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คำานำา 

  หนังสือที่ทุกท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นหนังสือรวบรวมปาฐกถาและ

เนื้อหาการเสวนาจากงานดิเรก ทอล์ค (Direk Talk) ประจำาปี 2561 ซึ่ง

จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 21 

มถินุายน 2561 ความตัง้ใจของการจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนีก้เ็พือ่เผยแพร่เนือ้หา

สาระอันมีประโยชน์จากงานสัมมนาดังกล่าวสู่สังคมในวงกว้าง

 งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำาปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก 

ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

ของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อ

นำาไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแต่ละปี

จะมีการคัดเลือกปัญญาชนสาธารณะที่มีผลงานทางความคิดโดดเด่นมากล่าว

ปาฐกถาในนามของท่านดิเรก ชัยนาม อดีตคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นทัง้นกัวชิาการ ผูน้ำาทางการเมอืง นกัการทตู 

และรัฐบุรุษคนสำาคัญของสังคมไทยที่สร้างคุณงามความดีไว้มากมายเมื่อครั้ง

ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยในปี 2561 ผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ผาสุก 

พงษ์ไพจิตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นนักวิชาการ

และปัญญาชนสาธารณะคนสำาคัญของสังคมไทย มากล่าวปาฐกถาในหัวข้อ 



“ปรศินาความเหลือ่มลำา้” ซึง่เนือ้หาของปาฐกถาชิน้นีม้คีวามละเอยีด หนกัแน่น 

และรอบด้าน ต่อการทำาความเข้าใจประเด็นปัญหาความเหลื่อมลำ้าซึ่งเป็น

ปัญหาใหญ่ทีส่่งผลกระทบอย่างรนุแรงลกึซึง้ต่อสงัคมไทย ทัง้ในทางเศรษฐกจิ 

การเมอืง และสายสมัพนัธ์ระหว่างผูค้นในสงัคม ปาฐกถาของอาจารย์ผาสกุไม่

เพียงชี้ถึงสาเหตุที่มาและผลกระทบของความเหลื่อมลำ้าเท่านั้น แต่ยังถกถียง

ให้เหน็ว่าความเหลือ่มลำา้เป็นปัญหาทีแ่ก้ไขได้ หากมคีวามเข้าใจและเจตจำานง

ร่วมกันของคนในสังคมอย่างถูกต้อง ข้อคิดหลายประการจากปาฐกถามีความ

สำาคัญต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะ รวมทั้งช่วยจุดประกายให้ชุมชน

วิชาการขบคิดเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งต่อไป 

 นอกจากปาฐกถาแล้ว เนือ้หาในงานดเิรก ทอล์ค ยงัประกอบไปด้วย

เวทีเสวนาของคณาจารย์สาขาต่างๆ คือ สาขาการระหว่างประเทศ สาขา

บริหารรัฐกิจ และสาขาการเมืองการปกครอง ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง “ความ

ขัดแย้งและสันติภาพ นโยบายรัฐ และประชาธิปไตย” ซึ่งประเด็นที่นำาเสนอ

มาจากการศกึษาค้นคว้าวจิยัของคณาจารย์แต่ละท่านในประเดน็ร่วมสมยัทีเ่ป็น

โจทย์สำาคัญในทางวิชาการและการกำาหนดนโยบาย เนื้อหาที่เข้มข้นและการ

แลกเปลีย่นระหว่างวทิยากรและผูฟั้งเป็นบทพสิจูน์ว่า เวททีางวชิาการและการ

ผลติสร้างองค์ความรูท้ีเ่ชือ่มโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบัสงัคมยงัมคีวามหมาย

และความสำาคัญอยู่ไม่เสื่อมคลาย 

 ในนามของผูจ้ดังาน หวงัใจเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้รบัความ

สนใจจากแวดวงวิชาการ ผู้อ่านและสาธารณชน และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม 

ยดึถอืเป็นพนัธกจิทีจ่ะสร้างพืน้ทีท่างปัญญาเพือ่สือ่สารและเชือ่มโยงองค์ความรู้ 

ทางวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป

ประจักษ์ ก้องกีรติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
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ปริศนาความเหลื่อมลำ้า

S
ผาสุก พงษ์ไพจิตร1 

ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

S

 1 ศาสตราจารย์กิตติคุณด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
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	 ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญจาก

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้แสดงปาฐกถาเพื่อระลึกถึง  

ดร. ดิเรก ชัยนาม ปูชนียบุคคล ผู้มีบทบาทเด่นในขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ

สถาปนาประชาธิปไตยในสังคมไทยแห่งสากลศตวรรษที่ 20 หัวข้อปาฐกถา

ในวนันีค้อื “ปรศินาความเหลือ่มลำ้า” จะขอเริม่ด้วยเรือ่งสาวช่างทำาผมคนหนึง่

ที่ข้าพเจ้ามีโอกาสคุยด้วย

 เธอเป็นชาวศรสีะเกษ เธอเล่าว่าแฟนได้เชญิให้เธอไปเยีย่มทีน่อร์เวย์ 

มเีรือ่งหนึง่ทีป่ระทบัใจมากทีน่ัน่ คอืได้ไปเยีย่มบ้านญาตแิละเพือ่นๆ ของแฟน 

พบว่าเมือ่เข้าใปในบ้านทกุแห่ง ดวู่าขนาดของบ้านและของแต่งบ้านไม่ต่างกนั

มาก เธอบอกว่า “ไม่เหมือนที่บ้านเราเลยที่มีบ้านใหญ่บ้านเล็กต่างกันมาก  

แต่ของเขาพอๆ กันหมดไม่ว่าที่ไหน และก็ได้ไปเยี่ยมหลายบ้านนะ” เป็นที่

น่าสงัเกตว่า สิง่ทีจ่บัตาสาวศรสีะเกษนีค้อืความเหลือ่มลำา้ในไทยกบัในนอร์เวย์

ต่างกันมาก

 ความเหลื่อมลำ้านั้นมีหลายมิติ ทั้งด้านวัฒนธรรม เชื้อชาติ รายได้ 

ศาสนา ความมัง่คัง่ การเข้าถงึสวสัดกิารสาธารณะ เช่นการศกึษา กระบวนการ

ยุติธรรม การเข้าถึงอำานาจทางการเมือง และยังมีแบบเปิดเผยหรือแอบแฝง 
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ความเหลือ่มลำา้ต่างประเภทนีล้้วนเกีย่วโยงกนัไปหมด ในทีน่ีจ้ะกล่าวในมมุด้าน

เศรษฐศาสตร์และการเมืองเป็นหลัก เนื่องจากเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมือง 

ข้าพเจ้าจึงไม่เชื่อว่าเราจะแยกสองแง่มุมนี้ออกจากกันได้ และจะเอ่ยถึงแง่มุม

อื่นด้วยเมื่อเหมาะสม

 วันนี้จะพยายามตอบปริศนาความเหลื่อมลำ้าในเมืองไทย 3 เรื่อง

 1. ความเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาหรือเปล่า?

 2. ถ้าแก้ไขต้องใช้เงินมากไหม?

 3. จะแก้ได้อย่างไร?

ความเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาหรือเปล่า?
 ข้าพเจ้าสนใจประเด็นเรื่องความเหลื่อมลำ้ามาเป็นเวลากว่า 30 ปี  

พบเจอนกัวชิาการและไม่ใช่นกัวชิาการทีบ่อกว่า ไม่ต้องทำาหรอก มเีรือ่งอืน่ทีส่ำาคญั 

มากกว่า เช่น ทำาอย่างไรให้เศรษฐกจิเตบิโตเรว็ บ้างบอกว่าจำาเป็นต้องมคีวาม

เหลื่อมลำ้า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนทำางานหนักและทำาให้เศรษฐกิจเติบโต และ

เพราะคนรวยมีเงินลงทุน2 

 แต่ขณะนีน้กัเศรษฐศาสตร์จำานวนมากเปลีย่นใจแล้ว กลบัเหน็พ้องกนั

ว่า ความเหลื่อมลำ้าสูงเป็นอุปสรรคทำาให้เศรษฐกิจชะงักงันได้ ทำาไมจึงเปลี่ยน

ทัศนคติกันง่ายๆ

 ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา หลายประเทศทัว่โลกพบว่าได้เผชญิกบัความ

เหลื่อมลำ้าที่เพิ่มขึ้นสูงมาก รวมทั้งในประเทศรวยที่สุดเช่นสหรัฐอเมริกา และ

ประเทศที่เศรษฐกิจโตในอัตราสูงที่สุดเช่นจีน 

 2 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการอภิปรายในระดับสากลและงานของนักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อ
เช่นนีแ้ละที่คิดต่างใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร. “ปัญหาความไม่เท่าเทียมและทางออกเชิง
นโยบาย” เสนอต่อทีป่ระชมุราชบณัฑติและภาคสีมาชกิสำานกัธรรมศาสตร์และการเมอืง 
ราชบณัฑติยสภา เมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2560, ฉบบัปรบัปรงุจะตพีมิพ์ใน วารสาร 
ราชบัณฑิตยสภา ในเร็วๆ นี้ 
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 ขณะนี้ทั่วโลกต่างวิตกกังวลกับผลด้านลบของความเหลื่อมลำ้าสูง 

สหประชาชาติ ธนาคารโลก ไอแอลโอ โออีซีดี เอดีบี และนักวิจัยในสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ จึงหันมาศึกษาวิจัยแง่มุมใหม่ๆ ของความเหลื่อมลำ้ามากขึ้น

อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อทำาความเข้าใจและหาทางออก ปรากฏเป็น

หนงัสอืและรายงานหลายเล่มทีใ่ห้ข้อมลูใหม่ๆ เกีย่วกบัสาเหต ุผลกระทบและ

ข้อเสนอด้านนโยบาย ทำาให้นักเศรษฐศาสตร์ต้องปรับความคิดและความเชื่อ

 ในประเด็นที่ว่าเหตุใดความเหลื่อมลำ้าจึงสูงขึ้น พิเก็ตตี (Thomas 

Piketty) ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหลาย

ประเทศและพมิพ์ผลงานชือ่ ทนุนยิมในศตวรรษที ่21 (Capital in the Twenty- 

First Century, 2013) เป็นหนงัสอืขายดมีาก เขาได้ข้อสรปุจากงานวจิยัของ

เขาว่า ความเหลือ่มลำ้าทัว่โลกจะดำาเนนิต่อไปและเลวลงเรือ่ยๆ ซึง่ภาวะเช่นนี้ 

ได้กลายเป็นสภาพปกตไิปแล้ว ขณะทีเ่มือ่สากลศตวรรษที ่20 ซึง่เป็นช่วงเวลา 

ทีห่ลายประเทศมคีวามเท่าเทยีมสงูขึน้ๆ นัน้ กลบัเป็นกรณพีเิศษ และทีค่วาม

เหลือ่มลำา้ลดลงได้ในสมยัก่อนหน้านัน้ กเ็ป็นเพราะผลของสงครามโลกสองครัง้

ที่ได้ทำาลายความมั่งคั่งของผู้รำ่ารวยอย่างสิ้นเชิงนั่นเอง

 นกัเศรษฐศาสตร์คนอืน่ๆ เหน็ว่าความเหลือ่มลำา้สงูทีเ่กดิขึน้เมือ่เรว็ๆ นี้ 

เป็นเพราะประเทศเหล่านัน้ดำาเนนินโยบายเศรษฐกจิตามแนวคดิ “เสรนียิมใหม่” 

(neoliberalism) ซึ่งเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อต่อกลุ่มผู้เป็นเจ้าของทุน

มากกว่าฝ่ายที่เป็นผู้ใช้แรงงาน บ้างเห็นว่าความเหลื่อมลำ้าที่พุ่งสูงโยงกับ 

โลกาภวิตัน์ร่วมสมยัทีเ่กดิการแข่งขนักนัแบบ “ตดัราคากนัเอง“ หรอื “race to 

the bottom“ จนในที่สุดไม่มีใครได้กำาไร ทุกคนเสียหมด

 นกัเศรษฐศาสตร์ได้เปลีย่นใจด้วยในประเดน็ทีว่่า ความเหลือ่มลำา้ดหีรอื

ไม่ดต่ีอเศรษฐกจิ จากทีเ่คยเชือ่ว่าความเหลือ่มลำา้ทำาให้เศรษฐกจิโตเรว็ ขณะนี้

ส่วนใหญ่กลบัเหน็ตรงกนัข้าม งานศกึษาทีเ่ปรยีบเทยีบประสบการณ์ของหลาย

ประเทศในโลกมีข้อค้นพบว่า ยิ่งเหลื่อมลำ้าสูงยิ่งโตช้าลง อธิบายได้ด้วยหลาย

ปัจจัยแต่หลักๆ คือ สังคมเหลื่อมลำ้าสูงขาดความเชื่อมั่น จึงตกลงกันไม่ได้ว่า
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จะใช้นโยบายอะไรถงึจะด ีและร้ายทีส่ดุสงัคมมคีวามขดัแย้งวุน่วายไม่รูจ้บ จน 

ในท้ายที่สุดทำาให้เศรษฐกิจหยุดอยู่กับที่หรือโตช้ากว่าเพื่อนบ้าน

 ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคำาอธิบายนี้ และเชื่อว่าความเหลื่อมลำ้าต่างๆ 

ในสังคมเราเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังความยุ่งยากทางการเมืองในช่วง

ประมาณเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมา แน่นอนว่ามีปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่นที่โยง

กับตัวบุคคล แต่ความเหลื่อมลำ้าเป็นปัจจัยรากฐานแน่นอน

 และไม่ใช่ความเหลือ่มลำา้ทีเ่ป็นตวัเลขสถติหิรอืกราฟเพือ่สนบัสนนุว่า 

นี่เรื่องจริง แต่เป็นความเหลื่อมลำ้า “ที่รู้สึกได้” อีกนัยหนึ่ง สังคมได้มาถึงจุด

วิกฤตเมื่อความรู้สึกว่าสังคมชักจะไม่แฟร์ได้ขยายวงไปสู่คนจำานวนมากขึ้นๆ

 เป็นที่ยอมรับกันว่า ทุกคนมีพรสวรรค์ มีความสามารถแตกต่าง 

หลากหลาย ความต่างนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้แต่ละคนได้ผลตอบแทน มี 

รายได้ มคีวามมัง่คัง่แตกต่างกนัไป จะมกีแ็ต่นกัอดุมคตสิดุโต่งเท่านัน้ทีเ่ชือ่ว่า 

สังคมซึ่งทุกคนเท่าเทียมกันหมดนั้นมีอยู่จริง แต่จุดวิกฤตจะบังเกิดเมื่อคน 

จำานวนมากขึ้นๆ รู้สึกว่าช่องว่างชักจะเกินเลยจนขาดความชอบธรรม

 ซึง่ความขดัแย้งเหลอืงแดงในช่วงทีผ่่านมาเป็นไปในทำานองนี ้ไม่มใีคร

พูดว่าเขาเคืองใจเรื่องความเหลื่อมลำ้า แต่ “สองมาตรฐาน” ที่เป็นวรรคทอง 

ของคนเสื้อแดง สื่อถึงความรู้สึกว่าสังคมไม่แฟร์อย่างแน่นอน

 และยงัคดิเล่นคำาเช่น “อำามาตย์และไพร่” เป็นคำาเปรยีบความเหลือ่มลำา้ 

ทางการเมอืง โดยใช้ศพัท์โบราณว่า ไพร่ ซึง่ในประวตัศิาสตร์ถกูยกเลกิไปแล้ว 

และ อำามาตย์ ก็หมายถึงเสนาบดีผู้รับใช้ผู้ปกครองในอดีตสมัยเท่านั้น คน 

เสือ้เหลอืงตอบโต้ โดยเรยีกคนเสือ้แดงว่า “ควาย” มนียัว่าตนเองเหนอืกว่า หรอื 

คูค่วรทีจ่ะ “มคีวามเท่าเทยีมมากกว่าคนอืน่ๆ” ดงัวรรคทองของจอร์จ ออร์เวลล์ 

(George Orwell) ที่ว่า “Some are more equal than others”

 วาทะ “สองมาตรฐาน” ติดตลาด เพราะสื่อถึงความรู้สึกว่าสังคม 

มช่ีองว่างสงูทีไ่ม่แฟร์ ผูน้ำาของเราสมยันัน้บางคนตระหนกัในเรือ่งนี ้บ้างออกมา 

พดูว่า นีเ่ป็นครัง้แรกทีค่วามเหลือ่มลำา้เป็นประเดน็ทางการเมอืงในรอบหลายปี 
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และต้องมีนโยบายแก้ไขให้ดีขึ้น

 พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นหนึง่ในนัน้ หลงัจากก่อการรฐัประหาร 

และเถลิงอำานาจเป็นนายกรัฐมนตรี เขาได้กล่าวแก่สาธารณชนใจความว่า 

ความเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และควรถอืเปน็เรื่องสำาคญัอนัดบั

ต้นๆ ที่รัฐบาลต้องมีนโยบายเพื่อแก้ไข ข้อเสนอของพลเอกประยุทธ์จึงชี้นำา

คณะกรรมาธกิารยกร่างรฐัธรรมนญูชดุแรกของรฐับาล คสช. ทีใ่ห้ความสำาคญั

กับเรื่องนี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์ (อุวรรณโณ) แต่เมื่อความวุ่นวาย

จางหาย ประเดน็ความเหลือ่มลำ้ากห็ลุดออกจากความสนใจ รฐับาล คสช. ถกู

วจิารณ์ว่าไม่ได้มคีวามรเิริม่ใหม่ๆ ด้านนโยบายทีจ่ะมผีลลดความเหลือ่มลำ้าลง

ได้อย่างมีนัยสำาคัญ

 อย่างไรกต็าม ในยทุธศาสตร์ชาตแิละการปฏริปูประเทศหกด้าน คสช. 

ได้รวมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมไว้ด้วย 

และก็ได้ทำาสามเรื่องที่อาจจะมีผลลดความเหลื่อมลำ้า หนึ่งคือได้ผ่าน พ.ร.บ. 

ภาษีมรดก สองจัดให้มีบัตรคนจน และสาม สนช. เห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ. 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 สำาหรับภาษีมรดก เทคโนแครตที่กระทรวงการคลังและนักวิชาการ

หลายคนได้พยายามผลกัดนัมาเป็นเวลานาน มาผ่านในสมยั คสช. แต่กว่าจะ 

ผ่านได้ก็ถูกแก้ไขเพื่อเอาใจผู้มีทรัพย์สินและได้เปิดช่องให้เลี่ยงภาษีได้อย่าง 

ถกูกฎหมาย จนถกูวจิารณ์ว่า “จะไม่ช่วยแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสงัคมได้

เลย แต่อาจจะมผีลด้านจติวทิยาอยูบ้่าง และทำาให้รฐัมรีายได้เพิม่เพยีงเลก็น้อย 

เท่านั้น”3 และอาจช่วยป้องกันไม่ให้ถูกวิจารณ์ว่า ไม่ได้ทำาอะไรเลย

 สำาหรับบัตรคนจน เป็นห่วงว่ากรอบความคิดและวิธีทำาไม่ได้มาจาก

 3 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม. “ปัญหาการเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจกับการเก็บภาษี
มรดกในประเทศไทย.” บรรยายในทีป่ระชมุธรรมศาสตร์และการเมอืง ราชบณัฑติยสภา 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558. 
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หลักการสิทธิของประชาชนซึ่งรัฐบาลต้องตอบสนอง เพราะเงินที่ใช้เป็นภาษี 
ที่ประชาชนจ่าย แต่เป็นเสมือนการกุศลประเภทหนึ่ง และทำาอย่างเร่งด่วนจน
ขาดความลุม่ลกึ ไม่มกีารประเมนิว่าผูไ้ด้รบัตรงเป้าจรงิแค่ไหนอย่างไร กล่าวถงึ 
พระราชบญัญตักิองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา ถกูวจิารณ์ว่ากองทนุ
ได้รบังบประมาณเพยีงบางส่วนจากรฐับาล อกีส่วนยงัต้องพึง่เงนิและทรพัย์สนิ
ที่มีผู้บริจาคให้ จึงทำาให้เกิดข้อกังขาว่าจะทำางานได้ผลเต็มที่หรือไม่4 
 นอกจากนัน้ ขณะทีป่ระกาศจะลดความเหลือ่มลำา้ รฐับาล คสช. กลบั
คดิจะเปลีย่นโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า จนดเูสมอืนต้องการยกเลกิ
กลบัไปเป็นแบบเดมิ ทัง้ๆ ทีน่กัวจิยัชีว่้าโครงการนีล้ดความเหลือ่มลำา้ได้ผล ใช้ 
งบประมาณไม่มากและคุ้มค่า จนไทยมีชื่อเสียงในเรื่องนี้ไปทั่วโลก 
 ขณะทีน่โยบายช่วยลดความเหลือ่มลำา้มน้ีอย แต่นโยบายเพิม่ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยคนจนกลับมีมาก ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เรื่องนี้แล้วในโอกาสอื่น5 
จงึจะไม่กล่าวซำา้ เพยีงแต่จะชีใ้ห้เหน็ค่าจนี ี(GINI) ทีเ่ป็นดชันแีสดงระดบัความ 
เหลื่อมลำ้า ได้ผงกหัวเพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่ลดลงในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา6 
 ทมีเศรษฐกจิคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เองพดูชดั คาดหวงั 
ว่าเมื่อโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่วางแผนไว้ทั้งประชารัฐและการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิภาค 4.0 จะตอบโจทย์การลดความเหลือ่มลำา้7 (จากผลของเศรษฐกจิ 

 4 ดเูช่น วรากรณ์ สามโกเศศ. “กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา.” กรงุเทพธรุกจิ 
6 มีนาคม 2561. 

 5 ผาสุก พงษ์ไพจิตร. “เศรษฐีไทยรวยขึ้นอีกครั้ง.” มติชนรายวัน 25 พฤษภาคม 
2561.

 6 ผาสกุ พงษ์ไพจติร. “ศาสตร์และศลิป์ในการพฒันาเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้าในสงัคม.” ใน 
ราชบัณฑิตยสภา, การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในสังคม, หนังสือ
เนือ่งในการประชมุวชิาการราชบณัฑติสญัจร ประจำาปี 2561 สำานกัธรรมศาสตร์และ
การเมอืง ราชบณัฑติยสภา เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชา 2 โรงแรม 
ปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ  

 7 “สมคดิต่อยอดประชารฐัเฟส 2 มุง่ไทยแลนด์ 4.0 – ลดเหลือ่มลำา้–พฒันาคน.” ไทยรฐั 
15 ธันวาคม 2560. 
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ไหลรนิ หรอื trickle-down effects) บ่งนยัว่าไม่ต้องมนีโยบายหรอืการปฏริปู

อะไรเป็นพิเศษ

 กล่าวได้ว่า ภายใต้สภาพการเมอืงและแนวนโยบายปัจจบุนั ไม่อาจจะ 

คาดหวังให้ความเหลื่อมลำ้าลดลงได้อย่างมีนัยสำาคัญในอนาคตอันใกล้

 ยังมีข้อค้นพบใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่เราได้จากผลงานวิจัยของโออีซีดี 

(OECD – องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา) ซึ่งเป็น 

บทเรียนให้แก่ประเทศอื่นๆ ได้

 งานวจิยัของโออซีดีี8 พบว่า ความเหลือ่มลำา้ทีพุ่ง่ขึน้ในรอบ 20-30 ปี 

ในกลุม่สมาชกิโออซีดีนีัน้ได้ตกทอดจากรุน่สูรุ่น่ เมือ่คนเตบิโตมาในครอบครวั

รายได้น้อย ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นคนมีรายได้น้อยเหมือนพ่อแม่หรือจนกว่า 

เพราะขาดทรัพย์สิน และขาดโอกาสที่จะรำ่าเรียนมีทักษะสูง เนื่องจากพ่อแม่

ไม่มเีงนิพอทีจ่ะส่งลกูให้เรยีนสงูๆ กว่าตน และความเหลือ่มลำา้สงูนีจ้ะส่งผลลบ 

ต่อเนื่องไปโดยทำาให้เศรษฐกิจของกลุ่มโออีซีดีโตช้าต่อไปอีก 25 ปี

 ข้อค้นพบของโออีซีดีนี้สำาคัญมาก ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

คนส่วนมากในยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่นเลื่อนชั้นทางสังคมได้ สามารถมีฐานะ

ดกีวา่พอ่แม่ คนรุน่ต่อมากม็ีความคาดหวงัดงักลา่ว แต่ในขณะนีห้ลายคนอาจ

ไม่สามารถบรรลุความคาดหวังเช่นที่ว่าได้ หรือทำาได้ยากขึ้น จึงทำาให้ความ

ตงึเครยีดในสงัคมสงูขึน้ และปัญหาทีพ่บในงานวจิยัของโออซีดีนีีอ้าจเป็นปัญหา 

ของเราในอนาคตด้วย

 ขณะนี้ที่บ้านเรา การพูดถึงเรื่องความเหลื่อมลำ้าและทางออกดังเช่น

เมื่อ 4 ปีที่แล้วก็หายไป แต่นัน่ก็เพราะว่าประชาชนถกูบอกให้เงียบ ประหนึ่ง

เดก็นกัเรยีนทีซ่กุซน การกำาราบปราบปรามไม่ให้แสดงความเหน็นัน้ง่ายกว่าที่ 

จะจัดการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้า

 8 OECD. Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. Focus on  
Inequality and Growth, December 2014. 
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 คำาถามคอื การพดูถงึหายไป แต่ความรูส้กึว่าสงัคมเราไม่แฟร์หายไป

หรอืเปล่า? ข้าพเจ้าคดิว่า สงัคมไทยได้ตระหนกัรูถ้งึความไม่แฟร์ไม่เป็นธรรม

หลากหลายรปูแบบมากขึน้ และหลายๆ คนพร้อมทีจ่ะลกุขึน้มาพดูให้ดงัๆ ว่า

ไม่เหน็ด้วย ดงัทีเ่ราเหน็ได้ในสือ่สารมวลชน จากข้อวจิารณ์ทีล่กูชาย Red Bull 

ลอยนวลรอดเงือ้มมอืกฎหมายไปได้9 เศรษฐนีกัธรุกจิใหญ่สามารถเข้าล่าเสอืดำา

ในป่าทุง่ใหญ่นเรศวร10 อกีทัง้ดเูหมอืนจะสนทิชดิชอบกบัข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่

อย่างเหน็ได้ชดั และเรือ่งอืน่ๆ เช่น ทายาทตระกลูเศรษฐนีกัธรุกจิใหญ่ยืน่คำาร้อง 

ขอรับความช่วยเหลือการประกันตัวจากกองทุนยุติธรรม

 สื่อสังคมเปิดช่องให้คนแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

เรื่องนี้สำาคัญ สมัยก่อน บางคนอาจแสดงความไม่พอใจแล้วก็จบกัน ปัจจุบัน

คนคนนั้นรู้ได้เกือบทันทีเลยว่ามีคนอื่นๆ อีกจำานวนเท่าไหร่ที่คิดและรู้สึกเช่น

เดียวกัน

 การเดินทางที่สะดวกขึ้นเปิดช่องให้เห็นทางเลือกหรือสิ่งที่เป็นไปได้

ในมิติต่างๆ ในสังคมอื่น เช่นที่ช่างทำาผมจากศรีสะเกษได้ตระหนักว่าความ 

เหลือ่มลำา้ในไทยกบันอร์เวย์ผดิกนัมาก การใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านสมาร์ตโฟนยิง่

เปิดให้คนไทยมีโอกาสเปรียบเทียบสภาพสังคมของเขากับสังคมอื่นๆ อย่าง

เปิดหูเปิดตามากขึ้นๆ ทุกวัน

 9 บอส หรอืนายวรยทุธ อยูว่ทิยา ทายาทเจ้าของเครือ่งดืม่กระทงิแดง ขบัรถหรชูนตำารวจ 
เสยีชวีติ ผ่านไป 5 ปีคดหีมดอายคุวามโดยทีไ่ม่สามารถนำาตวัผูก้ระทำาผดิมารบัโทษได้ 
นับเป็นคดีอื้อฉาวระดับโลกและยืดเยื้อที่สุดในประวัติศาสตร์ 

 10 นายเปรมชยั กรรณสตู ประธานบรหิารและกรรมการ บมจ. อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 
จำากดั (มหาชน) พร้อมพวก ถกูจบักมุขณะลอบเข้าไปล่าสตัว์ป่าในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์
ป่าทุง่ใหญ่นเรศวรด้านตะวนัตก พบหลกัฐานซากเสอืดำาและสตัว์ป่าคุม้ครองพร้อมอาวธุ
ปืน คดีนี้เป็นที่จับตาของสังคมอย่างมาก ศาลพิพากษาจำาคุกนายเปรมชัย 16 เดือน 
และอนุมัติิประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 4 แสนบาท 
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 เรามักจะลืมไปว่าเคยเป็นอย่างไรก่อนมีสมาร์ตโฟน ซึ่งสมาร์ตโฟนก็

เพิง่เกดิไม่กีปี่นีเ้อง ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเช่นนีต่้อทศันคตแิละโลกทศัน์

ของผู้คนจะมีมากกว่าที่เราได้เห็นแล้ว นั่นคือ คนจำานวนมากขึ้นจะตื่นตัวรับรู้

ความเหลือ่มลำา้และความไม่เป็นธรรมในสงัคมไทยเพิม่มากขึน้ๆ อย่างแน่นอน

 ดังนั้น ถามว่าความเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาหรือเปล่า 

 ถ้าหากยังมีคนคิดว่าสังคมเราไม่แฟร์ เป็นปัญหาแน่

ถ้าจะแก้ไขต้องใช้เงินมากไหม?
 คนส่วนมากคิดว่าจะแก้ไขความเหลื่อมลำา้ต้องใช้เงินมาก เช่นคิดถึง

ภาษีที่จะต้องจ่ายเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม เงินอุดหนุนครอบครัวยากจน 

คนทุพพลภาพ ฯลฯ แต่นี่เป็นวิธีคิดที่ผิด คำาถามที่ตั้งก็ผิด ผิดเพราะว่า ณ 

ปัจจบุนั ความเหลือ่มลำา้สงูทีเ่ป็นอยูแ่ล้วเป็นต้นทนุหรอื cost ทีเ่รามองไม่เหน็ 

และเราไม่ได้พดูถงึปรศินาทีต้่องถามคอื ถ้าเราไม่ตัง้ใจทีจ่ะลดความเหลือ่มลำา้

ให้ได้ ต้นทุนหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคมคืออะไร?

 ขณะนี้มีการศึกษาวิจัยจำานวนมากที่ทำาให้เรารู้ถึงต้นทุนของความ

เหลื่อมลำ้าได้ดีกว่าเมื่อก่อน มี 3 เรื่องใหญ่

 หนึ่ง ความเหลื่อมลำ้าสูงทำาให้เศรษฐกิจโตช้าลง

 ตัง้แต่ความขดัแย้งทางการเมอืงเข้มข้นขึน้กลางทศวรรษในช่วง ค.ศ. 

2000 และดำาเนินไปเป็นสิบกว่าปี เศรษฐกิจไทยโตช้าลงกว่าเพื่อนบ้าน

ประมาณร้อยละ 1-2 ต่อปี ประมาณการคร่าวๆ ได้ว่า ถ้าเราไม่มปัีญหาดงักล่าว 

จดีพีขีองเราควรจะใหญ่กว่านีส้กัร้อยละ 15 ในช่วงสบิปีทีผ่่านมา อกีนยัหนึง่ เรา 

ทุกคนจะรวยขึ้นร้อยละ 15 โดยเฉลี่ย

 นกัเศรษฐศาสตร์ศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบประสบการณ์ของหลากหลาย

ประเทศพบว่า สังคมเหลื่อมลำ้าสูงอาจจะโตเร็วได้บ้างเป็นช่วงสั้นๆ แต่จะไม่

ยนืยาวเพราะว่าปัญหาความขดัแย้ง บางทอีาจเป็นเพราะว่าทะเลาะกนัไม่รูจ้บ 

จึงไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
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 สอง สงัคมเหลือ่มลำา้สงูมปัีญหาสขุภาพมากกว่า มปัีญหาด้านสขุภาพ

ทางจติ เช่น ป่วยง่าย ใช้ยาเสพตดิมาก และมคีวามรนุแรงต่อกนั จงึเพิม่ต้นทนุ

ให้แก่สังคมในรูปของรายจ่ายด้านสุขภาพที่สูง แต่ผลิตภาพการทำางานตำ่า

 สาม ระบบเศรษฐกิจเสียโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากผลงานของ

ประชาชนแต่ละคนอย่างเตม็ศกัยภาพของเขา เพราะไม่ได้เรยีน หรอืเรยีนแบบ 

ไร้คุณภาพ

 ข้าพเจ้าไปอังกฤษเมื่อเร็วๆ นี้ ต้องนั่งแท็กซี่ไปที่พัก เมื่อคนขับรู้ว่า

เป็นคนไทย เขาตืน่เต้นและบอกเราว่าเขามคีวามสขุมากเพราะเพิง่แต่งงานกบั

สาวไทยจากโคราช เธอไม่ได้มฐีานะดหีลงัจากถกูแฟนไทยทิง้ ต้องหาเลีย้งชพี 

โดยขายของเล็กๆ น้อยๆ กับลูกสาว เมื่อเธอมาอยู่กับเขาแรกๆ พูดอังกฤษ 

ไม่ได้เลย แต่เธอตัง้ใจเรยีนภาษาและฝึกทกัษะจนสอบผ่านทกุอย่าง ขณะนีพ้ดู

องักฤษได้แล้ว ได้งานธรุการในโรงพยาบาลแห่งหนึง่ และกำาลงัจะได้พาสปอร์ต 

เป็นพลเมืองของประเทศอังกฤษ กว่าจะได้ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมและ

การทดสอบอีกหลายอย่าง แต่เธอทำาได้ คุณน้าแท็กซี่บอกว่า ภูมิใจในตัว

ภรรยามาก

 ความก้าวหน้าด้านการเรียนและการงานหลังจากที่สาวโคราชย้ายไป

องักฤษ แสดงว่าเธอมพีรสวรรค์และศกัยภาพสงู แต่ไม่เคยได้โอกาสทีจ่ะพฒันา

ตนเองในเมอืงไทย โชคช่วยให้เธอได้ย้ายไปองักฤษ และได้รบัการฝึกฝนจนเป็น 

สมาชิกที่มีคุณูปการต่อสังคมใหม่ของเธอได้อย่างเต็มที่

 ลองคิดดูว่าบ้านเรามีคนที่ขาดโอกาสได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และ

ทกัษะได้อย่างเตม็ศกัยภาพของเขา หรอืได้เข้าโรงเรยีนแต่มปัีญหาและไม่มคีน 

ช่วยอย่างเพียงพอสักเท่าไร เขาเหล่านี้อาจมีศักยภาพ เหมือนสาวโคราช แต่

ทั้งเขาเองและสังคมอาจไม่ได้ประโยชน์จากศักยภาพนี้เท่าที่ควร เหล่านี้เป็น

ความสูญเสียของสังคมไทยแน่นอน

 อันที่จริง ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคำานวณต้นทุนของความเหลื่อมลำ้านี้ แต่

ประเดน็ทีอ่ยากชีใ้ห้เหน็คอื เราต้องไม่มองนโยบายลดความเหลือ่มลำา้เป็นต้นทนุ 
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สถานเดียว ไม่ว่าจะเป็นในรูปของรายจ่ายรัฐบาลหรือภาษีที่ต้องจัดเก็บเพิ่ม 

แต่ต้องคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์จากศักยภาพความ

สามารถของประชาชนคนไทยจำานวนมากนั่นเอง

 โดยย่อ มีสองเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลต้องทำาอย่างจริงจัง เรื่องแรกคือการ

ศกึษา เรื่องนีส้ำาคญัทีส่ดุในระยะยาว เพราะความรูแ้ละทกัษะเปน็เครื่องมือให้

ทุกคนมีความสามารถเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง

 ในเรื่องการศึกษาต้องใส่ใจสองประเด็น หนึ่งคือ คุณภาพการศึกษา

ที่เด็กทุกคนได้รับต้องทัดเทียมกัน ไม่ใช่ดังที่ PISA11 scores ของไทยชี้ว่า 

นักเรียนระดับหัวกะทิของไทยได้คะแนนพอๆ กับนักเรียนจากประเทศพัฒนา

แล้วทีร่ำา่รวยของโลก ขณะทีน่กัเรยีนระดบัตำา่สดุได้คะแนนพอๆ กบันกัเรยีนของ

ประเทศยากจนและล้าหลังที่สุดของโลก12 และสอง ไม่ว่ารวยหรือจนจะต้องมี 

 11 PISA ย่อมาจาก Programme for International Student Assessment เป็นโครงการ
ที่ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาหรือโออีซีดี (OECD - Organisation for Economic Co-operation 
and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษา ในการ 
เตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จำาเป็นต่อการ 
ดำารงชวีติในโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง กว่า 70 ประเทศจากทัว่โลกเข้าร่วมโครงการ มี
การวดัผล “การรูเ้รือ่ง” หรอื “literacy” ของนกัเรยีนอาย ุ15 ปีใน 3 ด้าน คอื การรูเ้รือ่ง
คณติศาสตร์ การรูเ้รือ่งวทิยาศาสตร์ การรูเ้รือ่งการอ่าน เริม่ทำาในปี 2543 และทำาซำา้ 
ทุก 3 ปี การเสนอข้อมูลให้เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศต่างๆ ก็เพื่อกระตุ้นให้
ประเทศทีม่ปัีญหาปรบัปรงุนโยบายการศกึษาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีน่กัเรยีนได้ 
รบั สำาหรบัผลการทดสอบนกัเรยีนนานาชาตใินปี 2558 สงิคโปร์รัง้อนัดบั 1 ทัง้ 3 ด้าน 
ขณะที่ไทยได้คะแนนลดลงจากการทดสอบครั้งก่อนเมื่อปี 2555 ในทุกด้าน 

 12 ข้อมูลที่ชี้ว่าไทยมีความเหลื่อมลำ้าทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจริง ดูได้จาก สมหวัง  
พธิยิานวุตั.ิ “ความเป็นธรรมทางการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้าในสงัคม
ไทย.” ใน ราชบณัฑติยสภา, การสร้างความเป็นธรรมเพือ่ลดความเหลือ่มลำ้าในสงัคม, 
หนงัสอืเนือ่งในการประชมุวชิาการราชบณัฑติสญัจร ประจำาปี 2561 สำานกัธรรมศาสตร์ 
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โอกาสพอๆ กันที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ว่าลูกคนรวยมีโอกาส

มากกว่าลูกคนจนอย่างมากมาย เช่นในขณะนี้ ลูกคนรวยมีโอกาสเรียนถึง

ปริญญาตรีมากกว่าลูกคนจนถึง 6 เท่า13 

 นอกจากการศกึษาคณุภาพแล้วกค็อืสวสัดกิารสงัคม รวมทัง้ต้องธำารง

ระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้าไว้ให้ได้และทำาให้ยัง่ยนื เพือ่รองรบัสงัคมสงูอายุ 

และส่งเสริมสุขอนามัยของแม่และเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศ นักวิชาการ 

ได้คำานวณต้นทนุทีต้่องใช้เพือ่สวสัดกิารสงัคมทีค่รอบคลมุของไทย จะกล่าวถงึ 

เรือ่งนีใ้นลำาดบัต่อไป ในทีน่ีจ้ะกล่าวเพยีงว่า รายจ่ายเหล่านีไ้ม่สงูมากเลยเมือ่

เทียบกับต้นทุนหรือ cost ของสังคมซึ่งความเหลื่อมลำ้าที่เป็นอยู่ได้ก่อขึ้น ซึ่ง

ก็คือ หนึ่ง ความเติบโตที่หายไป สอง ปัญหาสุขภาพ และสาม ความสูญเสีย

เพราะว่าสังคมไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากประชาชนที่มีคุณภาพ

 ดังนั้น จะแก้ไขความเหลื่อมลำ้าสูงต้องใช้เงินมากใช่ไหม เป็นการตั้ง

คำาถามผิด 

 ต้องถามใหม่ว่า ต้นทุนของความเป็นสังคมเหลื่อมลำ้าสูงเท่าไร

แก้ไขความเหลื่อมลำ้าได้ไหม?
 ความเหลื่อมลำ้าสูงไม่อาจแก้ได้อย่างรวดเร็วแม้ว่ามีหลายนโยบายที่

ช่วยได้ ข้าพเจ้าคดิว่าสองเรือ่ง คอื การศกึษาและสวสัดกิารสงัคมสำาคญัทีส่ดุ14

และการเมอืง ราชบณัฑติยสภา เมือ่วนัที ่28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชา 2 
โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ, น. 11. 

 13 ลูกคนฐานะดีมีโอกาสได้เรียนถึงปริญญาตรีร้อยละ 60 เทียบกับลูกคนจนที่มีโอกาส
เพียงร้อยละ 10 ดู ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์. สู่สังคมไทยเสมอหน้า. ผาสุก พงษ์ไพจิตร 
บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557. 

 14 อย่างไรก็ตาม สำาหรับสังคมที่คนจำานวนมากยังพึ่งพิงภาคเกษตร ยังต้องพิจารณาถึง
การปฏริปู การบรหิารจดัการ และการกระจายการถอืครองทรพัยากรทีด่นิเป็นหนึง่ใน
มาตรการลดความเหลื่อมลำ้า ซึ่งเรื่องนี้นั้นไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่กล่าวในที่นี้ 
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ก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงความสำาคัญของการศึกษาและบทบาทในการลดความ

เหลื่อมลำ้าแล้ว ส่วนนี้จะพูดถึงเรื่องสวัสดิการสังคมอื่นๆ ด้วย ซึ่งในประเทศ

ที่มีความเหลื่อมลำ้าตำ่านั้นให้ความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องการศึกษา 

ได้แก่ เรื่องบำานาญ สุขภาพ การอุดหนุนครอบครัวผู้ทุพพลภาพ การชดเชย

คนตกงาน การฝึกอาชีพใหม่ การอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัย ฯลฯ แทบทุกสังคม

ยอมรับกันว่าการใช้จ่ายด้านการศึกษาเป็นการลงทุนที่จำาเป็น แต่สำาหรับเรื่อง

สวัสดิการสังคมอื่นๆ ยังไม่เป็นที่ยอมรับกัน ในประเทศกำาลังพัฒนามักมอง

ว่าเป็นความสิ้นเปลืองงบประมาณสาธารณะ ตรงนี้อาจจะได้อิทธิพลความคิด 

ของนักเศรษฐศาสตร์บางกลุ่มที่พรำ่าว่าโครงการรัฐสวัสดิการไม่ดี ไม่ช่วยเพิ่ม

ผลิตภาพหรือ productivity 

 ที่สหรัฐอเมริกา มีคนคิดแบบนี้เป็นอันมาก แต่ก็มีนักเศรษฐศาสตร์

ที่เห็นต่าง15 โดยได้ชี้ว่าในภาพใหญ่นั้น ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้ต่อหัว

ประชากรและผลิตภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนี อังกฤษ หรือฝรั่งเศส ล้วนมี 

ขนาดของรัฐสวัสดิการที่ใหญ่ และหากมองย้อนไปสู่อดีตสมัยสากลศตวรรษ 

ที ่20 ประเทศเหล่านีเ้ตบิโตในอตัราสงูกว่าปัจจบุนั การศกึษาเปรยีบเทยีบได้ชี้ 

ให้เหน็ว่า สาเหตทุีป่ระเทศพฒันาแล้วเตบิโตในอตัราสงูในสากลศตวรรษที ่20 

กเ็พราะรฐับาลมกีารลงทนุด้านการศกึษาและสขุภาพอย่างแขง็ขนั จนประชากร

มีสุขภาพและทักษะดี เป็นคุณูปการต่อการเพิ่มผลิตภาพที่สำาคัญ เมื่อระบบ

สวสัดกิารทำาให้คนมคีวามมัน่คงในชวีติสงู พวกเขาพร้อมทีจ่ะเผชญิความเสีย่ง

จึงลงทุนมากขึ้นทำาให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไป

 สำาหรับไทยจะมีระบบรัฐสวัสดิการได้ไหมนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่า

ประเทศมเีงนิพอหรอืไม่ แต่อยูท่ีว่่ารฐับาลมคีวามมุง่มัน่ทางการเมอืง16 ทีจ่ะให้ 

 15 ดูเช่น Irwin Garfinkel and Timothy Smeeding. “Welfare State Myths and  
Measurement.” Capitalism and Society. volume 10, issue 1, 2015. 

 16 ความมุ่งมั่นทางการเมือง หมายความถึง ความปรารถนาและความมุ่งมั่นของรัฐบาล
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สิทธิพลเมืองในเรื่องนี้จริงจังเพียงใดมากกว่า

 แหล่งที่มาของเงินเพื่อใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมนี้ สำาหรับประเทศ

ส่วนใหญ่แล้วได้มาจากรายรับ ภาษีของรัฐบาล ดังนั้นความสามารถในการ

จัดเก็บภาษีให้ได้ในระดับที่จะนำามาใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการสังคมจึงสำาคัญมาก

 งานศกึษาวจิยัของคณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดย

การสนบัสนนุของสำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ซึง่ข้าพเจ้าทำาร่วม 

กับนักวิจัยจากหลายสถาบันรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกระทรวง

การคลัง17 นอกจากให้ความกระจ่างว่าจะออกแบบระบบภาษีให้ช่วยลดความ

เหลื่อมลำ้าได้อย่างไรแล้ว ยังชี้แนวทางเพิ่มรายได้รัฐบาลจากการเก็บภาษีที่

น่าสนใจ

 กล่าวเฉพาะระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เราพบว่ากรมสรรพากร

สามารถเกบ็ภาษจีากรายได้ประเภทเงนิเดอืนได้เก่ง คอืเกบ็ภาษจีากผูม้รีายได้ 

จากนำ้าพักนำ้าแรงที่เรียกว่า earned income คือค่าจ้างเงินเดือน ได้ทั่วถ้วน

ตามที่กฎหมายกำาหนด แต่รายได้ประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า ซึ่ง 

นกัเศรษฐศาสตร์เรยีกรวมว่า รายได้จากการลงทนุ (unearned income) หรอื

รายได้ที่ไม่ได้มาจากนำ้าพักนำ้าแรง กลับเก็บภาษีได้น้อยกว่ามาก และคนที่มี 

รายได้แบบนี้มักเป็นคนรวยซึ่งมีความสามารถจ่ายภาษีได้สูง

 การที่สรรพากรเก็บภาษีจากรายได้จากการลงทุนได้น้อยมากนั้น 

ปัญหาสำาคัญคือมีการแทรกแซงทางการเมืองสูง คนฐานะดีสามารถหลุดรอด 

ที่จะดำาเนินนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิการของสาธารณชน แม้ว่าอาจจะสำาเร็จ
ยากหรืออาจมีแรงต้านจากกลุ่มที่ทรงอำานาจบางส่วนของสังคม 

 17 ผาสกุ พงษ์ไพจติร และคณะ. รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ โครงการ “สูส่งัคมไทยเสมอ
หน้า การศกึษาโครงสร้างความมัง่คัง่และโครงสร้างอำานาจเพือ่การปฏริปู.” สำานกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556. 
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จากการเสียภาษีได้ และระบบภาษีมีรายการยกเว้นมากจนในท้ายที่สุดเก็บ

ภาษีได้ตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น 

 ตรุกซีึง่ภาวะเศรษฐกจิในอดตีไม่ต่างจากไทยมากนกั กไ็ด้ปฏริปูระบบ

ภาษีโดยอุดช่องโหว่ต่างๆ เมื่อเร็วๆ นี้ ทำาให้เก็บภาษีได้สูงขึ้นจนคิดเป็น 

ร้อยละ 30 ของจดีพี ีอตัรานีใ้กล้ค่าเฉลีย่ของโออซีดีทีีร้่อยละ 34 ขณะทีข่อง

ไทยเกบ็ภาษไีด้ตำา่กว่ามากทีร้่อยละ 18 ของจดีพี ีและอยูใ่นระดบันีม้านานแล้ว 

แม้ว่าจีดีพีจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

 ธนาคารโลกประมาณการว่า หากไทยอดุช่องโหว่ต่างๆ ในการบรหิาร

จัดการเก็บภาษีทั้งระบบ จะเพิ่มรายได้จากภาษีอีกถึงร้อยละ 5 ของจีดีพี

 ปัจจุบันสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจัดให้ประชาชน รวมทั้งเรื่อง

สขุภาพและการศกึษาแต่ไม่รวมบตัรคนจน คดิเป็นประมาณร้อยละ 10 ของจดีพีี 

ทีดีอาร์ไอ18เคยคำานวณว่า ถ้าจะให้พลเมืองไทยทุกคนมีสิทธิได้รับสวัสดิการ

ถ้วนหน้าขัน้พืน้ฐาน เป็นพลเมอืงสขุภาพดมีคีณุภาพเตม็ที ่“จากครรภ์มารดา... 

ถงึเชงิตะกอน” ตามแนวคดิของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึง๊ภากรณ์ จะต้องใช้

เงินคิดเป็นประมาณร้อยละ 12.5 ของจีดีพี19 โดยสวัสดิการประกอบด้วยเงิน

ช่วยเหลอืแม่เมือ่ตัง้ครรภ์จนเดก็อาย ุ6 ขวบ การศกึษาฟร ี15 ปี บำานาญคนละ 

1,000 บาทต่อเดือน ทั้งมีโครงการฝึกทักษะ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

และการอดุหนนุผูพ้กิาร คอืงบทีต้่องการเพิม่เป็นเพยีงอกีร้อยละ 2.5 ของจดีพีี

 เงนิเพิม่นีส้ามารถหาได้จากการปรบัปรงุระบบภาษนีัน่เอง ซึง่ถ้าตัง้ใจ 

ทำาให้สำาเร็จก็จะได้รายรับเกินกว่าที่จะมาใช้กับสวัสดิการสังคม คือจะได้ถึง 

ร้อยละ 5 ของจีดีพีดังได้กล่าวไปแล้ว นอกจากนั้น หากริเริ่มให้มีภาษีใหม่ๆ 

 18 สมชยั จติสชุน และคณะ. สูร่ะบบสวสัดกิารถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560. สถาบนัวจิยั 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554. 

 19 สำาหรบักลุม่ประเทศโออซีดี ีรฐับาลใช้จ่ายด้านสวสัดกิารสงัคมต่างๆ คดิเป็นร้อยละ 22 
ของจีดีพีโดยเฉลี่ยในปี 2557 
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เช่น ภาษคีวามมัง่คัง่ (wealth tax รวมทัง้ทีด่นิ) ในอตัราทีไ่ม่สงูมากนกั ถอืว่า 

เป็นการร่วมกนัของประชาชนส่วนใหญ่ซึง่สะท้อนความต้องการทีจ่ะเป็นสงัคม

เดียวกันทั้งคนรวยคนจน ก็จะเพิ่มรายได้จากภาษีได้อีกอย่างน้อยร้อยละ 1 

ของจีดีพี

 โดยสรุปแล้ว ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะหาเงินมาใช้จ่ายสวัสดิการ

สังคมไม่ได้ แต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะจัดให้มีระบบ

สวัสดิการหรือไม่มากกว่า

 ขอบอกอีกครั้งว่า การแก้ไขความเหลื่อมลำ้าต้องใช้เวลา แต่ถ้าไม่เริ่ม

จะไม่ถงึเป้าหมาย ถ้าเราพจิารณาสงัคมทีม่คีวามเหลือ่มลำา้ตำา่ เช่น ญีปุ่น่ หรอื

ประเทศแถบสแกนดเินเวยีอย่างนอร์เวย์ เหน็ได้ว่าคนทีโ่น่นให้คณุค่าแก่ความ

เท่าเทียมและความเป็นธรรมสูง โดยพร้อมที่จะจ่ายภาษีเพื่อรักษาสังคมเช่น

นั้นไว้เพื่ออนาคต เพราะเป็นสังคมที่ไร้ความขัดแย้งที่สาหัส และเป็นสังคมที่

น่าอยู่

 สรุป ขอตอบปริศนาทั้งสามดังนี้

 ข้อแรก ความเหลื่อมลำ้าเป็นปัญหาหรือเปล่า?

 ตอบ ถ้าหากยังมีคนคิดว่าสังคมเราไม่แฟร์ เป็นปัญหาแน่

 ข้อสอง จะแก้ไขความเหลื่อมลำ้าต้องใช้เงินมากใช่ไหม?

 ตอบ ตัง้คำาถามผดิ ต้องถามใหม่ว่า ต้นทนุของความเป็นสงัคมเหลือ่มลำา้ 

สูงเท่าไร

 ข้อสาม แก้ไขความเหลื่อมลำ้าได้ไหม?

