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พฒันาการและบทบาทของอาเซียน

การก่อตัง้สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association 

of Southeast Asian Nations - ASEAN) 

สะท้อนปณิธานและความพยายามท่ีจะขจดั

ความขัดแย้งและส่งเสริมความร่วมมือ

ในภมิูภาค นัน่คือ เป็นความพยายามท่ีจะ

สร้างมิตรภาพและความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั

ภายหลงัความขดัแย้ง เช่น การเผชิญหน้า

ระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย และกรณี

พิพาทเร่ืองดินแดนซาบาห์ (Sabah หรือ 

North Borneo) ระหว่างมาเลเซียและ

ฟิลปิปินส์ ในชว่งต้นทศวรรษ 1960

ความเปลีย่นแปลงทางการเมืองภายใน

ประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในช่วง 

ค.ศ. 1965 มีสว่นส�าคญัในการปทูางส�าหรับ

การก่อตัง้สมาคมประชาชาติแห่งนี ้ โดยมี

ไทยซึง่ขณะนัน้มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัทกุฝ่าย 

ด�าเนินบทบาทส�าคญัในการไกล่เกลี่ยและ

ประสานงานจนท�าให้มีการจดัตัง้อาเซียนขึน้

โดย “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration 

หรือมกัเรียกกนัทัว่ไปวา่ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 

หรือ “Bangkok Declaration”)1 เม่ือวนัท่ี 8 

สงิหาคม ค.ศ. 1967 

การก่อตัง้อาเซียนนอกจากจะเป็น

ความพยายามท่ีจะสร้างมิตรภาพและ

ความเป็นน� า้หนึ่งใจเดียวกันในภูมิภาค

ดังกล่าวแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นพัฒนาการ

ส�าคญัของการสง่เสริมความร่วมมือในภมิูภาค

ในแนวทาง “ภมิูภาคนิยม” (regionalism) 

ขึน้ในภมิูภาคนี ้(หรือท่ีจริงเอเชียโดยรวมด้วย 

ธีระ นุชเป่ียม

1 “The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration, Bangkok, 8 August 1967”, Association of Southeast Asian Nations 

http://www.aseansec.org/1212.htm
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เพราะก่อนหน้านัน้แนวคิดหรือโครงการ

ความร่วมมือในระดบัภมิูภาคในเอเชียมกัจะ

มาจากการผลกัดันของมหาอ�านาจ ไม่ว่า

จะเป็นญ่ีปุ่ นในระหวา่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

หรือสหรัฐอเมริกาในชว่งหลงัสงครามก็ตาม) 

อย่างไรก็ดี ทัง้ในแง่ของความมุ่งหมายและ

ทิศทางในการพัฒนาของอาเซียนผ่านมา

หลายชว่งสมยัด้วยกนั จงึมีความจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องหวนกลบัไปมองพฒันาการในชว่งท่ีผา่นมา

เพ่ือจะได้เข้าใจอาเซียนในวนันีแ้ละทิศทาง

ท่ีจะก้าวตอ่ไปในอนาคต

พฒันาการของอาเซียน

แม้วา่อาเซียนในฐานะองค์การความร่วมมือ

ระดบัภมิูภาคจะมิได้มีลกัษณะเป็นพนัธมิตร

ทางทหารเพ่ือตอ่ต้านคอมมิวนิสต์เชน่ท่ีเคยมี

การจดัตัง้ขึน้มา

ก่ อ น ห น้ า นั น้ 

คือ  อง ค์การ

ส น ธิ สั ญ ญ า

ร่ ว ม ป้ อ ง กั น

ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ 

( S o u t h e a s t 

Asia Treaty 

Organization  

-  SEATO) ท่ี

ตัง้ขึน้ตามสนธิ

สญัญามะนิลา (Manila Pact) ใน ค.ศ. 1954 

แต่เม่ือแรกก่อตัง้ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 

5 ชาต ิได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ 

สงิคโปร์ และประเทศไทย นัน้ ความเป็นกลุม่ 

“ต่อต้านคอมมิวนิสต์” ของอาเซียนก็มิอาจ

ปฏิเสธได้ จนกระทั่งเม่ือมีกระแสความ

เปลีย่นแปลงขึน้ทัง้ภายในภมิูภาคและในโลก 

โดยเฉพาะการสิน้สดุของสงครามเยน็ท่ีท�าให้

ความขดัแย้งในภูมิภาคยุติลงไปด้วย และ

การแผข่ยายของกระแสโลกาภิวตัน์ (globalization) 

ท่ีส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาติในภูมิภาคนี ้

ด้วยนัน่เอง ท่ี “ภมิูภาคนิยม” ของอาเซียน

เปลี่ยนไป 

ในชว่งเกือบ 10 ปีแรกภายหลงัการก่อตัง้ 

อาเซียนแทบจะมิได้มีพฒันาการและบทบาท

ท่ีส�าคัญใดๆ ความเคลื่อนไหวเร่ิมปรากฏ

ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 แต่แนวทาง

ความร่วมมือท่ี

ชัดเจนเร่ิมขึน้

ใ น ช่ ว ง ก ล า ง

ทศวรรษ และเม่ือ

เกิดความขดัแย้ง

ครัง้ใหมใ่นภมิูภาค

ในชว่งทศวรรษ

ตอ่มา บทบาท

ของอาเซียนก็

มุง่ไปในแนวทาง

ความร่วมมือ

ทางการเมือง

เพ่ือจัดการกับปัญหานีร่้วมกันเป็นส�าคัญ 
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จนเม่ือเร่ิมทศวรรษใหมแ่ละความขดัแย้งยตุลิง 

อาเซียนจงึเข้าสูแ่นวทางความร่วมมือท่ีกลา่ว

ได้ว่าอยู่ในกระแสของ “ภูมิภาคนิยมใหม่” 

(new regionalism) ท่ีมีลกัษณะเป็น “ภมิูภาค

นิยมเปิด” (open regionalism) โดยเฉพาะ

ในแง่ของการขยายความร่วมมือออกไปสู่

ระดบักว้างในเอเชีย - แปซิฟิก เราจะสรุป

พฒันาการของอาเซียนเฉพาะตัง้แตต้่นทศวรรษ 

1970 ดงันี ้

1) ช่วงตน้ทศวรรษ 1970 ความเคลือ่นไหว

ในช่วงนีเ้ป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์สู้รบในอินโดจีน ท่ีปรากฏชดัวา่ 

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรไม่สามารถจะ

เอาชนะฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้ และรัฐบาลอเมริกนั

ก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะถอนตัวออกไป

ในเวลาไม่นานนัก ปฏิกิริยาส�าคัญของ

อาเซียนตอ่สภาพท่ีเกิดขึน้ คือ การประกาศ

ให้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็น “เขตสนัตภิาพ 

เสรีภาพ และความเป็นกลาง” (Zone of Peace, 

Freedom and Neutrality - ZOPFAN)2 

แม้วา่ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สงิคโปร์

และประเทศไทย ซึง่ยงัมีความผกูพนัใกล้ชิด

กบัประเทศตะวนัตก จะไมก่ระตือรือร้นมากนกั

เก่ียวกบัด�ารินี ้ แตจ่ดุมุง่หมายส�าคญัในการ

เคลื่อนไหวครัง้นี ้ ก็คือต้องการให้ภมิูภาคนี ้

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

ในอนาคตพ้นจากการแทรกแซงของ

มหาอ�านาจ ซึง่อาเซียนเหน็วา่เป็นต้นตอส�าคญั

ของความขดัแย้งในภมิูภาค

2) ช่วงกลางทศวรรษ 1970 ชยัชนะ

ของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนท�าให้อาเซียน

ต้องปรับตวัครัง้ส�าคญั กลา่วคือ ด้านหนึง่นัน้

คือความจ�าเป็นท่ีจะต้องเสริมสร้างความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาชาติท่ีมิใช่

คอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สว่นอีกด้านหนึง่ ก็คือการยอมรับและเปิดหนทาง

ท่ีจะให้มีการคืนดีและปรับความสมัพนัธ์กับ

ประเทศคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน 

การประชมุสดุยอดของอาเซียนท่ี

บาหล ีประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนกมุภาพนัธ์ 

ค.ศ. 1976 มีการลงนามในข้อตกลงท่ีจะเป็น

พืน้ฐานของทัง้ความสมัพนัธ์ภายในอาเซียน

ในเวลาต่อมา และการคืนดีกับประเทศ

คอมมิวนิสต์ คือ ปฏิญญาสมานฉนัท์อาเซียน 

(Declaration of ASEAN Concord)3 และ

สนธิสญัญาไมตรีและความร่วมมือในภมิูภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 

and Cooperation in Southeast Asia - TAC)4 

ข้อตกลงดงักล่าวนี ้ โดยเฉพาะสนธิสญัญา

ฉบับหลัง เป็นทัง้แบบแผนหรือแนวทาง

ปฏิบตั ิ(code of conduct) และกลไกส�าหรับ
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การขยายความร่วมมือให้ครอบคลมุทกุชาติ

ในภมิูภาค เพราะเปิดช่องทางให้ชาติท่ีมิได้

เป็นสมาชิกอาเซียนสามารถร่วมลงนามได้5

3) ช่วงทศวรรษ 1980 ปัญหากมัพชูา

ท่ีเกิดจากการรุกรานของเวียดนามตอ่ประเทศนี ้

ในชว่งปลายทศวรรษ 1970 เป็นบททดสอบ

ส�าคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภายในอาเ ซียน ปัญหานีท้� าใ ห้ เอเ ชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ต้องหวนกลบัไปสูก่ารแบง่ฝ่าย

เผชิญหน้ากันอีกตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 

1970 จนสิน้ทศวรรษต่อมา ฝ่ายหนึ่งคือ

อาเซียน ซึง่มีสหรัฐอเมริกาและจีน (ท่ีกลบัมา

คืนดีกับสหรัฐอเมริกาตัง้แต่ต้นทศวรรษ 

1970) ให้การสนบัสนนุ และอีกฝ่ายหนึง่คือ

เวียดนามและชาติพันธมิตรอินโดจีนท่ี

สหภาพโซเวียตและกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัออก 

(รวมทัง้ชาติอ่ืนๆ อีกบางชาติ เช่น อินเดีย) 

ให้การสนบัสนนุ

ความขัดแย้งครัง้นีแ้สดงให้เห็น

ความสามารถของอาเซียนทัง้ในด้านการมี

บทบาททางการทตูร่วมกนั และในการจดัการ

กบัความขดัแย้ง ประสบการณ์ของชว่งทศวรรษ 

1980 เม่ือประกอบกบัความส�าเร็จด้านเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศนีใ้นช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ 

ส่งผลต่ออาเซียนในหลายลกัษณะด้วยกัน 

โดยเฉพาะท่ีสะท้อนออกมาในรูปแบบ

ดงัตอ่ไปนี ้

5 สนธิสญัญานี ้ซึง่ก�าหนดให้ประเทศภาคีร่วมมือกนัเพ่ือสง่เสริมสนัตภิาพในภมิูภาค ยดึมัน่ในหลกัสนัตวิิธี ไมมี่การแทรกแซงกิจการ

ภายใน หรือด�าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีคกุคามประเทศอ่ืน เพ่ือสร้างสนัติสขุ เสถียรภาพและความมัน่คงท่ีเอือ้ต่อการพฒันา

เศรษฐกิจ สร้างความมัง่คัง่ให้เกิดขึน้ในภมิูภาคนีโ้ดยรวม นบัเป็นการ “สร้างรากฐานส�าหรับประชาคมท่ีเข้มแขง็และยัง่ยืนของชาติ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” โดยเฉพาะด้วยการ “เปิดให้รัฐอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกได้” เร่ืองเดียวกนั

 ความมัน่ใจในตวัเอง (self - 

confidence) เป็นผลจากทัง้ความส�าเร็จด้าน

การพฒันาเศรษฐกิจและความสามารถใน

การจดัการกบัการคกุคามตอ่เสถียรภาพและ

ความมัน่คงในภมิูภาค (ปัญหากมัพชูา) ได้

อยา่งคอ่นข้างมีประสทิธิภาพ

 การพึง่พาตนเอง (self - help) 

ความส�าเร็จทางเศรษฐกิจและสถานะด้าน

ความมัน่คงท่ีสร้างความมัน่ใจดงักลา่วแล้ว 

มีผลให้ชาตอิาเซียนตระหนกัในความสามารถ

ท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ นัยส�าคญัโดยเฉพาะ

ในความสัมพันธ์กับชาติมหาอ�านาจก็คือ 

การมุง่ท่ี “การเจรจา” (dialogue) มากกวา่ 

“การพึง่พา” (dependence) อยา่งท่ีเคยเป็น

มาในอดีต การขยายแวดวงประเทศ “คูเ่จรจา” 

(dialogue partners) ออกไปในหลายภมิูภาค 

ครอบคลมุทัง้ประเทศในทวีปอเมริกา ยโุรป 

และเอเชีย แสดงให้เห็นศักยภาพและ

ความส�าคญัของอาเซียนทัง้ในทางการเมือง

และเศรษฐกิจ

 การยับยั ง้ตนเอง (se l f  - 

restraint) ประสบการณ์ในความสมัพนัธ์ใน

บรรดาชาติสมาชิกด้วยกนัเอง ประกอบกบั

บทบาทในการแก้ไขปัญหากมัพชูาท�าให้ชาติ

อา เ ซียนตระหนักในความส� าคัญของ

การด�าเนินงานโดยอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจ 

(trust) การสร้างความมัน่ใจแก่กนั (confidence - 
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bui ld ing)  และการมีฉันทานุมัติห รือ

ความเหน็พ้องร่วมกนั (consensus) แนวทาง

เชน่นีไ้ด้กลายมาเป็นแบบแผนหลกัในความ

สมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

4) ช่วงทศวรรษ 1990 ความตกลง

ในปัญหากมัพชูาเม่ือเดือนตลุาคม ค.ศ. 1991 

นบัเป็นการปทูางไปสูก่ารยตุิการเผชิญหน้า 

และการขยายกรอบความร่วมมือของ

อาเซียนออกไปให้ครอบคลุมทุกชาติใน

ภูมิภาค แม้ต้องเผชิญปัญหาและอปุสรรค

บางประการ เช่น ปัญหาการเมืองภายใน

เมียนมาร์  และความไม่ มี เส ถียรภาพ

ทางการเมืองภายในกัมพูชาท่ียังด�ารงอยู่

เกือบตลอดช่วงทศวรรษ 1990 แต่อาเซียน

ก็ประสบความส�าเร็จในการขยายสมาชิกภาพ

ให้ครอบคลุมทุกชาติในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้

ในชว่งคร่ึงหลงัของทศวรรษ 1990 

อาเซียนประสบความส�าเร็จในการน�าประเทศ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีก 4 ประเทศ คือ 

กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าร่วม

เป็นสมาชิกด้วย ท�าให้อาเซียนซึง่ก่อนหน้านัน้

มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ บรูไน (เข้าเป็น

สมาชิกภายหลงัได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1984) 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และ

ประเทศไทย กลายเป็นกลุม่ภมิูภาคอยา่งแท้จริง 

เพราะรวมเอาประเทศในภมิูภาคทัง้ 10 ประเทศ

เข้าไว้เป็นสมาชิก โดยท่ีติมอร์เลสเต ซึง่เพ่ิง

ได้รับเอกราชอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ. 2002 

คงจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยในไมช้่า

บทบาทในการสนับสนุนให้มีการ

เจรจาระหว่างกมัพชูาฝ่ายต่างๆ จนน�าไปสู่

การตกลงทางการเมืองโดยสมบูรณ์แบบ

ตามข้อตกลงปารีสเม่ือเดือนตลุาคม 1991 

ดงักลา่วแล้ว ท�าให้มีความพยายามจะขยาย

แนวทางของอาเซียนออกไปในระดบักว้าง

ด้วยการก่อตัง้การประชุมอาเซียนว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมัน่คง

ในภมิูภาคเอเชีย - แปซฟิิก (ASEAN Regional 

Forum - ARF) ขึน้ใน ค.ศ. 1994 รวมทัง้

การจัดท�าสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ

นิว เคลีย ร์ ในเอเ ชียตะวันออกเ ฉียงใต้ 

(Southeast Asia Nuclear Weapon - Free 

Zone - SEANWFZ) ในปีต่อมา และมีผล

บงัคบัใช้ใน ค.ศ. 19976

เม่ือถึงช่วงทศวรรษ 1990 การสิน้สดุ

ของสงครามเย็นท�าให้ปัญหาความมัน่คงใน

ลักษณะเดิมลดน้อยลงไป ท่ีน่าสนใจคือ 

แนวทางของอาเซียนในเร่ืองความมัน่คงดจูะ

กลายเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมส�าหรับยคุหลงั

สงครามเยน็ แนวทางของอาเซียนคือการเป็น

กลไกลดความตงึเครียดขดัแย้ง และก�าหนด

แบบแผนความสัมพันธ์ต่อกันในบรรดา

ชาติสมาชิกท่ีจะมีผลในแง่ของการส่งเสริม

เสถียรภาพและความมัน่คงของภมิูภาค 

แนวทางหลักของอาเซียนในการ

ด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว

ไม่ได้อยู่ ท่ีการทหาร แต่อยู่ ท่ีการสร้าง

6 “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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ความมัน่คงเข้มแขง็ทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

แนวทางนีส้ะท้อนอยู่ในความคิดท่ีเรียกว่า 

“national and regional resilience” 

นอกจากนัน้ ก็ยงัมีสิง่ท่ีเรียกวา่ “วถีิอาเซียน” 

(ASEAN Way) อันเป็นแนวทางปฏิบัติ

ท่ีววิฒันาการขึน้จากการด�าเนินความร่วมมือ

ระหวา่งกนั คือ 1) การแก้ปัญหาความขดัแย้ง

โดยสนัติวิธี 2) การเน้นท่ีการพบปะเจรจา

อย่างไม่เป็นทางการโดยไม่มีกรอบหรือ

กฎเกณฑ์ตายตวั 3) การตกลงกนัโดยอาศยั

ฉันทานมุตัิ และ 4) การยึดมัน่ในหลกัการ

อธิปไตยและการไม่แทรกแซงในกิจการ

ภายในของกนัและกนั

ในช่วงหลงัสงครามเย็น ปัญหาด้าน

ความมั่นคงทัง้ในโลกและในภูมิภาคได้

เปลีย่นไปอยา่งมากโดยมีลกัษณะส�าคญัอยูท่ี่

ปัญหาความไม่แน่นอนของสถานการณ์

ต่างๆ อาเซียนจึงจดัตัง้กลไกเพ่ือจดัการกบั

ปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

ได้แก่ “การประชมุอาเซียนวา่ด้วยความร่วมมือ

ด้านความมัน่คงในภมิูภาคเอเชีย - แปซฟิิก” 

หรือ ARF ขึน้ดงัได้กลา่วแล้ว กลไกนีส้ะท้อน

ความพยายามท่ีจะขยาย “วิถีอาเซียน” 

ออกไปในขอบเขตท่ีกว้างขวางย่ิงขึน้ ให้

ครอบคลมุภมิูภาคเอเชีย - แปซิฟิกทัง้หมด 

โดยมีชาติอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องสนใจ

ปัญหาความมัน่คงในภมิูภาค (โดยเฉพาะจีน) 

เข้ามามีสว่นร่วม ปัจจบุนักลา่วได้วา่อาเซียน

เป็น “แกน” ส�าคญัของการทตูแบบพหภุาคี

เก่ียวข้องกบัทัง้ชาตสิมาชิกและไมใ่ชส่มาชิก 

และเก่ียวข้องกับทัง้เ ร่ืองเศรษฐกิจและ

ความมัน่คง 

ในเร่ืองเศรษฐกิจมีการจดัตัง้เขตการค้า

เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area -  

AFTA) ขึน้ใน ค.ศ. 1992 ซึง่จะกลายมาเป็น

รากฐานส�าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในเวลาต่อมา นอกจากนัน้ ยังมี

การขยายความร่วมมือออกไปในกรอบ

ของอาเซียน + 3 และข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

(Free Trade Agreements - FTAs) ระดบั

ตา่งๆ กบัประเทศ/กลุม่ประเทศหลากหลาย

จ�านวนมาก และยงัมีการจดัท�ากรอบความร่วมมือ

ระดับอนุภูมิภาค (sub - region) ขึน้อีก

หลายแห่ง โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เชน่ อนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง (Greater 

Mekong Sub - region - GMS) ซึง่มีโครงการ

สร้างเขตเศรษฐกิจ (economic corridors) 

ท่ี เ ช่ือมโยงชาติต่างๆ ในอนุภู มิภาคนี ้

เข้าด้วยกันทัง้ในทางกายภาพ (เครือข่าย

เส้นทางขนสง่คมนาคมตา่งๆ) และโครงการ

ความร่วมมือเฉพาะด้านจ�านวนมาก ช่วง

ทศวรรษ 1990 กล่าวได้ว่า อาเซียนได้วาง

รากฐานส�าคญัไว้ส�าหรับการขยายความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจทัง้ในภูมิภาคและในระดับ

กว้างออกไป

อาเซียนในกระแสภมูภิาคนิยมใหม่

การขยายตวัของโลกาภิวตัน์ มีส่วน

อยา่งมากตอ่การปรากฏของกระแสภมิูภาค

นิยมใหม่ตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 
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เราอาจกลา่วได้วา่สว่นหนึง่ของปรากฏการณ์นี ้

คือปฏิกิริยาท่ีมีตอ่โลกาภิวตัน์นัน่เอง ในแงนี่ ้

ภมิูภาคนิยมดจูะเป็นวธีิการส�าคญัประการหนึง่

ท่ีรัฐน�ามาใช้ในการจดัการกบัผลกระทบของ

โลกาภิวตัน์ ในขณะเดียวกนัโครงสร้างระบบ

การเมืองโลกในยคุนี ้ท่ีเกือ้หนนุให้มหาอ�านาจใหม่

ตลอดจนตวัแสดงท่ีไมใ่ชรั่ฐหลากหลายเข้ามา

มีบทบาทมากขึน้ ก็เป็นสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้

ตอ่การขยายตวัของภมิูภาคนิยมในชว่งนีด้้วย 

ลกัษณะส�าคญัประการหนึง่ของภมิูภาค

นิยมใหม่ คือ การเป็น “ภูมิภาคนิยมเปิด” 

ท่ีมิได้มีลักษณะของการเป็นกลุ่มภูมิภาค

เฉพาะแหง่ใดแหง่หนึง่เทา่นัน้ แตมี่แนวโน้ม

ท่ีจะขยายกรอบความร่วมมือให้กว้างออกไป 

รวมทัง้ในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่ง

ภมิูภาค (inter - regionalism) ในรูปแบบ

หลากหลาย นอกจากนัน้ ภมิูภาคนิยมใหม ่

โดยเฉพาะในเอเชีย ยงัมีลกัษณะของความตกลง

การค้าในภมิูภาค (regional trade agreements 

- RTAs) ทัง้ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

โดยท่ีไมเ่พียงแตมี่ประเทศตา่งๆ จ�านวนมาก

เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานใน

ลกัษณะนีเ้ทา่นัน้ แตห่ลายประเทศก็เข้าไปมี

สว่นร่วมในหลายความตกลงแบบนีด้้วย7

ในเอเชียกระแสภมิูภาคนิยมใหม่เป็น

ผลมาจากทัง้การขยายตวัของโลกาภิวัตน์ 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจของภมิูภาคโดยรวม 

และในขณะเดียวกนัก็เป็นความเคลื่อนไหว

เพ่ือตดิตามกระแสภมิูภาคนิยมใหมใ่นรูปแบบ

หลากหลายท่ีก�าลงัขยายตวัในภมิูภาคอ่ืนๆ 

ในโลก8 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

โดยเฉพาะท่ีเป็นผลมาจากความเติบโต

ก้าวหน้าของจีน อินเดีย และอีกบางชาติ

ในกลุ่มอาเซียน (ยงัไม่ต้องกล่าวถึงญ่ีปุ่ นท่ี

เร่ิมฟืน้ตวัเข้มแขง็ขึน้ใหมแ่ละเกาหลใีต้) ท�าให้

มีความเคลือ่นไหวในลกัษณะของการจดัท�า 

ความร่วมมือหลากหลายทัง้ภายในภมิูภาค

และระหวา่งภมิูภาค หรือระหวา่งชาตใินภมิูภาค

กบัประเทศ/กลุม่ประเทศนอกภมิูภาค ทัง้ใน

ระดบัทวิภาคีและพหภุาคี ความเคลื่อนไหว

เหล่านีบ้่งบอกถึงการขยายตัวของกระแส

ภมิูภาคนิยมเปิดในเอเชีย นอกจากนัน้ วกิฤต

เศรษฐกิจและการเงินท่ีเกิดขึน้ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 1990 อันเป็นผลในทางลบของ

โลกาภิวตัน์ ก็ท�าให้ชาติในเอเชียต่ืนตวัท่ีจะ

ขยายความร่วมมือออกไปในระดบักว้างมากขึน้ 

ดังจะเห็นได้จากการจัดท�าความตกลง

อาเซียน + 3 (จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้) ขึน้

ใน ค.ศ. 1997 นอกจากนัน้ ในระดบัระหวา่ง

ภมิูภาค ก็มีการจดัท�ากรอบความร่วมมือส�าคญั 

คือการประชมุเอเชีย - ยโุรป (Asia - Europe 

Meeting - ASEM) ซึ่งมีการประชุมกัน

ครัง้แรกเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 1996

7 โปรดด ู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 เร่ืองเดียวกนั 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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ผลโดยตรงอีกประการหนึง่ของโลกาภิวตัน์

ก็คือ การท่ีประเทศตา่งๆ ในเอเชียต้องพึง่พา

ระบบเศรษฐกิจและการค้าโลก ท�าให้การเปิดเสรี 

(liberalization) จ�าเป็นต้องด�าเนินการอยา่ง

กว้างขวางย่ิงขึน้ เม่ือประกอบกบัความลา่ช้า 

เพราะปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ภายใน

กรอบขององค์การการค้าโลก (WTO) ก็ย่ิงมี

แรงผลกัดนัท่ีจะต้องจดัท�าความตกลงร่วมมือ

ในลกัษณะและรูปแบบอ่ืนๆ รวมทัง้การจดัท�า

เขตการค้าเสรีในระดบัต่างๆ นอกจากนัน้ 

แรงผลกัดนัท่ีมาจากความกงัวลวา่ จะถกูทิง้

ให้อยูเ่บือ้งหลงัเพราะตามกระแสไมท่นัก็รุนแรง

ไมน้่อย รวมทัง้ความจ�าเป็นทางการเมืองของ

การน�าเอาชาตสิ�าคญัในภมิูภาค คือ จีน ญ่ีปุ่ น 

และอินเดีย เข้ามามีสว่นร่วมอยา่งสร้างสรรค์

เพ่ือธ�ารงรักษาเสถียรภาพแห่งภมิูภาคก็น่า

จะมีน�า้หนกัความส�าคญัอยา่งมากเชน่กนั

ใน ด้านเศรษฐกิจการจัดตั ง้ เ ขต

การค้าเสรีอาเซียนท่ีจะเป็นรากฐานของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไปนัน้ ได้ขยาย

กรอบความร่วมมือออกไปเป็น อาเซียน + 3 

นัน่คือ บวกกบัจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้ และ

จะมีอาเซียน + 6 (เพ่ิมอีก 3 ประเทศ คือ 

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ท�าให้มี

ความตกลงด้านการค้าเสรีกบัประเทศตา่งๆ 

เหลา่นีต้ามมาอีกในเวลาตอ่มา นอกจากนัน้ 

อาเซียนยงัเป็นแกนส�าคญัในความร่วมมือ

ด้านเศรษฐกิจของเอเชีย - แปซฟิิก คือ APEC 

(Asia  -  Pacific Economic Cooperation) ด้วย

ในด้านความมั่นคง อาเซียนมีส่วน

อยา่งมากในการท�าความเข้าใจและก�าหนด

แนวทางในการด�าเนินงานในปัญหาต่างๆ 

โดยเฉพาะในเร่ืองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ 

อาเซียนและจีนได้จัดท�าปฏิญญาว่าด้วย

แนวปฏิบตัิในทะเลจีนใต้ (Declaration on 

the Conduct of Parties in the South China 

Sea)9 ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ซึง่

มุ่งท่ีจะให้มีการใช้ความยบัยัง้ (restraint) 

ตามแนวทางของอาเซียนเพ่ือหาทางตกลง

กนัโดยสนัติวิธี

ความร่วมมือในกรอบและในเร่ืองตา่งๆ 

เหล่านี ้ ซึง่มีอาเซียนเป็นแกนส�าคญั แสดง

ให้เหน็วา่ อาเซียนได้มีบทบาทส�าคญัในการ

ประสานชาตติา่งๆ ในเอเชีย - แปซฟิิกเข้ามา

ในกรอบความร่วมมือทัง้ด้านความมั่นคง

และเศรษฐกิจ ท่ีส�าคญัก็คือ ในท่ามกลาง

บรรยากาศและกระแสแหง่ภมิูภาคนิยมใหม่

นีเ้อง ท่ีอาเซียนได้ยกระดบัความร่วมมือขึน้

เป็นบูรณาการหรือการรวมตวักันในระดบั

ภมิูภาค (regional integration) พฒันาการ

ส�าคญักลา่วได้วา่เร่ิมตัง้แตก่ารก�าหนดวสิยัทศัน์

อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020)10 

ในวาระครบรอบ 30 ปีอาเซียนเม่ือ ค.ศ. 1997 

ท่ีมุ่งไปสู่ความร่วมมือเพ่ือการมีสันติภาพ 

เสถียรภาพ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองของ

ภมิูภาค และใน ค.ศ. 2003 ก็ได้มีการก�าหนด

9 “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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เป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community)

แผนการก่อตัง้ประชาคมอาเซียน

แผนการการก่อตัง้ประชาคมอาเซียน

ซึง่จะมีผลอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2015 

เป็นผลมาจากการลงนามใน “ปฏิญญา

วา่ด้วยความร่วมมืออาเซียน 2” (Declaration 

of ASEAN Concord II หรือเรียกสัน้ๆ ว่า 

Bali Concord II ตามช่ือเมืองท่ีมีการลงนาม) 

ในระหว่างการประชุมผู้ น�าอาเซียนครัง้ 9 

เม่ือเดือนตลุาคม ค.ศ. 2003 สาระส�าคญัของ

ปฏิญญานี ้ซึง่ถือวา่เป็นความตกลงอยา่งหนึง่ 

คือ ความเหน็ชอบร่วมกนัท่ีจะให้มีการจดัตัง้ 

“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) 

ภายใน ค.ศ. 2020 ประกอบด้วย 3 เสาหลกั 

(pillars) ได้แก่

 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Security Community - ASC 

ตอ่มาเปลีย่นช่ือเป็นประชาคมการเมืองและ

ความมัน่คงอาเซียน หรือ ASEAN Political 

- Security Community - APSC)

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเ ซียน 

(ASEAN Economic Community - AEC)

 ประชาคมสงัคม - วฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)

ในเวลาต่อมาผู้ น�าอาเซียนเห็นชอบ

ท่ีจะเร่งรัดการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนด้วย

การร่นระยะเวลาจาก ค.ศ. 2020 มาเป็น 

ค.ศ. 2015 ประชาคมอาเซียนกล่าวได้ว่า

เป็นพฒันาการส�าคญัท่ีสดุนบัแตมี่การก่อตัง้

อาเซียนขึน้เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1967 

เพราะนอกจากจะมีนยัส�าคญัในแงข่อง บรูณาการ

ของภูมิภาค เพราะการติดต่อสัมพันธ์ใน

ระดบันีจ้ะมิได้อยู่ในกรอบของความร่วมมือ

ระหวา่งรัฐบาลเทา่นัน้อีกตอ่ไป แตจ่ะเป็นผล

มาจากความผูกพันด้านต่างๆ ท่ีขยายตัว

มากขึน้แล้ว ยังคาดหมายกันว่าจะมีการ

ขยายโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึน้ด้วย

APSC มีพืน้ฐานอยู่ท่ีความร่วมมือ

ในด้านนีท่ี้อาเซียนได้สร้างขึน้ในช่วงเวลา

หลายปี ท่ีผ่านมา รากฐานส�าคัญของ

ประชาคมนีไ้ด้แก่ ความตกลงตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็น

ความตกลงภายในอาเซียน เช่น TAC และ

ท่ีจดัท�าขึน้ในประเดน็ปัญหาเฉพาะ ตัง้แตเ่ร่ือง

เขตปลอดอาวธุนิวเคลยีร์ไปจนถงึกรณีพิพาท

ในทะเลจีนใต้ ตลอดจนกรอบความร่วมมือ

ส�าคญัท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะ ARF เป้าหมาย

พืน้ฐานของ APSC คือ การให้หลกัประกนัวา่ 

ประเทศในภูมิภาคจะอยู่ร่วมกันอย่างสนัต ิ

และสามารถอยูร่่วมในโลกได้ในสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย และมี

ความกลมเกลยีวสมานฉนัท์ โดยชาตสิมาชิก 

APSC ยืนยันท่ีจะใช้กระบวนการท่ีสันติ

เท่านัน้ในการตกลงปัญหาต่างๆ ภายใน

ภูมิภาค และโดยถือว่าความมั่นคงของ

แตล่ะชาตินัน้เก่ียวโยงกนัทัง้จากสภาพท่ีตัง้

ทางภมิูศาสตร์ และการมีวสิยัทศัน์และเป้าหมาย

ร่วมกนั
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แผนการจดัตัง้ APSC (ASEAN Political 

- Security Community Blueprint)11 มี

เป้าหมายท่ีจะสร้างประชาคมอาเซียนท่ีอยู่

บนรากฐานของการมีกฎระเบียบร่วมกัน 

(rules - based) มีคา่นิยมและปทสัถานร่วมกนั 

สามารถเผชิญกบัภยัคมุคามด้านความมัน่คง

ในรูปแบบใหม ่ตลอดจนเสริมสร้างให้อาเซียน

มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีหนกัแน่นและสร้างสรรค์กับ

ประชาคมโลกโดยมีอาเซียนเป็นผู้ น�าใน

ภมิูภาค แผนการนี ้ซึง่ก�าหนดขึน้ตามหลกัการ

ของ “กฎบตัรอาเซียน” (ASEAN Charter) 

จะเป็นทัง้แผนท่ีน�าทางและก�าหนดขัน้ตอน

ตา่งๆ ของการพฒันาไปสูก่ารเป็นประชาคม

การเมืองและความมัน่คงอาเซียนใน ค.ศ. 2015

ASCC มีเป้าหมายท่ีจะท�าให้อาเซียน

เป็นสงัคมท่ีสมาชิกมีความเอือ้อาทรต่อกนั 

ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี ได้รับ

การพฒันาในทกุด้าน และมีความมัน่คงทาง

สังคม โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือ

ในด้านตา่งๆ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 

แผนการจดัตัง้ ASCC (ASEAN Socio - Cultural 

Community Blueprint)12 เน้นการด�าเนินการ

ใน 6 ประเดน็หลกั ได้แก่ (1) การพฒันามนษุย์ 

(human development) (2) สวสัดกิารและ

การคุ้มครองทางสงัคม (social welfare and 

protection) (3) ความยตุธิรรมและสทิธิทาง

สงัคม (social justice and rights) (4) การให้

หลกัประกนัความยัง่ยืนของสภาพแวดล้อม 

(ensuring environmental sustainability) 

(5) การสร้างอตัลกัษณ์อาเซียน (building 

ASEAN identity) และ (6) การลดชอ่งวา่งด้าน

ระดบัการพฒันา (narrowing development 

gap)

ในบรรดา 3 เสาหลกัของประชาคมนัน้ 

เสาหลกั AEC ได้รับความสนใจมากท่ีสุด

เพราะมีความชดัเจนในแงข่องเป้าหมายและ

การด�าเนินงานท่ีจะให้บรรลเุป้าหมายนัน้ๆ 

ในเชิงรูปธรรม ใน ค.ศ. 2007 มีการจดัท�า

เป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงาน

ก�าหนดไว้ใน “แผนการจดัตัง้ AEC” (ASEAN 

Economic Community Blueprint)13 องค์

ประกอบส�าคญัของ AEC Blueprint ได้แก่

 การเป็นตลาดเด่ียวและฐานการผลติ

ร่วม (single market and production base) 

เป็นแผนงานส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย

สนิค้า บริการ การลงทนุ และแรงงานฝีมือได้

อย่างเสรี รวมทัง้การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้

อยา่งเสรีมากขึน้ด้วย

11 “ASEAN Political - Security Community Blueprint”, Association of Southeast Asian Nations http://www.aseansec.org/ 22337.pdf
12 “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
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 การเป็นภูมิภาคทีส่ามารถแข่งขนั

ทางเศรษฐกิจ (competitive economic 

region) เป็นแผนงานส่งเสริมการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ 

มีสาระส�าคัญประกอบด้วยนโยบายด้าน

การแข่งขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

นโยบายภาษี และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

(การเงิน การขนสง่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 การพฒันาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

(equitable economic development) เป็น

แผนงานสง่เสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ

ของชาติสมาชิกและลดช่องว่างในด้าน

การพฒันาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่โดย

ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนา 

SMEs เพ่ือให้กิจการในภาคนีมี้ส่วนส�าคญั

ในการสร้างความเติบโตและการพัฒนา

เศรษฐกิจของภมิูภาคนีโ้ดยรวม

 การบูรณาการเขา้กบัเศรษฐกิจโลก 

(integration into the global economy) เป็น

แผนงานสง่เสริมการเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของ

ประชาคมโลก ท่ีมีตลาดและอุตสาหกรรม

ท่ีเช่ือมโยงและพึง่พาอาศยักนั เพ่ือให้ธุรกิจ

ของอาเซียนสามารถจะแข่งขนัได้ในระดบั

นานาชาติ

การท่ี AEC ได้รับความสนใจอย่าง

มากนัน้ เหตผุลส่วนหนึ่งก็คือศกัยภาพทาง

เศรษฐกิจของ AEC นัน่เอง AEC โดยภาพรวม

จะมีลกัษณะส�าคญัดงันี ้14

 ประชากรรวมกนักวา่ 580 ล้านคน 

มากกวา่ประชากรของสหภาพยโุรป

 มีขนาด GDP 1.5 trillion USD 

หรือเทา่กบั GDP ของเกาหลีใต้

 มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 

1.6 trillion USD หรือมากกวา่ของประเทศไทย 

6 เทา่

 มีมลูคา่การลงทนุโดยตรงจากตา่ง

ประเทศ (FDI) 50 billion USD หรือประมาณ

ร้อยละ 60 ของจีน

 มีจ�านวนนกัทอ่งเท่ียว 65 ล้านคน 

นบัเป็นล�าดบัท่ี 2 ในโลก รองจากประเทศ

ฝร่ังเศสเทา่นัน้

นอกจากศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ดังกล่าวแล้ว AEC ท่ีจะปรากฏอย่างเป็น

ทางการใน ค.ศ. 2015 นัน้ ได้รับการวาง

รากฐานมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน อาเซียน

มีความตกลงเฉพาะในทางเศรษฐกิจหลายฉบบั 

ท่ี เป็นรากฐานทางกฎหมายและกรอบ

การด�าเนินงานของ AEC ได้แก่

 ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า

ของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 

Agreement  -  ATIGA) ซึง่ก�ากบัการด�าเนินงาน

ของเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

Trade Area  -  AFTA) ในสว่นท่ีเป็นการค้าสนิค้า

 ความตกลงว่าด้วยการลงทนุของ

อาเซียน (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement - ACIA) ก�ากบั

การด�าเนินงานด้านการลงทนุเพ่ือให้เป็นไป

ตามแผนงานการจดัตัง้ AEC 

14 “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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 กรอบความตกลงว่าด้วยบริการ

ของอาเซียน (Framework Agreement on 

Services - AFAS) ก�ากับการด�าเนินงาน

เพ่ือขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการ

บางสาขาท่ีช่วยเ พ่ิมความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศสมาชิกให้มากขึน้ 

ลดอุปสรรคด้านการค้าบริการระหว่าง

ประเทศสมาชิก และเปิดตลาดการค้าบริการ

ระหวา่งกลุม่เศรษฐกิจให้มากขึน้ เป้าหมาย

ของ AFAS คือการเปิดเสรีอย่างเต็มท่ีใน 

ค.ศ. 2015

นอกจากความตกลงด้านตา่งๆ เหลา่นี ้

ยังความตกลงย่อยอ่ืนๆ เก่ียวกับกิจการ

เฉพาะต่างๆ เช่น การบินและการขนส่ง 

นอกจากนัน้ ก็ยงัมีระบบการแก้ไขกรณีพิพาท

ท่ีเรียกวา่ พิธีสารวา่ด้วยกลไกระงบัข้อพิพาท

ของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Protocol 

on Enhanced Dispute Settlement 

Mechanism - EDSM) โดยใช้รูปแบบของ

กลไกระงบัข้อพิพาทของ WTO เป็นต้นแบบ 

สิ่งท่ีนักธุรกิจและนักลงทุนจะต้อง

ตระหนักในเร่ืองของกรอบการด�าเนินงาน

ของอาเซียนก็คือ โครงสร้างพืน้ฐานด้าน

กฎหมายของ AEC ยงัอยู่ในระดบัชาติเป็น

ส�าคญั มิใชร่ะดบัภมิูภาคหรือในกรอบอาเซียน 

แม้ว่ากฎบัตรอาเซียน ATIGA, ACIA, 

AFAS และความตกลงส�าคญัอ่ืนๆ จะเป็น

ข้อตกลงท่ีมีผลผกูพนัตามกฎหมาย แตค่วาม

ตกลงเหล่านี ้ (ยกเว้น ACIA) ไม่อาจจะถกู

หยิบยกขึน้มาเป็นข้อเรียกร้องเพ่ือมิให้

ด�าเนินการในเร่ืองนัน้ๆ โดยบุคคลหรือ

นิติบุคคลท่ีมิใช่รัฐท่ีเป็นคู่สัญญาได้ เช่น 

บริษัทไทยท่ีท�ากิจการส่งออกไปยงัประเทศ

มาเลเซีย ไมอ่าจใช้ ATIGA เรียกร้องเพ่ือให้

มีการด�าเนินงานต่อรัฐบาลมาเลเซียตาม

กลไกของ EDSM หรือแนวทางอ่ืนใด ทางเลอืก

ท่ีมีอยู่ของบริษัทนัน้ก็คือ หากไม่เรียกร้อง

ให้รัฐบาลไทยเป็นผู้เรียกร้องให้มีการด�าเนินงาน

ตาม EDSM ก็จะต้องพึ่งศาลของประเทศ

มาเลเซียเพ่ือฟ้องร้องในเร่ืองท่ีเกิดขึน้15

ความสนใจส�าคัญอีกประการหนึ่ง

ท่ีมีต่อ AEC มาจากการคาดหมายเก่ียวกบั

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งรวมไปถึงโอกาส

ทางธรุกิจส�าหรับการค้าและการลงทนุ ตลอดจน

ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ 

แรงจงูใจส�าคญัท่ีท�าให้อาเซียนเร่งด�าเนินการ

15 Edmund Sim, “Legal Aspects of the ASEAN Economic Community”, Journal of the American Chamber of Commerce 

in Thailand, Volume 4/2011 หน้า 12 - 14
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เ พ่ื อจัดตั ง้  AEC คือ  เ พ่ือ เส ริมส ร้าง

ศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ให้ชาติเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีต้องเผชิญ

กบัการก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ

ของชาติเพ่ือนบ้านในเอเชีย 2 ชาติ คือ จีน

และอินเดีย อยา่งไรก็ดี ยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัวา่ 

ผลท่ีเกิดขึน้จาก AEC จะเป็นไปในด้านใด 

สิ่งท่ีคิดว่าจะได้จะคุ้ มกับท่ีจะเสียหรือไม ่

ชาตติา่งๆ ในอาเซียนยอ่มจะได้รับผลกระทบ

แตกตา่งกนัไป 

โอกาสและผลกระทบของประชาคม

อาเซียน

จริงๆ แล้วประชาคมอาเซียน ซึ่งจะ

ประกอบด้วย 3 เสาหลัก เก่ียวข้องกับ

ทกุภาคสว่นของทกุประเทศในภมิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ แตส่ว่นท่ีเข้าใจกนัทัว่ไปวา่ 

จะได้รับผลกระทบโดยตรงจะมาจากการก่อตัง้ 

AEC ท่ีจะมีผลอยา่งเป็นทางการใน ค.ศ. 2015 

เป็นส�าคัญ และส่วนท่ีจะได้รับผลกระทบ

มากท่ีสดุสว่นหนึ่ง ไม่ว่าจะในทางบวกหรือ

ลบ น่าจะได้แก่ภาคธุรกิจและอตุสาหกรรม 

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเด่ียว ท่ีเปิด

โอกาสให้สินค้า บริการ การลงทนุ เงินทนุ 

และแรงงานฝีมือ เคลื่อนย้ายได้โดยเสรี

ยอ่มจะมีผลตอ่ภาคสว่นนีม้ากท่ีสดุ

AEC Blueprint ท่ีได้กลา่วถงึแล้ว บง่ชี ้

อย่างชัดเจนว่า อาเซียนมุ่งมั่นท่ีจะสร้าง

ประชาคมเศรษฐกิจระดับภูมิภาคท่ีมั่นคง

รุ่งเรืองและมีความสามารถในการแขง่ขนัสงู 

ในการด�าเนินงานท่ีจะให้บรรลเุป้าหมายนี ้

อาเซียนได้จัดท�าความตกลงหลากหลาย

ทัง้ในด้านการค้า บริการ การลงทนุ และอ่ืนๆ 

ชาติสมาชิกมีพันธกรณี ท่ีจะต้อง

ด�าเนินการตามความตกลงต่างๆ เหล่านี ้

ด้วยการปรับนโยบายและ/หรือเปลีย่นแปลง

สภาพภายในประเทศ ตัง้แตเ่ปิดตลาด (ให้

สิทธิพิเศษด้านพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 

ลดหรือขจดัสิง่กีดขวางการค้าอ่ืนๆ) ไปจนถงึ

การปฏิบัติต่อบริษัทหรือผู้ ให้บริการจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนเสมือนหนึ่งเป็น

กิจการของประเทศตน นอกจากนัน้ ชาติ

สมาชิกยงัต้องด�าเนินการในเร่ืองท่ีจะท�าให้

การด�าเนินธุรกิจสะดวกและคล่องตวั เช่น 

ท่ีเก่ียวกับพิธีศุลกากร หรือด้วยการสร้าง

กลไกท่ีจะอ�านวยความสะดวกด้านการค้า

และอ่ืนๆ

ในระดบัอาเซียนเองนัน้ มีกลไกท่ีจะ

ประสานความเข้าใจและความร่วมมือระหวา่ง

อาเซียนและภาคธุรกิจอยู่บ้างแล้ว กลไก

ส�าคัญประการหนึ่งคือกลไกในการหารือ

ระหว่างอาเซียนและภาคธุรกิจ ซึ่งอาเซียน

ถือวา่เป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย (stakeholder) 

ส�าคญัในบรูณาการของภมิูภาค กลไกเหลา่นี ้

มกัจดัท�าขึน้ในรูปแบบขององค์กรทางธุรกิจ 

ซึ่งท่ีส�าคญัและเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ เพราะ

ด�ารงอยู่มานานแล้ว คือ หอการค้าและ

อตุสาหกรรมอาเซียน (ASEAN Chamber of 

Commerce and Industry  -  ASEAN CCI) 

และสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN 
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Business Advisory Council - ASEAN 

BAC) องค์กรทัง้สองนีจ้ะพบปะกบัรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Ministers  - AEM) อยา่งสม�่าเสมอและผู้น�า

อาเซียนในชว่งท่ีมีการประชมุสดุยอดด้วย

ผลการศกึษาวจิยัเทา่ท่ีผา่นมาระบชุดัเจน

วา่ AEC จะชว่ยให้การค้าของอาเซียนขยายตวั 

โดยท่ีการส่งออกจะมีมากกว่าการน�าเข้า

ในทกุภาคของระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้มีโอกาสสงู 

ท่ีอาเซียนจะขยายการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่

การผลิตของโลก ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้

อีกด้านหนึ่ง คือการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ (FDI) จะไหลเข้ามามากขึน้ 

เม่ือสิ่งกีดขวางการสร้างเครือข่ายการผลิต 

(production networks) ถกูขจดัออกไปและ

นโยบายภายใต้ ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement มีการน�ามาปฏิบตัิ

ให้บงัเกิดผลจริงจงั 

การสร้างเครือขา่ยการผลติ ซึง่จะเช่ือมโยง

ไปถึงการขยายวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (best 

practice) จะเป็นประโยชน์มากท่ีสดุตอ่กิจการ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทัว่ทัง้

