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: สานักงานส่ งเสริ มและสนับสนุนวิชาการ 8 จังหวัดลพบุรี (สสว.8)
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หน้า ก

คำนำ
การวิจัยภายใต้โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
โดยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.1–12) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และวทัญญู ใจบริสุทธิ์ (หัวหน้าคณะที่ปรึกษาและนักวิจัยหลัก) โดยงานวิจัยนี้ การกาหนดขอบเขตและ
วัต ถุประสงค์ของงานวิจัย การกาหนดกลุ่ม เป้าหมาย การกาหนดพื้นที่ ศึกษา การออกแบบเครื่องมือในการวิจัย
ตลอดจนการเก็บ ข้อมูลในพื้ นที่ เป็น ภาระหน้าที่ของสานั กงานส่งเสริม และสนั บ สนุน วิชาการทั้ง 12 พื้ นที่ ส่วน
ภาระหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา คือ การนาข้อมูลที่ได้ม าจากพื้นที่ ตลอดจนข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษารวบรวม
ทบทวนบรรดาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาวิ เคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อ ให้ได้มาซึ่งคาตอบของคาถามของงานวิจัยที่
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการต้องการ
ผลการศึกษาก่อให้เกิดระบบการจัดการผลกระทบด้ านสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชนและ
แนวทางเตรี ยมความพร้ อมส าหรั บ กลุ่ ม เป้ าหมายเมื่ อเข้ าสู่ การเป็ น ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ งคณะผู้ วิ จั ยขอขอบคุ ณ
ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ และคณะ นายชัชวาล มะโนวัฒนา ทีมงานวิทยากรอารมณ์ดี ในที่เป็นวิทยากรกระบวนการ
ให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนาชุม ชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์( อพม.)
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.) กลุ่ม เด็กและเยาวชน กลุ่ม สตรี กลุ่ม ผู้สูงอายุ ที่ได้ร่วมให้ข้อมูลจน
สาเร็ จ ลุล่วงเป็ น อย่างดี หวั งเป็ น อย่ างยิ่งว่ ารายงานโครงการเสริม สร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้ จัดทา
ขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1 วัตถุประสงค์
1.2 ขอบเขตของการศึกษา
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1
3
3
3

บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 ความเป็นมาของอาเซียนและความสาคัญของประชาคมอาเซียน
2.1.1 ความเป็นมาของอาเซียน
2.1.2 วัตถุประสงค์ และหลักการของอาเซียน
2.1.3 โครงสร้าง และกลไกการดาเนินงาน
2.1.4 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)
2.1.5 ความร่วมมือของอาเซียน
2.1.6 ประชาคมอาเซียน
2.2 แนวคิดการจัดการทางตนเองของชุมชน
2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ
2.2.2 แนวคิดและหลักการของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
2.2.3 ตัวชี้วัดพื้นที่จัดการตนเอง
2.2.4 วิธีการสาคัญ/กระบวนการสาคัญที่จะไปให้ถึง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”
2.3 แนวคิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทุนทางสังคม
2.3.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2.3.2 ทุนของชุมชน (ทุนของสังคม)
2.3.3 ความหมายของทุนทางสังคม
2.3.4 ลักษณะเด่นของทุนทางสังคม
2.3.5 รูปแบบ/ประเภททุนทางสังคม
2.3.6 ทุนทางสังคมเข้มแข็ง-เศรษฐกิจเข้มแข็ง-ประชาธิปไตยเติบโต
2.3.7 ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากทุนทางสังคม
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2.4 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
2.4.1 การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
2.4.2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
2.4.3 ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights)
2.4.4 การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
2.4.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
2.4.6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ
2.5.2 ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
2.5.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม
2.5.4 รูปแบบของการมีส่วนร่วม (Type of Participation)
2.5.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.6 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.7 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.8 การวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.9 บทบาทของผู้นากับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.5.10 การบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.6 แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

บทที่ 3 วิธกี ารศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
3.1 วิธีการศึกษา
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
3.2 ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key Informant)
3.3 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 วิธีการดาเนินงานของที่ปรึกษา
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4.2 ข้อมูลจากพื้นที่กับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
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4.2.2 มิติด้านเศรษฐกิจ
4.2.3 มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
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บทสรุปผู้บริหำร
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast Asian
Nations: ASEAN) กาลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ประกอบไปด้วยสามเสา
หลักคือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: ASC)ประชาคมเศรษฐกิจ
(ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคม-วัฒ นธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural
Community: ASCC) ทั้งนี้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มี วัตถุประสงค์หลักในการให้ภูมิภาคฯ แห่งนี้
เป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎ กติกาเดียวกัน มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นพลวัต
มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับการบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และการพึ่งพาอาศัยกันและกันของประเทศต่างๆ ในโลก
(ASEAN Secretariat, 2009) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่คาดหวังว่าจะทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิต
ร่ ว มกั น (Single Market and Single Production Base) และมี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า บริ ก าร การลงทุ น
เงิ น ทุ น และแรงงานมี ฝี มื อ อย่ า งเสรี (Free Flow of Goods, Services, Investments and Skilled Labors
and Free Flow of Capital) รวมทั้งผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้า/บริการ ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ
จากภายในภูมิภาคฯ และสามารถเดินทางภายในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น (ASEAN Secretariat,
2008) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน มีคุณลักษณะในการให้ความสาคัญกับการพัฒนามนุษย์ การ
คุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการ
ลดช่องว่างการพัฒนา (ASEAN Secretariat, 2009)
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ อันสะท้อนถึงภาระหน้าที่ของสามเสาหลักอาเซียนก็อาจจะมองเห็นได้ว่าการก้าว
ไปสู่ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ยนจะสามารถยั งประโยชน์ ห ลายประการ แต่ อ ย่างไรก็ต ามการบู รณาการสู่การเป็ น
ประชาคมตามทฤษฎีก็อาจนาไปสู่ผลกระทบ อันเกิดมาจากการเกี่ยวพันกันมากยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิก ดังเห็นได้
จากปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรโซนที่เกิดขึ้นกับสหภาพยุโรป นอกจากนี้ความเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้น
อันเนื่องมาจากการบูรณาการยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยหลายต่อหลายประการไม่ว่าจะเป็น ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจข้ามชาติ ปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาการไหลบ่าของวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติ ซึ่งผู้รับจะค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรมเหล่านั้น หลังจากนั้นผู้รับก็จะยึดถือและเชิดชูวัฒ นธรรมแบบใหม่ ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการลบเลือนและลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่ จนกระทั่งผู้รับ วัฒนธรรม
อาจจะต้องตกอยู่ในสภาพที่เป็นอาณานิคมทางสังคมและวัฒนธรรม โดยกลไกอุดมการณ์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะครอบงา
และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ตามอย่างของวิถีแห่งทุน
โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการผลกระทบด้านสังคมจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน 2) เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสาหรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเมื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม
เพื่อทาการค้นหาประเด็นตามข้อคาถามของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ เพื่อที่จะนาเนื้อหาในการสัมภาษณ์มาใช้งานในการ
วิเคราะห์และตีค วามกับ กลุ่มเป้าหมายในชุมชน กับ แนวทางการสร้างระบบการจัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน อย่างเป็ นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น แนวทางในการ
สนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ มีดังนี้
ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชุมชน ลักษณะประเด็นปัญหาแต่
ละประเด็น สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น และในแต่ละชุมชนมีระบบการจัดการอะไรบ้าง และจะมีวิธีการนาระบบ
จัดการที่ มีอยู่ม าปรับ ใช้ เพื่ อหาแนวทางการรองรับ ผลกระทบอย่างไร บทบาทของกลุ่ม /องค์กรที่ มีอยู่ในชุม ชน
ตลอดจนหน่วยงานใดบ้างที่เข้าทาการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน ปัจจัยสาคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่วิจัย คือ พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 ชุมชน ในพื้นที่ สานักงานส่งเสริม
และสนับสนุนวิชาการ 1–12 (สสว.1–12) รวม 12 พื้นที่ ที่ตั้งอยู่ในทั่วทุกภาค โดยพิจารณาจากพื้นที่ชุมชนซึ่งคาด
ว่าจะได้รับผลกระทบการจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ซึง่ ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวน สสว. ละ 240 คน
(โดย สสว.8 กาหนดกลุ่มเป้าหมาย 5 พื้นที่ๆละ 100 คน รวม 500 คน) ตลอดจนทาการกระจายกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ ผู้นาชุมชน ข้าราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ
อาสาสมัครต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้า นักศึกษา นักเรียน เป็นต้น
ผลการศึกษาที่ คณะผู้ วิ จัยค้ นพบแบ่ งออกได้เป็ น 2 ส่ วน ส่วนแรก คือ ผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิ ดจากการ
บู รณาการเป็ นประชาคมอาเซี ยนในระดั บชุ มชน ส่ วนที่ สอง คื อ ระบบการจั ดการผลกระทบอั นเกิ ดมาจากการบู รณาการ
เป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
ส าหรั บ ส่ ว นแรก ผลกระทบที่ ค าดว่ า จะเกิ ด จากการบู ร ณาการเป็ น ประชาคมอาเซี ย นในระดั บ ชุ ม ชน
คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชนจาก
ข้อมูลที่ได้มาจากภาคสนามและข้อมูลที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้
มิติด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประกอบด้วย มิติด้านการศึกษา มิติชุมชนและการสนับสนุนทาง
สังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม มิติการเมือง
และมิติครอบครัว อาทิ ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองการปกครองของสมาชิกอาเซียนอาจนามาซึ่งความขัดแย้ง
เมื่อคนในอาเซียน หากเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน หรือ
อาจจะเกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม หรือจะเป็นในกรณีของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ในอดีตอาจจะนามาสู่ความขัดแย้งในปัจจุบัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของผู้คนที่มีข้อจากัดลดลง
ย่อมนามาสู่ปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มิติการมีงานทาและรายได้ อาทิ การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็
ย่อมที่จะเกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็วหรือสินค้าที่มาจากประเทศที่มี
ต้นทุนถูกกว่าสู่ตลาดภายในประเทศอันกระทบต่อทุกระดับชุมชน หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผล
ลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นกรณีวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ใน
ขณะเดียวกันการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็อาจนามาสู่ความไม่มั่นคงทางอาหารได้เช่นกัน
มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพ มิติอาหาร และมิติสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากร/พลังงาน อาทิ ความแตกต่างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนระบบการ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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จัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้ พบโรคติดต่อชนิดใหม่ๆใน
ชุมชน นอกจากนี้การถ่ายเทของผู้คนอาจก่อให้เกิดขยะและมลภาวะที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ควบคู่ไปกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก็นามาซึ่งมลภาวะ ตลอดจนการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทาให้พื้นที่สีเขียวลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ในส่วนที่สอง ระบบการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
ซึ่งได้รวบรวมมาจาก พื้นที่ที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 (สสว.1–12) ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมา และ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะผู้วิจัยเห็นว่า ระบบการจัดการผลกระทบดังกล่าว ควรที่จะมีโมเดลร่วมกันที่
สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ อันเกิดมาจากการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความหลากหลาย โดย
คณะผู้วิจัยได้แบ่งตัวแบบหรือโมเดลในการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนไว้ 2 ส่วน ส่วน
แรก คือ กลไกเชิงอุดมการณ์ อันได้แก่ อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นกลไกในเชิงปฏิบัติ ได้แก่ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล
กลไกเชิงอุดมการณ์ คือ กลไกที่มุ่งหมายจะควบคุมวิธีคิด หรือระบบความคิดของผู้คน ผ่านกระบวนผลิต
ซ้าต่างๆ อาทิ ผลิตซ้าผ่านสถาบันต่างๆ อย่างเช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือสถาบันสื่อมวลชน
ภัยคุกคามภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม ที่ทาการครอบงาและกลืนกลายในทางสังคมและวัฒนธรรมต่ อประเทศโลกที่สาม
ด้วยการส่งผ่านวัฒนธรรมบนกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ประเทศโลกที่สามค่อยๆ ซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านั้น
หลังจากนั้นประเทศโลกที่สามก็จะยึดถือและเชิดชูวัฒนธรรมแบบตะวันตก ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการลบเลือนและ
ลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่ จนกระทั่งประเทศผู้ด้อยกว่าต้องตกในสภาพที่เป็นอาณานิคมทาง
สังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนคุณค่าของสังคมวัฒนธรรมแบบกสิกรรม และให้คุณค่าแก่ความทันสมัย
และการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม หรือจะเป็นในกรณีของการลดทอนคุณค่าของการออมแบบพอเพียงและให้คุณค่าแก่
การบริโภคตามกระแสทุน ซึ่งการบูรณาการในลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศอย่างในกรณีของการเป็นประชาคม
อาเซียนก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง ในระบบทุนโลก ที่ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถส่งผล
กระทบจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
บนสงครามทางอุดมการณ์ต่ออุดมการณ์ทุนครอบโลก เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีรากฐานมาจาก
วัฒนธรรมของชุมชนภายใต้อุดมการณ์ทางสายกลางและความพอเพียง บนหลักการที่ว่า “ความต้องการของมนุษย์ดั่ง
ทะเลมหาสมุทรถมอย่างไรก็ไม่เต็ม ทุกอย่างจึงเริ่มที่การจากัดความต้องการของมนุษย์เอง” ซึ่งต่างจากหลักการของ
เศรษฐกิจเสรีที่ต้องแสวงหาทรัพยากรมาตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีสิ้นสุด ดังนั้นประเทศไทย
จะต้องสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นอุดมการณ์ในการสะสม
ความมั่นคงภายในชุมชน ในการวิวัฒ น์ไ ปสู่ความเป็นอุดมการณ์ของชาติในการต่ อต้านกับ อุดมการณ์ทุนนิยมและ
อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ หรือเป็นการใช้สงครามชุมชนทาสงครามทางอุดมการณ์กับอุดมการณ์ทุนครอบโลก
ภายใต้หลักปรัชญาพอเพียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบสร้าง และผลิตซ้าอุดมการณ์พอเพียง
ด้วยการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเป็นอุดมการณ์ชาติอย่างแท้จริง ด้วยการให้อรรถาธิบาย ความ
เป็นปรัชญาที่อยูเ่ บื้องหลังการกระทาใดๆ ก็ตามของคนในชาติ ซึ่งกากับด้วยความพอดีพอประมาณ ควบคู่ไปกับการใช้
ปัญญาและเหตุผลพิจารณา แล้วปลูกฝังผ่านโรงเรียน วัด ครอบครัว และชุมชน เพื่อเป็นอุดมการณ์ในการต่อต้านกับ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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อุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์บริโภคนิยม อันหมายรวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเป็นประชาคม
อาเซียน
กลไกเชิงปฏิบัติ จะประกอบไปด้วย ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล
ทฤษฎีใหม่ คือ โมเดลในการสร้างให้ครัวเรือน ชุมชนสามารถเลี้ยงชีพของตัวเองได้ ผลผลิตเหลือจึงไว้ขายเพื่อ
หารายได้เพิ่มเติม หากเราเดินตามแนวทางของทฤษฎีใหม่เราก็จะทาให้ครอบครัวของเรา ชุมชนของเราจะเกี่ยวพันกับ
เศรษฐกิจแบบทุนน้อยลง ทาให้ครอบครัวของเรา ชุมชนของเราก็จะได้ รับผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่อาจ
ลุกลามน้อยลงเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีใหม่อาจนามาปรับใช้กับผู้มีอาชีพที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ด้วยการเก็บ
เงินออมไว้ ร้อยละ 30 ของเงินเดือน เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมทั่วไป หรืออาจเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
วิสาหกิจชุมชน OTOP ตามแนวคิดจากปรัชญาของ OTOP ทั้งสามประการที่มุ่งไปที่การสร้างความมั่นคง
ให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน การสร้างเครือข่าย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจน OTOP ยังเน้นไป
ที่การแปรรู ปเพิ่ม มูลค่าของผลผลิต อัน จะช่ว ยให้ผลผลิต ส่วนเกิน ของครัวเรื อนและชุม ชนมีมูลค่าที่สูงขึ้น OTOP
นอกจากจะสามารถสร้างและสะสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นมาภายในชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็น การสร้างระบบ
การจัดการปัญหาและผลกระทบ อันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนในทางสังคม อาทิ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์จะเป็นการสร้างคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอาเซียน
ประเทศอื่นๆ
ระบบสหกรณ์ คือ การรวมตัวกันขายผลผลิต ซึ่งจะทาให้การต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินค้าที่
สมาชิกผลิตยิ่งขึ้น สหกรณ์ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้บทบาทของสหกรณ์จะช่วยผู้ที่
ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ยังเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ พัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกยังเป็นสร้างเครือข่ายในชุมชนที่ดี อันจะ
เป็นโมเดลที่สาคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปพร้อมกับจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณการ
เป็นประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
แม่ปะโมเดล หรือระบบการจัดการชนเผ่า ลักษณะแม่ปะโมเดล เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนที่เพิ่มขึ้น
ภายใต้ การเป็ นประชาคมอาเซียน แน่นอนว่าภายในชุม ชนอื่นๆ ของประเทศ ก็อาจจะมีการตั้ งถิ่ นฐานของผู้ค น
แรงงานของชาวอาเซียนชาติอื่น หากมีปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวไทยกับชุมชนของชาวอาเซียนชาติอื่น
แม่ปะโมเดลก็ช่วยสานเสวนาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นประเทศไทยจะต้องสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่อเป็นสินค้าทางอุดมการณ์ในการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน ในการวิวัฒน์ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ของชาติใน
การต่อต้านกับอุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ หรือเป็นการใช้สงครามชุมชนทาสงครามทางอุดมการณ์
กับอุดมการณ์ทุนครอบโลก พร้อมกับการรื้อถอนทางวาทกรรมที่ว่า “อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทาไร่ทา
นาเท่านั้น” และชี้ให้เห็นว่า อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง คือ “การจากัดความอยากได้ใคร่มีของมนุษย์ที่เกินกาลัง
และความสามารถของตน” โดยแท้จริงแล้วอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับกิจการทุกระดับตั้งแต่
ระดับชุมชนจนถึงกิจการระหว่างประเทศ
หากชุมชนค่อยๆ วิวัฒน์สู่การพึ่งพาตนเองตามระบบและโมเดลการจัดการผลกระทบข้างได้ในเชิงปฏิบัติ ย่อม
หมายถึงการปลดเปลื้องการพึ่งพาต่อระบบทุน ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสทุน เราต้อง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ถอดถอนพันธนาการทางเศรษฐกิจแบบทุน วัฒนธรรมแบบทุน ซึ่งการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมเป็นแต่เพียงมายาคติ
(Myth) ที่ไม่เคยมีอยู่จริง แต่ความไม่เท่าเทียมของเกษตรกรกับนายทุน ความไม่เท่าเทียมของประเทศโลกที่สามต่อ
ประเทศโลกที่หนึ่ง คือ ความเป็นจริง ภายใต้อุดมการณ์ความพอเพียงในการริเริ่มถ่ายโอนและการสะสมความมั่นคง
ภายในชุมชน
เริ่มจากนาแนวคิดทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการเกษตรที่มีหลักสาคัญในการจัดการน้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ควบคู่
กับการทาการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมซึ่งจะทาให้ภายในครัวเรือนมีกินมีใช้ ส่วนเกินที่เหลือก็ทาการแปรรูปให้เป็น
สินค้า OTOP ของชุมชน พร้อมกับการดาเนินการของสหกรณ์และธนาคารชุมชน ทาให้ชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้โดยไม่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามที่เกิดจากความมั่นคงทางอาหาร และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเสรีที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง
โลก นอกจากนี้ ระบบเครือข่ายที่มีอยู่ในวิสาหกิจชุมชน OTOP และระบบสหกรณ์ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความ
สมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดการแก้ปัญหา ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังปัญหาที่
จะเกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาด และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เป็นต้น และแม่ปะโมเดล จะทาบทบาทหน้าที่ในการควบคุม เจรจาหารือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวไทย
กับชุมชนของชาวอาเซียนชาติอื่น หากระบบการจัดการและโมเดลเช่นนี้เกิดขึ้นมาภายในชุมชนนอกจากที่จะสามารถ
แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดมาจากผลกระทบอันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการและโมเดลยังจะสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่ความเจริญในทุกๆ ด้าน
ข้อเสนอแนะ
1) รัฐควรจะต้องนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบสร้างให้ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ชาติอย่างแท้จริง
ด้วยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นแบบเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา ควบคู่กับการปลูกฝังผ่าน
สถาบันต่างๆ ของสังคม อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันสื่อมวลชน เป็นต้น ด้วยการให้
อรรถาธิบายถึงการกระทา การดาเนินกิจกรรม การดาเนินกิจการ ที่ กากับด้วยความพอดีพอประมาณ ควบคู่ไปกับ
การใช้ปัญหาและเหตุผลพิจารณา เพื่อวิวัฒน์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ชาติในการต่อต้านกับ
อุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์บริโภคนิยม ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการตามแบบทุนนิยมและ
โลกาภิวัฒน์
2) ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะยึดหลักเหตุผลและปัญญาตามหลักของพุทธศาสนาอันเป็น
มรดกที่สาคัญ ยิ่งของวัฒ นธรรมชุมชนไทย ในการพิจารณาถึ งภัยอันตราย อันเกิดมาจากอุดมการณ์ ทุนนิยมและ
อุดมการณ์บริโภคนิยม ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกของอุดมการณ์ดังกล่าว โดยชุมชน ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และตระหนักถึงความอันตรายจากผลกระทบของการ บูรณาการ อาทิ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอย่างรวดเร็ว หรือความ
แตกต่ างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่
สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ในชุมชน ตลอดจนการลงทุนแบบ
อุตสาหกรรมยังเป็นตัวการสาคัญในทาลายสิ่งแวดล้อมให้พังพินาศไปอย่างรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่งอุดมการณ์การ
พัฒนาที่ถูกกากับด้วยระบบทุน คือ การพัฒนาแบบทาลายปล้นชิง ไม่มีความยั่งยืน เพราะความต้องการของระบบ
ทุน และมนุ ษ ย์ เปรี ยบดั่งทะเลมหาสมุท รถมอย่างไรก็ไม่เต็ ม ทางรอดของโลกและชุม ชน คื อ อุดมการณ์ ป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “การจากัดความอยากได้ใคร่มีของมนุษย์ที่เกินกาลังและความสามารถของตน”
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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3) ชุ ม ชน ประชาชน และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง จะต้ อ งเริ่ ม น ากลไกเชิ งปฏิ บั ติ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย ทฤษฎี ใหม่
วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล มาปรับใช้ ภายในชุมชนอย่าจริงจัง เพื่อ รองรับและแก้ปัญหา

ผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณการเป็นประชาคมอาเซียน โดยบทบาทหลักในการนาโมเดลระบบการจัดการ
ผลกระทบต่างๆ ไปใช้ในชุมชนจะต้องให้บทบาทหลักเป็นของชุมชนและประชาชน โดยรัฐเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างให้ชุมชมมีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง จัดการ
ตนเองได้ อย่ างแท้ จริ งและยั่ งยื น โดยจะต้ องเริ่ มการพั ฒนาจากภายในของชุ มชนเอง อั นเป็ นการพั ฒนาแบบจากล่ างสู่ บน
(bottom-up) ต่างจากการพัฒนาที่ชุมชนที่ต้องพึ่งพารัฐเสมอ อันเป็นการพัฒนาแบบบนลงล่าง (top-down)
ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีสภาพเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโต ที่จะต้องพึ่งพาพึ่งพิงรัฐที่เปรียบเสมือนกับพ่อแม่โดยตลอด
4) ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนเพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมและโมเดล
ที่ได้นาเสนอ เพื่อรองรับผลกระทบในมิติต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นด้วยการจัดการองค์ความรู้หรือนาทุนทางสังคมที่มีอยู่
มาปรับใช้ให้ได้ โดยเฉพาะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่กาลังจะหล่นหายไปตามความเจริญทางด้านวัต ถุ ดังนั้นเพื่อ
ง่ายต่อการสืบทอดและเรียนรู้ของคนรุ่นต่อไป ควรสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนาเด็กเยาวชน คนวัย
ทางาน และผู้ สูงอายุ ไปเรียนรู้ร่วมกับ ปราชญ์ ชาวบ้าน ถื อเป็นการเพิ่ม โอกาสทั้งในการสืบ ทอดสิ่งดีงาม และใน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เดิมที่กาลังจะสูญไป พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ของชุมชนโดยบันทึกเรื่องราวที่สาคัญๆ
ที่ชุมชนได้ร่วมสร้างกันไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของ ให้รู้สึกรักและหวงแหน และ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่เป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
5) ชุ มชน ประชาชน และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง ควรท าหน้ าที่ ประสานกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในเชิ งรุ กมากกว่ าเชิ งรั บ
เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องที่สาคัญ หรือประเด็นส่งเสริมอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมชุมชน
อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากกิจกรรมเดิมที่มีในแต่ ละช่ วงเทศกาลให้ห ลากหลาย สอดแทรกการปลูกฝังกล่อมเกลา
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งเยาวชนและสมาชิกในชุมชน
6) ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างรวมพลังกันจัดตั้งกลุ่มตามประเด็นที่สนใจ เพื่อเสริมสร้าง
ระบบการจัดการและโมเดลที่ได้นาเสนอในประเด็นต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีพลังและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่ม อาชีพทางเลือกหรือ ศึกษาการปลูกพืชเกษตรที่มีค วามหลากหลาย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเมื่อราคาผลผลิตตกต่า หรือกลุ่มรวมพลังกันเพื่อหาแนวทางจัดการพัฒนาศักยภาพหรือแก้ไขปั ญหาที่มี
อยู่ในแต่ละชุมชนให้ลดน้อยลงตามลาดับ

โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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บทที่ 1
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้สภาวะของโลกในปัจจุบันที่ขับเคลื่อนไปด้วยระบบทุนด้วยการแข่งขันสมบูรณ์ตามแบบทุนเสรี
ส่งผลให้บรรดาประเทศต่างๆ จึงได้ประกอบสร้างสถาปนาการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิกเพื่อที่จะสร้าง
อานาจการต่อรองช่วงชิง ความได้เปรียบให้แก่กลุ่มประเทศของตน ไม่ว่าจะเป็น สหภาพยุโรป (European Union:
EU) เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (The North American Free Trade Agreement: NAFTA) และตลาดร่วม
แห่งอเมริกาใต้ (MERCOSUR) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (The Association
of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก็เป็นหนึ่งผลิตผลอันเกิดมาจากกระแสการรวมกลุ่มประเทศดังกล่าว โดย
อาเซียนได้ผ่ านห้วงเวลาที่ประสบกับ ความสาเร็จและประสบ กับ ความล้ม เหลวหลายต่ อหลายครั้ง จนในปัจจุบัน
อาเซียนกาลังจะก้าวสู่การเป็นประชาคมที่คาดหวังว่าจะมี ความเอื้ออาทร มีวิสัยทัศน์เดียวกัน และมีอัตลักษณ์ร่วมกัน
ในอีกไม่ช้า ซึ่งความร่วมมือภายใต้ร่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จะประกอบไปด้วยสามเสาหลักอัน
ได้แก่
ประชาคมความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN Political-Security Community: APSC) มี วั ตถุ ประสงค์
เพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีกติกาเป็นพื้นฐานร่วมกันแก้ ไขปัญหาพิพาทต่างๆโดยสันติวิธี อาเซียนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอย่างรอบด้าน อันรวมไปถึงการร่วมกันเผชิญหน้าต่อภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ อาทิ การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ
ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียน
เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ทุน และแรงงานอย่างเสรี ตลอดจนขจัดความ
เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก เพื่ อทาให้อาเซียนสามารถแข่งขันกับ ภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่าง มีพ ลวัต
ตลอดจนอาเซียนจะต้องบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกด้วยการจัดทาเขตการค้าเสรีและการให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุน
แก่ประเทศนอกภูมิภาค
ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การสร้างความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน การสร้าง
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ตลอดจนลดผลกระทบทางสังคมอันเกิด มาจากการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจ
เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ อันสะท้อนถึงภาระหน้าที่ ของสามเสาหลักอาเซียนก็อาจจะมองเห็นได้
ว่าการก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจะสามารถยังประโยชน์หลายประการต่อไทยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจด้วยตลาดที่มีขนาดใหญ่ ขึ้น ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุ นได้เป็น อย่างดี ไทยเองก็จ ะมีโอกาสในการลงทุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุน ในกลุ่มประเทศ CLMV ตลอดจนตลาดที่เปิดกว้างขึ้นยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า
การส่งออกของสินค้าไทย นอกจากนี้ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนในหลายระดับยังส่งผลดีต่อไทย และประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญ หาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญ หาความมั่ นคงนอกรูปแบบ
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(Non-Traditional Security) ด้ ว ยสามั ญ ลั ก ษณะของปั ญ หาที่ ห ลากหลายและไหลลื่ น ยากต่ อ การเฝ้ าระวังและ

ป้องกัน ตลอดจนผลกระทบของภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นผลกระทบที่ไม่สามารถจะพึ่งพาฝ่ายความมั่นคงได้เพียงแต่
ฝ่ายเดียว หากแต่ต้องใช้กาลังจากหลายภาคส่วนหลายพื้น ที่ในการเข้ามาแก้ไขและบริหารจัดการปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาการก่อการร้ายและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการบูรณะสู่การเป็นประชาคมตามทฤษฎีก็อาจนาไปสู่ผลกระทบอันเกิดมาจากการ
เกี่ยวพันกันมากยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิก ดังเห็นได้จากปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของประเทศยูโรโซนที่เกิดขึ้น โดย
ที่สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีการบูรณาการสูงสุดทั้งเชิงลึกและเชิง กว้าง วิกฤตการณ์ดังกล่าวเกิดมาจาก
การดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดของกรีซ จนก่อหนี้สาธารณะกว่าร้อยละ 100 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ กรีซจึง
ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารกลางแห่งยุโรป แต่กรีซก็ผิดนัดชาระหนี้เรื่อยมาทาให้สถาบันการเงินของประเทศเจ้าหนี้
ต่างประสบกับปัญหาความน่าเชื่อถือ ภายในประเทศกรีซก็ทาการเพิ่มอัตราภาษีต่างๆ และต้องปลดเจ้าหน้าที่ราชการ
และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนก็ยังลดภาระด้วยการปลดพนักงานออกเป็นจานวนมากอันส่งผลกระทบต่อสังคม
ในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกรีซยังได้ลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป อาทิ
ไอร์แลนด์ สเปน และโปรตุเกส ที่ ต่างก็มีหนี้สาธารณะเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ส่งผลให้
ความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในภาพรวมก็ลดลงตามไปด้วย
นอกจากนี้ความเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการบูรณาการยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ อ
สังคมไทยหลายต่อหลายประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานข้ามชาติ ปัญหาโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการ
ไหลบ่าของวัฒนธรรมจากต่างชาติ ซึ่งผู้รับจะค่อยๆ ซึมซับวัฒนธรรมเหล่านั้น หลังจากนั้นผู้รับก็จะยึดถือและเชิดชู
วัฒนธรรมแบบใหม่ ในขณะเดียวกันก็จะเกิดการลบเลือนและลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่
จนกระทั่งผู้รับอาจจะต้องตกในสภาพที่ เป็นอาณานิคมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือกล่าวได้ว่ากระแสของวัฒนธรรม
นั้นจะไหลบ่ามาพร้อมกับความเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้นระหว่างประเทศ โดยกลไกอุดมการณ์ดังกล่าวก็พร้อมที่จะครอบงาและ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยมตาม
อย่างของวิถีแห่งทุน
ภายใต้ผลกระทบอันเกิดมาจากปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการบูรณาการ ซึ่งจะก่อ
สภาวะความไม่มั่นคงให้เกิดแก่ประเทศไทย หนทางในการแก้ไขปัญหาในลักษณะดังกล่าว จะต้องไปเริ่มที่ชุมชมหรือ
หน่วยย่อยระดับ ครัวเรือน หรือเรียกว่า “security begin at home” (Othman, 2009: 1044) ซึ่งฉั ตรทิพย์
นาถสุภา (2534: 199) ก็ได้เสนอว่า

“พัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ของชุม ชนไทยเป็นระบบชุมชน (communal) ไม่ใช่ระบบปั จเจก
สังคมไทยไม่ได้ผ่านระบบฟิวดัล แต่ผ่านระบบ Asiatic ซึ่งชุมชนได้รับการรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบศักดินา โดย
ชุมชนหมู่บ้านชนบทของไทยมีที่ดินเป็นฐานทรัพยากรที่มีเหลือทาให้ชุมชนสามารถผลิตซ้า (reproduction) ในชนบท
ได้ตลอดเวลา” ดังเห็นได้จากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ชนบทของไทยได้กลายมาเป็นแหล่งดูดซับแรงงาน
ส่วนเกินจากภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
จากสภาพปัญหาข้างต้ น คณะผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญในการสร้างระบบการจัดการผลกระทบ
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน ทั้งนี้เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคาม
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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รูปแบบใหม่ต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายหลั่งไหลไปตามความเกี่ยวพันและความเชื่อมโยงที่มีระห ว่างกันมาก
ยิ่งขึ้นภายใต้การบูรณาการอันนามาซึ่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศไทย
1.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการผลกระทบด้านสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับชุมชน
2) เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสาหรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 ขอบเขตของการศึกษา

ในงานวิ จัย นี้ จะท าการศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบอั น เกิ ด มาจากการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ทั้ ง นี้
เพื่อที่จะให้เกิดข้อเสนอแนะภายใต้รูปแบบของระบบการจัดการผลกระทบในระดับชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางเตรียมความ
พร้อมสาหรับกลุ่มเป้าหมายเมื่อเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจะประกอบไปด้วยคน
ในชุมชน ผู้นาชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในพื้นที่ทั้งหมด 12 ชุมชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 (สสว.1–12)
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ชุมชนท้องถิ่นมีระบบการจัดการผลกระทบที่จะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2) กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามวิถีแห่งบริบทของชุมชน

โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน
ระดับชุมชน ประกอบไปด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.1 ความเป็นมาของอาเซียนและความสาคัญของประชาคมอาเซียน
2.2 แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
2.3 แนวคิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทุนทางสังคม
2.4 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -- ASCC)
2.5 แนวคิดการมีส่วนร่วม
2.6 แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็นมาของอาเซียนและความสาคัญของประชาคมอาเซียน
2.1.1 ความเป็นมาของอาเซียน

การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และมิติต่างๆ ของสังคมโลก
อย่างรอบด้านนั้นนาไปสู่การรวมกลุ่ม ของประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ในระยะแรกเกิดขึ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian
Collective Defense Treaty - SEATO) ในปี ค.ศ.1949 โดยมี ส มาชิ ก 8 ประเทศ อั น ได้ แ ก่ อั ง กฤษ
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และไทย โดยมี วัตถุประสงค์หลัก เพื่อต่อต้าน
การแผ่ขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ด้วยหลักการยับยั้งทางการทหารควบคู่ไปกับการกระชับความมั่นคง
และความร่วมมือด้านสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษาระหว่างกัน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 31) อย่างไรก็ตามเป็นที่
น่าสังเกตว่า สมาชิก SEATO ทั้ง 8 ประเทศนั้น มีเพียงฟิลิปปินส์และไทยเท่านั้นที่มีดินแดนอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกมีน้อยมาก และเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทาให้
SEATO สลายตั ว ลงไปในท้ า ยที่ สุ ด ในปี ค.ศ. 1977 เหตุ ผ ลอื่ น ที่ ท าให้ SEATO ต้ อ งล้ ม เลิ ก ไปคื อ การฟื้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ทาให้ความตึงเครียดทางการทหารในภูมิภาคฯ บรรเทาเบาบางลง ประกอบ
กับกิจกรรมต่างๆ ของ SEATO เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 32)
เนื่องจากกิจกรรมใน SEATO ได้ถูกลดระดับลงและมีแนวโน้มที่จะปิดตัวลง กลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันได้แก่ สหพันธรัฐมาลายา ฟิลิปปินส์และไทยได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asia-ASA) ขึ้ น ในปี ค.ศ. 1961 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความก้ าวหน้ า
ความเจริญทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในภูมิภาคฯ นับได้ว่า ASA เป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกที่ได้รับการก่อตั้งจากการริเริ่มของสมาชิกในภูมิภาคฯ นี้ โดยในการริเริ่มของ ตนกู อับดุล
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ราห์มาน (Tunku Abdul Rahman) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐมาลายาในสมัยนั้น อย่างไรก็ตามเพียงสองปีหลังการ
ก่อตั้งก็เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียในกรณีซาบาห์ ( Sabah) ถึงแม้ว่าในปี ค.ศ. 1966
ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับมาเลเซียจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติในระดับหนึ่ง แต่ ASA ก็ถูกมองว่าไม่สามารถ
ดาเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีสมาชิกเพียงไม่กี่ประเทศในภูมิภาคฯ และถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ
ของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ในท้ายที่สุด ASA ก็ได้ยุติบทบาทลงในปี
ค.ศ.1967 หลังการก่อตั้งอาเซียน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 35-36)
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันในปี ค.ศ.1963 ฟิลิปปินส์ได้ก่อตั้งองค์การกลุ่มประเทศมาฟิลินโด
(Maphilindo) ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ และการต่อต้านรัฐจักรวรรดินิยม แต่ มาฟิลินโดก็ไม่สามารถดารงสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่
ถาวรได้ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์เหนือ ดินแดนที่เรียกว่า “ซาบาห์” ในเขตบอเนีย
วทางเหนือ ที่ทั้งฟิลิปปินส์และมาเลเซียต่างก็อ้างสิทธิ ครอบครอง ด้วยเหตุนี้เองฟิลิปปินส์จึงปฏิเสธการจัดตั้งสหพันธรัฐ
มาเลเซียที่มีการผนวกบอเนียว ซาราวัก มลายาและสิงคโปร์เข้าด้วยกัน และในที่สุดก็ต ามมาด้วยการตั ดสัม พัน ธ์
ทางการทู ต ระหว่างกัน ในเวลาต่ อ มา ในอี ก ด้ านหนึ่ ง ประเทศอิ น โดนี เซี ย โดยการน าของประธานาธิบ ดี ซู การ์ โน
(Sukarno) ได้ ม องการจั ด ตั้ ง สหพั น ธรัฐ มาเลเซี ย ว่ าเป็ น เครื่อ งมื อ ของจั ก รวรรดิ นิ ย ม ในขณะที่ ม าเลเซี ย ก็ ม องว่ า
อินโดนีเซียยืนอยู่ข้างสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นภัยต่อความมั่นคงในมาเลเซีย ในที่สุดประธานาธิบดีซูการ์โน
แห่งอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายเผชิญหน้า (Confrontasi) เพื่อต่อต้านมาเลเซีย (Kan-Yang Malaysia) และลง
เอยด้วยการระงับความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 38-39)
อย่างไรก็ตามในช่วงกลางทศวรรษที่ 60 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การเมืองในหลาย
ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เช่น การที่ น ายพลซู ฮ าร์โต (Soeharto) ได้ ขึ้น ดารงต าแหน่ ง ผู้ น า
อินโดนีเซียคนใหม่หลังเกิดกบฏคอมมิวนิสต์ในปี ค.ศ.1965 และทาให้ซูการ์โนต้องลงจากตาแหน่ง การเปลี่ยนแปลง
ครั้งนี้ทาให้นโยบายต่างประเทศของอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงจากนโยบายนิยมจีนไปสู่นโยบายที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับประเทศฝั่งตะวันตกมากขึ้น เพื่อต่อต้านการแผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และรวมถึงการยกเลิกนโยบายเผชิญหน้า
กับมาเลเซีย ในขณะที่สิงคโปร์ได้ถอนตัวเองออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อเป็นรัฐอิสระในปี ค.ศ.1965 และที่
ฟิลิปปินส์ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ คือ เฟอร์ดินานด์ อี มาร์กอส (Ferdinand E. Marcos) ที่ได้พยายามสาน
สัมพันธ์กับมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในประเทศในภูมิภาคฯ ที่ทาให้ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศในภูมิภาคฯ บรรเทาลง และในขณะที่เกิดความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นจากกรณีสงครามอินโดจีน และ
การแผ่ ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคฯ ไม่ว่าจะเป็นการสนั บ สนุนจากจีนหรือสหภาพโซเวียต ซึ่งถื อว่าเป็นภัย
คุกคามต่อภูมิภาคฯ (พิษณุ สุวรรณะชฏ, 2540: 55-56) และทาให้ผู้นา 5 ชาติ ในภูมิภาคฯ อันได้แก่ ไทย
มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตระหนักถึงความจาเป็น ในการก่อตั้งองค์การในระดับภูมิภาคที่จะ
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านภัยคุกคามต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองอาเซียนจึงได้รับการสถาปนาขึ้น
จากปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ (The Bangkok Declaration) โดยประเทศผู้ ก่ อ ตั้ ง ตกลงที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น เพื่ อ เร่ ง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา และความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคฯ ในขณะเดียวกันก็จะให้
ความส าคั ญ กั บ การสร้ า งเสถี ย รภาพและสั น ติ ภ าพในภู มิ ภ าคฯ โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
(Gill, 1997:30) จานวนสมาชิกของอาเซียนที่เริ่มจาก 5 ประเทศในปี ค.ศ.1967 ก็ได้ขยายเป็น 6 ประเทศใน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ปี ค.ศ.1989 เมื่อบรูไนได้รับเอกราชจากอั งกฤษ และเมื่อสงครามเย็นจบลงในต้นทศวรรษที่ 90 เวียดนามได้เป็น
สมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่อาเซียนให้การยอมรับประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมเข้าเป็นสมาชิก
ต่อมาพม่าและลาวได้เข้ามาเป็นสมาชิกในปี ค.ศ.1997 และกัมพูชาในปี ค.ศ.1999
2.1.2 วัตถุประสงค์ และหลักการของอาเซียน
ในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 กลุ่มประเทศอาเซียนได้มีพิธีลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ และได้
ระบุวั ต ถุ ประสงค์ห ลักของการจัดตั้ งอาเซียนไว้ ดังนี้ (Gill, 1997: 46) 1) เร่งรัดการเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิจ

ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาทางวัฒนธรรมของภูมิภาค ด้วยความเพียรพยายามร่วมกันในจิตวิญญาณแห่ง
ความเสมอภาคและความเป็ น หุ้ น ส่ ว นกั น เพื่ อ เสริม สร้างรากฐานประชาคมเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ให้ มี ค วาม
เจริญรุ่งเรืองและสันติสุข 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค ด้วยการเคารพในความยุติธรรมและหลักนิติ
ธรรมในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และยึดมั่นในหลักกฎบัตรสหประชาชาติ 3) ส่งเสริมความ
ร่วมมืออย่างจริงจังและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ
วิท ยาศาสตร์ และการบริ ห าร 4) ให้ ค วามช่วยเหลื อซึ่ งกั น และกั น ในรูป ของการฝึ ก อบรมและการวิจัยในด้ าน
การศึกษา วิชาชีพ และการบริหาร 5) ให้ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลมากขึ้นในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การขยายการค้า รวมถึงการศึกษาปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
ระหว่างกัน และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนของประเทศตน 6) ส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และ 7) ธารงไว้ซึ่งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและมีคุณประโยชน์ กับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรส่วน
ภูมิภาคที่มีความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ค ล้ายคลึงและสอคล้องกัน รวมทั้งเพื่อสารวจหาช่องทางที่จะให้มีความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิก
สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิก
รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน บนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้าเงิน สีเหลือง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ
สีน้าเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง (สุวิทย์ ตราสุวรรณ์, 2555: 18-19)
หลักการและพื้นฐานของความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องปฏิบัติ ได้แก่ 1) เคารพซึ่ง
กันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียมบูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจาชาติของทุกชาติ 2) สิทธิของทุก
รัฐในการดารงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงการโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก 3) ไม่แทรกแซง
กิจการภายในซึ่งกันและกัน 4) ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี 5) ไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กาลังและ
6) ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก
ทั้งนี้จะเห็นถึงความสาเร็จในระดับหนึ่งของความร่วมมือในอาเซียนตลอดระยะเวลา 30 ปีแรกของ
การก่อตั้งอาเซียน เกิดจากพฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศในอาเซียนที่มีลักษณะพิเศษ นอกเหนือไปจาก
ธรรมเนียมปฏิบัติทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสนธิสัญญามิตรภาพและ
ความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – TAC) เช่น
การเคารพอธิป ไตยและไม่ แทรกแซงกิจ กรรมของประเทศอื่น การแก้ไขปั ญ หาความขัด แย้ งด้วยวิธีการสัน ติ และ
หลีกเลี่ยงการใช้กาลังต่อกัน (Nischalke, 2000: 90) และทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยอมรับวิถีทางแห่งการ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ดาเนินการทางการทูตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ASEAN Way (วิถีอาเซียน) ที่บ่ งบอกถึ ง
ลักษณะทางวัฒนธรรมทางการทูตที่คล้ายเคียงกันของประเทศในภูมิภาคฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะที่สาคัญ 3 อย่าง
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (Beeson, 2004: 221-223)
หลักการประการแรก ประเทศสมาชิกอาเซียนจะให้ความเคารพในอานาจอธิปไตยของประเทศ
สมาชิ ก และจะด าเนิ น การในทุ ก วิ ถี ท าง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่า ภู มิ ภ าคฯ นี้ จ ะเป็ น อิ ส ระจากการแทรกแซงของประเทศ
มหาอานาจนอกภูมิภาคฯ และจะไม่มีการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิก แม้กระทั่งในกฎบัตรอาเซียนที่
ได้ รั บ การลงนามในปี ค.ศ.2007 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี อาเซี ยนก็ ยั งคงไว้ ซึ่ งหลั กการไม่ ยุ่ งเกี่ ยวกั บกิ จการภายใน
ประเทศสมาชิก โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อ e มาตรา 2 ของกฎบัตรอาเซียน
หลักการประการที่สองของวิถีอาเซียนและเป็นลักษณะพิเศษในวัฒนธรรมทางการทูตในภูมิภาคฯ
คือ การให้ความสาคัญกับการปรึกษาหารือ และการเห็นพ้องต้องกันในการตัดสินใจของอาเซียน หลักการนี้มาจาก
ภาษาอินโดนี เซีย Musyawarah (การปรึ กษาหารือ) และ Mufakat (การเห็นพ้ องต้ องกัน ) ซึ่งหมายความว่า
ประเด็นการตัดสินใจร่วมกันใดๆก็ตาม ประเทศสมาชิกทั้งหมดต้องเห็นพ้องต้องกันจึงจะถือว่าเป็นมติหรือข้อตกลง
อาเซียน ในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าสมาชิกอาเซียนจะไม่ชอบเรื่องใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความประหลาดใจในที่ประชุม
ระดับผู้นาประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเกิดการเสียหน้าของผู้นาคน
หนึ่งคนใด จึงจาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร ประชุมและปรึกษาหารือในระดับเจ้าหน้าที่ รวมถึงการปรึกษาหารืออย่าง
ไม่เป็นทางการระหว่างประเทศสมาชิกก่อนการนาเข้าสู่ที่ประชุมอย่างเป็นทางการของอาเซียน การดาเนินการเช่นนี้
ก่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์โดยเฉพาะในระดับข้าราชการที่ในปีหนึ่งมีการประชุมร่วมกันถึง 230 ครั้ง (ประภัสสร์
เทพชาตรี, 2554: 24) จึงกลายเป็นกลไกที่ทาให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ทาให้
บรรยากาศการประชุม เป็น ไปด้วยดีม าโดยตลอด ในขณะที่การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีห รือผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในหลายครั้งเกิดขึ้นในสนามกอล์ฟหรือบนโต๊ะอาหาร และผลจากการพบปะหรือประชุ มอย่าง
ไม่เป็นทางการ ทาให้การประชุมอย่างเป็นทางการของสมาชิกอาเซียน โดยส่วนใหญ่เป็นแค่พิธีการ และจบลงด้วย
บรรยากาศที่เป็นมิตรเสมอ
หลั กการประการที่ สามของวิถี อ าเซี ย น คื อ สมาชิก อาเซี ย นจะต้ อ งใช้ก ลไกทางการเมื อ งไม่ ใช่
การทหารหรือใช้กาลังในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ งในภูมิภาคฯ นอกเหนือจากนั้น ความร่วมมือต่างๆ ในภู มิภาค
อาเซียนจะเริ่มต้นจากการเจรจาในกรอบที่เป็นที่ยอมรับทางการเมือง หลังจากนั้นจึงจะมีการนาเข้าสู่การเจรจาอย่างเป็น
ทางการ รวมถึงการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายและเทคนิคอื่นๆ (Nischalke, 2000: 91)
2.1.3 โครงสร้างและกลไกการดาเนินงาน

กลไกการตัดสินใจขั้นสูงสุดของอาเซียนคือ การประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน (ASEAN SUMMIT) ซึ่งตาม
กฎบัตรอาเซียนระบุไว้ว่า ให้มีการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนอย่า งเป็นทางการ ปีละ 2 ครั้ง โดยที่ประชุมมีหน้าที่
รับผิดชอบในการตัดสินใจด้วยวิธีการใดก็ตามในการแก้ไขปัญหา หรือพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อตกลง
กันได้ในการประชุมในระดับที่ต่ากว่าการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน (ISEAS, 2010: 41-42) การประชุมสุดยอด
ผู้นาอาเซียนเกิดขึ้นครั้งแรกในการประชุม Bali Summit ในปีค.ศ.1976 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และถือได้ว่ าเป็นการ
ประชุมครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์อาเซียน โดยผลจากการประชุมที่สาคัญคือ การก่อตั้งสานักงานเลขาธิการอาเซียน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 8
(ASEAN Secretariat Office) ข้ อ ต ก ลงค วาม ร่ ว ม มื อ ด้ าน ค วาม มั่ น ค งอ าเซี ย น (ASEAN Security
Cooperation) โด ย มี ก า ร จั ด ท า “Treaty of Amity and Cooperation in South-East Asia” ห รื อ

“สนธิสัญญาแห่งการสมานฉันท์และความร่วมมือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ”สนธิสัญญาฉบับนี้ถือว่าเป็นสนธิสัญญา
ความร่วมมือด้านความมั่นคงฉบับแรก ที่สาคัญคือมีการระบุถึงข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียนที่จะแสวงหา
หนทางที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยเป็นไปในแบบสันติวิธี และมีการระบุถึงวิธีการแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศสมาชิก (ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 20-22) อันนามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองความมั่นคงและ
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สาหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่เป็นผลมา
จากการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนที่บาหลีในปี ค.ศ.1976 ประเทศอินโดนีเซีย คือการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ
อาเซี ย น (ASEAN Economic Ministerial Meeting -- AEM) ในฐานะที่ เป็ น กลไกหลั ก ในการส่ ง เสริม ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ของอาเซี ยน ซึ่งน ามาสู่ข้อ ตกลงว่าด้ว ยการให้ สิท ธิพิ เศษทางการค้ าในอาเซีย น (ASEAN
Preferential Trading Arrangement – ASEAN PTA) ในปี ค.ศ. 1977 อย่ า งไรก็ ต าม ASEAN PTA
ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องมาจากจานวนสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้ามีน้อย และ
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีการซื้อขายกันเท่าไรนัก และเนื่องจากกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนยึดหลักการเห็น
พ้องต้องกัน จึงทาให้ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าการส่งเสริมการค้าเสรีใน
ภูมิภาคฯ (Suvicha Pouaree, 2001: 35-37)
ในการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนนั้นจะมีผู้นาแต่ละประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาความเจริญ ก้าวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการประชุมในระดับหัวหน้ารัฐบาล โดยมีรัฐมนตรี และ
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดอาเซียนถือเป็นการประชุมในระดับผู้นา
สูงสุดเป็นการกาหนดแผนงานในระดับนโยบายและเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะได้ร่วมกันแสดง
เจตนารมณ์ถึงเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งเป็นการจัดทาเอกสารในรูปแบบของแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) แถลงการณ์ร่วม (Joint Declaration) ปฏิญ ญา(Declaration) ความตกลง (Agreement) หรือ
อนุสัญญา(Convention) (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554: 47) รูปแบบของการ
ประชุมสุดยอดของอาเซียนได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ช่วงแรกไม่มีกาหนดเวลาที่แน่นอน จากการประชุมปีต่อไป แล้วหายไป
10 ปี ประชุม 1 ครั้ง พอการประชุมที่มะนิลา อาเซียนจึงเห็นว่า ต้องกาหนดให้แน่นอนว่าจะประชุมกี่ปีต่อครั้ง โดย
ที่ประชุมตกลงกันว่า 5 ปี ให้มีการประชุมสุดยอดหนึ่งครั้ง คือจากปี ค.ศ.1987 มาเป็นปี ค.ศ.1992 แต่พอมา
ประชุม ในปี ค.ศ.1992 ก็รู้สึกว่า 5 ปี ยาวนานเกินไป จึง เปลี่ยนเป็น 3 ปี ประชุม 1 ครั้ง คือจากปี ค.ศ.1992
ถัดไปเป็น ค.ศ.1995 และจากการประชุมในปี ค.ศ.1995 อาเซียนยังรู้สึกว่า 3 ปียาวนานเกินไป เลยกลายเป็นว่า
การประชุมอย่างเป็นทางการมีทุก 3 ปี แต่มีการประชุมอย่างไม่เป็น ทางการเกิดขึ้นทุกปี (ประภัสสร์ เทพชาตรี ,
2554: 5) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน จากบทที่ 4 ของกฎบัตรอาเซียนได้ระบุถึงการจัดประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนปีละ
2 ครั้ง และมีการจัดตั้งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council) ประกอบด้วยรัฐมนตรี
ต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (คล้ายกับการประชุม ASEAN Ministerial Meeting -AMM หรือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน) ทาหน้าที่ในการเตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ ได้แก่ คณะมนตรีประชาคมความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรี
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะเป็นกลไกในการประชุมระดับ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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รัฐมนตรี เพื่อความสอดคล้องกันของนโยบาย ประสิทธิภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน (ประภัสสร์ เทพชาตรี,
2554: 14-15)