 ตอบ ทำาได้ และไม่ยากอย่างที่คิด

 ขอบคุณ



Panel 1: สาขาการระหว่างประเทศ1

S
ดำ�เนินร�ยก�รโดย อ�จ�รย์วิโรจน์ อ�ลี

หวัข้อที ่1: การกำากับดูแลด้านความมั่นคง (รูปแบบผสม) และการเจรจา 

  สนัตภิาพ: ปัตตานี มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์  

  (อินเดีย) 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ

หัวข้อที่ 2: สูค่วามเป็นประชาธปิไตยทีเ่ข้มแขง็: ตวัแสดงภายนอกในเส้นทาง 

  การปฏิรูปของเมียนมา (2008-2015) 

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร

หัวข้อที่ 3: ความเป็นไปได้และข้อจำากดัของการเมอืงฝ่ายก้าวหน้าในองักฤษ:  

  กรณีศึกษาพรรค Labour ภายใต้การนำาของนายเจเรมี คอร์บิน 

  โดย ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

S

 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์  เรยีบเรยีงโดย นายชตุเิดช เมธชีตุกิลุ นกัศกึษาปรญิญาโท 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อ�จ�รย์วิโรจน์ อ�ลี:

 วนันีเ้ราได้รบัเกยีรตจิากอาจารย์ทัง้ 3 ท่านมาพดูถงึงานวจิยัประเดน็

ต่างๆ ซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่สนใจของสังคมมากพอสมควร

 ท่านแรกที่จะนำาเสนอผลงานคือ ผศ.ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ จะมา 

นำาเสนองานวจิยัทีม่ชีือ่ว่า “การก�ากบัดแูลด้านความมัน่คง (รปูแบบผสม) และ 

การเจรจาสันติภาพ: ปัตตานี มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)” 

 งานวจิยัชิน้ทีส่องนำาเสนอโดย ผศ.ดร.มล. พนิติพนัธุ ์บรพิตัร นำาเสนอ

งานวิจัยที่มีชื่อว่า “สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง: ตัวแสดงภายนอกใน

เส้นทางการปฏิรูปของเมียนมา (2008-2015)” 

 และงานวจิยัชิน้ทีส่าม อาจารย์ ดร. ประพมิพ์ฝัน เชยีงกลู จะมานำาเสนอ 

งานวิจัยที่มีชื่อว่า “ความเป็นไปได้และข้อจ�ากัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าใน

อังกฤษ: กรณีศึกษาพรรค Labour ภายใต้การน�าของนายเจเรมี คอร์บิน” 

 เรามเีวลาท่านละ 20-30 นาทแีล้วจะเปิดโอกาสให้มกีารซกัถามกนั 

ลำาดบัแรกขอเชญิ ผศ.ดร. จนัจริา สมบตัพินูศริ ินำาเสนอหวัข้อเรือ่ง “การกำากบั 

ดแูลด้านความมัน่คง (รปูแบบผสม) และการเจรจาสนัตภิาพ: ปัตตาน ีมนิดาเนา 

(ฟิลิปปินส์) และนากาแลนด์ (อินเดีย)” ขอเชิญอาจารย์ครับ
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การกำากับดูแลด้านความมั่นคง (รูปแบบผสม) 
และการเจรจาสันติภาพ: ปัตตานี มินดาเนา (ฟิลิปปินส์) 

และนากาแลนด์ (อินเดีย)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันจิรา สมบัติพูนศิริ

“ตรรกะของการพูดคุยสันติภาพของไทยถูกคุมโดย 
ตรรกะของการต่อสู้ด้วยยุทธวิธีทางทหาร การพูดคุยถูกมองเป็นส่วนหนึ่ง 

ของยุทธวิธีการเอาชนะฝ่ายติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐ  
ความต่างที่ส�าคัญคือ กรณีของไทยพูดคุยภายใต้รัฐบาลทหาร 
ซึ่งคุมกองทัพที่ปฏิบัติการและเป็นตัวแทนการพูดคุยในพื้นที่  

ส่วนของอินเดียเป็นการพูดคุยภายใต้รัฐบาลพลเรือน  
แต่ตัวแทนที่มีหน้าที่พูดคุยเป็นคนกลางคือหน่วยความมั่นคง  

ขณะที่กรณีฟิลิปปินส์เป็นพลเรือนล้วนๆ กองทัพมีบทบาทค่อนข้างจ�ากัด”
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 สวัสดีนะคะ ชื่องานวิจัยอาจฟังยาก จะค่อยๆ อธิบายที่มาที่ไปเป็น 

อย่างไร ขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่า Panel วันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

แต่ว่างานของดฉินัไม่ค่อยเกีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศเท่าไรนกั 

ช่วงหลังมานี้ดิฉันทำางานคาบเกี่ยวระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ

ภาคปกครองเสียมากกว่า แล้วขยับมาทำางานเปรียบเทียบกรณีศึกษา หรือ 

ที่ภาษารัฐศาสตร์เรียกว่า “การเมืองเปรียบเทียบ” (Comparative Politics) 

เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้อาศัยทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างใด

 งานวจิยัพดูให้ฟังง่ายขึน้กค็อื เริม่จากความสนใจในกระบวนการพดูคยุ 

สนัตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และเนือ่งจากดฉินัถกูฝึกมาว่าถ้าเราจะ

เข้าใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย เราต้องออกไปดวู่าชาวบ้านเขาทำาอะไร เพราะ

ฉะนัน้ช่วงหลงักจ็ะทำางานทีเ่ปรยีบเทยีบปัญหาหรอืกรณคีวามขดัแย้งในสงัคม

ไทยกับที่อื่นอยู่มาก 

 ประเด็นที่ดิฉันสนใจเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยสันติภาพคือเรื่องความ

มั่นคง หมายความว่า ทุกครั้งเวลาที่เราพูดถึงกระบวนการสันติภาพ ไม่ได้

หมายความว่าให้คู่ขัดแย้งมาพูดคุยกัน เจรจากัน ตกลงกัน แล้วกลับบ้านไป

นอน แล้ววันรุ่งขึ้นก็จะดีกัน หากแต่กระบวนการสันติภาพลึกๆ แล้วหมายถึง

การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงทัง้ในแง่มติกิารเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม 

และความมัน่คง พอดฉินับรรยายงานวจิยัไปถงึช่วงท้าย คณุจะเหน็ว่าในกรณี

ที่มีการพูดคุยสันติภาพที่อื่นอย่างที่ฟิลิปปินส์ อินเดีย เกิดการเปลี่ยนแปลง

อะไรบ้างโดยเฉพาะในแง่โครงสร้างความมัน่คงและเศรษฐกจิ รวมถงึโครงสร้าง

ทางการเมือง 

 มิติที่สนใจเป็นพิเศษเรื่องความมั่นคงเพราะอะไร ประเด็นหลักคือ  

พดูภาษาฝ่ายความมัน่คงกค็อืว่า เวลาทีเ่กดิความขดัแย้งทีใ่ช้กำาลงัอาวธุภายใน

รัฐ คือมีกลุ่มชนกลุ่มน้อยติดอาวุธต่อสู้กับรัฐ กล่าวคือรัฐไม่สามารถทำาหน้าที่ 

พื้นฐานของรัฐในการรวมศูนย์การใช้ความรุนแรงภายในรัฐได้ หากพูดภาษา
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รัฐศาสตร์ก็คือว่า รัฐทำาหน้าที่ปกติของตัวเองไม่ได้ หน้าที่ปกติของรัฐในแง่ 

ความมั่นคงคือการจัดหาหรือคุ้มครองป้องกันชีวิตประชาชนที่อยู่ภายใต้รัฐ 

เพราะฉะนัน้เวลาทีเ่กดิความขดัแย้งแล้วมกีลุม่ตดิอาวธุทำาร้ายเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอื

ว่าประชาชนด้วยกัน เท่ากับว่ารัฐบกพร่องในการทำาหน้าที่นี้

 ประเด็นที่สองก็คือว่า กลุ่มที่ลุกขึ้นมาต่อสู้รัฐด้วยกำาลังอาวุธไม่ได้ 

อยู่ดีๆ จับปืนลุกมาต่อสู้รัฐโดยไม่มีสาเหตุ สาเหตุประการหนึ่งที่ทำาให้กลุ่ม

คนเหล่านี้ลุกขึ้นมาจับปืนต่อสู้กับรัฐมาจากฝ่ายความมั่นคงของรัฐนั่นเอง 

หมายความว่าภาคความมัน่คงของรฐัหรอืความเป็นรฐัเป็นเงือ่นไขทีท่ำาให้เกดิ

ความขดัแย้งด้วยการใช้กำาลงั เราเรยีกว่าความขดัแย้งถงึตาย คอืความขดัแย้ง

ที่ทำาให้คนตายภายในอาณาบริเวณของรัฐ 

 เพราะฉะนั้นสองประเด็นนี้ทำาให้ดิฉันสนใจว่า เวลาที่เกิดการพูดคุย

สันติภาพเพื่อนำาไปสู่ข้อตกลงบางอย่าง กระบวนเหล่านี้จะพูดถึงวิธีการแก้ไข

ปัญหาความมัน่คง หนึง่คอื จะทำาให้รฐัทำาหน้าทีพ่ืน้ฐานในการคุม้ครองชวีติคน

ได้อย่างไร สองคอื ทำาอย่างไรให้รฐัแก้ไขปัญหาทีม่าจากคนของรฐัเองทีท่ำาให้

ชีวิตคนไม่มั่นคง

 จุดเน้นของงานเลยไปดูที่ตัวเอกสารบันทึกการพูดคุย การเจรจาที่

เกี่ยวกับสันติภาพ หรือการแก้ไขความขัดแย้งถึงตายในพื้นที่ภาคใต้ของไทย 

แล้วเปรยีบเทยีบกบัในภาคใต้ของฟิลปิปินส์ทีม่นิดาเนา ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนอืของอนิเดยี คอืพืน้ทีน่ากาแลนด์ซึง่อยูต่ดิชายแดนเมยีนมา เพราะฉะนัน้  

สามกรณีนี้จะชี้ให้ดูว่ามีความเหมือนความต่างกันอย่างไร 

 เวลาไปดูเอกสารเหล่านี้ดิฉันดูอะไร อย่างที่บอกว่าเนื่องจากประเด็น

ที่สนใจคือภาคความมั่นคง เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็จะดูสิ่งที่เรียกว่า Security 

Provision คือเวลาที่มีการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพ ซึ่งในประเทศไทยเรา

ไม่ค่อยอยากใช้คำานีเ้ท่าไร กค็อืการบนัทกึการพดูคยุมกีารพดูถงึประเดน็เรือ่ง

ความมั่นคงมากน้อยแค่ไหน สิ่งที่ดิฉันไม่ดูคืออะไร คือไม่ดูการนำาไปปฏิบัติ 
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(Implementation) ไม่ดวู่าภาคปฏบิตัเิป็นอย่างไร ถ้าจะให้ดฉินัทำาเรือ่งนีก้ต้็อง 

ขอทนุไปทาง ผศ.ดร. ประจกัษ์ ก้องกรีต ิ(ผูอ้ำานวยการศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อีกรอบหนึ่ง แล้วทำาโครงการ

วิจัยเสนออีกชิ้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆ เวลาไปดูสิ่งที่เรียกว่า Security  

Provision งานศกึษาส่วนใหญ่จะดอูยู ่4-5 เรือ่ง เรือ่งแรกคอืดขู้อตกลงว่าด้วย

การหยุดยิง (Ceasefire Agreement) เรื่องที่ 2 คือดู DDR (Disarmament, 

Demobilization and Reintegration) หมายความว่าดูเรื่องการปลดอาวุธกอง

กำาลงัตดิอาวธุทีต่่อสูร้ฐั เรือ่งที ่3 คอืดกูารนริโทษกรรม (Amnesty) เรือ่งที ่4 

คอืดกูารปฏริปูตำารวจและกองทพัทีท่ำางานในพืน้ทีค่วามขดัแย้ง บางทมีเีรือ่งที่ 

5 คือดูการเข้าไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

 ในทีน่ีเ้วลาทีเ่ราบอกว่าการกำากบัภาคความมัน่คง ภาษาองักฤษเรยีก

ว่า Security Sector Governance ครอบคลุมอะไรบ้าง มีนัยหลักๆ สองแบบ 

คอืแบบกว้างและแบบแคบ ดฉินัไปดแูบบแคบ คอืดไูปทีห่น่วยงานความมัน่คง

ของรฐั คอื ตำารวจ กองทพั และกองกำาลงัพลเรอืน กองกำาลงักึง่ทหารทัง้หลาย 

ทหารพราน ชรบ. (ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน) อรบ. (ราษฎรอาสารกัษา 

หมู่บ้าน) ทั้งหมด แล้วก็ดูกองกำาลังติดอาวุธของฝ่ายตรงข้าม การกำากับภาค

ความมั่นคงจึงหมายถึงการเข้าไปควบคุมดูแลกลุ่มคนที่ถือปืนเหล่านี้ว่า หลัง

จากที่มีการพูดคุยเจรจาสันติภาพแล้ว จะทำาอย่างไรให้คนเหล่านี้ปรับเปลี่ยน

ตัวเองให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่คุยกันไว้ 

 ถามว่าทำาไมต้องกำากับภาคความมั่นคง งานวิจัยส่วนใหญ่ให้เหตุผล

อยู่ 3 ข้อหลักๆ ข้อที่ 1 คือ แก้ไขรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งโดยการ

เปลีย่นวธิคีดิจากความมัน่คงทีร่ฐัเป็นศนูย์กลางมาเป็นความมัน่คงทีม่นษุย์หรอื

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ข้อที่ 2 คือ พอคิดอย่างนี้ได้ก็เท่ากับว่าเป็นการลด

เงือ่นไขรฐัในการเป็นคูก่รณ ีโดยเฉพาะมติทิีเ่กีย่วกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน 

ข้อที ่3 คอื ดกูองกำาลงัตดิอาวธุฝ่ายตรงข้ามรฐัว่าจะทำาอย่างไรให้รฐัทำาหน้าที่
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รกัษาความปลอดภยัให้เป็นปกต ิคอืทำาหน้าทีด่ัง้เดมิของรฐัให้ได้ กต้็องควบคมุ

การใช้ความรุนแรงของกลุ่มกองกำาลังที่ไม่ใช่รัฐ เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้ใน 

งานวิจัยทั่วไปจึงเชื่อกันว่า เวลาที่เราคุยกันเรื่องการกำากับภาคความมั่นคงจะ

ช่วยให้หลังจากที่มีการลงนามสัญญาสันติภาพกันแล้ว ความขัดแย้งที่ถึงตาย

จะไม่กลับมาปะทุอีกครั้ง

 ดิฉันตั้งต้นจากสิ่งที่มีนักวิชาการท่านอื่นเสนอมาก่อน งานวิจัยชิ้นนี้ 

สนใจมิติที่แตกต่างออกไปจากงานที่ศึกษากันมา กล่าวคือ ปัญหาของงานที่

ศกึษากนัมานัน้ไปดกูรณทีีเ่กดิสงครามกลางเมอืงทำาให้รฐัอ่อนแอหรอืล้มเหลว 

แล้วเกดิการแทรกแซงโดยองค์การระหว่างประเทศหรอืรฐัมหาอำานาจ แทรกแซง 

ในแง่ทีเ่ข้าไปเป็นโบรกเกอร์หรอืเป็นตวักลางในการเจรจาสนัตภิาพ แล้วบงัคบั

ใช้ข้อตกลงในสนธสิญัญาสนัตภิาพหลงัจากทีม่กีารสงบศกึ นีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราเรยีกว่า 

Conventional wisdom การศกึษาในลกัษณะนีต้ามมาด้วยข้อวพิากษ์มากมาย 

เช่นแคบเกนิไป คอืกรณคีวามขดัแย้งในโลกไม่ได้มแีบบนีแ้บบเดยีว การพดูคยุ 

สนัตภิาพไม่ได้มแีบบนีแ้บบเดยีว กระบวนการทีอ่งค์การระหว่างประเทศอย่าง 

สหประชาชาต ิ(United Nations – UN) องค์การสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนอื 

(North Atlantic Treaty Organization – NATO) หรอืสหภาพยโุรป (European 

Union – EU) เข้าไปดแูลในพืน้ทีค่วามขดัแย้งนัน้ มขีัน้ตอนแบบ technocratic 

คอืเป็นกระบวนการราชการมากเกนิไป ไม่ได้คำานงึถงึกระบวนการทางการเมอืง 

หรือบริบททางการเมืองท้องถิ่นของพื้นที่ความขัดแย้งนั้นๆ 

 ข้อวิพากษ์สุดท้ายคือ ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนฐานอุดมคติของการสร้าง

รัฐแบบ Westphalia หรือแบบตะวันตก คือ จะทำาอย่างไรให้ภาคความมั่นคง

ของรัฐเข้มแข็ง รับผิดชอบตรวจสอบได้ อิงอยู่กับหลักสิทธิมนุษยชนและหลัก

ประชาธิปไตย ทั้งหมดนี้นำามาสู่ข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายประการ และต่อมา

ทำาให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่า Hybrid Security Sector Governance 

 งานพวกนีเ้ริม่ไปศกึษาว่า พืน้ทีค่วามขดัแย้งต่างๆ ทีม่กีารพดูถงึการ 

กำากบัภาคความมัน่คงในกระบวนการพดูคยุสนัตภิาพ จรงิๆ แล้วมกีารบดิพลิว้
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หรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด (concept) เรื่องการกำากับภาคความมั่นคงให้ 

สอดคล้องกบับรบิทในพืน้ทีใ่นท้องถิน่อย่างไร เรยีกได้ว่าเป็น The local turned 

ของงานทีศ่กึษากระบวนการสร้างสนัตภิาพ (Peace Building Literature) จะ

กล่าวประเด็นนี้อีกครั้งในตอนท้าย

 โจทย์ทีง่านวจิยันีพ้ยายามจะตอบจงึมอียู ่3 เรือ่ง เรือ่งแรก คอื ดฉินั

สนใจกรณทีีไ่ม่ถอืว่าเป็นกรณกีระแสหลกัทีค่นส่วนใหญ่ศกึษากนั คอืเป็นกรณี

ทีร่ฐัไม่ล้มเหลว รฐัยงัคงทำาหน้าทีไ่ด้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ว่าไม่ล้มเหลว เรือ่งทีส่อง 

คอื ความขดัแย้งไม่ใช่ความขดัแย้งแบบเป็นสงครามกลางเมอืงและทำาให้มผีูเ้สยี 

ชวีติมากกว่า 1,000 คนต่อปี นีเ้ป็นสถติหิรอืเกณฑ์ทีใ่ช้กนัในหน่วยงานวจิยัด้าน 

สนัตภิาพ เพราะฉะนัน้เรยีกว่าเป็น Low intensity conflict คอืเป็นความขดัแย้ง 

ระดบัตำา่ จำานวนคนตายต่อปีไม่สงู ในบรบิทเหล่านีก้ารแทรกแซงขององค์การ

ระหว่างประเทศหรอืตวัแสดงระหว่างประเทศกจ็ำากดัหรอืแทบไม่มเีลย ดฉินัจงึ

สนใจว่าการพดูคยุประเดน็เรือ่งความมัน่คงมมีากน้อยแค่ไหน โจทย์ข้อที ่2 คอื 

ถ้าสมมติว่ามีพอสมควร มันถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยน มีลักษณะผสม (hybrid) 

อย่างไร คอืไม่ตรงตามกบัสิง่ทีโ่ลกตะวนัตกคาดหวงัว่าภาคความมัน่คงควรจะ

เป็นอย่างไร โจทย์ข้อที่ 3 คือ อะไรเป็นเหตุที่ทำาให้สามกรณีนี้แตกต่างกัน

 กล่าวในส่วนของทฤษฎ ี(Theory) และวธิกีารวจิยั (Methodology) เพือ่

จะได้เห็นว่าสุดท้ายแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร กรอบแนวคิดของดิฉันอาศัย

แนวคดิเรือ่ง Hybrid Security Sector คอืไปดกูารกำากบัภาคความมัน่คงแบบผสม 

แล้วดูว่าเวลาที่รัฐบอกว่าเราเจรจากันเรื่องความมั่นคงกับฝ่ายตรงข้าม วิธีคิด

แบบดัง้เดมิเกีย่วกบัรฐัถกูปรบัไปอยา่งไร มีลักษณะการผสมผสานกนัอยา่งไร 

โดยดแูนวคดิ 3 ประการ คอื 1) โครงสร้างหน้าฉาก (Ceremonial structure) 

2) เปลอืกเชงิคณุค่า (Normative shell) และ 3) การเพิม่ประสทิธภิาพทางทหาร 

(Capacity improvement) จะอธิบายอีกครั้งตอนที่เรามีข้อมูลตอนท้ายแล้ว

 อันที่สองคือ ดังที่กล่าวมาแล้วว่า กระบวนการพูดคุยสันติภาพคือ

การเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นงานวิจัยจะดูการเมืองของการเปลี่ยนแปลงเชิง
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สถาบนั ว่าสถาบนัทีเ่ราเรยีกว่าภาคความมัน่คง หรอืสถานการณ์ความขดัแย้ง 

ความรุนแรงในพื้นที่ ถูกเปลี่ยนในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอย่างไร แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ดิฉัน

เรียกว่า Path dependence กล่าวก็คือพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดวันนี้ 

ถกูกำากบัด้วยประวตัศิาสตร์หลายอย่าง สิง่ทีเ่ราเรยีกว่า Path dependence คอื 

ปัจจยัเชงิโครงสร้างและประวตัศิาสตร์ทีเ่ปลีย่นยาก โครงสร้างและประวตัศิาสตร์ 

ที่กำากับภาคความมั่นคงแล้วทำาให้มันเปลี่ยนยาก และฉะนั้นกระบวนการพูด

คยุสนัตภิาพทีพ่ยายามจะเปลีย่นภาคความมัน่คงไปเจอกบัก้อนหนินี ้ดฉินัจงึดู 

ปัจจยั 3 อนัทีเ่ป็นก้อนหนิ คอื 1) โครงสร้างรฐัและศกัยภาพของรฐั 2) ความ 

สัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับทหาร และ 3) รูปแบบการเมืองการปกครอง 

 อยา่งทีบ่อกวา่ นีเ่ปน็การปะทะกนัของความพยายามเปลี่ยนและการ

ดือ้กบัการเปลีย่น ฉะนัน้ก้อนหนิทีพ่ยายามดือ้กบัการเปลีย่นนีก้จ็ะผลกัด้วยแรง

พยายามที่จะเปลี่ยนมันกลับ ด้วยแรงหลักๆ 2 อัน คือ 1) การกดดันของ

ภาคประชาสังคม 2) Global Liberal Order คือวิธีคิดว่าภาคความมั่นคงควร

จะถกูกำากบัด้วยระบอบการเมอืงการปกครองแบบประชาธปิไตย มคีวามรบัผดิ

ชอบ และต้องยึดโยงอยู่กับหลักประชาธิปไตยและใส่ใจกับหลักสิทธิมนุษยชน 

แล้ว Global Liberal Order มอีทิธพิลอย่างไรในการพดูคยุเรือ่งความมัน่คงใน 

กระบวนการสันติภาพ

 เมื่อพูดถึงกรณีศึกษากับวิธีการวิจัย เนื่องจากดิฉันศึกษา 3 กรณี 

จงึต้องมวีธิใีนการเปรยีบเทยีบ อยากให้เหน็ว่าทัง้ 3 กรณนีัน้มลีกัษณะทีเ่หมอืน 

กนับางประการ และทำาให้กรณทีัง้สามเป็นกรณทีีไ่ม่ปกตใินการศกึษาเรือ่งการ

กำากับภาคความมั่นคงในกระบวนการสันติภาพ 

 ความคล้ายมีอะไรบ้าง ประการแรก ความขัดแย้งในทั้ง 3 กรณีคือ

ในภาคใต้ของไทย ในฟิลปิปินส์ ในอนิเดยี เป็นความขดัแย้งทีเ่กดิมายาวนาน

เป็นเวลากว่าร้อยปี แล้วเกดิขึน้พร้อมกบัการกำาเนดิรฐัชาต ิประการที ่2 ความ 
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ขดัแย้งนีเ้กีย่วข้องกบัเรือ่งอตัลกัษณ์และพรมแดนของรฐั การพดูคยุใน 3 กรณี

กำาลงัเกดิขึน้อยู ่ในสามจงัหวดัชายแดนใต้เรยีกว่าการพดูคยุสนัตภิาพ (Peace 

Talk) ในนากาแลนด์เรยีกว่ากรอบข้อตกลงสนัตภิาพ (Framework Agreement) 

ทีก่ำาลงัจะมกีารพดูคยุถงึสนธสิญัญาสนัตภิาพ ในฟิลปิปินส์มกีารลงนามกนัไป 

แล้วกค็อืข้อตกลงสนัตภิาพ (Peace agreement) และประการสดุท้ายคอื การ

แทรกแซงขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวแสดงระหว่างประเทศในทั้ง 3 

กรณีค่อนข้างจำากัด ต่างกันมากบ้างน้อยบ้างซึ่งจะชี้ให้เห็นในส่วนสุดท้าย 

 ส่วนความต่างทีอ่ยากชีใ้ห้เหน็คอื กระบวนการสนัตภิาพใน 3 ประเทศนี้ 

ต่างกันในหลายมิติ การพูดถึงการกำากับภาคความมั่นคงก็ต่างกัน ปัจจัยที่

ทำาให้การพูดถึงการกำากับภาคความมั่นคงในแต่ละกรณีที่ต่างกันก็มีที่มาที่ไป

ต่างกันด้วย กระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือกระบวนการสันติภาพ (Peace 

Processes) ในทั้ง 3 กรณีต่างกันในมิติไหนบ้าง 

 มิติแรก คือ ระยะเวลาการพูดคุย กระบวนการพูดคุยของไทยนั้น 

ค่อนข้างสัน้ ความขดัแย้งในสามจงัหวดัชายแดนใต้ถกูระงบัลงสมยัรฐับาล พล.อ. 

เปรม ตณิสลูานนท์ (พ.ศ. 2523-2531) ภายใต้นโยบายใต้ร่มเยน็ แต่ไม่ได้มกีาร 

พดูคยุเจรจากนัอย่างเป็นทางการ การพดูคยุกนัอย่างเป็นทางการและเปิดเผย 

เริม่อย่างจรงิจงัในสมยันายกรฐัมนตรยีิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร (2554-2557) แล้วต่อมา 

ในสมยั พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา (2557-ปัจจบุนั) ขณะทีน่ากาแลนด์ (อนิเดยี) 

ยาวนานที่สุดคือคุยกันมาเป็นเวลา 70 กว่าปีแล้ว เริ่มตั้งแต่อินเดียสร้างชาติ 

กม็คีวามพยายามจะแยกดนิแดนตัง้แต่แรก ส่วนกรณมีนิดาเนา (ฟิลปิปินส์) ถ้า 

เทยีบกบัไทยและอนิเดยีจะอยูก่ึง่กลางคอืคยุกนัมา 50 ปี มกีลุม่ทีพ่ดูคยุหลกัๆ 

2 กลุ่ม ดังจะกล่าวต่อไป

 ประเด็นที่สองคือ ระดับการยอมรับของรัฐ ว่ายอมรับตัวตนคู่เจรจา 

ฝ่ายตดิอาวุธทีต้่านรัฐมากน้อยแค่ไหน ประเทศไทยน่าสนใจคอืในช่วงแรกเรา

เจรจากบั BRN (Barisan Revolusi Nasional – ขบวนการแนวร่วมปฏวิตัแิห่ง 
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ชาตมิลายปัูตตาน)ี ช่วงทีส่องในสมยัรฐับาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็น 

ต้นมา เราเจรจากบักลุม่มาราปาตาน ี(MARA Patani) เป็นกลุม่ทีเ่รยีกว่าเป็น 

Umbrella Organization ทีร่วมหลายๆ กลุม่มาเป็นตวัแทนเจรจา การยอมรบั

คู่เจรจาค่อนข้างไม่เป็นทางการ รัฐไทยทุกวันนี้ยังเรียกคู่เจรจาอีกฝ่ายหนึ่งว่า 

Party B ไมม่กีารยอมรับกนัตรงๆ วา่อกีฝ่ายคอื BRN เปน็กองกำาลังตดิอาวุธ

ที่ต่อต้านรัฐ ขณะที่กรณีอินเดียกับฟิลิปปินส์คล้ายกัน คือมีการยอมรับคู่กรณี

แบบเป็นทางการ แล้วเน้นเจรจาแค่กลุม่หลกัเท่านัน้ นากาแลนด์มหศัจรรย์มาก

เพราะว่ามกีลุม่ตดิอาวธุทีต้่านรฐัตามทีน่บักนัแล้วประมาณกว่า 120 กลุม่ แต่ว่า 

กลุม่หลกัๆ ทีเ่ข้าไปเจรจากจ็ะมอีย่างเช่น Naga Council เป็นต้น แต่ช่วงหลงั

กลุม่หลกัจรงิๆ คอืกลุม่ทีเ่รยีกว่า NSCNIM คอืชือ่ย่อกว่า 120 กลุม่ สดุท้าย

ถ้ามีเวลาจะกลับมาพูดถึงข้อสังเกตเชิงนโยบายว่าทำาไมกลุ่มที่นากาแลนด์ถึง

มีการแยกตัวกันมากขนาดนี้ แล้วมาสัมผัสกับกระบวนการสันติภาพอย่างไร  

ในฟิลิปปินส์คล้ายกันคือมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ MNLF กับ MILF 

 ประเดน็ต่อมา เอกสารข้อตกลงกต่็างกนั กรณขีองไทยเนือ่งจากระยะ

เวลาพดูคยุน้อย เพราะฉะนัน้เอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรกม็น้ีอย เพยีงแต่

ว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จำานวนหนึ่งพบว่า จริงๆ 

แล้วในระยะยาวกไ็ม่มคีวามมุง่หวงัทีจ่ะลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรอบการ

พดูคยุทีม่อียูใ่นตอนนีท้ีม่กีารบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรมแีค่ 2 ฉบบั ปัจจบุนั 

Term of Reference ที่ตกลงกันเป็นแค่กรอบในการพูดคุย คือเป็น Protocol 

แบบหลวมๆ เท่านั้น ในกรณีของนากาแลนด์มีเอกสารผูกมัดหลายฉบับ แต่

ที่สำาคัญคือ 6 ฉบับ เอกสารแต่ละฉบับคุยกับกลุ่มคนคนละกลุ่ม ฉบับล่าสุด

ที่คุยกับกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดคือ NSCNIM ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Framework 

Agreement เป็นข้อตกลงอย่างคร่าวๆ ที่จะนำาไปสู่ข้อตกลงสันติภาพ ส่วนใน

กรณฟิีลปิปินส์มข้ีอตกลงเหมอืนกบักรณอีนิเดยีหลายฉบบั แต่ทีผ่กูมดัมอียู ่2 

ฉบับหลัก ข้อตกลงที่จะคุยกันล่าสุดเป็นข้อตกลงที่คุยกันในปี ค.ศ. 2013 คือ 
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Comprehensive Agreement on the Bangsamoro 

 สรุปก็คือว่า แนวทางการพูดคุยของฝ่ายไทยน่าสนใจมากในแง่ที่ว่า 

เราไม่มอีะไรคล้ายเพือ่นบ้าน แต่เราไปคล้ายกบัอนิเดยี คอืตรรกะของการพดูคยุ 

ถกูคมุโดยตรรกะของการต่อสูด้้วยยทุธวธิทีางทหาร หมายความว่าการพดูคยุ

ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีการเอาชนะฝ่ายติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐ ความ

ต่างทีส่ำาคญัระหว่างกรณไีทยกบัอนิเดยีคอื กรณขีองไทยพดูคยุภายใต้รฐับาล

ทหารซึ่งคุมกองทัพที่ปฏิบัติการและเป็นตัวแทนการพูดคุยในพื้นที่ ส่วนของ

อนิเดยีเป็นการพดูคยุภายใต้รฐับาลพลเรอืน แต่ว่าตวัแทนทีม่หีน้าทีพ่ดูคยุเป็น 

คนกลางคอืหน่วยความมัน่คง ขณะทีก่รณฟิีลปิปินส์เป็นพลเรอืนล้วนๆ กองทพั

มบีทบาทอยูบ้่างแต่ค่อนข้างจำากดั คอืมบีทบาทแค่ภาคปฏบิตัใินพืน้ทีม่ากกว่า

 มิติที่สอง เมื่อครู่นี้เราพูดเรื่องกระบวนการพูดคุยที่ต่างกัน ตอนนี้

อยากให้ดูประเด็นที่คุยกันว่าทั้งสามกรณีนี้ต่างกันอย่างไร กรณีของไทย ถ้า

ดูอายุของความขัดแย้ง แล้วดูอายุของการเจรจา ที่จริงก็น่าสนใจว่าทำาไมเรา

เพิง่จะเริม่พดูคยุอย่างเป็นทางการ เนือ่งจากการพดูคยุในระยะเวลาน้อยเท่านี้ 

ประเด็นที่ปรากฏออกมาจึงเน้นไปที่การลดเหตุโจมตี และประเด็นที่พูดคุยกัน 

ค่อนข้างจำากดั ในกรณขีองนากาแลนด์ น่าสนใจว่าอายขุองการพดูคยุสนัตภิาพ

ที่ยาวนานไม่ได้ช่วยให้ประเด็นครอบคลุม ประเด็นที่พูดคุยกันเป็นหลักคือ

เรื่องการกระจายอำานาจการปกครองมากกว่า ฉะนั้นทุกครั้งที่มีการลงนาม

สนธิสัญญาสันติภาพจะเน้นตอบสนองข้อเรียกร้องเรื่องการตั้งเขตปกครอง

ตนเองของชนกลุ่มน้อยชาวนากา ดังนั้นคุยกันมาเป็นเวลา 70 ปี ข้อตกลง

ที่ได้ก็คือการเกิดมลรัฐนากาแลนด์ ที่เกิดมลรัฐแบบนี้ได้เพราะว่าอินเดียมี 

รปูแบบการปกครองแบบสาธารณรฐั เพราะฉะนัน้การตัง้รฐัใหม่เพือ่ตอบสนอง

ข้อเรียกร้องของชนกลุ่มน้อยจึงไม่ใช่เรื่องยาก ถามว่าได้รัฐใหม่แล้วเรียกร้อง

อะไรอกี ความขดัแย้งในนากาแลนด์มนัไปครอบคลมุชาวนากาทีอ่ยูใ่นรฐัอืน่ๆ 

ด้วย ข้อเรยีกร้องของกลุม่ตดิอาวธุปัจจบุนัคอือยากจะขยายพืน้ทีเ่ขตปกครอง

ตนเองให้ขยายใหญ่ขึน้ แล้วกม็อีำานาจมากขึน้ ฉะนัน้อนิเดยีจงึเข้าสูโ่หมดการ
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เจรจาทีจ่ะสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างรฐัอนิเดยีกบัรฐันากาแลนด์ใหม่ทีเ่รยีกว่า

เป็น Co-federal คือการเป็นสองรัฐในหนึ่งรัฐ จริงๆ แล้วความคิดนี้มาจาก

ในยุโรปที่เรียกว่า Co-federal Relationship การเป็นสองรัฐในหนึ่งรัฐของ 

นากาแลนด์ในอนาคตจะมีธงชาติเป็นของตัวเอง มีค่าเงินเป็นของตัวเอง และ 

มคีวามสมัพนัธ์กบัอนิเดยีแบบเท่ากนั แต่ว่าในแง่กองกำาลงัทางทหาร (Military 

Defense) นโยบายต่างประเทศ รวมถงึการค้าระหว่างประเทศยงัคงผกูอยูก่บั

อนิเดยี ส่วนในกรณมีนิดาเนาจะเป็นความสมัพนัธ์ทีล่ดหลัน่ลงมาหน่อย กล่าว

คอืฟิลปิปินส์สร้างเขตปกครองตนเองให้ชนกลุม่น้อยชาวโมโร (Bangsamoro) 

แต่ข้อเรยีกร้องนีค้ล้ายว่าจะไม่ตอบสนองหน่วยทางวฒันธรรมของกลุม่ตดิอาวธุ

เช่นเดียวกับกรณีของอินเดีย ดังนั้นข้อตกลงที่นำามาสู่การพูดคุยครั้งล่าสุดคือ 

ดูว่าจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางฟิลิปปินส์กับเขตปกครอง

ตนเองใหม่ของ Bangsamoro ได้อย่างไร มกีารพดูคยุกนัถงึการสร้างสิง่ทีเ่รยีก

ว่า Bangsamoro Basic Law แล้วจะให้รฐับาลของชนกลุม่น้อย Bangsamoro 

มนีโยบายด้านเศรษฐกจิของตนเอง จดัการทรพัยากรเอง รวมถงึจดัการความ

มั่นคงภายในของตัวเอง

 เพราะฉะนั้นประเด็นที่งานวิจัยสนใจเพื่อจะตอบโจทย์ข้อแรกว่า แต่ละ

กรณพีดูเรือ่งความมัน่คงในกระบวนการสนัตภิาพต่างกนัอย่างไรมากน้อยแค่ไหน 

ในกรณีสามจังหวัดภาคใต้ของไทยมีประเด็นคือ เจ้าหน้าที่รัฐกับผู้คนในพื้นที่

สามจังหวัดยังไม่อยากเรียกสิง่ทีก่ำาลังคยุกนัตอนนีท้ี่เรียกกนัวา่การสรา้งพื้นที่

ปลอดภยั2 ว่าเป็นการหยดุยงิ อนัทีจ่รงิคนไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าไร แล้วกม็คีวาม

 2 การจดัตัง้พืน้ทีป่ลอดภยั (Safety Zone) ในหนึง่อำาเภอของจงัหวดัชายแดนภาคใต้เป็น
กลไกขัน้แรกของกระบวนการพดูคยุเพือ่สนัตสิขุจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพือ่สร้างความ
ไว้เนือ้เชือ่ใจซึง่กนัและกนัระหว่างฝ่ายรฐั (Party A) กบัฝ่ายผูเ้หน็ต่างจากรฐั (Party B) 
ด้วยการสร้างกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ให้ปลอดภัยร่วมกัน ในรูปแบบคณะ 
ผูบ้รหิารพืน้ที ่หรอื Joint Action Committee ประกอบด้วยตวัแทนจาก Party A และ 
Party B ฝ่ายละ 7 คน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่อีก 15 คน  
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พยายามจะประดษิฐ์คำาหลายอย่างมาเพือ่ใช้ในกระบวนการพดูคยุ เพยีงแต่ว่า 

ในทางตำารากค็อืการหยดุยงิแบบเลอืก คอืเลอืกบางเขต เพราะฉะนัน้ข้อตกลง 

ที่เกี่ยวกับด้านการกำากับภาคความมั่นคงตอนนี้คือ เน้นลดการโจมตีของฝ่าย

ต่อต้านรฐั และทำาให้รฐักลบัมาทำาหน้าทีพ่ืน้ฐาน คอืรวมศนูย์การใช้ความรนุแรง 

ไว้ที่รัฐแต่เพียงอย่างเดียว อีกประเด็นหนึ่งที่เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นคือ 

โครงการพาคนกลบับ้าน3 ซึง่มคีวามใกล้เคยีงกบัความพยายามปลดอาวธุฝ่าย

ต่อต้านรัฐ โครงการพาคนกลับบ้านนั้นน่าสนใจ ถ้าได้คุยกับคนหลายฝ่ายใน 

พื้นที่จริงๆ จะพบว่าโครงการนีอ้อกจะเปน็ในเชิงพิธีกรรม คอืเปน็การเชิญผูท้ี่

อยูใ่นบญัช ีBlacklist มาพดูคยุกนั ให้อยูใ่นค่ายจำานวนหลายวนั มกีารฝึกงานให้ 

หลงัจากนัน้กก็ลบับ้านไป เขาเรยีกว่าการพาคนกลบับ้าน ฝ่ายความมัน่คงเชือ่

ว่าเป็นการแยกหรอืลดจำานวนสมาชกิของกลุม่ปฏบิตักิารให้น้อยลง แล้วทำาให้

คนเหล่านี้กลายเป็นพลเรือนหรือ Civilianize 

 ในกรณขีองไทย เพือ่ตอบคำาถามข้อที ่2 ว่าเวลาพดูเรือ่ง Ceasefire 

Agreement หรอื DDR มนัถกูปรบัเปลีย่นอย่างไรให้กลายเป็นแบบไทย ของเรา 

นัน้ทำานองเดยีวกบัประชาธปิไตยแบบไทย ทัง้หมดนีค้อืการพดูถงึกระบวนการ 

สันติภาพจากมุมของการสร้างรัฐ สันติภาพของรัฐไทยตอนนี้จึงเป็นการ  

Pacification คือการปราบให้กลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐใช้กำาลังน้อยลง ให้อยู่

ในระดบัทีค่วบคมุได้ แล้วถงึจดุทีร่ฐัสามารถปฏบิตัหิน้าทีคุ่ม้ครองประชาชนได้

แบบปกตอิกีครัง้หนึง่ แต่ความน่าสนใจกค็อืว่า วธิคีดิของรฐัทีต้่องการรวมศนูย์

ความมั่นคงสู่รัฐอีกครั้งหนึ่งนั้นถูกรบกวนจากภาคประชาสังคมพอสมควร รัฐ

 3 โครงการพาคนกลบับ้าน รเิริม่โดยกองอำานวยการรกัษาความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า) เมือ่ พ.ศ. 2555 เพือ่เปิดช่องทางให้ผูเ้หน็ต่างจากรฐัทีต้่องการยตุิ
การใช้ความรนุแรง ผูห้ลบหนอีอกนอกพืน้ที ่ให้กลบัมาต่อสูใ้นแนวทางสนัต ิด้วยการ
เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมตามกฎหมายและปรบัเปลีย่นทศันคต ิอย่างไรกด็ ีโครงการ
พาคนกลับบ้านถูกตั้งคำาถามและถูกคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่มากมาย  
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จงึเริม่มกีารปรบัเปลีย่นวธิคีดิเกีย่วกบักระบวนการพดูคยุ แต่การปรบัเปลีย่นนี้

ค่อนข้างน้อย และเป็นผลจากปัจจยัเชงิโครงสร้างทีท่ำาให้การเปลีย่นแปลงภาค

ความมั่นคงในบริบทความขัดแย้งสามจังหวัดเป็นไปค่อนข้างยาก 

 กรณขีองนากาแลนด์ใกล้เคยีงกบัของไทยในแง่ทีว่่า เวลาพดูเรือ่งการ

กำากบัภาคความมัน่คงจะมุง่เน้นสองเรือ่งใหญ่ คอืการปลดอาวธุฝ่ายต่อต้านรฐั 

มีกระบวนการที่ใกล้เคียงกันเรียกว่า Surrender and Rehabilitation แล้ว 

กม็คีวามพยายามหลงัจากทีม่กีารปลดอาวธุแล้ว โดยการชกัชวนให้อดตีนกัรบ

กลุ่มกองกำาลังกลับมาเป็นทหารและตำารวจ คือกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

ฝ่ายความมั่นคงของรัฐ แล้วสุดท้ายมีความพยายามปฏิรูป แต่ไปตกอยู่ที่การ

ปฏริปูแบบทีเ่ราเรยีกว่า Capacity Improvement คอืเป็นการเพิม่ศกัยภาพใน

การปราบปรามฝ่ายทีต่่อต้านรฐัของฝ่ายความมัน่คง ความใกล้เคยีงกบัรฐัไทยก็

คอืว่า แม้อนิเดยีจะมรีะบอบการเมอืงการปกครองเป็นประชาธปิไตย แต่วธิคีดิ 

ของรัฐเกี่ยวกับความขัดแย้งนั้นคล้ายกันกับไทย ก็คือว่าจะทำาอย่างไรให้รัฐ 

เข้มแขง็แล้วทำาหน้าทีใ่นการรกัษาความสงบเรยีบร้อยได้เป็นปกต ิเพราะฉะนัน้

ในกรณีของไทย Hybrid Security Sector Governance ที่เห็นเป็นสิ่งที่เรียก

ว่าเปลอืกเชงิคณุค่า (Normative shell) คอืรบัระบบคณุค่าบางอย่างมาใช้แล้ว

ปรับเปลี่ยน แล้วก็เป็นโครงสร้างหน้าฉาก (Ceremonial structure) คือมีการ

สร้างกระบวนการพดูคยุ เพยีงแต่ว่าเนือ้หาภายในเราอาจจะจำาไม่ได้เลยว่ามนั

เกี่ยวข้องอย่างไรกับสันติภาพแบบที่เราเรียนกันมา

 กรณมีนิดาเนา ดฉินัศกึษาเฉพาะจนถงึการพดูคยุในสมยัประธานาธบิดี 

เบนิกโน อากีโน (Benigno Aquino ค.ศ. 2010-2016) ก็คือก่อนสมัยของ 

โรดรโีก ดเูตอร์เต้ (Rodrigo Duterte ค.ศ. 2016 - ปัจจบุนั) เนือ่งจากว่าเอกสาร

จบอยู่ที่สมัยรัฐบาลที่แล้วของอากีโน รัฐบาลอากีโนค่อนข้างมีวิธีการพูดถึง 

เรื่องความมั่นคงที่ก้าวหน้าพอควร แล้วพยายามจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องความ

มั่นคงจากการยึดรัฐเป็นศูนย์กลางมาเป็นยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ฉะนั้นใน

สนธิสัญญาสันติภาพ Bangsamoro ก็พูดชัดเจนว่า มีข้อตกลงจำานวนหนึ่งที่
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พดูถงึ Normalization คอืการทำาให้ความไม่ปกตกิลายเป็นปกต ิเขาถอืว่าความ

รุนแรงที่เกิดขึ้นจากฝ่ายต่างๆ ในพื้นที่เป็นเรื่องไม่ปกติ ซึ่งไม่ได้หมายความ 

ว่าทำาให้เรื่องไม่ปกติกลายเป็นเรื่องปกติ แต่จะทำาอย่างไรให้กำาจัดเงื่อนไขที่

ทำาให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงออกไปได้ จึงมีข้อตกลงหลายข้อที่พยายามจะ

เปลีย่นสภาพแล้วกล็ดเงือ่นไขทีจ่ะนำาไปสูก่ารเกดิความขดัแย้งอกีครัง้หนึง่หลงั

จากลงนามสนธิสัญญาไปแล้ว ข้อตกลงที่สำาคัญคือ หนึ่ง มีความพยายามจะ

ปฏิรูปตำารวจ แล้วโอนอำานาจตำารวจให้เป็นของชนกลุ่มน้อย สองคือ ขณะนี้มี 

Joint Peace Keeping คือมีการรักษาสันติภาพร่วมกันระหว่างทหาร ตำารวจ 

และฝ่ายติดอาวุธ MILF หลังจากนั้นมีความพยายามที่จะ Decommissioning 

คือทำาให้ฝ่ายติดอาวุธไปทำาอย่างอื่นแทน โดยการกลับคืนสู่ชีวิตแบบพลเรือน 

แล้วถอยกองทพัออกจากพืน้ที ่รวมถงึพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ทำาให้คนที่

เคยตดิอาวธุต่อสูก้บัรฐัมงีานทำาและพฒันาคณุภาพชวีติของตวัเองได้ อย่างไร

ก็ดี ฟิลิปปินส์มีปัญหาหลักคือการเมืองภายใน ทำาให้วิธีคิดเรื่องมนุษย์เป็น

ศูนย์กลางความมั่นคงหลายครั้งกลายเป็นแค่เปลือกเชิงคุณค่า 

 สุดท้าย ก้อนอุปสรรคของความเปลี่ยนแปลงในแง่ความมั่นคงของ

กระบวนการพูดคุยสันติภาพ หลักๆ มีอยู่ 3 ข้อ คือ 1) โครงสร้างของรัฐ  

2) ความสมัพนัธ์ระหว่างพลเรอืนกบัรฐั ระหว่างพลเรอืนกบัทหาร 3) ระบอบ

การเมือง 

 ในกรณีของไทยเป็นระบอบแบบรัฐเดี่ยวรวมศูนย์อำานาจ การพูดถึง

การแบ่งสรรอำานาจซึง่สมัพนัธ์กบัการโอนอำานาจความมัน่คงให้กบัชนกลุม่น้อย 

แทบจะเป็นไปไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนในไทยก็เป็น

แบบ Concordance หมายความว่าชนชัน้นำาและกองทพัคอืกลุม่คนคนเดยีวกนั 

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ระบอบการปกครอง Regime Types ของเราตอนนี้

คือระบอบทหาร ทั้งหมดนี้บอกอะไรเรา ทั้งหมดนี้บอกว่ากระบวนการพูดคุย

สันติภาพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้กำาลังกลายเป็น Militarize คือ 

มคีวามเป็นทหารอย่างยิง่ วธิคีดิแบบทหารซึง่ไม่ได้หมายความว่าทหารเปลีย่น
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ไม่ได้ แต่ว่าวิธีคิดกระแสหลักแบบทหารตอนนี้คือ เห็นการเจรจาเป็นยุทธวิธี 

(tactics) หนึง่ของการสูร้บ เพราะฉะนัน้การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทีห่นาขนาดนี้ 

จริงๆ แล้วต้องอาศัยภาคประชาสังคมและแรงกดดันจากข้างนอก แต่ว่าของ

เรามน้ีอยมาก เพราะฉะนัน้การพดูถงึการกำากบัภาคความมัน่คงในสามจงัหวดั

ตอนนี้เลยค่อนข้างจำากัด 

 ส่วนในกรณีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวเหมือนไทยแต่ว่ามีการกระจาย 

อำานาจค่อนข้างสูง ดังนั้นการพูดถึงการปกครองตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแปลก

อะไร ไม่ใช่เรื่องทีร่ะคายหูเจ้าหน้าทีร่ัฐ สามารถทำาได้ เพียงแต่ว่าสมรรถภาพ

ของรัฐในการที่จะฟื้นฟูความสามารถในการคุ้มครองประชาชนค่อนข้างจำากัด 

ความสมัพนัธ์ระหว่างกองทพักบัพลเรอืนกน่็าสนใจ เพราะว่ากองทพัฟิลปิปินส์ 

ใช่ว่าจะบริสุทธิ์ผุดผ่องยึดหลักการประชาธิปไตยเสียทีเดียว เพียงแต่ว่าความ

สัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับชนชั้นนำาในฟิลิปปินส์เป็นคนละก้อน บางทีอาจจะ

คานอำานาจกนัด้วยซำา้ แต่บางทกีผ็สานผลประโยชน์กนัได้ ขณะทีใ่นกรณไีทย

เราเป็นก้อนเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเมืองการปกครองในฟิลิปปินส์ตอนนี้ 

เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง มีข้อบกพร่องพอสมควร เพียงแต่ว่าพื้นที่

ประชาธปิไตยในฟิลปิปินส์ส่งผลให้ภาคประชาสงัคมยงัสามารถกดดนัเรือ่งการ

กำากับภาคความมั่นคงของรัฐได้หลายเรื่องมาก สิ่งที่ฟิลิปปินส์ต่างจากอินเดีย

และถอืเป็นกรณทีีเ่ข้มแขง็ทีส่ดุในบรรดาทัง้ 3 กรณคีอื มบีทบาทของหน่วยงาน 

และองค์การระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลอืในกระบวนการเจรจาค่อนข้างมาก 

แล้วมีการเรียนรู ้ประสบการณ์ของต่างประเทศค่อนข้างมาก เวลาที่ชาว

ฟิลิปปินส์ทำางานในกระบวนการสันติภาพพูดถึงการกำากับภาคความมั่นคง 

เขาไม่ได้พูดแบบรับแนวคิดฝรั่งมาทั้งหมด เพียงแต่เขาเห็นว่าเรื่องการกำากับ

ภาคความมั่นคงที่สำาคัญคือจะทำาให้ความมั่นคงตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไร เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้
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ฟิลิปปินส์จึงมีเหตุปัจจัยที่ทำาให้ภาคความมั่นคงเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ

พูดคุยเรื่องสันติภาพค่อนข้างมาก

 กรณีอินเดียนั้นน่าสนใจมาก เพราะว่าอินเดียมีปัจจัยหลายๆ อย่าง 

ทีต่่างจากไทย เช่นระบอบการเมอืงแบบสาธารณรฐั เพราะฉะนัน้การแบ่งสรร

อำานาจในการปกครองเป็นไปได้สงูมาก แล้วมกีารตัง้รฐัมลรฐัย่อยลงไป ถงึกบั

มกีารสร้างความสมัพนัธ์แบบสองรฐัภายในหนึง่รฐั เพยีงแต่สมัพนัธภาพของรฐั

ในการจะนำาไปปฏิบัติหรือว่าปฏิรูปค่อนข้างตำ่า ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ

กับพลเรือนเป็นแบบ Constitutional คือพลเรือนคุมกองทัพอย่างเข้มแข็ง 

และทำาให้กองทัพไม่สามารถมีความเห็นอะไรได้ในการจัดการความขัดแย้ง 

แต่กระนั้นก็ดี ปัญหาหลักของอินเดียที่ทำาให้อินเดียยังคงยึด approach ที่

ใกล้เคียงกับไทยก็คือ การยึดกรอบคิดการสร้างรัฐ ด้วยเหตุที่อินเดียไม่ค่อย

ไว้ใจตัวละครภายนอกที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยสันติภาพเท่าไร 

เพราะฉะนั้นจุดนี้เองทำาให้ศักยภาพในการเรียนรู้ประสบการณ์จากที่อื่นจึง 

ค่อนข้างน้อย ขอจบเพียงเท่านี้

อ. วิโรจน์ อ�ลี: ขอบคุณมากครับอาจารย์จันจิรา สนุกมากครับ ได้มุมมองที่

หลากหลาย แล้วกท็ำาให้เหน็ปัจจยั (factor) บางอย่างทีเ่กอืบจะสรปุได้แล้วว่า

กระบวนการสนัตภิาพบ้านเราจะไปในทศิทางไหน ผมขออนญุาตไปที ่ผศ.ดร. 

ม.ล. พนิติพนัธุ์ บรพิตัร จะนำาเสนองานวจิยัในหวัข้อ “สูค่วามเป็นประชาธปิไตย 

ทีเ่ข้มแขง็: ตวัแสดงภายนอกในเส้นทางการปฏริปูของเมยีนมา (2008-2015)” 
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สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง: ตัวแสดงภายนอก 
ในเส้นทางการปฏิรูปของเมียนมา (2008-2015)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร 

“การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยชนชั้นกลาง 
ในประเทศเมียนมาที่มีก�าลังซื้อเพิ่มมากขึ้น  

เป็นตัวชี้วัดส�าคัญของการปฏิรูปประชาธิปไตยที่ก�าลังไปได้ด้วยดี  
และยากมากที่รัฐบาลจะหันหลังกลับไปเป็นอ�านาจนิยม  

เพราะว่ามันมีพลังมากมายมหาศาลในการซื้อ  
รวมถึงการพึ่งพาระหว่างประเทศที่เป็นเงื่อนไขจ�ากัด 

ไม่ให้รัฐบาลถอยหลังกลับ เพราะนั่นหมายความถึงราคาที่สูงมาก  

โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน”
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 สวสัดคีรบั เรือ่งของผม 1 ใน 3 ของเรือ่งค่อนข้างใกล้เคยีงกบังานของ

อาจารย์จันจิรา แต่เราจะเห็นภาพที่แตกต่างกันไป เพราะว่างานวิจัยของผม 

ไม่ได้ลงลกึเรือ่งการเจรจาสนัตภิาพ แต่พยายามจะชีใ้ห้เหน็ว่าตวัแสดงระหว่าง

ประเทศเข้าไปมส่ีวนร่วมในกระบวนการเจรจาเชงิมส่ีวนร่วมเท่านัน้และได้สร้าง

บรบิทบางอย่างในกระบวนการเจรจาสนัตภิาพในประเทศเมยีนมา หรอืพม่าที่

เราคุ้นกันมากกว่า 

 งานวิจัยของผมมีประเด็นหลักสำาคัญอย่างเดียวคือ เกิดจากความ

สงสัยส่วนตัวว่ากระบวนการปฏิรูปในเมียนมาที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ 10 ปี

ที่ผ่านมา ไม่ค่อยมีคนสนใจว่าตัวแสดงระหว่างประเทศทำาอะไร มีบทบาท

อย่างไร และมปีระโยชน์อย่างไรต่อการพฒันาประชาธปิไตยในประเทศเมยีนมา 

แต่ข้อจำากดัอย่างหนึง่ของงานวจิยักค็อืว่า ตวัแสดงระหว่างประเทศทีม่อีทิธพิล

ต่อเมียนมาจริงๆ แล้วไม่มีอิทธิพลต่อประชาธิปไตยสักเท่าไร เพราะทราบ

กันดีว่าเมียนมาอยู่รอดจากความโดดเดี่ยวมาได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962 ผ่านการ 

ควำ่าบาตร (sanction) มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หน กักขังอองซานซูจี (Aung San Suu 

Kyi) ในบ้านพกัอยูห่ลายสบิปี รวมถงึสถานการณ์โรฮงิญาทีเ่กดิขึน้ กช็ดัเจนว่า

พม่ามคีวามเป็นเอกเทศในการบรหิารประเทศอย่างมาก ดงันัน้ตวัแสดงระหว่าง

ประเทศแทบจะไม่มบีทบาทในการเปลีย่นแปลง แต่สิง่ทีน่่าสนใจกค็อืว่า ตัง้แต่ 

ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ตวัแสดงระหว่างประเทศมบีทบาทบางอย่างต่อการสร้าง 

และปพูืน้ฐานทำาให้การปฏริปูมุง่หน้าไปสูก่าร Consolidate หรอืการสร้างความ

เข้มแข็งได้บางประการ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและไม่เหมือนกรณีอื่นโดยทั่วไป

 ดงันัน้การนำาเสนอในทีน่ีจ้ะพดูถงึ 3 เรือ่ง ประเดน็ที ่1 ผมจะอธบิาย 

บทนำาในลักษณะของคำาถามวิจัย (Research Question) ตัวคำาถามวิจัย

และความสำาคัญของปัญหา รวมถึงวิธีการมองปัญหาว่าเรามองการปฏิรูป

ประชาธิปไตยของเมียนมาในมุมมองของตัวแสดงระหว่างประเทศอย่างไร 

 ประเด็นที่ 2 ซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ ผมแบ่งเรื่องมิติการพัฒนาด้าน 
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การพฒันาประชาธปิไตยอยู ่3 เรือ่งในประเทศเมยีนมา เรือ่งทีห่นึง่คอืเรือ่งของ

เศรษฐกจิ ผมเน้นทีค่วามเชือ่มโยง (Connectivity) ระหว่างเมยีนมากบัภายนอก 

ไปดูโครงสร้างว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร รวมถึงเรื่องการสนับสนุนระหว่าง

ประเทศในด้านการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 เรื่องที่สอง เรากำาลังจะพูดถึงเรื่องสมรรถนะทางการเมืองหรือความ

เป็นสถาบันทางการเมืองของตัวองค์กรการเมืองต่างๆ สภาก็ดี ตุลาการก็ดี 

ตำารวจกด็ ีเป็นอย่างไร เพราะว่าพม่าอยูภ่ายใต้ระบอบอำานาจนยิมมาโดยตลอด 

ดงันัน้วนัดคีนืดพีอกลายเป็นประชาธปิไตย คนเหล่านีต้้องการอะไรจากตวัแสดง 

ระหว่างประเทศบ้าง 

 เรือ่งทีส่าม ผมจะพดูถงึกระบวนการเจรจาสนัตภิาพซึง่จะไม่ลงลกึถงึ

กระบวนการเจรจา แต่อยากจะชีใ้ห้เหน็ว่ามตีวัแสดงภายนอกทีเ่ข้าไปมส่ีวนร่วม 

ถงึแม้จะไม่ใช่ตวัผูเ้จรจา (Negotiator) หรอืผูอ้ำานวยความสะดวก (Mediator)  

แต่จะเป็นตวัสร้างบรบิท (Context) ทางด้านเสรภีาพบางอย่างทำาให้กระบวนการ 

พดูคยุในประเทศเมยีนมาดำาเนนิไปได้ และประเดน็สดุท้ายจะกล่าวถงึอปุสรรค

และข้อค้นพบต่างๆ จากการเก็บข้อมูล

 งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. (สำานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย) เป็นโครงการ 1 ปีครึ่ง (วันที่นำาเสนอโครงการดำาเนินมา

ครึ่งทางพอดี) ข้อมูลที่เก็บมาเป็นข้อมูลเชิงเอกสารและข้อมูลที่เก็บจากการ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่อยู่ในเมียนมาบางส่วน สิ่งที่ยังขาดหายใน

งานวจิยักค็อืความคดิของชาวพม่าหรอืตวัเจ้าหน้าทีพ่ม่าเอง ซึง่อยูใ่นช่วงต่อไป 

ของการเกบ็ข้อมลู ดงันัน้ในทีน่ีจ้ะเป็นการนำาเสนอในเชงิเป็นมมุมองแบบไทย

กับประเทศตะวันตก

 คำาถามวิจัยสำาคัญที่พยายามจะถามคือ ตัวแสดงภายนอกมีบทบาท

อย่างไรในกระบวนการปฏริปูทางการเมอืงของเมยีนมานบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 2008 

ทำาไมถงึเลอืกปี 2008 เพราะว่า ค.ศ. 2008 เป็นปีทีพ่ม่าทำาประชามตริบัรอง

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม่อนัเป็นจดุกำาเนดิของการปฏริปูทีจ่บัต้องได้จรงิ เมยีนมา 
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มรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ มกีารเลอืกตัง้ในปี 2010 มรีฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

ถึงแม้ว่าอองซานซูจีในขณะนั้นยังถูกกันออกจากพื้นที่ทางการเมือง แต่อย่าง

น้อยมรีฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ แล้วกม็กีารเลอืกตัง้ซ่อม อองซานซจูกีลาย

มาเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร องักฤษ ยโุรป สหรฐัอเมรกิายกเลกิมาตรการ

แซงก์ชัน่ สิง่เหล่านีเ้กดิขึน้นบัตัง้แต่ปี 2008 และพฒันาเรือ่ยมาอย่างรดุหน้า 

ถ้าใครตดิตามการเมอืงในเมยีนมาจะเหน็ว่าเราไม่เคยคดิมาก่อนว่าเมยีนมาจะ

เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี ดังนั้นคำาถามที่สองก็คือ

ว่า ศึกษาบทบาทและนโยบายของตัวแสดงต่างๆ ในด้านการส่งเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยใน 3 เรื่องดังที่กล่าวไป

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงภายนอกกับกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในเชิงแนวคิดและทฤษฎีนั้น งานเริ่มแรกที่เรา

คุ้นกันดีคือ The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth  

Century (1991) ของ Samuel P. Huntington หรืองานชิ้นอื่นๆ สำาหรับ

คนที่ศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย สิ่งที่น่าสนใจในงานเหล่านี้ในช่วงนั้นคือ  

ตวัแสดงภายนอกมกัมส่ีวนในการเปลีย่นแปลงประเทศจากระบอบอำานาจนยิม 

(Authoritarian) สู่ประชาธิปไตย ดังนั้นจึงมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลง แต่

เมียนมาไม่ใช่แบบนั้น เพราะว่าเมียนมาสามารถต้านทานแรงกดดันจาก 

ต่างประเทศได้โดยตลอดนบัตัง้แต่ได้รบัเอกราชเป็นต้นมา จงึไม่ค่อยสนใจกบั

แรงกดดนัต่างประเทศมากนกั ดงันัน้สิง่ทีน่่าสนใจในงานวจิยันีก้ค็อืว่า ตวัแสดง

ระหว่างประเทศไม่มบีทบาทในการเปลีย่นแปลงหรอืกระบวนการเปลีย่นผ่านสู่

ประชาธิปไตย (Democratic Transition) ในเมียนมา 

 กระบวนการเปลีย่นผ่านสูป่ระชาธปิไตยในเมยีนมา ตามความคดิเหน็

ของผมมาจากปัจจยัภายในทีต้่องการจะเปลีย่นแปลง มาจากความคดิและการ 

รบัรู ้(mindset) ทีเ่ปลีย่นไปของตวัผูน้ำาหรอืคณะรฐับาลทหาร ในช่วงประมาณ

ต้นทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา แต่ไม่ได้มาจาก International sanction หรอืการ 

เข้าไปทำาการแทรกแซงด้านมนษุยธรรม (Humanitarian Intervention) อย่างที่ 
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สหรฐัอเมรกิาและฝรัง่เศสเคยอยากจะทำาครัง้หนึง่สมยัไซโคลนนาร์กสี (Cyclone 

Nargis) พัดถล่มเมียนมาในปี 2008 

 ฉะนั้นความน่าสนใจก็คือว่า แล้วเราจะดูอย่างไรในกรณีของเมียนมา 

เราจะเอาแนวคดิเรือ่งกระบวนการสร้างประชาธปิไตย (Democratization) อะไร 

เข้ามาจับ ผมก็ตั้งคำาถามต่อไปว่า มีงานอะไรบ้างที่พูดถึงกระบวนการสร้าง

ความเข้มแขง็ให้กบัประชาธปิไตย (Democratic Consolidation) ในทางทฤษฎี 

ก็คือว่า กระบวนการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยมีความเป็น

สถาบัน ถ้าใครที่่ติดตามเรื่องประชาธิปไตยจะพบว่าไม่มีบทสรุปในเรื่องการ

สร้างกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยใดๆ ทั้งสิ้น เพราะ

สามารถพูดได้ตั้งแต่ทุนทางสังคม (Social Capital) ความสัมพันธ์พลเรือน

กับทหาร (Civil-military Relations) พูดได้ตั้งแต่เรื่องการจัดทำางบประมาณ 

(Budgeting) เรือ่งของการเลอืกตัง้ เรือ่งรฐัธรรมนญู ซึง่พดูได้ทกุเรือ่งนะครบั 

แต่มีอยู่ 3 เรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจและเหมาะสมในกรณีของเมียนมาซึ่งเป็น

ประเทศที่กำาลังเปลี่ยนผ่าน 

 ผมใช้และยกตวัอย่างเช่นงานของ Lucan Way และ Steven Levitsky 

ทีพ่ดูถงึ Connectivity Linkages คอืการเชือ่มโยงทางด้านการพึง่พากนัระหว่าง 

ประเทศ ยิ่งเปลี่ยนผ่านทางการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยใหม่ๆ ยิ่งมีการพึ่งพา 

ระหว่างประเทศมาก การไหลย้อนกลบัมรีาคาทีส่งูขึน้ มต้ีนทนุการเปลีย่นแปลง 

ดงันัน้ประเทศต่างๆ จงึพยายามไม่ถอยหลงักลบัจากกระบวนการประชาธปิไตย

เพราะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงมาก ในกรณีของเมียนมา ชัดเจนว่าหลังปี 2008  

มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct Investment – FDI) มี

ภาคเอกชน (Private Sector) ทีเ่ข้มแขง็มาก มวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) ทีเ่กดิขึน้ในเมยีนมาอย่างมากมายมหาศาล ดงันัน้เมยีนมาพึง่พา

เศรษฐกิจโลก (Global Economy) มากกว่าเดิมเสียอีก เมียนมาเปิดตัวเองสู่ 

Global Economy ตัง้แต่ประมาณปลายทศวรรษ 1980 โดยการเปิดเศรษฐกจิ 
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เสร ี(Liberalize Economy) ปรบัปรงุระเบยีบการค้าการลงทนุ ประเทศเมยีนมา 

เปลีย่นจากหน้ามอืเป็นหลงัมอืจากเมือ่ทศวรรษ 1990 ปัจจบุนัถ้าใครไปย่างกุง้ 

คณุจะเหน็ตกึรามบ้านช่องทีก่ำาลงัสร้าง การค้าการลงทนุเยอะแยะมากมายทีอ่ยู่

ในประเทศ ดังนั้นเกิดการพึ่งพาระหว่างประเทศบางอย่างที่ทำาให้เป็นเงื่อนไข

จำากดัไม่ให้รฐับาลถอยหลงักลบั เพราะนัน่หมายความถงึราคาหรอืต้นทนุทีส่งู

มาก โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุน

 ประเด็นที่สอง ผมสนใจเรื่องสมรรถนะทางด้านองค์กรทางการเมือง

ต่างๆ เพราะว่าเมียนมาเป็นประเทศเปลี่ยนผ่าน เพิ่งมีรัฐบาลที่มาจากการ 

เลอืกตัง้ ครัง้แรกทีม่รีฐับาลจากการเลอืกตัง้ปี 1949 และ 1962 พอมารฐับาล

ทหารเนวิน หลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลย อาจจะมีการเลือกตั้งที่เป็นตัวแทนของ