อาเซียน เพราะจะท�าให้ผลิตภาพสูงขึน้ 

และจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมด้านระดบั

การพฒันาท่ียงัมีอยูร่ะหวา่งประเทศสมาชิก

ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดขึน้

ก็อย่างเช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

โดยเสรีจะสง่ผลในแงข่องการดงึดดูนกัลงทนุ

ตา่งชาตไิด้มากขึน้ สง่เสริมให้เกิดการรับรอง

คณุวฒิุทางวิชาชีพระหว่างกนั และน�าไปสู่

ความร่วมมือในบรรดาสถาบันฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในภูมิภาค 

ประเทศท่ีขาดแคลนแรงงานด้านนีจ้ะได้รับ

ประโยชน์มากท่ีสดุ และแรงงานฝีมือและผู้ใช้

วชิาชีพตา่งๆ ก็สามารถจะหางานท่ีดีขึน้และ

ได้รับคา่ตอบแทนสงูขึน้ นอกจากนัน้ เม่ือมี

การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการโดยเสรี 

ตลาดผู้ บริโภคก็จะมีการแข่งขันกันสูงขึน้ 

สนิค้าและบริการท่ีน�าเข้าท่ีถกูลงจะสง่ผลให้  

การแขง่ขนักนัภายในตลาดภายในมีมากขึน้ 

และมาตรการของรัฐ เชน่ การคุ้มครองผู้บริโภค 

ก็จะต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

มากขึน้ ทัง้หมดนีจ้ะสง่ผลโดยรวมในแงข่อง

การกระตุ้นความเติบโตในภาคเอกชนและ

การปรับปรุงคณุภาพและประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงานในภาครัฐไปพร้อมๆ กนั

นอกจากการมองผลกระทบในภาพรวม

ดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีผลกระทบเฉพาะด้าน

ท่ีควรจะกลา่วถงึและ/หรือขยายความจากท่ี

ได้กล่าวแล้วอีกหลายด้านด้วยกัน ซึ่ง

รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเกิดขึน้ด้วย 

ในท่ีนีจ้ะเน้นท่ีผลกระทบและ/หรือโอกาสท่ี

จะเกิดขึน้แก่ภาคส่วนต่างๆ ของไทยเป็น

ส�าคญั ดงันี ้16

16 โปรดด ู“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 หน้า 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 หน้า 16 - 18
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การเคล่ือนย้ายแรงงาน

ดงัได้กลา่วแล้ววา่ นยัส�าคญัของการเป็น

ตลาดและฐานการผลติเด่ียว คือ การเคลือ่นย้าย

สินค้า บริการ แรงงาน ทนุ และการลงทนุ

โดยเสรี ในส่วนของแรงงานนัน้ ผู้ ใช้วิชาชีพ

ท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ท่ีจะประกอบวิชาชีพนัน้ๆ จะสามารถ

เคลื่อนย้ายเพ่ือไปท�างานในชาติต่างๆ 

ในอาเซียนได้โดยเสรี แรงจูงใจของการมี

ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าในประเทศอย่างเช่น

สิงคโปร์และมาเลเซีย จะมีผลกระทบต่อ

ประเทศไทยอย่างแน่นอนหากแรงงานฝีมือ

เคลื่อนย้ายออกไป

ส่วนหนึ่งของการเตรียมการเพ่ือรับ

ผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ระบบเศรษฐกิจไทย 

จึงได้แก่การเปลี่ยนแปลงในแง่ของการน�า

มาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือสร้างแรงจงูใจแก่

แรงงานฝีมือหรือผู้ ใช้วิชาชีพเฉพาะทาง

สาขาตา่งๆ ท่ียงัต้องการท่ีจะประกอบอาชีพ

ในประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม เป็นท่ี

คาดหมายกันว่า โดยรวมแล้วผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึน้แก่ประเทศไทยจะเป็นผลกระทบ

ในด้านบวก กลา่วคือ บริษัทและกิจการตา่งๆ 

ของไทยจะสามารถเข้าถึงแหล่งแรงงาน

ท่ีใหญ่ขึน้  ซึ่งจะมีส่วนในฝีมือแรงงาน

ท่ีแรงงานไทยมีอยู่ในปัจจุบันได้รับการ

ยกระดับและขยายไปครอบคลุมด้านอ่ืน

มากขึน้

การท่องเที่ยว

กิจการในระบบเศรษฐกิจท่ีจะได้รับ

ผลกระทบอยา่งมากจาก AEC คือ อตุสาหกรรม

การท่องเท่ียว AEC จะท�าให้ความจ�าเป็น

เร่ืองการขอวีซา่ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียวท่ีมาจาก

ชาติอาเซียนด้วยกันหมดไป ซึ่งก็จะท�าให้

จ�านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในประเทศไทย

มีจ�านวนมากขึน้ และท�าให้อุตสาหกรรม

การทอ่งเท่ียวไทยเข้มแขง็และเตบิโตมากขึน้ 

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ (quality tourism 

industry) ก็เสีย่งท่ีจะสญูเสยีธรุกิจนีไ้ปให้แก่

ประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน การท่ีจะท�าให้

การท่องเท่ียวไทยยังสามารถแข่งขันได้

ภายหลงั ค.ศ. 2015 มีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ยกระดบัมาตรฐานการบริการในธรุกิจโดยรวม 

ตัวอย่างเช่น การท่ีจะเป็นมัคคุเทศก์ท่ีได้

รับรองคณุวฒิุ จะต้องก�าหนดให้ชดัเจนวา่จะ

ต้องมีคณุสมบตัใินแงข่องทกัษะทางภาษาใน

ระดบัต�่าสดุในระดบัใด

ในยุคสมัยท่ีมีการใช้เทคโนโลยีด้าน

การสื่อสารและสารสนเทศอย่างกว้างขวาง

อยา่งในปัจจบุนั มีความจ�าเป็นท่ีอตุสาหกรรม

การท่องเท่ียวต้องมุ่งเน้นไปท่ีการเช่ือมโยง

และสื่อสารแบบ online กับลูกค้ามากขึน้ 

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยธรุกิจ

ประเภท SMEs จะช่วยท�าให้การท่องเท่ียว

ของไทยมีข้อได้เปรียบท่ีจะเป็นปัจจยัส�าคญั

ส�าหรับการท่ีจะคงอยูล่�า้หน้าหลงัจากท่ี AEC 

ก่อรูปขึน้อยา่งเป็นทางการแล้ว
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การค้าและศุลกากร

การอ�านวยความสะดวกด้านการค้าท่ี

อยูใ่นแผนงานจดัตัง้ AEC ท�าให้จ�าเป็นต้อง

ท�าให้พิธีการศลุกากรมีความสะดวกรวดเร็ว 

ประสานสอดคล้อง และอยู่ในมาตรฐาน

เดียวกัน การท�าให้พิธีศุลกากรบูรณาการ

กันมากขึน้ เป็นแผนด�าเนินงานส�าคัญ

ประการหนึง่ของ AEC ซึง่ประกอบด้วยการ

ท�าให้เทคนิคด้านพิธีศลุกากรอยูใ่นมาตรฐาน

เดียวกบัมาตรฐานโลก ได้แก่

 ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน 

(ASEAN Customs Transit System) เพ่ือ

ท�าให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 

และการเคลือ่นย้ายสนิค้าสะดวกและรวดเร็ว

ย่ิงขึน้

 Outward processing, Inward 

Processing, and Temporary Admission 

และมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือท�าให้หว่งโซอ่ปุทาน 

บรูณาการกนัมากขึน้

 การใช้มาตรฐานสากลส�าหรับ

การแบง่ประเภทภาษีศลุกากรส�าหรับสินค้า

ท่ีไมมี่ความแตกตา่งกนั (homogenous tariff 

classifications) การประเมินราคา และการ

ก�าหนดแหลง่ท่ีมาของสนิค้า

 การใช้ E - customs programme 

ส�าหรับอาเซียน

การลงทนุในต่างประเทศ

ผลส�าคญัประการหนึง่จากการเปิดเสรี

ด้านการค้าบริการและการเคลื่อนย้าย

แรงงาน คือการท่ีสดัสว่นในการเป็นเจ้าของ

กิจการของนกัลงทนุต่างชาติจะขยายสงูขึน้ 

ก่อนหน้านีส้ดัส่วนการเป็นเจ้าของกิจการ

ในมาเลเซีย ฟิลปิปินส์ และอินโดนีเซีย อยูท่ี่

ร้อยละ 30, 40 และ 49 ตามล�าดบั การท่ี

สดัสว่นดงักลา่วจะเพ่ิมขึน้ไปเป็นร้อยละ 70 

ในประเทศอาเซียนทุกประเทศจะกระตุ้ น

ความสนใจของนักลงทุนจากอาเซียนด้วย

กันเองมากขึน้ในการลงทุนในกิจการใน

ประเทศอาเซียนอ่ืนๆ 

ประเทศอย่างเช่น กัมพูชา สิงคโปร์ 

และเวียดนาม เปิดกว้างในเร่ืองนีอ้ยู่แล้ว 

แต่โอกาสท่ีเปิดใหม่นีจ้ะท�าให้นักลงทุน

ในประเทศอยา่งไทยสนใจท่ีจะลงทนุในประเทศ

อาเซียนอ่ืนๆ มากขึน้ด้วย ธรุกิจท่ีเป็นเป้าหมาย

ส�าคญัส�าหรับการลงทนุในระยะแรก คือ ด้าน

บริการท่ีมีศกัยภาพสงูและแสดงให้เห็นแล้ว

วา่ให้ผลก�าไรสงู เชน่ ในสงิคโปร์ ธรุกิจเชน่นี ้

สว่นใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการค้า ได้แก่ ธุรกิจ

ห้างสรรพสนิค้า ธรุกิจการเป็นตวัแทนจ�าหนา่ย 

ธรุกิจค้าปลกีสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ และธรุกิจ

เสือ้ผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม ส่วนในมาเลเซียนัน้ 

กิจการท่ีเป็นเป้าหมายส�าหรับการลงทนุใน

อนาคตจะอยูท่ี่ด้าน IT และบริการด้านซอฟต์แวร์

โอกาสทางธรุกิจทีจ่ะเกิดข้ึนใน AEC

ตวัอย่างส�าคญัของโอกาสทางธุรกิจ

ใน AEC ก็คือโอกาสในการขยายการลงทนุ

ในประเทศอาเซียนนั่นเอง โดยเฉพาะ

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เท่าท่ี
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ผา่นมาประเทศเหลา่นีจ้�ากดัสดัสว่นการเป็น

เจ้าของกิจการอยูท่ี่ร้อยละ 30, 40 และ 49 

ตามล�าดบั การเปิดเสรีการค้าบริการจะขยาย

เพดานดงักลา่วขึน้ไปเป็นร้อยละ 70 และจะ

ท�าให้โอกาสท่ีธุรกิจไทยจะเข้าไปลงทุนมี

มากขึน้ ได้กลา่วแล้ววา่ กมัพชูา สงิคโปร์ และ

เวียดนามเปิดกว้างด้านการลงทนุอยูแ่ล้ว และ

ปัจจบุนัพมา่ก็เป็นอีกประเทศหนึง่ท่ีเปิดกว้าง

มากขึน้

อย่างไรก็ดี การขยายเพดานสดัส่วน

การลงทนุโดยตา่งชาตอิอกไปเป็นร้อยละ 70 

อาจจะยงัมีปัญหาและอปุสรรคในทางปฏิบตัิ

อยูม่าก โดยเฉพาะกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีนกัลงทนุ

ตา่งชาตจิะต้องปฏิบตั ิตวัอยา่งท่ีมกักลา่วถงึ   

กันมากคือ สิทธิของชาวต่างชาติท่ีจะเป็น

เจ้าของท่ีดนิ ซึง่ยงัคงท�าไมไ่ด้ในหลายประเทศ 

รวมทัง้ไทย บางประเทศหาทางออกด้วย

การให้เช่าระยะยาว นอกจากนัน้ก็ยงัมีกฎ

ระเบียบอ่ืนๆ เชน่ เก่ียวกบัมลูคา่ต�า่สดุในการ

ลงทุน รูปแบบการลงทุน องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหาร (ท่ีต้องเป็นคนท้องถ่ิน) 

การทดสอบความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ 

กิจการร่วม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ธรุกิจท่ีมีผลก�าไรสงูมีศกัยภาพส�าหรับ

การขยายการลงทนุ และสามารถจะเป็นจดุ

เร่ิมต้นในการแสวงหาลู่ทางการลงทุนคือ 

ธรุกิจบริการ ในเร่ืองของผลก�าไรของธรุกิจนีน้ัน้

พบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์มีธุรกิจบริการ

หลายอยา่งมีศกัยภาพด้าน EBITDA margin 

(อตัราก�าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อม

ราคา) สงู โดยเฉพาะมาเลเซียและสงิคโปร์มี 

EBITDA margin โดยเฉลี่ยสงูสดุส�าหรับ 7 

สาขา และ 5 สาขาของธรุกิจบริการตามล�าดบั

จากทัง้หมด 21 สาขา

ตลาดท่ีมีศกัยภาพใน AEC ส�าหรับ

ธรุกิจไทยมีอยู ่4 ด้านด้วยกนั คือ การทอ่งเท่ียว

ภายในกลุม่อาเซียน ประชากรมสุลมิของอาเซียน 

ซึง่เป็นประชากรมสุลมิกลุม่ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ชนชัน้ท่ีมีรายได้ปานกลางท่ีก�าลงัขยายตวั 

และประชากรสงูอาย ุธรุกิจบริการจากศกัยภาพ

ท่ีมีอยูเ่หลา่นีอ้าจเกิดจากการใช้ความเข้มแขง็

ท่ีไทยมีอยูแ่ล้ว เชน่ บริการด้านสขุภาพส�าหรับ

ประชากรสงูอาย ุท่ีอาจขยายออกไปเป็นธรุกิจ

อสังหาริมทรัพย์ส�าหรับผู้ ท่ี เกษียณอาย ุ

การแปรรูปอาหารส�าหรับประชากรมสุลิมท่ี

จะท�าให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาล 

ส�าคญัของโลก และธุรกิจโรงแรมท่ีพฒันา

ไปเป็นการจัดการโรงแรมท่ีเป็นตราสินค้า

ของไทยโดยเฉพาะ

แนวโน้มส�าคัญในอาเซียนเม่ือเป็น

ตลาดและฐานการผลิตเด่ียวท่ีธุรกิจไทย

ควรให้ความสนใจ คือ (1) การผลิตจะไป

กระจกุตวัท่ีฐานใหม่ๆ  ท่ีมีศกัยภาพในแงข่อง

ทัง้วตัถดุิบและตลาด (2) สนิค้าบริการใหม่ๆ  

จะเกิดขึน้หรือจะได้รับความนิยมแพร่หลาย

มากขึน้ เชน่ การจดังานแตง่งานขึน้ในประเทศไทย

ให้แก่คู่บ่าวสาวท่ีเป็นชาวต่างชาติ และ 

(3) ชนชัน้ใหมท่ี่ไมไ่ด้อยูใ่นบ้านเกิดของตนจะมี

จ�านวนมากขึน้ อนัเป็นผลมาจากการเคลือ่นย้าย

แรงงานในอาเซียน ตวัอยา่งเชน่ชาวสงิคโปร์
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ท่ีเป็นนกับริหารในประเทศกมัพชูาและลาว 

กิจการท่ีไปลงทนุและตัง้อยูใ่นประเทศเหลา่นี ้

ต้องอาศยัผู้บริหารและทกัษะในการจดัการ

จากประเทศท่ีพฒันามากกวา่ เชน่ สงิคโปร์ 

ท�าให้เกิดชนชัน้และตลาดใหมท่ี่มีก�าลงัซือ้สงู

กว่าคนในท้องถ่ิน เช่น ชาวต่างชาติท่ีมาใช้

บริการโรงพยาบาลในไทย

การปรับตวัส�าคญัท่ีสดุของธุรกิจไทย 

คือท�าอย่างไรท่ีจะได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ

จากโอกาสท่ีเปิดขึน้ในอาเซียนจากการจดัตัง้ 

AEC นอกจากนัน้ ธรุกิจไทยจะต้องก้าวตอ่ไป

ด้วยการใช้ตลาดอาเซียนเป็นจุดเร่ิมต้น

ในการสร้างความเข้มแขง็ส�าหรับการรวมตลาด

ท่ีใหญ่ขึน้ของอาเซียน + 3 ในอนาคต ซึง่จะ

ต้องเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้จาก

จีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต้

อนาคตของอาเซียน 

แม้ว่าการคาดหมายผลกระทบของ

ประชาคมอาเซียนมกัจะมุ่งไปท่ีผลกระทบ

จาก AEC เป็นส�าคญั แตใ่นการมองอนาคต

ของอาเซียนเราคงจะต้องมองจากหลายด้าน 

เพราะผลกระทบท่ีจะมีตอ่อาเซียนในอนาคตนัน้

มีหลายลักษณะด้วยกัน ไม่ว่าจะในด้าน

การเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคมและ

วฒันธรรม การก�าหนดให้ประชาคมอาเซียน

มีถึง 3 เสาหลกั ก็เพ่ือจะได้เป็นหลกัค�า้ยนั

อาเซียนไว้หลายๆ ด้านนัน่เอง

ด้านความมัน่คงนัน้ ปัจจบุนัเราเผชิญ

ปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (non - 

traditional security issues) เช่น การค้า

ยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ การก่อการร้าย และ

อาชญากรรมข้ามชาตหิลากหลาย การจดัการ

กับปัญหาเหล่านีต้้องอาศัยความร่วมมือ

ทัง้ในระดบัภูมิภาคและระดบักว้างกว่านัน้

เป็นส�าคญั นอกจากนัน้ ปัญหาระดบัทวภิาคี

บางเร่ืองในระหว่างไทยกับเพ่ือนบ้าน ก็

จ�าเป็นต้องอาศยักรอบความร่วมมือระดบั

ภมิูภาคเข้ามาชว่ยด้วย 

ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ ในยุคสมัยของเรา

ไ ม่ มี ป ร ะ เ ท ศ ใ ด อ ยู่ ร อ ด ไ ด้ โ ด ย ล� า พั ง 

ความร่วมมือภายในภมิูภาคมิได้มีความจ�าเป็น

แต่ เฉพาะใน ด้านของการ ร่ วม มือกัน

สร้างสรรค์ความรุ่งเรืองก้าวหน้าขึน้ในบรรดา

ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเท่านัน้ แต่ยังมี

ความส�าคัญย่ิงในการเผชิญกับสิ่งท้าทาย

จากภายนอกด้วย ความเป็นปึกแผ่นของ

ภูมิภาคมีผลส�าคัญย่ิงในแง่ของการสร้าง
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อ�านาจต่อรอง ปัจจบุนัเราได้เห็นแล้วว่า มี

ความจ�าเป็นต้องขยายกรอบความร่วมมือ

ให้กว้างออกไป เชน่ ในรูปแบบของอาเซียน 

+ 3 และอาเซียน + 6 เพ่ือเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคนิยมในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ด้วย แตปั่ญหาก็คือ จริง  ๆแล้ว

อาเซียนมีความเป็นปึกแผน่แท้จริงเพียงใด

เส้นทางสู่การเป็นประชาคมของ

อาเซียนยงัมีปัญหาส�าคญัอยูอี่กหลายประการ

ด้วยกนั ปัญหาส�าคญัท่ีสดุคือ ความแตกตา่ง 

หลากหลายทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และ

วัฒนธรรม ในด้านเศรษฐกิจอาเซียนมีทัง้

ประเทศท่ีระดบัรายได้ของประชาชนเทียบได้

กับชาติตะวันตกไปจนถึงชาติท่ียังยากจน

ท่ีสดุ หรือตัง้แตท่ี่เป็นศนูย์กลางด้านการเงิน

ไปจนถงึสงัคมท่ียงัท�าการเกษตรแบบดัง้เดมิ 

ในทางการเมืองระบบการเมืองทกุประเภท

มี อ ยู่ ใ น อ า เ ซี ย น  แ ล ะ ท่ี ส� า คัญ แ ม้ ว่ า

ความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นทัง้พลงั

และสีสนัของภมิูภาค แตค่วามขดัแย้งระดบั

ทวิภาคีท่ีมีความเป็นมาทางประวตัิศาสตร์

กลับเป็นอุปสรรคส�าคัญของความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนั17

ภาคธรุกิจยงัมองด้วยวา่ ผู้น�าอาเซียน

แม้จะก�าหนดวิสัยทัศน์ส�าหรับภูมิภาค

ร่วมกนัได้ แตเ่ม่ือลงมือปฏิบตัก็ิกลบัเป็นเร่ือง

ตวัใครตวัมนั (“talk regional, act local”) 

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) หน้า 126
18 เร่ืองเดียวกนั

หรือมิฉะนัน้ก็จะมีทศันคติแบบท่ีวา่ “ตวัฉนั

ก่อน พวกเราส่วนรวมเอาไว้ทีหลงั” (“me 

first, us later”) นอกจากนี ้ชาตสิมาชิกท่ีมี

สถานะโดดเดน่ในภมิูภาคก็มกัจะเลน่บทบาท

ของตนเองในระดับโลก (go it alone) 

มากกวา่จะไปด้วยกนัเป็นกลุม่ ซึง่จ�าเป็นมาก

ในแง่ของการเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงในท่ี

ประชมุระดบัโลกอยา่งเชน่ G2018

นอกจากนัน้ สิ่งท่ีอาเซียนตระหนัก

มาโดยตลอด และต้องให้ความส�าคญัตอ่ไป 

คือ การท�าให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับ

ของประชาชนมากขึ น้  ไม่ ใช่ เ ป็นเ ร่ือง

ทางการทตู การค้า การลงทนุ และกิจกรรม

ของชนชัน้น�าในสงัคมเทา่นัน้โดยท่ีประชาชน

ทั่วไปมิได้มีส�านึกว่าอาเซียนเข้ามามีส่วน

เก่ียวข้องกับชีวิตของพวกเขาอย่างไร หรือ

มิได้มีส�านึกของความเป็นเจ้าของหรือมี

สว่นร่วมใดๆ ในสมาคมประชาชาตนีิ ้

ในอนาคตอาเซียนจะต้องให้ความส�าคญั

กับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อ

ประชาชนมากขึน้ และก็เป็นท่ีน่ายินดีว่า 

ปัจจุบนัเรามีเครือข่ายการติดต่อคมนาคม

ขนสง่ท่ีท�าให้การตดิตอ่ระดบันีมี้ความคลอ่งตวั

สูงขึน้ แต่ก็ยังมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบ

ต่างๆ ท่ียังไม่เอือ้อ�านวยเท่าท่ีควร ดังนัน้ 

เร่ืองนีจ้งึยงัคงต้องได้รับความสนใจตอ่ไป
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นอกจากนัน้ ในด้านความสัมพันธ์

กับโลกภายนอก อาเ ซียนคงจะต้องมี

ความระมัดระวังในเร่ืองความสัมพันธ์กับ

ชาตมิหาอ�านาจ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน 

ญ่ีปุ่ น หรือแม้กระทัง่รัสเซียท่ีคงจะมีบทบาท

มากขึน้ด้วย เราคงไมต้่องการเข้าข้างฝ่ายใด 

ไม่ให้ชาติใดเข้ามาครอบง�า หรือเข้ามาใช้

ภูมิภาคนีเ้ป็นเวทีการแข่งขันทางอ�านาจ

อยา่งเช่นท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตอีก เราจะต้อง

สร้างความสัมพันธ์กับชาติต่างๆ เหล่านี ้

อย่างสร้างสรรค์ บนรากฐานความร่วมมือ

ท่ีเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั

ท้ายท่ีสุด สิ่งท่ีคาดหมายกันว่าจะมี

ผลกระทบต่อทัง้ภูมิภาคโดยรวมและชาติ

สมาชิกแตล่ะชาติในอาเซียน คือ การจดัตัง้ 

AEC ดงัท่ีได้กลา่วแล้ว ภาคธรุกิจในอาเซียน

ย่อมสามารถคาดหวังท่ีจะได้รับประโยชน์

จากบูรณาการของภูมิภาคอย่างแน่นอน 

อยา่งไรก็ดี นอกจากจะมีประเดน็วา่ ภาคธรุกิจ

ประเภทใด ของประเทศไหน จะได้รับประโยชน์

อย่างไร ซึ่งย่อมจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ และท่ีส�าคัญขึน้อยู่กับว่าธุรกิจ

สว่นนัน้ๆ หรือในประเทศนัน้ๆ จะด�าเนินการ

ในเชิงรุกมากน้อยเพียงใดแล้ว สิ่งท่ีเราจะ

ต้องไม่ลืมก็คือ ประชาชนทั่วไปจะได้รับ

ผลกระทบอยา่งไรด้วย
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แผนพฒันาอุดมศกึษาของชาต ิ: จุดร่วม

ด้านการศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน

และคุณลักษณะอุดมศกึษาไทยในอนาคต

แผนพัฒนาอุดมศึกษาของชาติมี

ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะเป็นหลัก

ในการชีน้�าว่าจะพฒันาอดุมศกึษาของชาติ

ไปในทิศทางใด และเพ่ือให้สอดคล้องกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของชาต ิซึง่  

สถาบนัอดุมศกึษาจะต้องปฏิบตัไิปในทิศทาง

นัน้ๆ ในปัจจุบนัได้มีการประกาศใช้กรอบ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2551 - 2565) โดยท่ี “แผนอดุมศกึษา

ระยะยาว” ฉบับท่ี 1 ถูกจัดท�าขึน้ในปี 

พ.ศ. 2533 มีระยะ 15 ปี ครอบคลมุระหวา่ง 

พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความไม่ต่อเน่ืองของแนวทางในการพฒันา 

การอุดมศึกษาของชาติ เพราะทัง้ 2 แผนนี ้

มีชว่งระยะหา่งของการใช้อยูป่ระมาณ 3 - 4 ปี 

และนอกจากนีใ้นการปฏิบตัิจริงยงัคงใช้วิธี

ปฏิบตัิในรูปแบบเดิม คือ มีการสร้างแผน

พฒันาอดุมศกึษาของชาต ิทกุระยะ 5 ปี ซึง่

คอ่นข้างจะผิดหลกัการ เพราะการศกึษาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพของคนนัน้เป็นเร่ืองท่ีต้อง

ใช้เวลา แผนพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะ

ระดบัอดุมศกึษานัน้จงึควรเป็นการท�าแผนฯ 

เพ่ือแก้ไขและวางแนวทางป้องกันปัญหา

อนัจะเกิดในเวลาข้างหน้า มิใชเ่ป็นการด�าเนิน

การเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้อยู่ในปัจจบุนัซึง่

จะท�าให้ไมท่นัการณ์ 

สาระส�าคัญของแผนพัฒนาอุดมศึกษา

แห่งชาตฉิบบัที่ 1 - 10

จากการเปรียบเทียบสาระส�าคัญท่ี

ก�าหนดไว้ในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ตัง้แตแ่ผนท่ี 1 - 10 ซึง่ได้สรุปไว้ในตารางท่ี 1 

แล้วได้พบว่ารัฐได้ก�าหนดนโยบายส�าคญัๆ 

ตา่งๆ ไว้ในแตล่ะแผนฯ ซึง่ประกอบไปด้วย

สาระส�าคญั เชน่ การจดัการศกึษาให้มีเอกภาพ 

มีการกระจายโอกาสทางการศึกษา สร้าง

ความเสมอภาคทางการศกึษา จะขยายการศกึษา

สู่ปวงชน จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 

นิภาพรรณ เจนสันตกุิล1

ไชยณัฐ ด�าดี2

1 อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาหลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ

การจดัการภาครัฐ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล.
2 นกัวชิาการอิสระ ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตและปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาการวจิยัพฤตกิรรมศาสตร์

ประยกุต์ สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
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ผลติบณัฑิตในสาขาท่ีจ�าเป็นของประเทศจะ

เน้นในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ

การศกึษา อนัได้แก่ การบริหารและจดัการ

ศึกษา มาตรฐานการศึกษา คุณภาพของ

อาจารย์ คณุภาพของบณัฑิตท่ีจบการศกึษา

ออกไป การบริหารวิชาการ การให้อิสระใน

การบริหาร การวิจยัและพฒันา การจดัตัง้

สถาบนัวิจยั การเน้นทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม การระดม

ทรัพยากรมาใช้เพ่ือการศึกษา การสร้าง

เครือขา่ยการเรียนรู้ และการให้การสนบัสนนุ

เอกชน

ตารางท่ี 1 สาระส�าคญัในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 1 - 10

นโยบาย แผนพฒันาอุดมศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่ 1-10

1

2505

2

2510

3

2515

4

2520

5

2525

6

2530

7

2535

8

2540

9

2545

10

2551

เอกภาพทางการศกึษา P P

กระจายโอกาสทางการศกึษา P ·

เสมอภาคทางการศกึษา P · P

การศกึษาปวงชน ·

การศกึษาตลอดชีวิต · P

ผลติ วิทย์ วิศวะ เกษตร แพทย์ P P P

ผลติสาขาท่ีจ�าเป็น P P P P P

ปรับปรุงคณุภาพ ประสทิธิภาพ

        ด้านบริหารจดัการ P P P

        มาตรฐานการศกึษา P P P

        คณุภาพอาจารย์ P P

        คณุภาพคน บณัฑิต P · · ·

        การบริหารวิชาการ P P P

ความเป็นอิสระในการบริหาร P

การแตง่ต�าราไทย P P

วิจยัและพฒันา P

จดัตัง้สถาบนัวิจยั P
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นโยบาย แผนพฒันาอุดมศกึษาแห่งชาตฉิบบัที่ 1-10

1

2505

2

2510

3

2515

4

2520

5

2525

6

2530

7

2535

8

2540

9

2545

10

2551

วิจยัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ·

บริการทางวิชาการ

อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม

อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม ·

ระดมทรัพยากรเพ่ืออดุมศกึษา

สร้างเครือขา่ยการเรียนรู้

สนบัสนนุอดุมศกึษาเอกชน P P P P P

ท่ีมา: ดดัแปลงจากคณะนกัวิจยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2540 : 97.

หมายเหต ุ P ก�าหนดไว้ในแผน

 · ก�าหนดเป็นนโยบายแตไ่มป่รากฏในแผนฯ

ซึง่จากแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ

จะเหน็ได้วา่มีหลายสว่นท่ีก�าหนดไว้แตไ่มถ่กู

น�าไปปฏิบัติอย่างแท้จริงและเม่ือศึกษา

งานของโอลิวาและแอสปินวอลล์ (Owlia ; 

& Aspinwall, 1996 ) ท่ีได้รวบรวมงานวิจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพการศกึษาและท�าการ

ศกึษาวจิยัเร่ืองมิตคิณุภาพการจดัการศกึษา

ระดับอุดมศึกษา พบว่า มิติคุณภาพการ

จดัการศกึษามี 6 มิตดิงันี ้

1. มิติ ท่ีเน้นสิ่งท่ีสัมผัสได้ ซึ่งเป็น

คุณภาพท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุอุปกรณ์และ

สิ่งเอือ้อ�านวยต่อการศึกษา ประกอบด้วย

ดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันีได้แก่ 1) ความเพียงพอ

ของวัสดุอุปกรณ์ 2) ความทันสมัยของ

วสัดอุปุกรณ์ 3) วสัดอุปุกรณ์งา่ยตอ่การใช้งาน 

4)  วัสดุอุปกรณ์และสิ่ ง เ อื อ้อ� านวยต่อ

การศกึษาเร้าความสนใจในการใช้ 5) วสัดุ

อปุกรณ์สะดวกตอ่การน�าไปใช้ 

2. มิติ ท่ีเน้นคุณภาพของอาจารย์ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันี ได้แก่ 

1) จ�านวนอาจารย์มีเพียงพอ 2) อาจารย์มี

ความรู้ทางทฤษฎีอยา่งดีเย่ียม 3) อาจารย์มี

ประสบการณ์ด้านปฏิบตัดีิเย่ียม 4) อาจารย์

มีความรู้ท่ีทนัสมยั 5) อาจารย์มีความเช่ียวชาญ

ในการสอนและตดิตอ่สื่อสาร 

3. มิติ ท่ี เ น้นเจตคติของอาจารย์ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 5 ดชันีได้แก่ 

1) เข้าใจความต้องการของนิสิต 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) เอือ้อ�านวยความสะดวกและจดัเวลาให้

นิสิตส�าหรับให้ค�าปรึกษา 4) ให้ความใสใ่จ

แก่นิสิตแต่ละบุคคล 5) มีอารมณ์มั่นคง

สภุาพ 

4. มิตท่ีิเน้นเนือ้หา ประกอบด้วยดชันี

ท่ีบง่ชีค้ณุภาพ 6  ดชันี ได้แก่ 1) รายวิชาใน

หลกัสตูรสอดคล้องกบัการผลิตบณัฑิตของ
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สาขาวิชาชีพ 2) หลกัสูตรมีความยืดหยุ่น 

3) คุ้มคา่ตอ่การลงทนุในการศกึษา 4) การพฒันา

ผู้ เ รียนให้มีทักษะการติดต่อสื่อสารและ 

การท�างานเป็นทีม 5) พัฒนาให้ผู้ เรียนมี

ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 6) บรรจรุายวชิาท่ีเป็น

พืน้ฐานความรู้ทัว่ไป 

5. มิติ ท่ี เ น้นการถ่ายทอดความรู้ 

ประกอบด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 6  ดชันี ได้แก่ 

1) อาจารย์น�าเสนอ อธิบายและบรรยายได้

ชัดเจนเข้าใจง่าย 2) เนือ้หาท่ีสอนเรียง

ตามล�าดบัความยากง่ายและความซบัซ้อน

ของเนือ้หา 3) ภาษาท่ีใช้มีความคงเส้นคงวา 

4)  ประเมินผลด้วยความยตุธิรรม 5) วธีิการสอน

กระตุ้นเร้าความสนใจ 6) ให้ผู้ เรียนประเมิน

ผลการสอน 

6. มิตท่ีิเน้นความนา่เช่ือถือ ประกอบ

ด้วยดชันีบง่ชีค้ณุภาพ 4 ดชันีได้แก่ 1) องค์

ความรู้ท่ีถ่ายทอดให้นิสิตถูกต้องตามหลกั

ทฤษฎี 2) เนือ้หาท่ีใช้สอนตรงตามความต้องการ

ของผู้ เรียน 3) เนือ้หาท่ีใช้สอนตรงตาม

จุดมุ่งหมายของรายวิชา 4) ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีให้กบัผู้ เรียนสามารถน�าไปใช้

แก้ปัญหาในสภาพจริง 

ดงันัน้  ในแผนพฒันาอดุมศกึษาแหง่ชาติ

ฉบบัท่ี 11 ไม่ควรละเลยในการสอดแทรก

เนือ้หาอาเซียนศึกษา และการตัง้ศูนย์

อาเซียนศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้

แลกเปลี่ยนเก่ียวกับความร่วมมือในมิติ

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม โดยมีการศกึษา

เป็นรากฐานของการพัฒนาตลอดจน

การพฒันามิติคณุภาพด้านการศกึษา วสัดุ

อปุกรณ์และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพ่ือให้

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้

ความร่วมมืออาเซียนด้านการศกึษา

สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ เ ร่ิมก่อตัง้ เ ม่ือเ ดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2504  โดยมีราชอาณาจกัรไทย สหพนัธรัฐ

มาเลเซีย และสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ได้ร่วมกนั

จดัตัง้สมาคมอาสา (Association of South 

East Asia) ขึน้เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม และในการประชมุ 

สุดยอดผู้ น�าอาเซียนครัง้ท่ี 12 ในเดือน
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มกราคม 2550 ท่ีเซบ ูสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ 

ผู้ น� าอาเ ซียนได้ มีการจัดตัง้ประชาคม

อาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึน้ เป็นภายใน 

ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) รวมทัง้จดัโครงสร้าง

องค์กรของอาเซียนเพ่ือรองรับภารกิจและ

พนัธกิจ ซึง่เป็นท่ีมาของการน�าหลกัการนีไ้ปร่าง

เป็น “กฎบตัรอาเซียน” ซึง่ท�าหน้าท่ีเป็นธรรมนญู

การบริหารการปกครองกลุม่ประเทศอาเซียน

ทัง้ 10 ประเทศ ตามสโลแกนท่ีวา่ “สบิชาต ิ

ห นึ่ ง อ า เ ซี ย น ”  ( ส� า นัก ค ว า ม สัม พัน ธ์

ตา่งประเทศ, 2553 อ้างถึงใน จตพุล ยงศร, 

2554 : 45) ความร่วมมืออาเซียนด้านการศกึษา

เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเฉพาะด้าน

ของอาเซียนท่ีให้ความส�าคญักบัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนาด้านต่างๆ 

อาทิ การศึกษา การเ รียนรู้ตลอดชีวิต 

การจดัการศกึษาอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ 

ความร่วมมือในการเปิดเสรีด้านการศึกษา 

และเพ่ือให้เห็นชัดเจนมากขึน้ ผู้ เขียนขอ

น�าเสนอระบบการศกึษาของประเทศสงิคโปร์ 

ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ดงั

ตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 สรุประบบการศกึษาของประเทศสงิคโปร์ ประเทศไทย และประเทศฟิลปิปินส์

ประเทศ ระบบการศกึษา

ประเทศสงิคโปร์ แบง่ออกเป็นระดบัประถม 6 ปี ระดบัมธัยมศกึษา 4 ปี ซึง่รวมแล้วเป็นการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานอยา่งน้อย 10 ปี แตผู่้ ท่ีจะเข้าศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยัจะต้อง

ศึกษาขัน้เตรียมมหาวิทยาลัยอีก 2 ปี ปีการศึกษาของสิงคโปร์จะแบ่ง

ออกเป็น 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 10 สปัดาห์ เร่ิมเปิดการศึกษาตัง้แต่

วนัท่ี 2 มกราคมของทกุปี ชว่งระหวา่งภาคเรียนท่ี 1 กบัท่ี 2 และท่ี 3 กบัท่ี 4 

จะมีการหยดุ 1 สปัดาห์ ระหวา่งภาคเรียนท่ี 2 กบัท่ี 3 หยดุ 4 สปัดาห์ และมี

ชว่งหยดุ 6 สปัดาห์ เม่ือสิน้สดุปีการศกึษา รัฐบาลสงิคโปร์ให้ความส�าคญักบั

การศกึษามาก โดยถือวา่ประชาชนเป็นทรัพยากรท่ีส�าคญั และมีคา่ท่ีสดุของ

ประเทศ ในการนี ้รัฐบาลได้ให้การอุดหนุนด้านการศกึษาจนเสมือนกับ

เป็นการศกึษาแบบให้เปล่า โรงเรียนในระดบัประถม และมธัยมล้วนเป็น

โรงเรียนของรัฐบาลหรือกึง่รัฐบาล สถานศกึษาของเอกชนในสงิคโปร์ มีเฉพาะ

ในระดบัอนบุาล และโรงเรียนนานาชาตเิทา่นัน้
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ประเทศ ระบบการศกึษา

ประเทศไทย ระบบการศึกษาไทยปัจจบุนัตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษา

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 2545 มีการจดัระบบการศกึษา

ขัน้ประถมศกึษา 6 ปี (6 ระดบัชัน้) การศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 3 ปี (3 

ระดบัชัน้) และการศกึษาขัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 ปี (3 ระดบัชัน้) หรือ

ระบบ 6 - 3 - 3 นอกจากนัน้ระบบการศกึษาไทยยงัจดัเป็นระบบการศกึษา

ในระบบโรงเรียน การศกึษานอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอธัยาศยั 

ในการจดัระบบการศกึษาตามแนวพระราชบญัญตัฉิบบันี ้จะไมพิ่จารณาแบง่แยก

การศกึษาในระบบโรงเรียนออกจากการศกึษานอกระบบโรงเรียน แตจ่ะถือวา่

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัเป็น

เพียงวิธีการเรียนการสอน หรือรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีภาษาองักฤษ

ใช้ค�าวา่ “Modes of learning” ฉะนัน้ แนวทางใหมคื่อ สถานศกึษาสามารถ

จดัได้ทัง้ 3 รูปแบบ และให้มีระบบเทียบโอนการเรียนรู้ทัง้ 3 รูปแบบ โดย

พระราชบญัญัติการศึกษาฯ มาตรา 15 กล่าวว่าการจัดการศึกษามีสาม

รูปแบบ คือ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั

ประเทศฟิลปิปินส์ ระบบการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์มีทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ โดยการศกึษาแบบท่ีเป็นทางการนัน้มีล�าดบัขัน้ตอนของการเรียน

อยู่สามระดับนั่นคือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับ

อุดมศึกษา ในระดบัประถมศึกษานัน้จะใช้เวลาศึกษา ภาคบงัคบัหกปีท่ี

โรงเรียนของรัฐบาลหรือเจ็ดปีในโรงเรียนของเอกชนนอกเหนือจากหลกัสตูร

การศึกษาปฐมวยัซึ่งนกัเรียนสามารถเลือกเรียนได้ โดยการศึกษาระดบันี ้

รวมไปถงึการเรียน ชัน้อนบุาลและอาจเป็นหลกัสตูรเตรียมประถมศกึษาก็ได้ 

นกัเรียนท่ีมีอายุระหว่างสามหรือสี่ปีจะเข้าเรียนในสถานรับเลีย้งเด็กก่อน

วยัเรียนจนกระทัง่มีอายคุรบ 5 - 6 ปี จงึจะเลื่อนขึน้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ีหนึง่

ระบบการศกึษาในประเทศฟิลปิปินส์ใกล้เคียงกับระบบการศกึษาแบบ

เป็นทางการของสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ีระบบการศกึษาของประเทศอ่ืนๆ 

ในทวีปเอเชียมักจะได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส หรือ

เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี ้ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การเรียนการสอนแบบ

ทวิภาษา บางวิชาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาอ่ืนๆ จะสอนเป็น

ภาษาฟิลปิปินส์
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จากระบบการศึกษาข้างต้นแสดง

ให้เห็นว่าระบบการศึกษาในประเทศ

สิงคโปร์ ประเทศไทยและประเทศ

ฟิลิปปินส์ต่างให้ความส�าคญักบัการ

ศกึษาและการจดัระบบการศกึษาให้

มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 

แม้ว่าระบบการศกึษา ระบบการ

เปิดปิดภาคเรียนจะแตกตา่งกนั 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จตุพล ยงศร (2554 : 54) ท่ีท�าการ

เปรียบเทียบนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน 

พบว่า โดยภาพรวมการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของประเทศในประชาคมอาเซียน

ต่างให้ความส�าคัญกับการขยายโอกาส

ทางการศกึษาให้ทัว่ถงึ การยกระดบัคณุภาพ

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาให้สอดรับกบัความก้าวหน้าทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่แม้วา่รูปแบบ

การปกครองในกลุ่มประเทศอาเซียนจะมี

ความแตกต่างกัน แต่ในมิติทางการศึกษา

กลับพบว่าต่างต้องการให้การศึกษาเป็น

ยุทธศาสตร์หลักของการพัฒนาประเทศ 

ส�าหรับประเทศไทย อาจจะต้องเตมิเตม็ความรู้

ด้านอาเซียนศกึษา ซึง่ข้อมลูอาเซียนศกึษา

ในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยทัง้ในรูปของ

วิทยานิพนธ์ หนงัสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์

อ่ืนๆ เ พ่ือรวบรวมข้อมูลและการสร้าง

ความร่วมมือในการจดัตัง้ศนูย์อาเซียนศกึษา

เ พ่ิมขึน้  และการสร้างเครือข่ายข้อมูล

ระหว่างห้องสมุดในกลุ่มประเทศอาเซียน

ด้วยการเรียกและเก็บข้อมลูท่ี

ช่ือ CDS/ISIS (สีดา 

สอนศรี, 2532 : 45)

ลักษณะอุดมศกึษาไทยใน

อนาคต

คณะนกัวจิยัมหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ (2540 : 330 - 

331) ได้กล่าวถึงแนวโน้มทาง

อุดมศึกษาของไทยในอนาคตไว้ 

ดงันี ้

1) การพฒันาระบบอดุมศึกษาด้าน

การท�าให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึน้คือให้

ตวัแทนประชาชน กลุ่มคนเข้าไปท�าหน้าท่ี

ก�ากับการท�างานของสถาบันอุดมศึกษา 

ประชาชน ชมุชนเข้าไปมีสว่นร่วมรับผิดชอบ

ในด้านคา่ใช้จา่ยทางการศกึษามากขึน้ โดย

สถาบนัอดุมศกึษาต้องตอบสนองตอ่มหาชน

โดยผลติบณัฑิต ท�าการวิจยัและบริการทาง

วิชาการมากขึน้

2) การสร้างความหลากหลายให้เกิดขึน้

ในระบบอุดมศึกษา (Diversity) ระบบ

อุดมศึกษาไทยจะเป็นระบบท่ีหลากหลาย

ตอบสนองตอ่ระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นเสรีภาพ

ของระบบการผลติท่ีแตกตา่งกนัออกไป

3) อดุมศกึษาจะเน้นท่ีคณุภาพมากขึน้ 

(Quality) สังคมบริโภคสิ่ง ท่ีมีคุณภาพ

มากขึน้ มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพ

มากขึน้ สถาบนัอุดมศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ
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จะไม่ได้รับความนิยมท�าให้ต้องปรับเปลี่ยน

หรือเลกิกิจการ

4) อดุมศกึษาในอนาคตจะเน้นการลด

ขนาดของการด�าเนินการ (Downsizing) ลด

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย แต่คงคุณภาพและ

ประสทิธิภาพไว้ และท�าให้มีขนาดพอเหมาะ 

(Rightsizing) ไม่ให้เสียค่าใช้จ่าย หรือ

ทรัพยากรไปโดยท่ีได้ประโยชน์ไมคุ่้มคา่

5) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

จะเป็นไปอยา่งกว้างขวาง (Technology in 

Education) ในอนาคตสถาบนัอุดมศึกษา

จะต้องรีบพัฒนาตามเทคโนโลยีให้ทัน 

เพ่ือใช้เทคโนโลยีเหลา่นัน้เพ่ือการศกึษา

6) ระบบความสัมพัน ธ์ห รือสาย

การบงัคบับญัชาแบบแนวดิ่งจะเปลี่ยนเป็น

ระบบเครือขา่ย (Networking) ตา่งต้องพึง่พา

ซึ่งกันและกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน

แตต่า่งก็มีความเป็นอิสระในการด�าเนินงาน

โดยเน้นการตอบสนองตอ่ผู้ รับบริการอยา่งมี

ประสทิธิภาพ คลอ่งตวัและทนัตอ่เหตกุารณ์

7) การลงทุนร่วม (Joint Venture) 

กิจกรรมการอุดมศึกษาอันได้แก่การผลิต

บณัฑิต การวจิยัหรือการบริการแก่สงัคมจ�าเป็น

ต้องเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กบัภายนอกและ

องค์กรเอกชนต่างๆ เพ่ือจะได้รับประโยชน์

จากกิจกรรมเหลา่นัน้

8) ระบบการอุดมศึกษาก�าลงัก้าวสู่

ความเป็นนานาชาต ิ(Internationalization) 

ซึง่เกิดขึน้ในหลายรูปแบบ สถาบนัอดุมศกึษา

ไทยต้องสง่เสริมให้สงัคมไทยไปสูก่ารคบค้า

และสัมพันธ์กับโลก และต้องปรับตนให้

สอดคล้องกบัความเป็นนานาชาติ

9) การบุกเบิกด้านวิจยัพืน้ฐานและ

การวิจัยเพ่ือการพัฒนา (Research and 

Development) สถาบนัอดุมศกึษาไทยต้อง

สามารถสร้างและพฒันาองค์ความรู้ขึน้ได้เอง 

เพ่ือประกันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

ความอยูดี่กินดี ระบบอดุมศกึษาต้องหนัมา

ให้ความส�าคญัตอ่บณัฑิตศกึษามากขึน้และ

ต้องด�าเนินการได้อยา่งมีคณุภาพ

10) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้

ความส�าคญัตอ่การพฒันาบคุลกิภาพมากขึน้ 

(Personality Development) การฝึกอบรม

หรือการพัฒนาความรู้เป็นอันมากจะถกู

ด�าเนินการโดยภาคธุรกิจหรือชุมชนเอง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องหันมาสนใจใน

การพฒันาคนอยา่งสมบรูณ์มากขึน้

จากคณุลกัษณะ 10 ประการข้างต้น 

จะเห็นได้ว่าสถาบนัอุดมศึกษาไทยจะต้อง

ปรับตวัในเร่ืองของการสร้างทนุทางปัญญา 
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ด้วยการผลิตทุนมนุษย์ท่ีมีความรู้ และ

สมรรถนะเพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ท่ีมี

การเปลีย่นแปลงและสามารถแขง่ขนักบักลุม่

ประเทศอาเซียนได้ ในมิติของการใช้ภาษา 

การผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ และการ

ธ�ารงไว้ซึง่วฒันธรรมของประเทศไทยและเร่ง

นโยบาย 5 ประการของกระทรวงศกึษาธิการ

ในการด�าเนินงานตามปฏิญญาอาเซียน

ด้านการศึกษา เพ่ือจัดท�าแผนปฏิบัติการ

อาเ ซียนด้านการศึกษาของกระทรวง

ศกึษาธิการ ได้แก่ 

นโยบายที่  1 การเผยแพร่ความรู้ 

ข้อมูลข่าวสารและเจตคติ ท่ี ดี เ ก่ียวกับ

อาเซียน เพ่ือสร้างความตระหนกัและเตรียม

ความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ภายในปี 2558 

นโยบายที่ 2 การพฒันาศกัยภาพของ

นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนให้มีทกัษะ

ท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าว

สูป่ระชาคมอาเซียน เชน่ ความรู้ภาษาองักฤษ 

ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทกัษะและความช�านาญการท่ีสอดคล้องกบั

การปรับตวัและเปลีย่นแปลงทางอตุสาหกรรม

และการเพ่ิมโอกาสในการหางานท�าของ

ประชาชนรวมทัง้การพิจารณาแผนผลิต

ก�าลงัคน 

นโยบายที่  3 การพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของ

นกัศกึษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทัง้

เ พ่ือให้ มีการยอมรับในคุณสมบัติทาง

วิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริม

ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 

และการแลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนา

ระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยสนบัสนุน

การศกึษาตลอดชีวติ การสง่เสริมและปรับปรุง

การศกึษาด้านอาชีวศกึษาและการฝึกอบรม

ทางอาชีพทัง้ในขัน้ ต้นและขัน้ต่อเ น่ือง 

ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูนความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศ

สมาชิกของอาเซียน 

นโยบายที่ 4 การเตรียมความพร้อม

เพ่ือเปิดเสรีการศกึษาในอาเซียน เพ่ือรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ประกอบด้วย การจดัท�าความตกลงยอมรับร่วม

ด้านการศึกษา การพัฒนาความสามารถ 

ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส�าคญัต่างๆ 

เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับ

การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน   

นโยบายที่ 5 การพฒันาเยาวชน เพ่ือ

เป็นทรัพยากรส�าคญัในการก้าวสูป่ระชาคม

อาเซียน 

โดยนโยบาย 5 ประการข้างต้นควร

ด�าเนินการให้เป็นรูปธรรมและค�านึงถึง

ความสอดคล้องและการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสความรู้ และการเปลีย่นแปลงของโลก

ท่ีเป็นพลวตัเพ่ือให้การพฒันาด้านการศกึษา

เป็นไปอยา่งยัง่ยืน
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อาเซียนใน ค.ศ. 2015

มีความสนใจและเป็นท่ีคาดหมายกนั

อยา่งมากวา่ อาเซียนใน ค.ศ. 2015 อนัเป็น

ปีท่ีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 

ปรากฏขึน้อย่างเป็นทางการ จะมีสภาพ

เป็นอย่างไร สิ่งท่ีเราอาจจะใช้เป็นแนวทาง

ในการคาดหมายมีทัง้ปรากฏการณ์หรือ

แบบอยา่งของการรวมตวัระดบัภมิูภาคท่ีเคย

มีมาแล้ว โดยเฉพาะสหภาพยโุรป (European 

Union - EU) และท่ีส�าคญัท่ีแผนการจดัตัง้

ประชาคมท่ีเป็น “เสาหลกั” (pillars) ด้านตา่งๆ 

ของประชาคมอาเซียน แผนการเหลา่นีจ้ริงๆ 

แล้วก็คือ “พิมพ์เขียว” (blueprint) ก�าหนด

เส้นทางพฒันาการของอาเซียนในอนาคต

นัน่เอง

อยา่งไรก็ดี ในการมองภาพอนาคตของ

อาเซียนนัน้ เราคงอาศยัแบบอยา่งโดยเฉพาะ

ของ EU มาเป็นแนวทางโดยตรงไมไ่ด้ เพราะ

ไม่ว่าจะในแง่ของเป้าหมาย ประสบการณ์

และภูมิหลังด้านต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค

แตกตา่งกนัมาก นอกจากนัน้ แม้จะมี “พิมพ์เขียว” 

ก�าหนดเส้นทางอนาคตของอาเซียนไว้แล้ว 

แตเ่ราก็ต้องตระหนกัวา่บนเส้นทางดงักลา่ว

ยงัมีปัญหาและอปุสรรคอีกไมน้่อย การมอง

อนาคตของอาเซียนจึงต้องพิจารณาปัจจยั

เหล่านีด้้วย เราไม่อาจมองโลกในแง่ดีหรือ

เล็งผลเลิศมากเกินไป แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ต้องยอมรับวา่ จนถงึขณะนีอ้าเซียนถือได้วา่

เดนิทางมายาวไกล เป็นตวัอยา่งความส�าเร็จ

ของความร่วมมือและ/หรือรวมตวัระดบัภมิูภาค

ท่ีจนถงึปัจจบุนัมีอยูเ่พียงไมก่ี่แหง่ในโลก

เส้นทางสู่การรวมตวัระดบัภมูภิาค

เราได้เหน็แล้ววา่ พฒันาการของอาเซียน

ตัง้แตป่ระมาณต้นทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา

ได้เร่ิมเข้าสู่เส้นทางของการรวมตัวระดับ

ภมิูภาค (regional integration) กลา่วคือ มี

ลกัษณะเป็นภมิูภาคนิยม (regionalism) ท่ี

ธีระ นุชเป่ียม
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มิได้อยู่บนรากฐานของการร่วมมือในระดบั

รัฐบาลตอ่รัฐบาลเทา่นัน้ การจดัตัง้เขตการค้า

เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area -  

AFTA) ใน ค.ศ. 1992 ถือได้วา่เป็นขัน้ตอนแรก

ท่ีเป็นรากฐานส�าคญัของการรวมตวักันใน

ลกัษณะดงักลา่ว ในทางวิชาการมีความคิด

เก่ียวกบัเส้นทางหรือขัน้ตอนของการรวมตวั

เช่นนี ้ ซึ่งจะขอกล่าวถึงโดยสรุปเพ่ือเป็น

พืน้ฐานความเข้าใจพฒันาการของอาเซียน

ในอนาคต

ทฤษฎีท่ีว่าด้วยการรวมตัวระดับ

ภู มิภาคเ รียกว่ า  “ทฤษฎีบู รณาการ” 

(integration theory) เกิดจากความสนใจ

ท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ของการรวมตวักนั

ในยโุรปตัง้ต้นทศวรรษ 19501 ในท่ีนีจ้ะไมข่อ

กล่าวถึงประเด็นความคิดทางทฤษฎีท่ีมี

หลากหลาย แตจ่ะขอสรุปความเข้าใจเก่ียวกบั

ขัน้ตอนต่างๆ ของพัฒนาการของการ

รวมตัวระดับภูมิภาค รากฐานส�าคัญของ

พัฒนาการนีอ้ยู่ท่ีบูรณาการทางเศรษฐกิจ 

(economic integration) แตห่ากพิจารณา

ประสบการณ์ของยโุรปก็จะเหน็วา่บรูณาการ

ทางเศรษฐกิจเกิดขึน้พร้อม  ๆกบัการจดัระเบียบ

ทางสถาบนัระดบัภมิูภาคท่ีมีอ�านาจในการ

ตดัสนิใจมาแตแ่รกเร่ิม 

อยา่งไรก็ดี ขัน้ตอนของการรวมตวัใน

ระดบัภมิูภาคก็คงเห็นได้ชดัเจนเฉพาะด้าน

เศรษฐกิจเทา่นัน้ เพราะเป็นการยากท่ีจะระบวุา่

ขัน้ตอนของการรวมตัวทางการเมืองเป็น

อยา่งไร แบบอยา่งท่ีพอมีให้เหน็ก็ดจูะมีเพียง

สหรัฐอเมริกา ท่ีเร่ิมจากการรวมตวักนัอยา่ง

หลวมๆ ในรูปแบบสมาพนัธ์ (confederacy) 

แ ล ะ จ า ก นั น้ ก็ พัฒ น า เ ป็ น ส ห พัน ธ รั ฐ 

(federation) สว่นการรวมตวัของรัฐในยโุรป 

เช่น กรณีของเยอรมนีและอิตาลี ก็มิได้

เป็นการรวมตวัในลกัษณะของการเปลีย่นแปลง

โดยสนัต ิ(peaceful change) ท่ีเป็นลกัษณะ

ส�าคญัของการรวมตวัระดบัภมิูภาคในยคุสมยั

ของเรา ขัน้ตอนของการรวมตวัทางเศรษฐกิจ

ระดบัภมิูภาคมีดงันี ้

1) เขตการให้สิทธิพิเศษทางการค้า 

(preferential trading area - PTA) เป็นการ

ให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าบางชนิดของประเทศ

ท่ีเข้าร่วมกลุม่ในการเข้าถงึตลาดของประเทศ 

อ่ืนๆ ในกลุ่ม การให้สิทธิพิเศษมีลกัษณะ

เป็นการลดพิกดัอตัราภาษีศลุกากรให้แก่สนิค้า

นัน้ๆ มิได้เป็นการยกเลิกภาษีศุลกากร 

อาเซียนเร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนนีต้ัง้แต ่ค.ศ. 1977 

มีการจัดท�าความตกลงเร่ืองนีท่ี้เรียกว่า 

“Trade Preferential Arrangements”2 

ความตกลงในลกัษณะนีถื้อได้วา่เป็นการปทูาง

ไว้ส�าหรับการจดัตัง้เขตการค้าเสรี แตบ่างครัง้

ก็มีความสับสนระหว่าง PTA และเขต

การค้าเสรี

1 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) 

หน้า 15 - 16 ASEAN PTA มีลกัษณะเป็นการให้สทิธิพิเศษโดยสมคัรใจ และแลกเปลีย่นสนิค้ากบัสนิค้า สทิธิพิเศษสว่นใหญ่เป็นการ

ลดภาษี ศลุกากรขาเข้า และการผกูพนัอตัราอากรขาเข้า ณ อตัราท่ีเรียกเก็บอยู่
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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 หน้า 21 - 27 ตามข้อตกลง AFTA มีสนิค้าออ่นไหว ท่ีได้รับการยกเว้น

ไมต้่องลดภาษีเป็น 0% ในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010 อยู ่2 กลุม่ กลุม่แรก สนิค้าออ่นไหว (Sensitive List: SL) ซึง่ในแตล่ะประเทศ

มีสทิธ์ท่ีจะก�าหนดวา่สนิค้าอะไรบ้างท่ีมีความออ่นไหว โดยสนิค้ากลุม่นีข้อง 6 ประเทศอาเซียนเดมิจะต้องลดภาษีเหลอื 5% ซึง่สว่นใหญ่

จะเป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป กลุ่มท่ี 2 สินค้าอ่อนไหวสงู (Highly Sensitive List) หลกัเกณฑ์ คือ จะต้องลดภาษีลงมา 

แตจ่ะลดเทา่ไหร่ขึน้อยูก่บัการเจรจากบัประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึง่จะตกลงกนัไว้ตัง้แตเ่ร่ิมต้นการเจรจา

2) เขตการคา้เสรี (Free Trade Area) 

จัดตัง้ขึน้โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะขจัด

อปุสรรคกีดขวางการเคลือ่นย้ายสนิค้าทัง้ใน

รูปแบบพิกดัอตัราภาษีศลุกากร และท่ีมีอยู่

ในลกัษณะอ่ืนๆ ในบรรดาชาตท่ีิเข้าร่วมกลุม่ 

โดยท่ีชาตเิหลา่นีอ้าจจะยงัคงข้อจ�ากดัสว่นหนึง่

ของตนไว้ ความตกลงในเร่ืองนีอ้าจจะจ�ากดั

อยูเ่พียงบางภาค (sectors) หรือครอบคลมุ

การค้าระหวา่งกนัทัง้หมดก็ได้ 

อาเซียนจดัตัง้ AFTA ขึน้ใน ค.ศ. 1992 

ดังได้กล่าวแล้ว ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครัง้ท่ี 4 ในเดือนมกราคมปีนัน้ ณ ประเทศ 

สิงคโปร์ มีมติเห็นชอบข้อเสนอของนายก-

รัฐมนตรีของไทยขณะนัน้ คือ นายอานนัท์ 

ปันยารชนุ ท่ีให้มีการจดัตัง้เขตการค้าเสรีขึน้

ดงักลา่ว ความตกลงเร่ืองนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ

กรอบความตกลงแม่บทว่าด้วยการขยาย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน 

(Framework Agreement on Enhancing 

ASEAN Economic Cooperation) และ

ความตกลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษ

ท่ีเท่ากันส�าหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 

[Agreement on the Common Effective 

Preferential Tariff (CEPT) Scheme for 

the ASEAN Free Trade Area (AFTA)]3 

ความตกลงนีน้บัเป็นก้าวส�าคญัของบรูณาการ

ทางเศรษฐกิจของอาเ ซียน กล่าว คือ 

เ ป็นการเ ร่ิมต้นจัดตั ง้ เขตการค้าเส รี ท่ี

ครอบคลมุสนิค้าอตุสาหกรรม สนิค้าเกษตร

แปรรูป และสินค้าเกษตรไม่แปรรูป โดยมี

ความยืดหยุน่ให้แก่สนิค้าท่ีออ่นไหวได้4

ประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ คือ 

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์

และไทย ได้ลดภาษีระหวา่งกนัจนเหลอื 0 % 

ร้อยละ 100 ของสนิค้าท่ีอยูใ่นบญัชีลดภาษี 

(Inclusion List – IL) ตามก�าหนดในเดือน

มกราคม ค.ศ. 2010 แตป่ระเทศสมาชิกใหม ่

คือ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะ

ลดภาษีให้เหลือ 0 % ร้อยละ 100 ของ IL 

ใน ค.ศ. 2015

ความตกลงอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นรากฐานของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 
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ได้กล่าวถึงแล้วในบทท่ีว่าด้วย “พฒันาการ

และบทบาทของอาเซียน” แต่เพ่ือให้เห็น

พฒันาของอาเซียนในอนาคตได้ชดัเจนขึน้ 

จะขอน�ามากล่าวถึงในท่ีนี ้ คือ ความตกลง

ว่าด้วยการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN 

Trade in Goods Agreement - ATIGA) 

ก�ากบัการด�าเนินงานของ AFTA ในส่วนท่ี

เป็นการค้าสินค้า ความตกลงว่าด้วยการ

ลงทนุของอาเซียน (ASEAN Comprehensive 

Investment Agreement - ACIA) ก�ากบั

การด�าเนินงานด้านการลงทนุเพ่ือให้เป็นไป

ตามแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ 

และกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของ

อาเซียน (Framework Agreement on 

Services - AFAS) ก�ากบัการด�าเนินงานเพ่ือ

ขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการ

บางสาขาท่ีชว่ยเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั

ของประเทศสมาชิกให้มากขึน้ ลดอปุสรรค

ด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิก 

และเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกลุ่ม

เศรษฐกิจให้มากขึน้ เป้าหมายของ AFAS 

คือการเปิดเสรีอยา่งเตม็ท่ีใน ค.ศ. 2015

3) สหภาพศุลกากร  (customs 

union) พิจารณาจากประสบการณ์ของ EU 

พฒันาการในขัน้ตอนต่อไป คือ การจดัตัง้

สหภาพศลุกากร ซึง่จะประกอบด้วยการขจดั

ภาษีศลุกากรและสิง่กีดขวางการค้าในรูปแบบ  

อ่ืนๆ ภายในภมิูภาค พร้อมๆ ไปกบัการปรับ

โครงสร้างภาษีกับประเทศนอกภูมิภาคให้

เป็นหนึง่เดียวกนั นัน่คือ ในการตดิตอ่ค้าขาย

กับประเทศนอกภูมิภาค ประเทศสมาชิก

สหภาพศลุกากรจะใช้ภาษีศลุกากรในอตัรา

เดียวกนั (common external tariff for non - 

member states) อยา่งไรก็ตาม แม้วา่อาเซียน

จะไม่มีนโยบายใช้พิกัดอตัราภาษีศลุกากร

ร่วมกนัในการค้ากบัประเทศนอกภมิูภาค แต่

อาเซียนก็มิได้ยุติเส้นทางบูรณาการทาง

เศรษฐกิจไว้ ท่ีการจัดตัง้ เขตการค้าเสรี

เทา่นัน้5 ดงัจะเหน็ตอ่ไป

4) ตลาดร่วม (common market) 

ลกัษณะส�าคญัของตลาดร่วมจริงๆ แล้วก็คือ

การเป็นสหภาพศลุกากรนัน่เอง (บางครัง้จงึ

ถือว่าสหภาพศุลกากรและตลาดร่วมเป็น

พฒันาการในขัน้ตอนเดียวกนั) แตต่ลาดร่วม

มีลักษณะส�าคัญอีกประการหนึ่งด้วย คือ 

การมีการเคลือ่นย้ายปัจจยัการผลติอยา่งเสรี 

การพยายามขจดัอปุสรรคกีดขวางการค้าทัง้

ด้านภาษีและท่ีมิใช่ภาษีของอาเซียนในทาง

ปฏิบตัิแล้วจะมีผลท�าให้อาเซียนมีลกัษณะ

เป็นตลาดเด่ียว (single market)6 นัน่เอง ซึง่

ก็มีความใกล้เคียงกับการเป็นตลาดร่วม

อย่างมาก นอกจากนัน้ เม่ือประกอบกับ

5 Linda Low ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ก่อนท่ีจะมีแผนจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวา่ “ส�าหรับการรวมกลุม่ภมิูภาคอ่ืนๆ สว่นมาก รูปแบบ

ท่ีนิยมกนัคือ เขตการค้าเสรี ความปรารถนาของอาเซียนท่ีรักษาอธิปไตยของตนไว้ ไมใ่ชก่ารมีสถาบนัเหนือชาตนิัน่เอง ท่ีท�าให้เขตการค้า

เสรีอาเซียนเป็นจดุสิน้สดุของบรูณาการทางเศรษฐกิจอยา่งมีเหตผุลตามความปรารถนาดงักลา่ว แทนท่ีจะก้าวรุดหน้าตอ่ไปมากกวา่นี”้ 

Low, ASEAN Economic Co - operation and Challenges หน้า 22 - 23
6 “ในทางปฏิบตักิารค้าเสรีโดยสมบรูณ์ทัง้การค้าสนิค้าและการค้าบริการก็หมายถงึวา่ ได้บรรลถุงึการเป็นตลาดเด่ียวแล้ว” เร่ืองเดียวกนั 

หน้า 23
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การก�าหนดให้มีการเคลื่อนย้ายทัง้สินค้า 

บริการ เงินทนุ และแรงงานอยา่งเสรีมากขึน้

ตามแผนการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ 

ก็ถือได้ว่าอาเซียนก้าวมาไกลกว่าการเป็น

เพียงเขตการค้าเสรีอยา่งมาก แม้จะยงัหา่งไกล

จากพฒันาการในขัน้ตอ่ไปมากก็ตาม

5) สหภาพเศรษฐกิจ (economic union) 

หากจะเปรียบเทียบกบั EU ซึง่ถือได้วา่เป็น

สหภาพเศรษฐกิจเตม็รูปแบบ [บางครัง้ก็เรียกวา่

สหภาพเศรษฐกิจและการเงิน (economic 

and monetary union) เพราะนอกจากจะมี

พืน้ฐานเป็นตลาดร่วมหรือตลาดเด่ียวแล้ว 

จะต้องมีการปรับโครงสร้างการเงินการคลงั 

ระบบภาษีและเ งินตราให้ เ ป็นอันหนึ่ ง

อันเดียวกัน] นับว่าประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท่ีจะถือก�าเนิดขึน้มา ยงัอยู่ห่างไกล

มาก ท่ีส�าคัญคือ EU มีทัง้นโยบายร่วม 

(common policies) ในหลายด้าน และ

การจดัระเบียบทางสถาบนัท่ีมีอ�านาจเหนือ

ชาต ิจนกลา่วได้วา่เกือบจะก้าวไปสูก่ารเป็น

สหภาพทางการเมือง (political union) 

เพราะมีธรรมนญูร่วมกนัและมีการตดัสินใจ

ร่วมกนัในหลายด้านด้วย

เห็นได้ชดัว่า อาเซียนใน ค.ศ. 2015 

ยังห่างไกลจากพัฒนาการของ EU ใน

ปัจจบุนัอยา่งมาก นอกจากนัน้ หากพิจารณา

สภาพเง่ือนไขและปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ ท่ี

แตกตา่งกนัอยา่งมากแล้ว ก็ยงัยากท่ีจะกลา่ว

ได้ด้วยวา่ ในอนาคตตอ่ไปอาเซียนจะก้าวไป

ตามขัน้ตอนของพฒันาของ EU ได้ กระนัน้

ก็ตาม ดงัท่ีได้กลา่วแล้ววา่ อาเซียนได้เดนิหน้า

มายาวไกลไม่น้อย ดังนัน้อาเซียนจะเป็น

อย่างไรใน ค.ศ. 2015 และเลยไปจากนัน้ 

จงึนา่สนใจอยา่งย่ิง

สิ่งท่ีเราจะต้องเข้าใจประการหนึ่งคือ 

การเป็น “ประชาคมอาเซียน” ใน ค.ศ. 2015 

มิใชจ่ะเกิดขึน้เพียงเพราะได้ก�าหนดไว้ตามนัน้ 

อาเซียนเพียงแตเ่ป็นประชาคมอาเซียนอยา่ง

เป็นทางการในปีนัน้เท่านัน้ แต่รากฐาน

ส�าหรับการเป็นประชาคมได้ถูกวางไว้

อย่างค่อยเป็นค่อยไปมาเป็นเวลานานปี 

ดงันัน้ เม่ือถงึ ค.ศ. 2015 อาเซียนก็คงมิได้

แตกต่างจากอาเซียนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนันี ้

เท่าใดนัก โดยเฉพาะความตกลงเร่ืองเขต

การค้าเสรีท่ีเป็นรากฐานหลกัของประชาคม

เศรษฐกิจมีผลด�าเนินการมาก่อนหน้านีแ้ล้ว 

โดยเฉพาะ CEPT, ATIGA, ACIA และ AFAS 

การเร่งขจดัภาษีสนิค้าใน 9 สาขาหลกั7 ท่ีเดมิ
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ก�าหนดให้ประเทศอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ

ขจัดภาษีทัง้หมดภายในวันท่ี 1 มกราคม 

ค.ศ. 2015 ก็ได้ร่นระยะเวลามาเป็นวนัท่ี 1 

มกราคม ค.ศ. 2012 (ประเทศอาเซียนเดิม 

6 ประเทศได้ขจัดภาษีหมดไปแล้วตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010 ดงัได้กลา่วแล้ว) 

แนน่อน การด�าเนินงานในด้านอ่ืนๆ ภายใต้

ความตกลงเหลา่นี ้ได้แก่ การขจดัมาตรการ

ท่ีมิใชภ่าษี การปรับปรุงกฎวา่ด้วยแหลง่ก�าเนิด

สินค้าให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานท่ีเป็น

สากล และอ�านวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน

มากขึน้ การค้าบริการ การลงทนุ การอ�านวย

ความสะดวกด้านพิธีการด้านศุลกากร 

การพฒันามาตรฐานและความสอดคล้อง

ของผลติภณัฑ์ การเคลื่อนย้ายของนกัธรุกิจ 

ผู้ เ ช่ียวชาญ ผู้ ประกอบวิชาชีพ และผู้ มี

ความสามารถพิเศษ และการอ�านวยความสะดวก

ด้านการเดนิทางในอาเซียน มีการด�าเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด โดยมีบางเร่ือง

ท่ีก�าหนดจะให้มีผลด�าเนินการสมบูรณ์

ใน ค.ศ. 20158 ดงันัน้ ประเด็นท่ีน่าสนใจ

มิได้อยูท่ี่วา่เม่ือถงึ ค.ศ. 2015 อาเซียนจะเป็น

อยา่งไร แตอ่ยูท่ี่วา่ จากนัน้แล้ว “ประชาคม

อาเซียน” ท่ีถือว่าได้ถือก�าเนิดขึน้อย่าง

เป็นทางการในปีนัน้ สามารถจะเติบโต

ก้าวหน้าต่อไปตามเส้นทางสู่การรวมตัว

ระดบัภมิูภาคได้อีกไกลเพียงใด

ประชาคมอาเซียนกับการท้าทายใน

อนาคต

เส้นทางสูก่ารรวมตวัระดบัภมิูภาคนัน้ 

อาศยับรูณาการทางเศรษฐกิจเป็นรากฐาน

ส�าคญัดงัได้กลา่วแล้ว ประสบการณ์ของ EU 

ก็ยืนยนัความส�าคญัของแนวทางท่ีกล่าวนี ้

เพราะบรูณาการในด้านนีไ้มว่า่จะในระดบัใด 

จะมีนยัส�าคญัส�าหรับการพฒันาความเป็น

อนัหนึ่งอนัเดียวกนัในด้านอ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่า

จะในด้านการเมือง สงัคม และวฒันธรรม 

Rodolfo C. Severino อดีตเลขาธิการ

อาเซียน และอดีตปลดักระทรวงการตา่งประเทศ

ของฟิลปิปินส์ ได้ให้ภาพผลท่ีจะตามมาจาก

การมีบรูณาการทางเศรษฐกิจระดบัภมิูภาค

ไว้อยา่งนา่สนใจ

เราคาดหมายได้ว่า ระบบเศรษฐกจิ

ระดับภูมิภาคที่ มีบูรณาการ จะดึงดูด

การลงทนุเข้ามาสู่ภมูภิาค สร้างงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนใน

การด�าเนินการ ลดราคา ส่งเสริมการแข่งขัน 

และท้ายที่สุดกจ็ะท�าให้ความสามารถใน

การแข่งขันของบริษัทต่างๆ และแรงงาน

ในภูมิภาคมีเพิ่มมากขึน้ ผู้ที่มีส่วนร่วม

ทัง้หมดจะมีส�านึกร่วมกันในการมีส่วนได้

ส่วนเสียในความเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาค และในเร่ืองสันติภาพและ

ความร่วมมือแห่งภูมิภาค ประชาชนใน

ภูมิภาคก็จะยอมรับผลประโยชน์ที่เป็น

5 เร่ืองเดียวกนั หน้า 28 - 29
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รูปธรรมของการสร้างประชาคมภมูภิาค

ขึ ้นมา และมีผลในทางเสริมสร้าง

ความผูกพันในระหว่างพวกเขาเหล่านี ้

ยิ่งไปกว่านัน้ บูรณาการทางเศรษฐกิจ

ระดับภูมิภาคจ�าเป็นต้องอาศัยการมี

ความโปร่งใสอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้เกดิ

ความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่างกันตามมา

ด้วย9

น่ีเป็นภาพอนาคต (scenario) ของ

ผลท่ีจะเกิดขึน้ท่ีเช่ือว่าเป็นความมุ่งหวัง

ต้องการของทกุคนในภมิูภาคนี ้นอกจากนัน้ 

ก็คาดหมายได้ด้วยวา่แตล่ะประเทศในภมิูภาค

ก็จะมีการเปลี่ ยนแปลงส� าคัญเ กิดขึ น้ 

โดยเฉพาะการปฏิรูปทัง้ในเชิงนโยบายและ

โครงสร้างทางสถาบันด้านต่างๆ ตัง้แต่

ระเ บียบพิธีการด้านศุลกากรไปจนถึง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และคุณภาพบริการ 

โดยเฉพาะในด้านการขนสง่และโทรคมนาคม 

ท่ีส�าคัญคือ การลงทุนอันเป็นท่ีคาดหวัง

กนัมากนัน้จะมุง่ไปยงัประเทศท่ีมีองค์ประกอบ

แหง่การมีบรรยากาศเอือ้ตอ่การลงทนุ ไมว่า่

จะเป็นระบบกฎหมาย นโยบายท่ีคงเส้นคงวา 

การฉ้อราษฎร์บงัหลวงท่ีลดน้อยลง ระบบ

ตลุาการท่ีเป็นอิสระ การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

การคุ้ มครองสิทธ์ิในทรัพย์สินทางปัญญา 

และอ่ืนๆ การเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจของ

ภูมิภาคท่ีมีบูรณาการจ�าเป็นจะต้องมีการ

ปฏิรูปและปรับระบบด้านต่างๆ เหล่านี ้

ทัง้หมด10

อาเซียนภายหลัง ค.ศ. 2015 จะมี

ลกัษณะตามภาพอนาคตท่ีวาดขึน้นีห้รือไม ่

ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัอีกหลายประการด้วยกนั 

แนน่อน ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือ ชาตสิมาชิกจะเคารพ

และน�าเอาข้อตกลงตลอดจนมาตรการตา่งๆ 

ท่ีได้รับความเห็นชอบร่วมกนัแล้ว ไปปฏิบตัิ

ให้บงัเกิดผลจริงจงัหรือไม่ เพียงใด นัน่คือ 

สิง่ท่ีนาย Severino เรียกวา่ “วฒันธรรมแหง่

การยอมท�าตามความตกลงท่ีได้ท�าไว้” 

(culture of compliance) จะต้องพฒันาขึน้

ในกรอบของอาเซียนด้วย ชาติสมาชิกต้อง

ด�าเนินการตามพนัธกรณีด้วยการน�าข้อตกลง

ต่างๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูป

ด้านนโยบายและสถาบนัดงัท่ีกลา่วแล้วด้วย 

หากวฒันธรรมเชน่นีไ้มก่่อตวัขึน้ ไมเ่พียงแต่

มาตรการและก�าหนดการต่างๆ ท่ีจ�าเป็น

ส�าหรับการก้าวเข้าสู่การเป็น “ประชาคม

อาเซียน” จะไม่เกิดขึน้เท่านัน้ แต่อาเซียน

ก็จะไม่มีความน่าเ ช่ือถือในสายตาของ

นกัลงทุน และผลประโยชน์จากบูรณาการ

ทางเศรษฐกิจระดบัภมิูภาคก็จะไมเ่กิดขึน้11

การด�าเนินงานส�าหรับอนาคตของ

อาเซียนคงจะอาศยั “วถีิอาเซียน” (ASEAN Way) 

9 Rodolfo C. Severino, ASEAN (Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2008) หน้า 104
10 เร่ืองเดียวกนั หน้า 104 - 105
11 เร่ืองเดียวกนั
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ท่ีเป็นแนวทางการมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั

ตลอดมานบัแต่ก่อตัง้12 เท่านัน้ต่อไปไม่ได้

แล้ว ผู้น�าอาเซียนย่อมตระหนกัถึงข้อจ�ากดั

ในเร่ืองนี ้ดงันัน้ “กฎบตัรอาเซียน” (ASEAN 

Charter)13 ท่ีมีการลงนามกันเม่ือวนัท่ี 20 

พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 และได้รับสตัยาบนั

จากชาตสิมาชิกครบถ้วนและมีผลด�าเนินการ

ตัง้แต่วนัท่ี 15 ธันวาคม ค.ศ. 2008 จึงมี

ความมุ่งหมายท่ีจะให้อนาคตของอาเซียน

ด�าเนินไปบนรากฐานของการมีกฎระเบียบ

ร่วมกนั (rules - based)

สาระส�าคัญส่วนหนึ่งของกฎบัตร

อาเซียนคือ บทบญัญัติว่าด้วยการควบคมุ

และตรวจสอบเพ่ือให้มีการน�าเอาความตกลง

และมาตรการต่างๆ ท่ีชาติสมาชิกมีมติ

ร่วมกนัแล้วไปปฏิบตัใิห้เกิดผลจริงจงั การตดิตาม

และประเมินผลการด�าเนินงานตามความตกลง

และมาตรการต่างๆ ถือได้ว่ามีส่วนส�าคญั

อย่างย่ิงในการท่ีจะก�าหนดว่าอาเซียนใน

อ น า ค ต จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ท่ี ก� า ห น ด ไ ว้ ใ น 

“พิมพ์เขียว” ส�าหรับเสาหลกัตา่ง  ๆของอาเซียน

หรือไม่14

กฎบัตรอาเซียนระบุไ ว้ชัดเจนว่า 

เป้าหมายประการหนึ่งของอาเซียนคือ

12 กลา่วกนัวา่อาเซียนถือก�าเนิดขึน้ในสนามกอล์ฟท่ีบางแสน กลา่วคือ เป็นผลมาจากการหารืออยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งผู้น�าของ 5 

ชาตสิมาชิกขณะนัน้ ท่ีมีความใกล้ชิดและมีโลกทศัน์ท่ีคล้ายกนั ก่อนท่ีจะมาลงนามกนัใน “ปฏิญญาอาเซียน” (ASEAN Declaration) 

ท่ีกรุงเทพฯ น่ีเป็นต้นก�าเนิดของการอาศยัการด�าเนินงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ ท่ีเป็นลกัษณะส�าคญัประการหนึง่ของ “วถีิอาเซียน” 

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) หน้า 285
13 The ASEAN Charter (Jakarta : ASEAN Secretariat, 2008) http://www.aseansec.org/publications/ASEAN - Charter.pdf
14 ในประเดน็นีโ้ปรดดเูพ่ิมเตมิใน 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 หน้า 295 - 301

การสร้าง “ตลาดและฐานการผลิตเด่ียว” 

(a single market and production base) 

และพร้อมกนันัน้ก็ก�าหนดไว้เป็นหลกัการด้วยวา่ 

จะต้องยึดถือ “กฎระเบียบของการค้าแบบ

พหภุาคีและกรอบแหง่กฎระเบียบของอาเซียน

เพ่ือให้การน�าเอาพันธกรณีทางเศรษฐกิจ

ปฏิบตัิและการขจดัอปุสรรคทกุประเภทต่อ

บรูณาการทางเศรษฐกิจของภมิูภาคเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนัน้ เพ่ือให้

พันธกรณีต่อเร่ืองนีมี้ความชัดเจน ผู้ น�า

อาเซียนก็ได้ก�าหนดแผนงานหรือ “พิมพ์เขียว” 

ขึน้เป็นแผนด�าเนินงานในด้านตา่งๆ ดงักลา่ว

แล้ว

ในท่ีนีเ้ราคงไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึง

แผนงานและแผนปฏิบตักิารตา่งๆ ท่ีก�าหนด

ไว้ใน “พิมพ์เขียว” ส�าหรับประชาคมทัง้สาม

ท่ีจะเกิดขึน้อยา่งเป็นทางการชว่งระยะไมน่าน

จากนี ้แตส่ิง่ท่ีสมควรกลา่วถงึก็คือ นอกจาก

ระดับผู้ น�าจะต้องยอมรับและด�าเนินงาน

ตามพนัธกรณีตา่งๆ แล้ว อนาคตของอาเซียน

ยังขึน้อยู่กับการผูกพันประชาชนเข้ากับ

ประชาคมท่ีจะเกิดขึน้นีด้้วย บรูณาการทาง

เศรษฐกิจในภมิูภาคมิใช่เป้าหมายในตวัเอง 

แตท้่ายท่ีสดุแล้วประชาชนจะเป็นผู้ตดัสนิวา่
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บรูณาการได้ให้อะไรแก่พวกเขาบ้าง15

การรับรู้และความเข้าใจ

ของประชาชนเก่ียวกับอาเซียน 

โดยเฉพาะ “ประชาคมอาเซียน” 

ท่ีจะถือก�าเนิดขึน้อยา่งเป็นทางการ

ในไมช้่านี ้มีอยูไ่มเ่ทา่กนัในแตล่ะ

ชาติสมาชิก ประเทศไทยได้ช่ือ

เป็นหนึ่งในบรรดาชาติสมาชิกท่ี

ประชาชนในชาตรัิบรู้และสนใจเก่ียวกบัเร่ืองนี ้

น้อยมาก อยา่งไรก็ดี พฒันาการท่ีนา่จะถือวา่

เ ป็นนิมิตหมายท่ีดีส�าหรับอนาคตของ

อาเซียน คือ การท่ีประชาชนในชาติต่างๆ 

ในภูมิภาคมีการเดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือ

วัตถุประสงค์หลากหลาย ไม่ว่าจะเพ่ือไป

ท�างานศึกษาเล่าเรียน หรือท่องเท่ียวเพ่ิม

มากขึน้ 

อาเซียนมีนโยบายท่ีจะขยายการเช่ือมโยง

ผกูพนั (connectivity) ด้านตา่งๆ ของภมิูภาค

เข้าด้วยกนั ซึง่ท่ีส�าคญัก็คือการมีโครงสร้าง

พืน้ฐานด้านเส้นทางขนส่งและคมนาคม 

ตลอดจนเส้นทางการติดตอ่ในลกัษณะอ่ืนๆ 

ท่ีท�าให้ประชาชนในภมิูภาคเข้าถงึกนัได้มากขึน้ 

นอกจากนัน้ การจดัตัง้เขตพฒันาตา่งๆ ขึน้ 

เชน่ ท่ีเรียกวา่ “growth triangles” ท่ีอาศยั

การเกือ้กูลกันของชาติในภูมิภาคในด้าน

ท่ีดิน แรงงาน ทุน เทคโนโลยี และปัจจัย

ท่ีสร้างความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบระหวา่ง

ชาติอ่ืนๆ ก็มีส่วนอย่างมากในการเช่ือมโยง

ดินแดนบางส่วนของแต่ละชาติท่ีเก่ียวข้อง

เข้าด้วยกัน การเช่ือมโยงในลักษณะนี ้

ย่อมหมายถึงการท่ีประชาชนจากชาติตา่งๆ 

ในภูมิภาคมีโอกาสจะเข้ามาใกล้ชิดกัน

มากขึน้  ปัจจุบันมีเขตพัฒนาแบบนีอ้ยู่

หลายแหง่ เชน่ 

 Indonesia - Malaysia - Singapore 

Growth Triangle (IMS - GT) เช่ือมโยง

สิงคโปร์เข้ากับจังหวัดเรียว (Riau) และ

สุมาตราตะวันตก (West Sumatra) ของ

อินโดนีเซียและรัฐยะโฮร์ (Johor) ของ

มาเลเซีย

 Indonesia - Malaysia - Thailand 

Growth Triangle (IMT - GT) เช่ือมโยง

สมุาตราเหนือในอินโดนีเซีย ภาคเหนือของ

มาเลเซีย และภาคใต้ของประเทศไทยเข้า

ด้วยกนั

 Brunei - Indonesia - Malaysia - 

Philippines East ASEAN Growth Area 

(BIMP - EAGA) เช่ือมโยงบรูไน บางสว่นของ

อินโดนีเซียตะวนัออก มาเลเซียตะวนัออก 

และตอนใต้ของฟิลปิปินส์ เข้าด้วยกนั

15 ในประเดน็นี ้ โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัประสบการณ์ของยโุรป โปรดด ูJoergen Oestroem Moeller, “How Can ASEAN 

Stay Relevant”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Matters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations 

หน้า 289 - 294
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เขตพัฒนาท่ีสมควรจะกล่าวถึงด้วย

ในท่ีนีก็้คือ อนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง (Greater 

Mekong Sub - region - GMS) และเน่ืองจาก

เขตพัฒนานีไ้ม่เพียงแต่จะเก่ียวข้องกับ

ประเทศไทยอยา่งมากเทา่นัน้ แตย่งัมีเครือขา่ย

เส้นทางคมนาคมท่ีท�าให้ประชาชนใน

อนภุมิูภาคติดต่อถึงกนัได้อย่างใกล้ชิดและ

รวดเร็วอยา่งไมเ่คยมีมาก่อน จงึจะขอกลา่วถงึ

เขตพัฒนานีใ้นรายละเอียดสักเล็กน้อย 

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดของประชาชนในภมิูภาค

ยอ่มจะเป็นฐานรากยดึโยงประชาคมเศรษฐกิจ

ท่ีก�าลงัก่อตวัขึน้นีต้อ่ไปในอนาคต

โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในอนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขงด�าเนินมา

ตัง้แต่ ค.ศ.1992 ด้วยความช่วยเหลือของ

ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development 

Bank : ADB) โครงการนี ้ ซึ่งมีชาติใน

อนภุมิูภาคนีร้วม 6 ชาติร่วมอยู่ในโครงการ 

คือ กมัพชูา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม 

และจีนตอนใต้ เป็นโครงการท่ีคาดหวงักนัวา่

จะเปลีย่นโฉมหน้าของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ในอนาคตอีกไมย่าวไกลนกั 

แผนงานพืน้ฐานส�าคญัในกรอบอนภุมิูภาค

ลุม่แมน่�า้โขง ได้แก่โครงการพฒันาแนวพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ (economic corridor) ประกอบด้วย 

“แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก - ตะวนัตก 

(East  -  West Economic Corridor) “แนวพืน้ท่ี

เศรษฐกิจเหนือ  -  ใต้” (North  -  South Economic 

Corridor) และ “แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตอนใต้” 

(Southern Economic Corridor) แผนงาน

ทัง้สามนี ้ จะมีผลทัง้ในแง่ของการพัฒนา

เศรษฐกิจและส่งเสริมให้ชาติในอนภุมิูภาค

และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทัง้หมด 

มีการติดต่อร่วมมือกันใกล้ชิดย่ิงข้ึน เมือ่

สินคา้ ทนุ และผูค้น ไม่ว่าจะเป็นนกัท่องเทีย่ว 

นกัธุรกิจ หรือแรงงาน ข้ามพรมแดนกนัได้

อย่างเสรีและสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน พร้อมๆ กบั

การเกิดข้ึนของเขตพฒันาหรือเขตเศรษฐกิจ

ใหม่ๆ ทีมี่พรมแดนเชื่อมติดต่อกนัของชาติ

เหล่านี้

แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตะวนัออก  -  ตะวนัตก

มีเส้นทางหลกัท่ีเรียกวา่ เส้นทางหมายเลข 9 

(R - 9) ระยะทาง 1,450 กิโลเมตร เส้นทางนี ้

เร่ิมจากเมืองทา่ดานงั (Danang) ในจงัหวดั

กวางจิ (Quang Tri) ซึง่อยูใ่นเขตภาคกลาง

ของเวียดนาม ผา่นเว้ (Hué) แหลง่ทอ่งเท่ียว

ส�าคญัของเวียดนาม ก่อนจะเข้าสู่ดินแดน

ประเทศลาวท่ีด่านลาวบ๋าว (Lao Bao) ซึง่

เวียดนามได้จัดตัง้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทนุ เส้นทาง

ระหวา่งดานงัและเว้จะต้องผา่นอโุมงค์ไหเ่หวนิ 

(Hai Van Tunnel) ลอดภเูขาท่ีเป็นสว่นหนึง่

ของเทือกเขาอนันมั (Annamite Range) ท่ี

ทอดเป็นแนวเหนือ - ใต้ยาวประมาณ 1,100 

กิโลเมตรขนานไปกับทะเลจีนใต้ เส้นทาง

ผา่นเขตภเูขาแหง่นี ้ท่ีเรียกกนัวา่ “ชอ่งไหเ่หวนิ” 

(Hai Van Pass) เคยเป็นอปุสรรคส�าคญัท่ี

ขวางกัน้การตดิตอ่ระหวา่งเวียดนามตอนเหนือ

และเวียดนามตอนใต้ อโุมงค์นีเ้ร่ิมก่อสร้าง

ใน ค.ศ. 1998 และเปิดใช้อยา่งเป็นทางการ
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เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน ค.ศ. 2005 เม่ือเข้าสู่

ลาวเส้นทางหมายเลข 9 จะผา่นแขวงสะหวนั-

นะเขต และมาข้ามสะพานมิตรภาพไทย -

ลาวแห่งท่ี 2 ท่ีเช่ือมสะหวนันะเขตของลาว

กบัจงัหวดัมกุดาหารของไทย จากนัน้จะผา่น

จังหวัดกาฬสินธุ์  ขอนแก่น เพชรบูรณ์ 

พิษณโุลก ไปจนถงึอ�าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ผา่นเข้าไปในดนิแดนของเมียนมาร์ เร่ือยลงไป

จนถึงอ่าวเมาะตะมะท่ีเมืองมะละแหม่ง 

(Moulmein) เส้นทางนี ้เช่ือมทะเลจีนใต้และ

มหาสมทุรอินเดีย และอยูใ่นเขตประเทศไทย

มากท่ีสดุ คือ ประมาณ 950 กิโลเมตร เปิดใช้

ตัง้แต่เดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 เม่ือมี

การเปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหง่ท่ี 2 

แตเ่ส้นทางชว่งของเมียนมาร์ยงัอยูใ่นระหวา่ง

ด�าเนินการก่อสร้าง

แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ประกอบด้วย

เส้นทางหลักท่ีเช่ือมไทย - เมียนมาร์และ

ลาว - จีน 3 เส้นทาง ได้แก่ (1) เส้นทางสาย 

แมส่าย - เชียงตงุ - เชียงรุ่ง - คนุหมิง หรือเส้นทาง 

R3W มีการ เ ปิดใ ช้สะพานข้ามแม่น� า้

สายแหง่ท่ี 2 และเส้นทางแมส่าย - เชียงตงุ 

- เชียงรุ่งตัง้แตเ่ดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2004 

(2) เส้นทางสายเชียงของ - หลวงน�า้ทา - เชียงรุ่ง 

- คนุหมิง หรือเส้นทาง R3E เส้นทางนีย้งัจะ

ต้องสร้างสะพานข้ามแมน่�า้โขงท่ีเชียงของ - 

ห้วยทราย และ (3) เส้นทางสาย ห้วยโก๋น - 

ปากแบ่ง โครงการปรับปรุงเส้นทางจาก

ห้วยโก๋น (จังหวดัน่าน) - เมืองเงิน (แขวง

ไชยบรีุ) - ปากแบง่ (แขวงอดุมไชย) ระยะทาง 

49.22 กิโลเมตร เส้นทางนีจ้ะสามารถเช่ือมตอ่

จากจังหวัดน่าน ไปยังประเทศจีน (ผ่าน

ทางไชยบุรี - บ่อเต้น) และเช่ือมต่อไปยัง

หลวงพระบาง เส้นทางคนุหมิง - กรุงเทพฯ 

เปิดใช้อยา่งเป็นทางการตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 

ค.ศ. 2008 แตก่ารก่อสร้างสะพานมิตรภาพ

ไทย - ลาว แหง่ท่ี 4 (เชียงของ - ห้วยทราย) 

ยงัไม่แล้วเสร็จ เม่ือสะพานมิตรภาพแห่งนี ้

เปิดใช้ ก็จะท�าให้เดนิทางด้วยรถยนต์สะดวก

ย่ิงขึน้ เพราะสามารถจะเดนิทางได้ตลอดเส้นทาง 

R3E ของทัง้สามประเทศ คือ ไทย ลาว และ

จีน โดยไม่ต้องใช้แพขนานยนต์เหมือนเช่น

ปัจจบุนั

แนวพืน้ท่ีเศรษฐกิจตอนใต้ เป็นเส้นทาง

เช่ือมไทย - กมัพชูา - เวียดนามประกอบด้วย 

(1) เส้นทางตราด - เกาะกง - สแรแอมปึล 

เป็นสว่นหนึ่งของเส้นทางเลียบชายฝ่ังทะเล

ไทย - กมัพชูา - เวียดนาม (R10) ไทยให้

ความชว่ยเหลอืโครงการนีแ้บบเงินกู้ผอ่นปรน 

567.7 ล้านบาท เพ่ือการปรับปรุงถนนระยะ

ทาง 151.5 กิโลเมตร และให้เปลา่ 288 ล้านบาท

เพ่ือการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ 4 แห่ง 

(2) เส้นทางชอ่งสะง�า - อนัลองเวง - เสยีมราฐ 

มีการปรับปรุงถนนระยะทาง 167 กิโลเมตร 

ซึง่จะเช่ือมโยงระหวา่งภาคอีสานใต้ของไทย

กบัเมืองเสียมราฐ  

การด�าเนินงานตามแผนการต่างๆ 

เหลา่นี ้ (และในด้านอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้กลา่วถงึใน

ท่ีนี)้ มีความคืบหน้าไปอยา่งมาก และเส้นทาง

ท่ีเปิดใช้งานแล้ว เช่น เส้นทางหมายเลข 9 
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เส้นทาง R3W และเส้นทาง R3E ก็เร่ิมสง่ผล

ส�าคัญ โดยเฉพาะในแง่ของการส่งเสริม

การทอ่งเท่ียวและการค้า ดงันัน้ จงึคาดหวงั

ได้ว่า ในอนาคตอันใกล้เครือข่ายเส้นทาง 

การขนส่งและคมนาคม ตลอดจนกิจกรรม

ทางสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้

และ/หรือขยายตวัตามมาก็จะเป็นฐานราก

ส�าคญัของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ไป

ในอนาคต

แน่นอน การจะให้ประชาชนในชาติ

ต่างๆ ในอาเซียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ 

“ประชาคม” นีอ้ย่างแท้จริงได้ ก็ต่อมาเม่ือ

พวกเขาสามารถจะเดินทางข้ามพรมแดน

เพ่ือไปพ�านกัอาศยัและศกึษา หรือท�างานได้

โดยเสรี วันเช่นนัน้คงจะยังอยู่อีกห่างไกล 

คือ วันท่ีคนในอาเซียนมีส�านึกเหมือน

ชาวยโุรปวา่ “เขาเป็นคนบาวาเรีย คนเยอรมนั 

และคนยโุรป” ไปพร้อมๆ กนั16 กระนัน้ก็ตาม 

เราคงต้องยอมรับในขณะเดียวกนัวา่ ในชว่ง

ระยะเพียงประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา

อาเซียนได้เปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก17 ดงันัน้ 

แม้หนทางข้างหน้าจะยงัมีปัญหาและอปุสรรค

อยู่อีกมาก แต่ก็จะไม่ท�าให้เราหมดหวัง

ส�าหรับอนาคตของภูมิภาค สิ่งส�าคญัท่ีจะ

ต้องย�า้ตามค�าพดูของศาสตราจารย์ Wilfrido 

V. Villacorta แหง่มหาวทิยาลยั De La Salle 

ประเทศฟิลิปปินส์ ก็คือ “ท้ายท่ีสุดแล้ว...

