


บทบรรณาธิการ 

ประเด็นสําคัญของวารสารศิลปศาสตรฉบับนี้นําเสนอบทความท่ีเนนดานสังคมศาสตรหลายประเด็น 

เริ่มจากบทความเรื่อง “บทบาทของรัฐและกลุมทุนแพลตฟอรมจีนในธุรกิจ” ท่ีพยายามชี้ใหเห็นถึงการทําธุรกิจ

คาปลีกแบบอีคอมเมิรซของจีนในภูมิภาคแมน้ําโขงผานรูปแบบ “รัฐยุทธทางเศรษฐกิจ” เชน การสราง“สภาวะ

ยกเวน” การสรางจุดเชื่อมตอดวยคลังสินคาตางประเทศและระบบโลจิสติกส และ การสรางธรรมาภิบาลใน

ธุรกิจอีคอมเมิรซจีนขามแดน ซ่ึงสงผลตอการขยายตัวของทุนจีนไดรวดเร็วกับระบบนิเวศเดิมท่ีเคยจัดเตรียมมา

กอนหนานี้ บทความตอมาเรื่อง “พัฒนาการของการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมไทยตอปญหาเข่ือนแมน้ํา

โขง” ไดสะทอนใหเห็นความสัมพันธทางอํานาจท่ีเหนือกวาของรัฐ และทุนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเข่ือน

ขนาดใหญท่ีขาดธรรมาภิบาลจนสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชนและระบบนิเวศ ภาคประชาชนทาทายการ

จัดการดังกลางผานการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน การสรางพ้ืนท่ีทางความรู 

การปรับตัวเชิงสถาบัน การใชกลไกดานสิทธิมนุษยชน และ การแกไขปญหาดวยแนวคิดการจัดการทรัพยากร

อยางยั่งยืน 

บทความท่ีสามเปนเรื่องเก่ียวกับวิธีวิทยาการศึกษากลุมคนดอยโอกาสหรือกลุมคนจนเรื่อง “วิธีวิทยา

วาดวย “โชคดีท่ีบังเอิญคนพบ” โดยนําเสนอถึงวิธีการคนหาคนจนและการทํางานกับคน โดยคนพบความ

ยากจนหลายประเด็นจากความบังเอิญท่ีนักวิจัยไมไดคาดการณหรือลวงรูมากอน ในขณะท่ีบทความท่ีสี่เรื่อง 

“แนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ กรณีศึกษาหมูบานบางตวา ตําบลบางตาวา อําเภอหนองจิก จังหวัด

ปตตานี” นั้นไดนําเสนอใหเห็นถึงแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติท่ีริเริ่มโดยกลุมผูหญิงท่ีเนนการมีสวนรวม

ของคนทองถ่ินชายแดนใตเพ่ือการเตรียมความพรอม จัดต้ังกองทุนมีแหลงเงินทุนเพ่ือการเยียวยาและสราง

ความสมานฉันทชายแดนใต (มยส.) และพัฒนาเปนกองทุนสวัสดิการสังคม 

บทความท่ีหา เรื่อง “การเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ: การเรียนรูเชิงประสบการณผานการ

ทัศนศึกษาสําหรับนักศึกษาดานการบริการ”  เปนบทความท่ีคอนขางฉีกแนวออกไปทางดานมนุษยศาสตรคือ

นําเสนอใหเห็นวาการสรางทัศนคติและความตระหนักกับผูเรียนเก่ียวกับความสําคัญของภาษาอังกฤษในการ

พัฒนาอาชีพในอนาคตนั้นมีความสําคัญอยางไร สวนบทความฉบับสุดทายเรื่อง “ความรวมมือดานการศึกษา

และการฝกอบรมในโลกรวมสมัย: กรณีศึกษาความรวมมือดานการศึกษาและฝกอบรมของเวียดนาม-

ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2564)” ชี้ใหเห็นวาภายใตลัทธิลัทธิเสรีนิยมและการทูตสาธารณะ การพัฒนา

ความสัมพันธดานการศึกษาและความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรระหวางประเทศเปนเครื่องมือการพัฒนาท่ี

มีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาบทบาทรัฐและทุนจีนท่ีแผ่ขยายอ านาจทางเศรษฐกิจผ่านธุรกิจ

ค้าปลีกอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน (China’s Cross-Border e-commerce) ธุรกิจนี้ได้รับ
ความส าคัญจากรัฐจีนตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 2015 แต่ถูกยกระดับมากขึ้นในบริบทใหม่
ท่ามกลางความตึงเครียดการค้าระหว่างประเทศของจีนกับสหรัฐอเมริกาและปัญหา   
โควิด 19 จีนใช้เวทีธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนสร้างความหลากหลาย ลดพึ่งพิงการ
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ขณะที่สามารถเช่ือมโยงการค้ากับประเทศในโครงการริเริ่ม
หนึ่งถนนหนึ่งเส้นทาง (BRI) และเช่ือว่าจะช่วยสนับสนุนโครงข่ายอุตสาหกรรมใหม่ใน
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ห่วงโซ่อุปทานผ่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน บทความนี้ใช้แนวคิดระบอบการ
เคลื่อนย้าย ในการวิเคราะห์และใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เก็บข้อมูลภาคสนาม 
ทบทวนเอกสารวิชาการและข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ รวมทั้งใช้เครื่องมือ Baidu Editor 
วิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ Baidu ส ารวจความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการจีนกับธุรกิจอี
คอมเมิร์ซจีนข้ามแดน  

บทความนี้ พบว่า ระบอบการเคลื่อนย้ายของรัฐจีนในฐานะ “รัฐยุทธทาง
เศรษฐกิจ” ที่ วางโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบนิ เวศปูทางให้แก่บริษัท
แพลตฟอร์มและผู้ค้าจีนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนมี 3 ประการ คือ 1) การสร้าง
“สภาวะยกเว้น” แก่เขตทดลองอีคอมเมิร์ซข้ามแดน 2) ยุทธศาสตร์ก้าวออกไปผ่านการ
สร้างจุดเช่ือมต่อด้วยคลังสินค้าต่างประเทศและระบบโลจิสติกส์ และ 3) การสร้าง    
ธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน  นอกจากนี้  ยังพบว่าระบอบการ
เคลื่อนย้ายของรัฐจีนได้เปลี่ยนชุดความสัมพันธ์ทางการค้าใหม่ทีเ่อื้อให้ทุนแพลตฟอร์ม
จีนเข้ามาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอีคอมเมิร์ซอาเซียนและไทย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องเปิด
โอกาสให้ผู้ประกอบการจีนขนาดกลางและเล็กท้ังรายเดิมและรายใหม่รุกไล่เข้าสู่ระบบ
นิเวศท่ีถูกปูทางขึ้นในธุรกิจนี้ด้วย  

 
ค าส าคัญ: รัฐจีน ทุนแพลตฟอร์ม ธุรกิจอีคอมเมริ์ซจีนข้ามแดน ระบอบการเคลื่อนย้าย 
ตลาดอีคอมเมริ์ซอาเซยีน  
 
Abstract 

This article studies the role of the state and capitalists from China, 
which has globally expanded its economic power working through the 
China’s cross-border e-commerce (CBEC) sphere. The Chinese state has 
been developing the CBEC since the year of 2015, but is the CBEC has 
intensively shifted under recent contexts of trade war with the USA and 
the COVID-19 challenges. The Chinese state utilizes the CBEC in order to 
strategically build economic diversification to hopefully reduce the 
reliance on exportation to the USA. At the same time, the state hopes to 
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connect economically with other countries along the BRI project as well 
as to support the emerging industrial lines of the CBEC supply chain. This 
article deploys a mobility regime approach to the analysis and applies 
social scientific methods, composed of interviewing, reviewing literature 
of relevant academic documents and those in online media. It also 
includes Baidu Editor utilization to analyze big data from the Baidu 
search engine website in order to examine the interest of Chinese 
enterprises in the cross-border e-commerce to the ASEAN and Thailand.    

 This article finds that the mobility regime, seen as an economic 
statecraft and applied by the Chinese state, is composed of 3 elements: 
1) zone of exception for CBEC, 2) going out strategy, connecting nodes by 
using overseas warehouse and logistic flow, and 3) good governance in e-
commerce. Besides, the mobility regime has changed the trade 
relationship which, on one hand, has facilitated China’s platform 
capitalists to engage enthusiastically within the ASEAN e-marketplace. On 
the other hand, it has opened opportunities for SMEs from China to 
enter the new ecosystem of the ASEAN E-marketplace.  
 
Keywords: Chinese state, Platform capitalists, China’s cross-border e-
commerce, Mobility regime, ASEAN E-marketplace.  
 

ประเทศจีนใช้เวลากว่า 40 ปีในการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศและขยายสู่
ต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ผลส าเร็จที่ชัดเจนประการหนึ่ง
คือ การที่จีนได้กลับมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจระดับโลกอีกครั้ง 
ความส าเร็จนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิธีคิดของรัฐจีนในการขับเคลื่อน  “รัฐยุทธ” 
(Statecraft) ศิลปะการปกครองที่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้ยืดหยุ่นกับ
สถานการณ์มาตลอด (Siriphon, 2019) มีการใช้เครื่องมือเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
ก ากับการเคลื่อนย้ายให้ไปตามทิศทางและเวลาที่คาดหวัง เช่น ยุทธศาสตร์ก้าวออกไป 
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(Going-out policy) ก ากับทิศทางคนและทุนจีนให้เคลื่อนย้าย การปฏิรูประบบ
การเงิน (Kosaikanont, 2019) โครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคมสื่อสารที่
ปัจจุบันขยายออกสู่ต่างประเทศอย่างเป็นระบบด้วยการส่งออกความรู้ เทคโนโลยี (เช่น 
ก่อสร้างเขื่อน ถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง) คน (นักลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้เช่ียวชาญ 
นักท่องเที่ยว) การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ น าเข้า/ส่งออกวัตถุดิบ (พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ/สินค้าปลีก อุปกรณ์การก่อสร้าง การเกษตรเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์
สื่อสาร ฯลฯ) ผ่านโครงการ “ริเริ่มแถบเส้นทาง” (Belt and Road Initiative –BRI) 
เพื่อขยายการเติบโตของจีน  

ธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามแดน (Cross-Border e-commerce) ของจีนเป็น
อีกผลผลิตหนึ่งของการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนที่ก าลังกลายเป็นตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่
ได้รับความส าคัญมากข้ึนปัจจุบัน ธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามแดน ในท่ีนี้หมายถึงการ
ท าธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 
แพลตฟอร์มออนไลน์อันหลากหลายเป็นสื่อน าเสนอสินค้าบริการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อ
และผู้ขาย  

บทความนี้ท าความเข้าใจบทบาทรัฐจีนและทุนแพลตฟอร์มจีนในธุรกิจ          
อี คอมเมิร์ซข้ามแดนที่รัฐจีนสนับสนุนเชิงนโยบายกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวและเสริม
ให้กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีนขยายตัวในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น บทความนี้ใช้แนวคิด “ระบอบการเคลื่อนย้าย” (Mobility 
regime) (Schiller and Salazar, 2012: 1-18) ในที่นี้ หมายถึงการใช้เครื่องมือของรัฐ 
(ไม่ว่า นโยบาย กฎหมาย ระเบียบและการลงมือปฏิบัติ) ในการก ากับคน ทุน วัตถุดิบ 
สินค้า เทคโนโลยีให้ (ไม่) เคลื่อนไปตามทิศทางและเวลาที่รัฐคาดหวังไว้ ทั้งนี้ รัฐชาติ
เป็นผู้เล่นส าคัญในระบอบการเคลื่อนย้ายที่ก ากับเส้นทาง กลุ่มคนทุน วัตถุดิบ สินค้าที่
จะ (ไม่) เดินทางเคลื่อนย้ายไปยังท่ีใดท่ีหนึ่ง (Shamir, 2005: 197-217)  

งานศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จาก 2 
ส่วนหลัก คือ ส่วนแรก ข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไทยและจีนรวม 4 คน ผู้ประกอบการจีนและไทยในจังหวัดเชียงใหม่
และในจีนรวม 20 คน ส่วนที่สอง ทบทวนข้อมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องและ
ข้อมูลจากเครือข่ายออนไลน์ วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้คนบนโลกออนไลน์ผ่านการ
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ใช้ค าค้นที่เกี่ยวข้องในเว็บ search engine และใช้เครื่องมือ Baidu Editor วิเคราะห์
ข้อมูลจากเว็บ Baidu ซึ่งเป็นเว็บไซต์ส าหรับการค้นหาอันดับหนึ่งของจีนในช่วงปี 
2020-2021  (Statcounter, 2021) มีผู้ใช้งานการค้นหาอับดับหกของโลกเพื่อส ารวจ
แนวโน้มความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนในโซเชียลมีเดีย  

บทความนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือ การวิเคราะห์บทบาทรัฐกับ
ระบอบการเคลื่อนย้ายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน ส่วนที่สอง ทุนแพลตฟอร์มจีนกับ
การแผ่ขยายอิทธิพลเศรษฐกิจในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน และส่วนที่สาม วิเคราะห์
ผู้ประกอบการจีนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษา
ประเทศไทย  
 
รัฐจีนกับระบอบการเคลื่อนย้ายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน  

เมื่ อพิ จารณ าระบอบการเคลื่ อนย้ ายของจีนจะพบความน่ าสนใจใน  
คุณลักษณะเฉพาะของรัฐยุทธทางเศรษฐกิจ (Economic statecraft) งานศึกษาของ  
Li (ed., 2017) ก็พบการผสมผสานใช้รูปแบบทั้งความร่วมมือ การเลือกข้างและการ
บังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ปรับไปตามสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ขณะที่  Yang and Liang eds., (2019) พบว่า แม้รัฐยุทธทางเศรษฐกิจของจีนจะ
ประสบความส าเร็จปัจจุบัน แต่ในอนาคตเริ่มมองเห็นความท้าทายใหม่ที่จีนก าลังถูก
ต่อต้านจากประเทศอื่น ๆ ท่ีเริ่มตั้งข้อสงสัยต่อทุนนิยมที่น าโดยรัฐจีน โครงสร้างพรรค
คอมมิวนิสต์จีนกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจการตลาด ธรรมาภิบาล
และมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการด าเนินนโยบายของจีน (Yang 
and Liang, 2019) ส่วนงานของอรัญญา (Siriphon 2019: 13-15) ศึกษารัฐยุทธทาง
เศรษฐกิจจีนในความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้าย พบว่า มี 3 คุณลักษณะร่วมคือการสนธิ
ก าลัง (Assemblage) ทดลองและปฏิบัติ (Experiment and pragmatism) และการ
ปรับตัวผสมผสาน (Adaptability and Hybridity) ช้ีให้เห็นแนวการบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนระบอบการเคลื่อนย้ายที่รัฐจีนใช้มาตลอด โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายด้วยการอ านวยความสะดวกสนับสนุนทุนด้านต่าง ๆ (ผ่านสิทธิพิเศษ เงินกู้ 
เงินให้เปล่า โควตา ฯลฯ) ทุนเครือข่าย (ผ่านการสร้างเครือข่ายทวิภาคี เครือข่าย
ภาคพื้นแล้วจัดตั้งกองทุนเตรียมรอไว้ให้) หรือการใช้โครงการลงทุนสาธารณูปโภคขั้น
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พื้นฐานปูทางออกไปเสริมสร้างบรรยากาศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรองรับให้คน
จีนข้ามชาติออกไปแข่งขันทางเศรษฐกิจโลกอย่างคล่องตัว เหยาหยาง นักเศรษฐศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยปักก่ิงก็สนับสนุนความคิดนี้ ที่มองว่า รัฐจีนปัจจุบันเป็นนักปฏิบัติและ
นักทดลองมากกว่าจะยึดติดทฤษฎีและลัทธิความเช่ือมากเกินไป (Tangnirandon, 
2018)  

ในกรณีธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนของจีนก็ไม่สามารถแยกอออกจากระบอบการ
เคลื่อนย้ายที่ทั้งสนับสนุนอ านวยความสะดวกหรือก ากับควบคุมของรัฐในลักษณะ
เดียวกัน ซึ่งพบ 3 คุณลักษณะร่วมดังกล่าวที่บทบาทของรัฐสนับสนุนเชิงนโยบาย
กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวและขณะเดียวกันก็สร้างธรรมาภิบาลใหม่ในระบบธุรกิจ     
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนซึ่งพบความสอดคล้องทั้งนโยบายระดับชาติและนโยบายของรัฐ
ระดับมณฑลมาตั้งแต่ปี ค.ศ.  2015 เป็นต้นมา นอกจากนี้ นโยบายของรัฐจีนยังเสริม
ให้กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีนขยายตัวในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้มากข้ึนด้วย ส าหรับระบอบการเคลื่อนย้ายในธุรกิจอีคอมเมริ์ซจนีข้าม
แดน บทความนี้พบว่า รัฐจีนใช้เครื่องมือและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการก ากับคน กลุ่มทุน บริษัท สินค้า เทคโนโลยี ตลอดจน
การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวกปูทางให้แก่บริษัท ผู้ค้าในธุรกิจ       
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักคือ ส่วนแรก การจัดตั้งเขตทดลอง          
อีคอมเมิร์ซข้ามแดน (CBEC) กับการสร้าง“พื้นที่ยกเว้น” ส่วนที่สองยุทธศาสตร์ก้าว
ออกไป: คลังสินค้าต่างประเทศและระบบโลจิสติกส์เช่ือมต่อ และส่วนที่สาม การสร้าง
ธรรมมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน 

1.การสร้าง“พ้ืนที่ยกเว้น”กับเขตทดลองอีคอมเมิร์ซข้ามแดน (CBEC) ใน
ส่วนนี้แบ่งหัวข้อออกเป็น 4 หัวข้อย่อย คือ 1) ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แบบเดิม) กับเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (แบบใหม่) 2) การสร้าง
สภาวะยกเว้นในเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 3) เขตธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนกับการ
สร้างจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบใหม่ และ 4) การพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการ  
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1.1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (แบบเดิม) กับเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (แบบใหม่): 
ความเหมือนและความแตกต่าง  

อันที่จริง รัฐบาลสีจิ้นผิงปัจจุบันด าเนินนโยบายไม่ตา่งไปจากสมัยเติ้งเสี่ยวผิงกับ
แนวคิดปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการออกแบบ “พื้นที่ยกเว้น” เพื่อทดลองเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเศรษฐกิจน าร่อง สมัยเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น
เป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1990 เพื่อน าร่องปฏิรูปเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับ
การเปิดให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2007 จีนมีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 5 แห่งและมีเขตอุตสาหกรรมกว่า 1 ,500 แห่งที่นักลงทุนต่างชาติในพื้นที่
ดังกล่าวจะได้รับนโยบายสิทธิพิเศษด้านภาษี พิธีการศุลกากร การเคลื่อนย้ายเงินทุน
และการน าก าไรมาลงทุนเพิ่มผ่านการน าเข้าและส่งออก การเงิน และระบบการขนส่ง  

ที่ผ่านมา ในทางวิชาการมองเขตเศรษฐกิจพิเศษว่ารัฐภายใต้ตรรกะเสรีนิยมใหม่ 
ไม่ได้หมายถึงเพียงการเปิดเสรีให้เอกชนลงทุนด าเนินการอย่างอิสระโดยปราศจากการ
แทรกแซง แต่กลับหมายถึง บทบาทหน้าที่ของรัฐในการขับเคลื่อนตอบสนองให้ทุน
ด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลไกเชิงนโยบาย กฎหมาย ระบบราชการ
และงบประมาณ เขตเศรษฐกิจพิเศษในแง่การด าเนินการเช่นนีจ้ึงหมายถึงการที่รัฐสร้าง 
“สภาวะยกเว้น” (State of exception) ใช้อ านาจอธิปไตยเหนือดินแดนและสร้าง
พื้นที่ “ยกเว้น” ขึ้น น าเทคนิควิธีแห่งการจัดแบ่งพื้นที่ (Zoning technology) (Ong, 
2004: 69-96) มาออกแบบนโยบาย กฎหมายและแนวปฏิบัติในพื้นท่ีเฉพาะให้แตกต่าง
ไปจากพื้นที่ปกติเพื่ออ านวยความสะดวกการลงทุนให้แก่เอกชน ไม่ว่า การก าหนด
รูปแบบการจัดการพื้นที่เฉพาะ ระเบียบด้านภาษีสิทธิพิเศษ การลดหย่อนภาษีจัดหา
พื้นที่และแรงงานราคาถูก ท าให้กลุ่มทุนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสะดวกรวดเร็วเพื่อ
ส ร้ า งแ รงจู ง ใจต่ อนั ก ล งทุ น  (Ong, 2006) ขณ ะที่ ปิ่ น แก้ ว  เห ลื อ งอ ร่ าม ศ รี 
(Laungaramsri, 2019) พบว่า  รัฐใช้เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นเครื่องมือในการควบคุม
จัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่รูปแบบหน่ึง โดยเฉพาะทรัพยากรที่ดิน 

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนของจีนก็เช่นกันท่ีรัฐบาลปักกิ่งเริ่มทดลองจัดตั้ง “เขต
ทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนแบบครบวงจร” (Integrated Pilot Zones for 
Cross Border e-Commerce--CBEC /中国跨境电子商务综合试验区) เ รี ย ก 
สั้น ๆ ว่า “เขตทดลอง CBEC” (CBEC pilot zones) เพื่อจุดประสงค์ขับเคลื่อนให้ทุน
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เอกชน วิสาหกิจบรรษัทในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

อย่างไรก็ดี แม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ออกแบบสมัยเติ้งเสี่ยวผิงกับเขตทดลอง 
CBEC หรือเขตอื่น ๆ สมัยสีจิ้นผิงจะมีพื้นฐานความคิดในการสร้างพื้นที่ยกเว้นและ
สภาวะยกเว้นให้แก่ระบอบการเคลื่อนย้ายในการท างานให้บรรลุเป้าหมายเหมือนกัน 
แต่ทั้งสองแบบนี้กลับมีความแตกต่างในเชิงเป้าหมายและการด าเนินการและผลที่ได้ 
กล่าวคือ  สมัยเติ้งเสี่ยวผิงออกแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อน าเข้าเงินลงทุน ความรู้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมาพัฒนาประเทศในพื้นที่ยกเว้นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเปิด
ให้คนจีนถูกขดูรีดแรงงานในกระบวนการผลิตสร้างผลผลิตอุตสาหกรรม แต่สมัยสีจิ้นผิง 
การออกแบบเขตทดลอง CBEC หรือเขตอื่น ๆ เกิดขึ้นในบริบทที่ไม่จ าเป็นต้องแสวงหา
เงินลงทุนจากต่างประเทศมากนัก เพราะว่าในประเทศมีทุนจีนขนาดต่าง ๆ มากพอ 
ส าหรับเขตทดลอง CBEC จะพบว่า ด้านหนึ่งเป้าหมายของรัฐบาลจีนเป็นไปเพื่อ
สนับสนุนให้แก่การเคลื่อนย้าย ระบบโลจิสติกส์สินค้า ทุนและคนอย่างเป็นระบบในเขต
ทดลอง CBEC ขณะที่อีกด้านกลับพบว่า ระบบดังกล่าวโดยเฉพาะผ่านความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ (Information technology-IT) ช่วยท าให้รัฐสามารถ 
“จับจ้อง” (Gaze) ควบคุมก ากับสินค้า ทุน/เงินและคนที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าส่งออก
ในเวทีการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า การเก็บภาษีน าเข้า/ส่งออก
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย การก ากับเม็ดเงินของระบบเงินตราต่างประเทศที่ท าการค้า
ระหว่างประเทศ ก ากับกลุ่มบริษัทวิสาหกิจในการส่งออก/น าเข้าสินค้าและเงินรายได้
ภายใต้บัญชีรายชื่อสินค้าอนุญาต เป็นต้น  

1.2 การสร้างสภาวะยกเว้นในเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
รัฐบาลปักกิ่งจัดตั้งเขตทดลอง CBEC แห่งแรกขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2015 ที่นครหาง

โจว มณฑลเจ้อเจียง เมืองที่ตั้งของเครือบริษัทอาลีบาบา จากนั้นปีต่อมาขยายเขต
ทดลอง CBEC กลุ่มที่ 2 ออกไปใน 12 เมืองใหญ่ เช่น เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เทียนจิน เจิ้ง
โจว เซินเจิ้น เฉิงตู และเมืองอื่น ๆ จนในปี ค.ศ. 2018 รัฐบาลกลางประกาศจัดตั้งเขต
ทดลอง CBEC กลุ่มที่  3 ขยายออกไปใน 22 เมืองทั่วประเทศ เช่น ปักกิ่ง ฮูฮอต 
(Hohhot ในมองโกเลียใน) เซินหยาง ฮาบิน นานกิง อูฮั่น ฉางซา คุนหมิง ซีอาน หลาน
โจว เซียเหมิน และปี ค.ศ. 2020 รัฐบาลกลางจีนอนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลอง CBEC รวม 
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5 กลุ่มเมือง ปัจจุบันมีเขตทดลอง CBEC รวมทั้งสิ้น 105 แห่ง แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขต
ฝั่งตะวันออกของจีน (Zhang, 2020)   

เขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนแบบครบวงจรนี้แสดงให้เห็นว่า รัฐไม่เพียง
สร้าง “สภาวะยกเว้น” น าเทคนิควิธีแห่งการจัดแบ่งพื้นที่และออกแบบนโยบายมาใช้
ขับเคลื่อนตอบสนองให้ทุนด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ัน แต่ยังพบว่ารัฐมี
ความช านาญมากขึ้นในการจัดการด้วยเทคโนโลยีแห่งอ านาจ การสนธิก าลังออกแบบ
เครื่องมือเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในการก ากับการเคลื่อนย้ายของคน สิ่งของ 
วัตถุดิบ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปตามทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้
บริบทสถานการณ์ใหม่ท่ีเป็นเงื่อนไขเชิงโอกาสและเง่ือนไขเชิงท้าทายที่รุมล้อม  

จะพบว่า ในเชิงบริบทสถานการณ์ระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยการ
ริเริ่มของลี เคอเฉียง (Premier Li Keqiang) ออกแบบเขตทดลอง CBEC มาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวของการส่งออกและน าเข้า (โดยเฉพาะการส่งออก) ที่ต้องการ
แสวงหาโอกาสการส่งออกสินค้าคุณภาพท่ีจีนได้พยายามยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการ
ประกอบการผลิตโรงงานในประเทศ เพิ่มศักยภาพการขนส่งระหว่างประเทศ 
เสริมสร้างมาตรฐานและส่งเสริมระบบนิเวศทางการค้า (Trade ecosystem) ให้แก่
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน โดยเฉพาะภายหลังปี ค.ศ. 2019 ท่ามกลางความตึงเครียด
ทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐและสถานการณ์โควิด 19 ยิ่งช้ีให้เห็นชัดว่า ธุรกิจอี
คอมเมิร์ซข้ามแดนได้รับบทบาทใหม่ การค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนถูกวางบทบาทใน
การสร้างความหลากหลายทางการค้าระหว่างประเทศของจีน ลดการพึ่งพิงการส่งออก
หลักไปยังสหรัฐอเมริกา ขณะที่สามารถเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในโครงการริเริ่ม
หนึ่งถนนหนึ่งเส้นทาง และยังเช่ือว่าจะช่วยสนับสนุนโครงข่ายอุตสาหกรรมใหม่ เช่น 
การขนส่งข้ามแดน ระบบการจ่ายเงินข้ามแดน ระบบการเงินในห่วงโซ่อุปทาน 
(supply-chain finance) เพิ่มแรงกระตุ้นให้กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน 
(Zhang and Chen, 2019) 

1.3 เขตธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนกับการสร้าง “จุดเช่ือมต่อ” เครือข่าย
ความสัมพันธ์ (ทางเศรษฐกิจ) แบบใหม่ 

การวางโครงสร้างและระบบในเขตทดลอง CBEC ส่งผลต่อโครงข่ายระดับ
จุลภาคด้วย โดยพบว่า ภายในเขตทดลอง CBEC กลายเป็น “จุดเช่ือมต่อ” (Node) 
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ของชุดความสัมพันธ์ใหม่ที่พร้อมจะเช่ือมต่อกับเครือข่าย (Network) อื่น ขยายการ
เคลื่อนย้ายของทุน คน สินค้า เงิน บริการ (Castells, 1996; 2000; 2005; Cresswell, 
2006) ให้แก่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนที่วางไว้ กลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าผู้ประกอบการ/ผู้ค้าจีน 
บริษัทวิสาหกิจขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และ
เชื่อมอุตสาหกรรมท้องถิ่นในจีนกับเครือข่ายโลก กล่าวคือ ภายในเขตทดลอง ธุรกิจอี
คอมเมิร์ซข้ามแดนเป็นทั้งแหล่งที่ตั้งบริษัทโรงงานผลิตสินค้า เก็บสต็อกคลังสินค้า 
บริษัทน าเข้า/ส่งออกสินค้าอีคอมเมิร์ซ บริษัทจัดท าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ วิสาหกิจ
ด้านการขนส่ง และบริษัทที่ให้บริการธุรกรรมการเงินที่เป็นการสร้างระบบการจัดการ
เชิงนวัตกรรม ผนวกรวมภาคบริการมาไว้ในจุดเดียว  

กรณีเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนเมืองหางโจว พบว่า มีหลากหลาย
กลุ่มบริษัทเข้ามาตั้งในเขตนี้ ได้แก่ บริษัทจัดท าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซน าเข้าสินค้าที่
ส าคัญ  เช่น Tmall Global, NetEase Kaola, และ  JD Worldwide บริษัทจัดท า
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซส่งออกที่ส าคัญ เช่น Jollychic and club factory บริษัท
จัดท าแพลตฟอร์มระบบการช าระเงินผ่านตัวแทนผู้ให้บริการด้านการเงิน (Third-party 
payment platforms) เช่น อาลี เพย์  บริษัทขนส่ ง เช่น  EMS, SF Express และ
วิสาหกิจที่ให้บริการสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น ประกันเครดิตส าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  

1.4 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการ  
ภายในเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนยังเปิดให้มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม

การจัดการ (Management innovation) ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านศุลกากร การ
จัดการเก็บภาษี การตรวจสอบให้ค าแนะน าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การ
ให้บริการธุรกรรมการเงินข้ามแดนและการขนส่ง  ตัวอย่างของเขตทดลองธุรกิจ         
อีคอมเมิร์ซเมืองหางโจวได้กลายเป็นเขตน าร่อง “นวัตกรรมด้านกลไกการจัดการ” 
เรียกว่า 6 ระบบ 2 แพลตฟอร์ม โดย 6 ระบบ หมายถึง ระบบการแบ่งปันข้อมูล ระบบ
การให้บริการการเงิน ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบเครดิตอีคอมเมิร์ซ ระบบเฝ้าระวังเชิง
ข้อมูลและระบบการควบคุมป้องกันความเสี่ยง ส่วน 2 แพลตฟอร์ม หมายถึง 
แพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์แบบครบวงจร และแพลตฟอร์มสวนอุตสาหกรรม
ออฟไลน์ (Zhang and Chen, 2019) 
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นวัตกรรมด้านกลไกการจัดการดังกล่าวท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลในกลุ่ม
หน่วยงานด้านศุลกากร ระบบภาษี อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหน่วยงาน
รัฐอื่น ๆ ที่ร้อยต่อกัน ซึ่งเช่ือว่าจะช่วยลดเวลาการจัดการใบขนสินค้าขาออก (Export 
Declaration) ท าให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลระบบเครดิตของกลุ่มบริษัทอีคอมเมิร์ซจีน
ภายในเขตทดลอง ระบบควบคุมป้องกันความเสี่ยงและให้บริการเชิงนวัตกรรมทาง
การเงิน การรับประกัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งออกและการขนส่งแบบ
อัจฉริยะ  

ภายในเขตทดลองธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนยังสร้างสภาวะยกเว้นด้วยการ
ออกแบบนโยบายภาษีพิเศษที่รัฐบาลกลางจีนผลักดันในเชิงรุกที่อาจจะคล้ายกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตอุตสาหกรรมของจีน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดให้เป็นเขตปลอด
ภาษีส่งออกสินค้าขายปลีก บริษัทได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเรียกเก็บใน
อัตราลดลง การน าเข้าสินค้าปลีกจากต่างประเทศถูกออกแบบให้ง่ายขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการบริโภคในประเทศของคนจีน ได้แก่ หลังจากลูกค้าจีนสั่งซื้อล่วงหน้า 
บริษัทใช้รูปแบบน าเข้าพิเศษซื้อของออนไลน์ (Online shopping bonded import 
mode หรือระบบตรวจสอบภาษีและการช าระค่าธรรมเนียมการตรวจการศุลกากร 
(Customs Supervision) เมื่อสินค้าน าเข้ามาจะถูกเก็บไว้ช่ัวคราวที่ “คลังสินค้าทัณฑ์
บน” (Bonded warehouse) ในเขตทดลอง จากนั้น กระบวนการพิธีการศุลกากรจะ
เกิดขึ้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บนทันที ก่อนที่จะบริษัทขนส่งร่วมกับบริษัทหุ้นส่วนในเขตจะ
ส่งสินค้ากระจายไปยังผู้ซื้อ บริษัทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ตั้งภายในเขตทดลองฯ จะ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีและกรอบภาษีของจีน ที่ได้รับค่า
ยกเว้นการจดทะเบียนน าเข้า เพราะเป็นการน าเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล 
(Personal use) ไม่สามารถน าไปขายต่ออีกทอดหนึ่งได้จึงไม่ถูกเรียกขอใบอนุมัติต่าง ๆ 
ไม่จ าเป็นต้องกรอกเอกสารจดทะเบียนและไม่ต้องท าเรื่องขออนุญาตน าเข้าครั้งแรก 
รวมทั้งยังได้รับยกเว้นการจดทะเบียนน าเข้าล่วงหน้าในสินค้าบางกลุ่ม เช่น อาหาร
สุขภาพ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอางที่อยู่ในรายช่ือสินค้า (CBEC positive list) 
ขณะที่หากบริษัทน าเข้าสินค้านอกเขตทดลองฯ และไม่ได้อยู่ในโครงการน าเข้าสินค้า
ปลีกในเขตทดลอง (CBEC retail importation program) ต้องใช้การน าเข้าแบบสิทธิ
พิเศษซื้อของออนไลน์และการน าเข้ารูปแบบการส่งตรงผ่านเว็บไซต์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
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ข้ามแดน ซึ่งจะไม่ได้สิทธิพิเศษข้างต้นและมีขั้นตอนกระบวนการตรวจพิธีการศุลกากร
แบบปกติเข้มงวดก่อนส่งไปยังผู้ซื้อ  

2. ยุทธศาสตร์ก้าวออกไป: คลังสนิค้าต่างประเทศและระบบโลจิสติกส์
เชื่อมต่อ  

ยุทธศาสตร์ก้าวออกไป (Going out) หรือ ก้าวออกสู่โลก (Go global) เริ่มมา
ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1990 เป้าหมายต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทและ
รัฐวิสาหกิจจีน ส่งเสริมให้ออกไปสู่ตลาดโลกมากขึ้น Shambaugh (2013) มองว่า 
ยุทธศาสตร์นี้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านนโยบายการน าเข้าการลงทุนและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ ไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในตลาดโลก ยุทธศาสตร์ก้าว
ออกไปเน้นผลลัพธ์ 2 ด้าน คือ สามารถกระตุ้นส่งเสริมให้นักลงทุน รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนจีนออกไปมีบทบาททางเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศมากขึ้น เป็นตัวแทน
จีนประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้จักประเทศจีนมากขึ้น (Yeh and Wharton, 2016) ขณะที่
ในทางกลับกัน ก็ต้องการเรียนรู้วิธีการบริหารธุรกิจการตลาดจากต่างประเทศผ่านการ
ให้บริษัทรัฐวิสาหกิจกลุ่ม   Champion company ออกไปลงทุนควบรวมกิจการใน
ต่างประเทศ น าเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เร็วข้ึนและลบล้างภาพลักษณ์ด้านลบของจีน   

เมื่อพิจารณาการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนจีนที่ เน้นประเด็นการส่ง
สินค้าออกต่างประเทศจะพบว่าระบอบการเคลื่อนย้ายของรัฐจีนได้ขยายอาณาบริเวณ
ไปยังนอกดินแดนจีนด้วย เพราะเห็นว่าบริษัทการค้าระหว่างประเทศดั้งเดิมกว่า 
10,000 แห่งเริ่มเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั้งแบบในและข้ามแดนมากขึ้น กลายเป็น
แนวทางหลักที่จะช่วยท าให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวได้มากขึ้น ในที่นี้ ขอ
ยกตัวอย่าง 2 โครงข่ายหลักที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับต่างประเทศ ท าให้การเคลื่อนย้ายของ
สินค้า ผู้คนและทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
โครงข่ายแรก “คลังสินค้าต่างประเทศ” (Overseas warehouse) ที่วางจุดเช่ือมต่อไป
สู่การขยายโครงข่ายเคลือ่นย้ายนอกดินแดน และโครงข่ายท่ีสอง การคมนาคม ตัวอย่าง
ของรถไฟขนสินค้า 

โครงข่ายแรก คลังสินค้าต่างประเทศ (Overseas warehouse) คลังสินค้า
ต่างประเทศท าหน้าที่เป็น “จุดเช่ือมต่อ” (Node/hub) เช่ือมสินค้าจีนส่งออกจากต้น
ทางการผลิตในจีนไปยังปลายทางผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ภายในคลังสินค้า
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ต่างประเทศนี้ บริษัทจีนภายใต้การผลักดันของรัฐจีนได้เช่ือมโยงเครือข่ายโลจิสติกส์  
อย่างเป็นระบบให้การไหลของสินค้าจีนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ น าเอา
ระบบแลกเปลี่ยนเงินตรา ระบบจ่ายเงิน การจัดการเรื่องภาษีศุลกากร การบริหาร
จัดการสินค้าระบบแพ็กของและระบบการขนส่งที่พร้อมถึงมือผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ 
ภายในเวลารวดเร็ว 

คลังสินค้าต่างประเทศถูกวางไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลปักกิ่งมา
ตั้งแตปี่ ค.ศ. 2014 ใช้เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนการขยายตวัการค้าระหว่างประเทศ แต่
ไม่ได้ปรากฏชัดจนกระทั่งปี ค.ศ. 2016 เมื่อลี เคอเฉียงเสนอรายงานของรัฐบาลที่จะ
สนับสนุนกลุ่มบรรษัทแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามแดนและวิสาหกิจขนส่งจีนออกไป
สร้างคลังสินค้าต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนส่งออกสินค้าจีนไป
ต่างประเทศมากขึ้น จากนั้นในปี ค.ศ. 2017 กระทรวงพาณิชย์จีนเสนอแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 ระบุว่ารัฐบาลจีนจะสนับสนุนให้วิสาหกิจออกไป
สร้างคลังสินค้าในต่างประเทศ  

ภายใน 3 ปี (ค.ศ.2020) พบว่าบริษัทจีน ไม่ว่า บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มอี
คอมเมิร์ซอย่างอาลีบาบา บริษัท Okorder.com หรือบริษัทจีนที่ให้บริการโลจิสติกส์
โครงข่ายพื้นฐานและห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจรจากต้นทางสู่ปลายทาง เช่น เครือ 
Zongteng Group บริษัท WINIT Corporation ขยับก้าวออกไปต่างประเทศเพื่อไปตั้ง
คลังสินค้าในต่างประเทศ โดยที่มีรัฐบาลจีนเดินหน้าเจรจากับรัฐบาลอื่นระดับทวิภาคี
หรือระดับภาคพื้นทวีป ยุทธศาสตร์นี้ท าให้ปลายปี  ค.ศ. 2020 มีคลังสินค้าใน
ต่างประเทศที่คนจีนเป็นเจ้าของมากถึง 1,800 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 12 ล้าน
ตารางเมตรกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ที่มีคู่ค้ากับจีน ไม่ว่า รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
สหรัฐ และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก (Chen, 2021; the State Council, 2021)  

รูปแบบการสร้างคลังสินค้าต่างประเทศของจีนมีอย่างน้อย 3 แบบ คือ แบบ
แรก บริษัทจีนลงทุนสร้างเองทั้งหมดเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและการบริหารจัดการ 
แบบที่สอง ร่วมมือกับหุ้นส่วนบริษัทท้องถิ่นเพื่อช่วยในการจัดการบริหารและกระจาย
สินค้า และแบบที่สาม ใช้บริการจากหน่วยบริการสนับสนุนครบวงจร (One-stop 
supporting service mode) ของบริษัทขนส่งที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี  จะพบว่า
คลังสินค้าต่างประเทศของจีนเกิดขึ้นในรูปแบบแรกคือ บริษัทจีนลงทุนสร้างเองทั้งหมด
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มากที่สุด ตัวอย่างบริษัทเครือ Zongteng Group ผู้ให้บริการโครงข่ายพื้นฐานส าหรับ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีคลังสินค้าตา่งประเทศจ านวน 36 แห่งกระจายอยู่ในอังกฤษ เยอรมัน 
ฝรั่งเศส อิตาลี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ล้านตารางเมตรและจ้างพนักงานท้องถิ่นรวมกว่า 
1,500 คน ประสิทธิภาพของคลังสินค้าที่เบอมิ่งแฮม ประเทศอังกฤษสามารถใช้เครื่อง
จัดเรียงสินค้าอัตรา 36,000 รายการต่อช่ัวโมงจัดวางบนช้ันห้องใต้หลังคาของ
คลังสินค้าอย่างเป็นระบบ บริษัท Ruston Express บริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่
มีฐานอยู่ที่เมืองเหอหลงเจียงของจีนสร้างคลังสินค้าในประเทศรัสเซียเมื่อปี ค.ศ. 2015 
ท าให้สามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้าในรัสเซียภายใน 1 วัน บริษัท WINIT Information 
Technology Co (Winit Corporation) บริษัทที่ ให้บริการค าแนะน าด้านห่วงโซ่
อุปทานแบบครบวงจรในเมืองเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเจ้าของคลงัสินค้าตา่งประเทศ ให้บริการเก็บ
สินค้าและบริการขนส่งครบวงจรแก่บริษัทธุรกิจอีคอมเมิร์ซมากกว่า 20,000 แห่งที่
ไม่ได้มีเพียงคนจีนเท่านั้นแต่มาจากบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก โดยคลังสินค้ามีค าสั่งซื้อเฉลี่ย
ประมาณ 200,000 รายการต่อวันและส่งสินค้ากว่า 300,000 กล่องต่อวัน ส่วนใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่คลังสินค้าต่างประเทศเป็นเจ้าของโดยเครือบริษัท
อาลีบาบาที่ยกระดับแพลตฟอร์มด้วยเทคโนโลยีและจัดตั้งคลังสินค้าต่างประเทศกว่า 
30 แห่งกระจายอยู่ใน 12 เมืองใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Zhou, 28 
August, 2020)  

คลังสินค้าต่างประเทศของจีนปรับแนวคิดคลังสินค้าที่แตกต่างไปจากเดิมไป
เป็นคลังสินค้าแบบบริหารจัดการ (Fulfillment Center) ที่ไม่เพียงท าหน้าท่ีเก็บสินค้า
เท่านั้น แต่ผนวกเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบสายพานล าเลียง
อั ต โน มั ติ  (Automated assembly lines) ค ลั ง สิ น ค้ า แ บ บ ส าม มิ ติ  ( three-
dimensional warehouses/ 3D Warehouse) เพื่ อใช้พื้นที่ จัด เก็บ คัดแยกและ
หมุนเวียนสินค้าให้สามารถท างานครบวงจร ตั้งแต่บรรจุสินค้า จัดส่งสินค้าให้ถึงมือ
ลูกค้า โดยที่ผู้ค้ารายย่อยออนไลน์ไม่จ าเป็นต้องดูแลเรื่องการสต็อกสนิค้า เมื่อมีค าสั่งซื้อ
จากลูกค้า คลังสินค้าก็จะบริหารจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าให้ต่อไป (Wu, 2016; 
People's Daily Online,19 January 2021) คลังสินค้าต่างประเทศท าให้บริษัท
สามารถปรับยุทธวิธีในการเลือกสินค้าได้ทันเวลาและสามารถสร้างศักยภาพของบริษัท
จีนในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคต่างประเทศและ
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ระบบนิเวศตลาดที่เปลี่ยนไป เช่น ตัวอย่างของ JD.com จัดตั้งห่วงโซ่การขนส่งโดย
ผนวกเอาฟังก์ชันของคลังสินค้าและการให้บริการที่รวดเร็ว ขยายบริการการขนส่ง
สินค้าไปยัง 483 เมือง และ 7 เกาะในประเทศอินโดนีเซีย สามารถลดเวลาในการขนส่ง
ได้ถึง 85 % จากเดิมต้องใช้เวลาส่งนาน 5-7 วัน เหลือเพียงส่งถึงมือลูกค้าได้ภายใน     
1 วัน  

การวางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายดังกล่าวยังท าใหบ้ริษัทวิสาหกิจจีนขนาดกลางและ
เล็กสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนได้มากขึ้น  จากเดิมมีเพียง    
ผู้เล่นหลัก คือบริษัทใหญ่ที่มีศักยภาพในการด าเนินการขั้นตอนที่ซับซ้อน (เช่น การ
จัดซื้อ การขาย โลจิสติกส์ คุณสมบัติการส่งออก รับเงินตราต่างประเทศ กระบวนการ
แลกเงิน การคืนภาษี ) ปัจจุบันเมื่อโครงข่ายถูกวางเป็นระบบและเช่ือมโยงด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เปิดให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัปสมัยใหม่ของจีนเข้ามาใช้งานระบบ
อย่างคล่องแคล่ว ท าให้ปัญหาส่งออกในอดีตกลายเป็นเรื่องง่ายรวดเร็ว เช่น 
ผู้ประกอบการใหม่ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกตั้งร้านในแพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้าม
แดนเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2020 เพียงเดือนเดียวมีบริษัทวิสาหกิจจีนเข้ามาร่วม
ถึง 150,000 ราย มากกว่าปี ค.ศ. 2019 ท้ังปีถึง 8 เท่า (Wu, 2016) 

โครงข่ายที่ สอง จุดเช่ือมต่อการขนส่งคมนาคม  (Chinese Logistic aid 
Policies) การขนส่งระหว่างประเทศ รถไฟ ระบบรับจ่ายเงิน ในที่นี้ ขอยกตัวอย่าง
ระบอบการเคลื่อนย้ายของจีนผ่านการอ านวยความสะดวกเส้นทางขนส่งข้ามแดน กรณี
รถไฟที่รัฐบาลจีนได้เปิดตัวขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าอีคอมเมิร์ซเส้นทางจีน – ยุโรป 
(Qilu) แหง่แรกของมณฑลซานตง (ป ีค.ศ. 2021) เดินทางจากศูนย์ขนส่งสินค้าในเมือง
ชิงตาว (Qingdao multimodal transportation center) ถึงปลายทางที่กรุงมินสค์ 
ประเทศเบลารุส ด าเนินงานโดยกลุ่ม Shandong Hi-speed Group (SDHS) ของ
มณฑลซานตง บรรทุกสินค้าของใช้ประจ าวัน 100 ตู้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
ขนาดเล็กและของใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านเส้นทางด่านหม่านโจวหลี่ (Manzhouli) เขต
ปกครองตนเองมองโกเลียในเข้าสู่รัสเซียและสิ้นสุดปลายทางที่กรุงมินสค์ ประเทศ
เบลารุส โดยใช้เวลา 15 – 17 วัน  

ภายใต้โครงข่ายเส้นทางคมนาคมรถไฟยังผูกโยงกับระบบภาษี พิธีการศุลกากร
ที่วางระบบไว้ที่ว่า หากบิลสินค้ามูลค่าต่ ากว่า 5,000 หยวนและไม่เกี่ยวข้องกับระบบ
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รับรอง สามารถผ่านระบบส่งออกอีคอมเมิร์ซได้ทันที ลดต้นทุนพิธีการศุลกากรผ่านการ
ก าหนดช่องพิเศษในการตรวจสอบ  

การเช่ือมเครือข่ายโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและการรับจ่ายเงินระหว่าง
ประเทศเป็นอีกหัวใจส าคัญในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามแดน ที่พบว่าผู้ประกอบการจีน
ขนาดกลางและเล็กสามารถขายสินค้าออนไลน์ไปต่างประเทศได้สะดวกขึ้น เพราะ
ระบบโลจิสติกส์สง่สินค้าจนีและระบบการรับจ่ายเงินสะดวกรวดเร็ว ปัจจุบนับริษัทท่ีท า
แพลตฟอร์มรับจ่ายเงินข้ามแดนของจีนมี 5 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Payoneer และ 
WorldFirst โดยกลุ่มอาลีบาบาเลือกเอาแพลตฟอร์ม WorldFirst มาใช้เมื่อปี ค.ศ. 
2019 ร่วมมือกับ Alipay ลิงค์แพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน ขณะที่อีก 3 แพลตฟอร์มใหม่ 
ได้แก่ Pingpong, Vcan, และ LianLian (Wang, 1 May 2019) เข้ามาเป็นตัวกลาง
ส าคัญในการรับจ่ายเงินการซื้อขายสินค้าน าเข้าส่งออกระหว่างประเทศ  ท าให้
ผู้ประกอบการจีนสามารถได้รับเงินค่าสินค้าได้อย่างรวดเร็วไม่ถึงหนึ่งวันต่างจากที่ผ่าน
มาที่ผู้ค้าต้องรอการจ่ายเงินระหว่างประเทศเป็นเวลายาวนาน   

3. การสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน 
ธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนสะท้อนให้เห็นจากการที่รัฐจีนออก

กฎหมายอีคอมเมิร์ซฉบับใหม่  (E-Commerce Law) ประกาศใช้เดือนมกราคม          
ปี ค.ศ.2019 แม้ว่ามีเป้าหมายหลักเพื่ออ านวยความสะดวกในการน า เข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศด้วยการลดภาษีน าเข้าลง เพิ่มโควต้าให้ผู้บริโภคจีนสามารถสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์จากต่างประเทศในวงเงินที่สูงขึ้นและช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคจีนใน
การได้รับสินค้าน าเข้าแบบของแท้มีคุณภาพ แต่กฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายหลักอีก
ประการ เพื่อยับยั้งการหลบเลี่ยงภาษีน าเข้าสินค้าของกลุ่มไต้โก้ว (代购, Daigou) 
(Purchasing agent/ Overseas personal shopper/ professional shopper) 
เอเย่นต์รายย่อยคนจีนที่รับสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศน าเข้าไปจีน กลุ่มไต้โก้วก่อตัว
เป็นกระแสใหญ่นับตั้งแต่ปี  ค.ศ. 2008-2018เป็นกลุ่มคนจีนพลัดถิ่นเดินทางไป
ต่างประเทศ ไม่ว่า เพื่อการท่องเที่ยว การค้า ท างานหรือศึกษาต่อ ทีม่ักหารายได้เสริม 
(Part-time) ซื้อสินค้าในประเทศที่ตนไปพักอาศัยแล้วส่งกลับไปยังประเทศจีนตามค า
สั่งซื้อของผู้บริโภคจีนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ  
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ภายใต้กฎหมายใหม่นี้ ไต้โก้วต้องด าเนินการตามกฎหมาย คือ ลงทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและได้รับใบอนุญาตทั้งในจีนและประเทศท่ีซื้อสินค้าเพื่อเข้าสู่
ระบบการจัดเก็บภาษีทั้งในจีนและภูมิภาคที่น าสินค้าเข้ามา หากไม่ด าเนินการทั้งผู้ขาย
และแพลตฟอร์มที่เปิดให้ไต้โก้วโพสขายของจะถูกปรับเป็นเงินถึง 500,000 หยวน และ 
2 ล้านหยวนตามล าดับ และอาจถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางศาลในข้อหาลักลอบน าเข้า
สินค้า หลีกเลี่ยงภาษีและการละเมิดกฎหมายโดยเจตนา (Wong, 10 January 2019)  

จุดเริ่มต้นของอาชีพไต้โก้วช่วงปี ค.ศ. 2008 ที่คนจีนเริ่มไม่มั่นใจต่อสนิค้าท่ีผลติ
ในจีน โดยเฉพาะกรณีอื้อฉาวจากการที่บริษัทจีนผลิตนมผงปลอมปนเปื้อนน ามา
จ าหน่าย ท าให้เด็กทารกเสียชีวิตถึง 6 คนและกว่า 10,000 คนล้มป่วย หลังจากพบว่า
บริษัทผู้ผลิตจีนได้ใช้ผงเมลามีนเป็นส่วนผสมลงไปในสินค้านมผงขายสู่ตลาด นับแต่นั้น
มา ท าให้คนจีนจ านวนมากหันมาซื้อสินค้าจากต่างประเทศแทน กฎหมายอีคอมเมิร์ซ
ฉบับใหม่ภายใต้ความพยายามสร้างธรรมมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนของ
รัฐบาลจีนส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อกลุ่มผู้ค้ารายย่อยจีนท่ีโพสขายของออนไลน์แบบ
เสรีในช่วงที่ผ่านมา  

ข้อสังเกตอีกประการเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซทีร่ัฐจีน
ใช้ควบคุมก ากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่อย่างเข้มงวด  คือ กรณีอาลีบาบาถูกรัฐบาลจีนสั่ง
ปรับเป็นเงินท้ังสิ้น 18,300 ล้านหยวน (87,855.64 ล้านบาท) และต้องยื่นรายงานการ
ตรวจสอบตนเองเป็นเวลา 3 ปี ในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านผูกขาดการค้า และใช้
อ านาจทางการตลาดในทางที่ผิด โดยใช้ความได้เปรียบของแพลตฟอร์มอาลีบาบาบังคับ
ให้ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มเลือกหนึ่งในสองแพลตฟอร์มแทนที่จะท างานกับทั้งสอง
แพลตฟอร์ม ถือเป็นการขัดขวางกระบวนการหมุนเวียนสินค้าอย่างเสรีและละเมิดสิทธิ
และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้บริโภค5 รัฐยุทธจีนผ่านการใช้กฎหมาย
ดังกล่าว ด้านหนึ่งถูกมองว่า เป็นการสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซก ากับการ
เคลื่อนย้ายของทุน สินค้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม แต่อีกด้านก็ถูก

                                                           
5 โปรดดูเนื้อหาข่าวเพิม่เตมิที่ https://www.dailynews.co.th/foreign/836297/ 
https://positioningmag.com/1327652 (สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 



18          วารสารศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ีปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)       

 

มองว่ารัฐจีนใช้ป็นข้ออ้างเพื่อหยุดกลุ่มทุนจีนชนาดใหญ่ที่แผ่ขยายอิทธิพลเหนือรัฐบาล
และพรรคคอมมิวนิสต์และมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนจีนมากเกินไป  

 
ทุนแพลตฟอร์มจีนกับการแผ่อิทธิพลเศรษฐกิจในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน  

ระบอบเคลื่อนย้ายของรัฐจีนข้างต้น โดยเฉพาะผ่านการท ายุทธศาสตร์ก้าว
ออกไปส่งผลให้กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีนขยายตัวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว ในทางวิชาการ Srnicek  (2017) เรียกกลุ่มทุนเหล่านี้ว่า
เป็ น  “ทุ นนิ ยมแพลตฟอร์ม ”  (Platform capitalism) ขณ ะที่  Lüthje (2019)         
ตั้งค าถามกับทุนนิยมแพลตฟอร์มจีนภายใต้นโยบายรัฐ “ท าในจีน 2025” (Made-in-
China 2025) สร้างหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao villages) ขึ้นมาภายหลังแพลตฟอร์ม    
อีคอมเมิร์ซเถาเปาเติบโตสูงที่สุดในจีน กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีนในที่นี้จะกล่าวถึงการที่
กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีนแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้าม
แดน เข้ามาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-Marketplace) ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน จะพบว่า 3 แพลตฟอร์มหลักในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
คือ Lazada (ลาซาด้า ) Shopee (ชอปปี ) และ JD Central (เจดี  เซ็นทรัล) เป็น
แพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีผู้ลงทุนเป็นชาวจีนทั้งสิ้น ผู้บริโภคสินค้าในประเทศ
ไทยและกลุ่มอาเซียนกลายเป็นกลุ่มหลักรองรับตลาดอีคอมเมิร์ซข้ามแดนส าหรับการ
ส่งออกสินค้าจีนผ่านธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดน  

ข้อมูลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังค์ถัด 
(UNCTAD) (Noomnuan, 2021) ระบุว่าประเทศไทยมีนักช็อปออนไลน์ 5 ล้านคน   
ถือเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน อันดับ 6 ในเอเชียและติดอันดับที่ 16 ของโลก มีมูลค่า
รวม 27 พันล้านดอลลาร์ (5.3% ของ GDP) ในปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมา ตลาดธุรกิจ          
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยขยายตวัมาก แต่กลับพบว่าผู้ประกอบการจีนเข้ามามีบทบาท
ในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยมากขึ้น โดยประเทศจีนเข้ามามีสัดส่วนยึดครองตลาด           
อีคอมเมิร์ซถึง 2 ใน 3 ขณะที่สินค้าที่ขายบนลาซาด้า ชอปปี และเจดี เซ็นทรัล          
3 แพลตฟอร์มเจ้าใหญ่ในไทยก็พบว่ามีมากถึง 174 ล้านช้ินในป ีค.ศ. 2019 โดยจ านวน
สินค้ามากกว่า 77% เป็นสินค้ามาจากประเทศจีน ส่งผลให้จ านวนสินค้าจากประเทศ
ไทยมีสัดส่วนอยู่บนแพลตฟอร์มน้อยกว่า (Kriddikorn, 2020)  
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3 แพลตฟอร์มหลักใหญ่ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ 
ลาซาด้ามี กลุ่มอาลีบาบาเป็นบริษัทแม่ ขณะที่ชอปปีเป็นของกลุ่ม Sea Group 
ส านักงานใหญ่อยู่ ในประเทศสิงคโปร์ แต่มีบริ ษัทเทนเซ็นต์  (Tencent) บริษัท
เทคโนโลยีของจีนที่ถือหุ้นของ Sea Group อยู่เกือบ 40% ส่วนเจดี เซ็นทรัล ร่วมทุน
กันระหว่าง JD (Jingdong) ประเทศจีนจับมือกับกลุ่มเซ็นทรัลของไทย  

ส าหรับแพลตฟอร์มชอปปีเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในไทย มีผู้ใช้
เฉลี่ยเดือนละกว่า 47.2 ล้านราย ปี ค.ศ. 2018 ชอปปีเปิดตลาดในจีน ท าให้นักช้อป
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นจากผู้ค้าจีนโดยไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมเอเย่นต์
ในสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์แข่งขันกับลาซาด้าและ เถาเป่ า จากนั้น ชอปปี เพิ่ ม
ประสิทธิภาพอีคอมเมิร์ซจีนเชื่อมโยงสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ประสบการณ์
จากทีมธุรกิจของชอปปีมีผู้เช่ียวชาญการออกแบบแก้ปัญหาแบบครบวงจรข้ามแดน
ให้แกผู่้ขายจีน สนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์ นับตั้งแต่การเริ่มต้นสั่งสินค้า การใช้ภาษา 
การขนส่ง การจ่ายเงินและการวางแผนทรัพยากรของธุรกิจ ชอปปีดึงดูดผู้ค้ารายย่อย
จีนและแข่งขันกับทั้งลาซาด้าและเถาเป่าได้ ในเรื่องการมีคลังสินค้าข้ามแดนที่ไม่ต้อง
เสียค่าเช่าและการให้บริการขนส่งรวดเร็ว (Shopee Logistics Service -SLS) ที่ผู้ค้า
จีนส่งสินค้าไปเก็บสต็อคไว้ที่คลังสินค้าในจีน หลังจากนั้นระบบ SLS จะด าเนินการต่อ
ให้ทันที เมื่อมีผู้ซื้อสั่ งสินค้ามีการใช้ เอเย่นต์  (Shopee agent) แทนในการดูแล
กระบวนการขายสินค้าให้ โดยที่ผู้ค้ารายย่อยไม่จ าเป็นต้องท าด้วยตัวเอง  

ชอปปียังท าแอปพลิเคชั่นแยกตาม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้
เกิดลักษณะความเป็นท้องถิ่น (localization) ช่วยจัดระบบด าเนินการที่ยืดหยุ่น สร้าง
ฟีเจอร์แบบท้องถิ่นเข้าถึงลูกค้าในประเทศนั้น ๆ พัฒนาอินเทอร์เน็ตและรูปแบบของ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศนั้น ๆ การส่งสินค้ามีลักษณะยืดหยุ่นและมีช่วงเวลา
สามารถส่งได้ทั้งทางอากาศและทางบกที่เน้นลดต้นทุนการขนส่งได้ ผู้ค้าจีนยังได้รับการ
พัฒนาความรู้จากทีมของชอปปี จัดตั้งวิทยาลัยชอปปี (Shopee College) เพื่อเตรียม
ผู้ค้าจีนไปสู่การค้าระหว่างประเทศมากขึ้นและจัดตั้งสถาบันที่เรียกว่า Shopee Cross-
border Business School ร่ ว ม มื อ กั บ  Yiwu University of Commerce and 
Industry ในเมือง Yiwu ศูนย์กลางตลาดขายส่งและกระจายสินค้าเบ็ดเตล็ดนานาชาติ
ที่ใหญ่ที่สุดในจีน เพื่อฝึกผู้ค้าจีนในการเตรียมเข้าสู่การค้าอีคอมเมิร์ซข้ามแดน   
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ส่วนลาซาด้าก่อตั้งในสิงคโปร์ปี ค.ศ. 2012 และถูกซื้อโดยเครืออาลีบาบาในปี 
ค.ศ. 2016 จากนั้นเริ่มกลายเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ครอบคลุม 6 ประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ มีระบบการท าให้เป็นท้องถิ่น
ในแง่การจัดการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และท าให้เกิดความคุ้นเคยกับลักษณะเฉพาะความต้องการของผู้บริโภคท้องถิ่น 
ปรับปรุงประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรที่ก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการท าธุรกิจและการด าเนินการ เช่น ติดตั้งเครื่องมือให้บริการลูกค้าแบบ
อัจฉริยะสนับสนุนหลากหลายภาษา ปรับปรุงระบบการค้าและการโปรโมทนวัตกรรม
ดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจมากขึ้น ปรับปรุงระบบการขนส่งบนความร่วมมือ สร้าง
คลังสินค้าและเปิดเครือข่ายการขนส่งกับ Cainiao ท าให้ผู้ค้าจีนใช้เครือข่ายของบริษัท
นี้ส่งสินค้าไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวดเร็ว จากนั้น ลาซาด้าในท้องถิ่นประเทศ
นั้น ๆ จะส่งสินค้าภายในประเทศเอง ผู้ขายจีนจึงไม่จ าเป็นต้องหาบริษัทขนส่งมาจัดการ 
ด าเนินการเพียงส่งสินค้าไปวางไว้ที่คลังสินค้าต่างประเทศภายในช่วงเวลาที่ก าหนด 
จากนั้น การส่งสินค้าข้ามแดนจะถูกจัดการโดยหุ้นส่วนของลาซาด้าและกลุ่มมืออาชีพ
ของแพลตฟอร์ม  ท าให้ผู้ค้าจีนเสียต้นทุนค่าขนส่งข้ามแดนลดลง ขณะที่ผู้ ใช้
แพลตฟอร์มลาซาด้าได้รับความมั่นใจในประสิทธิภาพพร้อมสั่งสินค้าที่ลาซาด้าต่อเนื่อง 
ในประเทศไทย เครืออาลีบาบาสร้าง “สวนอีคอมเมิร์ซ” ในเขตการค้าเสรีภายใต้
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor-EEC) เพื่อใช้แหล่งที่ตั้งนี้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและขนส่งในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการขยายธุรกิจการค้า
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน  

ส าหรับเจดีประเทศไทย (JingDong Thailand) กลุ่มแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
จีนที่เริ่มขึ้นปี ค.ศ. 2014 พยายามขยายออกสู่เวทีต่างประเทศมากขึ้นในปี ค.ศ. 2017 
ให้บริการแก่คนจีนพลัดถิ่นในต่างประเทศก่อน ความตั้งใจแรกก็เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่คนจีนพลัดถิ่นและนักศึกษาจีนผู้ใช้ภาษาจีน ต่อมา JD global ได้ผนวก
บริการภายในประเทศจีนและอื่น ๆ เข้าด้วยกัน จนปี ค.ศ. 2018 ได้ขยายไปยังประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยประเทศ
ไทยเป็นประเทศแรกที่ JD ร่วมมือในต่างประเทศ เป็นการร่วมมือกับเครือบริษัท
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เซ็นทรัลประเทศไทยจัดท าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่เปิดให้เห็นตัวอย่างของกลุ่ม
ตัวแทนบริษัทจีนขยับเข้ามาสู่ตลาดประเทศไทยมากขึ้น   

 
ผู้ประกอบการจีนในธุรกจิอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
กรณีศึกษาประเทศไทย  

ระบอบเคลื่อนย้ายของรัฐจีนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนได้ปูทางสร้าง
ระบบนิเวศส าหรับการส่งออก/น าเข้าการค้าระหว่างประเทศผ่านการท ายุทธศาสตร์
จุดเช่ือมต่อและนโยบายอื่น ๆ ที่สอดคล้องดังข้างต้น ส่งผลให้กลุ่มทุนแพลตฟอร์มจีน
สามารถขยายตัวเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็วและ
ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการจีนขนาดกลางและเล็กเคลื่อนตัวเข้าสู่ระบบนิเวศใหม่ธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน   