พรรค USDP (Union Solidarity and Development Party) บ้าง แต่ไม่มรีะบบ

รัฐสภาที่ทำางานได้ ดังนั้นวันดีคืนดีมีการปฏิรูปประเทศ คุณเป็นแอคทิวิสต์ 

คุณเดินทางกลับประเทศ คุณสมัครสมาชิกพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาต 

แห่งชาตเิพือ่ประชาธปิไตย (National League for Democracy) แล้วคณุได้รบั

ชยัชนะในการเลอืกตัง้ คำาถามคอืคณุจะทำางานในระบบรฐัสภาอย่างไร ความรู้ 

ในเรื่องการทำางบประมาณ ความรู้ในเรื่องการออกกฎหมาย ความรู้ในการ

ทำาประชาพิจารณ์ ความรู้ในการอภิปรายในสภา พอไม่มีความรู้เลยก็ไม่รู้จะ

ทำาอย่างไร เรื่องตุลาการคุณจะทำาอย่างไร ในเมื่อตุลาการในประเทศเมียนมา

คือตุลาการที่มีความเป็นการเมืองสูงมาแต่ไหนแต่ไร พอประเทศเปลี่ยนเป็น

ประชาธปิไตย องค์ความรูด้งักล่าวนีค้ณุจะทำาอย่างไร ดงันัน้ มงีานจำานวนหนึง่

ที่พยายามจะพูดถึงความพยายามในการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง 

ให้แก่องค์กรทางการเมอืงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัรฐัสภากด็ ีพรรคการเมอืง

ก็ดี ภาคประชาสังคมหรือระบบราชการก็ดี เช่นงานของ Scott Mainwaring  

จะเหน็ว่าหลงัปี 2008 เป็นต้นมา ตวัแสดงระหว่างประเทศเข้าไปเตมิเตม็ช่องว่าง 
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เหล่านี้อย่างชัดเจนมากมายมหาศาล เงินจำานวนมากถูกลงไปที่การเลือกตั้ง 

ลงไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นต้น 

 ประเด็นที่สาม เรื่องของกระบวนการสันติภาพ ผมไม่ได้สนใจเรื่อง

กระบวนการเจรจาแล้วนำาไปสู่สันติภาพ แต่ผมสนใจว่าเมียนมาในช่วงการ

เปลี่ยนผ่านจะสร้างสิ่งแวดล้อมทางสังคมให้มีเสถียรภาพได้อย่างไร เพราะใน

ช่วงแรกของการเปลี่ยนผ่าน ไม่มีประเทศไหนที่มีความเก่งกาจที่จะสามารถ

เอาชนะความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ 5 หรอื 6 ศตวรรษเป็นต้นมา แล้วกลายเป็นว่า 

พอปฏริปูประชาธปิไตย ทกุองค์กรบรรลขุ้อตกลงหยดุยงิ ทกุคนยอมสละอำานาจ 

ทางการเมอืงและเศรษฐกจิทีเ่คยมอียู ่กลายเป็นสหพนัธรฐันยิม (Federalism) 

อย่างทีค่นหวงั ไม่มคีรบั แต่อย่างน้อยๆ น่าจะมตีวัแสดงบางอย่างทีท่ำาให้เกดิ

เสถยีรภาพหรอืสร้างเสถยีรภาพทางสงัคมบางประการ เพราะเสถยีรภาพทาง 

สังคมบางประการนั้นทำาให้บริบทการพัฒนาต่อยอดการปฏิรูปประชาธิปไตย

ดำาเนนิต่อไปได้ ดงันัน้ความคาดหวงัของผมจงึตำา่มาก ผมไม่ได้บอกว่าประเทศ

เมยีนมาจะเป็นอย่างทีท่กุคนพอใจ คอืเป็นสหพนัธรฐันยิมแล้วทกุคนมคีวามสขุ 

กบัระบอบการปกครองประชาธปิไตยทีเ่กดิขึน้ ไม่มทีางเป็นไปได้ แต่อย่างน้อย 

เราเห็นตัวแสดงระหว่างประเทศที่พยายามจะสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพใน

เมยีนมาเพือ่ให้งานอืน่ๆ ดำาเนนิการต่อไปได้ มงีานจำาพวกหนึง่ตัง้แต่งานของ 

Arend Lijphart งานของ Steven Wilkinson อย่างไรก็ตาม ในทางวิชาการ 

ที่พูดถึงการประนีประนอมนั้นเกิดจากการยอมรับในเรื่องของคุณค่าเชิงสังคม 

(Social values) ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้คำาถามทีน่่าสนใจกค็อืว่า ตวัแสดงระหว่าง 

ประเทศเข้าไปช่วยอย่างไรในการสนับสนุนการแสดงความคิดเห็น ความเป็น

ตวัตนของชาตพินัธุช์นกลุม่น้อยในประเทศทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะหรอืรปูแบบ 

(Platform) ของการพดูคยุ ผลประโยชน์หรอืการแลกเปลีย่นข้อตกลงกนันัน้ต้อง 

ทำาอย่างไร ฉะนั้นสามเรื่องนี้คือสามเรื่องหลักที่ผมจะกล่าวต่อไป

 



สู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

51

 สิ่งที่น่าสนใจที่นำาไปสู ่การตั้งคำาถามที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ 

ตัวแสดงระหว่างประเทศก็คือ จะเห็นได้ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

ไปสูร่ะบอบประชาธปิไตยตัง้แต่ปี 2008 มกีารลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ

หรือ FDI เพิ่มเข้ามาในเมียนมาเยอะขึ้นอย่างมากมายมหาศาล 

มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของเมียนมาตั้งแต่ปี 2000-2016 

(หน่วย = ล้านดอลลาร์สหรัฐ), ที่มา: World Bank, 2016

 

 กราฟทีล่ดลงคอืในช่วงประมาณปี 2014-2015 เพราะว่าเกดิความไม่ 

แน่ใจในการบริหารงานของรัฐบาล NLD ผลจากการเก็บข้อมูลประการหนึ่งที่ 

น่าสนใจคอื ในทศันะของชาวต่างชาตทิีอ่ยูใ่นเมยีนมาและคนพม่าเองมคีวามรูส้กึ 

ดใีนการทำางานร่วมกบัรฐับาลเตง็ เส่ง (Thein Sein ค.ศ. 2011-2016) มากกว่า 
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รัฐบาล NLD เพราะรัฐบาลเต็ง เส่งเป็นรัฐบาลที่เมื่อยอมรับว่าอยากจะปฏิรูป 

องคาพยพที่อยู่ภายในรัฐบาลก็จะปฏิรูปไปด้วย แต่ในรัฐบาล NLD มีความ 

แตกต่างทางความคดิ มกีารรวมอำานาจเข้าสูศ่นูย์กลาง (Centralization) อาจจะ 

มากกว่ารฐับาลเตง็ เส่งด้วยซำา้ และตอนนีท้กุอย่างถกูขบัเคลือ่นโดยอองซานซจูี

อย่างเดยีว ยกตวัอย่างเช่น นโยบายใหม่ทีอ่อกมาเกีย่วกบัเรือ่ง Foreign Direct 

Development Assistance ว่ารัฐบาลพม่าจะสร้างความเข้มแข็งหรือประสาน

งานกบัตวัแสดงภายนอกอย่างไร คนทีน่ัง่อยูห่วัโต๊ะและเป็นศนูย์กลางของการ

จัดสรรปันสว่นทกุอย่างกค็อืนางอองซานซูจี จะดจีะร้ายอย่างไรแต่ยังแสดงให้

เหน็ถงึความเป็นกลไกการทำางานทีร่วมศนูย์ (Centralized Mechanism) ของ

กระบวนการกระจายความช่วยเหลือระหว่างประเทศที่น่าสนใจนะครับ

 ตัวชี้วัด (Indicator) อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ บทบาทของ USAID 

(United States Agency for International Development – องค์กรเพื่อการ 

พัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา) ที่เพิ่งเริ่มเข้าไปตั้งสำานักงานของ 

ประเทศ (Country Office) ในเมยีนมาเมือ่ปี 2013 หลงัจากรฐับาลบารกั โอบามา 

(ค.ศ. 2009-2017) ยกเลกิมาตรการควำ่าบาตรทางเศรษฐกจิ (International 

Economic Sanction) กบัเมยีนมา จะเหน็ว่าตวัเลขค่อนข้างกระโดดพอสมควร

ตัง้แต่ปี 2011 2012 2013 แล้วกม็คีวามพยายามจะขยายการให้ความช่วยเหลอื 

ไปยงัภาคส่วนอืน่ๆ ซึง่เดมิส่วนใหญ่รฐับาลสหรฐัอเมรกิาจะให้ความช่วยเหลอื

เรื่องสาธารณสุขกับการแทรกแซงด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับค่ายผู้ลี้ภัย อะไร

กต็าม แต่พอมกีารปฏริปูกเ็ริม่เข้าไปสูก่ระบวนการพฒันา Good Governance 

ในการพัฒนาสมรรถนะของ SMEs ในการช่วยเหลือแคมเปญ PPP (Public  

Private Partnership) อะไรทำานองนี ้ดงันัน้มกีารขยายการให้ความช่วยเหลอื

ไปยงัภาคส่วนอืน่ๆ อย่างมากมายมหาศาล ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจและน่าตดิตาม

 เรามาดูเรื่องแรกครับ ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศซึ่งเป็นข้อค้นพบในระหว่างการทำาวิจัย ที่น่า 
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สนใจก็คือว่า เมียนมามีการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจที่จับต้องได้อย่างชัดเจน  

ส่วนจะมปีระสทิธภิาพหรอืเปล่านัน้เป็นอกีคำาถามหนึง่ ผมพยายามจะไม่กล่าวถงึ

ประสทิธภิาพความเป็นประชาธปิไตยหรอือะไรทัง้สิน้ เพราะอาจจะเถยีงกนัไม่

จบ แต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงการปฏิรูปที่เห็นได้ชัดเจน จับต้องได้ 

หรอืไม่ คำาตอบคอืมแีละมอีย่างมาก ถ้าพดูถงึเรือ่งเศรษฐกจิ กฎหมายทีส่ำาคญั 

และชีช้ดัถงึการปฏริปูเศรษฐกจิพม่าคอื Foreign Direct Investment Law เป็น

กฎหมายที่เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษ 1980 กฎหมายฉบับใหม่ 

ให้สิทธิกับภาคเอกชนเยอะมากครับ มีระบบบริหารจัดการการค้าการลงทุนที่

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีระบบใหญ่กว่าปกติ (oversize) ที่เห็นได้ชัดเจน  

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนระหว่างประเทศ (International Investor) 

มีกรอบการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษ 

เหมือนสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยที่เกิดขึ้น

ครั้งแรกหลังการปฏิรูป ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเมียนมาจะเห็นว่าเขาแบ่งเป็น

ภาคส่วนต่างๆ มีความชัดเจนมากว่าเมียนมาจะพัฒนาไปในทิศทางใด นี่เป็น

สิ่งสำาคัญมากต่อนักลงทุน 

 นอกเหนอืจากนัน้ มกีารกำาหนดมาตรการการแลกเปลีย่นเงนิตราต่าง

ประเทศ ถ้าท่านเคยเดินทางไปเมียนมาเมื่อประมาณ 15-20 ปีก่อน เรา

ต้องไปแลกเงินที่ตลาดมืดอย่างเดียว ตลาดมืดก็คือไม่ใช่ Official Exchange 

Counter แล้วต้องดกูารแลกเปลีย่น (Exchange) ผ่านอตัราการแลกเปลีย่นใน

ตลาดมดืเอา ซึง่ค่าเงนิของรฐักบัตลาดมดืแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ แต่ ณ วนันี้ 

แม้ระบบการบริหารจัดการยังไม่มีรูปแบบกฎหมายออกมาชัดเจน แต่เขาใช้

ระบบธนาคารเอกชนใหญ่ๆ 4-5 ธนาคารมานั่งประชุมกันทุกวัน แล้วดูว่า 

ค่าเงินเป็นอย่างไร เป็นกระบวนการบริหารจัดการบางอย่างที่เป็นเฉพาะกิจ  

(Ad hoc) มากๆ ถามว่าปฏิรูปหรือไม่ ก็ถือว่าปฏิรูปอย่างมาก เพราะว่าถ้า 

คุณไม่มีมาตรการหรือมาตรฐานกลางในเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน นักลงทุน 
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ต่างประเทศเขาจะไปลงทนุได้อย่างไร ฉะนัน้เมยีนมาแก้ไขปัญหานัน้แล้วทำางาน

ได้อย่างด ีนอกจากนีม้กีฎหมายเรือ่งเขตเศรษฐกจิพเิศษในปี 2014 ทวายคอื

เขตเศรษฐกจิพเิศษทีอ่าจจะไม่ค่อยประสบความสำาเรจ็มาก แต่กเ็ป็นโครงการ

หนึ่งที่จับต้องได้ แล้วเขาพยายามที่จะผลักดัน เขตเศรษฐกิจพิเศษที่น่าสนใจ

และประสบความสำาเร็จที่สุดคือเขตติละวา (Thilawa) ใกล้ย่างกุ้ง นอกเหนือ 

จากการปฏริปูกฎหมายเหล่านีแ้ล้ว ตอนนีม้กีฎหมายเรือ่งบรรษทัเอกชนนะครบั 

มีกฎหมายเรื่องภาษีมากมายที่ออกมาใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 ในส่วนของความช่วยเหลือและบทบาทของตัวแสดงต่างๆ ก็มีทั้ง 

หน้าใหม่หน้าเก่า หน้าใหม่ๆ จะเห็นได้ว่าเป็นสหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป

ที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในภาคเศรษฐกิจ เพราะเขายกเลิกการแซงก์ชัน

ไปหลังจากอองซานซูจีได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งและได้เข้าไปเป็นสมาชิก

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิความช่วยเหลอืยกตวัอย่างเช่น สหรฐัอเมรกิาส่งเสรมิ

เรื่องการลงทุนโดยตรงเยอะมาก สนับสนุนเรื่อง PPP และพัฒนา SMEs ใน 

เมียนมา ส่วนสหภาพยุโรปมี Comprehensive Framework (กรอบการให้

ความช่วยเหลือ) ในการช่วยเหลือเมียนมาที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะเรื่องการ

บริจาคเงินจากต่างประเทศ (International Donation) ที่สามารถเอาไปทำาสิ่ง

ต่างๆ ได้เยอะแยะมากมาย ส่วนญี่ปุ่น ทันทีที่เมียนมามีการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

ก็ยกเลิกขายหนี้ค้างชำาระแล้วให้เงินมหาศาล พร้อมทั้งให้เงินในการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ติละวา จีนมีศักยภาพอย่างมากในเรื่องการค้าชายแดน  

มีการลงทุนโดยตรงมากมายในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในรัฐยะไข่ที่เชื่อมกับมณฑลยูนนานของจีน ส่วนอินเดีย แน่นอนครับถ้าใคร

เปิดเว็บไซต์ของสถานทูตอินเดีย ก็จะเห็นว่าอินเดียทุ่มงบประมาณมหาศาล

ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (Logistic System) หรือการพัฒนาระบบการ

คมนาคมทีผ่่านอนิเดยีแล้วเข้าสูป่ระเทศเมยีนมา มปีระมาณ 10 กว่าโครงการ  

โดยมมีลูค่าหลายร้อยล้านเหรยีญสหรฐั ขณะทีป่ระเทศไทย ตวัแสดงหลกัๆ คอื
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รฐับาลไทยโดยผ่าน NEDA (Neighboring Countries Economic Development 

Cooperation Agency – สำานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน) และ TICA (Thailand International Cooperation Agency –  

กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) สพร (สำานกังาน

ความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศ สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์-

วโรปการ) ของกระทรวงการต่างประเทศ ทีใ่ห้ทัง้ความช่วยเหลอืด้านวชิาการ 

ความช่วยเหลอืทางเทคนคิและเทคโนโลย ี(Technical Assistance) เรือ่งของ

การพัฒนาโลจิสติกส์ ณ วันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างทวายยังไม่พัฒนาขึ้น 

สักทีนะครับ NEDA เลยออกเงินให้ ตอนนี้กำาลังสร้างถนนจากประเทศไทย 

เข้าไปสูเ่มยีนมาให้ง่ายขึน้เพือ่ทีจ่ะจงูใจนกัลงทนุให้เข้าไปลงทนุในเขตเศรษฐกจิ 

พิเศษทวายมากยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามจะให้ความช่วยเหลือ

 อีกตัวชี้วัดหนึ่งที่น่าสนใจของตัวแสดงระหว่างประเทศและการ

เปลี่ยนแปลงในประเทศเมียนมาปัจจุบัน หากดูการลงทุนจากต่างประเทศ

โดยแบ่งตามภาคส่วนต่างๆ (Foreign Investment by Sector) จะเห็นได้ว่า 

นำ้ามันและก๊าซธรรมชาติกับพลังงานกลายเป็นภาคส่วนที่ได้รับความสนใจ 

จากตวัแสดงระหว่างประเทศอย่างมากมาย นีค่อืรายได้หลกัของประเทศ การ

เปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยที่เป็นอยู่จึงอาจจะกระทบต่อรายได้ในเรื่องนำ้ามัน

และก๊าซธรรมชาต ิเพราะตอนนีไ้ม่ใช่แค่ไทยหรอืจนีเท่านัน้ทีเ่ข้าไปยดึหวัหาด

ในการลงทนุ แต่มีทัง้เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ ทีเ่ข้าไป

มส่ีวนร่วมในการแบ่งเค้กด้านทรพัยากรธรรมชาตใินเมยีนมา ดงันัน้จงึเป็นเรือ่ง

สำาคญัมากทีเ่มยีนมาจำาเป็นจะต้องพึง่พาการตดิต่อสือ่สารระหว่างประเทศ และ 

เมือ่ดกูารลงทนุจากต่างประเทศเป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ต่อปี จะเหน็ว่าปี 2010-2011 

พุ่งสูงมาก โดยมีการลงทุนต่อเนื่องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์

 อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (Value of 

Foreign Trade) ณ วนันีก้ารค้าระหว่างประเทศเพิม่มากขึน้ทกุปี ในปี 2017 
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ตัวเลขขึ้นไปถึง 16,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ การค้าระหว่างประเทศ 

ไม่ได้เกดิแค่การค้าตามชายแดน (Border Trade) เท่านัน้ ก่อนหน้านีเ้มยีนมา

เน้นและสนบัสนนุการค้าตามชายแดนไม่ว่าจะถกูกฎหมายหรอืไม่ถกูกฎหมาย 

แต่ ณ วันนี้มีระบบการค้าระหว่างประเทศ (International Trading System)  

ที่เข้าไปสร้างกลไกการทำางานในเมียนมา และอีกอันหนึ่งน่าสนใจก็คือตัวชี้วัด

ที่บอกว่ามีความเชื่อมโยงด้านการส่งออกและการนำาเข้าทางไหนบ้าง จะเห็น

ได้ว่ามีการติดต่อการขนส่งสินค้าทางทะเลสูง ทั้งหมดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลย

ว่าเมียนมาต้องพึ่งพาตัวแสดงระหว่างประเทศ 

 ที่น่าสนใจคือ การลงทุนของคนพม่าโดยแบ่งตามภาคส่วนต่างๆ 

(Myanmar Citizen Investment by Sector) ในปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ 

(Real estate) กลายเป็นการลงทุนที่คนพม่าสนใจ ผมไม่ได้บอกว่ารายย่อย

จะมบีทบาท ผมคดิว่าส่วนใหญ่เป็นรายใหญ่ทีเ่ตบิโตมากบัระบบทหารด้วยซำา้ 

แต่อย่างน้อยๆ มีตัวแสดงภาคเอกชนที่เริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นๆ ทุกวัน 

ประกอบกับเมื่อดูการลงทุนของคนพม่า (หน่วยจ๊าด) ทั้งสองตัวชี้วัดนี้แสดง

ให้เหน็ว่า รายได้จากการเกบ็ภาษใีนช่วงการปฏริปู 10 ปีทีผ่่านมาสงูขึน้อย่าง

มากมายมหาศาล นี้เป็นรายได้สำาคัญของเมียนมาในการพัฒนาประเทศ

 ตัวแสดงหลักๆ ด้านการพัฒนาและการปฏิรูปเศรษฐกิจของพม่า  

ยกตวัอย่างเช่น JICA (Japan International Cooperation Agency – องค์การ 

ความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น่) จากการเกบ็ข้อมลูพบว่า JICA มคีวาม 

ชัดเจนในเรื่องของการนำาเสนอนโยบายโดยสนับสนุน Indirect engagement 

ให้กับประเทศเมียนมา เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นชัดเจนว่าเขาจะไม่ยุ่งเรื่องการเมือง 

ซึ่งต่างจากจีนที่หวังผลตอบแทนภายหลัง สิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการมากที่สุดคือการ

เพิม่อำานาจทางเศรษฐกจิ (Economic empowerment) ให้แก่ประชาชนชาวพม่า 

ปัจจบุนันี ้JICA มโีครงการ 40 โครงการทัว่ประเทศเมยีนมาและอกี 27 โครงการ

ทีอ่ยูใ่นย่างกุง้ โครงการของ JICA ครอบคลมุตัง้แต่ด้านวชิาการ ถนนหนทาง 
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สิง่แวดล้อม เทคโนโลย ีอนิเทอร์เนต็ หรอืแม้กระทัง่หลกัประกนัสขุภาพ (Health 

Care) แทบทุกด้านจริงๆ เงินที่ลงไปในช่วงการปฏิรูปก็มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น  

ตวัแสดงทีส่ำาคญัควบคูก่บั JICA คอื Nippon Foundation ทีเ่ข้าไปมส่ีวนร่วมใน

การพฒันาเจ้าหน้าทีภ่าครฐั รวมถงึการเป็น Facilitator (ผูอ้ำานวยความสะดวก) 

ในการเจรจาการค้าและเจรจาสันติภาพในประเทศเมียนมา สิ่งที่ประสบความ

สำาเรจ็ทีส่ดุในโครงการของ JICA ณ ปัจจบุนันีค้อืการสร้างเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ทีต่ลิะวา JICA บอกว่าแรงผลกัดนัหลกั (Incentive) ในการสร้างเขตเศรษฐกจิ

พิเศษที่ติละวาไม่ใช่การแข่งขันระหว่างประเทศ แต่เป็นการผลิตเพื่อตลาด

ภายในประเทศเมียนมา ประเด็นนี้น่าสนใจเพราะ JICA กำาลังมองศักยภาพ

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภายในประเทศเมยีนมาทีม่อียูส่งูมาก ไม่เหมอืน

กับตัวแสดงภายนอกอื่นๆ 

 ผมคิดว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยชนชั้นกลางในประเทศ 

เมยีนมาทีม่กีำาลงัซือ้เพิม่มากขึน้เป็นตวัชีว้ดัสำาคญัของการปฏริปูประชาธปิไตย

ที่กำาลังไปได้ด้วยดี และยากมากที่รัฐบาลจะหันหลังกลับแล้วถอยหลังไปเป็น

อำานาจนิยม เพราะว่ามันมีพลังมากมายมหาศาลในการซื้อ ในย่างกุ้งมีห้าง 

สรรพสินค้า (Department store) ใหญ่ๆ หลายห้าง พวกเราอาจจะไม่คุ้นตา 

มากนกัถงึอำานาจในการซือ้ (Purchasing Power) ทีม่อีย่างสงู คนพม่าจบัจ่าย 

ใช้สอยสินค้าอย่างน่าตกใจ หลายท่านเคยไปย่างกุ้งก็จะเห็น Junction City 

คล้ายๆ กบั Emporium บ้านเรา และมแีบรนด์สนิค้าจากต่างประเทศ ทกุอย่าง

ทีน่ีอ่าจจะไม่ใช่ทกุอย่างตามทีท่่านรูจ้กั ตวัชีว้ดัอำานาจในการซือ้อกีอนัหนึง่คอื 

ผมเพิง่ได้เหน็ว่าชาวพม่าจ้างพีเ่ลีย้งเดก็ เหมอืนบ้านเราจะเหน็พีเ่ลีย้งเดก็ตาม

ฟดูคอร์ตในห้างได้ทัว่ไป พม่ากม็ ีเดีย๋วนีเ้ขาเอาลกูมาห้างสรรพสนิค้าแล้วกม็ี

พีเ่ลีย้งไปด้วย ซึง่เป็นสิง่ทีผ่มประหลาดใจอย่างมากและผมไม่เคยเหน็มาก่อน 

ในเมยีนมา ผมคดิว่านีเ้ป็นตวัชีว้ดัทีส่ามารถจบัต้องได้ถงึอำานาจในการซือ้ทีเ่ป็น 

ตัวบ่งชี้ถึงชนชั้นกลางในประเทศเมียนมา
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 ในส่วนของประเทศไทย เราให้ความช่วยเหลือหลายอย่างนะครับ  

ผ่าน TIGA กด็ ีNEDA กด็ ีเช่น ให้ทนุการศกึษา ฝึกอบรม สร้างความร่วมมอื 

กบัธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ ธนาคาร

เหล่านีเ้ข้าไปตดิตัง้ระบบภาษใีห้เมยีนมา ระบบการธนาคาร (Banking System) 

ของเมยีนมา และรฐับาลไทยร่วมมอืกบัภาคเอกชนไทย เช่น ระบบภาษ ีระบบ

ประกันภัยก็กำาลังจะเกิดขึ้น กฎหมายประกันภัยออกมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้  

ส่วนเรื่องเกษตรกรรม รัฐบาลไทยร่วมมือกับ CP (เครือเจริญโภคภัณฑ์) ไป

ส่งเสรมิเรือ่งบรรจภุณัฑ์ถนอมอาหาร ทำาบ่อเลีย้งกุง้ เป็นต้น ร่วมมอืกบัมลูนธิิ

ชัยพัฒนาทำาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเมียนมา ที่น่าสนใจก็คือว่า เขาไปส่งเสริม 

เรือ่งเกษตรทฤษฎใีหม่ให้แก่ทหาร ไม่ใช่เกษตรกร เพราะว่าเมยีนมายงัมปัีญหา 

เรือ่งการปฏริปูทีด่นิและทหารมทีีด่นิเยอะ ดงันัน้เขาใช้ทีด่นิของทหารตามชนบท 

เป็นแปลงทดลองเกษตรทฤษฎใีหม่ เพือ่ให้เกษตรกรภายนอกได้เข้ามาเรยีนรู้ 

แล้วนำาทฤษฎีนี้ไปใช้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก กลายเป็นว่าทหารกลายเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการทำาการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้นในสังคมเมียนมา เนื่องจากว่าเมียนมาไม่มีระบบการบริหารจัดการ

ด้านการเกษตรเลย คุณเก็บเกี่ยวเสร็จ พอไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรคุณก็กองไว้ 

ตรงนัน้ ขนส่งสนิค้าจะทำาอย่างไร ขายของจะทำาอย่างไร ใช้ยาฆ่าแมลงหรอืไม่ 

จนกลายเป็นปัญหาโลกแตกสำาหรับประเทศกำาลังพัฒนา ในเรื่องสาธารณสุข 

ล่าสุดมีการอบรมแพทย์พม่าซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของเอกอัครราชทูตจักร  

บุญ-หลง (เอกอัครราชทูตไทยประจำาเมียนมาคนปัจจุบัน) ในการนำาแพทย์

พม่ามาอบรมในประเทศไทย โดยมแีพทย์ 2 ชดุทีท่่านจกัร บญุ-หลงสนบัสนนุ 

ประเภทแรกคือ แพทย์ผู้เยียวยาภาวะหลังสงคราม หรือ Trauma Medical 

System ซึง่เปน็องค์ความรูท้ีไ่ทยนำามาจากอสิราเอล เนือ่งจากอสิราเอลอยูใ่น 

ภาวะสงครามมาตลอด การแพทย์ในอสิราเอลได้พฒันาศาสตร์การรกัษาทหาร 

หรอืผูค้นทีม่บีาดแผลในใจ (traumatized) ทีม่คีวามเศร้า รูส้กึสญูเสยีจากภาวะ
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สงคราม ไทยก็ไปยืมองค์ความรู้จากอิสราเอลเข้ามาช่วยให้ความรู้แก่แพทย์

พม่า ประเภทที่สองคือ การแพทย์ทางทะเล (Maritime Medicine) เนื่องจาก

ประเทศเมยีนมาอยูต่ดิชายทะเล มเีกาะแก่งเยอะ ดงันัน้แพทย์ทางทะเลมคีวาม 

จำาเป็นในการรักษาคนที่ประกอบอาชีพอยู่ในทะเล โดยจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม

เดียวกับพวกทหารเรือ ไทยจึงขอความร่วมมือจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางทะเล โดยได้รับการสนับสนุนจาก TICA เชิญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้แก่แพทย์พม่าในประเทศไทย นี่เป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศของเมียนมา

 เรือ่งต่อมาครบั สมรรถนะและขดีความสามารถขององค์กรทางการเมอืง 

ผมเน้นไปที่ตัวแสดงหลักๆ สำาคัญๆ เช่น USAID หรือ EU ที่เก็บข้อมูลมา 

สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า USAID มีบทบาทสำาคัญอย่างมากในช่วงการเลือกตั้ง

ปี 2015 ขณะที่สหภาพยุโรป (EU) ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเป็น 

ผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งหรือการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่กรณี 

ของ USAID ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัจ้างภาคส่วนภายนอกมา (Outsourcing) 

แล้วให้เงินภาคเอกชนหรือเอ็นจีโอไปทำาแคมเปญรณรงค์เรื่องการเลือกตั้ง  

ต้องเข้าใจว่าเมยีนมาไม่เคยมเีลอืกตัง้มานาน ครัง้ล่าสดุประมาณทศวรรษ 1960 

หลงัจากนัน้ไม่มกีารเลอืกตัง้แบบทีเ่ป็นประชาธปิไตยมากนกั ผ่านมา 60 ปีครบั 

ถ้าคนเกดิมาในประเทศนีแ้ล้วไม่เคยไปเลอืกตัง้เลยจะทำาอย่างไร การไปหย่อน

บตัรลงคะแนนกลายเป็นเรือ่งยาก ดงันัน้ USAID จงึจดัจ้างภาคส่วนภายนอก

ให้กบัภาคเอกชนมาทำาเรือ่งนี ้ดงันัน้จะเหน็ว่ามกีารให้ความช่วยเหลอืทางด้าน

ศกัยภาพในการพฒันา (Capacity Building) มากมายในช่วงหลายปีทีผ่่านมา 

EU เองก็มีความชัดเจนอย่างมากในเรื่องการพัฒนาประเทศเมียนมาโดยใช้

แนวคดิเรือ่ง Solidarity ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจมาก คำาถามหนึง่ทีผ่มถามคนยโุรป

ว่าเมียนมาสำาคัญอย่างไรกับเขา ทำาไมถึงให้เงินเยอะขนาดนี้ คำาตอบของเขา 

กค็อืวา่ ถ้าเมยีนมาเจรญิ ภมูภิาคพฒันา โลกกพ็ฒันา นีเ่ป็นแนวคดิทีเ่หมอืน
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สมยัทศวรรษ 1950 ในการสร้างบรูณาการยโุรป ด้วยแนวคดินีเ้อง ถ้าเราไป 

ดูความร่วมมือของยุโรป จะเห็นว่ายุโรปกลายเป็นศูนย์กลางของการดึงเงิน

รัฐบาลในสหภาพยุโรปเข้ามาในเมียนมาเยอะมากจำานวนหลายร้อยล้านยูโร 

แล้วไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้น มีทั้งภาคเอกชน เอ็นจีโอ (Non-governmental 

Organization) Think Tank (องค์กรคลงัสมอง) ต่างๆ ทีใ่ห้เงนิผ่าน EU มายงั

เมียนมา นี่อาจจะเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ดูลอยๆ แต่ว่าในทางปฏิบัติมัน

อาจเป็นบรรทดัฐานบางอย่างทีเ่กดิขึน้จรงิในสหภาพยโุรปทีย่งัคงเหน็จบัต้องได้ 

เรื่องการให้การศึกษาเรื่องการเลือกตั้ง ตัวแสดงหนึ่งที่น่าสนใจที่เราไม่ค่อยรู้ 

คือ International Parliamentary Union (สหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ) 

ประเทศไทยกม็คีวามร่วมมอืด้วย โดยให้เงนิและส่งบคุลากรไปพฒันาห้องสมดุ

รฐัสภา ระบบองค์ความรูเ้รือ่งรฐัสภา ซึง่เป็นสิง่สำาคญัเพราะสมาชกิสภาผูแ้ทน

ราษฎรก็ไม่ได้มีความรู้เหมือนในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 เรื่องสุดท้าย เรื่องกระบวนการสร้างสันติภาพ ตัวแสดงหลักๆ ที่เห็น

ได้ชัดเจนคือ Nippon Foundation มีส่วนสำาคัญในการเจรจาและสร้างบริบท

ที่ดีในการเจรจา อีกตัวแสดงหนึ่งคือ EU ที่มีบทบาทชัดเจนมาก ท่านจะเห็น

ว่าตรงนี้เป็นจุดสำาคัญ (Focal Point) เป็นจุดศูนย์รวมหลักของการสนับสนุน

เรือ่งสนัตภิาพ EU เป็นแกนกลางสำาคญัทีด่งึเงนิจากฟินแลนด์ สวเีดน นอร์เวย์  

สวติเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร เข้ามาเพือ่จะจดัตัง้โครงสร้างศนูย์สนัตภิาพ 

(Peace Center) ให้เป็นศนูย์กลางในการถ่ายโอนข้อมลูต่างๆ สำาหรบัการเจรจา 

สันติภาพ UNDP (United Nations Development Programme – โครงการ 

พฒันาแห่งสหประชาชาต)ิ กใ็ห้มากมายทัง้ในเรือ่งองค์ความรู ้สิง่ทีเ่ขาพยายาม 

จะพัฒนาในปัจจุบันนี้คือระบบที่เรียกว่า Policy Advocacy ในระดับเทศบาล 

(Township) ของเมียนมา UNDP พยายามจะสนับสนุนศักยภาพของการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการจัดทำาเอกสารทางนโยบาย (Policy Paper) 

ระบบการจดัทำางบประมาณ เพราะสิง่เหล่านัน้เป็นสิง่ทีเ่มยีนมาไม่เคยมมีาก่อน
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 จากการศึกษาข้อมูลผมได้อะไรบ้าง สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามีตัวแสดง

ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นในสังคมเมียนมา ก่อนการปฏิรูปมีแต่อาเซียน จีน ญี่ปุ่น

เสยีเปน็ส่วนใหญ่ แต่ ณ วันนีต้วัแสดงทีม่บีทบาทต่อเมียนมาในกรณขีองการ

พฒันาประชาธปิไตยมมีากมายมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิง่สหรฐัอเมรกิาและ

สหภาพยโุรปทีก่ลายเป็นตวัแสดงใหม่ในเรือ่งเศรษฐกจิ ในเรือ่งของการพฒันา

สมรรถนะ นอกจากนั้นก็มี UN, UNDP ที่เข้าไปส่งเสริม เช่นเรื่องสิทธิสตรีที่ 

UNDP สนบัสนนุ ในส่วนของการสร้างสนัตภิาพและความปรองดอง ญีปุ่น่และ 

กลุ่มประเทศยุโรปมีความสำาคัญต่อการสร้างโครงสร้างในการเจรจาต่างๆ 

 คำาถามที่น่าสนใจก็คือว่า ตัวแสดงระหว่างประเทศเหล่านี้จำาเป็นหรือ

ไม่สำาหรับการปฏิรูปประชาธิปไตยไปสู่ความเข้มแข็ง ผมบอกเลยว่าจำาเป็น 

แต่สำาคญัทีส่ดุหรอืไม่ ผมตอบว่าไม่ จากการเกบ็ข้อมลูและพดูคยุกบัหลายคน

ต่างมีความคิดเห็นตรงกัน ในทำานองเดียวกับงานศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ

สร้างประชาธปิไตยทัว่ไปว่า ทกุอย่างควรจะเริม่ต้นจากเจตนารมณ์ของรฐับาล 

ในการขบัเคลือ่นประชาธปิไตย แต่ถามว่ารฐับาลต่างชาตจิำาเป็นหรอืไม่ จำาเป็น 

เพราะการพฒันาประชาธปิไตยส่วนหนึง่คณุต้องการเงนิ คณุต้องการการยอมรบั 

วัฒนธรรมของการเป็นพลเมือง (Civic Culture) คุณจำาเป็นต้องมีความรู้ มี

ประสบการณ์ในเรื่องวัฒนธรรมของการเป็นพลเมือง การตื่นตัวทางการเมือง 

ให้คณุออกไปลงคะแนนเสยีง คณุจะกาอย่างไร กาเพราะอะไร กาด้วยเหตผุล

อะไร แล้วคณุจะไปดกูารนบัคะแนนอย่างไร สิง่เหล่านีต้้องการการพฒันาด้าน

องค์ความรู้เยอะมาก เงินเป็นสิ่งจำาเป็น ความช่วยเหลือและองค์ความรู้ของ

รฐับาลต่างประเทศเป็นสิง่จำาเป็น ดงันัน้ผลสะท้อนจากการคยุกบัหลายคน เขา 

มคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่าเมยีนมายงัมปัีญหาในหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในเรือ่ง 

ของการพฒันาประชาธปิไตย ในมติทิางเศรษฐกจิ สิง่อำานวยความสะดวกทาง

เศรษฐกจิเป็นอย่างไร สงัคมเมยีนมายงัเป็นสงัคมทีใ่ช้เงนิสด (Cash Society) 

ผมไปเจอผูบ้รหิารบรษิทัเอกชนคนหนึง่ มคีนพม่า 400 คนอยูใ่นโรงงาน เขาจ่าย 
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เงนิเดอืนเป็นเงนิสดทัง้หมด แล้วเงนิพม่า (จ๊าด) นกึออกไหมครบั เหมอืนคณุใส่ 

เข่งมาเลย ดงันัน้ในแง่การพฒันาระบบเศรษฐกจินัน้ทำาได้ยาก คณุจะทำาอย่างไร 

กบัระบบธนาคาร ทำาอย่างไรกบัการเข้าถงึระบบเงนิกู ้นกัธรุกจิรายย่อยกเ็ป็นสิง่ 

สำาคญัทีน่กัลงทนุต่างชาตบิอกว่าเมยีนมาจำาเป็นต้องม ีการลงทนุของเมยีนมา 

เป็นการลงทนุเชงิมหภาคเป็นหลกั ไม่ใช่ SMEs หรอืภาครายย่อย ซึง่ถอืว่าเป็น 

ตวัชีว้ดัสำาคญัทีจ่ะทำาให้ชนชัน้กลางเกดิจนทำาให้เกดิการจรรโลงประชาธปิไตย

 ประเด็นที่สอง ในเรื่องของการเมือง รัฐเมียนมายังคงมีความเป็นรัฐ

รวมศนูย์ ผมไม่ได้พดูถงึกองทพัเลยนะครบั เพราะกองทพัเป็นดนิแดนสนธยา  

คุณทำาอะไรกับมันไม่ได้จริงๆ การปฏิรูปภาคความมั่นคงก็คงไม่ต้องพูดถึงใน

กรณีแบบนี้ ดังนั้นเรื่องนี้ในเมียนมาจะทำาอย่างไร อคติของเอ็นจีโอก็ดี เวลา 

คุณทำางานคุณมีความกลัว โดยเฉพาะความต้องการในการแสดงบทบาททาง 

การเมอืงต่างๆ นัน้มข้ีอจำากดั ในส่วนของชนกลุม่น้อย แน่นอนทีส่ดุการเจรจา

กับชนกลุ่มน้อยเป็นการเจรจาบนพื้นฐานของข้อตกลงหยุดยิง (Ceasefire 

Agreement) มชีนกลุม่น้อยอยูจ่ำานวนมากทีย่งัไม่มโีอกาสเข้าร่วมกระบวนการ

เจรจา คณุจะทำาอย่างไร และรฐับาลพม่ามนีโยบายชดัเจนคอืเขาไม่ให้ตวัแสดง

ระหว่างประเทศเข้าไปมส่ีวนร่วมในกระบวนการเจรจาเลย ดงันัน้มสีิง่เดยีวกค็อื

การอำานวยความสะดวกด้านข้อมูล นี่ก็เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่ง

 ดังนั้นโดยสรุปแล้วคุณจะเห็นภาพของความเคลื่อนไหวที่เป็นสูตร

แสดงอย่างหนึง่ทีส่ำาคญัต่อกระบวนการปฏริปู สำาคญัหรอืไม่ กไ็ม่ได้สำาคญัทีส่ดุ 

ถามว่าจำาเป็นหรอืไม่ ผมยงัคดิว่าตวัแสดงภายนอกมคีวามจำาเป็นต่อการปฏริปู

ประเทศเมียนมาให้มีความยั่งยืนและเป็นประชาธิปไตย ขอบคุณครับ

อ. วิโรจน์ อ�ลี: ขอเชิญอาจารย์ ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล นำาเสนองานวิจัย

เรือ่ง “ความเป็นไปได้และข้อจำากดัของการเมอืงฝ่ายก้าวหน้าในองักฤษ: กรณี

ศึกษาพรรค Labour ภายใต้การนำาของนายเจเรมี คอร์บิน” 
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ความเป็นไปได้และข้อจำากัดของการเมืองฝ่ายก้าวหน้าในอังกฤษ: 
กรณีศึกษาพรรค Labour  

ภายใต้การนำาของนายเจเรมี คอร์บิน

อาจารย์ ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

“คนรู้สึกเสื่อมศรัทธาในสถาบันการเมือง เสื่อมศรัทธาพวกนักการเมือง  
ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Democratic Discontent  

หมายถึงว่าคนยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยู่ แต่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆ 
เบื่อนักการเมืองหน้าเดิมๆ ปรากฏการณ์นี้ปรากฏในหลายรูปแบบ  

เช่นการสนับสนุนพรรคเล็กที่เอียงขวาหรือเอียงซ้ายมากขึ้น  
การที่เจเรมี คอร์บิน ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรค Labour  

ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์นี้เช่นกัน”
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 สวัสดีผู้ฟังทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ที่

ให้ทุนวิจัยและจัดงานในวันนี้ และต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ในสาขาที่ให้โอกาสมา

นำาเสนอผลงานในวนันี ้งานวจิยัของดฉินัทีเ่ลอืกมาพดูวนันีเ้พราะว่ามปีระเดน็

บางอย่างใกล้เคยีงกบัธมีของงาน ถงึแม้ว่าหวัข้อเป็นกรณศีกึษาพรรค Labour 

ภายใต้การนำาของเจเรม ีคอร์บนิ (Jeremy Corbyn หวัหน้าพรรค Labour คน 

ปัจจบุนั) ทีด่จูะเฉพาะเจาะจงมาก แต่ทีจ่รงิแล้วดฉินัคดิว่ามนัเป็นคล้ายกระจก

สะท้อนพัฒนาการความน่าสนใจอะไรบางอย่างของการเมืองอังกฤษ

 เป้าหมายสำาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ต้องการศึกษาข้อจำากัดเชิง

โครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในประเทศอังกฤษว่าส่งผลกระทบ

ต่อโอกาสที่พรรค Labour จะสามารถนำานโยบายที่ก้าวหน้าแบบสังคมนิยม

ประชาธปิไตยหรอืออกแนวซ้ายๆ มาใช้ในประเทศได้อย่างไร ต้องออกตวัก่อน 

ว่านี่ไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม  

(Traditional International Relation) เนื่องจากพื้นฐานของดิฉันมาจาก

เศรษฐศาสตร์การเมือง

 งานวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ในการนำาเสนอครัง้นี ้ส่วนที ่2 และ 3 

ยงัอยูร่ะหว่างการทำาวจิยั) ประเดน็หลกัทีส่่วนแรกของงานวจิยัต้องการนำาเสนอ

คือ พยายามเท้าความถึงการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยุคประมาณปลายทศวรรษ 

1970 ถงึต้น 1980 ทีน่โยบายแบบสงัคมนยิมประชาธปิไตยได้รบัความนยิม 

ขณะทีแ่นวคดิเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ (Keynesian Economics)4 เสือ่มความ 

 4 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่มีพื้นฐานจากความคิดของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John 
Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ เศรษฐศาสตร์สำานักเคนส์เกิดขึ้น 
จากการหาคำาตอบให้กบัปัญหาความล้มเหลวของตลาดเสร ีแนวคดิเศรษฐศาสตร์แบบ 
เคนส์ปรากฏครัง้แรกใน The General Theory of Employment, Interest and Money 
(London: Palgrave Macmillan, 1936) 
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นิยมลง ในขณะที่การเมืองแบบขวาใหม่ (The New Right) และขั้วการเมือง 

อนุรักษนิยมแบบมาร์กาเรต แท็ตเชอร์ (Margaret Thatcher นายกรัฐมนตรี 

ขององักฤษในช่วง ค.ศ. 1979-1990) ได้รบัความนยิมมากขึน้ ซึง่บบีให้พรรค 

Labour ต้องปรับตัวจากนโยบายฐานความคิดที่เคยซ้ายต้องปรับมาทางขวา 

มากขึ้นเพื่อที่จะชนะการเลือกตั้ง เพราะบริบททางการเมืองสังคมเศรษฐกิจ

เปลีย่นไปแล้ว จนมาประสบความสำาเรจ็ในช่วงทีโ่ทน ีแบลร์ (Tony Blair นายก- 

 รฐัมนตรขีององักฤษ ค.ศ. 1997-2007) เป็นหวัหน้าพรรค สามารถกลบัมาเป็น 

พรรครฐับาลได้ในปี 1997 ความน่าสนใจกค็อืว่าโทน ีแบลร์ นำาแนวนโยบาย

เสรนียิมใหม่ (Neoliberalism) เข้ามาใช้มากขึน้ แล้วปรบัภาพลกัษณ์ของพรรค

ให้ดทูนัสมยัมากขึน้ เน้นธรุกจิมากขึน้ มคีวามเป็นทนุนยิมมากขึน้ กระตุน้การ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโดยนำาด้วยทนุคอืนำาด้วยภาคการเงนิ อนันีน่้าสนใจ

เพราะคล้ายกบัว่าทำาให้ความเหลือ่มลำา้ในสงัคมเพิม่มากขึน้ ตัง้แต่ยคุแทต็เชอร์ 

ต่อเนื่องมาจนถึงยุค New Labour (ช่วงที่โทนี แบลร์ เป็นนายกรัฐมนตรีของ

องักฤษ) ครัน้องักฤษเผชญิวกิฤตเศรษฐกจิปี 2008 และ 2009 พรรค Labour 

แพ้การเลอืกตัง้ พรรคอนรุกัษนยิมขึน้มาเป็นรฐับาลในปี 2010 จากปี 2010 

จนถงึปัจจบุนัได้ดำาเนนินโยบายแบบรดัเขม็ขดั (Austerity)5 ในเวลานัน้หวัหน้า

พรรค Labour คือ เอ็ด มิลิแบนด์ (Edward Miliband หัวหน้าพรรค Labour  

ช่วง ค.ศ. 2010-2015) แม้จะพยายามปรบัแนวนโยบายพรรคไปเป็นสงัคมนยิม 

 5 เป็นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลเดวิด คาเมรอน (David Cameron นายกรัฐมนตรี
องักฤษ ค.ศ. 2010-2016) นบัจากชนะเลอืกตัง้ได้เป็นผูน้ำารฐับาลสมยัที ่2 กป็ระกาศ 
ใช้มาตรการรดัเขม็ขดัทางการคลงั (Fiscal Consolidation) ด้วยการลดรายจ่ายภาครฐั 
ในปรมิาณทีส่งูและปรบัเพิม่ภาษต่ีางๆ ทีเ่กบ็จากประชาชนเพือ่แก้ปัญหาหนีส้าธารณะ
ทีพุ่ง่สงูขึน้ ในปี 2015 ประชาชนองักฤษหลายแสนคนรวมตวักนัเดนิประท้วงนโยบาย 
รัดเข็มขัดของรัฐบาลคาเมรอนที่กรุงลอนดอน โดยใช้ชื่อว่า The End Austerity Now 
เรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการตัดลดงบประมาณรายจ่ายสาธารณะที่ดำาเนินมาตั้งแต่ 
รัฐบาลสมัยที่แล้ว ถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของอังกฤษ 
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ประชาธปิไตยมากขึน้ แต่กไ็ม่อาจต้านทานวาทกรรม Austerity หรอืนโยบาย

รัดเข็มขัดนี้ได้ แล้วก็ไม่ได้เสนอทางเลือกใหม่เท่าไรนัก อย่างไรก็ตาม แม้ 

มิลิแบนด์จะออกแนว Center Left คือแค่พูดถึงทุนนิยมที่ต้องรับผิดชอบต่อ

สังคม แต่เขาก็โดนวิจารณ์เสียเยอะจากสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่ในอังกฤษที่มี

ลักษณะเป็นอนุรักษนิยมเอียงขวา ตั้งแต่ท่ากินเบคอนของมิลิแบนด์ไปจนถึง

มีพ่อเป็นนักวิชาการมาร์กซิสต์6 บ้าๆ บอๆ 

 เพราะฉะนัน้ประเดน็หลกัทีด่ฉินัพยายามจะเสนอในงานวจิยัส่วนแรก 

คอืพยายามจะบอกว่า ถงึแม้ว่าพรรค Labour จะพยายามปรบัตวัมาแนวกลางๆ 

เพื่อให้ชนะการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่หายไปคือ Consist Ideology Ground เขาไม่ 

วางรากฐานให้การเมืองแบบก้าวหน้าในระยะกลางและระยะยาวด้วย เพราะ

ไม่ต่อสูป้ระเดน็เรือ่งนโยบายแบบรดัเขม็ขดัแนวเสรนียิมใหม่ทีท่ำาให้เกดิความ

เหลื่อมลำ้าทางสังคมมากขึ้น และทำาให้สถาบันรัฐสวัสดิการเสื่อมโทรมลงอย่าง

เหน็ได้ชดัโดยเฉพาะหลงัปี 2010 เป็นต้นมา นอกจากนัน้แล้วยงัมเีหตกุารณ์ 

อื่นๆ ที่ทำาให้คนรู้สึกว่าเสื่อมศรัทธาในสถาบันการเมืองและเสื่อมศรัทธาพวก

นักการเมืองด้วย มองว่านักการเมืองเป็นพวกคอร์รัปนโยบายหรือมีนโยบาย 

เหมอืนๆ กนัหมด ไม่ได้ให้ทางเลอืกอะไรใหม่แก่ประชาชน สดุท้ายปรากฏการณ์

แบบนีบ้างคนเรยีกว่าเป็น Democratic Discontent หรอื Disaffection หมายถงึ 

ว่า คนยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอยู่ แต่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆ เบื่อ

สถาบันแบบเดิมๆ เบื่อนักการเมืองหน้าเดิมๆ ปรากฏการณ์นี้ปรากฏออกมา

ในหลายรูปแบบ เช่นการสนับสนุนพรรคเล็กที่เอียงขวาหรือเอียงซ้ายมากขึ้น 

 6 Ralph Miliband (1924-1994) นกัสงัคมวทิยาชาวองักฤษ หนึง่ในนกัวชิาการมาร์กซสิต์ 
ที่โดดเด่นที่สุดในคนรุ่นเดียวกัน ในทศวรรษ 1960 เขาเป็นสมาชิกที่โดดเด่นของ
ขบวนการซ้ายใหม่ในอังกฤษ มีผลงานตีพิมพ์หลายเล่มว่าด้วยทฤษฎีมาร์กซิสต์และ
วพิากษ์ระบบทนุนยิม อาท ิParliamentary Socialism (1961) The State in Capitalist 
Society (1969) และ Marxism and Politics (1977) 
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 การทีเ่จเรม ีคอร์บนิ ได้รบัเลอืกตัง้เป็นหวัหน้าพรรค Labour กถ็อืว่า 

เป็นส่วนหนึง่ของปรากฏการณ์การไม่เชือ่ฟัง (discontent) นีเ้ช่นกนั ตอนทีเ่ขา 

ลงสมัครรับเลอืกตัง้เปน็หวัหน้าพรรค Labour ไมม่ีใครคดิวา่เขาจะได้รับเลอืก

กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่คาดคิด เพราะตอนนั้นเขาถูกมองว่าซ้ายเกินไป แต่เมื่อ

ประกอบด้วยปัจจยัหลายๆ อย่าง คอืมกีารปฏริปูกฎการเลอืกตัง้ภายในพรรคเพือ่

ให้พรรคมคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึน้ พอเขาเสนอความคดิเหน็ในลกัษณะ

ต่อต้านนโยบายแบบรัดเข็มขัดขึ้นมาและออกแนวเอียงซ้ายมากขึ้น ทั้งแสดง 

จดุยนืชดัเจนว่าเชือ่ในสงัคมนยิมผ่านทางรฐัสภา ประกอบกบับคุลกิทีแ่ตกต่าง 

จากนักการเมืองทั่วไปในอังกฤษ รวมถึงนโยบายต่างประเทศที่ผ่านมาตลอด

ชวีติของเขาทีม่กัจะต่อต้านการแทรกแซงทางการทหารขององักฤษในประเทศ

อืน่ และต้องการวถิกีารทตู ต่อต้านอาวธุนวิเคลยีร์ เป็นต้น สิง่เหล่านีท้ำาให้เขา 

ต่างจากนักการเมืองคนอื่นมาก 

 ข้อดคีอืหลายๆ คนชอบคอร์บนิเพราะว่าแปลกด ีดเูหมอืนว่าเป็นคนมี

อุดมการณ์ดี แต่ข้อเสียก็คือว่าเขากลับเป็นเหมือนนกัการเมือง Backbencher 

(ส.ส. ท่ี่ไม่มีตำาแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือตำาแหน่งในฝ่ายค้าน) คือไม่เคยฝึก

ตวัเองว่าจะบรหิารพรรคอย่างไร จะชนะการเลอืกตัง้อย่างไร และไม่มวีธิรีบัมอื

กับสื่อด้วย สื่อกระแสหลักในอังกฤษส่วนใหญ่ออกแนวขวาอนุรักษนิยม เลย 

วจิารณ์คอร์บนิเสยีเยอะ ส่วนสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในพรรคเองกไ็ม่ชอบเขา 

พยายามเอาคอร์บนิลงจากการเป็นหวัหน้าพรรค เพราะมองว่าตราบใดทีเ่ขายงั

เป็นหวัหน้าพรรค พรรค Labour จะไม่สามารถชนะการเลอืกตัง้ได้อย่างแน่นอน 

และการชนะการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด เพราะอย่างน้อยถ้าได้เป็นพรรค

รฐับาลจะสามารถปกป้องพวกสถาบนัแบบรฐัสวสัดกิารทัง้หลายได้ โดยเฉพาะ

งบประมาณระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (National Health Service – NHS) 

เป็นต้น แต่ในขณะเดยีวกนัคนทีส่นบัสนนุคอร์บนิ หรอืคนทีช่อบแนวทางใหม่ๆ 

แบบซ้ายอย่างนี ้มองว่าหมดเวลาแล้วสำาหรบัการเมอืงแบบเก่าๆ อย่างนโยบาย 
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รดัเขม็ขดัทีด่ำาเนนิมานาน 7-8 ปีแล้ว จะต้องมทีางเลอืกนโยบายใหม่ๆ บ้างใช่ 

หรือไม่

 ปัญหาและข้อถกเถียงนี้คือ การพยายามปรับตัวมาแนวกลางๆ เพื่อ

ชนะเลอืกตัง้เพือ่ได้อำานาจนัน้ดหีรอืไม่ เนือ่งจากพรรค Labour เดมิเป็นพรรค

ที่มีอุดมการณ์แบบซ้าย ต้องการสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน สร้างการเมืองที่

ก้าวหน้า ควรจะยึดติดอยู่ในอุดมการณ์ของพรรคหรือไม่ นี้เป็นปัญหาที่เป็น 

ข้อถกเถียงที่มีอยู่ในพรรคมายาวนาน นักวิชาการที่สนับสนุนพรรค Labour  

ก็พูดเรื่องนี้มานานแล้ว โดยสรุปก็คือพรรค Labour จะมีอยู่ไปทำาไมถ้าไม่มี 

Political Creed คือไม่มีอุดมการณ์ทางสังคมแบบก้าวหน้าว่าจะต้องเปลี่ยน

สังคม ถ้าไม่มีสิ่งนี้สู้ไม่ต้องมีพรรค Labour ดีกว่า ทำานองนั้น

 หลายคนวจิารณ์วา่การทีค่อร์บนิขึน้มาเป็นหวัหน้าพรรค Labour คอื

พยายามเปลีย่นการเมอืงและพรรคให้ย้อนกลบัไปในยคุทศวรรษ 1970-1980 

ซึง่ไม่เหมาะกบัสภาพปัจจบุนั ในขณะเดยีวกนักม็พีฒันาการทางการเมอืงใหม่ๆ 

หลายอย่าง เช่น พรรค Labour ก็ไปดึงฐานเสียงใหม่ๆ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ 

เข้ามาเป็นผู ้สนับสนุนโครงการของคอร์บินเพื่อสนับสนุนแนวคิดแบบนี้ 

นอกจากนัน้ยงัมกีารจดัตัง้กลุม่ Momentum7 ขึน้ คอืรวมกลุม่คนทีเ่คลือ่นไหว 

 7 Momentum จดัตัง้ขึน้โดยกลุม่คนรุน่ใหม่ทีม่เีป้าหมายหลกัคอืสนบัสนนุการทำางานของ
คอร์บนิ บทบาทของกลุม่คอืรณรงค์หาเสยีงให้พรรค รวมถงึเชญิชวนผูค้นให้สมคัรเป็น
สมาชกิพรรค ทำาให้พรรค Labour ในยคุของคอร์บนิมสีมาชกิเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็เป็น
จำานวนหลายหมืน่คน เป้าหมายสำาคญัของกลุม่ Momentum คอืพยายามเปลีย่นแปลง
พรรค Labour ให้กลายเป็นพรรคที่มุ่งมั่นเดินตามแนวคิดของคอร์บินอย่างจริงจัง ไม่
หันกลับไปหาแนวทางตลาดเสรีอีก จุดเด่นของกลุ่ม Momentum ในการเคลื่อนไหว
ทางการเมอืง คอื ทำาให้การรณรงค์ทางการเมอืงเป็นเหมอืนการสงัสรรค์ทีผู่ค้นมาร่วม
สนุกกัน และพยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อจูงใจคนรุ่นใหม่ให้มาสนับสนุน 
พรรคโดยใช้กลยทุธ์หาเสยีงทีเ่ข้าถงึคนรุน่ใหม่ ด ูhttps://themomentum.co/momentum- 
movement-in-uk-and-labour-party/ 
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สนับสนุนคอร์บินก่อตั้งเป็นองค์กรที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนพรรค Labour 

นอกจากจะช่วยทำาแคมเปญหาเสยีงแบบ Door to Door แล้วยงัจดัเสวนาเพือ่

สนับสนุนความคิดแบบก้าวหน้า นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ๆ ข้อดีก็คือ

พรรคสามารถสร้างประชาธปิไตยจากรากหญ้า (Grassroots) จากคนธรรมดา

มากขึน้ กระตุน้ให้คนสนใจการเมอืงมากขึน้ ว่า Your Voice Matter เสยีงของ 

คณุสำาคญั แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ปสร้างความขดัแย้งภายในพรรค ทำาให้สมาชกิ 

สภาผู้แทนราษฎรบางคนไม่พอใจ หรือไปขัดแย้งกับฐานเสียงเก่าที่สนับสนุน

พรรค Labour อย่างเช่นสหภาพแรงงานเป็นต้น 

 กล่าวในด้านนโยบาย กไ็ม่ใช่แบบทีส่ือ่ฝ่ายขวาบอกว่าพวกนีเ้ป็นซ้าย

ตกขอบ จะพาอังกฤษเปลี่ยนเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อะไรทำานองนั้น ถ้าไป