ประชาชนแห่งภูมิภาคนีท่ี้จะเป็นผู้ ก�าหนด

ลกัษณะของประชาคมอาเซียนท่ีก�าลงัจะเกิด

ขึน้...”18

อาเซียนมีประวตัิท่ีไมน่า่ประทบัใจนกั

ในเร่ืองการยอมด�าเนินการตามพันธกรณี

ท่ีเป็นความตกลงตา่งๆ นบัตัง้แตมี่การก่อตัง้

สมาคมประชาตแิหง่นีข้ึน้มามีการลงนามใน

ความตกลงด้านความร่วมมือและบรูณาการ

ไปแล้วกวา่ 270 เร่ือง แตก่ารลงมือท�าจริงๆ 

เพ่ือให้บงัเกิดผลในทางปฏิบตักิลบัมีน้อยมาก 

ท�าให้อาเซียนได้ช่ือวา่เป็น “เวทีแหง่การพดู” 

(talk shop) มากกว่า19 ด้วยเกียรติประวตัิ

ท่ี ไม่น่าประทับใจเช่นนี เ้อง ประชาคม

ระหว่ า งประ เทศจึ งยังคง ไม่มั่น ใจว่ า

ประชาคมตา่งๆ ท่ีก�าหนดไว้วา่จะเป็นเสาหลกั

16 Severino, ASEAN หน้า 103
17 ประสบการณ์สว่นตวัของผู้เขียนคือ เม่ือมีโอกาสได้เดนิทางไปกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ครัง้แรกเม่ือ ค.ศ. 1991 ขอวีซา่เข้าประเทศ

นีย้ากมาก แม้ในวนัท่ีจะเดนิทางก็ยงัไมไ่ด้รับวีซา่ จนมลูนิธิเยอรมนัซึง่เป็นผู้สนบัสนนุการเดนิทางครัง้นัน้ชว่ยเจรจาให้ จงึหมดปัญหา
18 Wilfrido V. Villacorta, “Strengthening the Foundation for an ASEAN Community”, in Lee Yoong Yoong (ed.), ASEAN Mat-

ters : Reflecting on the Association of Southeast Asian Nations หน้า 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 Nationsหน้า 23
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ของประชาคมอาเซียนนัน้ จะปรากฏขึน้โดยมี

การด�าเนินงานเตม็รูปแบบอยา่งท่ีก�าหนดไว้

ใน “พิมพ์เขียว” ของแตล่ะประชาคม20

กระนัน้ก็ตาม เราคงไมอ่าจมองอนาคต

ของอาเซียนอย่างมุ่งหวังจนเป็นการเล็ง

ผลเลิศหรืออย่างเป็นการมองโลกในแง่ร้าย

มากเกินไป ดงัได้กล่าวแล้วตัง้แต่ต้น ไม่มี

การรวมตัวระดับภูมิภาคแห่งใดก้าวหน้า

เป็นเส้นตรงอย่างคงเส้นคงวา แม้กระทั่ง

ในยุโรป ประสบการณ์ของความพยายาม

ในการบูรณาการมีทัง้ “ความล้มเหลวและ

ความพยายามท่ีจะก้าวไปข้างหน้าครัง้ใหม ่

(setbacks and relaunches) สลบักันไป 

มีความเป็นไปได้อยา่งมากท่ี “ประชาคมอาเซียน” 

ท่ีจะปรากฏขึน้จะไมใ่ชป่ระชาคมท่ีด�าเนินงาน

เตม็รูปแบบท่ีก�าหนดไว้ในแผนการจดัตัง้หรือ 

“พิมพ์เขียว” แต่ทัง้นีก็้มิได้หมายความว่า 

แผนการจัดตัง้ประชาคมครั ง้ นี จ้ะเ ป็น

ความล้มเหลว วิวฒันาการของภมิูภาคท่ีมี

ความหลายหลายเช่นนีค้งต้องด�าเนินไป

อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปและใช้เวลาอย่างมาก

แนน่อน

20 Acharya, “The Future of ASEAN: Obsolescent or Resilient?” หน้า 287
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โอกาส ผลกระทบและการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจงัหวัดมุกดาหาร

1. บทน�า

“เมืองการค้า และการท่องเทีย่วชายโขง 

ณ ประตตูะวันออกสู่อนิโดจนี” (Trade & 

Tour Town on Mekong at Eastern 

Gateway to Indochina and Beyond) เป็น

วิสัยทัศน์ท่ี

ทกุภาคสว่น

ของจังหวัด

มุกดาหาร

ไ ด้ ร่ วมกัน

ก�าหนดขึน้ 

โดยมีพนัธกิจ

ท่ีจะพฒันา

ระบบการค้า 

การลงทุน 

การทอ่งเท่ียว 

และความ

ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแขง่ขนั

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศักยภาพ

และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและ

พลวัตโลก สู่สังคมฐานความรู้ ส่งเสริม

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมและ

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และสงัคม สร้างความสมดลุของระบบเศรษฐกิจ 

สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เสริมสร้าง

ระบบการ

บริหารจดัการ

ภาครัฐ ตาม

ห ลั ก ก า ร

บ ริ ห า ร

กิ จ ก า ร

บ้านเมืองท่ี

ดี เพ่ือไปสู่

การพัฒนา

ท่ียัง่ยืน

มุกดาหาร อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร 

นครพนม มกุดาหาร) ตัง้อยู่ทิศตะวนัออก

เฉียงเหนือของประเทศไทยมีอาณาเขตติด

ชาญวทิย์ วสยางกูร1

1 ผู้วา่ราชการจงัหวดัมกุดาหาร
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กับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยมีแม่น�า้โขงเป็นเส้นกัน้

พรมแดน มีพืน้ท่ี 4,339.83 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 2,712,394 ไร่ อยูห่า่งจากกรุงเทพมหานคร 

ประมาณ 642 กิโลเมตร แบง่เขตการปกครอง

เป็น 7 อ�าเภอ 52 ต�าบล 526 หมู่บ้าน  

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) 1 แห่ง 

เทศบาลเมือง 1 แหง่ เทศบาลต�าบล 22 แหง่  

และองค์การบริหารสว่นต�าบล (อบต.) 31 แหง่ 

ประชากรประมาณสามแสนเศษ (338,048 คน) 

ราษฎรสว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

สนิค้าส�าคญัได้แก่ ข้าว (มีพืน้ท่ีปลกู 530,578 ไร่) 

มันส�าปะหลัง (มีพืน้ท่ีปลูก 135,107 ไร่) 

ยางพารา (มีพืน้ท่ีปลูก 108,630 ไร่) อ้อย 

(มีพืน้ท่ีปลกู 108,230 ไร่) มีผลติภณัฑ์มวลรวม

ของจงัหวดั ปี 2552 จ�านวน 15,155 ล้านบาท 

ร า ย ไ ด้ ต่ อ หัว ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร  จ� า น ว น 

44,354 บาท/คน/ปี 

มุกดาหาร มีสะพานข้ามแม่น�า้โขง

เ ช่ือมโยงต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่สามารถเดนิ

ทางตอ่ไปยงัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

และสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามแนวเส้นทาง 

East West Economic Corridor โครงการ

พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนภุมิูภาคลุม่แมน่�า้โขง 6 ประเทศ Greater 

Mekong Subreg ion  (GMS)  ซึ่ ง มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการขยายตวั

ทางการค้า การลงทนุอตุสาหกรรม การเกษตร 

และบริการ สนบัสนนุการจ้างงานและยกระดบั

ความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ท่ีให้ดีขึน้ 

ส่ ง เส ริมและพัฒนาความร่วมมือทาง

เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน 

ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี

สง่เสริมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

และเพ่ิมขีดความสามารถรวมทัง้โอกาสทาง

เศรษฐกิจในเวทีการค้าโลก ปัจจบุนัจงัหวดั

มุกดาหาร มีบทบาทเ ป็น เ มืองการ ค้า 

การทอ่งเท่ียว และเป็นประตดู้านตะวนัออก

สู่ อินโดจีนโดยนับตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2549 

ท่ีมีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพ แห่งท่ี 2 

(มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) เป็นต้นมา 

สภาพเศรษฐกิจของจงัหวดัได้มีการขยายตวั 

อย่างต่อเ น่ือง ทัง้ นี  ้ โดยมีภาคเอกชน

เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันา

ด้านเศรษฐกิจ และมีภาครัฐเป็นหนว่ยสง่เสริม

สนบัสนุน ส�าหรับการด�าเนินความร่วมมือ

ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านก็เป็นไปด้วย

ความราบร่ืน โดยจังหวัดมุกดาหารได้มี

การจัดท�าบันทึกการเป็นเมืองคู่แฝดกับ
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แขวงสะหวันนะเขต ของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือปี พ.ศ. 2547 

และเมืองกวางจิ ของสาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม ปี พ.ศ. 2548 และเม่ือวันท่ี 6 

กรกฎาคม 2554 จงัหวดัมกุดาหารได้ลงนาม

ด�าเนินความสมัพนัธ์เป็นเมืองพ่ีเมืองน้องกบั

เมืองฉงจัว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน                    

2. อาเซียน

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหง่

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of  

South  East Asian Nations หรือ ASEAN) 

ก่อตัง้ขึน้โดยปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งได้มี

การลงนามท่ีวงัสราญรมย์ เม่ือวนัท่ี 8  สงิหาคม 

พ.ศ. 2510  โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ

ต่างประเทศสมาชิกก่อตัง้  5 ประเทศ 

ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  

สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้ แทนทัง้ 5 ประเทศ 

ประกอบด้วย นายอาดมั มาลิก (รัฐมนตรี

ตา่งประเทศอินโดนีเซีย) นายตนุ อบัดลุ ราชิก 

บินฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี

กลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพฒันาการ 

แหง่ชาตมิาเลเซีย) นายนาซโิซ รามอส (รัฐมนตรี

ตา่งประเทศฟิลปิปินส์) นายเอส ราชารัตนมั 

( รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโป ร์ )  และ

พนัเอก (พิเศษ) ถนดั คอมนัตร์ (รัฐมนตรี

ตา่งประเทศไทย)

ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ 

เข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมเตมิ ได้แก่ บรูไนดารุสชาลาม 

(เป็นสมาชิกเม่ือ 8 มกราคม พ.ศ. 2527) 

เวียดนาม (วนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และพม่า (วนัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540) 

และกมัพชูา เข้าเป็นสมาชิกลา่สดุ (วนัท่ี 30 

เมษายน พ.ศ. 2542) ท�าให้ปัจจบุนัมีสมาชิก

อาเซียนทัง้หมด 10 ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการก่อตัง้อาเซียน 

คือ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกัน

ระหวา่งประเทศในภมิูภาค ธ�ารงไว้ซึง่สนัตภิาพ 

เสถียรภาพ และความมัน่คงทางการเมือง 

สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เศรษฐกิจ การพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

การกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพืน้ฐานของ

ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

ของประเทศสมาชิก 
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3. ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 

- AC)

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย

ความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ

3.1 ประชาคมการเมืองและความ

ม่ันคงอาเซียน (ASEAN political and 

Security Community - APSC) มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือเสริมสร้างและธ�ารงไว้ซึ่งสนัติภาพและ

ความมั่นคงของภูมิภาค เพ่ือให้ประเทศ

ในภูมิภาคอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข และ

สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง

โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได้จัดท�าแผนงาน 

การจดัตัง้ประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน (ASEAN Political - Security Community 

Blueprint) โดยเน้นใน 3 ประการ คือ

1) การมีกฎเกณฑ์และคา่นิยม

ร่วมกนั ครอบคลมุถงึกิจกรรมตา่ง  ๆท่ีจะร่วมกนั

ท�าเพ่ือสร้างความเข้าใจในระบบสังคม 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท่ีแตกต่าง

ของประเทศสมาชิก สง่เสริมการพฒันาการ

ทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น 

หลกัประชาธิปไตย การสง่เสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนษุยชน การสนบัสนนุการมีสว่นร่วม

ของภาคประชาสงัคม  การตอ่ต้านการทจุริต  

การส่งเสริมหลกันิติธรรมและธรรมาภิบาล  

เป็นต้น

2) ส่งเสริมความสงบสุขและ

รับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคง

ส�าหรับประชาชนท่ีครอบคลุมในทุกด้าน  

ครอบคลุมความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้าง

ความมั่นคงรูปแบบเดิม มาตรการสร้าง

ความไว้เนือ้เช่ือใจและการระงับข้อพิพาท 

โดยสนัตวิธีิเพ่ือป้องกนัสงครามและให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสขุและ

ไมมี่ความหวาดระแวง และขยายความร่วมมือ

เพ่ือต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น 

การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรม

ข้ามชาตติา่งๆ เชน่ ยาเสพตดิ การค้ามนษุย์ 

ตลอดจนการ เตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกนั

และจดัการภยัพิบตัแิละภยัธรรมชาติ

3) การมีพลวตั และปฏิสมัพนัธ์กบั

โลกภายนอก เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของอาเซียน

ในความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่น กรอบ

อาเซียน + 3 กบัจีน ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชีย

ตะวนัออก ตลอดจนความสมัพนัธ์ท่ีเข้มแข็ง

กบัมิตรประเทศ และองค์การระหวา่งประเทศ 

เชน่ สหประชาชาต ิ  

3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Political - Security Community - 

AEC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท�าให้อาเซียน

มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและ

มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน 

และแรงงานฝีมืออยา่งเสรี อาเซียนได้จดัท�า

แผนงานการจัดตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community 

Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการ 

การด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ 4 ด้าน คือ
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1) การ เ ป็นตลาดและฐาน

การผลติเดียว (single market and production 

base) โดยจะมีการเคลือ่นย้ายสนิค้า บริการ 

การลงทนุ และแรงงานฝีมืออย่างเสรี และ

การเคลื่อนย้ายเงินทนุอยา่งเสรีมากขึน้

2) การสร้างขีดความสามารถใน

การแขง่ขนัทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้

ความส�าคัญกับประเด็นนโยบายท่ีจะช่วย

เสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ เชน่ นโยบาย

การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และ

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน (การเงิน การขนสง่ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและพลงังาน)

3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

เสมอภาค ให้มีการพฒันาวสิาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีด

ความสามารถผา่นโครงการตา่งๆ

4) การบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกิจ

โลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ

ของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค 

เพ่ือให้อาเซียนมีทา่ทีร่วมกนัอยา่งชดัเจน

3.3 ประชาคมสังคมวัฒนธรรม

อาเซียน (ASEAN Socio - Cultural 

Community - ASCC) อาเซียนได้ตัง้เป้า

เป็นประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

ในปี 2558 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมท่ีมี

ประชาชนเป็นศนูย์กลาง มีสงัคมท่ีเอือ้อาทร

และแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพ

ความเป็นอยูท่ี่ดีและมีการพฒันาในทกุด้าน

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืน 

รวมทัง้สง่เสริมอตัลกัษณ์อาเซียน (ASEAN  

identity) เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมสงัคม

และวฒันธรรมอาเซียน โดยได้จดัท�าแผนงาน 

การจดัตัง้ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio - Cultural Community 

Blueprint) และสนับสนุนการเดินทาง

ทอ่งเท่ียวของเยาวชน โดยประกอบไปด้วย

1) อ�านวยความสะดวกในการ

เดนิทางในอาเซียนและระหวา่งประเทศ

2) อ� านวยความสะดวกด้าน

การขนสง่

3) ขยายตลาดด้านการทอ่งเท่ียว

4) การทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพ

5) ความปลอดภยัและความมัน่คง

ด้านการทอ่งเท่ียว

6) การตลาดและการสง่เสริมร่วมกนั

7) พฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

4. สู่ประชาคมอาเซียน 2558 : โอกาสและ

ความพร้อม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

ฉบับท่ี 11 ได้ก�าหนดแนวทางการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลมุในทุกมิติทัง้ด้าน

ความมัน่คง สงัคม - วฒันธรรม และเศรษฐกิจ 

ดงันัน้ หนว่ยงานภาครัฐและภาคีการพฒันา

ทกุภาคสว่น ได้แก่ รัฐบาล ราชการสว่นกลาง 

กระทรวง/กรม กลุม่จงัหวดั/จงัหวดั องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน สมาคมธนาคารไทย 

สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สภา

อุต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว  ส ม า ค ม

ผู้ประกอบการ สถาบนัการศึกษาทกุระดบั 

องค์กรพฒันาเอกชน สมาคม มลูนิธิ องค์กร

อาสาสมัครต่างๆ สภาชุมชน กรรมการ

หมูบ้่าน ประชาคมหมูบ้่าน ฯลฯ  จะต้องร่วมมือ

กนัในการแปลงแนวทางการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าว ไปสู่

การปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม 

ดงันัน้ จงัหวดัมกุดาหารจงึได้มีการเตรียม

ความพร้อมของทุกภาคส่วน ในการท่ีจะ

ร่วมกันก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

2558 อย่างมัน่คง โดยจะขอสรุปแนวทาง 

ผลกระทบ โอกาส รวมทัง้การเตรียม

ความพร้อมของจงัหวดัมกุดาหาร ดงันี ้

4.1 มุกดาหารประตเูช่ือมอาเซียน

กับอนุภมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง

การพฒันาประเทศลุม่แม่น�า้โขง

ในทศวรรษหน้า เชน่ ความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากโอกาสเช่ือมโยงเศรษฐกิจ

ในอาเซียน เอเชียและโลก การลดช่องว่าง

การพฒันาระหวา่งเมือง - ชนบทและระหวา่ง

ประเทศสมาชิกเพ่ือเป็นฐานเข้าสูป่ระชาคม

อาเซียน แผนแมบ่ทความเช่ือมโยงระหวา่งกนั

ในอาเซียน ท่ีส�าคญัคือโครงการภายใต้แผน

แม่บทฯระหว่างปี ค.ศ. 2011 - 2020 ท่ีมี

ล�าดับความส�าคัญสูง เช่น การพัฒนา

เส้นทางเช่ือมโยงพม่าตามแนว East West 

Economic Corridor - EWEC ให้แล้วเสร็จ 

พัฒนาระบบ Multimodal Transport 

เช่ือมโยงแหลง่ผลติ Production Chain และ

ตลาดในภมิูภาคและโลก โดยแผนแม่บทฯ

ได้ให้ความส�าคญักบัจงัหวดัมกุดาหาร เชน่

1) การพัฒนาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือเช่ือมโยงอนภุมิูภาคและมกุดาหาร

ตามแนว East West Economic Corridor 

- EWEC เชน่ เปิดเดนิรถ 3 ประเทศ โดยใช้สะพาน

ข้ามแมน่�า้โขงแหง่ท่ี 2 (มกุดาหาร - สะหวนันะเขต) 

ไทย - ลาว - เวียดนาม สะพานข้ามแมน่�า้โขง

แหง่ท่ี 3 (นครพนม - ค�ามว่น) เส้นทางเช่ือมโยง 

R8 และ R12 ลาว - เวียดนาม - จีน รถไฟ

ความเร็วสูง ไทย - ลาว - จีน เส้นทาง 

หมายเลข 11 (บ้านตาดทอง - บ้านน�า้สงั -

เมืองสงัข์ทอง) เส้นทางเช่ือมโยงเสียมราฐ 

ผา่น R67 และ R68 การทอ่งเท่ียวอารยธรรม

ขอม

2) การพัฒนาด่านมุกดาหาร 

สะหวันนะเขตในกรอบ Cross - Border 

Transport Agreement (CBTA) เป็นด่าน
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น�าร่องการด�าเนินงานตามความตกลง CBTA 

ท่ีก้าวหน้ามากท่ีสุด อยู่ระหว่างผลักดัน

การด�าเนินงานระบบศลุกากรของการขนสง่

สินค้าผ่านแดนให้เป็นรูปธรรม และในการ

ประชมุสดุยอดผู้น�าครัง้ท่ี 4 ท่ีมีขึน้เม่ือวนัท่ี 

19 - 20 ธนัวาคม 2554 ไทย - ลาว - เวียดนาม 

เตรียมลงนามในเอกสารแนบท้าย MOU 

เดิม เพ่ือขยายเส้นทางการเดินรถระหว่าง

กันให้เช่ือมโยงได้ถึง กรุงเทพมหานคร -  

เวียงจนัทน์  -  ฮานอย โดยจะเร่ิมด�าเนินการ

ได้ในปี 2555

4.2 แนวทางการเตรียมความพร้อม

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 ผลด ีและผลกระทบจาก

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC)

 ผลกระทบเชงิบวก 

 1) ภาษีน�าเข้าเป็นศูนย์

อปุสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป การน�าเข้า

วตัถดุบิ สนิค้ากึง่ส�าเร็จรูปจากแหลง่ผลติใน 

AEC ท่ีมีความได้เปรียบด้าน ราคา/คณุภาพ

 2) ตลาด 10 ประเทศ

รวมเป็นหนึง่ ท�าให้ตลาดใหญ่ขึน้

 3) การลงทนุในอาเซียน

ท�าได้โดยเสรี สามารถย้ายฐานการผลติไปยงั

ประเทศท่ีเหมาะเป็นแหลง่ผลติ

 4) เป็นฐานการผลติร่วม 

โดยใช้กลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia - 

Laos - Myanmar - Vietnam) เป็นฐาน

การส่งออก เพ่ือใช้ประโยชน์จากสถานะ

ประเทศพฒันาน้อยท่ีสดุ (Least Developed 

Countries : LDCs)

 5) ความร่วมมือด้าน

การอ�านวยความสะดวกทางการค้า สง่ผลให้

ระบบโลจิสตกิส์ในภมิูภาคสะดวกและถกูลง

 6) ท�าธรุกิจบริการได้โดย

เสรี ฐานธรุกิจอยูท่ี่ใดก็ได้ในอาเซียนแก้ปัญหา

ขาดแคลนแรงงานฝีมือ

 7) FTA อาเซียนกบัคูค้่า

ตา่งๆ ASEAN +1, +3, +6 มีความได้เปรียบ

ทางภาษีน�าเข้ากวา่คูแ่ขง่อ่ืนนอกอาเซียน

 ผลกระทบเชงิลบ

 1) ภาษีน�าเข้าเป็นศูนย์

อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป อาจเกิด

คูแ่ขง่ใหมจ่ากอาเซียน

 2) ตลาด 10 ประเทศรวม

เป็นหนึง่ ต้นทนุของคูแ่ขง่อาจต�่าลง

 3) เป็นฐานการผลติร่วม 

บริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมรองรับ หรือ เคย

ผลติสง่บริษัทแม ่อาจถกูแยง่ลกูค้า โดยคูแ่ขง่

ในประเทศอ่ืนท่ีได้เปรียบกวา่ในการเป็นฐาน

การผลติ

 4) การลงทนุในอาเซียน

ท�าได้โดยเสรี คู่แข่งจะเข้ามาแข่งถึงใน

เขตแดนเรา

  5) ท�าธรุกิจบริการได้โดย

เสรี อาจถกูแยง่แรงงานฝีมือ
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 4.2.2 แนวทางและมาตรการ

ต่างๆ ที่จงัหวัดมุกดาหารได้ด�าเนินการ

  1) จัดระบบการบริหาร

การน�าเข้า 

 - ก�าหนดให้เป็นสนิค้า

ท่ีต้องขอหนงัสือรับรองการน�าเข้า

 - ก�าหนดคุณสมบัติ

ผู้น�าเข้า

 - ก�าหนดมาตรฐาน

การผลติ

 - ก�าหนดมาตรฐาน

สขุอนามยัท่ีเข้มงวด

 - ตรวจเข้มใบรับรอง

ถ่ินก�าเนิด

 - ก�าหนดด่าน และ

ชว่งเวลาน�าเข้า

  2) จั ด ระบบติดตาม

การน�าเข้า

 - รายงานการน�าเข้า 

การใช้ การจ�าหน่าย และสต็อกคงเหลือ

ภายใน 1 เดือน

 - ติดตามสถิติการ 

น�าเข้า

  3) จั ด ระบบติดตาม

ตรวจสอบและประเมนิผล

 - ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร      

น�าเข้าและหามาตรการแก้ไข

 4.2.3 การ เต รียมพร้อม สู่

ประชาคมอาเซียน

 1) การอบรมให้ความรู้

ประชาคมอาเซียน (AC) 

 - การน�าผู้ประกอบการ

เดินทาง เข้าร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ

ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ใน

หวัข้อ “การเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558” เม่ือวนัท่ี 16  

กนัยายน  2552 ณ โรงแรมลายทอง จงัหวดั

อบุลราชธานี

 - การจดัสมัมนา เร่ือง 

“โอกาสทางการค้าสนิค้า  การค้าบริการและ

การลงทนุในอาเซียน และการเป็นประชาคม

อาเซียน” เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 ณ  

โรงแรมพลอยพาเลซ จงัหวดัมกุดาหาร

 - ก า ร สัม ม น า เ พ่ื อ

เตรียมความพร้อมผู้ ประกอบการรองรับ

การขยายตลาดสูร่ะดบันานาชาติ ในหวัข้อ 

“การเตรียมความพร้อมในการบุกตลาด

ภมิูภาคอินโดจีน” เม่ือวนัท่ี 4 สงิหาคม  2553 

ณ โรงแรมมกุดาหารแกรนด์โฮเทล็

 - ฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร

การใช้งานระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ผ่านอินเตอร์เน็ต 

เร่ือง “การให้บริการออกหนงัสือส�าคญัการ

สง่ออก - น�าเข้า สนิค้าทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์” 

เม่ือวนัท่ี 22 - 23 มีนาคม 2554 ณ ห้องปฏิบตัิ

การคอมพิวเตอร์โรงเรียน ที โอ เอ วิทยา 
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อ�าเภอเมืองฯ จงัหวดัมกุดาหาร

 - การฝึกอบรมเพ่ือ

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าและ

นกัลงทนุ ในหวัข้อ “การท�าธรุกิจระหวา่งประเทศ

และการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2558” เม่ือวนัท่ี 10 - 11 มิถนุายน  2554 

ณ โรงแรมเอ็มเจ เดอะมาเจสติก จังหวัด

สกลนคร

 - การเดนิทางไปประชมุ

ร่วมด้านการค้า การลงทนุ และอ่ืนๆ ระหวา่ง

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐและเอกชนของจังหวัด

มกุดาหาร กบั จงัหวดักวางจิ และนครดานงั 

ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม เม่ือ

วนัท่ี 18 - 22 มิถนุายน 2554

 - ก า ร จั ด ตั ้ง ศู น ย์

อาเซียนศกึษา (Buffer  School) ณ โรงเรียน

มกุดาวทิยานกุลู เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2553 

ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น

ศนูย์กลางการศกึษาในภมิูภาค (Education 

Hub) โดยมีหน้าท่ีในการสร้างความรู้

ความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีต่อการเป็น

ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมรับ

การเปลีย่นแปลงท่ีก�าลงัจะเกิดขึน้ พร้อมเป็น

แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนและ

ผู้ สนใจ ปัจจุบันมี เครือข่ายในจังหวัด

มกุดาหาร จ�านวน  20  แหง่

 - การจดัตัง้ศนูย์ข้อมลู

การค้าชายแดนกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลในการจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริม

การค้าชายแดนมกุดาหาร - สะหวนันะเขต 

ข้อมูลเก่ียวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  

สทิธิประโยชน์ทางการค้ากบัประเทศเพ่ือนบ้าน 

ส ถ า น ก า ร ณ์ ด้ า น ก า ร ค้ า  ก า ร ล ง ทุน

ร ะ ห ว่ า ง ไ ท ย / จั ง ห วัด มุก ด า ห า ร  กับ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เวียดนาม และจีน

 - การจัดอบรมสอน

ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาเวียดนาม องักฤษ 

และจีน) แก่หวัหน้าหนว่ยงาน และเจ้าหน้าท่ี 

ซึง่ได้ด�าเนินการไปแล้วหลายรุ่น

 - การจัดประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร เร่ือง จงัหวดัมกุดาหารกบัการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เม่ือ

วันพุธท่ี 14 กันยายน 2554 ณ โรงแรม

มกุดาหารแกรนด์ โฮเทล อ�าเภอเมืองมกุดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือ

สร้างความตระหนักแก่หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน และร่วมกนัก�าหนดแนวทาง

การเตรียมความพร้อมของจงัหวดัมกุดาหาร

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

แสวงหาเครือข่ายร่วมด�าเนินการขบัเคลื่อน

การปฏิบตังิาน การเตรียมพร้อมสูป่ระชาคม

อาเชียน ในลกัษณะบรูณาการไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมทัง้ รับทราบปัญหาอุปสรรค

การด�าเนินงาน และความต้องการของ

ผู้ ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือแสวงหา

แนวทางสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถ

แขง่ขนัในเวทีการค้าในภมิูภาคอาเชียน
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 2) การศึกษาส�ารวจ

ลู่ทางการค้า การลงทุน และการสร้าง

ความสัมพนัธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

  - น�าผู้ แทนภาครัฐ/

เอกชน จงัหวดัมกุดาหารร่วมพบปะผู้แทน

ภาครัฐและเอกชนในประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดกวางจิ 

จงัหวดัเถ่ือเทียนเว้ และนครดานงั เพ่ือขยาย

ลู่ทางการค้าและกระชับความสัมพันธ์

ทางการค้า การลงทนุ การทอ่งเท่ียว วฒันธรรม

และอ่ืนๆ เม่ือวนัท่ี 24 - 28 เมษายน 2553

  - เ ข้า ร่วมประชุม 

3 ฝ่าย (ลาว เวียดนาม ไทย) เพ่ือแก้ไขปัญหา

ความไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าและคน

ผา่นแดน ของทัง้ 3 ประเทศ ณ จงัหวดักวางจิ 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

เม่ือวนัท่ี  25 - 27 มิถนุายน 2553

  - น� า ค ณ ะ ผู้ แ ท น

จากภาคราชการและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับ

การค้า  การลงทนุ การทอ่งเท่ียว วฒันธรรม 

สาธารณสุข และอ่ืนๆ เดินทางไปด�าเนิน

กิจกรรมทางการค้าในตา่งประเทศ  ณ  เมือง

ฉงจั่วและเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน เพ่ือสง่เสริมการท�าตลาดและ

สร้างความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน 

และการท่องเท่ียว ระดบัท้องถ่ินในประเทศ

ภมิูภาคอินโดจีน เม่ือวนัท่ี 10 - 18  สงิหาคม  

2553

 3) ก า ร แ ส ด ง แ ล ะ

จ�าหน่ายสินค้า

  - การเข้าร่วมงาน

แสดงและจ�าหนา่ยสนิค้า “CREXPO 2010” 

ณ ศนูย์กลางแขง่ขนักีฬาจงัหวดัเถ่ือเทียนเว้ 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เ ม่ือ

วนัท่ี 4 - 10 มิถนุายน 2553

  - การจัดงานแสดง

สิน ค้า เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและ

อตุสาหกรรมการสง่ออก ในงาน “มกุดาหาร

เทรดแฟร์” เม่ือวนัท่ี 1 - 7 มิถนุายน 2553

  - การน�าผูป้ระกอบการ 

OTOP และ SMEs ของจงัหวดัมกุดาหาร

เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Trade 

Exhibition 2010 เม่ือวนัท่ี 12 - 15 สงิหาคม 

2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม  

  - การจดังาน EWEC 

EXPO 2011 ในงานตรุษจีน 4 แผ่นดิน 

4 วฒันธรรม เม่ือวนัท่ี 3 - 10 กมุภาพนัธ์  

2554  

  - การจัดงานแสดง

และจ�าหนา่ยสนิค้า มกุดาหารเทรดแฟร์ เม่ือ

วนัท่ี 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2554 ณ สนาม

หน้าศาลากลางจงัหวดัมกุดาหาร

บทสรุป

จากการด� า เ นินงานของจังหวัด

มุกดาหาร ในการเตรียมความพร้อมสู่
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ประชาคมอาเซียนดังกล่าว และจากการ

ด�าเนินงานตามแผนพฒันาจงัหวดัมกุดาหาร 

(แผน 4 ปี พ.ศ. 2553 - 2556) ท่ีผ่านมา 

จังหวัดได้ด�าเนินการทบทวนแผนพัฒนา

จงัหวดัและจดัเรียงล�าดบัความส�าคญัใหม ่

อีกทัง้เพ่ือจดัท�าแผนแบบบรูณาการร่วมกนั

กับทุกภาคส่วน โดยจัดการประชุมเชิง

ป ฏิ บัติ ก า ร  ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก

ทุกภาคส่วน ทัง้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคม และได้มีการปรับ

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือให้สอดรับ

กบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ได้ข้อสรุปผล

ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดในประเด็น

ยทุธศาสตร์การพฒันาการค้าชายแดนและ

ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย

จะให้มีระบบการค้า การลงทนุและการบริการ 

มีศักยภาพท่ีรองรับการแข่งขันในอาเซียน 

และสากล มีระบบโครงข่ายการคมนาคม 

ขนส่งและโลจิสติกส์ มีศักยภาพเช่ือมโยง

อาเซียนและสากล มีความสมัพนัธ์ท่ีดีด้าน

เศรษฐกิจและสงัคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าและ

การลงทนุระหวา่งประเทศอาเซียนและสากล 

โดยมีแผนงานต่างๆ ท่ีจะด�าเนินงานในปี 

2555 - 2557 สรุป ดงันี ้

- โครงการส่งเสริมความร่วมมือใน

ทุก มิ ติ กับ ป ร ะ เ ท ศ เ พ่ื อ น บ้ า น  โ ด ย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

และเสริมสร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ในบริบทตา่งๆ เช่ือมโยงความร่วมมือ

ในทุกมิติ ทุกระดับระหว่างมุกดาหารกับ

สารธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เวียดนาม จีน ให้เป็นเอกภาพ รองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

- โครงการสง่เสริมและพฒันาจงัหวดั

เป็นศนูย์กลางการสง่ออกของภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือสูอิ่นโดจีน

- โครงการพฒันาคณุภาพเพ่ือยกระดบั

มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน

- โครงการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ

เพ่ือรองรับข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

จงัหวดัมกุดาหาร เช่ือมัน่วา่ในปี 2558 

จงัหวดัจะมีความพร้อมในการเป็นศนูย์กลาง

การค้าขาย เส้นทางการคมนาคม และการ

บริการผ่านแดนท่ีรวดเร็วทันสมัย และ

ทกุภาคสว่นของจงัหวดัจะมีความพร้อมท่ีจะ

ร่วมกนัก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนอยา่งเป็น

เอกภาพ อีกทัง้ จงัหวดัได้พยายามหลอ่หลอม

ความคิดข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีรัฐ และภาค

ประชาชนให้เป็นหนึง่เดียว ให้ทกุคนท�างาน

อย่างบูรณาการ ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม

ในการพฒันาจงัหวดั ไม่ให้ยึดติดกระทรวง 

กรมต้นสงักดั เน้นการท�างานเป็นทีม และมี

เพียงทีมเดียวคือ ทีมจังหวัดมุกดาหาร 

เพ่ือร่วมกันสร้างประโยชน์สุขสูงสุดให้แก่

ประชาชนนัน่เอง
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เอกสารอ้างองิ 

1. เอกสารประกอบการประชุมเชิง

ปฏิบตักิาร เร่ือง จงัหวดัมกุดาหารกบัการเตรียม

ค วา ม พ ร้อ ม เ ข้ าสู่ ป ร ะช า ค ม อ า เ ซี ยน 

วนัท่ี 14 กนัยายน 2554 ณ โรงแรมมกุดาหาร

แกรนด์ โฮเทล อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 

จงัหวดัมกุดาหาร

1.1. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิ: ความเช่ือมโยงระหวา่ง

อาเซียนและอนภุมิูภาค            

1.2. นายบุณยฤทธ์ิ กลัยาณมิตร 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ : จงัหวดั

มุกดาหารกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. ส�านกังานพาณิชย์จงัหวดัมกุดาหาร 

:  เอกสารประกอบการบรรยาย เ ร่ือง 

การปรับตัวสู่ระบบประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community : 

AEC) 

3. ส�านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา

จงัหวดัมกุดาหาร : บทความเร่ืองประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community)

4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  : 

รายงานการทบทวนการจัดท�าแผนพัฒนา

จงัหวดัมกุดาหาร
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ชนบทไทยกับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น

เป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลัก ท่ีส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง

ประเทศอาเซียน ภายหลงัการลงนามจดัตัง้

เขตการค้าเสรีอาเซียนก็มีความคืบหน้าท่ีดี

ในความร่วมมือตา่งๆ เป็นล�าดบัและในท่ีสดุ

อาเซียนได้มุง่หวงัท่ีจะจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกิจ

ในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญคือ 

การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกนั 

โดยมีการเคลือ่นย้ายสนิค้า บริการ การลงทนุ 

แรงงานฝีมืออย่างเสรีและเงินลงทุนท่ีเสรี

มากขึน้ มีความสามารถในการแข่งขันสูง 

มุง่สร้างความเทา่เทียมในการพฒันาเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศอาเซียนและการส่งเสริม

การรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก 

ขนาดของตลาดอาเซียนท่ีใหญ่ขึน้ท�าให้

อาเซียนมีอ�านาจซือ้สงูขึน้ตามมา เชน่เดียวกบั

ความสามารถในการแข่งขนักบัภมิูภาคอ่ืน

ท่ีเพ่ิมขึน้ ซึง่ช่วยให้สมาชิกสามารถปรับตวั

เพ่ือตอบสนองการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภิวตัน์

ได้เป็นอย่างดี หากอาเซียนสามารถสร้าง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ส�า เ ร็จ   

ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการขยาย

การสง่ออกและโอกาสทางการค้า และเปิดโอกาส

การค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง 

เชน่ ทอ่งเท่ียว โรงแรมและภตัตาคาร  สขุภาพ 

ฯลฯ  ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้าน

การบริการเหลา่นีอี้กมาก  นอกจากนี ้ ยงัจะ

ชว่ยเสริมสร้างโอกาสในการดงึดดูการลงทนุ

ไพศาล  สุขปัญญา1

1 พฒันาการจงัหวดัชยันาท
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โดยตรงจากตา่งประเทศมายงัอาเซียน  ซึง่

จะเพ่ิมอ�านาจการตอ่รองของอาเซียนในเวที

การค้าโลก  และยกระดบัความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในอาเซียนโดยรวม  อย่างไรก็ดี

ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ือ

ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในทกุๆ ด้าน 

และประชาชนโดยเฉพาะในชนบท ท่ีจ�าเป็น

ต้องรู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้และ

พฒันาชมุชนให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง

ในทศันะของผู้ เขียน เหน็วา่ ประชาชน

ชนบท จะเป็นผู้ มีส่วนส�าคัญในการท�าให้

เศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนแปลง เพ่ือ

รองรับการเป็น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ได้ 

แต่ทัง้นี ้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณา 

พฒันาเศรษฐกิจส�าคญัของชาวชนบทให้มี

ความเข้มแข็ง ซึง่ผู้ เขียนขอเสนอ ดงัตอ่ไปนี ้

เ พ่ือท� า ใ ห้ชนบทไทยก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยา่งมัน่คง

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ น�าชุมชน 

กลุม่องค์กรชมุชน ทกุพืน้ท่ี ให้เป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง (Chang Agent) มีความคิด

เชิงยุทธศาสตร์ ปรับตัวเพ่ือตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเพ่ือ

ตอบสนองการเปลีย่นแปลงในยคุโลกาภิวตัน์ 

และเป็นฟันเฟืองท่ีส�าคญั ในการขบัเคลื่อน

เชิงบูรณาการร่วมกับประชาชนในพืน้ท่ีท่ี

ตนเองรับผิดชอบ โดยเสริมสร้างทนุทางสงัคม

และความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม เพ่ือลด

ชอ่งวา่งระหวา่งสงัคมท้องถ่ินและสงัคมเมือง

2. พฒันาแรงงานและตลาดแรงงาน

ให้สมดลุกบัภาคการผลติและบริการ ตลอดจน

การพฒันาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจยัและ

นวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจให้เตบิโตอยา่งมีคณุภาพ

และยัง่ยืน  ท่ีเน้นการน�าความคดิสร้างสรรค์  

ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนา ไป

ตอ่ยอด ถ่ายทอด และประยกุต์ใช้ประโยชน์

ทัง้เชิงพาณิชย์สงัคมและชมุชน

3. พฒันาความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการ

ร่วมพฒันาบคุลากรในทกุภาคสว่นเศรษฐกิจ 

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทัง้

ผู้ ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กบักลุ่ม

ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในชุมชนให้มีมาตรฐาน

เป็นท่ียอมรับในระดับสากลตลอดจนการ

ยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงาน ทกัษะด้านภาษา/

ความรอบรู้ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

และวฒันธรรม ก�าหนดมาตรฐานขัน้พืน้ฐาน

ของคณุภาพสนิค้าและบริการ

4. ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและ

กฎระเบียบต่างๆ พร้อมทัง้ผลักดันให้มี

การประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ  ให้เป็นประโยชน์ 

ตอ่การค้า การลงทนุ และรองรับการเปิดเสรี 

ทางการค้า

5. สร้างค่านิยมให้กับประชาชนใน

การรักษาสภาพแวดล้อม อยูร่่วมกบัทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้อยา่งสนัต ิและ
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เกือ้กูลกนัด้วยการอนรัุกษ์พฒันาควบคู่กบั

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อยา่งพอเพียง ถกูต้อง และไมท่�าลายธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม โดยจดัท�าโครงการจงูใจให้

คนในชุมชนเห็นประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม 

และไมล่ะเลยตอ่การจบักมุผู้กระท�าความผิด 

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ท่ีถูกต้องกับ

ประชาชนในการจดัการปัญหาดงักลา่วข้างต้น

6. พฒันาระบบคมนาคมขนส่งและ

เช่ือมโยงโครงข่ายการบริหารจดัการขนส่ง

มวลชนทัง้พืน้ท่ีต่างจังหวัด กรุงเทพ และ

ระหวา่งภมิูภาค ให้ความส�าคญักบัการพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานและบริการขนสง่ทกุระบบ

ให้เช่ือมโยงการขนสง่ตอ่เน่ืองหลายรูปแบบ 

เพ่ือลดต้นทนุการขนสง่สนิค้าและบริการเพ่ือ

การสง่ออก

7. พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มี

บทบาทส�าคญัในกระบวนการพฒันาสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรับมือกับ

ความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกรูปแบบ 

ผลกัดนัให้สถาบนัการศกึษาในพืน้ท่ีเข้าร่วม 

พฒันาชมุชนให้มากขึน้ สนบัสนนุให้เอกชน

มีบทบาทน�าในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สงัคมท่ีดี ปรับบทบาทภาครัฐ ทัง้ทศันคตแิละ

วิธีการด�าเนินงาน

8. พฒันาภาคการผลิต ภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรและบริการ

บนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขยายตลาดใหม่ๆ   

และเสริมสร้างฐานการตลาดเดมิ  เพ่ิมมลูคา่

ให้กบัสนิค้าท่ีสง่ออก ตลอดจนเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค 

ท้องถ่ิน และชมุชน/สง่เสริมการท�างานและ

พัฒนาสินค้าในท้อง ถ่ินอย่างต่อ เ น่ือง 

อาทิ หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

กลุม่วิสาหกิจชมุชน เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ประเทศไทยประเทศ

เดียวมีประชากรแค ่60 กวา่ล้านคน มี GDP 

4 พนักวา่ล้านบาท คงไมส่ามารถแขง่ขนักบั

กลุ่มประเทศเหล่านี ้ หรือมหาอ�านาจใหม่

ทางเศรษฐกิจอย่างจีนหรืออินเดียได้ แตถ้่า

รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนท่ีเป็นตลาด

และฐานการผลติเดียวส�าเร็จ เราจะมีประชากร

รวมเกือบ 600 ล้านคน หรือ 1 ใน 10 ของ

ประชากรโลก ท่ีมี GDP รวมเกือบ 30,000 

ล้านบาท นบัเป็นตลาดและแหลง่เงินทนุท่ีมี

ศกัยภาพมหาศาล และยงัเป็นฐานของไทย
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ในการค้าขายกับตลาดอ่ืนๆ นอกภูมิภาค

อีกด้วย  นบัตัง้แตมี่การก่อตัง้เขตการค้าเสรี

อาเซียนในปี 2535 เป็นต้นมา มลูคา่การค้า

ระหวา่งไทยกบัอาเซียนก็เพ่ิมขึน้มาโดยตลอด 

จนขณะนีค้ิดเป็นเกือบ 20% ของมูลค่า

การค้าทัง้หมดของไทย และท�าให้อาเซียนได้

ก้าวขึน้มาเป็นคู่ ค้าอันดับหนึ่งของไทย

แซงหน้าสหรัฐฯ และยโุรปไปแล้ว  

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนยงั

จะช่วยกระชบัความร่วมมือด้านสงัคมและ

วฒันธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

เชน่ ปัญหาความยากจน โรคตดิตอ่ ยาเสพตดิ 

สิง่แวดล้อม ภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิแรงงาน 

ผู้ ด้อยโอกาส โดยสิ่ ง เหล่า นี จ้ะท� าใ ห้

ประชาชนไทยและอาเซียนจะอยูใ่นสงัคมท่ีมี

ความแขง็แกร่ง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

และก่อให้เกิดความพอเพียงในการด�ารงชีวติ

อยา่งมีความสขุ ดงันัน้  นอกเหนือจากรัฐต้อง

จดัเตรียมยทุธศาสตร์ในการพฒันาด้านตา่งๆ 

แล้ว  ยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ

คนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะ

คนในชนบท ให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ความเข้าใจ ในการพฒันาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ จะเป็น

สิ่งส�าคัญ เพ่ือให้คนในชนบทไทยก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อยา่งมัน่คง
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“การเมืองใหม่” ในเวียดนาม?