บทความนี้ได้ส ารวจพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน
จากจีนมายังไทยเป็นกรณีตัวอย่าง ใช้เครื่องมือ Baidu Editor ที่พัฒนาโดย Baidu 
เว็บ ไซต์ที่ ใช้ส าหรับการค้นหาอันดับหนึ่ งของจีน ในช่วงปี  ค.ศ. 2020 -2021 
(Statcounter, 2021) โดยเริ่มวิเคราะห์ค าค้นหาตั้งต้นสองค า (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ .ศ . 2 5 6 4 ) ได้ แ ก่  泰国跨境 (Thailand Cross border) แ ล ะ  泰国电商  
(Thailand E-commerce) เพื่อตรวจสอบว่าคนจีน/ผู้ประกอบการจีนสนใจท าธุรกิจ    
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนมายังไทยมากน้อยเพียงใด อยู่ในกลุ่มไหนอย่างไร ทั้งนี้ ได้พบค า
ค้นหาที่เกี่ยวข้องกับค าค้นหาตั้งต้นสองค าข้างต้นถูกจัดอยู่ในหมวดค าค้นหายอดนิยม   
(热搜) ทั้งสิ้น แม้ว่าปริมาณการค้นหาต่อเดือนอาจไม่สูงนัก โดยอยู่ในระดับหลักร้อย
ถึงหลักพันต่อเดือน แต่ถือว่าได้รับความนิยมในฐานะค าค้นหาความสนใจเฉพาะ 
(Niche keyword) ซึ่งสามารถสรุปค าค้นหาและปริมาณการค้นหาต่อเดือนที่เกี่ยวข้อง
กับ CBEC จากจีนมาไทย โดยตัดค าค้นหาที่มีความหมายตรงหรือใกล้เคียงกับ  CBEC 
รวมถึงค าอ่ืน ๆ ที่สามารถรวบเป็นค าเดียวได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงแนวโน้มความสนใจของคนจีนในประเทศจีนกับการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ข้ามแดน 

ค าค้นหา 
(ภาษาจีน) 

ค าแปล 
(ภาษาไทย) 

ปริมาณ
การ

ค้นหาต่อ
เดือน 
(คร้ัง) 

ปริมาณ
การค้นหา

ต่อวัน 
(คร้ัง) 

东南亚跨境电

商有哪些平台 

แพลตฟอร์ม CBEC ในภูมิภาค ASEAN 
มีแพลตฟอรม์ใดบ้าง 

5,356 179 

东南亚电商平

台排名 

อันดับแพลตฟอรม์ E-commerce ใน
ภูมิภาค ASEAN 

2,861 95 

东南亚电商 ASEAN E-commerce  2,684 89 
泰国网 เว็บไซตไ์ทย (泰国网 เป็นช่ือ

เว็บไซต์ทีน่ าเสนอข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบ
ภาษาจีน ถือเป็นเว็บไซต์อันดับต้น ๆ ที่
คนจีนใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย 
อย่างเช่นการค้าขายในไทย) 

1,941 65 

正规的泰国代

购网站 

เว็บไซต์ขายสินคา้ไทยแบบเป็น
ทางการ-ถูกกฎหมาย 

1,084 36 

泰国港口 ท่าเรือน าเข้าส่งออกสินค้าในไทย 1,037 35 
 
 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นแนวโน้มความสนใจของคนจีนในจีนที่ต้องการท าธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซข้ามแดน ซึ่งมีกลุ่มที่สนใจท าการค้าออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะ 
โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามแดนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า เช่น การหาข้อมูลจากเว็บไซต์  泰国网 
(taiguo.com) น าเสนอข้อมูลภาษาจีนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย การค้า
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ออนไลน์ในประเทศไทย มีการค้นหาข้อมูลเว็บไซตเ์ป็นล าดับแรกท่ีขยายผลไปสู่การขาย
สินค้าไทยแบบถูกกฎหมาย ข้อมูลท่าเรือน าเข้าส่งออกสินค้าในไทย  
 ประเด็นต่อมาคือ กลุ่มคนจีน/ผู้ประกอบการจีนที่สนใจต้องการท าธุรกิจ        
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนในไทยเป็นคนกลุ่มไหนและอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศจีน จากการ
วิเคราะห์โดยใช้ Baidu Editor (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) ส ารวจพฤติกรรม
การค้นหาค า โดยก าหนดค าค้นหา 跨境电商 (Cross Border E-commerce) เทียบ
กับค าว่า 泰国 Thailand เพื่อดูความสอดคล้องในการเจาะการค้าข้ามพรมแดนพื้นที่
ประเทศไทยของคนจีน พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ค้นหาทั้งสองค าเป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน 
โดย 10 อันดับแรกในจีนท่ีค าค้นหาสองค านี้ปรากฏมากท่ีสุด มีดังนี้   
 ส าหรับพ้ืนท่ีในประเทศจีนที่มีการค้นหาค าว่า 跨境电商 มากที่สุด 10 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) กวางตุ้ง 2) เจ้อเจียง 3) ซานตง 4) เจียงซู 5) เหอหนาน 6) ฝูเจี้ยน      
7) ปักกิ่ง 8) เซี่ยงไฮ้ 9) เสฉวน 10) เหอเป่ย ส่วนคนจีนในประเทศจีนที่มีการค้นหาค า
ว่า 泰国 มากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 1) กวางตุ้ง 2) เจียงซู 3) เจ้อเจียง 4) ปักกิ่ง 
5) ซานตง 6) เสฉวน 7) เซี่ยงไฮ้ 8) เหอหนาน 9) เหอเป่ย 10) ฝูเจี้ยน นอกจากนี้      
ยังพบว่า ช่วงอายุของผู้ที่ค้นหาข้อมูลจากทั้งสองค าค้นหาข้างต้นบนโลกออนไลน์จีนมี
ความใกล้เคียงกัน โดยล าดับช่วงอายุผู้ที่ค้นหาค าว่า 跨境商店 ได้แก่ 1) ช่วงอายุ
ระหว่าง 20-29 ปี 2) อายุระหว่าง 30-39 ปี 3) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี 4) ช่วงอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี และ 5) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี ขณะที่ล าดับช่วงอายุผู้ที่ค้นหาค า
ว่า 泰国 มีดังนี้ 1) ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี  2) ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี 3) ช่วง
อายุระหว่าง 40-49 ปี 4) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี และ 5) มากกว่าหรือเท่ากับ     
50 ปี โดยทั้งสองค าค้นหามีสัดส่วนเพศชายค้นหาค าทั้งสองค ามากกว่าเพศหญิง        
ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แสดงแหล่งที่ตั้งและกลุม่ช่วงอายุของกลุ่มคนจีนในประเทศจีนท่ีสนใจท า
ธุรกิจอีคอมเมริ์ซข้ามแดนในไทย 
 
 นอกจากนี้ ยังใช้การค้นหาข้อมูลบน Baidu Editor (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564) ส ารวจความสนใจเรื่องการท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนมายังประเทศ
ไทย โดยพิจารณาผ่านพฤติกรรมของกลุ่มให้บริการการค้าอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนด้วย
การใช้ค าค้นหา 泰国电商 (Thailand E-commerce) ก็พบจ านวน 33,700,000 
เนื้อหา ซึ่งมีทั้งแบบโฆษณา (广告) และแบบเนื้อหาทั่วไป โดยเนื้อหาโฆษณาที่ปรากฏ
บนหน้าผลการค้นหาค าค้นหา เป็นโฆษณาการให้บริการท าการค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้าม
แดนที่ช่วยเหลือการท าการค้ากับประเทศไทย ขณะที่เนื้อหาทั่วไปซึ่งปรากฏอยู่ในหน้า
ค้นหาหน้าแรกโดยรวมเป็นการน าเสนอข้อมูลธุรกิจอีคอมเมิร์ซในไทยเป็นหลัก    
 จากผลส ารวจข้อมูลโซเชียลมีเดียข้างต้น บทความนี้พบว่า ภายใต้รัฐยุทธจีน 
ระบบนิเวศใหม่ที่ถูกปูทางไว้และการขยายตัวของแพลตฟอร์มจีนในอาเซียนและไทย
ส่งผลให้ผู้ประกอบการจีนขนาดกลางและเล็กกลุ่มเดิมได้รุกไล่เข้าสู่ระบบนิเวศที่ถูกปู
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ทางขึ้นใหม่ ขณะที่ก็เกิดภาวะกลุ่มใหม่ในจีนให้ความสนใจต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้าม
แดนเตรียมทดลองตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนในไทยมากขึ้น   
 
สรุป 

บทความนี้ให้ความส าคัญกับบทบาทรัฐและทุนจีนที่แผ่ ขยายอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจผ่านการท าธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน  ส าหรับจีนนับตั้งแต่      
คริสต์ทศวรรษ 1990 ที่จีนปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศและขยายสู่ต่างประเทศ 
ผลส าเร็จที่เห็นชัดคือการกลับมาเป็นประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจระดับโลกอีกครั้ง 
ความส าเร็จนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากวิธีคิดของรัฐจีนในการขับเคลื่อนรัฐยุทธ ศิลปะการ
ปกครองที่ซึ่งท าให้การบริหารจัดการสามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นกับสถานการณ์มา
ตลอด ตลอดจนการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ ก็เอื้อให้การใช้รัฐยุทธแบบจีนมี
ลักษณะเฉพาะ ที่ทั้งสามารถควบคุมก ากับทางการเมืองได้เข้มงวด ขณะที่ก็ปรับใช้
นโยบาย กฎหมายก ากับการเคลื่อนย้ายของคน กลุ่มทุน บริษัท สินค้า เทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้ระบอบเคลื่อนย้ายปูทางสร้างโอกาสให้กับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศจนสามารถมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจระดับโลกในปัจจุบัน  

กรณีธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนได้สะท้อนให้เห็นการใช้เครื่องมือของ
รัฐในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ยกระดับเข้มข้นมากขึ้นในบริบท
สถานการณ์ใหม่ภายใต้แรงกดดันสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและสถานการณ์  
โควิด 19 ที่พบว่าน่าจะเป็นโอกาสท่ามกลางความท้าทายใหม่ รัฐจีนใช้เวทีธุรกิจ        
อีคอมเมิร์ซข้ามแดน ด้านหนึ่งเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ขณะที่อีก
ด้านก็สร้างความหลากหลายทางการค้าเชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้าทวีปอ่ืน ท้ังในอาเซียน
และประเทศบนเส้นทางโครงการ BRI ไปพร้อม ๆ กับเช่ือว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นขยาย
โครงข่ายอุตสาหกรรมใหม่ในห่วงโซอุ่ปทานผ่านธุรกิจอีคอมเมริ์ซข้ามแดนในระยะต่อไป   

บทความนี้พบว่า ระบอบการเคลื่อนย้ายของรัฐจีนในฐานะรัฐยุทธทางเศรษฐกิจ
ที่วางโครงสร้างพื้นฐานและสร้างระบบนิเวศปูทางให้แก่บริษัทแพลตฟอร์มและผูค้้าจีนมี
อย่างน้อย 3 ประการส าคัญ คือ ประการแรก การสร้าง“สภาวะยกเว้น” แก่เขตทดลอง
อีคอมเมิร์ซข้ามแดน ประการที่สอง ยุทธศาสตร์ก้าวออกไปผ่านการสร้างจุดเชื่อมต่อ
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ด้วยคลังสินค้าต่างประเทศและระบบโลจิสติกส์ และ ประการที่สาม การสร้าง        
ธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดน  

ข้อสังเกตต่อรัฐยุทธทางเศรษฐกิจของรัฐจีนทั้งสามประการข้างต้นในธุรกิจ      
อีคอมเมิร์ซข้ามแดนชี้ให้เห็นภาพสองด้าน คือ ด้านหนึ่ง พบว่าเป็นรัฐยุทธท่ีมีเป้าหมาย
อ านวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนย้ายของกลุ่มทุน (ทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็ก) 
สินค้าและเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เคลื่อนย้ายคล่องตัวมีประสิทธิภาพขึ้น ผ่านการสร้าง
สภาวะยกเว้นในเขตทดลอง CBEC วางจุดเชื่อมต่อโครงข่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานใน
ระบบนิเวศธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามแดนใหม่ และปรับใช้ยุทธศาสตร์ก้าวออกไปเพื่อเสริม
ให้ทุนแพลตฟอร์มจีนและผู้ประกอบการจีนขนาดกลางและเล็กขยับออกสู่เวทีคู่ค้าต่าง
ทวีปได้มากข้ึน แต่อีกด้าน ก็พบว่า การสร้างธรรมาภิบาลในธุรกิจอีคอมเมิร์ซทีร่ัฐจีนใช้
ควบคุมก ากับกลุ่มทุนขนาดใหญ่และกลุ่มไต้โก้วผู้พลัดถิ่นจีน แม้จะเป็นความพยายาม
สร้างกติกาที่มองได้ว่า ต้องการสร้างธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมต่อทั้ง
ผู้ขายรายย่อยและผู้บริโภคจีน แต่ก็ชวนให้เห็นได้ว่ารัฐจีนก าลังใช้กฎหมายหนึ่งใน
เครื่องมือเชิงรัฐยุทธของจีนเพื่อลดทอนอ านาจของกลุ่มทุนจีนชนาดใหญ่ที่ก าลังแผ่
ขยายเหนือรัฐบาลจีน พรรคคอมมิวนิสต์และเริ่มมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนจีนมากขึ้น  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซจีนข้ามแดนใน
อาเซียนและไทยในปัจจุบัน ท่ีองคาพยพของรัฐจีน ทุนแพลตฟอร์มและผู้ประกอบการ 
SME จีนก าลังรุกไล่เข้าสู่การค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการส่งออกอย่างเข้มข้นผ่าน
เวทีใหม่ ในแง่นี้ อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจของจีนผ่านการเคลื่อนย้ายของคน ทุน 
สินค้าและบริการในเวทีการค้าใหม่จะท าให้เกิดผลกระทบต่อเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ใน
อนาคตอันใกล้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ ผู้ค้าขายส่ง
สินค้า ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ และผู้ค้ารายย่อย    
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บทคัดย่อ 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของไทยในประเด็นเขื่อนขนาดใหญ่มี
พัฒนาการไปตามเวลาและสถานที่อย่างไม่หยุดนิ่ง จากบริบทในประเทศสู่การสร้าง 
ธรรมาภิบาลข้ามพรมแดนด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่ามีความท้าทายจากพลวัตและ
ความซับซ้อนของปัญหาเขื่อนแม่น ้าโขงหลายประการ ประการแรกคือ การปิดล้อมข้าม
ชาติ รัฐได้ขยายอ้านาจในการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติข้ามเขตแดนอธิปไตย ภายใต้
พลวัตของความสัมพันธ์เชิงอ้านาจระหว่างรัฐและทุน สอง ผลกระทบข้ามพรมแดนที่
รุนแรง อันท้าให้ระบบนิเวศแม่น ้าโขงเปลี่ยนไปอย่างไม่อาจหวนคืนมา และสาม การ
ช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ในลุ่มน ้าโขงที่หวนคืนมา  ภาคประชาสังคมไทยจึงมีปฏิบัติการ
เพื่อปรับตัวต่อปัจจัยท้าทายเหล่านั นหลายประการ ตั งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงระดับ
ข้ามชาติ กล่าวคือ 1) การเปิดพื นที่ทางความรู้ เพื่อผลเชิงนโยบายโดยบูรณาการความรู้
พื นบ้านและของประชาสังคมเข้ากับความรู้ภาครัฐที่มีอ้านาจเหนือกว่า 2) การปรับตัว
เชิงสถาบันตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคในรูปประชาสังคมข้ามชาติ 3) การใช้
กลไกด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นความก้าวหน้าหนึ่ งของขบวนการเคลื่อนไหวของไทย 
และ 4) การแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ได้พัฒนาความรู้และความร่วมมือข้ามศาสตร์และ
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ภาคส่วน อย่างไรก็ตาม มีข้อค้านึงบางประการในการพัฒนาเพื่อให้รับมือต่อปัญหาที่
หลากหลายและเลื่อนไหลได้ดขีึ น ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจของตวั
แสดงต่าง ๆ มากขึ น ซึ่งรวมถึงตัวแสดงต่าง ๆ ในภาคประชาสังคมเอง ในบางครั งต้อง
วิเคราะห์พ้นจากความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม 2) การขยายการผลิตสร้างพื นที่ภาคประชา
สังคม ซึ่งการรวมเอา ( inclusion) มีความจ้าเป็นมากขึ น ในขณะที่การแบ่งแยก 
(exclusion) ยังต้องเข้มงวดภายใต้การมีเอกภาพ และ 3) การใช้หลายแนวคิดและ
ปฏิบัติการหลายด้านหลายระดับ ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีปฏิสัมพันธ์ มีพลวัตและมีความ
ยืดหยุ่น  

 
ค้าส้าคัญ: พัฒนาการ, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม, ภาคประชาสังคมไทย, 
เขื่อนแม่น ้าโขง, พหุความรู้นยิม 
 
Abstract 

The anti-dam movement in Thailand has evolved constantly and 
continuously over time and space.  It has developed from national to 
transboundary environmental governance. Throughout the development, 
the movement has faced many problems caused by the Mekong dams, 
for example, transnational enclosure, severe transboundary impacts, and 
the return of geopolitical contestation in the Mekong region. To meet the 
challenge, the Thai movement has taken several measures at different 
levels, including household and transnational levels. Firstly, it created a 
knowledge space that allowed collaboration between the community and 
government. Secondly, it promoted civil society organizations at regional 
and international levels. Thirdly, it employed human rights mechanisms, 
which was considered advancements in the Thai movement. Fourthly, the 
movement used interdisciplinary knowledge to solve problems. However, 
there are still some actions to take when coping with diverse and flexible 
issues.  Firstly, there should be more analysis on the power relation of 
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different actors in civil society organizations. Secondly, both ‘inclusion’ 
and ‘exclusion’ ideas should be encouraged when working to advance 
civil society. Finally, multiple approaches and actions should be taken 
interactively, dynamically, and flexibly.  
 
Keywords: Development, Environmental movement, Thai civil society, 
Mekong dam, Knowledge pluralism 
 
1. บทน้า 

ธรรมาภิบาลในการจัดการน ้าอย่างชาญฉลาดในภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงมีความ
จ้าเป็นอย่างไม่เคยปรากฏชัดหรือเร่งด่วนเช่นนี มาก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีแผนในการ
สร้างเขื่อนจ้านวนมากทั งในแม่น ้าโขงสายประธานในตอนบนในประเทศจีนและ
ตอนล่างรวมไปถึงแม่น ้าสาขา ซึ่งเกิดขึ นภายใต้ทิศทางภูมิภาคลุ่มน ้าโขงที่ถูกผลักดันไป
โดยกระบวนการระดับมหภาคส้าคัญ 3 ประการคือ โลกาภิวัตน์ กระบวนการสร้าง
ภูมิภาคเศรษฐกิจ และการฟื้นกลับมาของการช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Blake and 
Robins, 2016)  

ในการพัฒนาขบวนการเคลื่อนไหวจากปัญหาเขื่อนขนาดใหญ่ภายในประเทศ 
สู่ ก า ร ส ร้ า ง ธ ร ร ม าภิ บ า ลท า ง สิ่ ง แ วด ล้ อ มข้ า มพ ร มแด น  (transboundary 
environmental governance) (Woods, 2003) ภาคประชาสังคมในประเทศไทยซึ่ง
ถือว่ามีความก้าวหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน (Hirsch, 1998) ต้องเผชิญกับความ      
ท้าทายหลายด้าน ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเพื่อรับมือกับพลวัต ความ
หลากหลาย และเลื่อนไหลของปัญหาที่ต่างออกไป การท้าความเข้าใจพัฒนาการ
ดังกล่าวมีความส้าคัญที่จะท้าให้เห็นแนวทางการพัฒนาประชาสังคมในแต่ละประเทศ
ในลุ่มน ้าโขงซึ่งมีบริบทต่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลข้าม
พรมแดนที่ต้องเร่งสร้างให้เกิดขึ นในลุ่มน ้าโขง   ภายใต้ความท้าทายที่ต้องเผชิญ ภาค
ประชาสังคมได้เรียกร้องให้เกิดธรรมาภิบาลในการจัดการน ้าข้ามพรมแดนใน 3 รูปแบบ 
คือ การเปิดพื นที่ของความรู้ (space of knowledge) การรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ในระดับท้องถิ่น และการรวมพลังผลักดันวาทกรรมสิทธิ ชุมชนและความยั่งยืนทาง



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      34  
 

นิเวศวิทยา (Ganjanapan, 2011: 401)  มีการปรับตัวต่อการปิดล้อมข้ามชาติ  
(transnational enclosure) ตั งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงประชาสังคมข้ามชาติ 
(transnationalized civil society) 3 ด้านคือ การปรับตัวเชิงความรู้ เชิงการจัดการ
และสิทธิ และเชิงสถาบัน ซึ่งเป็นไปใน 4 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
ระดับประเทศ และระดับข้ามชาติ ซึ่งความรู้ท้องถิ่นในกระบวนการเคลื่อนไหวเป็น
กระบวนการปรับตัว ต่อสู้ ต่อรอง ท้าทาย เปลี่ยนแปลง และด้ารงอยู่ร่วมกันทางสังคม
อย่างสร้างสรรค์ ซับซ้อน มีชีวิต และมีพลวัตไปตามบริบทของพื นที่และเวลา 
(Santasombat, et al., 2009)    

บทความวิชาการนี มุ่งน้าเสนอพัฒนาการดังกล่าว โดยวิเคราะห์ปฏิบัติการ
ของ 2 ตัวแสดงส้าคัญของภาคประชาสังคมดังกล่าวคือชุมชนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนา
เอกชน ผ่าน 3 แนวคิดหลักคือ 1) นิเวศวิทยาการเมือง (political ecology) ในแนวคิด
เชิงตัวแสดง (actor oriented approach) เป็นการวิเคราะห์ตัวแสดงส้าคัญ (actors 
analysis) และความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ (power relation) โดยองค์กรเคลื่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ต่างกันไป คือ องค์กรราก
หญ้า ที่เป็นการรวมตัวของคนในพื นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขา องค์กร
สนับสนุนกลุ่มรากหญ้า เป็นกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาและความเชี่ยวชาญ และองค์กรระดับ
อาชีพที่ท้างานในระดับประเทศ ระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค (Bryant and 
Bailey, 2000: 136)  2) ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่  (new social 
movement) ซึ่งอธิบายว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่ได้ตั งอยู่บนฐานของชนชั นใดชนชั นหนึ่งและเพื่อ
ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม แต่เป็นการเคลื่อนไหวข้ามชนชั นผ่านการช่วงชิงอ้านาจในการ
สร้างความหมาย ทั งยังมีความเลื่อนไหลปรับตัวไปตามเวลาและสถานที่อย่างไม่หยุดนิ่ง
และสิ นสุด (Charoensin-o-larn, 2002) ขบวนการเคลื่อนไหวของไทยในประเด็นเรื่อง
เขื่อนขนาดใหญ่ มีความมุ่งหมายส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เชิงอ้านาจใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากแบบรวมศูนย์ไปสู่การจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน (Kraipakorn, 2005) และ 3) พหุความรู้นิยม (knowledge pluralism) 
ซึ่งมีสาระส้าคัญคือ การบูรณาการความรู้ของคนพื นถิ่น (และของภาคประชาสังคม) 
เข้ากับความรู้ของรัฐที่มีอ้านาจเหนือกว่าในพื นที่พหุความรู้นิยม อย่างก้าวข้ามความ
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เป็นคู่ตรงข้ามของความรู้ (Bingham, et al., 2021)   โดยกระบวนการสร้างอ้านาจให้
ความรู้หรือวัตถุที่แม้จะไม่ได้เป็นมนุษย์ให้มีบทบาทเป็นผู้กระท้าการส้าคัญ (Actant) 
สามารถแสดงออกและปฏิบัติการได้ (Latour, 2005) ซึ่งไม่ได้มีเพียงการผลิตความรู้ที่
เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยกระบวนการวิจัยเท่านั น แต่ยังรวมไปถึงปฏิบัติการการใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ เกิดขึ นในหลายระดับและเป็นไปอย่างเลื่อนไหล (flexible) มี
ปฏิสัมพันธ์กันไปมา ในกรณีภาคประชาสังคมไทยมีปฏิบัติการทั งการฟื้นฟูระบบนิเวศ
และแก้ปัญหาในการด้ารงชีพในชุมชน การจัดตั งสถาบัน การใช้กลไกทางกฎหมาย การ
รณรงค์และสื่อสาร เป็นต้น 

บทความแบ่งการน้าเสนอดังนี  หัวข้อที่  2 น้าเสนอถึงพัฒนาการของ
ขบวนการเคลื่อนไหวและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทภายในประเทศไทยที่มีรัฐเป็น
ตัวละครส้าคัญ  ในหัวข้อที่ 3 พูดถึงข้อท้าทายในเรื่องการจัดการน ้าข้ามพรมแดนกรณี
แม่น ้าโขงที่ภาคประชาสังคมไทยต้องเผชิญ ซึ่งมีความซับซ้อนและเลื่อนไหลต่างไป มีตัว
ละครส้าคัญที่หลากหลายขึ นโดยเฉพาะภาคเอกชนและรัฐบาลต่างประเทศ รวมถึง
ประเด็นเรื่องอธิปไตย ในหัวข้อที่ 4 จะอธิบายถึงปฏิบัติการของสองตัวแสดงส้าคัญของ
ภาคประชาสังคมในพัฒนาการขบวนการเคลือ่นไหวหรอืการปรบัตัวตอ่ข้อท้าทายต่าง ๆ  

 
2. ขบวนการเคลื่อนไหวในประเด็นเขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศไทย  

พลวัตทางสังคมและการเมืองในประเทศมีปฏิสัมพันธ์กับขบวนการ
เคลื่อนไหวด้านสิ่ งแวดล้อม ความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งสั่งสมมายาวนาน เป็นสาเหตส่วนหนึ่งของ
ความขัดแย้งและการพัฒนาทางสังคมและการเมอืงอย่างมีพลวัต ซึ่งรวมถึงเปลี่ยนแปลง
ของ “ชนบท” ซึ่งในช่วงหกทศวรรษที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไพศาลและลึกซึ ง เส้นแบ่งที่
ชัดเจนระหว่างความเป็นเมืองกับชนบทในประเทศไทยได้หายไป (Sattayanurak, 
2012) การเปลี่ยนเป็นสังคมผู้ประกอบการและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ น 
ประกอบกับการกระจายอ้านาจจากส่วนกลางท้าให้ชุมชนท้องถิ่นมีอ้านาจและ
ทรัพยากรมากขึ น ในขณะที่ประชาชนเข้าใจสิทธิของตัวเองและมีความตื่นตัวในการมี
ส่วนร่วมและแสดงออกมากขึ น ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมทั งในเมืองและ
ชนบทได้เปลี่ยนไปอยู่ในรูปของปฏิบัติการในชีวิตประจ้าวันของทุกคนมากขึ น มีการ
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เคลื่อนไหวในรูปขององค์กรหรือเครือข่ายเฉพาะกิจมากขึ น ซึ่งจะสลายตัวไปเมื่อบรรลุ
เป้าหมายในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั น 

ในประเด็นเรื่องเขื่อนขนาดใหญ่ การเคลื่อนไหวครั งแรกเริ่มจากชาวบ้านผู้
ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ขบวนการเคลื่อนไหวมีความชัดเจนขึ นใน
กรณีการคัดค้านเขื่อนน ้าโจนเมื่อปี พ.ศ. 2525 ซึ่งมีการเข้าร่วมของหลายชนชั นและ
กลุ่มคนทั งชาวบ้าน นักศึกษา คนชั นกลาง และสื่อมวลชน หลังจากนั นการเคลื่อนไหว
ด้านสิ่งแวดล้อมในไทยก็ผุดขึ นทั่วประเทศ (Wongrassamee, 2018)  นับจากเขื่อนน ้า
โจนมาภาคประชาสังคมไทยได้มีพัฒนาการไปตามบริบทที่ปรับเปลี่ยน มีการเผชิญกับ
เขื่อนขนาดใหญ่ในประเทศหลายเขื่อนซึ่งล้วนมีรัฐเป็นเจ้าของโครงการ เช่น เขื่อนแก่ง
กรุง เขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนปากมูล และเขื่อนแม่วงก์ โดยการเคลื่อนไหวมุ่ง
ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ้านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากแบบรวมศูนย์
มาเป็นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน (Kraipakorn, 2005)   ในกรณีการคัดค้าน
เขื่อนแก่งเสือเต้น ชาวบ้านในต้าบลสะเอียบอ้าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีวิธีการส้าคัญ
ประการหนึ่งที่ใช้ได้ผลดีมาอย่างต่อเนื่องตั งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน คือการไม่
อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาเก็บข้อมูลในพื นท่ี เพราะชาวบ้านเข้าใจถึงสิทธิชุมชนและ
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการศึกษาผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม (EIA)   

ในกรณีเขื่อนปากมูล ที่สร้างกั นแม่น ้ามูนสาขาส้าคัญของแม่น ้าโขงในจังหวัด
อุบลราชธานี เครือข่ายชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และ
วิธีการไปตามสถานการณ์และจุดเปลี่ยน (turning point) โดยการเคลื่อนไหวแบ่งเป็น 
3 ยุคคือ ยุคการหยุดเขื่อน ในสมัยที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารยังเป็นปัญหาส้าคัญ 
กิจกรรมหลักอันหนึ่งที่ท้าไปพร้อมกับการคัดค้านโครงการคือ การเรียกร้องให้เปิดเผย
ข้อมูลโครงการ ยุคการเรียกร้องค่าชดเชย ในยุคนี  ชาวบ้านได้สรุปร่วมกันว่าการชดเชย
ผลกระทบไม่สามารถเกิดขึ นและแก้ผลกระทบได้จริงแต่การฟื้นคืนของระบบนิเวศจะ
เป็นทางออกที่ยั่งยืน และ ยุคการฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น ้าและชุมชน ซึ่งสืบเนื่องมาถึง
ปัจจุบันโดยมียุทธศาสตร์หลักคือการเรียกร้องให้มีการเปิดประตูเขื่อนอย่างถาวร ใน
ปัจจุบัน เครือข่ายชาวบ้านได้ใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชน
ลุ่มน ้ามูน” (ชชช.) มีการเพิ่มยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลา 
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(Living River Association, 2017) นอกจากการสถาปนาสถาบันประชาสังคม
ระดับชาติโดยร่วมเป็นเครือข่ายกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
ประเด็นอื่นในนามสมัชชาคนจนแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส้าคัญคือ การ
สร้างงานวิจัยไทบ้านขึ นเพื่อช่วงชิงอ้านาจรัฐในการจัดการระบบนิเวศแม่น ้าโดยการเปิด
พื นที่ความรู้ ซึ่งท้าให้การเคลื่อนไหวมีความชอบธรรมเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ น 
จากที่จะถูกรัฐผู้คุมอ้านาจในเรื่องข้อมูลข่าวสารและความรู้ใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ
ลดทอนความชอบธรรมของชาวบ้าน เช่น การกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่พยายามล้ม
ล้างรัฐบาล ซึ่งต่อมางานวิจัยลักษณะนี ก็ถูกน้าไปใช้อย่างแพร่หลายทั งในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออ้างสิทธิเหนือทรัพยากรผ่านการแสดงความเป็นเจ้าของความรู้ 
รูปแบบส้าคัญประการหนึ่งในการปรับตัวเรื่องพื นที่ความรู้คือ  การเสนอข่าวผ่าน
สื่อมวลชน  

ข้อท้าทายที่ส้าคัญประการหนึ่งของกรณีปากมูลที่ส่งผลต่อขบวนการ
เคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องคือ ปัญหาผลกระทบที่สะสมมายาวนานโดยยังไม่มีแนวโน้ม
จะแก้ไขได้ ทั งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบต่อการด้ารงชีพ และผลกระทบด้าน
ความขัดแย้งทางสังคม นอกจากความพยายามแบ่งแยกโดยรัฐแล้ว ความแตกต่างของ
แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาของชาวบ้านก็เป็นปัจจัยหนึ่งของจุดเปลี่ยนที่ท้าให้เกิด
ความขัดแย้งในขบวนและแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ไม่ค่อยมี
คนมาช่วยในเรื่องการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ น เมื่อเทียบกับการเข้ามาช่วยเหลือ
จากหลากหลายองค์กรในช่วงการรณรงค์คัดค้านเขื่อน รายงานการวิจัยไทบ้านเรื่อง 
“เขตรักษาพันธุ์ปลา : คืนปลาให้แม่มูน  ฉากใหม่คนปากมูน” (Living River 
Association, 2017) ระบุว่าการท้าเขตอนุรักษ์ขึ น 11 แห่งในลุ่มน ้ามูลตอนล่างไม่ได้มี
ผลดีแค่การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเท่านั น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการ
ปรับตัวเพื่อช่วยลดความขัดแย้งทั งระหว่างชุมชนกันเองและระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกิดขึ นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั งเริ่มมีการสร้างเขื่อนขึ นในปี พ.ศ. 2533 

โดยสรุป ขบวนการเคลื่อนไหวด้านเขื่อนขนาดใหญ่ของไทยมีพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของปัจจัย โดยมีรัฐเป็นตัวแสดงส้าคัญของผู้สร้างปัญหาหรือคู่
ขัดแย้งหลักของปัญหา พัฒนาการของกรณีเขื่อนปากมูลเป็นตัวอย่างส้าคัญ โดยการ
เคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น 3 ยุค ปรับเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่งตามบริบทของสังคม 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      38  
 

