครื อข่ายเส้ นทาง
การขนส่งและคมนาคม ตลอดจนกิจกรรม
ทางสัง คม เศรษฐกิ จ และอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้
และ/หรื อขยายตัวตามมาก็จะเป็ นฐานราก
ส�ำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป
ในอนาคต

แน่นอน การจะให้ ประชาชนในชาติ
ต่ า งๆ ในอาเซี ย นรู้ สึ ก เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ
“ประชาคม” นี ้อย่างแท้ จริ งได้ ก็ต่อมาเมื่อ
พวกเขาสามารถจะเดินทางข้ ามพรมแดน
เพื่อไปพ�ำนักอาศัยและศึกษา หรื อท�ำงานได้
โดยเสรี วันเช่นนัน้ คงจะยังอยู่อีกห่างไกล
คื อ วั น ที่ ค นในอาเซี ย นมี ส� ำ นึ ก เหมื อ น
ชาวยุโรปว่า “เขาเป็ นคนบาวาเรีย คนเยอรมัน
16

และคนยุโรป” ไปพร้ อมๆ กัน16 กระนันก็
้ ตาม
เราคงต้ องยอมรับในขณะเดียวกันว่า ในช่วง
ระยะเพียงประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
อาเซียนได้ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก17 ดังนัน้
แม้ หนทางข้ างหน้ าจะยังมีปัญหาและอุปสรรค
อยู่อี ก มาก แต่ ก็ จ ะไม่ ท� ำ ให้ เ ราหมดหวัง
ส�ำหรับอนาคตของภูมิภาค สิ่งส�ำคัญที่จะ
ต้ องย� ้ำตามค�ำพูดของศาสตราจารย์ Wilfrido
V. Villacorta แห่งมหาวิทยาลัย De La Salle
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ก็คือ “ท้ ายที่สุดแล้ ว...
ประชาชนแห่งภูมิภาคนีท้ ี่จะเป็ นผู้ก�ำหนด
ลักษณะของประชาคมอาเซียนทีก่ �ำลังจะเกิด
ขึ ้น...”18
อาเซียนมีประวัติที่ไม่นา่ ประทับใจนัก
ในเรื่ องการยอมด� ำเนินการตามพันธกรณี
ที่เป็ นความตกลงต่างๆ นับตังแต่
้ มีการก่อตัง้
สมาคมประชาติแห่งนี ้ขึ ้นมามีการลงนามใน
ความตกลงด้ านความร่วมมือและบูรณาการ
ไปแล้ วกว่า 270 เรื่ อง แต่การลงมือท�ำจริ งๆ
เพือ่ ให้ บงั เกิดผลในทางปฏิบตั กิ ลับมีน้อยมาก
ท�ำให้ อาเซียนได้ ชื่อว่าเป็ น “เวทีแห่งการพูด”
(talk shop) มากกว่า19 ด้ วยเกียรติประวัติ
ที่ ไ ม่ น่ า ประทั บ ใจเช่ น นี เ้ อง ประชาคม
ระหว่ า งประเทศจึ ง ยั ง คงไม่ มั่ น ใจว่ า
ประชาคมต่างๆ ทีก่ ำ� หนดไว้ วา่ จะเป็ นเสาหลัก

Severino, ASEAN หน้ า 103
ประสบการณ์สว่ นตัวของผู้เขียนคือ เมือ่ มีโอกาสได้ เดินทางไปกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ครังแรกเมื
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้ วยเจรจาให้ จึงหมดปั ญหา
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Wilfrido V. Villacorta, “Strengthening the Foundation for an ASEAN Community”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Matters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations หน้ า 314
19
Bernard K.M. Tai, “Can We Do Anything about the Unimplemented ASEAN Agreements?”, in Lee Yoong Yoong (ed.)
ASEAN Matters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nationsหน้ า 23
17

42 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

ของประชาคมอาเซียนนัน้ จะปรากฏขึ ้นโดยมี
การด�ำเนินงานเต็มรูปแบบอย่างที่ก�ำหนดไว้
ใน “พิมพ์เขียว” ของแต่ละประชาคม20
กระนันก็
้ ตาม เราคงไม่อาจมองอนาคต
ของอาเซี ย นอย่ า งมุ่ง หวัง จนเป็ นการเล็ ง
ผลเลิศหรื ออย่างเป็ นการมองโลกในแง่ร้าย
มากเกินไป ดังได้ กล่าวแล้ วตังแต่
้ ต้น ไม่มี
การรวมตัว ระดับ ภูมิ ภ าคแห่ง ใดก้ า วหน้ า
เป็ นเส้ นตรงอย่างคงเส้ นคงวา แม้ กระทั่ง
ในยุโรป ประสบการณ์ ของความพยายาม
ในการบูรณาการมีทงั ้ “ความล้ มเหลวและ

20

ความพยายามที่จะก้ าวไปข้ างหน้ าครัง้ ใหม่
(setbacks and relaunches) สลับกันไป
มีความเป็ นไปได้อย่างมากที่ “ประชาคมอาเซียน”
ทีจ่ ะปรากฏขึ ้นจะไม่ใช่ประชาคมทีด่ ำ� เนินงาน
เต็มรูปแบบทีก่ �ำหนดไว้ ในแผนการจัดตังหรื
้ อ
“พิมพ์ เขียว” แต่ทัง้ นี ก้ ็มิได้ หมายความว่า
แผนการจั ด ตั ง้ ประชาคมครั ง้ นี จ้ ะเป็ น
ความล้ มเหลว วิวฒ
ั นาการของภูมิภาคที่มี
ความหลายหลายเช่ น นี ค้ งต้ อ งด� ำ เนิ น ไป
อย่างค่อยเป็ นค่อยไปและใช้ เวลาอย่างมาก
แน่นอน

Acharya, “The Future of ASEAN: Obsolescent or Resilient?” หน้ า 287
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โ

อกาส ผลกระทบและการเตรี ยมความพร้ อม
เข้ าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดมุกดาหาร
ชาญวิทย์ วสยางกูร1

1. บทน�ำ
“เมืองการค้า และการท่องเทีย่ วชายโขง
ณ ประตูตะวันออกสู่อนิ โดจีน” (Trade &
Tour Town on Mekong at Eastern
Gateway to Indochina and Beyond) เป็ น
วิ สัย ทัศ น์ ที่
ทุกภาคส่วน
ของจังหวัด
มุ ก ดาหาร
ได้ ร่ วมกั น
ก� ำ หนดขึ น้
โดยมีพนั ธกิจ
ที่จะพัฒนา
ระบบการค้า
การลงทุ น
การท่องเทีย่ ว
และความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ศั ก ยภาพ
และสามารถรองรั บ การเปลี่ยนแปลงและ
1

ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร
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พลวัต โลก สู่สัง คมฐานความรู้ ส่ ง เสริ ม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมปิ ัญญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม สร้ างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เสริ ม สร้ าง
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ ตาม
ห ลั ก ก า ร
บ ริ ห า ร
กิ จ ก า ร
บ้ านเมืองที่
ดี เพื่ อ ไปสู่
การพัฒ นา
ที่ยงั่ ยืน
มุก ดาหาร อยู่ ใ นกลุ่ม จัง หวัด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร
นครพนม มุกดาหาร) ตังอยู
้ ่ทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยมีอาณาเขตติด

กั บ ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว โดยมีแม่น�ำ้ โขงเป็ นเส้ นกัน้
พรมแดน มีพื ้นที่ 4,339.83 ตารางกิโลเมตร
หรือ 2,712,394 ไร่ อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 642 กิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง
เป็ น 7 อ� ำ เภอ 52 ต� ำ บล 526 หมู่บ้ า น
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต�ำบล 22 แห่ง
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) 31 แห่ง
ประชากรประมาณสามแสนเศษ (338,048 คน)
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สินค้าส�ำคัญได้แก่ ข้าว (มีพื ้นทีป่ ลูก 530,578 ไร่)
มันส�ำปะหลัง (มีพืน้ ที่ปลูก 135,107 ไร่ )
ยางพารา (มีพืน้ ที่ปลูก 108,630 ไร่ ) อ้ อย
(มีพื ้นทีป่ ลูก 108,230 ไร่) มีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของจังหวัด ปี 2552 จ�ำนวน 15,155 ล้านบาท
รายได้ ต่ อ หั ว ของประชากร จ� ำนวน
44,354 บาท/คน/ปี
มุก ดาหาร มี ส ะพานข้ า มแม่น� ำ้ โขง
เชื่ อ มโยงต่ อ ไปยั ง ประเทศสาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ สามารถเดิน
ทางต่อไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแนวเส้นทาง
East West Economic Corridor โครงการ
พั ฒ นาความร่ วมมื อ ทางเศรษฐกิ จ ใน
อนุภมู ิภาคลุม่ แม่น� ้ำโขง 6 ประเทศ Greater
Mekong Subregion (GMS) ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการขยายตัว
ทางการค้ า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตร
และบริการ สนับสนุนการจ้างงานและยกระดับ
ความเป็ นอยู่ของประชาชนในพื ้นที่ให้ ดีขึ ้น
ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาความร่ วมมื อ ทาง
เทคโนโลยี แ ละการศึ ก ษาระหว่ า งกั น
ตลอดจนการใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่
ส่งเสริ มกันอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม
และเพิ่ ม ขีดความสามารถรวมทังโอกาสทาง
้
เศรษฐกิจในเวทีการค้ าโลก ปั จจุบนั จังหวัด
มุ ก ดาหารมี บ ทบาทเป็ นเมื อ งการค้ า
การท่องเที่ยว และเป็ นประตูด้านตะวันออก
สู่ อิ น โดจี น โดยนั บ ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2549
ที่ มี ก ารเปิ ดใช้ ส ะพานมิ ต รภาพ แห่ ง ที่ 2
(มุก ดาหาร - สะหวัน นะเขต) เป็ นต้ น มา
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดได้ มีการขยายตัว
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั ง้ นี ้ โดยมี ภ าคเอกชน
เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ด้ านเศรษฐกิจ และมีภาครัฐเป็ นหน่วยส่งเสริม
สนับสนุน ส�ำหรับการด�ำเนินความร่ วมมือ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ นบ้ า นก็ เ ป็ นไปด้ ว ย
ความราบรื่ น โดยจัง หวัด มุก ดาหารได้ มี
การจัด ท� ำ บัน ทึ ก การเป็ นเมื อ งคู่ แ ฝดกั บ
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แขวงสะหวั น นะเขต ของสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือ่ ปี พ.ศ. 2547
และเมืองกวางจิ ของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ปี พ.ศ. 2548 และเมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2554 จังหวัดมุกดาหารได้ ลงนาม
ด�ำเนินความสัมพันธ์เป็ นเมืองพีเ่ มืองน้ องกับ
เมืองฉงจัว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. อาเซียน
อาเซียน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of
South East Asian Nations หรือ ASEAN)
ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ โดยปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ ซึ่ ง ได้ มี
การลงนามทีว่ งั สราญรมย์ เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
ต่ า งประเทศสมาชิ ก ก่ อ ตั ง้ 5 ประเทศ

ได้ แก่ อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ นส์ มาเลเซี ย
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สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทัง้ 5 ประเทศ
ประกอบด้ วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรี
ต่างประเทศอินโดนีเซีย) นายตุน อับดุล ราชิก
บิ น ฮุส เซน (รองนายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
กลาโหมและรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาการ
แห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ต่างประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์) นายเอส ราชารัตนัม
(รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศสิ ง คโปร์ ) และ
พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรี
ต่างประเทศไทย)
ในเวลาต่ อ มาได้ มี ป ระเทศต่ า งๆ
เข้าเป็ นสมาชิกเพิม่ เติม ได้แก่ บรูไนดารุสชาลาม
(เป็ นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2527)
เวียดนาม (วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538)
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
และพม่า (วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540)
และกัมพูชา เข้ าเป็ นสมาชิกล่าสุด (วันที่ 30
เมษายน พ.ศ. 2542) ท�ำให้ ปัจจุบนั มีสมาชิก
อาเซียนทังหมด
้
10 ประเทศ
วัตถุประสงค์ ของการก่อตัง้ อาเซียน
คื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเข้ าใจอัน ดี ต่ อ กั น
ระหว่างประเทศในภูมภิ าค ธ�ำรงไว้ซงึ่ สันติภาพ
เสถียรภาพ และความมัน่ คงทางการเมือง
สร้ างสรรค์ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า น
เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื ้นฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ ร่ ว มกัน
ของประเทศสมาชิก

3. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community
- AC)
ประชาคมอาเซี ย นประกอบด้ ว ย
ความร่ วมมือ 3 เสาหลัก คือ
3.1 ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน (ASEAN political and
Security Community - APSC) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเสริ มสร้ างและธ� ำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและ
ความมั่น คงของภูมิ ภ าค เพื่ อ ให้ ป ระเทศ
ในภูมิ ภ าคอยู่ร่ ว มกัน อย่ า งสัน ติ สุข และ
สามารถแก้ ไขปั ญหาและความขั ด แย้ ง
โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได้ จัดท� ำแผนงาน
การจัดตังประชาคมการเมื
้
องและความมัน่ คง
อาเซียน (ASEAN Political - Security Community
Blueprint) โดยเน้ นใน 3 ประการ คือ
1) การมีกฎเกณฑ์และค่านิยม
ร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ะร่วมกัน
ท� ำ เพื่ อ สร้ างความเข้ าใจในระบบสัง คม
วัฒ นธรรม และประวัติ ศ าสตร์ ที่ แ ตกต่า ง
ของประเทศสมาชิก ส่งเสริ มการพัฒนาการ
ทางการเมื อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เช่ น
หลักประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสว่ นร่ วม
ของภาคประชาสังคม การต่อต้ านการทุจริต
การส่งเสริ มหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล
เป็ นต้ น
2) ส่ ง เสริ ม ความสงบสุข และ
รับผิดชอบร่ วมกันในการรั กษาความมั่นคง
ส� ำ หรั บ ประชาชนที่ ค รอบคลุม ในทุก ด้ า น
ครอบคลุม ความร่ ว มมื อ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง

ความมั่ น คงรู ป แบบเดิ ม มาตรการสร้ าง
ความไว้ เนือ้ เชื่อใจและการระงับข้ อพิพาท
โดยสันติวธิ เี พือ่ ป้องกันสงครามและให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขและ
ไม่มคี วามหวาดระแวง และขยายความร่วมมือ
เพื่ อ ต่ อ ต้ า นภัย คุก คามรู ป แบบใหม่ เช่ น
การต่อต้ านการก่อการร้ าย อาชญากรรม
ข้ ามชาติตา่ งๆ เช่น ยาเสพติด การค้ ามนุษย์
ตลอดจนการ เตรี ยมความพร้ อมเพื่อป้องกัน
และจัดการภัยพิบตั แิ ละภัยธรรมชาติ
3) การมีพลวัต และปฏิสมั พันธ์กบั
โลกภายนอก เพือ่ เสริมสร้ างบทบาทของอาเซียน
ในความร่ ว มมื อ ระดับ ภูมิ ภ าคเช่ น กรอบ
อาเซียน + 3 กับจีน ญี่ปนุ่ สาธารณรัฐเกาหลี
(เกาหลีใต้ ) และการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้ มแข็ง
กับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
เช่น สหประชาชาติ
3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Political - Security Community AEC) มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ท� ำ ให้ อ าเซี ย น
มี ต ลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วกั น และ
มี การเคลื่อนย้ ายสินค้ าบริ การ การลงทุน
และแรงงานฝี มืออย่างเสรี อาเซียนได้ จดั ท�ำ
แผนงานการจั ด ตั ง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community
Blueprint) ซึ่ ง เป็ นแผนงานบู ร ณาการ
การด�ำเนินงานในด้ านเศรษฐกิจเพื่อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 4 ด้ าน คือ
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การเป็ นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว (single market and production
base) โดยจะมีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริการ
การลงทุน และแรงงานฝี มืออย่างเสรี และ
การเคลื่อนย้ ายเงินทุนอย่างเสรี มากขึ ้น
2) การสร้ างขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้
ความส�ำคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วย
เสริมการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริ โภค สิทธิ ใน
ทรั พย์ สินทางปั ญญา นโยบายภาษี และ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน (การเงิน การขนส่ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน)
3) การพัฒนาเศรษฐกิ จอย่าง
เสมอภาค ให้ มกี ารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อ ม และการเสริ ม สร้ างขี ด
ความสามารถผ่านโครงการต่างๆ
4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจ
โลก เน้ นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
ของอาเซี ยนกับประเทศภายนอกภูมิภาค
เพื่อให้ อาเซียนมีทา่ ทีร่วมกันอย่างชัดเจน
1)

3.3 ประชาคมสั ง คมวั ฒ นธรรม
อาเซี ย น (ASEAN Socio - Cultural
Community - ASCC) อาเซียนได้ ตงั ้ เป้า
เป็ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในปี 2558 โดยมุ่งหวังเป็ นประชาคมที่ มี
ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีสงั คมที่เอื ้ออาทร
และแบ่ ง ปั น ประชากรอาเซี ย นมี ส ภาพ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้ าน
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เพื่ อ ยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
รวมทังส่
้ งเสริ มอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN
identity) เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้ จดั ท�ำแผนงาน
การจัดตังประชาคมสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - Cultural Community
Blueprint) และสนั บ สนุ น การเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวของเยาวชน โดยประกอบไปด้ วย
1) อ� ำ นวยความสะดวกในการ
เดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ
2) อ� ำ นวยความสะดวกด้ าน
การขนส่ง
3) ขยายตลาดด้ านการท่องเที่ยว
4) การท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพ
5) ความปลอดภัยและความมัน่ คง
ด้ านการท่องเที่ยว
6) การตลาดและการส่งเสริมร่วมกัน
7) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสและ
ความพร้ อม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ได้ ก�ำหนดแนวทางการเตรี ยม
ความพร้ อมเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นในปี
พ.ศ. 2558 ไว้ ครอบคลุมในทุกมิติทงั ้ ด้ าน
ความมัน่ คง สังคม - วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ได้ แก่ รัฐบาล ราชการส่วนกลาง
กระทรวง/กรม กลุม่ จังหวัด/จังหวัด องค์กร

ปกครองส่วนท้ องถิ่น สมาคมธนาคารไทย
สภาอุ ต สาหกรรม หอการค้ าไทย สภา
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว สมาคม
ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษาทุกระดับ
องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ องค์กร
อาสาสมัค รต่ า งๆ สภาชุม ชน กรรมการ
หมูบ่ ้าน ประชาคมหมูบ่ ้าน ฯลฯ จะต้องร่วมมือ
กันในการแปลงแนวทางการเตรียมความพร้ อม
เข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นดั ง กล่ า ว ไปสู่
การปฏิบตั ทิ ี่เป็ นรูปธรรม
ดังนัน้ จังหวัดมุกดาหารจึงได้มกี ารเตรียม
ความพร้ อมของทุก ภาคส่ว น ในการที่ จ ะ
ร่ ว มกัน ก้ าวเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นในปี
2558 อย่างมัน่ คง โดยจะขอสรุ ปแนวทาง
ผลกระทบ โอกาส รวมทั ง้ การเตรี ยม
ความพร้ อมของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี ้
4.1 มุกดาหารประตูเชื่อมอาเซียน
กับอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่ น�ำ้ โขง
การพัฒนาประเทศลุม่ แม่น� ้ำโขง
ในทศวรรษหน้ า เช่น ความสามารถในการใช้

ประโยชน์ จ ากโอกาสเชื่ อ มโยงเศรษฐกิ จ
ในอาเซียน เอเชียและโลก การลดช่องว่าง
การพัฒนาระหว่างเมือง - ชนบทและระหว่าง
ประเทศสมาชิกเพื่อเป็ นฐานเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน แผนแม่บทความเชือ่ มโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน ที่ส�ำคัญคือโครงการภายใต้ แผน
แม่บทฯระหว่างปี ค.ศ. 2011 - 2020 ที่มี
ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ สู ง เช่ น การพั ฒ นา
เส้ นทางเชื่อมโยงพม่าตามแนว East West
Economic Corridor - EWEC ให้ แล้ วเสร็จ
พั ฒ นาระบบ Multimodal Transport
เชื่อมโยงแหล่งผลิต Production Chain และ
ตลาดในภูมิภาคและโลก โดยแผนแม่บทฯ
ได้ ให้ ความส�ำคัญกับจังหวัดมุกดาหาร เช่น
1) การพัฒ นาภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือเชือ่ มโยงอนุภมู ภิ าคและมุกดาหาร
ตามแนว East West Economic Corridor
- EWEC เช่น เปิ ดเดินรถ 3 ประเทศ โดยใช้สะพาน
ข้ามแม่น� ้ำโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต)
ไทย - ลาว - เวียดนาม สะพานข้ ามแม่น� ้ำโขง
แห่งที่ 3 (นครพนม - ค�ำม่วน) เส้นทางเชือ่ มโยง
R8 และ R12 ลาว - เวียดนาม - จีน รถไฟ
ความเร็ ว สูง ไทย - ลาว - จี น เส้ น ทาง
หมายเลข 11 (บ้ านตาดทอง - บ้ านน� ้ำสัง เมืองสังข์ทอง) เส้ นทางเชื่อมโยงเสียมราฐ
ผ่าน R67 และ R68 การท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม
2) การพัฒ นาด่ า นมุก ดาหาร
สะหวันนะเขตในกรอบ Cross - Border
Transport Agreement (CBTA) เป็ นด่าน
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น�ำร่องการด�ำเนินงานตามความตกลง CBTA
ที่ ก้ าวหน้ า มากที่ สุด อยู่ร ะหว่ า งผลัก ดัน
การด�ำเนินงานระบบศุลกากรของการขนส่ง
สินค้ าผ่านแดนให้ เป็ นรู ปธรรม และในการ
ประชุมสุดยอดผู้น�ำครัง้ ที่ 4 ที่มีขึ ้นเมื่อวันที่
19 - 20 ธันวาคม 2554 ไทย - ลาว - เวียดนาม
เตรี ยมลงนามในเอกสารแนบท้ า ย MOU
เดิม เพื่ อขยายเส้ นทางการเดินรถระหว่าง
กัน ให้ เ ชื่ อ มโยงได้ ถึ ง กรุ งเทพมหานคร เวียงจันทน์ - ฮานอย โดยจะเริ่ มด�ำเนินการ
ได้ ในปี 2555
4.2 แนวทางการเตรียมความพร้ อม
สู่ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น ข อ ง จั ง ห วั ด
มุกดาหาร
4.2.1 ผลดี และผลกระทบจาก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC)
ผลกระทบเชิงบวก
1) ภาษี น�ำเข้ าเป็ นศูนย์
อุปสรรคนอกเหนือภาษี หมดไป การน�ำเข้ า
วัตถุดบิ สินค้ ากึง่ ส�ำเร็จรูปจากแหล่งผลิตใน
AEC ที่มีความได้ เปรี ยบด้ าน ราคา/คุณภาพ
2) ตลาด 10 ประเทศ
รวมเป็ นหนึง่ ท�ำให้ ตลาดใหญ่ขึ ้น
3) การลงทุนในอาเซียน
ท�ำได้ โดยเสรี สามารถย้ ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศที่เหมาะเป็ นแหล่งผลิต
4) เป็ นฐานการผลิตร่วม
โดยใช้ กลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia -
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Laos - Myanmar - Vietnam) เป็ นฐาน
การส่ง ออก เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสถานะ
ประเทศพัฒนาน้ อยทีส่ ดุ (Least Developed
Countries : LDCs)
5) ความร่ วมมื อ ด้ าน
การอ�ำนวยความสะดวกทางการค้ า ส่งผลให้
ระบบโลจิสติกส์ในภูมภิ าคสะดวกและถูกลง
6) ท�ำธุรกิจบริการได้ โดย
เสรี ฐานธุรกิจอยูท่ ใี่ ดก็ได้ ในอาเซียนแก้ ปัญหา
ขาดแคลนแรงงานฝี มือ
7) FTA อาเซียนกับคูค่ ้ า
ต่างๆ ASEAN +1, +3, +6 มีความได้ เปรี ยบ
ทางภาษี น�ำเข้ ากว่าคูแ่ ข่งอื่นนอกอาเซียน
ผลกระทบเชิงลบ
1) ภาษี น�ำเข้ าเป็ นศูนย์
อุป สรรคนอกเหนื อ ภาษี ห มดไป อาจเกิ ด
คูแ่ ข่งใหม่จากอาเซียน
2) ตลาด 10 ประเทศรวม
เป็ นหนึง่ ต้ นทุนของคูแ่ ข่งอาจต�่ำลง
3) เป็ นฐานการผลิตร่วม
บริ ษัทที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมรองรับ หรื อ เคย
ผลิตส่งบริษทั แม่ อาจถูกแย่งลูกค้ า โดยคูแ่ ข่ง
ในประเทศอืน่ ทีไ่ ด้ เปรียบกว่าในการเป็ นฐาน
การผลิต
4) การลงทุนในอาเซียน
ท� ำ ได้ โ ดยเสรี คู่ แ ข่ ง จะเข้ ามาแข่ ง ถึ ง ใน
เขตแดนเรา
		
5) ท�ำธุรกิจบริการได้ โดย
เสรี อาจถูกแย่งแรงงานฝี มือ

4.2.2 แนวทางและมาตรการ
ต่ างๆ ที่จงั หวัดมุกดาหารได้ ดำ� เนินการ
		
1) จัดระบบการบริหาร
การน�ำเข้ า
- ก�ำหนดให้ เป็ นสินค้ า
ที่ต้องขอหนังสือรับรองการน�ำเข้ า
- ก� ำ หนดคุณ สมบัติ
ผู้น�ำเข้ า
- ก� ำ หนดมาตรฐาน
การผลิต
- ก� ำ หนดมาตรฐาน
สุขอนามัยที่เข้ มงวด
- ตรวจเข้ มใบรับรอง
ถิ่นก�ำเนิด
- ก� ำ หนดด่ า น และ
ช่วงเวลาน�ำเข้ า
		
2) จั ด ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
การน�ำเข้ า
- รายงานการน�ำเข้ า
การใช้ การจ� ำ หน่ า ย และสต็ อ กคงเหลื อ
ภายใน 1 เดือน
- ติ ด ตามสถิ ติ ก าร
น�ำเข้ า
		
3) จั ด ร ะ บ บ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบและประเมินผล
- ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
น�ำเข้ าและหามาตรการแก้ ไข

4.2.3 การเตรี ยมพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน
1) การอบรมให้ ความรู้
ประชาคมอาเซียน (AC)
- การน�ำผู้ประกอบการ
เดินทาง เข้ าร่ วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ของกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ ใน
หัวข้ อ “การเตรี ยมความพร้ อมไปสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558” เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2552 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัด
อุบลราชธานี
- การจัดสัมมนา เรื่อง
“โอกาสทางการค้ าสินค้ า การค้ าบริ การและ
การลงทุนในอาเซียน และการเป็ นประชาคม
อาเซียน” เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553 ณ
โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
- การสั ม มนาเพื่ อ
เตรี ย มความพร้ อมผู้ป ระกอบการรองรั บ
การขยายตลาดสูร่ ะดับนานาชาติ ในหัวข้ อ
“การเตรี ย มความพร้ อมในการบุก ตลาด
ภูมภิ าคอินโดจีน” เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2553
ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเท็ล
- ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การใช้ งานระบบแลกเปลี่ยนข้ อมูลการค้ า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ผ่านอินเตอร์ เน็ต
เรื่ อง “การให้ บริ การออกหนังสือส�ำคัญการ
ส่งออก - น�ำเข้า สินค้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์”
เมือ่ วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2554 ณ ห้องปฏิบตั ิ
การคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยน ที โอ เอ วิทยา
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อ�ำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
- การฝึ กอบรมเพื่ อ
เสริ มสร้ างศักยภาพผู้ประกอบการค้ าและ
นักลงทุน ในหัวข้อ “การท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ
และการปรั บ ตัว เข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น
2558” เมื่อวันที่ 10 - 11 มิถนุ ายน 2554
ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก จังหวัด
สกลนคร
- การเดินทางไปประชุม
ร่วมด้ านการค้ า การลงทุน และอื่นๆ ระหว่าง
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ และเอกชนของจัง หวัด
มุกดาหาร กับ จังหวัดกวางจิ และนครดานัง
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมือ่
วันที่ 18 - 22 มิถนุ ายน 2554
- ก า ร จั ด ตั ้ง ศู น ย์
อาเซียนศึกษา (Buffer School) ณ โรงเรี ยน
มุกดาวิทยานุกลู เมือ่ วันที่ 11 กันยายน 2553
ตามโครงการพั ฒ นาประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education
Hub) โดยมี ห น้ าที่ ใ นการสร้ างความรู้
ความเข้ าใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเป็ น
ประชาคมอาเซียน เตรี ยมความพร้ อมรั บ
การเปลีย่ นแปลงทีก่ �ำลังจะเกิดขึ ้น พร้ อมเป็ น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น ประชาชนและ
ผู้ สนใจ ปั จจุ บั น มี เ ครื อข่ า ยในจั ง หวั ด
มุกดาหาร จ�ำนวน 20 แห่ง
- การจัดตังศู
้ นย์ข้อมูล
การค้ าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้ าน เพื่อ
รวบรวมข้ อ มูล ในการจัด ตัง้ ศูน ย์ ส่ ง เสริ ม
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การค้ าชายแดนมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
ข้ อมูลเกี่ ยวกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
สิทธิประโยชน์ทางการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้าน
ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น
ระหว่ า งไทย/จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร กั บ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เวียดนาม และจีน
- การจัด อบรมสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาเวียดนาม อังกฤษ
และจีน) แก่หวั หน้ าหน่วยงาน และเจ้ าหน้ าที่
ซึง่ ได้ ด�ำเนินการไปแล้ วหลายรุ่น
- การจัด ประชุม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร เรื่อง จังหวัดมุกดาหารกับการเตรียม
ความพร้ อมเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย น เมื่ อ
วัน พุธ ที่ 14 กัน ยายน 2554 ณ โรงแรม
มุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อ
สร้ างความตระหนัก แก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชน และร่วมกันก�ำหนดแนวทาง
การเตรี ยมความพร้ อมของจังหวัดมุกดาหาร
เข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558
แสวงหาเครื อข่ายร่ วมด�ำเนินการขับเคลื่อน
การปฏิบตั งิ าน การเตรี ยมพร้ อมสูป่ ระชาคม
อาเชียน ในลักษณะบูรณาการไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทัง้ รั บทราบปั ญหาอุปสรรค
การด� ำ เนิ น งาน และความต้ องการของ
ผู้ป ระกอบการภาคเอกชน เพื่ อ แสวงหา
แนวทางสนับสนุนให้ ภาคเอกชนสามารถ
แข่งขันในเวทีการค้ าในภูมิภาคอาเชียน

2) การศึ ก ษาส� ำ รวจ
ลู่ทางการค้ า การลงทุน และการสร้ าง
ความสัมพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
		 - น�ำผู้แทนภาครัฐ/
เอกชน จังหวัดมุกดาหารร่ วมพบปะผู้แทน
ภาครั ฐและเอกชนในประเทศสาธารณรั ฐ
สัง คมนิ ย มเวี ย ดนาม ณ จัง หวัด กวางจิ
จังหวัดเถื่อเทียนเว้ และนครดานัง เพื่อขยาย
ลู่ ท างการค้ าและกระชั บ ความสั ม พั น ธ์
ทางการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว วัฒนธรรม
และอื่นๆ เมื่อวันที่ 24 - 28 เมษายน 2553
		 - เข้ าร่ วมประชุ ม
3 ฝ่ าย (ลาว เวียดนาม ไทย) เพือ่ แก้ ไขปั ญหา
ความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้ าและคน
ผ่านแดน ของทัง้ 3 ประเทศ ณ จังหวัดกวางจิ
ประเทศสาธารณรั ฐ สัง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
เมื่อวันที่ 25 - 27 มิถนุ ายน 2553
		 - น� ำ ค ณ ะ ผู้ แ ท น
จากภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับ
การค้ า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม
สาธารณสุข และอื่ นๆ เดินทางไปด�ำเนิ น
กิจกรรมทางการค้ าในต่างประเทศ ณ เมือง
ฉงจั่ ว และเมื อ งหนานหนิ ง สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน เพื่อส่งเสริ มการท�ำตลาดและ
สร้ างความสัมพันธ์ ทางการค้ า การลงทุน
และการท่องเที่ยว ระดับท้ องถิ่นในประเทศ
ภูมิภาคอินโดจีน เมื่อวันที่ 10 - 18 สิงหาคม
2553

3) ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ

จ�ำหน่ ายสินค้ า
		 - การเข้ าร่ ว มงาน
แสดงและจ�ำหน่ายสินค้ า “CREXPO 2010”
ณ ศูนย์กลางแข่งขันกีฬาจังหวัดเถื่อเทียนเว้
สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม เมื่ อ
วันที่ 4 - 10 มิถนุ ายน 2553
		 - การจัดงานแสดง
สิ น ค้ าเกษตรกรรมอุ ต สาหกรรมและ
อุตสาหกรรมการส่งออก ในงาน “มุกดาหาร
เทรดแฟร์ ” เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถนุ ายน 2553
		 - การน�ำผูป้ ระกอบการ
OTOP และ SMEs ของจังหวัดมุกดาหาร
เข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า Thailand Trade
Exhibition 2010 เมื่อวันที่ 12 - 15 สิงหาคม
2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
		 - การจัดงาน EWEC
EXPO 2011 ในงานตรุ ษ จี น 4 แผ่ น ดิ น
4 วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์
2554
		 - การจัดงานแสดง
และจ�ำหน่ายสินค้ า มุกดาหารเทรดแฟร์ เมื่อ
วันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2554 ณ สนาม
หน้ าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
บทสรุ ป
จากการด� ำ เนิ น งานของจั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร ในการเตรี ย มความพร้ อมสู่
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ประชาคมอาเซี ยนดังกล่าว และจากการ
ด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
(แผน 4 ปี พ.ศ. 2553 - 2556) ที่ผ่านมา
จัง หวัด ได้ ด� ำ เนิ น การทบทวนแผนพัฒ นา
จังหวัดและจัดเรี ยงล�ำดับความส�ำคัญใหม่
อีกทังเพื
้ ่อจัดท�ำแผนแบบบูรณาการร่ วมกัน
กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น โดยจั ด การประชุ ม เชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก
ทุ ก ภาคส่วน ทัง้ ส่วนราชการ รั ฐวิสาหกิ จ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน
และภาคประชาสัง คม และได้ มี ก ารปรั บ
ยุท ธศาสตร์ และกลยุท ธ์ เพื่ อ ให้ ส อดรั บ
กับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ได้ ข้อสรุปผล
ทบทวนแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ในประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้ าชายแดนและ
ความสัม พัน ธ์ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดย
จะให้ มรี ะบบการค้ า การลงทุนและการบริการ
มีศักยภาพที่รองรั บการแข่งขันในอาเซียน
และสากล มีระบบโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ มีศักยภาพเชื่อมโยง
อาเซียนและสากล มีความสัมพันธ์ ที่ดีด้าน
เศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้ าน
เพื่ อ เพิ่ ม มูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ การค้ า และ
การลงทุนระหว่างประเทศอาเซียนและสากล
โดยมี แผนงานต่างๆ ที่ จะด�ำเนิ นงานในปี
2555 - 2557 สรุป ดังนี ้
- โครงการส่ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ใน
ทุ ก มิ ติ กั บ ประเทศเพื่ อนบ้ าน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
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และเสริ มสร้ างประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ในบริ บทต่างๆ เชื่อมโยงความร่วมมือ
ในทุก มิ ติ ทุก ระดับ ระหว่า งมุก ดาหารกับ
สารธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
เวียดนาม จีน ให้ เป็ นเอกภาพ รองรับการเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
- โครงการส่งเสริ มและพัฒนาจังหวัด
เป็ นศูนย์กลางการส่งออกของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสูอ่ ินโดจีน
- โครงการพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
- โครงการเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการ
เพื่ อ รองรั บ ข้ อ ตกลงประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมัน่ ว่าในปี 2558
จังหวัดจะมีความพร้ อมในการเป็ นศูนย์กลาง
การค้ าขาย เส้ นทางการคมนาคม และการ
บริ ก ารผ่ า นแดนที่ ร วดเร็ ว ทั น สมั ย และ
ทุกภาคส่วนของจังหวัดจะมีความพร้ อมทีจ่ ะ
ร่วมกันก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างเป็ น
เอกภาพ อีกทัง้ จังหวัดได้ พยายามหล่อหลอม
ความคิดข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่รัฐ และภาค
ประชาชนให้ เป็ นหนึง่ เดียว ให้ ทกุ คนท�ำงาน
อย่างบูรณาการ ทุกหน่วยงานมี ส่วนร่ วม
ในการพัฒนาจังหวัด ไม่ให้ ยึดติดกระทรวง
กรมต้ นสังกัด เน้ นการท�ำงานเป็ นทีม และมี
เพี ย งที ม เดี ย วคื อ ที ม จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
เพื่ อร่ วมกันสร้ างประโยชน์ สุขสูงสุดให้ แก่
ประชาชนนัน่ เอง

เอกสารอ้ างอิง
1. เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรื่อง จังหวัดมุกดาหารกับการเตรียม
ความพร้ อมเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
วันที่ 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์ โฮเทล อ� ำ เภอเมื อ งมุ ก ดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
1.1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ : ความเชื่อมโยงระหว่าง
อาเซียนและอนุภมู ิภาค
1.2. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ : จังหวัด

มุกดาหารกับการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัดมุกดาหาร
: เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่ อง
การปรั บ ตัว สู่ ร ะบบประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Community :
AEC)
3. ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร : บทความเรื่ องประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community)
4. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี :
รายงานการทบทวนการจัดท� ำแผนพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร
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ช

นบทไทยกับการก้ าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไพศาล สุขปั ญญา1
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เป็ น
เป้ าหมายด้ านเศรษฐกิ จ หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ
ในการขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตัง้
เขตการค้ าเสรี อาเซียนก็มีความคืบหน้ าที่ดี
ในความร่วมมือต่างๆ เป็ นล�ำดับและในที่สดุ
อาเซียนได้มงุ่ หวังทีจ่ ะจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จ
ในปี 2558 ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบส� ำ คัญ คื อ
การเป็ นตลาดและเป็ นฐานการผลิตร่ วมกัน
โดยมีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริการ การลงทุน
แรงงานฝี มื ออย่างเสรี และเงิ นลงทุนที่ เสรี
มากขึน้ มีความสามารถในการแข่งขันสูง
มุง่ สร้ างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศอาเซี ยนและการส่งเสริ ม
การรวมกลุ่มอาเซียนเข้ ากับประชาคมโลก
ขนาดของตลาดอาเซี ย นที่ ใ หญ่ ขึ น้ ท� ำ ให้
อาเซียนมีอำ� นาจซื ้อสูงขึ ้นตามมา เช่นเดียวกับ
ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น
ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ช่วยให้ สมาชิกสามารถปรับตัว
เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
ได้ เป็ นอย่างดี หากอาเซียนสามารถสร้ าง
1

พัฒนาการจังหวัดชัยนาท
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ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นได้ ส� ำ เร็ จ
ประเทศไทยจะได้ ประโยชน์ จากการขยาย

การส่งออกและโอกาสทางการค้า และเปิ ดโอกาส
การค้ าบริ การในสาขาที่ไทยมีความเข้ มแข็ง
เช่น ท่องเทีย่ ว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ
ฯลฯ ซึ่ง อาเซี ย นยัง มี ค วามต้ อ งการด้ า น
การบริ การเหล่านี ้อีกมาก นอกจากนี ้ ยังจะ
ช่วยเสริมสร้ างโอกาสในการดึงดูดการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศมายังอาเซียน ซึง่
จะเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวที
การค้ าโลก และยกระดับความเป็ นอยู่ของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม อย่างไรก็ดี
ประเทศไทยจ� ำ เป็ นต้ องมี การปรั บตัวเพื่ อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้ าน
และประชาชนโดยเฉพาะในชนบท ที่จ�ำเป็ น
ต้ องรู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ ้นและ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ในทัศนะของผู้เขียน เห็นว่า ประชาชน
ชนบท จะเป็ นผู้มีส่วนส�ำคัญในการท�ำให้
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง เพื่อ
รองรับการเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้
แต่ทงนี
ั ้ ้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรพิจารณา
พัฒนาเศรษฐกิจส�ำคัญของชาวชนบทให้ มี
ความเข้ มแข็ง ซึง่ ผู้เขียนขอเสนอ ดังต่อไปนี ้
เพื่ อ ท� ำ ให้ ชนบทไทยก้ าวสู่ ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างมัน่ คง
1. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ น� ำ ชุ ม ชน
กลุม่ องค์กรชุมชน ทุกพื ้นที่ ให้ เป็ นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง (Chang Agent) มีความคิด
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ปรั บ ตั ว เพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ ย นแปลง สามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ
ตอบสนองการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
และเป็ นฟั นเฟื องที่ส�ำคัญ ในการขับเคลื่อน
เชิ ง บูร ณาการร่ ว มกับ ประชาชนในพื น้ ที่ ที่
ตนเองรับผิดชอบ โดยเสริมสร้ างทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์ ของคนในสังคม เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างสังคมท้ องถิน่ และสังคมเมือง

2. พัฒนาแรงงานและตลาดแรงงาน
ให้สมดุลกับภาคการผลิตและบริการ ตลอดจน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม ให้ เป็ นพลังขับเคลื่อนการปรั บ
โครงสร้ างเศรษฐกิจให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และยัง่ ยืน ที่เน้ นการน�ำความคิดสร้ างสรรค์
ทรั พย์ สินทางปั ญญา วิจัยและพัฒนา ไป
ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ ประโยชน์
ทังเชิ
้ งพาณิชย์สงั คมและชุมชน
3. พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคธุร กิ จ เอกชนที่ มี ศักยภาพในการ
ร่วมพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
ภาคการผลิตอุตสาหกรรมแปรรู ป รวมทัง้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) เสริ มสร้ างความเข็มแข็งให้ กบั กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนให้ มีมาตรฐาน
เป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากลตลอดจนการ
ยกระดับทักษะฝี มอื แรงงาน ทักษะด้ านภาษา/
ความรอบรู้ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม ก�ำหนดมาตรฐานขันพื
้ ้นฐาน
ของคุณภาพสินค้ าและบริ การ
4. ปฏิ รู ป กฎหมายเศรษฐกิ จ และ
กฎระเบี ย บต่ า งๆ พร้ อมทัง้ ผลัก ดัน ให้ มี
การประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ ให้เป็ นประโยชน์
ต่อการค้ า การลงทุน และรองรับการเปิ ดเสรี
ทางการค้ า
5. สร้ างค่านิยมให้ กับประชาชนใน
การรักษาสภาพแวดล้อม อยูร่ ่วมกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมได้ อย่างสันติ และ
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เกื ้อกูลกันด้ วยการอนุรักษ์ พฒ
ั นาควบคู่กบั
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างพอเพียง ถูกต้ อง และไม่ทำ� ลายธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม โดยจัดทําโครงการจูงใจให้
คนในชุมชนเห็นประโยชน์ ของสิ่งแวดล้ อม
และไม่ละเลยต่อการจับกุมผู้กระท�ำความผิด
ประชาสัมพันธ์ และให้ ความรู้ ที่ถูกต้ องกับ
ประชาชนในการจัดการปัญหาดังกล่าวข้ างต้น
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและ
เชื่อมโยงโครงข่ายการบริ หารจัดการขนส่ง
มวลชนทัง้ พืน้ ที่ต่างจังหวัด กรุ งเทพ และ
ระหว่างภูมภิ าค ให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานและบริ การขนส่งทุกระบบ
ให้ เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
เพือ่ ลดต้ นทุนการขนส่งสินค้ าและบริการเพือ่
การส่งออก
7. พัฒ นาศัก ยภาพประชาชนให้ มี
บทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาสร้ าง
ความเข้ มแข็งของชุมชนให้ พร้ อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลง เสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นทุกรู ปแบบ
ผลักดันให้ สถาบันการศึกษาในพื ้นที่เข้ าร่วม
พัฒนาชุมชนให้ มากขึ ้น สนับสนุนให้ เอกชน
มีบทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมทีด่ ี ปรับบทบาทภาครัฐ ทังทั
้ ศนคติและ
วิธีการด�ำเนินงาน
8. พัฒนาภาคการผลิต ภาคเกษตร
และอุต สาหกรรมการเกษตรและบริ ก าร
บนฐานเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ขยายตลาดใหม่ๆ
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และเสริมสร้ างฐานการตลาดเดิม เพิม่ มูลค่า
ให้กบั สินค้าทีส่ ง่ ออก ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การประเทศสู่ ภู มิ ภ าค
ท้ องถิ่น และชุมชน/ส่งเสริ มการท�ำงานและ
พั ฒ นาสิ น ค้ าในท้ องถิ่ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อาทิ หนึ่ง ต� ำ บลหนึ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ (OTOP)
กลุม่ วิสาหกิจชุมชน เป็ นต้ น
กล่ าวโดยสรุ ป ประเทศไทยประเทศ
เดียวมีประชากรแค่ 60 กว่าล้ านคน มี GDP
4 พันกว่าล้ านบาท คงไม่สามารถแข่งขันกับ
กลุ่มประเทศเหล่านี ้ หรื อมหาอ� ำนาจใหม่
ทางเศรษฐกิจอย่างจีนหรื ออินเดียได้ แต่ถ้า
รวมกันเป็ นประชาคมอาเซียนที่เป็ นตลาด
และฐานการผลิตเดียวส�ำเร็จ เราจะมีประชากร
รวมเกือบ 600 ล้ านคน หรื อ 1 ใน 10 ของ
ประชากรโลก ที่มี GDP รวมเกือบ 30,000
ล้ านบาท นับเป็ นตลาดและแหล่งเงินทุนที่มี
ศักยภาพมหาศาล และยังเป็ นฐานของไทย

ในการค้ าขายกับตลาดอื่นๆ นอกภูมิภาค
อีกด้ วย นับตังแต่
้ มีการก่อตังเขตการค้
้
าเสรี
อาเซียนในปี 2535 เป็ นต้ นมา มูลค่าการค้ า
ระหว่างไทยกับอาเซียนก็เพิม่ ขึ ้นมาโดยตลอด
จนขณะนี ค้ ิ ด เป็ นเกื อ บ 20% ของมูล ค่ า
การค้ าทังหมดของไทย
้
และท�ำให้ อาเซียนได้
ก้ าวขึ น้ มาเป็ นคู่ ค้ าอั น ดั บ หนึ่ ง ของไทย
แซงหน้ าสหรัฐฯ และยุโรปไปแล้ ว
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนยัง
จะช่วยกระชับความร่ วมมือด้ านสังคมและ
วัฒนธรรมเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชีวิตความเป็ นอยู่ของประชาชน
เช่น ปั ญหาความยากจน โรคติดต่อ ยาเสพติด
สิง่ แวดล้ อม ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ แรงงาน

ผู้ ด้ อยโอกาส โดยสิ่ ง เหล่ า นี จ้ ะท� ำ ให้
ประชาชนไทยและอาเซียนจะอยูใ่ นสังคมทีม่ ี
ความแข็งแกร่ง มีจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล
และก่อให้ เกิดความพอเพียงในการด�ำรงชีวติ
อย่างมีความสุข ดังนัน้ นอกเหนือจากรัฐต้ อง
จัดเตรียมยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้ านต่างๆ
แล้ ว ยุทธศาสตร์ การเตรี ยมความพร้ อมของ
คนส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ โดยเฉพาะ
คนในชนบท ให้ มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเข้ าใจ ในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
เศรษฐกิ จ ฐานรากของประเทศ จะเป็ น
สิ่ ง ส� ำ คัญ เพื่ อ ให้ ค นในชนบทไทยก้ าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ อย่างมัน่ คง
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“ก

ารเมืองใหม่ ” ในเวียดนาม?

เวี ย ดนามปั จ จุบัน เป็ นรั ฐ ที่ ป กครอง
โดยพรรคการเมื องพรรคเดียวในแนวทาง
ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ (democratic
centralism) ของลัท ธิ ม าร์ ก ซ์ - เลนิ น
(Marxism - Leninism) หากดูจากลักษณะ
ทางโครงสร้ างพื ้นฐานดังกล่าวนี ้ ภาพของ
การเมืองปั จจุบนั ของเวียดนามก็จะเป็ นภาพ
ของระบอบปกครองสังคมนิยมแบบดังเดิ
้ ม
ที่ มี ค วามเป็ นอัน หนึ่ ง อัน เดี ย วกัน ภายใน
อย่างมาก เพราะมีพรรคเดียวทีผ่ กู ขาดอ�ำนาจ
คือ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Vietnam
1

ธีระ นุชเปี่ ยม1

Communist Party) ท� ำ ให้ ห ากมี ก ระแส
ความไม่ พ อใจใดๆ เกิ ด ขึ น้ ในโครงสร้ าง
การจัด ตัง้ และองค์ ก รของพรรคและของ
รั ฐ บาลก็ ส ามารถที่ จ ะปิ ดกั น้ มิ ใ ห้ มี ก าร
แสดงออกมาได้ อย่างเปิ ดเผย
อย่างไรก็ดี ในช่วงสมัยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
อย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่
มีการใช้ นโยบายปฏิรูป (Doi Moi) ตังแต่
้ ชว่ ง
ครึ่งหลังของทศวรรษ 1980 ก็มีความสนใจ
ในหมูน่ กั วิเคราะห์และนักวิชาการอย่างมากว่า
การเมืองของเวียดนามเปลีย่ นไปจากรูปแบบ

บทความนี ้ปรับปรุงจากส่วนหนึง่ ของการเตรี ยมค�ำบรรยายวิชา เวียดนามร่วมสมัย ให้ แก่นิสติ ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เขียนขอขอบคุณคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้ ให้
เกียรติเชิญผู้เขียนเป็ นอาจารย์พเิ ศษในโครงการนี และขอขอบคุ
้
ณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มนธิรา ราโท แห่งภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ ชว่ ยกรุณาอ่านบทความนี ้และเขียนค�ำอ่านออกเสียงชื่อต่างๆ ในภาษาเวียดนาม
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ของอ�ำนาจนิยมในแนวทางสังคมนิยมดังเดิ
้ ม
นันมากเพี
้
ยงใด
ที่ ผ่ า นมาการพิ จ ารณาว่ า การเมื อ ง
เวียดนามเปลีย่ นไปหรือไม่ เพียงใด มักจะขึ ้น
อยู่กบั มุมมองหรื อความเข้ าใจของแต่ละคน
เป็ นส�ำคัญ บางคนอาจจะมองว่า ตังแต่
้ มี
การใช้ นโยบายปฏิรูปการเมือง เวียดนาม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนแทบไม่เหลือ
ความเป็ นอ� ำนาจนิ ยมแบบเดิม กล่าวคื อ
ในช่วงสมัยปฏิรูปทังความเป็
้
นอ�ำนาจนิยม
และความเป็ นอัน หนึ่ง อัน เดี ย วกัน ภายใน
โครงสร้ างการจัดตังของระบบพรรคและรั
้
ฐ
(party - state system) ของเวียดนามลดน้ อย
ลงไป แต่มีความหลากหลายของกลุ่มและ
ฝ่ าย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง โครงสร้ างระดับ
ท้ องถิ่นเข้ ามามีอ�ำนาจและบทบาทมากขึ ้น
ท�ำให้ การเมืองเวียดนามขาดความคงเส้ น
คงวา (consistencies) มากขึ ้นกว่าก่อนหน้ า
ที่จะมีการปฏิรูป แต่อีกด้ านหนึ่งนัน้ เราอาจ
จะมองการเมืองเวียดนามในแง่ที่มิได้ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงส� ำ คั ญ มากนั ก ก็ ไ ด้ โดย
เฉพาะการผูกขาดอ�ำนาจทางการเมืองของ
ระบบพรรคและรัฐยังด�ำรงอยูอ่ ย่างมัน่ คงไม่
สัน่ คลอน
นอกจากนั น้ การพิ จ ารณาความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวียดนาม ยัง
ขึ ้นอยูก่ บั ว่า เป็ นการมองความเปลี่ยนแปลง
ในแง่ใดด้ วย คงไม่มรี ะบบการเมืองใดทีด่ �ำรง
อยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการเมือง
2

เวี ย ดนามก็ มิ ไ ด้ เ ป็ นข้ อ ยกเว้ น เพราะได้
เปลี่ ย นแปลงไปมาก โดยเฉพาะตัง้ แต่ มี
การรวมชาติเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันภายหลัง
ชัยชนะในสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1975 แล้ว
แต่ ห ากเราจะมองแต่ เ ฉพาะในแง่ ที่ ว่ า
การเมื อ งเวี ย ดนามเปลี่ ย นแปลงไปใน
แนวทางที่เป็ นประชาธิปไตยมากขึ ้นหรื อไม่
เราคงจะตอบได้ เลยว่า มีการเปลี่ยนแปลง
ในแง่นีน้ ้ อยมาก เพราะการผูกขาดอ�ำนาจ
โดยระบบพรรคและรั ฐ ยัง ด� ำ รงอยู่ อ ย่ า ง
ไม่เสื่อมคลาย
การยอมรั บว่าการเมื องเวี ยดนามมี
การเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งแน่ น อนนั น้
อย่ า งน้ อ ยก็ ท� ำ ให้ เ ราต้ อ งพิ จ ารณาว่ า มี
การเปลีย่ นแปลงในด้ านใดบ้ าง ไม่วา่ จะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญหรื อไม่ ประการใด
ในที่นี ้เราจะพิจารณาทังความเปลี
้
่ยนระดับ
พื ้นฐานทีเ่ ห็นได้ ชดั เจน เช่น ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
องค์ประกอบทางการของโครงสร้ างการจัดตัง้
และความเปลีย่ นแปลงในส่วนทีอ่ าจจะถือว่า
เป็ น “เนื ้อแท้ ” หรื อ “หัวใจ” ของระบบพรรค
และรัฐในเวียดนาม
ระบบพรรคและรัฐในเวียดนามภายหลัง
การรวมชาติ
ระบบสังคมนิยมเวียดนามมีววิ ฒ
ั นาการ
มายาวนาน ตังแต่
้ มกี ารก่อตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์
2
เวียดนามเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ 1930 การรวม
เวี ย ดนาม 2 ส่ ว นเข้ าด้ วยกั น ก่ อ ให้ เกิ ด

โปรดดูข้อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ใน ธีระ นุชเปี่ ยม “สังคมนิยมเวียดนาม : ลักษณะพื ้นฐานและลูท่ างการเปลี่ยนแปลง” วารสาร
สังคมศาสตร์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปี ที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2531
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ความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องมีการปรับเปลีย่ นระดับ
พื ้นฐาน โดยเฉพาะในลักษณะของการขยาย
โครงสร้ างการจัดตังของระบบพรรคและรั
้
ฐ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ ที่ 4
เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 1976 ซึ่ ง ประกาศ
การรวมประเทศอย่างเป็ นทางการ ได้เปลีย่ นชือ่
ทางการของประเทศจากสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยเวี ย ดนาม (Democratic
Republic of Vietnam) อันเป็ นชื่อที่ใช้ มา
ตังแต่
้ โฮ จิ มินห์ (Ho Chi Minh) ประกาศ
3

4

5

เอกราชของเวียดนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน
19453 เป็ นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(Socialist Republic of Vietnam) และรวม
พรรคแรงงานเวียดนาม (Vietnam Workers
Party) 4 เข้ ากั บ พรรคปฏิ วั ติ ป ระชาชน
(People’s Revolutionary Party) ซึ่งเป็ น
องค์กรจัดตังของพรรคในเวี
้
ยดนามใต้ ในช่วง
5
สงครามเวียดนาม เป็ นพรรคคอมมิวนิสต์
เวี ย ดนาม ขนาดหรื อ จ� ำ นวนบุค ลากรใน
องค์กรหลักของทังในส่
้ วนของพรรคและรัฐ
จึงจ�ำเป็ นต้ องมีการขยายออกไป
โครงสร้ างการจัดตังระบบพรรคและรั
้
ฐ
ของเวี ยดนามกล่าวได้ ว่าเปลี่ยนแปลงไป
อย่ า งมากตัง้ แต่ มี ก ารรวมชาติ อ ย่ า งเป็ น
ทางการเมื่ อ มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาพรรค
คอมมิวนิสต์ครัง้ ที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม 1976
ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นความเปลีย่ นแปลงขันพื
้ ้นฐาน
ทีเ่ กิดจากการรวมเวียดนามตอนใต้ ทเี่ คยแยก
เป็ นประเทศหนึง่ โดยเอกเทศเข้ามาเป็ นอันหนึง่
อันเดียวกัน ในระหว่างสงครามเวียดนาม
ฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ มีโครงสร้ าง

เมื่อมีการแบ่งเวียดนามออกเป็ น 2 ส่วนที่เส้ นขนานที่ 17 โดยที่ประชุมเจนีวา ค.ศ. 1954 และมีการก่อตัง้ “สาธารณรัฐเวียดนาม”
(Republic of Vietnam) ในเวียดนามตอนใต้ ในปี ต่อมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามก็เป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยก เวียดนามเหนือ
(North Vietnam) ในขณะที่สาธารณรัฐเวียดนามก็เป็ นที่ร้ ูจกั ทัว่ ไปว่า “เวียดนามใต้ ” (South Vietnam)
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็ นที่ร้ ูจกั ในระยะแรกว่า “พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน” (Indochinese Communist Party) เมื่อมีการ
ยุบพรรคนี ้เพื่อให้ มีการก่อตังพรรคคอมมิ
้
วนิสต์ของแต่ละชาติในอินโดจีน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นใหม่ใน
ชื่อพรรคแรงงานเวียดนามเมื่อมีการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 2 ใน ค.ศ. 1951
ในระหว่างสงครามเวียดนามมีความจ�ำเป็ นทังในการท�
้
ำให้ การต่อสู้ของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ มภี าพของการต่อสู้โดยขบวนการ
ที่เป็ นเอกเทศ ไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การบงการของเวียดนามเหนือ และในการท�ำให้ การต่อสู้นี ้มีการน�ำที่เป็ นเอกภาพ จึงมีองค์กรจัดตัง้
ของคอมมิวนิสต์เวียดนามในเวียดนามใต้ ทังฝ่้ ายการเมือง ได้ แก่ พรรคปฏิวตั ปิ ระชาชน ซึง่ เป็ นส่วนส�ำคัญในแนวร่วมปลดปล่อย
แห่งชาติ (National Liberation Front) และรัฐบาลปฏิวตั ชิ วั่ คราวเวียดนามใต้ (Provisional Revolutionary Government of South
Vietnam) และฝ่ ายทหาร คือ กองทัพปลดปล่อยประชาชน (People’s Liberation Armed Forces) ประธานพรรคปฏิวตั ปิ ระชาชน
คือ หวอ จี๋ กง (Vo Chi Cong) ซึง่ ต่อมาด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี เวียดนามในระหว่าง ค.ศ. 1987 - 1992
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การจัดตัง้ ที่ เป็ นเอกเทศอยู่ระดับหนึ่ง แม้
ก�ำลังของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ จะได้
รับความสูญเสียเป็ นจ�ำนวนมาก แต่เมื่อมี
การรวมเวี ย ดนาม 2 ส่ว นเข้ า ด้ ว ยกัน ก็ มี
ความจ�ำเป็ นต้ องปรั บโครงสร้ างการจัดตัง้
ทังในส่
้ วนของพรรคและรัฐให้ สอดคล้ องกับ
ทังสภาวะและภารกิ
้
จทีเ่ ปลีย่ นไป ความเปลีย่ นแปลง
ในลักษณะนี เ้ ห็นได้ จากการขยายจ� ำนวน
สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ และองค์ กรส่วน
ต่างๆ ของพรรค รวมทังการปรั
้
บเปลี่ยนและ
ขยายโครงสร้ างการบริหาร แต่การเปลีย่ นแปลง
ในระดับพื ้นฐานนี ้ก็อาจถือได้ วา่ เป็ นการเริ่ ม
ของพัฒนาการส�ำคัญในเวลาต่อมาด้ วย
ในส่วนของพรรคนัน้ จ�ำนวนสมาชิก
ของคณะกรรมการกลาง (Central
Committee) เพิ่มจาก 77 คนเป็ น 133 คน
โปลิตบูโร (Politburo) จ�ำนวนสมาชิกเพิ่ม
จาก 11 คนเป็ น 17 คน และส�ำนักเลขาธิการ
(Secretariat) จ�ำนวนสมาชิกเพิ่มจาก 7 คน
เป็ น 9 คน จ�ำนวนสมาชิกพรรคก็เพิ่มจาก
จ�ำนวน 760,000 คนใน ค.ศ. 1966 มาเป็ น
1,553,500 คน (ประมาณร้ อยละ 3.1 ของ
จ�ำนวนประชากรทัง้ หมดของเวียดนามใน
ขณะนั น้ ) อี ก 1 ทศวรรษต่ อ มา เมื่ อ มี
การประชุ ม สมั ช ชาพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์
เวียดนามครัง้ ที่ 6 ในเดือนธันวาคม 1986
คณะกรรมการกลางได้ ขยายจ�ำนวนสมาชิก
เพิม่ อีกเป็ น 173 คนและจ�ำนวนสมาชิกพรรค
6

ก็เพิ่มขึ ้นไปถึงเกือบ 2 ล้ านคน อย่างไรก็ตาม
หลังจากสมัชชาครัง้ นี ้แล้ ว จ�ำนวนบุคลากร
ในองค์ ก รจัด ตัง้ ของพรรคก็ เ ริ่ ม คงที่ คื อ
จ�ำนวนคณะกรรมการกลางอยูใ่ นระดับเฉลีย่
160 - 170 คน เช่นเดียวกับจ�ำนวนสมาชิก
โปลิตบูโรและส�ำนักเลขาธิการก็อยู่ในระดับ
14 - 15 คน และ 8 - 9 คน ตามล�ำดับ สมัชชา
พรรคครัง้ ที่ 10 ในเดือนเมษายน 2006 ได้
เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลาง 160 คน
ในขณะที่โปลิตบูโรและส�ำนักเลขาธิ การมี
สมาชิก 14 คนและ 8 คน ตามล�ำดับ6 ส่วน
จ� ำ นวนสมาชิ ก พรรคก็ ค งที่ อ ยู่ ใ นระดั บ
ประมาณ 2.1 ล้ านคน หรื อต�่ำกว่าร้ อยละ 3
ของจ�ำนวนประชากรทังหมดของเวี
้
ยดนาม
เล็กน้ อย
นอกจากการปรับเปลี่ยนในส่วนของ
องค์กรจัดตังดั
้ งกล่าวแล้ ว ความเปลีย่ นแปลง
ที่อาจถือได้ วา่ เป็ นพัฒนาการอย่างหนึง่ ของ
การเมืองเวียดนามปั จจุบนั คือ เมือ่ เลขาธิการ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คือ เล สวน (Le
Duan) ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งนี ้มาตังแต่
้ ค.ศ. 1960
เสียชีวิตใน ค.ศ. 1986 การเปลี่ยนตัวผู้น�ำ
ระดับสูงก็เริ่ มคงเส้ นคงวา กล่าวคือ เริ่ มมี
การเปลี่ยนตัวผู้น�ำอย่างเป็ นวาระมากขึน้
เหงวียน วัน ลิงห์ (Nguyen Van Linh) ที่ขึ ้น
มาเป็ นเลขาธิ ก ารพรรคเมื่ อ การประชุ ม
สมัชชาพรรคครัง้ ที่ 6 ในปี นัน้ ก็พ้นต�ำแหน่ง
เมื่อมีการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ต่อมาใน