ดูนโยบายจริงๆ สิ่งที่คอร์บินเน้นคือ Anti-austerity หรือต่อต้านนโยบายการ 

รัดเข็มขัด พูดถึงการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งฟังดูเหมือน Taxes  

and Spend (นโยบายเพิ่มภาษีเพื่อมาใช้จ่ายบริการสาธารณะ) ที่เป็นวิธีการ 

แบบสังคมนิยมสมัยเก่า แต่ในขณะเดียวกันเขาก็พยายามสร้างรากฐาน

เศรษฐกจิโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมในองักฤษให้แขง็แรงขึน้ด้วย คอืไม่ปล่อย

ให้มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีเ่น้นแต่ภาคการเงนิอย่างเดยีว นอกจากนัน้

แล้ว ถึงแม้ว่าเขาจะมีนโยบายเอียงซ้าย อย่าง Naturalization คือการแปรรูป

กิจการบางอย่างกลับมาเป็นของรัฐ แต่ก็พยายามพูดถึงวิธีการระวังไม่ให้มี 

การผกูขาดอำานาจทางเศรษฐกจิการเมอืงอยูท่ีล่อนดอนหรอืรฐับาลกลางอย่าง

เดยีว มกีารพดูถงึการกระจายอำานาจทางเศรษฐกจิ เช่น การสนบัสนนุองค์กร

ทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นประชาธปิไตยในทีท่ำางาน (Workplace Democracy) อย่าง

สหกรณ์ทีค่นงานเป็นเจ้าของ หรอืสนบัสนนุบรษิทัทางสงัคมรปูแบบต่างๆ หรอื 

บริษัทที่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นเจ้าของ เพราะองค์กรเหล่านี้มีเป้าหมายทางสังคม

บางอย่าง ไม่ใช่แค่แสวงหากำาไรอย่างเดียว มิติอื่นๆ เช่นการพูดถึงเศรษฐกิจ

สเีขยีว (Green Economy) รวมถงึนโยบายทางสงัคมอืน่ๆ เช่น เน้นเรือ่งการ
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ศกึษาฟร ีเป็นต้น ส่วนด้านนโยบายการต่างประเทศ (Foreign Policy) กเ็น้น

ว่าต้องสนับสนุนสิทธิมนุษยชน เจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ ไม่ยอมขายอาวุธให้

ประเทศที่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่น เป็นต้น

 นโยบายหลายอย่างที่ถูกมองว่าซ้ายตกขอบ แต่แท้จริงแล้วในการ

เลอืกตัง้ปี 2017 นโยบายเหล่านีก้ลบัตรงใจคนมาก แล้วทำาให้พรรค Labour 

ได้ที่นั่งในสภามากขึ้น ซึ่งเป็นการพลิกความคาดหมาย เพราะตอนแรกที่ 

เทเรซา เมย์ (Theresa May) นายกรฐัมนตรอีงักฤษ ประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ 

เธอกน็กึว่าอย่างไรเธอชนะแน่ๆ แต่ในทีส่ดุแม้พรรคของเธอจะได้เสยีงส่วนใหญ่ 

ในสภาแต่กลับได้คะแนนเสียงน้อยกว่าเดิม (พรรค Labour ได้คะแนนร้อยละ 

40 ใกล้เคียงกับพรรคอนุรักษนิยมที่ได้ไปร้อยละ 42) การที่คอร์บินสามารถ

พลกิความคาดหมายทำาให้สถานะของเขาในพรรคมัน่คงมากขึน้ แล้วเขายงัดงึ

พนัธมติรฝ่ายซ้ายไปยดึตำาแหน่งสำาคญัๆ ในพรรคได้ทัง้หมด อย่างไรกด็ ียงัมี

ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำาให้เป็นการยากที่พรรค Labour ซึ่งเป็นซ้ายจะมาเป็นรัฐบาล

ในระยะเวลาอนัใกล้นี ้ยกตวัอย่างเช่น กลุม่ทนุกไ็ม่ชอบพรรคสกัเท่าไร หลาย

คนมองว่าไม่สามารถไว้ใจพรรค Labour ได้ในแง่ของความมัน่คงของประเทศ

และเศรษฐกิจ 

 ในงานวจิยัส่วนที ่2 ดฉินัพยายามจะเสนอว่า ถงึแม้ว่าพรรค Labour 

จะไม่ได้เป็นรฐับาล แต่ภายใต้การนำาของคอร์บนิทีป่ระสบผลสำาเรจ็คอืสามารถ 

เปลี่ยนฉันทามติทางการเมืองจากกลางๆ แนวขวาออกไปทางซ้ายมากขึ้น 

อย่างน้อยทำาให้คนยอมรับว่าจะต้องหยุดการใช้นโยบายแบบรัดเข็มขัดได้แล้ว

ยกตัวอย่างเช่น พรรคอนุรักษนิยมวิจารณ์พรรค Labour สมัยเอ็ด มิลิแบนด์  

ว่าเป็นมาร์กซสิต์ตกขอบ แต่ว่าตอนนีก้ลบัไปลอกเลยีนแบบนโยบายของพรรค 

Labour บางอย่าง ตวัอย่างเช่นการควบคมุราคาแก๊สและไฟฟ้า ล่าสดุประกาศ

ว่ารัฐบาลจะจัดเก็บภาษีบริษัทเพิ่มขึ้นเพราะจะต้องนำาเงินภาษีตรงนี้มาสมทบ

ในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (NHS) ถือว่าเป็นการเปลี่ยนฉันทามติทาง 

การเมืองอย่างหนึ่ง
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 ในส่วนที ่3 ของงานวจิยัทีด่ฉินักำาลงัทำาอยู ่คอืพยายามวเิคราะห์ทาง

เศรษฐศาสตร์การเมืองว่า หากพรรคฝ่ายซ้ายอย่างพรรค Labour พลิกล็อก 

กลับมาเป็นรัฐบาล จะมีข้อจำากัดเชิงโครงสร้างหลายอย่างที่จะทำาให้อาจนำา

นโยบายแนวเอียงซ้ายเข้ามาปฏิบัติจนประสบความสำาเร็จได้ 

 นอกจากอาศัยงานด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศมา

อธิบายข้อจำากัดของรัฐบาลฝ่ายซ้ายภายใต้ระบบทุนนิยมข้ามชาติแล้ว ดิฉัน

จะพยายามเปรียบเทียบยุคปัจจุบันกับอีกสองยุคในอดีตที่พรรค Labour เป็น

รัฐบาลและพยายามทำาให้เกิดการปฏิรูปสังคมในด้านต่างๆ แล้วมีตัวอย่างที่

ชัดเจนว่ามีแรงเสียดทานจากกลุ่มทุนและกลุ่มข้าราชการอย่างไร 

 โดยรวมแล้วงานวจิยัในส่วนที ่2 และ 3 พยายามจะเสนอว่า ถ้าพรรค 

Labour ต้องการจะสนับสนุนการเมืองแบบก้าวหน้า (Progressive Politics) 

ต้องไม่คดิเรือ่งชนะการเลอืกตัง้แค่อย่างเดยีวในระยะสัน้ แต่จะต้องวางรากฐาน

ระยะกลางและระยะยาวด้วย ยกตัวอย่างเช่น เน้นการสร้างกลุ่ม Think Tank 

สร้างเครอืข่ายกบันกัวชิาการหรอืกลุม่ Momentum เพือ่นำาเสนอความคดิทาง 

การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ที่สำาคัญคือต้องหาวิธีจัดการกับ 

สื่อฝ่ายอนุรักษนิยมที่ไม่ค่อยเป็นกลาง และต้องสร้างผู้นำารุ่นใหม่ในพรรคที่มี

ความคดิก้าวหน้าด้วย เพราะสมยัยคุโทน ีแบลร์ ยคุกอร์ดอน บราวน์ (Gordon 

Brown นายกรฐัมนตรขีององักฤษในช่วง ค.ศ. 2007-2010) เขากดคนในพรรค 

ทำาให้คนทีค่ดิต่างไม่สามารถขึน้มามตีำาแหน่งสำาคญัๆ ในพรรคได้เลย อกีอย่าง

คอื คอรบ์นิและทมีของเขาอยา่งจอห์น แมคดอนเนลล ์(John McDonnell) ก็

อายุมากแล้ว ควรจะหาตัวแทนได้แล้ว 

 ทัง้หมดนีเ้ป็นงานวจิยัทีก่ำาลงัทำาอยู ่ดฉินัอยากฟังความเหน็ของทกุคน 

หากมีข้อเสนอแนะอะไรก็เสนอมาได้ ขอบคุณค่ะ
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อ. วิโรจน์ อ�ลี: ใครมีคำาถามขออนุญาตช่วยบอกว่าคำาถามของท่านจะถาม

ใครบ้าง อาจจะเป็นอาจารย์ท่านเดียวหรือสองท่านก็ได้ ถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่อง

ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกัน ขอเชิญครับ

ถ�ม ดร. ประพมิพ์ฝัน เชยีงกลู: จากประสบการณ์การเมอืงในองักฤษสามารถ 

เป็นบทเรียนอะไรได้บ้างให้กับสังคมไทย

ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล: ด้วยบริบทของประเทศอังกฤษที่คิดว่าต่างจาก

การเมืองไทยมากๆ แล้วมีประสบการณ์ของนักวิชาการ นักคิดนักเคลื่อนไหว 

ทีก้่าวหน้ามานานแล้ว เพราะฉะนัน้การจะนำาบทเรยีนจากประเทศนัน้มาปรบัใช้

กบัเมอืงไทย ดฉินัคดิว่าทำาได้ยาก หรอืถ้าจะทำาอย่างนัน้จะต้องศกึษามากกว่า 

1 ประเทศ หากเป็นการวิจัยระยะสั้นดิฉันยังทำาแบบนั้นไม่ได้ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่

ดฉินัรูส้กึจากการทีไ่ด้ไปศกึษาเรือ่งนีม้ากค็อื อารมณ์ความรูส้กึว่าพรรคใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย แม้ดิฉันจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบางอย่างก็ตาม แต่

รูส้กึว่าเป็นพฒันาการทีด่ ีทีม่กีารเปิดให้โต้เถยีงพดูคยุกนัมากขึน้ในสงัคมไทย 

สิ่งที่อยากเห็นมากกว่านี้คือไม่อยากให้ติดกับเหลืองแดงชัดเจนอย่างที่เป็นอยู่  

คิดว่าต้องมาคุยกันเรื่องนโยบายให้ชัดเจนมากขึ้น มีมิติด้านเศรษฐศาสตร์

การเมืองมากขึ้น 

ถ�ม ดร. ประพมิพ์ฝัน เชยีงกลู: อาจารย์คดิว่าโอกาสทีจ่ะเกดิพรรคแนวทาง

แบบ Social Democrat หรอืสงัคมนยิมประชาธปิไตยในสงัคมไทย เป็นไปได้มาก

น้อยแค่ไหน จากประสบการณ์ของพรรค Labour ในองักฤษภายใต้การนำาของ

คอร์บนิทีด่เูหมอืนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่กลบัได้รบัความนยิม ซึง่ในท้ายทีส่ดุ 
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ถ้าดจูากผลการเลอืกตัง้ครัง้ล่าสดุถอืว่าพรรคได้คะแนนค่อนข้างด ีและแนวโน้ม 

ทั่วโลกที่เสรีนิยมใหม่กำาลังโดนโจมตีมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมลำ้า 

อาจารย์คดิว่าจะนำาไปสูก่ระแสทีเ่ป็นเงือ่นไขให้แนวทางสงัคมนยิมประชาธปิไตย

แบบรัฐสวัสดิการเป็นไปได้มากขึ้นหรือไม่ในสังคมไทย 

 อาจารย์พดูว่าถงึแม้จะไม่ชนะเลอืกตัง้ แต่มนัทำาให้เกดิการปรบัเปลีย่น

นโยบายของฝ่ายอนุรักษนยิม ผมคดิวา่เป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เพราะในยุโรป

พรรคที่เป็นพรรคประชานิยมฝ่ายขวาจริงๆ ไม่ชนะการเลือกตั้งและยังกลาย

เป็นพรรคชายขอบอยู่ แต่จริงๆ แล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนคือการเกิดขึ้นมาเปลี่ยน

วาทกรรมที่ทำาให้พรรคอื่นๆ ต้องปรับตัว ขยับไปทางขวามากขึ้นเหมือนกัน 

ในหลายประเทศ ต้องไปตอบสนองกับประเด็นที่พวกพรรคฝ่ายขวาชูขึ้นมา 

อยากชวนคยุต่อว่า ถ้าไปศกึษาดพูวกวาทกรรมว่าเปลีย่นไปหรอืไม่ในองักฤษ 

ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล: คงตอบชัดเจนไม่ได้ว่ามีโอกาสเกิดพรรคแบบ

สงัคมนยิมประชาธปิไตยในเมอืงไทยกีเ่ปอร์เซน็ต์ ดงัจะเหน็ได้ว่าพรรค Labour 

ภายใต้การนำาของคอร์บินเหมือนจะทำาได้ดี แต่สมัยที่พรรค Labour ตั้งขึ้นมา

กย็งัไม่ชนะการเลอืกตัง้เลย ผ่านมา 30 ปีถงึชนะการเลอืกตัง้หลงัสงครามโลก

ครั้งที่สอง ซึ่งก็มีลักษณะเฉพาะคือเป็นช่วงหลังสงครามด้วยที่ทำาให้คนหันมา

เลือกพรรคมากขึ้น 

 ในเมืองไทยดิฉันคิดว่าต้องอีกยาวไกลกว่าที่ความคิดแบบสังคมนิยม

ประชาธิปไตยจะลงหลักปักฐาน แล้วก็ต้องสู้กันต่อไป

ถ�ม ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร: อาจารย์คิดว่าตอนนี้จะมีตัวแสดง

ภายนอกเข้าไปช่วยเมียนมาซึ่งเป็นบทบาทที่น่าสนใจ ด้วยปัญหาหลายอย่าง

ที่รุมเร้ารัฐบาลพลเรือนในปัจจุบันของอองซานซจูี มีโอกาสที่ประชาธิปไตยจะ 

ไม่ลงหลักปักฐานหรือไม่เกิดกระบวนการสร้างประชาธิปไตยขึ้น แล้วอาจจะ
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สวงิกลบัไปสูร่ะบอบอำานาจนยิมอกีครัง้หนึง่ พดูง่ายๆ คอืจะเป็นโอกาสทีท่ำาให้

ประชาธิปไตยถดถอยในเมียนมาได้หรือไม่

ผศ.ดร.ม.ล. พินิตพันธุ์ บริพัตร: คำาถามนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ การเลือกตั้ง 

ในปี 2020 เป็นการเลอืกตัง้ทีส่ำาคญัมากทีจ่ะชีว้ดัอนาคตของประเทศเมยีนมา 

คำาตอบของผมคอืว่า แนวโน้มของการกลบัไปสูก่ารเป็นอำานาจนยิมจรงิๆ แล้ว

ยังมีอยู่ ไม่ได้หายไปไหน เพราะว่าเมียนมาเติบโตมาด้วยการมีกองทัพเป็น

สถาบันหลักสถาบันเดียวด้วยซำ้า ไม่ว่าทั้งในเชิงปฏิบัติหรือในเชิงกฎหมาย 

และในเชิงการบริหารประเทศที่ลงรากลึกถึงการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 

ทหารมีบทบาทสำาคัญอย่างมากในสังคมพม่า ฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีโอกาส

ที่เมียนมาจะถอยหลังกลับไปสู่การเป็นอำานาจนิยม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ถ้าเราติดตามแนวคิดของเจ้าหน้าที่พม่าไม่ว่าจะเป็นทหาร

หรืออดีตทหารก็มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควร ในการที่จะยอมรับถึงความ

จำาเป็นที่รัฐบาลจะต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นประชาธิปไตย แม้กระทั่งใน

ส่วนของกองทัพเอง ถ้าเราดูข่าวจะเห็นว่า มิน ออง ไลง์ (Min Aung Hlaing 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพพม่าในปัจจุบัน) ได้เดินทางไปมาหาสู่กับ

ผู้นำาหลายประเทศไม่ว่าในยุโรปหรือที่ไหนก็ตาม ซึ่งก็คงมีความสัมพันธ์ทาง

ด้านการเปิดพรมแดนไปสูค่วามเป็นนานาชาต ิหรอืไม่กน่็าจะมคีวามสมัพนัธ์ใน

เชงิธรุกจิและการลงทนุด้านยทุโธปกรณ์ต่างๆ ซึง่เป็นสิง่ทีก่องทพัพม่าต้องการ 

 ดังนั้น ผมคิดว่าทหารเรียนรู้ของหวานในระบอบประชาธิปไตยพอ

สมควร คงไม่น่าจะกลับไปเป็นอำานาจนิยมแบบเดิม แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการ

เลอืกตัง้ปี 2020 จะทำาให้รฐับาลพม่ากลบัไปสูก่ารมกีองทพัทีค่รอบงำามากขึน้

หรือไม่ นั่นเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่า และผมคิดว่าพรรค NLD คงไม่ได้ประสบ

ความสำาเรจ็เหมอืนการเลอืกตัง้ปี 2015 ทีผ่่านมา อาจจะด้วยหลายเหตผุล แต่

เหตผุลประการสำาคญักค็อืว่า เป็นเรือ่งการจดัการทีผ่ดิพลาดและคลาดเคลือ่น 
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(Missed Management) ของรัฐบาล NLD ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ผม

คดิว่าเป็นเรือ่งทีท่กุคนคาดหวงัไว้มาก ยกตวัอย่างเช่นประเดน็ปัญหาโรฮงิญา 

อองซานซูจีเป็น Democracy Icon เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  

จนกลายเป็นความคาดหวังยิ่งใหญ่ แต่การไม่ทำาอะไรเลยต่อประเด็นปัญหานี้ 

กลายเป็นความผิดหวังที่จริงๆ แล้วก็ไม่ยุติธรรมกับเขาเท่าไร เพราะผู้นำา

ประเทศบางทีมีเงื่อนไขข้อจำากัด แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังส่งผลเสียต่อฐานเสียง

ทางการเมอืงทีม่ากมายมหาศาล ดงัจะเหน็ได้ถงึการสัน่คลอนของพรรค NLD 

เอง ทีค่นรุน่ใหม่กพ็ยายามจะตัง้พรรคการเมอืงใหม่ หรอืพรรคอย่างพวกยวุชน

ที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าในปี 1988 ก็กลับมาตั้งทีมรอการเลือกตั้งใหม่ แต่ที่เรา 

ไม่ได้ยนิข่าวเลยคอืพรรค USDP ของทหารทีม่คีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวมาก

แล้วเขามีความพยายามที่จะกลับมาสู่เส้นทางการเลือกตั้ง สิ่งที่น่าสนใจมาก 

ก็คือว่า ระบบรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในปี 2020 คงไม่ใช่รัฐบาลเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ของ NLD แต่ลู่ทางหรือรูปลักษณ์ของการผสมผสานจะเป็นอย่างไรในบริบท

ทางการเมืองที่ทหารยังครองอำานาจอยู่ทั้งในเชิงปฏิบัติและในทางรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญยังคงไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันใกล้ 

 ดังนั้นคำาตอบของผมก็คือว่า รูปแบบคงไม่น่าจะกลับไปเป็นอำานาจ

นิยมเต็มรูปแบบโดยการรัฐประหาร เพราะว่ามีเรื่องของการปฏิรูปที่คืบคลาน

เข้าไปแล้ว แต่สิ่งที่กำาลังจะเกิดคือรูปแบบของรัฐบาลผสมที่ USDP กำาลังจะ

กลบัมานัน้จะเป็นอย่างไร และจะเอือ้ประโยชน์ต่อการมบีทบาทของทหารมาก

น้อยแค่ไหน ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือว่า บรรษัทต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ

ทหารหรอืเศรษฐทีีอ่ยูใ่นพวกชนกลุม่น้อยต่างๆ จะเป็นคนรวยเริม่เข้าถงึทนุ มี

การเข้าถงึโอกาสผ่านเครอืข่ายระบบอปุถมัภ์กบักองทพัหรอืกบัรฐับาล USDP 

ตรงนี้เองที่ผมคิดว่าจะกลายเป็นอุปสรรคประการสำาคัญมากกว่าการกลับไปสู่

การเป็นรัฐบาลอำานาจนิยมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านการรัฐประหาร
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ผศ.ดร. จันจิร� สมบัติพูนศิริ: มีประเด็นน่าสนใจ 2 เรื่องอยากแลกเปลี่ยน 

อันที่จริงพัฒนาการของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในยุโรปมีความเฉพาะ

พอสมควร คือเกิดสิ่งที่เรียกว่า Political Cleavages หรือมีการแยกตัวของ

อดุมการณ์ เกดิกลุม่อนรุกัษนยิม แล้วมชีนชัน้กลางทีส่นบัสนนุอดุมการณ์แบบ

เสรีนิยม แล้วก็มีซ้ายที่มาจากพรรคแรงงานเพื่อจะสู้กับพวกอนุรักษนิยม เกดิ

การเจรจาประนีประนอมระหว่างเสรีนิยมซึ่งเป็นพรรคตัวแทนทุนชนชั้นกลาง 

ใหม่กบัพรรคแรงงาน ในแถบสแกนดเินเวยีและเยอรมน ีการเจรจาเกดิขึน้ช่วง

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะฉะนั้นสังคมนิยมประชาธิปไตยเลยเข้มแข็ง 

ปัญหาก็คือว่าตอนนี้พอสังคมนิยมประชาธิปไตยขยับมาขวามากขึ้น กระแส

เลอืกตัง้พรรคสงัคมนยิมประชาธปิไตยจรงิๆ น้อยลงจนเกอืบตายแล้ว ถามว่า

ตอนนี้พัฒนาการแบบนี้จะเกิดขึ้นในเมืองไทยได้ไหม ดิฉันคิดว่าพัฒนาการที่

สำาคญัมากกว่าทีอ่าจจะเกดิขึน้คอื เป็นไปได้หรอืไม่ทีจ่ะเกดิพรรคอนรุกัษนยิม 

แล้วกพ็รรคอนรุกัษนยิมทีแ่ยกตวัจากกลุม่ทนุใหม่ แล้วกเ็กดิตวัแทนของพรรค 

ฝ่ายซ้าย ฉะนัน้กลุม่ทีจ่ะโดดเดีย่วพรรคอนรุกัษนยิมต้องมกีารร่วมมอืกนัระหว่าง

ทุนใหม่กับพรรคฝ่ายซ้าย อันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยได้หรือไม่ 

 ประเดน็ทีน่่าสนใจต่อมาคอื ดฉินัไม่เหน็ว่าเมยีนมาจะเป็นประชาธปิไตย

อย่างที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 ในเอเชียหรือในยุโรปตะวันออกหรือใน 

ลาตนิอเมรกิาได้ ประเดน็กค็อืว่าตอนนีม้โีมเดลพฒันาใหม่ ไม่ใช่เปิดเศรษฐกจิ

พร้อมกับเปิดการเมือง แต่เปิดเศรษฐกิจแล้วการเมืองปิดก็ได้ ดังนั้น Hybrid 

Regime พวกนี้เริ่มเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ระบอบการเมืองหลายประเทศกำาลัง

มองไปทีจ่นี แล้วบอกว่านีไ่งกป็ระสบความสำาเรจ็ ฉะนัน้คณุไม่จำาเป็นต้องเป็น

ประชาธิปไตยก็ได้ สิ่งที่งานวิจัยนำาเสนอมาว่ามีการลงทุน ให้ความช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจของตัวแสดงระหว่างประเทศหลายตัว ก็คือไม่จำาเป็นต้องนำา

ไปสู่การเปิดของระบอบการเมือง แต่นำาไปสู่การเปิดของระบบเศรษฐกิจแล้ว

การเมอืงปิดกไ็ด้ ดฉินัคดิว่าเป็นแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในหลายประเทศมากกว่า
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ถ�ม ดร. ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล: อาจารย์คิดว่า โทนี เบนน์ (Tony Benn) 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมาก 

ในช่วงแฮโรลด์ วลิสนั (Harold Wilson) เขามอีทิธพิลต่อเจเรม ีคอร์บนิ อย่างไร 

ในปัจจุบัน แล้วมีมรดกในอดีตอะไรบ้างที่นำามาใช้ในปัจจุบันอย่างชัดเจน

ดร. ประพมิพ์ฝัน เชยีงกลู: โทน ีเบนน์ มส่ีวนอย่างไรต่อความคดิของเจเรมี 

คอร์บนิ พดูได้ว่า โทน ีเบนน์ เป็นเหมอืนอาจารย์ของคอร์บนิ ความคดิหลายๆ 

อย่างเลยออกแนวซ้ายเก่าราวกบัถอดแบบกนัมา ยกตวัอย่างเช่น โทน ีเบนน์ 

ไม่ชอบการทีอ่งักฤษเป็นส่วนหนึง่ของสหภาพยโุรป คอร์บนิเองกไ็ม่ชอบเช่นกนั 

แต่ไม่ใช่ว่าทั้งคู่อยากจะ Brexit เหมือนกัน เพียงแต่ว่าไม่ใช่การ Brexit ด้วย

เหตผุลแบบขวาๆ แต่เหน็ว่าต้องออกจาก EU เพราะว่า EU มกีฎทีม่คีวามเป็น 

เสรนียิมใหม่เยอะจนเหมอืนมาครอบประเทศองักฤษอยู ่ประเดน็นีส้ำาคญัเพราะ

ทำาให้คอรบ์ินมีความเปน็ซ้ายเก่ามาก แลว้พวกซ้ายใหมก่ร็บัไมค่่อยได้ ดงันัน้

เขาเลยต้องพยายามให้มสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรรุน่ใหม่ทีเ่ป็นซ้ายใหม่ขึน้มา

ด้วย เพื่อที่ว่าจะได้มีมุมมองที่ตอบสนองต่อคนรุ่นปัจจุบันมากขึ้น

ถ�ม ผศ.ดร.ม.ล. พนิติพนัธุ ์บรพิตัร: คนพม่าหวงักบัอองซานซจูมีากในการ

ทีจ่ะเปลีย่นแปลงประเทศ แต่เมือ่เข้าไปบรหิารประเทศ คนพม่ากลบัผดิหวงักบั 

อองซานซจู ียิง่ถกูกลนืด้วยรฐับาลทหารเสยีแล้ว ตอนนีช้าวพม่าทำาอะไรไม่ได้

เลย หวังอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมที่จะให้อองซานซูจีเปลี่ยนแปลงประเทศ

ผศ.ดร.ม.ล. พนิติพนัธุ ์บรพิตัร: เรือ่งนีเ้ป็นประเดน็อ่อนไหว แต่ผมคดิว่าคน

ทีอ่ยูใ่นสถานะเป็นฝ่ายค้านกบัสถานะผูน้ำาประเทศจะใช้กรอบความคดิเดยีวกนั

ในการประเมนิไม่ได้ ผูน้ำาฝ่ายค้านพดูอะไรกพ็ดูได้ ผลกระทบกม็ ีแต่คนทีเ่ป็น

ผูน้ำาประเทศอย่างเมยีนมา ผลกระทบอาจจะมเียอะกว่าด้วยซำา้ ดงันัน้อาจต้อง
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คำานึงถึงประเด็นนี้ด้วย ความผิดหวังก็เรื่องหนึ่ง แต่ต้องดูในภาพรวมด้วยว่า

ความผิดหวังนั้นผิดหวังทุกเรื่องหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบการบริหาร

ราชการที่ควรจะกระจายอำานาจมากขึ้นหรือไม่ หรือว่าการสร้างกฎหมายที่

เป็น State Counselor มีความเหมาะสมมากน้อยประการใด ในกระบวนการ

ปฏิรูปหรือการเข้าถึงของผู้กำาหนดนโยบายตอนนี้กลายเป็นรวมศูนย์อำานาจ 

เป็นต้น ดังนั้นผมคิดว่าการที่เราจะวิเคราะห์ว่าผิดหวังมากน้อยแค่ไหนอาจจะ

ต้องดูหลายๆ เรื่อง ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสิทธิมนุษยชนเท่านั้น

อ. วโิรจน์ อ�ล:ี ขอขอบพระคณุอาจารย์ทัง้ 3 ท่านทีม่าพดูถงึความก้าวหน้า

ของงานวจิยัทีท่ำาอยู ่และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเราได้เหน็บางประเดน็บางทศิทาง

ต่อพัฒนาการของทฤษฎีในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ หรือเรื่องเกี่ยวกับ

การเมืองเปรียบเทียบ ขอบคุณครับ



Panel 2: สาขาบริหารรัฐกิจ1

S
ดำ�เนินร�ยก�รโดย ผศ.ดร. ศิก�นต์ อิสสระชัยยศ

หัวข้อที่ 1: กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

หัวข้อที่ 2: การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย 

  ประชารัฐ: ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 

  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

หัวข้อที่ 3: การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลางโดยใช้ 

  วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว

S

 1 วนัพฤหสับดทีี ่21 มถินุายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ร.103 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เรยีบเรยีงโดย นายธวชัชยั ปาลกัขะมาลย์ นสิติปรญิญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสหวิทยาการ โครงการการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผศ.ดร. ศิก�นต์ อิสสระชัยยศ: 
 วันนี้เรามีนักวิจัยเป็นอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 3 ท่านจะมานำาเสนองานวิจัยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะ 

 ท่านแรกที่จะนำาเสนอผลงาน คือ รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ 

จารุสมบัติ จะมานำาเสนองานวิจัยที่มีชื่อว่า “กลไกการบริหารจัดการปัญหา 

สิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน” 

 ท่านทีส่องคอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภมู ิฤกขะเมธ จะนำาเสนอ

งานวิจัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบในการ

ประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ: ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 

 และท่านทีส่ามคอื ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สนุสิา ช่อแก้ว จะมาพดูคยุ 

กับเราเกี่ยวกับเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหัวข้อ “การพัฒนาตัวแบบ

สมรรถนะหลกัของกรมบญัชกีลางโดยใช้วธิกีารเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั”ิ ขอเชญิ

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ เริ่มการนำาเสนอเป็นท่านแรก
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กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

“ลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันไม่แค่อยู่ในพรมแดน 
ไม่ได้ขีดเส้นเหมือนเส้นการปกครอง ไม่ได้มีขอบเขตการบริหารงาน 

ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง วิธีคิดและวิธีการจัดการกับปัญหา 
จึงต้องคิดแบบใหม่ด้วย  ที่ส�าคัญคือ การจัดการปัญหาข้ามพรมแดน 

เกี่ยวข้องทั้งในแง่ผลประโยชน์ของทรัพยากร และในแง่ขององค์กรทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก  

การมองปัญหาให้เชื่อมโยงและอาศัยกลไกส่วนนี้จึงถือเป็นความท้าทาย”
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 สวัสดีทุกท่านนะคะ งานที่นำาเสนอเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศูนย์ 

วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ทุนสนับสนุน 

แต่ก็คงต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำาหรับงานวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้

เป็นแค่งานพื้นฐาน ไม่ได้ลงลึกมาก ถ้าพิจารณาจากหัวข้อจะเห็นได้ว่าเป็น

หัวข้อที่ใหญ่พอควร ประเด็นอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ คือไม่ใช่แค่ในส่วนของ

การจัดการภายในประเทศ แต่เป็นการจัดการที่ต้องมองในลักษณะของการ

ข้ามพรมแดน อย่างไรก็ดี เนื่องจากว่าระยะเวลาและเงื่อนไขของการทำางาน 

รวมถึงงบประมาณสนับสนุน เราก็ทำาได้ในโจทย์ที่กำาหนดให้เบื้องต้น 

 การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อมข้ามพรมแดน ถามว่าทำาไมถงึทำาเรือ่งนี้  

เท่าที่ศึกษาการทำางานประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน เราจะเห็นได้

ว่าแม้แต่การจัดการในระดับที่เป็นพรมแดน (Boundary) ในประเทศเองยังมี

ปัญหาและมีข้อจำากัด แต่ลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่

อยูใ่นพรมแดนของ Administration หนึง่ๆ เท่านัน้ มนัต้องเชือ่มโยงกบัวิธคีดิ 

มุมมองการทำางานที่ต้องอาศัยการมองแบบข้ามพื้นที่มากขึ้น เพราะปัญหา 

สิง่แวดล้อมไม่ได้ขดีเส้นเหมอืนเส้นการปกครอง ไม่ได้มขีอบเขตของการบรหิาร

งานในองค์กรใดองค์กรหนึง่ เนือ่งจากตวัปัญหามนัไม่มพีรมแดน เพราะฉะนัน้

วิธีคิดและวิธีการจัดการกับปัญหาต้องคิดแบบใหม่ด้วย ที่สำาคัญก็คือ ประเด็น

เรื่องการจัดการปัญหาข้ามพรมแดนนี้มันเกี่ยวข้องทั้งในแง่ผลประโยชน์ของ 

ตัวทรัพยากรเอง และในแง่ขององค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่

ระดบัท้องถิน่ ระดบัประเทศ ระดบัภมูภิาค ไปจนถงึระดบัโลก การมองปัญหาให้ 

เชื่อมโยงกันและอาศัยกลไกส่วนนี้จึงถือเป็นความท้าทายของนักบริหาร

 ส่วนต่อมาคือ ในสถานการณ์ความเป็นจริง การจัดการเรื่องเกี่ยวกับ

ปัญหาข้ามพรมแดนมักจะมีบริบทของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างสูง 

บรบิททางการเมอืงของแต่ละประเทศซึง่เรยีกว่ามแีรงจงูใจในการจดัการปัญหา

ที่อสมมาตร (Asymmetric incentive) คือแตกต่างกันทั้งในแง่ของอำานาจการ 
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ต่อรอง (Bargaining Power) ความพร้อมของงบประมาณ (Financial) เทคโนโลยี 

(Technology) ขีดความสามารถ (Capacity) และแม้กระทั่งความมุ่งหมาย 

(Willingness) ของผูบ้รหิารหน่วยงานหรอืประเทศทีจ่ะเข้าไปจดัการกบัปัญหา

เหล่านั้น ซึ่งเป็นบริบทของแต่ละประเทศที่ให้ความสำาคัญแตกต่างกัน เพราะ

ฉะนั้นถ้ามองจากสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่า ความซับซ้อนในประเด็นเรื่องข้าม

พรมแดนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

 สำาหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เราตั้งประเด็นไว้ว่าสิ่งที่เราอยากจะศึกษา 

มนัมอีะไรทีเ่ป็นเงือ่นไขสำาคญั มปีรากฏการณ์อะไรอยูบ้่าง เริม่ต้นจากหลกัการ 

และวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนมีแนวคิด

หลักๆ อะไรบ้าง เพื่อที่จะนำาแนวคิดนั้นมาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วดูว่า

ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร โดยศึกษากรณีของประเทศไทยเป็นหลัก 

นอกจากนี้ดูว่ามีช่องว่างอะไรบ้างเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขโดยใช้การ

มองจากกรอบคดิ 3 กรอบด้วยกนั คอื 1) กฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 2) องค์กร 

ทีเ่กีย่วข้อง และ 3) มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงนิ ในการศกึษานี้ 

ใช้ 2 กรณีศึกษาหลักๆ คือ เรื่องเกี่ยวกับปัญหานำ้ามันรั่วในทะเล และปัญหา

หมอกควันข้ามพรมแดนของประเทศไทย

 งานวิจัยเรื่องนี้นั้นจุดประสงค์สำาคัญอยากเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกาย

ให้กบัคนทีอ่ยากจะต่อยอดงานวจิยัเกีย่วกบัเรือ่งของสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นประเดน็

ข้ามพรมแดนมากขึน้ เพราะฉะนัน้งานทีท่ำาคอืมองว่าสิง่ทีเ่ราทำากนัอยูม่ปีระเดน็ 

อะไร ยังมีข้อขัดข้องหรือช่องว่างอะไรบ้างที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

แล้วกอ็ยากจะผลกัดนัให้นกัศกึษาหลายๆ คนทีส่นใจเกีย่วกบัเรือ่งพวกนี ้เพราะ 

ถอืเป็นงานทีม่องภาพรวมทัง้สามสาขาร่วมกนั คอื การเมอืงการปกครอง การ

ระหว่างประเทศ และบริหารรัฐกิจ กล่าวคือเรื่องการปกครอง มองในแง่ของ

การทีจ่ะทำาให้การคดิการมองปัญหาเรือ่งพรมแดนต้องปรบัเปลีย่นจากเดมิ การ

ใช้ความรูเ้รือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในการมองปัญหาในบรบิททีไ่ม่ใช่
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มองในแง่ของการเจรจา (Negotiation) เพยีงอย่างเดยีว แต่ต้องมองในแง่ของ

การบริหารจัดการด้วย เชื่อว่าคนที่เรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน

ยคุใหม่คงจะต้องมกีารฝึกทกัษะในการทำางานทีต่่างจากเดมิ การใช้ภาษาหรอื

มองเฉพาะกรอบทีศ่กึษาแต่เดมินัน้ไม่เพยีงพอ ส่วนของบรหิารรฐักจิ ถงึแม้ว่า

จะเป็นประเดน็ด้านสิง่แวดล้อม แต่จรงิๆ แล้วกรอบวธิคีดิการมองปัญหา หรอื

แม้กระทัง่การแก้ไขปัญหาจะเชือ่มโยงกบัการมองในมมุของการบรหิารจดัการ 

(Governance) และในมุมมองของคนทำางานในบริบทเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้ด้วย

 ข้อค้นพบเบื้องต้นสำาคัญคือ ได้มองเห็นว่าสิ่งที่เป็นรากฐานความคิด

ของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่ข้ามพรมแดนในบริบทระดับโลก ระดับภูมิภาค

มนัมคีวามเคลือ่นไหวหลายอย่าง หลกัสำาคญัในการมองเรือ่งการจดัการปัญหา

ทีม่ลีกัษณะข้ามพรมแดน อย่างในอาเซยีนเองกม็ข้ีอตกลงร่วมกนัว่าต้องอาศยั

หลกัคดิ 5 เรือ่ง2 ด้วยกนั ได้แก่ 1) หลกัการไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายต่อรฐั 

คือการกระทำาใดก็ตามภายในประเทศต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐอื่น 

2) ต้องอาศัยหลักความร่วมมือ ความร่วมมือตรงนี้อาจจะมองในขอบข่ายที่

กว้างและต่างจากเดมิ เป็นความร่วมมอืจรงิๆ ไม่ใช่แค่ทำางานร่วมกนั แล้วไม่ใช่

เพราะเป็นเรื่องของพันธมิตร (Partnership) แต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันกัน

และกนั และต้องอาศยัการทำางานร่วมกนัในลกัษณะทีเ่ผชญิความเสีย่งร่วมกนั 

3) หลกัความระมดัระวงัล่วงหน้า เพราะว่าประเดน็ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมเรา

จะไม่รอให้ปัญหาเกดิขึน้ เพราะถ้ามนัเกดิขึน้แล้วจะแก้ไขค่อนข้างยาก เพราะ

ฉะนั้นหลักการจัดการปัญหาข้ามพรมแดน ซึ่งแน่นอนมันไม่ได้เกิดที่เรา หรือ 

เราเป็นทั้งผู้ก่อปัญหาหรือผู้รับปัญหา เราต้องมองไปข้างหน้าแล้วระมัดระวัง 

 

 2 หลกั 5 ประการระบอุยูใ่นมาตรา 3 ของความตกลงอาเซยีนว่าด้วยมลพษิจากหมอกควนั 
ข้ามแดนหรือ AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) 
ซึ่งเป็นตราสารทางกฎหมายที่วางรากฐานในการแก้ปัญหามลพิษจากหมอกควัน 
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ไม่ให้เกดิปัญหาพวกนีข้ึน้ 4) หลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนื ต้องยนืบนพืน้ฐานหรอื

วธิคีดิทีม่องทัง้สามด้านควบคูก่นัไปตลอดคอื เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

ถ้าเราจะพฒันาประเทศอย่างอนิโดนเีซยีหรอืมาเลเซยีซึง่เน้นเรือ่งการส่งเสรมิ

อตุสาหกรรมทีอ่าจก่อให้เกดิปัญหาการปล่อยมลพษิทีอ่าจจะกระทบต่อประเทศ

อืน่ด้วย การคดิในแง่มติกิารพฒันาเชงิเศรษฐกจิด้านเดยีวนัน้ไม่เพยีงพอ และ 

5) หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งไม่ได้มองเฉพาะเรื่องการบริหารงาน

ภายใน แต่คอืการให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา เช่นถ้าเรา

มองปัญหาเรื่องนำ้ามันรั่วในทะเล เราอาจมองว่าไม่ใช่เรื่องของเรา เป็นเรื่อง 

ค่อนข้างไกลตัว ไม่รู้สึกว่านี่เป็นปัญหาของเรา หรือเป็นเรื่องของหน่วยงานที่

เกีย่วข้องเท่านัน้ นีค้อืการมองแบบเดมิ ขณะเดยีวกนัภาครฐักต้็องมองว่าภาค

รฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืพนัธมติรอืน่ๆ เข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการกบั 

ปัญหามากน้อยแค่ไหน

 หลักที่ว่ามานี้เป็นหลักที่ยึดถือร่วมกันในการจัดการกับเรื่องที่เป็น

ปัญหาข้ามพรมแดน ถ้าแต่ละประเทศยึดหลักนี้ร่วมกันจะช่วยให้การแก้ไข

ปัญหาทำาได้ง่ายขึ้น เพราะอย่าลืมว่าเวลาที่ปัญหาเกิดขึ้น มันไม่ได้เกิดที่

ประเทศใดประเทศหนึง่ ปัญหาเกดิทีป่ระเทศหนึง่แต่อาจจะไปกระทบประเทศ 

อืน่ๆ ด้วย ถ้าแต่ละประเทศยงัยดึถอืแต่วธิกีารทำางานทีอ่าศยัการมองในกรอบ

แบบเดิมก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

 แนวคดิทีเ่ป็นฐานสำาคญัทางวชิาการในเรือ่งการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม 

ข้ามพรมแดนมี 2 หลักสำาคัญ คือ หนึ่ง Governance มีแนวคิดที่เรียกว่า

แนวคดิด้านการจดัการสิง่แวดล้อมข้ามชาต ิ(Transboundary Environmental 

Governance) คอืมองว่าการจะแก้ไขปัญหาเหล่านีต้้องมอีะไรเป็นองค์ประกอบ

สำาคญั สหประชาชาต ิ(UN) กำาหนดว่าม ี3 หลกัคอื 1) การมกีฎเกณฑ์ทีเ่ป็น

ระบบและชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศที่เกี่ยวข้อง 2) ต้องมีข้อปฏิบัติ

อย่างเป็นหลกัฐานเป็นทีย่อมรบัของทกุๆ ประเทศร่วมกนั และ 3) มนีโยบาย 

 



กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

87

และสถาบันที่เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน

 นอกจากนี ้Transboundary Environmental Governance ในปัจจบุนั

ไม่ได้มองเฉพาะในบริบทของประเทศหรือในประเทศเท่านั้น แต่มองทั้งการ 

Trans-border ข้ามเขตแดนและข้าม Administration ด้วยซำา้ไป เพราะฉะนัน้

จะเป็นความท้าทายของการจัดการโดยเฉพาะในประเทศไทย วิธีคิดของเรา

ไม่ใช่วิธีคิดแบบข้ามพรมแดน (Transboundary) แต่เรามองว่าเป็นเรื่องของ

ประเทศไทยกบัประเทศมาเลเซยี เป็นเรื่องของไทยกบัอนิโดนีเซยี และถ้ามัน

เป็นเรือ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระหว่างท้องถิน่ ก กบัท้องถิน่ ข มนั 

ก็เป็น Trans-border ได้เหมือนกัน แต่มันข้ามเขตแดนภายในบริบทของใน 

ประเทศเราเอง เพราะฉะนัน้คำาว่า Transboundary ทีถ่กูพดูถงึกนัในยคุปัจจบุนันัน้ 

ไม่ได้มีเฉพาะมิติในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่เป็นมิติ 

ของการจดัการทีม่องทัง้ขอบเขตทีเ่ป็นเรือ่งของ Administration ภายในประเทศ 

ด้วยเช่นเดียวกัน 

 อกีแนวคดิคอื การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมระดบัภมูภิาค (Regional 

Environmental Governance) คอืการมองบรบิทของปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อมที่

เป็นระดบัภมูภิาค ถามว่าทำาไมเรือ่งนีจ้งึถกูหยบิยกเป็นแนวคดิทีส่ำาคญัในเรือ่ง

ของการจัดการ เนื่องจากว่าในระดับภูมิภาคมีองค์กรที่จัดตั้งและรวมกลุ่มกัน

ค่อนข้างชดัเจน เช่น ASEAN และ EU ซึง่สามารถรบัมอืกบัปัญหาทีเ่ป็นระบบ

ได้มากกว่าระดบัทีเ่ป็นสากล (Global) ทำาไมถงึเป็นเช่นนัน้ กเ็พราะว่าปัญหา

ระดับโลกอย่างเช่น Climate Change ถือว่าเป็นปัญหาข้ามพรมแดนเช่นกัน 

เป็นปัญหาที่ต้องอาศัยองค์กรระดับโลกเข้ามาแก้ไข แล้วเอาเข้าจริงการแก้ไข

ปัญหาในระดับโลกนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะมันเป็นแค่ข้อตกลง ไม่มี

อะไรที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ (Implement) ได้อย่างชัดเจน แต่ถ้าเป็นระดับ

ภูมิภาคจะมีมาตรการบางอย่างที่ทำาให้กลุ่มประเทศสามารถที่จะร่วมมือกัน 

ได้อย่างจรงิจงั ยกตวัอย่างเช่น สหภาพยโุรป (EU) ในการจดัการปัญหาด้าน 
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สิ่งแวดล้อมนั้น โครงสร้างการบริหารกลางของ EU สามารถออกกฎระเบียบ

ต่างๆ ทีจ่ะบงัคบัให้กลุม่ประเทศสหภาพยโุรปสามารถจดัการกบัปัญหาภายใน

ของประเทศได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะฉะนั้นแนวคิดการจัดการปัญหาข้าม

พรมแดนจึงถูกมองในแง่ของบริบทระดับภูมิภาคมากขึ้น

 แนวทางที่เราพบเห็นสำาหรับการจัดการเรื่องนี้มีหลายระดับด้วยกัน  

มีการกำาหนดออกมาเป็นข้อตกลงร่วมกันระดับโลก (World Charter) มี 

ข้อตกลงใน Rio+203 ว่าจะต้องจดัการปัญหาร่วมกนั มกีารมองในแง่ของการ

ร่วมกันคิดถึงการทำา Impact assessment ที่ไม่ใช่แค่ Impact assessment 

ในระดับประเทศเท่านั้น แต่จะเป็น Transboundary Environmental Impact 

assessment อย่างเช่นกรณีการแก้ไขปัญหาลุ่มแม่นำ้าโขง เวลาสร้างเขื่อน

บรเิวณลุม่นำา้โขงนัน้ไม่ได้ทำา EIA ของประเทศใดประเทศหนึง่ ต้องใช้แนวคดิ 

Transboundary Impact Assessment คือการประเมินให้เห็นภาพของการ

เคลือ่นไหวและผลกระทบของระบบนเิวศขนาดใหญ่ทัง้ระบบของภมูภิาค นีค้อื 

วิธีคิดการมองแบบ Transboundary Environmental Impact assessment

 อกีแนวทางหนึง่คอืการใช้สิง่ทีเ่ราเรยีกว่าเป็นนโยบายการค้า (Trade 

Policy) เข้ามาเป็นกลไกแก้ไขปัญหา คอืมองว่าการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมใช้

แค่กลไกการเจรจา (Negotiation) อาจจะไม่เพยีงพอ ดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าการใช้

วธิกีารเจรจาหรอืการขอความร่วมมอืเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้น แต่ถ้าจะแก้ไขปัญหา

อย่างจรงิจงัได้ต้องใช้กลไกทางเศรษฐกจิเข้ามาเป็นตวักำากบั แล้วกม็กีรณหีลาย

 3 “Rio+20” เป็นชื่อเรียกการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United 
Nations Conference on Sustainable Development - UNCSD) ทีน่ครรโีอเดจาเนโร 
ประเทศบราซลิ ใน ค.ศ. 2012 ซึง่เป็นช่วงเวลาครบ 20 ปีของการประชมุสหประชาชาติ 
ว่าด้วยสิง่แวดล้อมและการพฒันา (United Nations Conference on Environment and 
Development - UNCED) หรอืทีเ่รยีกว่า Earth Summit ครัง้แรกในปี 1992 ทีส่่งผล 
ให้เกิดปฏิญญาสิ่งแวดล้อมหลายฉบับในเวลาต่อมา 
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กรณทีีใ่ช้นโยบายการค้าแล้วค่อนข้างจะประสบความสำาเรจ็ เราจะเหน็ได้ว่าใน

หลายๆ กรณ ีการเจรจาทำาให้เราไม่สามารถทีจ่ะพดูคยุกนัได้มากนกั ยกตวัอย่าง 

เรือ่งปัญหาหมอกควนั อนิโดนเีซยีไม่ยอมทำาอะไรเลย นอกจากการรบัผดิชอบ

เรือ่งอำานาจอธปิไตยของตนเองแล้วกไ็ม่ยอมทีจ่ะใช้มาตรการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ในเรือ่งของจดัการภายในประเทศ แต่พอใช้เรือ่งการค้าเข้ามาเกีย่วข้อง เช่น ประเทศ

ที่ซื้อสินค้าของอินโดนีเซียกดดันให้อินโดนีเซียยอมรับว่าสินค้าที่ส่งออกนั้น 

จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำาให้อินโดนีเซียยอมรับในการ 

แก้ไขปัญหามากขึ้น เป็นต้น 

 สำาหรับกรณศีกึษาของงานวิจยัศกึษา 2 กรณขีองประเทศไทย กรณี

แรกคอืนำา้มนัรัว่ในทะเล ความจรงิเป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอดและมกีรณี

เกดิขึน้หลายครัง้แล้ว เหตกุารณ์ทีอ่่าวพร้าว4 โชคดใีนแง่ทีว่่าสือ่ทำาให้คนหนัมา

สนใจมากขึน้ แต่อาจจะไม่ใช่โชคดขีองประเทศไทยนกั เพราะว่าเอาเข้าจรงิแล้ว 

การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขอย่างชัดเจนหรือถูกต้องมากนัก  

เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะหน้าภายในประเทศ แต่สิ่งที่ดิฉันสนใจคือ 

อยากจะรูว่้าถ้าเรามองบรบิทของการแก้ไขปัญหาแบบข้ามพรมแดน เพราะถงึ

แม้ว่าจะเกดิทีอ่่าวพร้าวแต่กรณแีบบนีไ้ม่ได้เกดิเฉพาะพืน้ทีต่รงนัน้เท่านัน้ มนั

ยังเกิดอีกหลายๆ พื้นที่ ขณะเดียวกันก็จะเป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าต่อไปใน

อนาคตถ้าเกดิปัญหาเช่นนีอ้กีจะทำาอย่างไร อนัทีจ่รงิเคยมกีรณเีรอืล่มในพืน้ที่

ฝ่ังทะเลอนัดามนัแล้วส่งผลกระทบมาถงึชายฝ่ังของประเทศไทย แต่ว่าไม่ค่อย

เป็นข่าวมากนกัเพราะเราสามารถจดัการกบัปัญหานีไ้ด้ ในระดบัประเทศเรามี

 4 เหตกุารณ์นำา้มนัรัว่เกดิขึน้เมือ่วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขณะเรอืบรรทกุนำา้มนั 
สญัชาตกิรซีกำาลงัถ่ายนำา้มนัดบิมายงัโรงกลัน่ของบรษิทัพทีที ีโกลบอล เคมคิอล จำากดั 
(PTTGC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท. ได้เกิดเหตุท่อรับนำ้ามันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล
จังหวัดระยอง ก่อนที่คลื่นลมแรงจะพัดนำ้ามันเข้าสู่อ่าวพร้าวทางตอนเหนือของเกาะ
เสมด็ ทำาให้ท้องทะเลอ่าวพร้าวกลายเป็นสดีำาจนต้องประกาศเป็นเขตภยัพบิตัทิางทะเล
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กลไกทำางานเรือ่งพวกนีม้ากทเีดยีว กลไกทีว่่าคอืกลไกทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

อย่างเช่นบนัทกึความร่วมมอืหรอื MOU แต่ MOU เป็นแค่ข้อตกลงทีไ่ม่มกีาร

บังคับใช้ นอกจากนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา แต่ถามว่าคณะกรรมการ

ทำางานหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไป

 สิง่ทีค้่นพบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน เราพบว่าในการจดัการกบัปัญหาเรือ่ง 

นำา้มนัรัว่ของประเทศไทยมจีดุอ่อนจดุแขง็ในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านกฎหมาย ด้าน

องค์กร และมาตรการทางด้านเศรษฐกจิ ในแง่กฎหมาย การแก้ไขปัญหาเรือ่ง

ข้ามพรมแดนจะต้องดูบริบทของกฎหมายที่มีอยู่ว่าเอื้อให้สามารถนำามาใช้ได้

มากน้อยแค่ไหน เราพบว่ายังมีกฎหมายที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้จริง 

ขณะเดียวกันเนื่องจากไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เรามีเงื่อนไข

ในการทำางานร่วมกับประเทศอื่นๆ ด้วย 

 ประเทศไทยมีจุดแข็งในแง่ที่ว่าเรามีอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือ

กลไกในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รองรับการดำาเนินการ เรามีความพร้อม

เพียงพอ แต่จะดำาเนินการหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

 อีกด้านหนึ่งจุดอ่อนของเราคืออะไร เราไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านใน

เรือ่งของการป้องกนัปัญหานำา้มนัรัว่ มแีต่อาศยักฎหมายข้างเคยีงมาโดยตลอด5 

กล่าวคอืนำากฎหมายฉบบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องมาใช้ ซึง่กฎหมายทีม่อียูไ่ม่ทนัสมยั

เท่าที่ควร กฎหมายที่มีอยู่กำาหนดไว้ว่าการจัดการกับปัญหานำ้ามันรั่วไหลมี 3 

ระดับ (Tier) ด้วยกัน ในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับระดับของปัญหา แล้วถึงระดับ

ไหนจะใช้กลไกแบบไหน ซึง่ใช้ได้ในกรณทีีเ่กดิปัญหาขึน้แล้วแต่ไม่ได้ช่วยแก้ไข

 5 อาทเิช่น พระราชบญัญตัเิดนิเรอืในน่านนำา้ไทย พ.ศ. 2456 พระราชบญัญตัอิทุยานแห่ง 
ชาต ิพ.ศ. 2505 พระราชบญัญตัป้ิองกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. 2522 พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 
และรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 และระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีา 
ด้วยการป้องกนัและขจดัมลพษิทางนำา้เนือ่งจากนำา้มนั พ.ศ. 2547 เหล่านีเ้ป็นกฎหมาย 
ที่ช่วยให้ไทยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับนำ้ามันรั่วไหลในทะเล 



กลไกการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

91

ปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงที หรือแม้กระทั่งการ

ป้องกนัปัญหา เรายงัไม่ได้นำาตวับทหรอืข้อตกลงในอนสุญัญาระหว่างประเทศ 

ที่มีประโยชน์ในการจัดการกับปัญหาตรงนี้เข้ามาบูรณาการในการทำางาน นี้

เป็นปัญหาในมิติทางกฎหมาย

 ในแง่องค์กรและการจัดการ พบว่ามีการทำางานระดับพื้นที่ค่อนข้างดี

เมือ่เกดิปัญหาขึน้ มคีวามร่วมมอืกบัองค์กรระหว่างประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 

ผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ดี แต่ปัญหาก็คือว่า 

การบรูณาการยงัเป็นการบรูณาการเพือ่แก้ไขปัญหาเท่านัน้ นัน่หมายความว่า

เมือ่เกดิปัญหาเราถงึจะทำางาน แต่ไม่มกีารทำางานร่วมกนัในเชงิการป้องกนั ซึง่

เราเรยีนผดิเรยีนถกูได้จากสิง่ทีเ่ราทำา ปัญหาแก้แล้วจบไปเดีย๋วมนักเ็กดิขึน้มา

ใหม่อีก แต่มันไม่ได้มีการเตรียมการไปข้างหน้า (Pre-Caution) 

 จุดอ่อนประการต่อมาคือ การขาดการมีส่วนร่วมในแง่ขององค์กร  

กล่าวคอืไม่มอีงค์กรภายนอกมากนกั ในทีน่ีไ้ม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคประชาชน 

องค์กรภาคประชาสังคม หรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างดพีอ นอกจากนีค้วามพร้อมของเจ้าหน้าทีแ่ละงบประมาณ 

รวมถงึองค์ความรูก้ถ็อืเป็นความท้าทายสำาคญัเช่นกนั หน่วยงานหลกัทีท่ำาเรือ่งนี้ 

มีเพียงไม่กี่หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่าหรือกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งก็ทำา

หลายภารกจิ ไม่ได้จดัการเรือ่งนำ้ามนัรัว่โดยตรง รวมถงึการประสานงานความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเทคโนโลยีสูงและมีคนที่มี

ศักยภาพสูง แต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้โอกาสตรงนี้มาจัดการกับปัญหาเท่าไรนัก 

 ในแง่ของมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์พบว่า มกีารนำาเอาหลกัการ

ผูก่้อให้เกดิมลพษิเป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle – PPP) มาประยกุต์ใช้ 

กล่าวคือใครที่ก่อให้เกิดปัญหาคนนั้นก็เป็นคนจ่าย แต่การประยุกต์ใช้แนวคิด 

ดังกล่าวยังถือเป็นความท้าทาย เพราะกว่าจะให้คนที่ก่อให้เกิดปัญหาเป็นคน 

รับผิดชอบได้ต้องผ่านกระบวนการมากมาย อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ต้องมีการเยียวยา การชดเชยความเสียหาย และการฟื้นฟูความเสียหายที่
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เกดิขึ้น แต่กระบวนการทำาให้คนทีต้่องเปน็ผูช้ดเชยไมเ่ปน็ไปอยา่งรวดเร็วพอ 

ทำาให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ มีการตั้งกองทุน 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หากแต่กองทุนนั้นก็อาศัยเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

เป็นหลกั ทัง้ๆ ทีต่ามหลกั PPP แล้ว กองทนุควรจดัเกบ็จากคนทีเ่ป็นผูก่้อให้

เกดิปัญหา จงึจะทำาให้เรามงีบประมาณเพยีงพอในการฟ้ืนฟปัูญหาสิง่แวดล้อม

 กรณีต่อมาคือเรื่องหมอกควัน สำาหรับประเทศไทยปัญหาหมอกควัน

เกิดขึ้นทั้งภาคเหนือและภาคใต้ ในบริบทของความร่วมมือส่วนใหญ่จะอยู่ใน

ภาคใต้ เพราะไทยเป็นประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบจากปัญหานี ้แต่ขณะเดยีวกนั

หมอกควันภาคเหนือเองก็เป็นปัญหา Transborder เหมือนกัน เพราะว่าเรา

เป็นผู้ก่อปัญหา แล้วทำาให้ประเทศทางตอนเหนือไม่ว่าลาวและเมียนมาได้รับ

ผลกระทบ เพราะฉะนั้นมองในแง่บริบทจะแตกต่างกัน 

 อย่างไรก็ดี พบว่าในการแก้ไขปัญหาหมอกควันมีกลไกการจัดการที่

ค่อนข้างชัดเจนและเป็นระบบที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีนำ้ามันรั่ว อาจเป็น

เพราะเรามีการทำาแผนหลายแผน มีมาตรการ มีหน่วยงานรับผิดชอบที่มีการ

ตั้งองค์กรขึ้นมาอย่างชัดเจน และที่สำาคัญคือมีความตกลงร่วมกันในอาเซียน  

มีความร่วมมือกับภาคีค่อนข้างมาก ประเด็นก็คือปัญหาหมอกควันนั้นแก้ไข

ค่อนข้างยากตรงทีว่่าเวลาเกดิขึน้แล้วมนัใช้เวลาในการฟ้ืนฟคู่อนข้างนาน แล้ว 

กระทบไปยังภูมิภาคที่ค่อนข้างกว้างขวางเมื่อเทียบกับกรณีนำ้ามันรั่ว 

 ในกรณหีมอกควนันัน้ มองในแง่การแก้ไขปัญหาพบว่ามปีระสทิธภิาพ

ค่อนข้างดี ทั้งในแง่ของการทำางานภายในประเทศและกลไกระหว่างประเทศ  

จดุแขง็ทีส่ำาคญัคอืเรามกีฎหมายและมข้ีอตกลงอาเซยีนค่อนข้างชดั6 อย่างไรกด็ี 

 6 นั่นคือ ข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดน (ASEAN Agreement 
on Transboundary Haze Pollution) แต่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้เท่าทีค่วร มาตรการแก้ไข
ปัญหาหมอกควันในไทยมุ่งเน้นการลดการเกิดไฟป่าและการควบคุมไฟป่าเป็นสำาคัญ 
โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. ป่าสงวน พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. อุทยาน พ.ศ. 
2504 พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
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กฎหมายเฉพาะสำาหรบัการแก้ไขปัญหาหมอกควนัยงัไม่มใีนประเทศไทย โดย

เฉพาะเรื่องของการที่จะหาคนที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ กลไกทางกฎหมาย 

ส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องของแผนปฏิบัติการหากแต่ไม่มีบทลงโทษ นอกจากนี้ 

ข้อตกลงอาเซียนเป็นข้อตกลงที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ การมีข้อตกลงระหว่าง

ประเทศเป็นแค่ Soft Law เพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา แม้จะมีความ

ตกลงร่วมกันแต่กลับบังคับใช้ (enforce) ได้ไม่เต็มที่ 

 ในส่วนขององค์กร หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบคอืกระทรวงมหาดไทย 

และกรมควบคมุมลพษิ ซึง่ค่อนข้างเข้มแขง็ในเรือ่งองค์ความรูเ้รือ่งนี ้สามารถ

เข้าไปจัดการกับปัญหาได้ดี มีการทำาแผนแม่บทว่าในแต่ละช่วงปีที่เกดิปัญหา

จะทำาอย่างไรโดยเฉพาะในภาคเหนอื แต่กม็ปัีญหาเกดิขึน้อยูเ่ป็นระยะ ปัญหา

คอืยงัขาดแคลนบคุลากรและองค์ความรูท้ีจ่ะมาแก้ไขปัญหา อกีทัง้การทำางาน

ร่วมกนัยงัไม่ได้มกีารเปิดให้มกีารทำางานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ นัน่หมายความ

ว่าส่วนใหญ่ยังเป็นกลไกของภาครัฐในการแก้ไขปัญหา ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

ปัญหาส่วนใหญ่ยังคงเป็นภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งในทางบริหารรัฐกิจเราก็พอรู้ว่า

ปัจจุบันแค่รัฐอย่างเดียวมันไม่เพียงพอ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้อง

อาศัยความรู้แบบใหม่ เทคโนโลยีแบบใหม่ วิธีคิดในการทำางานแบบใหม่ 

เพราะฉะนั้นการทำางานของภาครัฐต้องให้ภาคอื่นเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 

 ในแง่ของมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ เรือ่งหมอกควนัโดยเฉพาะ

ในภาคเหนือ มีการตั้งกองทุนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า พยายามให้มี

การนำาหลัก PPP มาใช้ โดยมีกองทุนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมาช่วยสนับสนุน 

แต่ปัญหาก็คือยังขาดมาตรการในการนำากองทุนไปใช้ประโยชนได้อย่างเต็มที่ 

โดยเฉพาะกองทุนอาเซียนก็ยังขาดความแน่นอนในการนำางบประมาณมา 

สนับสนุน กล่าวคืออาเซียนไม่ได้มีงบประมาณมากพอในแง่ของการบริหาร

จดัการด้านสิง่แวดล้อม เมือ่ไม่มงีบประมาณกส่็งผลให้ไม่มใีครเข้าไปแก้ปัญหา 

ปัญหาก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
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 สดุท้าย ข้อค้นพบร่วมกนัของทัง้สองกรณโีดยมองภาพใหญ่ของปัญหา

ที่เกิดขึ้น ซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถนำางานวิจัยนี้ไปต่อยอดได้อีกมากว่าการ

ทำางานในสองกรณีนี้ทำาอย่างไร การทำางานแบบแยกส่วนของภาครัฐในเรื่อง 

สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ เพราะมีหน่วยงานค่อนข้างเยอะแต่ต่างคนต่างทำา 

มันก็ไม่แก้ปัญหา กฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งสองกรณียังต้องการการแก้ไข 

อันที่จริงก็มีนักวิชาการจำานวนมากเสนอกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไข

ปัญหา แต่เชือ่หรอืไม่ว่ากฎหมายหลายๆ ฉบบัมนัตายอยูแ่ถวๆ นี ้การทำางาน

ของระบบราชการไทยกย็งัเน้นแต่การแก้ไขปัญหา ไม่เน้นการป้องกนั เครือ่งมอื 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ยังไม่ถูกเอามาใช้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม และ 

ที่สำาคัญคือหน่วยงานพันธมิตรที่แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังมีข้อจำากัด 

 สิ่งที่งานวิจัยนี้อยากเสนอคือ แน่นอนประเด็นทางด้านกฎหมายเป็น

เรื่องสำาคัญ เพราะว่าเรื่องข้ามพรมแดนถ้าเราไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมพื้นที่

หรือเพิ่มช่องทางให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น มันก็จะเป็นแค่การทำางานแบบ

ภายใต้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น ควรผลักดันให้มีการทำาประเด็นกฎหมายใน

เรือ่งเกีย่วกบัความรบัผดิทางแพ่ง กล่าวคอืมนัมคีวามเสยีหายเกดิขึน้ อย่างกรณี

นำา้มนัรัว่ ไม่ใช่แค่ตกันำา้มนัขึน้มาแล้วหมดปัญหา แต่สตัว์ทะเลได้รบัผลกระทบ 

ธุรกิจท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ ชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ถามว่า

สิง่เหล่านีใ้ครชดเชยใครฟ้ืนฟ ูนีเ่ป็นเรือ่งใหญ่ทีต้่องมกีารศกึษาเพิม่เตมิต่อไป 

ตอนนีท้าง ปตท. กโ็ดนฟ้องจากอนิโดนเีซยีมากมาย แต่ประเทศไทยเองกลบั

ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ 

 ประเด็นเรื่องการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นเรื่องของบริหาร 

รัฐกิจโดยตรง ในความเป็นจริงการทำางานร่วมกันก็ยังเป็นความท้าทายอยู่  

การประยกุต์ใช้แนวคดิแบบทีเ่ราเรยีกว่าเป็น Multi-Level และ Environmental 

Governance คอืการมองปัญหาแบบเชือ่มโยงดงัทีก่ล่าวไป ถงึแม้เป็นปัญหาที่

ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก ระดับภูมิภาค แต่เอาเข้าจริงแล้ววิธีการ

แก้ไขปัญหาจะต้องมองเชือ่มตัง้แต่ระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ ถงึระดบัท้องถิน่ 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายต้องมีความเข้มแข็งมากขึ้นใน 

การจดัการกบัปัญหาลกัษณะข้ามพรมแดน กรณนีำา้มนัรัว่แม้ท้องถิน่ไม่มบีทบาท

มากนกั หากแต่ท้องถิน่กลายเป็นคนทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างเตม็ที ่ถ้าเราเข้าใจ

ว่าการแก้ไขปัญหาไม่ได้มองเฉพาะพืน้ที ่กต้็องอาศยัความร่วมมอืในการแก้ไข

ปัญหาระดับสูงขึ้น ถ้าเรามีคนที่บริหารงานท้องถิ่นและมองเห็นปัญหาแบบนี้ 

กจ็ะเข้าใจได้มากขึน้ เวลาเจอปัญหานำา้มนัรัว่ไหลลงทะเล ผูว่้าฯ เองยงัไม่รูเ้ลย 

ว่าอำานาจหน้าที่ของตัวเองอยู่ตรงไหน นำ้ามันรั่วในทะเลใช่อำานาจของตัวเอง

หรอืเปล่า เพราะขอบเขตทางทะเลทีเ่กดิเหตนุำ้ามนัรัว่มนัไม่ได้แบ่งเขตว่าตรงนี้

อำาเภอ ก หรืออำาเภอ ข จะเอาเรือออกไปก็ไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ของใคร นี่ก็เป็น 

ปัญหาใหญ่เหมือนกัน 

 สุดท้ายคือมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะต้องนำามา

ใช้มากขึ้นในแง่ของการจัดการ โดยเฉพาะเรื่องการให้แรงจูงใจสำาหรับคนที่มี

พฤติกรรมที่ดีในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. ศกิ�นต์ อสิสระชยัยศ: ลำาดบัต่อไปขอเชญิผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. 