หน่วยงานที่ทาหน้าที่ประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานของอาเซียนคือสานักงานเลขาธิการ
อาเซียน สมัยที่อาเซียนเพิ่งเริ่มต้นนับหนึ่ง ตาแหน่งเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) จะผูก
ติดกับตาแหน่งประธานอาเซียน คือเมื่อถึงวาระที่ประเทศตัวเองต้องเป็นประธาน ผู้ที่เป็นประธานอาเซียนคือหัวหน้า
คณะรัฐบาลในขณะนั้น และผู้ที่เป็นอธิบดีกรมอาเซียนของประเทศนั้นก็เป็นเลขาธิการอาเซียนไปโดยอัตโนมัติ สมาชิก
จะผลัดกันเป็นประธานประเทศละปี เลขาธิการก็ต้องเปลี่ยนตามทุกปี มาตอนหลังจึงมีการเสนอว่าถ้าเปลี่ยนเลขาฯ
ทุกปี นโยบายของอาเซียนก็จะไม่ต่อเนื่อง จึงขยายเทอมเป็น 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี ในปัจจุบัน ตาแหน่งนี้ไม่มีการ
ต่ออายุ อาเซียนจะให้สิทธิในการดารงตาแหน่งเลขาธิการแก่ประเทศสมาชิกตามลาดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เมื่อถึง
รอบใคร ประเทศนั้นๆ ก็จะเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมารับตาแหน่ง (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555: 41-42) สานักงาน
เลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีเลขาธิการอาเซียน เป็นหัวหน้าสานักงาน ผู้ดารง
ตาแหน่งคนปัจจุบัน คือ นายเลอ เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากประเทศเวียดนาม เป็นเลขาธิการอาเซียน
คนที่ 13 โดยเริ่มดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 มีกาหนดครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2017
กฎบัตรอาเซียนกล่าวถึงความสาคัญและหน้าที่ของเลขาธิการอาเซียนและสานักงานเลขาธิการอาเซียนไว้ดังนี้ (กรม
อาเซียน อ้างถึงใน สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2555: 48-49)
1) ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยมีวาระการดารงตาแหน่ง
ห้าปีที่ไม่สามารถต่ออายุได้ และให้ได้รั บการเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียน
ตามลาดับตัวอักษร โดยคานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ทางวิชาชีพ และ
ความเท่าเทียมกันทางเพศ
2) ให้เลขาธิการอาเซียน (ก) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่งระดับสูงนี้ โดยเป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎบัตรฉบับนี้และตราสาร พิธีสาร และแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของอาเซียนที่เกี่ยวข้อง (ข) อานวย
ความสะดวก และสอดส่องดูแลความคืบหน้าในการอนุมัติความตกลง และข้อตัดสินใจของอาเซียน และเสนอรายงาน
ประจาปีเกี่ยวกับงานของอาเซียนต่อที่ประชุมสุ ดยอดอาเซียน (ค) เข้าร่วมในการประชุมต่างๆ ของที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะ
สาขา และการประชุม อาเซียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) เสนอข้อคิดเห็นของอาเซียนและเข้าร่วมการประชุม กับ ภาคี
ภายนอกตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบและตามอานาจหน้าที่ที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมายและ (จ)
เสนอแนะการแต่งตั้งและการพ้นจากหน้าที่ของรองเลขาธิการอาเซียนต่อคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
3) ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของอาเซียนด้วย
4) ให้เลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนจากรองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ซึ่งมีชั้นและสถานะของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ โดยให้รองเลขาธิการอาเซียนรับผิดชอบต่อเลขาธิการอาเซียนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
5) รองเลขาธิก ารอาเซี ยนทั้ งสี่ คนต้องมีสัญ ชาติ ที่แตกต่างจากเลขาธิการอาเซี ยนและมาจากรัฐ
สมาชิกที่แตกต่างกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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6) ให้รองเลขาธิการอาเซียนสี่คน ประกอบด้วย (ก) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการ

ดารงต าแหน่งสามปีที่ไม่สามารถต่ ออายุได้ ซึ่งได้รับ เลือกจากคนชาติ ของรัฐสมาชิกอาเซียน บนพื้น ฐานของการ
หมุนเวียนตามลาดับตัวอักษร โดยคานึงตามสมควรถึงความซื่อสัตย์สุจริต คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์
และความเท่าเทียมกันทางเพศ และ (ข) รองเลขาธิการอาเซียนสองคน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งสามปี และอาจ
ต่ อ อายุ ได้ อี ก สามปี ให้ ร องเลขาธิ ก ารอาเซี ย นสองคนนี้ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก โดยเปิ ด กว้ างบนพื้ น ฐานของความรู้
ความสามารถ
7) ให้สานักเลขาธิการอาเซียนประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียนและพนักงานตามที่จาเป็น
8) ให้เลขาธิการอาเซียนและพนักงาน (ก) ยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ของตน (ข) ไม่ขอหรือรับคาสั่งจากรัฐบาลหรือภาคีภายนอก
อาเซียนใดๆ และ (ค ) ละเว้นจากการดาเนินการใด ซึ่งอาจมีผลสะท้อนถึ งต าแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของสานักเลขาธิการอาเซียน ซึ่งรับผิดชอบต่ออาเซียนเท่านั้น
9) รัฐสมาชิกอาเซียนแต่ละรัฐรับที่จะเคารพต่อความรับผิดชอบของเลขาธิการและพนักงาน อันมี
ลักษณะเฉพาะของอาเซียน และจะไม่แสวงหาที่จะมีอิทธิพลต่อเลขาธิการอาเซียนและพนักงาน ในการปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบของบุคคลเหล่านี้
ในขณะเดียวกันในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องมีสานักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN
National Secretariat เป็น หน่ วยงานระดับ กรมในกระทรวงการต่ างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซีย นมี หน้ าที่
ประสานกิจการอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดาเนินงาน สาหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ (สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2555: 26)
2.1.4 กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

กฎบัตรอาเซียน คือข้อบังคับหรือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทาให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
เป็ นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้ กับ อาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่ ถื อเป็ นค่ านิย ม
หลักการ และแนวทางปฏิบัติในอดีตของอาเซียนอย่างเป็นทางการของสมาชิกแล้ว ยังมีการแก้ไขปรับปรุง และสร้าง
กลไกใหม่ขึ้นมาพร้อมกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการ
ดาเนินงานขององค์กรเหล่านี้ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้
สามารถดาเนินการได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อน ในเรื่องการ
รวมตัวของประชาคมอาเซียน ภายในปี ค.ศ.2015
วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือ ทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทางานมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาเซียนที่จะส่งผลให้การดาเนินงาน
ของอาเซียน เป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกัน สาระสาคัญ ของกฎบัตรอาเซียน คือความต้องการให้อาเซียนเป็น
องค์การระหว่างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
แท้จริง คือการให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วย 13 หมวด 55 ข้อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์และหลักการ
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของอาเซียน คือ เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนและรัฐสมาชิกของอาเซียนจะอยู่
ร่วมกับประชาคมโลกได้โดยมีความสามัคคี และสันติ อีกทั้งยังเสริมสร้างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม และ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ธารงรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความสามารถ
ในการปรับตัวสู่สภาวะปกติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม และให้เป็นเขตปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงทุกชนิด อาเซียนจะมุ่งเน้น
การดาเนินการเพื่อบรรเทาความยากจนและลดช่องว่างการพัฒนา สร้างตลาดและฐานการผลิตเดียวที่มีเสถียรภาพ มี
ความสามารถในการแข่งขันสูง และมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีการอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทาให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองสภาพแวดล้อมในภูมิภาค ความ
ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เพิ่มพูนความอยู่ดีกินดี อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มั่นคงและปราศจากยาเสพติ ด สาหรับ ประชาชนของอาเซียน และการดารงชีวิต ของ
ประชาชนอาเซียนด้วยการให้ประชาชนมีโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และ
ความยุติธรรมพร้อมทั้งจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพ มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนด้วยการส่งเสริมความสานึกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และมรดกของภู มิภ าคยิ่ งขึ้น และเพื่ อ ธารงไว้ ซึ่ งความเป็ น ศู น ย์ รวม และบทบาทเชิงรุกของอาเซี ยนในฐานะพลั ง
ขับเคลื่อนขั้นแรกของความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกภูมิภาค ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และ
ไม่ปิดกั้น (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 96-97) อาเซียน และรัฐสมาชิกอาเซียนยืนยันและยึดมั่นในหลักการ
พื้นฐานที่ปรากฏในปฏิญญา ความตกลงอนุสัญญา ข้อตกลง สนธิสัญญา และตราสารอื่นๆ ของอาเซียน (ชาติชาย
เชษฐสุมน, 2555: 98)
หมวดที่ 2 สภาพบุคคลตามกฎหมาย
อาเซียน ในฐานะองค์การระหว่างประเทศในระดับรัฐบาล ได้รับสภาพบุคคลตามกฎหมายโดยกฎ
บัตรนี้ (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2555: 10)
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ
รั ฐ สมาชิ ก อาเซี ย น ได้ แ ก่ บรู ไนดารุ ซ าลาม ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว มาเลเซี ย สหภาพพม่ า สาธารณรัฐ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ สาธารณรั ฐ สิ ง คโปร์
ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สิทธิและพันธกรณี การให้รัฐสมาชิกมีสิทธิและพัน ธกรณี ที่เท่าเทียมกันภายใต้ กฎบัต รนี้ ให้รัฐ
สมาชิกมีมาตรการที่จาเป็นทุกประการอันรวมถึงการออกกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่ออนุมัติบทบัญญัติของกฎบัตร
นี้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีทั้งหมดของรัฐสมาชิก และในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรร้ายแรง
หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้นาข้อ 20 (การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐานของการปรึกษาหารือและฉันทามติ โดย
หากไม่สามารถหาฉันทามติได้ หรือในกรณีที่มีการละเมิดกฎบัตรอย่างร้ายแรง หรือการไม่ปฏิบัติตาม ให้เส นอเรื่อง
ดังกล่าวไปยังที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อการตัดสินใจ ) มาใช้บังคับ และในการรับสมาชิกใหม่ คือ กระบวนการใน
การสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้กาหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ในการรับสมาชิกใหม่ให้เป็นไป
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดตามบทบัญญัติของกฎบัตรนี้ การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนก็ต่อเมื่อได้ลง
นามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้ (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 99-100)
หมวดที่ 4 องค์กร
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน จะประกอบด้วยประมุขของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิก ให้ที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน เป็นองค์กรสูงสุดในการกาหนดนโยบาย พิจารณาหารือ ให้แนวนโยบาย และตั ดสินใจ
ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน ในเรื่องสาคัญที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐสมาชิก และใน
ทุกประเด็นที่ได้มีการนาเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งจะมีการประชุมปีละสองครั้ง แต่สามารถเรียกประชุม
ฉุกเฉินได้เมื่อมีความจาเป็น โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียนจะเป็นผู้เตรียมการประชุมของการประชุมสุดยอดผู้นา
อาเซียน และประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนต่างๆ
นอกเหนือจากนั้นแล้ว ในหมวดนี้ได้บัญญัติไว้ถึงการได้มาซึ่งตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ ภารกิจการ
ท างานของ แต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แก่ คณะมนตรี ป ระสานงานอาเซี ย น คณะมนตรี ป ระชาคมอาเซี ย นต่ างๆ ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะ
มนตรี ป ระชาคมสัง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น องค์ ก รระดั บ รัฐมนตรีอ าเซี ย นเฉพาะสาขา เลขาธิก ารอาเซี ย น
คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจาอาเซียน สานักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน และมูลนิธิ
อาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 103-108) ซึ่งแต่ละตาแหน่งต่างก็ต้องมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลงานเฉพาะของตน และยังจะต้องมีการผสานงานกันกับทั้งภายใน และภาคีภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของอาเซียนและตามฉันทามติของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
หมวดที่ 5 องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน
อาเซี ย นอาจมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ องคภาวะซึ่ ง สนั บ สนุ น กฎบั ต รอาเซี ย น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
วัตถุประสงค์และหลักการของอาเซียน องค์ภาวะที่สาคัญเหล่านี้ระบุอยู่ในภาคผนวก 2 และ ให้คณะกรรมการผู้แทน
ถาวรบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนการดาเนินงานและหลักเกณฑ์สาหรับการมีความสัมพันธ์ตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการ
อาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 108)
หมวดที่ 6 การคุ้มกันและเอกสิทธิ์
ในหมวดนี้ได้กล่าวถึงเรื่อง ความคุ้มกันและเอกสิทธิ์ของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงาน
ของสานักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวรและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาเซียน เพื่อเป็นการให้
สิทธิ ความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีขอบเขตและเท่าเทียม (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 109)
หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ
การตั ดสินใจของอาเซียนอยู่บ นพื้นฐานของการปรึกษาหารือและฉั นทามติ และให้ค ณะมนตรี
ประชาคมอาเซียนแต่ละคณะบัญญัติกฎว่าด้วยขั้นตอนการดาเนินงานของตนเอง (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 110)
หมวดที่ 8 การระงับข้อพิพาท
ได้กล่าวไว้ถึงหลักการทั่วไปและกลไกในการระงับข้อพิพาท คนกลางที่มีตาแหน่งที่น่าเชื่อถือในการ
ประนีประนอม และการไกล่เกลี่ย เมื่อเกิดการขัดแย้งขึ้น การระบุถึงกลไกระงับข้อพิพาทตามตราสารเฉพาะ การจัดตั้ง
กลไกระงับข้อพิพาทในกรณีที่มิได้มีการกาหนดไว้ ซึ่งในกรณีที่ข้อพิพาทดังกล่าวมิสามารถระงับได้ ภายหลังการใช้
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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บทบั ญ ญั ติ ในหมวดนี้ แล้ว ก็จ ะต้ องส่งต่ อไปยั งที่ ป ระชุม สุดยอดอาเซี ยนเพื่ อรอการตั ดสิน และการมอบหมา ยให้
เลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตามค าวินิจฉั ย นอกเหนือจากนั้นแล้วยังได้ระบุถึงการใช้บทบัญญัติของกฎบัต ร
สหประชาชาติและกระบวนการระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในภูมิภาค (ชาติชาย เชษฐสุมน
, 2555: 111-112)
หมวดที่ 9 งบประมาณและการเงิน
ได้บัญญัติถึงงบประมาณและการเงิน โดยมี กฎ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามแนวมาตรฐานสากล และในการใช้งบประมาณจะต้องเป็นไปสอดคล้องตามแนวการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
(ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 113)
หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดาเนินงาน
ระบุ ถึ งที่ ม าของประธานอาเซี ยน คณะมนตรีในต าแหน่งต่ างๆ บทบาทของประธานอาเซีย น
ทีจ่ ะต้องปฏิบัติร ะหว่างการดารงตาแหน่ง พิธีการและแนวปฏิบัติทางการฑูด การใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
(ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 114-115)
หมวดที่ 11 อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน
ระบุถึง อัตลักษณ์ คาขวัญ ธง ดวงตรา วันประจา บทเพลงประจา ของอาเซียนเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย และคุณค่าร่วมกันของอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 115-116)
หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก
การดาเนินความสัมพันธ์ กับภายนอก ในการเจรจา ความร่วมมือ ความเป็นหุ้นส่วน ฯลฯ กับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ จะต้ องยึดมั่น ใน วัต ถุ ป ระสงค์ หลักการ ที่วางไว้ในกฎบั ต รนี้ การปฏิ บั ติ ในฐานะ
ผู้ประสานงานกับคู่เจรจา คณะกรรมการอาเซียนในประเทศที่สามและองค์กรระหว่างประเทศ สถานภาพของภาคี
ภายนอก ความสัมพันธ์กับระบบสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ และการส่งผู้แทนอย่างเป็นทางการ
ของรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกอาเซียนประจาอาเซียน (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 116-117)
หมวดที่ 13 บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย
กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการลงนามโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งหมด และอยู่ใต้บังคับของการให้สัตยาบั น
จากรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐตามกระบวนการภายในของแต่ละรัฐ โดยมีเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้เก็บรักษา โดยสมาชิก
แต่ละรัฐสามารถเสนอข้อแก้ไขกฎบัตรได้ และจะมีการทบทวนกฎบัตรเมื่อครบห้าปีหลังจากมีผลใช้บังคับ การตีความกฎ
บัตรจะเกิดขึ้นเมื่อมีรัฐสมาชิกใดๆ ร้องขอ (ชาติชาย เชษฐสุมน, 2555: 119-122)
2.1.5 ความร่วมมือของอาเซียน

การดาเนินงานด้านความร่วมมือของอาเซียนอาจแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างปี
ค.ศ. 1967-1977 หรือในช่วง 10 ปีแรกของการก่อตั้งอาเซียน เป็นช่วงการปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างกันที่เคยมีมาก่อนในภูมิภาค ความร่วมมือในช่วงนี้ จึงเป็นด้านการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและ
สนเทศเป็นสาคัญ ระยะที่ 2 ระหว่างปี ค.ศ.1977-1987 เป็นช่วงของการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อาเซียน มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนและการสถาปนาความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา จึงเป็นช่วงการขยายสาขา
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ความร่วมมือเพื่อรับปัญหาใหม่ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านโรคเอดส์ ระยะที่ 3 ระหว่างปี ค.ศ.1987-1997
เป็นช่วงที่อาเซียนได้ขยายสมาชิกภาพจนครบ 10 ประเทศและเป็นช่วงที่ภูมิภาคประสบวิกฤตการณ์ทางการเงินและ
เศรษฐกิจรวมทั้งเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ อาเซียนจึงได้กาหนดวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 และได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การเพื่อดาเนินการตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้อาเซียนตระหนักถึงความสาคัญของความร่วมมือเฉพาะ
ด้านมากขึ้น และยกระดับความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้ทัดเทียมกับความร่วมมือด้านการเมืองและเศรษฐกิจด้วยการ
ปรับเปลี่ยนและยกระดับกลไกความร่วมมือ เช่น จากระดับคณะกรรมการเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี
สาหรับ ระยะที่ 4 คือระหว่างปี ค.ศ.1997 ถึ งปัจจุบัน เป็น ช่วงของการปรับ ปรุงองค์กรที่ มีอยู่ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมตัวของอาเซียนซึ่งมุ่งเร่งรัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ให้ทันกับระดับการพัฒนาของประเทศอาเซียนเดิม (กรมอาเซียน.กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2552: 12)
2.1.5.1 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
อาเซียนตระหนักถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกจึงวางมาตรการความร่วมมือทางด้านนี้เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศและภูมิภาคอื่นๆ เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area
-- AFTA) เกิดขึ้นจากข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุนของไทย ในปี ค.ศ.1992 เป็นข้อตกลง
ว่าด้วยการลดภาษีศุลกากรระหว่างสมาชิก เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอาเซียนในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออก พร้อมทั้งดึงดูดนักลงทุนจากภายนอกให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น (สุวิทย์ ตรา
สุวรรณ์, 2555: 20) ต่อมาอาเซียนได้ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพิ่ม เติมเพื่อให้การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
สมบู ร ณ์ แบบและมี ทิ ศ ทางชั ด เจน โดยจัด ตั้ ง เขตลงทุ น อาเซี ย น (ASEAN Investment Area -- AIA) ในปี
ค.ศ.1997 เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรี การท่องเที่ยว การเงิน
การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง รวมถึงการเสนอให้มีความตกลงว่าด้วยการอานวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าผ่ านแดนและข้ามแดน (สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2555: 26)
2.1.5.2 ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
สมาคมอาเซี ย นได้ มุ่ ง เน้ น ความร่ว มมื อ ในการรัก ษาสั น ติ ภ าพและความมั่ น คงภายในภู มิ ภ าค
เนื่องจากตระหนักว่าสันติภาพและความมั่นคงเป็นพื้นฐานในการพัฒ นาด้านอื่นๆ โดยการลงนามในสนธิสัญญาที่
สาคัญได้แก่ การประกาศให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง (Zone of Peace,
Freedom and Neutrality -- ZOPFAN) ในปี ค.ศ.1971 การจั ด ท าสนธิ สั ญ ญาไมตรีและความร่ว มมื อ กั น ใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia -- TAC) เมื่ อ วั น ที่ 24
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1976 มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ห้ามแทรกแซงและคุกคาม
ประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพและสันติสุขในภูมิภาค (สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2555: 26) ต่อมาในปี ค.ศ.1994 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงเทพได้มีการ
ประชุ ม อาเซีย นว่าด้ว ยความร่ วมมือ ด้ านการเมือ งและความมั่ น คงในภู มิภ าคเอเชีย แปซิฟิ ก (ASEAN Regional
Forum -- ARF) เกิด ขึ้น เป็น ครั้งแรก ส าหรับการทาสนธิ สัญ ญาเขตปลอดอาวุธนิ วเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
(Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty--SEANWFZ) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในประชาคม
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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นานาชาติว่าเป็นความพยายามในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ได้มีการลงนามในปี ค.ศ.1995 (พิษณุ สุวรรณะชฎ, 2540: 140)
2.1.5.3 ความร่วมมือเฉพาะด้าน
ความร่ ว มมื อ เฉพาะด้ า น คื อ ความร่ วมมื อ ในด้ า นต่ า งๆ ที่ มิ ใช่ ด้ านการเมื อ งและเศรษ ฐกิ จ มี
วัตถุประสงค์สาคัญ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานการ
ดารงชีวิตที่ดี ส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
ในภูมิภาค เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของอาเซียนในการส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความ
เป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว และเพื่อให้ประชาชนอาเซียนสามารถได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ (กรมอาเซียน.กระทรวงการต่างประเทศ,
2552: 12) ปฏิญ ญากรุงเทพ ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับการพัฒ นาความร่วมมือเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียนซึ่งช่ วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
ชาวอาเซียน ตลอดจนปลูกจิตสานึกในความเป็นอาเซียน
2.1.5.4 ความร่วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน
ไทยมีบ ทบาทสนับ สนุนให้ อาเซียนมีค วามร่วมมือกับ ประเทศนอกอาเซียน เพื่ อเสริม สร้างการ
เชื่อมโยงกับ ภูมิภาคอื่นดังปรากฏในความร่วมมื ออาเซียน+3 (ASEAN plus 3) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ ร่วมกับญี่ปุ่น จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งได้ทาการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะ
ของประเทศคู่เจรจา (ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย และรัสเซีย และมีความร่วมมือกับ หนึ่งกลุ่ม ประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป
นอกจากนี้ อาเซี ย นยั งมี ค วามสั ม พั น ธ์ เฉพาะด้ านกั บ ปากี ส ถาน และมี ส ถานะเป็ น ผู้ สั งเกตการณ์ ข ององค์ ก าร
สหประชาชาติด้วย (สภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555: 28)
2.1.6 ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียนเกิดจากการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ.
2003 อาเซียนได้พยายามแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นว่าอาเซียนสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้ โดยการประกาศการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ขึ้นภายในปี ค.ศ. 2020 และต่อมาได้มีการร่นระยะเวลา เพื่อให้มีการ
รวมกันเป็นประชาคมอาเซียนให้ได้ ในปี ค.ศ. 2015 โดยประกอบด้วยเสาหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–APSC) มีวัตถุประสงค์และหลักในการให้
ภูมิภาคฯ แห่งนี้เป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎ กติกาเดียวกัน มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาคที่
มีความเป็นพลวัต มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับการบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และการพึ่งพาอาศัยกันและกันของ
ประเทศต่ างๆในโลก (ASEAN Secretariat, 2009) (2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic
Community-AEC) ที่คาดหวังว่าจะทาให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single
Production Base) และมีก ารเคลื่อ นย้ ายสิ น ค้า บริก าร การลงทุ น เงิน ทุ น และแรงงานมีฝี มื ออย่างเสรี (Free
Flow of Goods, Services, Investments and Skilled Labors and Free Flow of Capital) รว ม ทั้ ง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรสินค้า/บริการ ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพจากภายในภูมิภาคฯ และสามารถเดินทาง
ภายในอาเซีย นได้อ ย่ างสะดวกและเสรี ม ากยิ่ งขึ้น (ASEAN Secretariat, 2008) และ (3) ประชาคมสังคมและ
วั ฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) มี คุ ณ ลั ก ษณะในการให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
พัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา (ASEAN Secretariat, 2009)
2.1.6.1 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
การก่อตั้งและการดาเนินงานของอาเซียนมีพื้นฐานจากปัจจัยเรื่องการเมืองและความมั่นคงของภูมิภาค
ดังนั้นเมื่ออาเซียนพัฒนามาเป็นประชาคมอาเซียนจึงได้ให้ความสาคัญและสานต่อความร่วมมือด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศสมาชิกและจัดตั้งขึ้นเป็นหนึ่งในเสาหลักของประชาคม โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะทาให้
ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน
สมาชิก แต่ ละประเทศมี ค วามไว้ เนื้ อ เชื่อ ใจซึ่งกัน และกัน มีเสถี ยรภาพ และมี ค วามปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิ น
นอกจากนั้นแล้วยังต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทางความมั่นคง โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ในเดือน
พฤศจิกายน ค.ศ.2004 ที่เวียงจันทน์ได้รับรองแผนปฏิบัติการประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (วิทย์
บัณฑิตกุล, 2554: 44) จะทาให้ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดย
เป็นหลักประกันต่อประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่างสันติระหว่างกันและกัน และกับโลกภายนอกใน
บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย ความยุติธรรม และการมีความปรองดองต่อกัน ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน จะส่งเสริมพัฒนาการด้านการเมืองโดยยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความ
เคารพ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพบนพื้นฐานภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยจะเป็นตัวเชื่อมต่อ
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการติดต่อและมีความร่วมมือระหว่ างกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานกฎเกณฑ์และกลไกร่วมกันใน
การบรรลุเป้าหมายอาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมโดยไม่คานึงถึง
เพศ เชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา หรือพื้ นเพทางสังคมและวัฒ นธรรม ในการปฏิ บัติ ต ามแผนงาน อาเซียนจะต้ อ ง
พยายามส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความเท่าเทียมทางเพศ แนวทางหลักในนโยบาย ความอดกลั้น การเคารพ
ความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ในเวลาเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน จะส่งเสริมความร่วมมือที่แน่นแฟ้นและมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
และมิตรประเทศ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน สนับสนุนแนวทางด้านความมั่นคงที่ครอบคลุม ทุกมิติ
ซึ่งมีความเกี่ยวโยงต่อพัฒนาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างใกล้ชิด ยึดหลักการในการละเว้นการรุกราน
หรือขู่ใช้กาลัง และการกระทาใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและการพึ่งพาการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบด้วยสามคุณลักษณะ ได้แก่ ประชาคมที่มี
กติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ประชาคมที่ทาให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มี
ความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ และประชาคมที่ทา
ให้ เป็ น ภู มิ ภ าคที่ พ ลวั ต และมองไปยั ง โลกภายนอกที่ ก ารรวมตั วและลัก ษณะพึ่ งพาซึ่ ง กัน และกั น มากยิ่ ง ขึ้น ( ที ม
นักวิชาการอาเซียน, 2555: 38-40)
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2.1.6.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เป็นเสาหลักทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค แนวคิดนี้เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดครั้งที่ 9 ที่
บาหลี ประเทศอินโดนีเชีย และจัดทาแผนปฏิบัติการขึ้นในการประชุมปีถัดมา มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ภูมิ ภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้โดย (1)มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทาง
สังคมภายในปี ค.ศ.2020 (2) ทาให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production
Base) โดยจะริเริ่มกลไกมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน
การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้าง (คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550: 16)
นอกจากนี้อาเซียนได้จัดทาแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community Blueprint)
ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord
II) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดาเนิ นงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ: (1) การเป็น
ตลาดผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้าย
เงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น กาหนดเป้าหมายเวลาที่จะค่อยๆ ลดหรือยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีสาหรับประเทศสมาชิกเก่า
6 ประเทศ และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี พ.ศ. 2553 เปิดตลาดภาคบริการและเปิดเสรีการลงทุน ภายในประเทศปี พ.ศ.
2558 (2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้ความสาคัญ กับประเด็นด้าน
นโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญ ญา นโยบายภาษี และการพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
พลังงาน) (3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ (4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประสาน
นโยบายเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการผลิต จัดจาหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อโยงกับเศรษฐกิจโลก (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554:
45-46)
2.1.6.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

แผนปฏิบัติงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนถูกร่างขึ้น ในปี ค.ศ.2004 หลังจากการ
ประกาศแผนจัดตั้งประชาคมอาเซียนเพียง 1 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียน เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ
ส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) โดยเน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ (1) การพัฒนาสังคม โดยการ
ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันของกลุ่ม ต่ างๆ ในสังคม (2) การพัฒ นาการฝึ กอบรม การศึ กษาขั้นพื้ นฐานและสูงกว่า การพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม (3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน และควบคุม โรคติ ดต่ อ (4) การจัดการปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อม (5)การส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค (คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ,
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 18
2550: 17) เพื่ อรองรับ การเป็นประชาสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน จึงได้ จัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่ม ทาง
สังคมและวัฒนธรรมตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน
ได้แก่ (1)การพัฒนามนุษย์ (Human Development) (2)การคุ้มครองและสวัสดิการ สังคม (Social Welfare and
Protection) (3)ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights) (4)ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Sustainability) (5)การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity) และ(6)การลด
ช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554: 46-47)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการรวมตัวกันของ 10 ประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ และ

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศไทยก็ได้ เป็นส่วนหนึ่งใน
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างอานาจการต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้มี
ความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะเทียบเท่ากับประเทศอื่นได้ โดยการที่ประเทศไทยต้องการเตรียมความพร้อมและมีการ
ปรับตัวก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนที่จะถึงในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 นี้เพื่อให้ประชาชนของประเทศ
ไทยได้มีความตั้งใจ และมั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถนาพาประเทศไปสู่ความเจริญได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็อาจจะส่งผลกระทบไปในด้า นบวก และด้านลบ เพราะประชาชน
บางส่วนอาจมีความรู้ค วามเข้าใจน้อยมากกับประชาคมอาเซียนอาจทาให้ปรับตั วได้ช้า แล้วส่งผลทาให้การพัฒนา
ประเทศเกิ ด ความล่า ช้ าได้ ตลอดจนอาจจะได้ รั บ ข่ าวสาร การกระจายข่าวไม่ ทั่ ว ถึ ง และท าให้ ได้ รับ ข้ อ มู ล น้ อ ย
เมื่อกล่าวถึ งประชาคมอาเซียนประชาชนบางส่วนก็จ ะมีค วามยิ นดีที่ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นสมาชิกในประชาคม
อาเซียนนั้น จะส่งผลไปให้ประเทศไทยจะได้รับการพัฒนาและสามารถเทียบเท่ากับนานาประเทศอื่นได้
2.2 แนวคิดการจัดการทางตนเองของชุมชน

ในยุคโลกาภิวัตน์ ปัญหาต่างๆ มีความสลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็ วยิ่งขึ้น การแก้ปัญหา
จาเป็นต้องมีความรอบคอบ โดยคานึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ต้องมีความรอบรู้ และต้องอาศัยความร่วมมือร่วม
ใจจากทุกฝ่าย จะต้องสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมสรุปบทเรียน จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่ อ เมื่ อ ทุ ก คนยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น การรวมตั วของประชาชนที่ ห ลากหลายท าให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นความคิ ด
องค์ความรู้ และต่อเชื่อม ประสบการณ์อย่างกว้างขวาง เป็นการเสริมพลังซึ่งกันและกัน สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องสร้างการบริหารจัดการร่วมกันในยุคปัจจุบันที่สังคมไทยก้าว
เข้าสู่ยุคของการก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก
ให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิ หน้าที่ และบทบาทในการจัดการทรัพยากรสาธารณะมากขึ้น ทาให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง เกิดการ
ประสานงานงบประมาณระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งในแนวราบกับท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ และในแนวดิ่งกับส่วนกลาง
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการจะเป็นแนวคิดหลักของการบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการจัดการนั้นมีผู้ให้นิยามไว้หลากหลายมาก ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยสามารถ
ทบทวนมาเพื่อประกอบการศึกษาได้ ดังนี้
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2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับการจัดการ

จากการศึกษานิยามของการจัดการ (Management) จะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจเนื้อหา และ
ขอบเขตของการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น โดยมีผู้ให้คานิยามที่แตกต่างกันไปตามแต่กรอบของการมองและสภาพแวดล้อม
หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนี้
เกษม จั น ทร์ แ ก้ ว (2536: 465) กล่ า วว่ า การจั ด การ หมายถึ ง การด าเนิ น การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพนี้มีลักษณะและรูปแบบที่มิทาให้เกิดผลเสียหรือประสิทธิภาพของ
สิ่ ง ที่ จ ะถู ก ด าเนิ น การนั้ น ด้ อ ยลงไป นั่ น คื อ การด าเนิ น การที่ เป็ น ไปด้ ว ยความรอบคอบและมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี
เปรียบเสมือนต้องเป็นการดาเนินการอย่างสุขุมและละเอียดอ่อน
Stoner (1995 อ้ างถึงใน ปั ทมน จิต ต์ วาริน , 2541: 19) ให้ ค วามหมายว่า การจัด การ คื อ
กระบวนการวางแผน จัดองค์การ นาองค์การ และควบคุมงานของสมาชิกในองค์การ หรืองานที่ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 26) ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า การจัดการกับการบริหาร
เป็นคาที่มักใช้ควบคู่กัน และกล่าวโดยรวมว่า การจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้นากลุ่มซึ่งจ ะต้ องจัดการให้
ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคนและวัตถุ สามารถประสานเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมกันทางาน เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้
และขณะเดียวกันก็จะต้องจัดการนาองค์กรให้สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุดด้วย จากคาจากัดความ
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการใช้ความเร็วความสามารถ และความพยายามในการจัดสรรและ
อานวยให้ ท รัพ ยากรที่ เป็ น คนและสิ่งของสามารถท างานร่วมกั น อย่ างมีระเบี ย บและประสิท ธิ ภ าพ เพื่ อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยจะมีแนวทางการ
จัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่แตกต่างกันไปตามแนวความคิดทางการบริหารซึ่งมี 2 แบบ แบบแรก
คือ การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซึ่งเน้นผลงานและการควบคุมโดยใกล้ชิด แบบที่สอง
คือ การบริหารแบบพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management) ซึ่งจะคานึงถึงความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม
ของคนซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การ
2.2.2 แนวคิดและหลักการของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

การดาเนินการศึกษาชุมชนนั้น มีทั้งในมิติเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นโดยจาแนกรูปแบบของการพัฒนา
เป็นขบวนการที่มีอยู่ภายใต้กระบวนการที่มี การพัฒนาสังคมในสังคมไทย จาเป็นต้องมีการศึกษาและปรับเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญที่กระบวนการจัดการอันนาไปสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง แต่จากการที่
สภาพการณ์และบริบทของชุมชนไทยโดยส่วนใหญ่ของไทยมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของรูปแบบ และกระบวนการ
จัดการชุมชนที่แตกต่าง ดังนั้นจึงเกิดการตั้งคาถามว่า กระบวนการจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งในมิติใดที่มีความ
เหมาะสม มีตัวชี้วัดอะไรเป็นปัจจัยบ่งบอกถึงผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาและความเข้มแข็ง รวมถึงอะไรคือหลักการบริหาร
หรือกระบวนการจัดการที่ดีของชุมชนเข้มแข็งในสังคมไทย จากสถานการณ์ปัญหาที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนนี้จึง
ขอกล่าวถึงลักษณะของกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่นาไปสู่พลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้
ดังต่อไปนี้
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1) ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็น การเปลี่ยนแปลงสังคมจากชุมชนฐานรากทั้งในเมืองและชนบท

ด้วยขบวนองค์กรชุมชน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดาเนินการทุกเรื่อง ทุกมิติที่เกี่ย วข้องกับ ชุม ชน โดยการวางแผน
แม่บทการพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนกาหนดอนาคตของตนเองด้วยแผนพัฒนานี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกายภาพและ
จิตสานึกของคนในชุมชน
3) กระบวนการทางานเป็น กระบวนการแบบมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกชุมชน สมาชิก ใน
ชุมชนและกลุ่มคนเจ้าของปัญหาต้องมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง ไม่รอคอยให้ผู้นา หน่วยงานหรือกลไก
ต่างๆ มาแก้ปัญหาให้
4) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ใช่แค่การทากิจกรรมแก้ปัญหาต่างๆ เท่านั้นแต่ทุกเรื่องทุกประเด็น
งาน จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานควบคู่
กันไปด้วย ทั้งในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ
5) กระบวนการทางาน กิจกรรม โครงการ มาตรการ กลไก ข้อตกลง ฯลฯ ที่กาหนดขึ้นจะต้อง
นาไปสูค่ วามเข้มแข็งของชุมชน ขององค์กรชุมชน และการพึ่งตนเองของชุมชนโดยรวม
2.2.3 ตัวชี้วัดพื้นที่จัดการตนเอง

หากกล่าวถึงคาว่า “ชุมชนท้องถิ่น” นั้นหมายรวมถึง ตาบล อาเภอ จังหวัด ภูมินิเวศน์ ในขณะที่
คาว่า “จัดการตนเอง” คือ การบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสานึก สาธารณะ รู้เป้าหมายเชื่อมั่นวิถีและพลังชุมชน
มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุ นชุมชนแก้ไขปัญหา
และพั ฒ นาตนเองทุ ก ด้ านอย่ างเป็ น ระบบ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงเชิง โครงสร้างและการพั ฒ นาอย่ างยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้
องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงผลสัมฤทธิ์ของการเป็นชุมชนที่ใช้พื้นที่พัฒนาอย่างความเข้มแข็งนั้น ประกอบด้วย
1) ชุมชนมีเป้าหมาย ทิศทาง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2) มีระบบข้ อมู ล ฐานข้อ มู ลที่ ส าคั ญ ของชุม ชน ที่ สามารถน าไปจัดท าผังพื้ น ที่ ทาแผนพั ฒ นา
ตนเอง และสื่อสารกับสาธารณะ
3) มีแผนของชุมชน ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว ที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น เศรษฐกิ จ สังคม สุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ เด็ก/เยาวชน ยาเสพติด
และได้รับการบรรจุเข้าแผนของท้องถิ่น และมีการปฏิบัติตามแผน
4) ปัญหาร่วมของคนในพื้นที่ ได้รับการยกระดับเชื่อมโยง และถูกจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และ
ชุมชนตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมในการวางแผน การดาเนินงานพัฒนา และติดตามตรวจสอบที่รวมถึงโครงการของ
ภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
5) มี รู ป ธรรมการจั ด การปั ญ หาในชุ ม ชน โดยมี ชุ ม ชนเป็ น แกนหลั ก มี ป ระเด็ น งานพั ฒ นาที่
ครอบคลุมทุกเรื่อง และมีองค์กรชุมชนที่หลากหลาย เป็นพื้นฐานของการทางานพัฒนา
6) ชุม ชนมี การจัด การที่ ดิ นโดยชุมชน มีก ารจัดการทุ น ชุมชน ทั้งทุ นทรัพ ยากร ทุ น สิ่งแวดล้อ ม
ทุนเงิน ทุนภูมิปัญญา ระบบสวัสดิการมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งพลังงาน เพียงพอต่อวิถีชีวิต การกิน
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7) การอยู่ของชุมชนอย่างยั่งยืน มีการจัดความสัมพันธ์ของขบวนชุมชนท้องถิ่น ระดับท้องถิ่น ที่มี

ความร่วมมือกันหลายฝ่ายและทางานร่วมกันได้ : ท้องถิ่น : ท้องที่ : ขบวนองค์กรชุมชน : หน่วยงานรัฐในพื้นที่
8) ชุมชนรักการเรียนรู้ มีฐานการเรียนรู้ระดับตาบล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และมีระบบการจัดการ
ความรู้ ชุดองค์ความรู้ ภูมิปัญญารูปธรรมพื้นที่และบทเรียน และสื่อสารสู่ชุมชนและสาธารณะ
9) คนในชุมชนมีความสุข มีความเป็นเจ้าของชุมชน มีระเบียบ กติกาการอยู่ร่วมกัน และมีความ
ผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
10) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนสม่าเสมอ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ผนึกกาลังชุมชนทุ กระดับ
และมีระบบการสร้างและพัฒนาคนจากรุ่นสู่รุ่น มีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดเจตนารมณ์
11) มีระบบธรรมาภิบาล ความน่าเชื่อถือในการดาเนินงานและมีระบบการตรวจสอบการทางานของ
ชุมชนเอง
2.2.4 วิธีการสาคัญ/กระบวนการสาคัญที่จะไปให้ถึง “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”
1) ใช้ผู้นาชุมชน คนรุ่นใหม่ และกระบวนการกลุ่ม พูดคุยสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างจิตสานึก

อุดมการณ์ ทาความเข้าใจเป้าหมายร่วมของชุมชน และใช้หลักความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็น
ตัวเชื่อมโยงให้คนเข้ามาร่วมกัน โดยเริ่มต้นการรวมตัวจากกลุ่มเล็กๆ ขยายเป็นเครือข่าย และภูมินิเวศน์
2) สารวจปัญ หา ศึกษาข้อมูลชุมชนและวิเคราะห์ สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาผังแผนที่การใช้
ทรัพยากรร่วมของตาบล และปรับปรุง ปรับแผนของชุมชนให้เป็นแผนที่มีชีวิต เป็นแผนที่พัฒนาของตาบลที่สามารถ
ทาได้จริง
3) กาหนดประเด็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นจากข้อมูลจริงในพื้นที่ ด้านทรัพยากร สวัสดิการ การจัดการ
ที่ดิน ที่อยู่อาศัย กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ยกระดับเป็นเป้าหมายร่วม เป็นเครื่องมือของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา
สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงภาคี
4) ใช้สภาองค์กรชุมชนที่เป็นของทุกคน ทุกขบวนชุมชนในตาบลเชื่อมโยงคนในตาบลและภาคีร่วม
พัฒนาและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน ในพื้นที่ตาบล จังหวัด กาหนดทิศทาง เป้ าหมายทาแผนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นด้วยตนเอง
5) สร้างพื้นที่รูปธรรม ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ที่สามารถให้ชุมชนอื่นๆ หรือพื้นที่อื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ได้
โดยพัฒนาองค์ความรู้ ชุมชนที่หลากหลาย ขยายองค์ความรู้ ยกระดับสู่หลักสูตรชุมชน ประสานภาคีสร้างระบบการ
ทางานร่วมกันของท้องถิ่นอาเภอ สร้างกลไกร่วมระดับตาบล
6) กรณีชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองระดับจังหวัดนอกจากดาเนินการตามวิธีข้างต้น ต้องมีแผนการ
พัฒนาระดับเมืองร่วมกันจัดวางบทบาทให้ชัดเจนระหว่างท้องถิ่น ภาคี และชาวบ้าน และเชื่อมโยงการทางานชุมชนกับ
มิติการทางานด้านอื่นๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ อาทิ ชนเผ่า ฯลฯ โดยใช้กลไกการดาเนินงานระดับจังหวัด
7) ใช้สถานการณ์ปัญหาร้อน ปัญหาร่วม เป็นเครื่องมือรวมกลุ่มคน จัดกระบวนการเรียนรู้ จุด
ประกายความคิดให้กับคนในชุมชนขยายการทางานให้ครอบคลุมเชิงพื้นที่ และเปิดเวทีนาเสนอข้อมูลกับคนในชุมชน
ส่วนใหญ่
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8) นาข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ พัฒนาระบบข้อมูล สารวจข้อมูลชุมชนที่สาคัญ ใช้

งานวิจัยเป็นเครื่องมือศึกษาความรู้เชิงลึกของชุมชน และจัดทาตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาชุมชน
9) จัดทาแผนงานโครงการ แก้ไขปัญหา บูรณาการทุนภายในชุมชน บูรณาการแผนงานร่วมหลาย
ภาคส่วนในท้องถิ่น โดยจัดระบบการทางาน/มีกลไกร่วมพัฒนา เน้นองค์กรชุมชนเป็นหลักในการปฏิบัติหน่วยงาน/
ภาคี เป็นผู้สนับสนุน
10) พัฒนาผู้นาชุมชนรุ่นเก่า และสร้างผู้นารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถ ในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา และใช้แผนชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน
11) นาบทเรียนชุดองค์ความรู้ของชุมชน สื่อสารสู่สาธารณะ และบรรจุเป็นหลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียนประจาหมู่บ้าน/ชุมชน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการ ลักษณะ ปัจจัยและตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งใน
สังคมไทย โดยการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาเชิง สังเกตในพื้นที่ชุมชน 6 แห่งนั้น พบว่า กระบวนการจัดการ
เพื่อชุมชนเข้มแข็งของภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะประเด็นการเตรียมรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของแต่ละชุมชนนั้น มีมิติที่แตกต่างกัน ในขณะที่รูปแบบของตัวชี้วัดชุมชนเข้มแข็งนั้น มีมิติที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การจั ดการตนเอง และการประเมิ น ตนเองของชุม ชน โดยมี ก ระบวนการที่ ส าคั ญ คื อ กระบวนการมี ส่ วนร่วม
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการใช้สิทธิของชุม ชนในการจัดการตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึ ง
กระบวนการจัดการชุมชนที่จะนาไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งได้นั้น เป็นกระบวนการที่อิงอาศัยหรือมีความสัมพันธ์กับ
การพัฒนาในมิติต่างๆ ได้แก่ การตัดสินใจ การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน การเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น การฟื้นฟู
ผลิต ซ้ า และสร้างใหม่ การมีส่ว นร่ วมและการรวมกลุ่ม โดยมีเป้าหมายคือ ความเข้ม แข็งและยั่งยื นของ “คน”
“ความรู้” “กระบวนการ” และ “ทรัพยากรชุมชน” ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เข้าด้วยกัน
นั่นเอง
2.3 แนวคิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทุนทางสังคม
2.3.1 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความเป็นไปที่เชี่ยว
กรากของสังคมโลกาภิวัตน์ที่ทาให้คนในสังคมไทยต้องก้าวเดินให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้งทางบวกและทาง
ลบ สิ่งสาคัญที่มากับโลกาภิวัตน์คือการเติบโตของระบบทุนนิยมที่ทาให้ผู้คนจานวนมากทั้งในสังคมเมืองและสังคม
ชนบทต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเพื่อความอยู่รอด ตัวอย่างเช่นในสังคมเมืองเกิดจากคนต่างถิ่นเข้าไปอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้
เติบโตร่วมกันมาอีกทั้งวิถีชีวิตการงานก็ทาให้พบปะสังสรรค์กันน้อยมาก บ้านติดกันแทบไม่รู้จักกัน ต่างคนต่างอยู่
เช้าตรู่ออกจากบ้านเย็นค่ากลับเข้านอน เสาร์อาทิตย์สัญจรอยู่ตามห้างสรรพสินค้า หาเวลาเจอหน้าเพื่อนบ้านยาก
ขณะที่สังคมชนบทที่เคยถือกันว่ารากฐานมั่นคงก็สั่นคลอนลง พ่อแม่ทางาน ลูกๆ ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนในตัวจังหวัด
ถ้าไกลมากก็อยู่หอพัก ถ้าไม่ไกลมากก็เทียวไปกลับกับรถนักเรียนตื่นแต่เช้ามืดกลับค่ามืด เด็กวัยเดียวกันที่ อยู่บ้านข้างๆ
แทนที่จะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันพอเรียนต่างโรงเรียนกันก็ห่างกัน เกิดภาวะไม่คุ้นเคยกันตั้งแต่เล็กจนโต พอปิดเทอมเด็ก
เหล่านี้กลับมาอยู่บ้านก็เกิดความเหงาเพราะไม่รู้จักใครในละแวกบ้าน ขาดเพื่อน ก็ต้องอาศัยโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับเพื่อน
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ที่อยู่ไกลๆกัน บางคนก็ชดเชยโดยการเล่นเกม ติดอินเทอร์เน็ต เมื่อมีความเหงาในใจโอกาสที่จะใจแตก เสียคนติดยา
ก็มีมากขึ้น เมื่อเจอกับครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ไม่เข้าใจ พ่อแม่ทะเลาะเบาะแว้งกันประจา สิ่งเหล่านี้จึงทาให้ส่วนหนึ่ง
ที่สาคัญคือเยาวชนอ่อนแอลงทางด้านจิตใจและขาดการยึดเหนี่ย วต่อท้องถิ่นตนกลายเป็นคนไร้รากในที่สุด เมื่อไร้ราก
สังคมก็ไร้แกนและอ่อนแอลง (พิเชฐ บัญญัติ, 2547 อ้างถึงในสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
จังหวัดอุบลราชธานี, 2554)
มีนักวิชาการจานวนหนึ่งได้ให้ความหมายของคาว่าภูมิคุ้มกันทางสังคม ว่าหมายถึง การมีค รอบครัว
อบอุ่น และชุ ม ชนเข้ม แข็ง ถ้ าครอบครั วอบอุ่ นและชุม ชนเข้ม แข็ง ก็ จะท าให้โรคต่ างๆ ทางสังคมท าอัน ตรายไม่ได้
(ประเวศ วะสี : 2541) ความพยายามแก้ปัญ หาสังคมด้วยวิธีต่างๆ มากมายที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญ หาอัน
เรื้อรังยาวนานได้ ในขณะเดียวกัน ปัญหาสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้เองจึงจาเป็นต้องหันมาใช้วัคซีนทางสังคม
คือ ส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นปึกแผ่นและชุมชนเข้มแข็ง โดยการผลักดันให้เป็นนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
เมื่อสังคมมีภูมิคุ้มกัน ปัญหาสังคมทั้งใหม่และเก่าก็อาจบรรเทาเบาบางลงและในท้ายที่สุดสังคมก็อยู่อย่า งเข็มแข็งและ
ยั่งยืน ทาชีวิตผู้คนในสังคมยืนยาวและมีคุณภาพ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Immunity) หมายถึง ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งและ
อบอุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางสังคมต่างๆ อย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นและรู้เท่าทันกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาครอบครัวตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน (สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, 2554)
การจะช่วยกันเติมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สังคมเข้มแข็งกันได้อย่างไร คงไม่ใช่แค่ใครคนหนึ่ง แต่ต้อง
เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันที่จะมาช่วยกันรักษาสังคมให้คืนสภาพ ส่วนที่พอเยียวยาได้ก็เยียวยารักษา ส่วนไหนที่ไม่ไหวก็
ต้องผ่าตัดทิ้งไป ส่วนไหนที่พอดีอยู่ก็รีบเติมวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเข้าไป ผู้คนในสังคมต้องทาความเข้าใจของสาเหตุที่มา
ของปัญหาอย่างบูรณาการทั้งเรื่องสังคม การศึกษา เศรษฐกิจสุขภาพ ศาสนาและการเมืองเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้อย่าง
แท้จริงโดยไม่มุ่งไปเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งจนเสียสมดุลซึ่งยิ่งไปซ้าเสริมให้สังคมอ่อนแอยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า “สังคม
ดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องช่วยกัน ”(พิเชฐ บัญญั ติ , 2547 อ้างถึงในสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, 2554)
การท าให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง คื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม โดยจะต้ อ งเริ่ ม
กระบวนการพัฒนาจากฐานราก ชุมชนเข้มแข็งหมายถึงชุมชนที่มีขีดความสามารถในการจัดการปัญหาของตนเองได้ใน
ระดับ หนึ่ง ด้วยการมีผู้ นาที่มีค วามสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่ อเนื่อง บนพื้นฐานวัฒ นธรรม ความเชื่อ
คุณค่าดั้งเดิม ศาสนา และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพาเอื้อเฟื้อ กันและกัน โดยแต่ละชุมชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้า
คลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตนเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง (คณะอนุกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
วิกฤตภายใต้คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ อ้างถึงใน นพดล,2556) จะต้องประกอบด้วย 1) บุคคลหลากหลายที่
รวมตั ว กัน เป็ น องค์ กรชุ ม ชนอย่ างเป็ น ทางการหรือ ไม่ ก็ต าม 2) มี เป้ าหมายร่วมกั น และยึด โยงเกาะเกี่ย วกัน ด้ วย
ประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก 3) มีจิตสานักของการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรต่อกัน และมีความรักท้องถิ่น รัก
ชุมชน 4) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทาและร่วมรับผิดชอบ 5) มีการระดมใช้ทรัพยากร ในชุมชนอย่างเต็มที่
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และมีประสิทธิภาพ 6) มีการเรียนรู้ เชื่อมโยงกัน เป็นเครือข่ายและติดต่อสื่อสารกันหลายรูปแบบ 7) มีการจัดทา
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 8) มีการจัดการบริหารกลุ่มที่หลากหลายและเครือข่ายที่ดี และ 9) มีการ
เสริมสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีลักษณะที่สาคัญดังนี้คือ 1) สมาชิกของชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนและชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง 2) สมาชิกของชุมชนพร้อมที่จะร่วมกันจัดการกับ
ปัญหาของตนและชุมชน 3) มีกระบวนการของชุมชนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจน เป็นวิถีของชุมชน ภายใต้การ
สนับสนุนของผู้นาองค์กรชุมชน ในลักษณะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วม โปร่ งใส และพร้อมที่จะให้
ตรวจสอบ 4) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชนกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม ร่วมคิด ตัดสินใจ
ดาเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหาและการพัฒนาของชุมชนผ่านกระบวนการชุมชน 5) สมาชิกชุมชน
เกิดการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชน 6) มีแผนของชุมชนที่ประกอบด้วยการพัฒนาทุก ๆ ด้านของ
ชุมชน ที่มุ่งการพึ่งตนเอง เอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวังการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 7) การพึ่งความ
ช่วยเหลือจากภายนอก เป็นการพึ่งเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุดไม่ใช่การพึ่งพาตลอดไป และ 8) มีเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ก ารพั ฒ นา อาจเป็ น หมู่ บ้ า นชุม ชนอื่ น ๆ ท้ อ งถิ่ น ภาคราชการ องค์ ก รเอกชน นั ก ธุ รกิ จ
นักวิชาการ และอื่นๆ ในลักษณะของการมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกัน
2.3.2 ทุนของชุมชน (ทุนของสังคม)