โปรดดูจำ� นวนและรายชือ่ สมาชิกโปลิตบูโรและส�ำนักเลขาธิการตังแต่
้ สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ ที่ 2 (ค.ศ. 1951-1960)
จนถึงครังที
้ ่ 10 (ค.ศ. 2006 - 2011) และผู้นำ� ส�ำคัญคนอืน่ ๆ ตังแต่
้ แรกก่อตังพรรค
้
ได้ ใน “Central Committee of the Communist Party
of Vietnam”, Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Committee_of_the_Communist_Party_of_Vietnam
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ค.ศ. 1991 โดยมี โด๋ เหมื่อย (Do Muoi)
นายกรัฐมนตรี ในช่วงสมัยที่เหงวียน วัน ลิงห์
เป็ นเลขาธิ การพรรค ขึน้ มาด�ำรงต�ำแหน่ง
แทน และแม้ วา่ โด๋ เหมื่อย จะได้ รับเลือกให้
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นี อ้ ี ก ในการประชุม สมัช ชา
พรรคครัง้ ที่ 8 ใน ค.ศ. 1996 แต่ก็ต้องพ้ น
ต�ำแหน่งไปในปี ตอ่ มา เลขาธิการพรรคคนใหม่
ซึ่ง ขึ น้ มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ในเดื อ นธั น วาคม
1997 คือ เล ข่า เฟี ยว (Le Kha Phieu) ก็พ้น
จากต�ำแหน่งเมื่อมีการประชุมสมัชชาพรรค
ครัง้ ที่ 9 ใน ค.ศ. 2001 มีเพียง นง ดึก๊ แหม่งห์
(Nong Duc Manh) ที่ขึ ้นมาด�ำรงต�ำแหน่ง
แทนเท่านัน้ ทีไ่ ด้ รับเลือกเป็ นเลขาธิการพรรค
อี ก ครั ง้ เมื่ อ มี ก ารประชุ ม สมั ช ชาพรรค
ครั ง้ ต่ อ มาใน ค.ศ. 2006 แต่ ก็ ค งจะพ้ น
ต�ำแหน่งไปเมื่อมีการประชุมสมัชชาพรรค
ครัง้ ใหม่ในช่วงต้ น ค.ศ. 2011
แนวทางการผลัด เปลี่ ย นผู้น� ำ อย่ า ง
เป็ นวาระมากขึ ้นดังกล่าว ได้ รับการตอกย� ้ำ
โดยมติ ข องคณะกรรมการกลางพรรค
ในการประชุมเต็มคณะครัง้ ที่ 11 (สมัชชา
ครั ง้ ที่ 9) เมื่ อ เดื อ นมกราคม 2001 ที่ ใ ห้
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในพรรคอายุไม่เกิน 65 ปี
โดยจะไม่ มี ใ ครที่ อ ายุสูง กว่า นี ไ้ ด้ รั บ เลื อ ก
7

8
9

ให้ ดำ� รงต�ำแหน่งต่ออีกในการประชุมสมัชชา
พรรคครัง้ ต่อไป7 มีความมุง่ หมายที่จะให้ ผ้ ทู ี่
จะขึ ้นมาเป็ นผู้นำ� มีอายุน้อยลง ดังนัน้ นอกจาก
ผู้น�ำระดับสูงที่มีต�ำแหน่งส�ำคัญทัง้ ในส่วน
ของพรรคและรัฐจะมีการผลัดเปลีย่ นกันเป็ น
วาระมากขึ ้นตังแต่
้ ชว่ งหลังสมัชชาพรรคครัง้
ที่ 6 (ค.ศ. 1986 - 1991) ดังได้ กล่าวแล้ ว ผู้น�ำ
ที่ขึน้ มาด�ำรงต�ำแหน่งแทนก็มีอายุน้อยลง
ด้ ว ย ผู้ที่ ขึ น้ มาเป็ นเลขาธิ ก ารพรรคแทน
เล ข่า เฟี ยว คือ นง ดึก๊ แหม่งห์ ขณะนันมี
้ อายุ
เพียง 55 ปี นับเป็ นผู้น�ำที่อายุน้อยที่สดุ ของ
เวียดนาม ส่วน เล ข่า เฟี ยว อายุ 67 ปี 8
นอกจากนัน้ กรณีตวั อย่างของผู้น�ำรุ่นใหม่ที่
โดดเด่นมากอีกคนหนึง่ คือ เหงวียน เติน๋ สุง
(Nguyen Tan Dung) ซึ่งได้ รับเลือกเป็ น
สมาชิกโปลิตบูโรที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคย
มีมาในการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 8 เมื่อ
เดือนกรกฎาคม 1996 และอีก 10 ปี ต่อมา
เขาก็ขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยวัย
56 ปี ซึง่ เป็ นนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สดุ
ของเวี ย ดนามภายหลั ง การรวมชาติ ใ น
ค.ศ. 1975 ผู้ที่เขาขึ ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งแทน
คือ ฟาน วัน ขาย (Phan Van Khai) ขณะนัน้
อายุ 72 ปี แล้ ว9

เล ข่า เฟี ยว ซึง่ ขณะนันอายุ
้
67 ปี จะไม่มีโอกาสได้ รับเลือกให้ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคต่ออีก จึงด�ำเนินเรื่ องเพื่อให้ มีข้อยกเว้ น
เรื่ องนี ้ส�ำหรับผู้ที่เป็ น “แกนน�ำหลัก” (key cadres) แต่ในที่สดุ เขาก็ไม่ได้ รับเลือกกลับมาใหม่ Zachary Abuza, “The Lessons of
Le Kha Phieu : Changing Rules in Vietnamese Politics”, Vietnamese Professionals of America, Inc http://www.vpa - inc.
org/conference/pdf/abuza3.pdf หน้ า 1
เรื่ องเดียวกัน หน้ า 20
Bill Hayton, “Changing Times for Vietnam Politics”, BBC News http://newsvote.bbc.co.uk/mpapps/pagetools/print/
news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5121 ; “Vietnam Confirms New Leadership”, BBC News http://newsvote.bbc.co.uk/
mpapps/pagetools/print/news.bbc.co.uk/2/hi/asia - pacific/5119
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การก�ำหนดเพดานให้ ผ้ ดู �ำรงต�ำแหน่ง
ในพรรคอายุ ไ ม่ เ กิ น 65 ปี จะมี ผ ลให้
อย่างน้ อย 5 คนในบรรดาสมาชิกโปลิตบูโร
15 คนในปั จจุบนั ต้ องเกษี ยณอายุภายหลัง
การประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 11 ที่จะมีขึ ้น
ในเดือนมกราคม 2011 (ภายหลังการประชุม
สมัชชาพรรคครัง้ ที่แล้ วมีสมาชิกโปลิตบูโรถึง
8 คนต้ องเกษียณอายุ) ข้ อก�ำหนดนี ้นอกจาก
จะไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแล้ ว ที่ ป ระชุ ม
เต็มคณะครัง้ ที่ 12 (สมัชชาครัง้ ที่ 10) ของ
คณะกรรมการกลางพรรคเมื่อปลายเดือน
มี น าคม 2010 ซึ่งยื นยันการใช้ ระเบี ยบนี ้
ต่อไป ยังก�ำหนดด้ วยว่า การยกเว้ นที่เคยให้
มีได้ ไม่เกิน 2 ปี (ยกเว้ นให้ มากที่สดุ 67 ปี )
หากเป็ นมติเอกฉันท์ของโปลิตบูโร ในการประชุม
สมัชชาพรรคครังหน้
้ านี ้ ซึง่ จะเลือกผู้นำ� ระดับสูง
ชุ ด ใหม่ ข องพรรค ค� ำ ขอให้ มี ก ารยกเว้ น
เรื่ องเพดานอายุ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบ
จากทังคณะกรรมการกลางและสมั
้
ชชาพรรค
ซึง่ จะท�ำให้ การได้ รับการยกเว้ นเรื่ องอายุเป็ น
เรื่ องที่ยากขึ ้นอย่างแน่นอน10
ความเปลี่ยนแปลงส�ำคัญอีกประการ
หนึง่ ที่เกิดขึ ้นเมื่อสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 10 คือ
ประเพณีที่ถือปฏิบตั ิมานานหลายทศวรรษ
ในการกระจายต�ำแหน่งผู้นำ� ระดับสูง อันได้ แก่
เลขาธิ ก ารพรรค นายกรั ฐ มนตรี และ
ประธานาธิ บดี ให้ เท่าเทียมและเป็ นธรรม

ระหว่างภูมภิ าคทังสาม
้ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใต้ ประเพณีที่เคยถือปฏิบตั ิมา คือ
ให้ เลขาธิ การพรรคเป็ นผู้น�ำจากภาคเหนือ
นายกรัฐมนตรีมาจากภาคใต้ และประธานาธิบดี
เป็ นคนภาคกลาง ในการประชุมสมัชชาพรรค
ครังที
้ แ่ ล้ว ไม่มผี ้นู ำ� จากภาคกลางคนใดมีอาวุโส
พอทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี ต�ำแหน่ง
จึงตกไปเป็ นของนายเหงวียน มิงห์ เจี๊ยต ซึง่
มาจากภาคใต้ เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี
เหงวียน เติน๋ สุง11 นอกจากนัน้ คนจากภาคกลาง
ยังหลุดโผหรือโครงสร้ างอ�ำนาจไปหลายต�ำแหน่ง
ในคณะกรรมการกลางด้ วย
พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาทน�ำทังใน
้
การเมื อ งและสั ง คมเวี ย ดนาม บทบาท
ดังกล่าวนี ก้ � ำหนดไว้ อย่างเป็ นทางการใน
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 (แก้ ไขเพิ่มเติมใน
ค.ศ. 2001) อย่างไรก็ดี องค์กรฝ่ ายบริ หาร
ที่ ก� ำ หนดขึ น้ โดยรั ฐ ธรรมนูญ เช่ น กัน คื อ
ประธานาธิ บ ดี แ ละนายกรั ฐ มนตรี ก็ เ พิ่ ม
ความส�ำคัญมากขึ ้นในปั จจุบนั
ประธานาธิบดีเวียดนามถือได้ ว่าเป็ น
ผู้ทมี่ อี ำ� นาจและอิทธิพลล�ำดับทีส่ าม รองจาก
เลขาธิการพรรคและนายกรัฐมนตรี ตามล�ำดับ
ปั จจุบนั ประธานาธิบดีมิได้ มีบทบาทเฉพาะ
ในด้ านพิธีการเท่านัน้ แต่ในฐานะประมุขแห่ง
รั ฐ ประธานาธิ บ ดี จ ะมี ต� ำ แหน่ ง (ในนาม)
เป็ นผู้บัญชาการกองทัพและประธานสภา

10

David Koh, “Vietnam : new (old) leaders by January 2011”, Viewpoints (Singapore, Institute of Southeast Asian Studies)
7 May 2010 http://www.iseas.edu.sg/viewpoint/dk7may10.pdf ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร. มนธิรา ราโท ที่ชี ้ประเด็นนี ้และที่จะ
กล่าวในย่อหน้ าต่อไปให้ ทราบ และมอบเอกสารนี ้ให้
11
เรื่ องเดียวกัน : หน้ า 2
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การป้องกันและความมัน่ คงแห่งชาติ ทีส่ ำ� คัญ
คื อ ในฐานะสั ญ ลั ก ษณ์ แ ละตั ว แทนของ
เวียดนามในต่างประเทศ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีถือว่าทรงเกียรติภมู ิอย่างยิ่ง12
ประธานาธิบดีคนปั จจุบนั ของเวียดนาม คือ
เหงวียน มิงห์ เจี๊ยต (Nguyen Minh Triet)
ซึ่ ง ขึ น้ มาด� ำ รงต� ำ แหน่ ง นี ใ้ น ค.ศ. 2006
ขณะมีอายุ 63 ปี ถือได้ ว่าเป็ นคนรุ่ นใหม่ที่
อายุน้อย (เมื่อเทียบกับผู้น�ำรุ่นก่อนหน้ านัน)
้
และมีความสามารถมากคนหนึง่
ความส�ำคัญทีเ่ พิม่ มากขึ ้นของต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ของเวียดนามในปั จจุบนั ยิ่ง
ปรากฏชัด เจน เพราะการบริ ห ารกิ จ การ
12

สาธารณะของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจ
ด้ านการพัฒนาและแก้ ปัญหาเศรษฐกิจเป็ น
เรื่ อ งที่ ซับ ซ้ อนและเกี่ ย วข้ องไม่ เ พี ย งแต่
สภาพเงื่อนไขต่างๆ ภายในประเทศเท่านัน้
แต่ยงั ต้องอาศัยการติดต่อร่วมมือกับต่างประเทศ
อย่างกว้ างขวางด้ วย ผู้ที่เข้ ามารับผิดชอบ
ในด้ านนี ้จึงต้ องเป็ นผู้ทมี่ คี วามรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง นอกจากนัน้ ภารกิจด้านการบริหาร
ทีม่ มี ากขึ ้น ก็ทำ� ให้ ผ้ ทู ดี่ ำ� รงต�ำแหน่งผู้น�ำฝ่ าย
บริหาร คือ นายกรัฐมนตรี ต้อง “ปรากฏ” เป็ น
ที่พบเห็น หรื อต้ องพบปะกับฝ่ ายต่างๆ ทังใน
้
เวียดนามและต่างประเทศมากขึน้ นายกรัฐมนตรี คนปั จจุบนั คือ นายเหงวียน เติน๋ สุง
ถื อ ว่ า เป็ นผู้ น� ำ อายุ น้ อยและโดดเด่ น
อย่างมากคนหนึง่ ของเวียดนาม ดังได้กล่าวแล้ว
นอกจากผู้น�ำฝ่ ายบริ หาร โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรี จะมีบทบาทและความส�ำคัญ
เพิ่มขึน้ อย่างมากในปั จจุบนั แล้ ว ภารกิจที่
เปลี่ยนไปภายหลังสงครามและการขยาย
หน้ าที่ความรับผิดชอบตาม “ระบบสัง่ การ”
(command system) โดยเฉพาะในการวางแผน
และบริ หารจั ด การด้ านเศรษฐกิ จ ของ
เวี ย ดนามในช่ ว งที่ มี ค วามจ� ำ เป็ นเร่ ง ด่ว น
ด้ านการฟื น้ ฟูบูรณะและพัฒนาประเทศ ก็
ท�ำให้ จ�ำเป็ นต้ องขยายโครงสร้ างการจัดตัง้

เมือ่ เล ข่า เฟี ยว เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม 2000 อย่างเป็ นทางการในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
เขามีความไม่พอใจอย่างยิ่งที่มิได้ รับการปฏิบตั ิในฐานะประมุขแห่งรัฐ ดังนัน้ เขาจึงพยายามจะเปลี่ยนกฎระเบียบของพรรคให้
สามารถด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคได้ พร้ อมๆ กัน แบบเดียวกับประธานาธิบดีมิกาอิล กอร์ บาชอพ (Mikhail
Gorbachev) แห่งสหภาพโซเวียต และประธานาธบดีเจียง เจ๋อ หมิน (Jiang Zhemin) ของจีน บุคคลเหล่านี ้ได้ ไปปรากฏตัวในต่าง
ประเทศอย่างทรงเกียรติภมู ิ อย่างไรก็ดี ความพยายามของเล ข่า เฟี ยว ไม่ประสบความส�ำเร็ จ เพราะขัดกับประเพณีการมีระบบ
ผู้นำ� ร่วม (collective leadership) และการแบ่งอ�ำนาจในบรรดาผู้นำ� เวียดนาม Abuza, “The Lessons of Le Kha Phieu : Changing
Rules in Vietnamese Politics” หน้ า 12 - 13
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ด้ า นการบริ ห ารที่ เ ป็ นระบบราชการด้ ว ย
เมือ่ ยังไม่มกี ารรวมเวียดนาม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
นัน้ เวียดนามเหนือใน ค.ศ. 1960 มีหน่วยงาน
ระดับกระทรวง 31 หน่วยงาน แต่เมื่อถึง
ค.ศ. 1986 ระบบการบริ หารของเวียดนาม
ทีร่ วมเข้ าด้ วยกันแล้ ว ประกอบด้ วยหน่วยงาน
ระดับกระทรวงถึง 60 แห่ง13
แน่นอน ผู้น�ำคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ต่างตระหนักถึงปั ญหาทีเ่ กิดจากการขยายตัว
ของระบบราชการทีเ่ ทอะทะและไร้ ประสิทธิภาพ
อดีตเลขาธิ การพรรคเจื่ อง จิงห์ (Truong
Chinh) ได้ ตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ เล่ม ใหญ่ ขึน้ ใน
ค.ศ. 1985 ว่าด้ วย “ปั ญหาของรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม” และหนึง่ ในปั ญหาที่เขากล่าวถึง
ในหนังสือเล่มนี ้ก็คอื การทีพ่ รรคคอมมิวนิสต์
ไม่เคย “จัดระเบียบ” โครงสร้ างทางการเมือง
ของพรรคให้ เป็ นระบบที่มีประสิทธิ ภาพได้
ส�ำเร็ จ14 ในท�ำนองเดียวกัน อดีตเลขาธิการ
พรรคอีกคนหนึง่ คือ เล ข่า เฟี ยว ก็ได้ เคยให้
สัม ภาษณ์ ใ นขณะที่ ยังด� ำรงต� ำแหน่งนี ใ้ น
ค.ศ. 2000 ว่า “ระบบราชการสร้ างปั ญหา
อย่างไม่จบสิ ้น”15 กระนันก็
้ ตาม การขยาย
โครงสร้ างระบบราชการในช่วงที่ผ่านมานัน้
ย่อมแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงบทบาทและ
ความส�ำคัญขององค์กรจัดตังในส่
้ วนนี ้นัน่ เอง

องค์ ก รจัด ตัง้ อี ก องค์ ก รหนึ่ง ที่ อ ยู่ใ น
ฝ่ ายของรั ฐ คื อ สมัช ชาแห่ ง ชาติ ห รื อ สภา
ผู้แทนราษฎร (National Assembly) ปั จจุบนั
มักจะกล่าวกันว่า รัฐสภาของเวียดนามมิได้
เป็ นเพียง “ตรายาง” อีกต่อไป แต่เริ่ มเข้ ามา
มีบทบาทในการตรวจสอบการท�ำงานของ
ฝ่ ายบริหารมากขึ ้น การตังกระทู
้
้ ถามรัฐมนตรี
ในคณะรั ฐ บาลในระหว่า งที่ มี ก ารประชุม
รัฐสภากลายมาเป็ นเรื่ องปกติ นอกจากนัน้
ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา รัฐสภาก็ได้
ผ่านร่ างกฎหมายออกมาเป็ นจ� ำนวนมาก
โดยเฉพาะในช่ ว งที่ น ายนง ดึ๊ ก แหม่ ง ห์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานรั ฐ สภาในระหว่า ง
ค.ศ. 1992 - 2001 นัน้ องค์กรนี ้พัฒนาไป
อย่างมาก ดังที่มีผ้ ตู งข้
ั ้ อสังเกตไว้ ดงั นี ้
ภายใต้ ก ารน� ำ ของเขานั น้ รั ฐ สภา
วิวฒ
ั นาการไปอย่างรวดเร็วจากการเป็ นตรายาง
ส�ำหรับมติตา่ งๆ ของพรรคมาเป็ นองค์กรออก
กฎหมายทีม่ กี ารถกเถียงอย่างเผ็ดร้ อน โดยที่
รัฐบาลก็ต้องแสดงความรับผิดชอบองค์กรนี ้
มากขึ ้น ภายใต้ แหม่งห์นนั ้ การปฏิรูป เช่น
การให้ มีการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภา
ท�ำให้ กระบวนการก�ำหนดนโยบายมีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ ้น16

13

“Vietnam after 1975 : From Collectivism to Market Leninism”, in Norman G Owen (ed), The Emergence of Southeast
Asia : A New History (Honolulu : University of Hawaii Press, 2005) หน้ า 469
14
เรื่ องเดียวกัน
15
Le Kha Phieu, “The Bureaucracy Is Causing Endless Problems”, Interviewed by Laurent Malvezin, May 2000, Hanoi
http://www.asian - affairs.com/vietnnam/vietnam_lekhaphieu.html
16
Abuza, “The Lessons of Le Kha Phieu : Changing Rules in Vietnamese Politics” หน้ า 20
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แน่นอน ทีก่ ล่าวเช่นนี ้คงมิได้หมายความว่า
การเมืองเวียดนามก�ำลังพัฒนาไปในแนวทาง
ของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างแน่นอน
และนักวิเคราะห์และนักสังเกตการณ์บางส่วน
ก็ยงั ไม่เชื่อว่ารัฐสภาเวียดนามจะเป็ นองค์กร
ที่มีอ�ำนาจอย่างแท้ จริ ง17 อย่างไรก็ดี การที่
ผู้น� ำ ระดับ สูง ในพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ อ ย่ า ง
นง ดึก๊ แหม่งห์ ขึ ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
รัฐสภา และหลังจากนันก็
้ ขึ ้นสูต่ ำ� แหน่งสูงสุด
ในพรรค คือ ต�ำแหน่งเลขาธิการพรรค ย่อม
เป็ นเครื่ องบ่งชีอ้ ย่างหนึ่งถึงความส�ำคัญที่
เพิ่มมากขึ ้นของรัฐสภาเวียดนามนัน่ เอง
พัฒนาการส�ำคัญในการเมืองเวียดนาม
อีกประการหนึ่งภายหลังการรวมชาติ ก็คือ
อ�ำนาจและอิทธิพลของท้ องถิ่นระดับจังหวัด
ทีเ่ พิม่ มากขึ ้น ภายหลังการรวมชาติ มีการยุบ
รวมจังหวัดบางแห่งเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้เวียดนาม
เป็ นหน่ ว ยทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ นอั น หนึ่ ง
อันเดียวกันมากขึ ้น การปรับเปลีย่ นในด้ านนี ้
เป็ นไปตามหลักการของเลนินที่ว่า ภูมิภาค
ควรจะก�ำหนดขึ ้นอย่าง “เป็ นวิทยาศาสตร์ ”
แทนที่จะให้ ด�ำรงอยู่ตามความเป็ นมาทาง
ประวัติศาสตร์ ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ สามารถบริ หาร
จัด การหรื อ ด� ำ เนิ น โครงการพัฒ นา เช่ น
การขยายเครื อ ข่ า ยการจ่ า ยกระแสไฟฟ้ า
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น ดังนัน้ จ�ำนวนจังหวัด
ของเวียดนามทีม่ อี ยู่ 75 จังหวัดใน ค.ศ. 1975
17

จึงถูกยุบรวมเข้ าด้ วยกันจนเหลือ 38 แห่งใน
ค.ศ. 1978
อย่างไรก็ดี การแบ่งเขตจังหวัดใหม่
ครั ง้ นี ไ้ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะขัด กับ จารี ต ทางการ
บริ หารดัง้ เดิมของเวียดนามเท่านัน้ แต่ยัง
ก่อให้ เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิหลากหลาย
ตังแต่
้ การเปลี่ยนที่อยูท่ างไปรษณีย์ไปจนถึง
การทะเลาะกันว่าจะตัง้ ส�ำนักงานจังหวัด
ในเขตพื ้นที่ใด เมื่อกระแสความฮึกเหิมทาง
อุดมการณ์ผอ่ นคลายลงในเวลาต่อมาเพราะ
ภารกิ จ ด้ า นการต่อ สู้กับ จัก รวรรดิ นิ ย มได้
เสร็ จสิ ้นลงแล้ ว จารี ตและความเป็ นมาทาง
ประวัตศิ าสตร์กห็ วนกลับมาใหม่ จังหวัดดังเดิ
้ ม
ที่เคยถูกยุบรวมกับจังหวัดอื่นใน ค.ศ. 1978
เช่น จังหวัดเหงะ อาน (Nghe An ตัง้ อยู่
ตอนเหนือของภาคกลางของเวียดนาม) และ
จังหวัดหวิง ลอง (Vinh Long อยู่ในเขต
สามเหลีย่ มปากแม่น� ้ำโขงในเวียดนามตอนใต้)
ก็คอ่ ยๆ กลับมาปรากฏขึ ้นอีก เมื่อสิ ้นคริ สต์
ศตวรรษที่ 20 เวียดนามก็กลับมามีจ�ำนวน
จัง หวัด และนครที่ ป กครองจากส่ว นกลาง
(centrally governed cities) ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่าจังหวัดเพิ่มขึ ้นเป็ น 61 แห่ง18 และ
เมื่อถึงปั จจุบนั เวียดนามก็ประกอบด้ วย 58
จังหวัดและนครประเภทดังกล่าว 5 แห่ง19
การกระจายอ�ำนาจปกครองออกไป
ใหม่ ดัง กล่า วนี ้ เป็ นผลมาจากการที่ ผ้ ูน� ำ

Martin Gainsborough, “Rethinking Vietnamese Politics : Will the Real State Please Stand UP?”, paper present at the
Vietnam Update at the Australian National University, 11 - 12 August 2005 หน้ า 7
18
“Vietnam after 1975 : From Collectivism to Market Leninism” หน้ า 472
19
“Provinces of Vietnam”, Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/ Provinces of Vietnam
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พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเห็นว่า สภาพ
ทางเศรษฐกิจที่เลวร้ ายลงจนถึงภาวะวิกฤต
เมื่อถึงช่วงกลางทศวรรษ 1980 นัน้ มี สาเหตุ
ส�ำคัญมาจากการควบคุมและวางแผนจาก
ส่วนกลางที่มากเกินไป รวมทังการมี
้
ระบบ
ราชการทีใ่ หญ่เทอะทะ ท�ำให้ ไม่สามารถดูแล
ภูมิภาคและท้ องถิ่ นต่างๆ ที่ มีปัญหาและ
ลักษณะเฉพาะของตนเองด้ วย นายเหงวียน
วัน ลิงห์ ซึ่งขึน้ มาเป็ นเลขาธิ การพรรคใน
ค.ศ. 1986 จึ ง ต้ อ งการให้ มี ก ารกระจาย
อ�ำนาจปกครองให้ มากขึ ้น อย่างไรก็ดี ด�ำริ
ในเรื่ อ งนี ม้ ิ ไ ด้ มี เ หตุ ผ ลในทางเศรษฐกิ จ
เท่านัน้ แต่เป็ นความจ� ำเป็ นทางการเมือง
ส่วนหนึง่ ของผู้น�ำคนใหม่ด้วย20
เมื่อ เหงวียน วัน ลิงห์ เผชิญกับองค์กร
ในระบบการบริ หารทังในส่
้ วนของพรรคและ
รั ฐที่ ไม่ต้องการให้ มีการปฏิรูป ซึ่งจะมี ผล
ลดทอนอ�ำนาจของหน่วยงานเหล่านี ้ เขาก็
แสวงหาการสนับสนุนจากผู้น�ำระดับจังหวัด
และหาทางด�ำเนินงานนอกโครงสร้ างระบบ

การบริ หารของพรรคคอมมิ วนิ สต์ มากขึน้
นโยบายปฏิ รู ป ส่ ง ผลดี ต่ อ ท้ องถิ่ น ระดั บ
จังหวัด เช่น จากการลงทุนจากต่างประเทศ
ดังนัน้ ในช่วง ค.ศ. 1986 - 1987 เขาจึงหาทาง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ ใ นระดับ จัง หวัด ที่ มี แ นวคิ ด
ปฏิรูปเข้ ามาอยู่ในคณะกรรมการกลางของ
พรรคมากขึ น้ นอกจากนั น้ เขาก็ ไ ด้ รั บ
การสนับสนุนจากผู้น�ำเหล่านี ้เพิ่มขึ ้นอีกจาก
การโอนอ�ำนาจหน้ าทีจ่ ากส่วนกลางบางส่วน
ไปให้ แก่องค์กรระดับท้ องถิน่ ด้ วย อ�ำนาจและ
อิทธิ พลของจังหวัดต่างๆ จึงขยายออกไป
อย่างมากตังแต่
้ ชว่ งต้ นทศวรรษ 199021
พร้ อมกับทีอ่ ำ� นาจและความเป็ นอิสระ
(autonomy) ของจัง หวัด ต่า งๆ ที่ เพิ่ ม ขึน้
อย่างมากในช่วงทศวรรษดังกล่าว จ�ำนวน
จัง หวัด ที่ เ คยถูก ลดลงไปเพราะมี ก ารยุบ
รวมกัน ก็เพิ่มกลับขึ ้นมาอีกดังได้ กล่าวแล้ ว
คือ ในช่วง ค.ศ. 1990 - 2000 จ�ำนวนจังหวัด
ได้ เพิ่มจาก 40 เป็ น 61 จังหวัด โดยที่สดั ส่วน
จ�ำนวนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคก็
เพิ่มตามไปด้ วย กล่าวคื อ ในการประชุม
สมัชชาพรรคครัง้ ที่ 5 ใน ค.ศ. 1982 จ�ำนวน
สมาชิกในคณะกรรมการกลางพรรคที่เป็ น
เจ้ าหน้ าที่ระดับจังหวัดมีเพียงร้ อยละ 15.6
แต่ในการประชุมสมัชชาพรรคครัง้ ที่ 9 ใน
ค.ศ. 2001 จ�ำนวนสมาชิกกลุม่ ดังกล่าวนี ้ก็
เพิ่มเป็ นร้ อยละ 41 โดย 56 จังหวัดจาก
จ�ำนวนทังหมด
้
61 จังหวัดขณะนันมี
้ ตวั แทน
22
อยูใ่ นองค์กรนี ้

20

Abuza, “The Lessons of Le Kha Phieu : Changing Rules in Vietnamese Politics” หน้ า 9
เรื่ องเดียวกัน หน้ า 10
22
เรื่ องเดียวกัน หน้ า 10 - 11
21

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 69

ลั กษณะการใช้ อ�ำนาจของระบบ
พรรคและรั ฐในเวียดนาม
จากที่กล่าวมาเราคงได้ เห็นแล้ วว่า แม้
โอกาสที่ เวี ยดนามจะเปลี่ยนไปเป็ นระบบ
หลายพรรค หรื อ พั ฒ นาไปในแนวทาง
ประชาธิปไตยเสรี นิยมมากขึ ้น คงยากที่จะ
เป็ นไปได้ แต่ ก ารเมื อ งเวี ย ดนามก็ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงในเชิ ง “เนื อ้ หา” อยู่ไ ม่น้ อ ย
อย่างไรก็ดี ประเด็นที่เป็ นความสนใจในที่นี ้
ไม่ได้ อยูท่ กี่ ารระบุให้ แน่ชดั ลงไปว่า การเมือง
เวียดนามเปลี่ยนแปลงไปมากน้ อยเพียงใด
เพราะนอกจากจะขึ น้ อยู่ กั บ มุม มองของ
แต่ละคนดังได้ กล่าวแล้ ว การเมืองเวียดนาม
ก็ ค งเหมื อ นกั บ พั ฒ นาการทางสั ง คม
โดยทั่ว ไปที่ มัก จะมี ทัง้ ความต่อ เนื่ อ งและ
ความเปลีย่ นแปลงควบคูก่ นั ไป ท�ำให้ ยากจะ
ชี ้ชัดลงไปได้วา่ การเมืองเวียดนามเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางใด23
ประเด็นที่นา่ จะท�ำให้ เราเข้ าใจเนื ้อแท้
ของการเมืองเวียดนามได้ ดขี ึ ้นน่าจะเป็ นเรื่อง
ของการใช้ อ�ำนาจซึง่ เป็ นหัวใจของการเมือง
โดยทั่วไปนั่นเอง ดังนัน้ เราน่าจะหาทาง
ท�ำความเข้ าใจว่า ลักษณะการใช้ อ�ำนาจใน
การเมื อ งเวี ยดนามเป็ นอย่างไร และหาก
การใช้ อ�ำนาจมิได้ ด�ำเนินไปในลักษณะของ
23