ภาคภูมิ ฤกขะเมธ นำาเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาตัวแบบในการ

ประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ: ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” 
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การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย
ประชารัฐ: ศึกษากรณีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

 

“งานวิจัยนี้ไม่ได้ตั้งค�าถามว่านโยบายประชารัฐบรรลุเป้าหมายหรือไม่  
แต่ถามว่าเราจะแยกแยะคุณค่าของนโยบายนั้นได้อย่างไร  

ลักษณะพิเศษของโครงการประชารัฐคือมีการออกแบบนโยบายในพื้นที่ 
และใช้กลไกความร่วมมือที่ส�าคัญ เพราะฉะนั้นการประเมินประสิทธิผลนั้น 

น่าจะเปลี่ยนจาก Goal attainment ไปเป็นการหาตัวแบบ 
ในการประเมินผลนโยบายสาธารณะ คือต้องหาว่า 
จะประเมิน อะไร และจะใช้วิธีการประเมิน อย่างไร”
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 สวสัดคีรบั งานวจิยันีไ้ด้รบัทนุจากศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม คณะรฐัศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป้าหมายสำาคัญคือต้องการที่จะพัฒนาตัวแบบการ

ประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

การแก้ไขหรือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เริ่มต้นเราเห็นภาพว่าประชารัฐ 

มีมากมายหลากหลายมิติ เราจะเห็นภาพของประชารัฐในการนำาส่วนราชการ

กบัเอกชน ภาคประชาชน ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคมตามแนวคดิของ

รัฐบาลเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา แต่สิ่งที่เป็นรูปธรรมค่อนข้างมากก็คือ การตั้ง

คณะกรรมการทัง้หมด 12 ชดุ เป็นคณะทำางานในการสานพลงัประชารฐั รวมทัง้ 

มกีารตัง้กลไกคณะกรรมการประสานและขบัเคลือ่นนโยบายสานพลงัประชารฐั 

ประจำาจงัหวดั (คสป.) ทีส่ำาคญัเราจะเหน็ภาพของนโยบายประชารฐัทีม่กีารตัง้

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำากัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทั้งระดับประเทศ

และระดับจังหวัด

 ภาพที่เห็นในการเปลี่ยนแปลงของการทำางานของรัฐคือการนำาเอา 

ภาคส่วนต่างๆ เข้ามา สิง่ทีส่นใจคอืว่ากลไกต่างๆ เหล่านีไ้ม่ใช่วธิกีารกำาหนด

นโยบายแบบเดมิ แต่เป็นการกำาหนดตวัแสดงต่างๆ กำาหนดกลไกต่างๆ ให้คน 

เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นรูปแบบของการกำาหนดนโยบาย 

รูปแบบนี้จึงไม่ได้กำาหนดตัวเนื้อหาสาระของนโยบายเหมือนแต่เดิม งานวิจัย

จงึสนใจว่าความสำาเรจ็ในเบือ้งต้นน่าจะมองจากองค์ประกอบอะไรได้บ้าง เช่น 

เราจะมองจากความร่วมมอืในการตัง้เป้าหมายร่วมกนัและนำาไปสูก่ารออกแบบ

นโยบายร่วมกนัหรอืไม่ในพืน้ที ่นีค้อืสิง่ทีผ่มคดิว่าเป็นประเดน็ทางด้านนโยบาย

สาธารณะ และความร่วมมือที่ก่อให้เกิดขึ้นนี้มันก่อให้เกิดการแก้ปัญหา การ

สร้างรายได้และความสุขอย่างไร และมากน้อยเพียงใด

 เพราะฉะนั้นลักษณะพิเศษของโครงการประชารัฐ เราคิดว่ามันน่าจะ

มกีารประเมนิความสำาเรจ็ทีแ่ตกต่างออกไปจากจากรปูแบบเดมิๆ เนือ่งจากว่า

มีการออกแบบนโยบายในพื้นที่และใช้กลไกความร่วมมือที่สำาคัญ คนเบิกทาง
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สร้างขึ้นมาต้องการความยั่งยืนในระยะยาวและความยั่งยืนในการแก้ปัญหา 

เพราะฉะนั้นการประเมินประสิทธิผลนั้นน่าจะเปลี่ยนไป จากที่เน้นการบรรลุ  

เป้าหมายของนโยบายทีก่ำาหนดมาจากส่วนกลาง (Goal attainment) ไปเป็น 

การประเมินในแง่มุมต่างๆ ซึ่งเรากำาลังจะหาในการวิจัยชิ้นนี้ 

 จากสิ่งที่สงสัยทำาให้เราต้องการที่จะพัฒนาตัวแบบ ตัวแบบในที่นี้ไม่

ได้หมายถงึตวัแบบเชงิทฤษฎหีรอืตวัแบบทางคณติศาสตร์ หากแต่เป็นโมเดล

ทางการประเมินผลนโยบายสาธารณะที่ต้องหาวิธีว่าจะประเมินอะไร และจะ 

ใช้วธิกีารประเมนิอย่างไร คอืตอบคำาถาม อะไร และ อย่างไร เพราะฉะนัน้การ

สรุปผลของงานเช่นนี้ก็จะทำาให้เราได้วิธีการที่จะใช้ประเมินนโยบายประชารัฐ 

ได้ในที่สุด 

 คำาถามของการวิจัยนั้นจึงไม่ได้ตั้งคำาถามว่านโยบายบรรลุเป้าหมาย

หรือไม่ แต่เป็นคำาถามวิจัยที่ถามว่าเราจะแยกแยะสิ่งดีและสิ่งไม่ดีหรือคุณค่า

ของนโยบายนั้นได้อย่างไร แน่นอนงานวิจัยชั้นดีต้องลงไปในพื้นที่เพื่อจะได้รู้ 

ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ แล้วความสำาเร็จ 

ของนโยบายนีค้วรสนใจในประเดน็ใด เนือ่งจากว่าเป็น Combination ระหว่าง

ประชารัฐ ลึกๆ ผมมองเป็นลักษณะของ Governance เป็นความร่วมมือของ

ภาคส่วนต่างๆ กับนโยบายเศรษฐกิจฐานราก เพราะฉะนั้นเนื้อหาสองส่วนนี้ 

ทัง้การเป็นประชารฐักบัความเป็นนโยบายของเศรษฐกจิฐานราก เมือ่ผสมผสาน 

กันแล้วมันน่าจะมีวิธีการประเมินที่แตกต่างไปจากเดิม และสิ่งที่สำาคัญในงาน

ชิน้นีค้อื มคีำาถามวจิยัคูข่นานว่า ความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้ในสมยัพลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา ในเรือ่งนโยบายประชารฐันัน้มคีวามสมัพนัธ์เป็นแบบใด ข้อถกเถยีง

ทีซ้่อนอยูก่ค็อืว่า มคีวามสมัพนัธ์เป็นแนวนอน (Horizontal relationship) กบั

ความรว่มมอืทีป่รากฏชดัวา่เป็นแบบใด ระหวา่ง Cooperation, Coordination 

หรือ Collaboration โดยสามส่วนนี้เป็นคำาถามสำาคัญเพราะจะนำาไปสู่วิธีการ 

ประเมนิทีแ่ตกต่างกนั และนำาไปสูก่ารเชือ่มโยงผลสำาเรจ็ของนโยบายเช่นเดยีวกนั
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 ความแตกต่างของรปูแบบความร่วมมอื 3 แบบมดีงันี ้1) รปูแบบการ

เข้ามาร่วมทำางาน (Collaboration) เป็นความร่วมมอืทีท่ำาให้มกีารทำางานร่วมกนั 

มกีารตัง้เป้าหมายร่วมกนั มกีารออกแบบนโยบายร่วมกนั มกีารแบ่งปันข้อมลู 

แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน และเป็นไปในระยะยาว หัวใจสำาคัญคือการปรึกษา

หารือหรือพูดคุยกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ 2) รูปแบบของการประสานงาน 

(Coordination) คอืการประสานซึง่เกดิขึน้ได้ในการทำางานทัว่ไป มกีารแบ่งปัน

ทรพัยากรเหมอืนกนั หากแต่ว่ามลีกัษณะบางอย่างทีแ่ตกต่างไป คอืเกดิขึน้ใน

ระยะสัน้ๆ 3) รปูแบบการปฏบิตักิารร่วมกนั (Cooperation) เป็นความร่วมมอื 

ทีเ่กดิขึน้เป็นช่วงๆ เป็นความสมัพนัธ์ในลกัษณะร่วมปฏบิตักิารทีเ่ป็นอสิระตาม

เป้าหมายของตน คำาเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับงานวิจัยชิ้นนี้

 ในส่วนต่อมา การประเมินผลแบบเดิมจะเน้นเรื่องของการประเมินที่

เน้น Goal attainment คือยึดเป้าหมายนโยบายและวัตถุประสงค์นโยบายมา

เป็นตวัตัง้ แต่ว่าถ้าเป้าหมายนโยบายนัน้ไม่ได้ถกูคดิตัง้แต่ทแีรก วธิกีารไม่ได้ 

ถกูคดิตัง้แต่ทแีรก แต่รอให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมกำาหนด โดยรฐัใช้เครือ่งมอื 

ที่เรียกว่า Meta Governance คือสร้างเวทีให้ทุกคนเข้ามาร่วม จัดตั้งบริษัท  

ตัง้คณะทำางานขึน้มา ให้คนเข้ามาร่วมแล้วรอผลการทำางานเหล่านัน้ เมือ่ไม่ได้

ตั้งเป้าหมาย ในส่วนนี้วิธีการประเมินแบบ Goal attainment ก็ไม่น่าจะได้ผล 

 รปูแบบความร่วมมอืใน 3 แบบ โดยความสมัพนัธ์แบบ Collaboration 

นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องร่วมพูดคุยกัน สร้างเป้าหมายร่วมกัน สร้างกติกา

การทำางานร่วมกัน รวมทั้งเปลี่ยนวิธีการทำางานใหม่ด้วย นี้คือลักษณะสำาคัญ

ของ Collaboration ซึ่งผมคิดว่าน่าจะอยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ที่เป็น  

Governance ด้วย หลังจากนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการทำางาน ก็จะร่วมกัน

กำาหนดเป้าหมายใหม่ในการยกระดับและการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ วิธีการคิดแบบนี้มันนำาไปสู่การประเมินที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นรูปแบบ 

Collaboration ลักษณะการประเมินก็คือว่า มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันหรือไม่  



Direk Talk ❖ 2561

100

มกีารพดูคยุปรกึษาหารอืกนัหรอืไม่ เปลีย่นวธิกีารทำางานหรอืไม่ และเป้าหมาย 

ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไร ตรงนี้ต่างหากเป็นกลไกที่ทำาให้เกิดความยั่งยืน

ของนโยบายประชารัฐ 

 อย่างไรกด็ ีถ้าเป็นลกัษณะแบบเดมิในรปูแบบของ Cooperation หรอื

รูปแบบที่เป็น Coordination นั้นเราจะวัดผลอย่างไร วิธีการวัดคือทุกคนก็จะ

เอาเป้าหมายขององค์กรของตัวเองนั้นเข้ามาแชร์กัน เพราะฉะนั้นเกณฑ์หรือ

ตวัชีว้ดัต่างๆ ทีห่น่วยงานต่างๆ ใช้กจ็ะถกูใช้ในการประเมนิ อนันีผ้มคดิวา่จะ

เป็นรูปแบบการประเมินอีกรูปแบบหนึ่ง 

 เพราะฉะนัน้การศกึษาวจิยัครัง้นีเ้ราจงึพยายามจะค้นหาให้ได้ว่ารปูแบบ 

ของความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีน่ัน้มลีกัษณะอย่างไร ลกึๆ แล้วการประเมนิ

ครั้งนี้ก็คือการศึกษา Governance นั่นเอง แต่ถามว่าทำาไมเราจึงต้องมา 

ศกึษาความสมัพนัธ์ในระดบั 3 รปูแบบนี ้กเ็พราะคำาว่า Governance นัน้เป็น 

แนวความคดิ (Concept) เราวดัไม่ได้ เนือ่งจากว่าความรูท้ีเ่กดิขึน้มนัมลีกัษณะ 

เป็นหุ้นส่วน (Partner) แล้ว Partner ก็มีลักษณะที่เป็นพื้นฐานจากเครือข่าย 

3 รปูแบบนี ้คอืพืน้ฐานของความรูเ้รือ่งเครอืข่าย (Network) ซึง่เครอืข่ายแบ่ง

เป็น 3 ประเภทอย่างทีเ่กริน่ไป เพราะฉะนัน้การทำาแบบนีก้จ็ะเกดิ Contribution 

อย่างหนึ่ง คือการวัดและประเมินผลนโยบายประชารัฐ หรือเป็นการประเมิน

ในเรื่องของ Governance นั่นเอง นี่คือแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

 ในส่วนของการลงพืน้ที ่(ตอนทีน่ำาเสนอ คณะวจิยักำาลงัอยูร่ะหว่างการ

เกบ็ขอ้มูล) เราลงพื้นทีไ่ปเฉพาะจังหวัดนำารอ่ง คอื เพชรบุร ีภูเกต็ เชยีงใหม่ 

บุรีรัมย์ และอุดรธานี เนื่องจากข้อจำากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ เราจึงใช้

วิธีการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า Goal Free Model ซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะไม่ยึด 

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของตัวนโยบายที่พูดถึงรายได้ขึ้นก่อน แต่จะลง 

พื้นที่ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไปถามเขาว่าสิ่งที่เขาคาดหวังนั้น

คืออะไร แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจากนโยบายหรือมาตรการที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีอะไร
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สอดคล้องกับความคาดหวังนั้นบ้าง นั่นคือหัวใจสำาคัญของวิธีการ นอกจากนี้

เรายังไปเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำาเนินนโยบาย ไม่ว่าจะเป็น

บริษัทประชารัฐในจังหวัดต่างๆ ชาวบ้าน ภาคเอกชน ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะข้าราชการจากกรมการพัฒนาชุมชน จากนั้นจึงทดลองตั้งคำาถาม

ว่า เราพยายามจะหาวิธีการที่จะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร เราจะวัดผลอย่างไร 

สิ่งที่เราพยายามจะศึกษาจึงเสมือนเป็นการประเมินแต่ไม่ใช่การประเมินจริง

 สิ่งที่เราพบในลักษณะของนโยบายประชารัฐสมัยพลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ประการแรก เราพบว่าเป็นวิธีการกำาหนดกลไกความร่วมมือ 

คือมีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำา

จังหวัด (คสป.) มีคณะทำางาน มีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) จำากัด 

เน้นการออกแบบกลไกมากกว่าออกแบบเนื้อหา นี้เป็นมิติเชิงนโยบาย แล้ว

เชื่อว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นจะปรากฏออกมาจากการตีความที่หลากหลายต่อ

ปัญหา นั่นหมายความว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ หรือคนที่เข้ามาร่วมจาก

ภาคส่วนต่างๆ จะเข้ามาร่วมตีความปัญหาร่วมกัน ถือเป็นลักษณะที่มีพลวัต

ไม่ตายตัว เปลี่ยนไปตามสภาพปัญหา เพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เราจะพบ

ปัญหาต่างกัน วิธีการดำาเนินการก็ต่างกัน มีการระดมความคิดเห็นในการ 

แลกเปลีย่นทรพัยากร และทีส่ำาคญัทรพัยากรทีไ่ด้ส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน 

ทีเ่ข้าร่วม โดยเฉพาะบรษิทัไทยเบฟเวอเรจ จำากดั (มหาชน) หรอืกลุม่บรษิทั

เบยีร์ช้าง นีค่อืบทบาทสำาคญัในนโยบายนีแ้ละเชือ่ว่ากลไกนีจ้ะสร้างความยัง่ยนื

ในการแก้ปัญหา ทั้งหมดนี้ผมพยายามจะนิยามนโยบายประชารัฐในความ

หมายของการนำาไปปฏิบัติในยุคของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 ลกัษณะพเิศษในเศรษฐกจิฐานรากคอื มกีารตัง้คณะทำางานขบัเคลือ่น

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ส่วนกลาง โดยใช้รูปแบบวิสาหกิจ

เพือ่สงัคม (Social Enterprise) มนัทำางานกนัอย่างไร เราพบว่ามคีณะทำางาน 

12 คณะ มีคณะทำางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเข้ามา 
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ขับเคลื่อนเป็นส่วนกลาง แล้วก็มีภาคี 5 ภาคส่วนนะครับเข้ามาอยู่ในบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี ประเทศไทย จำากัด หรือเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับ

จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการ คสป. ซึ่งทำางานในระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเป็นประธาน มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วม และหนึ่งใน คสป. ก็จะมีชุด

ที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจรากฐาน มีบริษัท 

ประชารัฐรักสามัคคี จำากัด ทำางานคู่ขนานกับ คสป. วิธีการทำางานของบริษัท

ประชารฐัรกัสามคัค ีจะไปกำาหนดกลุม่เป้าหมายจาก 3 กลุม่งาน คอื การเกษตร 

การแปรรูป และการท่องเที่ยว โดยทั่วไปหลายจังหวัดเริ่มใช้วิธีการเน้นการ 

ท่องเที่ยว เพราะทำาให้สินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูปนั้นขายได้ไปด้วย 

 เราพบว่ามีภาคส่วนของเอกชนกับรัฐเป็นตัวจักรใหญ่ในการทำางาน

เหมือนเป็นหุ้นส่วน (Partner) กัน ส่วน คสป. จะมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน อย่างไรก็ดีโครงสร้างยังไม่สำาคัญเท่ากับสิ่งที่เข้ามาร่วมกัน  

เราลงพืน้ทีไ่ปดปูฏสิมัพนัธ์ของตวัแสดงว่าเขาทำางานกนัอย่างไร แรงจงูใจของ

เขาคืออะไร สิ่งนี้สำาคัญกว่า ถ้ามีกลไกแต่ว่าไม่มีความร่วมมือ ไม่มีการตั้ง 

เป้าหมายร่วมกนักไ็ม่มปีระโยชน์นะครบั เราลงพืน้ทีไ่ปถามข้าราชการกพ็บว่า

เขาทำาตามบทบาทหน้าที่ บางทีถือตัวชี้วัดของหน่วยงานไปทำางานด้วย นี่คือ 

สิง่ทีเ่ขาจะทำาให้บรรลพุนัธกจิของเขา ภาคธรุกจิเอกชนจะได้อะไร เป็นคำาถาม

ใหญ่ที่ผมคิดว่าสื่อมวลชนสนใจ ธุรกิจรายใหญ่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ในแง่

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility 

– CSR) ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการตลาดทางอ้อมอีกรูปแบบหนึ่ง ยังไม่นับเรื่อง

มาตรการทางภาษีต่างๆ ส่วนธุรกิจขนาดเล็กมีความคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จับคู่ทางธุรกิจ มีเครือข่ายที่จะเป็นทุนทางสังคมในการต่อยอดธุรกิจใน

อนาคต นีค่อืแรงจงูใจของภาคเอกชน บรษิทัประชารฐัรกัสามคัคนีัน้กม็บีทบาท

ในการให้ข้อมูล บทบาทของประชารัฐที่จริงคือทำาหน้าที่เป็น Consultant  

ให้คำาปรึกษา และเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประสานให้เกิดการ 



การพัฒนาตัวแบบประเมินประสิทธิผลนโยบายประชารัฐ

103

แลกเปลี่ยนกัน ส่วนภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนั้นมีแรงจูงใจ 

คอืได้รบัโอกาสและความช่วยเหลอื รวมถงึความเชือ่มโยงทางการตลาด ความ

จริงแล้วผมคิดว่าในระดับของความสัมพันธ์ในแนวนอน ภาคประชาชนอาจจะ

มน้ีอยไป มลีกัษณะเป็น passive ค่อนข้างมาก คอืเป็นผูร้บัหรอืขอทรพัยากร

ต่างๆ มากกว่า ส่วนภาคการศึกษานั้นก็ต้องการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี

ต่างๆ บทบาทที่หายไปคือ NGOs หรือภาคประชาสังคมซึ่งยังไม่มีบทบาท

การเข้าร่วมที่ชัดเจน

 อธิบายพอสังเขปได้ว่า จากการลงพื้นที่เราพบว่าลักษณะนี้เป็นการ

ผสมผสานกันระหว่างการประสานงาน (Coordination) กับการร่วมมือใน 

ระยะสั้นๆ (Cooperation) ขึ้นอยู่กับว่าประเด็นปัญหานั้นเป็นเรื่องอะไร ก็จะ 

จบัคูใ่นคณะกรรมการ คสป. และลกัษณะการเข้ามาร่วมทำางาน (Collaboration) 

ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการปรกึษาหารอืเพราะกลไกบงัคบัให้เกดิขึน้ แต่ว่าอย่างไร

ก็ตามภาพนี้ยังไม่ชัด แนวโน้มค่อนข้างจะเป็นในลักษณะ Coordination กับ 

Cooperation มากกว่า แต่มีส่วนที่เป็น Collaboration มากเหมือนกัน เพราะ

ฉะนัน้การออกแบบโครงการร่วมกนัระหว่างภาครฐั เช่นพฒันาการจงัหวดัร่วม

กบัประชารฐัรกัสามคัคต่ีางๆ ภายใต้เงือ่นไขข้อจำากดังบประมาณของราชการ 

วธิทีำางานเปลีย่นหรอืไม่ ในการทำางานร่วมกนับางครัง้เป็นลกัษณะต่างคนต่าง

ทำางาน แต่บางครั้งบางจังหวัดก็จะมีลักษณะร่วมกัน มีการพูดคุยช่วงเย็นใน

บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ลักษณะการทำางานนั้นจะใช้พื้นฐานของเครือข่าย

และจับคู่กันแบบหุ้นส่วนมากขึ้น ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็จะดงึภาคธุรกิจเอกชน

เหล่านั้นที่มีทรัพยากรที่เหมาะสมเข้ามาร่วม 

 การทำางานของประชารัฐหรือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจะมีลักษณะ

การทำางานในแนวลึกกว่า ถ้าเปรียบเทียบกับของกรมการพัฒนาชุมชนที่ทำา

เรื่องเศรษฐกิจฐานรากอยู่แล้ว วิธีการทำางานจึงวิเคราะห์ปัญหาและความ

ต้องการในเชิงลึก สามารถแก้ปัญหาแล้วยกระดับได้ดีกว่า ในขณะที่กรมการ
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พัฒนาชุมชนนั้นยังทำางานในแนวกว้าง สังเกตว่าสององค์กรนี้ทำางานเสริมกัน

ในการแก้ปัญหาเศรษฐกจิฐานราก บางจงัหวดัมกีระบวนการเน้นการมส่ีวนร่วม 

เช่น จงัหวดัเพชรบรุทีีเ่น้นกระบวนการมส่ีวนร่วมระหว่างภาคประชาชนค่อนข้าง 

มาก แต่ว่ามเีงือ่นไขหนึง่ทีผ่มพบกค็อืว่า เขาจะเลอืกกลุม่เป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ 

อยูแ่ล้วพอทีจ่ะยกระดบัให้เตบิโตในเชงิการตลาดมากขึน้ ซึง่อาจจะเป็นเงือ่นไข

ความสำาเรจ็ของนโยบายนีก้เ็ป็นได้ สิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืว่า บางครัง้ในบางจงัหวดั

จะเน้นเชื่อมโยงในเชิงการตลาด ไม่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ไปเชื่อม

กบัผูค้้ารายใหญ่ในจงัหวดัเชยีงใหม่เพือ่รบัซือ้ลำาไย อย่างนีเ้ป็นต้น ซึง่รปูแบบ

ก็จะแตกต่างกันไปนะครับ 

 ส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้วิธีการ

แบบธรุกจิ เมือ่ตัง้คำาถามกบัข้าราชการทีท่ำางานด้วย เขาบอกว่า “รู ้เข้าใจ แต่ 

ทำาไม่ได้” เขาถือว่าการที่เอกชนเข้ามาทำาให้ประสบความสำาเร็จ เพราะการ

ทำางานมนัเปลีย่นไปไม่เหมอืนเดมิ แต่ให้เขาเปลีย่นเองเขาเปลีย่นไม่ได้ นัน่คอื 

ข้อค้นพบบางอย่างทีผ่มคดิว่าการเรยีนรูก้ไ็ม่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง มนัอาจ 

จะเป็นปัญหาทีต้่องไปแก้ว่าทำาอย่างไรถงึจะเปลีย่นแปลงวธิคีดิเหล่านีไ้ด้ ส่วน

ภาคประชาชน บนพืน้ฐานความพร้อมเดมิของชมุชน ผูน้ำาชมุชนนัน้เป็นนกัขาย 

อยู่แล้ว ถ้าท่านดูในทีวีจะพบว่าผู้ใหญ่บ้านส้มเกลี้ยงที่อำาเภอบ้านแหลมที่ทำา

เรือ่งธนาคารปู7 เขาจะเป็นคนประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัหมูบ้่านท่องเทีย่วของเขา 

แล้วทำาหน้าทีเ่ป็นคนประสาน เป็นนกัขาย วธิกีารประเมนิกจ็ะเปลีย่นเป็นการ

ทำางานแบบมกีลยทุธ์ไม่เหวีย่งแหแบบเดมิ เช่นเน้นการท่องเทีย่วบนฐานชมุชน

เพือ่ก่อให้เกดิการสร้างรายได้ ทัง้หมดนีต้้องมาขบคดิผ่านกระบวนการปรกึษา 

 7 เรื่องราวของ “การท่องเที่ยวชุมชนแหลมผักเบี้ย” อำาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
นำาเสนอในรายการ “ชื่นใจไทยแลนด์” ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ปูม้า ธนาคารปูม้า แพปลา และแหล่งท่องเที่ยว 
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หารือกัน ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่นั้นมีการพึ่งพา

หน่วยงานของรฐัน้อยลง ช่วยเหลอืตวัเองมากขึน้ สามารถเชือ่มโยงภาคเอกชน

รายใหญ่เพือ่เข้าถงึเครือ่งมอืทางการตลาด อย่างเช่นประชาสมัพนัธ์รายการทวีี 

นี่คือสิทธิที่ทำาให้ประชาชนนั้นได้เข้าถึงเครื่องมือทางการตลาดได้ง่ายขึ้น คน

เข้ามาชิมปูกันมากขึ้นนะครับ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น การ

ออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่นั้น

มากขึ้น นี่คือสิ่งที่คิดว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำางานในพื้นที่พอสมควร 

 คำาถามก็คือว่า เมื่อภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้นเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 เราค้นพบว่า อย่างแรกเลย ภาคธุรกิจนั้นเข้ามาช่วยเสริมโดยเฉพาะ

การมองโอกาสของผลติภณัฑ์และทรพัยากรทีม่อียูท่ีเ่ป็นจดุแขง็ด้านการจดัการ

ท่องเที่ยวเชิงการตลาด หากแต่การทำางานนั้นมีลักษณะเป็นการเลือกเฉพาะ

บางพื้นที่เท่านั้นที่ได้โอกาส เพราะฉะนั้นหลายๆ พื้นที่จึงไม่มีโอกาส แต่ว่า

เมื่อเลือกพื้นที่แล้ว พื้นที่นั้นมีโอกาสเติบโตและสร้างแหล่งรายได้เป็นอย่างดี 

 อย่างที่สองคือ มีการทำางานที่เน้นการลงพื้นที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

มีการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลมากขึ้นในการทำางานเรื่องเศรษฐกิจฐานราก 

โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนั้นได้สร้างนักพัฒนาธุรกิจชุมชน แล้วจ้างลง 

พืน้ทีเ่พือ่จะศกึษาว่าสิง่ทีช่มุชนอยากทำาแต่ไม่ได้ทำานัน้คอือะไร แล้วมาวเิคราะห์

ให้เห็นถึงความต้องการและนำาไปสู่การออกแบบนโยบาย ออกแบบโครงการ

ต่างๆ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือภาคประชาชนหรือภาคเศรษฐกิจหรือกลุ่มต่างๆ  

สิ่งที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดคือการเชื่อมโยงกับตลาดใหญ่ได้ง่าย เช่นเชื่อมโยง 

กบัทอ็ปส์ ซเูปอร์มาร์เกต เชือ่มโยงกบับิก๊ซ ีแล้วกเ็ชือ่มโยงกบัรายการทวีต่ีางๆ 

เพราะฉะนัน้การตลาดมผีลต่อการขายสนิค้าได้มากขึน้ (แต่นัน่อาจเป็นระยะสัน้ 

กไ็ด้) เครอืข่ายทีก่ว้างขึน้และเป็นหวัใจสำาคญัเลยทำาให้ระดมทรพัยากรได้อย่าง

ไม่จำากัด และนี่คือข้อดีของการที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วม 
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 เราจะพบว่ากลไกความร่วมมือที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากแรงจูงใจต่างๆ 

ทำาให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือทั้งระดับบริหารและระดับการทำางานใน

พื้นที่ ระดับบริหารคือเกิดความร่วมมือในการพูดคุยใน คสป. และในบริษัท

ประชารัฐรักสามัคคี ในระดับพื้นที่ก็มีการพูดคุยกับกลุ่มชาวบ้าน มีการตั้ง 

เป้าหมายร่วมกัน มีการออกแบบโครงการร่วมกันให้ตรงกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการที่แท้จริงในพื้นที่ 

 ยกตัวอย่างที่พบในจังหวัดเพชรบุรี กลไกความร่วมมือนั้นก่อให้เกิด

การเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายโอนความรู้ บางส่วนมีการทำาเวิร์กชอป

แล้วดึงทรัพยากรที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ เพื่อ

ทำาให้เขายกระดับการพึ่งตนเองและนำาไปสู่การสร้างรายได้ โดยเฉพาะการ

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจะพบว่าเขามีความสามารถมากขึ้น เพราะฉะนั้นใน 

ระยะยาวค่อนข้างด ีแต่สิง่ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในระยะสัน้ทีเ่ราเหน็ผ่านจอทวีนีัน้ 

มันอยู่ข้างล่าง มันเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างชาวบ้านซึ่งมีความรู้ 

กบัภาคเอกชนซึง่มีเครื่องมือการตลาดทีด่ ีม ีKnow How ทีด่ทีีจ่ะลดขอ้จำากดั

ของชมุชนโดยเฉพาะการเข้าถงึสือ่ต่างๆ ได้ ทีส่ำาคญัคอืการเข้าถงึผูค้้ารายใหญ่ 

การเชื่อมต่อเหล่านี้อาจเป็นความสำาเร็จ 

 แต่อย่างไรกด็ ีมข้ีอห่วงกงัวลบางประการทีเ่ราไปศกึษานะครบั มคีน

ตัง้คำาถามว่า ถ้าอย่างนัน้ต้องพึง่พาหน่วยงานเอกชนไปตลอดใช่ไหม นีเ่ป็นอกี

หนึ่งประเด็นที่สำาคัญ แต่ทั้งหมดนี้นำาไปสู่การสร้างรายได้แน่นอน ถามว่าจะ

ประเมนินโยบายประชารฐัอย่างไร มนัต้องประเมนิในประเดน็พวกนี ้นีค่อืสิง่ที่ 

ผมพยายามจะตอบคำาถามว่า “อะไร” ในตวัแบบนีว่้าเราจะวดัหรอืประเมนิอะไร 

การประเมนิโดยใช้การประมาณการรายได้อย่างเดยีวยงัไม่เพยีงพอ เนือ่งจาก

ว่านโยบายประชารัฐนั้นมองกลไกในการแก้ปัญหาระยะยาวมากกว่า ถามว่า

แล้วเราจะประเมิน “อย่างไร” วิธีการประเมินของเราจะเน้นเรื่องการใช้ Goal 

Free และใช้การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
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 ทิง้ท้ายไว้ตอนนีเ้ราพบว่า ประสทิธผิลของนโยบายประชารฐันัน้ไม่ได้ 

หมายความว่านโยบายไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ เพราะวตัถปุระสงค์มนัไม่มี 

หรือไม่ชัดเจน แต่มันไปตั้งไว้ในพื้นที่ นิยามใหม่ของผลิตผลนี้อาจหมายถึง

ลกัษณะการทำางานบนความร่วมมอืของภาคส่วนต่างๆ การตดัสนิใจทีม่กีารตัง้

เป้าหมายร่วมกนั มกีารกำาหนดกฎกตกิาหรอืรปูแบบการทำางานใหม่ ออกแบบ

นโยบายและแผนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร นั่นคือความหมายของ 

Governance นั่นเอง 

 เพราะฉะนัน้ นยิามใหม่ของประสทิธผิลของนโยบายประชารฐันัน้อาจ

จะต้องวัดแบบนี้ เพื่อนำาไปสู่การประเมินผลเรื่องกลไกที่นำาไปสู่ความยั่งยืน 

ขณะเดยีวกนัในการวดัประสทิธผิลระยะสัน้กอ็าจจะต้องวดัเรือ่งรายได้ แต่ต้อง

ดูเสถียรภาพที่เกิดขึ้นของรายได้ว่ามันจะยั่งยืนมากน้อยเพียงใด

ผศ.ดร. ศกิ�นต์ อสิสระชยัยศ: ถดัไปขอเชญิผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สนุสิา 

ช่อแก้ว นำาเสนองานวจิยัในหวัข้อ “การพฒันาตวัแบบสมรรถนะหลกัของกรม

บัญชีกลางโดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ” 
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การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง 
โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว

“การพัฒนาตัวแบบสมรรถนะหลักโดยใช้ Action Learning  
ท�าให้เราพบว่า พฤติกรรม 5 อย่างที่เป็นตัวแบบสมรรถนะหลักนั้น 
เริ่มมีช่องว่าง ไม่ว่าเรื่องการท�างานต้องอิงกับอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น  

การท�างานแบบบูรณาการมากขึ้น รวมถึงทักษะที่บุคลากรมี 
ไม่ว่า Hard skills หรือ Soft skills และช่องว่างระหว่างเจเนอเรชัน 

รวมถึงมีสมรรถนะตัวหนึ่งซึ่งควรจะต้องมีคือ  
การคิดเป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก”
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 ความจรงิฟังทัง้สองท่านเหมอืนว่างานจะเป็นคนละเรือ่ง คนละประเดน็ 

หากแต่ว่างานวจิยัทัง้สามเรือ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่งของการบรหิารงานภาครฐั

ทัง้สิน้ ดงัทีอ่าจารย์โสภารตัน์ได้กล่าวไว้ในตอนต้น งานของอาจารย์โสภารตัน์ 

พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องของการบริหารงานข้ามพรมแดน งานของ

อาจารย์ภาคภูมิพูดเรื่องนโยบายประชารัฐที่เป็นเรื่องของการประเมินผล ซึ่ง

นโยบายประชารัฐเป็นนโยบายที่ทำาแล้วหว่านไปทั่วทั้งประเทศ จริงอยู่ว่าลง

ไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แต่ว่ามันอาจจะสะท้อนภาพรวมของ

นโยบายที่กระทบทั่วทั้งประเทศ ขณะที่งานวิจัยนี้เป็นเรื่องของการพัฒนา 

ตัวแบบสมรรถนะหลักของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นงานที่มุ่งไปที่หน่วยงานใด

หน่วยงานหนึง่ ถงึจดุนีจ้ะเหน็ได้ว่างานวจิยัจากสาขาบรหิารรฐักจิครอบคลมุทัง้ 

3 ระดบั ไม่ว่าจะเป็นระดบัระหว่างประเทศ (International level) ระดบัประเทศ 

(National level) และในระดับองค์กร (Organization level) 

 ทั้งนี้งานวิจัยชิ้นนี้จะมีความแตกต่างจาก 2 งานแรก คือเป็นงานที่

เน้นการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารคนที่ใช้ได้จริงในหน่วยงาน หลายท่าน

อาจจะไม่คุ้นชินกับการออกแบบเครื่องมือ หรือไม่คุ้นชินกับสาขาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เจาะไปที่

องค์การ ในทีน่ีจ้งึขออธบิายคำาทีอ่ยูใ่นหวัข้อเรือ่งพอสงัเขป คอืคำาว่า “ตวัแบบ

สมรรถนะหลัก” (Core competency Model) และคำาว่า “การเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติ” (Action Learning) 

 สำาหรบัคำาแรก ตวัแบบสมรรถนะหลกั โดยปกตเิวลาทีเ่ราต้องไปตดิต่อ 

ภาครฐั หรอืทำางานกบัเจ้าหน้าทีภ่าครฐั คนทำางานภาครฐัเขากพ็ยายามทำางาน

ตามสิ่งที่เขาได้รับมอบหมาย ถ้ามีประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์เขาก็รับโจทย์มา

ว่าหน่วยงานนี้อยากให้ขับเคลื่อนอะไร รวมทั้งจะต้องมีพฤติกรรมแบบใดที่จะ

ทำาให้งานสำาเร็จ ถ้าพูดถึงการออกแบบเครื่องมือเพื่อผลักดันความสำาเร็จผ่าน

วธิกีารทำางานของผูค้นในรอบปี ปกตเิวลาเราทำางานเสรจ็ส่วนใหญ่แล้วจะต้อง
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มีการประเมิน ในหน่วยงานภาครัฐก็มีวิธีการประเมินความสำาเร็จ โดยเขาจะ

ประเมินจาก 3 ส่วน

 ส่วนแรกที่เป็นสัดส่วนใหญ่ประมาณ 70% คือการประเมินที่ผลการ

ปฏบิตังิาน ยกตวัอย่างนโยบายประชารฐั หน่วยงานไหนทีร่บัผดิชอบนโยบายนี้ 

และคนที่รับผิดชอบ เนื้องานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประชารัฐถือว่าเป็นความ

สำาเร็จเชิงยุทธศาสตร์จะต้องถูกบรรจุไว้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินคน ดังนั้น 

70% จะอยูท่ีก่ารผลกัดนัผลงานให้ออกไป ส่วนอกี 30% ทีเ่หลอืจะถกูแบ่งเป็น 

2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสมรรถนะ อธิบายง่ายๆ คือ พฤติกรรมของข้าราชการ  

คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อีก 10% เป็นเรื่องของปัจจัยด้านอื่นๆ ตาม

ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการประเมิน ดังนั้นตัวแบบ

สมรรถนะหลกัทีเ่รากำาลงัพดูถงึนีจ้งึหมายถงึส่วน 20% ทีใ่ช้ประเมนิพฤตกิรรม

การทำางานของข้าราชการ 

 คำาต่อมาคือคำาว่า การเรียนรู้จากการปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Action 

Learning งานวจิยันีจ้ะไม่เหมอืนงานวจิยัอืน่ตรงทีว่่า งานวจิยัทีเ่รยีกว่า Action 

Learning โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 อย่างด้วยกัน 

ประกอบด้วย 1) สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างเหน็ได้ชดัในหน่วยงาน 2) ต้องมี

คณะทำางานเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหานีด้้วย เพราะงานวจิยั Action Learning ไม่ใช่

งานทีเ่ราเข้าไปสงัเกตการณ์ แต่งานวจิยันัน้จะต้องเข้าไปแทรกแซง (Intervene) 

แก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้หน่วยงานด้วย 3) ผูว้จิยัจะต้องเป็นคนทีม่คีวาม

เชีย่วชาญในด้านนัน้ เพราะว่าผูว้จิยัต้องทำาหน้าทีเ่ป็นเสมอืนโค้ช (Coach) ใน 

การให้คำาแนะนำาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงาน

 ตัวแบบสมรรถนะหลัก ในระบบราชการเราใช้ตัวแบบสมรรถนะหลัก 

มาเมือ่ประมาณเกอืบ 16 ปีแล้ว โดยครัง้นัน้สำานกังานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน (สำานักงาน ก.พ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องของระบบการ

บรหิารคนให้กบัประเทศไทย หน่วยงานทีใ่ช้สมรรถนะหลกัตามทีส่ำานกังาน ก.พ. 
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ได้ระบไุว้ตัง้แต่ 16 ปีทีแ่ล้วมทีัง้สิน้เป็นร้อยกว่ากรม มข้ีาราชการเกอืบล้านคนที่

อยูภ่ายใต้ระบบนี ้สมรรถนะหลกัทีใ่ช้ในปัจจบุนัถกูออกแบบมาเมือ่ 16 ปีทีแ่ล้ว 

โดยส่วนตัวมองว่าบริบทการทำางานภาครัฐในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปจาก 16 ปี 

ทีแ่ล้วค่อนข้างมาก ดงันัน้พฤตกิรรมของข้าราชการกน่็าจะเปลีย่นไปแล้ว นีค้อื 

ปัจจัยแรกที่เราควรจะต้องมองก่อนว่าทำาไมถึงทำางานเรื่องนี้ 

 อย่างที่สอง เป็นผลจากการวิจัยของนักวิจัยท่านก่อนๆ เช่น ผลงาน

วิจัยของศาสตราจารย์ ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์8 ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำาคณะ

รฐัประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (NIDA) ได้เคยเปรยีบ

เทียบการนำาตัวแบบสมรรถนะหลักมาใช้ในภาครัฐและภาคเอกชน พบว่ายังมี 

ข้อจำากดัสำาหรบัภาครฐัอยูห่ลายส่วน เช่น ตวัแบบสมรรถนะหลกัทีใ่ช้อยูปั่จจบุนั 

ในกระบวนการจดัทำานัน้ไม่ได้อาศยัการมส่ีวนร่วมของข้าราชการมากนกั อย่าง

ที่สองคือ ตัวแบบสมรรถนะหลักไม่มีความสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

เมื่อทั้งสองส่วนมาเจอกันคือตัวแบบอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบท และอย่างที่ 

สาม โดยส่วนตวัคดิว่าจะทำาอย่างไรให้ระหว่างทีเ่ราทำางานวจิยัอยูน่ีจ้ะช่วยสร้าง 

ความแขง็แกร่งของผูท้ีท่ำางานในด้านนี ้คอืด้านการบรหิารคนในหน่วยงานภาครฐั 

ให้มีความสามารถขึ้นด้วย โดยที่เขาได้พัฒนาและได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ตัวแบบที่ใช้ในหน่วยงานของตัวเอง จึงเป็นที่มาของหัวข้อวิจัยในครั้งนี้

 ดังนั้นในกระบวนการการวิจัยที่เป็น Action Learning ตั้งแต่เริ่มต้น

จนจบนั้นมี 5 กระบวนการหลัก ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับคณะทำางาน 

ตอนที่เข้าไปทำางานวิจัยชิ้นนี้ ต้องขอบคุณศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ที่ให้การ

สนบัสนนุ จากนัน้ทางกรมบญัชกีลางได้ตัง้งบประมาณสนบัสนนุ ภายใต้บรบิท

ที่ทรัพยากรมีจำากัดก็เลยเสนอว่า ถ้าจะทำาตัวแบบสมรรถนะหลักสำาหรับการ 

 8 นสิดารก์ เวชยานนท์. Competency Model กบัการประยกุต์ใช้ในองค์กรไทย. กรงุเทพฯ: 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550. 
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ประเมินผลักดันพฤติกรรมผู้คน ผู้วิจัยจะเข้าไปช่วยทำางานวิจัยนี้เอง แต่ผู้ที่ 

ขับเคลื่อนสำาคัญนอกจากมีคณะทำางาน มีโค้ช จะต้องตั้งคณะทำางานขึ้นมา

ประกบด้วย โดยปกตกิารทำางานภาครฐัเราชอบพดูเรือ่งของการทำางาน Cross 

Function คือทำางานข้ามสายกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วพบไม่บ่อยมากนัก 

งานนีเ้ป็นการเริม่การทำางานข้ามสาย ตอนทีพ่ฒันาตวัแบบสมรรถนะหลกั เรา

เลยบอกทางกรมบัญชีกลางว่าขอให้มีคณะทำางานที่มาจาก 3 ส่วน ส่วนแรก

คือ กลุ่มพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่จะคอยพัฒนาระบบเครื่องมือ

ทีใ่ช้ในหน่วยงานภาครฐัอนันี ้โดยจะเป็นกลุม่หวัหอกหลกัผูร้บัผดิชอบหลกัใน 

การพฒันาตวัแบบสมรรถนะหลกัในครัง้นี ้และงานนีเ้ป็นงานบรหิารคนจงึต้อง 

มอีกี 2 หน่วยงานมาประกบ คอื กลุม่งานทีร่บัผดิชอบด้านการบรหิารทรพัยากร 

บคุคล กบักลุม่งานทีร่บัผดิชอบด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล เพราะว่าถ้ามี 

แค่ตวัแบบแล้วใช้ประเมนิจะไม่เป็นผล เราต้องพฒันาคนควบคูไ่ปด้วย ดงันัน้ใน 

งานวจิยันีจ้งึมคีณะทำางานในกรมบญัชกีลางซึง่มาจาก 3 ส่วนงานหลกัทีว่่ามานี้ 

 ในส่วนแรกของงานวจิยั เราเริม่ต้นด้วยการสร้างความเข้าใจพืน้ฐานให้

แก่คณะทำางาน โดยตวัผูว้จิยัเข้าไปให้ความรูว่้าสมรรถนะหลกัคอือะไร เพราะว่า 

ในฐานะผูอ้อกแบบเครือ่งมอื ถ้าเราไม่มคีวามเข้าใจเพยีงพอกจ็ะทำาให้เครือ่งมอื 

ที่ถูกออกแบบมาไม่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ แล้วก็จะไปซำา้รอยปัญหาที่งาน

วิจัยชิ้นเก่าๆ เคยเจอ 

 ในส่วนทีส่องคอืกำาหนดทศิทาง โดยผูว้จิยัเข้าไปให้คำาแนะนำาหลงัจาก

สร้างความเข้าใจให้คณะทำางาน ตัง้ประเดน็คำาถามในเชงิวสิยัทศัน์กบัผูบ้รหิาร

ระดับสูงคือ อธิบดี รองอธิบดี ที่ปรึกษากรม เพื่อสกัดตัวรหัสทิศทางของกรม

บญัชกีลางออกมา รวมทัง้ทำาเวร์ิกชอปให้กบันกับรหิารระดบักลางด้วย ว่าเขา

มองเหน็สภาพปัญหาหน่วยงานอย่างไร และทศิทางข้างหน้าทีผู่บ้รหิารบอกไว้

จะผลักดันได้มากน้อยเพียงใด 

 หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนที่สาม คือออกแบบให้คนได้มีส่วนร่วม โดย

คณะทำางานจะแจกแบบสอบถามทัว่ทัง้กรม จะใช้วิธกีารแจกออนไลน์กไ็ด้ ซึง่
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แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามทีเ่ราเอาข้อมลูมาจากทศิทางผูบ้รหิาร และจาก 

การเวิร์กชอปกับผู้บริหารระดับกลาง มาสกัดเป็นหัวข้อแล้วลิสต์เป็นรายการ

ประเดน็สมรรถนะหลกั แล้วส่งไปให้คนในกรมบญัชกีลางได้มส่ีวนร่วมเป็นคน 

ให้คะแนน 

 ในทีส่ดุได้ข้อค้นพบซึง่ผูว้จิยัไม่คาดคดิมาก่อน อาทเิรือ่ง Generation 

คอืสภาวะเรือ่งของวยั ตอนนีใ้นกรมบญัชกีลางมทีัง้คนวยั Baby boomer, Gen. 