ทุนของชุมชน หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทุนของสังคม ได้ถูกยอมรับว่า เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วใน
สังคมไทย และถูกนามาใช้ในมิติที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งมิติที่กว้างขวางครอบคลุมในสิ่งที่เป็นรูปธรรม อันได้แก่ เรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติที่เป็นนามธรรม อันได้แก่ เรื่องของวัฒนธรรม ความรู้ สติปัญญา และจิตใจ ทุนทาง
สังคมอาจจะมองในมิติของระบบคิดและวิธีปฏิบัติที่เป็นกระบวนการ ส่วนระบบความสัมพันธ์ ของคนที่ถูกมองว่าเป็น
เรื่องของทุนทางสังคมนั้น อาจจะมีความสัมพันธ์ในแนวราบหรือแนวดิ่งก็ได้ รวมทั้งความสัมพันธ์จะเป็นระดับปัจเจก
กลุ่มองค์กร สถาบัน ชุมชน หรือเครือข่ายก็ได้ เช่นกัน การมีอยู่ของทุนต่างๆ ในชุมชน หรืออาจเรียกว่าทุนทางสังคม
ในชุมชนอาจจะดูได้จากสถิติ ตั วเลขที่แสดงถึ งความมีคุณ ภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง หรือสิ่งแวดล้อม ) หรือการเติ บ โตเข้ม แข็งของเครือข่ายทางสังคม มีความเชื่อว่า ทุนทางสั งคมสามารถ
ก่อให้เกิดพลัง เพื่อใช้ขับเคลื่อนชุมชนให้สามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งได้
สมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์ (2547) ได้กล่าวถึง ทุนของชุมชนที่สาคัญๆ ในรูป ชมรมกลุ่ม และองค์กร
ต่างๆ ดังนี้ 1)ทุกๆ ชุมชนต่างมีประชาชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อทากิจกรรมใดๆ ที่แต่ละคนต่างมีความสนใจร่วมกัน
2)องค์กรเหล่านี้รวมตัวกันแบบไม่เป็นทางการเช่นไม่มีเจ้าหน้าที่ หรือกฎหมายรองรับ ทั้งนี้องค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่แสดง
บทบาทสาคัญๆ 3 ประการคือ ก. ตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน ข. พัฒนาแผนการเพื่อแก้ปัญหา และ ค.
แก้ปัญหาตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งองค์กรดังกล่าวอาจหมายถึงกลุ่มเพื่อนบ้าน องค์กรที่ทางานเพื่อชุมชน และอาจ
ขยายความถึงองค์กรต่างๆ ภายนอกชุมชนด้วย และกลุ่มดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิ่งสืบเนื่องจากการรวมตัวกันของ
กลุ่ม ศักยภาพของกลุ่ม และการกระทากิจกรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ต้องการความพยายามที่รอบคอบในการค้นหาและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์กรดังกล่าว
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ตัวอย่างของ กลุ่ม/องค์กรที่ไม่เป็นทางการ
- กลุ่มที่เกี่ยวกับศาสนา: เช่น กลุ่มสวดภาวนา คณะกรรมการดูแลผลประโยชน์ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มบริการต่างๆ
- กลุ่มเพือ่ การเฉลิมฉลอง: กลุ่มจัดงานประจาปี กลุ่มจัดเทศกาลศิลปะ และหัตถกรรม เป็นต้น
- กลุ่มเพื่อนบ้านทั้งหลาย: กลุ่มเฝ้าระวังอาชญากรรม ชมรมเจ้าของบ้าน เป็นต้น
- กลุ่มกีฬา: bowling, basketball, soccer, fishing, baseball
ทุนของชุมชน หมายถึง สรรพสิ่งใดๆ ก็ตามที่มีอยู่ในชุมชนทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากฝีมือ
หรื อ มัน สมองภูมิ ปั ญ ญาที่ มี มูล ค่าหรือ คุ ณ ค่ าของมนุ ษ ย์ ได้ แก่ ท รัพ ยากรธรรมชาติ /สิ่ง แวดล้ อม คน วัฒ นธรรม
ประเพณี หรือปัจจัยบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึง “เงิน” ที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีมูลค่าต่อการ
ดาเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันด้วยตามแนวความคิดในการพัฒนาทุนชุมชนจาแนกทุนชุมชนไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบัติด้านต่างๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชนที่มีคุณสมบัติในด้าน
สุขภาพอนามัยอายุขัย/ ด้านการศึกษาภูมิปัญญาขีดความสามารถ/ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจความยากจนร่ารวยของ
คนในครัวเรือนตัวอย่างได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครู พระสงฆ์ กลุ่มองค์กร
ต่างๆ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 2) ทุนทางสังคม (Social Capital) หมายถึงทรัพยากรทาง
สังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดารงชีพรวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจการยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชน/ประชาสังคมความเชื่อถือศรัทธาตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน 3) ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การนาวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาที่ดีงาม เช่น ความเมตตา กรุณา การรักความเป็นไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นใน
ครอบครัว ชุมชน รวมทั้งการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม โดยผสมผสาน
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตของคนในชุมชนอย่างเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเลือกสรรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีควบคู่กับการต่อยอด/ปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและบริการ เพิ่มคุณค่าและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคน 4) ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึงสิ่ง
ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกต่อการดาเนินชีวิตหรือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดารงชีพ
ของประชาชน ได้แก่ การคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ
โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้ างต่ างๆ 5) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึ งทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เป็นตัวกาหนดศักยภาพในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนได้แก่แหล่งน้า
ธรรมชาติป่าไม้ดินน้าภูเขาทะเลเกาะสัตว์ป่าแร่ธาตุพลังงานน้าพุพืช พันธุ์ธัญญาหารธรรมชาติ เป็นต้น และ 6) ทุน
การเงิน หรือทุนทางเศรษฐกิจ (Financial Capital) หมายถึงทรัพยากรที่เป็นตัวเงินตรารวมถึงโอกาสทางการเงินที่
ประชาชนใช้เพื่อการดารงชีพได้แก่ ทุนทางการเงินที่มาจากการออม (Available Stocks) ที่เป็นเงินสด/เงินฝาก
สัต ว์เลี้ยง อัญ มณี และทุนที่มาจากรายได้อื่นได้แก่ เงินบานาญ/ค่าตอบแทนที่ได้จากรัฐ และเงินกองทุนต่างๆใน
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นความสาคัญในการนาทุนของชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาปรับใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้น
ในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนทางสังคมของแต่ละชุมชน
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2.3.3 ความหมายของทุนทางสังคม

สิ่ ง ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ จ ะท าให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ได้ แ ละน าพาไปสู่ ก ารมี ภู มิ คุ้ ม กั น ทางสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชน คือการมีทุนทางสังคมในชุมชน สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมนั้นเป็นแนวคิด
ที่ได้รับความนิยมทั้งในระดับองค์การและสังคมและเป็นองค์ประกอบร่วมที่สาคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
เนื่องจากทุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับเครือข่าย บรรทัดฐาน ความไว้วางใจ และความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งเกี่ยวพันกับ
จานวนเครือข่ายมนุษย์และชุมชนต่างๆ และการมีทุนทางสังคมทาให้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้การปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ (Fukuyama,1996: 27 ; Cohen and Prusak,
2001: 22) อีกทั้งทุนทางสังคมถือเป็นแนวคิดที่สาคัญในการที่จะนาไปสู่การพึ่งตนเองทั้งในระดับบุคคลให้มีภูมิคุ้มกัน
ทั้งภายในตนเองและต่อผู้อื่นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ทุนทางสังคมเป็นทุนที่มีอยู่ในทุกสังคม แต่ที่ชัดเจน
ที่สุดในสังคมไทยถือว่าเป็นจุดแข็งที่เรามีทุนทางสังคมที่ฝังแน่นควบคู่มากับสังคมไทยมาช้านานแล้ว และไม่มีวันที่จะ
หมดไป ยิ่ ง ใช้ ยิ่ ง เพิ่ ม มากขึ้ น แนวคิ ด เรื่ อ งทุ น ทางสั ง คมเป็ น ผลมาจากการพั ฒ นาแนวคิ ดเกี่ ยวกั บเรื่ อง “ประชา
สังคม”(Civil Society) และได้มีการนามาเป็ นประเด็นในการศึ กษาวิจัยและกล่าวถึ งกัน อย่างแพร่ห ลายในหมู่นั กคิ ด
นักวิชาการ ซึ่งต้องการอธิบายถึงการนาวิถีชีวิตดั้งเดิมที่คนมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ไว้วางใจ
พร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันกลับคืนมาสู่สังคม
คาว่า “ทุนทางสังคม” ได้ปรากฏขึ้นครั้งแรกในการอภิปรายของ Hanifan (1920) ในหนังสือ
Rurul School Community Centres ซึ่งได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจาวันของคน อาทิ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี (Good Will) การสร้างมิตรภาพ (Fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy)
และการติ ดต่ อสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุค คลหรือครอบครัวที่ทาให้เกิดหน่วยทางสังคม (วรวุฒิ โรมรัต นพันธ์ ,
2548: 16) มี ก ารให้ ค านิ ย ามความหมายของค าว่า ทุ น ทางสั งคม แตกต่ างกั น ไปตามแต่ ล ะสาขาทั้ ง ทางด้ าน
สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์และนักพัฒนาการเศรษฐกิจ
ความหมายและแนวคิ ด คิ ด ส าคั ญ ของทุ น ทางสั งคม มี นั ก วิชาการแต่ ล ะท่ านได้ ให้ ค วามหมาย
ตลอดจนได้อธิบายถึง องค์ประกอบ และกระบวนการดังกล่าวไว้ดังนี้
ทุนทางสังคม (Social Capital) คือความสัมพันธ์ของบุคคลที่อยู่บนรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบต่างตอบแทน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน และต้องมีความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องกับหลักศีลธรรมและความดีงามของสังคมรองรับ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548: 73) ซึ่งได้สร้างระบบ
ความสัมพันธ์ที่ยึดโยงในรูปแบบของเครือญาติ มีความเชื่อร่วมกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันของชุมชนที่ได้สืบทอดต่อๆ
กันมา โดยส่งผ่านสมาชิกในครอบครัวและในชุมชน ทาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในชุมชน พึ่งพาอาศัยกัน
นับได้ว่าเป็นกลไกทางสังคมที่เกิดจากความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับธรรมชาติ บุคคลกับความเชื่อ
(การนับถือผี) ด้วยเหตุนี้การศึกษาทุนทางสังคมจะทาให้เข้าใจถึงบทบาทของทุนทางสังคมในการพัฒ นาชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
James S. Coleman (1988: 16) ได้ อธิบ ายความหมายโดยหน้ าที่ (Function) ของทุ น ทาง
สังคมว่า เป็นสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายแต่มีความเหมือนกัน 2 ประการคือ 1) มิติด้านโครงสร้างทางสังคม
และ 2) เอื้ออานวยให้มีกิจกรรมที่แน่นอนของผู้กระทา (Certain Action of Actors) ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือเป็น
หมู่คณะ (Corporate Actors) ภายในโครงสร้างสังคมดังกล่าว
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Robert D.Putnum (1994 อ้ างถึ งใน ไพพาณี เหลือ งภั ทรเชวง, 2547:4) ได้ให้ ค วามหมาย

เกี่ยวกับทุนทางสังคม คือ ลักษณะของเครือข่ายทางสังคมที่มีชีวิตเชื่อมโยงกัน มีบรรทัดฐาน และความไว้วางใจ มีผล
ทาให้กิจกรรมที่ทาร่วมกันนั้นมีประสิทธิภาพ และยังได้สรุปถึงทฤษฎีทางสั งคมทาให้เห็นถึงเรื่องทุนทางสังคมที่มีการ
สะสมหรือสารองอยู่ในชุมชน ทาให้ชุมชนเพิ่มความสามารถในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ทุนทางสังคมที่สะสมและ
สารองอยู่ในชุมชน จะเป็นตัวช่วยหล่อเลี้ยงสังคม โดยใช้จารีตหรือธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันหรือ
การต่างตอบแทน และความไว้วางใจกันของคนในสังคม สิ่งเหล่านี้จะทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ลดการ
เอาเปรียบผู้อื่น ผู้คนในสังคมจะมีการสร้างจิตสานึกร่วมกัน มีการเปลี่ยนจากตัวฉันเป็นพวกเรา และเกิดค่านิยมใน
เรื่องของผลประโยชน์ส่วนรวมระหว่างคนในสังคม
World Bank (2002) ได้นิยามทุนทางสังคมไว้ว่า ทุนทางสังคม หมายถึงกลุ่ม สถาบัน หรือ
องค์กร ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานต่างๆ ที่เป็นตัวกาหนดคุณภาพและปริมาณของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นั่นคือ
ความสามัคคีในสังคมเป็นสิ่งสาคัญสาหรับสังคมในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยื น ทุนทาง
สังคมไม่ได้เป็นเพียงการรวมกลุ่มของสถาบันเท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม สถาบัน
หรือองค์กรต่างๆ เข้าด้วยกันและยึดโยงให้เกิดความเข้มแข็ง
ประเวศ วะสี (2544 : 26-30) ได้ให้ความหมาย ทุนทางสังคมว่า ความเป็นกลุ่มก้อนทาง
สังคม การมีการศึกษาดี การมีวัฒ นธรรม การมีค วามซื่อสัต ย์สุจริต การมีค วามรับ ผิดชอบต่ อส่วนรวม การมี
ประสิทธิภาพในการทางาน การมีการเมืองและระบบราชการที่ดี โดยสรุปว่าทุนทางสังคม ใกล้เคียงหรือตรงกับสังคม
เข้มแข็ง ลักษณะที่สาคัญของสังคมเข้มแข็งคือ มีการรวมกลุ่ม หรือ ความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม ซึ่งเป็นธรรมชาติของ
สรรพสิ่ง ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เพราะการรวมกลุ่มทาให้เกิดความมั่นคง มีความสุข ความปลอดภัย และทาอะไร
สาเร็จได้โดยง่าย จึงเกิดเป็นชุมชนหรือความเป็นประชาคม เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งโลก โดยอาศัยทุนทางสั งคม
ซึ่งมีความสาคัญและต้องทานุบารุงให้เข้มแข็ง เพราะจะเป็นฐานให้เศรษฐกิจดี การเมืองดี และมีศีลธรรมดี ตลอดจน
เป็นฐานของการพัฒนาอื่นๆ
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2543 อ้างถึงใน สุพรรณี ไชยอาพร, 2546: 57) ได้ให้ความหมายทุน
ทางสังคมว่า หมายถึง สถาบันทางสังคม (เช่น บ้ าน วัด โรงเรียน กลุ่มเยาวชน ฯลฯ) และรูปแบบความสัมพันธ์
ทางสังคมที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนชนบทที่ทาหน้าที่จัดระเบียบความสัมพันธ์ให้ความชอบธรรม แก่แบบแผนของการจัดสรร
แลกเปลี่ยนทรัพยากรอันเป็นการสร้างความผสมกลมกลืนทางสังคมและลดความขัดแย้งในชุมชน อีกนัยหนึ่งทุนทาง
สังคมคือวิถีการดารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน วิถีความสามารถในการจัดการองค์กรของประชาชน
รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2541 อ้างถึงใน สุพรรณี ไชยอาพร, 2546: 58) ได้ระบุถึงการให้ความหมาย
ของทุน ทางสังคมว่า คือคุ ณ ภาพของคนนั่ น เอง (คุณ ภาพที่ นิ ยามตามมาตรฐานตะวันตก เช่น มี อนามั ยดี มี
การศึกษาดี มีสมรรถนะในการผลิต เป็นต้น) โดยทุนทางสังคมของไทยที่สาคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ คือ สามารถ
ปรับและสนับสนุนความสัมพันธ์ในครอบครัวเครือญาติให้มีบทบาทในเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้มีการ
เรียนรู้ได้จัดตั้ง (Organized) ในหมู่ผู้ปกครองที่อยู่ในละแวกนั้น เช่น โรงเรียน บ้าน ส่งเสริมอนามัยที่ดี โดยการดึง
เอาความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาลกลับมาทางานได้อีกครั้ง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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อัม มาร สยามวาลา (2542 อ้างถึ งใน สุพ รรณี ไชยอาพร, 2546: 58) ได้กล่าวถึ งระบบ
เศรษฐกิจดั้งเดิมว่า ตั้งอยู่บนรากฐานความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี อยู่ เพียงแต่ได้ละเลยไป โดยเฉพาะความเป็นชุมชนที่
ดูแลกันได้ ซึ่งเป็นการให้ความหมายทุนทางสังคมในแง่ที่เป็นความสัมพันธ์ของสังคมแบบดั้งเดิม
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2542 อ้างถึงใน ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง, 2547: 10) ทุนทางสังคม
เป็นนามธรรม หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ความสามัคคีรวมพลัง มีหน่วยที่จะจัดการ จัดระบบต่างๆ
ของชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุ ดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่กลมเกลียวกัน เหล่านี้เรียกว่าเป็นทุน
ทางสังคม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้ท้องถิ่นและชุมชนมีการพัฒนาที่เข้มแข็งจริงจังและยั่งยืน
สุพรรณี ไชยอาพร (2546: 48-59) ได้อธิบายความหมายของทุนทางสังคมไว้ดังนี้ คือทุนทาง
สังคม ซึ่งหมายถึงสัมพันธภาพที่ดีเอื้ออาทร ร่วมมือ ช่วยเหลือกันบนพื้นฐานจิตสาธารณะที่ผูกพันกับกลุ่มท้องถิ่นตน
และพลังกลุ่ม หรือสัมพันธภาพอันเป็นกระบวนการทางสังคมพื้นฐานที่ออกมาในทิศทางบวก คือ ช่วยเหลือ บูรณา
การ ผสมผสานกัน จากความหมายที่มีความเป็นนามธรรมสูง ถือว่าเป็นลักษณะเด่นที่ปรากฏในสังคมไทยที่เอื้อต่อ
การดูแลปกป้องชุมชนไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เ สื่อมลง และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้ตนเอง เกิดการเรียนรู้ต่อการแก้ปัญหาภายในชุมชน และนาไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาว
สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548: 5) ได้ให้ความหมายทุนทาง
สังคมว่าหมายถึง ลักษณะทางสังคมที่ ปัจเจกชนและองค์กรทางสังคมมีเครือข่าย มีความไว้วางใจและมีบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติ เพื่อการส่งเสริม เกื้อหนุน และร่วมมือในการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามารถในการ
ปรับปรุงสภาวะของสังคม องค์กร และตนเองให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดร่วมกัน
พระระวี สีเหลืองสวัสดิ์ (2545: 129) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึงโครงสร้างทางสังคมหรือ
คุณลักษณะทางสังคมใดๆ ที่เอื้อให้เกิด การจัดกิจกรรมส่วนรวม การแก้ปัญหาร่วมกันการพึ่งตนเองของชุมชน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยกาหนดทุนทางสังคมไว้ใน 4 ลักษณะคือ 1) เป็นเครื่องมือในการทาความเข้าใจสังคม 2)
เป็นเครื่องมือประเมินสภาพสังคม 3) เป็นนโยบายการพัฒนา และ 4) เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่
แนวคิดของกลุ่ม
เสรี พงศ์พิศ (2548: 77-78) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมไว้ว่า ทุนทางสังคม หมายถึงทุนทาง
สถาบัน ความสัมพันธ์ทางสังคม ที่มี ลักษณะของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชน เป็นเครือข่าย เป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองและของชุมชน
เนื่องจากเรื่องของทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ถูกนามามองในมิติใหม่ จึงมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่าง
หลากหลาย สาหรับนักวิชาการในต่างประเทศ ได้พยายามนาเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมอย่างกว้างขวาง
โดยมีนักวิชาการบางคนได้พยายามนาเสนออย่างเป็นระบบด้วยการอธิบายในรูปของทฤษฎี สาหรับ นักวิชาการใน
ประเทศไทย ก็ได้ให้ความสนใจและให้ความสาคัญเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องทุนทางสังคมเช่นกัน แต่รูปแบบการนาเสนอจะมองทุนทาง
สังคมอย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นผลกระทบที่มีต่อมิติด้านสังคม อาทิ เรื่องของชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าผลกระทบที่เกิดจากทุนทางสังคมที่มีต่ อเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยังมีไม่มากนักซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่ในส่วนของผู้ศึกษา
เองยังมีความเห็นว่าการจะวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบของทุนทางสังคมต่อเศรษฐกิจชุมชนอาจจะต้องมอง
ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการของทุนทางสังคมหรือเศรษฐกิจชุมชนของไทยพัฒนาการของโครงสร้าง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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สังคมไทย อาทิเรื่องของระบบอุปถัมภ์การกระจายอานาจและระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นระบบเศรษฐกิจมห
ภาคที่เป็นระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ (ระบบทุนนิยม) แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัย (Modernization) แนวคิด
เกี่ยวกับระบบโลก (World System Theory) และผลกระทบจากระบบข้อมูลข่าวสารจากภายนอกจึงจะเห็นได้ว่าทุน
ทางสังคมจะเป็นปัจจัยการผลิตเศรษฐกิจชุมชนหรือไม่มากน้อยเพียงใดหรือทุนทางสังคมจะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชุมชนได้หรือไม่อย่างไรจึงเป็นเรื่องที่จะต้องวิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงและจะต้องพิจารณาภายใต้บริบทและเงื่อนไขปัจจัย
ต่างๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น
จากแนวคิดและทฤษฎี ของทุน ทางสังคมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้ นพบว่ามีค วามเหมือนและความ
แตกต่างกันระหว่างแนวคิดของต่างประเทศและของไทยอยู่เพียงเล็กน้อยกล่าวคือ ในส่วนที่เป็นแนวคิดทุนทางสังคม
ของต่างประเทศจะมีความหลากหลายและกว้างขวางทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนการประยุกต์ใช้ก็มีการประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวางทั้งที่เป็นกิจกรรมที่แสวงหากาไรและเป็นกิจกรรมที่ไม่แสวงหากาไร ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่ปรากฏ
อยู่ในประเทศไทยยังมีความเฉพาะเจาะจงอยู่กับกิจกรรมบางกิจกรรมโดยเฉพาะกิจ กรรมที่ไม่แสวงหากาไรหรือเป็น
กิจกรรมที่เป็นสาธารณะ อาทิ เรื่องของกองทุนชุมชน เรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเรื่องของชุมชน
เข้มแข็ง เป็นต้น นอกจากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่มาจากนักวิชาการไทยส่วนใหญ่จะมีการนาเสนอแบบเป็น
องค์รวมโดยมีการบูรณาการองค์ประกอบของส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันดังที่ได้มาแล้วข้างต้น
จากนัยยะ แนวคิด ทฤษฎี และความหมายข้างต้นจะเห็นว่า การให้ความหมายของทุนทางสังคม
จากนักวิชาการยังมีความหมายที่หลากหลาย และแตกต่างกันอยู่ในมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน แต่โดยหลักการ
แล้วมีจุดรวมที่สาคัญคือ เน้นหนักในเรื่องของความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันของปัจเจกบุคคลที่แสดงออกในรูปแบบ
ของการรวมกลุ่ม ความไว้วางใจ การมีบ รรทัดฐานทางสังคมเดียวกัน และรวมถึงการมีเครือข่ายทางสังคม การมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่แสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจนในรูปแบบของวิถีชีวิต เชื้อ ชาติ ศาสนา สถาบัน บรรทัดฐาน
ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้บ่งบอกได้ถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่รวมกัน และส่งเสริมให้งานด้านต่างๆ ดีขึ้น ซึ่งทุนทางสังคมไม่ได้หมายถึงจานวนปัจเจกบุคคล
จานวนกลุ่ม /องค์กรหรื อจ านวนของสถาบัน รวมกันเท่านั้ น แต่ ห มายรวมถึ งปัจจัยต่ างๆ ที่ มีอยู่ในชุมชน รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของประชาชน ปัจเจกบุคคล และองค์กรทางสังคม มีเครือข่ายทางสังคม มีความ
ไว้วางใจกัน และมีบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกัน ซึ่งทุนทางสังคมมีความสาคัญในการพัฒนาสังคม เป็นพลังทาง
สังคมและรากฐานในการยึดโยงสังคม เพื่อการส่งเสริม เกื้อหนุน และร่วมมือในการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ซึ่งมี
คุณ ลักษณะเป็นฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนก่อให้เกิดความสามารถในการปรับ ปรุงสภาวะของสังคม
องค์กร และตนเองให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดร่วมกัน (กานติ์ชนิต วรนัยพินิจ, 2554: 11)
2.3.4 ลักษณะเด่นของทุนทางสังคม

สานักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548: 24-45) ได้อธิบายมิติ
ของทุนทางสังคมไว้ 5 มิติ ดังนี้
1) มิติกลุ่มและเครือข่าย กลุ่มเป็นแหล่งที่บุคคลเข้ามาดาเนินกิจกรรมร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์
ร่วมกัน สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อกลุ่มมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มอื่นๆ ก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย
ระหว่างกลุ่มและสมาชิกของกลุ่ม เป็นการขยายโอกาสในการแสวงหาแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือ ทั้งทางด้านข้อมูลและ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ทรัพยากรที่ส่งเสริมให้กลุ่มขยายตัวและเข้มแข็ง ชุมชนที่มีองค์ประกอบด้านกลุ่มสูงย่อมมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มประเภท
ต่างๆ มากมาย เพื่อดาเนินการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน และระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายใน
ชุมชน และระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจภายในกลุ่มจะอยู่ ระดับสูง ดังนั้นหากชุมชนใดมีทุนทางสังคมในมิติกลุ่ม
และเครือข่ายสูงจะมีโอกาสในการแสวงหาหรือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือสูงตามไปด้วย
2) มิติความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากชุมชนมีความไว้วางใจ ทาให้มีการสร้าง
ความร่วมมือภายในชุมชนสูง หากชุมชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวสูงย่อมมีโอกาสในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในชุมชนสูง ก่อให้เกิดความสามัคคีในการจัดการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน รวมถึงหาทางในการพัฒนาชุมชนด้วย
ตนเองสูงด้วย ดังนั้นชุมชนที่มีความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูง ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาชุมชนที่มี
ความยั่งยืน มีความสันติและสงบสุข เนื่องจากความไว้วางใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นรากฐานของการให้
ความร่วมมือร่วมใจ และความสามัคคีในชุมชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างจริงจัง
3) มิติกิจกรรมและความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุ มชนของบุคคลเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
บรรทัดฐานของชุมชนนั้นว่ามีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ชุมชนที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากย่อมแสดงให้เห็นว่าบรรทัดฐาน
ของชุม ชนได้รับ การยึดถื ออย่างเข้ม แข็ง ชุ ม ชนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของบุค คลสูงแสดงถึ งความคิดสร้างสรรค์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อชุมชนที่จัดขึ้นภายในชุมชนนั้นสูง ดังนั้นชุมชนที่มีทุนทางสังคมด้านกิจกรรมและความ
ร่วมมือสูงแสดงถึงบรรทัดฐานด้านความร่วมมือกันสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายในชุมชนนั้นสูง ทาให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งในการยึดถือกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการพึ่งพาตนเอง ต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนสูง
ตามไปด้วย
4) มิ ติ ความสมานฉั นท์ ทางสั งคม การอยู่ ร่ วมกั นในสั งคม ความขั ดแย้ งและความรุ นแรง ความ
สมานฉันท์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ทาให้ทราบถึงระดับการยอมรับในความหลากหลายด้านชนชาติและเชื้อชาติ มีการไปมา
หาสู่กันหรือการเข้าร่วมประเพณีต่างๆ ของชุมชนที่ตนเองอยู่ ส่วนความขัดแย้งและความรุนแรงนั้นเป็นเงื่อนไขด้านลบ
ที่บั่นทอนทุนทางสังคม คือชุมชนใดที่มีความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันในสังคม ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม
สูง หมายถึงระดับการยอมรับ (Inclusion) ในความหลากหลายด้านชนชั้น และมีระดับการกีดกัน (Exclusion) ของกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างด้านชนชั้น และเชื้อชาติน้อย ระดับความรุนแรงในสังคมจึงมีน้อย สภาพเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อการสร้างสังคม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม เพราะการ
ยอมรับความแตกต่างด้านชนชั้น เชื้อชาติ ส่งผลให้ความขัดแย้งและความรุนแรงน้อยลง
5) มิติอานาจหน้าที่และกิจกรรมทางการเมือง ความเป็นอิสระในการตัดสินในกาหนดการดาเนิน
ชีวิตของตนเอง การตระหนักในความสาคัญที่ตนเองมีต่อชุมชนและสังคม ความสามารถในการต่อสู้กับความไม่เป็น
ธรรมที่ได้รับ การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง และความซื่อสัตย์สุจริต
ทั้งนี้การที่ประชาชนมีอานาจ มีความตระหนักถึงความสาคัญและมีความคาดหวังต่อระบบการเมือง จะเป็นรากฐานที่
ทาให้ทุนทางสังคมมีความเข้มแข็ง กล่าวคือชุมชนที่มี อานาจหน้าที่และกิจกรรมการเมืองสูงจะมีระดับความสาคัญต่อ
ตนเองในการพัฒนาสูง มีเรื่องร้องเรียนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนสูง ระดับการตอบสนองของนักการเมืองในระดับท้องถิ่น
สูง ข้าราชการในชุมชนมีความซื่อสัตย์สูง มีการคอรัปชั่นน้อย สิ่งเหล่านี้มีความสาคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชน ถ้าชุมชนใดมีการตระหนักว่าตนเองมีความสาคัญในการพัฒนา จะมีการตอบสนองร้องเรียนเรื่องราวไม่
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ถูกต้อง เรียกร้องสิทธิอันถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่สนับสนุนข้าราชการที่ทุจริต สังคมก็
พร้อมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในชุมชนในระดับสูง
นอกจากนี้ ยั งมี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นที่ ได้ อ ธิ บ ายและน าเสนอแนวความคิ ด ที่ ส อดคล้ อ งใน
3 องค์ประกอบสาคัญ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ (Trust) บรรทัดฐาน (Norms) และเครือข่าย (Networks)
อธิบายไว้ดังต่อไปนี้
1) ความไว้วางใจ (Trust) พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ม.ป.ป.:18 อ้างถึงในพระมหาอภิเดช เนต
รวิลา, 2549: 18) ได้กล่าวถึง ความเชื่อถือไว้วางใจว่าเป็นขั้นตอนสาคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการมีส่วนร่วม อีกทั้ง
เป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว โดยเจ้าของโครงการหรือนโยบาย
สามารถสร้างความไว้วางใจ ได้ดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพราะการปกปิดข้อมูลนั้นจะทาให้หมดศรัทธาและ
สร้างความหวาดระแวงมากขึ้น
(2) การติดต่อกันอย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้งและทาอย่างตั้งใจที่จะทาให้เกิดความเข้าใจกัน เป็นพื้นฐาน
ของความศรัทธา ไว้วางใจและร่วมมือกัน
(3) บางครั้งจาเป็นต้องใช้สถาบัน หน่วยงานหรือทีมงานที่มีความเป็นกลางชาวบ้านเชื่อถือในการ
ช่วยทาความเข้าใจเมื่อเกิดความขัดแย้ง
พีระ ลิ่วลม (2542: 22) ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบของความไว้วางใจในการปฏิ สัม พันธ์กัน ใน
เครือข่ายทางสังคมไว้ 4 ประการ ดังนี้
(1) ความไว้วางใจในตัวเอง คือการแสดงออกของตนเองต่อผู้อื่นว่าซื่อตรงเพียงใด
(2) ความไว้วางใจผู้อื่น คือวางใจบุคคลอื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับตนว่าสามารถเชื่อใจได้เพียงใด
(3) ความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น คือรู้สึกจริงจังในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
(4) ความไว้วางใจในสารที่สื่อระหว่างกัน คือไว้ใจในสารที่สื่อถึงกันว่าจริงเพียงใด
Knack and Keefer (ม.ป.ป. อ้ างถึงใน พี ระ ลิ่วลม , 2542: 22) ได้ ก ล่าวไว้ว่าความไว้วางใจ

หมายถึง ความเชื่อมั่นในผู้อื่นหรือกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราตามที่ คาดหวัง โดยมีบทบาทในการเป็นทุนทางสังคมคือ
เป็นองค์ประกอบที่เอื้ออานวยให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน โดยจะลดเวลาและลดการใช้ทรัพยากรในการสื่อสาร
ตรวจสอบก่อนเกิดกิจกรรมร่วมกัน
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ความไว้วางใจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ความ
ไว้วางใจจากความสนิทสนมคุ้นเคยหรืออาจจะเรียกว่าความไว้วางใจระหว่างบุคคล ซึ่งมีอยู่ในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นและ
ในเครือข่ายทางสังคม อีกประเภทหนึ่งคือความไว้วางใจทั่วไป ซึ่งจะขยายออกสู่คนแปลกหน้าหรือกับคนที่มีบรรทัด
ฐานร่วมกัน และประเภทสุดท้ายคือความไว้วางใจ ชุมชนหรือเชิงสถาบัน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะ
สัมพันธ์กับความสนิทสนมคุ้นเคย
เป็นที่น่าสังเกตว่าจากคานิยามของนักวิชาการสรุปได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึงการที่บุคคลมีความ
เชื่อถือในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เนื่องมาจากความสนิทสนมคุ้นเคย การมีบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมเดียวกัน
ซึ่งมีความไว้วางใจเป็นรากฐานของการเกิดทุนทางสังคมในชุมชนนั้นๆ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 32
2) บรรทัดฐาน (Norms) มีนักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับบรรทัดฐาน ไว้ดังนี้
พีระ ลิ่วลม (2542: 23) ได้กล่าวถึงบรรทัดฐานไว้ว่า เป็นหลักเกณฑ์การเข้าใจร่วมกันของสังคม

ซึ่งบรรทัดฐานความร่วมมือของชุมชนคือ หลักเกณฑ์ในการ่วมมือของกิจกรรมกลุ่มเพื่อสาธารณะที่สมาชิกในชุมชนมี
ความเข้าใจร่วมกัน
ฑิตยา สุวรรณะชฏ (2544: 46) ได้กล่าวถึงบรรทัดฐานไว้ว่า เป็นสิ่งที่มีทุนนิยมเป็นหลักและ
สังคมยอมรับแล้ว ย่อมเกิดกระบวนการ วิธีการปฏิบัติซึ่ง กันและกัน โดยในภาษาไทยเดิมจะเรียกว่า ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่งบรรทัดฐานแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (1) บรรทัดฐานที่เป็นสถาบันแล้ว นั่นคือกฎหมายที่ผู้ใดทา
การฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ตามลักษณะของความผิดนั้น (2) บรรทัดฐานที่ไม่ได้เป็นสถาบัน มักจะเป็นรูปแบบวิถีประชา
คือการลงโทษทางสังคม มีระดับจากมากไปน้อยตามลาดับความผิด ผู้ใดกระทาผิดจะถูกสังคมลงโทษ
พัท ยา สายหู (2544: 109) ได้กล่าวว่าบรรทั ดฐานทางสังคม คื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต าม
บทบาทและสถานภาพที่บุคคลมีการกระทาต่างๆ ของชีวิต
ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 605) ให้ความหมายของบรรทัดฐานว่า แบบแผนสาหรับการยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
จากความหมายของบรรทัดฐานที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้ สามารถสรุปได้ว่า บรรทัดฐาน
หมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละสังคม เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดี สิ่งที่คนในสังคมควร
ปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษตามความผิดนั้นๆ ซึ่งบรรทัดฐานทาให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ล้วนแต่เป็นทุนทางสังคมทั้งสิ้น
3) เครือข่าย (Networks)
เสรี พงศ์พิศ (2551: 45) ได้กล่าวถึงความหมายของเครือข่ายไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม อีกทั้งเครือข่ายคือ ความเป็นชุมชน ทาให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเห็นใจและช่วยเหลือกัน ในยามขาดแคลน
ตฤณ สุขนวล (2545: 308) ได้ศึกษาเรื่องอุดมการณ์การพึ่งตนเองของชุมชนไม้เรียงกับการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ว่า การอยู่ในสังคมนั้นไม่ใช่การอยู่แบบปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นการอยู่รวมกัน พึ่งพาอาศัยกัน
ซึ่งเป็นอัต ลักษณ์ ของชุ มชนไทยตั้ งแต่ อดีต อีกทั้ งการช่วยเหลือกันนั้นอยู่บ นพื้นฐานของการพึ่งตนเองระดับ หนึ่ ง
เนื่องจากการพึ่งตนเองนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน ซึ่งในการพึ่งพาตนเองนั้น จาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันและมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพลังชุมชน
พระมหาสุ ทิ ต ย์ อาภากโร (2547: 6-7) ได้ ให้ ค วามหายของค าว่าเครือ ข่ ายทางสั ง คมไว้ว่ า
ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับ เครือข่าย โดย
ผ่านทางกิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพึ่งพาอาศัยกัน ฯลฯ
จากความหมายของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ที่นักวิชาการหลายท่านได้ให้ไว้นั้น สรุปได้ว่า
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผ่านความสัมพันธ์ที่ทาให้สามารถประสานและ
เชื่อมโยงกันได้ ซึ่งเครือข่ายที่ดีจะส่งผลต่อการพัฒนาที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ มีการรวมกลุ่มทาให้เกิดเป็นเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน มีการช่วยเหลือกันและกัน โดยผ่านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นความสัมพันธ์ที่มีความ
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ใกล้ชิดกัน และความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ อันได้แก่ กลุ่มต่างๆ โดยเครือข่ายเป็นทุนทางสังคมประการหนึ่งที่มีส่วนให้
ชุมชนสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
จากลักษณะ และองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่ได้กล่าวมาข้างต้น นั้น สามารถสรุปลักษณะเด่น
ของทุนทางสังคมได้ว่า ประกอบด้วยลักษณะเด่น ดังนี้ 1) ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในสังคม 2) ความสมัคร
สมาน รักใคร่ กลมเกลียวกัน 3) สังคมมีการเรียนรู้ มีเหตุผล และปรับตัวเสมอ 4) คนในสังคมนิยมสร้างความดีแก่
ส่วนร่วม 5) สถาบันชุมชน/องค์ กรชุมชนมีความเข้มแข็ง 6) มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน และ 7)
ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีจิตใจสาธารณะ โดยสรุป ทุนทางสังคม เน้นที่รูปแบบของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ใน
กลุ่มสังคม โดยเฉพาะชนบท ตั้งแต่ในครอบครัว ขยายไปถึงกลุ่มเพื่อน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ มต่างๆ ในชุมชนสังคมที่
ต่างมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวมร่วมกัน เอื้ออาทรช่วยเหลือ ร่วมมือกันในการจัดดาเนินการต่างๆ ในชีวิตและสังคมตน
2.3.5 รูปแบบ/ประเภททุนทางสังคม

รูปแบบ/ประเภททุนทางสังคม สามารถแบ่งเป็นระดับใหญ่ ได้ 5 ระดับ คือ 1) ระดับบุคคล รูปแบบจะเน้น
ในด้านต่างตอบแทน ความไว้เนื้อเชื่อใจในการเชื่อมโยงในสังคม 2) ระดับครอบครัว รูปแบบเน้นเช่นเดียวกันในระดับ
บุคคล แต่สัมพันธภาพจะเต็มไปด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจสูง เอื้ออาทรสูง และผูกพันเป็นหนึ่งเดียวสูง 3) ระดับกลุ่ม/
องค์กร รูปแบบทุนทางสังคมจะเน้นที่รูปแบบการร่วมมื อจัดการ การมีส่วนร่วม และปฏิสัมพันธ์กัน 4) ระดับชุมชน
รู ป แบบจะเป็ น เช่ น เดี ย วกั บ ระดั บ กลุ่ ม /องค์ ก รแต่ ร ะดั บ ของสั ม พั น ธภาพจะแน่ น แฟ้ น หรือ เข้ ม ข้ น เพี ย งใดอยู่ ที่
สถานการณ์ที่ชุมชนเผชิญ และการจัดการของชุมชน และ 5) ระดับประเทศ รูปแบบความสัมพันธ์ อาจไม่แน่นแฟ้น
เช่น 4 ระดับข้างต้น แต่สัมพันธภาพยึดโยงด้วยความเหมือนกัน เช่น เป็นคนไทยด้วยกัน คนภูมิภาคเดียวกัน คนศาสนา
เดียวกัน เป็นต้น
รูปแบบความสัมพันธ์ของทุนทางสังคมที่นิยม ได้กาหนดไว้มี 2 ทิศทาง คือ รูปแบบความสัมพันธ์
แนวดิ่งและแนวราบ ในแนวดิ่งเราพยายามจะให้มีน้อยลง แต่แนวราบคือในระดับที่ถือว่าทุกคนทุกฝ่ายทุกองค์กรชุมชน
มีความเท่าเทียมกัน ในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคม ชุมชน
กลุ่ม/องค์กร
Narayan (1999 อ้างถึงใน ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง, 2547:7-8) ได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญ
ของภาครัฐ (State) ในแนวคิดของทุนทางสังคมว่าจะเข้ามามีบทบาททั้งที่เป็นการทดแทน (substitution) พร้อมๆ
กับที่จะส่งเสริม (Complementarily) มิใช่จะเป็นเพียงความสัมพันธ์ในภาคเอกชนแต่เพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากในกรณี
ที่ภาครัฐ สามารถทาหน้าที่ได้อย่างครบถ้ วนตามที่สังคมต้อ งการ สถาบันที่เป็นทางการกับ เครือข่ายทางสังคมใน
ภาคเอกชน ที่ไม่เป็นทางการก็จะทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี เช่น การที่รัฐเข้ามาสนับ สนุนการพัฒ นาของชุมชน
ท้องถิ่ น แต่ ในขณะที่ภ าครัฐ อ่อนแอและไม่สามารถท าหน้ าที่ ที่ค วรจะกระท าได้ค รบถ้ วนทั้งในด้านเศรษฐกิจและ
การเมืองภาคเอกชน ซึ่งเป็นสถาบันที่ ไม่เป็น ทางการก็จะเข้ามาแทนที่เพื่อความอยู่รอดของชุม ชนหรือสังคมนั้น ๆ
ตัวอย่างเช่นที่ปรากฏในเขตเศรษฐกิจที่เกิดใหม่ (Transition Economies) ในยุโรปตะวันออกหรือประเทศรัสเซีย
ในช่วงหลังการล่มสลายของพรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถทาหน้าที่ในส่วนของตนได้อย่างครบถ้วนตามที่ควรจะเป็น ทา
ให้ประชาชนต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคมที่ไม่เป็นทางการทดแทนเพื่อความอยู่รอด
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World Bank (2542 อ้างถึงใน ไพพาณี เหลืองภัทรเชวง, 2547:8) มองว่าทุนทางสังคมเป็น
สถาบั น (Institution) ความสั ม พั น ธ์ (Relationship) และบรรทั ด ฐาน/จารี ต (Norm) ซึ่ งมี ลั ก ษณะที่ เป็ น ทั้ ง

คุณภาพและปริมาณของการปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคม ทุนทางสังคมเป็นการเชื่อมสถาบันเหล่านั้นเข้าด้วยบรรทัด
ฐาน/จารีต และความสัมพันธ์ในสังคมเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในโครงสร้างซึ่งสามารถทาให้ผู้คนเกิดความร่วมมือเพื่อเป้าหมายที่
ปรารถนาสูงสุด
จากการศึกษาของ World Bank ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมในบริบทของประเทศไทยในภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจว่ามีมุมมองเรื่องทุนทางสังคมที่ต่างจากประเทศอื่นๆ ดังนี้ 1) บรรทัดฐาน ชาติพันธุ์การให้คุณค่าและ
ความเชื่อที่มีต่อธรรมชาติในการดูแลรักษาและปกป้อง 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดังเช่น เรื่อง
หัตถกรรมพื้นบ้านหรือยาแผนไทย 3) โครงสร้างสังคมที่เอื้ออาทร การแลกเปลี่ยนแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือระหว่าง
กันของกลุ่มและชุมชน 4) สิทธิในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน และ 5) ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมที่ช่วย
เสริมสร้างความรู้ให้ชุมชน
Robert D. Putnum (1993) ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมไว้ดังนี้ ปกติโดยทั่วไป สังคมจะพัฒนาและมี
ความยั่งยืนยาวนานได้ ไม่ใช่แค่มีทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางเศรษฐกิจ หรือแนวคิดในเชิงการเมืองที่ดีเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงการมีต้นทุนทางสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนหรือสังคมสามารถนาทรัพยากรต่างๆ มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุนทางสังคมอย่าง Fav or Bank เป็นลักษณะหนึ่งที่มีมานานในสังคมเกษตรกรรมทุกแห่งในโลก
นั่นคือการช่วยเหลือกันในลักษณะ “ลงแขก” หรือ “ปลาหนึ่งตัวกินให้นานที่สุด ” แต่ปัจจุบันที่ชีวิตของแต่ละคน
คานึงถึงสิทธิส่วนตัวมากขึ้น คานึงถึงแต่การจัดการส่วนบุคคล ลดความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นของคนอื่นหรือส่วนร่วม
ทาให้มีชีวิตที่ห่างกันมากขึ้น ทาให้ Social Capital หรือทุนทางสังคมลดลง
ทุนทางสังคมเป็นสิ่งสาคัญที่มีส่วนเพิ่มพูนผลประโยชน์ในเชิงทุนอื่นๆ ด้วยทั้งทุนที่เป็นกลไกสิ่งของ
(Physical Capital) ทุนในเชิงเศรษฐกิจ หรือทุนในเชิงของมนุษย์ (Human Capital) สาหรับทุนในเชิงมนุษย์ การ
เพิ่มความสามารถของส่วนบุคคลในการสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับ เครื่องมือ และการฝึกฝนอบรม แต่การเพิ่มทุนทาง
สังคมขึ้นอยู่กับศักยภาพขององค์กรทางสังคม (Social Organization) ซึ่งประกอบด้วย เครือข่าย (Networks)
บรรทัดฐาน (Norms) และความไว้วางใจ (Trust) เป็นผลมาจากการศึกษาในอิตาลีในช่วงปี ค.ศ.1970
2.3.6 ทุนทางสังคมเข้มแข็ง -เศรษฐกิจเข้มแข็ง-ประชาธิปไตยเติบโต

ข้อพิสูจน์ดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ปรากฏในกรณีศึก ษาของอิตาลีปี ค.ศ.1970 เป็นปีที่อิตาลีเข้มแข็งมา
ความเข้มแข็งที่พบไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง หรือความเป็นเอกภาพของแนวคิดทางการเมือง รวมทั้งไม่ได้ เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวในเชิงประชากร (Population Movement) แต่เป็นไปตามข้อสังเกตใน Alexis de Tocqueville ที่ว่าความ
เข้มแข็งดั งกล่ าวเป็ นผลขึ้นกับวั ฒนธรรมที่ เข้ มแข็งเกี่ ยวกั บสั ญญาประชาคม (Strong Tradition of Civic Engagement)
การลงมติ จานวนคนอ่านหนังสือพิมพ์ (Newspaper Readership) จานวนสมาชิกในชมรม สโมสร สมาคมชุมชน
ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนตัวชี้วัดความเข้มแข็งของอิตาลีบางเขตในอิตาลีมีองค์กรชุมชนอยู่เป็นจานวนมากที่มีความ
ตื่นตัว และพลเมืองมีใจเชื่อมโยงกัน (Engaged) ด้วยประเด็นสาธารณะ (Public Issues) ไม่ได้เชื่อมโยงกันด้วย
ระบบอุปถัมภ์ พวกเขามีความไว้วางใจ (Trust) ในคนอื่นว่าจะมีใจเป็นธรรม (Fairly) และทาตามกฎหมาย ตาม
ลักษณะของผู้นาที่มีความซื่อสัตย์ และคานึงถึงความเท่าเทียม ทาให้การทางานเครือข่ายทางสังคม และการเมือง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เป็นไปในแนวราบ เป็นข้อสรุปว่า Civic Communities เป็นตัวเพิ่มค่าความเป็นน้าหนึ่งใจเดียว (Solidarity) ความ
ร่วมมือของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณภาพ (Integrity) ซึ่งที่นี่ประชาธิปไตยดาเนินไปด้วยดี ตรง
ข้ามในเขตอิทธิพล ซึ่งความสัมพันธ์ของพลเมืองไม่ใช่แบบแนวราบ แต่ เป็นแบบอุปถัมภ์ สภาพประชาธิปไตยจะมี
ปั ญ หา และรั ฐ บาลไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า เขตที่ เต็ ม ไปด้ ว ย Civic Communities ความเป็ น มาของ Civic
Communities มีมานานยืนยาวเป็นธรรมเนียมของกลุ่มพลเมือง และความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในสังคม โดยมีรากมา
ตั้ ง แต่ ค ริ สต์ ศ ตวรรษที่ 11 ที่ ก ลุ่ม ชุ ม ชนต่ างๆ เข้ามาตั้ งรกรากในเมือ งใหญ่ ที่ ปั จ จุบั น กลายเป็ น ชุม ชนที่ มีสัญ ญา
ประชาคมเหนี ย วแน่ น (Civil Engagement) สิ่งเหล่านี้ เป็ น รากที่ ส่ ง ผลให้มี รัฐบาลที่ ป ระสบความส าเร็จ และมี
เศรษฐกิจที่รุ่งเรืองในปัจจุบัน ซึ่งแก่นของมันก็คือ การเกิดเป็นเครือข่ายที่หนาแน่นไปด้วยการสานประโยชน์ของทุกฝ่าย
เข้าด้วยกัน เช่น สมาคมช่วยเหลือกัน (Guild) กลุ่มศาสนาสมานฉันท์ กลุ่มป้องกันตนเองของชุมชนในสมัยกลาง
ความช่วยเหลือกันของเพื่อนบ้าน Mutual Aid Societies หรือสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมฟุตบอล สมาคมปะการัง
(เต้, 2541)
2.3.7 ผลกระทบด้านลบที่เกิดจากทุนทางสังคม

แม้ว่าทุนทางสังคมในมุมมองของคนส่วนใหญ่ในสังคมอาจมีภาพในด้านบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
นามาซึ่งความเข้มแข็งในชุมชน/สังคม แต่อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมก็เหมือนเหรียญที่มีสองด้านที่ประกอบไปด้วยด้าน
บวกและด้านลบ ในประเด็นนี้ Francis (2002) อธิบายถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดจากทุนทางสังคมไว้สามข้อดังนี้
ผลกระทบด้ า นลบอย่ า งแรกคื อ การร่ ว มกลุ่ ม กั น ของอาชญากรเป็ น เครื อ ข่ า ยองค์ ก ารอาชญากร รม (Criminal
Organization) เช่นเครือข่ายนักค้ายาเสพติด กระบวนการฟอกเงิน กลุ่มอิทธิพลมืดที่ทาการค้าผิดกฎหมาย หรือ
กลุ่มต่อต้านสังคมในรูปแบบต่างๆ (Antisocial Group) เช่นกลุ่มต่อต้านคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศ กลุ่มเหยียดสีผิว
หรือเชื้อชาติ เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้มี Norm, Trust และ Network ที่เป็นองค์ประกอบของทุนทางสังคม แต่ สิ่งที่
แตกต่างกันคือทุนทางสังคมประเภทนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ อสาธารณะหรือคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลกระทบด้านลบ
ประการที่สองที่เกิดจากทุนทางสังคมคือกลุ่มผลประโยชน์ที่สามารถสร้างอิทธิพลทางการเมืองเหนือกลุ่มอื่นๆในสังคมจะ
ทาให้เกิดการบิดเบือนในนโยบายสาธารณะ การขาดประสิทธิภาพในนโยบายสาธารณะ หรือการกาหนดนโยบาย
สาธารณะที่สร้างประโยชน์ให้เฉพาะกลุ่มแต่ส่งผลเสียต่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวม ผลกระทบด้านลบประการที่สามที่เกิด
จากทุนทางสังคมจะมาจากชุมชนที่มีบรรทัดฐาน วัฒนธรรมและประเพณีทางสังคมที่เข้มแข็งมากและเปลี่ยนแปลงได้
ยาก จะจากัดทางเลือกและโอกาสในการพัฒนาของสมาชิกในชุมชน
2.4 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC
Blueprint) พบว่า อาเซียนได้ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 โดย
มุ่งหวังในการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพ
ความเป็ น อยู่ ที่ ดี แ ละมี ก ารพั ฒ นาในทุ ก ๆ ด้ า น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ส่ ง เสริ ม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน และช่วยสนับสนุนการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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สาหรับความเข้าใจอันดี การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการแบ่งปันความรับผิดชอบ ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนถูก
กาหนดลักษณะโดยวัฒนธรรมที่ยืดหยุ่น ยึดมั่นในหลักการ มีความร่วมมือ มีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนามนุษย์และสังคม เคารพในเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประกอบกับความยุติธรรมทางสังคม การเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชน
อาเซียน เป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับให้เข้ากับ สถานการณ์ โอกาส และสิ่งท้าทายในปัจจุบัน (ทีม
นักวิชาการอาเซียน, 2555: 44-45) และมีเป้าหมายในการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ด้วยการสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าการเป็นพลเมืองอาเซียนในสังคมทุกระดับ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้กล่าวถึงเสาที่ 3 ไว้ว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ไม่ได้เป็นเพียง
เสาหลักที่ “น่าเร้าใจที่สุด” เท่านั้น แต่เป็นเสาหลักที่จะ “สร้างหรือทาลาย” อาเซียนได้อีกด้วย ผมคิดว่าประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะจะทาให้อาเซียนเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
อาเซียนประสบความสาเร็จอย่างมาก ในการประสานความร่วมมือต่างๆ ในหลายประเด็น เช่น ด้านการศึกษา
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี สาธารณสุข การคมนาคม หรือแม้แต่การเปิดตลาดเสรี อย่างไรก็
ตามประชากรอาเซียนยังไม่ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้จากอาเซียน เพราะอาเซียนไม่ได้ป่าวประกาศเรื่องนี้อย่างเด่นชัด
ขณะที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกและองค์กรที่มีส่วนร่วมเอง ก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อาเซียนผ่านกิจกรรมต่างๆ แม้ว่า
โครงการเหล่านั้นอาจมาจากการเห็นชอบในระดับอาเซียนก็ต าม พวกเรายังไม่ได้เห็นเอกลักษณ์ของอาเซียนมากนัก
จากนี้เราจาเป็นต้องทางานให้มากกว่าเดิม และนี่คือส่วนที่สื่อเข้ามามีบทบาทสาคัญมากที่สุด ส่วนที่สถาบันการศึกษา
มีความสาคัญ พอๆ กับ เอ็นจีโอ ประชาสังคม และกลุ่ม นักวิชาการต่ างๆ หากประชาสังคมและวัฒ นธรรมล้ม เหลว
ประชาคมเศรษฐกิจและการเมืองก็ล้มเหลวเช่นกัน หากประสบความสาเร็จเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนา
หรือนาไปสู่ความสาเร็จของอีกสองประชาคม ผมคิดว่าความก้าวหน้าขั้นต่อไปของอาเซียนจะขึ้นอยู่กับ การก่อตั้ ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีความสาคัญพอที่จะกาหนดได้ว่ าอาเซียนจะรุ่งเรือง หรือร่วง (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2553: 22)
2.4.1 การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
เรื่องแรกที่ ASCC ให้ความสาคัญคือ การพัฒนามนุษ ย์ ในแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ได้ระบุถึงการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า “อาเซียนจะส่งเสริมความเป็นอยู่และ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที่ยงธรรมในการพัฒนามนุษย์ ส่งเสริมและลงทุนในด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ต ลอดชีวิต การฝึ กอบรมและการเสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริม นวัต กรรมและการ
ประกอบอาหาร ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ และเทคโนโลยีในการ
ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ” รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (2554: 87) ได้กล่าวถึง การ
พัฒนามนุษย์ ไว้ว่า ASCC ได้เน้นเรื่องการศึกษาให้เป็นวาระของอาเซียน การสร้ างสังคมความรู้ โดยส่งเสริมการ
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ อานวยความ
สะดวกในการเข้าถึ งวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างทักษะในการประกอบการ สาหรับ สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
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2.4.2 การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
แผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ระบุถึ งการ