การควบคุม สั่ง การในแบบเดิ ม ของเลนิ น
(แต่การผูกขาดอ�ำนาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์
ยังคงอยู่) แล้ ว มีการใช้ อ�ำนาจในลักษณะ
อื่นใดหรื อไม่?
เรื่องทีเ่ ราจะต้ องตระหนักประการหนึง่
เกี่ยวกับลักษณะการใช้ อ�ำนาจในเวียดนาม
คือสภาวะผู้น�ำร่วม (collective leadership)
ที่วิวฒ
ั นาการมาตังแต่
้ สมัยของโฮ จิ มินห์
ซึง่ ต้ องการให้ บทบาททังของตนเองและของ
้
ผู้น�ำคนอื่นๆ เป็ นรองบทบาทของพรรคเพื่อ
เป็ นหลักประกันว่า จะไม่มี “บุคคล” ใดมี
บทบาทและอ�ำนาจโดดเด่นที่สดุ เพราะเขา
ถื อ ว่ า บุ ค คลย่ อ มมี ข้ อจ� ำ กั ด ของตนเอง
จึงได้ หนุนสร้ างอย่างจริ งใจที่จะให้ มีระบบ
การตัดสินใจร่ วมกัน โฮจึงลดทัง้ ภาพพจน์
และบทบาทของตนเอง กลายเป็ นการวาง
รากฐานให้ แก่ระบบผู้น�ำร่ วมของเวียดนาม
นับแต่นนั ้ กล่าวคือ โดยเฉพาะตังแต่
้ สมัชชา
พรรคครัง้ ที่ 3 ใน ค.ศ. 1960 ก็มีการจัดวาง
ต�ำแหน่งและแบ่งสรรอ�ำนาจให้ มคี วามสมดุล
กันในบรรดาผู้น�ำระดับสูงเพือ่ วางรากฐานให้
แก่ระบบผู้น�ำร่วมต่อไปในวันข้ างหน้ า24
ในการจัดวางต� ำแหน่งและแบ่งสรร
อ�ำนาจครั ง้ นี ้ เล สวน (Le Duan) ซึ่งขึน้
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการพรรคกลายมาเป็ น

ดังที่ Martin Gainsborough ตังข้
้ อสังเกตว่า “...การเมืองเวียดนามทุกวันนี ้มีลกั ษณะที่สรุปได้ ดงั นี ้คือ การติดตามหรื อครอบง�ำวิถี
ชีวิตประจ�ำวันหมดไป แต่พลังการควบคุมยังคงไม่เสื่อมคลาย ประชาชนด�ำเนินชีวิตโดยไม่ต้องสนใจให้ ความส�ำคัญต่อพรรค แต่
รัฐก็ยงั คงเป็ นพลังที่มองข้ ามไปไม่ได้ รัฐสภาก�ำลังกลายเป็ น ‘ศูนย์อ�ำนาจ’ ใหม่ แต่ก็ยงั คงมีบทบาทอยูภ่ ายในกรอบที่เข้ มงวดของ
พรรคนันเอง...”
้
Gainsborough, “Rethinking Vietnamese Politics : Will the Real State Please Stand UP?” หน้ า 8
24
Thai Quang Trung, Collective Leadership and Factionalism : An Essay on Ho Chi Minh’s Legacy (Singapore : Institute
of Southeast Asian Studies, 1985) หน้ า 33 - 34
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อันดับหนึง่ ในบรรดาผู้น�ำที่ถือว่าอยูใ่ นฐานะ
เท่าเทียมกัน โดยที่ผ้ นู �ำเหล่านี ้ต่างก็มีฐาน
อ�ำนาจของตนเองในสังคม เช่น หวอ เหงวียน
ซ้ าป (Vo Nguyen Giap) มีฐานอ�ำนาจอยูท่ ี่
กองทัพ เจื่อง จิงห์ (Truong Chinh) ใช้ กลุม่ /
องค์ ก รมวลชนเป็ นฐานสนั บ สนุ น และ
ฝ่ าม วัน ด่ง (Pham Van Dong) มีกลไก
การบริ ห ารเป็ นฐานอ� ำนาจ เป็ นต้ น ส่วน
โฮ จิ มินห์ นัน้ ก็ดจู ะวางมือจากกิจการบ้านเมือง
โดยท� ำ หน้ าที่ เ ป็ นเป็ นผู้ น� ำ สู ง สุ ด ในเชิ ง
สัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นส� ำ คัญ ตัง้ แต่ส มัช ชาพรรค
ครัง้ นัน้ ดังนัน้ เมื่อประกอบกับเหตุผลด้ าน
สุข ภาพที่ โ ฮประสบตัง้ แต่ ป ระมาณกลาง
ทศวรรษ 1960 ก็ ท�ำให้ โปลิตบูโรก� ำหนด
แนวทางปฏิบตั ิขึ ้นว่า โฮจะเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ในการตัดสินใจแต่เฉพาะใน “เรื่ องส�ำคัญ
ที่สดุ ของรัฐเท่านัน้ ส่วนเรื่ องอื่นๆ จะถกเถียง
อภิปรายกันโดยโปลิตบูโร แล้ วจากนันจึ
้ งจะ
25
รายงานเสนอต่อลุงโฮ” Lucian Pye สรุป
พัฒนาการในเรื่ องนี ้ไว้ ดงั นี ้
ในเวียดนามช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อส�ำคัญ
เกิ ด ขึ น้ เมื่ อ ระบบผู้น� ำ ร่ ว มเข้ า มาสื บ ทอด
อ�ำนาจต่อจากโฮ จิ มินห์ โฮวางรากฐาน
ส�ำหรั บการสืบทอดในลักษณะดังกล่าวไว้
ด้ วยการส่งเสริมให้ เกิดสภาวะผู้นำ� เช่นนันมา
้

ก่ อ นหน้ า เป็ นเวลายาวนาน...การที่ ไ ม่ มี
บุค คลใดบุค คลหนึ่ง ที่ มี ค่า พอที่ จ ะเข้ า มา
ทดแทนโฮ ประกอบกับความจ�ำเป็ นที่ผ้ นู �ำ
จะต้ องมีความเป็ นน� ้ำหนึง่ ใจเดียวกันในการ
ด�ำเนินภารกิจการสงครามที่ต่อเนื่อง ท�ำให้
ระบบการปกครองร่วมกลายเป็ นความจ�ำเป็ น
ขึ ้นมา26
พั ฒ นาการที่ อ าจจะถื อ ว่ า สะท้ อน
รู ป แบบหรื อ ทิ ศ ทางเดี ย วกั น นี ก้ ็ คื อ สิ่ ง ที่
นักวิเคราะห์บางคนเรี ยกว่า การผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันของระบบอุปถัมภ์และการได้ รบั
การคุ้มครองทางการเมือง (circulation of
patronage and political protection) กลไก
ที่ ท� ำ ให้ มี ก ารผลัด เปลี่ ย นหมุน เวี ย นเช่ น นี ้
ซึง่ จะมีผลในแง่ของการผลัดเปลีย่ นกันเข้ ามา
รับประโยชน์ คือ การประชุมสมัชชาพรรค
ทุกๆ 5 ปี เพราะเป็ นกิจกรรมหรือกระบวนการ
หลักในทางการเมืองทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ตัว บุค คลในโปลิต บูโ รและคณะกรรมการ
กลางพรรค 27 Martin Gainsborough
กล่าวถึงเรื่ องนี ้ไว้ ดงั นี ้
ส� ำ หรั บ เจ้ าหน้ าที่ เ วี ย ดนามแล้ ว
ประเด็นที่เป็ นความสนใจหลักในการประชุม
สมัชชาแต่ละครัง้ คือบางคนที่คณ
ุ เกี่ยวข้ อง
ผูกพันเป็ นการส่วนตัว หรือโดยผ่านหน่วยงาน

25

Le Van Huong, “The Last Year of Uncle Ho”, Nhan Dan, 19 May 1973 อ้ างใน Kook - Chin Kim, “A Comparative Study
of the Politics of Leadership Succession in Asian Communist Countries : China, Vietnam and North Korea”, in Robert
A Scalapino and Dalchoong Kim (eds), Asian Communism : Continuity and Transformation (Berkeley, California :
Institute of east Asian Studies, University of California, Berkeley, 1988) หน้ า 176
26
Lucian W Pye, “Leadership in the Three Confucian - Leninist Cultures”, in Scalapino and Dalchoong Kim (eds), Asian
Communism : Continuity and Transformation หน้ า 153
27
Martin Gainsborough, “From Patronage to ‘Outcomes’ : Vietnam’s Communist Party Congresses Reconsidered”,
Journal of Vietnamese Studies, Vol 2 (1), 2007 หน้ า 13-17
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ของคุณ จะเลื่ อ นขึ น้ มาหรื อ หลุด ออกไป
เพราะผลจากการผลัด เปลี่ ย นหมุน เวี ย น
ต�ำแหน่ง และความเปลี่ยนแปลงเช่นนี ้จะมี
ความหมายต่อคุณหรือต่อครอบครัวของคุณ
อย่ า งไร ในแง่ ข องการได้ รั บ หรื อ สูญ เสี ย
การคุ้มครองและการได้ เข้ าถึงระบบอุปถัมภ์
ในเวียดนามการด�ำรงต�ำแหน่งใดต�ำแหน่ง
หนึ่ ง ท� ำ ให้ คุ ณ ได้ เข้ าถึ ง การอุ ป ถั ม ภ์ ซึ่ ง
สามารถจะเกี่ ย วข้ องตั ง้ แต่ ก ารเข้ าถึ ง
งบประมาณของรั ฐ และความสามารถ
ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ เงินรัฐอย่างไร ไปจนถึง
การมีอำ� นาจหน้ าทีใ่ นการออกใบอนุญาตหรือ
การอนุญาตในรูปแบบอืน่ ๆ ในการด�ำเนินการ
ตรวจสอบ หรื อในการก�ำหนดค่าปรับต่างๆ28
ลัก ษณะการผลัด เปลี่ ย นหมุน เวี ย น
ผู้น�ำระดับสูงที่เริ่ มคงเส้ นคงวามากขึ ้นตังแต่
้
ช่วงครึ่ งหลังทศวรรษ 1980 ความจริ งแล้ ว
อาจจะมองได้ วา่ เป็ นพัฒนาการในช่วงสมัย
ปั จจุบันของระบบที่ไม่ต้องการให้ ใครหรื อ
ฝ่ ายใดในการเมืองเวียดนามสามารถผูกขาด
อ�ำนาจได้ อย่างต่อเนือ่ งยาวนานนัน่ เอง ดังนัน้
เราอาจจะมองพั ฒ นาการนี ใ้ นแง่ ข อง
ความเปลี่ยนแปลงหรื อความต่อเนื่องของ
ระบบที่วิวฒ
ั นาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ ว
ก็ ไ ด้ แต่ ลัก ษณะของการที่ ค นรุ่ น ใหม่ ที่ มี
ความรู้ ความสามารถผลัดเปลี่ยนกันเข้ ามา
รับผิดชอบบริหารประเทศนัน้ สะท้ อนแนวโน้ ม
ในยุคสมัยของเราอย่างแน่นอน (จีนปั จจุบนั
ก็มกี ารผลัดเปลีย่ นผู้นำ� ระดับสูงในลักษณะนี ้
28

เรื่ องเดียวกัน หน้ า 13
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มากขึ ้น) พัฒนาการในลักษณะนี ้น่าจะเป็ น
ผลมาจากความจ�ำเป็ นของการบริหารประเทศ
ในยุคที่กิจการอย่างเช่นการบริ หารจัดการ
ด้ านเศรษฐกิจเข้ ามามีความส�ำคัญมากกว่า
การต่อสู้ทางการเมืองและอุดมการณ์
การมี ส ภาวะผู้ น� ำ ร่ ว มและระบบ
การหมุนเวียนกันขึน้ มามี อ�ำนาจของกลุ่ม
และฝ่ ายต่างๆ โดยไม่ให้ กลุ่มและฝ่ ายหรื อ
บุคคลใดเข้ ามาผูกขาดอ�ำนาจยาวนาน ย่อมมี
ผลต่อการใช้ อ�ำนาจในการเมืองเวียดนาม
อย่างแน่นอน เช่น เป็ นไปได้ ที่จะมีการถ่วงรัง้
อ�ำนาจกันในกระบวนการตัดสินใจก�ำหนด
นโยบาย ท�ำให้ ทิศทางนโยบายออกมาใน
ลักษณะทีน่ า่ จะเป็ นผลมาจาการประนีประนอม
มากกว่าจะเป็ นไปในแนวทางใดแนวทางหนึง่
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ประเด็นที่นา่ สนใจ
ต่อไปก็คือ การที่เวียดนามมีพรรคการเมือง
พรรคเดียวผูกขาดอ�ำนาจทางการเมือง การใช้
อ�ำนาจแม้ กระทัง่ โดยสภาวะผู้น�ำเช่นนัน้ จะ
ยังมีลกั ษณะของการควบคุมสัง่ การตามแนวทาง
ประชาธิ ป ไตยแบบรวมศูน ย์ อ ยู่ม ากน้ อ ย
เพียงใด
ความสามารถในการควบคุมสัง่ การของ
ระบบพรรคและรัฐในเวียดนามนันยั
้ งคงมีอยู่
อย่างแน่นอน ดังที่ได้ ย� ้ำมาตลอด มิฉะนัน้
แล้วพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคงจะไม่สามารถ
รักษาอ�ำนาจปกครองประเทศนี ้ได้ อย่างมัน่ คง
ตลอดมาเป็ นเวลานาน แต่เราไม่อาจถือได้ วา่
การเมืองเวียดนามมีความเป็ นอ�ำนาจนิยม

อย่างเต็มทีใ่ นลักษณะทีผ่ ้นู ำ� ในองค์กรระดับสูง
ในระบบพรรคและรัฐสามารถจะสัง่ การใดๆ
ลงมาได้ โดยตรง แม้ กระทัง่ ในช่วงก่อนที่จะมี
การรวมเวียดนาม 2 ส่วนเข้ าด้ วยกัน การใช้
อ� ำ นาจโดยระบบพรรคและรั ฐ ก็ มิ ไ ด้ มี
ลัก ษณะของการชี น้ � ำ และสั่ง การเท่ า นัน้
กล่าวคือ แม้ การตัดสินใจจะมีลกั ษณะของ
การสัง่ การจากบนลงมาล่าง (top - down)
แต่ยงั ต้ องอาศัย “การหารือ” หรือ “การทดสอบ
ปฏิ กิ ริ ย า” โดยผ่ า นทางองค์ ก รมวลชน
หลากหลายด้ วย นอกจากนัน้ ไม่เพียงแต่
กระบวนการตัดสินใจมักจะมีประเพณีของ
การด�ำเนินไปอย่างไม่เป็ นทางการ (informal)
แต่บางครัง้ นโยบายยังด�ำริ มาจากระดับล่าง
โดยที่ระบบพรรคและรัฐกลับเป็ นฝ่ ายตาม
การริ เริ่ มของประชาชนด้ วยซ� ้ำ29
เราได้ เห็นแล้ วว่า ฝ่ ายพรรคและรัฐเอง
ได้ ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายของ
เวียดนาม ซึง่ ท�ำให้ การวางแผนและสัง่ การ
จากส่ ว นกลางไม่ ส ามารถจะดู แ ลให้
ความสนใจปั ญหาและลักษณะเฉพาะของ
ท้ องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ ด้ วยความเข้ าใจ
ความต้ องการของท้ องถิน่ และภูมภิ าคเหล่านี ้

ได้ อย่างแท้ จริ ง30 จึงมีความพยายามที่จะ
กระจายอ�ำนาจในการตัดสินใจออกไประดับ
หนึ่ง และผู้น�ำในส่วนกลางก็มักจะไม่ยินดี
ที่จะก� ำหนดนโยบายใดๆ ในลักษณะของ
การสั่ง การหากมี ก ระแสต่ อ ต้ านเกิ ด ขึ น้
ท่ า ที เ ช่ น นี ม้ ี ม าอย่ า งน้ อ ยตัง้ แต่ ส มัย ของ
สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยเวี ย ดนาม
(เวียดนามเหนือ) ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจาก
ความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้ องธ�ำรงการสนับสนุนและ
การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในภารกิ จ
สงคราม ภายหลังการรวมชาติเมื่อสงคราม
เวียดนามยุตลิ ง และโดยเฉพาะเมื่อมีกระแส
ต่อต้ านนโยบายพรรคมากขึ ้นในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 ไม่เพียงแต่จะมีความเห็น
ที่ แ ตกต่ า งออกไปเป็ นหลายแนวทางใน
สภาวะผู้น�ำเท่านัน้ แต่ลักษณะความเป็ น
อ�ำนาจนิยมของระบบพรรคและรัฐก็ “อ่อน”
ลงอย่างมากด้ วย ผู้น�ำคอมมิวนิสต์เวียดนาม
พยายามที่จะผนวกหรื อรับเอาความเห็นที่
แตกต่ า งเข้ ามาเป็ นแนวทางของระบบ
พรรคและรัฐมากกว่าจะหาทางปิ ดกัน้ หรื อ
ต่อต้ านความเห็นเหล่านี ้ ดังนัน้ แม้ ระบบนี ้
จะยังมีลกั ษณะของการครอบง�ำหรือสัง่ การอยู่
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Chris Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam”, in Duncan McCarco (ed), Rethinking Vietnam (London
and New York : Routledge Curzon, 2004) หน้ า 17
30
ในช่วงสมัยอาณานิคมเวียดนามถูกแบ่งออกเป็ น 3 ภูมิภาค คือ ตังเกี๋ย (Tonkin) หรื อเวียดนามตอนเหนือ อันนัม (Annam) หรื อ
เวียดนามตอนกลาง และโคชินไชนา (Cochinchina) หรื อเวียดนามตอนใต้ ฝรั่งเศสปกครองตังเกี๋ยและอันนัมในฐานะรัฐในอารักขา
(protectorate) และปกครองโคชินไชนาในฐานะอาณานิคม (colony) นอกจากนัน้ ฝรั่งเศสยังเรี ยกคนในประเทศนี ้ว่า “อันนัมไมต์”
(Annamite) แทนที่จะเรี ยกว่า “ชาวเวียดนาม” (Vietnamese) ทังนี
้ ้ก็เพื่อสลายความรู้สกึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันของความเป็ น
“เวียดนาม” ของประชาชนในดินแดนนี ้ในช่วง ค.ศ. 1954 - 1975 เวียดนามถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนตามข้ อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954
โดยที่เวียดนามทัง้ 2 ส่วนมีพฒ
ั นาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ท�ำให้ มีผลตอกย� ้ำความแตกต่าง (และ
บางช่วงสมัยก็แตกแยก) ที่มีอยูก่ ่อนหน้ านันนานแล้
้
ว มีมากยิ่งขึ ้น แม้ กระทัง่ ทุกวันนี ้ความรู้สกึ แตกต่างระหว่างชาวเวียดนามใน
ดินแดนทัง้ 2 ส่วนก็ยงั คงมีอยูไ่ ม่น้อย

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 73

แต่ ลัก ษณะเช่ น นี ก้ ็ เ ปลี่ ย นไปในแนวทาง
ที่ “อ่อน” ลงอย่างมากดังกล่าวแล้ ว31
กระนันก็
้ ตาม ภาพการเมืองเวียดนาม
ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นระบบ “สัง่ การ” ก็ยงั มิได้หมดไป
โดยสิ น้ เชิ ง เพราะในความเป็ นจริ ง นั น้
การใช้ อ�ำนาจทางการเมืองในเวียดนามมิได้
มีลกั ษณะคงที่ตายตัวในรู ปแบบใดรู ปแบบ
หนึ่งเท่านัน้ ในสถานการณ์หรื อในประเด็น
ทางนโยบายทีต่ า่ งกัน ลักษณะการใช้ อ�ำนาจ
ก็อาจแตกต่างกันได้ ดังนัน้ เราจึงสามารถ
จะมองการใช้ อ�ำนาจในการเมืองเวียดนาม
ในลักษณะที่เป็ น “ภาพ” หรื อรู ปแบบของ
พฤติกรรมทางการเมืองได้ อย่างน้ อย 3 ภาพ
หรื อ 3 รูปแบบด้ วยกัน ได้ แก่
ภาพของรั ฐ ที่ มี อ� ำ นาจครอบง� ำ
ทางการเมือง (dominating state) แกนของ
ภาพนี ้อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและ
องค์กรทีป่ ระกอบกันเป็ นโครงสร้ างการจัดตัง้
มีบทบาทครอบง�ำกิจการด้ านต่างๆ ของรัฐ
ภาพของการเมื อ งในรู ป แบบที่
อาศัยองค์กรหลากหลายในการระดมพลัง
สนับ สนุน (mobilization corporatism)
การเมืองในรูปแบบนี ้มีจดุ สนใจอยูท่ ี่บทบาท
ขององค์กรที่อยู่ภายใต้ อ�ำนาจควบคุมของ
ระบบพรรคและรัฐในการระดมพลังสนับสนุน
กิจการหรื อโครงการของรัฐ
31

ภาพการเมื อ งในรู ป แบบของ
“การสนทนา” (dialogue) หรือการเจรจาต่อรอง
ระหว่างกลุม่ พลังทางการเมืองฝ่ ายหรือระดับ
ต่า งๆ การเมื อ งในรู ป แบบนี แ้ สดงให้ เ ห็ น
ข้ อจ� ำกัดของอ�ำนาจรั ฐ โดยที่การก� ำหนด
นโยบายของรัฐสามารถจะได้ รับอิทธิพลจาก
ภายนอกโครงสร้ างผ่านช่องทางที่มิได้ เป็ น
ทางการ32
หากมองการเมื องเวี ยดนามในแง่นี ้
แล้ ว เราก็อาจถือได้ วา่ การเมืองเวียดนามได้
คลายตัวไปเป็ น “อ�ำนาจนิ ยมอย่างอ่อน”
(soft authoritarianism) ที่อาจจะไม่แตกต่าง
มากนักจาก “อ�ำนาจนิยม” อย่างเช่นในสิงคโปร์
สมัยนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู (Lee Kuan
Yew)33 แต่ในแง่ที่ระบบพรรคและรั ฐของ
เวี ย ดนามพยายามจะรวมพลัง ส่ว นต่า งๆ
ของประเทศเข้ ามาเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ด้ วยการจัดตัง้ องค์ กรมวลชนหลากหลาย
การเมื อ งเวี ย ดนามก็ มี ลัก ษณะที่ เ รี ย กว่ า
“corporatism” ด้ วย
การเมืองเวียดนามยุคปฏิรูป
นโยบายปฏิรูปในเวียดนามเกิดขึ ้นจาก
ความจ� ำ เป็ นในการเผชิ ญ กั บ ปั ญหา
ความเสื่ อ มทรุ ดของเศรษฐกิ จ ในช่ ว ง
ปลายทศวรรษ 1970 แม้ ว่าความล้ มเหลว

Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam” หน้ า 17 - 18
แนวคิดนี ้เสนอโดย Benedict J Tria Kerkvliet และมีการน�ำมาขยายประเด็นต่อใน เรื่ องเดียวกัน หน้ า 14 - 26
33
ในช่วงนันแม้
้ สิงคโปร์ จะมีรูปแบบการปกครองเป็ นประชาธิปไตย แต่ก็แทบจะไม่มีฝ่ายค้ าน และผู้น�ำสิงคโปร์ ก็ดจู ะไม่ยอมให้ มี
การต่อต้ านไม่วา่ จะในลักษณะใด
32
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ของการพัฒ นาตามแนวทางสัง คมนิ ย ม
ภายหลั ง การรวมชาติ ย่ อ มจะกระทบ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความชอบธรรม
ทางการเมื อ งของระบบพรรคและรั ฐ
อย่างแน่นอน แต่ระบบนี ้ก็ยงั ถือว่าเข้ มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ ซึง่ เห็นได้ จากการที่ด�ำริ
และการด�ำเนินนโยบายปฏิรูป โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะแรก มีลกั ษณะเป็ นการสัง่ การ
จากเบื ้องบนเป็ นส�ำคัญ กระนันก็
้ ตาม โดย
ภาพรวมแล้ ว กระบวนการทางนโยบายนี ้
ด�ำเนินไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป มาตรการต่างๆ
ทีก่ ำ� หนดขึ ้นจะมีทงการน�
ั้
ำไปทดสอบปฏิกริ ิยา
และเจรจาต่ อ รอง โดยฝ่ ายบริ ห ารระดับ
ท้ องถิน่ มีบทบาทส�ำคัญในการเชือ่ มประสาน
ระหว่างสังคมและระบบพรรคและรัฐ34
บทบาทดังกล่าวนี ไ้ ด้ รับการตอกย� ำ้
เมือ่ การปฏิรูปท�ำให้ การควบคุมจากส่วนกลาง
ค่อยๆ ลดลง พร้ อมกับส่งเสริ มทังการมี
้
ด�ำริ
ทางนโยบาย การควบคุมทรั พยากร และ
ความสามารถของท้ องถิ่นในการสร้ างและ
เก็บรักษาเงินทุนส่วนเกิน (surplus funds)
เอาไว้เองได้ นอกจากนัน้ ผลจากจากการปฏิรูป
34
35

รัฐวิสาหกิจ (state - owned enterprises) ก็
ท�ำให้ ทัง้ อ�ำนาจและขอบข่ายของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของท้ องถิ่นเพิ่มมากขึน้ ด้ วย
เพราะกิจการเหล่านี ้จ�ำนวนมากอยูใ่ นท้ องถิน่
เช่ น ใน ค.ศ. 1999 ร้ อยละ 43.9 ของ
ความสามารถด้ านอุ ต สาหกรรมของรั ฐ
อยูใ่ นการควบคุมระดับท้ องถิ่น
กิจการภาครัฐยังคงมีความส�ำคัญอยู่
อย่างมาก ภาคหลักๆ ของระบบเศรษฐกิจก็
ยังอยูใ่ นส่วนของภาครัฐที่ได้ รับการคุ้มครอง
อย่ า งเหนี ย วแน่ น 35 การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจจึงกระจุกอยูใ่ นภาครัฐและกิจการ
ร่วมทุนกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับภาครัฐ
ที่ น่ า สนใจก็ คื อ ส่ ว นของภาครั ฐ ที่ ไ ด้ รั บ
อานิสงส์อย่างมากจากการปฏิรูปก็คอื ภาครัฐ
ที่เป็ นส่วนของท้ องถิ่น ซึ่งรวมไปถึงท้ องถิ่น
ที่ได้ รับประโยชน์จากการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ เมื่อการปฏิรูปรุดหน้ าไป ก็เกิด
การร่ วมมือกันของผลประโยชน์ท้องถิ่นและ
เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ ารในหน่วยงานเฉพาะ
ของโครงสร้ างภาครัฐส่วนกลางที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิรูป การผนึกก�ำลังในลักษณะของ

สาระส�ำคัญในส่วนนี ้เป็ นการปรับและขยายความจาก Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam” หน้ า 18 - 20
การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเอกชนอยูท่ ี่กิจการครัวเรื อน (household enterprises) เป็ นส�ำคัญ แต่ขยายตัวทางธุรกิจที่เป็ น
ผลมาจากการขยายโอกาสด้ า นนี ท้ ี่ เ กิ ด จากนโยบายปฏิ รู ป เป็ นการขยายตัว ของผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ของรั ฐ เป็ นส� ำ คัญ
ความเคลือ่ นไหวดังกล่าวนี ้มี 3 ลักษณะด้ วยกัน คือ รัฐวิสาหกิจทีข่ ยายออกไปสูก่ จิ การใหม่ๆ ทีห่ ลากหลายขึ ้น การก่อตังรั้ ฐวิสาหกิจ
ใหม่ๆ จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ และในระดับอ�ำเภอ และการจัดตังบริ
้ ษัทเอกชนที่มีรัฐเป็ นผู้ถือหุ้นซึง่ มักจะเป็ นการดึง
ทรัพย์สนิ มาจากภาครัฐนัน่ เอง บริษทั เหล่านี ้มักจะด�ำเนินกิจการอย่างเช่น การค้ าภายในและต่างประเทศ กิจการด้ านอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้ าง กิจการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ Martin Gainsborough, “Key Issues in the Political
Economy of post - Doi Moi Vietnam”, in McCarco (ed), Rethinking Vietnam หน้ า 44 และโปรดดูเรื่ องการขยายตัวของภาค
เอกชนในช่วงทศวรรษ 1990 ใน Dao Phuong Lien, “The Development of the Private Sector in Vietnam”, in Thanyathip
Sripana, Theera Nuchpiam and Pham Duc Thanh (eds), Twenty - Five Years of Thai - Vietnamese Relationship
(Bangkok : Institute of Asian Studies, 2003) หน้ า 99 - 118
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พันธมิตรเช่นนี ม้ ี ความส� ำคัญและอิทธิ พล
เพิ่มมากขึ ้น เพราะเป็ นทังฝ่้ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การน�ำนโยบายปฏิรปู ไปปฏิบตั แิ ละฝ่ ายทีไ่ ด้รบั
ผลประโยชน์จากการปฏิรูป
กระบวนการดั ง กล่ า วนี ก้ ่ อ ให้ เกิ ด
พัฒนาการส�ำคัญ คือ การปรากฏโครงสร้ าง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจระดับท้ องถิ่นที่
เชือ่ มโยงกับการก่อตัวของพันธมิตรและรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ในลักษณะที่อาจ
เรี ยกว่า “เศรษฐกิจใหม่” (new economy)
โครงสร้ างดังกล่าวนี ้อาจถือได้ ว่าเป็ นส่วนที่
“ขยาย” ออกมาจากระบบเศรษฐกิจภาครัฐ
นัน่ เอง เพราะส่วนใหญ่ของระบบ “เศรษฐกิจ
ใหม่” ที่วา่ นี ้ก็อยูใ่ นการควบคุมของผู้ที่อยูใ่ น
ระบบพรรคและรัฐของเวียดนามนัน่ เอง
อย่ า งไรก็ ต าม ที่ อ าจจะถื อ ว่ า เป็ น
พัฒนาการ “ใหม่” ในการเมืองเวียดนามก็คอื
ส่วนทีม่ ลี กั ษณะ “ไม่เป็ นทางการ” ทีเ่ ชือ่ มโยง
กั บ กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ยุ ค ป ฏิ รู ป
เป็ นส�ำคัญ เช่น ในหลายกรณีผ้ บู ริ หารและ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการจะเพิ่มรายได้ ของ
ตนทีเ่ ป็ นรายได้ “ไม่เป็ นทางการ” ซึง่ มักจะสูง
กว่ า รายได้ ประจ� ำ ที่ เ ป็ นทางการเสี ย อี ก
นอกจากนัน้ ในบางกรณีภาระหน้ าทีท่ างการ
ก็ มัก จะถู ก ละเลยเพื่ อ ประโยชน์ ข องการ
แสวงหารายได้ พเิ ศษ แม้ วา่ รายได้ สว่ นหลังนี ้
อาจจะมาจากการมีต�ำแหน่งหน้ าที่ทางการ
ก็ ต าม กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เ ป็ นทางการอัน เป็ น
แหล่งรายได้ พิเศษดังกล่าว มีตงแต่
ั ้ การให้
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ค�ำปรึกษาแก่บริ ษัทต่างชาติในเรื่ องที่วา่ จะ
ติ ด ต่อ ด� ำ เนิ น งานกับ ระบบของเวี ย ดนาม
อย่างไร ไปจนถึงการจัดตังธุ
้ รกิจขึ ้นเองและ
ผ่องถ่ายงานทีจ่ ะก่อให้ เกิดผลประโยชน์เช่นนี ้
ไปให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ จัด ตัง้ ขึน้ หรื อ แม้ ก ระทั่ง
การรับสินบน
การทีร่ ะบบ “เศรษฐกิจใหม่” ส่วนใหญ่
อยูใ่ นภาครัฐเป็ นส�ำคัญ บุคลากรระดับล่าง
เช่น ในองค์กรบริ หารระดับจังหวัด บางส่วน
ในกองทัพ ในรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมการ
และองค์ ก รอื่ น ๆ ของพรรค ก็ ก ลายเป็ น
“ชนชัน้ น� ำ ทางธุ ร กิ จ ” (business elite)
รู ปแบบใหม่ที่เกิดขึน้ ในเวียดนาม แน่นอน
คนเหล่านี ้เป็ นเพียงบางส่วนในสังคมที่ได้ รับ
ผลประโยชน์จากนโยบายปฏิรูป ผู้ที่ไม่ได้ รับ
ผลประโยชน์ หรื อผู้ที่หวั่นเกรงผลกระทบ
ทังทางเศรษฐกิ
้
จและการเมืองจากนโยบายนี ้
ก็มอี ยูไ่ ม่น้อยในทุกระดับ ในกลุม่ ผู้นำ� ระดับสูง
ในพรรคมีผ้ ทู ี่หวัน่ เกรงเกี่ยวกับการว่างงาน
และความไม่พอใจของสหภาพแรงงานและ
ประชาชนทัว่ ไปที่มีมากขึ ้น รวมทังวิ
้ ตกกังวล
เกี่ ย วกั บ ความเสื่ อ มคลายของหลัก การ
สังคมนิยม
การถกเถี ย งและต่ อ สู้ท างความคิ ด
ในระดับแกนน� ำพรรคมิ ได้ มี แต่ฝ่ายที่ เป็ น
“นักปฏิรปู ” (reformers) และพวก “อนุรกั ษ์นยิ ม”
(conservatives) ความหลากหลายทาง
ความคิดและ “สาย” ต่างๆ มีมากกว่าที่จะ
มองว่าเป็ นการต่อสู้ของ 2 แนวทางแบบนัน้