การเมือง และผลกระทบที่เกิดขึ น การเคลื่อนไหวมุ่งปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิง
อ้านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากแบบรวมศูนย์โดยรัฐมาเป็นแบบการมีส่วน
ร่วมของประชาชน มีคนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวหลายชนชั น มีการเปิดพื นที่ทางความรู้
สร้างพหุความรู้นิยม  

 
3. พลวัตและความซับซ้อนของปัญหาของเขื่อนในแม่น ้าโขง  

หลังจากปัญหาเขื่อนพลังไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศไทยลดลง ภาคประชา
สังคมไทยก็เผชิญกับปัญหาข้ามพรมแดนจากการสร้างเขื่อนแม่น ้าโขงที่มีความท้าทายที่
ซับซ้อนขึ น มีหลายจุดเปลี่ยนท่ีเป็นเรื่องใหม่ให้เรียนรู้   หลังจากการสร้างเขื่อนปากมูล
เสร็จในปี พ.ศ. 2537 ก็ไม่มีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ นอีกในประเทศไทย 
ในขณะที่การสร้างเขื่อนไฟฟ้ากั นแม่น ้าโขงสายประธานและแม่น ้าสาขาในประเทศ
เพื่อนบ้านเกิดขึ นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการสร้างเขื่อนกั นแม่น ้าโขงสายประธานไป
แล้ว 13 แห่ง อยู่ในแม่น ้าโขงตอนบนในเขตประเทศจีน 11 แห่งและแม่น ้าโขงตอนล่าง
อีก 2 แห่งในประเทศลาวคือเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮง ยังไม่รวมเขื่อนที่ก้าลัง
ก่อสร้างและมีแผนจะก่อสร้างอีกจ้านวนมากในแม่น ้าสายประธานและแม่น ้าสาขา   
ปัญหาเขื่อนแม่น ้าโขงมีความซับซ้อนและพลวัตที่แตกต่างไปจากกรณีเขื่อนในประเทศ
ด้วยปัจจัยหลายประการ ซึ่งจะน้ามากล่าวถึงในที่นี  คือ การปิดล้อมข้ามชาติ ผลกระทบ
ข้ามพรมแดนท่ีรุนแรงและกว้างขวาง การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์  

 
3.1 การปิดล้อมข้ามชาติ (Transnational Enclosure) 
การปิดล้อมข้ามชาติ (Transnational Enclosure) เป็นการขยายอ้านาจรัฐ

และทุนในการควบคุมจัดการทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดนรัฐชาติ ซึ่งเป็นไปบนการ
รวมศูนย์อ้านาจที่แย่งยึดมาจากชุมชน รวมไปถึงการควบคุมทรัพยากรในประเทศ
ตนเองที่ส่งผลข้ามไปยังประเทศอื่น การปิดล้อมนี สร้างผลกระทบต่อคนท้องถิ่นทั งใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรากหญ้าและด้านวัฒนธรรม โดยที่ชุมชนท้องถิ่นถูกปิดกั น
และผลักไปอยู่ชายขอบอย่างไร้สิทธิไร้เสียง   การสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
กระบวนการสร้างภูมิภาคเศรษฐกิจลุ่มน ้าโขงในทิศทางที่ด้าเนินอยู่ ท้าให้พื นที่ทุก
ตารางนิ วในลุ่มน ้าโขงเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างโลกาภิวัตน์กับรัฐชาติและการ
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พัฒนากับการอนุรักษ์อันน้ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจากการ
เร่งรัดใช้ประโยชน์ ความเหลื่อมล ้า และความต้องการใช้ทรัพยากรจ้านวนมาก 
(Santasombat, et al., 2009) ทั่วทั งภูมิภาคไม่เว้นแต่ชนบทท่ีห่างไกลได้เข้าสู่ช่วงของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ (Blake and 
Robins, 2016)  

รัฐบาลหลายประเทศทั งในและนอกภูมิภาคลุ่มน ้าโขงได้ขยายอ้านาจเพื่อ
ควบคุมทรัพยากรน ้าผ่านการสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน   จีนเป็นประเทศ
มหาอ้านาจที่มีบทบาทส้าคัญต่อการปิดล้อมข้ามชาติดังกล่าว ซึ่งได้ก้าลังขยายอ้านาจ
ของตัวเองอย่างรวดเร็วทั งอ้านาจทางภูมิภาคและอ้านาจทางอุทก (hydro-hegemon) 
ในพื นที่ต้นน ้า (Svensson, 2012) มีการควบคุมน ้า นิเวศวิทยา และธรณีสัณฐานวิทยา
ของแม่น ้าอย่างเป็นระบบและเข้มงวดขึ นผ่านอ้านาจของเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างกั น
แม่น ้าโขงในเขตดินแดนของตนตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 (Boer, et al., 2016) นอกจาก
เขื่อนกั นแม่น ้าโขงในดินแดนอธิปไตยของตนเองที่สร้างเสร็จไปแล้ว 11 เขื่อน รวมทั งที่
ก้าลังก่อสร้างและอยู่ในแผนอีกหลายเขื่อน เขื่อนในลุ่มน ้าโขงตอนล่างและแม่น ้าสาขา
ยังเป็นเครื่องมือส้าคัญในการสร้างอ้านาจละมุน (soft power) ของจีนเหนือภูมิภาคนี  
International River (2014) ประเมินว่า มีกว่า 30 บริษัทของจีนที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการสร้างเขื่อนประมาณ 100 แห่งในลุ่มน ้าโขงตอนล่าง   เขื่อนไซยะบุรีในประเทศ
ลาวถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนของไทย ช.การช่าง โดยการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารใน
ประเทศไทยเพื่อขายไฟฟ้ากว่า 95 % ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ใน
ขณะเดียวกัน เขื่อนดอนสะโฮงในตอนใต้ของลาวถูกสร้างขึ นเพื่อขายไฟฟ้าให้กับ
ประเทศกัมพูชาและไทยโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและบริษัท Mega First 
Corporation Berhad (MFCB) เ อกชนจากประ เทศมา เล เซี ยซึ่ งถื อหุ้ น  80 % 
(Krungthep Turakij, 2021)  

ภาคประชาสังคมไทยต้องเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ ภายใต้การปิดล้อมข้าม
ชาตินี  โดยเฉพาะตัวแสดงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ นภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจที่ซับซ้อนขึ น
ระหว่างรัฐและทุน ซึ่งภาคประชาสังคมไทยยังมีประสบการณ์น้อยในการรับมือ เพราะ
เขื่อนในประเทศล้วนมีรัฐไทยเป็นเจ้าของและถูกขับเคลื่อนโดยกลไกราชการ   
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3.2 การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฟ้ืนกลับมา  
ปัญหาของเขื่อนแม่น ้าโขงมีความซับซ้อนมากขึ นภายใต้การเป็นพื นที่

การเมืองโลกของอนุภูมิลุ่มน ้าโขง มีหลายประเทศเข้ามาช่วงชิงอ้านาจและผลประโยชน์
ในภูมิภาค มีปฏิบัติการในหลายบทบาทซึ่งรวมทั งการจัดการน ้าและทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น ๆ หลังจากการสร้างอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Greater Mekong Subregion หรือ 
GMS) ขึ นเมื่อปี 2535 มีธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้ผลักดันหลักก็ได้มี
การสร้างหลายกรอบความร่วมมือตามมาได้แก่ คณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง (Mekong 
River Commission) หรือ MRC ที่ก่อตั งขึ นเมื่อปี 2538 โดยมีประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สถาบันการเงิน และองค์กรระหว่างรัฐ 14 องค์กร เช่น ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ฯลฯ (Mekong River Commission, 
2016) ได้มีบทบาทในภูมิภาคนี มายาวนานผ่านการเป็นผู้ให้ทุน ความร่วมมือลุ่มน ้าโขง-
คงคา (Mekong – Ganga Cooperation หรือ  MGC) ตั งขึ น เมื่ อ ปี  2543 โดยผู้
ขับเคลื่อนหลักคืออินเดีย ความร่วมมือลุ่มน ้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong – Japan 
Cooperation หรือ MJ) ตั งขึ นเมื่อปี 2551 มีญี่ปุ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก นอกจากนี  
ประเทศญี่ปุ่นยังมีบทบาทผ่าน JICA guidelines for environmental and social 
considerations และ Green Mekong Initiative หรือ Mekong-Japan Initiative 
for SDGs toward 2030 (Kiguchi, 2019)  ความร่วมมือลุ่มน ้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
(Mekong – Republic of Korea Cooperation หรือ Mekong – ROK) ตั งขึ นเมื่อปี 
2554 โดยผู้ขับเคลื่อนหลักคือเกาหลี  นอกจากนี  ยังมีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน ้า
โ ข ง -ออส เตร เลี ย  (Mekong –Australia Partnership หรื อ  MAP) ที่ ตั ง ขึ น เ มื่ อ
พฤศจิกายน 2563 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2020) 

การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี กลับมาอีกครั งอย่างเข้มข้นกว่าเดิม 
โดยเฉพาะจากการเข้ามามีบทบาทของประเทศจีนและอเมริกา   ประเทศจีนนอกจาก
การสร้างเขื่อนแล้วยังมีการด้าเนินภารกิจทางอุทกวิทยาในด้านอื่นอีกคือ โครงการ
ปรับปรุงร่องน ้าเพื่อการเดินเรือพานิชย์ในแม่น ้าล้านช้าง–แม่น ้าโขง โดยการระเบิดเกาะ
แก่งในแม่น ้าโขงออกให้เป็นร่องน ้าเพื่อให้เรือสินค้าขนาด 500 ตันสามารถเดินทางขึ น
ล่องจากยูนนานทางตอนใต้ของจีนมายังหลวงพระบางของ สปป. ลาว ได้ตลอดทั งปี  
ทั งนี  ภาคประชาสังคมไทยไดม้ีการคัดค้าน เนื่องจากเห็นว่าจะสร้างผลกระทบอย่างมาก
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ต่อระบบนิเวศแม่น ้าโขง เปลี่ยนร่องน ้าและเส้นพรมแดนไทย-ลาว และที่ส้าคัญคือ จะ
เป็นข้ออ้างของจีนที่จะน้าเรือทหารเข้ามาลาดตระเวนในเขตอธิปไตยของประเทศ
ตอนล่าง ซึ่งโครงการระยะแรกที่เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2543 ไม่สามารถด้าเนินงานได้ครบ
ตามแผนคือไม่สามารถระเบิดเกาะแก่งสุดท้ายของโครงการในบริเวณพรมแดนไทย-ลาว
ได้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีไทยมีมติให้ชะลอโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2546 แต่จีนก็ไม่ละ
ความพยายามได้ฟื้นโครงการระยะที่สองขึ นมาอีกในปี พ.ศ. 2559 (Chiang Khong 
Conservation Group, 2017) ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีไทยได้มีมติยุติโครงการนี ในเดอืน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (Krungthep Turakij, 2021) ภารกิจส้าคัญอีกประการของจีนคือ
การสถาปนากรอบความร่ วมมื อล้ าน ช้าง -แม่น ้ า โข ง  (Lancang -  Mekong 
Cooperation หรือ LMC) ขึ นในปี 2558 เพื่อสร้างบทบาทน้าของตนเองพร้อมกับการ
ลงทุนทางเศรษฐกิจและการท้างานเชิงการทูตอย่างกว้างขวางในภูมิภาค (Blake and 
Robins, 2016) ในเชิงเศรษฐกิจ จีนมีการผลักดันแถบพัฒนาเศรษฐกิจล้านช้าง-แม่น ้า
โขง (LMC Economic Development Belt) บนเส้นทางแม่น ้าโขงสีทอง (Ministry of 
Foreign Affairs, 2018) ในเชิงการทูต ภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and 
Road Initiative - BRI) ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้คือ การเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน
ของจีนได้มาท้างานด้านสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชนบทใหแ้ก่ชุมชนริมฝั่งแม่น ้าโขงใน
ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแม่น ้าโขงของจีน (Chiang Mai News, 2018) 
ทั งนี  กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่น ้าโขงมีข้อจ้ากัดในเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะตั งอยู่
บนแนวทางที่ยึดรัฐเป็นศูนย์กลาง (Middleton, 2018)   ในกรณีของอเมริกา หลังจาก
ที่หายไปจากภูมิภาคนี หลังสงครามอินโดจีนก็ได้หวนกลับมามีบทบาทอีกครั งในช่วง
รัฐบาลของบารัค โอบามา มีการตั งความริเริ่มลุ่มน ้าโขงตอนล่าง (Lower Mekong 
Initiative หรือ LMI) ขึ นในปี 2552 เพื่อเป็นแกนหลักในการเข้ามาภายใต้การเรียกร้อง
ให้เกิดการสานเสวนาที่ยั่งยืน (Blake, and Robins, 2016) ซึ่งถือเป็นอ้านาจละมุนที่
ชาญฉลาด (Cronin and Hamlin, 2021: 49) ในขณะที่จีนเร่งขับเคลื่อนภารกิจทาง
อุทกวิทยา (hydraulic mission) (Molle, Mollinga, and Wester, 2009) สหรัฐอเมริกาได้
เริ่มวางบทบาทอย่างชัดเจนขึ นในภูมิภาคเห็นได้จากการขยายแผนงานภายใต้ LMI โดย
การตั งกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนลุ่มน ้าโขง-สหรัฐฯ (Mekong – U.S. Partnership 
หรือ MUSP) ในปี 2563 โดยมุ่งสนับสนุนงาน 3 ด้านคือ การลงทุนในโครงสร้างพื นฐาน
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และพลังงาน ความมั่นคงทางทรัพยากรน ้าและการบริหารจัดการน ้าข้ามพรมแดน และ
การลงทุนเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ (U.S. Embassy & Consulate in Thailand, 2020) 

รัฐในลุ่มน ้าโขงก็มีการช่วงชิงพื นที่ของตัวเองด้วย ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – 
Mekong Economic Cooperation Strategy หรือ ACMECS) ที่ก่อตั งขึ นเมื่อปี 2546  
โดยไทยเป็นผู้ริเริ่มและแกนหลกัในการด้าเนินงาน นอกจากนี กระทรวงต่างประเทศของ
ไทยยังได้ตั งกลุ่มงานความร่วมมือแม่น ้าโขงขึ นเพื่อมาดูแลงานท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ โดยใช้หลักการทูตเพื่อประชาชน (people diplomacy) เป็นแนวทาง
หลักในการด้าเนินงาน (Rattanakot, 2021)  

 
3.3 ผลกระทบและจุดเปลี่ยนทีไ่ม่อาจจะหวนคืน  
ผลกระทบในกรณีเขื่อนแม่น ้าโขงเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญซึ่งต่างจากกรณเีขื่อนใน

ประเทศหลายประการ กล่าวคือในกรณีเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศในอดีตผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงส่วนใหญ่เป็นคนในชนบท และปัญหาเกิดขึ นในช่วงที่พัฒนาการทาง
สังคมและการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่า อันมีผลต่อสิทธิมนุษยชนและการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่ผลกระทบเขื่อนแม่น ้าโขงเป็นปัญหาที่ข้ามพรมแดนและ
ชนชั นมากกว่า นอกจากนี ภาครัฐก็ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงและเพียงผู้เดียวแต่มีตัว
แสดงจ้านวนมาก ที่ส้าคัญผลกระทบในแม่น ้าโขงยังรุนแรงต่อเนื่องจนถึงจุดที่ระบบ
นิเวศแม่น ้าโขงไม่อาจจะหวนกลับมาเหมือนเดิม (East-West Center, 2021) ซึ่งเห็นได้
จากปรากฏการณ์หลายอย่างซึ่งได้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องหลายปีและคนในลุ่มน ้าโขงไม่
เคยเจอมาก่อนในชีวิต โดยเฉพาะการขึ นลงของแม่น ้าโขงอย่างผันผวนในไม่กี่วัน ซึ่งตาม
ธรรมชาติแล้วจะขึ นลงอย่างช้า ๆ ใช้เวลาหลายเดือนจากจุดสูงสุดถึงจุดต่้าสุด ในแถบ
จังหวัดเชียงราย ระดับน ้าจะขึ นสูงสุดในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป พอถึงธันวาคมก็จะเริม่
ลดระดับลงโดยใช้เวลาประมาณ 5 เดือนจนถึงจุดต่้าสุดในเดือนเมษายน (Southeast 
Asia River Network, 2006) หรือปรากฏการณ์แม่น ้าโขงกลายเป็นสีฟ้าซึ่งเป็นภาวะ
ของ “แม่น ้าหิว” ตะกอน (hungry water) เนื่องจากตะกอนถูกกักไว้ (Lovgren, 
2020) ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศดังที่ ศ.ดร.  ทวนทอง จุทาเกตุ 
อาจารย์สาขาวิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อธิบายไว้
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ว่า ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนของผลผลิตในแม่น ้าโขงเกิดมาจาก 3 ปัจจัยหลักคือ 
การเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าตามฤดูกาล ตะกอนและสารอาหารที่สมบูรณ์ และการ
ถ่ายทอดพลังงานในระบบ ผลกระทบส้าคัญที่เห็นอย่างหนึ่งจากการหายไปของตะกอน
คือการขาดสิ่งกระตุ้นการอพยพของปลา (Rural Development Institute, 2021)   
นอกจากนี แล้ว ปัญหาในแต่ละพื นที่อันกว้างใหญ่ของแม่น ้าโขงก็แตกต่างกันตามบริบท 
ซึ่งไม่สามารถจะใช้แนวคิดหรือวิธีการเดียวในการจัดการกับปัญหาได้ เช่น ในภาคเหนือ
ของไทยการเปลี่ยนแปลงจะได้รับอิทธิพลจากเขื่อนในประเทศจีนมากกว่า ในขณะที่
ภาวะแม่น ้าหิวตะกอนในภาคอีสานมีเขื่อนไซยะบุรีเป็นปัจจัยส้าคัญ  

นอกจากนี  ยังมีปัจจัยอื่นที่ท้าให้ปัญหาแม่น ้าโขงและการแก้ไขมีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมากขึ น โดยเฉพาะวาทกรรมและการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถึงแม้จะส่งผลส้าคัญ เนื่องจากภูมิภาค
ลุ่มน ้าโขงพึ่งพาน ้าสูงจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี สูงกว่า
ภูมิภาคอื่นของโลก (Swiss Agency for Development and Cooperation อ้างใน 
Hirsch and Sciortino, 2011: 225) อย่างไรก็ตาม เขื่อนก็เป็นปัญหาหลักของแม่น ้า
โขง วาทกรรมและการเมืองดังกล่าวเป็นปัญหาส้าคัญที่ท้าให้การค้นหาต้นเหตุของ
ปัญหาและผู้รับผิดชอบเป็นเรื่องที่ยากซับซ้อนขึ น ในขณะที่การศึกษาวิจัยในด้านนี ยังมี
ไม่เพียงพอที่จะชี ให้เห็นชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องของแต่ละปัจจัย จึงเห็นผู้รับผิดชอบใน
การสร้างเขื่อนใช้การเมืองดังกล่าวมาท้าให้ตนเองพ้นจากความรับผิดชอบ โดยมักกล่าว
อ้างว่า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นของแม่น ้าโขงมาจากภาวะโลกร้อนมากกว่าเขื่อน หรือ 
ในทางตรงกันข้าม เขื่อนเป็นสิ่งช่วยแก้ปัญหามากกว่า ดังจะเห็นได้จากกรณีการแถลง
ของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือ
สาเหตุส้าคัญของปัญหาและเขื่อนเป็นสิ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน “จีนฟันฝ่าความ
ยากล้าบากของตนเองและได้เพิ่มการปล่อยน ้าจากแม่น ้าหลานชางเพื่อช่วยบรรเทา
ประเทศต่าง ๆ แถบลุ่มน ้าโขงจากภัยแล้ง" (MGR Online, 2020) ในการรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต้องต่อยอดความรู้พื นบ้านขึ นมาและบูรณาการกับ
ความรู้ใหม่รวมทั งความรู้เชิงการเมือง   

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของแม่น ้าโขงเกิดขึ นทั งในแม่น ้าโขงสาย
ประธานและแม่น ้าสาขา ไม่ได้เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการยังชีพของชาวบ้าน
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เท่านั น แต่ปฏิสัมพันธ์อย่างซับซ้อนกับด้านอื่น ๆ และในหลายระดับตั งแต่ท้องถิ่นไป
จนถึงระหว่างประเทศทั งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
ในขณะที่ชุมชนได้รับผลกระทบมาหลายปีโดยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ขาดการ
ช่วยเหลือและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการอธิบายว่าสาเหตุของการเปลี่ยน
เกิดจากอะไรและควรจะแก้ไขอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ นประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของชนบทท้าให้ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนความรู้และความสัมพันธ์กับแม่น ้าโขง ซึ่งเป็น
ข้อท้าทายส้าคัญในการสร้างจุดร่วมและพื นที่ของประชาสังคม  

ในการรับมือต่อผลกระทบที่รุนแรง กว้างใหญ่ และซับซ้อน รวมทั งมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ นอย่างยาวนาน จ้าเป็นต้องพัฒนาต่อยอดความรู้เดิมและผลิตความรู้ใหม่เข้า
มาเสริม ซึ่งก็ไม่เพียงแต่ในด้านระบบนิเวศเท่านั นแต่ยังต้องใช้ทุกศาสตร์และอย่าง
บูรณาการข้ามพรมแดนของศาสตร์ ภาคส่วน และประเทศ อย่างไรก็ตามภาคประชา
สังคมและรัฐไทยยังขาดความรู้ในด้านนี อยู่มาก ศ.ดร. ทวนทอง จุทาเกตุ ได้ระบุไว้ว่า 
“ระบบนิเวศแม่น ้าโขงมันเปลี่ยนไปแล้ว สถานการณ์ปัจจุบันเป็นโจทย์ใหม่ที่จะแก้ไข
เหมือนเดิมไม่ได้” ขณะที่ รศ.ดร. ธนพร ศรียากูล ประธานอนุกรรมการการกระจาย
อ้านาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวถึงข้อจ้ากัดด้านความรู้ของรัฐ
ไทยในการเผชิญปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนของแม่น ้าโขงว่า “เป็นครั งแรกที่ประเทศไทย
เผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนตั งแต่สภาปนารัฐชาติ เราอาจจะเคยเจอศึก
สงครามซึ่งมีเส้นพรมแดนชัดเจนแต่ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มี 
พอรัฐไทยไม่เคยเจอปัญหาแบบนี มาก่อน กลไกต่าง ๆ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการนี  
จึงตั งรับกับปัญหาที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ทัน” (Green News, 2021 b) 

 
3.4 สรุป  
ปัญหาเขื่อนแม่น ้าโขงมีความซับซ้อนและพลวัตที่แตกต่างไปจากกรณีเขื่อนใน

ประเทศหลายประการ คือ 1) การปิดล้อมข้ามชาติ ที่รัฐและทุนขยายอ้านาจเข้าควบคมุ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตินอกประเทศ รวมถึงทรัพยากรในประเทศที่มีผลข้ามชาติ 
อันเป็นการแย่งยึดกรรมสิทธิ์ของชุมชนอย่างข้ามชาติเพื่อมาจัดการอย่างรวมศูนย์  
ในขณะที่อ้านาจของภาคประชาสังคมและผู้ได้รับผลกระทบถูกจ้ากัดอยู่ในเขตอธิปไตย
ของตนเอง 2) การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ฟ้ืนคืนมา ลุ่มน ้าโขงถูกสร้างเป็นอนุภูมิภาค
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ที่มีประเทศมหาอ้านาจเข้ามาช่วงชิงอ้านาจและผลประโยชน์ยาวนาน มีการพัฒนา
หลายกรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง การช่วงชิงได้กลับมาอีกครั งอย่างเข้มข้นกว่าเดิม
โดยเฉพาะการเข้ามาของตัวแสดงส้าคัญอย่างประเทศจีน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเริ่ม
แสดงบทบาทที่ชัดเจนขึ น ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจจึงซับซ้อนตามจ้านวนตัวแสดงและ
บทบาทที่เพ่ิมมากขึ น และ 3) ผลกระทบข้ามพรมแดนท่ีรุนแรงและกว้างขวาง ในระดับ
ที่ระบบนิเวศไม่อาจหวนคืนดังเดิม ในขณะที่ยังขาดความรู้ในการจัดการกับปัญหา    

ปัญหาที่ซับซ้อนขึ นและมีพลวัตท้าให้แนวคิดในการท้าความเข้าใจและวิธีการ
ในการแก้ปัญหามีความหลากหลายขึ นและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด หากภาคประชา
สังคมไทยจะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อรู้เท่าทันข้อท้าทายที่หลากหลาย ซับซ้อนและ
เลื่อนไหลไม่คงท่ีต่าง ๆ ก็จ้าเป็นต้องพัฒนาขบวนการเคลื่อนไหวทั งภายในประเทศและ
ระดับประชาสังคมข้ามชาติ  

 
4. พัฒนาการภายใต้พลวัตของปัญหาแม่น ้าโขง 

พัฒนาการของภาคประชาสังคมไทยมีหลายรูปแบบและหลายระดับตั งแต่
ระดับครัวเรือนไปถึงระดับข้ามชาติ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการปฏิบัติการของตัว
แสดงส้าคัญซึ่งก็คือชุมชนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชน  

 
4.1 การเปิดพื นที่ความรู้ (space of knowledge) 
การปรับตัวเชิงความรู้เกิดขึ นทั งในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าในการด้ารงชีพ ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อ 4.4 เรื่องการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและ
การเปิดพื นที่ความรู้ (space of knowledge) เพื่อผลเชิงนโยบายเพื่อสร้างธรรมา       
ภิบาลในการจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขง ทั งนี  ปฏิบัติการทางพหุความรู้นิยมไมไ่ดม้ี
เพียงการท้าวิจัยหรือการสื่อสารที่จะพูดในหัวข้อนี เท่านั น แต่ยังรวมถึงปฏิบัติการอื่น ๆ 
ด้วย  

การผลิตสร้างความรู้ของชาวบ้านให้มีอ้านาจหรือพื นที่  มีความซับซ้อน
เช่นเดียวกับการผลิตสร้างความรู้ของรัฐ โดยมีเทคนิควิทยาส้าคัญคือ การแสดงสิทธิ
เหนือทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านผ่านความเป็นเจ้าของ (ownership) “ความรู้
พื นบ้าน” หรือ “นิเวศวิทยาพื นบ้าน” เกี่ยวกับแม่น ้าโขงเป็นการผลิตสร้างทางสังคม 
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(social construction) เช่นเดียวกับ “นิเวศวิทยา” (ecologies) หรือความรู้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศอื่น ๆ (Pomun, 2014) มันมีลักษณะเป็นองค์รวม ถูกผลิตขึ นมาโดย
ชาวบ้าน จากการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับธรรมชาติ เพื่อการด้ารงชีพในชีวิตประจ้าวัน 
ถูกสร้างอ้านาจยกระดับให้เป็น “ความรู้ท้องถิ่น” โดยต่างกันที่กระบวนการผลิตสร้าง
ทั งผู้ผลิต ลักษณะของความรู้ และความมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ เพื่อเทียบเคียงกับ
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ โดยการ “แปล” อ้านาจของชาวบ้านออกมาในรูปความรู้
ซึ่งเป็นตัวแทน (representation) สิทธิของชาวบ้านต่อทรัพยากร พร้อมกับแทรก
อ้านาจของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปกับความรู้ของชาวบ้านผ่านระเบียบวิธีวิจัย
หรือการจัดระบบความรู้ของผู้ เช่ียวชาญของภาคประชาสังคมได้แก่ องค์กรพัฒนา
เอกชน นักวิชาการ รวมถึงชาวบ้านเองและสื่อมวลชน ในฐานะ “ผู้จัดการความรู้” โดย
ใช้เทคนิควิทยาต่าง ๆ เช่น การจ้าแนก จัดระบบ สร้างสัญลักษณ์ สร้างวาทกรรม การ
แปลความหมาย ฯลฯ ผ่านหลายกิจกรรม เช่น การท้าวิจัยไทบ้าน การผลิตผลงานทาง
วิชาการ การน้าเสนอข่าวและสารคดี การใช้กลไกทางกฎหมาย การแก้ปัญหาในท้องถิ่น
ทั งเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ และการแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแก่คนใน
ชุมชน เป็นต้น ดังนั น กระบวนการผลิตสร้างความรู้เพื่อการยังชีพไปเป็นความรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายอีกชุดหนึ่ง  

งานวิจัยของชาวบ้านถือเป็นการตอบโต้ต่อการปิดล้อมข้ามชาติ หรือ “การ
ปรับตัว” ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน (Santasombat, et al., 2009) งานวิจัย
ไทบ้านและงานวิจัยท้องถิ่นมีหลักการและวัตถุประสงค์ส้าคัญคือ การแสดงสิทธิใน
ทรัพยากรของชาวบ้านผ่านการแสดงความเป็นเจ้าของในความรู้ เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาตินั น โดยกระบวนการ “แปล” ความรู้แบบองค์รวมในการด้ารงชีพ
มาเป็นความรู้ที่เป็นระบบมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีความเท่าเทียมกับความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญด้วยระเบียบวิธีท่ีคล้ายกันทั งการจ้าแนกและจัดระบบ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ตามหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนบทบาทชาวบ้านจากผู้ให้ข้อมูลเป็น “ผู้จัดการ
ความรู้” ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการผู้เป็นเจ้าของโครงการวิจัย  

งานวิจัยจาว (ไท) บ้านเรื่อง “ผลกระทบของเขื่อนแม่น ้าโขงในจีนต่อระบบ
นิเวศและชุมชนในจังหวัดเชียงราย” เริ่มด้าเนินงานในปลายปี  พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ นโดยการมีส่วนร่วมของคน
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ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นหลักฐานชี ให้รัฐบาลประเทศจีนได้รับฟังจากเสียงของชาวบ้านที่อยู่
ท้ายน ้า โครงการวิจัยนี เป็นความร่วมมือกันของ 3 องค์กรพัฒนาเอกชนคือ กลุ่มรักษ์
เชียงของ สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิตและสถาบันชุมชนลุ่มน ้าโขง เป็นผู้ร่วมกันก้าหนด
วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยจากการปรึกษากับชาวบ้าน งานวิจัยในลักษณะ
เดียวกันนี เคยท้ามาแล้วครั งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในช่ือเรื่อง “แม่น ้าโขง: แม่น ้าแห่งวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม” โดยในครั งนั นเป็นการศึกษาระบบนิเวศบริเวณคอนผีหลงตาม
หลักความรู้พื นบ้าน ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่จะถูกระเบิดออกตามแผนงานโครงการ
ปรับปรุงร่องน ้าเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง–แม่น้ าโขง โดยมีวัตถุประสงค์
หลักคือ การคัดค้านโครงการดังกล่าว (Southeast Asia River Network, 2004)  

นอกจากนี  ชุมชนท้องถิ่นยังได้ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาท้าการวิจัยใน
ลักษณะเดียวกัน ซึ่งจะมีความเป็นวิชาการมากกว่าทั งกระบวนการวิจัยและน้าเสนอ 
เช่น งานวิจัยท้องถิ่นภายใต้ชุดโครงการวิจัย “การสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด้ารงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน ้าโขงและทางเลือกในการพัฒนา” 
รับผิดชอบโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั กวิจัย
ชาวบ้านจากหมู่บ้านหาดใคร้อ้าเภอเชียงของ ผู้ร่วมโครงการนี พูดถึงงานวิจัยว่า  
“งานวิจัยที่เราท้าร่วมกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มันจะ
สามารถน้าไปใช้เพื่อเรียกร้อง หรือเพื่อให้เขาได้เห็นว่าชุมชนหรือหมู่บ้านของเราใช้ชีวิต
แบบนี  ถ้ามีการสร้างเขื่อนขึ นมามันจะกระทบกับชาวบ้านมากแค่ไหน การส่งต่อข้อมูลก็
ต้องอาศัยนักวิชาการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งต่อไปให้รัฐ” (Wongchai, Interview, 
2021)  