เวียดนามปัจจุบันเป็นรัฐท่ีปกครอง

โดยพรรคการเมืองพรรคเดียวในแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบรวมศนูย์ (democratic 

centralism) ของลัทธิมาร์กซ์ - เลนิน 

(Marxism - Leninism) หากดจูากลกัษณะ 

ทางโครงสร้างพืน้ฐานดงักล่าวนี ้ ภาพของ

การเมืองปัจจบุนัของเวียดนามก็จะเป็นภาพ

ของระบอบปกครองสงัคมนิยมแบบดัง้เดิม

ท่ีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน

อยา่งมาก เพราะมีพรรคเดียวท่ีผกูขาดอ�านาจ 

คือ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Vietnam 

Communist Party) ท�าให้หากมีกระแส

ความไม่พอใจใดๆ เกิดขึน้ในโครงสร้าง

การจัดตัง้และองค์กรของพรรคและของ

รัฐบาลก็สามารถท่ีจะปิดกัน้มิให้มีการ

แสดงออกมาได้อยา่งเปิดเผย 

อยา่งไรก็ดี ในชว่งสมยัท่ีมีการเปลีย่นแปลง

อยา่งกว้างขวาง โดยเฉพาะในชว่งหลงัจากท่ี

มีการใช้นโยบายปฏิรูป (Doi Moi) ตัง้แตช่ว่ง

คร่ึงหลงัของทศวรรษ 1980 ก็มีความสนใจ

ในหมูน่กัวเิคราะห์และนกัวชิาการอยา่งมากวา่ 

การเมืองของเวียดนามเปลีย่นไปจากรูปแบบ

ธีระ นุชเป่ียม1

1 บทความนีป้รับปรุงจากสว่นหนึง่ของการเตรียมค�าบรรยายวิชา เวียดนามร่วมสมยั ให้แก่นิสติในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ศกึษา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผู้ เขียนขอขอบคณุคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีได้ให้

เกียรตเิชิญผู้เขียนเป็นอาจารย์พิเศษในโครงการนี ้และขอขอบคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. มนธิรา ราโท แหง่ภาควชิาภาษาตะวนัออก 

คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีได้ชว่ยกรุณาอา่นบทความนี ้และเขียนค�าอา่นออกเสยีงช่ือตา่งๆ ในภาษาเวียดนาม 
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2 โปรดดขู้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้น ธีระ นชุเป่ียม “สงัคมนิยมเวียดนาม : ลกัษณะพืน้ฐานและลูท่างการเปลี่ยนแปลง” วารสาร

สงัคมศาสตร์ (คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 ธนัวาคม 2531

ของอ�านาจนิยมในแนวทางสงัคมนิยมดัง้เดมิ

นัน้มากเพียงใด 

ท่ีผ่านมาการพิจารณาว่าการเมือง

เวียดนามเปลีย่นไปหรือไม ่เพียงใด มกัจะขึน้

อยู่กบัมมุมองหรือความเข้าใจของแตล่ะคน

เป็นส�าคญั บางคนอาจจะมองว่า ตัง้แต่มี

การใช้นโยบายปฏิรูปการเมือง เวียดนาม

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนแทบไม่เหลือ

ความเป็นอ�านาจนิยมแบบเดิม กล่าวคือ

ในช่วงสมยัปฏิรูปทัง้ความเป็นอ�านาจนิยม

และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใน

โครงสร้างการจดัตัง้ของระบบพรรคและรัฐ 

(party - state system) ของเวียดนามลดน้อย

ลงไป แต่มีความหลากหลายของกลุ่มและ

ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงสร้างระดับ

ท้องถ่ินเข้ามามีอ�านาจและบทบาทมากขึน้ 

ท�าให้การเมืองเวียดนามขาดความคงเส้น

คงวา (consistencies) มากขึน้กวา่ก่อนหน้า 

ท่ีจะมีการปฏิรูป แต่อีกด้านหนึ่งนัน้ เราอาจ

จะมองการเมืองเวียดนามในแง่ท่ีมิได้มีการ

เปลี่ ยนแปลงส� าคัญมากนัก ก็ ไ ด้  โดย

เฉพาะการผกูขาดอ�านาจทางการเมืองของ

ระบบพรรคและรัฐยงัด�ารงอยูอ่ยา่งมัน่คงไม่

สัน่คลอน

นอกจากนัน้  การพิจารณาความ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเวียดนาม ยงั

ขึน้อยูก่บัวา่ เป็นการมองความเปลี่ยนแปลง

ในแงใ่ดด้วย คงไมมี่ระบบการเมืองใดท่ีด�ารง

อยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการเมือง

เวียดนามก็มิได้เป็นข้อยกเว้น เพราะได้

เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะตัง้แต่มี

การรวมชาตเิป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัภายหลงั

ชยัชนะในสงครามเวียดนามใน ค.ศ. 1975 แล้ว 

แต่หากเราจะมองแต่ เฉพาะในแง่ ท่ีว่า 

การเมืองเ วียดนามเปลี่ยนแปลงไปใน

แนวทางท่ีเป็นประชาธิปไตยมากขึน้หรือไม ่

เราคงจะตอบได้เลยว่า มีการเปลี่ยนแปลง

ในแง่นีน้้อยมาก เพราะการผูกขาดอ�านาจ

โดยระบบพรรคและรัฐยังด�ารงอยู่อย่าง

ไมเ่สื่อมคลาย

การยอมรับว่าการเมืองเวียดนามมี

การ เปลี่ ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนั น้ 

อย่างน้อยก็ท�าให้เราต้องพิจารณาว่า มี

การเปลีย่นแปลงในด้านใดบ้าง ไมว่า่จะเป็น   

การเปลี่ยนแปลงส�าคญัหรือไม่ ประการใด 

ในท่ีนีเ้ราจะพิจารณาทัง้ความเปลี่ยนระดบั

พืน้ฐานท่ีเหน็ได้ชดัเจน เชน่ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั

องค์ประกอบทางการของโครงสร้างการจดัตัง้ 

และความเปลีย่นแปลงในสว่นท่ีอาจจะถือวา่

เป็น “เนือ้แท้” หรือ “หวัใจ” ของระบบพรรค

และรัฐในเวียดนาม

ระบบพรรคและรัฐในเวียดนามภายหลัง

การรวมชาติ

ระบบสงัคมนิยมเวียดนามมีววิฒันาการ

มายาวนาน ตัง้แตมี่การก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนามเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 19302 การรวม

เวียดนาม 2 ส่วนเข้าด้วยกันก่อให้เกิด
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ความจ�าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับเปลีย่นระดบั

พืน้ฐาน โดยเฉพาะในลกัษณะของการขยาย

โครงสร้างการจดัตัง้ของระบบพรรคและรัฐ

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นไป 

สมชัชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ท่ี 4 

เม่ือเดือนกรกฎาคม 1976 ซึ่งประกาศ

การรวมประเทศอยา่งเป็นทางการ ได้เปลีย่นช่ือ

ทางการของประเทศจากสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยเวียดนาม (Democratic 

Republic of Vietnam) อนัเป็นช่ือท่ีใช้มา

ตัง้แต ่โฮ จิ มินห์ (Ho Chi Minh) ประกาศ

เอกราชของเวียดนามเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 

19453 เป็นสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 

(Socialist Republic of Vietnam) และรวม

พรรคแรงงานเวียดนาม (Vietnam Workers 

Party)4 เ ข้ากับพรรคปฏิวัติประชาชน 

(People’s Revolutionary Party) ซึ่งเป็น

องค์กรจดัตัง้ของพรรคในเวียดนามใต้ในชว่ง

สงครามเวียดนาม5 เป็นพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนาม ขนาดหรือจ�านวนบุคลากรใน

องค์กรหลกัของทัง้ในส่วนของพรรคและรัฐ

จงึจ�าเป็นต้องมีการขยายออกไป 

โครงสร้างการจดัตัง้ระบบพรรคและรัฐ

ของเวียดนามกล่าวได้ว่าเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากตัง้แต่มีการรวมชาติอย่างเป็น

ทางการเม่ือมีการประชุมสมัชชาพรรค

คอมมิวนิสต์ครัง้ท่ี 4 ในเดือนกรกฎาคม 1976 

ซึง่สว่นหนึง่เป็นความเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐาน

ท่ีเกิดจากการรวมเวียดนามตอนใต้ท่ีเคยแยก

เป็นประเทศหนึง่โดยเอกเทศเข้ามาเป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน ในระหว่างสงครามเวียดนาม

ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้มีโครงสร้าง

3 เม่ือมีการแบง่เวียดนามออกเป็น 2 สว่นท่ีเส้นขนานท่ี 17 โดยท่ีประชมุเจนีวา ค.ศ. 1954 และมีการก่อตัง้ “สาธารณรัฐเวียดนาม” 

(Republic of Vietnam) ในเวียดนามตอนใต้ในปีตอ่มา สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามก็เป็นช่ือท่ีใช้เรียก เวียดนามเหนือ 

(North Vietnam) ในขณะท่ีสาธารณรัฐเวียดนามก็เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไปวา่ “เวียดนามใต้” (South Vietnam)
4 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นท่ีรู้จกัในระยะแรกวา่ “พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน” (Indochinese Communist Party) เม่ือมีการ

ยบุพรรคนีเ้พ่ือให้มีการก่อตัง้พรรคคอมมิวนิสต์ของแตล่ะชาติในอินโดจีน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้รับการจดัตัง้ขึน้ใหมใ่น

ช่ือพรรคแรงงานเวียดนามเม่ือมีการประชมุสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 2 ใน ค.ศ. 1951
5 ในระหวา่งสงครามเวียดนามมีความจ�าเป็นทัง้ในการท�าให้การตอ่สู้ของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้มีภาพของการตอ่สู้โดยขบวนการ

ท่ีเป็นเอกเทศ ไมไ่ด้อยูภ่ายใต้การบงการของเวียดนามเหนือ และในการท�าให้การตอ่สู้ นีมี้การน�าท่ีเป็นเอกภาพ จงึมีองค์กรจดัตัง้

ของคอมมิวนิสต์เวียดนามในเวียดนามใต้ ทัง้ฝ่ายการเมือง ได้แก่ พรรคปฏิวตัปิระชาชน ซึง่เป็นสว่นส�าคญัในแนวร่วมปลดปลอ่ย

แหง่ชาต ิ(National Liberation Front) และรัฐบาลปฏิวตัชิัว่คราวเวียดนามใต้ (Provisional Revolutionary Government of South 

Vietnam) และฝ่ายทหาร คือ กองทพัปลดปลอ่ยประชาชน (People’s Liberation Armed Forces) ประธานพรรคปฏิวตัปิระชาชน

คือ หวอ จ๋ี กง (Vo Chi Cong) ซึง่ตอ่มาด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดี เวียดนามในระหวา่ง ค.ศ. 1987 - 1992
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การจัดตัง้ท่ีเป็นเอกเทศอยู่ระดับหนึ่ง แม้

ก�าลงัของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้จะได้

รับความสญูเสียเป็นจ�านวนมาก แต่เม่ือมี

การรวมเวียดนาม 2 ส่วนเข้าด้วยกันก็มี

ความจ�าเป็นต้องปรับโครงสร้างการจัดตัง้

ทัง้ในสว่นของพรรคและรัฐให้สอดคล้องกบั

ทัง้สภาวะและภารกิจท่ีเปลีย่นไป ความเปลีย่นแปลง

ในลักษณะนีเ้ห็นได้จากการขยายจ�านวน

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์และองค์กรส่วน

ตา่งๆ ของพรรค รวมทัง้การปรับเปลี่ยนและ

ขยายโครงสร้างการบริหาร แตก่ารเปลีย่นแปลง

ในระดบัพืน้ฐานนีก็้อาจถือได้วา่เป็นการเร่ิม

ของพฒันาการส�าคญัในเวลาตอ่มาด้วย 

ในส่วนของพรรคนัน้ จ�านวนสมาชิก

ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ล า ง  ( C e n t r a l 

Committee) เพ่ิมจาก 77 คนเป็น 133 คน 

โปลิตบูโร (Politburo) จ�านวนสมาชิกเพ่ิม

จาก 11 คนเป็น 17 คน และส�านกัเลขาธิการ 

(Secretariat) จ�านวนสมาชิกเพ่ิมจาก 7 คน

เป็น 9 คน จ�านวนสมาชิกพรรคก็เพ่ิมจาก

จ�านวน 760,000 คนใน ค.ศ. 1966 มาเป็น 

1,553,500 คน (ประมาณร้อยละ 3.1 ของ

จ�านวนประชากรทัง้หมดของเวียดนามใน

ขณะนัน้)  อีก 1 ทศวรรษต่อมา เ ม่ือมี

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์

เวียดนามครัง้ท่ี 6 ในเดือนธันวาคม 1986 

คณะกรรมการกลางได้ขยายจ�านวนสมาชิก

เพ่ิมอีกเป็น 173 คนและจ�านวนสมาชิกพรรค

ก็เพ่ิมขึน้ไปถงึเกือบ 2 ล้านคน อยา่งไรก็ตาม 

หลงัจากสมชัชาครัง้นีแ้ล้ว จ�านวนบคุลากร

ในองค์กรจัดตัง้ของพรรคก็เร่ิมคงท่ี คือ 

จ�านวนคณะกรรมการกลางอยูใ่นระดบัเฉลีย่ 

160 - 170 คน เช่นเดียวกบัจ�านวนสมาชิก

โปลิตบโูรและส�านกัเลขาธิการก็อยู่ในระดบั 

14 - 15 คน และ 8 - 9 คน ตามล�าดบั สมชัชา

พรรคครัง้ท่ี 10 ในเดือนเมษายน 2006 ได้

เลือกสมาชิกคณะกรรมการกลาง 160 คน 

ในขณะท่ีโปลิตบูโรและส�านักเลขาธิการมี

สมาชิก 14 คนและ 8 คน ตามล�าดบั6 สว่น

จ�านวนสมาชิกพรรคก็คงท่ีอยู่ ในระดับ

ประมาณ 2.1 ล้านคน หรือต�่ากวา่ร้อยละ 3 

ของจ�านวนประชากรทัง้หมดของเวียดนาม

เลก็น้อย

นอกจากการปรับเปลี่ยนในส่วนของ

องค์กรจดัตัง้ดงักลา่วแล้ว ความเปลีย่นแปลง

ท่ีอาจถือได้วา่เป็นพฒันาการอย่างหนึง่ของ

การเมืองเวียดนามปัจจบุนั คือ เม่ือเลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คือ เล สวน (Le 

Duan) ซึง่ด�ารงต�าแหนง่นีม้าตัง้แต ่ค.ศ. 1960 

เสียชีวิตใน ค.ศ. 1986 การเปลี่ยนตวัผู้น�า

ระดบัสงูก็เร่ิมคงเส้นคงวา กล่าวคือ เร่ิมมี

การเปลี่ยนตัวผู้ น�าอย่างเป็นวาระมากขึน้ 

เหงวียน วนั ลงิห์ (Nguyen Van Linh) ท่ีขึน้

มาเป็นเลขาธิการพรรคเม่ือการประชุม

สมชัชาพรรคครัง้ท่ี 6 ในปีนัน้ ก็พ้นต�าแหนง่

เม่ือมีการประชมุสมชัชาพรรคครัง้ต่อมาใน 

6 โปรดดจู�านวนและรายช่ือสมาชิกโปลติบโูรและส�านกัเลขาธิการตัง้แตส่มชัชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ท่ี 2 (ค.ศ. 1951-1960) 

จนถงึครัง้ท่ี 10 (ค.ศ. 2006 - 2011) และผู้น�าส�าคญัคนอ่ืนๆ ตัง้แตแ่รกก่อตัง้พรรค ได้ใน “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 เหม่ือย (Do Muoi) 

นายกรัฐมนตรีในชว่งสมยัท่ีเหงวียน วนั ลงิห์ 

เป็นเลขาธิการพรรค ขึน้มาด�ารงต�าแหน่ง

แทน และแม้วา่ โด ๋เหม่ือย จะได้รับเลือกให้

ด�ารงต�าแหน่งนีอี้กในการประชุมสมัชชา

พรรคครัง้ท่ี 8 ใน ค.ศ. 1996 แต่ก็ต้องพ้น

ต�าแหนง่ไปในปีตอ่มา เลขาธิการพรรคคนใหม ่

ซึ่งขึน้มาด�ารงต�าแหน่งในเดือนธันวาคม 

1997 คือ เล ขา่ เฟียว (Le Kha Phieu) ก็พ้น

จากต�าแหน่งเม่ือมีการประชมุสมชัชาพรรค

ครัง้ท่ี 9 ใน ค.ศ. 2001 มีเพียง นง ดึก๊ แหมง่ห์ 

(Nong Duc Manh) ท่ีขึน้มาด�ารงต�าแหน่ง

แทนเทา่นัน้ ท่ีได้รับเลอืกเป็นเลขาธิการพรรค

อีกครั ง้ เ ม่ือมีการประชุมสมัชชาพรรค

ครัง้ต่อมาใน ค.ศ. 2006 แต่ก็คงจะพ้น

ต�าแหน่งไปเม่ือมีการประชุมสมัชชาพรรค

ครัง้ใหมใ่นชว่งต้น ค.ศ. 2011 

แนวทางการผลัดเปลี่ยนผู้ น�าอย่าง

เป็นวาระมากขึน้ดงักลา่ว ได้รับการตอกย�า้

โดยมติของคณะกรรมการกลางพรรค

ในการประชุมเต็มคณะครัง้ท่ี 11 (สมชัชา

ครัง้ท่ี 9) เม่ือเดือนมกราคม 2001 ท่ีให้

ผู้ ด�ารงต�าแหน่งในพรรคอายุไม่เกิน 65 ปี 

โดยจะไม่มีใครท่ีอายุสูงกว่านีไ้ด้รับเลือก

ให้ด�ารงต�าแหนง่ตอ่อีกในการประชมุสมชัชา

พรรคครัง้ตอ่ไป7 มีความมุง่หมายท่ีจะให้ผู้ ท่ี

จะขึน้มาเป็นผู้น�ามีอายนุ้อยลง ดงันัน้ นอกจาก

ผู้น�าระดบัสงูท่ีมีต�าแหน่งส�าคญัทัง้ในส่วน

ของพรรคและรัฐจะมีการผลดัเปลีย่นกนัเป็น

วาระมากขึน้ตัง้แตช่ว่งหลงัสมชัชาพรรคครัง้

ท่ี 6 (ค.ศ. 1986 - 1991) ดงัได้กลา่วแล้ว ผู้น�า

ท่ีขึน้มาด�ารงต�าแหน่งแทนก็มีอายุน้อยลง

ด้วย ผู้ ท่ีขึน้มาเป็นเลขาธิการพรรคแทน 

เล ขา่ เฟียว คือ นง ดึก๊ แหมง่ห์ ขณะนัน้มีอายุ

เพียง 55 ปี นบัเป็นผู้น�าท่ีอายนุ้อยท่ีสดุของ

เวียดนาม ส่วน เล ข่า เฟียว อายุ 67 ปี8 

นอกจากนัน้ กรณีตวัอยา่งของผู้น�ารุ่นใหมท่ี่

โดดเดน่มากอีกคนหนึง่ คือ เหงวียน เติน๋ สงุ 

(Nguyen Tan Dung) ซึ่งได้รับเลือกเป็น

สมาชิกโปลิตบูโรท่ีอายุน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเคย

มีมาในการประชมุสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 8 เม่ือ

เดือนกรกฎาคม 1996 และอีก 10 ปีตอ่มา

เขาก็ขึน้ด�ารงต�าแหนง่นายกรัฐมนตรีด้วยวยั 

56 ปี ซึง่เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีอายนุ้อยท่ีสดุ

ของเวียดนามภายหลังการรวมชาติใน 

ค.ศ. 1975 ผู้ ท่ีเขาขึน้มาด�ารงต�าแหน่งแทน 

คือ ฟาน วนั ขาย (Phan Van Khai) ขณะนัน้

อาย ุ72 ปีแล้ว9

7 เล ขา่ เฟียว ซึง่ขณะนัน้อาย ุ67 ปี จะไมมี่โอกาสได้รับเลอืกให้ด�ารงต�าแหนง่เลขาธิการพรรคตอ่อีก จงึด�าเนินเร่ืองเพ่ือให้มีข้อยกเว้น

เร่ืองนีส้�าหรับผู้ ท่ีเป็น “แกนน�าหลกั” (key cadres) แตใ่นท่ีสดุเขาก็ไมไ่ด้รับเลือกกลบัมาใหม ่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 หน้า 1
8 เร่ืองเดียวกนั หน้า 20
9 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�าหนดเพดานให้ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ในพรรคอายุไม่ เ กิน  65  ปีจะมีผลใ ห้

อยา่งน้อย 5 คนในบรรดาสมาชิกโปลิตบโูร 

15 คนในปัจจบุนัต้องเกษียณอายภุายหลงั

การประชมุสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 11 ท่ีจะมีขึน้

ในเดือนมกราคม 2011 (ภายหลงัการประชมุ

สมชัชาพรรคครัง้ท่ีแล้วมีสมาชิกโปลติบโูรถงึ 

8 คนต้องเกษียณอาย)ุ ข้อก�าหนดนีน้อกจาก

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ท่ีประชุม

เต็มคณะครัง้ท่ี 12 (สมชัชาครัง้ท่ี 10) ของ

คณะกรรมการกลางพรรคเม่ือปลายเดือน

มีนาคม 2010 ซึ่งยืนยันการใช้ระเบียบนี ้

ตอ่ไป ยงัก�าหนดด้วยวา่ การยกเว้นท่ีเคยให้

มีได้ไมเ่กิน 2 ปี (ยกเว้นให้มากท่ีสดุ 67 ปี) 

หากเป็นมตเิอกฉนัท์ของโปลติบโูร ในการประชมุ

สมชัชาพรรคครัง้หน้านี ้ซึง่จะเลอืกผู้น�าระดบัสงู

ชุดใหม่ของพรรค ค�าขอให้มีการยกเว้น

เร่ืองเพดานอาย ุจะต้องได้รับความเหน็ชอบ

จากทัง้คณะกรรมการกลางและสมชัชาพรรค 

ซึง่จะท�าให้การได้รับการยกเว้นเร่ืองอายเุป็น

เร่ืองท่ียากขึน้อยา่งแนน่อน10

ความเปลี่ยนแปลงส�าคญัอีกประการ

หนึง่ ท่ีเกิดขึน้เม่ือสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 10 คือ

ประเพณีท่ีถือปฏิบตัิมานานหลายทศวรรษ

ในการกระจายต�าแหนง่ผู้น�าระดบัสงู อนัได้แก่ 

เลขาธิการพรรค นายกรัฐมนตรี และ

ประธานาธิบดี ให้เท่าเทียมและเป็นธรรม

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  ผู้ เขียนขอขอบคณุ ดร. มนธิรา ราโท ท่ีชีป้ระเดน็นีแ้ละท่ีจะ

กลา่วในยอ่หน้าตอ่ไปให้ทราบ และมอบเอกสารนีใ้ห้
11 เร่ืองเดียวกนั : หน้า 2

ระหวา่งภมิูภาคทัง้สาม คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใต้ ประเพณีท่ีเคยถือปฏิบตัิมา คือ 

ให้เลขาธิการพรรคเป็นผู้น�าจากภาคเหนือ 

นายกรัฐมนตรีมาจากภาคใต้ และประธานาธิบดี

เป็นคนภาคกลาง ในการประชมุสมชัชาพรรค

ครัง้ท่ีแล้ว ไมมี่ผู้น�าจากภาคกลางคนใดมีอาวโุส

พอท่ีจะด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดี ต�าแหนง่

จงึตกไปเป็นของนายเหงวียน มิงห์ เจ๊ียต ซึง่

มาจากภาคใต้ เช่นเดียวกบันายกรัฐมนตรี

เหงวียน  เติน๋  สงุ11 นอกจากนัน้ คนจากภาคกลาง

ยงัหลดุโผหรือโครงสร้างอ�านาจไปหลายต�าแหนง่

ในคณะกรรมการกลางด้วย

พรรคคอมมิวนิสต์มีบทบาทน�าทัง้ใน

การเมืองและสังคมเวียดนาม บทบาท

ดังกล่าวนีก้�าหนดไว้อย่างเป็นทางการใน

รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แก้ไขเพ่ิมเติมใน 

ค.ศ. 2001) อย่างไรก็ดี องค์กรฝ่ายบริหาร

ท่ีก�าหนดขึน้โดยรัฐธรรมนูญเช่นกัน คือ 

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ก็เพ่ิม

ความส�าคญัมากขึน้ในปัจจบุนั 

ประธานาธิบดีเวียดนามถือได้ว่าเป็น

ผู้ ท่ีมีอ�านาจและอิทธิพลล�าดบัท่ีสาม รองจาก

เลขาธิการพรรคและนายกรัฐมนตรี ตามล�าดบั 

ปัจจบุนัประธานาธิบดีมิได้มีบทบาทเฉพาะ

ในด้านพิธีการเทา่นัน้ แตใ่นฐานะประมขุแหง่

รัฐประธานาธิบดีจะมีต�าแหน่ง (ในนาม) 

เป็นผู้บัญชาการกองทัพและประธานสภา
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การป้องกนัและความมัน่คงแหง่ชาต ิท่ีส�าคญั

คือในฐานะสัญลักษณ์และตัวแทนของ

เวียดนามในต่างประเทศ ผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานาธิบดีถือวา่ทรงเกียรตภิมิูอยา่งย่ิง12 

ประธานาธิบดีคนปัจจบุนัของเวียดนาม คือ 

เหงวียน มิงห์ เจ๊ียต (Nguyen Minh Triet) 

ซึ่งขึน้มาด�ารงต�าแหน่งนีใ้น ค.ศ. 2006 

ขณะมีอาย ุ 63 ปี ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ท่ี

อายนุ้อย (เม่ือเทียบกบัผู้น�ารุ่นก่อนหน้านัน้) 

และมีความสามารถมากคนหนึง่

ความส�าคญัท่ีเพ่ิมมากขึน้ของต�าแหนง่

นายกรัฐมนตรีของเวียดนามในปัจจุบนัย่ิง

ปรากฏชัดเจน เพราะการบริหารกิจการ

สาธารณะของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงภารกิจ

ด้านการพฒันาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็น

เร่ืองท่ีซับซ้อนและเก่ียวข้องไม่เพียงแต่

สภาพเง่ือนไขต่างๆ ภายในประเทศเท่านัน้ 

แตย่งัต้องอาศยัการตดิตอ่ร่วมมือกบัตา่งประเทศ

อย่างกว้างขวางด้วย ผู้ ท่ีเข้ามารับผิดชอบ

ในด้านนีจ้งึต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ

อยา่งแท้จริง นอกจากนัน้ ภารกิจด้านการบริหาร

ท่ีมีมากขึน้ ก็ท�าให้ผู้ ท่ีด�ารงต�าแหนง่ผู้น�าฝ่าย

บริหาร คือ นายกรัฐมนตรีต้อง “ปรากฏ” เป็น

ท่ีพบเหน็ หรือต้องพบปะกบัฝ่ายตา่งๆ ทัง้ใน

เวียดนามและต่างประเทศมากขึน้ นายก-

รัฐมนตรีคนปัจจบุนั คือ นายเหงวียน เติน๋ สงุ 

ถือว่ า เ ป็นผู้ น� าอายุ น้อยและโดด เด่น

อยา่งมากคนหนึง่ของเวียดนาม ดงัได้กลา่วแล้ว

นอกจากผู้น�าฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ

นายกรัฐมนตรี จะมีบทบาทและความส�าคญั

เพ่ิมขึน้อย่างมากในปัจจุบนัแล้ว ภารกิจท่ี

เปลี่ยนไปภายหลงัสงครามและการขยาย

หน้าท่ีความรับผิดชอบตาม “ระบบสัง่การ” 

(command system) โดยเฉพาะในการวางแผน

และบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของ

เวียดนามในช่วงท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน

ด้านการฟืน้ฟูบูรณะและพฒันาประเทศ ก็

ท�าให้จ�าเป็นต้องขยายโครงสร้างการจดัตัง้

12 เม่ือ เล ขา่ เฟียว เดนิทางไปเยือนฝร่ังเศสในเดือนพฤษภาคม 2000 อยา่งเป็นทางการในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 

เขามีความไม่พอใจอย่างย่ิงท่ีมิได้รับการปฏิบตัิในฐานะประมขุแห่งรัฐ ดงันัน้ เขาจงึพยายามจะเปลี่ยนกฎระเบียบของพรรคให้

สามารถด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดีและเลขาธิการพรรคได้พร้อมๆ กนั แบบเดียวกบัประธานาธิบดีมิกาอิล กอร์บาชอพ (Mikhail 

Gorbachev) แหง่สหภาพโซเวียต และประธานาธบดีเจียง เจอ๋ หมิน (Jiang Zhemin) ของจีน บคุคลเหลา่นีไ้ด้ไปปรากฏตวัในตา่ง

ประเทศอยา่งทรงเกียรติภมิู อยา่งไรก็ดี ความพยายามของเล ขา่ เฟียว ไมป่ระสบความส�าเร็จ เพราะขดักบัประเพณีการมีระบบ

ผู้น�าร่วม (collective leadership) และการแบง่อ�านาจในบรรดาผู้น�าเวียดนาม Abuza, “The Lessons of Le Kha Phieu : Changing 

Rules in Vietnamese Politics” หน้า 12 - 13
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ด้านการบริหารท่ีเป็นระบบราชการด้วย 

เม่ือยงัไมมี่การรวมเวียดนาม 2 สว่นเข้าด้วยกนั

นัน้ เวียดนามเหนือใน ค.ศ. 1960 มีหนว่ยงาน

ระดับกระทรวง 31 หน่วยงาน แต่เม่ือถึง 

ค.ศ. 1986 ระบบการบริหารของเวียดนาม

ท่ีรวมเข้าด้วยกนัแล้ว ประกอบด้วยหนว่ยงาน

ระดบักระทรวงถงึ 60 แหง่13

แน่นอน ผู้น�าคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ตา่งตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกิดจากการขยายตวั

ของระบบราชการท่ีเทอะทะและไร้ประสทิธิภาพ 

อดีตเลขาธิการพรรคเจ่ือง จิงห์ (Truong 

Chinh) ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มใหญ่ขึน้ใน 

ค.ศ. 1985 วา่ด้วย “ปัญหาของรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม” และหนึง่ในปัญหาท่ีเขากลา่วถงึ

ในหนงัสอืเลม่นีก็้คือ การท่ีพรรคคอมมิวนิสต์

ไมเ่คย “จดัระเบียบ” โครงสร้างทางการเมือง

ของพรรคให้เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพได้

ส�าเร็จ14 ในท�านองเดียวกนั อดีตเลขาธิการ

พรรคอีกคนหนึง่ คือ เล ขา่ เฟียว ก็ได้เคยให้

สัมภาษณ์ในขณะท่ียังด�ารงต�าแหน่งนีใ้น 

ค.ศ. 2000 ว่า “ระบบราชการสร้างปัญหา

อย่างไม่จบสิน้”15 กระนัน้ก็ตาม การขยาย

โครงสร้างระบบราชการในช่วงท่ีผ่านมานัน้

ยอ่มแสดงให้เหน็อยา่งชดัเจนถงึบทบาทและ

ความส�าคญัขององค์กรจดัตัง้ในสว่นนีน้ัน่เอง

องค์กรจัดตัง้อีกองค์กรหนึ่งท่ีอยู่ใน

ฝ่ายของรัฐ คือสมัชชาแห่งชาติหรือสภา

ผู้แทนราษฎร (National Assembly) ปัจจบุนั

มกัจะกลา่วกนัวา่ รัฐสภาของเวียดนามมิได้

เป็นเพียง “ตรายาง” อีกตอ่ไป แตเ่ร่ิมเข้ามา

มีบทบาทในการตรวจสอบการท�างานของ

ฝ่ายบริหารมากขึน้ การตัง้กระทู้ถามรัฐมนตรี

ในคณะรัฐบาลในระหว่างท่ีมีการประชุม

รัฐสภากลายมาเป็นเร่ืองปกติ นอกจากนัน้

ในชว่งกวา่ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา รัฐสภาก็ได้

ผ่านร่างกฎหมายออกมาเป็นจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะในช่วงท่ีนายนง ดึ๊ก แหม่งห์ 

ด�ารงต�าแหน่งประธานรัฐสภาในระหว่าง 

ค.ศ. 1992 - 2001 นัน้ องค์กรนีพ้ฒันาไป

อยา่งมาก ดงัท่ีมีผู้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ดงันี ้

ภายใต้การน�าของเขานัน้ รัฐสภา

ววิฒันาการไปอยา่งรวดเร็วจากการเป็นตรายาง

ส�าหรับมตติา่งๆ ของพรรคมาเป็นองค์กรออก

กฎหมายท่ีมีการถกเถียงอยา่งเผด็ร้อน โดยท่ี

รัฐบาลก็ต้องแสดงความรับผิดชอบองค์กรนี ้

มากขึน้ ภายใต้แหม่งห์นัน้ การปฏิรูป เช่น 

การให้มีการถ่ายทอดสดการประชมุรัฐสภา

ท�าให้กระบวนการก�าหนดนโยบายมีความ

โปร่งใสมากย่ิงขึน้16

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) หน้า 469
14 เร่ืองเดียวกนั
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” หน้า 20



68 < วารสารดำารงราชานุภาพ

แนน่อน ท่ีกลา่วเชน่นีค้งมิได้หมายความวา่ 

การเมืองเวียดนามก�าลงัพฒันาไปในแนวทาง

ของประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอยา่งแน่นอน 

และนกัวเิคราะห์และนกัสงัเกตการณ์บางสว่น

ก็ยงัไมเ่ช่ือวา่รัฐสภาเวียดนามจะเป็นองค์กร

ท่ีมีอ�านาจอย่างแท้จริง17 อย่างไรก็ดี การท่ี

ผู้ น�าระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์อย่าง

นง ดึก๊ แหมง่ห์ ขึน้มาด�ารงต�าแหนง่ประธาน

รัฐสภา และหลงัจากนัน้ก็ขึน้สูต่�าแหนง่สงูสดุ

ในพรรค คือ ต�าแหนง่เลขาธิการพรรค ยอ่ม

เป็นเคร่ืองบ่งชีอ้ย่างหนึ่งถึงความส�าคญัท่ี

เพ่ิมมากขึน้ของรัฐสภาเวียดนามนัน่เอง

พฒันาการส�าคญัในการเมืองเวียดนาม

อีกประการหนึ่งภายหลงัการรวมชาติ ก็คือ

อ�านาจและอิทธิพลของท้องถ่ินระดบัจงัหวดั

ท่ีเพ่ิมมากขึน้ ภายหลงัการรวมชาต ิมีการยบุ

รวมจงัหวดับางแหง่เข้าด้วยกนั เพ่ือให้เวียดนาม

เป็นหน่วยทางเศรษฐกิจท่ี เ ป็นอันหนึ่ง

อนัเดียวกนัมากขึน้ การปรับเปลีย่นในด้านนี ้

เป็นไปตามหลกัการของเลนินท่ีว่า ภมิูภาค

ควรจะก�าหนดขึน้อย่าง “เป็นวิทยาศาสตร์” 

แทนท่ีจะให้ด�ารงอยู่ตามความเป็นมาทาง

ประวตัิศาสตร์ ทัง้นีก็้เพ่ือให้สามารถบริหาร

จัดการหรือด�าเนินโครงการพัฒนา เช่น 

การขยายเครือข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ ดงันัน้ จ�านวนจงัหวดั

ของเวียดนามท่ีมีอยู ่75 จงัหวดัใน ค.ศ. 1975 

จงึถกูยบุรวมเข้าด้วยกนัจนเหลือ 38 แหง่ใน 

ค.ศ. 1978

อย่างไรก็ดี การแบ่งเขตจังหวดัใหม่

ครัง้นีไ้ม่เพียงแต่จะขัดกับจารีตทางการ

บริหารดัง้เดิมของเวียดนามเท่านัน้ แต่ยัง

ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบตัิหลากหลาย 

ตัง้แตก่ารเปลี่ยนท่ีอยูท่างไปรษณีย์ไปจนถงึ

การทะเลาะกันว่าจะตัง้ส�านักงานจังหวัด

ในเขตพืน้ท่ีใด เม่ือกระแสความฮกึเหิมทาง

อดุมการณ์ผอ่นคลายลงในเวลาตอ่มาเพราะ

ภารกิจด้านการต่อสู้ กับจักรวรรดินิยมได้

เสร็จสิน้ลงแล้ว จารีตและความเป็นมาทาง

ประวตัศิาสตร์ก็หวนกลบัมาใหม ่จงัหวดัดัง้เดมิ

ท่ีเคยถกูยบุรวมกบัจงัหวดัอ่ืนใน ค.ศ. 1978 

เช่น จังหวดัเหงะ อาน (Nghe An ตัง้อยู่

ตอนเหนือของภาคกลางของเวียดนาม) และ

จังหวัดหวิง ลอง (Vinh Long อยู่ในเขต

สามเหลีย่มปากแมน่�า้โขงในเวียดนามตอนใต้) 

ก็คอ่ยๆ กลบัมาปรากฏขึน้อีก เม่ือสิน้คริสต์

ศตวรรษท่ี 20 เวียดนามก็กลบัมามีจ�านวน

จังหวัดและนครท่ีปกครองจากส่วนกลาง 

(centrally governed cities) ซึ่งมีฐานะ

เทียบเทา่จงัหวดัเพ่ิมขึน้เป็น 61 แหง่18 และ

เม่ือถึงปัจจบุนัเวียดนามก็ประกอบด้วย 58 

จงัหวดัและนครประเภทดงักลา่ว 5 แหง่19

การกระจายอ�านาจปกครองออกไป

ใหม่ดังกล่าวนี ้ เป็นผลมาจากการท่ีผู้ น�า

17 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 หน้า 7
18 “Vietnam after 1975 : From Collectivism to Market Leninism” หน้า 472
19 “Provinces of Vietnam”, Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/wiki/ Provinces of Vietnam
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พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเห็นว่า สภาพ

ทางเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายลงจนถึงภาวะวิกฤต

เม่ือถงึชว่งกลางทศวรรษ 1980 นัน้ มี สาเหตุ

ส�าคญัมาจากการควบคมุและวางแผนจาก

ส่วนกลางท่ีมากเกินไป รวมทัง้การมีระบบ

ราชการท่ีใหญ่เทอะทะ ท�าให้ไมส่ามารถดแูล

ภูมิภาคและท้องถ่ินต่างๆ ท่ีมีปัญหาและ

ลกัษณะเฉพาะของตนเองด้วย นายเหงวียน 

วัน ลิงห์ ซึ่งขึน้มาเป็นเลขาธิการพรรคใน 

ค.ศ. 1986 จึงต้องการให้มีการกระจาย 

อ�านาจปกครองให้มากขึน้ อย่างไรก็ดี ด�าริ

ในเร่ืองนีมิ้ได้มีเหตุผลในทางเศรษฐกิจ

เท่านัน้ แต่เป็นความจ�าเป็นทางการเมือง

สว่นหนึง่ของผู้น�าคนใหมด้่วย20

เม่ือ เหงวียน วนั ลงิห์ เผชิญกบัองค์กร

ในระบบการบริหารทัง้ในสว่นของพรรคและ

รัฐท่ีไม่ต้องการให้มีการปฏิรูป ซึ่งจะมีผล

ลดทอนอ�านาจของหน่วยงานเหล่านี ้ เขาก็

แสวงหาการสนบัสนนุจากผู้น�าระดบัจงัหวดั 

และหาทางด�าเนินงานนอกโครงสร้างระบบ

การบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์มากขึน้ 

นโยบายปฏิรูปส่งผลดีต่อท้องถ่ินระดับ

จงัหวดั เชน่ จากการลงทนุจากตา่งประเทศ 

ดงันัน้ ในชว่ง ค.ศ. 1986 - 1987 เขาจงึหาทาง

ให้เจ้าหน้าท่ีในระดับจังหวัดท่ีมีแนวคิด

ปฏิรูปเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการกลางของ

พรรคมากขึน้  นอกจากนัน้  เขาก็ได้ รับ

การสนบัสนนุจากผู้น�าเหลา่นีเ้พ่ิมขึน้อีกจาก

การโอนอ�านาจหน้าท่ีจากสว่นกลางบางสว่น

ไปให้แก่องค์กรระดบัท้องถ่ินด้วย อ�านาจและ

อิทธิพลของจังหวัดต่างๆ จึงขยายออกไป

อยา่งมากตัง้แตช่ว่งต้นทศวรรษ 199021

พร้อมกบัท่ีอ�านาจและความเป็นอิสระ 

(autonomy) ของจังหวัดต่างๆ ท่ีเพ่ิมขึน้

อย่างมากในช่วงทศวรรษดงักล่าว จ�านวน

จังหวัดท่ีเคยถูกลดลงไปเพราะมีการยุบ

รวมกนั ก็เพ่ิมกลบัขึน้มาอีกดงัได้กลา่วแล้ว 

คือ ในชว่ง ค.ศ. 1990 - 2000 จ�านวนจงัหวดั

ได้เพ่ิมจาก 40 เป็น 61 จงัหวดั โดยท่ีสดัสว่น

จ�านวนสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคก็

เพ่ิมตามไปด้วย กล่าวคือ ในการประชุม

สมชัชาพรรคครัง้ท่ี 5 ใน ค.ศ. 1982 จ�านวน

สมาชิกในคณะกรรมการกลางพรรคท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีระดบัจงัหวดัมีเพียงร้อยละ 15.6 

แต่ในการประชุมสมชัชาพรรคครัง้ท่ี 9 ใน 

ค.ศ. 2001 จ�านวนสมาชิกกลุม่ดงักลา่วนีก็้

เพ่ิมเป็นร้อยละ 41 โดย 56 จังหวัดจาก

จ�านวนทัง้หมด 61 จงัหวดัขณะนัน้มีตวัแทน

อยูใ่นองค์กรนี ้22

20 Abuza, “The Lessons of Le Kha Phieu : Changing Rules in Vietnamese Politics” หน้า 9
21 เร่ืองเดียวกนั หน้า 10
22 เร่ืองเดียวกนั หน้า 10 - 11
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ลักษณะการใช้อ�านาจของระบบ

พรรคและรัฐในเวียดนาม

จากท่ีกลา่วมาเราคงได้เหน็แล้ววา่ แม้

โอกาสท่ีเวียดนามจะเปลี่ยนไปเป็นระบบ

หลายพรรค หรือพัฒนาไปในแนวทาง

ประชาธิปไตยเสรีนิยมมากขึน้ คงยากท่ีจะ

เป็นไปได้ แต่การเมืองเวียดนามก็มีการ

เปลี่ยนแปลงในเชิง “เนือ้หา” อยู่ไม่น้อย 

อย่างไรก็ดี ประเด็นท่ีเป็นความสนใจในท่ีนี ้

ไมไ่ด้อยูท่ี่การระบใุห้แนช่ดัลงไปวา่ การเมือง

เวียดนามเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด 

เพราะนอกจากจะขึน้อยู่กับมุมมองของ

แตล่ะคนดงัได้กลา่วแล้ว การเมืองเวียดนาม

ก็คง เห มือนกับพัฒนาการทางสังคม

โดยทั่วไปท่ีมักจะมีทัง้ความต่อเน่ืองและ

ความเปลีย่นแปลงควบคูก่นัไป ท�าให้ยากจะ

ชีช้ดัลงไปได้วา่ การเมืองเวียดนามเปลีย่นแปลง

ไปในทิศทางใด23 

ประเดน็ท่ีนา่จะท�าให้เราเข้าใจเนือ้แท้

ของการเมืองเวียดนามได้ดีขึน้นา่จะเป็นเร่ือง

ของการใช้อ�านาจซึง่เป็นหวัใจของการเมือง

โดยทั่วไปนั่นเอง ดังนัน้ เราน่าจะหาทาง

ท�าความเข้าใจวา่ ลกัษณะการใช้อ�านาจใน

การเมืองเวียดนามเป็นอย่างไร และหาก

การใช้อ�านาจมิได้ด�าเนินไปในลกัษณะของ

การควบคุมสั่งการในแบบเดิมของเลนิน 

(แตก่ารผกูขาดอ�านาจโดยพรรคคอมมิวนิสต์

ยงัคงอยู่) แล้ว มีการใช้อ�านาจในลกัษณะ

อ่ืนใดหรือไม?่ 

เร่ืองท่ีเราจะต้องตระหนกัประการหนึง่

เก่ียวกบัลกัษณะการใช้อ�านาจในเวียดนาม 

คือสภาวะผู้น�าร่วม (collective leadership) 

ท่ีวิวฒันาการมาตัง้แต่สมยัของโฮ จิ มินห์ 

ซึง่ต้องการให้บทบาททัง้ของตนเองและของ

ผู้น�าคนอ่ืนๆ เป็นรองบทบาทของพรรคเพ่ือ

เป็นหลกัประกันว่า จะไม่มี “บุคคล” ใดมี

บทบาทและอ�านาจโดดเดน่ท่ีสดุ เพราะเขา

ถือว่าบุคคลย่อมมีข้อจ�ากัดของตนเอง 

จึงได้หนุนสร้างอย่างจริงใจท่ีจะให้มีระบบ

การตดัสินใจร่วมกัน โฮจึงลดทัง้ภาพพจน์

และบทบาทของตนเอง กลายเป็นการวาง

รากฐานให้แก่ระบบผู้น�าร่วมของเวียดนาม

นบัแตน่ัน้ กลา่วคือ โดยเฉพาะตัง้แตส่มชัชา

พรรคครัง้ท่ี 3 ใน ค.ศ. 1960 ก็มีการจดัวาง

ต�าแหนง่และแบง่สรรอ�านาจให้มีความสมดลุ

กนัในบรรดาผู้น�าระดบัสงูเพ่ือวางรากฐานให้

แก่ระบบผู้น�าร่วมตอ่ไปในวนัข้างหน้า24 

ในการจัดวางต�าแหน่งและแบ่งสรร

อ�านาจครัง้นี ้ เล สวน (Le Duan) ซึ่งขึน้

ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการพรรคกลายมาเป็น

23 ดงัท่ี Martin Gainsborough ตัง้ข้อสงัเกตวา่ “...การเมืองเวียดนามทกุวนันีมี้ลกัษณะท่ีสรุปได้ดงันี ้คือ การตดิตามหรือครอบง�าวิถี

ชีวิตประจ�าวนัหมดไป แตพ่ลงัการควบคมุยงัคงไมเ่สื่อมคลาย ประชาชนด�าเนินชีวิตโดยไมต้่องสนใจให้ความส�าคญัตอ่พรรค แต่

รัฐก็ยงัคงเป็นพลงัท่ีมองข้ามไปไมไ่ด้ รัฐสภาก�าลงักลายเป็น ‘ศนูย์อ�านาจ’ ใหม ่แตก็่ยงัคงมีบทบาทอยูภ่ายในกรอบท่ีเข้มงวดของ

พรรคนัน้เอง...” Gainsborough, “Rethinking Vietnamese Politics : Will the Real State Please Stand UP?” หน้า 8
24 Thai Quang Trung, Collective Leadership and Factionalism : An Essay on Ho Chi Minh’s Legacy (Singapore : Institute 

of Southeast Asian Studies, 1985) หน้า 33 - 34
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อนัดบัหนึง่ในบรรดาผู้น�าท่ีถือวา่อยูใ่นฐานะ

เท่าเทียมกนั โดยท่ีผู้น�าเหล่านีต้่างก็มีฐาน

อ�านาจของตนเองในสงัคม เชน่ หวอ เหงวียน 

ซ้าป (Vo Nguyen Giap) มีฐานอ�านาจอยูท่ี่

กองทพั เจ่ือง จิงห์ (Truong Chinh) ใช้กลุม่/

องค์กรมวลชนเป็นฐานสนับสนุน และ

ฝ่าม วนั ด่ง (Pham Van Dong) มีกลไก

การบริหารเป็นฐานอ�านาจ เป็นต้น ส่วน 

โฮ จิ มินห์ นัน้ ก็ดจูะวางมือจากกิจการบ้านเมือง

โดยท�าหน้าท่ีเป็นเป็นผู้ น�าสูงสุดในเชิง

สัญลักษณ์เป็นส�าคัญตัง้แต่สมัชชาพรรค

ครัง้นัน้ ดงันัน้ เม่ือประกอบกบัเหตผุลด้าน

สุขภาพท่ีโฮประสบตัง้แต่ประมาณกลาง

ทศวรรษ 1960 ก็ท�าให้โปลิตบูโรก�าหนด

แนวทางปฏิบตัิขึน้ว่า โฮจะเข้ามาเก่ียวข้อง

ในการตดัสินใจแต่เฉพาะใน “เร่ืองส�าคญั

ท่ีสดุของรัฐเทา่นัน้ สว่นเร่ืองอ่ืนๆ จะถกเถียง

อภิปรายกนัโดยโปลติบโูร แล้วจากนัน้จงึจะ

รายงานเสนอตอ่ลงุโฮ”25 Lucian Pye สรุป

พฒันาการในเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้

ในเวียดนามชว่งหวัเลีย้วหวัตอ่ส�าคญั

เกิดขึน้เม่ือระบบผู้ น�าร่วมเข้ามาสืบทอด

อ�านาจต่อจากโฮ จิ มินห์ โฮวางรากฐาน

ส�าหรับการสืบทอดในลกัษณะดังกล่าวไว้

ด้วยการสง่เสริมให้เกิดสภาวะผู้น�าเชน่นัน้มา

ก่อนหน้าเป็นเวลายาวนาน...การท่ีไม่มี

บุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีมีค่าพอท่ีจะเข้ามา

ทดแทนโฮ ประกอบกบัความจ�าเป็นท่ีผู้น�า

จะต้องมีความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนัในการ

ด�าเนินภารกิจการสงครามท่ีต่อเน่ือง ท�าให้

ระบบการปกครองร่วมกลายเป็นความจ�าเป็น

ขึน้มา26

พัฒนาการท่ีอาจจะถือว่าสะท้อน

รูปแบบหรือทิศทางเดียวกันนีก็้คือสิ่ง ท่ี

นกัวิเคราะห์บางคนเรียกวา่ การผลดัเปลี่ยน

หมนุเวียนกนัของระบบอปุถมัภ์และการได้รับ

การคุ้มครองทางการเมือง (circulation of 

patronage and political protection) กลไก

ท่ีท�าให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเช่นนี ้

ซึง่จะมีผลในแงข่องการผลดัเปลีย่นกนัเข้ามา

รับประโยชน์ คือ การประชุมสมชัชาพรรค

ทกุๆ 5 ปี เพราะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ

หลกัในทางการเมืองท่ีก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ตัวบุคคลในโปลิตบูโรและคณะกรรมการ