เพราะยังมีพวกที่อยู่กลาง พวกฉวยโอกาส
และอื่ น ๆ อี ก มาก นอกจากนัน้ ในระดับ
คณะกรรมการกลางพรรคยัง มี ฝ่ ายที่ เ ป็ น
ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น กองทัพ
สหภาพแรงงาน กลุ่ม สตรี ภู มิ ภ าคและ
ท้ องถิ่ นต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครั ฐ
หลากหลาย ทัศนะที่มีตอ่ นโยบายปฏิรูปของ
กลุ่มหรื อภาคส่วนต่างๆ เหล่านี ้อาจจะมิใช่
เป็ นการสนับ สนุน หรื อ ต่ อ ต้ า นการปฏิ รู ป
เท่านัน้ แต่อาจจะเป็ นท่าทีต่อนโยบายหรื อ
มาตรการเฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป
มากกว่า และแน่นอนท่าทีเช่นนัน้ ก็ มักจะ
เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์หรือผลกระทบทีจ่ ะ
มีตอ่ กลุม่ หรื อฝ่ ายต่างๆ เหล่านี ้
กล่าวโดยสรุป นโยบายปฏิรูปทีด่ �ำเนิน
มากว่า 2 ทศวรรษมีผลกระทบต่อระบบพรรค

และรั ฐของเวียดนามอย่างแน่นอน แม้ ว่า
ลักษณะหลายประการของระบบนีจ้ ะมีอยู่
ก่อนการใช้ นโยบายนี ้ โดยเฉพาะลักษณะ
การใช้ อ�ำนาจที่พฒ
ั นามาเป็ นระบบผู้น�ำร่วม
และแม้ ว่าระบบพรรคและรัฐจะยังเข้ มแข็ง
ท� ำให้ สามารถยึดกุมการน� ำทางการเมื อง
ไว้ ได้ อย่างเหนียวแน่น แต่การเมืองเวียดนาม
ก็ดจู ะมีความซับซ้ อนขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันดูจะมีน้อยลง
ผลประโยชน์ และโครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ
และการเมืองระดับท้ องถิ่นเข้ ามามีบทบาท
มากขึ ้น พร้ อมกับการขยายตัวของผลประโยชน์
เฉพาะต่างๆ ทีท่ ำ� ให้ กระบวนการทางนโยบาย
มีแนวโน้ มไปในรู ปแบบของ “การสนทนา”
ที่ได้ กล่าวแล้ วมากขึ ้น
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ค

รั ง้ หนึ่งใน...เชียงตุง - เมืองลา
ศูนย์ อนิ โดจีนศึกษา1
ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริ ง ซึ่งเป็ น
ประเทศเพื่อนบ้ านที่อยู่ติดกับเราแค่เอือ้ ม
แต่น้อยคนนักทีจ่ ะให้ ความสนใจและอยากที่
จะไปสัมผัส

สิง่ ทีข่ ้ าพเจ้ าจะเล่าให้ ทกุ ท่านได้ตดิ ตาม
ต่อไปนี เป็
้ นบันทึกการเดินทางทีแ่ สนจะพิเศษ
ของข้ าพเจ้ าเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ น
เส้ นทางแรกของชี วิตที่ข้าพเจ้ าได้ เดินทาง
ออกนอกประเทศ หรือเรียกง่ายๆ ว่าได้ เดินทาง
ไปต่างประเทศนัน่ เอง แม้ วา่ การเดินทางไป
ต่างประเทศในครัง้ นีข้ องข้ าพเจ้ า จะไม่ใช่
การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศยอดนิยม
อย่างสหรัฐอเมริ กา เกาหลี หรื อญี่ ปนุ่ แต่
ข้าพเจ้าก็ร้ สู กึ ดีใจทีไ่ ด้ไป เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
ประเทศสหภาพพม่า ดินแดนแห่งอารยธรรม
1

วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เปิ ดฉากการเดินทางสู่เมื องเชี ยงตุง
ดิ น แดนที่ ตั ง้ อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของ
ประเทศพม่า รถเคลื่อ นตัว ออกจากเมื อ ง
ท่าขี ้เหล็ก เมืองชายแดนของพม่าที่อยูต่ ดิ กับ
ไทย ภูมิประเทศทังสองข้
้
างทางเต็มไปด้ วย
ป่ าไม้เขียวชอุม่ ภูเขาสูงรายล้อมตลอดเส้นทาง
ชาวไร่ ชาวนามี การปลูกพื ชแบบขัน้ บันได
สลับ กัน ไปมาอยู่ต ามเนิ น เขา มองดูแ ล้ ว

เป็ นระเบี ยบและสวยงามมาก นับว่าเป็ น
การต้อนรับเข้าสูป่ ระเทศพม่าอย่างน่าประทับใจ
การเดินทางจากเมืองท่าขี ้เหล็กไปยัง
เมืองเชียงตุง มีระยะทางราว 160 กิโลเมตร
และต้ อ งใช้ เ วลาประมาณ 2 ชั่ว โมงเศษ
ในการเดินทาง โดยระหว่างทางจะมีด่าน
เรี ยกเก็บค่าผ่านทางอยูเ่ ป็ นระยะ เท่าที่นบั ดู
มีอยูป่ ระมาณ 4 ด่าน โดยแต่ละด่านจะต้ อง
จ่ายเงินประมาณ 2,000 - 4,000 จัต๊ (ประมาณ
50 - 60 บาท)
บรรยากาศทั่ ว ไปในเมื อ งเชี ย งตุ ง
ค่อนข้ างร้ อน ไม่คอ่ ยพบเห็นผู้คนขับขีร่ ถยนต์
ส่วนตัว จะมีกแ็ ต่รถจักรยานยนต์และรถสามล้อ
ที่ เ ป็ นพาหนะหลัก ส่ ว นตึ ก รามบ้ า นช่ อ ง
ดูจะเป็ นบ้ านเก่าๆ และโบราณไปบ้ าง จาก
สภาพแล้ วแต่ละหลังน่าจะมีอายุไม่ต�่ำกว่า
80 ปี จะมีกแ็ ต่สถานทีร่ าชการเท่านันที
้ เ่ ป็ นตึก
ที่สร้ างด้ วยปูน สถานที่ราชการแต่ละแห่งใน
เมื อ งเชี ย งตุง จะมี ท หารยื น ประจ� ำ การอยู่
เกื อบทุกจุด (ไม่เว้ นแม้ แต่โรงพยาบาล...)
เรี ยกได้ วา่ แยกกันไม่ออกเลยทีเดียวส�ำหรับ
คนทีอ่ า่ นภาษาพม่าไม่ออก ว่านีค่ อื โรงพยาบาล
หรื อเขตทหารกันแน่??
วันแรกของการเดินทาง เป้าหมายทีจ่ ะไป
ยังไม่ใช่เมืองเชียงตุง แต่เป็ นเมืองลา เขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศพม่า ซึ่งตังอยู
้ ่
ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศพม่า และ
มี ช ายแดนติ ด กั บ เมื อ งท่ า ลี่ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนจีน

เมื อ งลาอยู่ ห่ า งจากเมื อ งเชี ย งตุ ง
ประมาณ 140 กิโลเมตร ภูมปิ ระเทศเป็ นภูเขา
สูงชัน มีอากาศเย็นตลอดทังปี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่
นิยมปลูกแตงโมเป็ นอาชีพหลัก ซึ่งแตงโม
เหล่านี ้จะถูกส่งไปขายตามห้ างสรรพสินค้ า
ใหญ่ๆ ทังในเมื
้
องจีนและเมืองไทย ในระดับ
แตงโมเกรดเอ เลยทีเดียว
เมืองลา เป็ นเขตปกครองพิเศษที่ 4
ของประเทศพม่า ทีน่ คี่ อื เมืองคาสิโนกลางหุบเขา
สาเหตุทเี่ รียกว่าเขตปกครองพิเศษเพราะตังอยู
้ ่
ในพื น้ ที่ ป ระเทศพม่ า แต่ ใ ช้ สกุ ล เงิ น จี น
ภาษาจี น และคนส่ว นใหญ่ ยัง เป็ นคนจี น
เสียด้ วย บรรยากาศตลาดของเมืองลา คล้ายๆ
กับที่บ้านเรา มีทงของสดและของแห้
ั้
ง แต่ที่
แตกต่ า งคื อ ที่ นี่ ยัง อนุญ าตให้ ป ระชาชน
ล่าสัตว์ป่าขายอยู่ ที่ตลาดจึงมีทกุ อย่าง เช่น
กระต่าย เก้ ง กวาง หมี ฯลฯ

ในเมื องลา ยังมี วัดอยู่แห่งหนึ่ง คือ
วัดพระธาตุจนิ ตะ วัดแห่งนี ้มีเจดียท์ ององค์ใหญ่
ภายในบรรจุ พ ระบรมสารี ริ ก ธาตุ เ อาไว้
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วัดพระธาตุจนิ ตะตังอยู
้ บ่ นภูเขามีสถาปัตยกรรม
แบบพม่ า สามารถมองเห็ น องค์ ตัว เจดี ย์
ได้ อย่างชัดเจนและเด่นตระหง่านแม้ ยืนอยู่
ในตัวเมือง สิง่ ทีแ่ ปลกและน่าสนใจอีกอย่างหนึง่
ของวัดแห่งนี ้คือ พระพุทธรูปยืนชี ้นิ ้ว ไปทาง
ตัวเมืองลา เนื่องจากมีความเชื่อกันว่า หาก
สร้ างพระพุทธรูปชี ้นิ ้วไปทางเมืองใดเมืองนัน้
จะเจริญรุ่งเรือง แต่ทงนี
ั ้ ้ทราบมาว่า พระพุทธรูป
องค์นี ้ ได้ สร้ างลอกเลียนแบบมาจากเมือง
เชียงตุง ถ้ าอยากรับชมพระชี ้นิ ้วของแท้ ต้อง
อดใจรอก่อนเพราะโปรแกรมต่อไปก�ำลังจะ
มุง่ หน้ าไปที่เมืองเชียงตุงนัน่ เอง
รถตู้พาข้ าพเจ้ ามาถึงโรงแรมสามยอด
เมืองเชี ยงตุง จากการสังเกตสองข้ างทาง
ก่อนเข้ าถึงเมื องเชี ยงตุง พบว่า ชาวบ้ าน
แต่ละหลังเริ่ มเตรี ยมจัดงานรื่ นเริ ง เปิ ดเพลง
เสียงดังครึกครื ้น อีกทังตามข้
้
างทางยังมีการตัง้
เวที เพื่อต้ อนรับประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็ น
ประเพณี ที่ สื บ ทอดมาอย่ า งยาวนานของ
ชาวเชียงตุง ที่จะมีขึ ้นในวันที่ 13 เมษายน
สิ่ ง นี น้ ี่ เ องที่ เ ป็ นจุด ดึ ง ดูด ที่ ท� ำ ให้ ข้ า พเจ้ า
ตัดสินใจเดินทางมาเชียงตุงในครัง้ นี ้
ตลาดยามเช้ าในเมืองเชียงตุงคึกคัก
มาก พ่อค้ าแม่ค้าจะเริ่มน�ำสิง่ ของมาวางขาย
กันตังแต่
้ เวลา 04.00 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ
10.00 น. อาหารเช้ ามื อ้ แรกที่ ข้าพเจ้ าได้
รับประทานทีเ่ มืองเชียงตุง คือ ก๋วยเตีย๋ ว หรือ
ที่ชาวเชียงตุงเค้ าเรี ยกกันว่า “เข้ าก็-ซแว”
รสชาติถกู ปาก หอมกลมกล่อม แต่ที่ส�ำคัญ
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คือ ต้ องแอบกระซิบบอกแม่ค้าก่อนด้ วยว่า
ไม่ใส่ผงชูรส เพราะคนที่นี่นิยมใส่ผงชูรสลง
ไปในอาหารในปริ มาณที่มาก และผงชูรสที่
ชาวบ้ านนิยมรับประทานมากทีส่ ดุ คือผงชูรส
จากประเทศไทยของเรานัน่ เอง
ข้ าพเจ้ าได้ ไปเที่ยวชมบริ เวณโดยรอบ
หนองตุง หนองน� ้ำขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลาง
เมืองเชียงตุง และเดินทางไปสักการะพระชี ้นิ ้ว
พระปางพิสดารทีป่ ระเทศไทยและประเทศไหนๆ
ก็ไม่มี หลังจากนัน้ ได้ เดินทางเที่ยวชมวัดวา
อารามรอบๆ เมืองเชียงตุง รวมไปถึงหอค�ำ
(ใช้ เรี ยกสถานที่ที่อยู่อาศัยของเจ้ าฟ้าและ
เครื อญาติในสมัยเมืองเชียงตุงเจริ ญรุ่งเรื อง)
อย่างเต็มอิ่มตลอดทังวั
้ น

ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ พดู คุยกับผู้สงู อายุ
ชาวเชียงตุงคนหนึง่ จึงทราบมาว่า ในเมือง
เชียงตุงมี ประเพณีป้ั นกบ และ ประเพณี
การตีกลองมังคละ ซึง่ เป็ นประเพณีเก่าแก่
ทีส่ บื ทอดกันมาอย่างยาวนานของบรรพบุรุษ
เพื่อต้ อนรับเข้ าสู่เทศกาลวันสงกรานต์หรื อ

วันขึ ้นปี ใหม่ของชาวเชียงตุง ซึ่งท่านได้ เล่า
ประวัตคิ วามเป็ นมาอย่างคร่าวๆ ให้พวกข้าพเจ้า
ได้ ฟังว่า
“เมื ่อปี พ.ศ.1771 นครเชี ยงตุงเกิ ด
ความแห้งแล้ง ประชาชนล้มตาย เพราะอดข้าว
อดน�้ำ พญาแก้วมธุ เจ้าปกครองเมืองเชียงตุง
ในสมัยนัน้ จึงเรี ยกหมอดูดวงชะตา ชือ่ อุตตมะ
มาดู ดวงเมื อง จึ งแนะน� ำว่ า ชาวเชี ยงตุง
ต้องช่วยกันปั้ นดิ นเป็ นรู ปกบคาบพระจันทร์
หนึ่งดวง ถ้าถึงวันสงกรานต์ ให้ก่อเจดีย์ทราย
ที ่ ฝั่ ง แม่ น�้ ำ เขิ น ซึ่ ง อยู่ ท างด้ า นเหนื อ ของ
เมื อ งเชี ย งตุ ง แล้ ว ให้ ขุ น สงกรานต์ ขี่ ม้ า
พร้อมด้วยขบวนตีกลองมังคละเดิ นไปจนถึง
แม่ น�้ำเขิ นที ่ปั้นรู ปกบและก่ อเจดี ย์ทรายไว้
เพื ่อ ไปปล่ อ ยรู ป ปั้ น กบให้ ไ หลลงไปตาม
แม่น�้ำเขิ น หลังจากประกอบพิธีกรรมนี ้ ฝนก็
เทลงมาอย่างอัศจรรย์ ไร่ นาชุ่มชื น่ กลับมา
อุดมสมบูรณ์อีกครัง้ ดังนัน้ เมือ่ ถึงวันสงกรานต์
ชาวเมื องเชี ยงตุงก็จะท�ำพิ ธีดงั กล่าวเรื ่อยมา
จนทุกวันนี”้
พิธีตีกลองมังคละ ถูกจัดขึ ้นที่บริ เวณ
ลานพิธปี ระจ�ำเมือง (ตังอยู
้ ก่ ลางเมือง ตรงข้ าม
กับหอบรรจุอฐั ิของบรรดาเจ้ าฟ้า) พิธีดงั กล่าว
ถือเป็ นการต้ อนรับวันสงกรานต์ทกี่ �ำลังจะมา
ถึ ง ในวัน รุ่ ง ขึน้ คนตี ก ลองจะผลัด เปลี่ ย น
หมุน เวี ย นกัน ตี ก ลองตัง้ แต่ ช่ ว งบ่ า ยก่ อ น
วันงาน โดยขบวนแห่กลองจะเคลือ่ นตัวไปถึง
แม่น� ้ำเขินในช่วงบ่ายในวันรุ่งขึ ้น เรียกง่ายๆ ว่า
ตีกนั แบบข้ ามวันข้ ามคืนเลยทีเดียว เมื่อใกล้

ถึงเวลาชาวเชียงตุงทีแ่ ต่งกายด้ วยชุดพื ้นเมือง
ก็เริ่มทยอยเดินทางเข้ ามาร่วมพิธีด้วยหน้ าตา
ที่ยิ ้มแย้ มแจ่มใส สร้ างความประทับใจให้ กบั
ข้ าพเจ้ าเป็ นอย่างมาก เนือ่ งจากปั จจุบนั หาดู
ได้ ยากเหลือเกินในบ้ านเมืองของเรา
เช้ าวันใหม่และปี ใหม่ ณ เมืองเชียงตุง
(13 เมษายน) วัน นี ข้ ้ า พเจ้ า ตื่ น แต่เ ช้ า ตรู่
เนือ่ งจากตังใจจะไปรอดู
้
พธิ ปี ัน้ กบทีร่ มิ แม่น� ้ำเขิน
จากการสอบถามคนในพื ้นที่ ทราบมาว่าชาวบ้าน
จะเริ่ มทยอยเดินทางไปร่ วมพิธีการปั น้ กบ
กัน ในเวลาประมาณ 10.00 น. จึง ท� ำ ให้
ข้ าพเจ้ ามีเวลาได้ไปเดินเทีย่ วชมตลาดยามเช้ า
และลิ ้มรสโรตีโอ่ง ซึ่งเป็ นอาหารขึ ้นชื่อของ
เมืองเชียงตุง ก่อนทีจ่ ะได้ไปพบกับประสบการณ์
ความรู้ใหม่ๆ จากประเพณีวนั สงกรานต์ของ
ชาวเชียงตุงในวันนี ้อย่างเต็มที่
วันนี ้ บรรยากาศที่ตลาดเช้ า คึกคัก
มากกว่ า เมื่ อ วาน เด็ ก และวัย รุ่ น เชี ย งตุง
มีการเล่นสาดน� ้ำกันแต่เช้ า ข้ าพเจ้ าตัวเปี ยก
ตังแต่
้ เดินลงจากรถ รู้สกึ ชุม่ ช�่ำหัวใจเป็ นทีส่ ดุ
ข้ าพเจ้ ามี โ อกาสเพี ย งเล็ ก น้ อยไปเดิ น ดู
ร้ านหนังสือ และได้ หนังสือที่เป็ นภาษาพม่า
ติดมือมา 5 เล่ม ประกอบไปด้ วย ประวัตขิ อง
บุคคลส�ำคัญในพม่า เช่น นายพลอองซาน
หนังสือวรรณกรรม หนังสือนิทานและคติ
สอนใจ นอกจากนี ้ ยังได้ หาซื ้อชุดไทใหญ่
กลับไปด้ วยอีก 1 ชุด
เวลาประมาณ 09.30 น. ข้ าพเจ้ าได้
เดินทางมาถึงแม่น� ้ำเขิน ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่จะมี
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การปั น้ กบ ชาวบ้ านเริ่ มทยอยเดินทางกันมา
บ้ างแล้ ว มีคนกลุ่มหนึ่งก�ำลังน�ำดินเหนียว
จากแม่น� ้ำขึ ้นมาวางไว้ เวลาผ่านไปไม่นาน
ชาวบ้ านก็เริ่ มเดินทางกันมามากขึ ้น ตัวกบ
ถูกปั น้ ขึน้ มาจากดินเหนี ยว ด้ วยฝี มื อของ
กลุม่ คนที่มีความช�ำนาญมาก ใช้ เวลาเพียง
ไม่ถึงครึ่ งชั่วโมง กบตัวใหญ่ ก็ถูกปั น้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ณ ริ มฝั่ งแม่น� ้ำเขิน ชาวบ้ านปรบมือ
โห่ร้องกันด้ วยความดีใจและปั กหลักกันอยู่
ตรงบริ เวณนัน้ เพื่อรอขบวนแห่กลอง ที่จะ
เคลื่อนตัวมาถึงเวลาประมาณ 14.00 น.
หลังจากดูวิธีการปั น้ กบเสร็จ ข้ าพเจ้ า
ก็ต้องรี บเดินทางออกจากบริ เวณดังกล่าว
เนื่องจากชาวเชียงตุง เริ่ มหลัง่ ไหลเข้ ามากัน
เป็ นจ�ำนวนมาก และเกรงว่ารถตู้จะออกจาก
บริ เวณนันไม่
้ ได้ ลืมบอกไปว่า จุดประสงค์
หลักของพวกเรา คือ ข้ าพเจ้ าต้ องการจะไปดู
ขบวนแห่กลองที่จะเคลื่อนออกจากตัวเมือง
เพื่อมายังบริ เวณแม่น� ้ำเขินนัน่ เอง
หลังจากเดินทางมาถึงยังลานตีกลอง
ซึ่ง ตัง้ อยู่ก ลางเมื อ งเชี ย งตุง ก็ ต้ อ งตะลึง
เนือ่ งจากผู้คนจากทัว่ ทุกสารทิศ มายืนปักหลักรอ
เพื่อร่วมเดินขบวนแห่กล่องกันแน่นขนัด จน
ท�ำให้ ลานตีกลองและถนนบริ เวณโดยรอบดู
คับ แคบลงไปทัน ที การเล่น น� ำ้ สงกรานต์
ในเชี ยงตุง ไม่ค่อยแตกต่างจากเมื องไทย
มากนัก อาจจะเป็ นเพราะได้ รับวัฒนธรรม
จากไทยมามาก สองข้ างถนนเต็มไปด้ วย
วัยรุ่ น แต่งหน้ าแต่งตา ใส่หน้ ากากผี บ้าง
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ใส่ผมปลอมบ้าง เปิ ดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนาน
นอกจากนี ้ ยังพบว่า กลุม่ วัยรุ่นบางกลุม่ ได้
ขับขี่รถจักรยานยนต์โฉบไปมาตามท้ องถนน
บางกลุม่ ก็อยูบ่ นรถกระบะ ขับเล่นวนไปวนมา
จนสภาพจราจรบนท้ องถนนติดขัดไปทังเมื
้ อง
เวลา 13.30 น. ขบวนแห่กลอง เริ่ ม
เคลื่อนตัวออกจากลานพิธี ผู้คนที่มายืนรอ
ต่ า งเบี ย ดเสี ย ดแย่ ง กัน เข้ า ไปน� ำ น� ำ้ อบที่
เตรี ยมมา ปะพรมกลอง เพื่อเป็ นสิริมงคลกับ
ตัวเอง ข้ าพเจ้ าก็เป็ นหนึง่ ในนัน้ ที่พยายาม
ฝ่ ากลุ่มคนเข้ าไปพรมน�ำ้ อบใส่กลอง ด้ วย
หวังว่า ขอให้ สิ่งดีๆ เกิ ดขึน้ กับตัวเองและ
ครอบครัวด้ วยเถิด.......

หลังจากขบวนแห่กลองเคลือ่ นตัวออก
ไปจากลานพิธี ภารกิจต่อไปในวันนี ้ คือ ไป
ชมต้ นยางยักษ์ ที่มีอายุนับพันปี ของเมือง
เชี ย งตุง และขึน้ ไปสัก การะพระมหาธาตุ
เจดีย์วดั จอมค�ำ ซึง่ เป็ น 1 ใน 3 เจดีย์ประจ�ำ
เมืองเชียงตุง ที่ศกั ดิ์สทิ ธ์และมีอายุมากกว่า
1,000 ปี ต่อจากนัน้ ได้ เดินทางไปวัดยางโกง
วัดเชียงจันทร์ และวัดจอมทอง เพื่อกราบ
สักการะพระเจ้ าหลวงมหาเมีย๊ ะมุนี พระคูบ่ ้ าน
คูเ่ มืองของชาวเชียงตุง
เช้ าวันที่ 14 เมษายน ก่อนเดินทางกลับ
ข้ าพเจ้ ามีโอกาสได้ไปนัง่ รับประทานอาหารเช้ า
และดื่มน� ้ำชา ที่ร้านอาหารในเมืองเชียงตุง
และได้ ไ ปรดน� ำ้ ขอพรจากผู้เ ฒ่า ผู้แ ก่ ที่ อ ยู่

ใกล้ ๆ กับที่พกั ของข้ าพเจ้ า เพื่อแสดงความ
เคารพ ซึง่ ข้ าพเจ้ าก็ได้ รับค�ำอวยพรดีๆ จาก
ผู้เฒ่าผู้แก่กลับมาด้ วย ก่อนขึ ้นรถกลับ คุณตา
ชาวเชียงตุงคนหนึ่ง บอกว่า “ถ้ ามีโอกาสก็
กลับมาเที่ยวเมืองเชียงตุงอีกนะ คนที่นี่ยินดี
ต้ อนรับเสมอ”
เวลาประมาณ 15.30 น. คณะเดินทาง
ของข้ าพเจ้ าก็ ได้ กลับมาถึงอ�ำเภอแม่สาย
จัง หวัด เชี ย งราย โดยสวัส ดิ ภ าพ พร้ อม
ความประทับใจ
ข้ าพเจ้ าจะเก็บความความทรงจ�ำดีๆ
ตลอดระยะเวลาที่มีโอกาสได้ ร่วมเดินทาง
ไปยังเมืองเชียงตุง - เมืองลา ในครัง้ นี ้ไว้ ใน
ความทรงจ�ำตลอดไป

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 83

ส

ถานที่ท่องเที่ยวในสะหวันนะเขต

สะหวันนะเขตเป็ นหนึง่ ในแขวง (จังหวัด)
ของประเทศลาวที่ตงั ้ อยู่ตอนกลางค่อนไป
ทางใต้ ของประเทศ มีประชากรอาศัยมากสุด

ถึง 824,662 คน หรือประมาณ 15 เปอร์ เซ็นต์
ของประชากรทัง้ ประเทศ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ชาวลาวลุม่ ไทด�ำ กะเลิง กะตัง ลาเว้ ปาโก
เป็ นแขวงที่ มีพืน้ ที่กว้ างใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รองจากนครหลวงเวียงจันทน์ สะหวันนะเขต
ตัง้ อยู่ห่า งจากเมื องท่าแขก แขวงค�ำม่วน
1

จารุ ดา เต็มโชค1
มาทางทิศใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร อยูท่ าง
ทิศเหนือของแขวงสาละวัน โดยมีแม่น� ้ำโขง
เป็ นพรมแดนธรรมชาติ ทิศตะวันออกติดกับ
ประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตก
ติดกับประเทศไทย ทิศเหนือ
ติดกับ แขวงค� ำม่วน ทิ ศใต้
ติ ด กับ แขวงสาละวัน เมื่ อ
วันที่ 20 ธันวาคม 2549 ได้
มี พิ ธี เ ปิ ดสะพานมิ ต รภาพ
ไทย - ลาว แห่งที่ 2 สะหวัน นะเขต - มุกดาหาร อย่าง
เป็ นทางการ ซึ่ ง สะพานนี ้
เป็ นเส้ นทางเชื่อมตะวันออก
- ตะวันตก จากเวียดนามถึง
พม่า ท�ำให้ แขวงสะหวันนะเขตกลายเป็ น
เส้ นทางการค้ าทีส่ ำ� คัญอีกแห่งของลาว พื ้นที่
แห่งนี ้มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานของความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม ซึ่ง ได้ ม าจาก
ลุม่ แม่น� ้ำโขง
ประวัติศาสตร์ เมืองสะหวันนะเขตเริ่ ม
ในสมัย ขอมเรื อ งอ� ำ นาจ เมื อ งนี ม้ ี ชื่ อ ว่ า

โต๊ ะข่าวลาว ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา www.isc - gspa.org ข้ อมูลจากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาว
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สุวนั นะพูมประเทศ เป็ นเมืองที่อดุ มสมบูรณ์
ด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2120
ท้ า วหลวงและนางสิ ม ได้ อ พยพผู้ค นจาก
ภาคเหนือลงมาตังหมู
้ ่บ้านชื่อว่าหลวงโพน
เมืองสิม ห่างจากตัวเมืองปั จจุบนั ประมาณ
18 กิโลเมตร เส้นทางเดียวกับไปพระธาตุองิ ฮัง
ครันถึ
้ ง พ.ศ. 2185 ท้ าวสิมพะลีบตุ รชายได้ พา
ชาวบ้ า นหลายสิ บ ครอบครั ว แยกออกไป
ตังเมื
้ องใหม่ในเขตสะหวันนะเขตเรี ยกกันว่า
บ้ านท่าแร่ เพราะอุดมสมบูรณ์ ด้วยแร่ ธาตุ
และทองค� ำ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ลาว
ตกเป็ นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ ตงั ้
ส�ำนักงานผู้ว่าราชการแผ่นดินประจ�ำแขวง
ที่ทา่ แร่ และตังชื
้ ่อใหม่เป็ น สะหวันนะเขต
สถานที่ท่องเที่ยว
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน

เขตนีเ้ ป็ นพืน้ ที่ที่รัฐบาลลาวต้ องการ
ฟื ้น ฟู แ ละพัฒ นาเพื่ อ ใช้ เป็ นการส่ ง เสริ ม
การลงทุนภายในและต่างประเทศในภาค

การผลิต การค้ า และการบริ การ โดยเป็ นไป
ตามกลไกเศรษฐกิจแบบตลาดและอยู่บน
พื ้นฐานของระเบียบทางการจัดการเฉพาะเขต
มีนโยบายให้ สทิ ธิประโยชน์พเิ ศษเพือ่ ส่งเสริม
การลงทุนให้ แก่ธรุ กิจทีไ่ ด้ รบั อนุญาตให้ ลงทุน