ภายใต้ข้อจ้ากัดจากสถานการณ์โรคโควิด-19 สังคมทั่วทุกมุมโลกเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั งใหญ่สู่วิถีความปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งรวมไปถึงการเคลื่อนไหว
ทางสิ่งแวดล้อมด้วย มีการปรับตัวทั งในเชิงความรู้และปฏิบัติการในการแก้ปัญหาโดย
การเคลื่อนไหวทางออนไลน์มากขึ น เช่น การการจัดผ้าป่าออนไลน์เพื่อตั งกองทุนเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่วัดหายโศก หมู่บ้านสังคม ต.  สังคม อ. สังคม จ. หนองคาย 
ด้าเนินการโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) ซึ่งได้
เชิญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
รวมทั งตัวแทนจากภาคประชาสังคมจากภาคเหนือร่วมเป็นคณะกรรมการผ้าป่าด้วย   
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การสื่อสารออนไลน์ยังเห็นได้จากการที่ คสข. ได้ฝึกอบรมชาวบ้านให้มีทักษะในการใช้
แอปพลิเคชัน Zoom เพื่อการประชุมของเครือข่ายและกับหน่วยงานรัฐ เช่น การ
ประชุมร่วมกับกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการด้าเนินงานตามข้อเรียกร้อง 7 ข้อที่ได้ยื่นต่อรัฐบาล   การสื่อสารผ่าน
แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่ม “คนฮักแม่น ้าโขง” ที่มีสมาชิกปัจจุบัน 277 คนเป็นพื นที่ของ
ความรู้ที่รวมของหลากหลายภาคส่วนทั งชาวบ้าน เอ็นจีโอ ส่วนราชการจากหลาย
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ นักวิชาการ สื่อมวลชน และนักการเมืองท้องถิ่น   ภาวะปกติ
ใหม่ (new normal) ท้าให้การสื่อสารออนไลน์ถูกยอมรับในความเป็นทางการมากขึ น
จากการสื่อสารแบบพบหน้า (face-to-face communication) ที่เป็นการสื่อสารอย่าง
เป็นทางการและเป็นวัฒนธรรมของโลกตะวันออก และมันเปิดให้คนมีส่วนร่วมมากขึ น
กว่าเดิมเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ในขณะที่การประชุมแบบพบหน้า
ต้องใช้งบประมาณรวมถึงเวลาในการจัดการ  

 
4.2 การจัดตั งสถาบันและประชาสังคมข้ามชาติ  
มีการปรับตัวเชิงสถาบันโดยการสถาปนาสถาบันประชาสังคมขึ นมาคู่ขนาน

กับอ้านาจรัฐเพื่อการจัดการร่วม ซึ่งเกิดขึ นตั งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับข้ามชาติ   
ในระดับชุมชน จะเห็นได้จากกรณีการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาของหมู่บ้าน ที่ต้องใช้
คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดการเขตที่ตั งขึ น ตัวอย่างในระดับท้องถิ่นดูได้จากการตั ง
ศูนย์เรียนรู้ท้องถิ่นขึ นริมฝั่งแม่น ้าโขงซึ่งมีทั งด้าเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนและ
เป็นการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับองค์กรพัฒนา สถาบันท้องถิ่นในชายแดน
ไม่ได้มีบทบาทเพียงระดับท้องถิ่นเท่านั นแต่บางครั งยังมีบทบาทข้ามชาติด้วย เช่น ใน
กรณีของกลุ่มรักษ์เชียงของที่มีการสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสองฝั่งโขงร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐของ สปป. ลาว ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.4 เรื่องการแก้ปัญหาใน
ท้องถิ่น  

ในระดับประเทศ มีการตั งกลไกความร่วมมือและเครือข่ายหลายเครือข่าย 
สภาประชาชนลุ่มน ้าโขง (ประเทศไทย) เป็นสถาบันที่ตั งขึ นล่าสุดเมื่อต้นเดือนธันวาคม 
2563 ซึ่งผู้ เขียนได้ร่วมในการจัดการประชุมจัดตั งดังกล่าว  เป็นการตั งเครือข่าย
ระดับประเทศที่มุ่งหวังจะพัฒนาเป็นกลไกระดับภูมิภาค เพื่อคานอ้านาจกับองค์กร
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ระหว่างประเทศของรัฐ เช่น MRC และ LMC อย่างไรก็ตาม สภาฯ ก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น
ยังไม่ได้มีการก้าหนดทิศทางร่วมกันอย่างชัดเจน เครือข่ายที่มีบทบาทส้าคัญคือ
เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน ้าโขง (คปข.) ที่ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2554 
(Living River Association, 2011) เป็นเครือข่ายที่มีสมาชิกหลักเป็นองค์กรและ
เครือข่ายชาวบ้านใน 8 จังหวัดและองค์กรพัฒนาเอกชน คปข. มีบทบาทส้าคัญในการ
คัดค้านเขื่อนไซยะบุรีที่สร้างกั นแม่น ้าโขงใน สปป. ลาว ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวในรูป
เครือข่ายระดับประเทศของไทยต่อปัญหาการจัดการน ้าข้ามพรมแดนครั งแรก ซึ่งต้อง
เรียนรู้และปรับตัวหลายประการเพราะมบีริบทต่างไป เช่น การเผชิญกับผู้ก่อสร้างเขื่อน
ที่ไม่ใช่รัฐแต่เป็นบริษัทเอกชน ที่ตั งของเขื่อนที่อยู่นอกเขตของรัฐชาติ ความซับซ้อนของ
การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ พลวัตที่แตกต่าง รวมถึงระบบนิเวศ อ้านาจและความ
ร่วมมือข้ามพรมแดน   

คปข. มีกิจกรรมส้าคัญที่ท้าในนามของเครือข่ายโดยตัวแทนหรือสัญลักษณ์ที่
ได้รับมอบอ้านาจ เช่น เวทีเจรจาเรื่องเขื่อนปากแบงที่มีแผนจะสร้างกั นแม่น ้าโขงใน
ประเทศลาว เวทีแรกเกิดขึ นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 มีหลายภาคส่วนเข้าร่วม
รวมทั งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้าถังผู้เป็นเจ้าของโครงการ อันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่
ระดับโลกที่ก้ากับดูแลโดยรัฐบาลกลางของประเทศจีนในฐานะรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่
ระดับอธิบดีของ สปป. ลาว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยหลายหน่วยงาน และองค์กร
พัฒนาเอกชนและชาวบ้านในนาม คปข. (The Network of Thai People in Eight 
Mekong Provinces, 2018) กิจกรรมของเครือข่ายฯยังรวมไปถึงการฟ้องศาลปกครอง
ที่จะกล่าวถึงในหัวข้อ 4.3 การเคลื่อนไหวไม่มีแค่กรณีเขื่อนขนาดใหญ่ แต่ยังรวมไปถึง
โครงการขนาดใหญ่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรมภายใต้ช่ือ “โขงร่มเย็น” ที่จัดขึ นเมือ่ 
15 พฤษภาคม 2560 ริมฝั่งแม่น ้าโขง เพื่อรณรงค์คัดค้านโครงการปรับปรุงร่องน ้าเพื่อ
การเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง–แม่น้ าโขง ระยะที่ 2 (Matichon, 2017)  

ภาคประชาสังคมไทยมีความพยายามในการสถาปนาประชาสังคมข้ามชาติ 
(transnational civil society) หลายสถาบัน เพื่อสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมข้าม
พรมแดน (Transboundary Environmental Governance) ในประเด็นเขื่อนขนาด
ใหญ่  มีหลายองค์กรที่มีการด้าเนินงานดังกล่าว เช่น มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติที่
ด้าเนินงานข้ามประเทศภายใต้โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น ้าโขงซึ่งปัจจุบันได้ปิด



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      50  
 

องค์กรไปแล้ว หรือเครือข่ายพลังงานและระบบนิเวศแม่น ้าโขง (Mekong Energy and 
Ecology Network) ท่ีเช่ียวชาญในประเด็นด้านพลังงาน   สถาบันที่สร้างขึ นเพื่อเน้น
การท้างานเรื่องเขื่อนโดยตรงคือพันธมิตรปกป้องแม่น ้าโขง (พปข.) (Save the 
Mekong Coalition) ก่อตั งขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยมีสมาชิกเป็นเอ็นจีโอ องค์กร
ชาวบ้าน รวมทั งนักวิชการและศิลปิน (Save the Mekong Coalition, 2021) ทั งจาก
ประเทศในลุ่มน ้าโขงตอนล่างและจากภูมิภาคอื่น ทั งนี ตัวแทนจากประเทศเมียนมาร์
และลาวไม่ได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเนื่องจากประเด็นทางภูมิศาสตร์และบริบททาง
การเมืองในประเทศ ประเทศเมียนมาร์มีพื นที่ติดกับแม่น ้าโขงน้อยจึงไม่ได้มีองค์กรที่
ท้างานด้านนี  ในกรณีของประเทศลาวมีข้อจ้ากัดเรื่องการเคลื่อนไหวต่อโครงการของรัฐ 
พปข. มีการด้าเนินกิจกรรมหลัก ๆ คือการประชุมสมาชิกประจ้าปีเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและวางแนวทางการท้างานร่วมกัน การจัดสัมมนาประจ้าปี และออก
แถลงการณ์  

พปข. มีการปรับตัวส้าคัญต่อข้อจ้ากัดและพลวัตปัญหา เช่น การปรับ
โครงสร้างเครือข่ายให้มีผู้ประสานงานแต่ละประเทศ การเพิ่มยุทธศาสตร์เรื่องพลังงาน
ทางเลือก เป็นต้น  อย่างไรก็ตามมีข้อจ้ากัดหลายประการที่เป็นสิ่งท้าทายต่อบทบาท
ของประชาสังคมข้ามชาติ เช่น การสื่อสารที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางท้าให้
เกิดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อย การขาดโครงสร้างและ
รูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม ในขณะที่
ชุมชนท้องถิ่นอยู่ห่างไกลในพื นที่ชายขอบ ความแตกต่างของบริบททางสังคมและ
การเมืองของแต่ละประเทศในลุ่มน ้าโขงอันมีผลต่อการก้าหนดยุทธศาสตร์และวิธีการ
ท้างานร่วมกัน งบประมาณในการด้าเนินงานที่ต้องใช้จ้านวนมาก เช่น มีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เป็นต้น    ในการสร้างกลไกในแต่ละระดับอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันและอย่าง
มีการรวมเอา ( inclusive) ภายใต้บริบทในแต่ละพื นที่และประเทศที่ เลื่อนไหล 
(flexible) ไปตามพื นที่และเวลาต้องค้านึงถึงพลวัตดังกล่าวเป็นส้าคัญ เช่น การรณรงค์
เรื่องพลังงานทางเลือกที่จะเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญด้านพลังงาน การพัฒนาความร่วมมือ
ในการแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ นอย่างยาวนานถึงหนึ่งช่ัวอายุคน การเรียกร้องความ
รับผิดชอบโดยผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ 
เป็นต้น  
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4.3 กลไกทางด้านสิทธิมนุษยชน   
กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการรับมือกับตัวแสดงและ

ผลกระทบข้ามพรมแดนภายใต้ความสัมพันธ์ทางอ้านาจที่ซับซ้อน ซึ่ งถือเป็น
ความก้าวหน้าประการหนึ่งของภาคประชาสังคมไทย ทีม่ีปฏิบัติการในประเทศแต่ส่งผล
ในระดับภูมิภาค ทั งนี กลไกด้านกฎหมายถือก็มีข้อท้าทายหลายด้าน เช่น ข้อจ้ากัดของ
กฎหมายที่มีอ้านาจอยู่ในขอบเขตอธิปไตย การเป็นความรู้เฉพาะด้านที่ซับซ้อนทั ง
ประเด็นกฎหมายไทยและการข้ามพรมแดน และการเป็นเรื่องใหม่ที่องค์กรด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่ได้ถนัด ต้องประสานความร่วมมือกับองค์กรที่มีความเช่ียวชาญด้านสิทธิ
มนุษยชนใหเ้ข้ามาร่วมด้าเนินงาน เป็นต้น  

ในขณะที่เป็นเรื่องยากในการที่จะใช้กลไกนี กับสิ่งที่เกิดขึ นข้ามพรมแดนและ
ตัวแสดงนอกอาณาเขตอธิปไตย เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน ้าโขง (คปข.) จึง
ได้มีการฟ้องศาลปกครองต่อหน่วยงานภาครัฐของไทยทั งกรณีเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อน
ปากแบง โดยการด้าเนินงานต้องรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านประกอบกับข้อมูลด้านอื่น 
ๆ แล้วน้ามาเรียบเรียงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลและยื่นตามระเบยีบขั นตอนของกฎหมาย
ที่ต้องใช้ภาษาและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   ในกรณีเขื่อนปากแบงที่มีแผนจะสร้าง
กั นแม่น ้าโขงเหนือจากเมืองปากแบงในทางตอนเหนือของลาวขึ นไป 14 กิโลเมตร ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบใหน้ ้าเท้อมาถึงจังหวัดเชียงราย เมื่อ 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มรักษ์เชียงของ
ในอ้าเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นสมาชิกของ คปข. ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐต่อ
ศาลปกครอง คือ ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เลขาธิการส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า/ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ คณะกรรมการแม่น ้า
โขงแห่งชาติไทย ในประเด็นท่ีว่าผู้ถูกฟ้องไม่ได้ท้าหน้าที่อย่างครบถ้วนในการให้ข้อมูลที่
เพียงพอแก่ประชาชน และไม่ได้ท้าหน้าที่ในการปกป้องทรัพยากรและประชาชนของ
ไทย ในเดือนกันยายนปีเดียวกันศาลมีค้าสั่งไม่รับฟ้อง กลุ่มรักษ์เชียงของจึงได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองสูงสุดก็
มีค้าสั่งไม่รับฟ้องเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายไม่ครอบคลุมข้ามขอบเขต
ประเทศ (Prachathai, 2021)  
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4.4 การแก้ปัญหาผลกระทบในท้องถิ่น 
การฟื้นฟูระบบนิเวศและชุมชนเป็นการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นแบบจาก

ล่างขึ นบนที่พัฒนาต่อยอดมาจากความรู้พื นบ้าน ซึ่งภาคประชาสังคมไทยโดยเฉพาะ
ชุมชนท้องถิ่นมีการปรับตัวมาโดยตลอด ถึงแม้จะเป็นปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหาใน
การด้ารงชีพในท้องถิ่นแต่ก็เป็นการเปิดพื นที่เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้วย มี
การเชิญภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการผลักดันไปสู่
นโยบายของท้องถิ่นและรัฐบาลส่วนกลาง ในระดับระหว่างประเทศ มีความพยายามทั ง
ผ่านความร่วมมือของภาคประชาสังคมข้ามชาติและการผลักดันนโยบายของภาครัฐ 

ความต้องการของชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศและแก้ไขปัญหาปากท้อง 
เป็นความต้องการอันดับต้นของชุมชนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญกับผลกระทบด้วยตัวเองมา
ยาวนาน เราสามารถเห็นได้จากข้อเสนอของแกนน้าชาวบ้านจาก 7 จังหวัดภาคอีสาน
ในการประชุมก้าหนดยุทธศาสตร์ของเครือข่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (The 
Network of Mekong Community Organizations in Seven Northeastern 
Provinces, 2021) การปรับตัวประการส้าคัญในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อ
แก้ปัญหาคือ การเปลี่ยนแปลงด้านการด้ารงชีพของชาวบ้านเอง ซึ่งเป็นการปรับตัวทั ง
เชิงเศรษฐกิจและเชิงความรู้ ตัวอย่างคือ กรณีการเปลี่ยนแปลงอาชีพคือกรณีหมู่บ้าน
ห้วยลึก อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย จากเดิมการหาปลาจากแม่น ้าโขงเป็นรายได้หลักของ
คนในชุมชน เมื่อปลาหายากขึ นก็ปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ สถานที่  และ
เวลาในการหาปลา ชาวบ้านหลายคนหันมาท้าอาชีพเพาะปลูกมากขึ นโดยเฉพาะส้มโอ
และข้าวโพดซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้เดิมในการประกอบอาชีพใหม่อย่างการจัดการน ้า
เพื่อการเกษตรรวมไปถึงการเลี ยงปลาในบ่อ   กิจกรรมระดับชุมชนยังรวมถึงการตั งเขต
อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแม่น ้าโขงเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่มีผลโดยตรงต่ออาหารและรายได้
ของชุมชน ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้พื นบ้านเรื่องปลาและระบบนิเวศแม่น ้าโขงรวมทั ง
การจัดการทางสังคมในการปฏิบัติการ  

นอกจากตัวชุมชนท้องถิ่นแล้ว องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท้างานใกล้ชิดกับชุมชน
ก็ได้มีแผนและการด้าเนินงานในเรื่องนี โดยตรง โดยมองว่าการแก้ปัญหาในท้องถิ่นเป็น
การฟื้นความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแม่น ้า ซึ่งเป็นงานส้าคัญที่ต้องท้า
เบื องต้นเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ถูกปรับเปลี่ยนไป การฟื้นความหวังและส้านึก
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ร่วมเป็นสิ่งจ้าเป็น  สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิตเป็นหนึ่งองค์กรที่มีการปรับตัวอยู่ตลอด
หลังจากที่ก่อตั งขึ นในปี 2542 โดยใช้ช่ือว่าเครือข่ายแม่น ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่ง
เน้นการท้างานในการคัดค้านเขื่อนขนาดใหญ่เป็นหลัก ต่อมาหลังจากที่ปัญหาเขื่อน
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยลดลงได้เปลี่ยนช่ือเป็นสมาคมดังกล่าว มีการเพิ่มยุทธศาสตร์
ด้านการส่งเสริมการจัดการน ้าโดยชุมชนท้องถิ่น ปัจจุบันได้เพิ่มยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน ้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่เพียงน ้าและปลาเข้าไปด้วยซึ่งรวมถึงป่าชุ่มน ้า 
นาก และเต่า นอกจากนี  ยังส่งเสริมอาชีพและกิจกรรมด้านอื่นเพื่อการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนของชุมชน (Living River Association, 2021) 

การด้าเนินงานของเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน ้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน 
(คสข.) ซึ่งสมาชิกเกือบทั งหมดเป็นชาวบ้าน มีความน่าสนใจในเรื่องการขยายพื นที่
ความรู้และความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและแก้ปัญหา โดยมีการเปิดพื นที่ให้ตัวแสดงอื่น
เข้ามาร่วมในการจัดเตรียมความรู้โดยเฉพาะชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญของภาครัฐซึ่งปกติ
เป็นคู่ตรงกันข้าม คสข. มีการท้างานโดยยึดเอาชาวบ้านและปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชน
ท้องถิ่นเป็นตัวตั ง แล้วสาวไปยังประเด็นและภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหา  โดยมี
การท้างานหลายอย่าง ทั งการท้ากิจกรรมในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาปากท้องและอนุรักษ์
พันธุ์ปลา การจัดการด้านการประมงอื่น ๆ ที่มีผลต่อการด้ารงชีพของชาวบ้าน การ
ท้างานวิจัยไทบ้านโดยรวบรวมหลักฐาน เพื่อชี ให้ภาครัฐยอมรับถึงปัญหาและใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผนในการแก้ปัญหาและเรียกร้องการชดเชยในอนาคต และการ
เจรจากับภาครัฐให้มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจน   ในการเดินทางไปเจรจาของ
ตัวแทนชาวบ้านกับรัฐบาลเมื่อ 11 มีนาคม 2564 ภายใต้ช่ือกิจกรรม “คนโขงสิบ่ทน” 
ได้ยื่นข้อเสนอ 7 ข้อต่อรัฐบาลซึ่งเน้นไปในเรื่องการแก้ปัญหาในระดับนโยบาย (Green 
News, 2021 a) เช่น การเปิดเจรจาทวิภาคีไทย-ลาว การก้าหนดมาตรการชดเชย
ผลกระทบ การกระจายอ้านาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การตั ง
คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาประมงแม่น ้าโขง ซึ่งมีผลท้าให้มีการตั งคณะกรรมการขึ นมา
รวมทั งชุดที่มีชาวบ้านตัวแทนแต่ละจังหวัดร่วมเป็นกรรมการด้วย   ในการไปเจรจา 
การติดตามให้เกิดผลตามข้อเรียกร้องและการด้าเนินงานในพื นที่ คสข. จะมีที่ปรึกษา
ที่มาจากหลายภาคส่วนช่วยวางแผนและด้าเนินงานอย่างใกล้ชิด เช่น นักวิชาการและ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ จึงท้าให้ความรู้ถูกจัดเตรียมโดยตรงจาก
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ชาวบ้านเป็น “ภาษา” ที่ภาครัฐเข้าใจโดยไม่มีการ “แปล” หลายชั นนัก การช่วย
วางแผนหรือประสานงานโดยเจ้าหน้าที่รัฐท้าให้เกิดการสื่อสารถูกระเบียบและช่องทาง
ทั งช่วยลดอคติระหว่างภาคส่วน เกิดความร่วมมือโดยตรงระหว่างชาวบ้านและ
หน่วยงานในพื นท่ีโดยเฉพาะหน่วยงานด้านประมง   

ในระดับระหว่างประเทศหรือภูมิภาค มีความพยายามทั งผ่านความร่วมมือ
ของภาคประชาสังคมและการผลักดันนโยบายของภาครัฐดังจะเห็นได้จากหลายกรณี   
ในกรณีการตั งเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาสองฝั่งโขงที่หมู่บ้านเมืองกาญจน์ ต. ริมโขง อ. เชียง
ของ จ. เชียงราย ซึ่งกลุ่มรักษ์เชียงของเป็นผู้ด้าเนินงานหลักเป็นความพยายามหนึ่งใน
การเปิดพื นที่ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างภาคประชาสังคมไทยระดับท้องถิ่นใน
อ้าเภอเชียงของกับหน่วยงานภาครัฐในเมืองห้วยทรายของ     สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม 
ความร่วมมือจากฝั่งลาวก็เป็นไปอย่างระมัดระวังและยุติลงหลังจากมีการจัดตั งเขต
อนุรักษ์ได้ไม่กี่ปี โดยที่กลุ่มรักษ์เชียงของและภาคียังคงด้าเนินงานต่อระยะหนึ่งและใช้
เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านโครงการในแม่น ้าโขง   ในกรณีเขตอนุรักษ์
พันธุ์ปลาของ คสข. เป็นการแก้ปัญหาต่อการด้ารงชีพของชาวบ้าน โดยการลงมือปฏิบตัิ
ในท้องถิ่นและขยายไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายตั งแต่ระดับท้องถิ่นไปยังระดับประเทศ
และระหว่างประเทศตามปมปัญหาที่พบ โดยมีความร่วมมือส้าคัญของภาคส่วนท่ีส้าคัญ
คือชาวบ้าน นักวิชาการด้านการประมงและหน่วยงานภาครัฐคือกรมประมง ในระดับ
ระหว่างประเทศได้ผลักดันให้กระทรวงต่างประเทศของไทยไปหารือกับภาครัฐของ 
สปป. ลาว ในเรื่องความร่วมมือในการท้าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาร่วมกันของชุมชนและ
ภาครัฐสองฝั่งโขง   นอกจากนี  ยังมีความพยายามของภาคประชาสังคมข้ามชาติในการ
สร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาอีกหลาย
เครือข่าย  

เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนกล่าวถึงแนวคิดการปรับตัวภายใต้ปัญหาที่
หลากหลายขึ นและมีปฏิสัมพันธ์กันว่า “เราต้องท้าหลายด้านไปพร้อมกันเพราะบริบท
เปลี่ยนไปมาก เปรียบเหมือนว่ามีคนเอามีดมาท้าร้ายแม่และน้องเราจนเลือดนองเป็น
น ้าเหลืองแล้ว เราต้องช่วยรักษาแม่และน้องเราไปด้วยพร้อมกับยืนป้องกันไม่ให้คนมา
ท้าร้ายอีก ถ้าแม่ทุเลาขึ นก็จะช่วยดูแลน้องและน้องก็เป็นก้าลังส้าคัญที่จะมาช่วยเฝ้า
ประตูปกป้องแม่ อย่างไรก็ตาม ก้าลังและศักยภาพของภาคประชาสังคมที่มีอยู่ยังน้อย
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มาก ต้องเพิ่มเครือข่ายการท้างานพร้อมกับขยายความร่วมมือข้ามศาสตร์และภาค
ส่วน” (Borrirak, Interview, 2021) งานเย็นหรือการท้างานเชิงพื นที่ โดยเฉพาะใน
เรื่องการแก้ปัญหาผลกระทบที่ต้องบูรณาการความรู้และความร่วมมือหลายภาคส่วน
เป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มขึ นอย่างมากและเร่งด่วน ควบคู่ไปกับงานร้อนหรืองานรณรงค์เชิง
ประเด็นในเรื่องการคัดค้านเขื่อนที่เป็นงานหลักของขบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา ซึ่ง
ต้องใช้ความรู้และทักษะเชิงการเมืองที่ต้องชิงไหวชิงพริบรวดเร็วทันต่อสถานการณ์  
โดยงานทั งสองด้านต้องมีการเปิดพื นที่และจัดความสมดุลให้ควบคู่กันไป (Mekong 
Community Institute, 2021) ซึ่งถือเป็นสิ่งท้าทายส้าคัญของขบวนการเคลื่อนไหว  

 
4.5 สรุป  
ภาคประชาสังคมไทยมีพัฒนาการต่อบริบทข้ามพรมแดนของปัญหาแม่น ้าโขง 

ตั งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงระดับข้ามชาติหลายด้านคือ 1) การเปิดพื นท่ีทางความรู้ เพื่อ
ผลเชิงนโยบายโดยบูรณาการความรู้พื นบ้านและของประชาสังคมเข้ากับความรู้ภาครัฐ
ที่มีอ้านาจเหนือกว่า 2) การปรับตัวเชิงสถาบัน ตั งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับภูมิภาคใน
รูปประชาสังคมข้ามชาติ 3) การใช้กลไกด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความก้าวหน้าหนึ่ง
ของขบวนการเคลื่อนไหวของไทย และ 4) การแก้ไขปัญหาผลกระทบ ที่ได้พัฒนา
ความรู้และความร่วมมือข้ามศาสตร์และภาคส่วนของสังคม  

 
5. สรุปและอภิปรายผล 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมของไทยในประเด็นเรื่องเขื่อนขนาดใหญ่
ในลุ่มน ้าโขง เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ ทีม่ีพฒันาการไปตามเวลา
และสถานที่อย่างไม่คงที่และหยุดนิ่ง (Charoensin-o-larn, 2002) จากบริบทใน
ป ร ะ เ ทศ สู่ ธ ร ร ม า ภิ บ า ลข้ า ม พ รม แ ด น ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( transboundary 
environmental governance) (Woods, 2003) ที่มีความซับซ้อนและพลวัตที่ต่างไป 
ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นตัวแสดงหลักในปฏิบัติการเพื่อสร้างพหุ
ความรู้นิยมโดยความร่วมมือข้ามชนชั นและภาคส่วนสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวใน
ประเทศเริ่มขึ นอย่างชัดเจนจากกรณีการคัดค้านเขื่อนน ้าโจนในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งได้เป็น
ตัวกระตุ้นขบวนการเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่าง ๆ ของไทย ภาคประชา
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สังคมมีการพัฒนาการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิง
อ้านาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากแบบรวมศูนย์มาเป็นแบบการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Kraipakorn, 2005)  

ในกรณีของเขื่อนแม่น ้าโขง ภาคประชาสังคมไทยต้องเผชิญกับข้อท้าทายและ
จุดเปลี่ยนหลายประการ ประการที่หนึ่ง การปิดล้อมข้ามชาติที่รัฐและทุน โดยรัฐและ
ทุนได้ขยายอ้านาจเข้าควบคุมทรัพยากรธรรมชาติข้ามเขตแดนอธิปไตย แย่งยึดสิทธิ
ของชุมชนมาจัดการแบบรวมศูนย์อ้านาจ (Santasombat, et al., 2009) โดยเฉพาะ
การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่นอกประเทศ ท้าให้ภาคประชาสังคมไทยต้องเผชิญความท้า
ทายใหม่ในเรื่องอ้านาจของตัวแสดงใหม ่ๆ ทั งที่เป็นรัฐนอกเขตอธิปไตยและทุน ในขณะ
ที่ความสัมพันธ์ทางอ้านาจซับซ้อนและมีพลวัตต่างไปจากเขื่อนในประเทศไทยที่ล้วนมี
รัฐไทยเป็นเจ้าของ   ประการที่สอง ผลกระทบข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในด้านระบบ
นิเวศและการด้ารงชีพ ที่เกิดขึ นอย่างรุนแรงในระดับท่ีไม่อาจหวนคืนกลับมา ในขณะที่
ภาคประชาสังคมและรัฐยังขาดความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาใหม่เหล่านี  ประการที่
สาม การช่วงชิงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หวนคืนมา (Blake and Robins, 2016) มีการช่วง
ชิงอ้านาจและผลประโยชน์ที่เข้มข้นกว่าเดิมในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงที่ถูกสร้างขึ นนี  
ประเด็นเขื่อนและการจัดการน ้าจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม แต่แฝงด้วย
ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ (power relation) ของหลากหลายตัวแสดง ภาพปัญหาที่
เป็นอยูจ่ึงมีความซับซ้อนและพร่ามัวมากขึ น   

จากการวิเคราะห์ตัวแสดงส้าคัญซึ่งก็คือชุมชนท้องถิ่นและองค์กรพัฒนา
เอกชน ผ่านมุมมองด้านพหุความรู้นิยม (knowledge pluralism) (Bingham, et al., 
2021) และด้านความสัมพันธ์เชิงอ้านาจของแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (political 
ecology) ท้าให้เห็นว่าภาคประชาสังคมไทยซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายชนชั น มี
ปฏิบัติการในการปรับตัวต่อพลวัตของปัญหาเขื่อนข้ามพรมแดนหลายด้านเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย กล่าวคือ 1) การเปิดพื นที่ของความรู้ (Ganjanapan, 2011: 
401)  “ความรู้พื นบ้าน” ที่ผลิตโดยชาวบ้านเพื่อการด้ารงชีพจากปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
ธรรมชาติถูกผลิตสร้างอ้านาจให้เป็น “ความรู้ท้องถิ่น” เพื่อบูรณาการเข้ากับความรู้
ภาครัฐที่มีอ้านาจเหนือกว่า โดยการผลิตสร้างอ้านาจให้กับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้มีบทบาท
เป็นผู้กระท้าการส้าคัญ (Actant) สามารถแสดงออกและปฏิบัติการได้ (Latour, 2005) 
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2) การปรับตัวเชิงสถาบัน เกิดขึ นตั งแต่ระดับท้องถิ่นไปถึงระดับภูมิภาคในรูปประชา
สังคมข้ามชาติ (transnational civil society) 3) การใช้กลไกด้านสิทธิมนุษยชน เป็น
ความก้าวหน้าประการหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวของไทย แต่ก็ยังติดข้อจ้ากัดเรื่อง
ขอบเขตของอ้านาจในเขตอธิปไตย และ 4) การแก้ไขปัญหาผลกระทบ ที่มีการพัฒนา
ความรู้และความร่วมมือข้ามศาสตร์และภาคส่วนมากขึ น การแก้ปัญหาในท้องถิ่นถือ
เป็นการฟื้นความรู้และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแม่น ้า รวมทั งการฟื้นความหวัง
และส้านึกร่วมที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไป  

อย่างไรก็ตาม มีข้อค้านึงหลายประการในการพัฒนาประชาสังคมให้รับมือกับ
ความหลากหลายและเลื่อนไหล (flexible) ของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ น 
ประการแรก การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอ้านาจของตัวแสดงต่าง ๆ มากขึ น ทั งตัว
แสดงต่าง ๆ ในฝ่ายสนับสนุนการสร้างเขื่อน และตัวแสดงในฝ่ายภาคประชาสังคมเองที่
ก็มีความซับซ้อนและหลากหลายเช่นกัน รวมทั งการวิเคราะห์ที่ข้ามความเป็นคู่ตรงกัน
ข้าม เพราะปัญหาข้ามพรมแดนกรณีแม่น ้าโขงถือเป็นเรื่องใหม่ส้าหรับภาครัฐไทย 
นอกจากนี หลายเรื่องรัฐก็ไม่มีอ้านาจในการข้ามไปควบคุมจัดการได้ จึงจ้าเป็นที่ต้องพึ่ง
ภาคประชาสังคมหรือต่างต้องพึ่งพากันในบางเรื่อง ประการที่สอง การสร้างพื นที่
ประชาสังคมให้กว้างมากขึ นโดยการรวมเอา (inclusion) อย่างข้ามพรมแดนของ
ศาสตร์ ชนชั น ภาคส่วน และรัฐชาติ ในขณะที่ยังต้องเข้มงวดเรื่องการแบ่งแยก 
(exclusion) (Charoensin-o-larn, 2006) ซึ่งก็เป็นสิ่งท้าทายในการพัฒนากลุ่มหรือ
เครือข่ายที่มีความหลากหลายตามประเด็นปัญหาและทักษะที่รอบด้านมากขึ นภายใต้
ความเป็นเอกภาพ ประการที่สาม การใช้หลายแนวคิดและปฏิบัติการหลายด้านและ
หลายระดับมากขึ นเพื่อท้าความเข้าใจภาพรวมและการแก้ปัญหา ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์ มีพลวัต และมีความยืดหยุ่น มีการผลิตสร้างความรู้ใหม่อย่างมีปฏิสัมพันธ์
กันทั งด้านการอนุรักษ์และด้านการฟื้นฟูรวมถึงการใช้ประโยชน์ พร้อมทั งจัดสมดุล
ระหว่างงานเชิงรณรงค์และงานเชิงพื นที่ไปพร้อมกันด้วย  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ “แนวคิดโชคดีที่บังเอิญค้นพบ” ในการ
วิเคราะห์ประเด็นความยากจนจากการวิจัยในจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้เขียนใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-depth 
interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) การแลกเปลี่ยนหลังลงภาคสนาม (After 
Action Review: AAR) และการสังเกตการณ์ รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมต่าง ๆ 
แนวคิดโชคดีที่บังเอิญค้นพบ มีรากฐานมาจากการสังเกตการณ์และการใช้หลักฐาน
วิเคราะห์ประกอบที่น าไปสู่การค้นพบ 2 ประการ คือ ความบังเอิญที่ไม่ได้คาดการณ์
หรือล่วงรู้มาก่อน และความฉลาดเฉลียวที่สัมพันธ์กับความอยากรู้อยากเห็น การน า
แนวคิดโชคดีที่บังเอิญค้นพบมาใช้อธิบายการท างานภาคสนามเกี่ยวกับ “ความยากจน” 

                                                           
1 ผู้เขียนขอขอบคุณ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย า จังหวัดอ านาจเจริญ” ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอ านาจเจริญ ภายใต้การสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
(บพท.): โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการท างานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย า , และขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดอ านาจเจริญที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย, และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ.  
2 นักวจิัยอิสระ (Independent researcher), Email: arkom.utopia2015@gmail.com 
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และ “ปัญหาความยากจน” และอยู่ในความเป็นเหตุเป็นผลไม่ใช่การค้นพบทั่วไปแบบ
โชคช่วย เพราะการค้นพบดังกล่าวอาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น และ
การตั้งค าถามต่อความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิด
โชคดีที่บังเอิญค้นพบเป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารุ่นใหม่สามารถน ามาใช้
ควบคู่กับวิธีวิทยาที่ถูกออกแบบในการวิจัยภาคสนามในประเด็นความยากจนทาง
วิชาการได้อย่างน่าสนใจ 
 
ค าส าคัญ: วิธีวิทยาโชคดีที่บังเอิญค้นพบ, ความยากจน, ปัญหาความยากจน 
 
Abstract 
 This study aimed to use the ‘Serendipity’ concept to analyze 
poverty. The author employed qualitative research techniques, including 
in-depth interviews, focus groups, after-action reviews (AARs), and non-
participation observation to gather field data. Additionally, document 
reviews were done. The ‘Serendipity’ concept is rooted in observations 
and the use of analytical evidence that led to two discoveries: unpredicted 
or foreseeable coincidences and intelligence associated with curiosity. 
Using the ‘Serendipity’ concept to describe field work study on “poverty” 
and “poverty problems” was not a haphazard discovery because such 
discovery was based on observation, curiosity, and questioning the poverty 
and poverty alleviation. I believe that the ‘Serendipity’ concept can be 
used to scrutinize poverty issues alongside other methods by young 
sociologists and anthropologists.  
 