กลางพรรค27 Mart in Gainsborough 

กลา่วถงึเร่ืองนีไ้ว้ดงันี ้

ส� าห รับเ จ้าหน้า ท่ี เ วียดนามแล้ว 

ประเดน็ท่ีเป็นความสนใจหลกัในการประชมุ

สมชัชาแตล่ะครัง้ คือบางคนท่ีคณุเก่ียวข้อง

ผกูพนัเป็นการสว่นตวั หรือโดยผา่นหนว่ยงาน

25 Le Van Huong, “The Last Year of Uncle Ho”, Nhan Dan, 19 May 1973 อ้างใน 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) หน้า 176
26 Lucian W Pye, “Leadership in the Three Confucian - Leninist Cultures”, in Scalapino and Dalchoong Kim (eds), Asian 

Communism : Continuity and Transformation หน้า 153
27 Martin Gainsborough, “From Patronage to ‘Outcomes’ : Vietnam’s Communist Party Congresses Reconsidered”, 

Journal of Vietnamese Studies, Vol 2 (1), 2007 หน้า 13-17
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ของคุณ จะเลื่อนขึน้มาหรือหลุดออกไป

เพราะผลจากการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

ต�าแหน่ง และความเปลี่ยนแปลงเช่นนีจ้ะมี

ความหมายตอ่คณุหรือตอ่ครอบครัวของคณุ

อย่างไร ในแง่ของการได้รับหรือสูญเสีย

การคุ้มครองและการได้เข้าถงึระบบอปุถมัภ์ 

ในเวียดนามการด�ารงต�าแหน่งใดต�าแหน่ง

หนึ่งท�าให้คุณได้เข้าถึงการอุปถัมภ์ ซึ่ง

สามารถจะเ ก่ียวข้องตัง้แต่การเ ข้าถึง

งบประมาณของรัฐและความสามารถ

ท่ีจะตดัสนิใจวา่จะใช้เงินรัฐอยา่งไร ไปจนถงึ

การมีอ�านาจหน้าท่ีในการออกใบอนญุาตหรือ

การอนญุาตในรูปแบบอ่ืนๆ ในการด�าเนินการ

ตรวจสอบ หรือในการก�าหนดคา่ปรับตา่งๆ28

ลักษณะการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

ผู้น�าระดบัสงูท่ีเร่ิมคงเส้นคงวามากขึน้ตัง้แต่

ช่วงคร่ึงหลงัทศวรรษ 1980 ความจริงแล้ว

อาจจะมองได้วา่ เป็นพฒันาการในชว่งสมยั

ปัจจุบันของระบบท่ีไม่ต้องการให้ใครหรือ

ฝ่ายใดในการเมืองเวียดนามสามารถผกูขาด

อ�านาจได้อยา่งตอ่เน่ืองยาวนานนัน่เอง ดงันัน้ 

เราอาจจะมองพัฒนาการนี ใ้นแง่ของ

ความเปลี่ยนแปลงหรือความต่อเน่ืองของ

ระบบท่ีวิวฒันาการมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

ก็ได้ แต่ลักษณะของการท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีมี

ความรู้ความสามารถผลดัเปลี่ยนกนัเข้ามา

รับผิดชอบบริหารประเทศนัน้ สะท้อนแนวโน้ม

ในยคุสมยัของเราอยา่งแนน่อน (จีนปัจจบุนั

ก็มีการผลดัเปลีย่นผู้น�าระดบัสงูในลกัษณะนี ้

มากขึน้) พฒันาการในลกัษณะนีน้่าจะเป็น

ผลมาจากความจ�าเป็นของการบริหารประเทศ

ในยุคท่ีกิจการอย่างเช่นการบริหารจัดการ

ด้านเศรษฐกิจเข้ามามีความส�าคญัมากกวา่

การตอ่สู้ทางการเมืองและอดุมการณ์

การมีสภาวะผู้ น� า ร่วมและระบบ

การหมุนเวียนกันขึน้มามีอ�านาจของกลุ่ม

และฝ่ายต่างๆ โดยไม่ให้กลุ่มและฝ่ายหรือ

บคุคลใดเข้ามาผกูขาดอ�านาจยาวนาน ยอ่มมี

ผลต่อการใช้อ�านาจในการเมืองเวียดนาม

อยา่งแนน่อน เชน่ เป็นไปได้ท่ีจะมีการถ่วงรัง้

อ�านาจกนัในกระบวนการตดัสินใจก�าหนด

นโยบาย ท�าให้ทิศทางนโยบายออกมาใน

ลกัษณะท่ีนา่จะเป็นผลมาจาการประนีประนอม

มากกวา่จะเป็นไปในแนวทางใดแนวทางหนึง่

อยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ดี ประเดน็ท่ีนา่สนใจ

ตอ่ไปก็คือ การท่ีเวียดนามมีพรรคการเมือง

พรรคเดียวผกูขาดอ�านาจทางการเมือง การใช้

อ�านาจแม้กระทัง่โดยสภาวะผู้น�าเชน่นัน้ จะ

ยงัมีลกัษณะของการควบคมุสัง่การตามแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์อยู่มากน้อย

เพียงใด 

ความสามารถในการควบคมุสัง่การของ

ระบบพรรคและรัฐในเวียดนามนัน้ยงัคงมีอยู่

อย่างแน่นอน ดงัท่ีได้ย�า้มาตลอด มิฉะนัน้

แล้วพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคงจะไมส่ามารถ

รักษาอ�านาจปกครองประเทศนีไ้ด้อยา่งมัน่คง

ตลอดมาเป็นเวลานาน แตเ่ราไมอ่าจถือได้วา่ 

การเมืองเวียดนามมีความเป็นอ�านาจนิยม

28 เร่ืองเดียวกนั หน้า 13
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อยา่งเตม็ท่ีในลกัษณะท่ีผู้น�าในองค์กรระดบัสงู

ในระบบพรรคและรัฐสามารถจะสัง่การใดๆ 

ลงมาได้โดยตรง แม้กระทัง่ในชว่งก่อนท่ีจะมี

การรวมเวียดนาม 2 สว่นเข้าด้วยกนั การใช้

อ�านาจโดยระบบพรรคและรัฐก็มิไ ด้ มี

ลักษณะของการชีน้�าและสั่งการเท่านัน้ 

กล่าวคือ แม้การตดัสินใจจะมีลกัษณะของ

การสัง่การจากบนลงมาลา่ง (top - down) 

แตย่งัต้องอาศยั “การหารือ” หรือ “การทดสอบ

ปฏิกิริยา” โดยผ่านทางองค์กรมวลชน

หลากหลายด้วย นอกจากนัน้ ไม่เพียงแต่

กระบวนการตดัสินใจมกัจะมีประเพณีของ

การด�าเนินไปอยา่งไมเ่ป็นทางการ (informal) 

แตบ่างครัง้นโยบายยงัด�าริมาจากระดบัลา่ง

โดยท่ีระบบพรรคและรัฐกลบัเป็นฝ่ายตาม

การริเร่ิมของประชาชนด้วยซ�า้29

เราได้เหน็แล้ววา่ ฝ่ายพรรคและรัฐเอง

ได้ตระหนกัในความแตกตา่งหลากหลายของ

เวียดนาม ซึง่ท�าให้การวางแผนและสัง่การ

จากส่ วนกลางไม่สามารถจะดูแลใ ห้

ความสนใจปัญหาและลกัษณะเฉพาะของ

ท้องถ่ินและภมิูภาคต่างๆ ด้วยความเข้าใจ

ความต้องการของท้องถ่ินและภมิูภาคเหลา่นี ้

ได้อย่างแท้จริง30 จึงมีความพยายามท่ีจะ

กระจายอ�านาจในการตดัสนิใจออกไประดบั

หนึ่ง และผู้น�าในส่วนกลางก็มักจะไม่ยินดี

ท่ีจะก�าหนดนโยบายใดๆ ในลักษณะของ

การสั่งการหากมีกระแสต่อต้านเกิดขึน้ 

ท่าทีเช่นนีมี้มาอย่างน้อยตัง้แต่สมัยของ

สาธารณรัฐประชา ธิปไตย เ วียดนาม 

(เวียดนามเหนือ) ซึง่สว่นหนึง่เป็นผลมาจาก

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องธ�ารงการสนบัสนนุและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในภารกิจ

สงคราม ภายหลงัการรวมชาติเม่ือสงคราม

เวียดนามยตุลิง และโดยเฉพาะเม่ือมีกระแส

ต่อต้านนโยบายพรรคมากขึน้ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 1970 ไม่เพียงแต่จะมีความเห็น

ท่ีแตกต่างออกไปเป็นหลายแนวทางใน

สภาวะผู้น�าเท่านัน้ แต่ลักษณะความเป็น

อ�านาจนิยมของระบบพรรคและรัฐก็ “ออ่น” 

ลงอยา่งมากด้วย ผู้น�าคอมมิวนิสต์เวียดนาม

พยายามท่ีจะผนวกหรือรับเอาความเห็นท่ี

แตกต่างเข้ามาเป็นแนวทางของระบบ

พรรคและรัฐมากกว่าจะหาทางปิดกัน้หรือ

ต่อต้านความเห็นเหลา่นี ้ ดงันัน้ แม้ระบบนี ้

จะยงัมีลกัษณะของการครอบง�าหรือสัง่การอยู ่

29 Chris Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam”, in Duncan McCarco (ed), Rethinking Vietnam (London 

and New York : Routledge Curzon, 2004) หน้า 17
30 ในชว่งสมยัอาณานิคมเวียดนามถกูแบง่ออกเป็น 3 ภมิูภาค คือ ตงัเก๋ีย (Tonkin) หรือเวียดนามตอนเหนือ อนันมั (Annam) หรือ

เวียดนามตอนกลาง และโคชินไชนา (Cochinchina) หรือเวียดนามตอนใต้ ฝร่ังเศสปกครองตงัเก๋ียและอนันมัในฐานะรัฐในอารักขา 

(protectorate) และปกครองโคชินไชนาในฐานะอาณานิคม (colony) นอกจากนัน้ ฝร่ังเศสยงัเรียกคนในประเทศนีว้า่ “อนันมัไมต์” 

(Annamite) แทนท่ีจะเรียกวา่ “ชาวเวียดนาม” (Vietnamese) ทัง้นีก็้เพ่ือสลายความรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของความเป็น 

“เวียดนาม” ของประชาชนในดนิแดนนี ้ในชว่ง ค.ศ. 1954 - 1975 เวียดนามถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่นตามข้อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 

โดยท่ีเวียดนามทัง้ 2 สว่นมีพฒันาการทางการเมืองและเศรษฐกิจไปในทิศทางท่ีแตกตา่งกนั ท�าให้มีผลตอกย�า้ความแตกตา่ง (และ

บางช่วงสมยัก็แตกแยก) ท่ีมีอยูก่่อนหน้านัน้นานแล้ว มีมากย่ิงขึน้ แม้กระทัง่ทกุวนันีค้วามรู้สกึแตกตา่งระหวา่งชาวเวียดนามใน 

ดนิแดนทัง้ 2 สว่นก็ยงัคงมีอยูไ่มน้่อย
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แต่ลักษณะเช่นนีก็้เปลี่ยนไปในแนวทาง

ท่ี “ออ่น” ลงอยา่งมากดงักลา่วแล้ว31

กระนัน้ก็ตาม ภาพการเมืองเวียดนาม

ท่ีมีลกัษณะเป็นระบบ “สัง่การ” ก็ยงัมิได้หมดไป

โดยสิน้เชิง เพราะในความเป็นจริงนัน้

การใช้อ�านาจทางการเมืองในเวียดนามมิได้

มีลกัษณะคงท่ีตายตวัในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่งเท่านัน้ ในสถานการณ์หรือในประเด็น

ทางนโยบายท่ีตา่งกนั ลกัษณะการใช้อ�านาจ

ก็อาจแตกต่างกนัได้ ดงันัน้ เราจึงสามารถ

จะมองการใช้อ�านาจในการเมืองเวียดนาม

ในลกัษณะท่ีเป็น “ภาพ” หรือรูปแบบของ

พฤตกิรรมทางการเมืองได้อยา่งน้อย 3 ภาพ

หรือ 3 รูปแบบด้วยกนั ได้แก่

 ภาพของรัฐท่ีมีอ�านาจครอบง�า

ทางการเมือง (dominating state) แกนของ

ภาพนีอ้ยู่ท่ีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและ

องค์กรท่ีประกอบกนัเป็นโครงสร้างการจดัตัง้ 

มีบทบาทครอบง�ากิจการด้านตา่งๆ ของรัฐ 

 ภาพของการเมืองในรูปแบบท่ี

อาศยัองค์กรหลากหลายในการระดมพลงั

สนับสนุน (mobilization corporatism) 

การเมืองในรูปแบบนีมี้จดุสนใจอยูท่ี่บทบาท

ขององค์กรท่ีอยู่ภายใต้อ�านาจควบคมุของ

ระบบพรรคและรัฐในการระดมพลงัสนบัสนนุ

กิจการหรือโครงการของรัฐ

 ภาพการเ มืองในรูปแบบของ 

“การสนทนา” (dialogue) หรือการเจรจาตอ่รอง

ระหวา่งกลุม่พลงัทางการเมืองฝ่ายหรือระดบั

ต่างๆ การเมืองในรูปแบบนีแ้สดงให้เห็น

ข้อจ�ากัดของอ�านาจรัฐ โดยท่ีการก�าหนด

นโยบายของรัฐสามารถจะได้รับอิทธิพลจาก

ภายนอกโครงสร้างผ่านช่องทางท่ีมิได้เป็น

ทางการ32

หากมองการเมืองเวียดนามในแง่นี ้

แล้ว เราก็อาจถือได้วา่ การเมืองเวียดนามได้

คลายตัวไปเป็น “อ�านาจนิยมอย่างอ่อน” 

(soft authoritarianism) ท่ีอาจจะไมแ่ตกตา่ง

มากนกัจาก “อ�านาจนิยม” อยา่งเชน่ในสงิคโปร์

สมยันายกรัฐมนตรี ลี กวน ย ู (Lee Kuan 

Yew)33 แต่ในแง่ท่ีระบบพรรคและรัฐของ

เวียดนามพยายามจะรวมพลังส่วนต่างๆ 

ของประเทศเข้ามาเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน

ด้วยการจัดตัง้องค์กรมวลชนหลากหลาย 

การเมืองเวียดนามก็มีลักษณะท่ีเรียกว่า 

“corporatism” ด้วย

การเมืองเวียดนามยุคปฏรูิป

นโยบายปฏิรูปในเวียดนามเกิดขึน้จาก

ค ว า ม จ� า เ ป็ น ใ น ก า ร เ ผ ชิ ญ กับ ปั ญ ห า

ความเสื่ อมทรุดของเศรษฐกิจในช่วง

ปลายทศวรรษ 1970 แม้ว่าความล้มเหลว

31 Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam” หน้า 17 - 18
32 แนวคิดนีเ้สนอโดย Benedict J Tria Kerkvliet และมีการน�ามาขยายประเดน็ตอ่ใน เร่ืองเดียวกนั หน้า 14 - 26
33 ในช่วงนัน้แม้สิงคโปร์จะมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตย แต่ก็แทบจะไม่มีฝ่ายค้าน และผู้น�าสิงคโปร์ก็ดจูะไม่ยอมให้มี

การตอ่ต้านไมว่า่จะในลกัษณะใด
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ของการพัฒนาตามแนวทางสังคมนิยม

ภายหลังการรวมชาติย่อมจะกระทบ

ความน่ า เ ช่ื อ ถือและความชอบธรรม

ทางการ เ มืองของระบบพรรคและ รัฐ

อย่างแน่นอน แต่ระบบนีก็้ยงัถือว่าเข้มแข็ง

และมีประสทิธิภาพ ซึง่เหน็ได้จากการท่ีด�าริ

และการด�าเนินนโยบายปฏิรูป โดยเฉพาะ

ในช่วงระยะแรก มีลกัษณะเป็นการสัง่การ

จากเบือ้งบนเป็นส�าคญั กระนัน้ก็ตาม โดย

ภาพรวมแล้ว กระบวนการทางนโยบายนี ้

ด�าเนินไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป มาตรการตา่งๆ 

ท่ีก�าหนดขึน้จะมีทัง้การน�าไปทดสอบปฏิกิริยา

และเจรจาต่อรอง โดยฝ่ายบริหารระดับ

ท้องถ่ินมีบทบาทส�าคญัในการเช่ือมประสาน

ระหวา่งสงัคมและระบบพรรคและรัฐ34

บทบาทดังกล่าวนีไ้ด้รับการตอกย�า้ 

เม่ือการปฏิรูปท�าให้การควบคมุจากสว่นกลาง

คอ่ยๆ ลดลง พร้อมกบัสง่เสริมทัง้การมีด�าริ

ทางนโยบาย การควบคุมทรัพยากร และ

ความสามารถของท้องถ่ินในการสร้างและ

เก็บรักษาเงินทนุสว่นเกิน (surplus funds) 

เอาไว้เองได้ นอกจากนัน้ ผลจากจากการปฏิรูป

รัฐวิสาหกิจ (state - owned enterprises) ก็

ท�าให้ทัง้อ�านาจและขอบข่ายของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของท้องถ่ินเพ่ิมมากขึน้ด้วย 

เพราะกิจการเหลา่นีจ้�านวนมากอยูใ่นท้องถ่ิน 

เช่น ใน ค.ศ. 1999 ร้อยละ 43.9 ของ

ความสามารถด้านอุตสาหกรรมของรัฐ

อยูใ่นการควบคมุระดบัท้องถ่ิน

กิจการภาครัฐยงัคงมีความส�าคญัอยู่

อยา่งมาก ภาคหลกัๆ ของระบบเศรษฐกิจก็

ยงัอยูใ่นสว่นของภาครัฐท่ีได้รับการคุ้มครอง

อย่างเหนียวแน่น 35 การขยายตัวทาง

เศรษฐกิจจงึกระจกุอยูใ่นภาครัฐและกิจการ

ร่วมทนุกบัตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐ 

ท่ีน่าสนใจก็คือ ส่วนของภาครัฐท่ีได้รับ

อานิสงส์อยา่งมากจากการปฏิรูปก็คือ ภาครัฐ

ท่ีเป็นส่วนของท้องถ่ิน ซึ่งรวมไปถึงท้องถ่ิน

ท่ีได้รับประโยชน์จากการลงทนุโดยตรงจาก

ตา่งประเทศ เม่ือการปฏิรูปรุดหน้าไป ก็เกิด

การร่วมมือกนัของผลประโยชน์ท้องถ่ินและ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตักิารในหนว่ยงานเฉพาะ

ของโครงสร้างภาครัฐส่วนกลางท่ีเก่ียวข้อง

กบัการปฏิรูป การผนกึก�าลงัในลกัษณะของ

34 สาระส�าคญัในสว่นนีเ้ป็นการปรับและขยายความจาก Dixon, “State, Party and Political Change in Vietnam” หน้า 18 -  20
35 การขยายตวัของเศรษฐกิจภาคเอกชนอยูท่ี่กิจการครัวเรือน  (household enterprises)  เป็นส�าคญั  แตข่ยายตวัทางธรุกิจท่ีเป็น

ผลมาจากการขยายโอกาสด้านนีท่ี้เกิดจากนโยบายปฏิรูปเป็นการขยายตัวของผลประโยชน์ทางธุรกิจของรัฐเป็นส�าคัญ 

ความเคลือ่นไหวดงักลา่วนีมี้ 3 ลกัษณะด้วยกนั คือ รัฐวสิาหกิจท่ีขยายออกไปสูกิ่จการใหม่ๆ  ท่ีหลากหลายขึน้ การก่อตัง้รัฐวสิาหกิจ

ใหม่ๆ  จ�านวนมาก โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ และในระดบัอ�าเภอ และการจดัตัง้บริษัทเอกชนท่ีมีรัฐเป็นผู้ ถือหุ้นซึง่มกัจะเป็นการดงึ

ทรัพย์สนิมาจากภาครัฐนัน่เอง บริษัทเหลา่นีม้กัจะด�าเนินกิจการอยา่งเชน่ การค้าภายในและตา่งประเทศ กิจการด้านอสงัหาริมทรัพย์

และการก่อสร้าง กิจการโรงแรมและการทอ่งเท่ียว และอตุสาหกรรมเบาตา่งๆ Martin Gainsborough, “Key Issues in the Political 

Economy of post - Doi Moi Vietnam”, in McCarco (ed), Rethinking Vietnam หน้า 44 และโปรดดเูร่ืองการขยายตวัของภาค

เอกชนในชว่งทศวรรษ 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) หน้า 99 - 118
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พันธมิตรเช่นนีมี้ความส�าคัญและอิทธิพล

เพ่ิมมากขึน้ เพราะเป็นทัง้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบั

การน�านโยบายปฏิรูปไปปฏิบตัแิละฝ่ายท่ีได้รับ

ผลประโยชน์จากการปฏิรูป

กระบวนการดังกล่าวนี ก่้อให้เกิด

พฒันาการส�าคญั คือ การปรากฏโครงสร้าง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจระดบัท้องถ่ินท่ี

เช่ือมโยงกบัการก่อตวัของพนัธมิตรและรูปแบบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม ่ในลกัษณะท่ีอาจ

เรียกวา่ “เศรษฐกิจใหม่” (new economy) 

โครงสร้างดงักล่าวนีอ้าจถือได้ว่าเป็นส่วนท่ี 

“ขยาย” ออกมาจากระบบเศรษฐกิจภาครัฐ

นัน่เอง เพราะสว่นใหญ่ของระบบ “เศรษฐกิจ

ใหม”่ ท่ีวา่นีก็้อยูใ่นการควบคมุของผู้ ท่ีอยูใ่น

ระบบพรรคและรัฐของเวียดนามนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม ท่ีอาจจะถือว่าเป็น

พฒันาการ “ใหม”่ ในการเมืองเวียดนามก็คือ 

สว่นท่ีมีลกัษณะ “ไมเ่ป็นทางการ” ท่ีเช่ือมโยง

กับ กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ยุค ป ฏิ รู ป

เป็นส�าคญั เช่น ในหลายกรณีผู้บริหารและ

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบตัิการจะเพ่ิมรายได้ของ

ตนท่ีเป็นรายได้ “ไมเ่ป็นทางการ” ซึง่มกัจะสงู

กว่ารายได้ประจ�าท่ีเป็นทางการเสียอีก 

นอกจากนัน้ ในบางกรณีภาระหน้าท่ีทางการ

ก็มักจะถูกละเลยเพ่ือประโยชน์ของการ

แสวงหารายได้พิเศษ แม้วา่รายได้สว่นหลงันี ้

อาจจะมาจากการมีต�าแหน่งหน้าท่ีทางการ

ก็ตาม กิจกรรมท่ีไม่เป็นทางการอันเป็น

แหล่งรายได้พิเศษดงักล่าว มีตัง้แต่การให้

ค�าปรึกษาแก่บริษัทตา่งชาติในเร่ืองท่ีวา่ จะ

ติดต่อด�าเนินงานกับระบบของเวียดนาม

อย่างไร ไปจนถึงการจดัตัง้ธุรกิจขึน้เองและ

ผอ่งถ่ายงานท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์เชน่นี ้

ไปให้แก่บริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ หรือแม้กระทั่ง

การรับสนิบน

การท่ีระบบ “เศรษฐกิจใหม”่ สว่นใหญ่

อยูใ่นภาครัฐเป็นส�าคญั บคุลากรระดบัลา่ง 

เชน่ ในองค์กรบริหารระดบัจงัหวดั บางสว่น

ในกองทพั ในรัฐวิสาหกิจ ในคณะกรรมการ

และองค์กรอ่ืนๆ ของพรรค ก็กลายเป็น 

“ชนชัน้น�าทางธุรกิจ” (business elite) 

รูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในเวียดนาม แน่นอน 

คนเหลา่นีเ้ป็นเพียงบางสว่นในสงัคมท่ีได้รับ

ผลประโยชน์จากนโยบายปฏิรูป ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับ

ผลประโยชน์ หรือผู้ ท่ีหวั่นเกรงผลกระทบ

ทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมืองจากนโยบายนี ้

ก็มีอยูไ่มน้่อยในทกุระดบั ในกลุม่ผู้น�าระดบัสงู

ในพรรคมีผู้ ท่ีหวัน่เกรงเก่ียวกบัการว่างงาน

และความไม่พอใจของสหภาพแรงงานและ

ประชาชนทัว่ไปท่ีมีมากขึน้ รวมทัง้วติกกงัวล

เก่ียวกับความเสื่อมคลายของหลักการ

สงัคมนิยม 

การถกเถียงและต่อสู้ ทางความคิด

ในระดับแกนน�าพรรคมิได้มีแต่ฝ่ายท่ีเป็น 

“นกัปฏิรูป” (reformers) และพวก “อนรัุกษ์นิยม” 

(conservatives) ความหลากหลายทาง

ความคิดและ “สาย” ต่างๆ มีมากกว่าท่ีจะ

มองวา่เป็นการตอ่สู้ของ 2 แนวทางแบบนัน้ 
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เพราะยงัมีพวกท่ีอยู่กลาง พวกฉวยโอกาส 

และอ่ืนๆ อีกมาก นอกจากนัน้ ในระดับ

คณะกรรมการกลางพรรคยังมีฝ่ายท่ีเป็น

ตวัแทนภาคสว่นตา่งๆ ในสงัคม เชน่ กองทพั 

สหภาพแรงงาน กลุ่มสตรี ภูมิภาคและ

ท้องถ่ินต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ

หลากหลาย ทศันะท่ีมีตอ่นโยบายปฏิรูปของ

กลุ่มหรือภาคส่วนต่างๆ เหล่านีอ้าจจะมิใช่

เป็นการสนับสนุนหรือต่อต้านการปฏิรูป

เท่านัน้ แต่อาจจะเป็นท่าทีต่อนโยบายหรือ

มาตรการเฉพาะท่ี เ ก่ียวกับการปฏิ รูป

มากกว่า และแน่นอนท่าทีเช่นนัน้ก็มักจะ

เก่ียวข้องกบัผลประโยชน์หรือผลกระทบท่ีจะ

มีตอ่กลุม่หรือฝ่ายตา่งๆ เหลา่นี ้

กลา่วโดยสรุป นโยบายปฏิรูปท่ีด�าเนิน

มากวา่ 2 ทศวรรษมีผลกระทบตอ่ระบบพรรค

และรัฐของเวียดนามอย่างแน่นอน แม้ว่า

ลกัษณะหลายประการของระบบนีจ้ะมีอยู่

ก่อนการใช้นโยบายนี ้ โดยเฉพาะลกัษณะ

การใช้อ�านาจท่ีพฒันามาเป็นระบบผู้น�าร่วม 

และแม้ว่าระบบพรรคและรัฐจะยงัเข้มแข็ง 

ท�าให้สามารถยึดกุมการน�าทางการเมือง

ไว้ได้อยา่งเหนียวแนน่ แตก่ารเมืองเวียดนาม

ก็ดจูะมีความซบัซ้อนขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัดจูะมีน้อยลง 

ผลประโยชน์และโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และการเมืองระดบัท้องถ่ินเข้ามามีบทบาท

มากขึน้ พร้อมกบัการขยายตวัของผลประโยชน์

เฉพาะตา่งๆ ท่ีท�าให้กระบวนการทางนโยบาย

มีแนวโน้มไปในรูปแบบของ “การสนทนา” 

ท่ีได้กลา่วแล้วมากขึน้
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ครัง้หน่ึงใน...เชียงตุง - เมืองลา

สิง่ท่ีข้าพเจ้าจะเลา่ให้ทกุทา่นได้ตดิตาม

ตอ่ไปนี ้เป็นบนัทกึการเดนิทางท่ีแสนจะพิเศษ

ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็น

เส้นทางแรกของชีวิตท่ีข้าพเจ้าได้เดินทาง 

ออกนอกประเทศ หรือเรียกงา่ยๆ วา่ได้เดนิทาง 

ไปตา่งประเทศนัน่เอง แม้วา่การเดินทางไป

ต่างประเทศในครัง้นีข้องข้าพเจ้า จะไม่ใช่

การเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศยอดนิยม

อย่างสหรัฐอเมริกา เกาหลี หรือญ่ีปุ่ น แต่

ข้าพเจ้าก็รู้สกึดีใจท่ีได้ไป เมืองเชียงตุง รัฐฉาน 

ประเทศสหภาพพมา่ ดนิแดนแหง่อารยธรรม

ของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็น

ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ติดกับเราแค่เอือ้ม

แตน้่อยคนนกัท่ีจะให้ความสนใจและอยากท่ี

จะไปสมัผสั

เปิดฉากการเดินทางสู่เมืองเชียงตุง 

ดินแดนท่ีตั ง้อยู่ทางทิศตะวันออกของ

ประเทศพม่า รถเคลื่อนตัวออกจากเมือง

ทา่ขีเ้หลก็ เมืองชายแดนของพมา่ท่ีอยูต่ดิกบั

ไทย ภมิูประเทศทัง้สองข้างทางเต็มไปด้วย

ป่าไม้เขียวชอุม่ ภเูขาสงูรายล้อมตลอดเส้นทาง 

ชาวไร่ชาวนามีการปลูกพืชแบบขัน้บันได

สลับกันไปมาอยู่ตามเนินเขา มองดูแล้ว

ศูนย์อนิโดจนีศกึษา1

1 วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลยับรูพา
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เป็นระเบียบและสวยงามมาก นับว่าเป็น 

การต้อนรับเข้าสูป่ระเทศพมา่อยา่งนา่ประทบัใจ

การเดินทางจากเมืองท่าขีเ้หล็กไปยงั

เมืองเชียงตงุ มีระยะทางราว 160 กิโลเมตร 

และต้องใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ

ในการเดินทาง โดยระหว่างทางจะมีด่าน

เรียกเก็บคา่ผา่นทางอยูเ่ป็นระยะ เทา่ท่ีนบัดู

มีอยูป่ระมาณ 4 ดา่น โดยแตล่ะดา่นจะต้อง

จา่ยเงินประมาณ 2,000 - 4,000 จัต๊ (ประมาณ 

50 - 60 บาท) 

บรรยากาศทั่วไปในเมืองเชียงตุง

คอ่นข้างร้อน ไมค่อ่ยพบเหน็ผู้คนขบัข่ีรถยนต์

สว่นตวั  จะมีก็แตร่ถจกัรยานยนต์และรถสามล้อ

ท่ีเป็นพาหนะหลัก ส่วนตึกรามบ้านช่อง 

ดจูะเป็นบ้านเก่าๆ และโบราณไปบ้าง จาก

สภาพแล้วแต่ละหลงัน่าจะมีอายไุม่ต�่ากว่า 

80 ปี จะมีก็แตส่ถานท่ีราชการเทา่นัน้ท่ีเป็นตกึ

ท่ีสร้างด้วยปนู สถานท่ีราชการแตล่ะแหง่ใน

เมืองเชียงตุงจะมีทหารยืนประจ�าการอยู่

เกือบทุกจุด (ไม่เว้นแม้แต่โรงพยาบาล...) 

เรียกได้วา่ แยกกนัไมอ่อกเลยทีเดียวส�าหรับ

คนท่ีอา่นภาษาพมา่ไมอ่อก วา่น่ีคือโรงพยาบาล

หรือเขตทหารกนัแน?่?

วนัแรกของการเดนิทาง เป้าหมายท่ีจะไป

ยงัไม่ใช่เมืองเชียงตุง แต่เป็นเมืองลา เขต

เศรษฐกิจพิเศษของประเทศพม่า ซึ่งตัง้อยู่

ทางทิศตะวนัออกสดุของประเทศพม่า และ

มีชายแดนติดกับเมืองท่าลี่  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนจีน 

เมืองลาอยู่ห่างจากเมืองเชียงตุง 

ประมาณ 140 กิโลเมตร ภมิูประเทศเป็นภเูขา

สงูชนั มีอากาศเยน็ตลอดทัง้ปี ชาวบ้านสว่นใหญ่

นิยมปลูกแตงโมเป็นอาชีพหลกั ซึ่งแตงโม

เหล่านีจ้ะถกูส่งไปขายตามห้างสรรพสินค้า

ใหญ่ๆ ทัง้ในเมืองจีนและเมืองไทย ในระดบั

แตงโมเกรดเอ เลยทีเดียว

เมืองลา เป็นเขตปกครองพิเศษท่ี 4 

ของประเทศพมา่ ท่ีน่ีคือเมืองคาสโินกลางหบุเขา 

สาเหตท่ีุเรียกวา่เขตปกครองพิเศษเพราะตัง้อยู่

ในพืน้ท่ีประเทศพม่า แต่ใช้สกุลเงินจีน 

ภาษาจีน และคนส่วนใหญ่ยังเป็นคนจีน

เสยีด้วย บรรยากาศตลาดของเมืองลา คล้ายๆ 

กบัท่ีบ้านเรา มีทัง้ของสดและของแห้ง แตท่ี่

แตกต่างคือ ท่ีน่ียังอนุญาตให้ประชาชน

ลา่สตัว์ป่าขายอยู ่ท่ีตลาดจงึมีทกุอยา่ง เชน่ 

กระตา่ย เก้ง กวาง หมี ฯลฯ

ในเมืองลา ยังมีวัดอยู่แห่งหนึ่ง คือ 

วดัพระธาตจิุนตะ วดัแหง่นีมี้เจดีย์ทององค์ใหญ่ 

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ 
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วดัพระธาตจิุนตะตัง้อยูบ่นภเูขามีสถาปัตยกรรม

แบบพม่า สามารถมองเห็นองค์ตัวเจดีย์

ได้อย่างชดัเจนและเด่นตระหง่านแม้ยืนอยู่

ในตวัเมือง สิง่ท่ีแปลกและนา่สนใจอีกอยา่งหนึง่

ของวดัแหง่นี ้คือ พระพทุธรูปยืนชีนิ้ว้ ไปทาง

ตวัเมืองลา เน่ืองจากมีความเช่ือกนัวา่ หาก

สร้างพระพทุธรูปชีนิ้ว้ไปทางเมืองใดเมืองนัน้ 

จะเจริญรุ่งเรือง แตท่ัง้นีท้ราบมาวา่ พระพทุธรูป

องค์นี ้ ได้สร้างลอกเลียนแบบมาจากเมือง

เชียงตงุ ถ้าอยากรับชมพระชีนิ้ว้ของแท้ต้อง

อดใจรอก่อนเพราะโปรแกรมต่อไปก�าลงัจะ

มุง่หน้าไปท่ีเมืองเชียงตงุนัน่เอง

รถตู้พาข้าพเจ้ามาถงึโรงแรมสามยอด 

เมืองเชียงตุง จากการสงัเกตสองข้างทาง

ก่อนเข้าถึงเมืองเชียงตุง พบว่า ชาวบ้าน

แตล่ะหลงัเร่ิมเตรียมจดังานร่ืนเริง เปิดเพลง

เสยีงดงัครึกครืน้ อีกทัง้ตามข้างทางยงัมีการตัง้

เวที เพ่ือต้อนรับประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็น

ประเพณีท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานของ

ชาวเชียงตงุ ท่ีจะมีขึน้ในวนัท่ี 13 เมษายน 

สิ่งนีน่ี้เองท่ีเป็นจุดดึงดูดท่ีท�าให้ข้าพเจ้า

ตดัสนิใจเดนิทางมาเชียงตงุในครัง้นี ้

ตลาดยามเช้าในเมืองเชียงตุงคึกคกั

มาก พอ่ค้าแมค้่าจะเร่ิมน�าสิง่ของมาวางขาย

กนัตัง้แตเ่วลา 04.00 น.ไปจนถงึเวลาประมาณ 

10.00 น. อาหารเช้ามือ้แรกท่ีข้าพเจ้าได้

รับประทานท่ีเมืองเชียงตงุ คือ ก๋วยเต๋ียว หรือ

ท่ีชาวเชียงตงุเค้าเรียกกันว่า “เข้าก็-ซแว” 

รสชาตถิกูปาก หอมกลมกลอ่ม แตท่ี่ส�าคญั

คือ ต้องแอบกระซิบบอกแม่ค้าก่อนด้วยว่า 

ไม่ใสผ่งชรูส เพราะคนท่ีน่ีนิยมใสผ่งชรูสลง

ไปในอาหารในปริมาณท่ีมาก และผงชรูสท่ี

ชาวบ้านนิยมรับประทานมากท่ีสดุคือผงชรูส

จากประเทศไทยของเรานัน่เอง

ข้าพเจ้าได้ไปเท่ียวชมบริเวณโดยรอบ

หนองตงุ หนองน�า้ขนาดใหญ่ตัง้อยูใ่จกลาง

เมืองเชียงตงุ และเดนิทางไปสกัการะพระชีนิ้ว้ 

พระปางพิสดารท่ีประเทศไทยและประเทศไหนๆ 

ก็ไมมี่ หลงัจากนัน้ ได้เดนิทางเท่ียวชมวดัวา

อารามรอบๆ เมืองเชียงตงุ รวมไปถึงหอค�า 

(ใช้เรียกสถานท่ีท่ีอยู่อาศยัของเจ้าฟ้าและ

เครือญาตใินสมยัเมืองเชียงตงุเจริญรุ่งเรือง) 

อยา่งเตม็อ่ิมตลอดทัง้วนั

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พดูคยุกบัผู้สงูอายุ

ชาวเชียงตงุคนหนึง่ จงึทราบมาวา่ ในเมือง

เชียงตงุมี ประเพณีป้ันกบ และ ประเพณี

การตกีลองมังคละ ซึง่เป็นประเพณีเก่าแก่

ท่ีสบืทอดกนัมาอยา่งยาวนานของบรรพบรุุษ

เพ่ือต้อนรับเข้าสู่เทศกาลวนัสงกรานต์หรือ
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วนัขึน้ปีใหม่ของชาวเชียงตงุ ซึ่งท่านได้เล่า

ประวตัคิวามเป็นมาอยา่งคร่าว  ๆให้พวกข้าพเจ้า

ได้ฟังวา่

“เมื่อปี พ.ศ.1771 นครเชียงตุงเกิด

ความแหง้แลง้ ประชาชนลม้ตาย เพราะอดขา้ว

อดน�้า พญาแกว้มธ ุเจ้าปกครองเมืองเชียงตงุ

ในสมยันัน้ จึงเรียกหมอดดูวงชะตา ชือ่ อตุตมะ 

มาดูดวงเมือง จึงแนะน�าว่า ชาวเชียงตุง 

ตอ้งช่วยกนัป้ันดินเป็นรูปกบคาบพระจนัทร์

หน่ึงดวง ถา้ถึงวนัสงกรานต์ ใหก่้อเจดีย์ทราย

ที่ฝ่ังแม่น�้าเขิน ซ่ึงอยู่ทางด้านเหนือของ

เมืองเชียงตุง แล้วให้ขุนสงกรานต์ขี่ม้า 

พร้อมดว้ยขบวนตีกลองมงัคละเดินไปจนถึง

แม่น�้าเขินที่ป้ันรูปกบและก่อเจดีย์ทรายไว ้

เพื่อไปปล่อยรูปป้ันกบให้ไหลลงไปตาม

แม่น�้าเขิน หลงัจากประกอบพิธีกรรมนี ้ฝนก็

เทลงมาอย่างอศัจรรย์ ไร่นาชุ่มชืน่ กลบัมา

อดุมสมบูรณ์อีกครัง้ ดงันัน้ เมือ่ถึงวนัสงกรานต์ 

ชาวเมืองเชียงตงุก็จะท�าพิธีดงักล่าวเร่ือยมา

จนทกุวนันี”้

พิธีตีกลองมงัคละ ถกูจดัขึน้ท่ีบริเวณ

ลานพิธีประจ�าเมือง (ตัง้อยูก่ลางเมือง ตรงข้าม

กบัหอบรรจอุฐิัของบรรดาเจ้าฟ้า) พิธีดงักลา่ว

ถือเป็นการต้อนรับวนัสงกรานต์ท่ีก�าลงัจะมา

ถึงในวันรุ่งขึน้ คนตีกลองจะผลัดเปลี่ยน

หมุนเวียนกันตีกลองตัง้แต่ช่วงบ่ายก่อน

วนังาน โดยขบวนแหก่ลองจะเคลือ่นตวัไปถงึ

แมน่�า้เขินในชว่งบา่ยในวนัรุ่งขึน้ เรียกงา่ยๆ วา่ 

ตีกนัแบบข้ามวนัข้ามคืนเลยทีเดียว เม่ือใกล้

ถงึเวลาชาวเชียงตงุท่ีแตง่กายด้วยชดุพืน้เมือง 

ก็เร่ิมทยอยเดนิทางเข้ามาร่วมพิธีด้วยหน้าตา

ท่ียิม้แย้มแจม่ใส สร้างความประทบัใจให้กบั

ข้าพเจ้าเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากปัจจบุนัหาดู

ได้ยากเหลือเกินในบ้านเมืองของเรา

เช้าวนัใหมแ่ละปีใหม ่ณ เมืองเชียงตงุ 

(13 เมษายน) วันนีข้้าพเจ้าต่ืนแต่เช้าตรู่ 

เน่ืองจากตัง้ใจจะไปรอดพิูธีปัน้กบท่ีริมแมน่�า้เขิน 

จากการสอบถามคนในพืน้ท่ี ทราบมาวา่ชาวบ้าน

จะเร่ิมทยอยเดินทางไปร่วมพิธีการปัน้กบ

กันในเวลาประมาณ 10.00 น. จึงท�าให้

ข้าพเจ้ามีเวลาได้ไปเดนิเท่ียวชมตลาดยามเช้า

และลิม้รสโรตีโอ่ง ซึ่งเป็นอาหารขึน้ช่ือของ

เมืองเชียงตงุ ก่อนท่ีจะได้ไปพบกบัประสบการณ์

ความรู้ใหม่ๆ  จากประเพณีวนัสงกรานต์ของ

ชาวเชียงตงุในวนันีอ้ยา่งเตม็ท่ี

วันนี ้ บรรยากาศท่ีตลาดเช้า คึกคัก

มากกว่าเม่ือวาน เด็กและวัยรุ่นเชียงตุง 

มีการเลน่สาดน�า้กนัแตเ่ช้า ข้าพเจ้าตวัเปียก

ตัง้แตเ่ดนิลงจากรถ รู้สกึชุม่ช�่าหวัใจเป็นท่ีสดุ 

ข้าพเจ้ามีโอกาสเพียงเล็กน้อยไปเดินดู

ร้านหนงัสือ และได้หนงัสือท่ีเป็นภาษาพมา่

ตดิมือมา 5 เลม่  ประกอบไปด้วย ประวตัขิอง

บคุคลส�าคญัในพม่า เช่น นายพลอองซาน 

หนังสือวรรณกรรม หนังสือนิทานและคติ

สอนใจ นอกจากนี ้ ยงัได้หาซือ้ชุดไทใหญ่

กลบัไปด้วยอีก 1 ชดุ

เวลาประมาณ 09.30 น. ข้าพเจ้าได้

เดินทางมาถึงแม่น�า้เขิน ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีจะมี
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การปัน้กบ ชาวบ้านเร่ิมทยอยเดนิทางกนัมา

บ้างแล้ว มีคนกลุ่มหนึ่งก�าลงัน�าดินเหนียว

จากแม่น�า้ขึน้มาวางไว้ เวลาผ่านไปไม่นาน 

ชาวบ้านก็เร่ิมเดินทางกนัมามากขึน้ ตวักบ

ถูกปัน้ขึน้มาจากดินเหนียว ด้วยฝีมือของ

กลุม่คนท่ีมีความช�านาญมาก ใช้เวลาเพียง

ไม่ถึงคร่ึงชั่วโมง กบตัวใหญ่ก็ถูกปัน้เสร็จ

สมบรูณ์ ณ ริมฝ่ังแมน่�า้เขิน ชาวบ้านปรบมือ

โห่ร้องกนัด้วยความดีใจและปักหลกักนัอยู่

ตรงบริเวณนัน้ เพ่ือรอขบวนแห่กลอง ท่ีจะ

เคลื่อนตวัมาถงึเวลาประมาณ 14.00 น.