คุ้มครองและสวัสดิการ ไว้ว่า “อาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยลด
ความยากจนและส่งเสริมการคุ้มครองและสวัสดิการสังคม การสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ปลอดยาเสพติด
การเตรียมความพร้อมเรื่องภัยพิบัติ และการจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ”
ASCC จะเน้นการแก้ไขปัญ หาความเหลื่อมล้าด้านสังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก
รวมถึ งการบรรลุเป้าหมายการพั ฒ นาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) ในการกาจัดความ
ยากจนและความหิวโหย และ ASCC จะให้ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหาร เน้นการเข้าถึงการรักษาสุขภาพ
การบริการทางการแพทย์ และยา ที่เพียงพอและราคาถูกรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติ ด และพร้อมรับกับภัย
พิบัติ และประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น (ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 87)
2.4.3 ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights)

แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ได้กล่าวถึงความ
ยุติธรรมและสิทธิไว้ว่า “อาเซียนมีพันธกรณีในการส่งเสริมความยุติธรรม โดยให้สิทธิสะท้อนอยู่ในนโยบายและทุกวิถี
ชีวิตของประชาชน โดยเน้นการปกป้องผลประโยชน์สิทธิ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอย่างเท่าเทียม และ
ยกระดับ คุณ ภาพชี วิต มาตรฐานการดารงชีวิ ต สาหรับ กลุ่ม คนด้อยโอกาสและกลุ่ม คนที่ อ่ อนแอ สตรี เยาวชน
ผู้สูงอายุ คนพิการ และแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน”
อย่างไรก็ตาม อาเซียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตย หลายประเทศสมาชิกยังเป็น
เผด็จการ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบจริงๆ มีเพียงไม่กี่ประเทศ จึงทาให้ความร่วมมือของอาเซียนในเรื่องการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ไม่พัฒนาเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าในกฎบัตรอาเซียนจะระบุไว้ในมาตรา 14 ว่า จะมีการจัดตั้งกลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนของอาเซียนขึ้นมา แต่อานาจหน้าที่ของกลไกนี้ ถูกตัดทอนลง จนไม่มีประสิทธิภาพ (ประภัสสร์ เทพ
ชาตรี, 2554: 70)
2.4.4 การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
แผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ระบุถึ งการ

ส่งเสริ ม ความยั่ งยืน ด้ านสิ่งแวดล้อ ม ไว้ว่ า “อาเซี ยนจะมุ่ งสู่การพั ฒ นาที่ ยั่งยื น รวมทั้ งส่ งเสริม ความยั่ง ยืน ด้ าน
สิ่งแวดล้อมที่เขียวสะอาด โดยการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ
บริหารอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ดิน น้า แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้า
และอากาศสาหรับภูมิภาคอาเซียน อาเซียนจะมีส่วนร่วมในความพยายามของโลก ในการจัดการแก้ ปัญหาสิ่งท้าทาย
สิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และคุ้มครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อมสาหรับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 69)
2.4.5 การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
แผนงานการจัดตั้ งประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ระบุถึ งการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียนไว้ว่า อัตลักษณ์อาเซียนเป็นพื้นฐานด้านผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย
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จะให้ความสาคัญในการสร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกัน อาเซียนจะส่งเสริมความตระหนัก และมีค่านิยมร่วมกัน มี
ความเป็นหนึ่งเดียวกันท่ามกลางความแตกต่างในทุกชั้นของสังคม อีกทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับ วัฒ นธรรม ประวัติ ศ าสตร์ ศาสนา อารยธรรม และอนุ รักษ์ ม รดกทางวัฒ นธรรมของอาเซียน เพื่อให้
ประชาชนรับรู้และเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ของภูมิภาคที่เป็นหนึ่งเดียว และค้นหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของอาเซียน และ
สร้างอาเซียนที่ มี ประชาชนเป็ น แกนน า โดยสนั บ สนุ น ทุ กภาคส่วน ให้ มีส่ วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคม
(ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 69-70)
2.4.6 การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap)
แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) ระบุถึงการลด

ช่องว่างทางการพัฒนาไว้ว่า “เป้าหมายเชิงกลยุทธศาสตร์ของการลดช่องว่างทางการพัฒนา คือ เสริมสร้างความ
ร่วมมือเพื่อ ลดช่ องว่างการพั ฒ นา โดยเฉพาะมิติ การพั ฒ นาด้านสัง คม ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ
(ASEAN-6) ได้ แก่ ไทย มาเลเซี ย อิน โดนี เซี ย ฟิ ลิป ปิ น ส์ สิงคโปร์ บรูไน และประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV)
ประกอบด้วย กัมพูชา(Cambodia) ลาว(Laos) พม่า(Myanmar) และเวียดนาม(Vietnam) เป็นกลุ่มประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจที่ยังเป็นรองอย่างมากจากกลุ่ม ASEAN-6 และในพื้นที่ของอาเซียนที่ถูกทอดทิ้งและด้อยพัฒนา”
การพัฒนาประเทศของชาติสมาชิกอาเซียนอยู่ในระดับแตกต่างกับ ประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ประเทศส่วนมากอยู่ใน
ประเทศที่กาลังพัฒ นา ซึ่งผลิต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศต่ อหัวของประชากรประเทศสมาชิกอาเซียนมีค วาม
แตกต่างกัน เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีมวลรวมมากที่สุด เท่ากับหัวละ 57,238 เหรียญสหรัฐ รองลงมา
คือประเทศบรูไนดารุสซาลาม เท่ากับหัวละ 47,200 เหรียญสหรัฐ และประเทศที่มีมวลรวมน้อยที่สุดคือประเทศ
พม่า เท่ากับหัวละ 1,246 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
หัวของของประชากรอยู่ในระดับสูง ควรจะให้ความร่วมมือและการช่วยเหลือประเทศที่ยังมีระดับ การพัฒนาต่า ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น เพื่อแสดงจิตวิญญาณของการเป็นอาเซียน
(ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554: 120)

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Participation หรือ Popular Participation) เกิดขึ้นได้
ในหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ หลายกิจ กรรมและหลายวัต ถุ ประสงค์ การมีส่วนร่วมจึงเป็น การ
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการกระทาของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผลของ
การเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น และทาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
กับกลุ่มดังกล่าวด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในครั้งนี้โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
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2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
อคิ น ระพี พั ฒ น์ (2527: 107-111) ให้ ค วามหมายการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน หมายถึ ง
ประชาชนเป็นผู้คิดปัญหา เป็นผู้ทาทุกอย่าง ไม่ใช่เรากาหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดขึ้นมาและเป็นผู้ดาเนินการตามขั้นตอนจนบรรลุเป้าประสงค์หรือแก้ปัญหาในชุมชน
โดยรัฐหรือราชการเป็นเพียงที่ปรึกษา
อาภรณ์ พั น ธ์ จั น ทร์ ส ว่ า งและคณะ (2528: 10) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว ม
หมายถึง ความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของความต้องการ และทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ความเห็นพ้องดังกล่าว
จะต้องมีมากจนเกิดการริเริ่มโครงการเพื่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการ โดยเหตุผลเบื้องแรกที่คน
ส่วนใหญ่มารวมกันได้ ควรต้องมีการตระหนักว่าการปฏิบัติการทั้งหมด หรือการกระทาทั้งหมดที่ทาโดยกลุ่มหรือใน
นามกลุ่มนั้น กระทาผ่านองค์การ (Organization) ซึ่งองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง
ได้
Erwin (1976: 18) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง กระบวนการที่จะทาให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒ นา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ในการแก้ปัญ หาของตนเอง ร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และความชานาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม สนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
นรินทร์ กาญจนฤกษ์ (2542: 44) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การสร้าง
โอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการส่งเสริม ชักนา สนับสนุน กระตุ้นให้
ประชาชนมีบทบาทในการริเริ่มคิด สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญา และร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาและการวางแผน
ปฏิบัติ รวมทั้งช่วยภายในชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ และควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร
ตลอดจนปัจจัยการผลิตในสังคม อันจะนาไปสู่การพึ่งพาตนเองในท้ายที่สุด
2.5.2 ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (2527: 33) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การส่งเสริมให้คนใน

ชุม ชนมีศักยภาพของตนเอง ในการจัดแนวทางวิถีชีวิตตามความปรารถนาร่วมกันของคนในชุมชนและเป็นไปตาม
ฉันทานุมัติของชุมชน โดยอานาจรัฐมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในการเข้าไปแทรกแซง กาหนดว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี
ไพรั ต น์ เดชะริ น ทร์ (2527: 6-7) ให้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน หมายถึ ง
กระบวนการที่รัฐบาลส่งเสริม ชักนา สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุม ชนทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน
ชมรม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายกาหนดไว้ดังนี้ 1) ร่วมกันศึกษา ค้นหาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งความต้องการในชุมชน 2) ร่วมคิดแก้ไขปัญหา สร้างแบบแผนและลดปัญหาของชุมชน
หรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ของชุมชน เพื่อสนองความต้องการของชุมชน 3) ร่วมวางนโยบายหรือ
แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเพื่ อขจัดและแก้ ไขปัญหาและสนองความต้ องการของชุ มชน 4) ร่วมตั ดสิน ใจในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 5) ร่วมขจัดหรือปรับปรุงระบบทางการบริหาร การพัฒนาให้
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 6) ร่วมในการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามความสามารถของตนเองและ
ส่วนรวม 7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และ 8) ร่วมควบคุม
ติดตามและประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ได้ทาไว้ ทั้งของเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้
ตลอดปี จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สามารถสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง
การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional Development) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์
กลุ่ ม (Group Situation) ซึ่ ง ผลของการเกี่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เหตุ เร้ าใจให้ ก ระท าการ (Contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งทาให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย
จากความหมายดังกล่าว การมีส่วนร่วมจึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัว (Self) ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่เกี่ยวข้องทางด้านร่างกายหรือทักษะ
กล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางจิต (Ego-Involved) ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการงาน (Task-Involved)
2) การกระทาการให้ เมื่อผู้มีส่วนร่วมได้เกิดความเกี่ยวข้องด้านจิตใจและอารมณ์แล้ว ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้แสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระทาการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยเหตุนี้การมีส่วนร่วมจึงเป็นมากกว่าการ
ยินยอม (Consent) ที่จะกระทาตามคาสั่ง ซึ่งเป็นการกระทาโดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจ และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมจึงเป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดต่อสื่อสารทั้งไปและ
กลับระหว่างบุคคลนั้นและกลุ่ม 3) การร่วมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์และได้กระทาการ
ให้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้ว ผู้มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะการมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการทางสังคมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง (Self-Involved) กับกลุ่ม และต้องการเห็นผลสาเร็จของการทางานนั้น
ด้วย จึงเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม (ปรัชญา เวสารัชช์, 2528: 3-5)
2.5.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม

แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน อาจไม่ใช่
ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทย โดยเฉพาะในบริบทของสังคม วัฒ นธรรมและวิถี ชีวิต แบบดั้งเดิมในชุมชนนับ ตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา โครงการพัฒนาจานวนหนึ่งได้ริเริ่มนาแนวคิด “การมีส่วนร่วม”กาหนดเป็นแนวทาง
หลักในการพัฒนาเป็นกลยุทธ์หลักในการสนับสนุนให้กระบวนการพัฒนาชุมชนดาเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ หาก
พิจารณาเกี่ยวกับมุมมองของบุคคลต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประชาชนในด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน เรามักพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่มีขอบเขตกว้างขวางและสะท้อนให้เห็นความเชื่อของ
บุคคลที่หลากหลายกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.5.3.1 มุมมองของ Arnstein
Arnstein (1969: 6) เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดระดับการมีส่วนร่วมของบุคคล
ต่างๆ ในชุมชน เขาได้ชี้ให้เห็นสถานภาพของพลเมืองในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน Arnstein
อธิบายมุมมองของเขาที่มีต่อการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยพิจารณาเกี่ยวกับฐานของความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับ การพิจารณาโอกาสของประชาชนในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารและ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและการอิงข้อมูล โดยอิงข้อมูล
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เกี่ยวกับสัดส่วนของ “อานาจ” ซึ่งประชาชนพึงได้รับในการดาเนินการพัฒนาด้านต่างๆ จากแนวคิดดังกล่าว นาไปสู่
การที่ Arnstein ระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประกอบด้วย 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมักทาหน้าที่จัดการ
กับเรื่องราวต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จและโดยตรง โดยไม่จาเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นที่ 2 การบาบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักทาหน้าที่เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมรับฟัง
ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมตัดสินใจต่างๆ อย่างไรก็ต าม หน่วยงานมิได้ให้ความสาคัญกับการตอบข้อซักถาม
หรือการรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากประชาชนอย่างจริงจัง
ขั้น ที่ 3 การร่ ว มให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Informing) หน่ ว ยงานอาจเชิ ญ ชวนตั ว แทนประชาชนที่
เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยหน่วยงานได้ให้ความสาคัญกับความรู้ สึกหรือทัศนะต่างๆ ของประชาชน
อย่างแท้ จริง หลังจากที่ ประชาชนได้ท าหน้ าที่ ให้ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ แก่ห น่ วยงานแล้ว โดยหน่วยงานต่ างๆ มั ก
พิ จารณาเลือ กสรรข้อ มูลข่าวสารที่ เป็ น ประโยชน์ ไปใช้ป ระกอบการตั ด สิน ใจด าเนิ น การตามโครงการต่ างๆ ที่ ต น
รับผิดชอบต่อไป
ขั้น ที่ 4 การร่ ว มให้ ค าปรึ กษา (Consultation) ประชาชนมั ก ท าหน้ าที่ ให้ ข้อ มู ลและน าเสนอ
ข้อคิดเห็นต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อานาจในการตัดสินใจยังอยู่ในมือของหน่วยงาน
ราชการ
ขั้น ที่ 5 การร่ วมแลกเปลี่ย นข้อคิ ดเห็น (Placation) ประชาชนเริ่ม มีโอกาสในการจุด ประเด็ น
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเห็นว่าสาคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังคงสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ไว้เป็นภารกิจขององค์การ
ขั้นที่ 6 การร่วมเป็นพันธมิตร (Partnership) ประชาชนเริ่มทางานใกล้ชิดกับหน่วยงาน และเริ่ม
มีอานาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนทาหน้าที่กระตุ้นให้หน่วยงานตัดสินใจบนพื้นฐานของการ
พิจารณาข้อมูลที่หลากหลาย
ขั้นที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนส่วนหนึ่ ง
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทาหน้าที่เป็นตัวแทนเพื่อออกความคิดเห็น นาเสนอข้อโต้แย้งและมีสิทธิโดยชอบธรรมในการ
ร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ
ขั้นที่ 8 การควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อานาจในการตัดสินใจทั้งหมด
อยู่ในมือของประชาชน โดยหน่วยงานต่ างๆ มักทาหน้าที่ด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจของ
ประชาชน
2.5.3.2 มุมมองของ White
White (1994 อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549: 21) กล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒ นาสามารถแยกแยะได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การมีส่วนร่วมอย่างแท้ จริง (Genuine
Participation) และการมี ส่ วนร่วมแบบเที ย ม (Pseudo Participation) White ได้ น าแนวคิ ด ของ Arnstein ซึ่ ง
สะท้อนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมาจัดกลุ่มใหม่โดยเขาย้าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine
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Participation) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ Arnstein เรียกว่า การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การร่วมเป็น

พันธมิตร การส่งตัวแทนเข้าไปร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ และการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง
อย่างไรก็ตาม White กล่าวว่า ไม่ใช่การมีส่วนร่วมทั้งหมดเป็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่ยังมี
กิจกรรมในเชิงความร่วมมือของประชาชนกับ องค์กรต่างๆ ที่มีลักษณะเป็น “การมีส่วนร่วมแบบเทียม” (Pseudo
Participation) ในสายตาของ White นั้น เขามองว่า การมีส่วนร่วมแบบเทียมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ Arnstein
เรียกว่า การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การบาบัดรักษา การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมให้คาปรึกษา
2.5.3.3 มุมมองของ Cohen
Cohen (1996 อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ, 2549: 21-22) กล่าวว่า การมี
ส่วนร่วมในงานพัฒนาสามารถอธิบายได้ใน 4 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมในเชิงการกระทา เกี่ยวข้องกับการที่
บุคคลฝ่ายต่างๆ ในชุมชนได้อุทิศแรงกายในการดาเนินกิจกรรมเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 2) การมีส่วนร่วมในเชิง
เงินตรา กล่าวคือ การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ชุมชนได้อุทิศเงินในการทากิจกรรมต่างๆ 3) การมีส่วนร่วมในเชิง
รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับการ “การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบ” โดยผู้ประสานงานหลักมักดาเนินการแบ่งสรร
ภารกิจ/หน้าที่ให้คนกลุ่มต่างๆ ที่มีความสาคัญในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาความร่วมมือกับผู้นาท้องถิ่นในการขอคา
สนับสนุนเกี่ยวกับโครงการ การตั้งคณะกรรมการในการส่งเสริมการดาเนินงานของโครงการ การจัดการและติดตาม
การดาเนินงานของโครงการ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรม และการใช้เครื่องมือสนับสนุน
ต่างๆ และ 4) การมีส่วนร่วมในเชิงการตัดสินใจ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอานาจในการตัดสินใจ ซึ่งหมายถึง การ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกในชุมชน ผ่านการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2.5.3.4 มุมมองของ Singhal
Singhal (2001 อ้ างถึ ง ใน ปาริ ช าติ สถาปิ ต านนท์ และคณะ, 2549: 22-23) ได้ พั ฒ นา
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยอิงกรอบแนวคิดจากมุมมองของ De Negri และคณะ ซึ่งให้ความสาคัญกับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นเกณฑ์
Singhal ได้ใช้ตัวอักษรย่อ C ในการอธิบายเกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วม” ของประชาชนโดยเรียกว่า
หลักการ “6 Cs” ซึ่งประกอบด้วย 1) การร่วมมือ (Co-Operation) หรือ การทางานบนความร่วมมือของคนใน
ท้องถิ่น (Working on Local People) หลักการดังกล่าวเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแทน ซึ่งบุคคลดังกล่าวมักไม่ใช่
บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลที่สาคัญได้เป็นอย่างดี หรือเป็นบุคคลที่มีอานาจในชุมชน 2) การยินยอม (Compliance)
หรือการทางานเพื่อคนในท้องถิ่น (Working for the Local People) หลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
ภารกิจ/หน้าที่ พร้อมๆ กับการเสนอสิ่งกระตุ้นเร้าใจต่างๆ อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกทาหน้าที่เป็นหลักเป็นผู้
กาหนดวาระสาคัญและทิศทางการดาเนินกระบวนการต่างๆ 3) การให้คาปรึกษา (Consultation) หรือ การทางาน
เพื่ อ คนในท้ อ งถิ่ น และกั บ บุ ค คลในท้ อ งถิ่ น (Working for the Local People and with Local People)
หลั ก การดั ง กล่ า วเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสอบถามความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ ของสมาชิ ก ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งไรก็ ต าม
บุคคลภายนอกยังคงทาหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและมีอานาจในการตัดสินใจกระทากิจกรรมต่างๆ 4) การให้ความร่วมมือ
(Cooperation) หรื อ การท างานกั บ คนในท้ อ งถิ่ น (Working with the Local People) แนวทางดั ง กล่ า ว
เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกทางานร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม โดยในกรณีนี้
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บุคคลภายนอกมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางต่างๆ ในการดาเนินการ ในขณะที่
บุคคลในท้องถิ่นเป็นผู้ ตัดสินใจดาเนินงาน 5) การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Learning) หรือการทางานของบุคคลใน
ท้องถิ่นและโดยบุคคลในท้องถิ่น (Working with Local People and by the Local People) แนวทางดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการที่สมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอกแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจต่างๆ ร่วมกันและทางาน
ร่วมกันเป็นทีม เพื่อช่วยกันกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมโดยบุคคลภายนอกทาหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
กิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในชุมชน และ 6) การลงมือกระทาร่วมกัน (Collective Action) หรือการทางานโดย
บุ ค คลในท้ อ งถิ่ น (By the Local People) เกี่ ย วข้ อ งกั บ การที่ ส มาชิ ก ท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ ก าหนดวาระของตนและ
ขับเคลื่อนวาระดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ โดยปราศจากความคิดริเริ่มจากบุคคลภายนอก หรือการสนับสนุนกระบวนการ
โดยบุคคลภายนอก
กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมคือการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้า
ร่วมตัดสินใจหรือเคยเข้าร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้าร่วมมากขึ้นเป็นไปอย่างมีอิสรภาพเสมอภาคมิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผิน
แต่เข้าร่วมอย่างแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการหรือกิจกรรม คาว่า
“การมีส่วนร่วม” หมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของนักพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ ได้แก่ การวิจัย (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัด สินใจ การดาเนินงาน การบริหาร การติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ
กาหนดความต้องการของตนเอง ตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ กระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนจะต้ องเข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยมีนักพัฒนา หรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ
เช่น ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดย
ส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเริ่มจากการค้นหาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดาเนินการแก้ไขปัญหา การ
ปฏิบัติงาน การร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการพัฒนา มี
อยู่ 5 ระดับ คือ 1) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา 2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหา และพิจารณา
แนวทางวิธีการในการแก้ไขปัญหา 4) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อการแก้ปัญหา และ 5) ชาวบ้านมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา
ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจที่จะกาหนดปัญ หา และความต้องการด้วยตนเอง โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหาดังที่
(Cohen and Uphoff, 1977: 213-218) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ
(Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ่มตัดสินใจดาเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วม
ปฏิ บั ติ ก าร (Implementation) ประกอบด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทรัพ ยากร การบริห าร การประสานความร่วมมื อ
3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วยผลประโยชน์ด้านวัสดุ ด้านสั งคม และส่วนบุคคล และ
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
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2.5.4 รูปแบบของการมีส่วนร่วม (Type of Participation)

มีผู้เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายลักษณะ ดังนี้
Uphoff (1977 อ้างถึงใน วิโรจน์ รอดวงษ์ , 2544: 49) ได้สร้างกรอบพื้นฐานเพื่ออธิบายและ
วิเคราะห์การมีส่วนร่ วมในแง่ของรูป แบบของการมีส่วนร่วมได้ 4 รูปแบบ คื อ 1) การมีส่วนร่วมในการตั ดสินใจ
(Decision–Making) โดยอาจเป็นการตัดสินใจตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงของกิจกรรม และการตัดสินใจ
ในการดาเนิ นกิจ กรรม 2) การมี ส่วนร่ วมในการดาเนิน กิจกรรม ที่ เป็ นไปทั้งในรูปแบบของการเข้าร่วมโดยมีการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร หรือการมีส่วนร่วมในการบริหารและการเข้าร่วมในการร่วมแรงร่วมใจ เพื่อทากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุทางสังคมหรือโดยส่วนตัวอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างควบคู่กันไป และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในรูป แบบนี้เป็น การควบคุ ม
ตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป
Macda (1978 อ้ างถึ งใน วิโรจน์ รอดวงษ์ , 2544: 49) ได้ สรุป รูป แบบของการมี ส่วนร่วมได้
3 รู ป แบบ คื อ 1) การมี ส่ ว นร่ ว มแบบแข่ ง ขั น (Active) หมายถึ ง การเข้ า ร่ว มตั้ ง แต่ ก ารริเริ่ม และติ ด ตามใน
กระบวนการกาหนดความต้องการแผนงาน ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมการดาเนินงานและสนใจในผลงานของการ
พั ฒ นา 2) การมี ส่ ว นร่ ว มแบบไม่ แข่ ง ขั น (Passive) หมายถึ ง การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชน โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ความสาคัญของการกาหนดแผนและนโยบาย ตลอดจนไม่สนใจในผลของการพัฒนา และ 3) การมีส่วนร่วมแบบเฉื่อยชา
(Innert) หมายถึง การเข้าร่วมโดยการถูกชักจูง จายอมหรือถูกบังคับโดยสภาพแวดล้อม บุคคล หรืออื่นๆ ซึ่งการมี
ส่วนร่วมจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสมอ
World Health Organization (1970 อ้ า งถึ ง ใน วิ โรจน์ รอดวงษ์ , 2544: 50) ได้ เสนอว่ า
รูปแบบที่แท้จริงหรือสมบูรณ์ของการมีส่วนร่วมนั้น จะต้องประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน
(Planning) ในส่วนนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ลาดับความสาคัญ ตั้งเป้าหมาย กาหนดการใช้
ทรั พ ยากร ก าหนดวิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและประการส าคั ญ คื อ การตั ด สิ น ใจ 2) การด าเนิ น กิ จ กรรม
(Implementation) ส่วนนี้ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบใน
การจัดสรร ควบคุมการเงิน และการบริหาร 3) การใช้ประโยชน์ (Utilization) เป็นส่วนที่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน
การนาเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งพาตัวเองและการควบคุมทางสังคม และ
4) การได้รับผลประโยชน์ (Obtaining Benefits) ในส่วนนี้ประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนใน
พื้นฐานที่เท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมหรือวัตถุก็ได้
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 188) เสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1) การที่
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มโดยตรง (Direct Participation) โดยผ่ า นองค์ ก รจั ด ตั้ ง ของประชาชน (Inclusive
Organization) เช่ น การรวมกลุ่ ม ของเยาวชนกลุ่ ม ต่ า งๆ 2) การที่ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มทางอ้ อ ม (Indirect
Participation) โดยผ่านองค์ ก รผู้แทนของประชาชน (Representative Organization) เช่ น กรรมการของกลุ่ ม
หรือชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น และ 3) การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ (Open Participation)
โดยผ่านองค์กรที่ไม่ใช้ผู้แทนของประชาชน (Non–Representative Organization) เช่น สถาบันหรือหน่วยงานที่
เชิญชวนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไรก็ได้ทุกเวลา
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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จากความเหมือนและความแตกต่างในรูปแบบที่มีผู้นาเสนอข้างต้น สามารถจาแนกรูปแบบการมีส่วน
ร่วมได้ 3 ลักษณะ คือ 1) รูปแบบที่ให้ความสาคัญเชิงเนื้อหา กล่าวคือ รูปแบบนี้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
กาหนดแผน กาหนดปัญ หาความต้ องการ การตั ดสิน ใจแนวทางการแก้ไขปัญ หา เข้ าร่วมในการกระทาและรับ
ผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่ วมในการประเมินผลการกระท าด้วย 2) รูป แบบที่ ให้ค วามสาคัญ ในการจัดรูป แบบ
ความสัมพันธ์ หรือรูปขององค์กร ซึ่งการมีส่วนร่วมอาจเกิดจากความสมัครใจ หรืออาจเกิดจากการถูกชักจูง หรือเกิด
จากการบังคับ โดยการมีส่วนร่วมอาจเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นในการดาเนินกิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่ง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบมีตัวแทน หรือไม่มีตัวแทนก็ได้ และ3) รูปแบบที่ให้ความสาคัญรูปแบบ
ของกิจกรรม ในรูปแบบนี้จะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะแบบแข่งขัน แบบไม่แข่งขันหรือแบบเฉื่อยชาก็ได้
2.5.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน
ต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการดาเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของการมีส่วนร่วมคือ ก่อให้เกิดการ
ผลิตนโยบายและการบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ (วิทยาลัยการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น , 2545: 380-381) ดั ง นี้ 1) เพิ่ ม คุ ณ ภาพของการตั ด สิ น ใจ กระบวนการปรึ ก ษาหารื อ กั บ
สาธารณชนช่วยให้เกิดความกระจ่างในวัตถุประสงค์ และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ได้อยู่เสมอ
สาธารณชนสามารถที่จะผลักดันให้เกิดการทบทวนข้อสันนิษฐานที่ปิดบังอยู่ ซึ่งอาจจะปิดบังไม่ให้มองเห็นทางออกที่
มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด บ่อยครั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดการพิจารณาถึงทางเลือกใหม่แทน
วิธีการที่ได้เคยใช้กันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีข้อมูล ที่สาคัญซึ่งทาให้เกิดความแตกต่างในการที่จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจ ก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็จ 2) ลดค่าใช้จ่ายและ
การสูญเสียเวลา โดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมักจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลา
แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนมาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งของประชาชนได้ การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะดูว่าสิ้นเปลืองและเสียเวลากว่าที่จะตัดสินใจได้ แต่
ว่าเมื่อตัดสินใจได้แล้วและนามาสู่การปฏิบัติอาจจะเป็นวิธีการที่ประหยัดกว่าด้วยซ้า การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งที่
ทาไปอย่างรวดเร็วและดูเหมือนจะไม่สิ้นเปลืองอาจจะเสียค่ าใช้จ่ายมากกว่า ถ้าการตัดสินใจนั้นไม่ได้ทาให้เกิดข้อตกลง
ระหว่างกลุ่มหรือความเห็นชอบในกลุ่มต่างๆ ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องได้ แต่กลับนาไปสู่ความขัดแย้งของประชาชน
อย่างต่อเนื่องมากขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอย่างสูงต่อการตัดสินใจโดยกลุ่ มซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจนั้นๆ วิธีการนี้จะช่วยลดการขัดแย้งระหว่างการนาไปปฏิบัติ ทาให้เกิดการประหยัด
ค่าใช้จ่ายซึ่งโดยทั่วไปมักจะแพงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทาหรือดาเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระยะต้น
3) การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างข้อตกลงที่มั่นคง และยืนยาวและการยอมรับระหว่าง
กลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันคนละทาง การมีส่วนร่วมนี้ยังก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างคู่กรณี ลด
ความขัดแย้งทางการเมืองและก่อให้เกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 4) ความสาเร็จผลในการปฏิบัติของ
โครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาให้คนเรามีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อได้
ร่วมตัดสินใจแล้วเขาก็ย่อมต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นนาไปปฏิบัติได้ ไม่เพียงแต่จะมีการสนับสนุนทางการเมืองต่อการนาไป
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ปฏิ บัติ แต่ กลุ่มและปั จเจกชนอาจจะรู้สึกกระตื อรือร้น ในการที่ จะช่วยให้เกิดผลทางปฏิ บัติ 5) การหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง ความขัดแย้งในโครงการอาจนาไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ ที่ยากจะแก้ไข
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดโอกาสที่คู่กรณีจะแสดงความต้องการของกลุ่มเขา และความห่วงกังวลที่
ปราศจากความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นสามารถลดการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงที่
อาจจะเป็นไปได้ อย่างไรก็ดีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่ยาวิเศษ มันไม่อาจที่ จะลดหรือกาจัดความขัดแย้งในทุก ๆ
กรณีได้ และ 6) ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม โดยทั่วไปแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีทางที่จะนาไปสู่
ความชอบธรรม การดารงอยู่ของความชอบธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการตัดสินใจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ก็คือจะต้อง
ใช้กระบวนการตัดสินใจซึ่งโปร่งใสและน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและซึ่งให้ สาธารณชนมีส่วนร่วม โครงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังก่อให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลที่นาไปสู่การตัดสินใจนั้น
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการมี ส่ ว นร่ ว มที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนทางสังคมแต่ยังคงมีคาถามที่
เกิดขึ้น คือ กลไกหรือเครื่องมือหรือมาตรการในการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกับการรับมือ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือยัง
2.5.6 ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535: 11-13) กล่าวถึงการระดมประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่

แท้จริง จะต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชาวชนบท ขั้นตอน
นี้เป็นขั้นตอนแรกที่สาคัญที่สุด เพราะถ้าชาวชนบทยังไม่สามารถเข้าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาด้วยตัวของเขาเอง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ตามมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะประชาชนจะขาดความเข้าใจและมองไม่เห็นความสาคัญของกิจกรรมนั้น
สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุด คือ ชาวชนบทเป็นผู้อยู่กับปัญหาและรู้จักปัญหาของตนเองดีที่สุด แต่มนุษย์ย่อมจะยังมอง
ปัญหาของตนเองไม่ ชัดเจน จนกว่าจะมีเพื่อนมาช่วยให้ตนวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาของตนได้เด่นชัด
ยิ่งขึ้น 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินกิจกรรม การวางแผนดาเนินกิจกรรมเป็นขั้นตอนต่ อไปที่ขาดไม่ได้
เพราะถ้าหากเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาต้องการแต่ผลงานการพัฒนาวัตถุให้เสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะดาเนินการวางแผนงาน
ด้วยตัวเอง ผลที่จะตามมาก็คือต่อไปเมื่อขาดเจ้าหน้าที่ ประชาชนก็ไม่สามารถจะดาเนินการวางแผนงานได้ด้วยตนเอง
อาจจะมีความยากลาบากที่จะผลักดันเจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนาทาหน้าที่เป็นเพียงเพื่อนของชาวชนบทในการช่วยกัน
วางแผน เพราะประชาชนชนบทโดยทั่วๆ ไปมีการศึกษาน้อย แต่ถ้าพวกเราไม่ให้ชาวชนบทได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้
โอกาสที่ชาวชนบทจะได้รับการศึกษาและพัฒนาตนเองในการวางแผนดาเนินงานก็จะหมดไป เจ้าหน้าที่หรือนักพัฒนา
จะต้องทาใจให้ได้ว่าการศึกษาใดก็ต้องเริ่มความยากง่าย เร็ว ช้า จากระดับของผู้ที่ จะรับการศึกษา มิใช่จากระดับ
ความรู้ ความสามารถของตน 3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน ถึงแม้ว่าชาวชนบทยากจนและขาดแคลน
ทรัพยากร แต่ชาวชนบทก็มีทรัพยากรที่สามารถเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงานได้ เพราะจากประสบการณ์
การทางานชนบท อย่างน้อยชาวชนบทสามารถจะร่วมลงทุนในกิจกรรมหลาย ๆงาน และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่
ทาขึ้นเพราะเขาจะมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ ซึ่งต่างไปจากสภาพการลงทุนและปฏิบัติงานทั้งหมดที่มาจากปัจจัย
ภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็มิต้องเดือดร้อนมากนัก และการบารุงรักษาก็จะไม่เกิด เพราะเมื่อไม่ใช่ของเขา เขาก็จะไม่
บารุงรักษา ไม่รักและหวงแหน นอกจากนั้นการร่วมปฏิบัติงานด้วยตนเองทาให้ได้เรียนรู้การดาเนินกิจกรรมอย่าง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะสามารถดาเนินกิจกรรมชนิดนั้นด้วยตนเองต่อไปได้ และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลงาน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สาคัญอย่างยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถ้าหากการติดตามงาน
และการประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมของชาวชนบท แต่การดาเนินการโดยบุคคลภายนอก ชาวชนบทย่อมจะไม่ได้
ประเมินด้วยตนเองว่างานที่ทาไปนั้นได้รับผลดี ได้รับประโยชน์หรือไม่อย่างใด การดาเนินกิจกรรมอย่างเดียวในโอกาส
ต่อไป จึงอาจจะประสบความยากลาบาก เพราะชาวชนบทไม่ได้ประเมินด้วยตนเองให้รู้แจ้งว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร
นอกจากขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่ได้กล่าวมาในข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ศึกษาขอเสนอขั้นตอนการ
มีส่วนร่วมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญ หาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน โดยการร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนกาหนดความต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลาดับ
ความสาคัญของความต้องการ รวมทั้งการร่วมค้นหาและสร้างรูปแบบวิธีการพัฒนา เพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน
หรือเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน
ขั้นที่ 2 ขั้นมีส่วนร่วมในการวางนโยบายหรือวางแผนพัฒ นา โดยประชาชนมีส่วนร่วมกาหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ ที่อาจมีอยู่อย่างจากัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ขั้นที่ 3 ขั้นมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์
โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมการบริหารงาน ประสานงานและดาเนินการขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากภายนอก ตลอดจนการพั ฒ นาหรือ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ เกิ ด การท างานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ขั้นที่ 4 ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมควบคุม ติด ตาม
ประเมินผลว่าการพัฒนาที่ได้กระทาลงไปนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุงโครงการที่จะปฏิบัติในโอกาสต่อไป
ขั้นที่ 5 ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาตามนโยบายแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นผู้ได้รั บผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ที่
เกิดขึ้น
2.5.7 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่จะประสบความสาเร็จได้ก็ต้องได้รับ
การสนับ สนุนและความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น การที่จะทาให้ประชาชนเข้ามาสนับ สนุนและ
ยอมรับในโครงการพัฒนานั้น ก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด กาหนดแผนหรือโครงการนั้น
ดังนั้น การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ (ปรัชญา เวสารัชช์, 2528:
33-34) คือ 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่กาหนดกรอบหรือขอบเขตความจาเป็นในการ
จัดทาโครงการพัฒนา เช่น โครงการพัฒนาทางกายภาพ โครงการยกระดับรายได้และพัฒนาอาชีพ เป็นต้น และเป็น
ปัจจัยคุ้นเคยที่ต้องปรับสภาวะชีวิตของตนให้สอดประสานกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เช่น ภาวะบีบคั้นทางธรรมชาติดัง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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กรณีภาวะน้าท่วม ทาให้ประชาชนต้องปรับสภาพบ้านเรือนของตนให้รองรับภาวะนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือปัจจัย
สภาพแวดล้อมเป็นตัวกาหนดกรอบหรือขอบเขตกิจกรรมการพัฒนา แต่ผู้กาหนดกิจกรรมการพัฒนานั้นส่วนใหญ่มิใช่
ประชาชนที่ประสบปัญหา เพราะกิจกรรมดังกล่าวนั้นโดยทั่วไปถูกกาหนดให้แล้วโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐตาม
โครงการหรือแผนปฏิบัติการทางราชการ 2) ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น กิจกรรมการพัฒนานั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ริเริ่มและผลักดันจากผู้นาภายในหมู่บ้านเอง ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ ผู้นาเป็นทางการ คือกานันและผู้ใหญ่บ้านนั่นเอง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจและความสามารถส่วนตั วของผู้นาดังกล่าว หากผู้นามีค วามสามารถ มีค วามคิดริเริ่ม มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาจากภายนอก ได้รับการชี้แนะจากผู้รู้ภายนอกหมู่บ้าน ประกอบกับมีความสนใจในการ
พัฒนาอยู่แล้ว การพัฒนาจากภายนอกในหมู่บ้านภายใต้การนาของผู้นาทางการก็เกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปผู้นาทางการมัก
สนใจริเริ่มกิจกรรมการพัฒนาทางกายภาพเป็นหลัก ในขณะเดียวกันมักเป็ นผู้รับกิจกรรมจากภายนอกมาผลักดันให้
เกิดผลในหมู่บ้าน ดังนั้นปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่นจึงต้องหมายรวมไปถึงผู้นาจากภายนอกหมู่บ้านอย่างเลี่ยงไม่ได้
3) รางวัลตอบแทน ในสภาวะจากัดด้านทรัพยากร กิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านยากจนไม่ส่งผลตอบแทนเป็นตัวเงิน
หรือวัต ถุ มีกิ จกรรมส่วนน้อยที่ให้ผลตอบแทนส่วนบุค คลแต่ไม่มากนัก เช่น ค่าตอบแทนแรงงานจากการเข้าร่วม
โครงการ กระนั้นก็ตาม รางวัลตอบแทนที่แต่ละบุคคลได้รับก็เป็นปัจจัยผลักดันสาคัญที่ทาให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
และ 4) ปัจจัยภายในตัวบุคคล นอกเหนือจากแรงผลักดันหรือแรงจูงใจจากภายนอกแล้ว ยังมีปัจจัยผลักดันซึ่งเกิด
ภายในตัวบุคคลอันส่งผลให้ประชาชนเข้าร่วมพัฒนาด้วย ปัจจัยภายในตัวบุคคลนี้เป็นความรู้สึกหรือความคาดหวังส่วน
ตนบางอย่างนอกเหนือจากการคาดหวังว่าจะให้รางวัลตอบแทน
2.5.8 การวัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับที่มีผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ไม่ใช่ด้วย
ความต้องการของบุคคลภายนอกภายใต้กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากเข้าใจถึงการวัดระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนจะทาให้สามารถทราบว่าการพัฒนาดังกล่าวมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ เพราะถ้าหากประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแล้วจะทาให้การพัฒนาประสบกับความสาเร็จ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยสามารถ
จาแนกวิธีการวัดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้ดังนี้
2.5.8.1 การจาแนกตามขั้นตอนในการพัฒนา
การจาแนกตามขั้นตอนการพัฒนาเป็นการวัดเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (บัญชร แก้วส่อง,
2531 อ้างถึงใน วิโรจน์ รอดวงษ์, 2544: 50-51) คือ
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่แสดงความคิดเห็น ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมตัดสินใจกาหนดความต้องการของชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการด้วย
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผนการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดวิธีการ และแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่จะใช้
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ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการขั้นดาเนินการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อการพัฒ นา ในขั้นตอนนี้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับ สนุนทรัพย์ วัสดุ
อุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ที่พึงได้จากการพัฒนา หรือยอมรับ ผลกระทบอันอาจเกิดจากการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ
อันแสดงออกมาในเชิงรูปธรรมต่อสังคมหรือบุคคลก็ได้
ขั้นที่ 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่าการ
พัฒ นาที่ได้กระทาไปนั้นสาเร็จตามวัต ถุประสงค์เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในลักษณะของการประเมิน
รูปแบบ (Formative Evaluation) อันนับเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าที่ทาเป็นระยะ ๆ หรือกระทาในรูปของ
การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอดว่า ผลการพัฒนานั้นก่อให้เกิดผล
อย่างไร
2.5.8.2 การจาแนกตามระดับ ความเข้มของการมี ส่วนร่วม ตามแนวคิ ดของสมาคมสาธารณสุ ข
อเมริกา (1978 อ้างถึงใน วิโรจน์ รอดวงษ์, 2544: 51-52)
จาแนกระดับความเข้มไว้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับการตัดสินใจ (Decision Making) ในระดับนี้
ประชาชนจะเข้าร่วมในการวางแผนและจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง จึงถือว่าการมีส่วนร่วมระดับนี้เป็นการ
รับผิดชอบด้วยตนเอง 2) ระดับความร่วมมือ (Cooperation) ระดับนี้ประชาชนจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาตาม
แผนงานที่ริเริ่มโดยหน่วยงานภายนอก บางครั้งประชาชนจะร่วมเสียสละเวลา แรงงาน และทรัพย์สินเพื่อให้ผลงานนั้น
ประสบผลสาเร็จ การมีส่วนร่วมในระดับนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่ยอมรับได้ และ 3) ระดับการใช้ประโยชน์
(Utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใช้ประโยชน์จากการบริการที่กาหนดไว้ ถือว่าการมีส่วนร่วมในระดับนี้
เป็นการยอมรับการบริการเท่านั้น เช่น การเข้าร่วมโครงการวางแผนครอบครัว เป็นต้น
2.5.8.3 การจาแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม สามารถแยกประเภทผู้เข้าร่วมตามสถานภาพได้
4 ประเภท คือ 1) บุคคลในท้องถิ่น (Local Resident) 2) ผู้นาในท้องถิ่น (Local Leaders) 3) เจ้าหน้าที่
ของรัฐ (Government Personnel) 4) เจ้าหน้าที่ต่างชาติ (Foreign Personnel) การจาแนกผู้เข้าร่วมดังกล่าว นี้
Uphoff (1977 อ้างถึงใน วิโรจน์ รอดวงษ์, 2544: 52-53) กล่าวว่าจะต้องพิจารณาถึงสถานภาพส่วนบุคคล เช่น
เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา ชนชั้นทางสังคม ระดับรายได้ ระยะเวลา ที่อยู่อาศัย และสถานภาพการ
ถือครองที่ดิน เป็นต้น
2.5.8.4 การจ าแนกตามรู ป แบบของการมี ส่ ว นร่ ว ม (Form of Participation) การจ าแนก
ลักษณะนี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาไว้ เช่น Dusseldorp (1981 อ้างถึงใน วิโรจน์ รอดวงษ์, 2544: 52-53)
ได้จาแนกวิธีการของการเข้าไปมีส่วนร่วม (Way of Participation) เป็ น 2 ทาง คือ 1) การมีส่วนร่วมทางตรง
หมายถึง การที่บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมอภิปราย ร่วมใช้แรงงาน หรือ
ร่วมลงคะแนนเสียง เป็นต้น 2) การมีส่วนร่วมทางอ้อม หมายถึง การเข้าร่วมกิจกรรมผ่านตัวแทนหรือการให้การ
สนับสนุนโดยไม่นาตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง
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2.5.9 บทบาทของผู้นากับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาวะผู้นานับว่ามีบทบาทสาคัญยิ่งต่อการมีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาของประชาชน ผู้นามีส่วนใน
การริเริ่มกิจกรรม ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมและดาเนินการให้กิจกรรมบรรลุผล (ปรัชญา เวสารัชช์, 2528: 114137) ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้นาจากภายนอกหมู่บ้าน ผู้นาจากภายนอกหมู่บ้านอาจเป็นใครก็ได้ที่มิได้มีภูมิลาเนาปกติ
ประจาในหมู่บ้าน แต่เข้ามามีส่วนสาคัญต่อการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้นาจากภายนอกหมู่บ้านมีบทบาทในการริเริ่มชักนาให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งนี้เป็นไปตามภารกิจใน
หน้าที่ราชการ กล่าวคือ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาชนบทตามที่หน่วยงานของตน
มอบหมาย และ 2) ผู้นาจากภายในหมู่บ้าน ผู้นาจากภายในหมู่บ้านอาจเป็นผู้นาทางการ (กานัน ผู้ใหญ่ บ้าน
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ) เป็นสมาชิกสภาตาบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือเป็น
ประชาชนซึ่งไม่มีตาแหน่งทางราชการก็ได้
เนื่องจากกิจกรรมการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมตามนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานของรัฐ ผู้นา
ทางการในหมู่บ้านจึงถูกดึงเข้าร่ วมด้วยโดยปริยายในฐานะที่เป็นกลไกพื้นฐานของทางราชการในระดับหมู่บ้าน ตาบล
โดยที่ผู้นาทางการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่ทางราชการมอบหมายอยู่แล้ว เมื่อรัฐมีกิจกรรมการพัฒนาในหมู่บ้านใด
ผู้นาทางการของหมู่บ้านย่อมเข้าร่วมโดยปริยาย ทั้งนี้ โดยการรับมอบนโยบายจากการประชุมประจาเดือนของอาเภอ
ซึ่งก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ านได้ รับ ทราบนโยบายหรื อ กิจ กรรมจากนายอ าเภอหรือ ข้าราชการของหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
นอกจากนี้ข้าราชการเองอาจติดต่อมอบหมายภารกิจให้ผู้นาทางการโดยตรงก็ได้
ในส่วนของประชาชนโดยทั่วไปนั้น มีโอกาสได้รับทราบกิจกรรมการพัฒ นาได้หลายทาง โดยทั่วไป
เป็นการรับทราบจากการสื่อสารโดยตรง การสื่อสารโดยตรงมีความสาคัญคือ การประชุม โดยผู้นาทางการเรียก
ประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการประชุม ผู้นาทางการอาจชี้แจงเองหรือ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงโดยตรง ในการประชุมนี้ผู้สงสัยอาจซักถามปัญหาต่าง ๆ จนพอใจแล้วก็ตัดสินใจเข้า
ร่วมหรือไม่เข้าร่วมด้วยเหตุ ผลต่ างๆ นอกเหนือจากการประชุม แล้ว ประชาชนอาจได้รับ การชักชวนหรือรับ ทราบ
กิจกรรมการพัฒนาจากการพบปะส่วนตัวกับผู้นากิจกรรม (ทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน) หรือจากการบอกเล่าต่อๆ
กัน
ยุทธวิธีการระดมการเข้ามีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรมในชนบทนั้น โดยทั่วไปมีลักษณะที่เรียบง่าย
อาศัยการบอกเล่าด้วยวาจาในหมู่บ้าน กล่าวคือ ข้าราชการและผู้นาทางการระดับ หัวหน้าหมู่บ้าน (กานั นและ
ผู้ใหญ่บ้าน) นิยมใช้การประชุมเป็นเวทีชักชวนการเข้าร่วม ทั้งนี้การประชุมระดับทั่วไป ได้แก่ การประชุมหมู่บ้าน หรือ
การประชุมเฉพาะกรรมการหมู่บ้าน หรือคณะกรรมการกลุ่มกิจกรรม ข้าราชการและหัวหน้าหมู่บ้านมักไม่ใช้วิธีการเดิน
เพื่อชักชวนส่วนตัวมากนัก ยกเว้นในกลุ่มคนรู้จักใกล้ชิด การเดินบอกหรือชักชวนส่วนตัวเป็นหน้าที่ข องผู้นาระดับรอง
ลงไป ซึ่งมักใช้วิธีเดินบอกเองหรือกระจายข่าวต่อไปอีก เช่น บอกให้หัวหน้าคุ้มแพร่ข่าวต่อหรือบอกให้ญาติสนิทมิตร
สหายช่วยชักชวนเป็นวงกว้างออกไป การใช้สื่ออื่น ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ เครื่องขยายเสียงมีจากัดมาก
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2.5.10 การบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน

แนวทางการบริห ารจัดการมีส่วนร่วมที่ป ระสบผลสาเร็จ มีสิ่งที่ต้ องให้ค วามสาคั ญ อยู่ 2 ส่วน
(อรทั ย ก๊ ก ผล, 2546: 4-7) คื อ 1) หั วใจหรือ หลัก การพื้ น ฐานของการบริห ารการมี ส่ว นร่วมของประชาชนที่
ผู้ บ ริห ารโครงการการมีส่วนร่วมต้ องยึดถื อประกอบด้วยหลัก 4s 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควร
ดาเนินการอย่างเป็นระบบและมีการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมการล่วงหน้า ดังนั้น การวางแผนโครงการการมี
ส่วนร่วมจะเป็นกลไกหรือเป็นเครื่องมือช่วยให้การมีส่วนร่วมประสบความสาเร็จ
การบริหารจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรยึดหลัก 4s คือ 1) Starting Early
หรือ การเริ่มต้นเร็ว: กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูล กระตุ้นให้เกิด
ความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการตัดสินใจ ความล้มเหลวของการมีส่วนร่วมของประชาชนในอดีตมักเกิดจากภาครัฐ
เริ่มกระบวนการมีส่วนร่ วมช้าหลังจากมีการตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว หรือมีข้อผูกมัดอื่นๆ จนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือ
หลังจากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจ มิได้หมายความว่าก่อน
การตัดสินใจไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ มิติเวลาเป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนความจริงใจของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการ
มีส่วนร่วมควรให้มีเวลาเพียงพอ การฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพื่อทาให้การตัดสินใจสะท้อนความคิดเห็นของ
ชุมชน
นอกจากนี้การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ต้น มีประโยชน์ช่วยให้ประชาชนมีเวลา
คิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นการ
บริห ารการมีส่วนร่วมที่ดีนั้น ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในการตระหนักถึงปัญหาความจาเป็นของ
โครงการ หรือในขั้นตอนของการหาข้อมูลพื้นฐาน 2) Stake-holders หรือ ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง: หลักการสาคัญ
ของการมีส่วนร่วมอีกประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ควรมีโอกาสสู่กระบวนการมีส่วนร่วม แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟังข้อมูลหรือปรึกษาหารือเป็น
อันดับแรกๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ความสาคัญในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระมัดระวังไม่ให้ผิดกลุ่มเป้าหมาย
ต้ อ งตระหนั กว่ าประชาชนแต่ ล ะกลุ่ ม ได้รั บ ผลกระทบจากประเด็น การตั ดสิน ใจไม่ เท่ ากัน บ่ อยครั้งที่ เรามักคิ ดว่า
ประชาชนเป็นคนกลุ่มเดียวกัน ทั้งที่ในความจริงผู้ได้รับผลกระทบมีหลากหลายกลุ่ม การบริหารจัดการการมีส่วนรวม
ต้องมั่นใจว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม และแต่ละกลุ่มอาจมีรูปแบบการมีส่วนร่วม
ที่แตกต่างกัน เพื่อเอื้ออานวยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้ 3) Sincerity หรือ ความจริงใจ: การมี
ส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อนและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมี
ส่วนร่วม และประชาชนถือว่าเป็นมิติที่มีความสาคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบผลสาเร็จ หน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นเจ้าของโครงการหรือมีอานาจอนุมัติต้องจัดการกระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน และมีการสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้ อมูลที่ถูกต้องและพอเพียง ตอบสนอง
ต่ อความสงสัยของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ งแจ้งความก้าวหน้ าหรือการเปลี่ย นแปลงของโครงการอย่างต่ อเนื่อ ง
อธิบายกระบวนการต่างๆ อย่างชัดแจ้ง ก็ลดข้อสงสัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดข่าวลือ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกันตั้งใจรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนาไปเป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
พื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนามาซึ่งความร่วมมือความ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เข้าใจการสื่อสารที่ดีขึ้น 4) Suitability หรือ วิธีการที่เหมาะสม: หลักการที่สาคัญประการสุดท้ายของการบริหาร
การมีส่วนร่วม คือ การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของการประชาชนต้องคานึงถึงความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่างด้านวัฒ นธรรม สังคมและ
ค่านิยม ระดับ ความสนใจของชุม ชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งข้อจากัดของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ด้านระยะเวลา บุคลากรและงบประมาณ ความสาเร็จ
ของการมีส่วนร่วมอยู่ที่ความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเลือกกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมที่
สร้างสรรค์ ต้ อ งประกอบด้ว ยกระบวนการย่ อยหลายรูปแบบ ทั้ งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ น ทางการ นอกจากนั้ น
ต้องตระหนักว่าให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของการปรึกษาหารือที่มีประสิทธิผล
โดยสรุปแล้วอาจกล่าวได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไป คือ การที่ประชาชน
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยการ
ผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม การมีส่วนร่วมในความหมายนี้จึง
เป็น การมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเปิดโอกาสให้ป ระชาชนพัฒ นาการรับ รู้ สติ ปั ญ ญา และความสามารถในการ
ตัดสินใจกาหนดชีวิตด้วยตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ (Means) และเป้าหมาย (Ends)
ในเวลาเดียวกันการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาชนบทหลักการสาคัญหรือหัวใจของการ
มีส่วนร่วมของประชาชนคือจะต้ องให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่ร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบในผลการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ทั้งหน่วยงานของรัฐองค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรประชาชนต่างมุ่งสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อหวังสัมฤทธิผลคือความสาเร็จในงานพัฒนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของกรมสวัสดิการสังคมและคุ้มครองแรงงานในการรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน และ
การเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้
นาปัญหาความต้องการของประชาชนมาเสนอและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะส่งผลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้
จัดทาขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงจุด และส่งผลในการพัฒนาประเทศในภาพรวมอีกด้วย
และนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมที่สาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบล คือ การรับรู้หรือ
ตระหนักในบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมด้วย
2.6 แนวโน้มสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต

การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้คนเป็ นเครื่องมือหรือ
ปัจจัยในการผลิตเพื่อสนองความต้องการการพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยยังไม่ได้คานึงถึงคุณค่า
ของความเป็นมนุษ ย์และการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอ าชีพและ
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายด้านการขยายตั วทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาที่สาคัญหลาย
ประการ โดยเฉพาะปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาความเสื่อ มโทรมของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนาประเทศใน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ระยะยาว การเปลี่ ย นแปลงภายในประเทศทั้ ง ด้ านเศรษฐกิ จ มี ค วามอ่ อ นแอด้ านปั จ จั ย สนั บ สนุ น ในส่ วนของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ
ต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ด้านสังคม ก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้น และมีการจัดสวัสดิการทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง
สังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย รวมถึงเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการเพิ่มขึ้นของการพนันโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็กและ
เยาวชน คนไทยตื่นตัวทางการเมืองและให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาลมากขึ้น ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรม กระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหาร
จัดการพัฒนาประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองและความไม่สงบในจังหวั ดชายแดนภาคใต้ยังดารงอยู่และส่งผลต่ อ
เศรษฐกิจ การดารงชีวิตของประชาชน ความเชื่อมั่นของนานาประเทศ ตลอดจนความสงบสุขที่ลดลง
สังคมไทยปัจจุบันกาลังอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลของทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก จนทาให้มองเห็นว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนจากสังคม
แบบพุทธเกษตรไปสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นแสวงหา “ความทันสมัย” (Modernization) ตามแนวทางของประเทศ
ตะวันตกชัดเจนขึ้นทุกที่ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งประเทศต่ างๆ รวมตัว
กันมากยิ่งขึ้นยิ่งส่งผลอนาคตซึ่งกันและกันมากขึ้น ขณะเดียวกันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในประเทศทั้งครอบครัว
เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและชุมชน เป็นสิ่งที่สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้
ว่าจะเป็นอย่างไร รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาวางยุทธศาสตร์เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาไปสู่เป้าที่พึงประสงค์ต่อสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่สาคัญ ได้แก่ กฎ กติกาใหม่ของ
โลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว กฎระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน การปรับตั วเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางรวมทั้งภูมิภาคเอเชียซึ่งทวีความสาคัญ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น อินเดีย และประชาคมอาเซียน ในปี ค.ศ.
2015 รวมทั้งกรอบความร่วมมืออื่นๆ จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ กาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก จะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น
ทาให้งบประมาณสาหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก กระทบต่อภาคสังคม อาทิ
ปัญ หาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมี
แนวโน้มจะเป็นปัญหาสาคัญ ส่งผลให้ผลผลิตอาหารสู่ตลาดลดลงไม่เพี ยงพอกับความต้องการของประชากรโลก อาจ
นาไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา ขณะที่การ
ก่อการร้ายสากลยังคงเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555: 2-12)
จากที่ กล่าวมาข้างต้ นท าให้เห็นสถานการณ์ ด้านการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ใน
ปัจจุบัน พบว่า จากภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจ ทาให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ พ่อแม่ไม่มีเวลาการอบรมสั่งสอน และ
การอยู่กับลูกน้อยลง สมาชิกในครอบครัวขาดความตระหนักในบทบาท และเกิดความแตกแยก นาไปสู่ก ารหย่าร้าง
เพิ่มมากขึ้น เด็กและผู้ห ญิ งอาจตกเป็นผู้ถูกกระทาความรุนแรงจากบุคคลใกล้ชิด ผลกระทบคือ ส่งผลให้เด็กและ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เยาวชนมีพ ฤติ กรรมที่ ไม่ เหมาะสม อาทิ เช่ น เสพยาเสพติ ด ดื่ ม สุรา สู บ บุ ห รี่ ทะเลาะวิวาท ติ ด เกมและการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทาให้เกิดผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงที่หลากหลายขึ้น จานวนเด็กเร่ร่อนมากขึ้น มีเด็ก
และเยาวชนบางส่วนขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปี มีปัญหาในเชิงคุณภาพและความ
เหลื่อมล้าของคุณภาพการศึกษาระหว่างเมืองกับชนบทไม่ตอบสนองปรัชญาการศึกษาที่จะสร้างคนให้สมบูรณ์ รู้ จักคิด
วิเคราะห์มีจิตสานึก และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร์ ,
2555: 2-13)

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนค่านิยมของคนในสังคมที่เน้นการบริโภคนิยม ส่งผลกระทบต่อวิธีคิด
ค่านิยมและพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต ซึ่งทาให้เด็กมีภาวะโภชนาการเกิน และโรคอ้วน การเกิดอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง
และโรคเรื้องรังต่างๆ ซึ่งนาไปสู่ความพิการได้ง่าย ค่านิยมการให้ผู้ชายมีบทบาทการเป็นผู้นา ทาให้สตรีเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจทั้งภาคการเมือง ภาครัฐ และภาคเอกชนน้อยมาก ขณะที่กลไกภาครัฐไม่สามารถปรับตัวให้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งนโยบายการพัฒนาประเทศหลายด้านไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงพบว่ามีผู้สูงอายุที่ประสบ
ปัญหาต่างๆ จานวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแล และช่วยเหลือ มีแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาการค้ามนุษย์นับวัน
ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นผู้พ้นโทษหันกลับไปทาผิ ดซ้ามากขึ้น นโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นไปสู่ความทันสมัย ได้
สร้างการเจริญเติบโตของเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก่อให้เกิดชุมชนแออัด จากการโยกย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้าสู่เมือง อีก
ทั้งคนชนบทตกอยู่ ในภาวะความเสี่ยง เปราะบาง ที่ จ ะเป็ น คนยากจนสูงเพราะการกระจายรายได้ ที่ ไ ม่เป็ น ธรรม
(ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555: 2-13)
สรุปภาพรวมแนวโน้มในอนาคตพบว่า โครงสร้างครอบครัวทั้งในเมืองและชนบทที่เป็นครอบครัว
เดี่ยวส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลง ทาให้สัมพันธภาพของคนในครอบครัวน้อยลง เกิดภาวะความเครียดซึมเศร้า ความไม่
มั่นคงทางอารมณ์เพิ่มขึ้น และปฏิสัมพันธ์ครอบครัวต่อชุมชนลดน้อยลง สาหรับครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกตาม
ลาพั ง มากขึ้น จากการหย่าร้ างที่ สูง ขึ้น ขณะเดี ยวกัน โครงสร้างของครอบครัวที่ ป ระกอบด้วยบุ ค คลสองวัย คื อ
ผู้สูงอายุและเด็กจะมีมากขึ้น โดยผู้สูงอายุในชนบทจะถูก ปรับเปลี่ยนบทบาทรับภาระมากขึ้นแทนพ่อแม่เด็ก และที่น่า
วิตกเนื่องจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยสาหรับสาหรับเด็กและเยาวชนเพิ่มปริมาณ และทวีความรุนแรงมากขึ้น การเพิ่มจานวน
ของกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการทาให้ประเทศมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และดูแลเพิ่มมากขึ้น การข าด
ความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัย ทาให้เกิดความเปราะบางในครอบครัว และยังส่งผลให้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม อาทิเช่น บุคคลเร่ร่อน บุคคลเร่ร่อน บุคคลที่มีปัญหาสถานะทางกฎหมาย แม้ว่าบางกลุ่มมีจานวนลดลง เช่น
คนยากจน ผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์และครอบครัว แต่สภาพปัญหามีความซับซ้อน เปราะบางและรุนแรงขึ้น ดังนั้น
หากต้องการพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้เป็นที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนทุกคนได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและทักษะฝีมือเพื่อให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนมีจิตสานึกและมีบทบาทใน
การดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งจะช่วย
ทาให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

สุวิชา เป้าอารีย์ และตรงกมล สนามเขต (2556) ทาการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่วิจัย คือ พื้นที่ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 ชุมชน ในพื้นที่ สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 (สสว.1–12) สสว.ละ 1
พื้นที่ รวม 12 พื้นที่ซึ่งตั้งอยู่ในทั่วทุกภาค พบผลการศึกษาว่า ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาก
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงควรใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมาพัฒนา เพื่อนาไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
ชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรมและการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงทุนของชุมชนที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการ
จัดการองค์ความรู้หรือลักษณะทุนทางสังคมเพื่อง่ายต่อการสืบทอดและเรียนรู้ของคนรุ่ นต่อไป เช่น ทุนมนุษย์ ทุน
ทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันของ
แต่ละชุมชนเป็นสาคัญ
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกลไก
มาตรการ และ องค์ความรู้ของสังคมเพื่อสร้างการปรับตัวของประชาชนอาเซียน โดยสรุปไว้ว่า กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษ ย์เป็นหลักในการสร้างความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม โดยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการสาหรับ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ เพื่อความครอบคลุมประชาชน
อาเซียน การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจึงต้องประกอบไปด้วยกลไกหลัก 9 กลไก ได้แก่: (1) การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคม; (2) การจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมสาหรับ
ประชากรในประชาคมอาเซียน; (3) ปรับ ปรุงระบบและกระบวนการป้ องกัน ปราบปรามการค้ามนุ ษ ย์สาหรับ
อาเซี ยน; (4) ปรั บ ปรุ งกฎหมายและระเบี ยบปฏิ บั ติ และข้อ ตกลงร่วมระหว่างประเทศ; (5) จัดท าคู่ มื อ การจัด
สวัสดิการสังคมสาหรับประเทศอาเซียน; (6) การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมอาเซียน; (7) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
และประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงสาหรับอาเซียน; (8) จัดทาคู่มือการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับประเทศอาเซียน; (9)
ปรับปรุงและนาระบบประกันสุขภาพมาเป็นสวัสดิการสังคมสาหรับประชาคมอาเซียน
ธิญาดา ยอดแก้ว (2547) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน
และหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย เมียน
มาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนและฟิลิปปินส์ ที่สามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ของแต่
ละประเทศได้อย่างชัดเจน มีความถูกต้องและเหมาะสม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้ โดยผลการวิจัย
พบว่า สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้น สามารถจาแนกเป็นหมวดหมู่ได้ทั้งสิ้น 5 ด้าน คือ สาขามนุษยศาสตร์/สาขา
ศิลปกรรม/สาขาช่างฝี มือ/สาขากีฬ าและนันทนาการ/สาขาคหกรรมศิลป์ สาหรับ แนวทางในการออกแบบภาพ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนั้นมีหลักการดังนี้ ควรศึกษาและถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรมที่เด่นชัดที่สุด
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ แบบฉบับเฉพาะตัว/หลักในการใช้สีสาหรับการออกแบบ ควรค านึงถึงลักษณะของสีที่นิยม
นามาใช้หรือนาเสนอจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อมก่อให้เกิดการสื่อความหมายที่ดีและเป็นการส่ง เสริมงาน
ออกแบบให้ดียิ่งขึ้น/หลักการจัดวางองค์ประกอบควรนาเสนอในส่วนที่สาคัญเพียงเรื่องเดียวหรือเน้นจุดสนใจเพียงจุด
เดียวเท่านั้น เพื่อการตีความหมายภาพที่ชัดเจน ถูกต้อง สื่อความหมายได้อย่างตรงประเด็นที่สุด
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ธนิ กาญจน์ จิน าพั น ธ์ (2556) ได้ วิเคราะห์ แนวคิ ดและคุ ณ ค่ าในกวีนิ พ นธ์ ไทยที่ ได้ รับ รางวัล
วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์ ) ตั้ งแต่ ปี 2523 – 2544 รวมทั้งสิ้น 8 เล่ม ด้วยกัน ผล
การศึกษาพบว่า กวีนิพนธ์ซีไรต์มีแนวคิดที่มุ่งแสดงความรับผิดชอบและสานึกเชิงสังคมของกวีทั้งในด้านการนาเสนอ
ปัญ หาของสังคม เช่น ปั ญ หาโสเภณี ปัญ หาความเหลื่อมล้าของคนในสังคม ปั ญ หาการใช้อานาจเผด็จ การทาง
การเมืองการปกครอง เป็นต้น และการเสนอแนะแนวทางที่ทาให้สังคมเป็นปกติสุข คือการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งต้องเอื้อเฟื้อแบ่งปันและเห็นคุณค่าความสาคัญของชีวิตอื่นเทียมเท่าตนเอง สาหรับ
ด้านคุณค่าที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ซีไรต์มีคุณค่าสาคัญ 2 ประการ คือ คุณค่าด้านการสืบทอดขนบธรรมเนียมและ
สร้างสรรค์วรรณศิลป์ และคุณค่าด้านการสร้างพุทธิปัญญา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทาให้พบว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียนยังมีอยู่เป็นจานวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งนับว่าเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง แต่ในด้านการเมืองและความมั่นคงกับด้านสังคมและวัฒนธรรมนั้น ยังมีผู้สนใจ
ศึกษาอยู่น้อยมากซึ่งควรได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยทางด้านนี้โดยเร็ว ดังนั้นการให้ความสาคัญกับ
ประเด็นการจัดการของชุมชนเพื่อเสริมสร้างผลดีและป้องกันผลกระทบทางสังคมในมิติต่างๆ ที่อาจขึ้นได้จึงเป็นความ
จาเป็นที่ต้องเร่งศึกษาเพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้อย่างทั่วถึ งและเท่าทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลง
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บทที่ 3
วิธกี ารศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดับชุมชน ครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ร่วมกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
จากเอกสาร และใช้ เทคนิ ค วิ ธีก าร การสั ม ภาษณ์ เชิงคุ ณ ภาพมาด าเนิ น การในงานวิจั ย โดยใช้ระเบี ย บวิธี วิจั ย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทาการศึกษาระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มี
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยทั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย แผนการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และผลลั พ ธ์ ที่ ต้ อ งการ และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยสรุป ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น ตามขั้ นตอนมี
รายละเอียดดังนี้
3.1 วิธีการศึกษา
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
เป็นการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยความร่วมมือของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิช าการ (สสว.) ทั้ ง 12 แห่ ง ทั่ ว ประเทศจะเป็ น ผู้ ด าเนิ น การภายใต้ ค าแนะน าของที่ ป รึก ษาโครงการฯ โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ มี สสว. 2 เป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษา ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ศึกษาและลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลด้วย

การออกแบบสอบถามเก็บจากชาวบ้านและแกนนากลุ่ม เป้าหมาย โดยพิจารณาจากพื้นที่ชุม ชนซึ่งคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบการจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ซึ่งได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวนเฉลี่ย สสว. ละ 240 คน
(โดย สสว.8 ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย 5 พื้ น ที่ ๆ ละ 100 คน รวม 500 คน) ตลอดจนท าการกระจาย
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ อาทิ ผู้นาชุมชน ข้าราชการ ปราชญ์
ชาวบ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ผู้สูงอายุ พ่อค้า แม่ค้า นักศึกษา นักเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้จะมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลหลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการจริงในการ
สนทนากลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ มาประกอบในการดาเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ การสัมภาษณ์บุคคล
ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key Informant) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth) ตามแนวประเด็นคาถาม โดยมีประเด็น
ที่สาคัญ คือ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการกับปัญหาต่างๆ ใน
ชุมชน บทบาทของกลุ่ม/องค์กรที่มีอยู่ในชุมชน วิธีการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ ชุมชน ประเด็น
ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน บทบาทของการทางานเชิงบูรณาการ
กับ เครือ ข่ายทางสังคม และในอนาคตจะมี วิธี การจัด การระบบต่ างๆ ที่ มี อยู่ ในชุม ชนเพื่ อหาแนวทางการรองรับ
ผลกระทบอย่ างไร ปั จ จัย สาคั ญ ต่ อ การส่ง เสริม ศั กยภาพชุม ชน ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการบันทึก จัดหมวดหมู่ตามวันและเวลาที่เข้าไปในชุมชน
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เรียงลาดับ จากวันแรกจนถึ งวันสุดท้ายในการลงพื้นที่ และมีการออกแบบจัดทาตารางก ารวิเคราะห์เบื้องต้ น และ
วิเคราะห์ประเด็นที่สาคัญตามลาดับ ด้วยการทาตารางกิจกรรมในการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง เป็นต้น
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน แนวคิดการมีส่วนร่วม ประวัติความเป็นมา
ของอาเซียน การรวมตัวของอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ทุนทางสังคม และ
ลักษณะภูมิคุ้มกันทางสังคมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชน กับแนวทางการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบที่
จะเกิ ด ขึ้น กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายในชุ ม ชนจากการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น นอกจากนี้ ยั ง มี แ นวโน้ ม สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต ได้แก่ บทความงานวิจัย หนังสือ งานวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และรายงานทาง
วิชาการ ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่เกี่ยวข้องสามารถนามาสนับสนุนงานวิจัยได้
3.2 ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key Informant)

ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญประกอบด้วยผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนาที่
เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ ในพื้นที่
3.3 แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)

จากแนวความคิดในการศึกษาถึงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในระดับชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการที่ได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ลักษณะประเด็นปัญหาแต่ละประเด็น
ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชุม ชน บทบาทของกลุ่ม/องค์กรที่มีอยู่ใน
ชุมชน วิธีการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน ประเด็นปัญหา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน บทบาทของการทางานเชิงบูรณาการกับเครือข่ายทางสังคม และอนาคตจะมี
วิธีการจัดการระบบต่างๆ ที่มี อยู่ในชุมชนเพื่อหาแนวทางการรองรับผลกระทบอย่างไร ปัจจัยสาคัญต่อการส่งเสริม
ศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่างๆ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เป็นการลงพื้นที่วิจัยภาคสนามเพื่อทาการค้นหาประเด็นตามข้ อคาถาม
ของผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ เพื่อที่จะนาเนื้อหาในการสัมภาษณ์มาใช้งานในการวิเคราะห์และตีความ กับกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชน กับแนวทางการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจาก
ประชาคมอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้ น แนวทางในการสนทนาและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่
สาคัญ มีดังนี้
ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชุมชน ลักษณะประเด็น
ปัญหาแต่ละประเด็น สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น และในแต่ละชุมชนมีระบบการจัดการอะไรบ้าง และจะมีวิธีก าร
นาระบบจัดการที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อหาแนวทางการรองรับผลกระทบอย่างไร บทบาทของกลุ่ม/องค์กรที่มีอยู่ในชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานใดบ้างที่เข้าทาการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน
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ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ เข้ า สู่ ป ระชาคม อาเซี ย นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนทางสังคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake-holders) ไม่ว่าจะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง บทบาทของการทางานเชิงบูรณาการ
กับเครือข่ายทางสังคม และอนาคตจะมีวิธีการจัดการระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อหาแนวทางการรองรับผลกระทบ
อย่างไร
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างระบบการจัดการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 3)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการต่าง ๆ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

เป็ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการจั ด หมวดหมู่ ต าม
วัตถุประสงค์ จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และ
การศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับบริบทที่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยใช้การวิเคราะห์แบบการจัดระเบียบเนื้อหาและ
ลาดับความสาคัญของข้อมูล ในการลาดับเหตุการณ์และแยกหมวดหมู่ จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามคาพูด
จัดให้อยู่ตามประเด็นคาสาคัญในการศึกษา ที่อยู่ภายใต้บริบทของชุมชน และทาความเข้าใจกับความหลากหลายของ
ข้อมูลที่ได้มา เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มในการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดับ ชุ ม ชน กับ แนวทางการเตรีย มความพร้ อมที่ จะเกิดขึ้น กับ กลุ่ม เป้าหมายในชุม ชนเพื่ อรองรับ ผลกระทบจาก
ประชาคมอาเซียน โดยการเชื่อมโยงตีความและสร้างข้อค้นพบสรุปของข้อมูล ทั้งหมดต่อไป
3.5 วิธีการดาเนินงานของที่ปรึกษา
1. นาเสนอโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของโครงการ
2. ร่วมประชุมเพื่อจัดทาโครงร่างวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
3. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการศึกษาวิจัยในภาพรวมจากพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบของ สสว. 8
5. จัดทารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมนาเสนอบทสรุปผู้บริหาร
6. เข้าร่วมเวทีวิพากษ์รายงานการวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
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บทที่ 4
ผลกระทบจากประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
การศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดาเนินการศึกษาโดยใช้การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละพื้นที่เกี่ ยวกับประเด็นผลกระทบที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน และ
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้นาชุมชนท้องถิ่น เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญโดยสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 เป็นผู้ดาเนินการประสานการสารวจข้อมูลสาคัญ
ในพื้นที่ ร่วมกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และใช้เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) และการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมาดาเนินการในงานวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการ
ทาการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลในพื้นที่ทาการศึกษาวิจัย ตามที่ 12 สสว. ได้ลงพื้นที่ศึกษาร่วมกับชุมชน โดยสามารถสรุปผลการศึกษาที่
น่าสนใจของแต่ละ สสว. ตามลาดับประเด็น ดังนี้
ภาพรวมของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (The Association of Southeast
Asian Nations: ASEAN) กาลังจะก้าวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ป ระกอบไปด้วย
สามเสาหลั ก คื อ ประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security Community: ASC)ประชาคม
เศรษฐกิ จ (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสั ง คม-วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN
Socio-Cultural Community: ASCC) ทั้งนี้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ให้ภูมิภาคฯ แห่งนี้เป็นประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎ กติกาเดียวกัน มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาค
ที่มีความเป็นพลวัต มีมุมมองที่เปิดกว้างยอมรับการบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และการพึ่งพาอาศัยกันและกันของ
ประเทศต่างๆ ในโลก (ASEAN Secretariat, 2009) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่คาดหวังว่าจะทาให้อาเซียนมี
ตลาดและฐานการผลิต ร่ว มกัน (Single Market and Single Production Base) และมีการเคลื่อนย้ายสินค้ า
บริการ การลงทุน เงินทุนและแรงงานมีฝีมืออย่าง เสรี (Free Flow of Goods, Services, Investments and
Skilled Labors and Free Flow of Capital) รวมทั้ ง ผู้ บ ริ โภคสามารถเลื อ กสรรสิ น ค้ า /บริ ก าร ที่ มี ค วาม
หลากหลายและมีคุณภาพจากภายในภูมิภาคฯ และสามารถเดินทางภายในอาเซียนได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้น
(ASEAN Secretariat, 2008) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีคุณลักษณะในการให้ความสาคัญกับ
การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียนและการลดช่องว่างการพัฒนา (ASEAN Secretariat, 2009)
4.1
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1) ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: ASC)
สาหรับประชาคมความมั่นคงอาเซีย น (ASEAN Political-Security Community: ASC) เมื่อ

พิจารณาถึงภาระหน้าที่ของเสาหลักนี้ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะทาให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดย
การแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้านสมาชิกแต่ละประเทศมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ง
กันและกัน มีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนั้นแล้วยังต้องตระหนักถึงภัยคุกคามทาง
ความมั่นคง ทั้งที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบ (Traditional Security) และภัยคุกคามต่อความมั่นคง
นอกรูปแบบ (Non-Traditional Security) หรือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (New Security) หรือ ปัญหา
ความมั่นคงมนุษย์ (Human Security) เพื่อเป็นหลักประกันต่อประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนให้อยู่อย่าง
สันติ ระหว่างกัน และกัน และกับ โลกภายนอก นอกจากนี้ป ระชาคมการเมื องและความมั่น คงอาเซี ยนจะส่งเสริม
พัฒนาการด้านการเมืองโดยยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิม นุษ ยชน และเสรีภาพบนพื้นฐานภายใต้กฎบัตรอาเซียน โดยจะเป็นตัวเชื่อมต่ อให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการติดต่อและมีความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างบรรทัดฐานกฎเกณฑ์และกลไกร่วมกันในการบรรลุเป้าหมาย
อาเซียนในด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งจะทาให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมและได้ผลประโยชน์จากกระบวนการรวมตัวและการสร้างประชาคมโดยไม่คานึงถึงเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา หรือพื้นเพทางสังคมและวัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามแผนงาน อาเซียนจะต้องพยายามส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้ความเท่าเทียมทางเพศ แนวทางหลักในนโยบาย ความอดกลั้น การเคารพความหลากหลาย ความ
เท่าเทียมกัน และมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสนับสนุนแนวทางด้านความ
มั่นคงที่ ครอบคลุม ทุกมิติ ซึ่งมีค วามเกี่ยวโยงต่ อพัฒ นาการด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างใกล้ชิด ยึด
หลักการในการละเว้นการรุกรานหรือขู่ใช้กาลัง และการกระทาใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและการ
พึ่ งพาการแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ ง โดยสั น ติ วิธี ป ระชาคมการเมื อ งและความมั่ นคงอาเซี ย น ประกอบด้ วยสาม
คุณลักษณะ ได้แก่ ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน ประชาคมที่ทาให้ภูมิภาคมี
ความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่
ครอบคลุมในทุกมิติ และประชาคมที่ ทาให้เป็นภูมิภาคที่ มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอกที่การรวมตัวและลักษณะ
พึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (ทีมนักวิชาการอาเซียน, 2555: 38-40)
กล่ า วโดยสรุ ป ภาระหน้ าที่ ข องประชาคมความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security
Community: ASC) จะประกอบไปด้ ว ยการเป็ น ประชาคมที่ มี ก ติ ก าเป็ น พื้ น ฐานร่ว มกั น เป็ น ประชาคมที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการด้านการเมืองโดยยึดหลักการของประชาธิปไตย นิติธรรม ธรรมาภิบาล ความเคารพ การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพ ตลอดจนเป็นประชาคมทั้งร่วมกันสร้างความสงบสุข และร่วมกันรับผิดชอบในการ
รักษาความมั่นคงทั้งในรูปแบบและความมั่นคงนอกรูปแบบของภูมิภาค อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อ
ชุมชน อันเกิดมาจากประชาคมความมั่นคงอาเซียน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงที่เกิดมาจาก
การบูรณาการจากเสาหลักนี้ หากแต่ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นผลกระทบที่เกิดมาจากความ ร่วมมือในการแก้ไขใน
ลักษณะของปั ญ หาความมั่นคงนอกรูป แบบ (Non-Traditional Security) หรือปัญ หาความมั่น คงรูป แบบใหม่
(New Security)
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จากนิยามของปัญ หาความมั่นคงมนุษ ย์ ซึ่ง UNDP (1994) ได้ให้นิยามว่าปัญ หาความมั่นคง
มนุษย์ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาความมั่นคงด้านสุขภาพ ปัญหาความ
มั่นคงด้านการเมือง ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ปัญหาความมั่นคงของชุมชน ปัญหาความมั่นคงส่วนบุคคล และ
ปัญหาความมั่นคงทางอาหาร หากพิจารณาถึงปัญหาความมั่นคงมนุษย์ในแต่ละด้านก็อาจจะทาให้เห็นถึงผลกระทบ
อันเกิดมาจากข้อจากัดในการควบคุมปัญหาภัยคุกคามในลักษณะดังกล่าว ที่มีสามัญลักษณะซึ่งหลากหลายและไหลลื่น
ยากต่อการเฝ้าระวังและป้องกัน ตลอดจนผลกระทบของภัยคุกคามรูปแบบใหม่เป็นผลกระทบที่ไม่สามารถจะพึ่งพาฝ่าย
ความมั่นคงได้เพียงแต่ฝ่ายเดียว หากแต่ต้องใช้กาลังจากหลายภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือจากหลายๆ รัฐในการ
เข้ามาแก้ไขและบริหารจัดการปัญหาในลักษณะดังกล่าว และแม้ว่าจะมีความร่วมมืออย่างยิ่งยวด แต่บรรดาประเทศ
สมาชิกอาเซียนก็ไม่สามารถที่จะจัดการ หรือแก้ไขปัญหาในรูปแบบดังกล่าวให้หมดสิ้นลงได้เสียทั้งหมด จนเป็นเหตุให้
ผลกระทบของปัญหาได้ไหลรินส่งผลกระทบไปสู่ในระดับชุมชน
โดยจะยกตัวอย่างของปัญหาในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่ก็คือ ปัญหาที่เกิดมาจากการบูรณาการกัน
มากยิ่งขึ้นระหว่างกันของประเทศสมาชิกในประชาคม อาทิ ในประเด็นของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างในกรณีของ
การลดข้อจ ากัด ในการกีด กัน สิ น ค้ า ส่ง ให้ เกิด การไหลเวียนของสิ น ค้ าที่ ม าจากประเทศที่ มีต้ น ทุ น ถู ก กว่าสู่ต ลาด
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรที่เกี่ยวพันกับชุมชนท้องถิ่นของไทยโดยตรง ก็อาจจะทาให้เกิดปัญหา
ในการแข่งขันของสินค้าเกษตรจากภายในประเทศกับสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศและเมื่อการบูรณาการนาไปสู่ความ
เกี่ยวพันกันทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิก ตลอดจนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีความเป็นเสรีมากยิ่งขึ้น
หากมองในแง่ บ วกประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นก็ จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ นการต่ อ รองกั บ ประเทศนอกกลุ่ ม อาเซี ย น
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยีระหว่างกันและกัน ตลอดจนประเทศสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามการเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้นของประเทศสมาชิกภายใต้ร่มของเศรษฐกิจแบบเสรี ย่อมเป็นการสร้าง
สภาวะการพึ่งพา (dependency) ที่มากยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ขึ้นครั้งใดก็จะลุกลามไปยังประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเสรีประเทศอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจปี ค.ศ. 1997
ที่เกิดจากประเทศไทยและลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งนั้นได้ส่งผล
เชิงลึกแก่ประเทศไทยในทุกระดับของสังคม
จากข้างต้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอันเกิดมาจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ก็อาจจะ
ส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารได้ ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองที่ส่งผลให้พื้นที่
การเกษตรลดจานวนลง จากที่ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ ในปี 2551 มีการใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร 112.6 ล้านไร่ซึ่งเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50.6) เป็นที่ปลูกข้าวร้อยละ 12.1 ปลูกยางพารา และ
ร้อยละ 37. 3 ปลูกพืชอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จากปี 2546 ถึง 2551 เนื้อที่ปลูกข้าวลดลง 2.0 ล้านไร่
(ร้อยละ 3.3) ขณะที่เนื้อที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ประมาณ 4.0 ล้านไร่ (ร้อยละ 41.3) (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2551)

กอปรกับราคาน้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาทาให้ประเทศไทยหันมา
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพและชีวมวล เช่น เอทานอล และไบโอดีเซลเป็นต้น จากพืชอาหารที่สาคัญ ได้แก่ มันสาปะหลัง อ้อย และปาล์ม
น้ามัน โดยเฉพาะมันสาปะหลังซึ่งเป็นพืชที่มีต้นทุนการผลิตเอทานอลต่ากว่าพืชชนิดอื่น ในปี 2552 ประเทศไทยมี
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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โรงงานที่ผลิตเอทานอลจานวน 5 โรง กาลังการผลิตรวม 0.83 ล้านลิตรต่อวัน และภายในปี 2553 คาดว่าจะมี
โรงงานเอทานอลที่ใช้มันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบจานวน 6 โรงงาน กาลังการผลิตรวม 1.77 ล้านลิตรต่อวัน โดย
ประเทศไทยเริ่มมีการใช้มันสาปะหลังเพื่อผลิตเป็นเอทานอลตั้งแต่ปี 2549 ส่วนการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ามัน ใน
ปี 2552 ประมาณร้อยละ 23 ของผลผลิตปาล์มน้ามัน ถูกนาไปใช้เพื่อผลิตเป็นพลังงาน ที่เหลือเป็นการใช้เพื่อ
บริโภคส่งออกและเก็บไว้เป็นสต๊อก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ร้อยละ 9 และร้อยละ 10 ตามลาดับ และมีจานวน
โรงงานที่ผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันปาล์ม มีทั้งสิ้น 14 โรง มีกาลังการผลิต 4.5 ล้านลิตรต่อวัน แต่ผลิตได้จริง 1.5
ล้านลิตรต่อวัน (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) กล่าวได้ว่าพลวัตทางเศรษฐกิจ ย่อมส่งผลต่อความมั่นคง
อาหารของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ก ารผ่ อ นปรนในการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานยั ง น ามาสู่ ค วามไม่ มั่ น คงทางด้ า น สุ ข ภาพ
สืบเนื่องมาจากความแตกต่างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อน แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพที่โดดเด่น
ในการควบคุมโรคติดต่อ ควบคู่ไปกับความร่วมมือในการควบคุมโรคกับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้กรอบความร่วมมือ
อาเซียน แต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายคน เคลื่อนย้ายแรงงานในจานวนที่เพิ่มมากขึ้น ระบบการจัดการ การคัด
กรองโรคติดต่อก็ย่อมไม่สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เห็นได้จากการพบการระบาดของโรคคอตีบซึ่ง
มาพร้อมกับลูกคนงานลาวที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อไม่นานมานี้ (การสัมมนาอาเซียนในฝัน กระทรวงการต่างประเทศ,
2015) แม้ว่าในปี ค.ศ. 2015 ภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังคงจากัดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
เฉพาะด้าน แต่อย่างไรก็ตามการลดข้อจากัดต่างๆ อันเนื่องจากแรงผลักของการเป็นประชาคมและประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีข้อจากัดลดลง อาทิ ในกรณีของพื้นที่มุกดาหาร-สะหวันนะเขต
ซึ่งมุกดาหารกาลังจะพัฒนาไปสู่การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารภายใต้แรงผลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ส่งผลให้เกิดการเจรจาของหอการค้าจังหวัดมุกดาหารกับรัฐบาลไทยและลาวให้ขยายเวลาในการเปิดด่านจากเดิมที่จะ
เปิดด่านเวลา 8.00 น และปิดด่านเวลา 17.00 น เป็นเปิดด่าน 24 ชั่วโมง ตลอดจนรัฐบาลไทยและเวียดนามได้ทา
ข้อตกลงร่วมให้แรงงานจากเวียดนามสามารถข้ามเข้ามาทางานในไทยให้มีใบอนุญาตทางานถึง 1 ปี เป็นต้น
สาหรับปัญหาความมั่นคงของชุมชน และปัญหาความมั่นคงส่วนบุคคล ที่อาจจะเกิดขึ้นหลัง จาก
การบูรณาการที่มากยิ่งขึ้นของประชาคมอาเซียน ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ต่างๆ ข้างต้นไม่ว่าจะเป็น ภัยคุกคามจากเศรษฐกิจ ภัยคุกคามจากความมั่นคงด้านอาหาร และภัยคุกคาม
จากความมั่นคงด้านสุขภาพ
2) ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC)
ในส่ ว นของประชาคมเศรษฐกิ จ (ASEAN Economic Community: AEC) มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ท าให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้โดย
1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าทางสังคมภายในปี ค.ศ. 2020
2) ทาให้อาเซียนเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base)
โดยจะริเริ่มกลไกมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
3) ให้ ค วามช่ วยเหลื อ แก่ ป ระเทศสมาชิก ใหม่ ข องอาเซี ย นเพื่ อ ลดช่อ งว่ างการพั ฒ นาและช่ วยให้
ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การ
ประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้าง (คณะกรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , 2550:
16)
นอกจากนี้ อาเซียนได้จัดท าแผนการจัดตั้ งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่งอ้ างอิ งมาจากเป้ าหมายการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจของอาเซีย นตามแถลงการณ์ บาหลี
ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดาเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
4 ด้าน คือ:
1) การเป็นตลาดผลิตเดียว โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ

อย่างเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น กาหนดเป้าหมายเวลาที่จะค่อยๆ ลดหรือยกเลิกมาตรการที่
มิใช่ภาษีสาหรับประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และเปิดเสรีการลงทุนภายในปี 2010 เปิดตลาดภาคบริการและเปิด
เสรีการลงทุนภายในประเทศปี 2015
2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนโดยให้ความสาคัญกับประเด็น
ด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มภาคเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และพลังงาน)
3) การพัฒ นาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ส่งเสริม การพั ฒ นาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) เพื่อลดช่องว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ
4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ประสานนโยบายเศรษฐกิจความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น
การจัดทาเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการผลิ ต จัดจาหน่ายภายใน
ภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก (วิทย์ บัณฑิตกุล, 2554: 45-46)
แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียนจะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการที่ภูมิภาคอาเซียนกาลังจะเป็นตลาด
ร่ ว ม (Single Market) ที่ มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายสิ น ค้ า บริก าร การลงทุ น และแรงงานอย่ า งเสรี แต่ ห ากพิ จ ารณา
เปรียบเทียบศักยภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียนกับสหภาพยุโรปแล้ว จะเห็นได้ว่า อาเซียนยังคงตามหลังสหภาพยุโรป
อยู่อีกมาก เมื่อเปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนนั้น ขนาดเศรษฐกิจของอาเซียนยังมีขนาดเศรษฐกิจที่เทียบ
ไม่ได้กับสหภาพยุโรป ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ม วลรวมประชาชาติที่แตกต่างกันกว่า ประมาณ 18 เท่า ประกอบกับ
การค้าภายในภูมิภาคที่อาเซียนนั้นต้องพึ่งพาตลาดภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่สหภาพยุโรปนั้นมีการค้าภายใน
ภูมิภาคในอัตราที่สูง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการกระจายรายได้ภายในภูมิภาคอาเซียนนั้น แสดงถึงการกระจาย
รายได้ที่ยังขาดประสิทธิภาพ สืบเนื่องมาจากสมาชิกอาเซียนที่เข้ามาภายหลังหรือกลุ่มประเทศ CLMVที่ประกอบด้วย
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามนั้น มีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่ากว่ากลุ่มสมาชิกดั้งเดิม ประกอบด้วย ช่องว่าง
ของรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยภายในแต่ละประเทศส่ว นใหญ่นั้นมีช่องว่างที่ห่างกันมาก ดังจะเห็นได้จากรายได้
เฉลี่ยต่อหัวของอาเซียนนั้นต่ากว่าสหภาพยุโรปประมาณ 15 เท่า
อย่างไรก็ดี ในประเด็นของการบูรณาการ (Integration) จะเห็นได้ว่าอาเซียนนั้นเพิ่งกาลังจะก้าว
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ.2015 ในขณะที่สหภาพยุโรปนั้นได้เป็นสหภาพทางเศรษฐกิจ (Economic
Union) มานานหลายปี อาจกล่าวได้ว่าสหภาพยุโรปนั้นมีการบูรณาการทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก สาหรับด้านเชิงกว้างนั้น
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ซึ่งเกือบทุกประเทศในยุโรปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ส่วนในด้าน
การบูรณาการในเชิงลึกนั้นจะเห็นได้ว่าสหภาพยุโรปมีลักษณะเป็นองค์กรเหนือรัฐ (Supranational Organization)
ที่มีความเข้มข้นที่สุด โดยมีทั้งสภายุโรป (European Parliament) ศาลแห่งยุโรป (European Court) สกุลเงิน
ยุ โรป (EURO) ธนาคารกลางแห่ ง ยุ โรป (Central Bank of European) โดยมี น โยบายทางเศรษฐกิ จ ที่ เป็ น
เอกภาพ ซึ่งเกิดจากความเป็นบึกแผ่นของสหภาพยุโรป
โดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของกลุ่มเศรษฐกิจทั้งสองกลุ่ม จะเห็นได้ว่าอาเซียนนั้นมีข้อจากัด
อย่างมากในการก้าวสู่สงครามทางเศรษฐกิจและสงครามการรวมกลุ่มประเทศ เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนข้ างต้นส่งผลต่อ
แนวทางของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ อาเซียนจะต้องเร่งสร้างกระบวนการการบูรณาการโดย
ที่ไม่จากัดขอบเขตแต่ภายในของอาเซียนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องขยายกรอบความร่วมมือให้มีขอบเขตกว้างขึ้น ด้วย
สาเหตุที่ว่าถึงแม้กลุ่มอาเซียนจะสามารถบูร ณาการในเชิงลึกได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่มีอยู่ แต่ก็จะไม่สามารถสร้าง
กลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เพียงพอทัดเทียมกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นคู่แข่งได้ ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นนี้การบูรณา
การในเชิงกว้างของอาเซียน คือ การบูรณาการรวมเอาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมภายใต้
กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 หรือการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
อย่างไรก็ตามปัญหาและอุปสรรคของการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ก็มีอยู่
หลายประการด้วยกัน อันได้แก่
1) ปัญหาความขัดแย้งของประเทศสมาชิก
เมื่อมองไปที่ความขัดแย้งของประเทศสมาชิก ASEAN+3 จะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งที่หลากหลาย
โดยมีทั้งปัญหาความขัดแย้งจากความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์ อาทิเช่น ความหวาดระแวงของไทยต่อพม่าที่เกิด
จากสงครามเสียกรุงทั้งสองครั้งส่งผลให้ไทยได้สร้างให้พม่าเป็นศัตรูถาวร หรือจะเป็นกรณีของเวียดนามที่ถูกจีนรุกราน
และครอบครองในอดีตส่งผลให้เวียดนามนั้นสร้างให้จีนเป็นศัตรูที่ถาวรเช่นกัน ในส่วนของปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ
พรมแดนก็มีอยู่หลายกรณี อาทิความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหากรณีพิพาทบริเวณเขาพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชา
ปั ญ หาความขัดแย้ ง บนหมู่เกาะสแปดลี ย์ และเกาะพาราเซล ที่ ห ลายประเทศในอาเซี ย นและจีน ต่ างก็อ้ างสิท ธิ
นอกจากนี้เอเชียตะวันออกก็ยังมีความขัดแย้งเกี่ยวกับประเด็นของการเป็นคู่แข่งทางการค้าต่อกัน ดังเช่นกรณีที่ทั้งไทย
และเวียดนามต่างก็เป็นคู่แข่งกันทั้งทางการค้าและการลงทุน หรือกรณีระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการเป็นคู่แข่งทางการค้า
จีนและญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต่างก็มีความขัดแย้ง
และปมปัญหาอันเกิดมาจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
2) ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 นั้นมีปัญหา
ที่สาคัญปัญหาหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มประเทศได้ออกเป็นสอง
กลุ่มคือ กลุ่ม ประเทศ ASEAN และกลุ่มประเทศ + 3 โดยที่ปัญ หาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นจาก
ภายในกลุ่มอาเซียน ในขณะที่กลุ่มประเทศ +3 นั้นมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกัน ดังจะเห็นได้จากกลุ่ม
ประเทศ +3 มีประเทศร่ารวยเกือบที่สุดในโลกคือ ญี่ปุ่นที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 4.844 ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อหัว ประมาณ 35,300 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี ในขณะที่กลุ่มประเทศ
ASEAN นั้นมีประเทศที่เกือบจะยากจนที่สุดในโลกคือลาว โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 5.1 พันล้าน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เหรียญสหรัฐ ฯ รายได้ เฉลี่ยต่ อหัว ประมาณ 2,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อคนต่ อปี ด้วยเหตุ นี้ กรอบความร่วมมื อ
ASEAN+3 จึงจาเป็นที่จะต้องลดความเหลื่อมล้าของประเทศสมาชิกโดยอาจจะเริ่มที่กลุ่มประเทศ +3 กับประเทศกลุ่ม
พัฒนาแล้วในอาเซียนจะต้องถ่ายทอดทางเทคโนโลยี, การสนับสนุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศกลุ่มกาลังพัฒนาในอาเซียน
3) ปัญหาการแย่งชิงความเป็นผู้นาภายในภูมิภาค
สาหรับอุปสรรคประการหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการรวมกลุ่มของประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อที่จะ
ก้าวไปสู่ค วามเป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกนั้น (East Asia Economic Community: EAEC) ก็คือ
ปัญหาการแย่งชิงความเป็นผู้นาภายในภูมิภาค โดยญี่ปุ่นไม่ต้องการให้จีนมีบทบาทโดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เนื่องจากญี่ปุ่นเกรงว่าหากจีนเข้ามามีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ จนกลายเป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคแทนที่ญี่ ปุ่นแล้วนั้นจีนก็จะเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่สาคัญของญี่ปุ่น อันจะกระทบต่อผลประโยชน์ทาง
การค้าและการลงทุนของญี่ปุ่น ซึ่งญี่ปุ่นได้ลงทุนและทุ่มเทให้แก่ภูมิภาคนี้อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงพยายาม
ผลักดันให้เกิดประชาคมเอเชียตะวันออกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2003 และได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะมีบทบาท
สาคัญๆ เพื่อช่วงชิงความเป็นผู้นาในเอเชียให้กลับคืนมาอีกครั้ง ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ ท่าทีของญี่ปุ่นที่ต้องการจะมี
บทบาทน าในการบริห ารกองทุ นการเงินแห่งเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) ทั้ งนี้ การกระท าที่ เกิดขึ้น
ดั ง กล่ า วของญี่ ปุ่ น สร้ า งความหวาดระแวงให้ แ ก่ ป ระเทศกลุ่ ม อาเซี ย น ว่ า อาจจะถู ก ญี่ ปุ่ น ครอบง าผ่ า น AMF
เช่นเดียวกับที่สหรัฐฯ มีอิทธิพลครอบงา IMF
อย่างไรก็ดี การที่จีนได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นั้นทาให้กลุ่มประเทศอาเซียนบางส่วนมีความวิ ตกว่าอาจจะถูกจีน
ครอบงาเช่นกัน ดังนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนจึงต้องการให้เกิดการถ่วงดุลอานาจระหว่างจีนและญี่ปุ่น ซึ่งแม้ว่าจะเป็น
ผลดีต่อภูมิภาคโดยรวม แต่ก็อาจจะนาไปสู่ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงความเป็นผู้นาในภูมิภาคได้ หากจีนและ
ญี่ปุ่นไม่สามารถประสานผลประโยชน์ได้ลงตัว อันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก
ในที่สุด
4) ปัญหาการกดดันจากสหรัฐอเมริกา
การรวมตัวกันภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 ที่มีแนวทางพัฒนาไปสู่การเป็นเขตการค้าเสรี
ตะวันออก (East Asia Free Trade Area: EAFTA) และการเป็นตลาดร่วม (Common Market) หรือการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic Community: EAEC) ทาให้เอเชียตะวันออกจะมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ทัดเทียมกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) และมีอานาจการต่อรองที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้สหรัฐฯ เกิดความหวาดระแวงว่าสภาวะการเมืองโลกจะกลายเป็นการเมืองสามขั้วคือ ขั้วอเมริกาเหนือ ขั้ว
สหภาพยุโรป และขั้วเอเชียตะวันออก ดังนั้นภายใต้ยุทธศาสตร์ในการครองความเป็นเจ้าของสหรัฐฯ จึงมีแนวทางหลัก
ที่จะต้องทาให้เอเชียตะวันออกไม่สามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งจะเห็นได้จากการที่สหรัฐฯ สนับสนุนให้เอเชียใช้เวที APEC
เป็นกรอบความร่วมมือหลักของภูมิภาค
จากสภาพการณ์ดังกล่าว เมื่อเอเชียตะวันออกมีแนวทางการรวมกลุ่มขึ้นมาครั้งใดสหรัฐฯ ก็จะมีท่าที
ที่กีดกันโดยอ้างว่าเอเชียนั้นมีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจคือ เอเปคอยู่แล้วจึงไม่จาเป็ นที่จะต้องสร้างกรอบความ
ร่วมมืออื่นขึ้นมาทดแทนอีก หรือจะเป็นในกรณีของวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ญี่ปุ่นได้นาเสนอแนวคิดการก่อตั้งกองทุน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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การเงินแห่งเอเชีย (Asian Monetary Fund: AMF) ขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก แต่สหรัฐฯ ก็ได้ทาการขัดขวางจน AMF ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุที่สหรัฐฯ ไม่ต้องการให้กองทุน
การเงินอื่นเกิดขึ้นมานอกเหนือจาก IMF ที่อยู่ในการควบคุมของสหรัฐฯ เอง
อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์ในการกีดกันความร่วมมือของเอเชียตะวันออกนั้นยังจะต้องดาเนิน
ต่อไป เพราะการที่จะเกิดขั้วอานาจเอเชียขึ้นมานั้นถือว่าเป็นการกระทบต่อผลประโยชน์หลักของสหรัฐฯ ที่มิใช่เพียงแต่
เป็นผลประโยชน์ภายในภูมิภาคเอเชียเท่านั้นแต่เป็นการกระทบผลประโยชน์บนเวทีโลกที่ลดทอนยุทธศาสตร์ความเป็น
เจ้าของสหรัฐฯ ลง แต่ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่สหรัฐฯ กาลังเผชิญอยู่ก็น่าจะทาให้สหรัฐฯ ลดแรง
กดดันในการขัดขวางการรวมกลุ่มในเอเชียตะวันออกลง
ในส่วนของปัญหาอันเกิดมาจากการบูรณาการทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้ความเกี่ยวพันกันทางเศรษฐกิจ
ยิ่งขึ้นภายใต้กรอบการบูรณาการของอาเซียน กล่าวคื อ หากเศรษฐกิจของภูมิภาคมีพลวัต ทางเศรษฐกิจที่ดี สมาชิกก็
ย่อมมีเศรษฐกิจที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในทางตรงข้ามหากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่ จะเกิดผล
ลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาก ปัญหาวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศยูโรโซนที่เกิดขึ้น โดยที่สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีการบูรณาการสูงสุดทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง
วิกฤตการณ์ ดังกล่าวเกิดมาจากการดาเนินนโยบายที่ผิดพลาดของกรีซ จนก่อหนี้สาธารณะกว่าร้อยละ 100 ต่ อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ กรีซจึงต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารกลางแห่งยุโรป แต่กรีซก็ผิดนัดชาระหนี้เรื่อยมาทา
ให้สถาบันการเงินของประเทศเจ้าหนี้ต่างประสบกับปัญหาความน่าเชื่อถือ ภายในประเทศกรีซก็ทาการเพิ่มอัตราภาษี
ต่างๆ และต้องปลดเจ้าหน้าที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนก็ยังลดภาระด้วยการปลดพนักงานออกเป็น
จานวนมากอันส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกภาคส่ วน นอกจากนี้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากกรีซยังได้ลุกลามไปสู่
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป อาทิ ไอร์แลนด์ สเปน และโปรตุเกส ที่ต่างก็มีหนี้สาธารณะเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เมื่อพิจารณาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยจะเห็นได้ว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิ จของไทยมีทั้ง
ลักษณะของความเกี่ยวพันและการพึ่งพา อันเป็นสภาวะที่ถูกสร้างขึ้นโดยลัทธิอาณานิคมใหม่ (Neo-Colonialism)
อันเป็นกระบวนการสร้างระบบทุนผูกขาดข้ามชาติขึ้นมา โดยมีผู้นาหลัก คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งลัทธิอาณานิคมใหม่จะ
สร้างเครือข่ายในการล่าเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจ ด้วยการเข้าไปควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญของทั้งโลกเอาไว้
ภายใต้ ม หาอานาจอาณานิค มโลกที่ห นึ่ ง นอกจากนี้ลัทธิอาณานิ คมใหม่ยังมีอานาจในการบงการองค์กรระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น IMF และ World Bank ลัทธิอาณานิคมใหม่จึงสามารถควบคุมกลไกทางเศรษฐกิจของดินแดน
อาณานิคมเอาไว้ได้ พร้อมกับสร้างสภาวะการพึ่งพา (Dependency) ให้แก่ประเทศโลกที่สามหรือดินแดนอาณานิคม
ภายใต้กลไกในการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าอาณานิคมกับ อภิชนในดินแดนอาณานิคม ซึ่งอภิชนดังกล่าวมีฐานะเสมือน
นายหน้า (Agent) ของเจ้าอาณานิคม
สาหรับประเทศไทยการก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศตามแนวทางของเสรีนิยมใหม่ภายใต้การบงการ
ของลัทธิอาณานิคมใหม่นั้นมีพื้นฐานจากการดาเนินนโยบายตามตัวแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบเสรี ด้วยการ
ริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในปี 1961-1966 ภายใต้การชี้นาจากธนาคารโลกและผู้กุมทิศทางเศรษฐกิจชาว
ไทย ซึ่งเคยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิค ในการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ทาให้ประเทศ
ไทยต้องพึ่งพาภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก ซึ่งส่งผลให้ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ของไทยมีแนวทางและวิธีการตามแบบทุน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อตอบรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
ประกอบกับการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เคยมีต่อการลงทุนจากต่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนลดมาตรการ
ควบคุมด้านการผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินตราลงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อรองรับต่อการเคลื่อนย้ายทุนของ
ประเทศเจ้าอาณานิคม ส่งผลให้ ประเทศไทยได้รับก็แต่เพียงเทคโนโลยีที่เหลือใช้และค่าแรงราคาถูก ในขณะที่ประเทศ
เจ้าอาณานิคมนั้นจะกลืนกินและดูดซับส่วนเกินทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จนกล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของไทย ขณะนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีด้านต่างๆ ตามแนวทางการล่า
อาณานิคมแบบใหม่โดยใช้อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่เป็นสื่อกลางในการเข้าครอบงาเศรษฐกิจของไทย
ภายใต้ การผลัก ดั น อุดมการณ์ เสรีนิย มใหม่ ภายใต้ วาทกรรมที่ ว่า ระบบธุรกิ จธุรกรรมจะต้ องมี
มาตรการที่เป็นเสรี อันประกอบไปด้วยการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน (Trade and Financial liberalization)
การผ่อนคลายและลดกฎระเบียบ (De-regulation) และการแปรรูปกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization)
มาตรการเสรีนิยมใหม่เป็นแนวทางที่แพร่กระจายไปทั้งโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งกล่าวได้ว่าแนวความคิดเสรีนิยมใหม่
(Neo-liberalism) คือ เครื่องมือ หรือ สื่อกลางของเจ้าอาณานิค มในการล่าอาณานิค มแบบใหม่ ที่ สามารถส่งผ่านการ
ครอบงาระบบเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามและระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างแยบยล
ดังจะเห็นได้จากกรณีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 1 997 อันเป็นผลมาจากการที่เจ้าอาณานิคม
ใหม่ได้ผลักดันไทยเปิดเสรีทางการเงิน ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้ริเริ่มดาเนินการเปิดเสรีทางการเงินครั้งสาคัญ ซึ่ง
ก็ คื อ การอนุ มั ติ ให้ มี ก ารประกอบการวิ เทศธนกิ จ ในเขตกรุ ง เทพฯ (Bangkok International Banking Facility:
BIBF) ในปี 1993 และวิ เทศธนกิ จในเขตต่ างจั งหวั ด (Provincial International Banking Facility: PIBF) ในปี
1994 จากความคล่องตัวทางการเงินของไทย ทาให้การเคลื่อนย้ายทุนเข้า -ออกประเทศไทยได้อย่างเสรี การหลั่งไหล
ของทุนสู่ประเทศไทยขณะนั้น มีทั้งการลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนจริงและการลงทุนแบบเทียมที่หวังเข้ามาสร้างกาไร
อย่างฉาบฉวยและระยะสั้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทย ซึ่งการลงทุนเทียมดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
เป็นลาดับ เจ้าอาณานิค มใหม่ได้ผลักดันไทยเปิดเสรีทางการเงินโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศอย่าง IMF และ
World Bank ประกอบกั บการสนั บ สนุน จากบริษั ทการเงินข้ามชาติ (hedge fund) โดยกลุ่ม ทุน เหล่านี้ สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และสามารถควบคุมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไว้ในกามือ
โดยผ่านการไหลเข้า-ออกของมาตรการเสรีทางการเงินแบบโลกาภิวัตน์
นอกจากนี้การเปิดเสรีทางการเงินยังได้เปิดโอกาสให้มีการนาเงินกู้ดอกเบี้ยต่าจากต่างประเทศเข้ามา
ปล่อยกู้ระยะสั้นภายในประเทศ สภาวะที่คล่องตัวดังกล่าวได้สร้างการใช้จ่ายที่เกินตัวของภาคธุรกิจ ทาให้สินค้าและ
บริการที่เกินจากความต้องการที่แท้จริง ดังนั้นบริษัทการเงินข้ามชาติ (Hedge fund) ได้ใช้ความได้เปรียบต่อประเทศ
โลกที่สามอย่างไทยเข้ามาโจมตีค่าเงินบาท ด้วยขนาดทุนมูลค่าล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯกับขนาดทุนมูลค่าล้านล้าน
บาท ส่งผลให้ไทยต้องสูญเสียเงินสารองที่สะสมเป็นเวลายาวนานเป็นจานวนนับล้านล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่วัน ซึ่ง
ไทยต้ อ งสูญ เสี ยเงิน ส ารองส่ว นใหญ่ ให้ กั บ สองบริษั ท ยั กษ์ ใหญ่ คื อ Tiger Fund ของ Julion Robertson และ
Quantum Fund ของ George Soros นาไปสู่สภาวะที่เรียกว่า “ฟองสบู่แตก” ในปี 1997 หลังจากนั้นไทยต้อง
สูญเสียกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินให้แก่ต่างชาติอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโลกที่หนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นการทาลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยลงอย่างสิ้นเชิง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 69
อันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทุกระดับ โดยในขณะนั้นอาเซียนไม่สามารถให้ความช่วยเหลืออันใดแก่ประเทศสมาชิกได้
เลย ไทยต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากประเทศนอกอาเซียน และ IMF
จากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชี ยในปี 1997 ส่งผลให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม ทั้งใน
เขตเมืองและเขตชนบท ดังจะเห็นได้จากดัชนีของผลกระทบที่มีต่อภาคชุมชนและครัวเรือนต่อไปนี้ อาทิ ช่วง 3 ปีแรก
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 ปี 1997–1999 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยติดลบ เท่ากับ
ร้อยละ – 2.6 ประเทศไทยมีจานวนคนยากจน 6.8 ล้านคน ในปี 1996 และเพิ่มเป็นร้อยละ 15.9 หรือคิดเป็น
จานวนคนยากจน 9.9 ล้านคนในปี ค.ศ. 1999 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.1 ล้านคน และมีจานวนคนว่างงานมากกว่า
ช่วงก่อนการเกิดขึ้นของวิกฤตเศรษฐกิจถึง 1.4 ล้านคน (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2540)
การล่าอาณานิค มแบบใหม่ ก็คือ ห้วงหนึ่งของประวัติ ศ าสตร์ของระบบทุน ซึ่งเป็นผลจากการ
ผลักดันจากสหรัฐฯและประเทศโลกที่หนึ่ง เพื่อจุดประสงค์ครองความเป็นเจ้าทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ยาวนานที่สุด
การแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมไม่เคยมีอยู่จริง แต่ความไม่เ ท่าเทียมของประเทศโลกที่สามที่อ่อนด้อยกว่าประเทศโลกที่
หนึ่ งในทุ ก ด้านคือ ความจริ ง ซึ่ งไทยก็เป็น ประเทศในกลุ่ม โลกที่ส ามประเทศหนึ่ งที่ ต้ องประสบความหายนะทาง
เศรษฐกิจจากการเปิดเสรีอันสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างไทยกับ ประเทศโลกที่ห นึ่งอย่างต่อเนื่อง จน
ประเทศไทยต้องตกอยู่ในสภาวะการถูกควบคุมทางเศรษฐกิจโดยประเทศโลกที่หนึ่ง หรือ การตกเป็นอาณานิคมทาง
เศรษฐกิจของประเทศโลกที่หนึ่งนั่นเอง ส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องทบทวนต่อแนวทางการพัฒนาของประเทศและการ
สะสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยจะต้องไม่สะสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชาติไว้แต่เพียงตลาดเงิน ตลาดทุนที่มี
ความอ่อนไหว และต้องพึ่งพาต่อการควบคุมของประเทศเจ้าจักรวรรดินิยมใหม่เสมอไป
กล่าวได้ว่าความเกี่ยวพันกันยิ่งขึ้นภายใต้การบูรณาการของการเป็นประชาคมอาเซียน ย่อมนามาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันก็อาจนามาซึ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สามารถคุกคามความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในระดับชุมชน หากเรายังคงปล่อยให้เกิดสภาวะพึ่งพาทางเศรษฐกิจให้ยังคาเนินอยู่ในแนวทางการพัฒนาของ
ประเทศ
3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ประชาคมสั ง คม-วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้อาเซียน เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีการ
พัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) โดย
เน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ อันได้แก่
1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
2) การพัฒ นาการฝึกอบรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒ นาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม
3) ส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
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5) การส่ งเสริ ม ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างนั ก เขี ย น นั ก คิ ด และศิ ล ปิ น ในภู มิ ภ าค ( คณะกรรมาธิ ก าร
ต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2550: 17)
นอกจากนี้ ยั งได้ มี การจัดท าแผนงานการจัด ตั้ งประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN
Socio-Cultural Community Blueprint) ซึ่ ง อ้ างอิ ง มาจากเป้ าหมายการรวมกลุ่ ม ทางสั งคมและวัฒ นธรรมตาม
แถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึง่ ประกอบด้วยความร่วมมือ 6 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนามนุษย์ (Human Development)
2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)
3) ความยุติธรรมและสิทธิ (Social Justice and Rights)
4) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)
5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน (Building ASEAN Identity)
6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) (วิทย์ บัณฑิต