Keywords: Methodology, Serendipity, Poverty, poverty alleviation 
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บทน า 
บทความนี้เกิดจากการลงพื้นที่ภาคสนามของผู้เขียนภายใต้ “โครงการวิจัย

เชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นย า จังหวัดอ านาจเจริญ” มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อส ารวจข้อมูลคนจนแบบมุ่ง
เป้าและแม่นย าในระดับพื้นที่ (Area based) คณะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory approach) เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก อีกทั้งใช้กลไกการพัฒนาศักยภาพ (Capacity 
building) เยาวชนในท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการท างานเชิงพื้นที่เดิมที่มีอยู่
แล้วระหว่างการวิจัย เพื่อเสริมหนุนกลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัด
อ านาจเจริญ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและ
พัฒนาชนบทตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด/อ าเภอ และทีมปฏิบัติการระดบั
ต าบล ฝ่ายปฏิบัติการราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ     
ที่เกี่ยวข้อง (Supply side) เช่น ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ ยังพัฒนาและจัดท าโมเดลแก้จน เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนระดับครัวเรือนและระดับชุมชนในชุมชนที่เลือกเป็นพื้นที่น าร่อง หรือ “โมเดล
แก้จน” จากเง่ือนไขส าคัญ คือ ครัวเรือนคนจนอยู่กระจุกตัวมากที่สุด3 และมีทุนทาง
สังคม  (Social capital) 5 มิติ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนธรรมชาติ 
และทุนสังคมอยู่ระดับต่ า (โดยเฉพาะทุนด้านเศรษฐกิจแต่มีทุนทางสังคมที่สูง) เพื่อเป็น
ฐานการท าโมเดลแก้จนให้เห็นผลได้จากการใช้เวลาไม่นานมากนัก เช่น เครือข่ายเดิม 
หรือกิจกรรมการแก้ไขความยากจน และผู้น าในพื้นที่ทั้งเป็นทางการ/ไม่เป็นทางการที่
เข้มแข็งอยู่แล้ว เป็นต้น 

ผู้เขียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยในบทบาท ผู้ช่วยวิจัย (Research 
Assistant: RA) ตั้งแต่เริ่มต้นการลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจข้อมูลกระทั่งถึงการท าโมเดล
แก้จน รวมทั้งการด าเนินโครงการวิจัยฯ ระยะที่ 2 ในจังหวัดอ านาจเจริญ นอกจากนี้ 
                                                           
3 การเลือกพื้นที่น าร่องโมเดลแก้จนพิจารณาคัดเลือกจากพื้นที่ชุมชนที่มีครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายที่
อาศัยอยู่กระจุกตัวมากที่สุด โดยพิจารณาจ านวนจากข้อมูลเชิงปริมาณในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า จังหวัด
อ านาจเจริญ. 
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กระบวนการวิจัยยังมีคนรุ่นใหม่ในฐานะ “ผู้ช่วยภาคสนาม” เข้าร่วม ได้แก่ เยาวชน
จากพ้ืนท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ 15 คน และเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานี 15 คน  

ในบทความนี้ผู้ เขียนน าเสนอเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการท างาน
ภาคสนามของ RAs และผู้ช่วยภาคสนามที่ส ารวจข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform: TPMAP) พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญ เป็น 1 ใน 10 จังหวัดของ
ประเทศที่ยากจนที่สุด (ประกอบด้วยพื้นที่ 7 อ าเภอ ได้แก่ เมืองอ านาจเจริญเสนางค
นิคมชานุมานพนาปทุมราชวงศาลืออ านาจและหัวตะพาน) การลงพื้นที่ภาคสนามใน 
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 3,663 ครัวเรือน4และระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อหากลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนที่เหมาะสมและใช้ได้จริงในระดับ
พื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ เปิดพื้นที่คนจนเป็นผู้ร่วม“ปฏิบัติการแก้จน” ภายใต้ความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดังกล่าวให้เกิดการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และปัญหาเชิงโครงสร้างมิติต่าง ๆ 

ผู้เขียนได้ใช้แนวคิดโชคดีที่บังเอิญค้นพบ ‘Serendipity’ ในการวิเคราะห์ 
และแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง แนวคิดเกี่ยวกับโชคดีที่บังเอิญ
ค้นพบ ‘Serendipity’ ส่วนที่สอง การเข้าถึงข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยภาคสนาม และ
ปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน ส่วนท่ีสาม โชคดีที่บังเอิญค้นพบความยากจน ส่วนท่ีสี่ ความ
ยากจนในภาคอีสาน อ านาจเจริญ และคนจน ส่วนที่ห้า การอภิปราย และส่วนที่หก 
บทสรุป ดังนี ้

 
 
 
 

                                                           
4ข้อมูลจากแบบส ามะโนประชากร (เดิมจากฐาน TPMAP 1,309 ครัวเรือน) ที่ผ่านการสอบทานข้อมูล
จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจริญ และส านักงาน
เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ องค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ ขบวนองค์กรชุมชน และสัมภาษณ์ข้อมูล
ครัวเรือนยากจนเพิ่มเติมที่ให้ข้อมูลโดยผู้น าชุมชนระหว่างเก็บข้อมูลจริงในภาคสนาม. 
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แนวคิดเกี่ยวกับโชคดีที่บังเอิญค้นพบ (Serendipity) 
Serendipity ในที่นี้คือการโชคดีที่บั ง เอิญค้นพบข้อมูลในการท างาน

ภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่นักมานุษยวิทยาใช้เวลาอยู่ใน
พื้นที่เป็นระยะเวลานานระดับหนึ่งและใช้การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม รวมทั้ง
อธิบายว่าข้อมูลที่นักมานุษยวิทยาบังเอิญค้นพบมีความส าคัญอย่างไร ทั้งนี้อยู่บน
พื้นฐานเง่ือนไขที่ว่า นักมานุษยวิทยาต้องมีความเฉลียวใจและให้ความส าคัญต่อข้อมูล
แปลกใหม่ รวมทั้งมีความสามารถในการตีความข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างข้อสรุป
เพื่ออธบิายในเชิงทฤษฎี (Boonwanno, 2019: 6-48) ในทางมานุษยวิทยาไทย แนวคิด
เกี่ยวกับ Serendipity ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงมากนัก ผู้ เขียนมองว่า  Serendipity มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการท างานวิจัยและการท างานภาคสนามเชิงสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา  
 ต้นก าเนิดของค าว่า Serendipity มาจากเทพนิยายเปอร์เซียนเก่าแก่และ 
Hasht-Bihisht หรือกวีนิพนธ์เปอร์เซียนช่ือ The Eght Paradises ของ Amir Khosrow 
Dehlavi (1253-1325 อ้ า งอิ งจาก Boonwanno, 2019 : 6-48)  แต่ งขึ้ น ใน ช่ว ง
คริสต์ศตวรรษที่ 14 บางส่วนของกวีนิพนธ์เรื่องนี้ได้กล่าวถึงตัวละครเจ้าชายสาม
พระองค์แห่งดินแดน Serendip ในตอนที่เจ้าชายถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขโมยอูฐที่
หายไปและเรื่องราวของการได้อูฐคืนมา เป็นเรื่องราวการออกเดินทางของเจ้าชายการ
ผจญภัยและการสนทนากับคนขี่อูฐที่ท าอูฐหายไป ผู้เขียนได้น ามาใช้ในการท างาน
ภาคสนามเพื่อค้นหาประเด็นเกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนที่
ยังไม่ถูกกล่าวถึงมากนักในแวดวงวิชาการไทย นอกจากนั้น เรื่องราวของเจ้าชายค้นพบ
อูฐที่หายไปที่ไม่ใช่การค้นพบจากการเดาหรือการท านาย หากแต่เป็นการค้นพบที่มี
รากฐานมาจากการสังเกตการณ์ (Observation) ประกอบการใช้หลักฐานส าคัญบาง
ประการที่เจ้าชายไม่ได้ตั้งใจจะค้นหามาวิเคราะห์ประกอบ จึงน าไปสู่การค้นพบ 
(Discovery) ที่เกิดจากส่วนประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ ความบังเอิญ (Accident) 
และความฉลาดเฉลียว (Sagacity) เป็นความบังเอิญที่ไม่ได้คาดการณ์หรือล่วงรู้มาก่อน 
หากเป็นความคิดก็เป็นความคิดที่เข้ามาสู่สมองแบบที่ไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่  ความฉลาด
เฉลียวมีความสัมพันธ์กับความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจและอยู่ใน
ความเป็นเหตุเป็นผล ส่วนประกอบส าคัญของ Serendipity จึงไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบ



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      70  
 

ทั่ว ๆ ไปแบบโชคช่วย แต่เป็นการค้นที่ต้องอาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยาก
เห็น และการตั้งค าถาม 
 ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ Serendipity และน ามาใช้ในการลงพื้นที่
ภาคสนามในประเด็นความยากจนเป็นส่วนส าคัญหนึ่ งที่นักสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา (รุ่นใหม่) สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการท างานภาคสนามได้ 
เนื่องจากการลงพื้นที่ภาคสนามงานวิจัยส่วนใหญ่ของนักวิจัยจะมีโจทย์ ค าถาม 
เครื่องมือ หรือวิธีการต่าง ๆ รวมทั้งแบบสอบถาม สมุด ปากกา หรือเครื่องบันทึกเสียง
ที่พร้อมบันทึกข้อมูล สิ่งอื่น ๆ ทีก่ารท างานวิจัยภาคสนามอาจเกิดขึ้นแบบ Serendipity 
ช่วยเติมเต็มข้อมูลและความลุ่มลึกให้กับงานวิจัย บทความนี้  ผู้ เขียนได้หยิบยก
ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ Serendipity และจะน าเสนอในส่วนถัดไป 
 
การเข้าถึงข้อมูล: ผู้ช่วยวิจัย ผู้ช่วยภาคสนาม และปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน 

ส่วนนี้อธิบายเรื่องการเข้าถึงข้อมูล ผู้ช่วยวิจัย และผู้ช่วยภาคสนาม รวมทั้ง
กระบวนการท างานที่ให้ความส าคัญในการท างานวิจัยภาคสนาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
หลัก ๆ ได้แก่ เตรียมพร้อมก่อนลงภาคสนาม ลงเคาะประตูบ้าน และหลังเคาะประตู
บ้าน ดังนี ้

1) เตรียมพร้อมก่อนลงภาคสนาม: RAs ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนการลงพื้นที่ภาคสนามทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น และหมู่บ้าน 
รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นภาคีเครือข่ายในการท างานและการประสานขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานคลังจังหวัด และส านักงานเกษตรจังหวัด 
จากนั้นตรวจสอบความซ้อนทับของข้อมูลและจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อวางแผน
ลงภาคสนามและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ รวมถึงช้ีแจงกระบวนการภาคสนามให้
ผู้ช่วยภาคสนามทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของค าถาม การบันทึกข้อมูล และการเคารพ
สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมาย 

2) ลงเคาะประตูบ้าน: RAs ประสานงานผู้น าชุมชนนัดหมาย เช่น ศาลากลาง 
บ้านผู้น า ศาลาวัด ฯลฯ และช้ีแจงเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อคลายความ
กังวลใจของกลุ่มเป้าหมายพร้อมทั้งขอให้ผู้น าชุมชนลงพื้นที่ด้วย เพราะบ้านของ
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กลุ่มเป้าหมาย กระจายห่างกัน หรือตั้งหลบซ่อนอยู่ในมุมอับมองหายาก RAs และผู้ช่วย
ภาคสนามแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (กลุ่มละ 7-8 คน) ระหว่างส ารวจข้อมูลได้สังเกตการณ์
ไปพร้อมกับการสัมภาษณ์ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลก่อนออกจาก
บ้านกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาและระบุข้อมูลความยากจน 4 ระดับ ขออนุญาตถ่ายภาพ
บ้านและระบุพิกัด GPS ไว้เป็นฐานข้อมูลซึ่งรายละเอียดในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 

2.1 แนะน าตัวก่อนสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ/ช้ีแจงรายละเอียดการ
ส ารวจข้อมูลอย่างชัดเจน ก่อนการสัมภาษณ์ต้องอ่านรายละเอียดให้ฟังอย่างครบถ้วน 
ซึ่งมีทั้งใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเอกสารรายละเอียดโครงการวิจัยให้
ผู้ตอบแบบสอบถาม ขณะที่ RAs และผู้ช่วยภาคสนามมีป้ายช่ือคล้องคอ ระบุช่ือ
โครงการวิจัย ช่ือมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงตัวให้เกิดความสบายใจและเชื่อมั่นในการตอบ
แบบสอบถาม 

2.2 ระหว่างสัมภาษณ์ ได้ให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ไม่ตีตรา ให้เกียรติกลุ่มเป้าหมาย ใช้การนั่งสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองเพื่อลดความ
กังวลใจและประเด็นเรื่อง “อ านาจ” (Power) ของ“ผู้ถาม” กับ“ผู้ตอบ”เพราะการลง
ภาคสนามกลุ่มเป้าหมายบางคนอาจมองว่าเป็นการท างานของสถาบันทางวิชาการ หรือ
หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมทั้งเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) ในสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19)  

2.3 ท่าทีและภาษา กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอีสาน การ
ใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจในค าถาม-ค าตอบ และสร้าง
บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นกันเอง พร้อมทั้งแสดงท่าทีสุภาพ ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง ไม่
ตัดสิน ไม่รังเกียจ ใช้น้ าเสียงอ่อนโยน สบตา ฟังอย่างเข้าใจและตั้งใจ ให้ความสนใจใส่
ใจในการตอบค าถาม แสดงความจริงใจ และเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบาย
อารมณ์ ความรู้สึก หรือความคิดเห็นอย่างยืดหยุ่น หลังสัมภาษณ์กล่าวขอบคุณ พร้อม
สวัสดี แต่หลีกเลี่ยงการให้ค ามั่นสัญญาเกี่ยวกับความช่วยเหลือ เพราะอาจน าไปสู่การ
ฝากความหวัง เพียงแต่บอกว่าจะน าข้อมูลและข้อเท็จจริงไปน าเสนอกับหน่วยงาน/ภาค
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปซึ่งยังไมร่ะบุ
ว่าจะมาในรูปแบบใด 
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2.4 เพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมาย RAs ประสานช้ีแจงกับผู้น าชุมชน ให้ผู้ ช่วย
ภาคสนามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสะดวก มีรายช่ือจากฐานข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วและพบว่าบางชุมชนมีการใช้กระบวนการปรึกษาหารือประชาคมเสนอ
เพิ่มเติมช่ือตกหล่นและต้องระวังประเด็นการเมืองภายในหมู่บ้านที่ผลประโยชน์จะตกไป
หาฝั่งที่ผู้น าได้คะแนนเสียงหรือเป็นญาติพี่น้อง อาจท าให้กลุ่มเป้าหมายบางคนไม่
ปรากฏตัวในการส ารวจ 

3) หลังเคาะประตูบ้าน: บางครั้งข้อมูลในแบบสอบถามไม่ครบสมบูรณ์ RAs 
จะประสานงานกับผู้น าอีกครั้ง เช่น เขียนข้อมูลไม่ครบทุกข้อ ไม่มีเลขทะเบียนบ้าน/
สมุดเกษตรกร ฯลฯ RAs และผู้ช่วยภาคสนามท าการเขียนข้อความหรือท าเครื่องหมายไว้ที่
แบบสอบถามเพื่อติดต่อกลับอีกครั้งให้ครบถ้วนและแม่นย ามากที่สุด  
 ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการภาคสนาม คือ การ
ประสานงาน การขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดระบบข้อมูลและวางแผนการลงพื้นที่ภาคสนามหรือการ “เคาะประตูบ้าน” โดยให้
ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจข้อมูล ซึ่งการ
ท างานภาคสนามต้องให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ไม่ตีตรา ให้เกียรติ รวมทั้งการใช้ถ้อยค าภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงท่าทีเป็นกันเอง 
และระวังเรื่องอ านาจ ตลอดถึงการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ก่อนออกจากพื้นที่ต้องตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลให้แม่นย ามากที่สุด หากพบว่าไม่ครบถ้วนในภายหลังจะใช้วิธีการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนและคนในพ้ืนท่ีเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
 
โชคดีที่บังเอิญค้นพบความยากจน 
 ส่วนนี้ผู้เขียนกล่าวถึงโชคดีที่บังเอิญค้นพบ หรือ Serendipity ซึ่งเกิดขึ้นจาก
กระบวนการลงพื้นที่ภาคสนาม ผู้เขียนน าเสนอในบทความสะท้อนประเด็นความ
ยากจนผ่านมุมมองของผู้เขียนซึ่งเป็นนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารุ่นใหม่ เนื้อหา
แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากบทสนทนานอกแบบสอบถาม
โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากสนทนากลุ่ม โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากการไปหาแล้วไม่พบ 
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โชคดีที่บังเอิญค้นพบคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล และโชคดีที่บังเอิญค้นพบน้ าตาจากการฟัง
เสียง ดังนี ้
 1) โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากบทสนทนานอกแบบสอบถาม: การลงพื้นที่
ภาคสนามเพื่อส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้เขียนพบว่า ประเด็นค าถาม
ครอบคลุมในการน าไปประมวลผลเชิงปริมาณ แต่บางค าถามยังไม่ลุ่มลึกเพียงพอในการ
ท าความเข้าใจความยากจนเชิงปัจเจก อาจเกิดจากข้อจ ากัดเรื่องจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วจังหวัดอ านาจเจริญ และต้องน าเข้าระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์
ประมวลข้อมูลเชิงสถิติ กล่าวคือ บางครั้งการถาม/ตอบมีประเด็นบางอย่างที่สะท้อน
เกี่ยวกับความยากจนและปัญหาความจากจนที่ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไปใน
แบบสอบถาม เนื่องจากมีระบบฐานข้อมูลที่จะต้องกรอกลงตามข้อท่ีก าหนดไว้เช่น เมื่อ
ผู้เขียนสอบถามว่า “น้ าในการอุปโภคของครัวเรือนมาจากแหล่งใด” ซึ่งค าตอบที่
จะต้องระบุ คือ จากระบบประปา หรือจากแหล่งน้ าต่าง ๆ พบว่าบางครอบครัวใช้น้ า
จากแหล่งน้ าอื่นได้แก่ บ่อน้ าขุด หรือน้ าจากล าห้วย แต่ไม่สามารถระบุรายละเอียด
ความยากล าบากจาการใช้น้ าลงไปในแบบสอบถามได้ เช่น กรณีนายขาว ชาวบ้านสุข
ส าราญ บ้านอยู่ในป่าออกห่างจากชุมชน ไม่มีน้ าประปาใช้เพราะระบบน้ าไปไม่ถึง นาย
ขาวต้องบริโภคน้ าจากบ่อน้ าขุด หรือ “น้ าสร้าง” เป็นบ่อน้ าที่ขุดลึกลงไปประมาณ 5-7 
เมตรกลางทุ่งนา เวลาใช้ ต้องใช้เชือกมัดถังและดึงขึ้น ส่วนน้ าส าหรับบริโภคต้องอาศัย
คลองข้างบ้าน ทั้งอาบ ล้างจาน และซักผ้า ฯลฯ หรือบางครอบครัวต้องใช้ระบบ
น้ าประปาส าหรับดื่ม5 การส ารวจข้อมูลตามแบบสอบถามไม่สามารถบันทึกรายละเอียด
ดังกล่าวในแบบสอบถามได้ แต่รายละเอียดนี้สะท้อนเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงระบบ
สวัสดิการของรัฐที่ประชาชนควรได้รับอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็น
รายละเอียดของการโชคดีที่บังเอิญค้นพบจากบทสนทนานอกแบบสอบถาม 

2) โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากสนทนากลุ่ม: ประเด็นความยากจนและปัญหา
ความยากจนบางครั้งเป็นเรื่องอ่อนไหว การสนทนากลุ่มย่อยต้องเน้น “การฟังเสียง” 
เพื่อให้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก (Emotion) คนน าสนทนากลุ่มต้องเป็นคนท่ีน าสนทนา
ได้อย่างลุ่มลึก เช่น เข้าใจความทุกข์ยากของคนอื่น เข้าใจข้อจ ากัดของชีวิต มองปัญหา

                                                           
5การสัมภาษณ์ข้อมูลเจาะลกึและการสังเกตการณ์. เมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ์ 2564. 
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เชิงโครงสร้างมิติต่าง ๆ เช่น การไม่ตีตราว่าคนจนเป็นคนโง่บางทีเขาเหล่านั้นจนเพราะ
เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา หรือบางคนไม่ได้ขี้เกียจ แต่ที่ผ่านมาการท างานหนักหาม
รุ่งหามค่ าไม่ได้น าพาให้ชีวิตสุขสบาย หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ หรือบางคน
มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เจ็บป่วยเรื้อรังแต่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล หรือบางคนเคย
กระท าผิดทางอาญาแต่เมื่อพ้นโทษกลับถูกตีตรา เป็นต้น ต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นโชคดีที่
บังเอิญค้นพบจากการสนทนากลุ่ม จะต้องฟังเสียงสะท้อนจากกลุ่มเป้าหมาย ต้องให้
เวลา ให้จังหวะ ให้ความไว้ใจในการบอกเล่า แม้บางครั้งจะต้องใช้เวลาในการรับฟังมาก
ก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายออกมา เนื่องจากบางคนสะท้อนว่าตลอดช่วงชีวิตที่
ผ่านมาไม่เคยมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการลักษณะนี้มาก่อนเลย ไม่เคยมี
โอกาสได้พูดคุยกับใครแบบนี้มาก่อน หรือไม่เคยระบายอะไรให้ใครฟังเท่านี้มาก่อน ซึ่ง
พบว่าระหว่างการสนทนาในกระบวนการวิจัยที่เปิดพื้นที่รับฟัง ไม่ห้าม ไม่ต าหนิ ไม่สั่ง
สอน ไม่ต่อว่า ไม่ตีตรา และไม่แสดงท่าทีของความมีอ านาจ จะน าไปสู่การท าความเข้า
ใจความยากจนและปัญหาความยากจนอย่างลุ่มลึกในระดับปัจเจก 

3) โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากการไปหาแล้วไม่พบ: การส ารวจข้อมูลในพ้ืนท่ี
จังหวัดอ านาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 3,663 ครัวเรือน พบว่า ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ   
มีรายช่ือตามฐานข้อมูลที่จะต้องส ารวจจ านวนมาก กระบวนการลงพื้นที่ภาคสนามที่มี
ทีมผู้ส ารวจข้อมูลต้องมีข้อตกลงหรือแนวทางที่เข้าใจตรงกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
ของการส ารวจ เช่น ต้องส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายตามรายช่ือจากฐานข้อมูล TPMAP 
และข้อมูลที่พิจารณาเพิ่มเติมจากขบวนองค์กรชุมชน กรณีกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่บ้าน
ผู้ส ารวจต้องพูดคุยให้แน่ใจว่าครอบครัวนั้นไปไหน เนื่องจากบางคนอาจไปทุ่งนา ท าไร่ 
ท าสวน โรงพยาบาล ผู้ส ารวจสามารถกลับมาหาไดช่้วงเวลาอื่นอย่างน้อย 2-3 ครั้ง หรือ
กรณีไปท างานต่างถิ่น ย้ายบ้าน หรือเสียชีวิตแล้ว ต้องสอบถามกับผู้น าชุมชนและระบุ
ข้อมูลไว้ เป็นต้นการลงพื้นท่ีภาคสนามพบอีกว่า บางครั้งกลุ่มเป้าหมายไม่อยู่บ้าน มักมี
คนที่ต้องการตอบแบบสอบถามแทน เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้น าชุมชน 
ผู้ส ารวจข้อมูลต้องให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมายและสมาชิกในครอบครัวที่มีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นหลัก กล่าวคือ ปรากฏการณ์จากการ
ลงพื้นที่ภาคสนามและไม่พบผู้ให้ข้อมูล มีคนในชุมชนที่ต้องการให้ข้อมูลทั้งที่อ้างว่าเป็น
ญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน และผู้น าชุมชน เป็นโชคดีที่บังเอิญค้นพบจากการไปหาแล้วไม่พบ 
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เพราะการท าข้อมูลที่จะน าไปสู่การท าความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนจ าเป็นจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

4) โชคดีที่บังเอิญค้นพบคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล : การลงพื้นที่ภาคสนาม
งานวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากครัวเรือนคนจน จากแบบส ามะโนประชากร (เดิมจากฐาน 
TPMAP) ที่ผ่านการสอบทานข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อ านาจเจริญ ส านักงานคลังจังหวัดอ านาจเจริญ และส านั กงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญ องค์กรภาคประชาสังคม ได้แก่ ขบวนองค์กรชุมชน ถือว่าข้อมูลรายชื่อที่มี
อยู่มีความน่าเช่ือถือมากที่สุด การลงพื้นที่ภาคสนามส ารวจข้ อมูลพบว่าในระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าว แม้มาจากหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบโดยภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พบว่า ประชาชนที่เป็นคนจนในหมู่บ้านบางรายไม่อยู่ในฐาน
รายช่ือ กล่าวคือ รายช่ือคนจนจ านวนหนึ่งไม่อยู่ในฐานรายช่ือและไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งเข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น บัตรสวัสดิการคนจน เบี้ย
ผู้สูงอายุ เบี้ยผู้ป่วย หรือโครงการต่าง ๆ เนื่องจากคนเหล่านี้ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในสายตา
ของคนในชุมชน เช่น บางคนอยากเข้าร่วมโครงการเลี้ยงวัว แต่เง่ือนไขและกติกาของ
ชุมชนตั้งไว้ว่าจะต้องมีที่ดินส าหรับเลี้ยง สร้างคอก หรือปลูกหญ้า หรือการกู้เงิน
สวัสดิการต่าง ๆ ที่กติกาชุมชนมองว่าจะต้องมีหลักประกันว่าจะส่งคืนได้ ต้องมีที่ดินท า
กิน หรืออาชีพ แต่คนจนจ านวนมากไม่มีอาชีพและไม่มีที่ดินท ากิน เป็นต้น คนที่พบใน
ฐานรายชื่อกลุ่มเป้าหมายกลับเป็นคนท่ีมีฐานะดี มั่งคั่ง ทั้งเป็นเจ้าของกิจการ คนมีที่นา
หลายไร่ ผู้น าชุมชน และภรรยาของข้าราชการระดับสูง ดังนั้น การลงพื้นที่ภาคสนาม
จึงต้องยืดหยุ่นและเปิดช่องให้คนจน 4 ระดับ6 แต่ไม่มีข้อมูลในฐานรายช่ือได้เข้ามามี

                                                           
6คณะวิจัยแบ่งความยากจนออก 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ ครัวเรือนที่มีลักษณะแบบช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ หมายถึง กลุ่มที่อยู่ได้ด้วยการสงเคราะห์เป็นหลักและแทบจะไม่มีช่องทางสร้างรายได้หรอื
เข้าถึงการศึกษาได้เลย (อยู่ยาก/อยู่ไม่ได้) และระดับที่ 2 คือ ครัวเรือนที่มีลักษณะแบบไม่ค่อยจะมีกิน 
หมายถึง กลุ่มที่มีอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีลักษณะแบบอดมื้อกินมื้อแต่ยังพอจะมีช่องทางท า
มาหากินได้บ้าง (อยู่ล าบาก) และ ระดับที่ 3 คือ ครัวเรือนที่มีลักษณะแบบพอไปได้ หมายถึง กลุ่มที่มี
คนดูแล ส่งค่าใช้จ่ายและมีช่องทางหารายได้มากขึ้น (อยู่พอได้) และ ระดับที่ 4 คือ ครัวเรือนที่มี
ลักษณะแบบไม่ถึงกับยากจนและยังเผชิญปัญหาบางด้าน (ที่อยู่อาศัย หนี้สิน รายได้) 
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ตัวตนในกระบวนการวิจัยที่จะน าไปสู่การหาแนวทางช่วยเหลือ ผู้เขียนถือว่าดังกล่าวนี้
เป็นโชคดีที่บังเอิญค้นพบคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 

5) โชคดีที่บังเอิญค้นพบน  าตาจากการฟังเสียง: การฟังเสียง หรือ การ
สนทนากลุ่มจะช่วยเติมเต็มความเข้าใจและความลุ่มลึกพบว่าคนจนทั้ง 4 ระดับ มี
เรื่องราวในชีวิตแตกต่างกัน เช่น ความสุข ความทุกข์ และความต้องการในชีวิต 
กล่าวคือ บางคนตัดพ้อโชคชะตา บางคนทุกข์ระทมถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย บางคน
แลกเปลี่ยนพูดคุยพร้อมทั้งน้ าตา เช่น กรณียายสาย เล่าว่า ชีวิตเกิดมาล าบาก สามี
เสียชีวิต ลูกเติบโตแยกทางไปมีครอบครัวไม่เคยเห็นหน้ามาหลายปี ตนต้องอยู่บ้านคน
เดียวและต้องใช้เงินจากเบี้ยผู้สูงอายุประทังชีวิต เพราะอายุมากจึงไม่สามารถไปท างาน
ได้บางวันท้อถึงขั้นอยากฆ่าตัวตาย หรือกรณียายทอง รู้สึกว่าตนเองยากล าบากมากใน
ชีวิตนี้ ถ้ามีโอกาสจะไปท าบุญและอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อวันหนึ่งตายไปจะได้
เกิดในภูมิใหม่ท่ีดีกว่า โดยกล่าวว่า “จะบอกเทวดาว่าถ้าเลือกได้ไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์อีก
แล้ว เพราะการเป็นมนุษย์มันยากล าบาก”หรอื กรณีน้าสาว เล่าความทุกข์ยากของตนที่
ต้องท างานหนักทุกวันเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกและส่งเรียนหนังสือ การสังเกตการณ์วง
สนทนา พบว่า น้าสาวยกมือเช็ดน้ าตาไปพร้อมกับเล่าระบาย สองแขนดูด ากร้านไม่นุ่ม
นิ่ม เป็นต้น7 การฟังเสียงและการสนทนากลุ่มย่อยท าให้คนจนได้มีพื้นที่ในการบอกเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต การเข้าใจความรู้สึกของคนจนจะท าให้นักวิจัยเข้าใจ
โลกทัศน์ ข้อจ ากัด และอาจน าไปสู่แนวทางให้คนจนลุกขึ้นมาปฏิบัติการเพื่อน าพา
ตนเองออกจากความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 โดยสรุป ผู้เขียนลงพื้นที่ภาคสนามตลอดโครงการวิจัยยิ่งท าให้ Serendipity 
ในบทความนี้หมายถึง โชคดีที่บังเอิญ ค้นพบจากบทสนทนานอกแบบสอบถาม โชคดีที่
บังเอิญค้นพบจากสนทนากลุ่มโชคดีที่บังเอิญค้นจากการไปหาแล้วไม่พบ โชคดีที่บังเอิญ
ค้นพบคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล และโชคดีที่บังเอิญค้นพบน้ าตาจากการฟังเสียง ขณะที่ 
Serendipity ได้น าไปสู่การท าความเข้าใจเกี่ยวกับความยากจนและปัญหาความยากจน
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนโครงสร้างของสังคมไทยเกี่ยวกับการ