หลงัจากดวูิธีการปัน้กบเสร็จ ข้าพเจ้า

ก็ต้องรีบเดินทางออกจากบริเวณดังกล่าว 

เน่ืองจากชาวเชียงตงุ เร่ิมหลัง่ไหลเข้ามากนั

เป็นจ�านวนมาก และเกรงวา่รถตู้จะออกจาก

บริเวณนัน้ไม่ได้ ลืมบอกไปว่า จดุประสงค์

หลกัของพวกเรา คือ ข้าพเจ้าต้องการจะไปดู

ขบวนแห่กลองท่ีจะเคลื่อนออกจากตวัเมือง

เพ่ือมายงับริเวณแมน่�า้เขินนัน่เอง

หลงัจากเดินทางมาถึงยงัลานตีกลอง 

ซึ่งตัง้อยู่กลางเมืองเชียงตุง ก็ต้องตะลึง 

เน่ืองจากผู้คนจากทัว่ทกุสารทิศ มายืนปักหลกัรอ

เพ่ือร่วมเดินขบวนแหก่ลอ่งกนัแน่นขนดั จน

ท�าให้ลานตีกลองและถนนบริเวณโดยรอบดู

คับแคบลงไปทันที การเล่นน�า้สงกรานต์

ในเชียงตุง ไม่ค่อยแตกต่างจากเมืองไทย

มากนกั อาจจะเป็นเพราะได้รับวฒันธรรม

จากไทยมามาก สองข้างถนนเต็มไปด้วย

วัยรุ่น แต่งหน้าแต่งตา ใส่หน้ากากผีบ้าง 

ใสผ่มปลอมบ้าง เปิดเพลงเต้นกนัอยา่งสนกุสนาน 

นอกจากนี ้ ยงัพบวา่ กลุม่วยัรุ่นบางกลุม่ได้

ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์โฉบไปมาตามท้องถนน 

บางกลุม่ก็อยูบ่นรถกระบะ ขบัเลน่วนไปวนมา 

จนสภาพจราจรบนท้องถนนตดิขดัไปทัง้เมือง

เวลา 13.30 น. ขบวนแห่กลอง เร่ิม

เคลื่อนตวัออกจากลานพิธี ผู้คนท่ีมายืนรอ 

ต่างเบียดเสียดแย่งกันเข้าไปน�าน�า้อบท่ี

เตรียมมา ปะพรมกลอง เพ่ือเป็นสริิมงคลกบั

ตวัเอง ข้าพเจ้าก็เป็นหนึง่ในนัน้ ท่ีพยายาม

ฝ่ากลุ่มคนเข้าไปพรมน�า้อบใส่กลอง ด้วย

หวังว่า ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึน้กับตัวเองและ

ครอบครัวด้วยเถิด.......
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หลงัจากขบวนแหก่ลองเคลือ่นตวัออก

ไปจากลานพิธี ภารกิจตอ่ไปในวนันี ้ คือ ไป

ชมต้นยางยักษ์ ท่ีมีอายุนับพันปีของเมือง

เชียงตุง และขึน้ไปสักการะพระมหาธาตุ

เจดีย์วดัจอมค�า ซึง่เป็น 1 ใน 3 เจดีย์ประจ�า

เมืองเชียงตงุ ท่ีศกัดิ์สทิธ์และมีอายมุากกวา่ 

1,000 ปี ตอ่จากนัน้ ได้เดนิทางไปวดัยางโกง 

วดัเชียงจันทร์ และวดัจอมทอง เพ่ือกราบ

สกัการะพระเจ้าหลวงมหาเม๊ียะมนีุ พระคูบ้่าน

คูเ่มืองของชาวเชียงตงุ

เช้าวนัท่ี 14 เมษายน ก่อนเดนิทางกลบั 

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปนัง่รับประทานอาหารเช้า

และด่ืมน�า้ชา ท่ีร้านอาหารในเมืองเชียงตงุ 

และได้ไปรดน�า้ขอพรจากผู้ เฒ่าผู้ แก่ท่ีอยู่

ใกล้ๆ กบัท่ีพกัของข้าพเจ้า เพ่ือแสดงความ

เคารพ ซึง่ข้าพเจ้าก็ได้รับค�าอวยพรดีๆ จาก

ผู้เฒา่ผู้แก่กลบัมาด้วย ก่อนขึน้รถกลบั คณุตา

ชาวเชียงตงุคนหนึ่ง บอกว่า “ถ้ามีโอกาสก็

กลบัมาเท่ียวเมืองเชียงตงุอีกนะ คนท่ีน่ียินดี

ต้อนรับเสมอ”

เวลาประมาณ 15.30 น. คณะเดนิทาง

ของข้าพเจ้าก็ได้กลับมาถึงอ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย โดยสวัสดิภาพ พร้อม

ความประทบัใจ 

ข้าพเจ้าจะเก็บความความทรงจ�าดีๆ 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีโอกาสได้ร่วมเดินทาง

ไปยงัเมืองเชียงตงุ - เมืองลา ในครัง้นีไ้ว้ใน

ความทรงจ�าตลอดไป
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สถานที่ท่องเที่ยวในสะหวันนะเขต  

สะหวนันะเขตเป็นหนึง่ในแขวง (จงัหวดั) 

ของประเทศลาวท่ีตัง้อยู่ตอนกลางค่อนไป

ทางใต้ของประเทศ มีประชากรอาศยัมากสดุ

ถงึ 824,662 คน หรือประมาณ 15 เปอร์เซน็ต์

ของประชากรทัง้ประเทศ ส่วนใหญ่เป็น

ชาวลาวลุม่ ไทด�า กะเลงิ กะตงั ลาเว้ ปาโก 

เป็นแขวงท่ีมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่เป็นอันดับ 2 

ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

รองจากนครหลวงเวียงจนัทน์ สะหวนันะเขต

ตัง้อยู่ห่างจากเมืองท่าแขก แขวงค�าม่วน 

มาทางทิศใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร อยูท่าง

ทิศเหนือของแขวงสาละวนั โดยมีแม่น�า้โขง

เป็นพรมแดนธรรมชาต ิทิศตะวนัออกตดิกบั

ประเทศเวียดนาม ทิศตะวนัตก

ตดิกบัประเทศไทย ทิศเหนือ

ติดกับแขวงค�าม่วน ทิศใต้

ติดกับแขวงสาละวัน เม่ือ

วนัท่ี 20 ธันวาคม 2549 ได้

มีพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ

ไทย - ลาว แหง่ท่ี 2 สะหวนั - 

นะเขต - มุกดาหาร อย่าง

เป็นทางการ ซึ่งสะพานนี ้

เป็นเส้นทางเช่ือมตะวนัออก 

- ตะวนัตก จากเวียดนามถงึ

พม่า ท�าให้แขวงสะหวันนะเขตกลายเป็น

เส้นทางการค้าท่ีส�าคญัอีกแหง่ของลาว พืน้ท่ี

แหง่นีมี้ประวตัิศาสตร์อนัยาวนานของความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งได้มาจาก

ลุม่แมน่�า้โขง

ประวตัิศาสตร์เมืองสะหวนันะเขตเร่ิม

ในสมัยขอมเรืองอ�านาจ เมืองนีมี้ช่ือว่า 

จารุดา  เตม็โชค1

1 โต๊ะขา่วลาว ศนูย์อินโดจีนศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา www.isc - gspa.org  ข้อมลูจากองค์การทอ่งเท่ียวแหง่ชาตลิาว
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สวุนันะพมูประเทศ เป็นเมืองท่ีอดุมสมบรูณ์

ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2120 

ท้าวหลวงและนางสิมได้อพยพผู้ คนจาก

ภาคเหนือลงมาตัง้หมู่บ้านช่ือว่าหลวงโพน

เมืองสิม ห่างจากตวัเมืองปัจจบุนัประมาณ 

18 กิโลเมตร เส้นทางเดียวกบัไปพระธาตอิุงฮงั 

ครัน้ถงึ พ.ศ. 2185 ท้าวสมิพะลบีตุรชายได้พา

ชาวบ้านหลายสิบครอบครัวแยกออกไป

ตัง้เมืองใหมใ่นเขตสะหวนันะเขตเรียกกนัวา่ 

บ้านท่าแร่ เพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ

และทองค�าจนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ลาว

ตกเป็นประเทศอาณานิคมของฝร่ังเศสได้ตัง้

ส�านกังานผู้ว่าราชการแผ่นดินประจ�าแขวง

ท่ีทา่แร่ และตัง้ช่ือใหมเ่ป็น สะหวนันะเขต

สถานที่ท่องเที่ยว 

เขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวัน - เซโน

เขตนีเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลลาวต้องการ

ฟื้นฟูและพัฒนาเพ่ือใช้เป็นการส่งเสริม

การลงทุนภายในและต่างประเทศในภาค

การผลติ การค้า และการบริการ โดยเป็นไป

ตามกลไกเศรษฐกิจแบบตลาดและอยู่บน

พืน้ฐานของระเบียบทางการจดัการเฉพาะเขต 

มีนโยบายให้สทิธิประโยชน์พิเศษเพ่ือสง่เสริม

การลงทนุให้แก่ธรุกิจท่ีได้รับอนญุาตให้ลงทนุ

และด�าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี ้

ตัง้แตเ่ร่ิมการด�าเนินโครงการมาอยา่ง

ต่อเน่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั - เซโน

แบง่ออกเป็น 4 จดุ เขตพฒันาท่ีแตกตา่งกนั 

คือ จดุ A มีพืน้ท่ี 305 เฮกตาร์ 

ตัง้อยู่ติดกับด่านตรวจคน

เข้าเมืองสะหวนั - มกุดาหาร 

ซึ่งมีแผนท่ีจะพัฒนามาเป็น

เขตบริการและการค้าปลอด

ภาษี ปัจจบุนัยงัอยูใ่นขัน้ตอน

การเตรียมทุน สร้างแผนการ

โยกย้ายและเวนคืนท่ีดินให้กบั

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ 

จดุ B มีพืน้ท่ีประมาณ 20 เฮกตาร์ ตัง้อยูท่ี่

เมืองอุทุมพอน ห่างจากเทศบาลแขวง

ประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถโยกย้าย
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ประชาชนออกจากพืน้ท่ีได้แล้ว การบกุเบิก

ท่ีดิน สร้างทางหินกรวด ติดตัง้ระบบไฟฟ้า 

น�า้ประปา อนญุาตให้ลงทนุไปแล้ว 5 บริษัท 

จดุ C มีพืน้ท่ีประมาณ 211 เฮกตาร์ ตัง้อยูท่ี่

กิโลเมตรท่ี 9 ห่างจากจุด A ประมาณ 

1 กิโลเมตร จดุนีรั้ฐบาลได้เซน็สญัญาพฒันา

โครงการกับบริษัท Paci f ic  St ream 

Development จ�ากดั จากประเทศมาเลเซีย 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2551 เพ่ือพฒันาเป็น

เขตนิคมอตุสาหกรรมและการค้า การบกุเบกิ

พืน้ท่ีและการปรับหน้าดินระยะท่ี 1 จ�านวน 

59 เฮกตาร์คาดวา่จะแล้วเสร็จในต้นปี 2552 

นี ้ และทางบริษัทยงัจดัหาผู้มาลงทนุได้แล้ว

จ�านวนหนึ่งและจุด D มีพืน้ท่ีประมาณ 

118 เฮกตาร์ ตัง้อยูกิ่โลเมตรท่ี 8 เขตดงหนองผือ 

มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นบ้านจัดสรรเพ่ือ

รองรับประชาชนท่ีโยกย้ายจากพืน้ท่ีท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการพฒันา นบัวา่เขตเศรษฐกิจนี ้

เป็นเขตหนึ่งท่ีน่าจะเข้าไปเย่ียมชม เพราะ

ถือเป็นการพัฒนาอีกขัน้หนึ่งของลาวและ

คาดว่าจะสามารถเพ่ิมรายรับให้กบัรัฐบาล

ลาวได้มหาศาลทีเดียว

สะหวันเวกัส

นายจอห์น โบด์วิน (John Baldwin) 

ประธานผู้ บริหารระดับสูงบริษัทซันนัม

อินเวสเมนส์ จ�ากดั (Sanum Investments 

Limited) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของโรงแรม

สะหวนัเวกสัและคาสโิน โรงแรมระดบั 5 ดาว 

มีพร้อมสรรพทัง้ความบนัเทิงและการบริการ

ท่ีหลากหลาย ซึ่งตัง้อยู่ท่ีหมู่บ้านหนองเดิน        

เมืองไกสอนพมวิหาน

โรงแรม สะหวัน เวกัส และคาสิโน  

โรงแรมระดบั 5 ดาว ท่ีเรียกกนัวา่ Entertainment  

Complex เปิดตัวได้ไม่นานก็มีต่างชาติ

ให้ความสนใจหลั่งไหลเข้ามาเท่ียวชม

เป็นจ�านวนมาก สว่นของคานิโนเปิดให้บริการ

นกัทอ่งเท่ียวแล้วตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2552 

โดยนกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาติ
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พระธาตุองิฮัง

พระธาตอิุงฮงัเป็นพระธาตคุู่แฝดของ

พระธาตพุนมในประเทศไทย สงู 25 เมตร มี

ภาพสลกันนูสงูออกแนวฮินดปูระดบัประดา

รอบพระธาตุ น่าจะเป็นศิลปะเขมร รอบ

ฝาผนงัก�าแพงพระธาตดุ้านในเป็นศาลาวนรอบ 

มีพระพุทธรูปวางเรียงเป็นแถวยาวตลอด

ทัง้สีด้่าน เหน็วา่เป็นการหลอ่โดยพทุธศาสนิกชน

ทัง้ชาวลาวและชาวไทยร่วมกนั มีซุ้มประตู

ทางเข้า 4 ด้าน ทกุปีจะมีการจดังานย่ิงใหญ่

นมสัการพระธาตอิุงฮงั โดยจะมีขบวนแหเ่ทียน 

และฟ้อนร�าถวายองค์พระธาต ุ ในช่วงเดือน

ธนัวาคมทกุปี เป็นงานย่ิงใหญ่ เชน่เดียวกบั

ท่ีชาวไทยจดังานประเพณีนมสัการพระธาตพุนม

ตลาดสงิคโปร์หรือตลาดสะหวันนะเขต

ตลาดสะหวันนะเขตเป็นตลาดใหญ่

ท่ีสดุของแขวงเป็นแหลง่การค้าท่ีส�าคญัของ

ชาวบ้าน สาเหตุท่ีชาวบ้านเรียกว่าตลาด

สิงคโปร์เพราะสิงคโปร์เคยให้เงินช่วยเหลือ

ในการก่อสร้างแทนตลาดเก่าในตวัเมืองมี

ของนานาชนิดให้เลือกสรร ทัง้เคร่ืองอปุโภค

บริโภค และเคร่ืองประดบัมากมาย ถ้าเป็น

ช่วงเทศกาลจะมีตลาดนัดขายของจาก

ประเทศไทย จีน เวียดนาม และลาว ทัง้ยงั

เป็นทา่รถตา่งเมือง (อ�าเภอ) ของสะหวนันะเขต

ด้วย มีอาหารสด อาหารท้องถ่ิน ขนม ผลไม้ 

อาหารส�าเร็จรูป เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากจีน 

เคร่ืองมือก่อสร้าง อุปกรณ์แต่งรถ ยาเส้น 

เสือ้ผ้า ทองรูปพรรณให้เลือกซือ้มากมาย
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พพิธิภณัฑ์ไดโนเสาร์

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์

ท่ีมีช่ือเสียงในสะหวนันะเขต แสดงร่องรอย

การปรากฏของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ท่ีสุด

ในโลก และความสามารถของนกัโบราณคดี

ชาวลาวท่ีร่วมกบันกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศส

ขดุหาร่องรอยและหลกัฐานไว้ได้มากมาย

จดุเด่นท่ีน่าชมคือ การค้นพบกระดกู

และรอยเท้าไดโนเสาร์ 2 ประเภท 4 สายพนัธุ์ 

คือ ประเภทกินเนือ้ 1 สายพนัธุ์ ประเภทกินพืช 

3 สายพนัธุ์ โดยร่องรอยกระดกูไดโนเสาร์ท่ี

สมบรูณ์ท่ีสดุท่ีถกูค้นพบท่ีสะหวนันะเขตนัน้

เป็นสว่นหางของไดโนเสาร์พนัธุ์ Saltasaurus 

ค้นพบกระดูกสมบูรณ์ครบทัง้หางและมีตู้

กระดกูอีกกวา่ 10 ตู้ ท่ีใช้เก็บชิน้สว่นกระดกู

ไดโนเสาร์ ซากก้อนหิน ทองค�า ทองแดง หินกล้า 

ท่ีถูกค้นพบท่ีบ่อขุดหินแขวงสะหวนันะเขต 

ฟอสซิลหินรูปหอย ปลา และเต่าโบราณ 

ท่ีนา่สนใจมาก

นอกจากนีย้งัมีชิน้ส่วนศีรษะและฟัน

ของสตัว์ดกึด�าบรรพ์ลกัษณะคล้ายกิง้ก่ายกัษ์

เป็นสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน�า้ ซึง่เช่ือกนัวา่เป็นสตัว์

เลีย้งลกูด้วยนม ท่ีเกิดก่อนยคุสมยัของไดโนเสาร์

จดัแสดงอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ด้วย

เมืองเซโปน

ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกของสะหวนันะเขต 

มาตามทางหลวงหมายเลข 9 ประมาณ 

190 กิโลเมตร เซโปนเป็นเมืองท่ีได้รับ

ผลกระทบจากภยัสงครามมากท่ีสดุ เพราะ

ในอดีตเซโปนเป็นเมืองผา่นเส้นทางสายโฮจิมินห์

อนัเป็นเส้นทางรบท่ีมีช่ือเสยีงมากในสงคราม

อินโดจีน เป็นถนนท่ีทรุกนัดาร มีความซบัซ้อน

เลียบชายแดนลาว - เวียดนาม ตัง้ต้นจาก

เมืองโพน สะหวนันะเขตลงมาถึงอตัตะปือ

และมีเส้นทางต่อไปยังประเทศกัมพูชาได้ 

จดุเดน่ของเมืองเซโปน คือ ยงัคงเหลอืร่องรอย

ของอดีตไว้อยา่งชดัเจน ถนนรอบเมืองมีซาก
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ปรักหกัพงั อาวธุยทุโธปกรณ์ ทิง้หลงเหลอืไว้

ได้เห็นจนชินตา ในอดีตเส้นทางนีพ้วก

เวียดมินห์สร้างไว้เพ่ือล�าเลียงพลสู้กบัทหาร

ฝร่ังเศส เม่ือปี พ.ศ. 2506 - 2517 ช่วง

สงครามอินโดจีน กองทัพเวียดนามเหนือ

ใช้ เ ป็นเส้นทางล�าเลียงพล และอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ไปยงัเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกา

พยายามท�าลายเส้นทางนีโ้ดยการทิง้ระเบิด

อย่างหนกั จนทิง้ร่องรอยแห่งสงคราม และ

ความพังพินาศปรากฏอยู่ชัดเจน ปัจจุบัน

ยงัคงมีกบัระเบิดและซากอาวธุยทุโธปกรณ์ 

เป็นเคร่ืองยืนยนัเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์

ท่ีเกิดขึน้ตลอดเส้นทางให้นักท่องเท่ียว

ได้ศกึษาอยูเ่ป็นจ�านวนมาก

หมู่บ้านเซโปนเก่า 

อยู่ห่างจากตัวเมืองเซโปน ออกไป

ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร บริเวณริมแม่น�า้

มีซากคลังเงินเก่าท่ีถูกท�าลาย แต่ก็ยังมี

ร่องรอยหลงเหลอืให้เหน็ เป็นหลกัฐานแสดง

ให้เห็นว่าเมืองนีเ้คยผ่านการท�าศกึสงคราม

มาแล้ว หมูบ้่านแหง่นีมี้น�า้ตก 3 แหง่และอยู่

ไมห่า่งกนัมากนกั แตน่�า้ตกท่ีช่ือวา่ สะแลน 

มีความสงูถงึ 80 เมตร และสามารถเข้าไปถงึ

ง่ายท่ีสดุ สว่นน�า้ตกอีก 2 แห่งนัน้ช่ือน�า้ตก

สะดีและสะโคย

หมู่บ้านแห่งนีย้งัมีสะพานแขวนข้าม

แมน่�า้ สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1975 หลงัสงคราม

เวียดนามสิน้สุดลง และขณะนีก้�าลงัสร้าง

พิพิธภณัฑ์ประวตัศิาสตร์เก่ียวกบัสงคราม ซึง่

จะมีการวางแสดงเก่ียวกบัอาวธุยทุโธปกรณ์

และรถถงัท่ีใช้ในสมยัสงครามให้ชมกนัอีกด้วย 

พระธาตุอุมง

เจดีย์สี่ เหลี่ยมท่ีมีความสวยงามนี ้

ตัง้อยู่ท่ีบ้านละหากอก สร้างขึน้ระหว่างปี 

ค.ศ.1940 - 1950 ดงันัน้ จงึคอ่นข้างท่ีจะใหม ่

โดยทัว่ไปแล้วจะคล้ายคลงึกบัพระธาตอิุงฮงั 

บนยอดของเจดีย์มีความเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตวัมากๆ กบัการประดบัประดาด้วย

ดอกกล้วยไม้ เจดีย์แห่งนีคุ้้มค่ากับเวลาท่ี

เสียไปอย่างมากกบัการหยดุเพ่ือถ่ายภาพท่ี

น่าสนใจ วดัแห่งนีย้งัมีเทศกาลประจ�าปีใน

เดือนกมุภาพนัธ์ตามปฏิทินจนัทรคติ

ละหา หมู่บ้านทอผ้าฝ้าย

ในหมู่บ้านละหา จะมีการทอผ้าฝ้าย

ของคนภไูทท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ 

การทอผ้านีจ้ะมีการทอในทุกครัวเรือน 

บางครัง้ก็มีการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาต ิ

โดยใช้วสัดธุรรมชาตเิชน่ เปลอืกไม้ ใบไม้ เป็นต้น 

ผลิตภณัฑ์ท่ีถักทอส่วนใหญ่จะส่งไปขายท่ี

ตวัเมืองสะหวนันะเขตและนครหลวงเวียงจนัทน์ 

อย่างไรก็ตามท่านสามารถหาซือ้ผลิตภณัฑ์

เหล่านีไ้ด้ท่ีร้านต่างๆ และตามครัวเรือนใน

หมูบ้่าน
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ถ�า้พระแสง

จากต�านานท่ีเล่าสืบต่อกนัมาของถ�า้

พระแสงนัน้ ว่ากนัว่ามีเสือและงใูหญ่อาศยั

อยู่ในถ� า้และออกมาให้ชาวบ้านพบเห็น

อยูบ่อ่ยครัง้ ชาวบ้านท่ีได้พบรอยของเท้าเสอื

นัน้พบวา่ยงัมีอีกหลายถ�า้ท่ีมีเสอืและค้างคาว

อาศยัอยูอี่กเป็นจ�านวนมากอีกด้วย นอกจากนี ้

ก็ยงัพบพระพทุธรูปท่ีท�ามาจากซากพืชซากสตัว์

ท่ีได้จากธรรมชาต ิในหลายๆ ถ�า้ ปรากฏวา่

สว่นใหญ่เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบพิธี

ทางศาสนา

จุดชมวิวกองพนัง (เกาะกลาง

แม่น�า้โขง)

น่ี เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทาง

ธรรมชาตขิองแมน่�า้โขง ทา่นอาจจะประหลาดใจ

ว่าก้อนหินมหึมาและถ�า้เกิดขึน้ได้อย่างไร 

ซึง่อาจเป็นไปได้วา่บรรพบรุุษได้ใช้หินให้เกิด

ประโยชน์ เพ่ือท�าให้เกิดอารยธรรมในภมิูภาคนี ้

เกาะกลางน�า้โขงนีจ้ะมีทางเดินท่ีก�าหนดไว้

ให้ส�าหรับนกัทอ่งเท่ียวในระหวา่งฤดแูล้ง

เฮือนหนิ (บ้านหนิ)

เฮือนหินในภาษาลาวก็คือบ้านหิน 

เช่ือกันว่าเป็นหนึ่งใน 121 สถานท่ีพักฟื้น

ส�าหรับผู้ ป่วยและคนชราท่ีถูกสร้างขึน้โดย

พระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 โดยทอดไปตามถนน

ท่ีเช่ือมกบัทกุๆ มมุของอาณาจกัรเขมร ดงันัน้

จงึมีรูปแบบท่ีคล้ายๆ กนักบัวดัภจู�าปาศกัดิ์

และวดัปีใหม่ในประเทศไทย บ้านหินตัง้อยู่

ริมแม่น� า้โขง ซึ่งสามารถจินตนาการถึง

เม่ือครัง้ท่ีกมัพชูาเดินทางขึน้ลงในแม่น�า้โขง 

วนัเทศกาลประจ�าปี จะจดัขึน้ในวนัพระจนัทร์

เตม็ดวงระหวา่งเดือนเมษายน

พระธาตุโพน  

ตัง้อยูเ่ส้นทางเดียวกบัท่ีจะไปปราสาท

เรือนหิน ห่างจากสะหวนันะเขต ประมาณ 

65 กิโลเมตร พระธาตุโพนเป็นสถานท่ี

ศกัดิ์สิทธ์ิของเมืองไซพทูอง พระธาตแุห่งนี ้

สร้างขึน้ระหว่างปี 557 - 700 มีเร่ืองราว

ความลบัในอดีตเก่ียวกับความยุ่งยากของ

ศาสนาพทุธ หากชาวพทุธท่ีเดนิทางมาเท่ียว

ในเขตภมิูภาคนีก็้จะต้องมาท่ีพระธาตแุหง่นี ้

พระธาตโุพนสร้างเสร็จพร้อมกบัพระธาตอิุงฮงั 

องค์เจดีย์เป็นทรงกลมสีขาวขนาดใหญ่ 

ลกัษณะคล้ายพระธาตหุมากโมท่ีหลวงพระบาง 

เส้นทางสายโฮจมินิห์

เส้นทางสายโฮจิมินห์ คือ เส้นทางท่ีใช้

ส� าห รับล� า เลียงขนส่ง ในช่วงสงคราม

เวียดนามจากภาคเหนือสูภ่าคใต้ ซึง่สว่นใหญ่

จะผา่นลาวและกมัพชูา เส้นทางนีเ้ป็นเส้นทาง

ท่ีสลบัซบัซ้อน คดเคีย้ว ปัจจุบนัเส้นทางนี ้

ปกคลมุไปด้วยป่าลกึและกลบัมาสูค่วามสงบ

ดงัเดมิ

ตามเส้นทางหมายเลข 9 มีถนน

หลายสายซึ่งแยกออกมาจากเส้นทางสาย
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โฮจิมินห์ท่ีวิ่งจากภาคเหนือสู่ภาคใต้ ซึ่ง

ปัจจบุนัมีเพียงซากของอดีตสงครามเวียดนาม

และหลมุระเบิดให้เห็นเท่านัน้ ตรงข้ามกับ

ไฟสงครามท่ีได้สร้างความวุ่นวายในอดีต

โดยสิน้เชิง

แต่มีค�าเตือนส�าหรับความปลอดภัย

ของนกัทอ่งเท่ียววา่อยา่เข้าไปในป่าโดยไมมี่

ไกด์ประจ�าท้องถ่ินเดด็ขาดเพราะยงัคงมีร่องรอย

สงครามให้เหน็อยูคื่อระเบดิท่ียงัไมแ่ตกฝังอยู่

นัน่เอง

พืน้ท่ีนีย้งัมีบริษัทท่ีขุดแร่ทองค�าและ

ทองแดง ซึง่เร่ิมก่อตัง้ในปี ค.ศ. 2003 ในระหวา่ง

ท่ีมีการขดุแร่นัน้ทางบริษัทก็มีการท�าลายกบั

ระเบิดท่ีหลงเหลืออยู่ ทางบริษัทยงัช่วยให้

ประชาชนในท้องถ่ินมีงานท�า ความเป็นอยู่

ก็ดีขึน้ตามล�าดบั

เส้นทางสายนีย้งัมีศนูย์การทอผ้าฝ้าย 

- ผ้าไหม ท่ีตัง้โดยบริษัทขุดบ่อแร่นี ้ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะการทอผ้าของ

ชนพืน้เมืองและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ

คนในพืน้ท่ี ซึง่นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะซือ้

สินค้าเหล่านีไ้ด้ในตลาดใกล้เคียง ระหว่าง

การเดินทางจะมีเสาหินตัง้ตระหง่าน เป็น

ธรรมชาตท่ีินา่ต่ืนตาต่ืนใจ ตลอดเส้นทางสาย

โฮจิมินห์เป็นเส้นทางท่ีสะดวกในการเดนิทาง 

เส้นทางนีเ้ช่ือมกบัหมูบ้่านวีระบรีุและตดิทาง

ตอนเหนือของเมืองค�ามว่น 

ฝายกัน้น�า้เซบัง้เหยีง

สะพานตาดฮัยท่ีตัง้อยู่เหนือแม่น�า้

เซบัง้เหียง ถกูสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1942 ก่อน

จะถกูท�าลายลงด้วยระเบิดของชาวอเมริกนั

ในปี ค.ศ.1967 และในปี 1975 สะพานแหง่นี ้

ถูกสร้างขึ น้ใหม่ โดยการออกแบบของ 

เจ้าสภุานวุงศ์ ประธานประเทศคนแรกของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตลอดริมฝ่ังแม่น� า้จะพบซากปรักหักพัง

ของสะพานขนาดใหญ่บนท้องน�า้

แก่งสามมดัแตก ตัง้อยูไ่กลจากแมน่�า้

สายเดียวกันนีป้ระมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่ง

ถ้าเดนิไปตามริมแมน่�า้สายเดียวกนันีก็้จะพบ

หลมุระเบดิมากมาย  ไมไ่กลจากนีน้กัในพืน้ท่ี

ป่าสงวนดงภูเวียงยังมีหมู่บ้านของชนเผ่า

พืน้เมืองตัง้อยูถ่งึ 31 หมูบ้่าน มีพืน้ท่ีทัง้หมด 

1,970 ไร่ การเดินทางและการพักแรม

สามารถท�าได้ในชว่งฤดแูล้ง

เมืองวีระบุรี

มีน�า้ตกผาลอง ซึ่งตัง้อยู่ในเขตป่า

สงวนภชู้างแห่ มีพืน้ท่ี 1,060 ไร่ เป็นน�า้ตก

ท่ีมีความสวยงาม การเดินทางเข้าไปชม

ก็สะดวกสบาย สามารถเดนิทางเข้าไปพกัแรม

ในพืน้ท่ีป่าสงวนได้ในชว่งฤดแูล้ง
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บทบาทของเวียดนามในโลกสมัยใหม่

เหว๋ียน ตรูง (Nguyen Trung) อดีต

เอกอคัรราชทตูเวียดนาม นกัวจิยั และนกัเขียน

ท่ีมีผลงานมากมาย ได้ท�าการวิเคราะห์

เก่ียวกบัโฉมหน้าของโลกในทศวรรษข้างหน้า

ว่าจะเป็นอย่างไรเม่ือประเทศมหาอ�านาจ

อย่างสหรัฐอเมริกา ก�าลงัมีบทบาทลดลง

และบทบาทของจีน ประเทศท่ีก�าลงัพฒันา

ประเทศหนึง่ซึง่ก�าลงัเดนิหน้าบนเส้นทางไปสู่

ประเทศมหาอ�านาจ แตใ่นครัง้นีผู้้ เขียนได้มี

บทความใหม่ท่ีมีการวิเคราะห์ว่าเวียดนาม

ควรจะมีแนวทางการทตูแบบใด เม่ือโฉมหน้า

ของโลกเปลี่ยนแปลง โดยผู้ เขียนได้ท�าการ

วิเคราะห์ลึกลงไปในความสมัพนัธ์ระหว่าง

เวียดนามกบัจีน ซึง่เป็นประเดน็ทางการทตูท่ี

มีความส�าคญัเป็นอย่างมากและปฏิบตัิได้

ยากมากท่ีสดุในอนาคตท่ีก�าลงัจะมาถงึ

บทความนีเ้ป็นการแสดงทัศนคติ

ส่วนตัวของผู้ เขียน โดยมีหลายประเด็นท่ี

ต้องการ การอภิปรายระหว่างผู้ เขียนและ

ผู้อ่านเพ่ือให้กระจ่างชดัเจนมากย่ิงขึน้ โดย

บทความนี ไ้ ด้น� ามาลงในหนังสือพิมพ์ 

http://www.tuanvietnam.net เพ่ือให้ผู้อา่น

ได้ร่วมอภิปราย โต๊ะข่าวเวียดนาม ศูนย์

อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา จึงได้

ท�าการแปลและเรียบเรียง เพ่ือเป็นข้อมูล 

พร้อมน�าเสนอตอ่ทา่นผู้อา่นท่ีให้ความสนใจ

ประเทศเพ่ือนบ้าน

พร้อมที่จะก้าวเดนิไปข้างหน้า

อาจกล่าวได้ว่า ทุกวันนี ้ เวียดนาม

ก�าลังมีบทบาทในเวทีสากลมากท่ีสุดใน

ประวตัศิาสตร์ของตนในฐานะประเทศเอกราช

และมีอธิปไตย ปัจจบุนัเวียดนามก�าลงัเป็น

คู่สญัญาส�าคญัๆ ของหลายประเทศ เป็น

ประเทศหนึ่ง ท่ี มี เศรษฐกิจเจริญเติบโต

หว่าย หวอ เวียด1

1 เจ้าหน้าท่ีประจ�าประเทศเวียดนาม  ศนูย์อินโดจีนศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา
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อย่างรวดเร็ว นโยบายการต่างประเทศท่ี

มุ่งเน้นความสนัติ ไมตรี และความร่วมมือ

ของเวียดนาม พร้อมกบัสถานการณ์ทางการ

เมืองของโลกท่ีเปลีย่นแปลงไป ท�าให้เวียดนาม

เร่ิมมีบทบาทท่ีเดน่ชดัมากขึน้

แตม่องดท่ีูนโยบายของเวียดนามแล้ว

ก็ต้องย้อนไปดท่ีูต่างประเทศด้วยเราจะเห็น

ความจริงวา่ เวียดนามมีบทบาทท่ีคอ่นข้างต�า่

ในนโยบายทางการทูตของประเทศซึ่งเป็น

คูส่ญัญา โดยเฉพาะนโยบายของประเทศท่ี

เป็นคูส่ญัญาท่ีส�าคญัๆ เม่ือเทียบกบัศกัยภาพ

ท่ีประเทศเวียดนามมี สาเหตไุม่ใช่เพราะวา่

เวียดนามเป็นประเทศท่ียากจน แต่มาจาก

สาเหตตุา่งๆ คือ

เวียดนามยงัไมต่ดัขาดกบัวธีิทางการทตู

ในสมยัสงคราม ซึง่เป็นวธีิการท่ีใช้ความสนบัสนนุ

จากสมาคมโลกเป็นส่วนมากโดยยังไม่ได้

พยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือเข้าร่วมแก้ปัญหา 

ซึง่เป็นปัญหาร่วมกนัของสมาคมโลก ขณะท่ี

ในชีวิตจริงแล้วคนเราย่อมต้องเป็นทัง้ผู้ ให้

และผู้ รับไมใ่ชเ่ป็นแตผู่้ รับเพียงอยา่งเดียว

สองก็คือ ถงึแม้วา่เวียดนามคาดหวงัวา่

จะได้ร่วมมือทัง้ทวิภาคีและพหุภาคีกับ

โลกภายนอก แตเ่พราะความสามารถ และ

ปัญหาภายในบางประการท�าให้เวียดนาม

ยังไม่สามารถร่วมมือได้อย่างเต็มท่ีตามท่ี

คูส่ญัญาคาดหมาย ดงันัน้ ภายในชว่งเวลา 

25 ปีท่ีผ่านมา เวียดนามจึงต้องสูญเสีย

โอกาสไปมากมาย

นโยบายทางการทูตของเวียดนามมี

ลักษณะเ ป็นอุดมการณ์จึ งท� า ใ ห้ เ กิด

ความลา่ช้ากบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลง

อยา่งรวดเร็วของโลกภายนอก และอีกอยา่ง

การทตูเป็นเร่ืองของสติปัญญาและกลยทุธ์ 

ดงันัน้ เม่ือยงัไม่สามารถสร้างจุดยืนให้กับ

ตนเองได้ย่อมไม่สามารถท่ีจะท�าให้เกิด

ประโยชน์แก่ตนและเดินหน้ารับมือกับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกได้

บรรดาสาเหตุดังกล่าวเป็นจุดอ่อน

ทางการทตูของเวียดนามและส่งผลกระทบ

ตอ่ศกัยภาพและพลงัโดยรวมของเวียดนาม 

โดยเฉพาะในการระดมรวมกลุม่เป็นพนัธมิตร

เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและ

พฒันาก้าวไปสูบ่ทบาทใหม่

ไม่ให้ตกอยู่ ในอ้อมกอดของประเทศ

มหาอ�านาจ

ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของโลก โดยเฉพาะปรากฏการณ์ท่ีประเทศจีน

ก�าลังกลายเป็นประเทศมหาอ�านาจใหม่

ของโลก และมีอิทธิพลในหลายๆ ประเทศ

ทัว่โลก จงึท�าให้เกิดความกงัวลวา่เวียดนาม

จะตกอยูใ่นอ้อมกอดของประเทศจีน

โดยเฉพาะประเทศมหาอ� านาจ

ทางตะวนัตก รวมทัง้สหรัฐอเมริกา ตา่งก็ไมอ่ยาก

ให้เวียดนามเป็นประเทศท่ีอ่อนแอ และ

ยอมรับอิทธิพลของประเทศจีน แตใ่นความ

เป็นจริงแล้ว ประเทศต่างๆ เหล่านีต้่างก็
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เข้าใจกันดีว่า เวียดนามเป็นประเทศท่ีมี

ความตระหนกัถงึเอกราชและอธิปไตยของตน

ในระดบัท่ีสงู ดงันัน้ มกัไมเ่ฟ้อฝันวา่จะชกัจงู

เวียดนามไปตามแนวทางทางการทูตเพ่ือ

ถ่วงดลุกบัประเทศจีน

แนวโน้มของกลุ่มประเทศเหล่านีม้กั

จะหวงัว่าเวียดนามจะมีความแข็งแกร่งพอ

เทียบเท่ากับบทบาทของตนในภูมิภาค 

สามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยของตนเอง

ได้ เพราะว่า เวียดนามในปัจจุบันไม่ใช่

เป็นศัตรูของกลุ่มประเทศมหาอ�านาจเดิม 

เวียดนามปัจจบุนัไมมี่การแยง่ชิงผลประโยชน์

กบัพวกเขาและท่ีส�าคญักวา่ คือ หากเวียดนาม

มีความแข็งแกร่ง มีเอกราชและอธิปไตย

ของตนเองก็จะเป็นประโยชน์ให้กบัประเทศ

เหลา่นีบ้นเวทีทางการเมืองโลก

สาเหตท่ีุต้องกลา่วถงึประเดน็ดงักลา่ว

เพ่ือให้ไมห่ลงผิดกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีถือวา่

เป็นการยุ่งเก่ียวกิจกรรมภายในประเทศ

เพ่ือเปลีย่นแปลงระบบการเมืองของเวียดนาม 

ซึ่งกลุ่มประเทศต่างๆ เหล่านีม้ักใช้วิธีการ

ผลักดันกระบวนการประชาธิปไตยและ

ปัญหาสทิธิมนษุยชน

แนน่อนวา่ ระบบการเมืองของเวียดนาม

และระบบการเมืองของกลุม่ประเทศตะวนัตก

มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะทางด้าน

ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน บรรดา

ประเทศตะวนัตกมกัใช้วิธีสร้างนโยบายเพ่ือ

ก้าวก่ายเข้าไปในประเดน็ประชาธิปไตยและ

สิทธิมนษุยชนของต่างประเทศเพ่ือกระจาย

อิทธิพลของตนไปยงัประเทศต่างๆ รวมทัง้

ประเทศจีน ไมมี่ประเทศใดในโลกโดยเฉพาะ

ประเทศมหาอ�านาจท่ีไมอ่ยากขยายอิทธิพล

ของประเทศตนเองไปยงัตา่งประเทศเพ่ือใช้

ประโยชน์และกระทบจดุอ่อนของประเทศท่ี

เก่ียวข้องด้วย

น่ีคือกฎแหง่ชีวติและกฎแหง่ววิฒันาการ

ของสงัคมมนษุย์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ

นับตัง้แต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคต

ก็เชน่เดียวกนั การสง่อิทธิพลและรับอิทธิพล

ระหว่างกนัก็ยงัเกิดขึน้และผู้ ท่ีชนะย่อมเป็น

ผู้ ท่ีมีความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบั

สถานการณ์ได้ดีและเหนือกวา่คูแ่ขง่

มีศักยภาพอย่างแท้จริงจึงจะสามารถ

เป็นมติรอย่างเท่าเทยีมกันได้

นโยบายทางการทูตของเวียดนาม

ท่ีคาดหวงัวา่จะเป็นมิตรกบัทกุประเทศ เป็น

นโยบายท่ีถกูต้อง แตต่ามความเป็นจริงแล้ว 

มีแตน่�า้ใจและความคดิท่ีดี โดยไมมี่ศกัยภาพ

อย่างแท้จริงหรือผลประโยชน์เก่ียวข้อง

แต่อย่างใดมาเป็นพืน้ฐานในการสถาปนา
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ความสมัพนัธ์ก็คงเป็นไปไมไ่ด้ ดงันัน้ ค�าถาม

ท่ีตัง้ขึน้มาเพ่ือเป็นการเปิดทางในการกระชบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างเวียดนามกบัประเทศ

ตา่งๆ วา่ :

เราหวงัว่าจะเป็นมิตรกบัเขาแล้วเขา

อยากเป็นมิตรกบัเราหรือเปล่า?

ท�าอย่างไรเราจึงจะเป็นมิตรของเขาได?้

ท�าอย่างไรเขาถึงจะต้องการเป็นมิตร

ของเรา?

ท�าอย่างไรเพือ่ใหเ้ขาไม่อยากเป็นมิตร

กบัเราแต่ก็ไม่ต่อตา้นเรา?

ท�าอย่างไรเพือ่ใหเ้ขาไม่อยากเป็นมิตร

กบัเราแต่ใหค้วามเคารพเรา?

ท�าอย่างไรเพือ่เราไม่ถูกดึงเข้ามาเป็น

ตวับงัหนา้ใหก้บัผูอื้น่?

ท�าอย่างไรเพือ่ให้ได้เพือ่นมากย่ิงข้ึน

และศตัรูลดลง? เป็นตน้

ทางการทูตของเวียดนามถือว่ามี

ประสบการณ์มากมายในเร่ืองดงักลา่ว การท่ี

สร้างความสมัพนัธ์ ก่อนอ่ืนก็ต้องเอาใจใส่

การพฒันาประเทศตนเองให้มีความแขง็แกร่ง 

มีความฉลาดเฉลยีว มีเอกลกัษณ์ของตนเอง 

ทรงอิทธิพล มีกลยทุธ์ และกล้าท่ีจะด�าเนิน

นโยบายของตนเสยีก่อน แนวทางทางการทตู

ของเวียดนามต้องเร่ิมต้นท่ีพลงัภายในประเทศ 

ไม่มีอุดมการณ์ใดท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง

กฎเกณฑ์แหง่ชีวิตนีไ้ด้

เวียดนามก�าลังมีบทบาทท่ีดีอย่าง

ไม่เคยมีในประวตัิศาสตร์ บทบาทดงักล่าว

สามารถน�ามาซึ่งการสร้างสรรค์ พัฒนา 

และป้องกนัประเทศได้ ขณะเดียวกนัสามารถ

ขยายอิทธิพลของตนออกไปสู่โลกภายนอก 

แต่สิ่ง ท่ีส�าคัญส�าหรับการทูตเวียดนาม

ในปัจจบุนั คือ ต้องสามารถรับรู้ถงึการเปลีย่นแปลง

ของโลกภายนอกและผลประโยชน์ของ

ประเทศชาตอิยา่งวอ่งไวและถกูต้องบนพืน้ฐาน

ของเอกราชและอธิปไตยของตน

ความสัมพนัธ์เวียดนาม - จนี : ประเดน็

ส�าคัญที่ สุดในนโยบายทางการทูตของ

เวียดนาม

ประเทศจีนก�าลงัเดินทางไปสูป่ระเทศ

มหาอ�านาจของโลกแต่การขยายตัวของ

ประเทศจีนออกไปยงัทิศเหนือ ทิศตะวนัตก 

และตะวนัออกคงเป็นไปไม่ได้ เม่ือมองดใูน

แผนท่ีทางภมิูศาสตร์และแผนท่ีทางการเมือง

เราสามารถมองเห็นประเด็นดงักล่าวอย่าง

ชัดเจน โดยในประวัติศาสตร์จีน เคยมี

ความขัดแย้งกับสหภาพโซเวียตมาเม่ือปี 

1969 และเม่ือต้นปี 2009 นี ้นาย Timothy 

Keating จากสหรัฐอเมริกา ก็ได้ปฏิเสธ

ข้อเสนอแบ่งปันอ�านาจในการควบคุม

มหาสมทุรแปซฟิิกให้แก่ประเทศจีน นบัตัง้แต่

อดีตจนถงึปัจจบุนั ประเทศญ่ีปุ่ นก็ไมยิ่นยอม

ค�าเรียกร้องของจีนในเร่ือง หมูเ่กาะและทะเล

ระหว่างทัง้สองประเทศ ปัจจุบันชายแดน

จีน - อินเดีย ก็ก�าลังร้อนระอุ เป็นต้น 

เหลือเพียงทิศเดียวคือ ทิศใต้ท่ีสามารถช่วย
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ใ ห้ประ เทศ จีนขยายตัว ย่ืนออกไปยัง

มหาสมุทรแปซิฟิก และบทบาทใหม่ของ

ประเทศมหาอ�านาจได้

การเปลีย่นแปลงทางด้านการเมืองโลก

และพัฒนาการของประเทศจีนท�าให้เกิด

สถานการณ์เชน่นัน้ โดยไมมี่สิง่อ่ืนใดสามารถ

ก�าหนดให้เกิดสถานการณ์ดงักลา่วได้

ไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญท่ีทกุครัง้การประชมุใหญ่

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนบัตัง้แต่ปี 1949 

มักจะหาวิธีเพ่ือท่ีจะลบเลือนความกังวล

ของสมาคมโลกเ ก่ียวกับอนาคตของ

ประเทศจีน การยกธงต่อต้านสหรัฐฯ เป็น

ประเทศมหาอ�านาจของโลกแต่เพียงผู้ เดียว 

แตใ่นชว่งเวลาท่ีผา่นมา จีนเร่ิมยกเลกิค�าพดู 

“การพัฒนาของจีนเป็นการพัฒนาอย่างมี

สนัต”ิ และมกัจะกลา่วถงึสองค�าวา่ : win - win 

หรือตา่งฝ่ายตา่งก็ชนะมากย่ิงขึน้

ขณะเดียวกนั ส�านกัขา่วของประเทศจีน

ในทกุสมยั ไมเ่คยหยดุเปิดเผยความคาดหวงั

ในการขยายอาณาเขตของรัฐบาลจีน

โดยเฉพาะค�ากล่าวของอดีตรัฐมนตรี

กระทรวงกลาโหมของจีนในการประชุม

อภิปรายเก่ียวกับ “ยุทธการสงครามใน

อนาคต” ท่ีได้จัดขึน้เม่ือปี 2005 และได้

เปิดเผยในวารสาร “ยทุธการ” ของประเทศ

อินเดียฉบับเม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2552 

ท่ีผ่านมา ท่ีกล่าวถึงความสามารถของจีน

ในการโจมตีประเทศสหรัฐฯ โดยใช้อาวุธ

ชีวภาพเพ่ือแยง่ชิงแผน่ดนิของสหรัฐฯ รวมทัง้

บทบาทของสหรัฐฯ ในโลก และกลา่ววา่ “น่ีคือ

กระบวนการท่ีไมส่ามารถหยดุยัง้ได้” อยา่งน้อย

ก็จะแทนบทบาทของสหรัฐฯ ในทวีปเอเชีย

สิ่ งต่างๆ เหล่า นี แ้สดงให้ เห็นถึง

ความคาดหวังในอ�านาจท่ีย่ิงใหญ่ของจีน

ไมเ่คยหยดุน่ิง เวียดนามเป็นประเทศเพ่ือนบ้าน

ของจีนจึงไม่สามารถท่ีจะย้ายไปท่ีอ่ืนเพ่ือ

หลีกเลี่ยงความวุ่นวายนีไ้ด้ ดังนัน้มีเพียง

วธีิเดียวก็คือต้องค�านงึถงึสิง่ท่ีจะท�าในอนาคต

ช่องว่างระหว่างแถลงการณ์ร่วมและ

การปฏบิตัจิริง

หลงัจากการประชมุระดบัสงูระหว่าง

เวียดนามกับจีนเม่ือปี 1990 เป็นการเปิด

ศกัราชใหมแ่หง่ความสมัพนัธ์เวียดนาม  -  จีน 

จนถงึปัจจบุนั สองทศวรรษผา่นไป ความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศทัง้สองก็มีความสบัเปลี่ยน

ตามเวลา บางทีก็ร่วมมือบางทีก็มีความขดัแย้ง 

ไมท่ี่ใดก็ท่ีหนึง่

เร่ืองท่ีนา่สงัเกตคือ ในปีนี ้การปักปัน
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เขตแดนทางบกระหวา่งสองประเทศส�าเร็จลง 

ปัญหาทะเลจีนใต้ก็ร้อนระอขุึน้

ในชว่งเวลาท่ีผา่นมา นบัเป็นเวลาหนึง่วนั

หลังจากท่ีนาย เหงว่ียน เติ๋น สุง นายก-

รัฐมนตรีของเวียดนามไปเยือนประเทศจีน 

สมาคมชาวประมงเวียดนามต้องออก

แถลงการณ์เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2552 

เพ่ือตอ่ต้านเจ้าหน้าท่ีของจีนท่ีใช้ความรุนแรง

และชิงทรัพย์ของชาวประมงเวียดนาม ขณะท่ี

ก�าลงัหาท่ีหลบภยัจากพาย ุ Ketsana เม่ือ

วนัท่ี 26 กนัยายน 2552 ในหมูเ่กาะ หวา่ง ซา 

ของเวียดนาม และในวันท่ี 26 ตุลาคม

ท่ีผา่นมา กระทรวงการตา่งประเทศเวียดนาม

ต้องสง่เอกสารโต้ตอบการกระท�าดงักลา่วให้กบั

เอกอคัรราชทตูจีนประจ�าท่ีเวียดนาม

โดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผิดกับ

แถลงการณ์ร่วมระหวา่งกนัท่ีทางฝ่ายจีนท�า

ในปี 2551 และ 2552 เกิดขึน้มีแนวโน้มมากขึน้

และรุนแรงมากกวา่เดิม ถงึแม้วา่ “ทางฝ่าย

เวียดนามพยายามท่ีจะควบคุมตน” ตาม

ค�าแถลงของโฆษกกระทรวงการตา่งประเทศ

เวียดนามมกักลา่ว

นอกจากการกดดันให้บริษัทน�า้มัน 

BP และ EXON ต้องยกเลกิสญัญาขดุเจาะ

น�า้มันกับประเทศเวียดนาม จีนยังแถลง

นโยบาย “เขตทะเลท่ีมีรูปร่างเป็นลิน้วัว” 

ในทะเลจีนใต้ ประกาศเขตทะเลหวงห้าม

เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม - 1 สิงหาคม 2552 

แถมบางทียังส่งเรือรบไปจับไล่เรือประมง

เวียดนามในเขตทะเลของเวียดนามท่ีห่าง

จากฝ่ังเพียง 65 ไมล์….

สถานการณ์ “ร้อนๆ” “หนาวๆ” อยา่งนี ้

สลบักนัไปเร่ือยๆ ขณะเดียวกนัรัฐบาลของ

ทัง้สองประเทศมักจะมีค�าพูดสวยหรู เพ่ือ

กลา่วช่ืนชมความดีความชอบของแตล่ะฝ่าย 

แสดงให้เหน็ความแตกตา่งระหวา่งค�าพดูกบั

การกระท�ามากน้อยเพียงใด

สิง่ท่ีนา่สงัเกตก็คือ ในชว่งปี 1980 จีน

ได้ใช้ก�าลงัทางทหารเพ่ือขม่ขูห่มูเ่กาะ หวา่ง ซา 

ของเวียดนาม โดยเฉพาะการโจมตีของ

ทหารเรือจีน เพ่ือยดึเกาะบางเกาะในหมูเ่กาะ 

หวา่ง ซา เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 1988 และ

ค�าถามท่ีตัง้ขึน้มาคือ แล้วจีนจะท�าอะไรตอ่

ในสถานการณ์ทางการเมืองโลก ณ เวลาปัจจบุนั? 