และด�ำเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี ้
ตังแต่
้ เริ่ มการด�ำเนินโครงการมาอย่าง
ต่อเนื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน
แบ่งออกเป็ น 4 จุด เขตพัฒนาที่แตกต่างกัน
คือ จุด A มีพื ้นที่ 305 เฮกตาร์
ตั ง้ อยู่ ติ ด กั บ ด่ า นตรวจคน
เข้ าเมืองสะหวัน - มุกดาหาร
ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนามาเป็ น
เขตบริ การและการค้ าปลอด
ภาษี ปั จจุบนั ยังอยูใ่ นขันตอน
้
การเตรี ยมทุน สร้ างแผนการ
โยกย้ายและเวนคืนที่ดินให้ กบั
ประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ
จุด B มีพื ้นที่ประมาณ 20 เฮกตาร์ ตังอยู
้ ท่ ี่
เมื อ งอุ ทุ ม พอน ห่ า งจากเทศบาลแขวง
ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถโยกย้ าย
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ประชาชนออกจากพื ้นที่ได้ แล้ ว การบุกเบิก
ที่ดิน สร้ างทางหินกรวด ติดตังระบบไฟฟ
้
้า
น� ้ำประปา อนุญาตให้ ลงทุนไปแล้ ว 5 บริ ษัท
จุด C มีพื ้นที่ประมาณ 211 เฮกตาร์ ตังอยู
้ ท่ ี่
กิ โ ลเมตรที่ 9 ห่ า งจากจุ ด A ประมาณ
1 กิโลเมตร จุดนี ้รัฐบาลได้ เซ็นสัญญาพัฒนา
โครงการกั บ บริ ษั ท Pacific Stream
Development จ�ำกัด จากประเทศมาเลเซีย
เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เพือ่ พัฒนาเป็ น
เขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้ า การบุกเบิก
พื ้นที่และการปรับหน้ าดินระยะที่ 1 จ�ำนวน
59 เฮกตาร์ คาดว่าจะแล้ วเสร็จในต้ นปี 2552
นี ้ และทางบริ ษัทยังจัดหาผู้มาลงทุนได้ แล้ ว
จ� ำ นวนหนึ่ ง และจุ ด D มี พื น้ ที่ ป ระมาณ
118 เฮกตาร์ ตังอยู
้ ก่ โิ ลเมตรที่ 8 เขตดงหนองผือ
มี เป้าหมายพัฒนาให้ เป็ นบ้ านจัดสรรเพื่ อ
รองรับประชาชนที่โยกย้ ายจากพื ้นที่ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการพัฒนา นับว่าเขตเศรษฐกิจนี ้
เป็ นเขตหนึ่งที่น่าจะเข้ าไปเยี่ยมชม เพราะ
ถื อเป็ นการพัฒนาอีกขัน้ หนึ่งของลาวและ
คาดว่าจะสามารถเพิ่มรายรับให้ กบั รัฐบาล
ลาวได้ มหาศาลทีเดียว
สะหวันเวกัส
นายจอห์น โบด์วิน (John Baldwin)
ประธานผู้ บริ ห ารระดั บ สู ง บริ ษั ท ซั น นั ม
อินเวสเมนส์ จ�ำกัด (Sanum Investments
Limited) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของโรงแรม
สะหวันเวกัสและคาสิโน โรงแรมระดับ 5 ดาว
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มีพร้ อมสรรพทังความบั
้
นเทิงและการบริการ
ที่หลากหลาย ซึ่งตังอยู
้ ่ที่หมู่บ้านหนองเดิน
เมืองไกสอนพมวิหาน
โรงแรม สะหวัน เวกัส และคาสิโน
โรงแรมระดับ 5 ดาว ทีเ่ รียกกันว่า Entertainment
Complex เปิ ดตัว ได้ ไ ม่ น านก็ มี ต่ า งชาติ
ให้ ความสนใจหลั่ ง ไหลเข้ ามาเที่ ย วชม
เป็ นจ�ำนวนมาก ส่วนของคานิโนเปิ ดให้ บริการ
นักท่องเทีย่ วแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2552
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

พระธาตุองิ ฮัง
พระธาตุอิงฮังเป็ นพระธาตุค่แู ฝดของ
พระธาตุพนมในประเทศไทย สูง 25 เมตร มี
ภาพสลักนูนสูงออกแนวฮินดูประดับประดา
รอบพระธาตุ น่ า จะเป็ นศิ ล ปะเขมร รอบ
ฝาผนังก�ำแพงพระธาตุด้านในเป็ นศาลาวนรอบ
มี พระพุทธรู ปวางเรี ยงเป็ นแถวยาวตลอด
ทังสี
้ ด่ ้าน เห็นว่าเป็ นการหล่อโดยพุทธศาสนิกชน
ทังชาวลาวและชาวไทยร่
้
วมกัน มีซ้ ุมประตู
ทางเข้ า 4 ด้ าน ทุกปี จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่
นมัสการพระธาตุองิ ฮัง โดยจะมีขบวนแห่เทียน
และฟ้อนร� ำถวายองค์พระธาตุ ในช่วงเดือน
ธันวาคมทุกปี เป็ นงานยิ่งใหญ่ เช่นเดียวกับ
ทีช่ าวไทยจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนม
ตลาดสิงคโปร์หรือตลาดสะหวันนะเขต
ตลาดสะหวันนะเขตเป็ นตลาดใหญ่
ที่สดุ ของแขวงเป็ นแหล่งการค้ าที่ส�ำคัญของ

ชาวบ้ าน สาเหตุที่ชาวบ้ านเรี ยกว่าตลาด
สิงคโปร์ เพราะสิงคโปร์ เคยให้ เงินช่วยเหลือ
ในการก่อสร้ างแทนตลาดเก่าในตัวเมืองมี
ของนานาชนิดให้ เลือกสรร ทังเครื
้ ่ องอุปโภค
บริ โภค และเครื่ องประดับมากมาย ถ้ าเป็ น
ช่ ว งเทศกาลจะมี ต ลาดนั ด ขายของจาก
ประเทศไทย จีน เวียดนาม และลาว ทังยั
้ ง
เป็ นท่ารถต่างเมือง (อ�ำเภอ) ของสะหวันนะเขต
ด้ วย มีอาหารสด อาหารท้ องถิ่น ขนม ผลไม้
อาหารส� ำ เร็ จ รู ป เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ าจากจี น
เครื่ องมือก่อสร้ าง อุปกรณ์ แต่งรถ ยาเส้ น
เสื ้อผ้ า ทองรูปพรรณให้ เลือกซื ้อมากมาย
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พิพธิ ภัณฑ์ ไดโนเสาร์
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ที่มีชื่อเสียงในสะหวันนะเขต แสดงร่ องรอย
การปรากฏของสิ่ ง มี ชี วิ ต ขนาดใหญ่ ที่ สุด
ในโลก และความสามารถของนักโบราณคดี
ชาวลาวที่ร่วมกับนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส
ขุดหาร่องรอยและหลักฐานไว้ ได้ มากมาย

จุดเด่นที่น่าชมคือ การค้ นพบกระดูก
และรอยเท้ าไดโนเสาร์ 2 ประเภท 4 สายพันธุ์
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คือ ประเภทกินเนื ้อ 1 สายพันธุ์ ประเภทกินพืช
3 สายพันธุ์ โดยร่ องรอยกระดูกไดโนเสาร์ ที่
สมบูรณ์ที่สดุ ที่ถกู ค้ นพบที่สะหวันนะเขตนัน้
เป็ นส่วนหางของไดโนเสาร์ พนั ธุ์ Saltasaurus
ค้ นพบกระดูกสมบูรณ์ ครบทัง้ หางและมี ต้ ู
กระดูกอีกกว่า 10 ตู้ที่ใช้ เก็บชิ ้นส่วนกระดูก
ไดโนเสาร์ ซากก้อนหิน ทองค�ำ ทองแดง หินกล้า
ที่ถูกค้ นพบที่บ่อขุดหินแขวงสะหวันนะเขต
ฟอสซิล หิ น รู ป หอย ปลา และเต่า โบราณ
ที่นา่ สนใจมาก
นอกจากนี ้ยังมีชิ ้นส่วนศีรษะและฟั น
ของสัตว์ดกึ ด�ำบรรพ์ลกั ษณะคล้ ายกิ ้งก่ายักษ์
เป็ นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน� ้ำ ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นสัตว์
เลี ้ยงลูกด้วยนม ทีเ่ กิดก่อนยุคสมัยของไดโนเสาร์
จัดแสดงอยูใ่ นพิพิธภัณฑ์ด้วย
เมืองเซโปน
ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกของสะหวันนะเขต
มาตามทางหลวงหมายเลข 9 ประมาณ
190 กิ โ ลเมตร เซโปนเป็ นเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากภัยสงครามมากที่สดุ เพราะ
ในอดีตเซโปนเป็ นเมืองผ่านเส้นทางสายโฮจิมนิ ห์
อันเป็ นเส้ นทางรบทีม่ ชี อื่ เสียงมากในสงคราม
อินโดจีน เป็ นถนนทีท่ รุ กันดาร มีความซับซ้ อน
เลียบชายแดนลาว - เวียดนาม ตังต้
้ นจาก
เมืองโพน สะหวันนะเขตลงมาถึงอัตตะปื อ
และมีเส้ นทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาได้
จุดเด่นของเมืองเซโปน คือ ยังคงเหลือร่องรอย
ของอดีตไว้ อย่างชัดเจน ถนนรอบเมืองมีซาก

ปรักหักพัง อาวุธยุทโธปกรณ์ ทิ ้งหลงเหลือไว้
ได้ เห็ น จนชิ น ตา ในอดี ต เส้ นทางนี พ้ วก
เวียดมินห์สร้ างไว้ เพื่อล�ำเลียงพลสู้กบั ทหาร
ฝรั่ ง เศส เมื่ อปี พ.ศ. 2506 - 2517 ช่วง
สงครามอินโดจี น กองทัพเวียดนามเหนื อ
ใช้ เป็ นเส้ นทางล� ำ เลี ย งพล และอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ไปยังเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกา
พยายามท�ำลายเส้ นทางนี ้โดยการทิ ้งระเบิด
อย่างหนัก จนทิ ้งร่ องรอยแห่งสงคราม และ
ความพังพินาศปรากฏอยู่ชัดเจน ปั จจุบัน
ยังคงมีกบั ระเบิดและซากอาวุธยุทโธปกรณ์
เป็ นเครื่องยืนยันเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์
ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตลอดเส้ นทางให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้ ศกึ ษาอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก
หมู่บ้านเซโปนเก่ า
อยู่ห่ า งจากตัว เมื อ งเซโปน ออกไป
ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร บริ เวณริ มแม่น� ้ำ
มี ซ ากคลัง เงิ น เก่ า ที่ ถูก ท� ำ ลาย แต่ ก็ ยัง มี
ร่องรอยหลงเหลือให้ เห็น เป็ นหลักฐานแสดง
ให้ เห็นว่าเมืองนี ้เคยผ่านการท�ำศึกสงคราม
มาแล้ ว หมูบ่ ้ านแห่งนี ้มีน� ้ำตก 3 แห่งและอยู่
ไม่หา่ งกันมากนัก แต่น� ้ำตกที่ชื่อว่า สะแลน
มีความสูงถึง 80 เมตร และสามารถเข้ าไปถึง
ง่ายที่สดุ ส่วนน� ้ำตกอีก 2 แห่งนันชื
้ ่อน� ้ำตก
สะดีและสะโคย
หมู่บ้านแห่งนีย้ งั มีสะพานแขวนข้ าม
แม่น� ้ำ สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1975 หลังสงคราม

เวียดนามสิ ้นสุดลง และขณะนีก้ � ำลังสร้ าง
พิพธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ เกีย่ วกับสงคราม ซึง่
จะมีการวางแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
และรถถังทีใ่ ช้ ในสมัยสงครามให้ ชมกันอีกด้ วย
พระธาตุอุมง
เจดี ย์ สี่ เ หลี่ ย มที่ มี ค วามสวยงามนี ้
ตัง้ อยู่ที่บ้านละหากอก สร้ างขึน้ ระหว่างปี
ค.ศ.1940 - 1950 ดังนัน้ จึงค่อนข้ างทีจ่ ะใหม่
โดยทัว่ ไปแล้ วจะคล้ ายคลึงกับพระธาตุองิ ฮัง
บนยอดของเจดี ย์ มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์
เฉพาะตัวมากๆ กับการประดับประดาด้ วย
ดอกกล้ วยไม้ เจดีย์แห่งนีค้ ้ ุมค่ากับเวลาที่
เสียไปอย่างมากกับการหยุดเพื่อถ่ายภาพที่
น่าสนใจ วัดแห่งนี ้ยังมีเทศกาลประจ�ำปี ใน
เดือนกุมภาพันธ์ตามปฏิทินจันทรคติ
ละหา หมู่บ้านทอผ้ าฝ้าย
ในหมู่บ้านละหา จะมีการทอผ้ าฝ้าย
ของคนภูไทที่สืบทอดกันมาตังแต่
้ บรรพบุรุษ
การทอผ้ านี จ้ ะมี ก ารทอในทุ ก ครั ว เรื อ น
บางครั ง้ ก็มีการทอผ้ าฝ้ายย้ อมสีธรรมชาติ
โดยใช้วสั ดุธรรมชาติเช่น เปลือกไม้ ใบไม้ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ที่ถักทอส่วนใหญ่จะส่งไปขายที่
ตัวเมืองสะหวันนะเขตและนครหลวงเวียงจันทน์
อย่างไรก็ตามท่านสามารถหาซื ้อผลิตภัณฑ์
เหล่านี ้ได้ ที่ร้านต่างๆ และตามครัวเรื อนใน
หมูบ่ ้ าน
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ถ�ำ้ พระแสง
จากต�ำนานที่เล่าสืบต่อกันมาของถ� ้ำ
พระแสงนัน้ ว่ากันว่ามีเสือและงูใหญ่อาศัย
อยู่ ใ นถ� ำ้ และออกมาให้ ช าวบ้ า นพบเห็ น
อยูบ่ อ่ ยครัง้ ชาวบ้ านทีไ่ ด้ พบรอยของเท้ าเสือ
นันพบว่
้
ายังมีอกี หลายถ� ้ำทีม่ เี สือและค้ างคาว
อาศัยอยูอ่ กี เป็ นจ�ำนวนมากอีกด้วย นอกจากนี ้
ก็ยงั พบพระพุทธรูปทีท่ ำ� มาจากซากพืชซากสัตว์
ที่ได้ จากธรรมชาติ ในหลายๆ ถ� ้ำ ปรากฏว่า
ส่วนใหญ่เป็ นสถานที่ที่ใช้ ในการประกอบพิธี
ทางศาสนา
จุ ด ชมวิ ว กองพนั ง (เกาะกลาง
แม่ น�ำ้ โขง)
นี่ เ ป็ นหนึ่ ง ในความมหั ศ จรรย์ ท าง
ธรรมชาติของแม่น� ้ำโขง ท่านอาจจะประหลาดใจ
ว่าก้ อนหินมหึมาและถ� ำ้ เกิ ดขึน้ ได้ อย่างไร
ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ บรรพบุรุษได้ ใช้ หนิ ให้ เกิด
ประโยชน์ เพือ่ ท�ำให้เกิดอารยธรรมในภูมภิ าคนี ้
เกาะกลางน� ้ำโขงนี ้จะมีทางเดินที่ก�ำหนดไว้
ให้ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวในระหว่างฤดูแล้ ง
เฮือนหิน (บ้ านหิน)
เฮื อ นหิ น ในภาษาลาวก็ คื อ บ้ า นหิ น
เชื่อกันว่าเป็ นหนึ่งใน 121 สถานที่พักฟื ้น
ส�ำหรับผู้ป่วยและคนชราที่ถูกสร้ างขึน้ โดย
พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 โดยทอดไปตามถนน
ทีเ่ ชือ่ มกับทุกๆ มุมของอาณาจักรเขมร ดังนัน้
จึงมีรูปแบบที่คล้ ายๆ กันกับวัดภูจ�ำปาศักดิ์
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และวัดปี ใหม่ในประเทศไทย บ้ านหินตังอยู
้ ่
ริ ม แม่ น� ำ้ โขง ซึ่ ง สามารถจิ น ตนาการถึ ง
เมื่อครัง้ ที่กมั พูชาเดินทางขึ ้นลงในแม่น� ้ำโขง
วันเทศกาลประจ�ำปี จะจัดขึ ้นในวันพระจันทร์
เต็มดวงระหว่างเดือนเมษายน
พระธาตุโพน
ตังอยู
้ เ่ ส้ นทางเดียวกับทีจ่ ะไปปราสาท
เรื อนหิน ห่างจากสะหวันนะเขต ประมาณ
65 กิ โ ลเมตร พระธาตุ โ พนเป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไซพูทอง พระธาตุแห่งนี ้
สร้ างขึน้ ระหว่างปี 557 - 700 มีเรื่ องราว
ความลับในอดีตเกี่ยวกับความยุ่งยากของ
ศาสนาพุทธ หากชาวพุทธที่เดินทางมาเที่ยว
ในเขตภูมิภาคนี ้ก็จะต้ องมาที่พระธาตุแห่งนี ้
พระธาตุโพนสร้ างเสร็จพร้ อมกับพระธาตุองิ ฮัง
องค์ เ จดี ย์ เ ป็ นทรงกลมสี ข าวขนาดใหญ่
ลักษณะคล้ายพระธาตุหมากโมทีห่ ลวงพระบาง
เส้ นทางสายโฮจิมนิ ห์
เส้ นทางสายโฮจิมินห์ คือ เส้ นทางที่ใช้
ส� ำ หรั บ ล� ำ เลี ย งขนส่ ง ในช่ ว งสงคราม
เวียดนามจากภาคเหนือสูภ่ าคใต้ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะผ่านลาวและกัมพูชา เส้ นทางนี ้เป็ นเส้ นทาง
ที่สลับซับซ้ อน คดเคี ้ยว ปั จจุบนั เส้ นทางนี ้
ปกคลุมไปด้ วยป่ าลึกและกลับมาสูค่ วามสงบ
ดังเดิม
ตามเส้ นทางหมายเลข 9 มี ถ นน
หลายสายซึ่งแยกออกมาจากเส้ นทางสาย

โฮจิ มิ น ห์ ที่ วิ่ ง จากภาคเหนื อ สู่ภ าคใต้ ซึ่ง
ปั จจุบนั มีเพียงซากของอดีตสงครามเวียดนาม
และหลุมระเบิดให้ เห็นเท่านัน้ ตรงข้ ามกับ
ไฟสงครามที่ ได้ สร้ างความวุ่นวายในอดีต
โดยสิ ้นเชิง
แต่มีค�ำเตือนส�ำหรับความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวว่าอย่าเข้ าไปในป่ าโดยไม่มี
ไกด์ประจ�ำท้องถิน่ เด็ดขาดเพราะยังคงมีรอ่ งรอย
สงครามให้ เห็นอยูค่ อื ระเบิดทีย่ งั ไม่แตกฝั งอยู่
นัน่ เอง
พื ้นที่นีย้ งั มีบริ ษัทที่ขุดแร่ ทองค�ำและ
ทองแดง ซึง่ เริ่มก่อตังในปี
้ ค.ศ. 2003 ในระหว่าง
ที่มีการขุดแร่นนทางบริ
ั้
ษัทก็มีการท�ำลายกับ
ระเบิดที่หลงเหลืออยู่ ทางบริ ษัทยังช่วยให้
ประชาชนในท้ องถิ่นมีงานท�ำ ความเป็ นอยู่
ก็ดีขึ ้นตามล�ำดับ
เส้ นทางสายนี ้ยังมีศนู ย์การทอผ้ าฝ้าย
- ผ้ าไหม ที่ตงโดยบริ
ั้
ษัทขุดบ่อแร่ นี ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะการทอผ้ าของ
ชนพื น้ เมื องและเป็ นการเพิ่ มรายได้ ให้ กับ
คนในพื ้นที่ ซึง่ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะซื ้อ
สินค้ าเหล่านี ้ได้ ในตลาดใกล้ เคียง ระหว่าง
การเดินทางจะมีเสาหินตัง้ ตระหง่าน เป็ น
ธรรมชาติทนี่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจ ตลอดเส้ นทางสาย
โฮจิมนิ ห์เป็ นเส้ นทางทีส่ ะดวกในการเดินทาง
เส้ นทางนี ้เชือ่ มกับหมูบ่ ้ านวีระบุรีและติดทาง
ตอนเหนือของเมืองค�ำม่วน

ฝายกัน้ น�ำ้ เซบัง้ เหียง
สะพานตาดฮัย ที่ ตัง้ อยู่เ หนื อ แม่ น� ำ้
เซบังเหี
้ ยง ถูกสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1942 ก่อน
จะถูกท�ำลายลงด้ วยระเบิดของชาวอเมริ กนั
ในปี ค.ศ.1967 และในปี 1975 สะพานแห่งนี ้
ถู ก สร้ างขึ น้ ใหม่ โ ดยการออกแบบของ
เจ้ าสุภานุวงศ์ ประธานประเทศคนแรกของ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ตลอดริ ม ฝั่ งแม่ น� ำ้ จะพบซากปรั ก หั ก พั ง
ของสะพานขนาดใหญ่บนท้ องน� ้ำ
แก่งสามมัดแตก ตังอยู
้ ไ่ กลจากแม่น� ้ำ
สายเดี ย วกัน นี ป้ ระมาณ 3 กิ โ ลเมตร ซึ่ง
ถ้ าเดินไปตามริมแม่น� ้ำสายเดียวกันนี ้ก็จะพบ
หลุมระเบิดมากมาย ไม่ไกลจากนี ้นักในพื ้นที่
ป่ าสงวนดงภูเวียงยังมีหมู่บ้านของชนเผ่า
พื ้นเมืองตังอยู
้ ถ่ งึ 31 หมูบ่ ้ าน มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,970 ไร่ การเดิ น ทางและการพัก แรม
สามารถท�ำได้ ในช่วงฤดูแล้ ง
เมืองวีระบุรี
มี น� ำ้ ตกผาลอง ซึ่ ง ตัง้ อยู่ใ นเขตป่ า
สงวนภูช้างแห่ มีพื ้นที่ 1,060 ไร่ เป็ นน� ้ำตก
ที่ มี ค วามสวยงาม การเดิ น ทางเข้ า ไปชม
ก็สะดวกสบาย สามารถเดินทางเข้ าไปพักแรม
ในพื ้นที่ป่าสงวนได้ ในช่วงฤดูแล้ ง
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บ

ทบาทของเวียดนามในโลกสมัยใหม่

เหวี๋ยน ตรู ง (Nguyen Trung) อดีต
เอกอัครราชทูตเวียดนาม นักวิจยั และนักเขียน
ที่ มี ผ ลงานมากมาย ได้ ท� ำ การวิ เ คราะห์
เกีย่ วกับโฉมหน้ าของโลกในทศวรรษข้ างหน้ า
ว่าจะเป็ นอย่างไรเมื่อประเทศมหาอ�ำนาจ
อย่างสหรั ฐอเมริ กา ก� ำลังมีบทบาทลดลง
และบทบาทของจีน ประเทศที่ก�ำลังพัฒนา
ประเทศหนึง่ ซึง่ ก�ำลังเดินหน้ าบนเส้ นทางไปสู่
ประเทศมหาอ�ำนาจ แต่ในครัง้ นี ้ผู้เขียนได้ มี
บทความใหม่ที่มีการวิเคราะห์ว่าเวียดนาม
ควรจะมีแนวทางการทูตแบบใด เมือ่ โฉมหน้ า
ของโลกเปลี่ยนแปลง โดยผู้เขียนได้ ท�ำการ
วิเคราะห์ลึกลงไปในความสัมพันธ์ ระหว่าง
เวียดนามกับจีน ซึง่ เป็ นประเด็นทางการทูตที่
มีความส�ำคัญเป็ นอย่างมากและปฏิบตั ิได้
ยากมากที่สดุ ในอนาคตที่ก�ำลังจะมาถึง
บทความนี เ้ ป็ นการแสดงทั ศ นคติ
ส่วนตัวของผู้เขี ยน โดยมี หลายประเด็นที่
ต้ องการ การอภิปรายระหว่างผู้เขียนและ
ผู้อ่านเพื่อให้ กระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดย
บทความนี ไ้ ด้ น� ำ มาลงในหนั ง สื อ พิ ม พ์
1

หว่ าย หวอ เวียด1
http://www.tuanvietnam.net เพื่อให้ ผ้ อู า่ น
ได้ ร่ ว มอภิ ป ราย โต๊ ะ ข่ า วเวี ย ดนาม ศูน ย์
อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้
ท�ำการแปลและเรี ยบเรี ยง เพื่อเป็ นข้ อมู ล
พร้ อมน�ำเสนอต่อท่านผู้อา่ นที่ให้ ความสนใจ
ประเทศเพื่อนบ้ าน

พร้ อมที่จะก้ าวเดินไปข้ างหน้ า
อาจกล่าวได้ ว่า ทุกวันนี ้ เวี ยดนาม
ก� ำ ลัง มี บ ทบาทในเวที ส ากลมากที่ สุด ใน
ประวัตศิ าสตร์ของตนในฐานะประเทศเอกราช
และมีอธิปไตย ปั จจุบนั เวียดนามก�ำลังเป็ น
คู่สญ
ั ญาส�ำคัญๆ ของหลายประเทศ เป็ น
ประเทศหนึ่ ง ที่ มี เ ศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โต

เจ้ าหน้ าที่ประจ�ำประเทศเวียดนาม ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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อย่า งรวดเร็ ว นโยบายการต่า งประเทศที่
มุ่งเน้ นความสันติ ไมตรี และความร่ วมมือ
ของเวียดนาม พร้ อมกับสถานการณ์ทางการ
เมืองของโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ เวียดนาม
เริ่ มมีบทบาทที่เด่นชัดมากขึ ้น
แต่มองดูที่นโยบายของเวียดนามแล้ ว
ก็ต้องย้ อนไปดูที่ต่างประเทศด้ วยเราจะเห็น
ความจริงว่า เวียดนามมีบทบาททีค่ อ่ นข้ างต�ำ่
ในนโยบายทางการทูตของประเทศซึ่งเป็ น
คูส่ ญ
ั ญา โดยเฉพาะนโยบายของประเทศที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาทีส่ ำ� คัญๆ เมือ่ เทียบกับศักยภาพ
ที่ประเทศเวียดนามมี สาเหตุไม่ใช่เพราะว่า
เวียดนามเป็ นประเทศที่ยากจน แต่มาจาก
สาเหตุตา่ งๆ คือ
เวียดนามยังไม่ตดั ขาดกับวิธที างการทูต
ในสมัยสงคราม ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้ความสนับสนุน
จากสมาคมโลกเป็ นส่วนมากโดยยังไม่ได้
พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้ าร่ วมแก้ ปัญหา
ซึง่ เป็ นปั ญหาร่วมกันของสมาคมโลก ขณะที่
ในชีวิตจริ งแล้ วคนเราย่อมต้ องเป็ นทัง้ ผู้ให้
และผู้รับไม่ใช่เป็ นแต่ผ้ รู ับเพียงอย่างเดียว
สองก็คอื ถึงแม้ วา่ เวียดนามคาดหวังว่า
จะได้ ร่ ว มมื อ ทั ง้ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี กั บ
โลกภายนอก แต่เพราะความสามารถ และ
ปั ญหาภายในบางประการท�ำให้ เวียดนาม
ยังไม่สามารถร่ วมมือได้ อย่างเต็มที่ตามที่
คูส่ ญ
ั ญาคาดหมาย ดังนัน้ ภายในช่วงเวลา
25 ปี ที่ ผ่ า นมา เวี ย ดนามจึง ต้ อ งสูญ เสี ย
โอกาสไปมากมาย

นโยบายทางการทูตของเวียดนามมี
ลั ก ษณะเป็ นอุ ด มการณ์ จึ ง ท� ำ ให้ เกิ ด
ความล่าช้ ากับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกภายนอก และอีกอย่าง
การทูตเป็ นเรื่ องของสติปัญญาและกลยุทธ์
ดังนัน้ เมื่อยังไม่สามารถสร้ างจุดยืนให้ กับ
ตนเองได้ ย่ อ มไม่ ส ามารถที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ แ ก่ ต นและเดิ น หน้ ารั บ มื อ กั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้
บรรดาสาเหตุดัง กล่ า วเป็ นจุด อ่ อ น
ทางการทูตของเวียดนามและส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพและพลังโดยรวมของเวียดนาม
โดยเฉพาะในการระดมรวมกลุม่ เป็ นพันธมิตร
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและ
พัฒนาก้ าวไปสูบ่ ทบาทใหม่
ไม่ ใ ห้ ต กอยู่ ใ นอ้ อ มกอดของประเทศ
มหาอ�ำนาจ
ตามสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
ของโลก โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทปี่ ระเทศจีน
ก� ำ ลัง กลายเป็ นประเทศมหาอ� ำ นาจใหม่
ของโลก และมีอิทธิพลในหลายๆ ประเทศ
ทัว่ โลก จึงท�ำให้ เกิดความกังวลว่าเวียดนาม
จะตกอยูใ่ นอ้ อมกอดของประเทศจีน
โดยเฉพาะประเทศมหาอ� ำ นาจ
ทางตะวันตก รวมทังสหรั
้ ฐอเมริกา ต่างก็ไม่อยาก
ให้ เ วี ย ดนามเป็ นประเทศที่ อ่ อ นแอ และ
ยอมรับอิทธิพลของประเทศจีน แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้ ว ประเทศต่างๆ เหล่านี ต้ ่างก็
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เข้ า ใจกัน ดี ว่ า เวี ย ดนามเป็ นประเทศที่ มี
ความตระหนักถึงเอกราชและอธิปไตยของตน
ในระดับที่สงู ดังนัน้ มักไม่เฟ้อฝั นว่าจะชักจูง
เวียดนามไปตามแนวทางทางการทูตเพื่อ
ถ่วงดุลกับประเทศจีน
แนวโน้ มของกลุ่มประเทศเหล่านีม้ กั
จะหวังว่าเวียดนามจะมีความแข็งแกร่ งพอ
เที ย บเท่ า กั บ บทบาทของตนในภู มิ ภ าค
สามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยของตนเอง
ได้ เพราะว่ า เวี ย ดนามในปั จ จุบัน ไม่ ใ ช่
เป็ นศัตรู ของกลุ่มประเทศมหาอ� ำนาจเดิม
เวียดนามปั จจุบนั ไม่มกี ารแย่งชิงผลประโยชน์
กับพวกเขาและทีส่ ำ� คัญกว่า คือ หากเวียดนาม
มี ค วามแข็ ง แกร่ ง มี เ อกราชและอธิ ป ไตย
ของตนเองก็จะเป็ นประโยชน์ให้ กบั ประเทศ
เหล่านี ้บนเวทีทางการเมืองโลก
สาเหตุที่ต้องกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว
เพื่อให้ ไม่หลงผิดกับเหตุการณ์ตา่ งๆ ที่ถือว่า

เป็ นการยุ่ง เกี่ ย วกิ จ กรรมภายในประเทศ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงระบบการเมืองของเวียดนาม
ซึ่งกลุ่มประเทศต่างๆ เหล่านีม้ ักใช้ วิธีการ
ผลัก ดัน กระบวนการประชาธิ ป ไตยและ
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ปั ญหาสิทธิมนุษยชน
แน่นอนว่า ระบบการเมืองของเวียดนาม
และระบบการเมืองของกลุม่ ประเทศตะวันตก
มี ค วามแตกต่ า งกัน โดยเฉพาะทางด้ า น
ประชาธิ ปไตยและสิทธิ มนุษยชน บรรดา
ประเทศตะวันตกมักใช้ วิธีสร้ างนโยบายเพื่อ
ก้ าวก่ายเข้ าไปในประเด็นประชาธิปไตยและ
สิทธิมนุษยชนของต่างประเทศเพื่อกระจาย
อิทธิพลของตนไปยังประเทศต่างๆ รวมทัง้
ประเทศจีน ไม่มีประเทศใดในโลกโดยเฉพาะ
ประเทศมหาอ�ำนาจที่ไม่อยากขยายอิทธิพล
ของประเทศตนเองไปยังต่างประเทศเพื่อใช้
ประโยชน์และกระทบจุดอ่อนของประเทศที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
นีค่ อื กฎแห่งชีวติ และกฎแห่งวิวฒ
ั นาการ
ของสังคมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นับ ตัง้ แต่อ ดี ต จนถึง ปั จ จุบัน และอนาคต
ก็เช่นเดียวกัน การส่งอิทธิพลและรับอิทธิพล
ระหว่างกันก็ยงั เกิดขึ ้นและผู้ที่ชนะย่อมเป็ น
ผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ได้ ดีและเหนือกว่าคูแ่ ข่ง
มี ศั ก ยภาพอย่ า งแท้ จ ริ ง จึง จะสามารถ
เป็ นมิตรอย่ างเท่ าเทียมกันได้
นโยบายทางการทูต ของเวี ย ดนาม
ที่คาดหวังว่าจะเป็ นมิตรกับทุกประเทศ เป็ น
นโยบายที่ถกู ต้ อง แต่ตามความเป็ นจริ งแล้ ว
มีแต่น� ้ำใจและความคิดทีด่ ี โดยไม่มศี กั ยภาพ
อย่ า งแท้ จริ ง หรื อ ผลประโยชน์ เ กี่ ย วข้ อง
แต่อย่างใดมาเป็ นพืน้ ฐานในการสถาปนา