กุล, 2554: 46-47)
จากเป้าหมายของประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายสาคัญที่อาจจะ
เชื่ อมโยงผลกระทบถึ งระดั บ ชุ ม ชนได้ ก็คื อ การสร้างอัต ลั ก ษณ์ อ าเซี ย น (Building ASEAN Identity) ซึ่ งหาก
พิจารณาถึงอุปสรรคในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน เราก็จะพบว่าอาเซียนนั้นมีความแตกต่างไปจากสหภาพยุโรป ซึ่ง
ยุโรปมีวัฒนธรรมอันเกิดมาจากคริสต์ศาสนาร่วมกัน ต่างจากอาเซียนที่มีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากทั้งศาสนาผี
พราหมณ์ พุทธ อิสลาม และคริสต์ ตัวอย่างของความหลากหลายดังกล่าว ส่งผลให้การสร้างอัตลักษณ์ความเป็น
อาเซียนเป็นไปได้ยากยิ่ง
นอกจากนี้ ค วามขัดแย้งทางประวัติ ศ าสตร์ก็ยังเป็ นข้อจากัดในการบูรณาการของอาเซียนในอีก
รูปแบบหนึ่ง ปมปัญหานั้นเกิดจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ภายใต้อุดมการณ์ชาตินิยม กล่าวได้ว่าอุดมการณ์
ชาตินิยมคือ กระแสที่บรรดาดินแดนอาณานิคมต่างก็พยายามที่ จะปลดเปลื้องพันธนาการทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวัฒนธรรม ที่ถูกอาณานิคมครอบงามาอย่างยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูอัตลักษณ์ (Identity)
พร้ อมกับ การสร้างเอกภาพ (Unity) ให้ เกิดขึ้นภายในชาติ ให้ได้ บรรดารัฐชาติ จึงต้ องประกอบสร้างและผลิต ซ้ า
ประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาติในขณะนั้น อย่างไรก็ตามกระบวนการประกอบ
สร้างและผลิตซ้าประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม ก็เลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องใช้กลวิธีแบบคู่ตรงข้าม (Binary opposition)
อันมีเป้าประสงค์เพื่อประกอบสร้างให้ชาติของตนมีแต่ภาพของความชอบธรรม ในขณะที่ประกอบสร้างให้ชาติอื่นเป็น
ศัตรูถาวร เป็นภัยคุกคาม ที่ชั่วร้าย หรือไม่ก็ประกอบสร้างให้ชาติอื่นมีความต่าต้ อยกว่าชาติของตน เช่น ในฐานคติ
ของไทยและรัฐไทยซึ่งถูกปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมผ่านแบบเรียนทางประวัติศาสตร์แบบชาตินิยม ทาให้เรามีฐานคติ
(Perception) ที่มองพม่าเป็นศัตรูถาวร มองเวียดนามเป็นภัยคุกคาม มองกัมพูชาว่าไว้ใจไม่ได้ สาหรับลาวนั้นไทยก็มี
ทัศนะที่ดูถูกลาวเสมอมา ส่งผลให้เกิดกรณีที่สร้างปัญหาความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนจะ
ไม่สามารถสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน (Ownership) ได้ หากเรายังถูกวาทกรรมเชิงประวัติศาสตร์ผ่านอุดมการณ์
ชาตินิยมครอบงาอยู่ โดยไม่รื้อถอนวาทกรรมดังกล่าว การเป็นประชาคมอาเซียนจะเป็นไปได้โดยยากยิ่ง การริเริ่มการ
ชาระประวัติศาสตร์และตาราเรียนแบบชาตินิยมของแต่ละประเทศ ว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น จะเป็น
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พื้นฐานอันดีในการร่วมกันชาระประวัติศาสตร์และตาราเรียนของอาเซียนร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
ตลอดจนสร้างภราดรภาพ (Fraternity) ให้แก่กลุ่มประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนในการเป็นประชาคมอาเซียน
หากพิจารณาถึงการไหลเวียนของผู้คนในอาเซียนที่จะเกิดมากขึ้นในอนาคต การแบ่งเขาแบ่งเรา
ความรู้สึกเป็นศัตรูระหว่างกันและกันจะนามาซึ่งความขัดแย้ง ซึ่งจะลุกลามบานปลายจนเกิดการจลาจลขึ้น ดังเช่นกรณี
กบ สุวนันท์ ที่ก่อให้เกิดการจลาจลในกัมพูชา กล่าวได้ว่าความไม่เข้าใจในอดีตจะนามาสู่ความขัดแย้งในปัจจุบัน และ
อาจนาไปสู่ภาวะความไม่มั่นคงขึ้นมาในชุมชนได้ หากการถ่ายเทของประชาชนในอาเซียนมีเพิ่มขึ้น ในขณะอาเซียนหรือ
ชุมชนยังไม่มีกลไกในการสร้างความเข้าใจระหว่างกันและกันอย่างเป็นรูปธรรม
4.2 ข้อมูลจากพื้นที่กับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน

จากการศึกษาการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษาในพื้นที่ต่างๆ โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาจะประกอบด้วย ผู้นาชุมชน คนในชุมชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ
1–12 (สสว. 1–12) จะพบว่ า ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นไม่
ครอบคลุมทุกด้านที่อาจเกิดผลกระทบขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น ทั้งนี้สานักงานส่งเสริมและสนับ สนุนวิชาการและผู้วิจัยจึงได้นากรอบความมั่นคงทั้ง 12 มิติ จากรายงาน
สถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ปี พ.ศ. 2555 ที่ได้ศึกษาถึงตัวชี้วัดและกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดความมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 12 มิติ ได้แก่ มิติที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพ มิติอาหาร มิติการศึกษา มิติการมีงานทาและ
รายได้ มิติครอบครัว มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม มิติการเมือง และมิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน (สานักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) มาเป็นแนวทางในการแบ่งประเด็นเพื่อศึกษาถึงผลกระทบทางสังคม
ที่คาดว่าจะเกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทั้งเพื่อนามาเป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างระบบการจัดการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน อย่างไรก็ตาม จากการเรียบเรียงและสังเคราะห์ข้อมูลจากแต่
ละพื้นที่ที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 (สสว. 1–12) รับผิดชอบนั้นพบว่ามีบางประเด็นของปัญหา
และผลกระทบที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายต่อการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเข้าถึง
นั้น จึงใคร่ขอนาข้อมูลจากการแบ่งประเด็นวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานความมั่งคงของมนุษย์ทั้ง 12 มิติ มาเรียบ
เรียงเพื่อจัดกลุ่มให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแต่ละมิติกับ ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในชุมชนเพียง 3 มิติ
ดังนี้
4.2.1 มิติด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประกอบด้วย มิติด้านการศึกษา มิติชุมชนและการ
สนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม
มิติการเมือง และมิติครอบครัว
4.2.2 มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มิติการมีงานทาและรายได้
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4.2.3 มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติ ที่อยู่ อาศัย มิ ติสุขภาพ มิติอาหาร
และมิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน ดังแผนภาพที่ 4.1

แผนภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นไปตามข้อตกลงในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียนฉบับที่ 2
ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิ จ และสังคม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านบวกซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนา
และด้านลบซึ่งจะส่งผลกระทบต่ อการดาเนิน ชีวิต ของประชาชน ทั้ งนี้ป ระชาชนต้ อ งมีการรับ รู้และเข้าใจในความ
เปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม ทั้งนี้ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนพบว่า จากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้นาระดับตาบลและหมู่บ้าน ผู้รู้
จากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้สะท้อนผ่านมุมมองที่มีความหลากหลายจากการสะท้อนข้อมูลประเด็นที่หลากหลายผ่านเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่ทางสานักงานสนับสนุนวิชาการ (สสว. 1 – 12) เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนนั้น โดยส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อพื้นที่มากกว่าเชิงบวก รายละเอียด ดังนี้
4.2.1 มิติด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม
มิติด้านสังคม การเมือง และวัฒ นธรรม เป็นมิติ หนึ่งที่มีค วามสาคัญ อย่างยิ่งต่อการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านการศึกษา มิติชุมชนและการ
สนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม
มิติการเมือง และมิติครอบครัว ในการสังเคราะห์ข้อมูลโดยรวมในมิตินี้ พบว่ามีทั้งผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบ
เชิงลบ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการประมวลผลและสรุปข้อมูลในภาพรวม ดังต่อไปนี้
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ผลกระทบเชิงบวกด้านสังคม
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทาให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม และ
การศึกษา โดยผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในสังคมด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม มีผลกระทบทางบวก มี
หลากหลายประเด็น อาทิ ด้านสังคมวัฒนธรรม การศึกษาและการเรียนรู้ เทคโนโลยี การสื่อสารและภาษา การ
ท่องเที่ยว ศาสนา การคมนาคม และมิติครอบครัว ชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม มิติสิทธิและความเป็นธรรม
ดังนี้ สังคมวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้ รู้จักประเพณี/วัฒนธรรมเพื่อนบ้านมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ จากนักท่องเที่ยวและคนที่เข้ามาในชุมชนต่างๆ รวมทั้ง เกิดสานึก/อนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม และวิถี
ชุมชนได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามชุมชนจะได้รับโอกาสในด้านการเรียนรู้ ผ่านทางความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม
และวิถีการดารงชีวิตของคนต่างชาติต่างภาษามากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถที่จะสร้างมูลค่าทางการค้า และการผลิตได้มากขึ้น
จากการสื่อสารที่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งสินค้า ความรู้ และวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกซึ่งสิ่งที่ชุมชนตระหนักและมอง
ว่าเป็นผลในเชิงบวกมากที่สุดคือในเรื่องของภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทาให้คนในชุมชนเข้าถึง แหล่งทรัพยากรได้มากขึ้น เช่น
ในด้านของแรงงานอาชีพ เรื่องการเกษตร และเรื่องการศึกษา เป็นต้น การศึกษาและการเรียนรู้ เกิดการตื่นตัวเข้าสู่
การแข่งขันที่สูงขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนพอเพียง และคุณภาพทางการศึกษามีมากขึ้น ส่งผลทาให้คน
ในชุมชนตื่นตัวมากขึ้น การสื่อสารและภาษา เกิดการเรียนรู้ด้านภาษาที่หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
การศึกษา ภาษา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย ทาให้คนในชุมชน
ตื่นตัวในการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างชาติ ทาให้มีประสบการณ์ มีโลกทัศน์กว้างขึ้น ศาสนา ทุกชุมชนในแต่ละพื้นที่ล้วนนับถือศาสนาพุทธและ
มี ก ารสื บ ทอดกั น ตามประเพณี เข้ ม แข็ ง ขึ้น ไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ รุน แรง ได้ เรี ย นรู้ด้ านศาสนาเพิ่ ม ขึ้ น เทคโนโลยี
เทคโนโลยี มีการพัฒนาโดยเฉพาะด้านการค้าขาย จาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต เพิ่ ม ยอดขายและเพิ่ ม การลงทุ น เมื่ อ มี ช าวต่ า งชาติ เข้ า มา การท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย ว เร่ ง ท าให้
ผู้ประกอบการและคนในชุมชนพัฒนาการให้บริการมากขึ้นเนื่องจาก มีกลุ่มนักท่องเที่ ยวใหม่ๆ เข้ามา ในพื้นที่ชุมชน
ของตนที่มีความน่าสนใจของสิ่งต่างๆ ที่เป็น จุดเด่นของแต่ละชุมชนจานวนมากขึ้น และเป็นที่รู้จักของต่างประเทศมากขึ้น
เพราะมีเอกลักษณ์ มีอัตลักษณ์ในตัวเองทาให้ได้เปรียบด้านการท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้น การคมนาคม
เนื่องจากหลายชุมชนโดยรวมของประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ เมื่อเป็นประชาคมอาเซียน มิติชุมชนและ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ในประเด็ น นี้ มี ก ารสะท้ อ นเกี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของชุ ม ชนและสั ง คม ผลกระทบต่ อ
กลุ่มเป้าหมายในสังคมด้านความมั่นคงของชุมชนทางบวก นอกจากนี้ในทุกชุมชนยังมีกลุ่ มที่ถือเป็นศักยภาพที่มีอยู่
คล้ายคลึงกัน นั่ นคือการมีกลุ่ม กองทุน ได้แก่ กลุ่ม ออมทรัพย์ กลุ่ม เกษตรกรรม กลุ่ม ประกอบหั ต ถกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มอาหาร กลุ่มหัตกรรม และกลุ่มเกษตรกร และการป้องกันภัยซึ่งถือเป็นระบบสนับสนุน
ให้เกิดความเข้มแข็งและตั้งรับสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างดี มีความเป็นเมืองพี่เมืองน้องไม่เกิดการขัดแย้ง มีความ
เข้มแข็ง เกิดความเข้าใจกันรู้ทันประเทศต่าง ๆ จาก 10 ประเทศอาเซียน มีความมั่นคง เป็นหนึ่งเดียว มีอานาจ
ต่อรองเรื่องต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ เมื่อมีปัญหาการเกิดภัยพิบัติในวงกว้างและรุนแรง จะได้
มีความร่วมมือจากประเทศอาเซียนให้ความช่วยเหลือ และลดปัญหาความรุนแรงร่วมกัน นอกจากนี้มิติสิทธิและความ
เป็นธรรม บางพื้นที่ได้มีการสะท้อนไว้อย่างน่าสนใจ เช่น การแลกเปลี่ยนสิทธิและความเป็นธรรมระหว่างประเทศ
กรณี คาดการณ์ ว่าเมื่อคนไทยเกิดอุบัติเหตุ ในประเทศสมาชิกอาเซียนคนไทยจะได้รับ การคุ้มครองและมีสิทธิการ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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รักษาพยาบาลกับประเทศนั้นๆ และมีแนวโน้มของผลกระทบเชิงบวกในมิติดังกล่าวนี้คือ เกิดข้อเปรียบเทียบในการใช้
สิทธิระหว่างคนไทยและคนต่างด้าว ซึ่งอาจนาไปสู่การบริหารจัดการด้านสิทธิใ นการรักษาพยาบาล หรือสิทธิต่างๆ
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสิทธิและความเป็นธรรมภายในชุมชมเพิ่มขึ้น

ผลกระทบเชิงลบด้านสังคม
การเปิดเสรีอาเซียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากมาย จากการหลั่งไหลเข้ามาของคน
ต่างชาติต่างภาษา โดยเฉพาะด้านของวัฒนธรรม ที่ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นคล้ายกันว่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒ นธรรมอันดีงามของไทย หากไม่รักษาไว้อาจถู กกลืนจนสูญ หาย การรับ วัฒ นธรรม
ต่างชาติมาก็มีทั้งผลดีผลเสีย ทางที่ดีควรคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย และรับในสิ่ง ที่ดีงามปรับใช้กับวิถีชีวิตของคนไทยจะ
ดีกว่า เนื่องจากในปี 2015 ภาษาอังกฤษจะถูกนามาใช้เป็นภาษากลางในการติดต่ อสื่อสารกันระหว่างประชาคม
อาเซียน การที่เด็กและเยาวชนในวัยเรียนขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงบุคลากรที่มีอยู่ในสถานศึกษาขาด
การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ทาให้ไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือประเทศเพื่อนบ้านได้ อย่างไรก็
ตามมีความกังวลว่าขนบธรรมเนียม ประเพณี อาจจะเสื่อม คนต่างชาติเข้ามามากอาจะทาสิ่งไม่ ดี เช่น ประพฤติตน
ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทย คนไทยที่ไม่มีความรู้อาจถูกเอารัดเอาเปรี ยบ คนต่างชาติที่เข้ามา
อยู่เมืองไทย ที่นับถือศาสนาพุทธเมื่อจะเข้าวัดประกอบศาสนากิจ พระไทย ไม่รู้ภาษาจะเกิดปัญหาการสื่อสาร เป็น
ต้น
ในด้านการศึกษา การได้รับการสนับสนุนภาครัฐในเรื่องบุคคลากรเพื่อมาช่วยฝึกฝนการใช้ภาษายังมี
อย่างจากัด เช่น ทรัพยากรทางการศึกษาถู กแบ่งปันและประสิทธิภาพการสอนลดลงอัตราครูผู้สอนภาษามีน้อยมาก
ขณะเดียวกันบุคลากรครูบางส่วนไม่รู้ภาษาต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และในการเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนนี้ นักเรียน นักศึกษา ต้องมีการปรับตัวและมีการเรียนการสอนวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อให้เด็กไทย
เราสามารถเรียนรู้และสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา หากเปรียบเทียบกับความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาของชุมชน ทา
ให้ความรู้ด้านภาษาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง และอาจเกิดข้อเสียเปรียบเรื่องการใช้ภาษาเมื่อต้องเกิดการแข่งขันกันเมื่อเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ดังนั้น ในขณะเดียวกันยังมี ปัญหาของคนแปลกถิ่นทาให้เกิดเป็นสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ต่างคนต่างที่มาพื้นฐานลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันไป การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดมีมากขึ้น
ดังนั้นหากไม่รู้ภาษา จะทาให้เกิดความยากลาบากในการดาเนินชีวิต และในเรื่องของค่านิยมที่ปรับเปลี่ยนไป ค่าความ
เป็นไทยเริ่มถูกกลืน คนรุ่นใหม่หันมาใช้ภาษาสากลจนอาจหลงลืมความเป็นชุมชนที่มีรูปแบบ และมีอัตลักษณ์เป็นของ
ตนเอง (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์, 2556)
ทั้งนี้จะพบว่าแทบทุกพื้นที่ล้วนมีความกังวลและห่วงใยกับบางประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนามา
ซึ่งผลกระทบต่อสังคม การเมือง และวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทาให้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่
เดิมในชุมชนจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการแก้ไขมากขึ้น ได้แก่
1) ปัญหายาเสพติดที่เกิดเพิ่มขึ้นในแทบทุกชุมชนนั้น นับได้ ว่าเป็นข้อกังวลใจของคนในชุมชนโดย
ส่วนใหญ่แทบทุกพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สสว.ทั้ง 12 แห่ง เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องกับ
ปัญหาอื่นๆ มากมายที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกในชุมชนโดยกล่าวว่า “มีการขนย้ายและนาเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อน
บ้านได้ง่าย และมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ” ซึ่งเป็นผลมาจากที่ว่า “ในอดีตมีการใช้ยาเสพติดเพื่อช่วยในการใช้แรงงาน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ประกอบอาชีพ แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มปริมาณของยาเสพติดและมีการขยายเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการเสพและการค้าก็
เพิ่มมากขึ้น” จากเสียงสะท้อนความคิดเห็นของผู้นาชุมชน และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในทุกพื้นที่มีความเห็นพ้องกันว่า
ปัญหายาเสพติดจะมีการแพร่ระบาด และขยายวงจรการเสพและค้ามากขึ้น และจะนามาซึ่งปัญหาการเพิ่มขึ้นของ
อาชญากรรม และลักทรัพย์โดยคนต่างด้าว รวมถึงในกลุ่มเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย ดังนั้นเมื่อมีการเปิดเสรี
อาเซียนเกรงว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะเข้ามาสร้างปั ญหาอีกจานวนมากและยากแก่การแก้ไข เพราะมีคนไทยคอยให้การ
ช่วยเหลือนั่นเอง จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิด อาจเนื่องด้วยการที่ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่รอยต่อกับเขตชายแดนไทยลาว อันเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้ามาของสิ่งเสพติดที่จะเข้ าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก หากชุมชนไม่มีการเฝ้าระวังและ
เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนต่างมองว่า “ปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งประเทศ
สมาชิกอาจนาเข้ามาในชุมชน ทาให้มีปัญหามากขึ้น ส่งผลกระทบกับชุมชนในเรื่องของปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย
และปัญหาอาชญากรรมก็จะเกิดมากขึ้น ซึ่งภายในชุมชนต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันและปราบปรามให้มากขึ้น ”
นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการแก้ไขของชุมชนเอง โดยกล่าวว่า “การแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน มีการจัดเวร
ยาม ชุดรักษาความปลอดภัยร่วมกับหัวหน้าสายตรวจตาบล
2) ในส่วนของมิติความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากคนไทยในพื้นที่เคยถูกแรงงานต่าง
ด้าวปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ทาร้ายร่างกายเพื่อเอาทรัพย์สิน หรือเมาสุราแล้วอาละวาดทาร้ายคนอื่นทั้งคนไทยและคน
ต่างด้าว นอกจากนี้บางพื้นที่ยังได้สะท้อนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั บผลกระทบอันเนื่องมากจากความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การขับขี่ยานพาหนะของคนต่างชาติ โดยใช้รถจักรยานยนต์ (บิ๊กไบค์) จากประเทศมาเลเชีย
ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง หรือการขับขี่รถที่มีสมรรถนะความเร็วสูง ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุรุนแรงเพิ่มขึ้น
ยามเกิดการพลิกคว่า เฉี่ยวชน หรือประสานงากันขึ้น การขนส่งทางถนนยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุสูง
ดังนั้นการดาเนินกิจกรรมด้านขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์ หรือระบบการขนส่งสินค้าจึงไม่มุ่งหวังเพียงแต่การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนและตรงตามเวลาเท่านั้น ผู้ประกอบการจาเป็นต้องตระหนักถึงเรื่อง
ความปลอดภัยในระหว่างการขนส่งทางถนนด้วย เป็นต้น อีกทั้งการเอาช่องว่างของกฎหมายไทยมาใช้ในการกระทาผิด
กฎหมายไทย อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากการหลั่งไหลเข้ามาของคนต่างด้าวหลังเปิด
ประชาคมอาเซียน
3) มิติชุมชนนั้นจะเห็นได้ชัดว่า การพัฒนาจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองนั้น ซึ่งมุ่งเน้นเพียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจอาจทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกแบ่งแยก ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจและความเอื้ออาทรต่อกัน เป็นวิถี
ชีวิตเป็นแบบคนเมือง ตลอดจนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แพร่กระจายเข้าไปในชุมชน ทาให้ทุนชุมชนในชนบท
ซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้มแข็งของชุมชนลดลง ทาให้ความสัม พันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และผูกพันกันเป็นชุมชน ลดลงตามไปด้วย
4) เมื่อมีการรวมตัวของผู้คนหลากหลายแตกต่างทั้งภาษา วัฒนธรรม ความคิดที่แตกต่างกัน อาจ
ทาให้เกิดความแตกแยกและทะเลาะเบาะแว้งได้ เกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น ปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดมากขึ้น
ยากต่อการควบคุม เกิดปัญหาการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลื่อมโทรมเร็วขึ้น โรคภัยไข้
เจ็บ แพร่ระบาดมากขึ้น มีผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากขึ้น ปัญหาเรื่องภาษาในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และภาษา
อาเซียน เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในสังคม
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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5) มิติครอบครัว มีหลากหลายมุมมองจากการสังเคราะห์ข้อมูล เช่น ปัญหาครอบครัว อันเกิดจาก

การหย่าร้างจะมากขึ้น ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสาคัญที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นที่นับวันยิ่งจะ
รุนแรงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ตามสมัยนิยมจนไม่คานึงถึงความเหมาะสม จนกลายเป็นปัญหาการมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในลักษณะต่างๆ ของกลุ่มเยาวชนที่น่าเป็นห่วงยิ่งนัก สาเหตุต่างๆ นั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ทา
ให้สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอลง ซึ่งอาจสืบเนื่องจากความมีอิสรเสรีภาพทัดเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย ทาให้
หญิงมีอิสระในการตัดสินปัญหาของตนเอง มาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทาให้
ความคิดอ่านของคนค่านิยมของคนในสังคมเปลี่ยนไป
6) มิติการเมืองนั้น พบว่าการที่มีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนั้นย่อมส่งผลให้เกิด ปัญหาประชากร
ล้นเมืองจากการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่ในจานวนที่มากขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการแย่ง
อาชีพกับแรงงานไทย เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมาเป็นห่วงโซ่ ซึ่งทาให้ยากต่อการจัดระเบียบทางสังคม
7) มิติสิทธิและความเป็นธรรม แนวโน้มผลกระทบอันเกิดจากการกระทาความรุนแรงในครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิด (มีคดีความ) การแข่งขันด้านแรงงาน (ไทย-ต่างด้าว)
ทั้งนี้จากการสังเคราะห์ข้อมูลโดยรวมพบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า ปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งที่
เป็นปัญหาอย่างมากต่อเด็กและเยาวชนในทุกชุมชน ทาให้เยาวชนมั่วสุมยาเสพติดมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชน
ที่ติดกับเขตชายแดนไทย-ลาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่พึงระวัง และต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งนับวันปัญหาอาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากมีการ
เปิดเสรีอาเซียน เพราะช่องทางการเข้ามาของยาเสพติดก็จะมากขึ้นเช่นกันทั้งนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น
ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น
4.2.2 มิติด้านเศรษฐกิจ

เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีการตื่นตัวเพราะจะ
เกิดการแข่งกันมากขึ้น การลงทุน การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ และการผลิตสินค้ามีความหลากหลายเพื่อเพิ่ม
ช่องทางเลือกในการตัดสินใจให้ แก่ผู้บริโภค ทาให้เกิดการจ้างแรงงานด้วยค่าจ้างที่สูงกว่าประเทศในอาเซียนด้วยกัน
การแย่งกันผลิต แย่งกันลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดทั้งผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบเชิงลบในมิติต่างๆ อันเนื่องมาจาก
ภาวการณ์แข่งขันและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ดังนี้

ผลกระทบทางบวก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทาให้เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการขยายตัวของธุรกิจ
การค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งออก ธุรกิจได้ประโยชน์ มีการเข้ามาลงทุนในพื้นที่ สินค้าก็ส่งออกได้มาก
ขึ้น การเข้าสู่การเป็นเขตปลอดภาษี ทาให้สามารถขนส่งสินค้าได้ในราคาต้นทุนที่ต่าลง ต่อไปค่าขนส่งสินค้าถูกลง
พอกลายเป็นเขตปลอดภาษีผู้ผลิตสินค้าจะได้รับประโยชน์เนื่องจากวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตมีราคาต่าลง และ
จะมีการพัฒนาสินค้าเกษตร การสร้างงานและสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่
ในขณะเดียวกันจะพบว่า ชุมชนที่มีพื้นที่ ติดเขตชายแดนไทย-ลาว และมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สิ น ค้ า มาเป็ น ระยะเวลานาน ซึ่ งหากมองในเชิ ง ผลกระทบแง่ บ วก ชุ ม ชนนี้ ส ามารถที่ จ ะปรับ ตั วและรองรับ การ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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เปลี่ยนแปลงจากการเปิดเสรีอาเซียนได้เร็วกว่าพื้นที่อื่น ซึ่งหากชุมชนมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น และชุมชน
เตรียมพร้อมกับการเข้ามาของประเทศสมาชิก และเตรียมการเรื่องการขนส่ง การกระจายสินค้า และการบริการได้
พร้อม ก็จะทาให้ชุมชนได้เปรียบในเชิงการค้าและธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ การเปิดเสรีอาเซียน จะทาให้เกิดตลาดสินค้า
และบริการที่ใหญ่ขึ้น ทาให้ผู้ประกอบการในชุมชน มีโอกาสทางการลงทุนที่ ดี แต่อาจมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
รายย่อยบ้างที่อาจจะยังปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การเปิดเสรีก็จะเอื้อให้เกิดการผลิตในลักษณะที่ทาให้มี
การผลิตมากขึ้น แต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่าลง ส่งผลให้โอกาสทางการค้ามีมากขึ้น
หากพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจระดับชุมชน พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ล้วนมีทรัพยากรและภูมิปัญญาที่
หลากหลาย ซึ่งทาให้เกิดการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่ผลิตจากธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น ทาให้เกิด
อาชีพในชุมชน คนในชุมชนสามารถนาภูมิปัญญาเหล่านั้นมาประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้ เกิดธุรกิจท่องเที่ย วด้าน
ต่างๆในชุมชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร รวมถึง ธุรกิจบริการ เช่น นวด สปา เสริมสวย เป็นต้น ทั้งนี้ภาษาจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทา
ให้นั กท่องเที่ ยว หรื อผู้ ม าใช้ บ ริการ ให้ ค วามสนใจในบริการนั้ นๆ การเปลี่ยนแปลงต่ อการตื่ นตั วของการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การเปิดให้เป็นการค้าเสรีทาให้การแข่งขันสูง ทาให้คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับความต้องการให้ได้มากที่สุด เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจผู้บริโภค เพิ่ม
คาอธิบายผลิตภัณฑ์เป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นมากขึ้น
ผลกระทบเชิงบวกมีเพียงการตั้งข้อสันนิษฐานว่า สภาพเศรษฐกิจของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่น่าจะดี
ขึ้นหากมีการเตรียมความพร้อมในมิติต่ างๆ ดังกล่าวมาแล้วนั้นอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในอนาคต
อันใกล้นี้ ภายหลังการเปิดประชาคมอาเซียน อาจจะมีการเข้ามาของอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น โดยเมื่ออุตสาหกรรม
ต่างๆ เข้ามามากขึ้น อาจจะส่งผลต่อปริมาณการจ้างงานของคนในพื้นที่มากขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วย
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ทาให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น มีการส่งออกสินค้าและบริการมากขึ้น สินค้าและการบริการหลากหลายมากขึ้น เป็นทางเลือก
สาหรับผู้บริโภค สินค้าและบริการต่างๆ อาจมีราคาถูกลง เนื่องจากเกิดการแข่งขันในระบบมากขึ้น เป็นผลดีแก่กลุ่ม
แรงงานฝีมือ เนื่องจากมีค วามเสรีในการประกอบอาชีพมากขึ้น เกิดการท่องเที่ยว การพัฒนาเทคโนโลยี การค้า
การส่งออกจะดีขึ้น คมนาคมจะดีขึ้น การแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศ การค้าขาย มีอิสระ มีความเป็นเสรีมากขึ้น
มี ก ารแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า ได้ เรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งๆ เช่ น ภาษาอาเซี ย นต่ า งๆ แรงงานต่ า งชาติ ห าง่ า ย ค่ า แรงถู ก
ความอดทนสูง คนไทยจะตื่นตัวมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

ผลกระทบทางลบ
หากพิจารณาในภาพของเศรษฐกิจระดับประเทศนั้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่าการ
เปิดประชาคมอาเซียนนั้น ชุมชนอาจจะเกิดการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น ทาให้ตลาดการค้า
ผลผลิ ต ทางการเกษตรมี ค วามต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ และผลผลิ ต สู ง ขึ้น จนเป็ น สาเหตุ ให้ ป ระชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมขาดแคลนวัต ถุ ดิบ หรือเกษตรกรไม่สามารถผลิต ผลผลิต ทางการเกษตรได้ทั นตามความต้ องการของ
ท้องตลาดเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจะมีการตื่นตัวเพราะจะเกิดการแข่งกันมากขึ้น
การลงทุนและการผลิตสินค้ามีความหลากหลายเพื่อเพิ่มช่องทางในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคทาให้เกิดการแย่งกันผลิต
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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แย่งกันลงทุน การผลิตที่มากเกินความต้องการ อาจทาให้เกิดสินค้าล้นตลาด การจ้างแรงงานด้วยค่าจ้างที่ต่าลงทาให้
ชาวต่างชาติในสมาชิกอาเซียนเข้ามาทางานที่ประเทศไทยมากขึ้น ทาให้คนในประเทศในบางส่วนเกิดภาวะตกงานไม่มี
เงินนามาดารงชีวิตซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่อไปในอนาคต
สาหรับแนวโน้มของผลกระทบทางสังคมของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อชุมชน เป็นข้อห่วงใย
ที่สะท้อนจากตัวแทนในบางพื้นที่ ซึ่งมีความกังวลเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
1) ข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาส
2) ปั ญ หาด้ า นแรงงานเป็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ มาก และกระทบต่ อ คนในชุ ม ชนเป็ น อย่ า งมาก
โดยเฉพาะเรื่องของค่าแรง และเรื่องของการแย่งงานคนไทยทา เนื่องจากปัจจุบันได้มีกลุ่มคนต่างด้าวมีการรับงานทาเอง
ซึ่งจากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมจากทั้ง 12 สสว. ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนต่างๆ มานั้น พบว่าผู้นาชุมชนแทบทุกพื้นที่
ต่างเห็นพ้องกันว่า “ปัญหาด้านแรงงาน เกิดจากแรงงานจากต่างประเทศ (ลาว) ที่เข้ามาทางานในชุมชนมากขึ้น
เพราะถ้าจ้างคนลาว ค่าแรงจะน้อยกว่าคนไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อชุมชน คือถูกแย่งงาน” จากประเด็นดังกล่าว ชุมชน
มองว่า “การแก้ปัญหานี้ ควรแก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้จ้างคนไทยด้วยกัน เพราะมีฝีมือดีกว่า ในขณะเดียวกันเมื่อมี
การขยายตัวในภาคของอุตสาหกรรมมากขึ้น อาจทาให้ส่งผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษในด้านต่างๆ มาก
ขึ้น โดยเฉพาะชุม ชนที่ตั้ งอยู่ในเขตอุต สาหกรรม เป็นต้ น จากปัญ หาต่ างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอันเนื่องมาจากมิติ
ประเด็นทางเศรษฐกิจนั้น จะเห็นได้ว่าล้วนมีความเกี่ยวโยงจากมิติหนึ่งไปสู่มิติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อทั้งมิติทาง
สังคม การเมือง วัฒ นธรรม หรือมิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดังนั้ นหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรคานึงถึงแนวทางในการจัดการปัญหาอันจะส่งผลกระทบด้านต่างๆ อย่างบูรณาการให้ได้มาก
ที่สุดจึงจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนได้อย่างเข้าถึง
3) ในขณะเดี ย วกั น เมื่ อ เกิ ด การแข่ งขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากชุ ม ชน หรื อ สิ น ค้ า OTOP ของไทย
ซึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ของประเทศในอาเซียนนั้นมีลักษณะผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงและใกล้เคียงกันมากเช่น