X, Gen. Y เจเนอเรชนัทีเ่ปลีย่นไปของคนทำางานในหน่วยงานมผีลต่อความคดิ 

ความเชือ่และพฤตกิรรมในการทำางาน ปรากฏว่าเราต้องไปแก้จากข้อ 3 ทำาให้

ต้องไปแก้พฤตกิรรมสมรรถนะหลกัข้อ 1 ซึง่เป็นข้อทีอ่่อนไหว (sensitive) มาก 

สำาหรบัส่วนราชการ คอืข้อทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งของคณุธรรมจรยิธรรม เพราะว่า

คนรุน่ก่อนมองคณุธรรมจรยิธรรมแบบหนึง่ คนรุน่ใหม่กม็องคณุธรรมจรยิธรรม

ในอกีแบบหนึง่ หลงัจากนัน้จงึพฒันาเป็นร่างตวัแบบ มกีารทำาเวร์ิกชอปอกีรอบ 

หนึง่จนกระทัง่นำาเสนอตวัแบบ แล้วหลงัจากงานวจิยัเสรจ็สิน้ ตวัแบบสมรรถนะ

หลักก็ประกาศใช้ทั่วทั้งกรม นั่นหมายความว่างานวิจัยไม่ได้จบพร้อมกับการ

ส่งรายงานการวิจัย แต่งานวิจัยจบพร้อมกับการที่หน่วยงานได้เครื่องมือที่

สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน

 ส่วนต่อมา เรามาดูกระบวนการว่าในแต่ละกระบวนการได้ผลอะไร

บ้าง กิจกรรมแรกสุดเป็นการสร้างความเข้าใจ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เป็นการ

สร้างความเข้าใจโดยเน้นให้คณะทำางานได้สะท้อนมมุมองความเข้าใจและสภาพ

ปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในกรมบัญชีกลาง ผู้วิจัยพบว่า คณะทำางานซึ่งแม้แต่คนที่

อยู่ในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ

เรื่องของการออกแบบตัวชี้วัดพฤติกรรม จริงๆ แล้วตอนนี้ตัวชี้วัดพฤติกรรม

ที่ข้าราชการพึงมีทั้งหมด 5 พฤติกรรมด้วยกัน ตัวแรกคือเรื่องของการมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ตัวที่สองคือเรื่องของความเชี่ยวชาญ 

ความเป็นมืออาชีพ (Expertise) สองส่วนนี้จะต้องอาศัยองค์ประกอบของ
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พฤตกิรรมในส่วนทีเ่ป็น Hard Skills หรอืกลุม่สมรรถนะทีพ่ฒันาจากคณุลกัษณะ 

บนภเูขานำา้แขง็ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นองค์ประกอบของความรูแ้ละทกัษะค่อนข้างมาก 

กับอีก 3 พฤติกรรมซึ่งจะเน้น Soft Skills หรือกลุ่มสมรรถนะที่พัฒนาจาก

คุณลักษณะใต้ภูเขานำ้าแข็ง ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม (Integrity) การทำางานเป็นทีม (Teamwork) และการบริการที่ดี 

(Service Mind)

 เมื่อครู่นี้ได้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านนำาเสนอ รู้สึกว่าน่าจะมีอีกตัวหนึ่ง

ที่คนทำางานในภาครัฐยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะต้องทำางานประสานข้ามหน่วยงาน

ในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ดีจะต้องมี คือ Networking competency 

คือสมรรถนะในการทำางานเป็นเครือข่าย เพราะพอเราบอกว่าต้องขับเคลื่อน

นโยบายประชารัฐหรือต้องทำางานข้ามประเทศ แต่คนทำางานในภาครัฐไม่เคย

มี mindset เรื่องนี้เลย ก็อาจจะเป็นจุดบกพร่องได้ ทำาให้เราเห็นช่องว่างของ

เครื่องมือเรื่องการผลักดันพฤติกรรมข้าราชการ ซึ่งตรงนี้อาจเป็นจุดที่จะต้อง

แก้ไขร่วมกัน 

 หลังจากสร้างความเข้าใจแล้วเราก็ให้เขาไปสกัดร่างคำาถาม ซึ่งคณะ

ทำางานได้ไปสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัอธบิด ีรองอธบิด ีและทีป่รกึษา มกีารทำา

เวร์ิกชอป หลงัจากนัน้เอามาพฒันาร่างตวัแบบ แจกแบบสอบถามเพือ่เราจะได้ 

ข้อมลูจากข้างล่างขึน้มา (Bottom up) จากคนทีอ่ยูใ่นกรมทัง้หมด ไม่ว่าจะอยู่ 

ส่วนกลางหรอืต่างจงัหวดั จดัสมัมนาจนได้ร่างตวัแบบอกีรอบหนึง่แล้วกย็นืยนั

การใช้ร่างตวัแบบ ต้องบอกว่ากระบวนการทัง้หมดนีโ้ดยปกตส่ิวนราชการหลาย 

แห่ง เวลาพฒันาเครือ่งมอืเหล่านีจ้ะใช้เงนิในการจ้างทีป่รกึษาในราคาสงู แต่งานนี้ 

ถึงแม้มีงบประมาณจำากัดแต่ว่าได้ตัวแบบที่ใช้แล้วเหมาะสมกับบริบทจริงของ

หน่วยงาน เพราะว่าตวัแบบสมรรถนะหลกัตวันีก้ป็ระกาศใช้ตัง้แต่ปีงบประมาณ

ที่ผ่านมา 
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 คำาถามสมัภาษณ์อธบิดแีละรองอธบิดเีป็นคำาถามทีค่ณะทำางานคดิขึน้

มาเอง ผู้วิจัยไม่ได้คิดให้ ยกตัวอย่างเช่น อะไรคืออัตลักษณ์ความภูมิใจของ 

กรมบญัชกีลาง ทศิทางทีป่ระชาชนผูร้บับรกิารคาดหวงัจากกรมบญัชกีลางคอือะไร 

คอืเราต้องการออกแบบพฤตกิรรมของคนทีท่ำางานในภาครฐั ดงันัน้เราต้องถาม 

ความคาดหวังว่าประชาชนคาดหวังอะไรด้วยนะคะ นี้เป็นตัวอย่างคำาถาม

 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารพบว่า ทิศทางส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทาง

เรื่องของกรมบัญชีกลางต้องทำางานเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ต้องมีความคิด

รเิริม่ มคีวามคดิเชงิรกุ เรือ่งของการปรบัเปลีย่นโครงสร้างใหม่ระเบยีบใหม่ นี้

เป็นทศิทางทีจ่ะเกดิขึน้ แต่กม็สีภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัตวับคุลากรเอง เช่น การ

ทีบ่คุลากรมคีวามคดิทีต่่อต้านการเปลีย่นแปลง ทกัษะทีบ่คุลากรมไีม่ว่าจะเป็น 

Hard skills หรือ Soft skills ตอนนี้มีช่องว่างอยู่ ทิศทางเรื่องของการทำางาน 

บูรณาการในเรื่องข้อมูลมากขึ้น การบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติจะมีสภาพ

ปัญหาคล้ายทีก่ล่าวไปข้างต้น สรปุแล้วโดยทศิทางจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 

คณะทำางานกลับมาถามผู้วิจัยซึ่งทำาหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาว่า พฤติกรรม 5 

อย่างทีเ่ป็นตวัแบบสมรรถนะหลกันัน้เราเริม่เหน็ช่องว่างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง

การทำางานต้ององิกบัอเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ ทำางานแบบบรูณาการมากขึน้ และ

มีสมรรถนะตัวหนึ่งซึ่งควรจะต้องรองรับวิธีคิดแบบนี้แต่กลับไม่มีเลย คือ การ

คิดเป็นระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 

 ส่วนเรื่องผลกระทบของการทำางานของเราจะส่งผลต่อใครบ้าง โดย

เฉพาะกรมบัญชีกลางซึ่งทำาหน้าที่ดูแลคนทำางานที่อยู่ในภาครัฐโดยเฉพาะ

ข้าราชการ ดังนั้นเราเริ่มเห็นช่องว่างแล้วว่านี่อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้กับ

หน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ ทีค่ดิจะทำางานในเชงิยทุธศาสตร์ ซึง่โจทย์นัน้แตกต่างไป

จากเมือ่ 15 ปีทีแ่ล้ว อาจจะต้องออกแบบเครือ่งมอืในการบรหิารคนทีผ่ลกัดนั 

พฤตกิรรมเพือ่ช่วยตอบโจทย์เชงิยทุธศาสตร์มากขึน้ ระดบัอำานวยการเขากม็อง 

ทิศทาง มองสภาพปัญหา และมีข้อเสนอแนะกลับมา 
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 ต่อมาคือการทำาเวิร์กชอประดับอำานวยการ วันนั้นเราเชิญคนมาทำา 

เวิร์กชอปร่วมร้อยคนได้ เป็นผู้บริหารระดับกลาง ปัญหาคือเราเริ่มเห็นความ

แตกต่างของช่วงวัย (Generation Gap) เราพบว่ามีผู้อำานวยการระดับกลาง

ทั้งรุ่น Baby boomer อายุ 55 ปีขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะเป็น Generation X 

อายปุระมาณต้น 50 ถงึปลาย 40 ปี แล้วกม็ผีูอ้ำานวยการทีเ่ป็นคนรุน่ใหม่อายุ 

ไม่เกนิ 36 ปี มกีารถกเถยีงประเดน็ทีน่่าสนใจเกีย่วกบัสมรรถนะเรือ่งคณุธรรม

จริยธรรม กล่าวคือ เวลาตรวจวัดและประเมินผลพฤติกรรมของคนทำางานใน

หน่วยงานจะมีการไต่ระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไปจนกระทั่งมีทั้งหมด 5 

ระดับ ในส่วนนี้มีพฤติกรรมของคนทำางานระดับที่ 2 คือคนที่กำาลังเริ่มจะเป็น

หวัหน้างาน มตีวัชีว้ดัพฤตกิรรมตวัหนึง่ทีร่ะบไุว้ว่า “คณุจะเป็นคนทีม่คีณุธรรม

จรยิธรรมระดบัทีเ่ป็นหวัหน้างานได้ คณุต้องเสยีสละเวลาส่วนตนเพือ่การทำางาน 

ส่วนรวม” หวัหน้างานอาวโุสบอกว่านีเ่ป็นประเพณทีีท่ำากนัมา คนทำางานภาครฐั 

ควรต้องทำาแบบนั้น ขณะที่คนเจเนอเรชันใหม่ที่เป็นผู้อำานวยการรุ่นใหม่ก็

สะท้อนมมุมองว่า ทำาไมเราจะต้องเสยีสละเวลาส่วนตน ทำาไมไม่ทำางานให้เสรจ็ 

ในเวลางาน แล้วส่วนราชการจะมีความสมดุลของชีวิตและการทำางาน (Work 

Life Balance) ไว้เพือ่อะไร ทำาไมไม่ออกแบบระบบให้ด ีนีเ้ป็นปัญหาทีส่ะท้อน

บรบิทของภาครฐัอย่างแท้จรงิ Generation Y มองว่า ถ้าเราทำางานเสรจ็ในเวลา 

อาจจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพ แทนที่จะต้องทำางานถึงหกโมงเย็น

 ถ้าเราดตูลาดแรงงาน ณ วนันี ้ข้อมลูโดยทัว่ไปเรามคีน Generation Y 

คอืคนทำางานทีอ่ายตุัง้แต่ 35 ปีลงมาถงึประมาณสกั 20 ปีเกอืบ 40% แล้ว และ

ภาครฐัเองช่วง 3-5 ปีนีค้นจะเกษยีณอายรุาชการ เรากำาลงัจะมคีนเจเนอเรชนั

ใหม่เข้ามา ความซับซ้อนในการออกแบบเครื่องมือที่กำากับพฤติกรรม รวมทั้ง 

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านวัยของประชากรที่ทำางานในหน่วยงานภาครัฐอาจ

จะเป็นโจทย์ที่ต้องเริ่มคิด 

 วันนั้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นทั้งโค้ชและที่ปรึกษาจึงให้ข้อสรุปว่า เดี๋ยว

เราไปฟังข้อมูลจากคนทั้งกรมดีกว่าว่าเขาคิดอย่างไร เราก็ใส่คำาถามข้อนี้ไป 
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แล้วเราฟัง เราไปสำารวจ ข้อมลูทัว่ไปทีเ่ราพบคอื ในกรมบญัชกีลาง คนอาย ุ54-

55 ปีขึน้ไปม ี15% คนอายชุ่วงประมาณ 35 ปีลงมามจีำานวนเยอะพอสมควร 

รวมแล้วประมาณเกอืบ 40% ขณะทีค่น Generation Y ม ี40% และทัง้กรมนัน้ 

84% เป็นผูห้ญงิและเป็นนกับญัช ีตอนไปทำางานออกแบบหน่วยงานแล้วต้อง

ไปทีก่รมบ่อยๆ เรามองแล้วรูเ้ลยว่าคนไหนทำางานในกรมบญัชกีลางโดยสงัเกต

จากพฤตกิรรม ผูห้ญงิมกัใส่กระโปรงยาวประมาณเข่า ถอืกระเป๋าใบเลก็พร้อม

ร่มคันเล็กไปเดินตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง ถ้าเลยไปอีกตึกหนึ่งเป็นตึก

สำานกังานปลดักระทรวงการคลงั ผูห้ญงิทีท่ำางานทีน่ัน่มกัสวมรองเท้าส้นแหลม

และเดนิเรว็ อนัทีจ่รงิแล้วพฤตกิรรมคนกอ็าจมาจากระบบทีถ่กูออกแบบไว้ด้วย 

เช่น ระบบสมรรถนะในการประเมินพฤติกรรมคนก็กำากับวิธีการทำางาน ช่วย

ให้คนมีพฤติกรรมที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน คนทำางานในกรม

บญัชกีลางส่วนใหญ่จบสาขาบรหิารธรุกจิ เป็นนกับญัช ีอายกุารทำางานจะเหน็

ว่าถ่วงดลุกนัอยูร่ะหว่างคนอายกุารทำางานน้อยกว่า 5 ปีกบัอายกุารทำางาน 25 

ปีขึ้นไป นี่ก็เป็นช่องว่างที่เห็นได้ชัด

 ขั้นตอนต่อไปจะลงรายละเอียดพฤติกรรมแต่ละตัว ซึ่งตอนที่ไปปรับ 

ตวัแบบสมรรถนะหลกัให้กรมบญัชกีลาง ทางสำานกังาน ก.พ. บอกว่าเราสามารถ 

ปรบัเปลีย่นตวัชีว้ดัพฤตกิรรมทีบ่อกว่าต้องแสดงพฤตกิรรมอะไรได้บ้าง แต่ให้ 

คงชือ่ของพฤตกิรรม 5 ตวัไว้ พร้อมกบัสามารถสร้างตวัน้องใหม่ขึน้มาได้ คอื 

พฤตกิรรมทีเ่ป็นหวัข้อสมรรถนะตวัใหม่ แต่ไม่ควรสร้างเกนิ 2 หรอื 3 ตวั เพราะ 

ว่ายิ่งเราสร้างเครื่องมือมาเยอะก็ต้องวัดเยอะทำาให้เกิดความยุ่งยาก 

 สมรรถนะตัวแรกคือคนที่เป็นข้าราชการจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า การมุ่ง 

ผลสมัฤทธิ ์ทำางานแล้วบรรลผุล ซึง่เวลาประเมนิออกมาพบว่าถ้าเป็นสมรรถนะ

เบื้องต้น เช่น ทำางานให้ถูกต้องตามคำาสั่งและตามเวลาจะได้ค่าคะแนนสูง แต่

พอเราไปถามพฤตกิรรมทีย่ากสำาหรบัมมุมองของข้าราชการ เช่น แสดงความ

เหน็เมือ่เหน็ความสญูเปล่า เราเหน็แล้วว่าทีน่ีม่ปัีญหาเรือ่งการแสดงความเหน็ 

แสดงว่าลกูน้องไม่กล้าแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากเจ้านายแม้ว่าการแสดง
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ความเห็นนั้นอาจเป็นผลบวกกับการทำางาน อีกทั้งเรื่องของการทำางานที่ยาก

และเป็นนวัตกรรม 

 สมรรถนะตัวที่ 2 คือเรื่องความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ  

ถ้าเป็นเรือ่งการสนใจตดิตามศกึษาสิง่ทีท่ำากนัอยู ่พฒันาตวัเองอยูเ่รือ่ยๆ อย่าง

ต่อเนื่องก็จะได้คะแนนสูง แต่ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ องค์ความรู้ใหม่ๆ 

ของคนทีป่ฏบิตังิานในภาครฐั อนันีก้ส็ะท้อนอย่างชดัเจนเลยว่ามน้ีอย รวมทัง้ 

เรื่องของการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ 

 สมรรถนะตัวที่ 3 ว่าด้วยเรื่อง Soft Skills ถ้าเป็นเรื่องการให้ข้อมูล

การประสานงานทั่วๆ ไป คะแนนจะสูง แต่ถ้าพูดถึงการวางแผนระบบการให้

บรกิาร คะแนนจะน้อยอย่างมนียัสำาคญั จากส่วนนีจ้ะพจิารณาได้ว่ามสีามส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความคิดเห็น เรื่องนวัตกรรมเป็นความใหม่ เป็นการ

เปลีย่นแปลง เป็นการวางแผนอย่างทีไ่ม่เคยทำามาก่อน มกัมแีนวโน้มได้คะแนน

น้อยอย่างชัดเจน

 สมรรถนะตวัที ่4 เป็นตวัทีม่กีารถกเถยีงกนัมากระหว่างกลุม่ช่วงอายุ 

(Generation) ในเรือ่งการเสยีสละประโยชน์ส่วนตน ผลปรากฏว่าคะแนนจาก

กลุม่ Generation Y มคีะแนนนำา และในท้ายทีส่ดุเราต้องตดัประโยคนีอ้อกเวลา 

วัดประเมินผลเลื่อนเงินเดือน คือคำาว่า “เสียสละเวลาส่วนตนเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม” แล้วแก้ใหม่เป็น “การทำางานเพื่อให้บรรลุผล” จึงจะถือว่าเป็น

ประสิทธิภาพที่แท้จริงในนิยามของกรมบัญชีกลาง ผลจากการวิจัยครั้งนี้อาจ

เป็นบทเรียนให้กับส่วนราชการซึ่งมีข้าราชการกว่าล้านคนที่อยู่ภายใต้ระบบ

การประเมินพฤติกรรมแบบนี้ 

 สมรรถนะตัวที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการทำางานเป็นทีม จะเห็นว่าถ้าสร้าง

สมัพนัธ์แล้วมส่ีวนร่วมในการแสดงความเหน็ คะแนนจะน้อย ถ้ามเีรือ่งของการ 

ให้ความเหน็คะแนนจะน้อยทนัท ีนอกจากนีเ้รือ่งการสร้างเครอืข่ายกม็คีะแนน

น้อย สิง่นีอ้าจสะท้อนมมุมองบางอย่างในเรือ่งพฤตกิรรม ถ้าปรบัตรงนีไ้ด้กอ็าจ 
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ทำาให้ยุทธศาสตร์นโยบายประชารัฐหรือการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเป็นไปได้

ด้วยดี 

 สุดท้าย สมรรถนะตัวน้องใหม่ที่ได้มาจากทิศทางในการสัมภาษณ์ 

ผู้บริหารกรมบัญชีกลาง คอื เรื่องการคดิเป็นระบบ (Systemic Thinking) ค่า 

คะแนนทีเ่ป็นจดุอ่อนอยูท่ีเ่รือ่งการตดัสนิใจในสถานการณ์ทีซ่บัซ้อน โดยเฉพาะ 

สถานการณ์ในประเทศและระหว่างประเทศ ค่าคะแนนส่วนใหญ่พบว่า ส่วนที่ 

เป็น Hard Skills จะได้คะแนนน้อยกว่าส่วนทีเ่ป็น Soft Skills ในเรือ่งพฤตกิรรม 

คนทำางานในกรมบญัชกีลาง มข้ีอดคีอื Soft skills อาจแสดงว่าเป็นคนด ีแต่ว่า

ถ้าพดูถงึการทำางานยคุปัจจบุนัคงต้องเก่งด้วย ซึง่อาจจะต้องทำาเรือ่งโปรแกรม

การพัฒนาให้หนักขึ้น 

 หลงัจากทีเ่ราทำาเวร์ิกชอปเสรจ็ ทางทมีได้เชญิบคุลากรระดบัอำานวยการ 

เข้ามามส่ีวนร่วมต่อ ว่า Road map ปี 2560 2561 และ 2562 ในกรมบญัชกีลาง 

จะทำาอะไร แล้วปัจจยัทีท่ำาให้ตวัแบบถกูพฒันามาเสรจ็แล้วสอดคล้องกบับรบิท

ของกรมกค็อืกระบวนการทีเ่ราออกแบบ บทบาทของผูบ้รหิารระดบัสงู บทบาท

ของผู้บริหารระดับกลางซึ่งอันนี้สำาคัญมาก และบทบาทของบุคลากรทุกกลุ่ม 

ทางคณะทำางานเองก็ยำ้าว่าถ้าจะพัฒนาระบบอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับคน จะเอา

แค่หน่วยงานที่บริหารคนไม่ได้และอาจไม่เพียงพอ ต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามา

มีส่วนร่วมด้วย อย่างเช่นทีมยุทธศาสตร์ หมดยุคแล้วที่คนทำางานยุทธศาสตร์

จะต้องทำาคนเดียว ต้องมาทำาร่วมกับหน่วยงานบริหารคน ทำางานกับกลุ่มงาน

พัฒนาระบบด้วย จึงจะขับเคลื่อนความสำาเร็จได้ 
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ถามตอบ Q & A

ถ�ม ผศ.ดร. ภ�คภมู ิฤกขะเมธ: ประเดน็ใดบ้างคอืความน่ากงัวลของนโยบาย

ประชารัฐ แล้วการหายไปของบทบาทภาคประชาสังคมในนโยบายประชารัฐ 

ซึ่งมีท่าทีบทบาทในเชิงตั้งรับ (passive) ถือเป็นความน่ากังวลด้วยหรือไม่ 

ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ: ความท้าทายประการแรกคือ ในกระบวนการ

ทำางานในพืน้ที ่แม้มกีารทำางานร่วมกนัจรงิแต่มไิด้อยูใ่นรปูแบบ Collaboration 

หรอืบรูณาการร่วมกนัสกัเท่าไรนกั แต่ละหน่วยงานและภาคส่วนต่างกท็ำาหน้าที่ 

ของตนเองเป็นหลัก มิได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและทรัพยากรอย่าง

จริงจัง นอกจากนี้ mindset ของชุมชนยังคงมองตัวเองเชิงตั้งรับเป็นหลัก  

ต้องรอการสนับสนุนจากภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนอยู่ฝ่ายเดียว ยังคงเป็น

ความท้าทายในการเสริมอำานาจ (empower) ชุมชนให้สามารถยืนหยัดด้วย

ตัวเองได้ นอกเหนือจากนี้กลไกบริษัทประชารัฐรักสามัคคีในแต่ละจังหวัดเอง

ก็กำาลังเผชิญความท้าทายในการบริหารองค์กรให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 

กล่าวคือหลายพื้นที่มีปัญหาในการหารายได้มาหล่อเลี้ยงการดำาเนินการของ

บริษัทให้มีความมั่นคงในระยะยาว

ถ�ม รศ.ดร. โสภ�รตัน์ จ�รสุมบตั:ิ ปัญหาขยะสารพษิในภาคตะวนัออกถอื

เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนหรือไม่ 

รศ.ดร. โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ: ปัญหาขยะในปัจจุบันถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและ

ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ปัญหาขยะสารพิษหรือขยะอื่นๆ ที่เชื่อมโยง 

ไปยังทะเลถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนแน่นอน เพราะจากข้อมูล 

และการศึกษาหลายแห่งบ่งชี้ชัดเจนว่า ขยะในหลายพื้นที่มิได้มาจากแหล่ง
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กำาเนดิขยะในพืน้ทีน่ัน้ๆ เพยีงแห่งเดยีว หากแต่ถกูเคลือ่นย้ายมาจากหลายแห่ง 

ทัง้โดยมนษุย์หรอือทิธพิลทางธรรมชาต ิในภาคตะวนัออกของประเทศไทยเอง 

ก็กำาลังเผชิญสถานการณ์นี้พอสมควรในปัจจุบัน

ถ�ม ผศ.ดร. สนุสิ� ช่อแก้ว: แนวทางการพฒันาตวัแบบสมรรถนะหลกั (Core 

competency) ที่ได้ดำาเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลางนั้น มีการใช้ในองค์กร 

ของตำารวจหรอืไม่ หากม ีหน่วยงานเหล่านัน้ใช้ดลุพนิจิใดประกอบการพฒันา

ตัวแบบ 

ผศ.ดร. สุนิส� ช่อแก้ว: สำาหรับหน่วยงานของตำารวจนั้นยังไม่ปรากฏการใช้ 

เครือ่งมอืตวัแบบสมรรถนะหลกัทีช่ดัเจน หากแต่กม็คีวามพยายามในการปฏริปู

องค์กรตำารวจอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ดี เราสามารถทำาความเข้าใจการปรับใช้ 

แนวคิดนี้จากกรณีตัวอย่างในต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน ในหลายประเทศ 

มีการใช้ตัวแบบสมรรถนะหลักอย่างหลากหลาย อาทิ การใช้ระบบ Talent  

Management ที่จะสนับสนุนให้ตำารวจที่มีความสามารถและมีสมรรถนะสูงมี

ความก้าวหน้าเร็วกว่าระบบปกติ ทั้งนี้สำาหรับประเทศไทยอาจต้องกลับมา

พจิารณาถงึข้อจำากดัของระบบคณุธรรม (Merit system) ขององค์กรตำารวจไทย 

ที่มีความท้าทายในการซื้อขายตำาแหน่งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตมา

อย่างยาวนาน ดงันัน้จงึเป็นประเดน็ทีอ่าจตอบได้เฉพาะในภาพรวมพอสงัเขป

ถ�ม ผศ.ดร. สนุสิ� ช่อแก้ว: ระบบราชการไทยกำาลงัเผชญิความท้าทายในการ 

พฒันาไปไม่เท่าทีค่วร จงึเหน็ควรให้มกีารพฒันาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาคน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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ผศ.ดร. สุนิส� ช่อแก้ว: ขอให้คำาตอบในเชิงพัฒนาการตามทฤษฎี สำาหรับ

ประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบราชการเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2418 ที่มีการให้ 

ค่าตอบแทนตามความสามารถ (ระบบกนิเมอืง) จนกระทัง่ปี 2435 มกีารปฏริปู 

ระบบราชการครัง้สำาคญั ส่งผลให้มรีะบบกระทรวงและพระราชบญัญตัริะเบยีบ

บริหารราชการพลเรือนตามลำาดับ จวบจนปัจจุบันถือได้ว่ามีพัฒนาการเป็น

ลำาดับมาโดยตลอด อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็เป็นมหาวิทยาลัยใน

กำากบัของรฐั ทกุคนมใิช่ข้าราชการแต่เป็นพนกังานมหาวทิยาลยั มกีารจ้างงาน 

เป็นสญัญาจ้างทัง้สิน้ สิง่เหล่านีถ้อืเป็นพฒันาการของการบรหิารกำาลงัคนภาค

รัฐเช่นกัน อาจมีข้อสังเกตอยู่บางประการเช่นว่า หากให้มองภาพในระยะยาว

ของกำาลังคนภาครัฐ เราเองอาจยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้มากนัก จึงอาจมองว่า

เป็นจุดอ่อนได้เช่นกัน 

ถ�ม ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ: ตามที่เสนอให้มีการประเมินผลนโยบาย

ประชารัฐแบบใหม่ที่เน้นไปยังการพิจารณาลักษณะของความร่วมมือในพื้นที่ 

ซึง่หากมกีารนำาตวัแบบไปประเมนิแล้วพบว่ามแีนวโน้มความร่วมมอืเพิม่ขึน้แต่

รายได้ของประชาชนในพืน้ทีล่ดลง เราจะถอืว่าโครงการดงักล่าวมปีระสทิธผิล

หรือไม่ 

ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ: สำาหรับนโยบายประชารัฐ เรากำาลังนิยามคำาว่า

ประสทิธผิลใหม่ ซึง่ตามเป้าหมายของนโยบายประชารฐัเองเน้นการสร้างกลไก

ในระยะยาว การที่รายได้ลดลงในระยะสั้นอาจไม่สามารถตอบได้ว่านโยบายนี้

มปีระสทิธผิลหรอืไม่ อาจต้องมองกนัในระยะยาวและต้องคำานงึถงึประสทิธผิล

ของกลไกที่เกิดขึ้นตามแนวทางประชารัฐว่ามีผลอย่างไรบ้าง



Panel 3: สาขาการเมืองการปกครอง1

S
ดำ�เนินร�ยก�รโดย ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ

หัวข้อที่ 1: การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอลในฐานะตัวแสดงใหม่ใน 

  การเมืองท้องถิ่นไทย

  โดย อาจารย์ชาลินี สนพลาย

หัวข้อที่ 2: อ่าน 4 ทศวรรษสัมพันธ์ไทยจีน ข้อวิจารณ์และสังเคราะห์บาง 

  ประการ

  โดย ศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ

S

 1 วนัพฤหสับดทีี ่21 มถินุายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง ร.103 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรียบเรียงโดย นางสาวชัชฎา กำาลังแพทย์ นักศึกษา 
ปรญิญาโท สาขาวชิาการเมอืงการปกครอง คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
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ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 งานวจิยัทัง้สองหวัข้อมคีวามน่าสนใจ หวัข้อแรก “การศกึษาบทบาท

ของสโมสรฟตุบอลในฐานะตวัแสดงใหม่ในการเมอืงท้องถิน่ไทย” งานวจิยัชิน้นี้

นำาเสนอโดยอาจารย์ชาลนิ ีสนพลาย และหวัข้อที ่2 “อ่าน 4 ทศวรรษสมัพนัธ์

ไทยจนี ข้อวจิารณ์และสงัเคราะห์บางประการ” งานวจิยัชิน้นี ้ศาสตราจารย์ ดร. 

เกษียร เตชะพีระ จะเป็นผู้นำาเสนอพร้อมกับผู้ช่วยของอาจารย์ 

 สำาหรบัหวัข้อวจิยัของอาจารย์ชาลนิใีนตอนนีก้ำาลงัได้รบัความนยิมมาก

ตอบรบักบักระแสฟตุบอลโลกพอด ีงานวจิยัของอาจารย์ไม่ได้ศกึษาฟตุบอลโลก

โดยตรง แต่เป็นการศึกษาลีกฟุตบอลของไทยซึ่งเป็นหัวข้อที่อาจารย์ทำาวิจัย 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยศึกษาปริญญาโท ปัจจุบันกระแสความนิยมยังมีอยู่และ

อาจจะนำามาเชื่อมโยงกับการเมืองไทยได้ด้วย คงมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ

ซึ่งอาจารย์ชาลินีจะมาคุยกับเราในวันนี้ ขอมอบเวทีให้กับอาจารย์ชาลินีครับ
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การศึกษาบทบาทของสโมสรฟุตบอล 
ในฐานะตัวแสดงใหม่ในการเมืองท้องถิ่นไทย

อาจารย์ชาลินี สนพลาย

“สโมสรฟุตบอลช่วยให้นักการเมือง 
สามารถรักษาพื้นที่ทางการเมืองของตนเองผ่านสโมสรฟุตบอลได้  

สโมสรฟุตบอลได้กลายมาเป็นต้นทุนทางการเมืองแบบหนึ่ง 
ของนักการเมืองที่เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอล  

สโมสรฟุตบอลยังท�าให้การแข่งขันทางการเมืองในระดับท้องถิ่น 
เป็นการแข่งขันที่สัมพันธ์กับฟุตบอลอีกด้วย” 
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 สวสัดทีกุท่าน ก่อนอืน่ขอขอบคณุศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม ทีส่นบัสนนุ 

งานวจิยัทีต่่อเนือ่งมาจากวทิยานพินธ์ชิน้นี ้เรือ่งทีจ่ะพดูวนันีเ้ป็นงานวจิยัทีย่งั

ไม่แล้วเสร็จ ต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เดิมตั้งใจจะทำาวิจัยสโมสรฟุตบอล

หลายสโมสรแต่ยังเก็บข้อมูลไม่เรียบร้อยดี 

 ประเด็นหลักของสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการนำาเสนอแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนแรกพยายามตอบคำาถามว่า สโมสรฟุตบอลอาชีพปรากฏตัวขึ้นมาใน

ประเทศไทยได้อย่างไร ดฉินัมข้ีอเสนอว่าการเกดิขึน้ของสโมสรฟตุบอลอาชพี

ในประเทศไทยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำานาจรัฐ และการ

เปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกจิของสงัคมการเมอืงไทย รวมไปถงึปรากฏการณ์ 

โลกาภิวัตน์ของฟุตบอลด้วย 

 ส่วนข้อเสนออีกประการหนึ่งคือ หลังจากที่สโมสรปรากฏตัวขึ้นมา

แล้ว สโมสรฟุตบอลทำาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และกิจกรรม

ทางการเมอืงในพืน้ทีโ่ดยรอบ ทำาให้เกดิการขยายตวัของเศรษฐกจิโดยเฉพาะ

ภาคบริการและการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่สโมสรฟุตบอลตั้งอยู่ ทำาให้เกิดสำานึก

ร่วมแบบที่ผู้คนผูกพันตัวเองเข้ากับหน่วยที่สโมสรฟุตบอลเป็นตัวแทน เช่น

ถ้าสโมสรฟุตบอลเป็นตัวแทนของจังหวัด จะอำานวยให้เกิดสำานึกร่วมหรือ 

อัตลักษณ์ร่วมของผู้คนที่เชียร์สโมสรนั้นๆ โดยผูกโยงอยู่กับหน่วยที่สโมสร

ฟุตบอลเป็นตัวแทน เช่น เป็นตัวแทนจังหวัด ตัวแทนย่าน ตัวแทนชุมชน  

อกีประการหนึง่คอื ทำาให้การแข่งขนัทางการเมอืงมฟีตุบอลเข้ามาเกีย่วพนัด้วย 

เป็นการแข่งขันทางการเมืองที่สัมพันธ์กับสโมสรฟุตบอล ซึ่งในส่วนหลังขณะ 

นำาเสนองานวิจัยนี้ยังทำาไม่เสร็จดี

 ขอชวนไปดูภาพนี้ก่อน เป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีคนทำาไว้แล้ว

ดฉินัชอบ ถ้าเราดใูนภาพนีจ้ะเหน็แผนทีป่ระเทศไทยโดยแบ่งตามจงัหวดัต่างๆ 

แล้วเอาสโมสรฟตุบอลไปใส่ไว้ว่าพืน้ทีไ่หนมสีโมสรฟตุบอลบ้าง ขออธบิายก่อน 

ว่า การแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีก ที่ตอนนี้เรียกว่าไทยลีก (Thai League) แบ่ง 
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เป็นกี่ชั้น มี T1 ถึง T4 แล้วเขาเอาสโมสรฟุตบอลตั้งแต่ T1 ถึง T4 มาใส่ไว ้

ในแผนทีป่ระเทศไทยออกมาเป็นแบบนี ้จะเหน็ว่าเกอืบทกุจงัหวดัในประเทศไทย 

มสีโมสรฟตุบอลตัง้อยูอ่ย่างน้อย 1 แห่ง บางจงัหวดัมมีากกว่า 1 สโมสร อย่าง

เช่น ชลบุรีมีสโมสรฟุตบอลมากกว่า 1 แห่ง จังหวัดที่ไม่มีสโมสรฟุตบอลเลย

คือแม่ฮ่องสอน ด้วยเหตุผลเรื่องภูมิศาสตร์เป็นหลัก นี่คือภาพรวมว่ามีสโมสร

ฟตุบอลทัง้หมดเท่าไร คอื T1 มทีัง้หมด 18 ทมี T2 ม ี16 ทมี T3 และ T4 มาก 

หน่อย รวมกนัแล้ว 122 สโมสรในประเทศไทย 77 จงัหวดั ถอืว่าเป็นจำานวนที่ 

มากพอควร 

 ถ้าเรามาดกูารแบ่งประเภทว่าในทัง้ 122 สโมสรมหีน้าตาเป็นอย่างไร

บ้าง ดิฉันลองแบ่งข้อมูลผู้บริหารหรือเจ้าของสโมสรออกตามประเภทเจ้าของ

สโมสรแบบคร่าวๆ เป็น 3 ก้อนใหญ่ๆ ก้อนแรกเอาเฉพาะทีแ่ข่งในไทยลกีหรอื 

ว่าไทยลกี 1 หรอืว่าไทยพรเีมยีร์ลกีเมือ่ก่อน ทัง้หมดตัง้แต่ปี 2554 ถงึปี 2561 

มทีัง้หมด 32 สโมสร ใน 32 สโมสรม ี17 สโมสรทีน่กัการเมอืงหรอืเครอืญาติ

ของนักการเมืองเป็นเจ้าของ อีก 8 สโมสรเป็นของภาครัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจ 

อย่างเช่น Army, Air Force, ราชนาวี, การท่าเรือ ส่วนอีก 7 สโมสรเป็นของ 

ภาคธุรกิจเอกชน อย่างเช่น บางกอกกล๊าส, เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นต้น 

 จากข้อมูลจะเห็นว่า มีสโมสรร้อยละ 53 ที่นักการเมืองเป็นเจ้าของ 

ชื่อสโมสรบางชื่อนี้ไม่อัปเดต บางสโมสรตกชั้นหรือยุบไปแล้ว แต่ว่าข้อมูล 

รายชือ่ทีน่ำามาแสดงคอืชือ่ในสมยัทีส่โมสรเหล่านีเ้คยอยูไ่ทยพรเีมยีร์ลกี รวมถงึ

เจ้าของสโมสรด้วย มบีางสโมสรทีเ่ปลีย่นมอืไปแล้ว อย่างเช่นศรรีาชา ตอนนีเ้ป็น 

สโมสรทวีวัฒนา เจ้าของคือคุณเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นต้น ต่อมาเป็นรายชื่อ

ภาคธรุกจิและรฐัวสิาหกจิ ดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าบางสโมสรยบุไปแล้ว อย่างเช่น 

เพื่อนตำารวจ หรือทีโอที 

 สโมสรฟุตบอลอาชีพจำานวนมากมีนักการเมืองท้องถิ่นและเครือญาติ

เป็นเจ้าของ สโมสรเหล่านี้จำานวนมากพัฒนามาจากการเป็นสโมสรฟุตบอล 
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สมัครเล่น สโมสรที่แข่งในนามจังหวัดซึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น 

สปอนเซอร์มาก่อน ก่อนทีไ่ทยลกีจะถกูกฎของสหพนัธ์ฟตุบอลแห่งเอเชยีหรอื 

AFC บังคับให้ต้องเป็นสโมสรธุรกิจทั้งหมด จึงเปลี่ยนมาเป็นภาคธุรกิจเป็น

เจ้าของ แต่เดมิสโมสรเหล่านีพ้ฒันามาจากการเป็นสโมสรจงัหวดั ประเดน็คอื

ทำาไมจงัหวดัหรอื อบจ. ถงึมทีมีสโมสรฟตุบอลในนามของตวัเองเป็นจำานวนมาก 

 ดฉินัอธบิายวา่ การที ่อบจ. มสีโมสรฟุตบอลของตวัเองนัน้เปน็ผลมา

จากการกระจายอำานาจตามรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 โดยพระราชบญัญตักิำาหนด 

แผนและขั้นตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 มอบหน้าทีใ่ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ภารกจิหนึง่คอืเรือ่งของการ 

สนบัสนนุด้านกฬีา แล้วอกีเรือ่งหนึง่คอืการทีร่ฐัธรรมนญูปี 2540 ให้ลมหายใจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอีสิระในการ

ดำาเนินงานที่แท้จริง ผู้บริหารมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนแทนที่

จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั่งโดยตำาแหน่งเหมือนก่อนหน้าจะมีการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญปี 2540 ส่งผลให้การเมืองในท้องถิ่นมีความเข้มข้นขึ้น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดหรือนักการเมืองที่จะเข้ามาทำางานในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจำาเป็นต้องทำาภารกิจหรือผลงาน สโมสรฟุตบอลสมัครเล่นในสมัยนั้น

อยู่ในฐานะของภารกิจหนึ่งที่บรรดาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำา กล่าวคือ

การที่สโมสรฟุตบอลไปอยู่ในมือของนักการเมืองในแต่ละจังหวัดได้ส่วนหนึ่ง

เป็นผลมาจากการกระจายอำานาจที่ให้ลมหายใจและภารกิจหน้าที่แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 พอสโมสรฟุตบอลเกิดขึ้นมาแล้วจะมีหน้าตาแบบที่เห็นทุกวันนี้ไม่ได้ 

หากไม่มผีูช้ม โดยปกตแิล้วการชมการแข่งขนัฟตุบอลถอืเป็นกจิกรรมฟุม่เฟือย

ชนดิหนึง่ทัง้ในแง่ของเงนิและเวลา หากเราดกูารแข่งฟตุบอลทางทวีจีะใช้เวลา

ราว 2 ชัว่โมง แต่หากไปดกูารแข่งฟตุบอลทีส่นามฟตุบอลจะใช้เวลานานกว่านัน้ 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าพวกแฟนบอลใช้เวลาเกือบทั้งวัน สมมติว่ามี
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การแข่งวนัเสาร์จะใช้เวลาเกอืบทัง้วนัของบ่ายวนัเสาร์ หากแข่งนดัหกโมงเยน็ 

ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งจะมีแฟนบอลเดินทางไปถึงสนามแล้ว เมื่อบอลจบ

ตอนสองทุม่ บางครัง้สีทุ่ม่แฟนบอลยงัอยูใ่นสนามหรอืไปพบปะกนัต่อหลงัจาก

นั้น เพราะฉะนั้นการดูบอลเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลามากและใช้เงินมากด้วย เงิน 

กไ็ม่ใช่แค่สำาหรบัค่าตัว๋อย่างเดยีว ซึง่ค่าตัว๋กม็รีาคาสงูขึน้เรือ่ยๆ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

ยังมีทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่มรอบๆ สนามฟุตบอล รวมถึงการ

สังสรรค์กันหลังบอลจบด้วย 

 เพราะฉะนั้นข้อเสนอของดิฉันคือ การที่ผู้คนในหลายๆ จังหวัดใน

ประเทศไทยทำาแบบนี้ได้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจของ

สังคมไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด หากทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทยก็

คือ ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำาให้เกิดชนชั้นกลางระดับล่างที่มีฐานะทางการเงิน

ขึ้นมา รวมไปถึงการที่คนในสังคมไทยเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น 

 ทำาไมการเข้าสูส่งัคมอตุสาหกรรมจงึสำาคญั เพราะว่าภาคอตุสาหกรรม

เป็นภาคการผลติทีม่กีารแบ่งเวลาระหว่างเวลาว่างกบัเวลาทำางานทีช่ดัเจนกว่า

ภาคเกษตร ทำาให้คนมีเวลาว่างแน่นอนที่จะมาชมฟุตบอลได้ และมีรายได้

สมำ่าเสมอเรื่อยๆ สามารถนำามาจับจ่ายใช้สอยในกิจกรรมบันเทิงสุดสัปดาห์ใน

ทกุสปัดาห์ได้ ต่างกบัภาคเกษตรทีไ่ม่ได้มเีวลาว่างเช่นนีแ้ละไม่ได้มเีงนิประจำา

สมำ่าเสมอมากเท่านี้ รวมไปถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจครัวเรือน กล่าวคือ 

ทกุคนมรีายได้มากขึน้ หากดยูอดผูช้ม ยอดค่าใช้จ่าย จะเหน็ว่ามเีงนิหมนุเวยีน

ในภาคนีม้าก และรายได้จากภาคนีค้อืเอาเงนิมาซือ้บตัรชมฟตุบอล จะเหน็ว่า

คนมรีายได้เพิม่ขึน้ สามารถจบัจ่ายใช้สอยได้มากขึน้ รวมไปถงึจ่ายเพือ่ความ

บันเทิงได้เพิ่มขึ้นด้วย กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในภาคเศรษฐกิจของสังคม

ช่วยเชื่อมต่อ (enable) คนให้มาเป็นแฟนบอล มาติดตามสโมสรฟุตบอลได้ 

 พอสโมสรฟุตบอลเกิดขึ้นมาแล้ว มีทั้งตัวสโมสรและนักการเมืองที่ 

เข้ามาทำาสโมสรฟตุบอล และมแีฟนบอล เมือ่กลไกเหล่านีท้ำางานไประยะหนึง่

ในสงัคมไทย ดฉินัมข้ีอเสนอว่าสโมสรฟตุบอลเป็นส่วนหนึง่ของการสร้างความ
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เปลีย่นแปลงทางการเมอืงไทยในพืน้ทีต่่างจงัหวดัด้วย ประการแรก คอื ทำาให้

เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการและการท่องเที่ยว กรณี

ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รายงานของสำานักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่า การ

ท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลส่งผลให้เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดขยายตัวขึ้น รวมถึงข้อมูล GPP (Gross 

Regional and Provincial Product – ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด) ของบุรีรัมย์

ระบุว่า ภาคที่ขยายตัวและเป็นภาคที่สอดรับกับกิจกรรมการแข่งขันและการ

ชมฟุตบอล ได้แก่ หอพัก โรงแรม ภัตตาคาร และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เป็นต้น รวมไปถึงอย่างที่เราทราบกันว่ามีโรงแรมหรือธุรกิจเชิงท่องเที่ยว 

เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์มากขึ้นด้วย 

 ในกรณีของชลบุรี เอฟซี กล่าวได้ว่าตัวเลขอาจไม่เหมือนที่บุรีรัมย์ 

ยไูนเตด็ทำาให้จงัหวดับรุรีมัย์ เพราะชลบรุเีป็นจงัหวดัท่องเทีย่วอยูแ่ล้ว แต่จาก

การเกบ็ข้อมลูงานวจิยัของคณุชืน่ชนก ศริวิฒัน์2 พบว่า การแข่งขนัฟตุบอลของ

ชลบรุ ีเอฟซส่ีงผลต่อผูป้ระกอบการร้านค้าต่างๆ รอบสนามฟตุบอลหรอืกจิการ

ที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอล ผู้ค้าต่างบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลส่งผลให้กิจการ 

ของเขาดขีึน้ มลีกูค้าหรอืขยายตวัมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัทางผูบ้รหิารบอกว่า

สินค้าตัวหนึ่งที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้ชลบุรี เอฟซี คือ Big Cola ทำายอดขาย 

ในจงัหวดัชลบรุเีพิม่ขึน้ร้อยละ 37 เมือ่ได้ไปคยุกบัแฟนบอลชลบรุท่ีานหนึง่ เขา

เล่าว่าเขามอีาชพีประจำาอยูแ่ล้ว แต่พอมสีโมสรฟตุบอลขึน้มา เขาเป็นแฟนบอล 

ชลบุรีฯ และขายของขายเครื่องดื่มรอบสนามด้วยในนัดที่มีการแข่งขัน พบว่า 

บางครัง้สร้างรายได้มากกว่ารายได้จากงานประจำาทีเ่ขาทำาอยู ่เขาเล่าให้ฟังว่า 

 

 2 ชืน่ชนก ศริวิฒัน์. “วฒันธรรมฟตุบอลและการเมอืงของท้องถิน่นยิม: กรณศีกึษาสโมสร
ฟุตบอลชลบุรี.” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (นานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
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สมยัทีช่ลบรุ ีเอฟซกีบัเมอืงทอง ยไูนเตด็เคยรุง่เรอืงมากๆ นดัทีท่ัง้สองทมีแข่ง 

กนั แล้วชลบรุฯี มาเยอืนเมอืงทองฯ เขาเคยขายเครือ่งดืม่ได้กำาไรวนัละ 20,000 

บาท ดิฉันฟังแล้วรู้สึกว่าเราควรไปขายเครื่องดื่มมากกว่ามาทำาวิจัยหรือเปล่า 

 ผลของการมีสโมสรฟุตบอลอีกประการหนึ่งที่ดิฉันอยากเสนอคือ 

สโมสรฟุตบอลทำาให้เกิดสำานึกร่วมแบบที่ผู้คนผูกพันตัวเองเข้ากับหน่วยที่

สโมสรฟุตบอลเป็นตัวแทน กล่าวคือเกิดสำานึกร่วมในระดับที่ผูกตัวเองเข้ากับ

จังหวัดหรือชุมชนที่สโมสรฟุตบอลเป็นตัวแทน ปกติเราคุ้นเคยกับการที่คน

ผูกโยงตัวเองเข้ากับชาติไทยและความเป็นไทย เเต่สโมสรฟุตบอลเอื้อให้เกิด

สำานกึอกีแบบหนึง่ขึน้มา เป็นสำานกึทีผ่กูอยูก่บัท้องถิน่ กบัจงัหวดั โดยทีส่โมสร

ฟุตบอลช่วยกระตุ้นสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา 

 ดฉินัยกกรณศีกึษาบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ กบัชลบรุ ีเอฟซ ี2 กรณเีป็นหลกั 

แต่เนื่องจากว่าการเก็บข้อมูลเกิดขึ้นในช่วงที่สโมสรฟุตบอล 2 สโมสรนี้อยู่

ในช่วงพัฒนาการที่ต่างกัน ในกรณีของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดจะปรากฏออกมาใน

ขณะทีเ่รยีกว่าเป็นความภาคภมูใิจของชาวบรุรีมัย์ จากการเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้น 

พบว่าคนบุรีรัมย์รู้สึกว่าสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ค่อยๆ ทำาให้จังหวัด

บุรีรัมย์ปรากฏตัวขึ้นมาบนแผนที่ประเทศไทย จากเดิมที่พูดถึงบุรีรัมย์แล้ว

ไม่รู้จะนึกถึงอะไร แต่ว่าตอนนี้พอพูดถึงบุรีรัมย์ทุกคนนึกถึงบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

หลายคนทีเ่ข้ามาเป็นกองเชยีร์ฮาร์ดคอร์ทีอ่ยูก่บัคณุกรณุา ชดิชอบ เล่าว่าเดมิ

เขาดฟูตุบอลไม่เป็นด้วยซำา้ แต่ว่าเขาเข้ามาเป็นกองเชยีร์เพราะอยากเป็นส่วน

หนึ่งของความภาคภูมิใจของจังหวัด จากนั้นก็เริ่มสนุกกับการดูฟุตบอล คือ

บุรีรัมย์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่แฟนบอลกำาลังสนุกสนาน ดื่มดำ่ากับความสำาเร็จอยู่

ซึ่งแสดงออกมาเป็นเรื่องของความภูมิใจ

 ในขณะทีช่ลบรุ ีเอฟซ ีช่วงทีเ่กบ็ข้อมลูเป็นช่วงทีส่โมสรผ่านวนัเวลาที่

รุง่เรอืงทีส่ดุไปแล้ว ได้แชมป์ครัง้สดุท้ายเมือ่ 10 ปีทีแ่ล้ว กจ็ะไม่ได้มคีวามสขุกบั 

ความภาคภมูใิจระดบันัน้ แต่ว่าสิง่ทีเ่หน็คอืความผกูพนัระหว่างตวัแฟนบอลกบั

สโมสรได้สร้างสิง่ทีเ่รยีกว่า “พวกเรา” พวกชลบรุ ีเป็นชมุชนของชลบรุ ีเอฟซี 
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ขึน้มา พวกแฟนบอลจะมวีถิชีวีติทีม่ฟีตุบอล มสีโมสรฟตุบอลเป็นส่วนหนึง่ใน 

นัน้ ความเป็นพวกเดยีวกนัของแฟนชลบรุฯี ไม่ได้รวมเฉพาะแฟนบอลด้วยกนั

เท่านั้น แต่ยังรวมเอาบรรดาผู้บริหารและทุกองค์ประกอบของสโมสรฟุตบอล

เข้าไปในนั้นด้วย 

 ประเดน็สดุท้ายคอืประเดน็เรือ่งการเมอืง ดฉินัแยกออกเป็น 2 ประเดน็ 

คือ สโมสรฟุตบอลช่วยให้นักการเมืองสามารถรักษาพื้นที่ทางการเมืองของ

ตนเองผ่านสโมสรฟุตบอลได้ อย่างเช่นคุณเนวิน ชิดชอบ เป็นต้น หรือกรณี

ชลบุรี เอฟซี เนื่องจากดิฉันติดตามชลบุรีฯ มานาน พบว่าเป็นที่น่าสังเกตว่า  

การปรากฏตัวของผู้บริหารสโมสรคือคุณสนธยา คุณปลื้ม ที่เดิมมักไม่ค่อย

ปรากฏตัวในพื้นที่สโมสรฟุตบอลนัก และไม่ค่อยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลเท่าไรนักเมื่อเทียบกับผู้บริหารสโมสรอื่น ทว่าหลังการ

รฐัประหารปี 2557 เขากลบัมาปรากฏตวัร่วมกบัสโมสรบ่อยขึน้ แสดงตวัชดัเจน 

ขึ้น ในกรณีของสุพรรณบุรี เอฟซี ก็เป็นไปในทำานองเดียวกัน 

 อีกประเด็นหนึ่งคือ สโมสรฟุตบอลทำาให้การแข่งขันทางการเมือง

ในระดับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นการแข่งขันที่สัมพันธ์กับฟุตบอลและการ

แข่งขันทางการเมืองด้วย เช่นกรณีของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ต้องอธิบายก่อนว่า 

ผลทางด้านเศรษฐกิจและผลในทางวัฒนธรรมที่ทำาให้เกิดสำานึกร่วมหรือความ

เป็นพวกเดยีวกนัขึน้มาสามารถโยงกบัการแข่งขนัทางการเมอืงในพืน้ทีไ่ด้ด้วย 

สโมสรฟตุบอลกลายมาเป็นต้นทนุทางการเมอืงแบบหนึง่ของนกัการเมอืงทีเ่ป็น

เจ้าของสโมสรฟตุบอล อย่างเช่นคณุเนวนิ ชดิชอบ ถกูมองว่ามคีวามสามารถ

ในการบรหิารจดัการหรอืความสามารถในการพฒันาเมอืงมากขึน้ จากเดมิเขา

ไม่ได้มภีาพลกัษณ์แบบนีก่้อนจะมาทำาสโมสรฟตุบอล พอมาทำาสโมสรฟตุบอล

แล้วส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำาให้ภาพของคุณเนวินเปลี่ยนไป  

คุณเนวินถูกมองว่ามีความสามารถในการพัฒนาเมืองและการบริหารจัดการ

มากขึน้ หรอืการแข่งขนัในการเลอืกตัง้ท้องถิน่โดยทัว่ไป โดยเฉพาะการเลอืกตัง้ 

นายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัครัง้ล่าสดุของบรุรีมัย์ จะเหน็ภาพสมาชกิสภา
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จงัหวดั (สจ.) หรอืนายก อบจ. สวมยนูฟิอร์มของบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ เพือ่ทีจ่ะแสดง 

ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสโมสรฟุตบอลกับตัวนักการเมือง 

 ในกรณขีองชลบรุ ีเอฟซ ีดงัทีก่ล่าวไปแล้วว่าแฟนบอลเชือ่มโยงตวัเอง

กับสโมสรฟุตบอล ความเป็นชลบุรีฯ คือรวมทั้งแฟนบอลและผู้บริหารสโมสร

ฟุตบอลที่เป็นนักการเมืองเข้าไปด้วย ทำาให้สโมสรฟุตบอลกลายเป็นพื้นที่ที่

แฟนบอลสามารถเชือ่มโยงกบันกัการเมอืงได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านเครอืข่าย

ชนิดอื่น แต่ว่ามาเชื่อมโยงกันผ่านสโมสรฟุตบอลนี้ ข้อเสนอนี้คล้ายกับงาน 

ของคณุเมธากร เมตตา3 ทีพ่ดูเรือ่งบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ไว้ว่า ในช่วงแรกบรุรีมัย์ฯ 

ใช้ทรพัยากรทางการเมอืงในการชกัชวนคนมาดฟูตุบอล ทว่าหลงัจากทีส่โมสร

ทำางานไประยะหนึง่ กลายเป็นว่าคนมาเชือ่มโยงกบัคณุเนวนิได้โดยตรงมากขึน้ 

ลดความสำาคัญของเครือข่ายหัวคะแนนลงไปในระดับหนึ่งทีเดียว 

 กล่าวโดยสรปุ สิง่ทีด่ฉินัอยากจะเสนอคอืว่า การศกึษาสโมสรฟตุบอล

ช่วยให้เหน็ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่่างจงัหวดัของประเทศไทยทัง้

มิติเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาพื้นที่ต่าง

จงัหวดัของประเทศไทยชิน้อืน่ๆ ด้วย โดยเฉพาะงานทีอ่อกมาในทศวรรษ 2550 

อยากให้งานชิน้นีเ้ป็นจิก๊ซอว์หนึง่ทีท่ำาให้เหน็ความเปลีย่นแปลงระหว่างความ

ซับซ้อนของการเมืองในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจจะเอามาสู้กับวาทกรรมเรื่องผู้ 

เลอืกตัง้ในชนบทหรอืการเมอืงท้องถิน่เป็นแค่ Money Politics4 เพยีงอย่างเดยีว

 3 เมธากร เมตตา. “กลยทุธ์และการเพิม่มลูค่าของนกัการเมอืงท้องถิน่: กรณศีกึษาสโมสร 
ฟตุบอล-บรุรีมัย์ยไูนเตด็.” วทิยานพินธ์ปรญิญารฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ สาขา
วิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558. 

 4 หมายถึง กระบวนการที่นักการเมืองใช้เงินเพื่อผันตัวเองเป็นคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้
ใช้อภสิทิธิจ์ากตำาแหน่งดำาเนนิการและกำาหนดนโยบายเอือ้ให้ตนและพวกพ้องแสวงหา
รายได้และกำาไรให้คุ้มกับการลงทุนที่เกิดขึ้น ดู ผาสุก พงษ์ไพจิตร. “พลวัตทุนไทย
และแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองไทย: บททดลองเสนอการปฏิรูปการเมือง 
เศรษฐกิจ จากกรอบวิเคราะห์ธนกิจการเมือง.” ฟ้าเดียวกัน 4:3 (2549). 
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ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ: มีประเด็นที่น่าสนใจมากมายหลายประเด็น  

ตอนนี้มีคำาถามหลายคำาถามที่อยากชวนอาจารย์ชาลินีคุยต่อ เพราะอาจารย์

ชาลนิลีงไปเกบ็ข้อมลูในพืน้ทีอ่ย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด แล้วมปีระเดน็เชือ่มโยง 

กบัการเมอืงในปัจจบุนัและอนาคตด้วย เพราะว่าตวัละครทีอ่าจารย์ชาลนิเีอ่ยมา 

ทีเ่ป็นนกัการเมอืง เป็นเจ้าของสโมสรฟตุบอลทัง้หลายได้กลบัมาปรากฏตวัใน

เวทีการเมืองปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง 

 ความจรงิอาจารย์น่าจะจบด้วยสไลด์ทีน่ายกรฐัมนตร ีพลเอก ประยทุธ์ 

จนัทร์โอชา เดนิสายไปบรุรีมัย์ แล้วยงัไปขีม่อเตอร์ไซค์ในสนามช้าง (วนัที ่7 

พฤษภาคม 2561) น่าสนใจมาก แล้วคณุเนวนิกข็ีม่อเตอร์ไซค์มาต้อนรบัด้วย

ใส่เสื้อสโมสรนุ่งกางเกงขาสั้นจนเกิดดราม่าว่าแต่งตัวไม่ให้เกียรตินายกฯ เรา

ค่อยมาคุยประเด็นเหล่านี้กันต่อ 

 ถดัไปเป็นหวัข้อที ่2 ขอยกเวทใีห้ศาสตราจารย์ ดร. เกษยีร เตชะพรีะ 

นำาเสนองานวิจัยเรื่อง “อ่าน 4 ทศวรรษสัมพันธ์ไทยจีน ข้อวิจารณ์และ

สังเคราะห์บางประการ”  
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อ่าน 4 ทศวรรษสัมพันธ์ไทยจีน
ข้อวิจารณ์และสังเคราะห์บางประการ

ศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ 

“กลางคริสต์ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ ่
ในเกลียวสัมพันธ์ชนชั้นน�าเนื่องจากการเปลี่ยนรุ่นคน  

นายทหารรุ่นพันธมิตรผ่านศึกกับอเมริกันพากันทยอยเกษียณอายุหมด  
รัฐประหารของ คปค. ปี 2549 นับเป็น The last American coup ในไทย  
รัฐประหารของ คสช. ปี 2557 ถือเป็น The first Chinese coup ของไทย 

ในแง่สปิริตและสไตล์ ภายใต้การน�าของคณะนายทหาร 
ที่โดยภูมิหลังที่มาและทัศนคติแล้วคงเส้นคงวากับตัวแบบจีน 

ยิ่งกว่ากับเสรีประชาธิปไตยแบบอเมริกัน”
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 สวัสดีครับ ผมอยากเริ่มโดยการแนะนำาคุณชัชฎา กำาลังแพทย์ เป็น

นกัศกึษาปรญิญาโทของคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และตอนนี้

อยู่ในระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์อยู่ คุณชัชฎาจะมาช่วยผมอ่านในบางช่วง

ที่เป็นเนื้อหามากหน่อย (ส่วนที่เป็นข้อความยกมาจากเอกสารประกอบ)

 ในหวัข้อ “อ่าน 4 ทศวรรษสมัพนัธ์ไทยจนี ข้อวจิารณ์และสงัเคราะห์ 

บางประการ” ผมแบ่งประเด็นการนำาเสนอคร่าวๆ เป็น 5 ประเด็น จะพูดถึง 

ที่มาของงานชิ้นนี้ก่อน แล้วจะพูดถึงภาพรวมว่างานชิ้นนี้ครอบคลุมอย่างไร  

จากนั้นเลือกประเด็น คือไฮไลต์ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจในทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะ ม ี2 เรือ่ง คอื แนวคดิเรือ่ง “ชเิมรกิา” (Chimerica) ในความสมัพนัธ์ 

ที่น่าสนใจระดับเศรษฐกิจโลกของจีนและอเมริกาซึ่งเป็นเหตุสำาคัญของความ

สมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิระหว่างไทยกบัจนี และแนวคดิ “คณะเสีย่วเอ้อส่งออกไป 

อเมรกิาทีม่จีนีเป็นตัว่เฮยี” เป็นข้อเสนอทีม่คีนดกูารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ

จนีหลงัจากจนีเข้าร่วมองค์การการค้าโลกแล้วมกีารปรบัตวัขนานใหญ่ในเอเชยี

ตะวนัออก เอเชยีอาคเนย์ เขาคดิว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้คอืมกีารรวมตวัเป็นทมีเสีย่วเอ้อ 

ส่งออกไปอเมรกิาโดยยกให้จนีเป็นตัว่เฮยี โดยมไีทยเข้าร่วมคณะเสีย่วเอ้อด้วย

 ส่วนไฮไลต์เรื่องการเมือง ผมคิดว่ามี 2 ประเด็นที่น่าสนใจและอาจ 

ไม่ถกูกล่าวถงึนกัในการศกึษาการเมอืงไทย คอื การเปลีย่นรุน่ในหมูช่นชัน้นำา

หรอือลีทีไทย ผมคดิว่าเป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในช่วงประมาณ 10-20 ปี 

ทีผ่่านมาในการเปลีย่นรุน่ของหมูช่นชัน้นำาในสถาบนัต่างๆ ในสงัคมไทย และ

บางทผีมคดิว่าเราไม่ค่อยพจิารณาเท่าไหร่ว่าการเปลีย่นรุน่นีส่้งผลอย่างไรบ้าง 

อกีเรือ่งหนึง่คอืเรือ่งตวัแบบจนี ผมเข้าใจว่าได้มกีารพดูถงึอทิธพิลของตวัแบบ

จีนมาแล้ว ตอนนี้อยากโฟกัสเข้ามาว่าในเมืองไทยตัวแบบนี้เข้ามาอย่างไร มี

อิทธิพลอย่างไร และมีดีมานด์ซัพพลายอย่างไร 

 ผมอยากจะแถมอกีหวัขอ้หนึง่คอื ผมจะถอืโอกาสบอกเคลด็ลบัวา่ผม

ทำาอย่างไรถงึลดนำา้หนกัได้ 15 กโิลกรมัใน 6 เดอืน มคีนถามผมเสมอว่า “เฮ้ย! 