ความสัมพันธ์กค็ งเป็ นไปไม่ได้ ดังนัน้ ค�ำถาม
ทีต่ งขึ
ั ้ ้นมาเพือ่ เป็ นการเปิ ดทางในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศ
ต่างๆ ว่า :
เราหวังว่าจะเป็ นมิ ตรกับเขาแล้วเขา
อยากเป็ นมิ ตรกับเราหรื อเปล่า?
ท�ำอย่างไรเราจึงจะเป็ นมิตรของเขาได้?
ท� ำอย่างไรเขาถึงจะต้องการเป็ นมิ ตร
ของเรา?
ท�ำอย่างไรเพือ่ ให้เขาไม่อยากเป็ นมิ ตร
กับเราแต่ก็ไม่ต่อต้านเรา?
ท�ำอย่างไรเพือ่ ให้เขาไม่อยากเป็ นมิ ตร
กับเราแต่ให้ความเคารพเรา?
ท�ำอย่างไรเพือ่ เราไม่ถูกดึงเข้ามาเป็ น
ตัวบังหน้าให้กบั ผูอ้ ืน่ ?
ท� ำอย่างไรเพื อ่ ให้ได้เพื อ่ นมากยิ่ งขึ้ น
และศัตรู ลดลง? เป็ นต้น
ทางการทู ต ของเวี ย ดนามถื อ ว่ า มี
ประสบการณ์มากมายในเรื่องดังกล่าว การที่
สร้ างความสัมพันธ์ ก่อนอื่นก็ต้องเอาใจใส่
การพัฒนาประเทศตนเองให้ มคี วามแข็งแกร่ง
มีความฉลาดเฉลียว มีเอกลักษณ์ของตนเอง
ทรงอิทธิพล มีกลยุทธ์ และกล้ าที่จะด�ำเนิน
นโยบายของตนเสียก่อน แนวทางทางการทูต
ของเวียดนามต้องเริ่มต้นทีพ่ ลังภายในประเทศ
ไม่มีอุดมการณ์ ใดที่สามารถเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์แห่งชีวิตนี ้ได้
เวี ย ดนามก� ำ ลัง มี บ ทบาทที่ ดี อ ย่ า ง
ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ บทบาทดังกล่าว

สามารถน� ำ มาซึ่ง การสร้ างสรรค์ พัฒ นา
และป้องกันประเทศได้ ขณะเดียวกันสามารถ
ขยายอิทธิพลของตนออกไปสู่โลกภายนอก
แต่ สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การทู ต เวี ย ดนาม
ในปัจจุบนั คือ ต้องสามารถรับรู้ถงึ การเปลีย่ นแปลง
ของโลกภายนอกและผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติอย่างว่องไวและถูกต้องบนพื ้นฐาน
ของเอกราชและอธิปไตยของตน
ความสัมพันธ์ เวียดนาม - จีน : ประเด็น
ส�ำคัญที่สุดในนโยบายทางการทูตของ
เวียดนาม
ประเทศจีนก�ำลังเดินทางไปสูป่ ระเทศ
มหาอ� ำ นาจของโลกแต่ ก ารขยายตัว ของ
ประเทศจีนออกไปยังทิศเหนือ ทิศตะวันตก
และตะวันออกคงเป็ นไปไม่ได้ เมื่อมองดูใน
แผนทีท่ างภูมศิ าสตร์ และแผนทีท่ างการเมือง
เราสามารถมองเห็นประเด็นดังกล่าวอย่าง
ชั ด เจน โดยในประวัติ ศ าสตร์ จี น เคยมี
ความขัด แย้ ง กับ สหภาพโซเวี ย ตมาเมื่ อ ปี
1969 และเมื่อต้ นปี 2009 นี ้ นาย Timothy
Keating จากสหรั ฐ อเมริ ก า ก็ ไ ด้ ป ฏิ เ สธ
ข้ อเสนอแบ่ ง ปั นอ� ำ นาจในการควบคุ ม
มหาสมุทรแปซิฟิกให้ แก่ประเทศจีน นับตังแต่
้
อดีตจนถึงปั จจุบนั ประเทศญี่ปนก็
ุ่ ไม่ยนิ ยอม
ค�ำเรียกร้ องของจีนในเรื่อง หมูเ่ กาะและทะเล
ระหว่างทัง้ สองประเทศ ปั จจุบันชายแดน
จี น - อิ น เดี ย ก็ ก� ำ ลั ง ร้ อนระอุ เป็ นต้ น
เหลือเพียงทิศเดียวคือ ทิศใต้ ที่สามารถช่วย
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ให้ ประเทศจี น ขยายตั ว ยื่ น ออกไปยั ง
มหาสมุท รแปซิ ฟิ ก และบทบาทใหม่ ข อง
ประเทศมหาอ�ำนาจได้
การเปลีย่ นแปลงทางด้ านการเมืองโลก
และพัฒ นาการของประเทศจี น ท� ำ ให้ เ กิ ด
สถานการณ์เช่นนัน้ โดยไม่มสี งิ่ อืน่ ใดสามารถ
ก�ำหนดให้ เกิดสถานการณ์ดงั กล่าวได้

ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญทีท่ กุ ครังการประชุ
้
มใหญ่
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับตังแต่
้ ปี 1949
มัก จะหาวิ ธี เ พื่ อ ที่ จ ะลบเลื อ นความกัง วล
ของสมาคมโลกเกี่ ย วกั บ อนาคตของ
ประเทศจีน การยกธงต่อต้ านสหรัฐฯ เป็ น
ประเทศมหาอ�ำนาจของโลกแต่เพียงผู้เดียว
แต่ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา จีนเริ่ มยกเลิกค�ำพูด
“การพัฒนาของจีนเป็ นการพัฒนาอย่างมี
สันติ” และมักจะกล่าวถึงสองค�ำว่า : win - win
หรื อต่างฝ่ ายต่างก็ชนะมากยิ่งขึ ้น
ขณะเดียวกัน ส�ำนักข่าวของประเทศจีน
ในทุกสมัย ไม่เคยหยุดเปิ ดเผยความคาดหวัง
ในการขยายอาณาเขตของรั ฐ บาลจี น
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โดยเฉพาะค� ำ กล่ า วของอดี ต รั ฐ มนตรี
กระทรวงกลาโหมของจี น ในการประชุ ม
อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ “ยุ ท ธการสงครามใน
อนาคต” ที่ ไ ด้ จัด ขึน้ เมื่ อ ปี 2005 และได้
เปิ ดเผยในวารสาร “ยุทธการ” ของประเทศ
อิ นเดี ยฉบับเมื่ อวันที่ 15 เมษายน 2552
ที่ผ่านมา ที่กล่าวถึงความสามารถของจีน
ในการโจมตีประเทศสหรั ฐฯ โดยใช้ อาวุธ
ชีวภาพเพือ่ แย่งชิงแผ่นดินของสหรัฐฯ รวมทัง้
บทบาทของสหรัฐฯ ในโลก และกล่าวว่า “นีค่ อื
กระบวนการทีไ่ ม่สามารถหยุดยังได้
้ ” อย่างน้อย
ก็จะแทนบทบาทของสหรัฐฯ ในทวีปเอเชีย
สิ่ ง ต่ า งๆ เหล่ า นี แ้ สดงให้ เห็ น ถึ ง
ความคาดหวังในอ� ำนาจที่ ยิ่งใหญ่ ของจี น
ไม่เคยหยุดนิง่ เวียดนามเป็ นประเทศเพือ่ นบ้าน
ของจี นจึงไม่สามารถที่จะย้ ายไปที่อื่นเพื่อ
หลีกเลี่ยงความวุ่นวายนี ไ้ ด้ ดังนัน้ มี เพี ยง
วิธีเดียวก็คอื ต้ องค�ำนึงถึงสิง่ ทีจ่ ะท�ำในอนาคต
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งแถลงการณ์ ร่ วมและ
การปฏิบตั จิ ริง
หลังจากการประชุมระดับสูงระหว่าง
เวียดนามกับจีนเมื่อปี 1990 เป็ นการเปิ ด
ศักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์เวียดนาม - จีน
จนถึงปัจจุบนั สองทศวรรษผ่านไป ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศทังสองก็
้
มีความสับเปลี่ยน
ตามเวลา บางทีกร็ ่วมมือบางทีกม็ คี วามขัดแย้ง
ไม่ที่ใดก็ที่หนึง่
เรื่ องที่นา่ สังเกตคือ ในปี นี ้ การปั กปั น

เขตแดนทางบกระหว่างสองประเทศส�ำเร็จลง
ปั ญหาทะเลจีนใต้ ก็ร้อนระอุขึ ้น
ในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา นับเป็ นเวลาหนึง่ วัน
หลังจากที่ นาย เหงวี่ ยน เติ๋น สุง นายกรัฐมนตรี ของเวียดนามไปเยือนประเทศจีน
สมาคมชาวประมงเวี ย ดนามต้ องออก
แถลงการณ์ เ มื่ อ วัน ที่ 16 ตุล าคม 2552
เพือ่ ต่อต้ านเจ้ าหน้ าทีข่ องจีนทีใ่ ช้ ความรุนแรง
และชิงทรัพย์ของชาวประมงเวียดนาม ขณะที่
ก�ำลังหาที่หลบภัยจากพายุ Ketsana เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2552 ในหมูเ่ กาะ หว่าง ซา
ของเวี ย ดนาม และในวัน ที่ 26 ตุ ล าคม
ทีผ่ า่ นมา กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
ต้องส่งเอกสารโต้ตอบการกระท�ำดังกล่าวให้กบั
เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำที่เวียดนาม
โดยเฉพาะกิ จกรรมต่างๆ ซึ่งผิ ดกับ
แถลงการณ์ร่วมระหว่างกันที่ทางฝ่ ายจีนท�ำ
ในปี 2551 และ 2552 เกิดขึ ้นมีแนวโน้ มมากขึ ้น
และรุนแรงมากกว่าเดิม ถึงแม้ วา่ “ทางฝ่ าย
เวี ยดนามพยายามที่ จะควบคุมตน” ตาม
ค�ำแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
เวียดนามมักกล่าว
นอกจากการกดดัน ให้ บ ริ ษั ท น� ำ้ มัน
BP และ EXON ต้ องยกเลิกสัญญาขุดเจาะ
น� ำ้ มัน กับ ประเทศเวี ย ดนาม จี น ยัง แถลง
นโยบาย “เขตทะเลที่ มี รูป ร่ า งเป็ นลิน้ วัว ”
ในทะเลจี นใต้ ประกาศเขตทะเลหวงห้ าม
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2552
แถมบางทียังส่งเรื อรบไปจับไล่เรื อประมง

เวียดนามในเขตทะเลของเวียดนามที่ห่าง
จากฝั่ งเพียง 65 ไมล์….
สถานการณ์ “ร้ อนๆ” “หนาวๆ” อย่างนี ้
สลับกันไปเรื่ อยๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลของ
ทัง้ สองประเทศมักจะมีค�ำพูดสวยหรู เพื่อ
กล่าวชื่นชมความดีความชอบของแต่ละฝ่ าย
แสดงให้ เห็นความแตกต่างระหว่างค�ำพูดกับ
การกระท�ำมากน้ อยเพียงใด
สิง่ ที่นา่ สังเกตก็คือ ในช่วงปี 1980 จีน
ได้ใช้ กำ� ลังทางทหารเพือ่ ข่มขูห่ มูเ่ กาะ หว่าง ซา
ของเวี ย ดนาม โดยเฉพาะการโจมตี ข อง
ทหารเรือจีน เพือ่ ยึดเกาะบางเกาะในหมูเ่ กาะ
หว่าง ซา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 1988 และ
ค�ำถามที่ตงขึ
ั ้ ้นมาคือ แล้ วจีนจะท�ำอะไรต่อ
ในสถานการณ์ทางการเมืองโลก ณ เวลาปัจจุบนั ?
หนังสือพิมพ์ Hoan Cau Times ฉบับ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 ได้ ลงบทความ
เพื่อเรี ยกร้ องให้ มีการสร้ างฐานทัพบนเกาะ
เตรื อ ง ซา ของนาวาอากาศเอกคนหนึ่ ง
ของกองทัพอากาศจีน และเป็ นนักวิเคราะห์
วิจารณ์ที่มีชื่อเสียงได้ เขียนไว้ ว่า “เคียงข้ าง
กับการพัฒนาการใช้ ทรัพยากรทางทะเลใน
เขตทะเลจีนใต้ แล้ วจ�ำเป็ นที่ต้องตังฐานทั
้
พ
บนหมู่เ กาะ เตรื อ ง ซา โดยมี โ ครงสร้ าง
พื ้นฐานเพื่อให้ เครื่ องบินและเฮลิคอปเตอร์
สามารถขึ ้นลง และอาวุธสงครามเคลื่อนที่
ประเภทอื่นๆ สามารถด�ำเนินการได้ โดยจะ
ท�ำให้ เขตทะเลและท้ องฟ้าของ เตรื อง ซา
กลายเป็ นที่ ฝึ กซ้ อ มรบ การด� ำ เนิ น งานนี ้
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ไม่เ พี ย งแต่จ ะเป็ นการป้ องกัน เพื่ อ พัฒ นา
เศรษฐกิจแล้ ว ยังเป็ นการกระตุ้นเพื่อพัฒนา
ทางด้ านการทหารอีกด้ วย…”
ในความสัมพันธ์ ทางการค้ าระหว่าง
เวียดนาม - จีน ยิง่ มีปัญหามากมาย อาทิเช่น
ปั จจุ บั น เทคโนโลยี ข องเวี ย ดนามก็ มี
พัฒนาการที่ดีในระดับหนึง่ แล้ วแต่โครงการ
ต่างๆ ที่ร่วมมือกับฝ่ ายจีนต่างๆ ประเทศจีน
มักจะเป็ นผู้ดำ� เนินการโดยวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือต่างๆ ล้ วนแต่เป็ นของจีนทังหมด
้
ไม่มีการส่งมอบเทคโนโลยีตา่ งๆ แต่อย่างใด
แถมยัง ส่ง แรงงานไร้ ฝี มื อ จากประเทศจี น
เข้ าไปท�ำงานในประเทศเวียดนามโดยไม่ได้
รับอนุญาตนับแสนคนเลยทีเดียว
ด้ านการค้ าระหว่างประเทศ ในแต่ละปี
เวียดนามน�ำเข้ าสินค้ าจากจีนเป็ นมูลค่ามาก
ถึง 10 - 13 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยสินค้ า
เวียดนามที่ส่งออกไปยังจีนประมาณ 80%
ถึง 90% เป็ น สิง่ ป้อนเข้ าให้ กบั กระบวนการ
ผลิ ต ของจี น เมื่ อ สถานการณ์ เ ป็ นเช่ น นี ้
บวกกับ สิ น ค้ า หนี ภ าษี จ ากจี น ก� ำ ลัง สร้ าง
ความปั่ นป่ วนให้ กบั ระบบเศรษฐกิจภายใน
ของเวียดนามเป็ นอย่างมาก สถานการณ์
ดังกล่าวหากยังยืดเยื ้อไปนานๆ และมูลค่า
สินค้ าส่งออกระหว่างประเทศยิ่งเติบโตขึน้
ก็จะเป็ นอุปสรรคแก่ระบบเศรษฐกิจเวียดนาม
การค้ าระหว่างประเทศมีความหมายส�ำคัญ
เป็ นอย่างยิ่ง แต่นโยบายขยายความร่วมมือ
ทางการค้ า กับ ประเทศจี น ของเวี ย ดนาม
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หากไม่มีการปรับปรุ ง จะท�ำให้ สถานการณ์
ย�่ำแย่มากยิ่งขึ ้น
ทุ ก อย่ า งที่ ก ล่ า วมานัน้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง
ผลกระทบอย่างมากมายถึงการพัฒนาและ
ความมัน่ คงของเวียดนามในทศวรรษที่ 20 นี ้
ค�ำท�ำนายถึงบทบาทในโลกที่ประเทศจีน
ต้ องการ
ประวัติ ศ าสตร์ ข องการแก่ ง แย่ ง กัน
ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจ ซึ่งเวียดนาม
เคยผ่านพ้นมาในสมัยสงครามเย็นจะไม่กลับมา
อี กครั ง้ การแย่งชิ งกันและการส่งอิทธิ พล
ระหว่างประเทศมหาอ�ำนาจสองประเทศมักจะ
ส่งผลท�ำให้ประเทศเล็กๆ ตกอยูใ่ นสถานการณ์
กลืนไม่เข้ า คายไม่ออก ในสมัยโลกาภิวตั น์
ของปัจจุบนั หากประเทศเล็กมีความกล้าหาญพอ
มีความฉลาดเฉลียว มีโอกาส และเครื่ องมือ
ทีท่ นั สมัยกว่าสมัยก่อนจึงจะสามารถผลักดัน
ตนออกจากสถานการณ์เช่นนี ้ได้
แน่นอนว่ามี ความเฉลียวฉลาดและ
ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ในสถานการณ์ ทางการเมื องใหม่ของโลก
จึงจะสามารถช่วยประเทศเล็กๆ ดังกล่าวมี
ทางออก แม้ ในอดีต เวียดนามจะเคยผ่านพ้ น
และได้ รั บ บทเรี ย นนี ม้ ามากมาย แต่ จ ะ
สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์ของ
ปั จจุบนั และในอนาคตได้ หรื อไม่?
นับตังแต่
้ ที่เวียดนามได้ รับเอกราชมา
จนถึงปั จจุบนั ความสัมพันธ์เวียดนาม - จีน

เคยผ่า นช่ว งเวลาที่ “เป็ นทัง้ สหายเป็ นทัง้
พี่น้องกัน” เป็ นสองประเทศที่มี “แม่น� ้ำ ภูเขา
ติด กัน เปรี ยบเสมื อนริ มผี ปากกับฟั น” จึง
มีค�ำถามขึน้ มาว่า : สิ่งดีๆ ที่เคยมีในอดีต

ท�ำไมอนาคตเราจะท�ำไม่ได้ ? โดยรั ฐบาล
แต่ละประเทศต้ องมีค�ำตอบอยู่ในใจที่เป็ น
ของตนเองว่าต้ องท�ำอย่างไรเพื่ อให้ สิ่งดีๆ
เหล่านี ้เกิดขึ ้นมาอีกครัง้
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ารค้ าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยตังอยู
้ บ่ นคาบสมุทรมลายู
มีรปู ร่างยาวจากเหนือจรดใต้ มีแนวชายฝั่งทะเล
ยาวไปตลอดทางฝั่ งตะวั น ตกยาวถึ ง
ประเทศมาเลเซีย เป็ นเส้ นทางเดินเรื ออ้ อม
แหลมมลายูม าทางฝั่ งตะวันออกต่อเนื่ อง
ขึ ้นมา และอ้ อมไปทางภาคตะวันออกผ่านไป
ทางกัมพูชาและเวียดนาม
ต�ำแหน่งที่ตงของประเทศไทยตั
ั้
งอยู
้ ่
เกือบจะกึง่ กลางของเส้ นทางเดินเรื อระหว่าง
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เอิบเปรม วัชรางกูร
จีนกับอินเดีย ซึง่ มีความเจริญทางอารยธรรม
รุ่งเรืองสืบทอดกันมาตังแต่
้ อดีตนานนับพันปี
เมื่อพิจารณาถึงการเดินทางระหว่างประเทศ
ทังสองที
้
่ต้องอาศัยการเดินทางโดยเรื อ ซึ่ง
น่ า จะต้ องอาศัย บริ เ วณทางภาคใต้ ของ
ประเทศไทยเป็ นเส้ นทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็ น
การเดินทางเลียบไปตามแนวชายฝั่ งทะเลหรือ
แล่นเรือตัดผ่านอ่าวไทย และรวมไปถึงเส้นทางบก
เพื่อข้ ามคาบสมุทรด้ วย ซึ่งมีผลให้ ภาคใต้
ของประเทศไทยมี โ อกาสติ ด ต่ อ และรั บ
วัฒนธรรมจากทังสองแหล่
้
งได้ โดยตรง
ศาสตราจารย์ชนิ อยูด่ ี ผู้บกุ เบิกการศึกษา
วิชาก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยเสนอ
แนวความคิดเมื่อ พ.ศ. 2519 ว่าคนก่อน
ประวัติศาสตร์ ในเอเชียอาคเนย์เริ่ มเดินทาง
โดยใช้ เรือออกทะเลเมือ่ ราว 4,000 ปี มาแล้ ว
เป็ นอย่างน้ อย โดยใช้ หลักฐานการย้ ายถิ่น
ของคนก่อนประวัตศิ าสตร์ จากทางใต้ ของจีน
ไปยังเกาะไมโครนีเซีย ต่อมาในปี พ.ศ. 2528
จากการส� ำ รวจขุ ด ค้ นที่ โ คกพนมดี แ ละ
เนิ น ดิ น บริ เ วณใกล้ เคี ย ง ในเขตอ� ำ เภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นแหล่งก่อน
ประวั ติ ศ าสตร์ ใกล้ ทะเลที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน

ประเทศไทย มี ก ารพบหลัก ฐานเป็ นเบ็ ด
ตกปลาขนาดใหญ่ ท�ำด้ วยกระดูกปลาฉลาม
และก� ำ ไลจากหอยมื อ เสื อ ซึ่ง อาศัย อยู่ใ น
ทะเลลึ ก ในชั น้ ดิ น ซึ่ ง ก� ำ หนดอายุ ท าง
วิ ท ยาศาสตร์
ได้ ราว 4,000 3,000 ปี มาแล้ว
น อ ก จ า ก นี ้
ยังมีแหล่งอืน่ ๆ
ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ค ล้ า ย กั น อี ก
เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพลับและบริ เวณ
ใกล้ เคียง ในเขตอ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
แหล่ ง โบราณคดี เ กาะเขาพระอาดเฒ่ า
เกาะเขาแดง ถ� ้ำนาคในอ่าวพังงา และถ� ้ำผี
หัวโตจังหวัดกระบี่
หลักฐานการเดินเรื อในเอเชียอาคเนย์
ที่อยูใ่ นช่วงเวลา 3,000 - 2,500 ปี มาแล้ ว คือ
กลองมโหระทึก ส� ำ ริ ด ที่ พ บทัง้ บนแผ่ น ดิ น
ใหญ่ ในเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย
ส่ ว นในเมื อ งไทย พบทั่ ว ทุ ก ภาคของ
ประเทศไทยในภาคตะวันออกพบที่ บ้านท้ายไร่
ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด
และหมูเ่ กาะทางใต้ เช่น เกาะสมุย
การพบหลัก ฐานกระจายไปทั่ว ทัง้
เอเชียอาคเนย์และหมู่เกาะเช่นนี ้ แสดงว่า
คนก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ รู้ จั ก ใช้ พาหนะ
เดินทางออกทะเลได้ เป็ นอย่างดี แต่ยงั ไม่พบ
หลักฐานแน่ชดั ว่าคนก่อนประวัตศิ าสตร์ ร้ ูจกั

ใช้ พาหนะเดินทางออกทะเลได้ เป็ นอย่างดี
และยั ง ไม่ พ บหลัก ฐานแน่ ชั ด ว่ า คนก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ ในช่วงนันใช้
้ พาหนะชนิดใด
การค้ าระหว่ างอินเดียกับจีน
สมัยพุทธศตวรรษที่ 1 - 5 ดินแดน
บางแห่ ง ในทวี ป เอเชี ย เริ่ มเข้ าสู่ ส มั ย
ประวัติศาสตร์ เช่น อินเดียมีการพบจารึ ก
กล่าวถึงพระเจ้ าอโศกมหาราช กษัตริยอ์ นิ เดีย
ที่ ส่ง สมณทูต มาเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนา
ยังดินแดนหลายแห่งรวมทังสุ
้ วรรณภูมิ ซึ่ง
นั ก โบราณคดี เ ชื่ อ ว่ า เป็ นดิ น แดนซึ่ ง เป็ น
ประเทศไทยในปั จจุบนั

หลักฐานทางวรรณกรรมที่ส�ำคัญอีก
ชิ น้ หนึ่ ง คื อ มหากาพย์ ร ามยณะ (บัน ทึ ก
เรื่ องราวช่วง 300 ปี ก่ อน ค.ศ. 200 ราว
พุทธศตวรรษที่ 3 และต่อเติมใน ค.ศ. 200
ราวพุทธศตวรรษที่ 8) ในชือ่ ว่า “สุวรรณทวีป”
หมายถึงคาบสมุทรทองค�ำหรื อดินแดนแห่ง
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ทอง โดยกล่าวถึงพ่อค้ าชาวอินเดียเดินทาง
มาติดต่อค้าขายกับกลุม่ ประเทศทางตะวันออก
ตัง้ แต่ ต้ น พุท ธกาล คัม ภี ร์ ปุร าณะ (ฉบับ
ปัจจุบนั มีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 - 11)
กล่า วถึ ง นัก เดิ น เรื อ ชาวอิ น เดี ย ที่ เ ดิ น ทาง
ไปยังชายฝั่ งของดินแดนเอเชี ยตะวันออก
เฉียงใต้ และพบว่าพ่อค้ าชาวอินโดนีเซียไปแวะ
ชายฝั่ งทะเลของอินเดียด้ วย
นอกจากนี ้ ยังมีชาดกในพระพุทธศาสนา
กล่าวถึงพระโพธิสตั ว์ครัง้ เสวยพระชาติเป็ น
พระมหาชนกเดินทางโดยทางเรือมาแสวงโชค
ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เรื่ องเหล่านี ้ล้ วนเป็ น
เครื่ อ งยื น ยัน ว่ า ชาวอิ น เดี ย เดิ น ทางมายัง
สุวรรณภูมิเป็ นเวลานานแล้ ว
พุทธศตวรรษที่ 6 - 7 มีตำ� นานการก�ำเนิด
ของอาณาจักรฟูนันซึ่งมีเมืองท่าอยู่ที่เมือง
ออกแก้ ว ประเทศเวียดนาม ตามบันทึกของ
ราชทูตจีนนามว่า “คัง - ไถ” (Kang Tai) และ
“ชู - ยิง” (Chu Ying) ซึง่ เดินทางไปฟูนนั ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 8 (ต้ นฉบับเดิมหายไป
แต่ถกู น�ำมากล่าวถึงในสมัยหลังโดยเฉพาะ
จดหมายเหตุ ร าชวงศ์ เ หลี ย ว) กล่ า วถึ ง
พราหมณ์ โกณฑินยะ ที่เดินทางมาทางเรื อ
ภายหลังสมรสกับธิดาพระยานาค (นางหลิวเหย่)
ซึ่งเป็ นหัวหน้ าของชนพืน้ เมือง อาณาจักร
ฟูนนั นี ้ยังคงมีการพัฒนาการเรื่ อยมาจนถึง
พุทธศตวรรษที่ 10 ชาวอินเดี ยที่ เดินทาง
มายัง สุว รรณภูมิ แ รกๆ ก็ ค งมี ก ารแวะพัก
ตามรายทางเพือ่ หลบคลืน่ ลม แสวงหาเสบียง
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และน� ้ำจืด ที่ใดเหมาะก็ตงเป็
ั ้ นสถานีการค้ า
ต่อมาก็มีการตังถิ
้ ่นฐานถาวร
มี ก ารบั น ทึ ก ของชาวยุ โ รป (The
perilous of the Eritrean) ระบุว่ามีท่าทาง
ฝั่ งทะเลด้ านตะวันตกของอินเดีย เช่น กมรา
(การเวริ ปัฏฏฺนัม) โปดูเก (กาเวริ ปัฏฏินมั )
โปดูเก (อริ กเมฑู ใกล้ เมืองปอนดิเชอรี ) และ
โสปั ตมะ ที่มีเรื อออกไปค้ าขายยังดินแดน
สุวรรณภูมิ
ชาวอินเดียเหล่านี เ้ ป็ นผู้มีความรู้ ใน
วิทยาการต่างๆ รวมทัง้ มีความช�ำนาญใน
การจัดการระเบียบสังคมของคนหมู่มากให้
อยูร่ ่วมกันอย่างสงบสุข นานเข้ าก็ได้ รบั ยกย่อง
ให้เป็ นหัวหน้า เริม่ มีการจัดระเบียบการปกครอง
การแบ่ ง งาน แบ่ ง หน้ าที่ ดัง เช่ น ที่ เ มื อ ง
ออกแก้ วราชธานีของอาณาจักรฟูนนั ซึง่ เป็ น
เมื อ งที่ มี คู น� ำ้ คั น ดิ น ล้ อมรอบตามคติ
การสร้ างเมื อ งแบบโบราณของอิ น เดี ย ใน
ราชวงศ์โมริยะ ลักษณะการสร้ างแบบนี ้ยังตกทอด
มาถึ ง เมื อ งในสมั ย ทวารวดี ใ นดิ น แดน
ประเทศไทย
ชาวอินเดียเข้ ามาค้ าขายกับดินแดน
แถบคาบสมุทรมลายู ตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่
14 - 15 เป็ นชาวอินเดียตอนใต้ ที่ข้ามมาจาก
แคว้ นกลิงคราษฎร์ เมืองมัทราช เดินทางมา
ขึ ้นบกทีบ่ ริเวณอ�ำเภอตะกัว่ ป่ า พังงา ล่องมา
ตามล�ำน� ำ้ พังงาขึน้ ไปตัง้ ชุมชนเมื องไชยา
ปั จจุบนั อีกพวกหนึง่ กระจายออกไปตังชุ
้ มชน
ชายฝั่ งทะเลตามแนวสันทรายอ�ำเภอเมือง

สิชล นครศรี ธรรมราช มีเมืองใหญ่คือบริ เวณ
ที่เป็ นเมืองนครศรี ธรรมราชปั จจุบนั ซึง่ เป็ น
ทั ง้ เมื อ งท่ า ค้ าขายและเผยแพร่ ศิ ล ป
วัฒนธรรมทังศาสนาพราหมณ์
้
และศาสนาพุทธ
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ เ ด่ น ชั ด
อี ก แห่ ง ที่ แ สดงถึ ง การตัง้ ชุม ชนเมื อ งและ
ติดต่อทางวัฒนธรรมกับภายนอก คือผลจาก
การขุดค้ นบริ เวณแหลมโพธิ์ อ�ำเภอไชยา
สุราษฏร์ ธานี ที่แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อ
สัม พัน ธ์ ท างการค้ า นัน้ ล้ ว นมี พัฒ นาการ
อย่างเป็ นขันตอน
้
โบราณวัตถุทพี่ บโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เครื่ องถ้ วยจีน แก้ วและลูกปั ดนัน้
ล้ วนมีอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15
เป็ นส่ว นใหญ่ ไม่ พ บโบราณวัต ถุที่ มี อ ายุ
หลั ง พุ ท ธศตวรรษที่ 16 เลย นั บ เป็ น
โบราณวัตถุในสมัยราชวงศ์ถงั ร่วมสมัยเดียวกัน
กับบันทึกของพระภิกษุอี ้จิง ทีก่ ล่าวถึงดินแดน
ศรี วิชยั ได้ แวะพักอยู่ถึง 6 เดือน เมืองไชยา
ก็น่าจะเป็ นเมืองหนึ่งของอาณาจักรศรี วิชยั
ซึ่งเป็ นรัฐที่มีการค้ าขายทางทะเลตะวันตก
จากจีนถึงชวา ตลอดไปยังอินเดีย เปอร์ เซีย
อาหรับ และโรมัน
ในช่วงนีเ้ ริ่ มมี “เมือง” ซึ่งมีลกั ษณะ
คล้ า ยกับ เมื อ งในอาณาจัก รฟู นัน เกิ ด ขึ น้
หลายเมืองทีบ่ ริเวณชายขอบทีร่ าบภาคกลาง
ตลอดถึงภาคใต้ บริเวณคาบสมุทรมลายู เช่น
เมืองอินทร์ บรุ ี (จังหวัดสิงห์บรุ ี ) เมืองดงคอน
(จัง หวัด ชัย นาท) เมื อ งนครปฐมโบราณ
เมืองอูท่ อง (จังหวัดสุพรรณบุรี ) เมืองคูบวั