ผ้าไหม สินค้าทางการเกษตร หรืองานจักสานต่างๆ เป็นต้น อาจทาให้เกิดผลกระทบในแง่การแข่งขันกันเรื่องราคาและ
คุ ณ ภาพตามมา เนื่ อ งด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ างๆ ของประเทศไทยมี แนวโน้ ม ที่ จ ะแพงกว่า ประเทศเพื่ อ นบ้ า น อาทิ
สาธารณรัฐประชาชนลาว และสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น
4.2.3 มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเชิงบวก
จากการสังเคราะห์ข้อมูลโดยรวมในมิตินี้พบว่า ในประเด็นผลกระทบเชิ งบวกมีการสะท้อนเพียงบาง
พื้นที่ ซึ่งในส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ได้มีการกาหนดแผนและมาตรฐานการป้องกัน
และบรรเทาวิกฤติ ท างด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้ งได้วางแผนการซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยติ ดต่อประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ บางชุมชนได้มีการจัด
โครงการส่งเสริมการจัดการวัสดุรีไซเคิลมุ่งสู่อาเซียน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ผลกระทบเชิงลบ
จากการสังเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุข ในมิติสุขภาพ พบว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ
ที่จะเพิ่มมากขึ้นตามจานวนของแรงงานต่ างด้าวที่เข้ามาในพื้นที่ต่างๆ ในขณะเดียวกันการป้องกันโรคระบาดที่มาจาก
คนต่างด้าวเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อม ซึ่งเห็นได้จากข่าวตามสื่อต่างๆ ที่เปิดเผยเกี่ยวกับการ
กลับมาระบาดของโรคบางโรคที่เคยสูญหายไปจากประเทศไทยแล้ว แต่อาจกลับมาพบเจออีกครั้ งในระยะหลัง ซึ่งพบ
เจอในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เช่น โรคเท้าช้าง โรคอีโบลา โรคกาฬหลังแอ่น เป็นต้น ทาให้ประเด็นปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคที่ ม าจากคนต่ า งด้ า ว กลายเป็ น แนวโน้ ม ของปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ผู้ น าชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น แสดงความกั ง วล
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาแหล่งน้าในการทาเกษตรกรรมไม่เพียงพอ ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามในทุกชุมชนยังมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีการทางานที่เข้มแข็ง แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้น ผู้นาชุมชนก็ยอมรับว่ายังไม่แน่ใจว่าในอนาคตสถานการณ์โรคระบาดที่มาจากคนต่างด้าวจะเป็นอย่างไร เมื่อถึง
เวลานั้นก็คงต้องคอยดูสถานการณ์ต่อไป มิติด้านอาหาร บางชุมชนได้มีการสะท้อนถึงการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบใน
การผลิตอาหาร ไม่เพียงพอกับความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านที่มีปริมาณการเข้ามาของแรงงานจานวนมาก ใน
ขณะเดียวกันหากมองด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชี พด้านอาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดการแต่
ยังไม่มีความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะโครงการฮาลาล มิติสิ่งแวดล้อม ในชุมชนประสบปัญหาพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก
ทาลาย จึงมีการจัดทาโครงการ เพื่อการอนุรักษ์ เช่น การปลูกหญ้าแฝก การกาหนดพื้นที่ป่าชุมชน ชุ มชนควรมีการ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ แต่ปัจจุบันประสบปัญหาในพื้นที่บริเวณที่มี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาพักอาศัย เช่น ความเป็นอยู่ บริเวณที่พักอาศัยไม่สะอาด ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมี
การปลูกฝังจิตสานึกเกี่ยวกับ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชนและแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และหลายชุมชนอาจ
ต้องเผชิญกับผลกระทบด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทาลายระบบนิเวศน์ในชุมชน และนาไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมเนื่ อ งจากอาจจะมี ค นนอกพื้ น ที่ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนต่ างด้ าวที่ จ ะเข้า มาเพิ่ ม มากขึ้ นหลั ง เปิ ด ประชาคม
อาจจะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากป่าชุมชนจานวนสูงขึ้นเช่น ปัญหาการทิ้งขยะไม่ถูกที่ และน้าเสีย ซึ่งพบว่าสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการขาดจิตสานึกสาธารณะต่อส่วนรวม ซึ่งจะเห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือแหล่งน้า โดยไม่ทิ้ง
ลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งลักลอบนาสิ่งปฏิกูลไปทิ้งตามที่ว่างเปล่าและบางปัญหาเกิด
จากเข้ามาของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงปัญหาการบุกรุกป่าชุมชน เนื่องจากในปัจจุบัน มีการเข้ามาเก็บของป่า
โดยประชาชนนอกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการดูแลป่าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านยังมีความหละหลวม ไม่เป็นทางการ
มากนัก ท าให้ผู้ น าก็กังวลเช่น กันว่า เมื่อเปิ ดประชาคมอาเซียน จะมีการเข้ามาบุกรุกพื้น ที่ป่ าชุม ชนเพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากกลุ่มคนต่างด้าวด้วยหรือไม่
ในส่วนของมิติที่อยู่อาศัย ได้แก่ ปัญหาการขายที่ดินเพิ่มขึ้นผู้นาชุมชนมีข้อกั งวลว่า การขายที่ดิน
อาจจะสูงขึ้น ด้วยเหตุผลแรงจูงใจจากการเสนอราคาที่สูง เมื่อเป็นเช่นนั้น การขายที่ดินเพิ่มมากขึ้น อาจจะส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่ต้องย้ายที่อยู่ไปอาศัยและประกอบอาชีพที่อื่นส่งผลให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ของชุมชนอาจจะไม่
เข้มแข็งเหมือนในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของคนในชุมชน ได้รับการยอมรับจากผู้ให้ข้อมูล
ว่า ตาบลสิงห์มีทุนทางสังคมที่เด่นชัดคือความสัมพันธ์ ความเอื้ออาทรของคนในชุมชนที่ดีเยี่ยม การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่นาพาความเปลี่ยนแปลงทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจ การขยายพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ จังหวัดกาญจนบุรีคือเป้าหมายหลัก น่าจะส่งผลให้การตั ดถนนใหม่ และการย้ายถิ่ นฐานการ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ประกอบอาชีพ ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่อาจจะลดน้อยลง นอกจากนี้ อาจเกิดปัญหาการขาดแคลน
ที่ดินทากินได้ในอนาคต เนื่องจากประชาชนทั่วไปหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น หรือเกิดจากการคว้าน
ซื้อที่ดินของนายทุน เพื่อนาไปประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะที่ดินที่ใกล้ชายแดนประเทศต่างๆ
กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้แบ่งผลกระทบที่อาจจะเกิดจากประชาคมอาเซียนในระดับชุมชนไว้ 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ด้วยกันดังนี้
มิติด้านสัง คม การเมือ ง และวัฒ นธรรม ประกอบด้วย มิติด้านการศึกษา มิติชุม ชนและการ
สนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม
มิติการเมือง และมิติครอบครัวอาทิ ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองการปกครองของสมาชิกอาเซียนอาจนามาซึ่ง
ความขัดแย้ง
เมื่อคนในอาเซียน หากเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ อาจส่งผลกระทบต่อวัฒ นธรรมและอัต
ลักษณ์ของชุมชน หรืออาจจะเกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม หรือจะเป็นในกรณีของ
ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตอาจจะนามาสู่ความขัดแย้งในปัจจุบัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของ
ผู้คนที่มีข้อจากัดลดลงย่อมนามาสู่ปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ
มิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มิติการมีงานทาและรายได้อาทิการเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็วหรือสินค้าที่มาจากประเทศที่มี
ต้นทุนถูกกว่าสู่ตลาดภายในประเทศอันกระทบต่อทุกระดับชุมชน หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผล
ลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆในประชาคม หรือในภู มิภาคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นกรณีวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี 2540 ใน
ขณะเดียวกันการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็อาจนามาสู่ความไม่มั่นคงทางอาหาร
มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพ มิติอาหาร และมิติ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน อาทิ ความแตกต่างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจน
ระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อ
ชนิดใหม่ๆ ในชุมชน นอกจากนี้การถ่ายเทของผู้คนอาจก่อให้เกิดขยะและมลภาวะที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ควบคู่ ไปกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก็นามาซึ่งมลภาวะ ตลอดจนการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทาให้พื้นที่สี
เขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 5
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
การศึกษาวิจัยโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (focus group) จากผู้ให้ข้อมูลที่ สาคัญ โดยการเจาะจง
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้พื้นที่ที่สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1–12 (สสว.1–12)
ซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภาคเป็นพื้นที่ในการศึกษา เพื่อศึกษาถึงวิธีการเสริม สร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชนในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุ มชน และเพื่อวางแนวทางการเสริมสร้างระบบการจัดการ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่ มเป้าหมายจากการ
เข้าสู่ประชาคม โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1 ข้อมูลจากพื้นที่กับการสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในการศึกษาโครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน พบว่า ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมและ
บริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกัน ทาให้เกิดทุนทางสังคมที่ความหลากหลาย ดังนั้น ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจึงควรใช้โอกาสที่จะเกิดขึ้นมาพัฒนา เพื่อนาไปสู่การ
เสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมให้ชุมชน ดังนี้
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบทั้ง ด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ซึ่งชุมชน
เองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมสาหรับสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อรองรับ
ผลกระทบไว้แล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากแต่ละชุมชนนั้นต่างมีระบบการจัดการทางสังคมที่มากน้อยแตกต่างกันตาม
ศักยภาพ ดังนั้นแต่ละชุมชนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นโดยการเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมเพื่อ
รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมในทุกด้าน ในส่วนนี้จึงเป็นการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมของชุมชนในปัจจุบัน และแนวทางการเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคม และ/หรื อนาภูมิคุ้มกันทางสังคมมา
รองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา
จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่
ใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ได้ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่
ละประเทศอาเซียน เพื่ อยกระดับ คุณ ภาพการศึกษาและการพัฒ นาศักยภาพของบุค คลและหน่วยงาน โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้เป็นประจา เพื่อให้เกิดการ
ปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยระบบการจัดการที่แต่ละแห่งสะท้อนมานั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ด้านการศึกษามีการวางแผน เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ การจัดสรรบุคลากรที่เข้ามาถ่ายทอดให้ความรู้ รัฐบาล
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ต้องมีความชัดเจนเรื่องนโยบายด้านการศึกษา การจัดให้มีการปรับหลักสูตรการเรียน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู
และภาษาจีน ในชั้นประถมศึกษา โดยเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนของรัฐเป็นแกนในการสนับสนุน ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจจาก
แกนนาชุมชนแห่งหนึ่งได้สะท้อนไว้ว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังควรเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เข้า
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค รอบครัวอบอุ่นโดยเน้นการดึงเอา
วัฒ นธรรมที่ มี อ ยู่ ในแต่ ล ะชุ ม ชนมาประยุ ก ต์ ใช้ร่วมกั บ สถาบั น การศึ กษา โดยการวางระบบบริห ารจัด การอย่ าง
บูรณาการร่วมกัน และการอนุรักษ์ภาษาถิ่นและให้ความสาคัญกับการศึกษาในระดับพื้นฐาน โดยพัฒนาสถานศึกษา
ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้พบว่าในส่วนของการมองระบบการจัดการทางสังคมในมิตินี้นั้น
พบว่าทุกชุมชนทั้ง 12 แห่งได้มีการสะท้อนความคิดเห็นถึงการมีระบบอาสาสมัคร (อสม.) ช่วยดูแลในระดับชุมชน
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เอดส์) รวมถึงการสร้าง
กิจกรรมให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีการทางานร่วมกันเพื่อร่วมมือกัน สอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส
ออกตรวจ แบ่งโซนหรือจัดพื้นที่สาหรับคนต่างชาติ ทาประวัติขึ้นทะเบียนการอยู่อาศัยและชี้แจงกฎระเบียบของการ
อยู่ร่วมกันในชุม ชนมีมาตรการลงโทษ ทาทัณ ฑ์ บ นของโรงเรียน ในระดับ ชุม ชนได้มีการสร้างความร่วมมือในการ
เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของ อปพร. ทหาร ตารวจ มีการอบรมให้ ความรู้เรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์
รู้เท่าทั นอาชญากรรม นายจ้างต้ องมีการดูแลแรงงานที่ดี เพื่ อให้อยู่ ร่วมกัน ในชุม ชนได้ต ามกฎระเบี ยบ เป็น ต้ น
นอกจากนี้บางชุมชนได้สะท้อนความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการด้านภาษาและการสื่อสารไว้ว่า ในบางชุมชนได้มีการ
ดาเนินการคัดเลือกแกนนาเยาวชน ประชาชนในชุมชน เพื่อเข้าฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานให้สามารถพูดสื่อสาร
กันได้ เช่น การทักทาย การต่อรองราคาสินค้า และมีการรณรงค์ให้ใช้ในชีวิตประจาวัน มีการสอนผ่านวิทยุชุมชน
ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเป็นประจาเพื่อความคุ้นเคย เป็นต้น
ในส่วนของมิติสิทธิและความเป็นธรรม และมิติการเมืองนั้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีการ
สะท้อนไว้ไม่มากนัก พบว่าในส่วนของการเสริมสร้างการจัดการนั้น ชุมชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่
ทาการแนะนาความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายในประเทศและต่างประเทศ
หรือการจัดอบรมให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยในระบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจให้รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย เพื่อประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมิติด้านการมีงานทาและรายได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่ มอาชีพที่มีอยู่ในแต่ละพื้ นที่ และการเพิ่มศักยภาพและการอบรมอย่างบูรณาการทั้งประเด็นและ
กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยอาศั ย ความเป็ น ระบบในการหนุ น เสริม ให้ เกิด การบริห ารจัด การอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาทิ
การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้ชัดเจน (มีแบรนด์) ได้สินค้ากลุ่มอาชีพ OTOP วิสาหกิจชุมชน มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมอาชีพโดยภาครัฐ การมีศูนย์ฝากขาย
ประจาตาบล มีป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาของประเทศอาเซียน และการเสริมสร้างระบบการจัดการด้านอาชีพที่เป็นรูปธรรม มีการเสนอแนะให้ดาเนินการ
พัฒนาฝีมือ เพิ่มทักษะความรู้ให้ดีขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านฝีมือแรงงานให้มีความรู้หลายๆ ด้านและตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีการกาหนดค่าแรงอย่างชัดเจนระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ มีการออก
ใบรับรองฝีมือแรงงาน กาหนดคุ้มครองสิทธิแรงงานไทย ปิดกั้นแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข
เพื่อรักษางานบางอย่างที่เป็นภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผนไทย เป็นต้น
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติอาหาร จากสภาพปัญหาในบาง
ชุมชนพบว่า มีอาหารหลายอย่าง มีกลุ่มแม่บ้านที่มีความพร้อมดาเนินการ แต่ยังขาดวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
ประกอบกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนนั้นยังไม่มีความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะโครงการฮาลาล ในส่วน
ของการผลิ ต อาหารฮาลาล (Halal Food) ไม่ เพี ย งแต่ ช าวไทยมุ สลิ ม ที่ จ าเป็ น ต้ อ งบริโภคอาหารฮาลาลเท่ านั้ น
แต่ ผู้ประกอบการซึ่งต้องการผลิตอาหารฮาลาลจาหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมในประเทศ และผลิตเพื่อการส่งออกใน
ตลาดโลกมุสลิมก็จาเป็นต้องให้ความสนใจอย่างจริงจัง และดาเนินกระบวนการผลิตอาหาร ฮาลาลให้ถูกต้องตาม
บัญญัติศาสนาอิสลามและ ทั้งในด้านการพัฒนาวัตถุดิบ โดยระบบการจัดการทางสังคมเพื่อรองรับผลกระทบในด้านนี้
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาสารตกค้างในอาหาร ปัญหาการรับ ประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ราคาอาหารแพงขึ้น
เป็ นต้ น จากการสังเคราะห์ ข้อมูลภาพรวมจึงได้พบว่าในหลายชุม ชนได้วางระบบการจัดการทางสังคมเพื่อรองรับ
ผลกระทบด้านนี้ไว้อย่างดี อาทิ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการปลูกเอง ผลิตเองและใช้เองในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ในระดับชุมชนยัง
มุ่งเน้นการวางระบบส่งเสริ มพัฒนากลุ่มอาชีพและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพ สร้างจุดเด่นของสินค้า จดทะเบียนสินค้า กาหนดราคากลางหาตลาดรองรับ
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติสุขภาพอนามัย โดยส่วนใหญ่พบว่า
ชุ ม ชนหลายแห่ งได้ ท าการเก็ บ รวบรวบข้ อ มู ลสถิ ติ การติ ด ตามเฝ้ าระวัง รวมทั้ งการพ่ น หมอกควัน เพื่ อก าจัด ยุ ง
การตรวจตราแต่ละบ้าน มีมาตรการที่จะปรับเป็นเงินกรณีพบว่าบ้านใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/ลูกน้า มีการตรวจ
สุขภาพ ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับ โรคระบาด โรคอุบัติ ใหม่ต่ างๆ พึงระวังด้วยภาษาหลากหลายในกลุ่ม ประเทศ
อาเซียน นอกจากนี้เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวชุมชนบางส่วนได้สะท้อนถึงระบบการจัดการผลกระทบดังกล่าวไว้ว่า
ควรสร้างหน่วยงานคัดกรองและเฝ้าระวังโรคระบาดในบริเวณชายแดน และโดยมีการจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์
ด้วยเอกสารให้ความรู้ หรือแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ อีกทั้งเพิ่มการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกัน
และดูแลตนเอง เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคระบาดต่าง ๆ ให้ความรู้ในการป้องกันโรคระบาด และเอดส์ให้กับแรงงานต่าง
ด้าวเพิ่มขึ้น ตลอดจนการจัดอบรมให้ค วามรู้กับแกนนา (อสม.) นายจ้าง ประชาชนทั่วไป ให้รู้ถึงวิธีการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรค มีการป้องกันโดยออกตรวจสุขภาพของชาวต่างชาติ การเฝ้าระวังโรคต่างๆ สอดส่องดูแล
ชาวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ทั้งนี้พบว่าแทบทุกท้องถิ่นมีการจัดสาธารณสุขขั้นมูลฐาน โดยมีแกนนาอาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ้านทุกเดือน รณรงค์ให้ความรู้ แบ่งปันข้อมูล สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
การจัดการตนเองของชุมชนที่เป็นการดาเนินการป้องกันก่อนจะ เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
พื้นที่ ได้มีการกาหนดแผนและมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาวิกฤตทางด้านสังคม และการป้องกันปัญหาต่างๆ
ที่คาดว่าจะเกิด อาทิ ปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่เป็นอยู่ เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เช่น การขยายตัวจากเมืองเล็กเป็นเมืองใหญ่ การแออัดของประชากร ทาให้เกิดแหล่งปัญหาเสื่อมโทรมมากขึ้น
และผู้ประกอบ อาชญากรรมก็มักจะเกิดสาเหตุทางสภาพแวดล้อมผลักดัน คนในเมืองใหญ่ๆ จะไม่ค่ อยมีการติดต่อ
สัมพันธ์กัน มีความแออัดยัดเยียด มีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยต่างกันมากเมื่อประกอบการกระทาผิดแล้วจะมีผู้
ทราบได้ยาก มีโอกาสหลบหนีได้ง่าย ด้วยเหตุผลนานาประการดังกล่าวมานี้จึงกลายเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมได้ง่าย
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ประกอบกับการที่เด็กเยาวชนมักคุ้นชินกั บการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดๆ จนอาจจะเห็นเป็นของธรรมดา และกรณีปัญหา
ยาเสพติดนั้น อาจจะเกิดจากการถูกชักชวนจากเพื่อนสนิทที่กาลังติดยาอยู่ และอยากจะให้เพื่อนลองบ้าง ปัญหานี้เกิด
กับเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวขาดความอบอุ่น ใจแตก นาไปสู่ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา
ระบบการจัด การทางสั งคมในมิ ติ ดั ง กล่ า วนี้ ป ระกอบด้ วย การบริห ารจัด การคน โดยการจั ด
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอช่วยกันตรวจสอบและดูสังคมในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยภาคประชาชนจัดตั้งกันขึ้นเองและไม่หวังพึ่งพิงหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด ในขณะที่ชุมชน
ส่วนใหญ่ได้สะท้อนมุมมองต่อการจัดการปัญหาดังกล่าวไว้ว่า ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เหล่ านี้ ต้อง
สร้างระบบการติดตามและการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งชุมชมและภาครัฐ
นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงกับสถาบันศาสนา โดยกาหนดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีการเทศน์ การอบรม ด้านยาเสพติด
หรือด้านอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์แทรกเข้าไปในหัวข้อบรรยายต่าง ๆ ของพระสงฆ์เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีกรณีตัวอย่างของศูนย์อุ่นใจเมื่อใช้บริการ ของตาบลสมอโคนพบว่า จากกรณี
การเกิดภัยแล้ง และน้าท่วม เป็นประจาในพื้นที่ตาบลสมอโคน จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวมานี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ให้เกิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลสมอโคน ร่วมกับกลุ่มผู้นาชุมชน ผลักดัน
ให้ มีการแต่ งตั้ ง คณะท างานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือในยามที่เกิดภัยพิบั ติ ขึ้นในพื้น ที่
ลักษณะการทางานในช่วงเริ่มต้นนั้น ทุกอย่างเข้ามาร่วมกันด้วยจิตอาสา ช่วยซึ่งกันและกันจนคนในตาบลสมอโคน
รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจ ด้วยมีศูนย์ป้องกันนี้ คอยเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลื อได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นที่มา
ของชื่อ “ศูนย์อุ่นใจเมื่อใช้บริการ”
มิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและพลังงาน จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดแผนและมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาวิกฤต
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ติดต่อประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทาโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรับผิดชอบและปลูกจิตสานึกร่วมกันถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน
เพื่อกระตุ้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดการด้วยคนในชุมชนเอง ด้วยการวางระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อตกลง
ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทา ในส่วนนี้จึงขอยกตัวอย่างปัญหาขยะ ปัญหาน้าเน่าเสียอันเกิดจากการขาดจิตสานึกในการ
ทิ้งสิ่งปฏิกูลโดยไม่คานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรของส่วนรวม เพื่อให้เกิดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ระยะยาวนั้น นอกจากการรณรงค์ปลูกฝังแล้วควรกาหนดมาตรการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนหรือสถานประกอบการทุก
แห่งมีถุงขยะเป็นของตนเอง โรงเรียน บ้าน วัด สถานที่ราชการต้องมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสานึกด้านขยะ สถาน
ประกอบการ/โรงแรม/รีสอร์ท ต้องมีการบาบัดน้าเสีย ทั้งนี้กิจกรรมที่หลายชุมชนได้สะท้อนถึงการจัดการที่ผ่านมา
มีหลากหลาย เช่น การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะที่ถูกต้อง และการประกวดให้รางวัลแก่ชุมชน
ที่มีการจัดการขยะ
จากการศึ ก ษาข้อ มูล ในพื้ น ที่ ต่ างๆ ที่ อยู่ ในความรับ ผิ ดชอบของ สสว.1–12 นั้ น พบว่า โดย
ภาพรวมแล้วชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก จาเป็นต้องมีการ
เสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมที่เกิดจากการจัดการภายในของชุ มชนอย่างเข้มแข็งให้มีมากขึ้นโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง
เมื่อ ประเทศไทยกาลัง จะเข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ย น เพื่ อ ให้ ชุม ชนมี ค วามพร้อ มและความเข้ม แข็งสามารถรับ มือ กั บ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่หวั่นไหวหรือแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโดยไม่หลงเหลือเอกลักษณ์ความ
เป็นตัวของตัวเอง ระบบการจัดการทางสังคมอันดับแรกที่ควรเสริมสร้างให้มีมากขึ้นและเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับภูมิคุ้มกันในระดับอื่นๆ คือภูมิคุ้มกันทางสังคมในระดับครอบครัว ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันผลกระทบจาก
ภายนอกให้ แก่สมาชิ กในครอบครั ว โดยเฉพาะกลุ่ม เด็ก และเยาวชนที่ มีโอกาสเสี่ ยงที่ จ ะได้ รับ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ในส่วนนี้ใคร่ขอยกตัวอย่างระบบการจัดการชนเผ่า ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็น
พื้นที่ติดชายแดน และมีจานวนแรงงานอพยพ แรงงานข้ามชาติส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านตาม เช่น ปัญห า
สุขภาพ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน วัฒนธรรม ปัญหาแย่งงาน การเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต เป็นต้น
ทั้งนี้แกนนาในชุมชนจึงได้มีแนวคิดที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ต้องการจัดระบบชนเผ่าเหล่านี้ด้วยตัวของ
ท้องถิ่นเอง ซึ่งนาโดย นายสมเดช ต๊ะทองคา กานันตาบลแม่ปะ จากการสังเคราะห์ข้อมูลว่าได้มีการสะท้อนถึ ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติดังกล่าว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสอง
ฝ่าย คือฝ่ายผู้นาชุมชนคนไทยและฝ่ายผู้นาชนเผ่า/แรงงานต่างด้าว ซึ่งถือว่าเป็นการทางานในรูปแบบคณะทางาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกัน การจัดระเบียบสังคม การกาหนดกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อลดข้อขัดแย้ง โดยมีการ
ทางานร่วมกันระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านและแกนนาของชนเผ่า/แรงงานต่าง
ด้าว จึงมีการจัดตั้งกลุ่มจัดการชนเผ่าอย่างไม่เป็นรูปธรรม มีการพูดคุยกันในเรื่องการจัดระบบชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่
มีการรวมกลุ่มกัน ด้วยจิตอาสาของคนที่ต้องการสร้างกระบวนการการทางานแบบพึ่งพาตนเอง แต่ การจัดการไม่เป็น
ระบบ ขาดทิศทางการดาเนินงาน ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ผู้นาชุมชนจึงได้นาแนวคิดการยึดถือเรื่ อง
ของการให้เกียรติแก่บุคคลนั้นเป็นสิ่งดีงาม ปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบแผนที่ยึดถือจากรุ่นไปสู่รุ่น
เช่นกัน รวมถึงการใช้วัฒนธรรมการให้เกียรติเพื่อสร้างศรัทธา สร้างจิตสานึก สร้างคุณงามความดี และสร้างความ
ผูกพันให้กับผู้คนในชุมชน ทุกฝ่ายเกิดความรั กความสามัคคี รวมถึงการหวงแหนคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมของ
ตาบลและได้นามาซึง่ การรวมใจ รวมคน รวมทุนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตาบล
อย่างไรก็ตามในการดาเนินการเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมนี้ ได้อาศัยเวทีประชาคมเป็น
หลักโดยการจัดระเบียบวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความสงบหมู่บ้านร่วมกันระหว่างแกนนาทั้งสองฝ่ายและ
ทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ การใช้กลยุทธ์การลงพื้นที่เข้าไปจัดเก็บข้อมูลประชากรแฝงโดยประสานงานกับแกนนา
กลุ่มชนเผ่าหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อนามากาหนดนโยบายในการพัฒนา ในเรื่อ งความมั่นคง รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อให้มีการบริการอย่างทั่วถึง โดยไม่แบ่งเชื้อชาติมีการจัดตั้งผู้นาชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในตาบลแม่ปะ
มาประมาณ 30 ปี เป็นผู้สื่อสารประสานงาน การหาผู้แทนจากชนเผ่าต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะทางาน ภาษาที่ใช้
สื่อสารใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาชนเผ่า ซึ่งจะมีการแปลโดยตัวแทนชนเผ่าที่เป็นคณะทางานและคณะทางานร่วมนี้จะ
เป็นผู้รักษากฎระเบียบที่กาหนดขึ้นร่วมกัน มีการตักเตือน ไกล่เกลี่ย ออมชอม หรือลงโทษ หากทาผิดกฎระเบียบ
ตั ว อย่ างกฎระเบี ย บที่ ต กลงร่ ว มกั น เช่ น ห้ ามออกนอกเคหะสถานหลั ง 3 ทุ่ ม ห้ า ม ทะเลาะวิ วาท ห้ ามขั บ ขี่
ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามลักขโมย ห้ามเดินขวางถนน ห้ามก่อความราคาญ เป็นต้น ในขณะเดียวกันนั้น
กระบวนการการมีส่วนร่วมในเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมของแต่ละพื้นที่นั้น ต้องเกิดการประสานพลังระหว่าง
แกนนาชุมชน และหน่วยงานทั้งในและนอกพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง จะเห็นว่า ในการวางระบบจัดการทางสังคมนั้น หากมี
เฉพาะคนไทยฝ่ายเดียว จัดการเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงลาพังคงยากจะสาเร็จ ในกรณีตัวอย่างดังกล่าวมานี้จึงเกิด
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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แนวคิดคณะทางานร่วมที่เป็นผู้นาชนเผ่า ทุกชนเผ่า ซึ่งจะทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ผู้สื่อสารด้วย ในแต่ละหมู่บ้านก็
จะมีทีมคณะทางานร่วมเป็นชนเผ่าประมาณ 5 คน
ดังนั้น จากมุมมองในมิติต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างระบบการจัดการทาง
สังคมที่หลากหลายนั้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทุนทางสังคมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลที่แสดงออกในรูปแบ บของการ
รวมกลุ่ม ความไว้วางใจ การมีบรรทัดฐานทางสังคมเดียวกัน และรวมถึงการมีเครือข่ายทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ แสดงออกให้ เห็น ได้อย่ างชัด เจนในรู ปแบบของวิถี ชีวิต เชื้อ ชาติ ศาสนา สถาบัน บรรทั ดฐาน ประเพณี
วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับภายนอก
ทุกภาคส่วน การมีผู้นา/ผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้มแข็ง การใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง จะเป็นตัวเสริมให้
ชุม ชนมีความพร้อมและเข้มแข็งอย่างเพียงพอในการผนึกกาลังกันเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคมเพื่อร องรับ
ผลกระทบต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ยังพบว่าหลายชุมชนสะท้อน
ถึงระบบการจัดการทางสังคมได้อย่างตรงกันในบางประเด็นนั่นคือ การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม การจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ใ ห้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือการสร้างอาชีพทางเลือกท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการ
เสริมสร้างระบบจัดการเฉพาะประเด็นเร่งด่วน โดยควรกาหนดให้มีการแต่งตั้งพัฒนาศักยภาพของคณะทางาน ซึ่งอาจ
อยู่ในลักษณะของการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานประจาปี และการสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.2 ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน

โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน ได้
ทาการศึกษาและรวบรวมผลงานทางวิชาการต่างๆ ตลอดจนข้อมูลจากสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 1-12
โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
โดยสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
มิติด้านสัง คม การเมือ ง และวัฒ นธรรม ประกอบด้วย มิติ ด้านการศึกษา มิติชุม ชนและการ
สนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มิติสิทธิและความเป็นธรรม
มิติการเมือง และมิติครอบครัว อาทิ ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองการปกครองของสมาชิกอาเซียนอาจนามาซึ่ง
ความขัดแย้ง เมื่อคนในอาเซียน หากเกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นก็ อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์
ของชุมชน หรืออาจจะเกิดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม หรือจะเป็นในกรณีของความ
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในอดีตอาจจะนามาสู่ความขัดแย้งในปัจจุ บัน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของผู้คนที่
มีข้อจากัดลดลงย่อมนามาสู่ปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ อาทิ ปัญ หายาเสพติ ด และปัญ หาอาชญากรรมใน
รูปแบบต่างๆ
มิติ ด้ า นเศรษฐกิ จ ประกอบด้ วย มิ ติ การมีง านท าและรายได้ อาทิ การเกิด วิกฤตการณ์ ท าง
เศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็วหรือสินค้าที่มาจาก
ประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่าสู่ตลาดภายในประเทศอันกระทบต่อทุกระดับ ชุมชน หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นกรณี วิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในปี 2540 ในขณะเดียวกันการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็อาจนามาสู่ความไม่มั่นคงทางอาหาร
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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มิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติที่อยู่อาศัย มิติสุขภาพ มิติอาหาร และมิติ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงาน อาทิ ความแตกต่างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจน
ระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อ
ชนิดใหม่ๆ ในชุมชน นอกจากนี้การถ่ายเทของผู้คนอาจก่อให้เกิดขยะและมลภาวะที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชน ควบคู่ไปกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม ก็นามาซึ่งมลภาวะ ตลอดจนการขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทาให้พื้นที่
สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง
การสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนในระดับของชุมชน จะต้อง
เริ่มต้นจากที่ปัจเจกชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยการคิดแบบพอเพียง แก้ไขปัญหาการเกษตรแบบพึ่งพา สร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพ เพิ่มศักยภาพและการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่ไปกับ การสร้างเอกลักษณ์ของ
ชุมชน สร้างองค์ความรู้ สร้างระบบคุณธรรม จากบ้าน วัดโรงเรียน ร่ว มมือกันสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ในส่วนของ
ปัญหาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ไม่ว่ าจะเป็นในด้านอาชญากรรม ยาเสพติด โรคระบาด ชุมชนช่วยกันตรวจสอบ
สอดส่อง ดูแล เหมือนกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อมก็ต้องพึ่งพาคนภายในชุมชนคอยสอดส่องดูแลเช่นกัน
ภายใต้สภาพแวดล้อมและบริบททางสังคมที่มีความแตกต่างกัน ไปบ้าง แต่ลักษณะของปัญหาและ
ผลกระทบในชุมชนต่างๆ ต่างก็มีลักษณะที่ร่วมกันอยู่ จึงจาเป็นจะต้องมีตัวแบบหรือโมเดลในการแก้ไขปัญหา ที่อาจจะ
ส่งผลกระทบสู่ระดับชุมชนร่วมกัน โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งตัวแบบหรือโมเดลในการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการ
เป็นประชาคมอาเซียนไว้ 2 ส่วน ส่วนแรก คือ กลไกเชิงอุดมการณ์ อันได้แก่ อุ ดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่
สองเป็นกลไกในเชิงปฏิบัติ ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล จะต้อง
ไปเริ่มที่ชุมชมหรือหน่วยย่อยระดับครัวเรือน หรือเรียกว่า “security begin at home” (Othman, 2009: 1044)
ซึ่งฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2534: 199) ก็ได้เสนอว่า

“พัฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ของชุม ชนไทยเป็นระบบชุมชน (communal) ไม่ใช่ระบบปั จเจก
สังคมไทยไม่ได้ผ่านระบบฟิวดัล แต่ผ่านระบบ Asiatic ซึ่งชุมชนได้รับการรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของระบบศักดินา โดย
ชุมชนหมู่บ้านชนบทของไทยมีที่ดินเป็นฐานทรัพยากรที่มีเหลือทาให้ชุมชนสามารถผลิตซ้า (reproduction) ในชนบท
ได้ตลอดเวลา” ดังเห็นได้จากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 1997 ชนบทของไทยได้กลายมาเป็นแหล่งดูดซับแรงงาน
ส่ว นเกิน จากภาคอุต สาหกรรมและภาคบริก าร ดั งนั้ น ชุม ชนจึงถื อ ว่าเป็ น ภาคส่ วนที่ ส าคั ญ ยิ่ งในการแก้ ไขปั ญ หา
ผลกระทบต่างๆ อันเกิดมาจากระบบทุนครอบโลกและกระแสโลกาภิวัตน์
5.2.1 กลไกเชิงอุดมการณ์: อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง

กลไกเชิงอุดมการณ์ คือ กลไกที่มุ่งหมายจะควบคุมวิธีคิด หรือระบบความคิดของผู้ค น ผ่าน
กระบวนผลิตซ้าต่างๆ อาทิ ผลิตซ้าผ่านสถาบันต่างๆ อย่างเช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
สื่อมวลชน อย่างในปัจจุบันวิกฤตทางสังคมสมัยใหม่มิได้เป็นเพียงแค่วิกฤตที่เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยเท่านั้น อาทิ
วิกฤตความมั่นคงสิ่งแวดล้อม วิกฤตความมั่นคงทางสุขภาพ วิกฤตอาชญากรรมข้ามชาติ และวิกฤตการอพยพข้ามชาติ
หรือที่เรียกกันว่าวิกฤตปัญ หาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Nontraditional Security Problems) ซึ่งทวีความรุนแรง
และขยายวงการคุกคามออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาค (Mely Caballero-Anthony, 2008) ภายใต้ เหตุ
ปัจจัยซึ่งก็คือ ระบบทุนนิยม (Capitalism) อันมีวิถีทางในการลดต้นทุนในการผลิตให้เหลือน้อ ยที่สุดเพื่อแสวงหาผล
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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กาไรสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการสะสมทรัพย์สินส่วนตัว ซึ่งระบบ
การแข่งขันโดยสมบูรณ์แบบทุนแท้จริงแล้วเป็นแต่เพียงมายาคติ เพราะโลกแห่งความเป็นจริงของระบบทุน คือ สภาวะ
การต่อสู้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบและความอยู่รอดตามแบบดาร์วิน
ระบบทุนนิยมโลกยังได้สร้างกลไกในเชิงอุดมการณ์เพื่อครอบงา ตลอดจนประกอบสร้างให้ทั้งโลกอยู่
ภายใต้หลักการเดียวกัน ภายใต้ความสามารถในการควบคุมองค์กรระหว่างประเทศและสื่อต่างๆ เอาไว้ แสดงให้เห็นใน
รูปแบบของอุดมการณ์ครอบโลก (Global Policy) อาทิ แนวทางแบบเสรีนิยมใหม่ อันมีหลักการที่ว่า ระบบธุรกิจ
ธุรกรรมจะต้องมีมาตรการที่เป็นเสรี อันประกอบไปด้วยการเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน (Trade and Financial
liberalization) การผ่อนคลายและลดกฎระเบียบ (De-regulation) และการแปรรูปกิจการของรัฐเป็น ของเอกชน
(Privatization) มาตรการเสรี นิ ย มใหม่ เป็ น แนวทางที่ แ พร่ ก ระจายไปทั้ งโลกตามกระแสโลกาภิ วั ต น์ กล่ าวได้ ว่ า
แนวความคิ ด เสรี นิ ย มใหม่ (Neo-liberalism) ( วอลเดน เบนโล, 2541: 81) หรื อ อุ ด มการณ์ แ บบทุ น อาทิ
อุดมการณ์ทุนเสรี อุดมการณ์การพัฒนาและความทันสมัย คือ เครื่อ งมือ หรือ สื่อกลางของ ที่ประเทศโลกที่หนึ่ง
ที่สามารถส่งผ่านการครอบงาระบบเศรษฐกิจของประเทศโลกที่สามและระบบเศรษฐกิจโลกได้อย่างแยบยล พร้อมกับ
สร้างสภาวะการพึ่งพา (Dependency) ให้แก่ประเทศโลกที่สาม ภายใต้กลไกในการเชื่อมโยงระหว่างประเทศโลกที่
หนึ่งกับอภิชนในดินแดนโลกสาม ซึ่งอภิชนดังกล่าวมีฐานะเสมือนนายหน้า (agent) ของประเทศโลกที่หนึ่ง (Gunnar
Myrdal, 1970: 72) ห้วงเวลาที่โลกมีการพัฒนาไปตามกระแสการบริโภคแบบทุน ได้กลายเป็นห้วงเวลาที่ทรัพยากร
ของโลกได้ถูกทาลายลงอย่างรวดเร็วที่สุด อันส่งผลให้เกิดวิกฤตทางสังคมในรูปแบบต่างๆ มากมาย
มิเพียงเท่านั้นระบบทุนยังทาการครอบงาและกลืนกลายในทางสังคมและวัฒนธรรมต่อประเทศโลกที่
สาม ด้วยการส่งผ่านวัฒนธรรมของประเทศโลกที่หนึ่งบนกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ประเทศโลกที่สามค่อยๆ ซึมซับ
คุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านั้น หลังจากนั้นประเทศผู้ด้อยกว่าก็จ ะยึดถือและเชิดชูวัฒนธรรมตามแบบกระแสทุน ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการลบเลือนและลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่ วัฒนธรรมแบบทุนจะ
ประกอบสร้างให้คนสามัญกลายเป็นคนที่มีวัฒนธรรมการบริโภคแบบทุน
ดังจะเห็นได้จากปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันเกิดมาจากระบบทุน มีต้นกาเนิดมาจากการที่
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาประเทศตามตัวแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบเสรี อันเนื่องมาจากรัฐไทยในช่วง
สงครามเย็น ต้ องการที่สนับ สนุ นฝ่ ายประเทศโลกเสรีภายใต้ การน าของสหรัฐฯในการต่ อต้ านภัยคุกคามจากลัท ธิ
คอมมิวนิสต์ ส่งผลให้ทิศ ทางในการพัฒ นาเศรษฐกิจของไทยมีแนวทางและวิธีการตามแบบทุน ภายใต้ วาทกรรม
การพัฒ นาและความทันสมัย ด้วยการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบรับ การลงทุนในภาคอุต สาหกรรม โดยมี
agent ในการตอบรับและเผยแพร่อุดมการณ์ในประเทศไทยและบนดินแดนประเทศโลกที่สามอื่นๆ เช่นเดียวกับการมี
อภิชนเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศเจ้าอาณานิคมในอดีต ด้วยการริเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกในปี
1961-1966 ภายใต้การชี้นาจากธนาคารโลก (globalizer) และผู้กุมทิศทางเศรษฐกิจชาวไทย (agent) ซึ่งเดิมเคย
ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิค ในการเปลี่ยนแปลงเช่ นนี้ทาให้ประเทศไทยต้องพึ่งพา
ภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารโลก ซึ่งส่งผลให้ทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมี
แนวทางและวิธีการตามแบบทุนนิยมเสรี โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม
กอปรกับการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เคยมีต่อการลงทุนจากต่างประเทศให้เหลือน้อยที่สุด ตลอดจนลดมาตรการควบคุม
ด้านการผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินตราลงให้เหลือน้อยที่สุด
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ภายใต้การพัฒนาแบบทุนของไทยเป็นที่ประจักษ์ว่าประเทศไทยได้รับเพียงแต่เทคโนโลยีที่ล้าสมัย
และค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ต่า ตลอดจนประเทศไทยต้องพึ่งพาทุนจากต่างชาติ เพราะไม่มีนายทุนอุตสาหกรรมที่มี
พลวัตเพียงพอ (คุนิโอะ โยชิฮะระ, 2544: 150) ในขณะที่ประเทศโลกที่หนึ่งได้ดูดซับความมั่งคั่งและกอบโกยเอา
ทรัพยากรของไทยไปสร้างความมั่งคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศของตน
กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของไทย ในขณะนั้นคือ
จุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีด้านต่างๆตามแบบทุนเสรี จนพัฒ นามาเป็นแนวทางเสรีนิยมใหม่ที่แพร่หลายในปัจจุบัน
ลักษณะดังกล่าว คือ ภาวะการพึ่งพา (Dependency) และการดึงดูดทรัพยากรจากประเทศโลกที่สามสู่ประเทศโลก
ที่หนึ่ง ภายใต้การแย่งชิงและปล้นสะดมความมั่งของประเทศผู้ด้อยกว่า กล่าวได้ว่าลักษณะดังกล่าวเป็นการล่าอาณา
นิคมแบบใหม่ (Neo-colonialism) โดยการล่าอาณานิคมแบบใหม่นี้ไม่ได้ใช้เรือปืนเข้ามาบีบบังคับเหมือนกับการบีบ
บังคับดินแดนอาณานิคมในอดีต หากแต่เจ้าอาณานิคมใหม่ได้ใ ช้การครอบงาในเชิงของอุดมการณ์เพื่อให้ประเทศไทย
และประเทศโลกที่สามอื่นๆ ยอมรับกติกาและอุดมการณ์ของโลกที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์การพัฒนา อุดมการณ์
ความทันสมัย อุดมการณ์การค้าเสรี ตลอดจนอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ ผ่านการควบคุมองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ
ธนาคารโลกและ IMF ภายใต้ข้ออ้างดั้งเดิมสมัยอาณานิคมว่าเป็นภารกิจของคนขาว (white man’s burden) โดยมี
agent ของประเทศโลกที่สามในการตอบรับและเผยแพร่อุดมการณ์บนดินแดนประเทศโลกที่สาม ซึ่งเหมือนกับการมี
อภิชนเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศเจ้าอาณานิคมในอดีต บนเศรษฐกิจโลกแบบทุน สมัยใหม่การดาเนินการล่า
อาณานิ ค มกระท าการโดยกลไกขององค์ ก รระหว่างประเทศ และบริษั ท ทุ น ข้ามชาติ ในการตั ก ตวงส่ วนเกิน และ
ผลประโยชน์จากประเทศโลกที่สาม ทาให้สภาวะดังกล่าวไม่แตกต่างไปจากการควบคุมดินแดนอาณานิคมของบริษัท
V.O.C. ของดัชท์ที่ดาเนินการบังคับแรงงานในอินโดนีเซี ยปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาทิกาแฟ หรืออ้อย หรือจะเป็นกรณีที่
บริษัท บริติชอีสต์อินเดียที่บังคับให้อินเดียผลิตฝ้าย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทอผ้าที่แมนเชสเตอร์ ผนวกกับ การ
ปล้นชิงทรัพยากรของอินโดนีเซียและอินเดีย ไม่ว่าจะเป็น ไม้หอม เครื่องเทศ ของป่า ทองคา อัญมณี และโลหะมีค่า
ต่างๆ เพื่อไปสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้แก่ดินแดนเจ้าอาณานิคม
ในกรณีของไทยในปัจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 เป็นบทเรียนของไทยจากภัยคุกคามของการล่า
อาณานิคมแบบใหม่บนแนวทางเสรีนิยมใหม่ จากข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ด (Plaza Accord) ที่ถูกกากับโดยสหรัฐฯ
ได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นจาเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตที่มีผลมาจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้น ทาให้ญี่ปุ่นจาเป็นต้องย้ายฐานการ
ผลิตไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งไทยก็ถือได้ ว่าเป็นฐานการเคลื่อนย้ายทุนของญี่ ปุ่นที่สาคัญ ส่งผลให้ทุนญี่ปุ่น
หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาล ทาให้ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 6 ปี 1987-1991 มายาภาพทาง
เศรษฐกิจของไทยได้มีการขยายตั วเฉลี่ยสูงถึ งร้อยละ 10.5 ต่อปี (พิชิต ลิขิต กิจสมบูรณ์ , 2544: 4) และเคย
ขยายตัวสูงสุดกว่าร้อยละ 13 ต่อปี สร้างความมั่นใจแก่รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีชาติชาย ชุณหวัน ว่าประเทศ
ไทยจะกลายเป็น Nics ในอีกไม่ช้า (วอลเดน เบนโล, 2541: 80)
กอปรกับ หลั งจากการสิ้ น สุ ด ของสงครามเย็ น กระแสเสรีนิ ย มใหม่ ภ ายใต้ โลกาภิ วัต น์ ที่ ส หรัฐ ฯ
พยายามจะสร้างโอกาสภายใต้การกากับ นโยบายของ IMF และ World Bank ผลักดันให้เกิดการเปิ ดตลาดเสรี
(Liberalization) การยกเลิ ก กฎระเบี ย บพิ ธี ก าร (De-regulation) และการโอนกิ จ การของรั ฐ ไปสู่ เ อกชน
(Privatization) ซึ่งความพยายามเหล่านี้ของสหรัฐฯ นั้น รวมไปถึงการรณรงค์อย่างรุนแรงจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกับ
การขู่ว่าจะตอบโต้ประเทศที่ต่อต้านการเปิดตลาด (วอลเดน เบนโล, 2541: 81)
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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กระบวนการดังกล่าว คือ การสร้างกลไกทางอุดมการณ์และการคุกคามที่เกี่ยวกับการเปิดเสรีอย่าง
ต่ อเนื่ อง อันมี ฐานคติ ค วามเป็ น นักล่าอาณานิ ค มกากับ อยู่ กอปรกับ การเข้าเป็ นสมาชิกขององค์การการค้าโลก
(WTO) ของไทย ทาให้ไทยมีพันธะผูกพันที่จะต้องเปิดเสรีทั้งในด้านการค้า การเงิน และการลงทุน ดังนั้นการเปิดเสรี
ตามแบบเสรีนิยมใหม่จึงเป็นกระบวนการที่เป็นการผลักดันจากโลกเสรีต ะวันตก โดยมีการตอบรับ และส่งเสริมต่ อ
แนวทางดังกล่าวจาก agent ที่มีอิทธิพลในการกาหนดนโยบายที่สนับสนุนและเผยแพร่อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่และ
โลกาภิวัตน์ทางการเงินของไทย
สหรัฐฯ และประเทศโลกที่หนึ่งในฐานะผู้ส่งออกอุดมการณ์ (globalizer) ที่สามารถควบคุมและ
ใช้สื่อในการส่งผ่านอุดมการณ์ แบบเสรีนิยมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับและกลายมาเป็นอุดมการณ์ ค รอบ โลก โดยอาจจะ
ชี้ให้เห็นในลักษณะที่ว่า สหรัฐอเมริกา (globalizer) สามารถครองความเป็นเจ้าอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น การควบคุมสื่อที่
ขับเคลื่อนบนกระแสโลกาภิวัตน์ ที่เป็นปัจจัยตัวเร่งผ่านเทคโนโลยี เช่น ระบบผ่านดาวเทียม สายเค เบิลใต้น้า และ
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้สหรัฐฯ สามารถส่งผ่านอุดมการณ์ และระบบคุณค่าได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เนื่องมาจาก
ระบบสื่อสารและข่าวสารข้อมูลของโลกถูกควบคุมด้วยบรรษัทผูกขาดเพียง 10 บริษัทเท่านั้น ในจานวนนี้มีบริษัท
ไทม์วอร์เนอร์ (Time Warner) วอลท์ดิสนีย์ (Walt Disney) แคปิตอล ซิตี/เอบีซี (Capital Cities/ABC)
โพลีแกรม (Poligram) เจเนอรัลอิเลคทริก (General Electric) และเวียคอม (Viacom) เป็น ของกลุ่ม ทุ น
อเมริกันสานักข่าวใหญ่ ๆ เช่น ซีเอ็นเอ็น (CNN) รอยเตอร์ (Reuter) และเอพี (AP) ก็ล้วนเป็นของสหรัฐฯ
ทั้งสิ้น (กมล กมลตระกูล, 2547: 30) สหรัฐฯ จึงสามารถใช้บริษัทเหล่านี้เป็นเครื่องมือในครอบงาทางอุดมการณ์
จนทาให้วัฒนธรรมอเมริกันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก รวมถึงการสร้างอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ให้เป็นสิ่งที่ทุกประเทศควรที่จะ
ปฏิบัติตาม อันเป็นการใช้ soft power และเป็นการใช้การครอบงาที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งก็คือ การครอบงาทาง
วัฒนธรรมภายใต้กลไกเชิงอุดมการณ์
กล่าวได้ว่ายุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศและนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของไทยขณะนั้ นคื อ
จุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีด้านต่างๆ โดยใช้อุดมการณ์เสรีนิยมใหม่เป็นสื่อกลางในการเข้าครอบงาและปล้นชิงความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจของไทย ด้วยกฎเกณฑ์และกติกาที่ถูกสหรัฐฯ และประเทศโลกที่หนึ่งกากับและควบคุมไว้ กอปรกับการ
สร้างสภาวะการพึ่งพาทั้งทางด้านการลงทุน ทุน และเทคโนโลยีจากประเทศโลกที่หนึ่ง ตลอดจนความได้เปรียบของ
ทุนข้ามชาติจากประเทศโลกที่หนึ่งซึ่งเป็นทุนขนาดระดับล้านๆ เหรียญสหรัฐฯ ที่มีต่อทุนชาติของประเทศไทยที่มีมูลค่า
ระดับล้านๆ บาท ทาให้ทุนข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนการเงินข้ามชาติพร้อมที่จะฉกฉวย ปล้นชิงความมั่งคั่งและ
ทรัพยากรจากประเทศโลกที่สามเมื่อเกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากในกรณีของกองทุน Hedge fund
ได้แก่ Quantum fund ของ จอร์จ โซรอส และ Tiger fund ของ จูเลี่ยน โรเบริตสัน ซึ่งเข้ามาโจมตีค่าเงินบาท
ของไทย จนประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 1997 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องสูญเสีย
เงินสารองที่เก็บสะสมมาตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษแห่งการพัฒนาประเทศ ไปทั้งหมด 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์, 2544: (17))
หลังจากนั้นไทยต้องสูญเสียกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินให้แก่ต่างชาติอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน ภายใต้การแก้ไขกฎหมาย 11 ฉบับ อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศโลกที่หนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการทาลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยลงอย่างสิ้นเชิง อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศโลกที่หนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เป็นการทาลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทยลงอย่างสิ้นเชิง
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นอกจากนี้ภัยคุกคามภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม ที่ทาการครอบงาและกลืนกลายในทางสังคมและวัฒนธรรมต่อประเทศ
โลกที่สาม ด้วยการส่งผ่านวัฒนธรรมของบนกระแสโลกาภิวัตน์ เพื่อให้ประเทศโลกที่สามค่อยๆ ซึมซับคุณค่าของ
วัฒนธรรมเหล่านั้น หลังจากนั้นประเทศโลกที่สามก็จะยึดถือและเชิดชูวัฒนธรรมแบบตะวันตก ในขณะเดียวกันก็จะเกิด
การลบเลือนและลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่ จนกระทั่งประเทศผู้ด้อยกว่าต้องตกในสภาพที่
เป็นอาณานิคมทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ ว่าจะเป็นการลดทอนคุณค่าของสังคมวัฒนธรรมแบบกสิกรรม และให้
คุณค่าแก่ความทันสมัยและการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม หรือจะเป็นในกรณีของการลดทอนคุณค่าของการออมแบบ
พอเพียงและให้คุณค่าแก่การบริโภคตามกระแสทุน ซึ่งการบูรณาการในลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศอย่างในกรณี
ของการเป็นประชาคมอาเซียนก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งระบบทุนโลก ที่ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่ ยั่งยืน ตลอดจน
สามารถส่งผลกระทบจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
ภายใต้การแสวงหาแนวทางและผลิตสร้างอุดมการณ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง
เมื่อพิจารณาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะสามารถเป็นความสอดคล้องต่อการแก้ไข
ความอ่อนแอและความไม่มั่นคงของประเทศไทยที่มีอยู่ได้
โดยจะอั ญ เชิ ญ พระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ ทรงพระราชทาน เมื่ อ วั น ที่ 4
ธันวาคม 1997 มีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2541: 71)

“การเป็ น เสื อ นั้ น มั น ไม่ ส าคั ญ ส าคั ญ อยู่ ที่ เราพออยู่ พ อกิ น และมี เศรษฐกิ จ การเป็ น อยู่ แบบ
พอมีพอกิน… หมายความว่า อุ้มชูตัวเองให้พอเพียงกับตัวเอง”
จากพระราชดารั สข้างต้ น แสดงให้ เห็ น ถึ งการรู้ จัก ประมาณ รู้จักความพอดีในการด าเนิ น และ
ดารงชีวิตของตนเอง หาใช่ที่จะต้องไปทาไร่ ทาสวนตามที่กลุ่มทุนได้สร้างวาทกรรมไว้ โดยผู้เขียน จะชี้ให้เห็นดังนี้
หากนาย ก.มีเงิน 30 ล้านบาทแต่นาย ก.ซื้อรถเฟอร์รารีคันละ 25 ล้านในกรณีนี้ถือว่าไม่พอเพียง ในขณะที่นาย ข. มีเงิน
300 ล้านบาท และนาย ข. ได้ซื้อรถเฟอร์รารีคันละ 25 ล้านในกรณีของนาย ข. นี้ถือว่าพอเพียง
บนสงครามทางอุดมการณ์ ต่ออุดมการณ์ ทุนครอบโลก เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
รากฐานมาจากวัฒ นธรรมของชุมชนภายใต้ อุดมการณ์ ทางสายกลางและความพอเพียง บนหลักการที่ว่า “ความ
ต้องการของมนุษย์ดั่งทะเลมหาสมุทรถมอย่างไรก็ไม่เต็ม ทุกอย่างจึงเริ่มที่การจากัดความต้องการของมนุษย์เอง” ซึ่ง
ต่างจากหลักการของเศรษฐกิจเสรีที่ต้องแสวงหาทรัพยากรมาตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีสิ้นสุด
ดังนั้นประเทศไทยจะต้องสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอั นรากฐานเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็น
อุดมการณ์ ในการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน ในการวิวัฒ น์ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ของชาติในการต่ อต้านกับ
อุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ หรือเป็นการใช้สงครามชุมชนทาสงครามทางอุดมการณ์กับอุดมการณ์
ทุนครอบโลก พร้อมกับการรื้อถอนทางวาทกรรมที่ว่า “อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง คือ การทาไร่ทานาเท่านั้น ”
และชี้ ให้ เห็ น ว่ า อุ ด มการณ์ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คื อ “การจ ากั ด ความอยากได้ ใคร่ มี ข องมนุ ษ ย์ ที่ เกิ น ก าลั ง และ
ความสามารถของตน” โดยแท้จริงแล้วอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับกิ จการทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ชุมชน ระดับการเมือง จนถึงระดับกิจการระหว่างประเทศ ตลอดจนต้องสร้างให้อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชน
ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์สากล ภายใต้คุณลักษณะของอุดมการณ์ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่โลกทั้งโลกในศตวรรษหน้า
ด้วยความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามของอุดมการณ์ทุนนิยมโลกและเสรีนิยมใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ 1) ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 2) ระดับประเทศและระดับโลก ในระดับที่ 1) ต้องให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงและเท่าทันต่อภัยคุกคามมา
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 92
จากทุนเสรี อาทิ ภัยคุกคามจากการเกษตรพันธะสัญญาที่ทาให้เกษตรกรต้องสิ้นเนื้อประดาตัว อันเป็นการบั่นทอน
ความมั่นคงภายในชุมชน ในระดับ ที่ 2) ต้ องสะท้อนให้เห็นถึ งปรัชญาของทุนนิยมเสรีที่มุ่งเน้นไปที่การกอบโกย
ทรัพยากรของผู้ด้อยกว่าและทรัพยากรของโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ผู้ไม่เคยพอ ดังจะเห็นได้จาก
ผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่หมุ นเวียนเกิดขึ้นไปทั่วโลก ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็
เป็นผลมาจากวัฒนธรรมการบริโภคตามกระแสทุน
เมื่ อพิ จารณาถึ งวิ กฤตทางเศรษฐกิ จในปี 1997 บรรดานั กคิ ด นั กวิชาการต่ างๆ อาทิ อาจารย์
สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ อาจารย์เสน่ห์ จามริก และอาจารย์ประเวศ วะสี ต่างก็มีความเห็นว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้
เป็นผลจากที่เราพัฒนาความมั่งคั่งมากกว่าการพัฒนาสังคม ดังนั้น หัวใจของการปฏิรูปไม่น่าจะอยู่ที่ระบบธนาคาร
ตลาดหุ้น หรือระบบการเงิน แต่ต้องเป็นการปฏิรูประบบโรงเรียน วัด ครอบครัว และชุมชน (ผาสุก พงษ์ไพจิตร,
2541: 72) โดยรัฐควรจะต้องนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประกอบสร้างให้ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ชาติอย่าง
แท้จริง ด้วยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นแบบเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา ควบคู่กับการ
ปลูกฝั งผ่ านสถาบันต่ างๆ ของสังคม อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันสื่อมวลชน ชุมชน
เป็ นต้ น ด้ว ยการให้อ รรถาธิบ ายถึ งการกระท า การดาเนิ น กิจกรรม การด าเนิน กิจการ ที่ กากับ ด้วยความพอดี
พอประมาณ ควบคู่ไปกับ การใช้ปัญ หาและเหตุผลพิจารณา เพื่อวิวัฒ น์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ค วามเป็น
อุดมการณ์ชาติในการต่อต้านกับอุดมการณ์ทุ นนิยมและอุดมการณ์บริโภคนิยม ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูร
ณาการตามแบบทุนนิยมและโลกาภิวัฒน์ ในขณะที่ชุมชนก็จะต้องยึดหลักเหตุผลและปัญญาตามหลักของพุทธศาสนา
อันเป็นมรดกที่สาคัญยิ่งของวัฒนธรรมชุมชนไทย ในการพิจารณาถึงภัยอันตรายอันเกิดมาจากอุดมการณ์ทุนนิยมและ
อุดมการณ์บริโภคนิยม ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกของอุดมการณ์ดังกล่าว โดยชุมชน ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และตระหนักถึงความอันตรายจากผลกระทบของการบูรณาการ อาทิ
การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ ประเทศอื่นๆ ในประชาคมอย่างรวดเร็ว หรือความ
แตกต่ างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่
สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ในชุมชน ตลอดจนการลงทุนแบบ
อุตสาหกรรมยังเป็นตัวการสาคัญในทาลายสิ่งแวดล้อมให้พังพินาศไปอย่างรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่งอุ ดมการณ์การ
พัฒนาที่ถูกกากับด้วยระบบทุน คือ การพัฒนาแบบทาลายปล้นชิง ไม่มีความยั่งยืน เพราะความต้องการของระบบ
ทุน และมนุ ษ ย์เปรี ยบดั่งทะเลมหาสมุท รถมอย่างไรก็ไม่เต็ ม ทางรอดของโลกและชุม ชน คื อ อุดม การณ์ ป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “การจากัดความอยากได้ใคร่มีของมนุษย์ที่เกินกาลังและความสามารถของตน”
5.2.2 กลไกเชิงปฏิบัติ

กลไกเชิ งปฏิ บั ติ ซึ่ งคณะผู้ วิจัย น ามาเป็ น โมเดลในการจัด การผลกระทบจากการเป็ น ประชาคม
อาเซียน อันได้เเก่ ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล
ทฤษฎีใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางการเกษตรที่เรียกว่า ทฤษฎีใหม่ หรือเกษตร
ทฤษฎีใหม่ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้สามารถมีกินมีใช้ พอเลี้ยงตัวเองได้ โดยไม่ได้รับ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีแต่ความไม่แน่นอน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการ
พัฒนาชุมชน, 2541: 17-18)
ภายใต้สมมติฐานเบื้องต้น คือ มีพื้นที่น้อยกล่าวคือ ประมาณ 15 ไร่ ที่อยู่ในเขตฝนไม่ชุก มีดินมี
มีสภาพสามารถขุดบ่อกักเก็บน้าได้ มีสมาชิกครอบครัวประมาณ 5-6 คน โดยผู้ที่นาทฤษฎีใหม่ไปใช้จะสามารถเลี้ยง
ตังเองและครอบครัวได้ ซึ่งวิธีการตามทฤษฎีใหม่มีหลักสาคัญในการบริหารจัดการน้าและจัดการพื้นที่ กล่าวคือ เริ่ม
จากการแบ่งที่ดิน 15 ไร่ ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30: 30: 30: 10
พื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ปลูกข้าวในหน้าฝนเพื่อเก็บไว้บริโภคทั้งปีเหลือก็นาไปขาย ในฤดูแล้งอาจปลูก
พืชอื่นๆ เพื่อไว้บริโภคและขายสร้างรายได้เช่นเดียวกับข้าว
พื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ปลูกไม้ผล ผักสวนครัว พืชไร่ ตลอดจนเลี้ยงสัตว์
พื้นที่ร้อยละ 30 ใช้ขุดสระเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนเลี้ยงสัตว์น้า
พื้นที่ร้อยละ 10 เป็นบ้านและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
กรมการพัฒนาชุมชน, 2541: 21-22)
ซึ่งอัต ราส่วน 30: 30: 30: 10 นั้นสามารถยืดหยุ่นไปได้ต ามสภาพของพื้ นที่และจานวนของ
แรงงานในครัวเรือน อาทิ ในกรณีของภาคใต้ที่มีฝนชุกพื้นที่สระน้าอาจจะลดขนาดลง และเพิ่มพื้นที่ในการปลูกพืชหรือ
เลี้ยงสัตว์แทน หรือในกรณีที่มีแรงงานในครัวเรือนน้อยอาจจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลง
การขุดสระน้ามีความสาคัญเป็นอย่างในการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยตาแหน่งของสระจะต้องอยู่
ในตาแหน่งที่สามารถนาน้ามาใช้ได้ง่าย และหากมี แหล่งน้าภายนอกมาเพิ่มเติมจะทาให้ความเสี่ยงอันเกิดจากภัยแล้ง
ลดลง ตลอดจนเป็นการกระจายความชุ่ม ชื้นและอุดมสมบูรณ์ ไปทั่วพื้ นที่ได้ม ากกว่าระบบชลประทานแบบดั้งเดิม
สาหรับเลือกชนิดพืชที่ปลูก ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ ปริมาณน้า และจานวนแรงงาน การเลือกพันธุ์ข้าวจะต้ องเลือก
ให้เหมาะสมกับพื้นที่และอุปนิสัยในการบริโภคของคนในครัวเรือน และหลังจากการเก็บเกี่ยวควรที่จะปลูกพืชอายุสั้น
เพื่อประโยชน์จากที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปลูกไม้ผลควรปลูกหลายๆ ชนิด เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี
และเกษตรกรควรรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกับพ่อค้ าคนกลาง การเลือกชนิดของสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ และแรงงาน
ในครัวเรือน โดยการเลี้ยงสัตว์เน้นเพื่อเป็นอาหารและเป็นรายได้เสริม (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และกรมการพัฒนาชุมชน, 2541: 35-36)
กล่าวได้ว่า ทฤษฎี ใหม่ คือ โมเดลในการสร้างให้ครัวเรื อน ชุมชนสามารถเลี้ยงชีพของตั วเองได้
ผลผลิตเหลือจึงไว้ขายเพื่ อหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งหากมองไปที่เศรษฐกิจที่มีการบูรณาการกันสูงยิ่งขึ้น หรือมีค วาม
เกี่ยวพันกันทางเศรษฐกิจยิ่งขึ้น อย่างการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน แม้ว่าประเทศสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์
ไม่น้อยจากการบูรณาการ แต่หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศหนึ่งก็อาจะลุกลามไปสู่ประเทศอื่นอย่าง
รวดเร็ว ดังเช่นวิกฤตทางเศรษฐกิจยูโรโซน หากเราเดินตามแนวทางของทฤษฎีใหม่เราก็จะทาให้ครอบครัวของเรา
ชุมชนของเราจะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจแบบทุนน้อยลง ทาให้ครอบครัวของเรา ชุ มชนของเราก็จะได้ผลกระทบจากวิกฤต
ทางเศรษฐกิจที่อาจลุกลามน้อยลงเช่นกัน ตลอดจนทฤษฎีใหม่ก็ยังมุ่งสร้างให้ครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งพาและ
เลี้ยงชีพของตนเองได้ ดั้งนั้นหากเกิดภัยคุกคามจากปัญหาความไม่มั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ ปัญหาความมั่นคงทาง
อาหาร ชุมชนที่ยึดหลักการของทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าชุมชนอื่นๆ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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นอกจากนี้ ทฤษฎีใหม่ที่ยึดหลักว่า จะต้องมีน้าใช้เมื่อยามแล้ง ด้วยการขุดสระน้าคิดเป็น ร้อยละ
30 หลักคิดเช่นนี้ อาจนามามาปรับใช้กับผู้มีอาชีพที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ด้วยการเก็บเงินออมไว้ ร้อยละ 30
ของเงินเดือน เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมทั่วไป หรืออาจเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
วิสาหกิจชุมชน OTOP
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ 2540 ทาให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทย โดยการนาของ ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ใช้โอกาสอันดี หลังจากชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งสาคัญที่พรรคไทยรักไทยสามารถจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดียวได้ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนแคมเปญในการหาเสียง ซึ่งก็คือ แคมเปญ “คิดใหม่ทาใหม่” กับชุด
ของโครงการประชานิยมให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมขึ้นมา โดยหนึ่งในโครงการประชานิยมที่สาคัญของรัฐบาลทักษิณ ก็คือ
โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2544 อันมีพื้นฐานมาจากโครงการ OVOP
ของประเทศญี่ปุ่น บนความมุ่งหมายที่จะพัฒนาภายในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการด้วยกัน ได้แก่
(Morihiko Hiramatsu, 1999)
1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
2) เสริมสร้างการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
5) ส่งเสริมความคิดริเริ่มให้แก่ชุมชน
หากมองไปถึงต้นแบบของโครงการ OTOP ซึ่งก็คือ โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือว่า
OVOP จะเห็นว่า OVOP นั้นถือกาเนิดขึ้น ที่หมู่บ้านโอยามา (Oyama) ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนด้วยคนในชุมชน
เองซึ่งแตกต่างจาก OTOP สืบเนื่องจากชุมชนมีพื้นที่การเกษตรจากัด ไม่มีอุตสาหกรรมหลัก อีกทั้งตั้งอยู่ห่างไกลจาก
เขตเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของจังหวัด Oita ทาให้เกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเองของชุมชนเกิดขึ้น ชุมชนจึงได้ริเริ่ม ปลูก