อาจารย์เกษียรทำาไมผอมแบบนี้วะ”...“เออผมลดไป 15 กิโลกรัม”
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 พูดถึงที่มา ปีนี้ผมอายุ 61 เป็นปีที่ผมเกษียณอายุราชการ ดังนั้น

ตัง้แต่ต้นปีผมตัง้ใจว่าจะทำางานเบาๆ อาย ุ60 แล้ว ทำางานมาเยอะพอสมควร

แล้ว ปีนี้จะไม่ทำางานหนกั แต่ว่าหารู้ไม่ มีคำาพังเพยจีนซึง่ครูจีนสอนผมตัง้แต่

เด็กๆ ว่า เชี่ย เซ่อ ปู้ เต๋อ อี้ คือ เรื่องโลกไม่สมใจ ผมคิดว่าปีนี้ผมจะทำางาน

เบาๆ แต่ไม่ได้ทำา เมื่อประมาณต้นปีผมมีอาการเครียด นอนไม่หลับ คืนหนึ่ง 

จะนอนได้สักชั่วโมงสองชั่วโมง เป็นอยู่ประมาณสามสี่เดือน พอนอนไม่หลับ 

ก็กินไม่ลง ผมยังต้องสอนหนังสือ ผมยังต้องเขียนบทความอยู่ แต่ผมรู้ตัวว่า

เวลาผมไปทำางานกลางวัน ขึ้นรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยไปสอนที่รังสิต  

ผมทำางานเหมอืนซอมบี ้ผมรูต้วัว่าผม perform ด้วย capacity ประมาณ 60- 

70% ของปกต ิแต่กร็อด ผมสอนสำาเรจ็ ในเมือ่นอนไม่หลบัผมกห็าอะไรทีเ่ป็น 

ประโยชน์ต่อโลกทำาดกีว่า ผมจงึหยบิหนงัสอืสองเล่มมาอ่าน ขอพดูถงึหนงัสอื

สองเล่มนี้เล็กน้อย 

 ในปี 2560 เผอญิมหีนงัสอืออกมาสองเล่ม แล้วน่าสนใจว่าเนือ้หาจบั

ช่วงเวลาทีเ่ทยีบเคยีงกนัได้ของช่วงการเมอืงไทยคอืประมาณ 40 ปี เพยีงแต่

ว่าโฟกัสแตกต่างกันไป เล่มหนึ่งเขียนโดยฝรั่งอเมริกันชื่อ เบนจามิน ซาวัคกิ 

(Benjamin Zawacki) ชือ่ว่า Thailand: Shifting Ground Between the US and 

a Rising China (London: Zed Books, 2017) ชือ่บอกว่าพดูถงึประเทศไทย

ในท่ามกลางสถานการณ์ทีอ่เมรกิาอยูท่างหนึง่ จนีอยูท่างหนึง่ แล้วจนีเริม่ผงาด

ขึน้มา คณุเบนจามนิ ซาวคัก ิพืน้ปมูเป็นนกัวจิยัเป็นนกัเขยีน เรือ่งทีเ่ขาเล่นคอื

เรื่องการทูตและเรื่องสิทธิมนุษยชน เขาเคยทำางานเป็นตัวแทนของ Amnesty 

international อยูใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้มาหลายปี 15 ปีหลังเขาแต่งงาน

กบัคนไทยแล้วประจำาอยูใ่นเมอืงไทยมากขึน้ จงึเป็นทีม่าว่าเขาได้สมัภาษณ์คน 

เป็นจำานวนมากและเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น 

 ส่วนอกีเล่มหนึง่เป็นวทิยานพินธ์ดษุฎบีณัฑติ คอืวทิยานพินธ์ปรญิญา

เอกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง “สี่ทศวรรษนโยบาย
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เศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยต่อจีน: นโยบาย ปัจจัย และข้อเสนอแนะ” 

(2559) ผูเ้ขยีนคอื ดร. เจษฎาพญั ทองศรนีชุ ผมเอาสารบญัสองเล่มนีม้าเปิด 

เคยีงกนัด ูแล้วลองหัน่ออกมาเป็นท่อนๆ น่าสนใจว่าเขาแบ่งช่วงเวลาเกอืบจะ

เหมือนกันเลย คือไล่เรียงตามบทไปในช่วงที่คุณเจษฎาพัญบอกว่าเป็นช่วงที่

หนึ่งของความสัมพันธ์ไทยจีนจะใกล้เคียงกับการแบ่งช่วงของคุณเบนจามิน  

เหลือ่มกนัไม่กีปี่ และจบลงหลงัจากทีม่รีฐัประหารของ คสช. ใกล้เคยีงกนั ดงันัน้ 

ผมจงึมคีวามคดิว่า “เฮ้ย! ทำาไมเราไม่ทำาแบบนีว้ะ” คอือ่านหนงัสอืสองเล่มแล้ว 

ให้มนัส่องใส่กนั ขณะทีเ่ล่มของคณุเบนจามนิ ซาวคัก ิดคูวามสมัพนัธ์สามเส้า 

ระหว่างไทย-สหรฐัฯ-จนี และเน้นเรือ่งสมัพนัธ์การเมอืงการทตู ไม่ค่อยเน้นเรือ่ง 

เศรษฐกิจเท่าไร ซึ่งต่างจากของคุณเจษฎาพัญ และมีมุมมองที่น่าสนใจทาง

ภมูริฐัศาสตร์ในประเดน็ยทุธศาสตร์การเมอืงระดบัโลกระดบัภมูภิาค ขณะทีเ่ล่ม

ของคุณเจษฎาพัญเน้นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อจีน พูดถึงการเมือง

ไทยบ้าง พดูถงึโครงสร้างการเมอืงไทยบ้าง แต่ไม่ได้พดูถงึสหรฐัฯ เท่าไหร่ ผม 

เอาหนังสือสองเล่มนี้มาวางและก็อ่านเคียงคู่ขนานกันไปให้มันส่องใส่กัน 

 สองเล่มนีน้ำา้หนกัรวมกนัสองกโิลครึง่ จำานวนหน้าประมาณ 900 หน้า 

ลองคิดดูว่าผมนอนไม่หลับอยู ่เป็นเดือนแล้วผมนั่งอ่านหนังสือสองเล่มนี้ 

ผมอ่านแบบเอาจริง อ่านแล้วจดว่าหน้านี้พูดอะไรที่น่าสนใจ หน้านั้นต่างจาก 

หน้านีอ้ย่างไร คดิโยงไปถงึเล่มนัน้อย่างไร ทำาโน้ตคูข่นานกนัไป ผมได้ประโยชน์

อย่างหนึ่งซึ่งผมคิดไม่ถึงตอนที่เริ่มคือ พอจะพูดได้ว่าผมสนใจการเมืองไทย 

มาหลายสิบปีและมีความรู้ด้านการเมืองไทยบ้างพอสมควร จากการที่ได้อ่าน 

ได้วจิยั ได้เขยีนคอลมัน์ แต่ว่าสิง่ทีผ่มไม่เคยทำามาก่อนเลยคอื ลองมองการเมอืง 

ไทยจากมมุการระหว่างประเทศ คอืลองมองการเมอืงไทยในมมุมองของความ

สมัพนัธ์ของประเทศไทยกบัประเทศอืน่ๆ ความสมัพนัธ์ของไทยทางเศรษฐกจิ

กับประเทศอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางการเมืองของไทยกับประเทศอื่นๆ มอง

การเมอืงไทยโดยมองจากมมุการทตูเข้ามา มองการเมอืงไทยโดยมองจากมมุ
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ภูมิรัฐศาสตร์เข้ามา นี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยทำามาก่อนแล้วได้ประโยชน์มากจาก

การอ่านหนังสือสองเล่มนี้ ทำาให้ผมเข้าใจการเมืองไทยในแบบที่ไม่เคยมอง

จากมุมเหล่านี้มาก่อน 

 ผมใช้เวลาจัดการกับหนังสือสองเล่มนี้อยู่สองเดือน เดือนกุมภาพันธ์

กับเดือนมีนาคม ผลของมันก็คือผมเขียนออกมา เรียกว่าเป็น review article 

กไ็ด้ คอืบทวจิารณ์วรรณกรรมโดยองิข้อมลูของหนงัสอืสองเล่มนีไ้ด้ 15 ตอน 

ทยอยตพีมิพ์ใน มตชินสดุสปัดาห์ ตัง้แต่กลางมนีาคมจนจบต้นเดอืนกรกฎาคม5 

ในทีน่ีผ้มดงึเฉพาะบางส่วนมา ท่านใดสนใจไปตามอ่านทัง้ 15 ตอนได้นะครบั 

 คราวนี้เหมือนถูกหวย พออ่านหนังสือสองเล่มนี้ทำาให้ผมสนใจสิ่งที่

ไม่เคยรู้มาก่อน ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเศรษฐกิจจีน 

มาก่อน จะรูป้ระวตัศิาสตร์จนีการปฏวิตัจินีบ้าง แต่ไม่เคยสนใจเรือ่งเศรษฐกจิ 

จนีมาก่อน พอรูแ้ล้วกอ็ยากรูเ้พิม่ ผมกไ็ปควานหาหนงัสอืเจอหนงัสอืเล่มนีเ้ข้า 

China’s Economy: What Everyone Needs to Know (Oxford: Oxford  

University Press, 2016)6 ชือ่อาจจะเชย ฟังเหมอืนคูม่อืเศรษฐกจิ แต่ว่าผูเ้ขยีน 

เป็นนักวิจัยเศรษฐกิจจีนอยู่ในจีนหลายสิบปี เป็นฝรั่งอเมริกันชื่อ อาเธอร์ 

โครเบอร์ (Arthur R. Kroeber) งานชิ้นนี้ประมวลจากข้อมูลจำานวนมากและ

ประสบการณ์ทีท่ำางานเรือ่งเศรษฐกจิจนี น่าทึง่ว่าเขาสามารถเขยีนโดยทำาให้วชิา

เศรษฐศาสตร์เป็นที่เข้าใจของผู้อ่านได้โดยประสานเข้ากับปัญหาเศรษฐกิจจีน

ที่กำาลังเกิดขึ้น แล้วเขียนเป็นถามตอบทั้งเล่ม ผมสนใจมาก วิธีการหาความรู้ 

ของผมคือ ถ้ามันน่าสนใจมากแปลออกมาเสียเลย คราวนี้เนื่องจากเรื่อง 

 5 เกษียร เตชะพีระ. “อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน.” มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 
30 มีนาคม-5 เมษายน 2561 จนถึงฉบับวันที่ 6-12 กรกฎาคม 2561. 

 6 อาเธอร์ อาร์. โครเบอร์. เรือ่งต้องรูเ้กีย่วกบัเศรษฐกจิจนี. เกษยีร เตชะพรีะ แปล. กรงุเทพฯ: 
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2562. 
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เศรษฐศาสตร์ผมไม่เคยเรยีนมาก่อน เรือ่งเศรษฐกจิจนีผมกไ็ม่รู ้ผมเลยคดิเป็น

โครงการแปลร่วม ช่วยกันแปลคนละย่อหน้าผลัดกันไปมากับเพื่อนท่านหนึ่ง 

ซึ่งมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจจีน แปลไปสักพักก็เสนอเป็น

โครงการแปลไปทางคณะกรรมการตำาราสิง่พมิพ์ของคณะรฐัศาสตร์ คณะกใ็จดี

อนมุตั ิเลยไม่ใช่งานเล่นๆ เมือ่ได้รบัการอนมุตัแิล้วจงึต้องทำา ผมเริม่เดนิเรือ่ง 

ขอลิขสิทธิ์์ โดยโครงการจัดพิมพ์คบไฟของอาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กับ

คุณสุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ ติดต่อกับ Oxford University Press สำานักพิมพ์

วิชาการมาตรฐานของอังกฤษ ปรากฏว่าเขาจะให้ลิขสิทธิ์ ในจังหวะใกล้เคียง

กัน ผู้แปลร่วมของผมมีภารกิจการงานหนักทางราชการ จึงมาบอกผมด้วย

ความเกรงใจว่าขอถอนตวั โครงการอนมุตัมิาแล้วขอลขิสทิธิแ์ล้วจะทำาอย่างไรดี 

ไม่มทีางเลอืกผมต้องลงมอืแปลคนเดยีว ต้องลยุแปลเรือ่งทีผ่มไม่เคยรูม้าก่อน

เรือ่งเศรษฐศาสตร์เรือ่งเศรษฐกจิจนี ต้นฉบบัองักฤษ 319 หน้า ผมแปลเสรจ็ 

แล้วเป็นต้นฉบบัไทย 469 หน้าในเวลา 2 เดอืน ทนีีเ้ข้าใจหรอืยงัครบัว่าทำาไม 

นำา้หนกัผมลดไป 15 กโิลกรมั ผมต้องเปลีย่นกางเกงยกชดุ ฉะนัน้เคลด็ลบัของ 

ผมสำาหรบัคนทีส่นใจคอื ถ้าอยากลดนำา้หนกั 15 กโิลกรมัใน 6 เดอืน คณุต้อง 

นอนไม่หลับ คุณต้องกินไม่ลง คุณต้องทำางานหนัก และตลอด 6 เดือนมานี้

ผมออกกำาลังกายทุกวัน

 กล่าวถึงภาพรวมของงานชิ้นนี้ และเพื่อความสะดวกสำาหรับผู้อ่าน  

สิง่ทีผ่มทำาคอืผมกลัน่ข้อมลูจากสองเล่มยกัษ์ให้เป็นตารางเพราะดงู่าย โดยองิ

ของคณุเจษฎาพญัเป็นฐาน ผมแบ่งไว้อย่างนีว่้า ถ้าเราแบ่งยคุความสมัพนัธ์ไทย

จีนเป็น 4 ยุค เราดูว่าในแต่ละยุคเกิดอะไรขึ้นบ้างในประเด็นบริบทเศรษฐกิจ 

การเมอืงโลก สถานการณ์เศรษฐกจิการเมอืงภมูภิาค (เอเชยี เอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้) เศรษฐกจิการเมอืงจนี เศรษฐกจิการเมอืงไทย และความเปลีย่นแปลง

ทางนโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อจีน ถ้าเราเอาข้อมูลหลักๆ ของหนังสือสอง

เล่มนี้มาใส่ในตารางนี้ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคอย่างไร 
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 ผมอยากให้สนใจช่วงที ่3 คอืช่วงรฐับาลทกัษณิ ปี ค.ศ. 2001-2006 

นี่คือยุคเริ่มต้นที่เราเข้ากับจีนทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่น บริบทเศรษฐกิจ

การเมอืงโลก 9/11 สหรฐัฯ ดำาเนนิสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทัว่โลก เริม่

มปีรากฏการณ์ชเิมรกิาเกดิขึน้ แล้วจนีวางยทุธศาสตร์ให้ตวัเองเป็นศนูย์กลาง

อำานาจเศรษฐกจิในเอเชยีแทนทีส่หรฐัฯ พืน้ทีอ่ืน่ของโลกเราไม่พดูถงึ ในเอเชยี

จนีต้องการเป็น “เต้ย” (มาจากคำาจนีว่า โต่ย หมายถงึ เลศิ วเิศษ เยีย่ม เก่งกาจ 

ในทีน่ีห้มายถงึผูน้ำา) ในแง่เศรษฐกจิแทนทีส่หรฐัฯ ในภมูภิาคเกดิปรากฏการณ์

คณะเสี่ยวเอ้อส่งออกไปอเมริกาที่มีจีนเป็นตั่วเฮีย มีกรอบข้อตกลงการค้าจีน

อาเซียนในปี 2005 ซึ่งผสานเข้ากับปรากฏการณ์นั้น 

 เศรษฐกจิการเมอืงจนี จนีเข้าเป็นสมาชกิองค์การการค้าโลก (WTO) 

ปลายปี 2001 และนีค่อืเหล่ายทุธศาสตร์ทีจ่นีดำาเนนิในช่วงนัน้คอื “Going Out 

Strategy” – จ่ง ชู ชี่ว์ – ออกไปซะ ก็คือให้บรรดานักลงทุนจีนทั้งหลายออกไป

ลงทุนข้างนอก “Go West Policy” คือเน้นพัฒนาด้านตะวันตกของจีนซึ่งเป็น 

ดนิแดนด้านในไม่ค่อยได้รบัการพฒันาเศรษฐกจิเท่าไรนกั “Look South Policy” 

คือมุ่งสร้างอาเซียนที่มีจีนเป็นศูนย์กลาง 

 ขณะที่เศรษฐกิจการเมืองไทย ตรงนี้เป็นการตีความของเบนจามิน 

ซาวัคกิ คือคุณทักษิณเน้นเรื่องลัทธิชาตินิยมไทยที่มีเอเชียเป็นศูนย์กลาง 

ชาตินิยมไทยไม่ได้เริ่มมีในสมัยทักษิณ ชาตินิยมไทยมีมาก่อน ชาตินิยมไทย

ของทักษิณต้องการให้มีเอเชียเป็นศูนย์กลาง โดยวงเล็บว่าเอเชียหมายถึงจีน 

คอืเน้นทีจ่นี ดงันัน้เมือ่เน้นจนีแล้ว ไต้หวนัเป็นจนีหรอืเปล่า ไต้หวนัคนจนีทัง้นัน้ 

แต่ต้องไม่นบัว่าเป็นจนีเพราะไต้หวนัมปัีญหากบัจนี ดงันัน้ชดัเจนเลยว่าเอเชยี

ของทกัษณิมจีนีเป็นศนูย์กลาง ส่วนการค้าการลงทนุ ประเทศไทยกม็ุง่จนีมาก

ขึ้นในเชิงรุกและโดดเด่นโดยเฉพาะการค้า 

 ข้อมลูส่วนนีเ้ป็นปัจจบุนั คอืช่วงท้ายจากปี ค.ศ. 2007-2015 ของโลก 

ชเิมรกิา วกิฤตซพัไพรม์ เศรษฐกจิถดถอยใหญ่ทัว่โลก บารกั โอบามา ขึน้เป็น 
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ประธานาธบิด ีพอรูต้วัว่าสหรฐัฯ ไปยุง่กบัสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทัว่โลก

โดยเฉพาะในตะวนัออกกลางและเอเชยีใต้มากเกนิไป ทิง้เอเชยี จนีรกุใหญ่ ก็

ปรบันโยบายเป็นปักหมดุเอเชยี เสนอ Trans-Pacific Partnership (TPP) ขึน้มา 

ในจนี สจีิน้ผงิขึน้สูอ่ำานาจ ปรบัตวัแบบเตบิโตของเศรษฐกจิจนี เนือ่งจากวกิฤต 

ซัพไพรม์ส่งผลให้จีนตระหนักว่าจะพึ่งการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาอย่างเดียว 

ไม่ได้ ต้องปรบันโยบาย ปรบัตวัแบบเตบิโต ส่วนสถานการณ์การเมอืงไทยยคุ

หลงัทกัษณิ เราเจอสงครามเสือ้ส ีเกดิการรฐัประหารปี 2549 และรฐัประหาร 

ปี 2557 นโยบายการค้าไทยจนีมคีวามชดัเจนขึน้ช่วงหลงั กล่าวคอืช่วงหลงัของ 

รัฐบาล คสช. เน้นส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการคมนาคมและโลจสิตกิส์ เน้นทนุจนีมาลงทนุในไทยโดยเฉพาะระบบราง 

 ปัจจบุนัเป็นเรือ่งทีเ่กนิไปกว่าสิง่ทีห่นงัสอืทัง้สองเล่มอธบิาย เป็นเรือ่ง

ที่ผมเติมเข้าไปด้วย อาจมองได้ว่าโลกเป็นสองขั้วอำานาจ คือมีสหรัฐอเมริกา

และจีนที่กำาลังผงาดขึ้นเรื่อยๆ หรือมองอีกอย่างคือ เป็นโลกที่ไม่มีขั้วอำานาจ  

ในความหมายทีว่่า โดนลัด์ ทรมัป์ ถอยเข้าบ้าน ทิง้โลก ล่าสดุประกาศถอนตวั 

จาก Human Right Council ของ UN คือประกาศว่าสหรัฐฯ ไม่ยุ่งกับโลก

ภายนอกแล้ว ดังนั้นการพยายามไปเป็นคนกำากับบนเวทีการเมืองระหว่าง

ประเทศของสหรฐัอเมรกิาลดน้อยถอยลงขณะทีจ่นียงัไม่พร้อม วธิตีคีวามหนึง่ 

อาจบอกว่าโลกมีสองขั้วอำานาจ หรือไม่มีขั้วอำานาจเพราะทุกคนหันไปสู่ลัทธิ

ชาตินิยมกันหมด เกิดกระแสชาตินิยม-ประชานิยมแพร่สะพัด “Trump is  

making China great again” นีค่อืคณุปูการทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของทรมัป์ต่อจนี คอื

เปิดช่องให้จีนผงาดขึ้นมาได้ มีปัญหาขีปนาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ระบอบ 

สจีิน้ผงิ “One Belt One Road Initiative” และ “Asian infrastructure investment 

bank” เหล่านี้คือการริเริ่มของจีนที่พยายามจะรุกทางเศรษฐกิจในเอเชียไกล

ไปสู่ยุโรป นอกจากนี้ยังมีปัญหาพิพาททะเลจีนใต้ คสช. ถอยห่างจากสหรัฐฯ 

เข้าหาจีน นี้เป็นปรากฏการณ์ที่คงเห็นชัดกันอยู่ 
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 ไฮไลต์เศรษฐกจิ มเีรือ่งให้ต้องเข้าใจ 2 เรือ่ง คอื หนึง่ ชเิมรกิาคอือะไร 

เวลากล่าวถงึชเิมรกิา สิง่ทีน่่าสนใจคอืตรรกะเศรษฐกจิของมนัว่ามนัดำาเนนิงาน

อย่างไรในความสมัพนัธ์ทีซ่บัซ้อนระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี สอง เรือ่งคณะ

เสี่ยวเอ้อส่งออกไปอเมริกาที่มีจีนเป็นตั่วเฮีย ซึ่งเข้าใจได้ไม่ยาก

ไฮไลท์เศรษฐกิจ 1 Chimerica คณะเสี่ยวเอ้อส่งออกไปอเมริกาที่มีจีนเป็น

ตั่วเฮีย & เห็บสยามโมเดล 

 อาจกล่าวว่าในยคุสามนีไ้ด้เกดิโครงสร้างทางเศรษฐกจิใหม่ในระดบัโลก

และระดับภูมิภาค (A new Global and regional economic opportunity 

structure) ขึ้น หลังจีนเข้า WTO ปี ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นโครงสร้างรองรับ 

หุน้ส่วนยทุธศาสตร์เศรษฐกจิไทย-จนี โดยในการอธบิายจำาเป็นต้องเท้าความ 

2 แนวคิด (concepts) ประกอบกัน คือ Chimerica ของ Niall Ferguson  

(นแีอล เฟอร์กสูนั)7 และ “คณะเสีย่วเอ้อส่งออกไปอเมรกิาทีม่จีนีเป็นตัว่เฮยี” 

ของ Hung Ho-fung (ฮังเหอเฝิง)8 
 

 ประเด็นนี้นกัรัฐศาสตร์รู้จักดี คอนเซป็ต์เรื่อง Opportunity Structure 

โครงสร้างโอกาส แต่ทีเ่รามกัใช้คอื Political Opportunity Structure โครงสร้าง

โอกาสทางการเมือง ผมประยุกต์แบบลัทธิแก้ ถ้ามี Political Opportunity  

Structure แล้วทำาไมจะมี Economics Opportunity Structure ไม่ได้ ในระดับ 

ภมูภิาคและในระดบัโลกด้วย ผมคดิว่าการทีจ่นีเข้าร่วม WTO ได้สร้างโครงสร้าง 

โอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมา ถ้าคุณฉวยใช้เป็น คุณรวย คุณฉวยใช้ไม่เป็น

คุณพลาด

 7 Niall Ferguson. The Ascent of Money: A Financial History of the World (USA: 
The Penguin Press, 2008). 

 8 “America’s Head Servant: The PRC’s Dilemma in the Global Crisis.” New Left 
Review Series II, 60 (November–December 2009), 5-25. 



อ่าน 4 ทศวรรษสัมพันธ์ไทยจีน

145

 แนวคดิ Chimerica ของนแีอล เฟอร์กสูนั ศาสตราจารย์ประวตัศิาสตร์

เศรษฐกจิชาวองักฤษชือ่ดงัได้เสนอในปี ค.ศ. 2006 ว่าได้เกดิความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกจิแบบ Symbiosis (ภาวะพึง่พงิซึง่กนัและกนั, สมชพี) ระหว่าง

สหรัฐอเมริกากับจีน เหมือนเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกัน เพื่อเข้าใจได้ง่าย

อาจลำาดับตรรกะดังนี้ 

 บรรษทัข้ามชาตสิหรฐัฯ ขนเงนิไปลงทนุสร้างโรงงานทำาการผลติสนิค้า

ในจีนที่ซึ่งต้นทุนค่าแรงตำ่ากว่าในสหรัฐฯ เองอย่างมากมาย

 ขัน้ทีห่นึง่ บรษิทัยกัษ์ใหญ่ข้ามชาตขิองอเมรกิาทัง้หลายขนเงนิไปลงทนุ

ในจีนซึ่งค่าแรงตำ่า การศึกษาพอใช้ได้

 สอง จีนส่งสินค้าราคาถูกเหล่านั้นมาขายกลับคืนในตลาดอเมริกัน  

กล่าวคือพอไปอยู่ที่จีนสำาเร็จ จีนก็ส่งกลับมาขายตลาดอเมริกันนั่นแหละ

 ทำาให้จีนได้ดุลการค้าเงินดอลลาร์มหาศาลมาเป็นทุนสำารองระหว่าง

ประเทศ (foreign exchange reserve) ของจีน ส่วนหนึ่งเป็นเงินออม

สะสมเพื่อลงทุนขยายการผลิตในประเทศต่อไป อีกส่วนหนึ่งเอากลับไปซื้อ

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไว้ เพราะเป็นการลงทุนที่มั่นคงในระยะยาว จนจีน

กลายเป็นเจ้าหนี้สาธารณะและประเทศที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 

อันดับสูงสุดของโลก

 

 ตรงนี้มันตลกนะครับ ทุนอเมริกันไปลงทุนสร้างโรงงานในจีน ผลิต

สนิค้าแล้วจนีส่งมาขายในอเมรกิา สนิค้าราคาถกูเพราะว่าค่าแรงจนีถกู ดงันัน้

ในแง่ดุลการค้าจีนได้เปรียบดุลการค้าอเมริกามหาศาล จีนเอาเงินดอลลาร์ที่ 

คนอเมรกินัซือ้สนิค้าถกูๆ ทีผ่ลติในจนีไปทำาอะไร จนีเอามาซือ้พนัธบตัรรฐับาล

สหรัฐฯ เพราะเป็นการลงทุนที่มั่นคงที่สุดเวลาคุณมีเงินดอลลาร์ ดังนั้นถึงแม้

อเมริกาขาดดุลการค้าแต่อเมริกาได้ดุลการชำาระเงินตลอดเวลา กล่าวคือขาย

เขาน้อยซื้อเขามาก แต่เงินของเขาที่ไปซื้อเขามันไหลกลับเข้ามาซื้อพันธบัตร

คุณ
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สหรฐัฯ ขาดดลุการค้ามหาศาลแต่ได้เปรยีบดลุการชำาระเงนิ ด้วยเงนิดอลลาร์ 

ไหลกลบัจากจนีทีเ่ข้ามาซือ้พนัธบตัรรฐับาลของตน ทำาให้อตัราดอกเบีย้ของ

สหรฐัฯ ตำา่ลง กระตุน้การบรโิภคสนิค้านำาเข้าราคาถกูจากจนีในสหรฐัฯ เกดิ

กระแสก่อหนี้ซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยลูกหนี้คุณภาพตำ่า หนี้ซัพไพรม์และ

กลุ่มทุนการเงินวาณิชธนกิจ Wall street เอาหนี้ซัพไพรม์พวกนี้ไปสร้าง

ผลิตภัณฑ์การลงทุนและเก็งกำาไรทางการเงินผ่านตราสารหนี้ เกิดฟองสบู่

ยกัษ์ทางเศรษฐกจิในสหรฐัฯ และโลก (ราคาอสงัหาฯ และตราสารหนีพุ้ง่สงู 

แบบไร้ฐานเศรษฐกจิจรงิรองรบั) จนฟองสบูแ่ตกนำาไปสูว่กิฤตซพัไพรม์และ

เศรษฐกิจถดถอยใหญ่ทั่วโลกทุนนิยมในปี ค.ศ. 2007-2008 

 จะเห็นว่าตรรกะไล่เป็นชั้นไป จนในที่สุดชิเมริกาเกี่ยวโดยตรงกับ 

Subprime Crisis กับ The Great Recession ของโลก เพราะว่าพอเงินไหล

เข้ามาซื้อพันธบัตรสหรัฐอเมริกาเยอะ ดอกเบี้ยก็ลง พอดอกเบี้ยลงธนาคาร 

กเ็อาเงนิมาปล่อยกู ้คนทีม่งีานหรอืไม่มงีาน คนทีร่ายได้น้อย กไ็ปกูเ้งนิมาซือ้ 

อสังหาริมทรัพย์ นี่เป็นนิทานเหลือเชื่อ ถ้าไปค้นวิกฤตหนี้ซัพไพรม์จะพบว่า 

เป็นแบบนี้ จนกระทั่งมีคำาพูดว่า “ถ้าอยากเข้าใจต้นเหตุของวิกฤตซัพไพรม์ 

มนัเกดิทีจ่นี” ผมจำาได้แม่นเลยว่าในช่วงทีม่วีกิฤตซพัไพรม์ ผมนัง่ฟังวทิย ุBBC 

นกัวเิคราะห์เป็นนกัเศรษฐศาสตร์อเมรกินับอกว่าต้นเหตวุกิฤตการณ์ซพัไพรม์

เกิดที่จีน เพราะความสัมพันธ์แบบชิเมริกา

ในช่วงที่ปรากฏการณ์ชิเมริกาทำางานอยู่เกือบทศวรรษ ประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์รู ้ตัวว่าแข่งผลิตส่งออกสู้จีน

ไม่ได้ จึงพากันปรับตัวเข้าร่วมกับจีนเพื่อผสานสายโซ่การผลิตส่งออกไป

อเมรกิาร่วมกนัโดยมจีนีเป็นตัว่เฮยี ไทยเองกอ็ยูใ่นกระแสนีด้้วย ฮงัเหอเฝิง 

ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์การเมืองชาวจีน สังกัดคณะสังคมวิทยา มหา-

วทิยาลยัจอห์นฮอปส์กนิส์ในสหรฐัฯ ได้อธบิายกระบวนการ “คณะเสีย่วเอ้อ

ส่งออกไปอเมริกาที่มีจีนเป็นตั่วเฮีย” โดยสรุปความสังเขปได้ดังนี้
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 ชเิมรกิาเกดิเพราะว่ากระแสสนิค้าไหลออกจากจนีทะลกัไปอเมรกิามาก 

โดยที่จีนเหนือกว่า ดังจะมีข้อมูลต่อไปว่าจีนผลิตสินค้าได้ทั้งต้นนำ้าปลายนำ้า 

ได้ทัง้ไฮเทคและโลวเ์ทค ดังนั้นญีปุ่น่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน บรรดาประเทศทีเ่คย

ส่งออกไปสหรฐัอเมรกิา พอรูว่้าจนีเข้าสูเ่วทกีารค้าโลก WTO รูต้วัว่าสูจ้นีไม่ได้ 

ถ้าสู้จีนไม่ได้คุณต้องทำาอย่างไร แทนที่จะแข่งกับจีนคุณก็ร่วมทีมจีน คุณร่วม

ทมีคณะเสีย่วเอ้อส่งออกไปอเมรกิาทีม่จีนีเป็นตัว่เฮยี โดยคณุผลติสนิค้าทนุกด็ี 

วตัถดุบิกด็ป้ีอนจนี ให้จนีเป็นแหล่งผลติแล้วส่งต่อ ดงันัน้ดลุการค้าจะตลกมาก 

ตวัเลขดลุการค้าในช่วงไม่กีปี่หลงัจากจนีเข้า WTO ปรากฏว่าเกาหลใีต้ ไต้หวนั 

ญี่ปุ่นค้าขายกับจีนเพิ่มขึ้น บางประเทศค้ากับจีนมากกว่าค้ากับสหรัฐฯ อีก 

ภายในไม่กี่ปี เมื่อเอาตัวเลขส่งออกมาดู จะพบว่าการส่งออกไปจีนสูงมาก  

คำาอธบิายคอืส่งออกโดยเข้าสูส่ายโซ่การผลติทีม่จีนีเป็นปลายทาง ส่งสนิค้าทนุ

ไป ส่งวัตถุดิบไปผลิตในจีน แล้วส่งออกไปอเมริกาอีกต่อหนึ่ง
 

หลงัแนวทางการพฒันาแบบกระสวนห่านบนิทีม่ญีีปุ่น่เป็นจ่าฝงู (The Flying 

give pattern of development) และไทยเข้าร่วมด้วยในการเป็น NIC (Newly 

Industrialized Country) มาถึงจุดตีบตันเพราะจีนเข้าสู่ตลาดโลกเต็มตัวใน

ฐานะผูผ้ลติใหญ่และคูค้่าสมาชกิ WTO รายใหม่ ปรากฏว่าในเวลาอนัสัน้จนี 

ส่งออกไปอเมรกิาแซงหน้าเพือ่นบ้านในเอเชยีตะวนัออกไปหมด ทำาให้เงนิตรา 

ต่างประเทศสำารองของจนีพุง่สงูลบิกว่าเพือ่นบ้าน และจนีเอาเงนิดอลลาร์ที่

เกินดุลการค้าเข้าเก็บกว้านซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ไว้สูงกว่าใคร 

 ยิ่งกว่านั้นจีนยังเป็นคู่แข่งหน้าใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (แพนด้า) 

เหนือฝูงห่านเดิม เพราะทำาทั้งสินค้าพื้นๆ และประณีตพิสดารได้ในเวลา

เดยีวกนั คอืทำาได้ทัง้ผ้าอ้อมเดก็ทารกและไมโครชปิส์ ทัง้โลว์เทคและไฮเทค 

ครอบคลุมตลอดทั้งสายโซ่มูลค่าในขอบเขตที่กำาหนดราคาทั่วโลกได้

 ในสภาวะเช่นนี ้ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ และไต้หวนัต่างกลวัอตุสาหกรรมของตน 

จะถกูจนีล้วงไส้จนกลวงในสภาพทีโ่รงงานทัง้หลายพากนัย้ายไปจนีซึง่ต้นทนุ
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แรงงานตำา่กว่า ข้างฝ่ายเอเชยีอาคเนย์รวมทัง้ไทยกว็ติกเรือ่งกระแสการค้าและ 

การลงทนุจะพลดัถิน่ไปจนีบ้างเหมอืนกนั ปัญหาหลกัคอืถ้าจนีมปีระสทิธภิาพ 

การผลิตเหนือกว่าทุกๆ อย่าง จะเหลืออะไรให้เพื่อนบ้านทำาเล่า? 

 บรรดาห่านเก่าทัง้หลายจงึแตกฝงู ต่างหนัไปร่วม “คณะเสีย่วเอ้อส่งออก 

ไปอเมริกาที่มีจีนเป็นตั่วเฮีย” แทน โดยปรับการผลิตและการค้าของตนให้ 

มุ่งผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนอุตสาหกรรมส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนโดยตรง 

เป็นหลกั จนสงูลิว่กว่าหรอืกวดใกล้การส่งออกไปสหรฐัฯ เอง เพือ่อาศยัฐาน 

การผลติในจนีส่งออกสนิค้าขัน้ปลายไปสหรฐัฯ อกีทหีนึง่ ในลกัษณะ “การค้า 

ภายในอตุสาหกรรมเดยีวกนั (Intra-industry trade) และเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ 

ของเครอืข่ายบรรษทัข้ามชาต”ิ และไทยกเ็ช่นกนั ดงัเหน็ได้จากมลูค่าการค้า 

กับคู่ค้าหลักๆ ของไทยที่เปลี่ยนขยับเทไปทางจีนอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา

สั้นๆ เพียง 5 ปี

 คงพอนึกภาพออกนะครับตรรกะแบบนี้ แล้วในกระบวนการตรรกะนี้

ไทยกระโดดเข้าร่วม 

รัฐบาลทักษิณและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและพาณิชย์ต่อมา ดร. สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ (ผู้ได้รับสมญาว่า Mr. China) ตัดสินใจเอาไทยไปร่วมทีม

เศรษฐกิจจีนแบบ “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ในสิ่งที่ฮังเหอเฝิงเรียกว่า “คณะ

เสีย่วเอ้อส่งออกไปอเมรกิาทีม่จีนีเป็นตัว่เฮยี” จะเหน็ข้อมลูหลกัฐานได้จาก 

โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทยเปลี่ยนเป็นสินค้าอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะสินค้าทุนประเภทเครื่องจักรและชิ้นส่วน เกิดการค้าภายใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนั (Intra-industry trade) และเข้าเป็นเครอืข่ายบรรษทั

ข้ามชาติ รวมทั้งค้าเพิ่มมากกับจีน

 เราปรับตัวล็อกเข้าไปในสายโซ่การผลิตที่โยงกับจีน ดังนั้นสิ่งที่เรา

ส่งออกเป็นจำานวนมากไปจีนเป็นชิ้นส่วนที่นำาไปประกอบขั้นสุดท้ายในจีน  

นี่คือการเติบโตของอุตสาหกรรมของไทยหลังปี 2000 เป็นต้นมา
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ขณะเดียวกันโครงสร้างการส่งออกของจีนหลังเข้า WTO ปี ค.ศ. 2001 ก็ 

เปลีย่นไปเป็นสนิค้าอตุสาหกรรมในทศิทางสอดรบักนั (เจษฎาพญั, น. 290) 

 รัฐบาลทักษิณก็เข้าใจความข้อนี้และมุ่งให้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-จีน

ไปในทิศทางดังกล่าว แต่ใช้ภาษาราชการ/ทางการที่ดูคลุมเครือกว่า ดังที่

เอกสารสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสมัยนั้นระบุว่า 

 “..ดงันัน้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ร่วมกนั จบัมอืในการเป็นพนัธมติรร่วมกนั 

เพือ่ส่งออกสนิค้าไปยงัประเทศทีส่าม ในรปูแบบการผสานจดุเด่นของแต่ละ

ฝ่ายในการลงทุนร่วมกัน…ส่วนไทยจะเป็นประตูการค้าสำาหรับจีนสู่ภูมิภาค

อาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิก” 

 สิง่ทีแ่สบคอืข้อความทีเ่บนจามนิ ซาวคัก ิยกมา มนับอกตรงๆ เลยว่า
 

ทั้งนี้สอดรับกับที่ฝ่ายจีนคาดหวังผลประโยชน์และบทบาทจากฝ่ายไทยให้

เป็นแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ...ใช้เส้นทางของไทย การขนส่ง

วัตถุดิบจากภูมิภาคอาเซียนเพื่อไปผลิตเป็นสินค้าขั้นปลายในจีนเพื่อนำา

ออกสู่ตลาดโลก ให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของจีนไปสู่ประเทศ

อาเซียนด้วย 

 ทีเ่ด่นชดัยิง่คอืคำากล่าวแบบแบไต๋ของนายกทกัษณิกบันายเหวนิเจยีเป่า

ทีว่่า “ทกัษณิถามว่าหากจนีปักใจจะเป็นศนูย์เศรษฐกจิใหม่ของเอเชยีแล้วละ

ก ็ให้ประเทศไทยเป็นลกูน้องอนัดบัหนึง่ (First among equals) ได้หรอืไม่ 

นายกเหวินตอบว่าได้” (Benjamin Zawacki, p. 110) 

 ทักษิณอ่านเกมจีนออกว่าจีนอยากจะเป็นใหญ่ อาเซียนเป็นประตู

สำาหรบัขยายตวัไปเอเชยีกว้างๆ และในอาเซยีนเองไทยเป็นประตหูลงัทีห่ลวม 

เปิดอ้า เฮยี! อาตีร๋ออยูเ่ข้ามาส ิคอืผมไม่รูจ้ะพดูอย่างไรแล้ว คณุทกัษณิแบไต๋

ขนาดนี ้ทกัษณิถามว่าถ้าหากจนีปักใจจะเป็นศนูย์เศรษฐกจิใหม่ของเอเชยีแล้ว 

ละก ็ขอให้ประเทศไทยเป็นลกูน้องอนัดบัหนึง่ได้หรอืไม่ ขอให้เป็น First among 

equals ได้หรือไม่ เหวินตอบว่าห่าว... ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร 
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 ส่วนต่อไปนีเ้ป็นข้อมลู ข้อมลูเหล่านีจ้ะเสรมิข้อสรปุพวกนัน้ เป็นข้อมลู

ที่ผมดึงมาแล้วดึงเข้าสู่สิ่งที่กล่าวไปแล้ว ผมพยายามรวบรวมไว้
 

การเข้าเป็นภาคสีมาชกิองค์การการค้าโลกของจนีปลายปี ค.ศ. 2001 ทำาให้

จนีเข้าถงึตลาดโลกแผ่กว้างขึน้ การย้ายฐานสมรรถภาพการประกอบชิน้ส่วน 

เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ของไต้หวันจำานวนมากมายังแผ่นดินใหญ่ ทำาให้

บรรดาผู้ส่งออกที่ตั้งฐานอยู่ในจีนได้ประโยชน์โพดผลเกินสัดส่วนปกติจาก

อุปสงค์ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งกำาลังเพิ่มขึ้นอย่าง

ระเบดิเถดิเทงิในโลก มหินำาซำา้เศรษฐกจิโลกยงัโตขึน้ร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง

ปี ค.ศ. 2003-2007 ซึง่สงูกว่าอตัราเตบิโตในระยะยาวโดยเฉลีย่โขอกีด้วย  

ระหว่างปี ค.ศ. 2001-2008 การส่งออกของจนีจงึเตบิโตในอตัราทีน่่าตืน่ตกใจ 

ถงึร้อยละ 27 ต่อปี คอืเพิม่ขึน้ 6 เท่าจาก 266 พนัล้านดอลลาร์ เป็น 1.4 ล้าน 

ล้านดอลลาร์ (Arthur R. Kroeber, pp. 49-50.) 

 ข้อมลูส่วนนีค้อืสนิค้าจนีทีเ่ข้าอเมรกิา จะเหน็ได้ว่าตรงนีค้อืช่วงประมาณ 

ปี 2000-2001 ทีจ่นีเข้า WTO แล้ว เสีย่วเอ้อส่งออกทัง้หลาย บรรดาห่านแตกฝงู 

กเ็กาะหลงัแพนด้าไป คราวนีต้รงกบัหลกันโยบายลกึๆ ของไทยซึง่ได้ประกาศ

เป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ คือ “เห็บโมเดล” 

ไทยได้เดินตามแนวทางที่อดีตปลัดกระทรวงการคลังนายสมชัย สัจจพงษ์ 

เคยชี้แจงไว้ใน “ชูเห็บสยาม โมเดลกู้เศรษฐกิจ” (3 สิงหาคม 2559) ว่า 

 “โมเดลเศรษฐกจิไทยส่วนตวัผมมองว่าควรเป็น ‘เหบ็สยามโมเดล’ คอื

เตบิโตไปกบัประเทศต่างๆ แต่ไม่ทรดุตวัไปตามวฏัจกัรของเศรษฐกจิ คอืเรา

จะไปเกาะประเทศทีโ่ตด ีเช่น จนี อนิเดยี หรอืแอฟรกิาใต้ หากประเทศเหล่านี้ 

โตเราจะโตตามไปด้วย กนิจนเราอ้วน แต่เมือ่เกดิเศรษฐกจิขาลง เราจะย้าย

ไปโตกบัประเทศอืน่แทน โดยถอืเป็นพนัธมติรทางเศรษฐกจิกบัทกุประเทศ 

ไม่ใช่เป็นคู่แข่งของประเทศใด”
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 ใครโตเราจะไปเกาะแล้วจะดดูจนอ้วน แล้วพอเขาซบูกก็ระโดดต่อ นีค่อื 

ความเป็นไทยของจรงิ เอาเข้าจรงิผมคดิว่าเราคดิแบบนีม้าตลอดแต่ไม่มใีครพดู 

แต่คุณสมชัยพูดออกมาตรงๆ ท่านนายกฯ เลยยัวะ พูดแบบนี้ได้ไงมันดูไม่ดี 

ในยคุ 4 นีโ้ครงสร้างการค้าระหว่างไทยและจนียงัคงเหมอืนเดมิในช่วงก่อน

หน้า โดยสนิค้าส่งออกส่วนใหญ่ยงัเป็นสนิค้ากลุม่วตัถดุบิและกึง่วตัถดุบิ เป็น

สนิค้าขัน้กลาง (intermediate goods) ทีจ่นีนำาเข้าเพือ่ไปประกอบและผลติ 

เป็นสนิค้าขัน้สดุท้าย (finished goods) ไทยเป็นหนึง่ในประเทศทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่ 

อุปทานของจีน นั่นคือมูลค่าการส่งออกของไทยขึ้นอยู่กับภาวะการส่งออก 

ของไทยในอนัดบัที ่2 ทำาให้เมือ่จนีได้รบัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั  

การค้าระหว่างไทยและจนีจงึได้รบัผลกระทบไปด้วย...จะเหน็ได้ว่าอตัราการ 

เตบิโตทางการค้าของไทยต่อจนีลดลงอย่างมากในระหว่างปี ค.ศ. 2008-2009 

 ดงันัน้นอกจากไทยได้รบัผลกระทบจากวกิฤตเศรษฐกจิของสหรฐัฯ ในปี 

ค.ศ. 2008 (วกิฤตซพัไพรม์และเศรษฐกจิถดถอยทัว่โลก) เนือ่งจากสหรฐัฯ 

เป็นตลาดส่งออกทีส่ำาคญัของไทย ทำาให้ปรมิาณการส่งออกไปสหรฐัฯ ลดลง 

แล้วไทยยังได้รับผลกระทบอีกทางจากการนำาเข้าของจีนที่ลดลงเนื่องจาก

สหรัฐฯ ที่เป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญของจีนลดปริมาณการนำาเข้าลง และ

พลอยทำาให้การส่งออกจากไทยไปจีนลดลงด้วย 

 สบืเนือ่งจากตอนนัน้ สิง่ทีค่ณุทกัษณิเบกิทางแล้วลอ็กประเทศไทยไว้

พฒันาคบืหน้าไป สิง่ทีน่่าสนใจคอืว่า ถงึแม้มรีฐัประหารทีล้่มรฐับาลของพรรค

ไทยรักไทยล้มรัฐบาลของทักษิณลง มีรัฐประหารที่ล้มรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ลง 

แนวทางนีไ้ม่เปลีย่น ผมคดิว่าโดนลอ็กไว้แล้ว โดยตรรกะเศรษฐกจิ โดยโครงสร้าง 

โอกาสทางเศรษฐกจิ แล้วไม่ใช่เรือ่งทีจ่ะปลกีตวัมาได้ง่ายๆ ตอนนีม้นัยุง่เพราะ

ในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เริ่มปะทุเมื่อเดือนมกราคมและ

เริม่ระเบดิลามขยายเมือ่เดอืนมนีาคมศกนีเ้ป็นต้นมา ไทยในฐานะเสีย่วเอ้อ 
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ส่งออกร่วมทมีตัว่เฮยี หรอืเหบ็เกาะหลงัมงักรในห่วงโซ่อปุทานการผลติของ

จีนจึงย่อมได้รับผลกระทบไปด้วย

 ส่วนนีค้อืแผ่นข้อมลูทีเ่ริม่มภีาคเอกชนและภาครฐัทำาออกมา เนือ่งจาก

ประเทศไทยอยู่ทีมเขา เราอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเขา พอเขาเริ่มทะเลาะกัน  

ชิเมริกาแตก คุณเข้าไปอยู่ในคณะเสี่ยวเอ้อส่งออกไปอเมริกามันไม่เวิร์กแล้ว  

ดงันัน้ตอนนีก้ำาลงัมกีารปรบัตวั หากผมจำาไม่ผดิมข่ีาวว่าอธบิดกีรมส่งเสรมิการ

ค้าระหว่างประเทศให้สมัภาษณ์ว่าต้องปรบัยทุธศาสตร์ ใช้ยทุธศาสตร์แบบเดมิ

คือเห็บเกาะหลังมังกรต่อไปไม่ได้แล้ว 

 คราวนี้เรื่องการเมือง ดังที่กล่าวว่าปมการเมืองสำาคัญสองเรื่องคือ  

หนึ่ง การเปลี่ยนรุ่นอีลีทไทย และสอง ตัวแบบจีน

ไฮไลท์การเมอืง 1 เบนจามนิ ซาวคัก ิเสนอว่าระเบยีบอำานาจไทยดงัทีเ่ป็นอยู่ 

ตัง้แต่ช่วงสงครามเยน็ สงครามอนิโดจนี ถงึราวกลางครสิต์ทศวรรษ 2000 

ตั้งอยู่บนเกลียวสัมพันธ์ชนชั้นนำา [Military – Monarchy + US Nexus]  

เบนจามิน ซาวัคกิ ประเมินว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้กระทำาการ

ทางการเมอืงในสงัคมไทยทีม่อีดุมการณ์จรงิๆ แทบจะผูเ้ดยีว คอื [ชาตนิยิม 

+ อนุรักษ์นิยม + แอนตี้คอมมิวนิสต์ + ทรงโปรดอเมริกัน + สากลนิยม + แต่ 

ทรงระมดัระวงัโลกาภวิตัน์] ขณะทีไ่ทยเป็น “a nation devoid of ideology” 

ยกเว้นขบวนการนักศึกษาเดือนตุลาฯ บางส่วน 

 ชาวอเมรกินัยกย่องพระองค์เป็น “An American King” เพราะทรงประสตูิ 

ที่นั่นและทรงโปรดวัฒนธรรมอเมริกันหลายอย่าง (เช่น ดนตรี Jazz) และ

ทรงตำาหนวิจิารณ์และไม่ไว้วางพระราชหฤทยัจนีคอมมวินสิต์ในยคุสงคราม

เยน็ ทรงเป็นพนัธมติรหนึง่เดยีวทีเ่ดด็เดีย่วแน่วแน่ทีส่ดุของสหรฐัอเมรกิาใน

เอเชียอาคเนย์ตลอดสามชั่วรุ่นคนนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 
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 ข้อเสนอของเบนจามนิ ซาวคัก ิคอื ตัง้แต่ยคุสงครามเยน็มา แก่นแกน 

ความมัน่คงของประเทศไทยวางอยูบ่นฐานนี ้Military – Monarchy + US Nexus 

แล้วบทบาทสำาคัญมากก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่ง 

เบนจามนิ ซาวคัก ิกล่าวว่าทรงเป็นผูก้ระทำาการทางการเมอืงในสงัคมไทยทีม่ี

อุดมการณ์จริงๆ แทบจะผู้เดียว ในประเทศไทยที่เป็นประเทศไม่มีอุดมการณ์ 

มีนักฉวยโอกาสเต็มไปหมด ยกเว้นขบวนการนักศึกษาเดือนตุลา

นายทหารกองทพัไทยยคุสงครามเยน็จำานวนมากเป็นทหารผ่านศกึกอดคอ

ร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายร่วมกบัทหารอเมรกินัในสงครามอนิโดจนี ผ่านการ

ฝึกอบรมทางทหารร่วมกันในสหรัฐฯ ที่ Fort Leavenworth เมื่อกลับไทย  

ความที่รับการฝึกอบรมความรู้ทางทหารใหม่ล่าสุดมา จึงไต่เต้าขึ้นเร็วใน

กองทัพและได้กุมตำาแหน่งสำาคัญ สหรัฐฯ จึงมี Leavenworth Pipeline  

ต่อท่อเข้าถึงแกนนำากองทัพไทยมีความเป็นมืออาชีพฝึกมาดี เอาจริงเรื่อง

ความมัน่คงและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ แต่อาจเซง็ลี/้แย่งชงิอำานาจใน 

กองทพั/แทรกแซงการเมอืงด้วยกต็าม ส่วนสหรฐัฯ เป็นสมาชกิโดยตำาแหน่ง 

ของ network monarchy (Benjamin Zawacki, p. 188) 

 นี้คือสายสัมพันธ์ที่สร้างสมัยสงครามเย็น เมื่อมองไปแล้วมันได้เพาะ

ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างทหารไทยกับอเมริกันขึ้นมาหนึ่งรุ่น ที่ผ่านการ

ฝึกในอเมริการว่มกนั ไปรบในสงครามอนิโดจีนรว่มกนั คนเหลา่นีเ้มือ่กลับมา

เมอืงไทยกไ็ต่เต้าขึน้ไปมบีทบาทในกองทพั อาศยัทีเ่คยไปเรยีนในสหรฐัฯ หรอื

มีบทบาทสำาคัญในสงครามเวียดนาม ลู่ทางจึงสดใส ข้างฝ่ายสหรัฐฯ พอกลับ

ไปสหรฐัอเมรกิา หลายคนลาออกมาเป็นพลเรอืนกเ็ข้าทำางานในกระทรวงการ

ต่างประเทศ จำานวนมากเข้ามาอยู่ในเมืองไทย มันก่อเป็นสายสัมพันธ์พิเศษ

ระหว่างนายทหารไทยรุ่นนั้นกับนายทหารสหรัฐฯ และสามารถต่อท่อโดยตรง

เข้าถึงแกนนำาของกองทัพได้ จึงทำาให้สหรัฐฯ มีอิทธิพล 
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 เบนจามนิ ซาวคัก ิบรรยายว่า สถาบนัทีก่ำาหนดนโยบายต่างประเทศ 

ของไทยในแต่ละช่วงไม่ได้มสีถาบนัเดยีว ในช่วงปี พ.ศ. 2516-2519 กระทรวง 

การต่างประเทศอยากจะกำาหนดนโยบายต่างประเทศไทยในช่วงคบัขนั สงคราม 

เวยีดนามกำาลงัจะแพ้ กองทพักอ็ยากกำาหนดนโยบาย รฐับาลคกึฤทธิเ์คลือ่นไป 

ทางกระทรวงการต่างประเทศ อาศยักระทรวงการต่างประเทศ กองทพัเคลือ่น

ไปทางอเมริกา ทูตอเมริกันก็ไปล็อบบี้ กล่าวคือผมคิดว่าเราต้องคิดนโยบาย

เกี่ยวกับเรื่องการทูต เรื่องการกำาหนดนโยบายระหว่างประเทศอย่างซับซ้อน

กว่าที่เราเข้าใจว่ามันเป็นไปตามแบบแผนระบบ ไม่ครับ มันเป็นเรื่องของ

การต่อสู้ล็อบบี้โดยพลังการเมืองหลายฝ่าย สถาบันการเมืองหลายฝ่ายทั้งใน

ประเทศและนอกประเทศ 

กลางครสิต์ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมาได้เกดิการเปลีย่นแปลงใหญ่ในเกลยีว

อำานาจนีเ้นือ่งจากการเปลีย่นรุน่คน (Generation shift) นายทหารรุน่พนัธมติร 

ผ่านศกึกบัอเมรกินัพากนัทยอยเกษยีณอายหุมด นายกฯ-องคมนตร ีพลเอก 

สรุยทุธ์ จลุานนท์ เป็นหนึง่ในคนท้ายๆ ของทหารรุน่นี ้นายทหารรุน่ถดัไป

ที่ขึ้นมานำากองทัพหลังจากนั้น (บูรพาพยัคฆ์, วงษ์เทวัญ) แม้สหรัฐฯ จะ

อุดหนุนฝึกสร้างขึ้นสมัยสงครามเย็น แต่ก็วิวัฒนาการคลี่คลายขยายตัวไป

ตามสถานการณ์ในและนอกประเทศ และไม่ค่อยมฐีานประสบการณ์รบ/การ

ฝึกร่วมกับอเมริกันเข้มข้นแบบรุ่นก่อน 

 รฐัประหารของ คปค. ปี 2549 จงึนบัเป็น “The last American coup” ใน

ไทย ตรงกนัข้าม นายทหารรุน่หลงัมแีนวโน้มใกล้ชดิและให้ความสำาคญักบัจนี

มากขึน้ และในบางกรณกีระทัง่มากกว่าอเมรกิา โดยพลกิแพลงถ่วงดลุตาม

สถานการณ์การเมอืงการทตูในประเทศ (รฐัประหาร-รฐับาลเผดจ็การทหาร  

ซึ่งถูกตะวันตกและสหรัฐฯ ประณามบอยคอต และ The rise of China ใน

เอเชียและ SEA) โดยเฉพาะนายทหารใน คสช. ซึ่ง BZ สรุปว่ามองไปที ่

“Palace & Peking” โดยเฉพาะตัวแบบจีนและแนวทางควบคุมสังคมแบบ

อำานาจนิยมของรัฐจีน 
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 ในความหมายนีแ้ทบจะพดูได้ว่า (แม้ BZ จะไม่เอ่ยออกมาแบบตรงๆ แต่ 

ตรรกะบ่งชี)้ รฐัประหารของ คสช. เป็น The first Chinese coup ของไทยใน 

แง่สปิริตและสไตล์

 มนัเปลีย่นรุน่ รุน่นายทหารไทยทีผ่กูสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัอเมรกิาหมดไป 

เมือ่ราวปี 2000 ยกตวัอย่างสรุยทุธ์ จลุานนท์ นายกฯ และองคมนตรรีุน่สดุท้าย 

ของรุน่ ถ้านกึถงึรฐัประหารของ คปค. ในปี 2549 นำาโดยคณุสนธ ิบญุยรตักลนิ 

ซึง่ผกูสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัพลเอกสรุยทุธ์เพราะร่วมรบในสมรภมูป่ิาหวายมาด้วย 

กัน มันน่าสนใจตั้งแต่วิธีการตั้งชื่อเรียกรัฐประหารของเบนจามิน ซาวัคกิ ว่า 

The last American coup ผมนกึในใจว่าถ้าปี 2549 เป็น The last American 

coup แล้ว ปี 2557 มันคือ coup ของใคร พออ่านตรรกะแล้วผมรู้สึกว่า เขา 

กำาลังบอกเราว่ารัฐประหารหนหลังนี้ไม่ใช่ American coup แล้ว แต่เป็น The 

first Chinese coup 

วาทะเห็บสยามยุคมังกรผงาดแทนอินทรี 

 นายพันเอกไทยเรียนจบสหรัฐฯ ประจำาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

กล่าวกบันายพลจตัวาอเมรกินัหลงัประชมุสานเสวนาทางยทุธศาสตร์ไทย-

อเมริกัน มิถุนายน 2008 

 “ฝ่ายไทยมองอำานาจพลวตัอำานาจในภมูภิาคแบบนี:้ จนีกำาลงัผงาดขึน้

มา สหรฐัฯ กำาลงัวอกแวกไปทางอืน่/เสือ่มถอยลง และประเทศไทยกจ็ะต้อง 

ปรับนโยบายของตนไปตามนั้น”

  เจ้าหน้าที่ไทยคนหนึ่งกล่าวกับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำา

ประเทศไทย นาย Ralph Boyce หลังรัฐประหารคสช. 