(จัง หวัด ราชบุ รี ) ทางทิ ศ ตะวัน ตก เมื อ ง
ศรี มโหสถ (จังหวัดปราจีนบุรี) เมืองดงละคร
(จังหวัดนครนายก) เมืองพระรถ เมืองศรี พโล
(จังหวัดชลบุรี) เมือพริบพลี (จังหวัดเพชรบุรี)
อาณาจักรตามพรลิงค์ (เมืองนครศรีธรรมราช)
เป็ นต้ น

จากรายการวิ จัย เรื่ อ งเมื อ งโบราณ
ชายฝั่ ง ทะเลบริ เ วณที่ ร าบภาคกลางของ
อาจารย์ทิวา ศุภจรรยาและอาจารย์ผ่องศรี
วนาสิน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุวา่
ชายฝั่ งทะเลในสมั ย ทวารดี อ ยู่ ห่ า งจาก
ชายฝั่ งปั จจุบนั เข้ าไปประมาณ 140 กิโลเมตร
เมื องโบราณต่างๆ ที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
ล้ วนอยูใ่ กล้ ชายฝั่ งทะเลเดิมทังสิ
้ ้น
แม้ จะยังไม่มีการพบหลักฐานที่เป็ น
บันทึกเกีย่ วข้ องกับการค้ าขายทางเรือโดยตรง
แต่กม็ กี ารพบโบราณวัตถุจ�ำพวกตราประทับ
รู ป เรื อ ท� ำ ด้ ว ยดิ น เผา ภาพสลัก รู ป เรื อ ที่
ปราสาทนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
และที่ส�ำคัญก็คือ พบชิน้ ส่วนของเรื อซึ่งมี
เทคนิคการต่อเรื อแบบโบราณอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ทีเ่ มืองโบราณสมัยทวารวดี
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เช่น แหล่งเรือคลองท่อม จังหวัดกระบี่ แหล่งเรือ
ควนธานีใกล้ กับวัดโคกยาง อ�ำเภอกันตรัง
จังหวัดตรัง และแหล่งเรือทีบ่ ้านโคกขวาง อยูท่ าง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองกาไว (เมืองเพนียด)
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเทคนิ คการต่อเรื อแบบ
โบราณดังกล่าวคล้ายกับทีพ่ บในบริเวณน่านน� ้ำ
ใกล้ เคียง เช่น เกาะสุมาตราอีกด้ วย
แม้จะยังไม่มกี ารพบซากเรือสมัยทวารวดี
ที่ ส มบูร ณ์ ใ นน่ า นน� ำ้ ไทย แต่รู ป แบบของ
วัฒนธรรมที่กระจายอยู่ทวั่ ภูมิภาค รวมทัง้
เอกสารโบราณเป็ นสิง่ ยืนยันได้ วา่ คนในสมัย
ทวารวดีได้ มีการใช้ เรื อเดินทางไกลติดต่อ
ถึงกันระหว่างดินแดนอาหรับ อินเดีย และ
สุพรรณภูมิ
พุทธศตวรรษที่ 19 สมัยสุโขทัย

สุโขทัยเป็ นอาณาจักรทางตอนเหนือ
ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรมขอมและวั ฒ นธรรมทาง
พระพุ ท ธศาสนาแบบลัง กาเป็ นรากฐาน
ส่วนทางตอนใต้ ของสุโขทัย แถบลุ่มแม่น� ้ำ
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ลพบุรีมี แคว้ นละโว้ ทางตะวันตกเฉียงใต้ มี
แคว้ นสุวรรณภูมิ ทางตอนเหนือมีอาณาจักร
ล้ า นนา เมื อ งต่ า งๆ ดัง กล่ า วมี ห ลัก ฐาน
การตังถิ
้ ่นฐานสืบทอดมาตังแต่
้ สมัยทวารวดี
และมีการทอดวัฒนธรรมให้ แก่กนั โดยเฉพาะ
ศิ ล ปะในการก่ อ สร้ างศาสนสถานและรู ป
เคารพในศาสนามีหลักฐานทางเอกสารของ
จีนกล่าวถึงแคว้ นสุพรรณภูมิและสุโขทัยว่า
มีการส่งทูตไปทางเรือเพือ่ เจริญสัมพันธไมตรี
กับราชส�ำนักมองโกลแห่งราชวงศ์หยวนของ
จีนถึง 10 ชุดทูตจากสยามจะน�ำบรรณาการ
(Tributary relation) ไปถวายกษัตริย์จีนและ
จะได้ รับของพระราชทานมีมูลค่ามากกว่า
ของทีน่ ำ� ไปถวายหลายเท่าและเป็ นทีต่ ้ องการ
ของตลาด เอกสารบัน ทึ ก เรื่ อ งการทูต ไว้
อย่างละเอียดแต่มิได้ กล่าวถึงการค้ า อาจ
เป็ นเพราะจี น มิ ไ ด้
คิดว่าการแลกเปลีย่ น
คณะทู ต เป็ นเรื่ อ ง
การค้ า ราชส� ำ นัก
ในแถบนี ค้ งได้ รั บ
ผลก� ำ ไรที่ แ ฝงกั บ
การค้ าอยู่มาก แต่
คงมี ก ารค้ าที่ มิ ไ ด้
แฝงในรูปการทูตอยู่
ด้ ว ย สุโ ขทัย มี อุต สาหกรรมการท� ำ เครื่ อ ง
ถ้ ว ยชามมานานแล้ ว อย่ า งน้ อ ยราวพุท ธศตวรรษที่ 16 - 17 การทีส่ โุ ขทัยได้ ชา่ งเทคนิค
จากจี น ท� ำ ให้ เ ครื่ อ งสัง คโลกมี รู ป แบบจี น

อย่างมากและมีคณ
ุ ภาพดีสามารถส่งออกได้
ในขณะที่ สิ น ค้ า จี น ขาดแคลนเพราะเกิ ด
สงครามกลางเมื อ งจากการเปลี่ ย นจาก
ราชวงศ์มองโกลและราชวงศ์เหม็งต่อมา
พุทธศตวรรษที่ 20 - 24 สมัยอยุธยา
อาณาจักรอยุธยาถือก�ำเนิดขึ ้นเมื่อปี
พ.ศ. 1893 ในท�ำเลซึ่งเหมาะสมจะเป็ น
เมืองท่าค้ าขายทางน� ้ำอย่างแท้ จริ ง กล่าวคือ
มีชมุ ชนตังมั
้ น่ อยูบ่ ริเวณนันมาก่
้ อน ตัวเกาะเมือง
ล้ อมรอบด้ วยแม่ น� ำ้ 3 สาย คื อ แม่ น� ำ้
เจ้ าพระยา แม่น�ำ้ ลพบุรี และแม่น�ำ้ ป่ าสัก
ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่
เป็ นแหล่งของป่ า เช่น ทางตะวันตก ลุม่ แม่น� ้ำ
กลอง วัตถุต้นก�ำเนิด คือ ดินเป็ นหินปูนซึง่
เมือ่ ผุสลายตัวจะได้ดนิ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์สงู
มีค�ำกล่าวกันว่า “ช้ างป่ าต้ น คนสุพรรณ”
ป่ าต้ นอยูแ่ ถบอ�ำเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่ อยไปทางตะวันตกจนถึงเมืองกาญจนบุรี
เป็ นแหล่งที่ อุดมไปด้ วยช้ างแดง แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ าได้ เป็ นอย่างดี
ส่วนทางทิศตะวันตกก็มีป่าใหญ่ คือบริ เวณ
ดงศรี มหาโพธิซงึ่ ครอบคลุมพื ้นที่กว้ างขวาง
มากตัง้ แต่กัมพูชาจนถึงจังหวัดปราจี นบุรี
และฉะเชิงเทรา
การพาณิชย์นาวีของไทยมีความเจริญ
รุ่ งเรื องเป็ นอย่างมากในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เป็ น ราชธานี เนือ่ งจากชัยภูมทิ ตี่ งอยู
ั ้ ใ่ นท�ำเล
ที่เหมาะสมเป็ นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางด้ าน

ตะวันออกคือ จีน ญี่ปนุ่ กับทางตะวันตกคือ
อินเดียและอาหรับ พ่อค้ าที่เดินทางค้ าขาย
ระหว่ า งน่ า นน� ำ้ มหาสมุ ท รอิ น เดี ย กั บ
ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจึงมักแวะพักและขนถ่าย
สินค้ ารวมทังซื
้ ้อสินค้ าของตนทีก่ รุงศรีอยุธยา
หรื อเมืองท่าที่อยู่ในราชอาณาจักรทัง้ ทาง
ด้ านตะวันออกคือนครศรี ธรรมราช สงขลา
ปั ตตานี และเมืองท่าด้ านตะวันตกคือ เมือง
มะริด ทวาย และตะนาวศรี และด้ วยสาเหตุ
ที่ต้องท�ำการค้ าทัง้ จีนและอินเดีย อาหรั บ
ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อค้ าขาย
จึ ง มี ก ารตัง้ ขุ น นางขึ น้ มาท� ำ หน้ าที่ นี ้ คื อ
กรมท่าขวา มีหน้ าที่ติดต่อการค้ ากับพ่อค้ า
จากอินเดีย อาหรั บ กรมท่าซ้ ายท�ำหน้ าที่
ติดต่อการค้ ากับจีน ผู้ทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งเจ้ ากรม
ทังสองกรมนี
้
้เป็ นคนเชื ้อชาติจีนและอินเดีย
หรืออาหรับ และรวมถึงการแต่งตังคนทั
้ งสอง
้
เชื อ้ ชาติ ขึน้ เป็ นเจ้ า เมื อ งท่า ส� ำ คัญ ๆ ทาง
ด้ านนันอี
้ กด้ วย
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การค้ าระหว่างไทยกับจีนมีลกั ษณะ
พิเศษคือ เป็ นการค้าในระบบบรรณาการ ทีจ่ นี
เรียกกันว่า การจิ ้มกล้ องเพราะจีนถือว่าตัวเอง
เป็ นชาติใหญ่ ต้องให้ ความคุ้มครองชาติที่
เล็กกว่า การน�ำเอาเครื่องบรรณาการไปถวาย
องค์ พระจักรพรรดิจีนถื อว่าเป็ นการแสดง
ความอ่อนน้อมต่อจีนในขณะทีท่ างฝ่ ายไทยเอง
ก็ยอมรั บในระบบนี ้ เพราะผลประโยชน์ ที่
ได้ รับจากการค้ ากับจีนที่มีเป็ นจ�ำนวนมาก
ทัง้ ด้ ว ยการส่ ง สิ่ ง ของไปเป็ นอัน มากและ
การน�ำสินค้ าไปขายให้ กบั พ่อค้ าเอกชนของ
จีนตามเมืองท่าชายฝั่งทะเล เช่น เมืองกวางตุ้ง
เมืองเอ้ หมึก เป็ นต้ น การค้ าของไทย สมัยนัน้
จะเป็ นลั ก ษณะผู ก ขาดการค้ าผ่ า นทาง
ตัวแทนการค้ าของรัฐคือ พระคลังสินค้ า และ
อาศัยพ่อค้ าชาตินัน้ ๆ น� ำสินค้ าไปขายยัง
เมื อ งนั น้ เพื่ อ ความสะดวกในการติ ด ต่ อ
ค้ าขายและการได้ รับสิทธิพิเศษทางการค้ า
ในด้ านต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ
อันเข้ มงวด เช่น ใช้ พอ่ ค้ าเรือเพือ่ ผลประโยชน์
จะได้ รับด้ วย หรื อใช้ เรื อส�ำเภาจีนและลูกเรื อ
จีนในการค้ากับจีน ใช้เรือแบบอาหรับในการค้า
กับอินเดียและอาหรับ
สินค้าของไทยทีส่ ง่ ไปขายยังต่างแดนนัน้
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นผลิ ต ผลที่ ไ ด้ จ ากป่ าและ
เครื่ องเทศ เช่น ไม้ ฝาง ไม้ กฤษณา หนังสัตว์
โดยเฉพาะหนังกวางเป็ นสินค้าส�ำคัญทีส่ ง่ ออก
ไปญี่ ปุ่ นเป็ นจ� ำ นวนมาก โดยผ่ า นพ่ อ ค้ า
คนกลางคือ ฮอลันดา เครื่ องเทศชนิดต่างๆ
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เช่น กระวาน กานพลู อบเชย และพริ กไทย
สิ น ค้ าส� ำ คั ญ ที่ ไ ทยส่ ง ไปจี น ในช่ ว งสมั ย
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนปลายคื อ ข้ าว ซึ่ ง มี
ความต้องการมาก เนือ่ งจากเกิดการขาดแคลน
ข้ าวภายในประเทศ พระจั ก รพรรดิ ท รง
พยายามชักจูงด้ วยวิธีต่างๆ ให้ ไทยส่งข้ าว
ไปยังจีนทังการยกเว้
้
นภาษีสนิ ค้ าข้ าวพร้ อมๆ
กับการลดภาษี สนิ ค้ าชนิดอื่นให้ ด้วย
ญี่ปนเป็
ุ่ นอีกชาติหนึง่ ในเอเชียตะวันออกที่มีบทบาททางการค้ ากับไทยในสมัย
กรุงศรีอยุธยาเพราะอยูใ่ กล้กบั จีน ในระยะแรก
เรื อ สิ น ค้ าจากกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเดิ น ทางไป
ค้ าขายถึงเพียงแค่หมู่เกาะริ วกิว ต่อมาจึง
เดิ น ทางขึ น้ ไปถึ ง เมื อ งท่ า ฮิ ร าโด แต่ ด้ ว ย
ความยากล�ำบากในการเดินทางและอันตราย
จากโจรสลัด ในเวลาต่อมากรุ งศรี อยุธยา
ก็ไม่ได้ สง่ พ่อค้ าเดินทางไปค้ าขายเอง แต่จะ
ค้ าขายกับญี่ปนผ่
ุ่ านคนกลางคือ ฮอลันดา
ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ชาว
โปรตุเกสเป็ นชาวยุโรปชาติแรกทีเ่ ดินทางเข้ า
มาติดต่อค้ าขายกับไทย โดยโปรตุเกสยึด
ได้ เมืองกัว เมืองท่าบนชายฝั่ งภาคตะวันตก
เฉียงใต้ ของอินเดียเป็ นศูนย์กลางในการขยาย
อิ ท ธิ พ ลทางการค้ า และมายึ ด เอาเมื อ ง
มะละกาบนคาบสมุทรมลายูเอาไว้ อีกและ
พยายามชั ก ชวนให้ ไทยส่ ง เรื อ สิ น ค้ าไป
ค้ าขายกับมะละกา
ต่อมาจึงมีชาติตะวันตกอื่นๆ เดินทาง
เข้ าค้ าขายและตัง้ สถานี การค้ าของตนใน

ราชอาณาจักร คือ ชาวฮอลันดา ชาวอังกฤษ
ชาวฝรั่งเศส แต่ฮอลันดามีบทบาททางการค้ า
กับกรุงศรี อยุธยามากกว่าชาติอื่นๆ สินค้ าที่
ฮอลันดาต้องการจากไทยคือ หนังสัตว์ เขาสัตว์
โดยเฉพาะหนั ง กวางมี ป ริ ม าณการซื อ้
ปี ละหลายแสนผื น นอกจากนี ้ ก็ มีข้าวซึ่ง
ฮอลันดาส่งไปยังเมืองปั ตตาเวียศูนย์กลาง
การขยายอิทธิพลของตนซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะชวา
การพาณิชย์นาวีของไทยทีด่ ำ� เนินไปนี ้ท�ำรายได้
ให้ กับ ประเทศเป็ นอัน มาก จึง ท� ำ ให้ ร าชอาณาจักรที่มีกรุงศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กลางนี ้
เจริ ญรุ่ งเรื องอยู่เป็ นเวลานานกว่า 400 ปี
จนกระทัง่ ถูกโจมตีจากกองทัพพม่าและสูญเสีย
เอกราชไปในปี พ.ศ. 2310 การค้ าทางทะเล
จึงหยุดชะงักไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะ
กลับมาเฟื่ องฟูอีกครัง้ ในสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้ น
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาการค้าต่างประเทศ
เป็ นรายได้ทสี่ ำ� คัญของบ้านเมือง ประเทศคูค่ ้า
ในยุคแรกคือจีนและอินเดีย พระมหากษัตริยไ์ ทย
ตั ง้ แต่ ส มั ย อยุ ธ ยาตอนต้ นเป็ นต้ นมา
ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คัญ ในเรื่ อ งนี ้ เช่ น สมเด็ จ
พระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางระเบียบราชการ
ในพระไอยการต�ำแหน่งนาพลเรื อน ก�ำหนด
ต�ำแหน่งเกีย่ วกับการค้า เช่น ต�ำแหน่งเจ้ากรมท่า
ล่ามภาษาต่างๆ นายส�ำเภา นายเรื อ ต้ นหน
ซ่อมแปลงส�ำเภา และเจ้ าหน้ าที่ประจ�ำเรื อ
ต่างๆ นับแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
เป็ นต้ นมา มีชาวยุโรปต่างๆ ได้ เข้ ามาติดต่อ

การค้ าขายกั บ กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาจนถึ ง สมั ย
สมเด็ จ พระนารายณ์ ม หาราช กระทั่ ง มี
ค�ำกล่าวว่า “เงินทองไหลมาเทมา”
หลังจากนันในสมั
้
ยอยุธยาตอนปลาย
แม้ วา่ การค้ ากับชาติตะวันตกจะเสือ่ มโทรมลง
แต่ ก ารค้ ากั บ ประเทศในเอเชี ย ด้ วยกั น
กลับขยายตัวเพิ่มมากขึ ้น กรุงศรี อยุธยาเป็ น
ศูนย์รวมของเรื อสินค้ าชนิดต่างๆ และมัง่ คัง่
ร�่ำรวยอย่างยิง่ โดยเฉพาะการค้ ากับจีนซึง่ เกิด
ทุพ ภิ ก ขภัย ในบ้ า นเมื อ งจึง ต้ อ งซื อ้ ข้ า วไป
เลี ้ยงประชากร พระจักรพรรดิจีนได้ ยอมเปิ ด
ประเทศค้ าขายตังแต่
้ พ.ศ. 2227
มีค�ำกล่าวถึงความร�่ ำรวยของอยุธยา
คือ “เมืองที่เต็มไปด้ วยเจดีย์ทองค�ำ” จาก
จดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ (แชร์ แวส)
ซึ่ง เข้ า มาในรั ช สมัย สมเด็ จ พระนารายณ์
มหาราชนีม้ ีการบันทึกว่าอยุธยาเป็ นเมือง
ที่เต็มไปด้ วยพระเจดีย์และพระราชวังซึ่งใช้
ทองค� ำ ประดั บ ในพระวิ ห ารหลวงก็ มี
พระพุท ธรู ป ทองค� ำ สูง ใหญ่ ซึ่ ง หมายถึ ง
พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปหุ้มทอง
ในพระวิหารพระศรีสรรเพชญ์ จากค�ำบอกเล่า
ต่ า งๆ เหล่ า นี ค้ งมี ส่ ว นท� ำ ให้ อ ยุธ ยาเป็ น
เมื อ งที่ ค นจากต่า งถิ่ น อยากเข้ า มาติ ด ต่อ
ค้ า ขายและชมความงามตระการตาของ
สถานที่ส�ำคัญต่างๆ
ในสมั ย นี ถ้ ึ ง เป็ นยุ ค ทองของการ
อนุรักษ์ โบราณสถานในสมัยอยุธยา มีการใช้
พระราชทรั พ ย์ จ� ำ นวนมากปฏิ สั ง ขรณ์
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วัดวาอารามต่างๆ เช่น วัดพระราม วัดราชบูรณะ
วัดมเหยงค์ วัดภูเขาทอง ฯลฯ งานบูรณะ
เหล่านี ้ต้ องใช้ พระราชทรัพย์เป็ นจ�ำนวนมาก
คงเป็ นสิ่งแสดงให้ เห็นถึงสภาพเศรษฐกิ จ
ในช่วงที่บ้านเมืองสงบติดต่อกันมาเป็ นเวลา
นานได้ เป็ นอย่างดี
อยุธยาซึ่งเคยเป็ นราชธานี ที่รุ่ งเรื อง
ต่อเนือ่ งกันมาถึง 417 ปี ก็มอี นั ต้องปิ ดฉากลง
ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ าเอกทัศ ที่เกิด
สงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 มีการปล้ น
สะดม ฉุดคร่ากวาดต้ อน ท�ำลายวัดวาอาราม
เผาบ้ านเรื อนนับหมื่นหลัง ไฟไหม้ อยู่นาน
นับเดือนจึงสงบ อยุธยาที่เคยมีความรุ่งเรื อง
ในด้ านต่างๆ ก็ถงึ กาลอวสานในครัง้ นัน้
กรุ งธนบุรีและกรุ งรั ตนโกสินทร์
การพาณิ ชย์ ของไทยเริ่ มต้ นขึน้ ใหม่
อี ก ครั ้ง ในสมั ย ธนบุ รี หลั ง จากสมเด็ จ
พระเจ้ าตากสิ น มหาราชทรงสถาปนา
กรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี แห่งใหม่ การฟื ้นฟู
และบูร ณะปรั บ ปรุ ง บ้ า นเมื อ งต้ อ งใช้ เ งิ น
จ�ำนวนมาก การค้าทางทะเลเป็ นการหารายได้
เข้ าประเทศได้ เป็ นจ�ำนวนมากในระยะเวลา
อันสัน้ พระองค์จงึ ทรงพยายามฟื น้ ฟูการค้ า
ทางทะเลขึน้ ใหม่อีกครั ง้ ทรงโปรดฯ ให้ มี
การติดต่อกับราชส�ำนักจีนเพื่อขอการรับรอง
ฐานะของพระองค์ อันจะน� ำมาซึ่งการเปิ ด
การค้ าอย่างเป็ นทางการกับจีนอีกครัง้ หนึ่ง
แต่ในระยะแรกของการพยายามติดต่อกับจีน
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ไม่ประสบผลส�ำเร็จ เพราะทางราชส�ำนักจีน
ไม่ รั บ รองฐานะของพระองค์ จนในที่ สุด
ทางราชส�ำนักจีนยอมรับรองฐานะของพระองค์
การพาณิชย์นาวีของไทยจึงเริม่ ขึ ้นใหม่อกี ครังหนึ
้ ง่
แต่รชั สมัยของสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
ก็สิ ้นสุดในระยะเวลาอันรวดเร็วในปี พ.ศ. 2325
นันเอง
้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ ้นครองราชย์
พระองค์โปรดฯ ให้ ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี
ข้ ามมายังฝั่ งกรุ งเทพมหานคร ในสมัยนี ้
การฟื น้ ฟูบูรณบ้ านเมืองยังคงด�ำเนินต่อไป
และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ก็ ท รงฯ ด� ำ เนิ น นโยบายการค้ า ทางทะเล
เช่นเดียวกับทีส่ มเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช
ได้ ด� ำ เนิ น การมา และในการติ ด ต่ อ กั บ
ราชส�ำนักจี นในระยะแรกก็ประสบปั ญหา
การไม่ ย อมรั บ รองฐานะของพระองค์
เช่ น เดี ย วกัน แต่ ใ นที่ สุด ทางราชส� ำ นัก ก็
ยอมรับฐานะของพระองค์และมาสูก่ ารส่งเรือ
สินค้ าไปค้ าขายยังฝั่ งทะเลของจีน การค้ า
ทางทะเลกั บ จี น มาเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งมากใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รั ชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 3 ดังปรากฏ
ในเอกสารของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามา
ยัง กรุ ง เทพมหานครในขณะนัน้ กล่า วถึ ง
การค้ าส�ำเภาระหว่างไทยกับจีนจ�ำนวนมาก
ถึง 90% ของจ�ำนวนการค้าทังหมดของประเทศ
้

สินค้ าที่ค้าขายก็ยงั คงเป็ นสินค้ าที่เป็ น
ผลิตผลจากป่ า เช่น ไม้ ฝาง ไม้ กฤษณา ไม้ สกั
และผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้ าว ยาสูบ
และเครื่องเทศต่างๆ เช่น กระวาน กานพลู ดีปลี
อบเชย พริ กไทย เป็ นต้ น และในสมัยนีเ้ อง
มีการส่งเสริ มให้ น�ำชาวจีนอพยพมาท�ำ การ
เพาะปลูก อ้ อ ยและท� ำ น� ำ้ ตาลทรายตาม
กรรมวิธีแบบโบราณของจีน พื ้นที่ที่ปลูกอ้ อย
กันมากคือ เมืองนครไชยศรี เมืองฉะเชิงเทรา
และเมืองสมุทรสาคร เป็ นต้ น
นอกจากการค้ ากับจีนแล้ ว ไทยยังส่ง
เรื อสินค้ าไปค้ าขายกับเพื่อนบ้ าน เช่น แถบ
คาบสมุทรมลายู เกาะชวา เป็ นต้ น โดยเฉพาะ
สิงคโปร์ ซึ่งกลายเป็ นศูนย์กลางการค้ าแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากอังกฤษได้ เข้ ามา
ยึดครองในปี พ.ศ. 2363 และตัง้ สิงคโปร์
เป็ นศูนย์กลางในการขยายอิทธิพลทางการค้ า
ในเอเชียจากอินเดียไปยังจีน
ในบรรดาชาติตะวันตกที่เข้ ามาติดต่อ
ค้ าขายกับไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้ นนัน้
อัง กฤษเป็ นชาติ ที่ มี บ ทบาทมากกว่า ชาติ
ตะวัน ตกอื่ น ๆ โดยอัง กฤษส่ ง นายจอห์ น
ครอว์เฟิ ร์ ด (John Croward) เข้ ามาขอท�ำ
สนธิ สัญ ญาทางการค้ า กับ ไทยในรั ช สมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย
รัชกาลที่ 2 ในปี พ.ศ. 2367 แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
แต่ใ นที่ สุด การท� ำ สนธิ สัญ ญาทางการค้ า
ระหว่างไทยกับอังกฤษก็ประสบผลส�ำเร็ จ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั

รั ช กาลที่ 3 โดยอัง กฤษส่ ง ร้ อยเอกเฮนรี่
เบอร์ นี่ (Henry Burney) เป็ นตัวแทนเข้ ามา
ท� ำ สนธิ สัญ ญา โดยมี ส าระส� ำ คัญ ให้ ไ ทย
เปิ ดการค้ าเสรีโดยไม่ต้องผ่านพระคลังสินค้ า
และก� ำหนดพิกัดอัตราภาษี สินค้ าเข้ าและ
ออก แต่อย่างไรก็ตามแม้ วา่ จะมีการท�ำสนธิ
สัญญากันแล้ ว แต่ก็มีการละเมิดสัญญาอยู่
บ่อยครัง้ จนในที่สดุ อังกฤษก็สง่ เซอร์ จอห์น
เบาว์ริง (Sir John Bawring) เข้ ามาขอแก้ ไข
สนธิ สัญญาใหม่โดยยังคงเน้ นให้ ไทยเปิ ด
การค้ าเสรี และก�ำหนดพิกดั อัตราภาษี สนิ ค้ า
เข้าและออก และเพิม่ สัญญาในเรื่องสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตเพื่อให้ ความคุ้มครองคนใน
บังคับของอังกฤษ
สิ น ค้ าของไทยที่ อั ง กฤษต้ องการ
นอกจากสินค้ าจากป่ าและเครื่ องเทศแล้ ว
น�ำ้ ตาลทรายและดีบุกเป็ นสินค้ าที่อังกฤษ
ต้ อ งการจากไทยเช่ น เดี ย วกัน เนื่ อ งจาก
ในขณะนัน้ อุตสาหกรรมการผลิตกระป๋ อง
ซึง่ อังกฤษผูกขาดอยูก่ �ำลังขยายตัวและดีบกุ
เป็ นวัต ถุดิบ ที่ ใ ช้ เ ป็ นส่ว นผสมในการผลิต
กระป๋ องอย่างหนึ่งที่องั กฤษซื ้อจากไทยเพื่อ
ส่งไปขายยังอินเดียและยุโรป นอกจากนี ้ ก็มี
การท�ำไม้ สกั ซึ่งบริ ษัทของอังกฤษได้ เข้ ามา
ท�ำสัมปทานป่ าไม่สกั ในภาคเหนือของไทย
หลายบริษทั เช่น บริษทั บอมเบย์ เบอร์มา่ จ�ำกัด,
บริ ษัท หลุนส์ ที เลียวโนเวน จ�ำกัด เป็ นต้ น
การพาณิชย์นาวีได้ พฒ
ั นาไปอย่างมาก
ในระยะนี เ้ นื่ อ งจากการพัฒ นาทางด้ าน
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เทคโนโลยีการเดินเรื อที่ได้ น�ำเอาเครื่ องจักร
ไอน� ้ำมาใช้ กบั เรื อ ดังที่เรี ยกกันว่า เรื อกลไฟ
ท�ำให้ การขนส่งทางเรื อ สะดวกรวดเร็ วและ
บรรทุกสินค้ าได้ ปริ มาณครั ง้ ละมากๆ เรื อ
ส�ำเภาของจีนกลายเป็ นสิง่ ล้ าสมัยและค่อย ๆ
หายไปจากน่านน� ้ำในที่สดุ การค้ าระหว่าง
ประเทศของไทยได้ พฒ
ั นาเข้ าสูร่ ะบบสากล
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ทีร่ าคาของสินค้ าขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของ
ตลาดซึง่ เปลีย่ นแปลงไปเรื่ อยๆ น� ้ำตาลทราย
ซึง่ ครังหนึ
้ ง่ เคยเป็ นทีต่ ้องการของตลาดกลับกลาย
เป็ นสิ น ค้ า ที่ ต ลาดไม่ ต้ อ งการ เนื่ อ งจาก
มีจำ� นวนมากเกินไปเพราะฮอลันดาได้ สง่ เสริม
พั ฒ นาการปลู ก อ้ อยและเทคนิ ค การท� ำ
น� ้ำตาลทรายให้ ทนั สมัยขึ ้นโดยใช้ อาณานิคม
บนเกาะชวาเป็ นแหล่ ง ผลิ ต อ้ อ ยที่ ส� ำ คัญ
ส่วนข้ าว ดีบกุ และไม้ สกั เป็ นสินค้ าที่ตลาด
ต้ องการและเป็ นสินค้ าออกที่ส�ำคัญของไทย
ที่ส่งออกไปประเทศต่างๆ ในยุโรปโดยผ่าน
บริษทั การค้ าของอังกฤษ ข้ าว ดีบกุ และไม้ สกั
ยังคงเป็ นสินค้ าออกที่มีความส�ำคัญต่อมา
อีกเป็ นเวลานานหลายสิบปี