บ๊วยและเกาลัด โดยใช้รูปการเกษตรแบบผสมผสาน รูปแบบการพัฒนาของหมู่บ้านโอยามาได้ถูกนาไปปรับใช้เป็น
นโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะ ในปี พ.ศ. 2522 โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ (Morihiko
Hiramatsu)

หลักปรัชญาของ OVOP เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจาหน่ายใน
ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยประกอบด้วยการพัฒนาพื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global) คือ การคิดในระดับโลก แต่ทาในระดับท้องถิ่น
2) พึ่ง ตนเองและคิด อย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) กล่าวคือ กิจกรรมต่าง ๆ
ต้องมาจากความต้องการของคนในชุมชน และเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนหน่วยงานรัฐมีหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนเทคโนโลยี
และการตลาดเท่านั้น
3) การสร้างทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ( Human Resource Development) เป็ น เป้ าหมายสูงสุด ของ
OVOP แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงของการพัฒนาภูมิภาค คือ ทรัพยากรมนุษย์
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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หากพิจารณาถึงปรัชญาทั้งสามประการของโครงการ OTOP ที่มีฐานทางปรัชญาเดียวกับโครงการ
OVOP ของญี่ปุ่น กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล การพึ่งตนเองกับคิดอย่างสร้างสรรค์ และการสร้างทรัพยากร
มนุษย์ ดังนั้น การนาโครงการ OTOP มาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับปรัชญาทั้งสามข้อที่เป็นหัวใจของโครงการ
ดังกล่าว ก็จะทาให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมาว่าโครงการ OTOP นั้นดาเนินการมาพร้อมกับความแตกต่างระหว่างกัน
อย่างไร โดยจะวิเคราะห์เพื่อให้เห็นดังนี้
1) ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่น สู่ส ากล สาหรับปรัชญาข้อนี้นับว่า OTOP ส่วนใหญ่ นั้นยังขาดความเป็น
สากลอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเอกลักษณ์ ของผลิตภัณ ฑ์ ที่โดดเด่นในท้องถิ่นจนสามารถสู่สากลอย่างแท้จริง
เนื่องมาจากวัฒ นธรรมการเลียนแบบกัน ในผู้ ประกอบการ OTOP ทาให้เกิดผลิต ภัณ ฑ์ ที่มีลักษณะที่เหมือนกัน
สามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไป นอกจากนี้ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอุปสรรคที่สาคัญ ที่ไม่สามารถทาให้ สินค้า
OTOP ส่วนใหญ่ก้าวไปสู่ระดับสากลได้ ซึ่งในปัญหาข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจาก สินค้า OTOP ส่วนหนึ่งนั้นกลับไปเน้น
การผลิต แบบ Mass ไม่เน้ นงานฝี มือ ตามแบบสิน ค้า Hand made ที่ จะทาให้ เกิดการเพิ่ ม คุณ ค่ าและมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นๆ อันสะท้อนให้เห็นถึงภาคปฏิบัติของวาทกรรมที่เน้นแต่ความเป็นสินค้า โดยไม่ให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งผลให้ภาคประชาชนขาดความคิดริเริ่มอันแตกต่างจากโครงการ OVOP
2) พึ่ งตนเองและคิ ด อย่างสร้า งสรรค์ ในปรัชญาข้อ นี้ เมื่ อพิ จ ารณาถึงต้ น กาเนิ ด ของโครงการ
OTOP ที่เกิดจากการผลักดันภายใต้การสร้างชุดความรู้และความจริงของภาครัฐ ซึ่งต่างจากโครงการ OVOP ของ
ญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นมาจากการริเริ่มจากคนภายในชุมชนเอง ดังนั้นโครงการ OTOP จึงเป็นโครงการที่ชุมชนเร่งการผลิต
สินค้าเพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของภาครัฐ ซึ่งเป็นเหตุผลที่สาคัญที่ก่อให้เกิดการลอกเลียนแบบกันใน
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยปัญหาเช่นนี้จึงทาให้ชุมชนไม่เกิดแนวทางทางการคิดแบบสร้างสรรค์ หรือกล่าวได้ว่าอานาจ
ภาครัฐที่กดทับอานาจของภาคประชาชนนั้นทาให้ภาคประชาชนเป็นเสมือนกับผู้รับตลอดเวลา ส่งผลให้ภาคประชาชน
ต้องพึ่งพาต่อภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการตัดหนทางในการพึ่งพาตนเองของชุมชนอย่างแท้จริงได้
3) การสร้างทรัพ ยากรมนุษ ย์ ซึ่งในปรัชญาข้อนี้โครงการ OVOP ของญี่ ปุ่นได้จัดให้มี โรงเรียน
ฝึกอบรมผู้นาท้องถิ่น Toyo Kuni Development School รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้นาที่เข้าร่วม
ฝึกอบรม และมีการศึกษาดูงานเพื่ อเรียนรู้จากภูมิ ภาคอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่งต่ างจากโครงการ
OTOP ที่มีอานาจจากภาครัฐคอยผลักให้ภาคประชาชนต้องเน้นไปที่การผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาด หรือกล่าวได้ว่าโครงการ OTOP ตกอยู่ภายใต้บ่วงของวาทกรรมในสร้างสินค้ามากกว่าสร้างคนนั่นเอง
กล่าวได้ว่าข้อจากัดสาคัญของแนวคิด OVOP เมื่อแปรสภาพเป็นนโยบาย OTOP ก็คือการจากัด
บทบาทของภาคประชาชนและชุมชนจากการชี้นาโดยรัฐ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกาหนดนโยบายแบบ top-down หาเป็น
แนวทาง bottom-up อันสอดคล้องกับแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมชุมชน ตามอย่างแนวคิดของ
OVOP หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ นโยบาย OTOP ไม่ได้มีความสอดคล้องกับแนวทางการสะสมความมั่นคงภายใน
ชุมชนเท่ากับแนวทางภายใต้แนวคิด OVOP นั่นเอง
นอกจากนี้นโยบาย OTOP ก็ยังเป็นนโยบายที่สร้างข้อจากัดโดยรัฐ ด้วยการให้ความสาคัญและ
คุณค่าต่อความเป็นสินค้า จนส่งอิ ทธิพลต่อคนไทยส่วนใหญ่รับรู้ว่า OTOP เป็นเพียงนโยบายการสนับสนุนการผลิต
สินค้าของชุมชนเท่านั้น ซึ่งเมื่อคนไทยพูดถึง OTOP ก็จะนึกถึงสินค้าเท่านั้น มิได้มีมุมมองที่จะคิดไปถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย์ การพัฒ นาและพึ่งพาตนเองของชุมชน ตลอดจนการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน แม้ว่าการ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากส่วนเกินของผลผลิตภายในชุมชนจะเป็นส่วนเติมเต็มของการสะสมความมั่นคงของไทยตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมชุมชนก็ตาม แต่การพัฒนาสินค้าของ OTOP ก็ยังขาดซึ่งเอกลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละชุมชน อันจะเกิดขึ้ นได้ก็ต่อเมื่อทรัพยากรมนุษย์ภายในชุมชนได้รับการ
พัฒนามาพอสมควร ดังนั้นการตัดตอนนาเอาบางส่วนของแนวคิด OVOP มาแปรสภาพกลายเป็นนโยบาย OTOP
จึงเป็นการนาแนวทางที่ดีมาใช้อย่างไม่เป็นองค์รวมส่งผลให้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยนโยบาย OTOP ไม่เกิด
ผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร
เช่นนี้หากจะดาเนินแนวทางของ OTOP ให้สอดคล้องกับแนวทางการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน
จะต้องทาการรื้อถอนวาทกรรมที่ว่า OTOP เป็นเพียงแค่สินค้า มาสู่การสร้างวาทกรรมใหม่ที่ให้คุณค่าแก่ OTOP ตาม
แนวคิดจากปรัชญาของ OTOP ทั้งสามประการที่มุ่งไปที่การสร้างความมั่นคงให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน การสร้าง
เครือข่าย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจน OTOP ยังเน้นไปที่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าของผลผลิต อันจะ
ช่วยให้ผลผลิตส่วนเกินของครัวเรือนและชุมชนมีมูลค่าที่สูงขึ้น OTOP นอกจากจะสามารถสร้างและสะสมความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจขึ้นมาภายในชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นสร้างระบบการจัดการปัญหาและผลกระทบ อันเกิดมาจากการ
เป็นประชาคมอาเซียนในทางสังคม อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการสร้างคนในชุมชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒ นธรรมของชาวอาเซียนประเทศอื่นๆ รวมถึงความเข้ าใจในประวัติ ศ าสตร์
ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆ อย่างมีเหตุผลปราศจากอคติแบบชาตินิยม ซึ่งจะทาให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้คนใน
อาเซียนลดน้อยลง ในขณะที่มีการบูรณาการ การเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่าย
ภายใต้ OTOP ยังทาให้ชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ สอดส่องดูแลความผิดปกติอัน
เกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ยาเสพติด อาชญากรรม และโรคระบาด
เป็นต้น
ระบบสหกรณ์
สหกรณ์ คือ การจัดตั้งรวมตัวร่วมกันของบรรดาสมาชิกเพื่อจัดตั้งทางธุรกิจ ภายใต้การบริหารแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีหลักการ คือ เป็นการร่วมลงทุนโดยสมัครใจ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่ากาไรของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นแม้ว่าจะมีจานวนหุ้นที่มากน้อยต่างกันแต่
ทุกคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในที่ป ระชุม ใหญ่เพียง 1 เสียง อันแตกต่างไปจากบริษั ทมหาชนที่ผู้ถือหุ้นมีเสียงตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (วิทยากร เชียงกูร, 2550: 24-25)
องค์กรพันธมิตรสหกรณ์นานาชาติ (ICA) ได้กาหนดหลักการของสหกรณ์ไว้ 7 ประการ ดังนี้
(วิทยากร เชียงกูร, 2550: 26-29)
“…1) การเป็น สมาชิ กต้ องเป็น โดยสมัค รใจและเปิดกว้าง ที่ เน้น การสมัค รใจ คื อต้ องให้ สมาชิก
รับผิดชอบหน้าที่ของการเป็นสมาชิก ที่ต้องเปิดกว้าง คือรับทุกคนที่มีคุณสมบัติตามที่สหกรณ์กาหนด เพื่อความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ 2) การควบคุมโดยสมาชิกอย่างเป็นประชาธิปไตย หลักการของสหกรณ์ก็
คือ สมาชิกทุกคนออกเสียงได้ 1 เสียงเท่านั้น ไม่ว่าใครจะถือหุ้นมากหรือน้อย ระบบบริหารสหกรณ์ ใช้วิธีเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริหารและผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการบริหารเป็นคนตกลงจ้างและควบคุมดูแลผู้จัดการ โดยที่
สมาชิกก็ต้องคอยตรวจสอบดูแลการทางานของคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ เพราะธุรกิจของสหกรณ์ถือว่าคน
เป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ทุนเป็นศูนย์กลาง 3) สมาชิกมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมลงทุนหรือซื้อ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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หุ้นในกิจการของสหกรณ์ (ส่วนใหญ่ใช้วิธีจ่ายสะสมเป็นรายเดือน) นอกจากนี้ก็มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ เช่น การฝาก
เงิน กู้เงิน ซื้อสินค้าและบริการจากสหกรณ์ ขายผลผลิตให้กับสหกรณ์ ฯลฯ สหกรณ์ต่างจากบริษัทในระบบทุนนิยม
คือ การปันผลกาไรนั้น สมาชิกในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินว่าจะปันผลกาไรคืนสมาชิกกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลืออาจใช้เพื่อ
การขยายทุน หรือนาไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ และการปันผลนั้นไม่ได้เน้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแบบบริษัท แต่จะ
คืนให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนที่สมาชิกทาธุรกิจกับสหกรณ์ และมีส่วนทาให้สหกรณ์ได้ผลกาไรด้วย 4) สหกรณ์ต้อง
ปกครองตนเองและเป็นอิสระ หลักการข้อนี้แม้จะยึดกันมาแต่ แรก แต่ การที่สหกรณ์ ในประเทศกาลังพัฒ นา และ
ประเทศสังคมนิยมพึ่งความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาล ทาให้สหกรณ์ไม่เป็นอิสระ และเติบโตเป็นตัวของ
ตัวเองได้ยาก ในระยะหลังจึงได้มีการเน้นหลักการข้อนี้ และมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ใหม่ เปลี่ยนสหกรณ์
แบบเก่าให้เป็นสหกรณ์ที่เป็นอิสระจากรัฐบาล และพัฒนาเป็นธุรกิจที่สมาชิกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเพิ่มขึ้น 5) ต้องให้
การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก รวมทั้งคณะกรรมการบริหาร และผู้จัดการในรูปแบบต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร รวมทั้งสหกรณ์ต้องให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน เพื่อขยาย
อุดมการณ์และกิจการของสหกรณ์ด้วย 6) การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และเพื่อ
ความสมัครสามัคคีของชาวสหกรณ์ในภูมิภาค ประเทศ และโลก เช่น การร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ การค้าส่ง และการค้าระหว่า งประเทศ การร่วมเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
หรือสหพันธ์เกษตรกรประเภทเดียวกัน การติดต่อเป็นเครือข่ายทาธุรกิจร่วมกันระหว่างสหกรณ์คนละประเภท 7)
ความเอาใจใส่ต่อชุมชน เช่น การทาธุรกิจโดยไม่ทาลายธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ขายสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
มีคุณภาพ ไม่เอาเปรียบชุมชน แบ่งปันผลกาไรเพื่อสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ แม้ว่าชาวชุมชนบางส่วน
จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็ตาม หลักการนี้ตอกย้าว่า สหกรณ์เป็นองค์กรที่มีฐานอยู่ที่สมาชิกในชุมชนและทาเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ใช่ธุรกิจเอกชนที่มุ่งหาผลกาไรให้เฉพาะผู้ลงทุนที่เป็นสมาชิกเท่านั้น…”
วิทยากร เชียงกูร (2550: 109-115) มองว่า สหกรณ์จะประสบความสาเร็จได้จะต้องประกอบไป
ด้วยปัจจัย 6 ประการด้วยกัน ได้แก่
1) การทาให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเป็นประชาธิปไตยที่สมาชิกมีส่วนร่วม
2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
3) การมีระบบติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4) มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร
5) การแสวงหาทุนและทรัพยากรในการดาเนินการอย่างเพียงพอ
6) การพัฒนาระบบสหกรณ์อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมของแต่ละชุมชนหรือ
ประเทศ
กล่าวได้ว่า การรวมกันเป็นสหกรณ์ คือ การรวมตัวกันขายผลผลิต ซึ่งจะทาให้การต่อรองทั้งใน
ด้านการซื้อและการขายสินค้าที่สมาชิกผลิตยิ่งขึ้น สหกรณ์ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตน นอกจากนี้บทบาท
ของสหกรณ์จะช่วยผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ยังเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน ส่งเสริม
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ พัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกยังเป็นสร้าง
เครือข่ายในชุมชนที่ดี อันจะเป็นโมเดลที่สาคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปพร้อมกับจัดการผลกระทบ
อันเกิดมาจากการบูรณการเป็นประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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แม่ปะโมเดล (ระบบการจัดการชนเผ่า)
เนื่ องจาก ต าบลแม่ป ะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็ นพื้ นที่ติ ดชายแดน จึงมีแรงงานอพยพ
แรงงานข้ามชาติ ส่งผลให้เกิดปัญ หาหลายๆ ด้านตามมา เช่น ปัญ หาสุขภาพ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน วัฒนธรรม ปัญหาแย่งงาน การเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต ฯลฯ คนในชุมชนหมู่ 2 จึงมีแนวคิดที่จะจัดการ
ปัญหาเหล่านี้ด้วยตนเอง ต้องการจัดระบบชนเผ่าเหล่านี้ด้วยตัวของท้องถิ่นเอง จึงมีการจัดตั้งกลุ่มจัดการชนเผ่าอย่าง
ไม่เป็นรูปธรรม มีการพูดคุยกันในเรื่องการจัดระบบชนเผ่าที่อยู่ในพื้นที่ มีการรวมกลุ่มกัน ด้ วยจิตอาสาของคนที่
ต้องการสร้างกระบวนการการทางานแบบพึ่งพาตนเอง แต่ การจัดการไม่เป็นระบบ ขาดทิศทางการดาเนินงาน ขาด
บุคลากร ขาดงบประมาณ ด้วยเหตุนี้ผู้นาชุมชนจึงได้นาแนวคิดการยึดถือเรื่องของการให้เกียรติแก่บุคคลนั้นเป็นสิ่งดี
งาม ปฏิบัติกันมาจนกลายเป็นวิถีชีวิตและเป็นแบบแผนที่ยึดถือจากรุ่นไปสู่รุ่นเช่นกัน รวมถึงการใช้วัฒนธรรมการให้
เกียรติเพื่อสร้างศรัทธา สร้างจิตสานึก สร้างคุณงามความดี และสร้างความผูกพันให้กับผู้คนในชุมชน ทุกฝ่ายเกิด
ความรักความสามัคคี รวมถึงการหวงแหนคุณค่าประเพณีและวัฒนธรรมของตาบลและได้นามาซึ่ งการรวมใจ รวมคน
รวมทุนเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตาบล
การจัดการชนเผ่าซึ่งนาโดย นายสมเดช ต๊ะทองคา กานันตาบลแม่ปะ ได้มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการอยู่ร่วมกันของคนหลายเชื้อชาติดังกล่าว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสองฝ่าย คือฝ่าย ผู้นา
ชุมชนคนไทยและฝ่ายผู้นาชนเผ่า/แรงงานต่างด้าว ซึ่งถือว่าเป็นการทางานในรูปแบบคณะทางานร่วมกัน เพื่อสร้าง
ข้อตกลงร่วมกัน การจัดระเบียบสังคม การกาหนดกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อลดข้อขัดแย้ง โดยมีการทางานร่วมกัน
ระหว่างกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านและแกนนาของชนเผ่า/แรงงานต่างด้าว
รูปแบบการดาเนินงาน โดยใช้เวทีประชาคมเป็นหลักโดยการจัดระเบียบวางแผนจัดตั้งคณะกรรมการ
รักษาความสงบหมู่บ้านร่วมกันระหว่างแกนนาทั้งสองฝ่ายและทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ การใช้กลยุทธ์การลง
พื้นที่เข้าไปจัดเก็บ ข้อมูลประชากรแฝงโดยประสานงานกับ แกนนากลุ่ม ชนเผ่า/แรงงานต่างด้าว เพื่อนามากาหนด
นโยบายในการพัฒนา ในเรื่องความมั่นคง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อให้มีการบริการอย่างทั่วถึง
โดยไม่แบ่งเชื้อชาติมีการจัดตั้งผู้นาชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในตาบลแม่ปะมาประมาณ 30 ปี เป็นผู้สื่อสารประสานงาน การ
หาผู้แทนจากชนเผ่าต่างๆเข้าร่วมเป็นคณะทางาน ภาษาที่ใช้สื่อสารใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาชนเผ่า ซึ่งจะมีการแปล
โดยตั วแทนชนเผ่ าที่เป็นคณะทางานและคณะทางานร่วมนี้ จะเป็น ผู้รักษากฎระเบียบที่กาหนดขึ้นร่วมกัน มีการ
ตักเตือน ไกล่เกลี่ย ลอมชอม หรือลงโทษ หากทาผิดกฎระเบียบ ตัวอย่างกฎระเบียบที่ตกลงร่วมกันเช่น ห้ามออก
นอกเคหะสถานหลัง 3 ทุ่ม ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามขับขี่ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามลักขโมย ห้ามเดินขวาง
ถนน ห้ามก่อความราคาญ
ผู้นา/แกนนาในชุมชนรวมทั้งคนในชุมชนตาบลแม่ปะ มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการมีแรงงานต่างด้าว
เข้ามาอยู่ในพื้นที่จานวนมาก จึงมีการเปิดเวทีพูดคุย หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาว่าจะทาอย่างไร ถึงจะอยู่อย่างสงบ
อยู่ร่วมกันได้ เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในแม่สอด ก็ทาให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกเชิงลบ ซึ่งมีการเปิดเวที
พูดคุยหลายๆ ครั้งทีมงานที่เป็นแกนหลักในการสร้างระบบนี้ของตาบลแม่ปะ คือทีมฝ่ายปกครอง กานันสมเดช ต๊ะทองคา
นายเจษฎา ต๊ะทองคา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่ และมีการเชิญฝ่ายท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ และผู้เกี่ยวข้อง) เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง และที่สาคัญคือพลังของคนในชุมชนที่เห็นปัญหาร่วม
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สาหรับ การมีส่วนร่วมอันพึงประสงค์ ผู้นา/แกนนาชุมชน เห็นว่าหากมีเฉพาะคนไทยฝ่ายเดียว
การจัดการเรื่องนี้คงยากจะสาเร็จ จึงเกิดแนวคิดคณะทางานร่วมที่เป็นผู้นาชนเผ่า ทุกชนเผ่า ซึ่งจะทาหน้าที่เป็น
ผู้ประสานงาน ผู้สื่อสารด้วย ในแต่ละหมู่ บ้านก็จะมีทีมคณะทางานร่วมเป็นชนเผ่าประมาณ 5 คน เพื่อสร้างความ
เข้าใจ (โดยเฉพาะภาษา) ได้ง่ายขึ้น และจะเกิดการรับรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ยอมรับได้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
จากลักษณะพิเศษข้างต้นของแม่ปะโมเดล เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายผู้คนที่เพิ่มขึ้นภายใต้การ
เป็นประชาคมอาเซียน แน่นอนว่าภายในชุมชนอื่นๆ ของประเทศ ก็อาจจะมีการตั้งถิ่นฐานของผู้คน แรงงานของชาว
อาเซียนชาติอื่น หากปัญหาขึ้นมาระหว่างชุมชนชาวไทยกับชุมชนของชาวอาเซียนชาติอื่นขึ้น แม่ปะโมเดลก็ช่วยสาน
เสวนาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นชุมชนจะต้องเริ่มนากลไกเชิงปฏิบัติ ที่ประกอบไปด้วย ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP
ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล มาปรับใช้ภายในชุมชนอย่างจริงจัง เพื่อรองรับและแก้ปัญหา ผลกระทบอันเกิดมาจาก
การบูรณการเป็นประชาคมอาเซียน โดยบทบาทหลักในการนาโมเดลระบบการจัดการผลกระทบต่างๆ ไปใช้ในชุมชน
จะต้องให้บทบาทหลักเป็นของชุมชนและประชาชน โดยรัฐเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนในด้านต่างๆ เท่านั้น หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งก็คือ การสร้างให้ชุมชมมีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง จัดการตนเองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
โดยจะต้องเริ่มการพัฒนาจากภายในของชุมชนเอง อันเป็นการพัฒนาแบบจากล่างสู่บน (bottom-up) ต่างจากการ
พัฒ นาที่ ชุ ม ชนที่ ต้ องพึ่ งพารัฐ เสมอ อั น เป็น การพั ฒ นาแบบบนลงล่าง (top-down) ซึ่งจะท าให้ชุม ชนมีสภาพ
เหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโต ที่จะต้องพึ่งพาพึ่งพิงรัฐที่เปรียบเสมือนกับพ่อแม่โดยตลอด
จากระบบจัดการผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน ทั้งกลไกเชิงอุดมการณ์และกลไกเชิง
ปฏิบัติ คณะผู้วิจัยจะขอแสดงโมเดลดังกล่าวเป็นแผนภาพที่ 5.1

แผนภาพที่ 5.1 โมเดลระบบจัดการผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน
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บทที่ 6
บทสรุป
การวิจัยภายใต้ โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ระดับชุมชนครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ ร่วมกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร
และใช้เทคนิค วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมาดาเนินการในงานวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม และการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยความร่วมมือของสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.)
ทั้ง 12 แห่งทั่ วประเทศจะเป็ นผู้ ดาเนินการ ซึ่งได้คัดเลือกพื้น ที่ศึกษาและลงพื้ นที่ ในการเก็บ ข้อ มูลด้วยการออก
แบบสอบถามเก็บจากชาวบ้านและแกนนากลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากพื้นที่ชุมชนซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบการ
จากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากที่สุด ซึ่งได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายจานวนเฉลี่ย สสว. ละ 240 คน (โดย สสว.8
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย 5 พื้นที่ๆละ 100 คน รวม 500 คน) ตลอดจนทาการกระจายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
ได้มาซึ่งความคิดเห็นที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ควบคู่ไปกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการผลกระทบด้านสังคมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้กับ
ชุมชน 2) เพื่อเป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสาหรับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลการศึกษา
ที่คณะผู้วิจัยค้นพบแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการบูรณาการเป็นประชาคม
อาเซียนในระดับชุมชน ส่วนที่สอง คือ ระบบการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน
ในระดับชุมชน
ส่วนแรก ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับ ชุมชนจาก
การศึกษา รวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดจากการบูรณาการเป็นประชาคม
อาเซียนในระดับชุมชน โดยสรุปเป็นแต่ละด้าน ได้แก่ มิติด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประกอบด้วย มิติด้าน
การศึกษา มิติชุมชนและการสนับสนุนทางสังคม มิติศาสนาและวัฒนธรรม มิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มิติสิทธิและความเป็นธรรม มิติการเมือง และมิติครอบครัว อาทิ การเคลื่อนย้ายถ่ายเทของผู้คนที่มีข้อจากัดลดลง
ย่อมนามาสู่ปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ
ในด้านมิติด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มิติการมีงานทาและรายได้ อาทิ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่
เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่นๆ ในประชาคม หรือในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว หรือสินค้าที่มาจากประเทศที่มีต้นทุนถูก
กว่าสู่ตลาดภายในประเทศอันกระทบต่อทุกระดับชุมชน สาหรับมิติด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มิติที่
อยู่อาศัย มิติสุขภาพ มิ ติ อาหาร และมิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร/พลังงานอาทิ ความแตกต่ างกันทางทรัพยากร
สาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้
อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ในชุมชน เป็นต้น
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ส่วนที่สอง ระบบการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียนในระดับ
ชุมชนจากข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในระดับชุมชน ซึ่งได้รวบรวมมาจากพื้นที่ที่
สานั ก งานส่งเสริม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ 1 – 12 (สสว.1–12) ได้ เก็บ รวบรวมข้อ มูลมา คณะผู้ วิจัย จึงได้ ท าการ
สังเคราะห์ แนวทางการเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคม มารองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียน ดังต่อไปนี้
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมิติด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษาโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่ใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่ ได้
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอาเซียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาศักยภาพของบุคคลและหน่วยงาน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีการประชาสัมพันธ์
ให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้เป็นประจา เพื่อให้เกิดการปรับตัวและสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในส่วนของมิติสิทธิและ
ความเป็นธรรม และมิติการเมืองนั้น จากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีการสะท้อนไว้ไม่มากนัก พบว่าในส่วนของการ
เสริมสร้างการจัดการนั้น ชุมชนต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ ละพื้นที่ทาการแนะนาความรู้ความเข้าใจในด้าน
กฎหมายต่ างๆ แก่ ป ระชาชนไม่ ว่ าจะเป็ น กฎหมายในประเทศและต่ างประเทศ หรือ การจัดอบรมให้ ค วามรู้ด้ าน
ประชาธิปไตยในระบบการเลือกตั้งให้ประชาชนเข้าใจให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมิติด้านการมีงานทาและรายได้ โดยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในแต่ละพื้ นที่ และการเพิ่มศักยภาพและการอบรมอย่างบูรณาการทั้งประเด็นและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยความเป็นระบบในการหนุนเสริมให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิท ธิภาพ อาทิ การ
สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้ชัดเจน ภายใต้สินค้ากลุ่มอาชีพ OTOP วิสาหกิจชุมชน มี การส่งเสริมอาชีพโดยภาครัฐ
การมีศูนย์ฝากขายประจาตาบล มีป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ตลอดจนจะต้องการเสริมสร้างระบบการจัดการด้านอาชีพที่เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ปกป้องภาคแรงงานของชุมชนเพื่อรักษางานบางอย่างที่เป็นภูมิปัญญาไทย เช่น การนวดแผน
ไทย เป็นต้น
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติอาหาร จากสภาพปัญหาในบาง
ชุมชนพบว่า มีอาหารหลายอย่าง มีกลุ่มแม่บ้านที่มีความพร้อมดาเนินการ แต่ยังขาดวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต
ประกอบกับ กลุ่ม อาชีพ ต่ างๆ ที่มีอยู่ในแต่ ละชุม ชนนั้น ยังไม่มีค วามรู้ด้านบรรจุภัณ ฑ์ โดยเฉพาะโครงการฮาลาล
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปัญหาสารตกค้างในอาหาร ปัญหาการรั บประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ราคาอาหารแพงขึ้น
เป็ นต้ น จากการสังเคราะห์ ข้อมูลภาพรวมจึงได้พบว่าในหลายชุม ชนได้วางระบบการจัดการทางสังคมเพื่อรองรับ
ผลกระทบด้านนี้ไว้อย่างดี อาทิ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน การนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ โดยการปลูกเอง ผลิตเองและใช้เองในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ในระดับชุมชนยัง
มุ่งเน้นการวางระบบส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ สินค้าให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพ สร้างจุดเด่นของสินค้า จดทะเบียนสินค้า กาหนดราคากลางหาตลาดรองรับ
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมิติสุขภาพอนามัย โดยส่วนใหญ่พบว่า
ชุมชนหลายแห่งได้ทาการเก็บรวบรวบข้อมูลสถิติ การติดตามเฝ้าระวัง รวมทั้งการพ่นหมอกควันเพื่อกาจัดยุง การ
ตรวจตราแต่ละบ้าน มีมาตรการที่จะปรับเป็นเงินกรณีพบว่าบ้านใดมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/ลูกน้า มีการตรวจสุขภาพ
ควบคุม ความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคระบาด โรคอุบัติ ใหม่ต่างๆ พึงระวังด้วยภาษาหลากหลายในกลุ่มประเทศอาเซียน
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12

หน้า 102
นอกจากนี้เพื่อป้องกันปัญหาระยะยาวชุมชนบางส่วนได้สะท้อนถึงระบบการจัดการผลกระทบดังกล่าวไว้ว่า ควรสร้าง
หน่วยงานคัดกรองและเฝ้าระวังโรคระบาดในบริเวณชายแดน และโดยมีการจัดการข้อมูลการประชาสัมพันธ์ด้วยเอกสาร
ให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการสอดส่องดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาในชุมชน ทั้งนี้พบว่าแทบทุกท้องถิ่นมีการจัดสาธารณสุขขั้น
มูลฐาน
ระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนมิติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
พื้นที่ ได้มีการกาหนดแผนและมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาวิกฤตทางด้านสังคม และการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่
คาดว่าจะเกิด อาทิ ปัญ หาอาชญากรรม และปั ญ หายาเสพติ ดนั้ น ระบบการจัดการทางสังคมในมิติ ดังกล่าวนี้
ประกอบด้วย การบริหารจัดการคน โดยการจัดเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอช่วยกันตรวจสอบและดู
สังคมในชุมชน และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โ ดยภาคประชาชน ในขณะที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้
สะท้อนมุมมองต่อการจัดการปัญหาดังกล่าวไว้ว่า ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ เหล่านี้ ต้องสร้างระบบการ
ติดตามและการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด โดยต้องอาศัยความร่วมมือทั้งชุมชนและภาครัฐ นอกจากนี้ควร
เชื่อมโยงกับสถาบันศาสนา โดยกาหนดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มีการเทศน์ การอบรม ด้านยาเสพติด หรือด้านอื่นๆที่ไม่
พึงประสงค์แทรกเข้าไปในหัวข้อบรรยายต่าง ๆ ของพระสงฆ์เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น
ในมิติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและพลังงาน จากการสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวม พบว่า โดยส่วนใหญ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการกาหนดแผนและมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาวิกฤต
ทางด้านสิ่งแวดล้อม และซักซ้อมทาความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ติดต่อประสานงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทาโครงการส่งเสริมการอนุ รักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรับผิดชอบและปลูกจิตสานึกร่วมกันถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตน
เพื่อกระตุ้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเข้ามาจัดการด้วยคนในชุมชนเอง ด้วยการวางระเบียบ กฎเกณฑ์หรือข้อตกลง
ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทา
จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละชุมต่างก็มีระบบในการจัดการปัญหา แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่า
ระบบการจัดการผลกระทบดัง กล่ าว ควรที่ จ ะมี โมเดลร่วมกั น ที่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หาผลกระทบต่ างๆ ซึ่ งมี ค วาม
หลากหลาย โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งตัวแบบหรือโมเดลในการจัดการผลกระทบอันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนไว้
2 ส่วน ส่วนแรก คือ กลไกเชิงอุดมการณ์ อันได้แก่ อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นกลไกในเชิงปฏิบัติ
ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล
กลไกเชิง อุด มการณ์ คือ กลไกที่มุ่งหมายจะควบคุม วิธีคิด หรือระบบความคิดของผู้ค น ผ่าน
กระบวนผลิตซ้าต่างๆ อาทิ ผลิตซ้าผ่านสถาบันต่างๆ อย่างเช่น สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
สื่อมวลชน ในกรณี ตั วอย่างของกองทุน Hedge fund ได้แก่ Quantum fund ของ จอร์จ โซรอส และ Tiger fund
ของ จูเลี่ยน โรเบริตสัน ซึ่งเข้ามาโจมตีค่าเงินบาทของไทย จนประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี
1997 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยต้องสูญเสียเงินสารองที่เก็บสะสมมาตลอดระยะเวลาสี่ทศวรรษแห่งการพัฒนา
ประเทศ ไปทั้งหมด 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ วิกฤตการณ์ดังกล่าว เกิดจากกลไกทางอุดมการณ์และการคุกคามที่
เกี่ยวกับการเปิดเสรีอย่างต่อเนื่อง
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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นอกจากนี้ภัยคุกคามภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยม ที่ทาการครอบงาและกลืนกลายในทางสังคมและ
วัฒนธรรมต่อประเทศโลกที่สาม ด้วยการส่งผ่านวัฒนธรรมบนกระแสโลกาภิวัต น์ เพื่อให้ประเทศโลกที่สามค่อยๆ
ซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านั้น หลังจากนั้นประเทศโลกที่สามก็จะยึดถือและเชิดชูวัฒนธรรมแบบตะวันตก ใน
ขณะเดียวกันก็จะเกิดการลบเลือนและลดทอนคุณค่าของวัฒนธรรมของตนที่เคยยึดถืออยู่ จนกระทั่งประเทศผู้ด้อย
กว่าต้องตกในสภาพที่เป็นอาณานิคมทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนคุณค่าของสั งคมวัฒนธรรมแบบ
กสิกรรม และให้คุณค่าแก่ความทันสมัยและการพัฒนาแบบอุตสาหกรรม หรือจะเป็นในกรณีของการลดทอนคุณค่า
ของการออมแบบพอเพียงและให้คุณค่าแก่การบริโภคตามกระแสทุน ซึ่งการบูรณาการในลักษณะของการรวมกลุ่ม
ประเทศอย่างในกรณีของการเป็นประชาคมอาเซียนก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งระบบทุนโลก ที่ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ไม่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถส่งผลกระทบจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็ว
บนสงครามทางอุดมการณ์ ต่ออุดมการณ์ ทุนครอบโลก เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
รากฐานมาจากวัฒ นธรรมของชุม ชนภายใต้ อุดมการณ์ ทางสายกลางและความพอเพียง บนหลักการที่ว่า “ความ
ต้องการของมนุษย์ดั่งทะเลมหาสมุทรถมอย่างไรก็ไม่เต็ม ทุกอย่างจึงเริ่มที่การจากัดความต้องการของมนุษย์เอง” ซึ่ง
ต่างจากหลักการของเศรษฐกิจเสรีที่ต้องแสวงหาทรัพยากรมาตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีสิ้นสุด
ดังนั้นประเทศไทยจะต้องสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็น
อุดมการณ์ ในการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน ในการวิวัฒ น์ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ของชาติในการต่ อต้านกับ
อุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ หรือเป็นการใช้สงครามชุ มชนทาสงครามทางอุดมการณ์กับอุดมการณ์
ทุนครอบโลก
ภายใต้หลักปรัชญาพอเพียงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประกอบสร้าง และผลิตซ้าอุดมการณ์
พอเพียงด้วยการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเป็นอุดมการณ์ชาติอย่างแท้จริง ด้วยการให้อรรถาธิบาย
ความเป็นปรัชญาที่เบื้องหลังการกระทาใดๆ ก็ตามของคนในชาติ ซึ่งกากับด้วยความพอดีพอประมาณ ควบคู่ไปกับ
การใช้ปัญหาและเหตุผลพิจารณา แล้วปลูกฝังผ่านโรงเรียน วัด ครอบครัว และชุมชน เพื่อเป็นอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านกับอุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์บริโภคนิยม อันหมายรวมไปถึงผลกระทบต่างๆ ที่ มาพร้อมกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
กลไกเชิงปฏิบัติ จะประกอบไปด้วย ทฤษฎีใหม่ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะ
โมเดล
ทฤษฎีใหม่ คือ โมเดลในการสร้างให้ครัวเรือน ชุมชนสามารถเลี้ยงชีพของตัวเองได้ ผลผลิตเหลือจึง
ไว้ขายเพื่อหารายได้เพิ่มเติม ภายใต้การบูรณาการเป็นประชาคมอาเซียน แม้ว่าประเทศสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์ไม่
น้อยจากการบูรณาการ แต่หากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศหนึ่งก็อาจะลุกลามไปสู่ประเทศอื่นอย่าง
รวดเร็ว ดังเช่นวิกฤตทางเศรษฐกิจยูโรโซน หากเราเดินตามแนวทางของทฤษฎีใหม่เราก็จะทาให้ครอบครัวของเรา
ชุมชนของเราจะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจแบบทุนน้อยลง ทาให้ครอบครัวของเรา ชุมชนของเราก็จะได้ผลกระทบจากวิกฤต
ทางเศรษฐกิจที่อาจลุกลามน้อยลงเช่นกัน ตลอดจนทฤษฎีใหม่ก็ยังมุ่งสร้างให้ครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งพาและ
เลี้ยงชีพของตนเองได้ ดั้งนั้นหากเกิดภัยคุกคามจากปัญหาความไม่มั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ ปัญหาความมั่นคงทาง
อาหาร ชุมชนที่ยึดหลักการของทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ก็ย่อมที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวน้อยกว่าชุมชนอื่นๆ
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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ยิ่งไปกว่านั้นทฤษฎีใหม่อาจนามามาปรับใช้กับผู้มีอาชีพที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ด้วยการเก็บเงินออมไว้ ร้อยละ
30 ของเงินเดือน เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมทั่วไป หรืออาจเก็บไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ
วิสาหกิจชุม ชน OTOP ตามแนวคิดจากปรัชญาของ OTOP ทั้งสามประการที่มุ่งไปที่การสร้าง
ความมั่นคงให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน การสร้างเครือข่าย การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ตลอดจน OTOP
ยังเน้นไปที่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าของผลผลิต อันจะช่วยให้ผลผลิต ส่วนเกินของครัวเรือนและชุม ชนมีมูลค่าที่สูงขึ้น
OTOP นอกจากจะสามารถสร้างและสะสมความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นมาภายในชุมชน ในขณะเดียวกันก็เป็นสร้าง
ระบบการจัดการปั ญ หาและผลกระทบ อันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนในทางสังคม อาทิ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์จะเป็นการสร้างคนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของชาว
อาเซียนประเทศอื่นๆ รวมถึงความเข้าใจในประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับประเทศอื่นๆอย่างมีเหตุผลปราศจากอคติแบบ
ชาตินิยม ซึ่งจะทาให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้คนในอาเซียนลดน้อยลง ในขณะที่มีการบูรณาการ การเคลื่อนย้าย
ของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การสร้างเครือข่ายภายใต้ OTOP ยังทาให้ชุมชนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวต่างๆ สอดส่องดูแลความผิดปกติอันเกิดมาจากการเป็นประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็น ยาเสพติด อาชญากรรม และโรคระบาด เป็นต้น
ระบบสหกรณ์ คือ การรวมตัวกันขายผลผลิต ซึ่งจะทาให้การต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขาย
สินค้าที่สมาชิกผลิตยิ่งขึ้น สหกรณ์ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตน นอกจากนี้บทบาทของสหกรณ์จะช่วยผู้ที่
ยากจนให้มีฐานะดีขึ้น อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของสหกรณ์ยังเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน ส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบ
อาชีพ พัฒนาประชาธิปไตย ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกยังเป็นสร้างเครือข่ายในชุมชนที่ดี อันจะ
เป็นโมเดลที่สาคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปพร้อมกับจัดการผลกระทบอันเกิดมาจาการบูรณการ
เป็นประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
แม่ปะโมเดล หรือระบบการจัดการชนเผ่า ลักษณะแม่ปะโมเดล เมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนย้าย
ผู้คนที่เพิ่มขึ้นภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน แน่นอนว่าภายในชุมชนอื่นๆ ของประเทศ ก็อาจจะมีการตั้งถิ่นฐาน
ของผู้คน แรงงานของชาวอาเซียนชาติอื่น หากมีปัญหาเกิดขึ้นใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวไทยกับชุมชนของชาว
อาเซียนชาติอื่น แม่ปะโมเดลก็ช่วยสานเสวนาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ดั ง นั้ น ประเทศไทยจะต้ อ งสร้า งแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งอั น เป็ น รากฐานเป็ น ภู มิ ปั ญ ญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเป็นสินค้าทางอุดมการณ์ในการสะสมความมั่นคงภายในชุมชน ในการวิวัฒน์ไปสู่ความเป็น
อุดมการณ์ของชาติในการต่อต้านกับอุดมการณ์ทุนนิยมและอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ หรือเป็นการใช้สงครามชุมชนทา
สงครามทางอุดมการณ์กับอุดมการณ์ทุนครอบโลก พร้อมกับการรื้อถอนทางวาทกรรมที่ว่า “อุดมการณ์เศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การทาไร่ทานาเท่านั้น” และชี้ให้เห็นว่า อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง คือ “การจากัดความอยากได้ใคร่
มีของมนุษย์ที่เกินกาลังและความสามารถของตน” โดยแท้จริงแล้วอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับ
กิจการทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงกิจการระหว่างประเทศ ตลอดจนต้องสร้างให้อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียงจาก
ชุม ชนไปสู่ค วามเป็นอุดมการณ์ สากล ภายใต้ คุณ ลักษณะของอุดมการณ์ ที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่โลกทั้ งโลกใน
ศตวรรษหน้า ด้วยความตระหนัก รู้ถึงภัยคุกคามของอุดมการณ์ทุนนิยมและเสรีนิยมใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองระดับ
คือ 1) ระดับชุมชนท้องถิ่น 2) ระดับประเทศและระดับโลก ในระดับที่ 1) ต้องให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงและเท่าทันต่อ
ภัยคุกคามมาจากทุนเสรี อาทิ ภัยคุกคามจากการเกษตรพันธะสัญญาที่ทาให้เกษตรกรต้องสิ้นเนื้อประดาตัว อันเป็น
โครงการเสริมสร้างระบบการจัดการผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในระดับชุมชน สสว.1-12
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การบั่นทอนความมั่นคงภายในชุมชน ในระดับที่ 2) ต้องสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของทุนนิยมเสรีที่มุ่งเน้นไปที่การ
กอบโกยทรัพยากรของผู้ด้อยกว่าและทรัพยากรของโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ผู้ไม่เคยพอ ดังจะ
เห็นได้จากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนเกิดขึ้นไปทั่วโลก ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ทั่วโลกก็เป็นผลมาจากวัฒนธรรมการบริโภคตามกระแสทุน
หากชุ ม ชนค่อยๆ วิ วัฒ น์สู่การพึ่งพาตนเองตามระบบและโมเดลการจัดการผลกระทบได้ ย่อ ม
หมายถึงการปลดเปลื้องการพึ่งพาต่อระบบทุน ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสทุน เราต้อง
ถอดถอนพันธนาการทางเศรษฐกิจแบบทุน วัฒนธรรมแบบทุน ซึ่งการแลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมเป็นแต่เพียงมายาคติ
(Myth) ที่ไม่เคยมีอยู่จริง แต่ความไม่เท่าเทียมของเกษตรกรกับนายทุน ความไม่เท่าเทียมของประเทศโลกที่สามต่อ
ประเทศโลกที่หนึ่ง คือ ความเป็นจริง ภายใต้อุดมการณ์ความพอเพียงในการริเริ่มถ่ายโอนและการสะสมความมั่นคง
ภายในชุมชน บนหลักการที่ว่า “เงินทอง คือ มายา ข้าวปลา คือ ของจริง ” ด้วยการนาแนวคิดทฤษฎีใหม่อันเป็น
แนวทางการเกษตรที่มีหลักสาคัญในการจัดการน้าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ควบคู่กับการทาการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม
ซึ่งจะทาให้ภายในครัวเรือนมีกินมีใช้ ส่วนเกินที่เหลือก็ทาการแปรรูปให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน พร้อมกับการ
ดาเนินการของสหกรณ์และธนาคารชุมชน ทาให้ชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องคานึงถึงภัยคุกคามที่เกิด
จากความมั่นคงทางอาหาร และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเสรีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก นอกจากนี้ ระบบเครือข่ายที่มีอยู่
ในวิสาหกิจชุมชน OTOP และระบบสหกรณ์นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน ร่วมกัน
คิด ร่วมกันจัดการแก้ปัญหา ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแล เฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาด และปัญ หาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เป็นต้น และแม่ปะโมเดล จะทา
บทบาทหน้าที่ในการควบคุม เจรจาหารือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชุมชนชาวไทยกับชุมชนของชาวอาเซียนชาติ
อื่น หากระบบการจัดการและโมเดลเช่ นนี้ เกิดขึ้นมาภายในชุม ชนนอกจากที่ จะสามารถแก้ไขปัญ หาซึ่งเกิดมาจาก
ผลกระทบอันเกิดมาจากการเป็ นประชาคมอาเซียน ระบบการจัดการและโมเดลยังจะสามารถสร้างความเข้ม แข็ง
ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่ความเจริญในทุกๆ ด้าน
ข้อเสนอแนะ
1. รัฐควรจะต้องนาปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง มาประกอบสร้างให้ไปสู่ความเป็นอุดมการณ์ชาติ
อย่างแท้จริง ด้วยการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นแบบเรียนในทุกระดับชั้นการศึกษา ควบคู่กับ
การปลูกฝังผ่านสถาบันต่างๆ ของสังคม อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และสถาบันสื่อมวลชน ชุมชน
เป็ นต้ น ด้ ว ยการให้อ รรถาธิบ ายถึ งการกระท า การดาเนิ น กิจกรรม การด าเนิน กิจการ ที่ กากับ ด้วยความพอดี
พอประมาณ ควบคู่ไปกับ การใช้ปัญ หาและเหตุผลพิจารณา เพื่อวิวัฒ น์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ค วามเป็น
อุดมการณ์ ช าติ ในการต่ อ ต้ านกับ อุ ดมการณ์ ทุ นนิ ย มและอุด มการณ์ บ ริโภคนิ ย ม ซึ่ งอาเซีย นก็เป็ น ส่วนหนึ่ งของ
การบูรณาการตามแบบ ทุนนิยมและโลกาภิวัฒน์
2. ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจะยึดหลักเหตุผลและปัญญาตามหลักของพุทธศาสนา
อันเป็นมรดกที่สาคัญยิ่งของวัฒนธรรมชุมชนไทย ในการพิจารณาถึงภัยอันตราย อันเกิดมาจากอุดมการณ์ทุนนิยม
และอุดมการณ์บริโภคนิยม ซึ่งอาเซียนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกของอุดมการณ์ดังกล่าว โดยชุมชน ประชาชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องรับรู้ เข้าใจ เข้าถึง และตระหนักถึงความอันตรายจากผลกระทบของการบูรณาการ อาทิ
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การเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้นก็ย่อมที่เกิดผลลุกลามไปสู่ประเทศอื่ นๆ ในประชาคมอย่างรวดเร็ว หรือความ
แตกต่ างกันทางทรัพยากรสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนระบบการจัดการ การคัดกรองโรคที่ดีก็ไม่
สามารถที่จะควบคุมโรคติดต่อได้อย่างสมบูรณ์อาจส่งผลให้พบโรคติดต่อชนิดใหม่ๆ ในชุมชน ตลอดจนการลงทุนแบบ
อุตสาหกรรมยังเป็นตัวการสาคัญในทาลายสิ่งแวดล้อมให้พังพินาศไปอย่างรวดเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่งอุ ดมการณ์การ
พัฒนาที่ถูกกากับด้วยระบบทุน คือ การพัฒนาแบบทาลายปล้นชิง ไม่มีความยั่งยืน เพราะความต้องการของระบบ
ทุน และมนุ ษ ย์เปรี ยบดั่งทะเลมหาสมุท รถมอย่างไรก็ไม่เต็ ม ทางรอดของโลกและชุม ชน คื อ อุดมการณ์ ป รัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ “การจากัดความอยากได้ใคร่มีของมนุษย์ที่เกินกาลังและความสามารถของตน”
3. ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องเริ่มนากลไกเชิงปฏิบัติ ที่ประกอบไปด้วย ทฤษฎีใหม่
วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบสหกรณ์ และแม่ปะโมเดล มาปรับใช้ ภายในชุมชนอย่าจริงจัง เพื่อรองรับและแก้ปัญ หา
ผลกระทบอันเกิดมาจากการบูรณการเป็นประชาคมอาเซียน โดยบทบาทหลักในการนาโมเดลระบบการจัดการ
ผลกระทบต่างๆ ไปใช้ในชุมชนจะต้องให้บทบาทหลักเป็นของชุมชนและประชาชน โดยรัฐเป็นเพียงแต่ผู้สนับสนุนในด้าน
ต่างๆ เท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การสร้างให้ชุมชมมีความเข้มแข็ง เป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเอง จัดการ
ตนเองได้ อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยจะต้องเริ่มการพัฒนาจากภายในของชุมชนเอง อันเป็นการพัฒนาแบบจากล่าง
สู่บ น (bottom-up) ต่ างจากการพัฒ นาที่ชุมชนที่ต้ องพึ่งพารัฐเสมอ อันเป็นการพัฒ นาแบบบนลงล่าง (topdown) ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีสภาพเหมือนกับเด็กที่ไม่รู้จักโต ที่จะต้องพึ่งพาพึ่งพิงรัฐที่เปรียบเสมือนกับพ่อแม่โดยตลอด
4. ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการวางแผนเพื่อเสริมสร้างระบบการจัดการทางสังคม
และโมเดลที่ได้นาเสนอ เพื่อรองรับผลกระทบในมิติต่ างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นด้วยการจัดการองค์ความรู้หรือนาทุนทาง
สังคมที่มีอยู่มาปรับใช้ให้ได้ โดยเฉพาะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่กาลังจะหล่นหายไปตามความเจริญทางด้าน
วัตถุ ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการสืบทอดและเรียนรู้ของคนรุ่นต่อไป ควรสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สามารถนาเด็ก
เยาวชน คนวัยทางาน และผู้สูงอายุ ไปเรียนรู้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน ถือเป็นการเพิ่มโอกาสทั้งในการสืบทอดสิ่งดีงาม
และในถ่ายทอดองค์ความรู้เดิมที่กาลังจะสูญไป พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บองค์ความรู้ของชุมชนโดยบันทึกเรื่องราวที่
สาคัญ ๆ ที่ชุม ชนได้ร่วมสร้างกัน ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของ ให้รู้สึกรักและ
หวงแหน และความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ที่เป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
5. ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรทาหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงรุก
มากกว่าเชิงรับ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องที่สาคัญ หรือประเด็นส่งเสริมอัตลักษณ์หรือ
วัฒนธรรมชุมชน อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากกิจกรรมเดิมที่มีในแต่ละช่วงเทศกาลให้หลากหลาย สอดแทรกการปลูกฝัง
กล่อมเกลาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั้งเยาวชนและสมาชิกในชุมชน
6. ชุมชน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างรวมพลังกันจัดตั้งกลุ่มตามประเด็นที่สนใจ เพื่ อ
เสริ ม สร้ า งระบบการจัด การและโมเดลที่ ได้ น าเสนอในประเด็ น ต่ างๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้น ได้ อ ย่ างมี พ ลั ง และเท่ าทั น การ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพทางเลือกหรือ ศึกษาการปลูกพืชเกษตรที่มีความหลากหลาย เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
รายได้จากการประกอบอาชีพเมื่อราคาผลผลิตตกต่า หรือกลุ่มรวมพลังกันเพื่อหาแนวทางจัดการพัฒนาศักยภาพหรือ
แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในแต่ละชุมชนให้ลดน้อยลงตามลาดับ
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