 “ยอูยากทำาอะไรกบั Cobra Gold (“งเูห่าทอง” ชือ่การฝึกซ้อมรบประจำาปี 

ระหว่างไทย-สหรฐัฯ) กเ็ชญิเลย เราม ีDragon Gold (“มงักรทอง” โดยนยั 

หมายถงึข้อเสนอซ้อมรบร่วมไทย-จนีจากฝ่ายจนี) อยูแ่ล้วถ้าเราต้องการมนั 

(Benjamin Zawacki, p. 311) 
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 มนัคอือาการของเหบ็เหมิ อนิทรบีนิตำา่ เหบ็กระโดดเกาะหลงัมงักรด่า 

อินทรี กูไม่ง้อคอบร้าโกลด์หรอก กูมีดราก้อนโกลด์

 กลางครสิต์ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ได้เกดิการเปลีย่นแปลงใหญ่ใน 

เกลยีวสมัพนัธ์ชนชัน้นำาเนือ่งจากการเปลีย่นรุน่คน (Generation shift) สถาบนั 

กษัตริย์เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนรุ่น ผลัดแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ทรงใกล้ชิดและ

ประพาสจนีเป็นประจำา จนีเองกต้็อนรบัให้เกยีรตสิงูยิง่ จนีตคีวามเปรยีบเทยีบ

ว่าฐานะของสถาบันกษัตริย์ในไทยก็เหมือนฐานะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนใน

จีนนั่นเอง

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงได้พระสมญัญานาม

ทีส่มาคมมติรภาพวเิทศสมัพนัธ์แห่งประชาชนจนีถวายว่า “ทตูสนัถวไมตร”ี 

เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 พระองค์เสดจ็เยอืนจนี 30 ครัง้ระหว่างปี 

ค.ศ. 1981-2010 ตวัเลขล่าสดุสถานทตูจนีในไทยนบัถงึปี 2017 41 ครัง้แล้ว 

ทรงตรัสและเขียนอักษรจีนได้คล่องแคล่ว ทางการจีนได้ตั้งสถาบันในพระ

นามาภไิธยของพระองค์เพือ่รบันกัศกึษาไทยและจนีมาศกึษาด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพ พลังงานทางเลือกและแพทย์จีนแผนโบราณ และในปี 2009 ชาว

จนีได้ลงคะแนนเสยีงทางออนไลน์ยกย่องให้พระองค์เป็น “ผูท้รงสำาคญัทีส่ดุ

อันดับสองในบรรดาเพื่อนระหว่างประเทศสุดยอดสิบคนของจีน” 

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรง 

ได้รับยกย่องจากทางการจีนให้เป็นทูตวัฒนธรรมชองไทยในจีน เสด็จไป

เยือนจีนเป็นระยะ เพื่อทรงบรรยายทางวิชาการและทรงแสดงการบรรเลง

เครื่องดนตรีกู่เจิ้ง

 ในแง่กลบักนั เบนจามนิ ซาวคัก ิให้ข้อมลูไว้ด้วยว่า เจ้านายชัน้สงูของ

ไทยบางพระองค์ทรงมพีระราชกรณยีกจิในทางตะวนัตกมากกว่าจนี และเคย 

ตรสักบัทตูสหรฐัฯ Eric G. John ว่า “คนรุน่เราโตขึน้มาในสงครามเวยีดนาม 

และเข้าใจได้โดยง่ายว่าการเป็นพนัธมติรทีแ่ขง็แกร่งกบัสหรฐัฯ สำาคญัอย่างไร 

ในทางยุทธศาสตร์” (Benjamin Zawacki, p. 249)  
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 อย่างไรก็ตาม เมื่อมองภาพรวมแล้ว เบนจามิน ซาวัคกิ เสนอว่า  

มองระยะไกล จีนกำาลังพยายามเข้าแทนที่สหรัฐฯ ในเกลียวความสัมพันธ์กับ 

network monarchy [network monarchy คดิโดยดนัแคน แมคคาร์โก (Duncan 

McCargo) เบนจามนิ ซาวคัก ิประยกุต์มาอธบิายกบัเกลยีวความสมัพนัธ์ว่าเป็น 

สถาบันกษัตริย์เชิงเครือข่าย] เบนจามิน ซาวัคกิ เสนอว่าในช่วงสงครามเย็น 

สหรฐัฯ เป็นสมาชกิ network monarchy ของไทยโดยตำาแหน่ง ข้อเสนอของเขา 

คือ จีนพยายามเข้าแทนที่สหรัฐฯ ณ จุดสำาคัญที่สุดของโครงสร้างอำานาจไทย 

ข้าง US กว็อกแวกวอแวพะวงอยูแ่ต่กบัสงครามต่อต้านการก่อการร้ายสากล 

(ตะวันออกกลาง-เอเชียใต้) จนละเลยให้จีนรุกใหญ่ในเอเชียและไทย 

 สัญลักษณ์: ความล้มเหลวไม่เป็นท่าของประธานาธิบดีบุชผู้ลูกที่จะ 

เข้าเฝ้าในหลวง ร. 9 เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ที่พระราชวังไกลกังวล 

หัวหิน ทั้งที่กระทรวงต่างประเทศไทยได้พยายามผลักดันจัดแจงเรื่องนี้

อย่างแข็งขัน เพียงเพราะเหตุผลว่าสนามบินหัวหินขาดเครื่องอำานวยความ

สะดวกในทางขึ้นลงของเครื่องบินที่จะรองรับเครื่องบินเจ็ตประจำาตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีอเมริกัน Air Force One ของบุชได้

 ในความหมายนี้ สหรัฐฯ พลาดครั้งสำาคัญ โอบามารู้ทัน

รัฐมนตรีสมัยรัฐบาลทักษิณคนหนึ่งวิจารณ์ว่าสหรัฐฯ “ไม่เข้าใจสถาบัน 

พระมหากษัตริย์เอาเลย” มัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสงครามต่อต้านการก่อการ

ร้ายสากลจนวอกแวกละเลยพื้นที่ยุทธศาสตร์ใจกลางทางเศรษฐกิจและ

ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่นับวันจะทวีความสำาคัญขึ้นทุกทีในการแข่งขันถ่วง

ทานอำานาจกับจีนต่อไปข้างหน้า 

 แม้ประธานาธบิดโีอบามาจะปรบัแนวทางแก้ลำาจนีตามนโยบายปักหมดุ 

เอเชีย โดยเดินทางมาเข้าเฝ้าถามไถ่พระอาการของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยูห่วัรชักาลที ่9 ถงึโรงพยาบาลศริริาชเมือ่ 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2555 
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ด้วยความห่วงใย ชัว่ 11 วนัหลงั เขาได้รบัเลอืกตัง้เป็นประธานาธบิดวีาระที่ 

สอง อันเป็นที่ประทับใจอย่างลึกซึ้งของพสกนิกรชาวไทย แต่โดยภาพรวม

แล้ว แม้แต่อดตีเอกอคัรราชทตูสหรฐัฯ Ralph Boyce กย็อมรบัว่า “Too late, 

too late” 

 ตวัแบบการพฒันาเศรษฐกจิการเมอืงตะวนัตกทีไ่ทยเคยยอมรบัอำานาจ

นำายคุสงครามเยน็คอื [เสรปีระชาธปิไตย + ทนุนยิมตลาดเสร]ี หรอืทนุนยิม

แบบประชาธิปไตย (democratic capitalism) แต่ตัวแบบจีน (The China 

Model) อันได้แก่ระบบทุนนิยม (authoritarian capitalism) ซึ่งประกอบ

ไปด้วย [การปกครองแบบอำานาจนิยม + เศรษฐกิจตลาด] (authoritarian 

government + market economy) ได้แผ่อทิธพิลเข้าไทยตัง้แต่สมยัรฐับาล

ทกัษณิ (ค.ศ. 2001-2006) ไม่เพยีงแต่ต่อต้านฝ่ายรฐับาลทกัษณิทีข่ึน้ชือ่ว่า 

เป็นประชาธปิไตยไม่เสร/ีอำานาจนยิม (illiberal/authoritarian democracy) 

หากรวมถงึฝ่ายต่อต้านรฐับาลคอืพนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตยด้วย 

 ถงึแม้รฐับาลทกัษณิถกูโค่นในปี ค.ศ. 2006 ทว่ารฐับาลชดุถดัๆ มากย็งั 

คงเดินตามทิศทางนโยบายต่างประเทศใหม่ที่ทักษิณบุกเบิกไว้ โดยหันเห

เปลี่ยนทิศจากตะวันตกมาเอเชียด้วยการปักหมุดจีน และค่อยๆ ไถลตัวดิ่ง

ลกึเข้าสูเ่ขตอทิธพิลภมูริฐัศาสตร์ของจนียิง่ขึน้ ขณะทีใ่นทางกลบักนัอทิธพิล

ของสหรฐัฯ ในเอเชยีอาคเนย์กล็ดถอยลง จนถงึยคุรฐับาลยิง่ลกัษณ์ เมอืงไทย 

ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเบ้าหล่อสำาหรับประเทศไทยในศตวรรษใหม่ของจีน

 รฐัประหาร คสช. เมือ่ปี ค.ศ. 2014 หาได้สวนกระแสแนวโน้มนีข้องรฐับาล

ยิ่งลักษณ์ที่โค่นไปไม่ หากยืนยันมันเสียอีก จนกล่าวได้ว่ารัฐประหารของ  

คสช. อาจนบัเป็น “รฐัประหารแบบจนีครัง้แรก” ของไทยในแง่สปิรติและสไตล์  

ภายใต้การนำาของคณะนายทหารที่โดยภูมิหลังที่มาและทัศนคติแล้วคงเส้น

คงวากับตัวแบบจีนยิ่งกว่ากับเสรีประชาธิปไตยแบบอเมริกัน 

 ในสายตาของชนชั้นนำาทหาร นักการเมืองและนักธุรกิจไทย นิยาม

เชิงปฏิบัติของตัวแบบจีนคือ [เสถียรภาพจากรัฐบาลกลางที่เข้มแข็ง + การ 

พัฒนาเศรษฐกิจ] 
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 กล่าวโดยสรปุอทิธพิลของตวัแบบจนี ตวัแบบจนีนัน้ประกอบด้วยสอง

ส่วน ผมคิดว่าเราคงได้ฟังในการบรรยายตอนเช้านี้แล้วที่ว่า Open economy 

แต่ว่า Close politics คือ การเมืองเป็นแบบอำานาจนิยมแต่ว่าเศรษฐกิจเป็น

ตลาดเสรี สองส่วนนี้ถูกมองว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาที่อีลีทไทยมอง และกำาลังเกิด

กับรัฐบาล กำาลังเกิดกับการเมืองไทย เป็นสิ่งที่อีลีทไทยมองว่าถูกต้อง
 

ทั้งนี้ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่สังคมไทยมีความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจ

อย่างยิง่และทวช่ีองว่างห่างออกไปทกุท ีม ี2 สิง่ทีร่ฐับาลไม่ว่าสสีนัเฉดไหน

พรรคใดจะเป็นพลเรอืนหรอืทหาร ต้องทำาให้บรรลจุงได้เพือ่ตอบโจทย์ความ

มั่นคงและมั่งคั่งของชนชั้นนำาไทย หากดำาเนินการแบบจีนคือการเมืองปิด 

ทำาให้รฐับาลมเีสถยีรภาพเข้มแขง็ เศรษฐกจิเปิดมกีารพฒันาเศรษฐกจิ คณุได้

สองอย่าง หนึง่ ได้แก่ ประกนัให้เศรษฐกจิเตบิโตอย่างแน่วแน่สมำา่เสมอ ถ้าจะ

ให้ดทีีส่ดุกค็อืให้คนจนมรีายได้สทุธเิพิม่ขึน้ในอตัราเท่าทนักบัความเหลือ่มลำา้ 

ที่ถ่างกว้างออกไป คนรวยอาจรวยขึ้นด้วยอัตราที่เร็วกว่าคนชั้นอื่นก็ได้ 

ไม่เป็นไร แต่จะปล่อยให้มาตรฐานการครองชีพของคนจนชะงักงันนานเกิน

ไปไม่ได้ หากทำาได้ดงันีก้จ็ะมกีารชมุนมุประท้วงของชนชัน้รากหญ้าน้อยลง –  

ซึ่งเป็นคำาตอบต่อโจทย์ที่สอดคล้องต้องตรงกับแง่มุมด้าน “การพัฒนา” 

ของตัวแบบจีน

 สรุปจากประสบการณ์จีน เหลื่อมลำ้ามากขึ้นไม่เป็นไรตราบเท่าที่คน 

ข้างล่างยงัรูส้กึว่าตวัเองได้เพิม่ขึน้ มองย้อนหลงัไป 10 ปี เทยีบกบั 10 ปีก่อน 

เขาดีขึ้นหรือไม่ เขารู้สึกว่าผ่านการกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเขารู้สึกดีขึ้น 

ถามว่าเมือ่เทยีบกบัคนข้างบน มนัลอยไปอยูอ่กีภพหนึง่แล้ว แต่ไม่เป็นไรเพราะ 

เรายงัดขีึน้ ดงันัน้ไม่ได้แปลว่าต้องการความเสมอภาค เหลือ่มลำ้าแต่ถ้าคนข้าง 

ล่างดขีึน้หน่อยมนัจะทนความเหลือ่มลำา้ได้ ผมคดิว่าอนันีค้อืวธิเีข้าใจการพฒันา

ของอลีทีไทย ปัญหาเรือ่งความเหลือ่มลำา้ตกไปถ้าคณุทำาให้เศรษฐกจิโตและคน

ข้างล่างรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้น
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ต้องกำาจดัเสรภีาพในการชมุนมุ แสดงออกและจดัตัง้รวมตวักนัอย่างเข้มงวด 

เพือ่ทีว่่าหากจะมกีารชมุนมุประท้วงเดนิขบวนใดๆ เกดิขึน้แล้ว กจ็ะมขีนาด

เล็กและอายุสั้น หากกีดกันไม่ให้ชุมนุมประท้วงได้เลยก็ทำา แต่ถ้าเกิดการ

ชมุนมุขึน้แล้ว กจ็ำาต้องรบัมอืตอบโต้ – ซึง่กเ็ป็นคำาตอบต่อโจทย์ทีส่อดคล้อง

ต้องตรงกบัแง่มมุด้าน “เสถยีรภาพ” (อย่างน้อยกใ็นระดบัพืน้ผวิทีป่รากฏ) 

ของตัวแบบจีนเช่นกัน

 ผมเขียนแล้วอ่านย่อหน้านี้ซำ้าแล้วผมคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้ คสช.

ตลอดเวลา จำากัดเสรีภาพในการชุมนุมแสดงออกและจัดตั้งรวมตัวกันอย่าง 

เข้มงวด เพือ่ทีว่่าหากว่าจะมกีารประท้วงชมุนมุใดๆ เกดิขึน้แล้วจะมขีนาดเลก็ 

เช่น กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง รวมตัวกันไม่ถึง 1,000 คนแต่ตำารวจมาล้อมราว 

3,000 คน การชมุนมุขนาดเลก็และอายสุัน้ไม่ครบวนัด้วยซำา้ หากกดีกนัไม่ให้

ชมุนมุประท้วงได้เลยกท็ำา ไม่ชมุนมุได้เลยยิง่ด ีแต่ถ้าชมุนมุแล้วให้มนัสัน้และเลก็  

ถ้าเกดิชมุนมุขึน้แล้วจำาต้องรบัมอืตอบโต้ อาจไม่รบัมอืตอบโต้ในทีช่มุนมุทนัที

แต่ตามฟ้องตลอด ข้อหาล่าสุดคือลักทรัพย์เพราะไปเอาไฟของ กฟน. มาใช้

 ตวัแบบจีนเหมือนสินค้าอย่างหนึง่ อีลีทไทยอยากหรือไม่ คำาตอบคือ

อยากได้

ด้านอปุสงค์ต่อตวัแบบจนีของอลีทีไทย: นกัวชิาการไทยคนหนึง่เล่าว่าภาย

หลงัเหตกุารณ์เมษา-พฤษภาอำามหติ ค.ศ. 2010 เขากเ็ริม่ได้ยนิได้ฟังพวก

นายธนาคารไทยพูดกันอย่างเปิดเผยถึง “ระบบทุนนิยมแบบอำานาจนิยม” 

ของจนี ก่อนทีจ่ะพากนับรจิาคเงนิทนุหนนุหลงัการชมุนมุ กปปส. จนนำาไป 

สู่รัฐประหารของ คสช. เมื่อปี ค.ศ. 2014 เขาสรุปว่า: 

 “พวกเขา (นายธนาคารเหล่านัน้) พร้อมแล้วในแบบทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน 

ที่จะเอาเงินของตัวหนุนหลังการพ่ายแพ้ของประชาธิปไตยเนื่องจากความ

หวาดกลัวมวลชน”
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 พวกเขาพร้อมแล้วในแบบทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อนทีจ่ะเอาเงนิของตวัหนนุ

หลงัการพ่ายแพ้ของประชาธปิไตยเนือ่งจากความหวาดกลวัมวลชน เขาอยาก

ได้โมเดลนี้ จีนก็อยากขายนะครับ

ด้านอุปทานของตัวแบบจีน: ฝ่ายจีนก็โฆษณาสรรพคุณเสนอขายตรง 

ตัวแบบจีนแก่ไทยในจังหวะเดียวกันนั้น คือชั่ว 50 วันหลังการรัฐประหาร  

22 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ว่า: 

 “จีนรวมศูนย์มุ่งเน้นการปฏิรูปที่นำาไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 

30 ปีทีผ่่านมา และหวงัว่าการปฏริปูในจนีจะสามารถเป็นแบบอย่างสำาหรบั

บรรดาประเทศกำาลังพัฒนาอื่นๆ ในภูมิภาครวมทั้งประเทศไทย” (“Prem 

Gets an Invite to Visit China”, The Nation, 12 July 2014) 

 จีนเร่ขายตัวแบบจีนให้ไทยก็เพื่อแก่งแย่งแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์กับ

สหรฐัฯ ในไทยและเอเชยีอาคเนย์ เพราะการโฆษณาป่าวร้องสรรพคณุของ

ตวัแบบจนี [การปกครองแบบอำานาจนยิม+เศรษฐกจิตลาด] เท่ากบัเป็นการ

ช่วยกางปีกกำาบงัปกป้องเผดจ็การทหารไทยไว้ในแง่ความชอบธรรรม (แบบ

จนีๆ) และภมูปัิญญา (แบบตะวนัออก) ต่อสายตาโลกโดยเฉพาะเบือ้งหน้า

แรงวิพากษ์โจมตีจากโลกตะวันตก 

 รฐัประหาร คปค. และ คสช. รวมทัง้แนวโน้มอำานาจนยิมของรฐับาลจาก

การเลือกตั้งของไทยนับตั้งแต่ทักษิณเป็นต้นมา จึงเป็นโอกาสให้ตั่วเฮีย

จนีแสดงอำานาจละมนุทางอดุมการณ์ ยืน่อกออกรบัแทนอาตีไ๋ทย ให้หลงัพงิ

ทางการเมอืงแก่อาตีเ๋พือ่ต่อต้านแรงกดดนัจากบลูลีต่ะวนัตก ทำาให้การอาศยั 

ไทยเป็นประตูสู่ ASEAN ทางภูมิรัฐศาสตร์สะดวกดายยิ่งขึ้น 

 พูดอีกอย่างคือจีนเชียร์ตัวแบบอำานาจนิยมของจีนในฐานะที่มันเป็นแค่

เครื่องมือทางอุดมการณ์ไว้ถ่วงทานอิทธิพลของสหรัฐฯ ซึ่งเชียร์สิ่งที่ตรง

ข้ามกันได้แก่ [ประชาธิปไตย + สิทธิมนุษยชน + หลักนิติธรรม] ในเกมต่อสู้

ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์นั่นเอง จนสรุปได้ว่าแนวทาง 

ของจนีในเอเชยีอาคเนย์คอื: [ผลประโยชน์แห่งชาตจินี = ผลประโยชน์ทาง
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ภูมิรัฐศาสตร์ + ตัวแบบจีน] อะไรคือเหล่าปัจจัยที่รองรับความต่อเนื่องทาง

นโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศของไทยต่อจนี (policy continuity) ผ่าน

ข้ามโครงสร้างการเมอืงในระบอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาธปิไตยจากการ

เลอืกตัง้หรอืเผดจ็การทหารนบัแต่ช่วงหลงัสิน้สดุสงครามเยน็เป็นต้นมา โดย

ถกูกำาหนดให้สอดคล้องกบันโยบายของจนีเองด้วย? ตามข้อสรปุสงัเกตของ

เจษฎาพัญ (ดู “อ่านสี่ทศวรรษสัมพันธ์ไทย-จีน” ตอน 2, 7, 14, 15) 

 “การเคลือ่นย้าย (ของไทย) เข้าไปในเขตอทิธพิลทางภมูริฐัศาสตร์ของ

จนี (และออกจากเขตอทิธพิลทางภมูริฐัศาสตร์ของสหรฐัฯ) นัน้ได้กลายเป็น 

ฉันทมติแห่งชาติทางสถาบันและวัฒนธรรม มันไม่เพียงข้ามพ้นเส้นแบ่ง 

'เหลอืง กบั แดง' ภายในประเทศไทยเท่านัน้ หากยงักระทัง่เป็นสญัญาทีห่า 

ได้ยากระหว่างเหลืองกับแดงด้วย” (Benjamin Zawacki, p. 4)

 โครงสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิใหม่ในระดบัโลกและระดบัภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกและเอเชียอาคเนย์ (A new global and regional economic  

opportunity structure) ภายหลงัจนีปฏริปูเศรษฐกจิ เปิดประเทศและเข้าเป็น

ภาคสีมาชกิองค์การการค้าโลกในทีส่ดุเมือ่ปลายปี ค.ศ. 2001 ความต่อเนือ่ง 

และทศิทางนโยบายซึง่ถกูกำาหนดจากหนทางทีเ่ลอืกเดนิมาแล้วในอดตีหรอื

นัยหนึ่งถูกล็อกเอาไว้ภายใต้แรงกดดันของชนชั้นนำาทางธุรกิจและการรวม

ศนูย์ทีร่ฐัราชการ ในกรอบโครงสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคและ

โลกทีม่จีนีเป็นใจกลาง (business elite – pressured and bureaucratic polity 

– centric path dependent or lock – in policy continuity and direction 

under a China – centric global and regional economic opportunity 

structure) 

 วิทยานิพนธ์ของคุณเจษฎาพัญเมื่ออ่านจบแล้วมีคำาถามน่าสนใจ

ประการหนึ่งคือ เขาสังเกตว่ามี continuity ของ policy กล่าวคือนโยบายของ

ไทยต่อจนีมคีวามต่อเนือ่ง คำาถามคอื อะไรคอืเหล่าปัจจยัทีร่องรบัความต่อเนือ่ง 

ทางนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศไทยกบัจนี (Policy continuity) ข้ามผ่าน 
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โครงสร้างการเมอืงในระบอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประชาธปิไตยจากการเลอืกตัง้

หรอืเผดจ็การทหารนบัแต่ช่วงหลงัสิน้สดุสงครามเยน็เป็นต้นมา โดยถกูกำาหนด

ให้สอดคล้องกับนโยบายของจีนเองด้วย 

 ถึงแม้เปลี่ยนระบอบไปมาระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตย แต่

นโยบายเศรษฐกิจของไทยต่อจีนไม่เปลี่ยนเลย เหมือนโดนล็อกไว้ เหตุใดจึง

เป็นเช่นนัน้ ทีน่่าสนใจคอืว่า จากปากคำาของข้าราชการระดบัปฏบิตังิานกลาง

ซึ่งมีส่วนวางนโยบายเศรษฐกิจไทยต่อจีน เวลาเราวางนโยบายเศรษฐกิจของ

ไทยต่อจีน เราดูด้วยว่าจีนวางนโยบายอย่างไร แล้วเราวางให้สอดคล้อง เรา

เป็นเห็บที่ดี เราวางนโยบายเห็บเราต้องรู้ก่อนว่ามังกรจะเป็นอย่างไร 

 เบนจามิน ซาวัคกิ ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ไว้น่าสนใจ เขากล่าวว่าการ

เคลือ่นย้ายของไทยเข้าไปในเขตอทิธพิลทางภมูริฐัศาสตร์ของจนีและออกจาก

เขตอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ นั้น ได้กลายเป็นฉันทามติแห่งชาติ 

(National consensus) ทางสถาบันและวัฒนธรรม มันไม่เพียงข้ามพ้นเส้น

แบ่งเหลืองกับแดงภายในประเทศไทยเท่านั้น หากยังเป็นสัญญาที่หาได้ยาก

ระหว่างเหลืองกับแดงด้วย คือเหลืองแดงเกลียดกันฉิบหาย แต่เห็นพ้องกัน

ว่าต้องค้าขายกับจีนก่อน มันเกิดได้ยังไงที่เรารักกันขนาดนี้ 

 ผมเสนอคำาอธิบายเป็นสองช่วงนะครับ ช่วงแรกคือตอนที่พูดเรื่อง

เศรษฐกิจ ผมคิดว่าเรื่องหลักคือต้องเห็นกรอบทางภววิสัยที่มันล้อมอยู่ ความ

ต่อเนื่องของนโยบายเกิดจากโครงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ในระดับโลก

และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย์ (A new global and 

regional economic opportunity structure) ซึ่งฟอร์มขึ้นมาหลังจากจีนเข้า 

WTO แล้ว สิ่งนี้เองที่ล้อมทำาให้นโยบายมีความต่อเนื่อง ภายหลังที่จีนปฏิรูป

เศรษฐกจิ เปิดประเทศเข้าเป็นภาค ีWTO ในปี ค.ศ. 2001 ความต่อเนือ่งเกดิ

จากสิง่นีล้้อมอยู ่เป็นเงือ่นไขภายนอกระดบัใหญ่ทางเศรษฐกจิ เงือ่นไขภายใน

มคีวามซบัซ้อน คณุเจษฎาพญัพยายามจะบรรยายไว้เป็นช่วงชัน้ บางข้อเสนอ 
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ผมเหน็ด้วย บางข้อเสนอผมไม่เหน็ด้วยแล้วสงัเคราะห์ขึน้มาใหม่ ผมคดิว่ามนั

เกดิจากความต่อเนือ่งและทศิทางนโยบายซึง่ถกูกำาหนดจากหนทางทีเ่ลอืกเดนิ

มาแล้วในอดีตหรือนัยหนึ่งถูกล็อกเอาไว้ ภายใต้แรงกดดันของชนชั้นนำาทาง

ธุรกิจและการรวมศูนย์ที่รัฐราชการในกรอบโครงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใน

ระดับภูมิภาคและโลกที่มีจีนเป็นใจกลาง 

 Policy continuity, Policy direction เกิดจากอะไร ทำาไมนโยบาย

เศรษฐกิจของเราต่อจีนจึงมีความต่อเนื่องจึงหันไปตามจีน ผมคิดว่าเกิดจาก 

อลีทีทางธรุกจิคอยกดดนั และตำาแหน่งศนูย์กลางของการวางนโยบายอยูท่ีต่รง 

กลางของระบบราชการ หน่วยงานราชการทัง้หลายรกัษาความต่อเนือ่งนีเ้อาไว้ 

จากแผน จากโครงการ จากยทุธศาสตร์ทีต่กทอดมาในหลายรฐับาล นกัธรุกจิ

ได้ประโยชน์กล้็อม ตวัระบบราชการทีเ่ป็นผูผ้ลตินโยบายรกัษาความต่อเนือ่งนี้ 

เอาไว้ (path dependent or lock in) เขาทำาแบบนีเ้พราะเขาทำาต่อกนัมาภายใต้ 

โครงสร้างทางภูมิภาคและโลกทางเศรษฐกิจที่มันเอื้อ ขอบคุณครับ
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ผศ.ดร. ประจกัษ์ ก้องกรีต:ิ ผมคดิว่าทกุคนฟังแล้วคงตกอยูใ่นอาการเดยีวกนั

ตอนนี้ คือได้มุมมองใหม่ๆ และข้อมูลใหม่ๆ มามาก ต้องกลับไปย่อยต่อโดย

นำาสไลด์ของอาจารย์เกษียรกลับไปอ่านต่อใน 3 ประเด็นใหญ่ 

 ส่วนที ่1 เรือ่งการฉายภาพความสมัพนัธ์ไทยจนีทีเ่ปลีย่นไปท่ามกลาง

โครงสร้างโอกาสใหม่ในทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งในระดับภูมิภาคและ 

ระดับโลก 

 ส่วนที ่2 คอืการเปลีย่นรุน่ชนชัน้นำาไทย ซึง่นบัเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ

และน่าตกตะลึงมาก เมื่อฟังประโยคที่บอกว่าการรัฐประหารปี 2549 คือการ 

รฐัประหารครัง้สดุท้ายของอเมรกิา กบัการรฐัประหารปี 2557 คอืการรฐัประหาร 

ครั้งแรกของจีนในไทย ผมว่ามีนัยให้คิดต่อได้ลึกซึ้งมากทีเดียว 

 ส่วนสุดท้ายคือ China Model เป็นประเด็นที่พูดสืบเนื่องกันมา อัน 

ทีจ่รงิแล้วต่อเนือ่งมาจากการเสวนาของคณะรฐัศาสตร์เมือ่สปัดาห์ผ่านมา9 มกีาร 

วิวาทะของพรรคการเมือง แล้วมีการพูดถึงประเด็นเรื่องประชาธิปไตยกับการ

พฒันา จนนำามาสูข้่อเสนอว่าประเทศอำานาจนยิมอย่างจนีและสงิคโปร์ทีไ่ม่ต้อง

มีประชาธิปไตยแต่ก็พัฒนาได้หากยึดการพัฒนาเป็นเป้าหมาย ผมคิดว่ามันมี

นัยที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน 

 ขณะนี้ได้เวลาแล้วที่อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แลกเปลี่ยนและ

ถามคำาถาม มปีระเดน็มากมายจากการนำาเสนอของอาจารย์ทัง้สองท่านทีช่วน

ให้ถกเถียง ขอเชิญครับ 

 9 งานเสวนาวชิาการเรือ่ง “อนาคตประชาธปิไตยไทย: ข้ามพ้น กบัดกั ความหวงั?” วนัที่ 
14 มถินุายน 2561 ณ ห้อง ร.103 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
โดยมีผู้แทนพรรคการเมืองร่วมเสวนา ได้แก่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์ 
จาตรุนต์ ฉายแสง พรรคเพือ่ไทย  ธนาธร จงึรุง่เรอืงกจิ พรรคอนาคตใหม่  ไพบลูย์ นติติะวนั 
พรรคประชาชนปฏิรูป ดำาเนินรายการโดย รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์  
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ถามตอบ Q & A

ถ�ม ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ: จากที่เห็นตอนนี้ว่าจีนโดนสหรัฐอเมริกาเล่น

งานทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ การที่ไทยไปเป็นเห็บจีน เป็นเห็บที่ดีของจีนด้วย 

เราจะโดนลกูหลงไหม เราควรไปเป็นเหบ็ของประเทศอืน่ดไีหม หรอืว่าเราควร

อยู่กับจีนต่อหรือเปล่า

ศ.ดร. เกษยีร เตชะพรีะ: เหบ็ทีด่ต้ีองรกัษาความสามารถในการกระโดดเอาไว้ 

เมือ่ไหร่เหบ็ง่อยเปลีย้เสยีขาใช่ไหม หากซดเลอืดเขาแล้วอ้วนเกนิไปโดดไม่ออก 

เขาตกแล้วเห็บตายตามจะแย่ คือผมคิดว่าโดยธรรมเนียมของระบบราชการ

ไทยหรือแม้แต่นักการเมืองไทยที่เรามักจะมีคำาต่อว่าพวกเขา ในงานของ 

เบนจามนิ ซาวคัก ิเขาได้พดูถงึข้าราชการ ได้พดูถงึนกัการเมอืงจำานวนไม่น้อย 

ที่เห็นว่ามันไม่เข้าท่าที่จะผูกติดกับจีนมากเกินไป มีอยู่ เพียงแต่ว่าเสียงของ

เขาอาจจะไม่ดงั และเขาไม่ได้อยูใ่นสถานการณ์ทีจ่ะเข้าไปกำาหนดนโยบายได้ 

ด้วยเงื่อนไขอะไรพวกนี้ ดังนั้นผมไม่คิดว่าโดยแก่นแท้ของธรรมเนียมระบบ

ข้าราชการไทย เราเป็นเห็บที่ไม่กระโดด จริงๆ เราเป็นเห็บที่กระโดดเก่งมา

ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ลองคิดดูสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตอนแรกเราวางตัว

เป็นกลาง ญี่ปุ่นบุกเรากระโดดเกาะหลังญี่ปุ่น เราหวังว่าจะเป็นมหาอำานาจ

วงษ์ไพบูลย์เอเชียบูรพา แต่พอญี่ปุ่นง่อยเปลี้ยเสียท่า เรามีเห็บน้องเสรีไทย

กระโดดไป โอ้โหเห็บหรือแม้แต่เห็บตัวใหญ่อย่างจอมพล ป. ถ้าไปอ่านดูใน

ประวัติศาสตร์ท่านวางแผนสองไว้นะ ท่านเตรียมที่จะหักหลังญี่ปุ่นด้วย 

 ดังนั้นผมคิดว่าธรรมเนียมการเป็นเห็บมันเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่

โบราณ เราต้องรกัษาความสามารถในการกระโดดไว้ แต่ความสามารถในการ 

กระโดดมนัจะเสยีไปเพราะอะไร ผมคดิว่าสองอย่างคอื หนึง่ กลุม่ผลประโยชน์

ที่ฉกฉวยโอกาส คือลืมว่าคุณเป็นคนไทยต้องเป็นเห็บ รักชาติต้องเป็นเห็บ 
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นึกออกไหม เห็บกระโดด แต่แบบพวกฉวยโอกาสหรือเห็นแต่ผลประโยชน์

เฉพาะหน้าส่วนกลุม่ส่วนตน แบบเพือ่นชวนโดดไม่ยอมโดด ดงึขาเขาไว้ ผมคดิ

ว่าแบบนีอ้นัตรายแล้ว จากการค้นคว้าของคณุเจษฎาพญัพบว่า ในสมยัรฐับาล

ชาตชิาย ชณุหะวณั นโยบายแปลงสนามรบเป็นสนามการค้า ทางด้านอนิโดจนี

หลงัจากทีเ่ราจบัมอืเขมรแดง จบัมอืกบัจนี ต้านเฮง สมัรนิ ต้านเวยีดนามมาสบิปี  

นายกฯ ชาตชิายบอกไม่ได้แล้ว ต้องแปลงสนามรบเป็นสนามการค้า ค้าขายกบั 

เวยีดนาม จนีโกรธมากไม่พอใจมาก ไทยใช้เวลากล่อมอเมรกิาไม่นานแต่กล่อม

จนียากมาก พอมกีารพดูเสนอนโยบายนีใ้นกรงุเทพฯ ในเมอืงไทยมนีกัวชิาการ 

นกัการทตู อดตีนกัธรุกจิ ออกมาพดูซึง่เชือ่มโยงกลบัไปได้ถงึบรษิทัใหญ่ทีล่งทนุ 

ในจนีเป็นลอ็บบีก้รุป๊ มนัเป็นการเคลือ่นไหวจากวธิคีดิทางผลประโยชน์ของกลุม่ 

ผมว่าอนันีเ้ป็นอนัหนึง่ทีอ่นัตราย คำาถามคอืว่าใน คสช. เขาเป็นเหบ็ทีด่ ีเหบ็ดี

ทีร่กัษาธรรมเนยีมเหบ็แท้แต่โบราณ หรอืว่าเป็นเหบ็ฉวยโอกาสมผีลประโยชน์

เกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าแบบนั้นลำาบาก

ถ�ม ศ.ดร. เกษยีร เตชะพรีะ: อาจารย์อธบิายว่ามกีระบวนการทีป่ระเทศไทย

จะหันหน้าสู่จีนแล้วหันออกมาจากสหรัฐฯ แปลว่าจะมีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนหรือ

จะมีวิกฤตในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ หรือไม่ กระบวนการหรือ

ปรากฏการณ์นี้จะมีอยู่ต่อไปโดยไม่มีจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนแบบความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกบัสหรฐัฯ จะหมดไปหรอืจะลดลงอย่างต่อเนือ่งโดยไม่มวีกิฤตใดๆ 

ศ.ดร. เกษยีร เตชะพรีะ: ผมคดิว่าเรือ่งโครงสร้างยากกว่า พอเราผกูพนักนัมา

นาน คณุเดนิร่องนัน้นานๆ มนัคอืมรดกทีส่ะสมโดนลอ็กไว้ การทีจู่่ๆ  จะถอนตวั 

มันไม่ง่ายอย่างนั้น ต้องคิดอย่างเป็นระบบ คือต้องมียุทธศาสตร์การถอนตัว 

20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีได้พดูถงึการถอนตวัจากมงักรหรือเปลา่ ไม่รู้ 

เรือ่งโครงสร้างลำาบากหน่อยเพราะจะกระทบคนจำานวนมาก คนตวัเลก็ตวัน้อย 
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ด้วย เบนจามนิ ซาวคัก ิโทษสหรฐัอเมรกิามากกว่าโทษไทย ว่าอเมรกิาในยคุ

กลางๆ มัวไปสนใจสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและละทิ้งไทย มากกว่าว่า

เป็นความประสงค์ของไทยทีจ่ะเดนิเข้าหาจนี แล้วดสูหรฐัอเมรกิาตอนนีภ้ายใต้ 

ประธานาธบิดทีรมัป์ ผมคดิว่าสหรฐัฯ ต้องใช้เวลา 3-4 ปีเป็นอย่างตำา่ถ้าทรมัป์ 

อยู่ กว่าที่จะกลับมาสนใจเอเชีย กลับมาสนใจไทยในแบบที่ซาวัคกิคาดหวัง 

ในส่วนของไทยผมยังคิดว่าเรายังรักษาธรรมเนียมเห็บดีเอาไว้ได้

ถ�ม ศ.ดร. เกษยีร เตชะพรีะ: ตอนเริม่ต้นอาจารย์บอกว่าได้ไอเดยีจากการที่

คนอืน่มองไทย อาจารย์บอกว่าภมูริฐัศาสตร์ของไทยเป็นมมุมองใหม่ทีอ่าจารย์

ได้รับ อยากให้ขยายความตรงนี้ หมายถึงว่าภูมิรัฐศาสตร์ของไทยที่มีความ

สำาคญัทัง้ในทางอาเซยีนและของจนีกบัอเมรกิาเอง เพราะว่าจรงิๆ แล้วไทยเอง 

น่าจะใช้ Balance of Power อยู่ด้วยกับทั้งจีนและสหรัฐฯ ตอนนี้

ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ: ทำานองที่ท่านพูด คือผมไม่ได้เป็นนักภูมิรัฐศาสตร์ 

ผมสนใจเรื่องการเมือง เรื่องการเมืองวัฒนธรรม หรือแม้แต่เรื่องฟุตบอลยัง 

น่าสนใจกว่าเรือ่งภมูริฐัศาสตร์อกี ดงันัน้นีเ่ป็นความรูใ้หม่สำาหรบัผม เพราะว่ามนั 

ทำาให้เราเหน็ว่าเกมทีเ่ราเล่นในการเมอืงไทยมนัไม่ได้ถกูกำาหนดตวัเล่นภายใน

ประเทศเท่านัน้ หรอืแม้แต่ตวัเล่นในประเทศ การตดัสนิใจทำาการต่างๆ เหตผุล

อาจจะเชือ่มโยงกบัภมูริฐัศาสตร์ข้างนอกได้ คนอืน่อาจรูม้านานแล้วแต่สำาหรบั

ผมเป็นความรู้ใหม่ มีเรื่องให้คิดมากขึ้นเลยนอนไม่หลับ

ถ�ม ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ: ถ้าเราดูในอนาคต หากจีนจะมีอิทธิพลแล้ว

ระบบ China model ทีอ่าจารย์กล่าวมาจะมอีทิธพิลในไทยมากขึน้ แล้วปัญหา

ของประเทศเรา เราจะทำาอย่างไรกบัตวัแบบจีนในอนาคต เช่นระบบการเมือง
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ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ: ต้องขอโทษท่านผู้ดำาเนินรายการก่อน ตามความ

เข้าใจของผม ที่บอกว่าเป็น The last American coup ผมจะแปลว่าเป็น

รัฐประหารแบบอเมริกันครั้งสุดท้าย มากกว่าจะเป็น รัฐประหารของอเมริกา

ครัง้สดุท้าย และ The first Chinese coup ผมคงแปลว่าเป็น รฐัประหารแบบ

จีนครั้งแรก มากกว่าจะแปลว่าเป็น รัฐประหารของจีนครั้งแรก 

 มันโยงกับข้อคำาถามนี้ด้วยก็คือว่า มีการยืนยันจากผู้นำาการเมืองที่

ติดต่อกับผู้นำาจีนอย่างน้อยสองคนว่า จีนไม่แคร์หรอกว่าคุณปกครองระบอบ

อะไร ขอเพียงแต่ว่าเขาทำาการค้าได้ผลประโยชน์จากคุณ แล้วดำาเนินไปโดย

ราบรื่น คุณจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ จีนไม่สนใจ แต่เผอิญว่าใน

ภมูริฐัศาสตร์แถบนีใ้นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มนัชงิกนัระหว่างสหรฐัอเมรกิา

กับจีน แล้วอเมริกาขายอะไร อเมริกาขาย Human Rights ขาย Liberal  

Democracy ดงันัน้เกมของจนีทีน่ีจ่งึต้องเป็นเกมของ China Model เพราะว่า

อเมรกิาชเูรือ่งสทิธมินษุยชน ชเูรือ่งประชาธปิไตย ชเูรือ่งการเลอืกตัง้ อเมรกิา

และยุโรปตะวันตกตำาหนิไทยแต่จีนปกป้อง ตั่วเฮียปกป้อง เป็นค่านิยมแบบ

เอเชีย เราไม่จำาเป็นต้องเป็นแบบฝรั่งก็ได้ เป็นความอุ่นใจกับการที่มีตั่วเฮีย

มาปกป้องเรา แต่ว่าเบนจามนิ ซาวคัก ิประเมนิว่า เอาเข้าจรงิถ้าสภาพการณ์

ดลุทางภมูริฐัศาสตร์ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนีมนัเปลีย่นไป กไ็ม่แน่ว่าจนีจะ

ต้องนึกถงีตัวแบบจีนว่าเป็นเรื่องสำาคัญมากเท่ากับผลประโยชน์ในเรื่องการค้า

หรือในเรื่องอื่น ดังนั้นเรื่องตัวแบบจีน ผมยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องของอีลีทไทยที่

อยากได้แบบนี้มากกว่า ที่หลงใหลกับตัวแบบแบบนั้นแล้วคิดว่าจะลอกโมเดล

จีนมาใช้ในเมืองไทยได้ โดยที่คุณไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีสมาชิกเป็น 

ร้อยล้านกว่าคน คือไม่มีกลไกไม่มีธรรมเนียมประเพณีแบบนั้น แล้วคุณคิดว่า

จะลอกโมเดลมาได้ง่ายๆ แบบนั้น ผมคิดว่าตลกมาก
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ผศ.ดร. ประจกัษ์ ก้องกรีต:ิ ประเดน็ทีผ่มสนใจและอยากได้ความรู ้คอืผมเป็น

คนชอบดบูอลแต่ไม่ได้มคีวามรูเ้รือ่งการเป็นเจ้าของทมี ทีบ่อกว่ามนีกัการเมอืง 

มาเป็นเจ้าของสโมสร ในแง่การบรหิารหมายถงึงบประมาณมาจากไหน เป็นเงนิ 

ส่วนตวัของนกัการเมอืงในการลงทนุสร้างทมีงาน บรหิารสโมสร หรอืว่าเป็นงบ

ทีผ่่านมาจากพวกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ครบั 

 อยากจะชวนอาจารย์ชาลนิ ีสนพลาย คยุต่อถงึนยัของงานวจิยัทีศ่กึษา 

ถ้าสมมติเราโยงกับการเมืองปัจจุบัน คือถ้าเราดูพรรคพลังประชารัฐตอนนี้

โมเดลในการสร้างพรรคคือกลับไปสู่โมเดลแบบเอามุ้งการเมืองหลายมุ้งมา

รวมกนั ทีเ่ขาบอกว่าไปดดูมา ถ้าดจูากคนทีถ่กูดดูคอืพวกเจ้าพ่อนกัการเมอืง

ท้องถิน่ทัง้หลายทีม่ชีือ่เสยีงดเีด่นดงัในแต่ละจงัหวดั นกัการเมอืงหลายคนเป็น

เจ้าของสโมสรฟตุบอลทีม่ชีือ่เสยีง อาจารย์คดิว่าโมเดลนีจ้ะประสบความสำาเรจ็

หรอืไม่ หากดจูากการลงพืน้ทีข่องอาจารย์ ดจูากภมูทิศัน์การเมอืงทีเ่ปลีย่นไป 

เขาคงมอีทิธพิลในการเมอืงท้องถิน่สงู อย่างทีอ่าจารย์พดูว่าในการเมอืงระดบั

ชาต ิความนยิมทีแ่ฟนสโมสรฟตุบอลมต่ีอทมีและตวัผูบ้รหิารมนัแปลงมาสูก่าร

ทีเ่ขาจะเลอืกคนเหล่านีใ้นการเลอืกตัง้ครัง้หน้าทีจ่ะมาถงึหรอืไม่โดยไม่ได้สนใจ

ว่าจะสังกัดพรรคอะไร เน้นเลือกไปที่ตัวบุคคล มันยังเป็นเช่นนั้นอยู่หรือเปล่า 

อ. ช�ลนิ ีสนพล�ย: เงนิทีล่งทนุไปในสโมสรฟตุบอลหลกัๆ แบ่งเป็นหลายก้อน 

ก้อนทีใ่หญ่ทีส่ดุของสโมสรฟตุบอลไทยจะมาจากสปอนเซอร์ แต่กม็เีงนิก้อนอืน่

อีก เช่น การขายของที่ระลึก การขายตั๋วซึ่งมาจากแฟนบอลโดยตรง อีกก้อน

หนึ่งคือพวกลิขสิทธิ์ เงินก้อนที่ใหญ่ที่สุดคือก้อนที่มาจากสปอนเซอร์ การมา

ของสปอนเซอร์จะสมัพนัธ์กบัตวันกัการเมอืงทีเ่ป็นเจ้าของสโมสรฟตุบอลด้วย 

สปอนเซอร์มาจากทั้งมูลค่าของสโมสรเอง และ position เช่นเป็นสโมสรที่มี 

แฟนบอลเขา้มาชมเยอะ หรอืวา่มอีนัดบัในตารางด ีได้ไปแข่งถ้วยเอเชยี สิง่นี้ 

จะส่งผลให้สปอนเซอร์เข้ามา อันนี้เป็นเงินมาจากทางที่ 1 
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 ทางที่ 2 คือมาจากพวกธุรกิจในพื้นที่ ธุรกิจที่มีคนในพื้นที่เป็นกลุ่ม 

เป้าหมาย เช่น ถ้าหากสโมสรฟตุบอลราชบรุ ีเราจะได้เหน็โรงงานมติรผลทีอ่ยู่

ในจงัหวดัราชบรุเีป็นสปอนเซอร์ หรอืถ้าเป็นสโมสรฟตุบอลชยันาทอาจจะเหน็ 

คโูบต้าเป็นสปอนเซอร์ สปอนเซอร์สะท้อนลกัษณะแฟนบอลในพืน้ทีน่ัน้ๆ ด้วย 

 ทางที ่3 กค็อืเงนิก้อนทีม่าจากสายสมัพนัธ์ส่วนตวัของผูบ้รหิารสโมสร 

หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคธุรกิจก็จะสามารถตอบแทนทางธุรกิจได้มาก 

ส่วนนี้จะสามารถดึงสปอนเซอร์เข้ามาได้ เท่าที่คุยกับทางสโมสรบางสโมสร 

เขาเล่าให้ฟังว่า มสีปอนเซอร์ทีเ่ข้ามาในลกัษณะนีด้้วยสายสมัพนัธ์ของผูบ้รหิาร

สโมสรเยอะเหมือนกัน

 อกีประเดน็หนึง่ เรื่องเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใน

ช่วงแรกทีส่โมสรฟตุบอลเป็นสโมสรสมคัรเล่นหรอืกึง่อาชพี องค์การบรหิารส่วน 

จงัหวดัสามารถสนบัสนนุสโมสรได้และไม่ผดิ แต่ว่าพอเป็นสโมสรฟตุบอลอาชพี 

แล้ว คอืถกูบงัคบัให้ต้องเป็นอาชพีตัง้แต่หลงัปี 2551 เป็นต้นมา หาก อบจ. เป็น 

สปอนเซอร์หรอือดุหนนุสโมสร จะกลายเป็นกรณทีีห่ลายท่านอาจจะเคยได้ยนิ

คือ สตง. เรียกเงินคืน บอกว่าเป็นการใช้เงินผิดประเภท เป็นการใช้เงินไปใน

ภารกจิทีไ่ม่ใช่ภารกจิของ อบจ. มนัทำาให้ อบจ. ต้องถอยจากสถานการณ์เป็น

สปอนเซอร์ตัง้แต่นัน้มา แต่ว่าถ้านกัการเมอืงมสีายสมัพนัธ์ทีด่กีบัรฐัหรอื อบจ. 

ในพืน้ที ่มนักย็งัมช่ีองทางทีใ่ช้ทรพัยากรของรฐัได้โดยอ้อมโดยทีไ่ม่ได้เป็นเงนิ 

อบจ. โดยตรง อย่างเช่นใช้สนามได้สะดวกสบายขึน้ หรอืว่าขอความสนบัสนนุ

หรอืขอเช่าทีท่ีเ่ป็นทรพัยากรของรฐัได้ง่ายขึน้ในราคาทีไ่ม่สงูมาก อนันีเ้ป็นการ

พูดถึงโดยรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะจงจังหวัดใด

 คำาถามที่สองซึ่งยากมาก พลังดูดของพรรคพลังประชารัฐ หากดูด

พวกนกัการเมอืงเหล่านีเ้ข้ามาแล้ว ความนยิมของนกัการเมอืงเหล่านีจ้ะส่งผล 

อย่างไรกับการเลือกตั้ง โดยส่วนตัวดิฉันมองว่าสโมสรฟุตบอลกลายมาเป็น

ทรัพยากรทางการเมืองอย่างหนึ่งของนักการเมืองได้ วิธีการคิดการตัดสินใจ 
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ทางการเมืองอาจจะไม่ได้ง่ายเช่นนั้น เราอาจจะต้องวางการให้ความสำาคัญ

ว่าประเด็นไหนสำาหรับเรามันสำาคัญมากกว่ากันใช่ไหม ในการเลือกตั้ง ความ 

ชื่นชอบที่มาจากสโมสรฟุตบอลจะมาแทนที่นโยบายของพรรคการเมืองที่

นักการเมืองสังกัดได้หรือเปล่า ดิฉันคิดว่าตอบไม่ได้ขนาดนั้นว่ามันแทนที่ได้

เต็มที่หรือเปล่า คิดว่าปรากฏการณ์พวกนี้บอกเรามากกว่าว่า จริงๆ แล้วการ

เลือกตั้งในต่างจังหวัดมีความซับซ้อนและมีวิธีคิดที่หลากหลายในการที่เขาจะ 

เลอืกหรอืจะชืน่ชอบนกัการเมอืงแล้วไปโหวตให้ใคร จะชอบใครไม่ใช่แค่ประเดน็ 

เรื่องการซื้อเสียงหรือนโยบายของพรรคอย่างเดียว มีประเด็นเรื่องอื่น เช่น 

ประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ท้องถิ่น (local identity) ปรากฏขึ้นมาด้วย

ถ�ม อ. ช�ลนิ ีสนพล�ย: พอบอกว่าตวัสโมสรฟตุบอลทำาหน้าทีเ่ป็น Identity 

ให้กบัคนในจงัหวดั แต่ถ้าสมมตเิพิม่ประเดน็เรือ่งความขดัแย้งเข้าไป คำาถามคอื

เวลาอาจารย์ลงพื้นที่ อาจารย์เห็นประเด็นความขัดแย้งที่อยู่ภายในสโมสรนั้น 

บ้างหรอืไม่ แล้วตวัสโมสรพยายามจดัการกบัปัญหานัน้อย่างไร เช่นในบรุรีมัย์ 

คงไม่ใช่ว่าคนบุรีรัมย์ทุกคนเห็นด้วยกับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เวลาไป

ลงพื้นที่ตรงนั้น

 คำาถามต่อมาคือ ถ้าเรื่องสโมสรฟุตบอลมันโยงกับการรักษาความ 

ชอบธรรมหรือการรักษาคะแนนเสียง แปลว่าตัวคนซึ่งควบคุมสโมสรอยู่ทั้งที่

เป็นนักการเมืองก็ตาม เป็นอีลีทในสโมสรก็ตาม เขาคิดถึงโจทย์เรื่องการผลัด

รุน่ต่อไปไหม ในแง่ทีห่ากตวัสโมสรไม่ใช่แค่เกีย่วพนักบัผลประโยชน์ทางธรุกจิ

อย่างเดียว แต่มันเป็นพื้นที่ในการรักษาคะแนนเสียงด้วย แปลว่าถ้าสมมติว่า

คณุเนวนิ ชดิชอบ หรอืว่าภรรยาของคณุเนวนิต้องผลดัรุน่ไปสูม่อืคนรุน่ถดัไป 

เขาคิดถึงโจทย์ที่มันจะมาถึงในอีกสัก 5 ปี 10 ปีข้างหน้าอย่างไรบ้าง 
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อ. ช�ลนิ ีสนพล�ย: ดฉินัจะยกตวัอย่างกรณขีองชลบรุ ีเอฟซ ีในช่วงทีล่งพืน้ที่ 

เก็บข้อมูล จะพบว่าประเด็นเรื่องเหลืองแดงมีความคุกรุ่นอยู่ในระดับประเทศ 

แต่พบว่าแฟนบอลค่อนข้างระมัดระวังที่จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน

พื้นที่ฟุตบอล เพราะว่าเขาตระหนักดีว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟ 

และทำาให้เกิดความขัดแย้งได้ แล้วแฟนบอลไม่ต้องการที่จะให้เรื่องพวกนี้มา

ทำาลายชมุชนทีส่โมสรฟตุบอลสร้างขึน้ในทีท่ีเ่ขาอยู ่เขาจะไม่ค่อยพดูถงึประเดน็นี้ 

เท่าไร ทางสโมสรชลบุรีฯ เอง พรรคพลังชลรวมถึงกลุ่มเรารักชลบุรีก็ทราบดี 

ถงึความอ่อนไหวของการเมืองเหลืองแดง ในการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ. 

ครัง้ล่าสดุของชลบรุ ีเขาไม่ได้วางตำาแหน่งของตวัเองว่าเหลอืงหรอืแดง แต่วาง

ตำาแหน่งของตวัเองว่าเป็นพรรคของเรา บ้านของเรา ซึง่สอดคล้องกบัตำาแหน่ง

ของสโมสรฟตุบอลปีนัน้ ชลบรุ ีเอฟซใีช้คตว่ิา “ทมีของเราทางของเรา” คล้าย

ว่าชปูระเดน็เรือ่งความเป็นชลบรุ ีคนทีจ่ะลงสมคัรในนามของพรรคพลงัชลหรอื

กลุ่มเรารักชลบุรีคือคนบ้านเรา พวกเราคือคนชลบุรี ซึ่งสอดคล้องไปด้วยกัน

กับอัตลักษณ์ที่สโมสรฟุตบอลชลบุรีฯ สร้างขึ้นในหมู่แฟนบอล พยายามที่จะ

ไม่เอาประเดน็เรือ่งเหลอืงแดงเข้ามาเกีย่วข้อง แต่ชคูวามเป็นท้องถิน่มากกว่า

 ส่วนประเดน็เรือ่งการผลดัรุน่ เท่าทีเ่หน็จากสโมสรบรุรีมัย์ฯ คณุเนวนิ 

ให้ลูกทั้งสามคนของเขากับคุณกรุณาเข้าไปมีส่วนในสโมสรฟุตบอลด้วยพอ

สมควร ลกูสาวชือ่คณุชดิชนก ชดิชอบ เข้ามามบีทบาทเรือ่งการออกแบบเสือ้ผ้า 

ในธรุกจิอะไรพวกนีด้้วย เขาคดิว่าควรเตรยีมพร้อมทีจ่ะสบืต่องานให้กบัรุน่ลกู

เหมอืนกนั ในขณะทีฝ่ั่งชลบรุฯี ไม่ค่อยเหน็รุน่ที ่3 ของตระกลูคณุปลืม้เข้ามา 

แต่จะเหน็บทบาทของรุน่ที ่2 รุน่ลกูของคณุอรรณพ สงิโตทอง ซึง่เป็นผูบ้รหิาร

เข้ามาผลักดันสโมสรด้วยพอสมควร

ถ�ม อ. ช�ลนิ ีสนพล�ย: ถ้ามองเทยีบกบัพวกสโมสรฟตุบอลในต่างประเทศ  

ตวัอย่างเช่นลเิวอร์พลู คอืความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าของสโมสรกบัแฟนบอลเป็น 
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ความสมัพนัธ์ในแบบทีว่่าหากทมีทำาผลงานแย่แล้วแฟนบอลไม่พอใจ ร้องเรยีน 

หรือเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด หรือชลบุรี 

เอฟซี ที่เจ้าพ่อในเมืองเป็นเจ้าของสโมสรด้วย ความสัมพันธ์ของแฟนบอลจะ

ทำาได้ในแบบสโมสรฟตุบอลอาชพีในระดบัโลกแค่ไหน หรอืมนัมข้ีอจำากดัอะไร

และอย่างไร สมมตทิมีตกตำา่ ผลงานไม่ด ีแฟนบอลมโีอกาสทีจ่ะกดดนัให้มกีาร

เปลี่ยนตัวผู้บริหารได้ไหม

อ. ช�ลนิ ีสนพล�ย: อาจจะต้องแยกกนัเป็นกรณเีป็นสโมสรไป ความสมัพนัธ์

ระหว่างตัวแฟนบอลกับสโมสรและผู้บริหารสโมสรในแต่ละสโมสรของไทย 

ค่อนข้างจะไม่เหมอืนกนั เช่น ชลบรุฯี กม็คีวามกดดนัแต่ไม่ค่อยพดูให้คนนอก

ชมุชนรูเ้ท่าไหร่ เพราะรูส้กึว่าการวพิากษ์วจิารณ์ชมุชนของตวัเองให้คนอืน่ฟัง

เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำา รวมไปถึงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บริหารสโมสรด้วย อาจมี 

กรณเีรือ่งการร้องเรยีนเรือ่งการบรหิารจดัการ เพยีงแต่ว่าชลบรุฯี จะไม่พยายาม

ทำาให้เรื่องมันออกมานอกชุมชน ให้คนอื่นรู้ว่าในชุมชนมีปัญหาอะไรทำานองนี้ 

 ถ้าเป็นกรณีบุรีรัมย์ฯ แฟนบอลจะมีบ้างเหมือนกันเวลาที่ทีมแพ้หรือ

มีปัญหา แต่ว่าการตอบสนองอาจเป็นคนละอย่าง คือคุณเนวินค่อนข้างแสดง 

ความเป็นเจ้าของสโมสรเด่นชดัมากกว่าถ้าเทยีบกบัชลบรุฯี เวลามปีระเดน็พวกนี้ 

ขึ้นมา เขาจะพยายามบอกว่าเขารักสโมสรและลงทุนมากกว่า เพราะฉะนั้น 

สิง่ทีเ่ขาเลอืกคอืสิง่ทีด่ทีีส่ดุสำาหรบับรุรีมัย์มากกว่าทีแ่ฟนบอลจะรูไ้ด้ ไม่เหมอืนกบั 

สโมสรอื่น เท่าที่ทราบสองสโมสรนี้ก็จะมีวิธีตอบสนองไม่เหมือนกัน

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ: คำาถามปิดท้ายครับ China Model หากจะเวิร์ก 

ดเูหมอืนว่ามนัต้องวางอยูบ่นเงือ่นไข 2 อย่าง คอื หนึง่ เศรษฐกจิยงัต้องเจรญิ

เติบโตโชติช่วงชัชวาล เพื่อรักษาความพึงพอใจของคนในสังคมไม่ให้เกิดการ

ประท้วงใช่ไหม สอง ต้องคมุทางการเมอืงได้จรงิ ไม่ให้มคีวามป่ันป่วนวุน่วาย 
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ในการแข่งขันทางการเมือง ในสมการการเลือกตั้ง สมมติว่าถ้าอีลีทไทยยึด 

China model เป็นเป้าหมายจริงๆ การเลือกตั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา 

แต่ว่าในแง่นี้จะบรรลุ China Model อย่างไรกับโจทย์ที่จะต้องจัดการเลือกตั้ง 

ด้วย ไม่ทราบว่าอาจารย์มองเหน็ทางข้างหน้าตรงนีอ้ย่างไร ถ้าเรายดึกบั China 

Model ว่าอีลีทไทยอยากได้แบบนี้ 

ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ: ในที่สุดแล้วผมคิดว่าเขาคงจะพยายามบริหาร

จัดการการเลือกตั้งให้ออกมาสอดคล้องกับระเบียบอำานาจแบบเก่าใช่ไหม  

เราเหน็ความพยายามทีช่ดัเจนตัง้แต่ในรฐัธรรมนญูแล้ว อะไรกแ็ล้วแต่หากเขา

ได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งซึ่งเขาคุมไม่ได้คงทำาให้ยุ่งพอสมควร ดังนั้นเขาคง

อยากได้รัฐบาลที่ประกอบด้วยนักการเมืองและหัวหน้ารัฐบาลที่เขาคุมได้ ซึ่ง

ผมคดิว่ามนัมภีาพการแสดงตวัทีช่ดัเจน เพราะผมคดิว่าเวลาทีเ่ราคดิถงึเกลยีว

ความสัมพันธ์ทั้งเกลียวมันมากไปกว่า คสช. และกองทัพ ถ้าเราคิดถึงเกลียว

ของความสัมพันธ์ที่กว้างแล้วจะเริ่มเห็นจิ๊กซอว์ตัวต่างๆ มันเหมือนกับว่า ที่

ท่านพดูแบบนีเ้พราะท่านอยากจะต่อตรงนี ้ทีท่่านแสดงท่าทแีบบนีเ้พราะท่าน

อยากจะลงมาตรงนี้นี่เอง

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ: สุดท้ายขอปิดการเสวนาของสาขาการเมืองการ

ปกครองไว้ ณ ที่นี้ คิดว่าได้ประเด็นสาระที่น่าสนใจมากทีเดียว ในโอกาสนี้

ผมในฐานะผู้อำานวยการศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน 

ถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฟังการเสวนาในวันนี้ สวัสดีครับ