หนงัสือพิมพ์ Hoan Cau Times ฉบบั

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2552 ได้ลงบทความ

เพ่ือเรียกร้องให้มีการสร้างฐานทพับนเกาะ 

เตรือง ซา ของนาวาอากาศเอกคนหนึ่ง

ของกองทพัอากาศจีน และเป็นนกัวิเคราะห์

วิจารณ์ท่ีมีช่ือเสียงได้เขียนไว้ว่า “เคียงข้าง

กบัการพฒันาการใช้ทรัพยากรทางทะเลใน

เขตทะเลจีนใต้แล้วจ�าเป็นท่ีต้องตัง้ฐานทพั

บนหมู่เกาะ เตรือง ซา โดยมีโครงสร้าง

พืน้ฐานเพ่ือให้เคร่ืองบินและเฮลิคอปเตอร์

สามารถขึน้ลง และอาวธุสงครามเคลื่อนท่ี

ประเภทอ่ืนๆ สามารถด�าเนินการได้ โดยจะ

ท�าให้เขตทะเลและท้องฟ้าของ เตรือง ซา 

กลายเป็นท่ีฝึกซ้อมรบ การด�าเนินงานนี ้
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ไม่เพียงแต่จะเป็นการป้องกันเพ่ือพัฒนา

เศรษฐกิจแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นเพ่ือพฒันา

ทางด้านการทหารอีกด้วย…”

ในความสมัพันธ์ทางการค้าระหว่าง

เวียดนาม  -  จีน ย่ิงมีปัญหามากมาย อาทิเชน่ 

ปัจจุบัน เทคโนโล ยีของ เ วียดนามก็ มี

พฒันาการท่ีดีในระดบัหนึง่แล้วแตโ่ครงการ

ตา่งๆ ท่ีร่วมมือกบัฝ่ายจีนตา่งๆ ประเทศจีน

มกัจะเป็นผู้ด�าเนินการโดยวสัด ุอปุกรณ์ และ

เคร่ืองมือต่างๆ ล้วนแต่เป็นของจีนทัง้หมด 

ไมมี่การสง่มอบเทคโนโลยีตา่งๆ แตอ่ยา่งใด 

แถมยังส่งแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศจีน

เข้าไปท�างานในประเทศเวียดนามโดยไม่ได้

รับอนญุาตนบัแสนคนเลยทีเดียว

ด้านการค้าระหวา่งประเทศ ในแตล่ะปี

เวียดนามน�าเข้าสนิค้าจากจีนเป็นมลูคา่มาก

ถงึ 10 - 13 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสนิค้า

เวียดนามท่ีส่งออกไปยงัจีนประมาณ 80% 

ถงึ 90% เป็น สิง่ป้อนเข้าให้กบักระบวนการ

ผลิตของจีน เม่ือสถานการณ์เป็นเช่นนี ้

บวกกับสินค้าหนีภาษีจากจีนก�าลังสร้าง

ความป่ันป่วนให้กบัระบบเศรษฐกิจภายใน

ของเวียดนามเป็นอย่างมาก สถานการณ์

ดงักล่าวหากยงัยืดเยือ้ไปนานๆ และมลูค่า

สินค้าส่งออกระหว่างประเทศย่ิงเติบโตขึน้

ก็จะเป็นอปุสรรคแก่ระบบเศรษฐกิจเวียดนาม 

การค้าระหวา่งประเทศมีความหมายส�าคญั

เป็นอยา่งย่ิง แตน่โยบายขยายความร่วมมือ

ทางการค้ากับประเทศจีนของเวียดนาม

หากไม่มีการปรับปรุง จะท�าให้สถานการณ์

ย�่าแยม่ากย่ิงขึน้

ทุกอย่างท่ีกล่าวมานัน้เป็นสิ่งท่ีส่ง

ผลกระทบอย่างมากมายถึงการพฒันาและ

ความมัน่คงของเวียดนามในทศวรรษท่ี 20 นี ้

ค�าท�านายถงึบทบาทในโลกที่ประเทศจนี

ต้องการ

ประวัติศาสตร์ของการแก่งแย่งกัน

ระหว่างประเทศมหาอ�านาจ ซึ่งเวียดนาม

เคยผา่นพ้นมาในสมยัสงครามเยน็จะไมก่ลบัมา

อีกครัง้ การแย่งชิงกันและการส่งอิทธิพล

ระหวา่งประเทศมหาอ�านาจสองประเทศมกัจะ

สง่ผลท�าให้ประเทศเลก็ๆ ตกอยูใ่นสถานการณ์

กลืนไมเ่ข้า คายไมอ่อก ในสมยัโลกาภิวตัน์

ของปัจจบุนั หากประเทศเลก็มีความกล้าหาญพอ 

มีความฉลาดเฉลียว มีโอกาส และเคร่ืองมือ

ท่ีทนัสมยักวา่สมยัก่อนจงึจะสามารถผลกัดนั

ตนออกจากสถานการณ์เชน่นีไ้ด้

แน่นอนว่ามีความเฉลียวฉลาดและ

ความตระหนกัถงึผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ในสถานการณ์ทางการเมืองใหม่ของโลก

จึงจะสามารถช่วยประเทศเล็กๆ ดงักล่าวมี

ทางออก แม้ในอดีต เวียดนามจะเคยผา่นพ้น

และได้รับบทเรียนนีม้ามากมาย แต่จะ

สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ของ

ปัจจบุนัและในอนาคตได้หรือไม?่

นบัตัง้แต่ท่ีเวียดนามได้รับเอกราชมา

จนถงึปัจจบุนั ความสมัพนัธ์เวียดนาม - จีน 
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เคยผ่านช่วงเวลาท่ี “เป็นทัง้สหายเป็นทัง้

พ่ีน้องกนั” เป็นสองประเทศท่ีมี “แมน่�า้ ภเูขา

ติดกัน เปรียบเสมือนริมผีปากกับฟัน” จึง

มีค�าถามขึน้มาว่า : สิ่งดีๆ ท่ีเคยมีในอดีต 

ท�าไมอนาคตเราจะท�าไม่ได้? โดยรัฐบาล

แต่ละประเทศต้องมีค�าตอบอยู่ในใจท่ีเป็น

ของตนเองว่าต้องท�าอย่างไรเพ่ือให้สิ่งดีๆ 

เหลา่นีเ้กิดขึน้มาอีกครัง้
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การค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยตัง้อยูบ่นคาบสมทุรมลาย ู

มีรูปร่างยาวจากเหนือจรดใต้ มีแนวชายฝ่ังทะเล

ยาวไปตลอดทาง ฝ่ั งตะวันตกยาวถึ ง

ประเทศมาเลเซีย เป็นเส้นทางเดินเรืออ้อม

แหลมมลายูมาทางฝ่ังตะวันออกต่อเน่ือง

ขึน้มา และอ้อมไปทางภาคตะวนัออกผา่นไป

ทางกมัพชูาและเวียดนาม

 ต�าแหน่งท่ีตัง้ของประเทศไทยตัง้อยู่

เกือบจะกึง่กลางของเส้นทางเดนิเรือระหวา่ง

จีนกบัอินเดีย  ซึง่มีความเจริญทางอารยธรรม

รุ่งเรืองสบืทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตนานนบัพนัปี  

เม่ือพิจารณาถงึการเดนิทางระหวา่งประเทศ

ทัง้สองท่ีต้องอาศยัการเดินทางโดยเรือ ซึ่ง

น่าจะต้องอาศัยบริเวณทางภาคใต้ของ

ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็น 

การเดนิทางเลยีบไปตามแนวชายฝ่ังทะเลหรือ

แลน่เรือตดัผา่นอา่วไทย และรวมไปถงึเส้นทางบก

เพ่ือข้ามคาบสมทุรด้วย ซึ่งมีผลให้ภาคใต้

ของประเทศไทยมีโอกาสติดต่อและรับ

วฒันธรรมจากทัง้สองแหลง่ได้โดยตรง

ศาสตราจารย์ชิน อยูดี่ ผู้บกุเบกิการศกึษา

วิชาก่อนประวตัิศาสตร์ในประเทศไทยเสนอ

แนวความคิดเม่ือ พ.ศ. 2519 ว่าคนก่อน

ประวตัิศาสตร์ในเอเชียอาคเนย์เร่ิมเดินทาง

โดยใช้เรือออกทะเลเม่ือราว  4,000  ปีมาแล้ว

เป็นอย่างน้อย โดยใช้หลกัฐานการย้ายถ่ิน

ของคนก่อนประวตัศิาสตร์จากทางใต้ของจีน

ไปยงัเกาะไมโครนีเซีย  ตอ่มาในปี  พ.ศ. 2528  

จากการส�ารวจขุดค้นท่ีโคกพนมดีและ

เนินดินบริเวณใกล้เคียง ในเขตอ�าเภอ

พนสันิคม จงัหวดัชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งก่อน

ประวัติศาสตร์ใกล้ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เอบิเปรม  วัชรางกูร
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ประเทศไทย มีการพบหลักฐานเป็นเบ็ด

ตกปลาขนาดใหญ่ ท�าด้วยกระดกูปลาฉลาม  

และก�าไลจากหอยมือเสือซึ่งอาศัยอยู่ใน

ทะเลลึก ในชัน้ดินซึ่งก� าหนดอายุทาง

วิทยาศาสตร์

ได้ราว 4,000 - 

3,000 ปีมาแล้ว  

น อ ก จ า ก นี ้

ยังมีแหล่งอ่ืนๆ 

ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ

ค ล้ า ย กัน อี ก

เช่น แหล่งโบราณคดีโคกพลบัและบริเวณ

ใกล้เคียง ในเขตอ�าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรีุ  

แหล่งโบราณคดีเกาะเขาพระอาดเฒ่า 

เกาะเขาแดง ถ�า้นาคในอ่าวพงังา และถ�า้ผี

หวัโตจงัหวดักระบ่ี

หลกัฐานการเดินเรือในเอเชียอาคเนย์

ท่ีอยูใ่นชว่งเวลา 3,000 - 2,500 ปีมาแล้ว คือ 

กลองมโหระทึกส�าริดท่ีพบทัง้บนแผ่นดิน

ใหญ่ ในเวียดนาม กมัพชูา ลาว พมา่ มาเลเซีย 

ส่ วนในเ มืองไทย  พบทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทยในภาคตะวนัออกพบท่ี บ้านท้ายไร่ 

ต�าบลวงักระแจะ อ�าเภอเมือง จงัหวดัตราด 

และหมูเ่กาะทางใต้ เชน่ เกาะสมยุ

การพบหลักฐานกระจายไปทั่วทัง้

เอเชียอาคเนย์และหมู่เกาะเช่นนี ้ แสดงว่า

คนก่อนประวัติศาสตร์ รู้จักใ ช้พาหนะ

เดนิทางออกทะเลได้เป็นอยา่งดี แตย่งัไมพ่บ

หลกัฐานแนช่ดัวา่คนก่อนประวตัศิาสตร์รู้จกั

ใช้พาหนะเดินทางออกทะเลได้เป็นอย่างดี  

และยังไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าคนก่อน

ประวตัศิาสตร์ในชว่งนัน้ใช้พาหนะชนิดใด

การค้าระหว่างอนิเดยีกับจนี

สมัยพุทธศตวรรษท่ี 1 - 5 ดินแดน

บางแห่ ง ในท วีป เอ เ ชีย เ ร่ิม เ ข้ าสู่ สมัย

ประวตัิศาสตร์ เช่น อินเดียมีการพบจารึก

กลา่วถงึพระเจ้าอโศกมหาราช กษัตริย์อินเดีย

ท่ีส่งสมณทูตมาเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ยงัดินแดนหลายแห่งรวมทัง้สวุรรณภูมิ ซึ่ง

นักโบราณคดีเช่ือว่าเป็นดินแดนซึ่งเป็น

ประเทศไทยในปัจจบุนั

หลกัฐานทางวรรณกรรมท่ีส�าคญัอีก

ชิน้หนึ่งคือมหากาพย์รามยณะ (บันทึก

เร่ืองราวช่วง 300 ปี ก่อน ค.ศ. 200 ราว

พทุธศตวรรษท่ี 3 และต่อเติมใน ค.ศ. 200 

ราวพทุธศตวรรษท่ี 8) ในช่ือวา่ “สวุรรณทวีป” 

หมายถึงคาบสมทุรทองค�าหรือดินแดนแห่ง
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ทอง โดยกลา่วถึงพ่อค้าชาวอินเดียเดินทาง

มาตดิตอ่ค้าขายกบักลุม่ประเทศทางตะวนัออก

ตัง้แต่ต้นพุทธกาล คัมภีร์ปุราณะ (ฉบับ

ปัจจบุนัมีอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 10 - 11) 

กล่าวถึงนักเดินเรือชาวอินเดียท่ีเดินทาง

ไปยังชายฝ่ังของดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และพบวา่พอ่ค้าชาวอินโดนีเซียไปแวะ

ชายฝ่ังทะเลของอินเดียด้วย

นอกจากนี ้ยงัมีชาดกในพระพทุธศาสนา

กลา่วถึงพระโพธิสตัว์ครัง้เสวยพระชาติเป็น

พระมหาชนกเดนิทางโดยทางเรือมาแสวงโชค

ยงัดินแดนสวุรรณภมิู เร่ืองเหล่านีล้้วนเป็น

เคร่ืองยืนยันว่าชาวอินเดียเดินทางมายัง

สวุรรณภมิูเป็นเวลานานแล้ว

พทุธศตวรรษท่ี 6 - 7 มีต�านานการก�าเนิด

ของอาณาจักรฟูนันซึ่งมีเมืองท่าอยู่ท่ีเมือง

ออกแก้ว ประเทศเวียดนาม ตามบนัทกึของ

ราชทตูจีนนามวา่ “คงั - ไถ” (Kang  Tai) และ  

“ช ู- ยิง” (Chu Ying) ซึง่เดนิทางไปฟนูนัในชว่ง

ปลายพทุธศตวรรษท่ี 8 (ต้นฉบบัเดมิหายไป

แต่ถกูน�ามากลา่วถึงในสมยัหลงัโดยเฉพาะ

จดหมายเหตุราชวงศ์เหลียว) กล่าวถึง

พราหมณ์โกณฑินยะ ท่ีเดินทางมาทางเรือ

ภายหลงัสมรสกบัธิดาพระยานาค (นางหลวิเหย)่ 

ซึ่งเป็นหัวหน้าของชนพืน้เมือง อาณาจักร

ฟูนนันีย้งัคงมีการพฒันาการเร่ือยมาจนถึง

พุทธศตวรรษท่ี 10 ชาวอินเดียท่ีเดินทาง

มายังสุวรรณภูมิแรกๆ ก็คงมีการแวะพัก

ตามรายทางเพ่ือหลบคลืน่ลม แสวงหาเสบียง

และน�า้จืด ท่ีใดเหมาะก็ตัง้เป็นสถานีการค้า 

ตอ่มาก็มีการตัง้ถ่ินฐานถาวร

มีการบันทึกของชาวยุโรป (The 

perilous of the Eritrean) ระบวุ่ามีท่าทาง

ฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของอินเดีย เชน่ กมรา 

(การเวริปัฏฏฺนมั) โปดเูก (กาเวริปัฏฏินมั) 

โปดเูก (อริกเมฑ ูใกล้เมืองปอนดเิชอรี ) และ

โสปัตมะ ท่ีมีเรือออกไปค้าขายยังดินแดน

สวุรรณภมิู 

ชาวอินเดียเหล่านีเ้ป็นผู้ มีความรู้ใน

วิทยาการต่างๆ รวมทัง้มีความช�านาญใน

การจดัการระเบียบสงัคมของคนหมู่มากให้

อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ นานเข้าก็ได้รับยกยอ่ง

ให้เป็นหวัหน้า เร่ิมมีการจดัระเบียบการปกครอง 

การแบ่งงาน แบ่งหน้าท่ี ดังเช่นท่ีเมือง

ออกแก้วราชธานีของอาณาจกัรฟนูนัซึง่เป็น

เ มือง ท่ี มีคูน� า้ คันดิน ล้อมรอบตามคติ

การสร้างเมืองแบบโบราณของอินเดียใน

ราชวงศ์โมริยะ ลกัษณะการสร้างแบบนีย้งัตกทอด

มาถึง เ มืองในสมัยทวารวดีในดินแดน

ประเทศไทย

ชาวอินเดียเข้ามาค้าขายกับดินแดน

แถบคาบสมทุรมลาย ู ตัง้แต่พทุธศตวรรษท่ี 

14 - 15 เป็นชาวอินเดียตอนใต้ท่ีข้ามมาจาก

แคว้นกลิงคราษฎร์ เมืองมทัราช เดินทางมา

ขึน้บกท่ีบริเวณอ�าเภอตะกัว่ป่า พงังา ลอ่งมา

ตามล�าน�า้พังงาขึน้ไปตัง้ชุมชนเมืองไชยา

ปัจจบุนั อีกพวกหนึง่กระจายออกไปตัง้ชมุชน

ชายฝ่ังทะเลตามแนวสนัทรายอ�าเภอเมือง
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สชิล นครศรีธรรมราช มีเมืองใหญ่คือบริเวณ

ท่ีเป็นเมืองนครศรีธรรมราชปัจจบุนั ซึง่เป็น

ทั ง้ เ มื อ ง ท่ า ค้ า ข า ย แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ศิ ล ป

วฒันธรรมทัง้ศาสนาพราหมณ์และศาสนาพทุธ

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีเด่นชัด

อีกแห่งท่ีแสดงถึงการตัง้ชุมชนเมืองและ

ตดิตอ่ทางวฒันธรรมกบัภายนอก คือผลจาก

การขุดค้นบริเวณแหลมโพธ์ิ อ�าเภอไชยา 

สุราษฏร์ธานี ท่ีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อ

สัมพันธ์ทางการค้านัน้ ล้วนมีพัฒนาการ

อยา่งเป็นขัน้ตอน โบราณวตัถท่ีุพบโดยเฉพาะ

อย่างย่ิง เคร่ืองถ้วยจีน แก้วและลกูปัดนัน้ 

ล้วนมีอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14 - 15 

เป็นส่วนใหญ่ ไม่พบโบราณวัตถุท่ีมีอายุ

หลังพุทธศตวรรษท่ี  16 เลย นับ เ ป็น

โบราณวตัถใุนสมยัราชวงศ์ถงั ร่วมสมยัเดียวกนั

กบับนัทกึของพระภิกษุอีจิ้ง ท่ีกลา่วถงึดนิแดน

ศรีวิชยัได้แวะพกัอยู่ถึง 6 เดือน เมืองไชยา

ก็น่าจะเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจกัรศรีวิชยั 

ซึ่งเป็นรัฐท่ีมีการค้าขายทางทะเลตะวนัตก 

จากจีนถงึชวา ตลอดไปยงัอินเดีย เปอร์เซีย 

อาหรับ และโรมนั

ในช่วงนีเ้ร่ิมมี “เมือง” ซึ่งมีลกัษณะ

คล้ายกับเมืองในอาณาจักรฟูนันเกิดขึน้

หลายเมืองท่ีบริเวณชายขอบท่ีราบภาคกลาง

ตลอดถงึภาคใต้บริเวณคาบสมทุรมลาย ูเชน่

เมืองอินทร์บรีุ  (จงัหวดัสงิห์บรีุ) เมืองดงคอน 

(จังหวัดชัยนาท) เมืองนครปฐมโบราณ 

เมืองอูท่อง (จงัหวดัสพุรรณบรีุ ) เมืองคบูวั 

(จังหวัดราชบุรี) ทางทิศตะวันตก เมือง

ศรีมโหสถ (จงัหวดัปราจีนบรีุ) เมืองดงละคร 

(จงัหวดันครนายก) เมืองพระรถ เมืองศรีพโล 

(จงัหวดัชลบรีุ) เมือพริบพล ี (จงัหวดัเพชรบรีุ) 

อาณาจกัรตามพรลงิค์ (เมืองนครศรีธรรมราช) 

เป็นต้น

จากรายการวิจัยเร่ืองเมืองโบราณ

ชายฝ่ังทะเลบริเวณท่ีราบภาคกลางของ                     

อาจารย์ทิวา ศภุจรรยาและอาจารย์ผ่องศรี 

วนาสนิ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัระบวุา่

ชายฝ่ังทะเลในสมัยทวารดีอยู่ห่างจาก

ชายฝ่ังปัจจบุนัเข้าไปประมาณ 140 กิโลเมตร 

เมืองโบราณต่างๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น

ล้วนอยูใ่กล้ชายฝ่ังทะเลเดิมทัง้สิน้

แม้จะยังไม่มีการพบหลักฐานท่ีเป็น

บนัทกึเก่ียวข้องกบัการค้าขายทางเรือโดยตรง

แตก็่มีการพบโบราณวตัถจุ�าพวกตราประทบั

รูปเรือท�าด้วยดินเผา ภาพสลักรูปเรือท่ี

ปราสาทนครวดั อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 18 

และท่ีส�าคัญก็คือ พบชิน้ส่วนของเรือซึ่งมี

เทคนิคการตอ่เรือแบบโบราณอายรุาวพทุธ- 

ศตวรรษท่ี 11 - 16 ท่ีเมืองโบราณสมยัทวารวดี 
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เชน่ แหลง่เรือคลองทอ่ม จงัหวดักระบ่ี แหลง่เรือ

ควนธานีใกล้กับวดัโคกยาง อ�าเภอกันตรัง 

จงัหวดัตรัง และแหลง่เรือท่ีบ้านโคกขวาง  อยูท่าง

ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมืองกาไว (เมืองเพนียด) 

จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเทคนิคการต่อเรือแบบ

โบราณดงักลา่วคล้ายกบัท่ีพบในบริเวณนา่นน�า้

ใกล้เคียง เชน่ เกาะสมุาตราอีกด้วย 

แม้จะยงัไมมี่การพบซากเรือสมยัทวารวดี

ท่ีสมบูรณ์ในน่านน�า้ไทย แต่รูปแบบของ

วฒันธรรมท่ีกระจายอยู่ทัว่ภมิูภาค รวมทัง้

เอกสารโบราณเป็นสิง่ยืนยนัได้วา่คนในสมยั

ทวารวดีได้มีการใช้เรือเดินทางไกลติดต่อ

ถึงกนัระหว่างดินแดนอาหรับ อินเดีย และ

สพุรรณภมิู 

พุทธศตวรรษที่ 19 สมัยสุโขทยั

สโุขทยัเป็นอาณาจกัรทางตอนเหนือ

ซึ่งมีวัฒนธรรมขอมและวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแบบลังกาเป็นรากฐาน 

ส่วนทางตอนใต้ของสโุขทยั แถบลุ่มแม่น�า้

ลพบรีุมี แคว้นละโว้ ทางตะวนัตกเฉียงใต้มี

แคว้นสวุรรณภมิู ทางตอนเหนือมีอาณาจกัร

ล้านนา เมืองต่างๆ ดังกล่าวมีหลักฐาน

การตัง้ถ่ินฐานสบืทอดมาตัง้แตส่มยัทวารวดี 

และมีการทอดวฒันธรรมให้แก่กนั โดยเฉพาะ

ศิลปะในการก่อสร้างศาสนสถานและรูป

เคารพในศาสนามีหลกัฐานทางเอกสารของ

จีนกล่าวถึงแคว้นสพุรรณภมิูและสโุขทยัว่า

มีการสง่ทตูไปทางเรือเพ่ือเจริญสมัพนัธไมตรี

กบัราชส�านกัมองโกลแหง่ราชวงศ์หยวนของ

จีนถงึ 10 ชดุทตูจากสยามจะน�าบรรณาการ 

(Tributary  relation) ไปถวายกษัตริย์จีนและ

จะได้รับของพระราชทานมีมูลค่ามากกว่า

ของท่ีน�าไปถวายหลายเทา่และเป็นท่ีต้องการ

ของตลาด เอกสารบันทึกเร่ืองการทูตไว้

อย่างละเอียดแต่มิได้กล่าวถึงการค้า อาจ

เป็นเพราะจีนมิได้

คดิวา่การแลกเปลีย่น

คณะทูตเป็นเ ร่ือง

การค้า ราชส�านัก

ในแถบนีค้งได้รับ

ผลก�าไรท่ีแฝงกับ

การค้าอยู่มาก แต่

คงมีการค้าท่ีมิได้

แฝงในรูปการทตูอยู่

ด้วย สุโขทัยมีอุตสาหกรรมการท�าเคร่ือง

ถ้วยชามมานานแล้วอย่างน้อยราวพุทธ-

ศตวรรษท่ี 16 - 17 การท่ีสโุขทยัได้ชา่งเทคนิค

จากจีนท�าให้เคร่ืองสังคโลกมีรูปแบบจีน
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อยา่งมากและมีคณุภาพดีสามารถสง่ออกได้

ในขณะท่ีสินค้าจีนขาดแคลนเพราะเกิด

สงครามกลางเมืองจากการเปลี่ยนจาก

ราชวงศ์มองโกลและราชวงศ์เหมง็ตอ่มา

พุทธศตวรรษที่  20 - 24  สมัยอยุธยา

อาณาจกัรอยธุยาถือก�าเนิดขึน้เม่ือปี  

พ.ศ. 1893  ในท�าเลซึ่งเหมาะสมจะเป็น

เมืองทา่ค้าขายทางน�า้อยา่งแท้จริง กลา่วคือ  

มีชมุชนตัง้มัน่อยูบ่ริเวณนัน้มาก่อน ตวัเกาะเมือง

ล้อมรอบด้วยแม่น� า้ 3 สาย คือ แม่น� า้

เจ้าพระยา แม่น�า้ลพบุรี และแม่น�า้ป่าสกั 

ทา่มกลางความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาตท่ีิ

เป็นแหลง่ของป่า เชน่ ทางตะวนัตก ลุม่แมน่�า้

กลอง วตัถตุ้นก�าเนิด คือ ดินเป็นหินปนูซึง่

เม่ือผสุลายตวัจะได้ดนิท่ีมีความอดุมสมบรูณ์สงู 

มีค�ากล่าวกันว่า “ช้างป่าต้น คนสุพรรณ”  

ป่าต้นอยูแ่ถบอ�าเภออูท่อง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

เร่ือยไปทางตะวนัตกจนถึงเมืองกาญจนบรีุ 

เป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วยช้างแดง แสดงถึง

ความอดุมสมบรูณ์ของผืนป่าได้เป็นอย่างดี  

สว่นทางทิศตะวนัตกก็มีป่าใหญ่ คือบริเวณ

ดงศรีมหาโพธิซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีกว้างขวาง

มากตัง้แต่กัมพูชาจนถึงจังหวัดปราจีนบุรี

และฉะเชิงเทรา

การพาณิชย์นาวีของไทยมีความเจริญ

รุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมยักรุงศรีอยธุยา

เป็น ราชธานี  เน่ืองจากชยัภมิูท่ีตัง้อยูใ่นท�าเล

ท่ีเหมาะสมเป็นจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งทางด้าน

ตะวนัออกคือ จีน ญ่ีปุ่ น กบัทางตะวนัตกคือ  

อินเดียและอาหรับ พ่อค้าท่ีเดินทางค้าขาย

ระหว่างน่ านน� า้มหาสมุทร อิน เ ดียกับ

ฝ่ังมหาสมทุรแปซฟิิกจงึมกัแวะพกัและขนถ่าย

สนิค้ารวมทัง้ซือ้สนิค้าของตนท่ีกรุงศรีอยธุยา  

หรือเมืองท่าท่ีอยู่ในราชอาณาจักรทัง้ทาง

ด้านตะวนัออกคือนครศรีธรรมราช  สงขลา  

ปัตตานี  และเมืองทา่ด้านตะวนัตกคือ  เมือง

มะริด  ทวาย  และตะนาวศรี  และด้วยสาเหตุ

ท่ีต้องท�าการค้าทัง้จีนและอินเดีย อาหรับ  

ดงันัน้ เพ่ือความสะดวกในการตดิตอ่ค้าขาย

จึงมีการตัง้ขุนนางขึน้มาท�าหน้าท่ีนี ้ คือ  

กรมท่าขวา มีหน้าท่ีติดต่อการค้ากบัพ่อค้า

จากอินเดีย อาหรับ กรมท่าซ้ายท�าหน้าท่ี

ตดิตอ่การค้ากบัจีน ผู้ ท่ีด�ารงต�าแหนง่เจ้ากรม

ทัง้สองกรมนีเ้ป็นคนเชือ้ชาติจีนและอินเดีย

หรืออาหรับ และรวมถงึการแตง่ตัง้คนทัง้สอง

เชือ้ชาติขึน้เป็นเจ้าเมืองท่าส�าคัญๆ ทาง

ด้านนัน้อีกด้วย
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การค้าระหว่างไทยกับจีนมีลกัษณะ

พิเศษคือ เป็นการค้าในระบบบรรณาการ ท่ีจีน

เรียกกนัวา่ การจิม้กล้องเพราะจีนถือวา่ตวัเอง

เป็นชาติใหญ่ต้องให้ความคุ้มครองชาติท่ี

เลก็กวา่ การน�าเอาเคร่ืองบรรณาการไปถวาย

องค์พระจักรพรรดิจีนถือว่าเป็นการแสดง

ความออ่นน้อมตอ่จีนในขณะท่ีทางฝ่ายไทยเอง

ก็ยอมรับในระบบนี ้ เพราะผลประโยชน์ท่ี

ได้รับจากการค้ากับจีนท่ีมีเป็นจ�านวนมาก

ทัง้ด้วยการส่งสิ่งของไปเป็นอันมากและ

การน�าสินค้าไปขายให้กบัพ่อค้าเอกชนของ

จีนตามเมืองทา่ชายฝ่ังทะเล เชน่ เมืองกวางตุ้ง 

เมืองเอ้หมกึ เป็นต้น การค้าของไทย สมยันัน้

จะเป็นลักษณะผูกขาดการค้าผ่านทาง

ตวัแทนการค้าของรัฐคือ พระคลงัสนิค้า และ

อาศัยพ่อค้าชาตินัน้ๆ น�าสินค้าไปขายยัง

เมืองนัน้เพ่ือความสะดวกในการติดต่อ

ค้าขายและการได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า

ในด้านต่างๆ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ

อนัเข้มงวด เชน่ ใช้พอ่ค้าเรือเพ่ือผลประโยชน์

จะได้รับด้วย หรือใช้เรือส�าเภาจีนและลกูเรือ

จีนในการค้ากบัจีน ใช้เรือแบบอาหรับในการค้า

กบัอินเดียและอาหรับ

สนิค้าของไทยท่ีสง่ไปขายยงัตา่งแดนนัน้  

ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตผลท่ีได้จากป่าและ

เคร่ืองเทศ เชน่ ไม้ฝาง ไม้กฤษณา หนงัสตัว์  

โดยเฉพาะหนงักวางเป็นสนิค้าส�าคญัท่ีสง่ออก

ไปญ่ีปุ่ นเป็นจ�านวนมาก โดยผ่านพ่อค้า

คนกลางคือ ฮอลนัดา เคร่ืองเทศชนิดตา่งๆ 

เชน่ กระวาน กานพล ูอบเชย และพริกไทย  

สินค้าส�าคัญท่ีไทยส่งไปจีนในช่วงสมัย

กรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือ ข้าว ซึ่งมี

ความต้องการมาก เน่ืองจากเกิดการขาดแคลน

ข้าวภายในประเทศ พระจักรพรรดิทรง

พยายามชกัจูงด้วยวิธีต่างๆ ให้ไทยส่งข้าว

ไปยงัจีนทัง้การยกเว้นภาษีสนิค้าข้าวพร้อมๆ 

กบัการลดภาษีสนิค้าชนิดอ่ืนให้ด้วย

ญ่ีปุ่ นเป็นอีกชาติหนึง่ในเอเชียตะวนั-

ออกท่ีมีบทบาททางการค้ากับไทยในสมัย

กรุงศรีอยธุยาเพราะอยูใ่กล้กบัจีน ในระยะแรก

เรือสินค้าจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางไป

ค้าขายถึงเพียงแค่หมู่เกาะริวกิว ต่อมาจึง

เดินทางขึน้ไปถึงเมืองท่าฮิราโด แต่ด้วย

ความยากล�าบากในการเดนิทางและอนัตราย

จากโจรสลัด ในเวลาต่อมากรุงศรีอยุธยา

ก็ไมไ่ด้สง่พอ่ค้าเดนิทางไปค้าขายเอง แตจ่ะ

ค้าขายกบัญ่ีปุ่ นผา่นคนกลางคือ ฮอลนัดา

ในช่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 21 ชาว

โปรตเุกสเป็นชาวยโุรปชาตแิรกท่ีเดนิทางเข้า

มาติดต่อค้าขายกับไทย โดยโปรตุเกสยึด

ได้เมืองกวั เมืองทา่บนชายฝ่ังภาคตะวนัตก

เฉียงใต้ของอินเดียเป็นศนูย์กลางในการขยาย

อิทธิพลทางการค้า และมายึดเอาเมือง

มะละกาบนคาบสมทุรมลายูเอาไว้อีกและ

พยายามชักชวนให้ไทยส่งเรือสินค้าไป

ค้าขายกบัมะละกา

ตอ่มาจงึมีชาตติะวนัตกอ่ืนๆ เดนิทาง

เข้าค้าขายและตัง้สถานีการค้าของตนใน
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ราชอาณาจกัร คือ ชาวฮอลนัดา ชาวองักฤษ  

ชาวฝร่ังเศส แตฮ่อลนัดามีบทบาททางการค้า

กบักรุงศรีอยธุยามากกวา่ชาติอ่ืนๆ สินค้าท่ี

ฮอลนัดาต้องการจากไทยคือ หนงัสตัว์ เขาสตัว์

โดยเฉพาะหนังกวางมีปริมาณการซือ้

ปีละหลายแสนผืน นอกจากนี ้ ก็มีข้าวซึ่ง

ฮอลนัดาส่งไปยงัเมืองปัตตาเวียศนูย์กลาง

การขยายอิทธิพลของตนซึง่ตัง้อยูบ่นเกาะชวา 

การพาณิชย์นาวีของไทยท่ีด�าเนินไปนีท้�ารายได้

ให้กับประเทศเป็นอันมาก จึงท�าให้ราช-

อาณาจกัรท่ีมีกรุงศรีอยธุยาเป็นศนูย์กลางนี ้

เจริญรุ่งเรืองอยู่เป็นเวลานานกว่า 400 ปี 

จนกระทัง่ถกูโจมตีจากกองทพัพมา่และสญูเสยี

เอกราชไปในปี  พ.ศ. 2310  การค้าทางทะเล

จึงหยดุชะงกัไปชัว่ระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีจะ

กลบัมาเฟ่ืองฟูอีกครัง้ในสมยัรัตนโกสินทร์

ตอนต้น

ในสมยักรุงศรีอยธุยาการค้าตา่งประเทศ

เป็นรายได้ท่ีส�าคญัของบ้านเมือง ประเทศคูค้่า

ในยคุแรกคือจีนและอินเดีย พระมหากษัตริย์ไทย

ตั ง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้น เ ป็น ต้นมา 

ได้ให้ความส�าคัญในเร่ืองนี ้ เช่น สมเด็จ

พระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางระเบียบราชการ

ในพระไอยการต�าแหนง่นาพลเรือน ก�าหนด

ต�าแหนง่เก่ียวกบัการค้า เชน่ ต�าแหนง่เจ้ากรมทา่ 

ลา่มภาษาตา่งๆ นายส�าเภา  นายเรือ  ต้นหน  

ซ่อมแปลงส�าเภา และเจ้าหน้าท่ีประจ�าเรือ

ตา่งๆ นบัแตรั่ชกาลสมเดจ็พระรามาธิบดีท่ี 2 

เป็นต้นมา  มีชาวยโุรปตา่งๆ ได้เข้ามาตดิตอ่

การค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัย

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กระทั่งมี

ค�ากลา่ววา่ “เงินทองไหลมาเทมา”

หลงัจากนัน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย

แม้วา่การค้ากบัชาตติะวนัตกจะเสือ่มโทรมลง

แต่การค้ากับประเทศในเอเชียด้วยกัน

กลบัขยายตวัเพ่ิมมากขึน้ กรุงศรีอยธุยาเป็น

ศนูย์รวมของเรือสนิค้าชนิดตา่งๆ และมัง่คัง่

ร�่ารวยอยา่งย่ิง โดยเฉพาะการค้ากบัจีนซึง่เกิด

ทุพภิกขภัยในบ้านเมืองจึงต้องซือ้ข้าวไป

เลีย้งประชากร พระจกัรพรรดจีินได้ยอมเปิด

ประเทศค้าขายตัง้แต ่พ.ศ. 2227

มีค�ากล่าวถึงความร�่ารวยของอยธุยา  

คือ “เมืองท่ีเต็มไปด้วยเจดีย์ทองค�า” จาก

จดหมายเหตขุองชาวตา่งประเทศ (แชร์แวส)  

ซึ่งเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราชนีมี้การบันทึกว่าอยุธยาเป็นเมือง

ท่ีเต็มไปด้วยพระเจดีย์และพระราชวงัซึ่งใช้

ทองค�าประดับ ในพระวิหารหลวงก็มี

พระพุทธรูปทองค�าสูงใหญ่ ซึ่งหมายถึง 

พระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพทุธรูปหุ้มทอง 

ในพระวหิารพระศรีสรรเพชญ์  จากค�าบอกเลา่

ต่างๆ เหล่านีค้งมีส่วนท�าให้อยุธยาเป็น

เมืองท่ีคนจากต่างถ่ินอยากเข้ามาติดต่อ

ค้าขายและชมความงามตระการตาของ

สถานท่ีส�าคญัตา่งๆ

ในสมัยนี ถ้ึ ง เ ป็นยุคทองของการ

อนรัุกษ์โบราณสถานในสมยัอยธุยา มีการใช้

พระราชทรัพย์จ� านวนมากปฏิสังขรณ์
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วดัวาอารามตา่ง  ๆเชน่ วดัพระราม วดัราชบรูณะ 

วดัมเหยงค์ วดัภูเขาทอง ฯลฯ งานบูรณะ

เหลา่นีต้้องใช้พระราชทรัพย์เป็นจ�านวนมาก 

คงเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ

ในชว่งท่ีบ้านเมืองสงบตดิตอ่กนัมาเป็นเวลา

นานได้เป็นอยา่งดี

อยุธยาซึ่งเคยเป็นราชธานีท่ีรุ่งเรือง

ตอ่เน่ืองกนัมาถงึ  417  ปี  ก็มีอนัต้องปิดฉากลง

ในรัชสมยัของสมเด็จพระเจ้าเอกทศั ท่ีเกิด

สงครามเสยีกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 มีการปล้น

สะดม ฉดุคร่ากวาดต้อน ท�าลายวดัวาอาราม  

เผาบ้านเรือนนับหม่ืนหลงั ไฟไหม้อยู่นาน

นบัเดือนจงึสงบ อยธุยาท่ีเคยมีความรุ่งเรือง

ในด้านตา่งๆ ก็ถงึกาลอวสานในครัง้นัน้

กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์

การพาณิชย์ของไทยเร่ิมต้นขึน้ใหม่

อีกค รั ้ง ในสมัยธนบุ รีหลังจากสมเด็จ

พระเ จ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนา

กรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ การฟื้นฟู

และบูรณะปรับปรุงบ้านเมืองต้องใช้เงิน

จ�านวนมาก  การค้าทางทะเลเป็นการหารายได้

เข้าประเทศได้เป็นจ�านวนมากในระยะเวลา

อนัสัน้ พระองค์จงึทรงพยายามฟืน้ฟกูารค้า

ทางทะเลขึน้ใหม่อีกครัง้ ทรงโปรดฯ ให้มี

การตดิตอ่กบัราชส�านกัจีนเพ่ือขอการรับรอง

ฐานะของพระองค์อันจะน�ามาซึ่งการเปิด

การค้าอย่างเป็นทางการกบัจีนอีกครัง้หนึ่ง 

แตใ่นระยะแรกของการพยายามตดิตอ่กบัจีน

ไมป่ระสบผลส�าเร็จ  เพราะทางราชส�านกัจีน

ไม่รับรองฐานะของพระองค์ จนในท่ีสุด

ทางราชส�านกัจีนยอมรับรองฐานะของพระองค์ 

การพาณิชย์นาวีของไทยจงึเร่ิมขึน้ใหมอี่กครัง้หนึง่ 

แตรั่ชสมยัของสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ก็สิน้สดุในระยะเวลาอนัรวดเร็วในปี พ.ศ. 2325 

นัน้เอง

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช รัชกาลท่ี 1 เสดจ็ขึน้ครองราชย์

พระองค์โปรดฯ ให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบรีุ

ข้ามมายังฝ่ังกรุงเทพมหานคร  ในสมัยนี ้

การฟืน้ฟูบูรณบ้านเมืองยงัคงด�าเนินต่อไป

และสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช

ก็ทรงฯ ด�าเนินนโยบายการค้าทางทะเล

เชน่เดียวกบัท่ีสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช

ได้ด�าเนินการมา และในการติดต่อกับ

ราชส�านักจีนในระยะแรกก็ประสบปัญหา

การไม่ยอมรับรองฐานะของพระองค์

เช่นเดียวกัน แต่ในท่ีสุดทางราชส�านักก็

ยอมรับฐานะของพระองค์และมาสูก่ารสง่เรือ

สินค้าไปค้าขายยงัฝ่ังทะเลของจีน การค้า

ทางทะเลกับจีนมาเจริญรุ่งเรืองมากใน

รัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้า- 

นภาลัย รัชกาลท่ี 2 และพระบาทสมเด็จ

พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 3 ดงัปรากฏ

ในเอกสารของชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามา 

ยังกรุงเทพมหานครในขณะนัน้ กล่าวถึง

การค้าส�าเภาระหวา่งไทยกบัจีนจ�านวนมาก

ถงึ 90% ของจ�านวนการค้าทัง้หมดของประเทศ
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สนิค้าท่ีค้าขายก็ยงัคงเป็นสนิค้าท่ีเป็น

ผลติผลจากป่า เชน่ ไม้ฝาง ไม้กฤษณา ไม้สกั 

และผลติผลทางการเกษตร เชน่ ข้าว ยาสบู  

และเคร่ืองเทศตา่ง  ๆเชน่ กระวาน กานพล ู ดีปลี 

อบเชย พริกไทย เป็นต้น และในสมัยนีเ้อง

มีการสง่เสริมให้น�าชาวจีนอพยพมาท�า การ

เพาะปลูกอ้อยและท�าน�า้ตาลทรายตาม

กรรมวธีิแบบโบราณของจีน พืน้ท่ีท่ีปลกูอ้อย

กนัมากคือ เมืองนครไชยศรี เมืองฉะเชิงเทรา 

และเมืองสมทุรสาคร เป็นต้น

นอกจากการค้ากบัจีนแล้ว ไทยยงัสง่

เรือสินค้าไปค้าขายกบัเพ่ือนบ้าน เช่น แถบ

คาบสมทุรมลาย ูเกาะชวา เป็นต้น โดยเฉพาะ

สิงคโปร์ซึ่งกลายเป็นศนูย์กลางการค้าแถบ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จากองักฤษได้เข้ามา

ยึดครองในปี พ.ศ. 2363 และตัง้สิงคโปร์

เป็นศนูย์กลางในการขยายอิทธิพลทางการค้า

ในเอเชียจากอินเดียไปยงัจีน

ในบรรดาชาติตะวนัตกท่ีเข้ามาติดตอ่

ค้าขายกบัไทยในสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้นนัน้

อังกฤษเป็นชาติท่ีมีบทบาทมากกว่าชาติ

ตะวันตกอ่ืนๆ โดยอังกฤษส่งนายจอห์น 

ครอว์เฟิร์ด (John Croward) เข้ามาขอท�า

สนธิสัญญาทางการค้ากับไทยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  

รัชกาลท่ี 2 ในปี พ.ศ. 2367 แตไ่มป่ระสบผลส�าเร็จ 

แต่ในท่ีสุดการท�าสนธิสัญญาทางการค้า

ระหว่างไทยกับอังกฤษก็ประสบผลส�าเร็จ

ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั 

รัชกาลท่ี 3 โดยอังกฤษส่งร้อยเอกเฮนร่ี 

เบอร์น่ี (Henry Burney) เป็นตวัแทนเข้ามา

ท�าสนธิสัญญา โดยมีสาระส�าคัญให้ไทย

เปิดการค้าเสรีโดยไมต้่องผา่นพระคลงัสนิค้า  

และก�าหนดพิกัดอัตราภาษีสินค้าเข้าและ

ออก แตอ่ยา่งไรก็ตามแม้วา่จะมีการท�าสนธิ

สญัญากนัแล้ว แตก็่มีการละเมิดสญัญาอยู่

บอ่ยครัง้ จนในท่ีสดุองักฤษก็สง่ เซอร์จอห์น  

เบาว์ริง (Sir  John  Bawring) เข้ามาขอแก้ไข

สนธิสัญญาใหม่โดยยังคงเน้นให้ไทยเปิด

การค้าเสรีและก�าหนดพิกดัอตัราภาษีสนิค้า

เข้าและออก และเพ่ิมสญัญาในเร่ืองสทิธิสภาพ 

นอกอาณาเขตเพ่ือให้ความคุ้มครองคนใน

บงัคบัขององักฤษ

สินค้าของไทยท่ีอังกฤษต้องการ

นอกจากสินค้าจากป่าและเคร่ืองเทศแล้ว  

น�า้ตาลทรายและดีบุกเป็นสินค้าท่ีอังกฤษ

ต้องการจากไทยเช่นเดียวกัน เน่ืองจาก

ในขณะนัน้อุตสาหกรรมการผลิตกระป๋อง

ซึง่องักฤษผกูขาดอยูก่�าลงัขยายตวัและดีบกุ

เป็นวัตถุดิบท่ีใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต

กระป๋องอย่างหนึ่งท่ีองักฤษซือ้จากไทยเพ่ือ

สง่ไปขายยงัอินเดียและยโุรป  นอกจากนี ้ ก็มี

การท�าไม้สกัซึ่งบริษัทขององักฤษได้เข้ามา

ท�าสมัปทานป่าไม่สกัในภาคเหนือของไทย

หลายบริษัท เชน่ บริษัทบอมเบย์ เบอร์มา่  จ�ากดั, 

บริษัท หลนุส์ ที เลียวโนเวน จ�ากดั เป็นต้น

การพาณิชย์นาวีได้พฒันาไปอยา่งมาก

ในระยะนีเ้น่ืองจากการพัฒนาทางด้าน
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เทคโนโลยีการเดินเรือท่ีได้น�าเอาเคร่ืองจกัร

ไอน�า้มาใช้กบัเรือ  ดงัท่ีเรียกกนัวา่ เรือกลไฟ  

ท�าให้การขนสง่ทางเรือ สะดวกรวดเร็วและ

บรรทุกสินค้าได้ปริมาณครัง้ละมากๆ เรือ

ส�าเภาของจีนกลายเป็นสิง่ล้าสมยัและคอ่ย ๆ  

หายไปจากน่านน�า้ในท่ีสดุ การค้าระหว่าง

ประเทศของไทยได้พฒันาเข้าสูร่ะบบสากล

ท่ีราคาของสนิค้าขึน้อยูก่บัความต้องการของ

ตลาดซึง่เปลีย่นแปลงไปเร่ือยๆ น�า้ตาลทราย

ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นท่ีต้องการของตลาดกลบักลาย

เป็นสินค้าท่ีตลาดไม่ต้องการ เน่ืองจาก

มีจ�านวนมากเกินไปเพราะฮอลนัดาได้สง่เสริม

พัฒนาการปลูกอ้อยและเทคนิคการท�า

น�า้ตาลทรายให้ทนัสมยัขึน้โดยใช้อาณานิคม

บนเกาะชวาเป็นแหล่งผลิตอ้อยท่ีส�าคัญ  

สว่นข้าว ดีบกุ และไม้สกัเป็นสินค้าท่ีตลาด

ต้องการและเป็นสนิค้าออกท่ีส�าคญัของไทย

ท่ีส่งออกไปประเทศต่างๆ ในยโุรปโดยผ่าน

บริษัทการค้าขององักฤษ ข้าว ดีบกุ และไม้สกั 

ยงัคงเป็นสินค้าออกท่ีมีความส�าคญัต่อมา

อีกเป็นเวลานานหลายสบิปี 
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