                                                           
7การสนทนากลุ่มย่อยชุมชนโคกจกัจั่น ต าบลบุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจรญิ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2564 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      77  
 

แก้ไขปัญหาความยากจนตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งจะกล่าวถึงใน
ประเด็นถัดไป 
 
คนจนและความยากจนในภาคอีสาน อ านาจเจริญ  

ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดในสังคมไทยที่สะสม (สั่งสมใช้กับเรื่องดี ๆ) 
มานานเป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลส่งผลให้
เกิดความทุกข์ยากในการด าเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
หลาย ๆ ด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศตามมาในที่สุด (Saranjit, 2015: 
12-22) ความยากจนได้ถูกสร้างขึ้นและผลิตซ้ าในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องมาเป็น
เวลานาน เป้าหมายของการศึกษาอยู่ที่การเปิดเผยให้เห็นว่า นิยามความหมายของค า
ว่าความยากจนนั้นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยทั้  งในส่วนของโครงสร้าง
สังคมและในส่วนของชุดความคิดที่ครอบง าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยอย่างไร นิยาม
ความหมายดังกล่าวมีกลไกอะไรที่ท าให้คนส่วนใหญ่เหล่านั้นยอมรับอัตลกัษณ์ของความ
เป็นคนจนภายใต้ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน และยอมรับการถูกเอา
รัดเอาเปรียบในรูปแบบต่าง ๆ โดยคนส่วนน้อยที่มีอ านาจในสังคมไทย (Geerapatr, 
2008: 1-32)  
 ปัญหาความยากจนในโลกเป็นวิกฤตส าคัญที่มีสาเหตุอันเป็นรากเหง้าของ
ความยากจน ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในหลายมิติ ซึ่งท าให้การขจัดความ
ยากจนไม่สามารถหมดไปจากภูมิภาคตา่ง ๆ ของโลกได้ องค์กร Concern Worldwide 
(Concern Worldwide, 2020) วิเคราะห์สาเหตุส าคัญของความยากจนในโลก ได้แก่ 
การขาดแคลนน้ าสะอาดและอาหาร การไม่มีงานท า หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ สงคราม
และความขัดแย้ง ความไม่เท่าเทียมกัน ขาดการศึกษา Climate Change การขาด
โครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถที่จ ากัดของรัฐบาล และขาดเงินทุนส ารอง 
(Sukkaphat, 2021: 68-89) ซึ่ง Rattanaphonwong, Wiboon., Rungreungkolkich, 
Waraporn., Rajphaetyakhom, Chamnian., &Angsuchoti, Supamas, 2020:261-
180) มองว่า รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทยท่ีพัฒนาขึน้ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) มาตรฐานของรัฐและท้องถิ่น เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การลงทุนทาง
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สังคมให้แก่ชุมชน ระบบการโอนเงินให้คนจน และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
2) แนวทางการด าเนินการของพฤติกรรมบุคคลและครอบครัว เช่น การพัฒนาทัศนคติ
ในการใช้จ่าย การจัดท าบัญชีครัวเรือน ระบบประกันความเสี่ยง/ภมูิคุ้มกัน และการเพิม่
ความรู้ความสามารถ 3) แนวทางการด าเนินการของชุมชน เช่น การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและการเช่ือมโยง การพัฒนาระบบสวัสดิการช่วยเหลือ จิตส านึกการดูแล
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
การพัฒนาแผนของชุมชนและการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดและประเมินผล และ 4) ผลการ
แก้ไขปัญหาความยากจน เช่น สิ่งจ าเป็นตามมาตรฐานการด ารงชีพ (จปฐ .) และ
ความสามารถในการเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
 การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นยุทธศาสตร์ของ
องค์การสหประชาชาติที่มีความส าคัญในศตวรรษที่ 21 ดังที่ระบุไว้ในเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ ท่ีต้องขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมให้หมดไป
ภายในปี 2030 (Bhumithavorn, 2021: 68-85) ผู้เขียนพบว่าจังหวัดอ านาจเจริญ คือ 
1 ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศและตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานและชายแดนริม
ฝั่งแม่น้ าโขง (ไทย-สปป. ลาว) จังหวัดอ านาจเจริญแต่เดิมมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) คือ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
คือ “เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้างสุขภาพ เช่ือมโยง
เส้นทางการค้า”8 สอดคล้องกับ Manorom, 2019: 269-229) มองว่า รัฐได้เล็งเห็นว่า
ภาคอีสานและชายแดนอีสาน แม้เป็นพื้นท่ียากจนแต่มีศักยภาพและความเหมาะสมเชิง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดน เนื่องจากก าหนดให้เป็นประตูเศรษฐกิจและการค้าที่
เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งภาคเอกชน
ได้ประโยชน์จากโครงการระเบียงเศรษฐกิจ เส้นทางคมนาคม แรงงานต่างชาติ สิทธิ
ประโยชน์จากการลงทุน และการให้บริหารจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาก่อนแล้ว 

                                                           
8 การประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 2/2564 ตามประเด็นการพัฒนาที่  1–4 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัด
อ านาจเจริญ เมื่อวันที ่1 กันยายน 2564  
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 อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐได้เล็งเห็นว่าภาคอีสานและชายแดนอีสานแม้จะเป็นพื้นที่
ยากจน แต่มีศักยภาพจะเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ผู้เขียนมองว่า เป้าหมายการ
พัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญที่สอดคล้องกับมุมองของรัฐจะน าพาจังหวัดอ านาจเจริญออก
จากปัญหาความยากจนได้ผ่านระเบียงเศรษฐกิจ แต่ถึงกระนั้น ก็ยังพบว่ากลุ่มคน
ยากจนกลุ่มเป้าหมายที่ค้นพบในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า จังหวัดอ านาจเจริญ ยังไม่ถูกให้ความส าคัญมากนัก 
ซึ่งคณะผู้วิจัยพยายามสร้างการตระหนักรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
และภาคเอกชนในจังหวัดอ านาจเจริญ พิจารณาและมองเห็นคนจนเหล่านี้เพื่อไม่ให้ถูก
ทิ้งไว้ข้างหลังหรือตกขบวนการพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญผ่านข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการ
ส ารวจในงานวิจัย 
  
5. อภิปรายผล 
 จังหวัดอ านาจเจริญมีเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ให้เป็น“เมืองธรรมเกษตร การเกษตรสร้างมูลค่า ท่องเที่ยวเสริมสร้าง
สุขภาพ และเช่ือมโยงเส้นทางการค้า”การท างานวิจัยนี้พยายามผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (4 ระดับ) เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนที่
จะต้องให้ความส าคัญพบว่าส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ .) 
น าข้อมูลจากฐานรายช่ือคนจนกลุ่มเป้าหมายการส ารวจไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือ 
นอกจากน้ัน การท างานข้อมูลได้น าไปสู่การออกแบบการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหา
ความยากจนที่เรียกว่า “โมเดลแก้จน” มีการวิเคราะห์ทุนการด ารงชีพ 5 มิติ ซึ่งระยะที่ 
1 ด าเนินโครงการน าร่องสนับสนุนโมเดลกองบุญข้าวปันสุขโมเดลแก้จน Microfinance 
และนวัตกรรมการแก้จน 1:59 ขณะที่การวิจัยยังด าเนินงานโมเดลแก้จนในระยะที่ 2 
ได้แก่ โมเดลแก้จนห่วงโซ่การผลิตและคุณค่าสมุนไพรโมเดลแก้จนเมนูการออมและการ
ลงทุนอาชีพ (Microfinance) และโมเดลแก้จนความมั่นคงทางอาหารและรายได้ การ
พยายามผลักดันการใช้ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ท าให้ผู้เขียนในฐานะ

                                                           
9 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Manorom, (2021) 
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ผู้ช่วยวิจัย (RAs) ได้เรียนรู้และเห็นกระบวนการท างานของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดอ านาจเจริญถือเป็นประสบการณ์ส าคัญ
หนึ่งที่ผู้เขียนในฐานะนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (รุ่นใหม่) ได้สัมผัสและเรียนรู้ 
ผ่านแนวคิด Serendipity เติมเต็มความเข้าใจในกระบวนการท างานภาคสนามประเดน็
ความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

วิธีวิทยาว่าด้วย Serendipity กรณีศึกษาประเด็นความยากจนในจังหวัด
อ านาจเจริญในบทความนี้เป็นกระบวนการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้น
ในระหว่างที่ผู้เขียนใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ภาคสนามอย่างน้อย 1 ปี ช่วยอธิบายสะท้อน
ความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนบนพ้ืนฐานเง่ือนไขที่ผู้เขียน ความเฉลียว
ใจและให้ความส าคัญต่อข้อมูลแปลกใหม่ที่พบจากภาคสนามและน ามาใช้ในการตีความ
ข้อมูลอย่างน้อย 5 มิติ คือ โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากบทสนทนานอกแบบสอบถาม โชค
ดีที่บังเอิญค้นพบจากสนทนากลุ่ม โชคดีที่บังเอิญค้นพบจากการไปหาแล้วไม่พบ โชคดีที่
บังเอิญค้นพบคนที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล และโชคดีที่บังเอิญค้นพบน้ าตาจากการฟังเสียง
สอดคล้องกับ ฐานิดา บุญวรรโณ (Boonwanno, 2019: 6-48) ที่มองว่า Serendipity 
เป็นการโชคดีที่บังเอิญค้นพบข้อมูลในการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยาที่เกิดขึ้น
ระหว่างที่นักมานุษยวิทยาใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานระดับหนึ่ง การ
สังเกตการณ์บนพื้นฐานเง่ือนไขที่มีความเฉลียวใจและให้ความส าคัญต่อข้อมูลแปลก
ใหม่ การตีความข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างข้อสรุปเพื่ออธิบายในเชิงทฤษฎี 

Geerapatr (2008: 1-32) สะท้อนให้เห็นว่า ความยากจนได้ถูกสร้างขึ้นและ
ผลิตซ้ าในสังคมไทยต่อเนื่องเป็นเวลานาน การเปิดเผยให้เห็นว่านิยามความหมายของ
ความยากจนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งโครงสร้างสังคมและชุดความคิดที่
ครอบง าสังคมไทย ขณะที่ วิธีวิทยาว่าด้วย Serendipity มีความส าคัญในการท างาน
วิจัยภาคสนามด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่สะท้อนและเผยให้เห็นคนจน ความ
ยากจน และแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน แต่แวดวงวิชาการไทยยังไม่กล่าวถึง
แนวคิด Serendipity มากนัก ผู้เขียนจึงใช้แนวคิด Serendipity ในบทความนี้ผ่าน
การศึกษากรณีศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญซึ่งในเทพนิยายเปอร์เซียนหรือกวีนิพนธ์
เปอร์เซียน The Eght Paradises ของ Amir KhosrowDehlavi (1253-1325 อ้างอิง
จาก Boonwanno, 2019: 6-48) กล่าวถึงตัวละครเจ้าชายแห่งดินแดน Serendip กับ
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อูฐที่หายไปและเรื่องราวของการได้อูฐคืนมา แนวคิด Serendipity และการลง
ภาคสนามในจังหวัดอ านาจเจริญ ช่วยให้ผู้เขียนได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนท่ีไม่ค่อยได้รับความสนใจ 
แต่มีความส าคัญกับความบังเอิญที่ไม่เคยล่วงรู้มาก่อน (accident) และความฉลาด
เฉลียว (sagacity) ต่อประเด็นความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่
จังหวัดอ านาจเจริญที่สัมพันธ์กับความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจใน
ความเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น Serendipity เกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจนในจังหวัดอ านาจเจริญจึงไมใ่ช่การค้นพบท่ัวไปแบบโชคช่วย แต่เป็นการค้น
ที่ต้องอาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น และการตั้งค าถามต่อสิ่งที่พบเห็น 
ได้ยิน และสัมผัสไม่ใช่การเดาหรือการท านายโดยไม่มีข้อมูลแต่การท างานเชิงพื้นที่มี
ฐานข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเป้า (Thai People Map 
and Analytics Platform: TPMAP)10 

นอกจากนั้น Serendipity ได้น าไปสู่การค้นพบ (Discovery) ประเด็น
เกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนที่หายไป สอดคล้องกับเรื่องราว
ของเจ้าชายค้นพบอูฐที่หายไปจากส่วนประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ ความบังเอิญ 
(Accident) และความฉลาดเฉลียว (Sagacity) (Boonwanno, 2019: 6-48) อย่างน้อย 
2 ประการ ได้แก่ 1) การค้นพบความยากจนและปัญหาความยากจนด้วยความบังเอิญ 
                                                           
10 TPMAP คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้ เป้า (Thai People Map and 
Analytics Platform) ซ่ึงได้รับการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า 
(Thai Poverty Map and Analytics Platform) ให้สามารถครอบคลุมปัญหาที่กว้างขึ้น เช่น เด็ก
แรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย โดยยังคงความสามารถของระบบเดิมในการ
ชี้เป้าความยากจนไว้ด้วย TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซ่ึงท าให้การแก้ปัญหา
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบาย โครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาได้ TPMAP เป็นการท างานร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(เนคเทค-สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม, เว็บไซต์ http://cio.mhesi.go.th/node/2260, เข้าใช้ข้อมูลเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564. 

http://cio.mhesi.go.th/node/2260
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ถือว่าเป็น Serendipity เกี่ยวกับความยากจนที่ไม่ได้คาดการณ์หรือล่วงรู้หรือคาดคิดไว้
ล่วงหน้ามาก่อน และ 2) การค้นพบความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย
ความฉลาดเฉลียว ซึ่งส่วนนี้เป็น Serendipity ที่มีความสัมพันธ์กับความอยากรู้อยาก
เห็นเกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนอยู่ในความตั้งใจและใน
ความเป็นเหตุเป็นผล 

ดังนั้น Serendipity จึงไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบท่ัวไปแบบโชคช่วยแต่เป็นการ
ค้นท่ีอาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น และการตั้งค าถามต่อปรากฏการณท์ี่
พบจากภาคสนาม ซึ่งนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารุ่นใหม่ สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการท างานภาคสนามความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
เนื่องจาก Serendipity จะช่วยเติมเต็มข้อมูลและความลุ่มลึกที่ไม่ได้ตั้งใจ การให้
ความส าคัญกับแนวคิด Serendipity ยังเป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาซึ่ง
เป็น “คนนอก” ได้เข้าไปค้นพบและสัมผัสในสิ่งที่“คนใน” อาจมองข้ามและไม่ได้ให้
ความส าคัญ หรือมองประเด็นเกี่ยวกับความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
เป็นเรื่องปกต/ิไม่มีพลวัต (Dynamic) เช่น มองความจนว่าเป็นคนโง่ ดักดาน การตีตรา
ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฯลฯ 

วิธีวิทยาว่าด้วย Serendipity ในบทความนี้จึงสะท้อนความยากจนและการ
แก้ไขปัญหาความยากจนช่วยเติมเต็มข้อมูลเชิงลึกที่น าไปสู่การทบทวนแนวทางเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนที่ไม่ใช่การก าหนดนโยบายแบบมัดรวม (Stereotypy) 
หรือ “ตัดเสื้อโหล” และสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมของคนจนต่อโอกาส สิทธิ และ
การมีส่วนร่วม และการออกแบบแนวทางให้ตนเองหลุดพ้นจากความยากจน กล่าวคือ 
ที่ผ่านมาคนจนส่วนใหญ่ “จนโอกาส” ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ผู้เขียนพบว่า 
คนจนในหมู่บ้านหลายครอบครัวต้องสร้างบ้านอยู่ห่างจากหมู่บ้านและหลบซ่อนอยู่ใน
มุมอับสายตาคนนอกชุมชน บางคนไม่กล้าเข้าชุมชนเพราะอับอาย เก็บตัวหลีกห่างจาก
ชุมชน และบางคนต้องอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว รวมถึงบางคนมีความต้องการเข้าถึง
สวัสดิการของชุมชนแต่ถูกกีดกันทางสังคมผ่านกระบวนการประชาคมหรือมติ
ประชาคม เช่น ไม่ให้กู้เงินในกองทุนเงินล้าน หรือไม่ให้เข้าร่วมนโยบายเลี้ยงโคกระบือ 
เป็นต้น สะท้อนการเข้าถึงทรัพยากรและนโยบาย “จนสิทธิ” เพราะเง่ือนไขและ
ข้อจ ากัดทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระดับชุมชนน าไปสู่การ “จนอ านาจ” 
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สอดคล้องกับ Photikanit (2020: 1-23) มองว่าคนจนได้รับผลกระทบจากการกีดกัน
ทางสังคม เช่น การที่สังคมจะตราหน้า ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย ทุกคนรังเกียจไม่
ยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม เป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาต้องโดดเดี่ยวตนเอง 

Serendipity จากการลงพื้นที่ภาคสนาม การสังเกตการณ์ และการสนทนา
กลุ่ม ยังสะท้อนการส ารวจข้อมูลและงานภาคสนาม/เชิงพื้นที่มีความส าคัญต่อความ
เข้าใจประเด็นความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจน กล่าวคือ หากข้อมูลไม่
ละเอียด ไม่ครบถ้วน หรือส ารวจเพียงผ่าน ๆ จะท าใหข้้อมูลคนจนตกหล่น และมีผลต่อ
การความช่วยเหลือและการรับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐ Serendipity ใน
บทความนี้ท าให้เห็นข้อมูลคนจนที่ตกตะแกรงฐานข้อมูล TPMAP และเป็นผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงทรัพยากรและนโยบายเช่น ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุและคนพิการเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือเยียวยาไม่สามารถเข้าถึงการกูย้ืม
เงินเพราะขาดหลักประกันไม่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายการพัฒนา ในทางตรงกัน
ข้ามคนที่เข้าถึงทรัพยากรและสวัสดิการหลับเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่สูงกว่า เป็นต้น นอกจากนั้น Serendipity ยังให้ความส าคัญกับมิติด้านอารมณ์และ
ความรู้สึก (Emotion) เช่น การเห็นความทุกข์ยากในน้ าตาการฟังเสียงอย่างเข้าใจที่
สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของคนที่อยู่ฐานล่างสุดของโครงสร้างทางสังคมและได้รับ
ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมในปัจจุบันและบางครั้งคนจนมีความทุกข์หนัก
หนาสาหัสเกินกว่าจะจินตนาการถึงความสุขของชีวิตกล่าวคือ คนจนต้องต่อสู้และดิ้น
รนให้ตนเองและครอบครัวเพื่อให้มีรายได้เพียงซื้ออาหารจุนเจือครอบครัวในแต่ละวัน 
คนจนไม่มีโอกาส คนจนไม่มีสิทธิ คนจนไม่มีอ านาจเมื่อเปรียบเทียบเท่ากับคนทั่วไป 
สอดคล้องกับ Haenjohn (2018: 9-19) มองว่าอารมณ์เป็นศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ 
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการตัดสินใจ ซึ่งท าให้มนุษย์มีชีวิตชีวาและ
ความรู้สึกแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลกใบนี้ อารมณ์ส่งผลต่อร่างกาย การรู้คิด
และพฤติกรรม 
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6. บทสรุป  
วิธีวิทยาว่าด้วย Serendipity หรือ โชคดีที่บังเอิญค้นพบ ไม่ใช่เพียงการ

ค้นพบจากการเดาหรือการท านาย แต่ เป็นการค้นพบที่มีรากฐานมาจากการ
สังเกตการณ์ และการใช้หลักฐานบางประการมาวิเคราะห์ประกอบ ทีน่ าไปสู่การค้นพบ
อย่างน้อย 2 ประการ คือ ความบังเอิญที่ไม่ได้คาดการณ์หรือล่วงรู้มาก่อนเป็นความคิด
ที่เข้ามาสู่สมองแบบไม่ได้ตั้งใจและความฉลาดเฉลียวที่สัมพันธ์กับความอยากรู้อยาก
เห็นซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในความตั้งใจ ในบทความนี้ คือ Serendipity เกี่ยวกับ “ความ
ยากจน” และ “การแก้ไขปัญหาความยากจน” ทีอ่ยู่ในความเป็นเหตุเป็นผลโดยนักวิจัย
และคนจนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่เพียงการค้นพบเกี่ยวกับความยากจนโดยทั่วไปแบบโชค
ช่วย แต่ Serendipity สะท้อนความยากจนและการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ต้อง
อาศัยความช่างสังเกต ความอยากรู้อยากเห็น และการตั้งค าถามวิธีวิทยาว่าด้วย 
Serendipity เป็นแนวคิดที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสามารถน ามาใช้ควบคู่กับ
วิธีวิทยา (Methodology) ในการวิจัยภาคสนาม เพราะ Serendipity ถือเป็นสิ่งส าคัญ
ที่นักวิจัยหรือการท างานวิจัยภาคสนามไม่ได้คาดคิดว่าจะค้นพบ 
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10 คน ผู้น าชุมชน 3 คน และผู้ที่จัดตั้งกองทุน 4 คน พ้ืนที่ศึกษา คือ หมู่บ้านบางตวา 
หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดตั้ งกองทุนภัยพิบัติมาจากกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติ
ชายแดนใต้เพื่อการเตรียมความพร้อม การมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางการจัดตั้ง
กองทุนมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์
ชายแดนใต้ (มยส.) ชุมชนสามารถใช้กองทุนโดยไม่ต้องรอหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ใน
เหตุการณ์ฉุกเฉินของชุมชน และในอนาคต ถ้าชุมชนสามารถพัฒนาเป็นกองทุน
สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน สวัสดิการครัวเรือนที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวม 
กองทุนจึงสามารถจะพัฒนาได้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ : กองทุน ภัยพิบัติ ชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
 
Abstract 

The purpose of this study is to identify the guidelines for the 
establishment of a disaster fund.  Non-participant observation and in-
depth interviews were conducted with 10 Village Health Volunteers 
( VHV) , 10 villagers who have suffered from disasters, 3 community 
leaders, and 4 fundraisers in Ban Bangtawa, Bangtawa Sub - district, Nong 
Chik District, Pattani Province which is the main research site.  The results 
show that the guidelines for the establishment of the disaster fund were 
initiated by heath volunteers who participated in a training organized by 
Pattani and Deepsouth Women’s Network Association for Disaster 
Mitigation in order to prepare themselves to resolve community problems 
when disaster strikes using a community participation approach. The 
establishment of a disaster fund is sponsored by The Deep South Relief 
and Reconciliation Foundation (DSRR). The community is allowed to use 
the fund without having to wait for approval from different agencies in 
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the case of emergencies. In the near future, if the community is able to 
use the fund to establish social welfare, community welfare, and 
household funds effectively for the common good, the fund will be 
continuously provided to them.  
 
Keywords: Guidelines, Fund establishment, Disaster 
 
1. บทน า 

ภัยพิบัติแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติ เช่น 
แผ่นดินไหว น้ าท่วม ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม พายุ ฝนฟ้าคะนอง พายุเขตร้อน 
คลื่นพายุซัดฝั่ง ไฟป่า สึนามิ ฝนแล้ง ฯลฯ และภัยพิบัติอันเกิดจากน้ ามือมนุษย์ เช่น 
สงครามระเบิด สารเคมีรั่ว อัคคีภัย ภัยจากการจราจรและคมนาคมขนส่ง และภัยจาก
การก่อการร้ายภั ยจากการทดลองอาวุธนิ วเคลี ยร์  (Natural Disaster, 2021; 
Zibulewsky, 2001) ภัยพิบัติเป็นสถานการณ์วิกฤตซึ่งขยายวงกว้าง หลายกรณีเกิน
กว่าที่ก าลังของมนุษย์จะสามารถเยียวยาได้ ภัยพิบัติยังเป็นสภาวะที่ท าให้ระบบการ
ท างานของชุมชนหรือสังคมได้รับการกระทบกระเทือนหรืออาจรุนแรงจนเป็นสาเหตุให้
เกิดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หลายครั้งอาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างร้ายแรง เกินกว่าจะจัดการเพียงล าพังได้โดยใช้ทรัพยากรของตนเองที่มี
อยู่ ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติที่มาแบบผิดฤดูกาลในเดือนเมษายนท่ีผ่านมาซึ่งท าให้เกิด
อุทกภัยน้ าท่วมดินถล่มทั้ง 10 จังหวัดของภาคใต้ คือ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พังงา นราธิวาส สตูล ชุมพร สงขลา กระบี่ ตรัง และพัทลุง ได้สร้างความเสียหายอย่าง
รุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง พบว่ามีผู้เสียชีวิตจ านวน 64 ราย เกิดความเสียหาย
ด้านต่าง ๆ เช่น พ้ืนที่ทางการเกษตรที่เสียหายจ านวน 1.1 ล้านไร่ เกษตรกรเดือดร้อน
มากกว่า 18,900 ราย ความเสียหายด้านสิ่งสาธารณประโยชน์และทรัพย์สินที่เป็น
บ้านเรือนกว่า 17,000 หลัง ถนน 6,000 สาย ฝายและท านบ 227 แห่ง สะพาน 700 
แห่ง โรงเรียนและวัดเกือบ 700 แห่ง ส่วนความเสียหายด้านปศุสัตว์ที่ส่งผลต่อ
เกษตรกรกว่า 118,000 ราย สัตว์จ านวน 5.7 ล้านตัวได้รับผลกระทบ (Kamolvej, 
2012: 3) 
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดปัญหาภัยพิบัติ ส่งผลต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของมนุษย์ รวมทั้งท าให้ผลผลิตทางการเกษตรและประมงลดลง ส่งผลให้
รายได้ของครัวเรือนและชาวประมงไม่มากเท่าที่ต้องการ (Rak Pa Nan, 2020 ; 
Prangbang, et. al, 2019) การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น อาจท า
ให้รายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนลดลงในระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Sinnarong, et al, 2019;  Phatcharopasewatanagul, 2017) 
สมพร คุณวิ ชิต และยุพิ น รามณี ย์  (Khunwishit and Rammanee, 2018) เสนอว่ า 
ผลกระทบจากภัยพิบัติต่อมนุษย์ควรได้รับความสนใจ ท าความเข้าใจเพื่อหาแนวทาง
รับมือท่ีเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในด้านชีวิต ทรัพย์สิน อาชีพและ
รายได้ของตน  

ส าหรับประเทศไทย คาดว่าประชาชนประมาณ 28.9 ล้านคน ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเวลา 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2546 และถ้านับ
เฉพาะวาตภัย หรือภัยที่เกิดจากพายุที่รุนแรงในรอบ 20 ปี เช่น พายุไต้ฝุ่นเกย์ พ.ศ.  
2532 พายุไต้ฝุ่นลินดา พ.ศ. 2540 พายุไต้ฝุ่นจันทู พ.ศ. 2547 พายุไต้ฝุ่นช้างสาร พ.ศ. 
2549 และพายุไต้ฝุ่นนาร์กีส พ.ศ. 2551 รวมถึงไต้ฝุ่นรามสูร พ.ศ. 2557 ภัยทาง
ธรรมชาติเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาท ส่วนข้อมูลจาก 
OFDA/CRED International Disaster Database ระบุว่า ภัยพิบัติที่ประชาชนใน
ประเทศไทยได้รับผลกระทบและส่งผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุดคืออุทกภัยที่มีถึงร้อยละ 
50 ของภัยทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ภัยแล้งร้อยละ 44 และวาตภัยร้อยละ 6 ในขณะที่
จ านวนประชากรที่เสียชีวิตมากที่สุดมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้อยละ 72 รวมถึง
เหตุการณ์สึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหว รองลงมา คือ อุทกภัย ร้อยละ 20 และวาตภัย 
ร้อยละ 8 ตัวเลขเหล่านี้คือข้อมูลทางสถิติที่เก็บรวบรวมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-2008 
จ านวนมหาศาลของประชากรที่ได้รับผลกระทบและมูลค่าความเสียหายเหล่านี้สามารถ
ลดลงได้ หากมีการเตรียมการรับมือที่ดีพอ นอกจากความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
แล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติยังน ามาซึ่งปัญหาทางสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น 
การไร้ที่อยู่อาศัยการขาดสมาชิกหลักในครอบครัวจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เยาวชนที่รอด
ชีวิตต้องกลายเป็นเด็กก าพร้าและใช้ชีวิตตามล าพังในสังคม เป็นต้น (Promsri, 2014) 
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ภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจ านวนมาก รัฐบาลไทยเห็น
ความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ออกพระราชก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
พิบัติขึ้น ประเวช องอาจสิทธิกุล (Ongartsittikul, 2012) กล่าวว่า การออกพระราช
ก าหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 กองทุนส่งเสริมการประกันภัย
พิบัติ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เกิดขึ้นหลังจากมีเหตุอุทกภัย
อย่างร้ายแรงกระทบกับในหลายพื้นที่ของประเทศไทย สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง รัฐบาลมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่
จะต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนให้ได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินและกิจการของบุคคลที่เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคตและเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ  

รัฐบาลจะต้องด าเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตใน
การป้องกันภัยพิบัติ การจัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ าเป็น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย อาจประสบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการรับประกันวินาศภัยที่เกิดจากภัยพิบัติส่งผลให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการต้องเสียเบี้ยประกันเป็นจ านวนสูงมาก หรือไม่สามารถเอาประกันภัยได้ 
กฎหมายดังกล่าวเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเป็นกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (Office of Fund Development and Financial 
organizations in the community, Community Development Department, 
2017) 

ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถน าไปสู่ข้อสรุปว่า การจัดตั้งให้มีกองทุนภัยพิบัติจึงมี
ความส าคัญยิ่งต่อการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมหันตภัยในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามที่สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า กองทุนภัยพิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่ง “ปัจจุบัน
หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ส่วนใหญ่มีกองทุนดังกล่าวไว้กรณีที่มี
ปัญหาฉุกเฉินสามารถน าเงินไปช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น การช่วยเหลือการประกันภัยนาข้าว หรือการประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยไทยและประเทศ” (Office 
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of Fund Development and Financial organizations in the community, 
Community Development Department, 2017) 

กองทุนภัยพิบัติจะต้องมีชุมชนเป็นฐาน คือ การให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของ
การจัดการภัยพิบัติ มีกระบวนการท างานเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เน้นการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  ตั้งแต่ ช้ันวางแผน วิเคราะห์  ความเสี่ยง ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ 
ประเมินผล โดยครอบคลุมระยะก่อน ระหว่างและหลังเกิดภัย แต่ทั้งนี้ในแต่ละขั้นตอน
ควรได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ การมุ่งใช้กลยุทธ์การสร้างเสริมก าลัง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ประชาชนจะต้องมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีผลต่อการด ารงชีพและได้รับประโยชน์จากการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
ต่อสุขภาพ ชุมชนเป็นตัวจักรส าคัญในการเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับ
ประโยชน์เป็นการด าเนินการโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน ทั้งในระดับชุมชนถึงระดับชาติ (Ruenkitrak, and Pattaranukrom, 2018) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน 
โดยเลือกที่จะศึกษาในการท าวิจัยหัวข้อ แนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน
หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เนื่องจาก
ต าบลบางตาวาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพราะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์
ติดกับทะเลมักจะไดร้ับผลกระทบจากหลายครัง้ เช่น พายุดีเปรสชัน พายุปาบึก น้ าท่วม 
และคลื่นพายุซัดฝั่ง และจะเกิดจากน้ าทะเลหนุนโดยน้ าทะเลจะหนุนขึ้นมาทางฝั่งทิศ
เหนือของหมู่บ้านและจะกระทบจากทิศเหนือจนถึงนากุ้ง ทางชุมชนจึงมีการ
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 
ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  
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3. วิธีการศึกษา 
3.1 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ กรณีศึกษา หมู่บ้าน

บางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ กรณีศึกษา หมู่บ้าน

บางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

เนื่องจากชุมชน บางตาวาเป็นชุมชนที่ประสบกับปัญหาของภัยพิบัติผู้วิจัยจึงเลือกที่จะ
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ ท าให้มีการเตรียมความพร้อมภัยพิบัติของ
ชุมชน การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติชุมชน น าไปสู่แนวทางจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ
ของชุมชนหมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 ในต าบลบางตาวา 

ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ ผู้ที่ได้รับประสบการณ์จากภัยพิบัติใน

หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีจ านวน 10 
คนเป็นผู้ที่มีพื้นท่ีพักอาศัยติดกับทะเลจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ ท าให้ชุมชนได้มี
การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและผู้ที่ได้รับ ผลกระทบในชุมชนมี
ส่วนร่วมและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติชุมชนโดยมีกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจ านวน 10 คนเป็นกลุ่มที่จะจัดตั้งกองทุนภัย
พิบัติในชุมชน และผู้น าชุมชน 3 คนผู้ใหญ่บ้าน นายก (อบต.) รองนายก (อบต.) และผู้
จัดตั้งกองทุน 4 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ 
เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลมีความ

หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกต เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
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จริงในพื้นที่และตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น มีเครื่องมือใน
การศึกษาดังนี้คือ แบบส ารวจ ส ารวจของชุมชนร่วมกับชาวบ้านโดยใช้เครื่องมือศึกษา
ชุมชน ได้แก่ แผนท่ีชุมชน แผนท่ีทรัพยากร ผังเครือญาติ ผังผู้รู้ ตารางการใช้เวลาใน 1 
วัน เส้นเวลา ล าดับเหตุการณ์ ใยแมงมุมปัญหา การประเมินชุมชนและหาทางออก 
ดอกไม้ในใจฉัน และชุมชนในฝัน แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรยีมความพร้อมการมีส่วนร่วมและการจัดตั้ง
กองทุนภัยพิบัติของชุมชน หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 บางตาวา การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) การสนทนากลุ่มที่มีประสบการณ์การเตรยีมความพร้อมการมีสว่น
ร่วมและแนวทางการจัดตั้งกองทุนของชุมชน หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 บางตาวา การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสังเกตอยู่นอกวง ไม่
เข้าไปร่วมในกิจกรรมของชุมชน เนื่องจากผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านเวลาในการศึกษาและ
วิเคราะห์ ท าให้ข้อมูลที่ได้อาจจะไม่ละเอียดเท่ากับวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และ
แบบสังเกตพฤติกรรม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกลักษณะด้านจิตพิสัย เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีน้ าใจ และความ
รับผิดชอบ เป็นต้น 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษา “แนวทางการจัดตั้งกองทุนการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) และข้อมูล
ปฐมภูมิ (primary data) ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการท า
วิจัยในครั้งนี้ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อท าความเข้าใจกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวทางการ
จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ และข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
โดยตรง เช่น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต  

ในเบื้องต้น ผู้วิจัยเลือกใช้การส ารวจและการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูล ส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ประเด็นที่น่าสนใจส าหรับงานวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้กับ
การสัมภาษณ์ที่มีลักษณะการสัมภาษณ์ที่อยู่ระหว่างการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับ
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การสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนี้ นิยมใช้กับการวิจัย
เชิงคุณภาพซึ่งต้องการความยืดหยุ่นของข้อประเด็นค าถามเพื่อการเก็บข้อมูล ในขณะที่
ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมประเด็นศึกษาอย่างครบถ้วน   

ในการบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์และ
พูดคุยกันแบบเป็นกันเองกับชาวบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเสร็จสิ้นร่วมกันในหมู่บ้าน
บางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวาอ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อประโยชน์ในการ
น ามาศึกษาในภายหลัง 

3.4 การพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล โดยช้ีแจงให้ผู้ให้ข้อมูล 

ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย การปกป้องชื่อและข้อมูล รวมทั้งการเก็บข้อมูลและ
การเก็บรักษาความลับขอความร่วมมือในการเข้าร่วมวิจัยความสมัครใจ โดยอธิบายถึง
สิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัยได้ทุกเวลาและการถอนตัวนั้นไม่มีผลเสียใด ๆ หาก
การเข้าร่วมในวิจัยครั้งนี้ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกิดความไม่สบายใจ รู้สึกเป็นทุกข์จะ
ได้รับการช่วยเหลือด้านจิตใจโดยการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งกองทุน หมู่บ้านบางตวา 2 ต าบล

บางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี” ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ ผลเชิง
คุณภาพ โดยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจชุมชน ส ารวจพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ ส ารวจจากปัญหาชาวบ้าน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ข้อมูล สัมภาษณ์ข้อมูลแนวทางการจัดกองทุนกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10 คน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 10 คน ผู้น าชุมชน 3 
และผู้ที่มีความรู้ในการจัดตั้งกองทุน 4 คน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิง
พรรณนาได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ มาเป็นการหาค าตอบ
โดยเอาข้อมูลแบบส ารวจโดยใช้เครื่องมือชุมชน และข้อมูลแบบสัมภาษณ์มาเป็นกล
ยุทธ์การใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อหาความน่าเชื่อถือในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องเพียงพอและความเช่ือถือได้ของข้อมูลว่าสามารถตอบปัญหาของการศึกษา
ได้อย่างครบถ้วนของข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ 
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4. การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด  
กองทุนภัยพิบัติจะต้องมีการบริหารจัดการที่ เหมาะสม “การบริหาร” 

หมายถึง เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานในองค์การเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ตั้งไว้ การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย การใช้กระบวนการอย่างมี
ระเบียบ โดยอาศัยปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารคือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และการ
จัดการ “ผู้บริหาร” จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ชักจูงสมาชิกให้มาช่วยเหลืองานของ
องค์กรและให้เกิดความร่วมมือกัน โดยอาศัยหลัก 7 ประการ คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การจัดการด้านบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน และการ
จัดการงบประมาณ ส่วน “การบริหารจัดการ” คือ การใช้ความรู้ที่เป็นศาสตร์และ
ทักษะ ที่เป็นศิลป์ในการน าเอาทรัพยากรการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการ มีระบบระเบียบแบบแผน เพื่อ
สามารถ ด าเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายอย่างมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Wirachnipawan, 2545) 
 ส่วนแนวคิดเรื่อง การจัดตั้งกองทุนโดยการบริหารจัดการทุนชุมชน กรมการ
พัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน โดยการบูรณาการและเช่ือมโยงกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/
ชุมชนให้มี การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และใช้
เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
(Office of Insurance Commission, 2012) 
 แนวคิดทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมท า บนฐานของความไว้
เนื้อเช่ือใจ สายใยผูกพัน และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมผ่านระบบความสัมพันธ์ที่มี
การสะสมในลักษณะเครือข่ายของ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน สถาบัน วัฒนธรรม 
และองค์ความรู้ ซึ่งจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม และการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิด
จากทุน 4 ประเภทที่ส าคัญ คือ ทุนทางกายภาพ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนมนุษย์ 
และทุนทางสังคม (Khamman, et al, 2008) 
 การจัดหาเงินทุนหลังเกิดภัยพิบัติ มีลักษณะของการรองรับความเสียหายที่
เกิดจากภัยพิบัติ ขณะที่การจัดหาเงินทุนก่อนเกิดภัยพิบัติ มีลักษณะของการควบคุม
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติโดยปกติแล้ว รัฐบาลส่วนใหญ่มักนิยมเครื่องมือในการ
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จัดหาแหล่งเงินทุนหลังเกิดภัยพิบัติมากกว่าเครื่องมือในการจัดหาแหล่งเงินทุนก่อนเกิด
ภัยพิบัติ เนื่องจากรัฐบาลมักไม่ตระหนักถึงความเปราะบางต่อภัยพิบัติธรรมชาติ และ
รัฐบาลมักมองข้ามความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีความรุนแรงสูง ซึ่งในรอบหลายปีจะ
เกิดขึ้นสักครั้ง ท้ังนี้ เมื่อภัยพิบัติที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นและรัฐบาลมีเงินทุนส ารองกรณี
ฉุกเฉินไม่เพียงพอหรือ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของรัฐบาลส่วนใหญ่คือการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และการ
รอรับการบริจาคของต่างประเทศข้อเสยีของการจัดหาแหล่งเงินทุนหลังการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติมี ดังนี้ 1) การรอรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศมักใช้ระยะเวลายาวนาน
กว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งอาจท าให้ปัญหาและความเสียหายทวีความรุนแรงมากขึ้น 
2) การพิจารณาและจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับภัยพิบัติก่อให้ เกิดต้นทุนค่าเสีย
โอกาสในการใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 3) จ านวนเงินช่วยเหลือของต่างประเทศนั้นมีจ านวนจ ากัด และไม่เพียงพอ
กับมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าการจัดหาแหล่งเงินทุนก่อนการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติจะมีลักษณะของการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า โดยชาติชาย ชินเวชกิจ
วาณิชย ์(Chinvetkitvanit, 2018) กล่าวว่า การจัดหาเงินทุนหลังเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
(Ex Post Financing Instrument) เป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนท่ีช าระค่าความเสียหาย 
(Loss Financing) หลังจากภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น เพื่อฟื้นฟูสภาพ (Recuperation 
and Recovery) บูรณะซ่อมแซม และก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างและโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ที่ช ารุดเสียหาย รวมทั้งบรรเทา เยียวยาและช่วยเหลือภาค
ครัวเรือน และภาคธุรกิจที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ การจัดหาแหล่งเงินทุนก่อน
การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ (Ex Ante Financing Instrument) เป็นการจัดหาแหล่ง
เงินทุนช าระค่าความเสียหายก่อนที่ภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในรูปของการ
สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน การลดความเปราะบางทางการเงิน การลดความเสี่ยง
และความเสียหายจากภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  (Fiscal Policy Office, 
2011) 

แนวคิดสวัสดิการสังคม มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนใน
สังคมตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งตาย อาจกล่าวได้ว่าวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) ของคนใน
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สังคม แต่ละคนต้องได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ต่อการด ารงชีวิต เช่น บริการด้าน
สุขภาพอนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านที่อยู่อาศัย ในทางปฏิบัติรัฐจะดูแล
รับผิดชอบเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่
มีปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะหน้าที่ของรัฐที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การดูแล
รับผิดชอบให้คนทุกคน ในสังคมได้รับบริการสังคมหรือบริการสวัสดิการสังคมของรัฐ  
ฉะนั้นสิทธิของประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐ (Civil Right) ก็ควรจะได้รับ
บริการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของรัฐ ในฐานะผู้ปกครองที่มีอ านาจซึ่งมีหน้าที่
โดยชอบธรรมที่จะจัดสรรทรัพยากรให้แก่ประชาชนและรัฐสวัสดิการ (Welfare State) 
(Office of Social Development and Human Security, Nakhon Ratchasima 
Province, 2017) 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (Office 
of Social Development and Human Security, Nakhon Ratchasima 
Province, 2017) ให้นิยามว่า “สวัสดิการสังคม” หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดตั้งขึ้น
โดยหน่วยงานทั้งของรัฐและอาสาสมัครเพื่อมุ่งป้องกันและขจัดปัญหาสังคม หรือ
ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล กลุ่ม และชุมชน นอกจากนี้  ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ระบุว่า “สวัสดิการสังคม” 
หมายความว่า ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ปัญหา การ
พัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างท่ัวถึง เหมาะสม เป็นธรรมและ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท้ังทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน
และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดย
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับและการมีส่วนร่วมในการ
จัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ และ “การจัดสวัสดิการสังคม” (มาตรา 3 วรรคสอง) แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวหมายความว่า การจัดบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการก าหนด  
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5. ผลการวิจัย 
 5.1 บริบทชุมชนบ้านปากบางตวา  
 หมู่ 2 บ้านบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี มีประชากรทั้งสิ้น 2,888 
คน 742 หลังคาเรือน ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17 และผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 
83 (Nongjik Municipality Nongjik District Patani Province, 2021) ชุมชนนี้พื้นที่ติด
ชายฝั่งทะเล แต่ปรากฏว่ามีน้ าจืดตลอดปี ชาวบ้านจึงตั้งช่ือว่า "ควาลออาเยรตาวา" ซึ่ง
แปลว่า "ปากบางน้ าจืด" ต่อมาได้เปลี่ยนค าหลังเป็น "ตาวา" แปลว่า น้ าจืด และให้ ช่ือ
ต าบลว่า "บางตาวา" ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการประมงเป็นอาชีพ
หลัก และรับจ้างเป็นอาชีพรอง รายได้ของราษฎรจึงไม่แน่นอน การศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
การจัดตั้งบ้านเรือนแบบแออัดยัดเยียด เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง  พื้นที่ต าบล 
บางตาวา เป็นต าบลที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก รายได้ของ
ราษฎรจึงไม่แน่นอน การศึกษาอยู่ในระดับต่ า การจัดตั้งบ้านเรือนแบบแออัดยัดเยียด 
เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เขตพื้นท่ีทิศเหนือ ติดกับ อ่าวไทยทิศใต้ ติดกับ ต าบล  
ตุยง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง
ปัตตานีทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีอาชีพอาชีพ
หลัก ประมงอาชีพเสริม รับจ้างสาธารณูปโภคมีไฟฟ้า 2 หมู่บ้าน มีประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง 
โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง มีถนนทางเท้าในหมู่บ้านทั้ง 2 หมู่การเดินทางเดินทางโดย
รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จากที่ว่าการอ าเภอหนองจิก ถึงหมู่ที่ 1 ต าบลบางตาวา 
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอ าเภอหนองจิก ถึงหมู่ที่ 2 ระยะทาง 3 กิโลเมตร
ผลิตภัณฑ์ปลาเค็ม (Bangtawa Subdistrict Administrative Organization, 2015) 

 5.2 แนวทางการจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติ  
 การให้ชุมชนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นแนวคิดหลักของ มยส. ใน
การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
เกิดศูนย์การจัดการภัยพิบัตใินชุมชนโดยกลุม่ผูห้ญิง โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือ ช่วย
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ให้เกิดผลิตภัณฑ์จากต าบลและชุมชนสามารถขายสินค้าเพื่อน ารายได้มาสู่การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อเตรียมรับความพร้อมกับภัยพิบัติด้วยตนเอง 
 ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการ
ก าหนดชะตาชีวิตของตัวเอง และมีอ านาจในการจัดการยามสถานการณ์ฉุกเฉิน มยส. 
เชื่อว่า หากผู้หญิงมีอ านาจในการจัดการทรัพยากรที่เป็นของตนเอง จะสามารถมั่นใจได้
ว่าจะสามารถช่วยชีวิต ดูแลตนเองและกลุ่มคนเปราะบาง เช่น เด็ก คนพิการ ใน
สถานการณ์ภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น ตรงกับแนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนาที่มุ่งให้ประชาชนใน
พื้นที่พึ่งพาตัวเองได้ด้วยหลักประชารัฐ โดยมีกรอบการด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับ
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อกับเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ข้อ 4.7 การสร้างการ
ยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ ตัวช้ีวัดหลักที่ส าคัญคือ จ านวนผู้หญิงที่เข้าร่วม
กองทุนมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น และผู้หญิงจะสามารถสรา้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ ควรมี
รายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลายเป็นแกนน าในการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 มยส.ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ 3 กิจกรรม 
ได้แก่ การอบรมการเขียนโครงการเบื้องต้นและการท าบัญชีครัวเรือน เมื่อวันที่        
24 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการสอนพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ส าคัญส าหรับการจัดตั้ง
กองทุน จากวิทยากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี หลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรมอบรม ชุมชนจะต้องเขียนโครงการเพื่อน าเสนอขอรับทุนสนับสนุน
จ านวน 5,000 บาท และมีการติดตามจากผู้ประสานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 5.3 แนวทางการจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติของชุมชน  
 จากการด าเนินกิจกรรมระหว่าง มยส. กับชุมชนหลังจากวันที่ 24 กันยายน 
2564 เป็นต้นมา มยส. มีการนัดพบกับชุมชนและลงพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ พบว่า ชุมชน
สามารถเตรียมความพร้อมในการสร้างกองทุนส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ มยส.วางแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ 
โดยเชิญแกนน าสตรีมาเข้าร่วมการอบรมด้วยความสมัครใจ ให้แนวทางการจัดตั้ง
กองทุนชุมชนว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ถ้ากรรมการทุกคนร่วมท า
หน้าท่ีที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถและสามารถน ากองทุนชุมชนไปเป็นแบบอย่าง
ได้ และสามารถน ากองทุนในส่วนนี้ไปใช้ได้ เลยโดยไม่ต้องรอหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
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ช่วยเหลือ เพราะหน่วยงานภายนอกอาจมีความล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการเร่งด่วน
ฉุกเฉินของชุมชน ชาวบ้านเล่าว่า การช่วยเหลือของรัฐ ไม่ได้บอกว่าจะมาช่วงไหน ผ่าน
ช่องทางไหน การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถน าเงินมาใช้ในนามฉุกเฉิน “การ
จัดตั้งกองทุนของชุมชนมีแหล่งเงินทุนสนับสนุน มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความ
สมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) โดยทางชุมชนมีการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์มา 1 ชนิดเพื่อ
จ าหน่ายน าก าไรเข้ามาต่อยอดกองทุนและทางชุมอยากให้มีสวัสดิการสงัคมในการจัดตั้ง
กองทุนที่ดีรวมทั้งชุมชนต้องสวัสดิการสังคมในอนาคต” (Doloh, Niteemung, and 
Jehma, Interview, 2020) 
 5.4 การจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติ 

การจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติมาจากกลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้
เข้าร่วมอบรมจากเครือข่ายผู้หญิงกับภัยพิบัติ ที่จะสามารถพัฒนาไปได้โดยต้องมี 3 วิธี
ดังนี้  คือ (1) การติดตามดูแล (2) การท าให้กองทุนเกิดรายได้ จากการท าอาชีพทาง
เศรษฐกิจ ท าให้ยั่งยืนข้ึนโดยการติดตามอย่างใกล้ชิด และ (3) คณะกรรมการต้องมีมาก
พอท่ีจะบริหารจัดการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง กองทุนชุมชนก็จะสามารถพัฒนาและ
ต่อไปได้ ถ้ากรรมการทุกคนร่วมท าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถและ
สามารถน ากองทุนชุมชนเป็นแบบอย่างได้ใหแ้ก่ชุมชนอื่นได้ 
 5.5 ข้อเสนอด้านสวัสดิการชาวบ้าน 
 ในส่วนของสวัสดิการจากการประชุมร่วมกันกับชาวบ้าน นั้น พบว่า ชาวบ้าน
เห็นว่าควรมีการท าสวัสดิการ โดยในส่วนหัวข้อประเด็นสวัสดิการชุมชน ผู้เขียนควรมี
การเรียบเรียงใหม่ ว่า ชาวบ้านที่ร่วมจัดตั้งกองทุนนั้น มีความเห็นว่าควรมีการจัดท า
สวัสดิการเพิ่มเติม ซึ่งชาวบ้านได้เสนอดังนี้ คือ สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และ
สวัสดิการครัวเรือน  
 ความต้องการสวัสดิการทางสังคม เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
ป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง ส าหรับสวัสดิการชุมชน คนในชุมชน
จะต้องเป็นกระแสหลักในการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการชุมชนคิดว่าดีหากทุกคนคิด
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส าหรับสวัสดิการครัวเรือน พบว่า ชุมชนต้องการสวัสดิการ
ครัวเรือนดูแลคุ้มครองสิทธิของสังคมเพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ส าคัญ หาก
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ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ ญาติ เพื่อนบ้านจะท าหน้าที่ดังกล่าวแทนช่ัวคราวดีหาก
ทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบมีคุณธรรม เพราะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ส าคัญ หาก
สวัสดิการของครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ได้ ญาติ เพื่อนบ้านจะท าหน้าที่ดังกล่าว
แทนช่ัวคราวดีหากทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบมีคุณธรรม  
 
6. อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติหมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 
ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวทางจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน ผู้ศึกษาได้น ามาอภิปรายดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 แนวทางการจัดต้ังกองทุน คนในชุมชน หมู่บ้านบางตวา จะ
สามารถจัดการตนเอง โดยจัดการตนเองจากการบริหารจัดการทุนชุมชน ซึ่งได้แก่คน 
องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองไปสู่เปา้หมายอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับ (Chinvetkitvanit, 2018) ทีก่ล่าวว่า จากการศึกษาการจัดการภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยวิธีการจัดหาแหล่งเงินทุนในประเทศไทย จะเน้นเฉพาะการจัดหา
แหล่งเงินก่อนการเกิดภัยพิบัติในลักษณะการประกันภัย 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) การ
ประกันภัยรายย่อย 2) การประกันภัยระดับประเทศที่บริหารโดยรัฐบาลและเอกชน 3) 
การประกันภัยภาครัฐบาล  

ประเด็นที่ 2 การจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติ จะสามารถพัฒนาไปได้โดยต้องมี 3 
วิธีดังนี้  คือ 1) การติดตามดูแล 2) การท าให้กองทุนเกิดรายได้ จากการท าอาชีพทาง
เศรษฐกิจ ท าให้ยั่งยืนขึ้นโดยการติดตามอย่างใกล้ชิด 3) คณะกรรมการต้องมีมาก
พอท่ีจะบริหารจัดการอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่อง กองทุนชุมชนก็จะสามารถพัฒนาและ
ต่อไปได้ ถ้ากรรมการทุกคนร่วมท าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสุดความสามารถและ
สามารถน ากองทุน ชุมชนเป็นแบบอย่ างได้ ให้ แก่ ชุมชนอื่นได้  สอดคล้องกับ 
(Trakulkarn, 2018) ที่เห็นว่า รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้เป็นทางเลือกส าหรับ
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนที่ประสบความส าเร็จได้ ไปใช้ในการก าหนดแนว
ทางการสนับสนุนและควบคุมการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้
เป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ  
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ประเด็นที่ 3 สวัสดิการสังคม ชุมชนต้องการสวัสดิการสังคมการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม ทั้งทางด้านการศึกษา และสุขภาพ
ของคนในชุมชน สอดคล้องกับ (Office of Social Development and Human 
Security, Nakhon Ratchasima Province, 2017) ที่อธิบายว่า การจัดสวัสดิการ
สังคมขององค์กรชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมที่จะวางรากฐาน
ที่จะพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยให้
ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเน้นให้ความส าคัญในบริบทของความ
ยากจน ความมั่นคงของมนุษย์ ทุนทางสังคมและชุมชน การมีส่วนร่วม สวัสดิการสังคม
และชุมชน  
 ประเด็นที่ 4 สวัสดิการชุมชน ชุมชนต้องการสวัสดิการชุมชนในเรื่องการ
จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติยังไม่มีการระดมทุนและคนในชุมชนสามารถเป็นกระแสหลักการ
เปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการได้ดีหากทุกคนมีความคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย และ วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ 
(Wongsurawat, Choonhaklai, and Natrujirote, 2019) ซึ่งกล่าวว่ากระบวนการ
บริหารจัดการด้านผู้น า ผู้น ากองทุนหมู่บ้านจะต้องเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ความเสียสละ เป็นผู้รับผิดชอบในหน้าที่และบทบาทของตนเอง ในการด าเนินงานผู้น า
กองทุนจะมีการศึกษาหาความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ น าเสนอแก่สมาชิกและ
ชุมชนให้น าไปใช้ และการสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการกองของบุคลาการของกองทุน 

ประเด็นที่ 5 สวัสดิการครัวเรือน ชุมชนต้องการสวัสดิการครัวเรือนดูแล
คุ้มครองสิทธิของสังคม หากครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ ได้ ญาติ และเพื่อนบ้านจะ
ท าหน้าที่ ดั งกล่าวแทนช่ัวคราวดี โดยทุกคนนั้นมีความรับผิดชอบมีคุณ ธรรม            
ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 
(Office of Social Development and Human Security, Nakhon Ratchasima 
Province, 2017) ที่ช้ีว่าสวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชุมชนซึ่งมีการจัดสวัสดิการสังคม
จากฐานทรัพยากรเป็นการจัดสวัสดิการเพื่อทุกคนเน้นการสร้างความมั่นคง และการจัด
สวัสดิการจากฐานวัฒนธรรมได้แก่การเกื้อกูลและช่วยเหลือเครือญาติ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ขนิษฐา ทองเย็น (Thongyen, 2015) ที่กล่าวว่า สวัสดิการชุมชนกิจกรรมหรือระบบที่
ชุมชนร่วมกันคิดกันจัดการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชุมชน  

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ควรมีการจัดตั้งกองทุนหลายๆ กองทุนภายในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาอย่างเข้มแข็งได้ในอนาคต 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาวาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม
อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านในพื้นที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในเชิงนโยบายแนว
ทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติเพื่อให้ชุมชนสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
และชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติของชุมชน 
หมู่บ้านบางตวา หมู่ที่ 2 ต าบลบางตาวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ชุมชน
ได้ปฏิบัติตามรูปแบบแนวทางการจัดตั้งกองทุนในการเตรียมความพร้อมและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและชุมชนสามารถช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉินเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ และชุมชนสามารถมีรูปแบบการสร้างเครือข่ายสวัสดิการให้หมู่บ้านอ่ืนหรือชุมชน
อื่นได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การทัศน
ศึกษา ณ โรงแรมระดับ 5 ดาว  ของนักศึกษาที่ เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ อีกทั้งศึกษาประโยชน์ของการทัศนศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยแบบเชิง
คุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและภาพถ่ายพร้อมค าบรรยาย 
กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จ านวน 50 คน จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังรวบรวมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจากนักศึกษา
จ านวน 7 คน หนึ่งสัปดาห์หลังจากการทัศนศึกษา ข้อมูลแบบสอบถามได้รับการ
ค านวณเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
ภาพถ่ายพร้อมค าบรรยายได้รับการถ่ายทอดและวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบสามเส้ากับ
ข้อมูลค้นพบเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า การทัศนศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงนอกช้ันเรียนและท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของ
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จัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง (Lecturer in Business English, Faculty of 
Commerce and Management, Prince of Songkla University, Trang Campus), Email: 
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ภาษาอังกฤษในท่ีท างาน ผลการวิจัยยืนยันว่าการทัศนศึกษากระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนา 
ตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษและการวางแผนอาชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้สอนและ
ผู้บริหารหลักสูตรในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ควรจัดการเรียนการสอนเชิงประสบการณ์
เช่นการทัศนศึกษาลงในแผนการสอนและหลักสูตรเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ทัศนศึกษา การเขียนบรรยายใต้รูปภาพ      
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  
Abstract 

This study aimed to investigate Thai EFL students’ perceptions of 
their guided field trip experiences in a five-star hotel. It also investigated 
the benefits gained from the field trip. The study used a qualitative 
framework with the integration of numerical data. The data was collected 
using a questionnaire and photovoice from 50 third-year students from a 
university in Southern Thailand. In addition, a semi-structured interview 
was conducted and collected from seven students. The research 
instruments were proceeded one week after the field trip. The 
questionnaire data was computed to find the mean and standard 
deviation. In contrast, the interview data and photovoice obtained from 
the students were transcribed and analyzed then triangulate with the 
quantitative findings. The key findings revealed that the field trip offered 
direct learning opportunities beyond classroom settings, and the students 
realized the importance of English in the workplace. The findings also 
confirmed that the students were aware of the need for English language 
skills improvement and future career goal setting. Since the students 
found the guided field trip meaningful and valuable, the instructors and 
school administrators might include experiential learning activities such as 
field trips in their lesson plans and course curricula. 
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Keywords: Experiential Learning, Guided Field Trip, Photovoice, English 
Language Skills Improvement 
 
1. Introduction 
 Bringing textbooks to class, sitting at the same desk, and taking 
lecture notes is the traditional way of learning. Especially in Thai EFL 
context, the students are confronted with long, silent periods because of 
environmental factors, cultural face-saving expectancies, lack of self-
confidence, language-barrier anxiety, lack of English language proficiency, 
and negative attitudes toward learning a new language (Wilang, 2017). 
Teachers need to make the learning process more active and engaging by 
keeping them busy and involved in particular course-related activities at 
all times (Felder and Brent, 2009; Rohlf, 2015). In this way, students have 
the ability to produce learning outcomes effectively. (Moreover, DeWitt 
and Storksdieck (2008) state that it will be the most excellent opportunity 
for students to explore, discover, and experience the real world. This is 
called ‘experiential learning’ − the learning method that puts knowledge 
into practice. (Bruening et al., 2002) proposed that experience-based 
learning in the form of field trips and tours can promote students to 
directly explore the nature and structure of their own ideas, and learn 
beyond the classroom setting.   

Most field-trip orientated researches have been conducted in 
scientific and geographical fields. (Lima et al., 2010) examined whether the 
field trip activity to the gold mine, following the Orion’s model (Oriion, 
1993) could develop geological literacy. They found that this informal 
teaching activity helped students substantially in terms of concrete 
observation of phenomena, conceptualization, and the promotion of 
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scientific literacy. (Fuller, 2006) also surveyed students’ perceptions on the 
value of a field trip in physical geography, comparing it with other methods 
of teaching. It was revealed that field trips enhanced students’ real-life, 
hands-on experience, understanding of their subject, and their social 
interactions. In a study conducted on an international agricultural field trip 
to Puerto (Rico, Bruening et al., 2002) used the pre and post-experience 
interviews for data collection. The finding showed that the students 
valued the field trip as a significant learning experience. 

However, fewer studies have been conducted in the hospitality 
and tourism studies compared to other fields. (Kim et al., 2018) revealed 
that the most popular research subjects among 171 review studies on 
tourism and hospitality from 1987 to 2016were on economics and finance, 
customer behavior, and marketing. Thus, this research aims to investigate 
students’ perceptions on experiential learning during field trips in 
hospitality studies through questionnaires, semi-structured interviews, and 
photovoice. Through these research instruments, it is anticipated that 
students will explain how and what experiences they gained from the field 
trip.  In other words, the specific objective of this research is to investigate 
the students’ attitudes towards their field trip experiences and what the 
benefits gained through guided field-trip experiences are. 

 
2. Literature Review 

2.1 Experiential learning  
 Kolb (2014) defined “experiential learning” as learning by doing. 
This belief of a dynamic and cyclical learning process was accepted among 
many instructors and educators in Higher Education (Harsell and O‘Neill, 
2010; Knott, Mak and Neill, 2013; Gomez-Lanier, 2017). Below, Kolb’s 
experiential learning model describes each phase of the learning process: 
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Figure 1: Kolb’s experiential learning model 

 
As shown in Figure 1, in the model’s first phase, the students are 

engaged in an authentic activity to gain knowledge. They use various 
senses, such as hearing, taste, smell, touch, and sight in a real-life situation. 
In the second phase, the learners have the opportunity to observe, review 
and reflect on their experiences to develop their understanding. The 
concept and conclusion occur in the next phase, where the learners 
interpret and theorize their experiences. Lastly, in the fourth phase, the 
students implement and apply their revised theory to solve the problems 
and to make decisions in a real-life situation.  

 
2.2 Guided field trip as out-of-class activities 
A field trip is one of the out-of-class activities that enhances the 

students’ learning in many ways. Field trips provide direct and hands-on 
experiences that help the students gain new knowledge and skills through 
cognitive learning (Orion, 1993; Rohlf, 2015). Moreover, learning out of the 
classroom and conventional laboratory is always enjoyable and exciting 
since the students explore the real world in varied situations. (Goh, 2011) 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      113  

 

 

also stated that a course-related field trip helps the students to shape and 
make decisions toward their future career pathway. This form of learning 
helps the learners to construct the Three Lenses of Ecological Framework: 
(a) the cognitive/affective or people-centered lens, (b) the place-centered 
lens, and (c) the culture lens (NRC, 2009) as exemplified below: 

a.) The cognitive/ affective or people-centered lens involves the 
knowledge, the development of the interest and the feeling.  

b.) The place-centered lens is defined as the setting, equipment, 
tools or program of the trip. 

c.) The culture-centered lens is determined through the teacher, 
the peers, and the people involved during the whole trip, 
such as special lecturers and the guided-tour staff.  

 To ensure a meaningful and affective trip outcome, many 
researchers proposed that the pre-trip, on-trip, and post-trip stages should 
be well organized (Orion, 1993; Goh, 2011; Rohlf, 2015; Tuma, Janes, and 
Cook, 2017; Coll, Coll, and Treagust, 2018). Regarding the pre-trip, it is very 
important that teachers brief and prepare their students well before the 
field trip to ensure that they are familiar with the events and activities that 
they will be participating in during the trip. Some useful assignments could 
guide the students and put them on the right track. These assignments 
may also help the students predict what they will experience during the 
trip. During the field trip, the students have the opportunity to observe, 
touch, listen and then categorize and measure the experiences in 
comparison to what they have learned in class. The final stage is the post-
trip stage. This stage helps the teacher to evaluate and assess what the 
students have gained from the field trip. Some examples of the post-trip 
stage include discussion, reflexive journal, and photovoice.   
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Several researchers have proposed the best practices of how 
teachers can get engaged to the field trip (DeWitt and Storksdieck, 2008). 
First of all, before the trip, the teachers should survey and become familiar 
with the locations that they are planning to take the students to 
(Anderson, Kisiel, and Storksdieck, 2006). Secondly, the objective of the 
trip should be made clear to the students so that they can set learning 
goals. Thirdly, the teacher should provide enough time for the students to 
inspect the environment during their visit. Lastly, the post-visit activities 
should be planned and set for the students to evaluate their experiences. 
The teacher’s role will maximize the meaning and effectiveness of the 
trip. 

2.3 The use of photovoice 
Photovoice is a method used to evaluate the students’ 

experiences from the trip. The students select their most favorite 
photographs that they captured during the trip and write a short paragraph 
to describe those images (Behrendt and Machtmes, 2016). There have 
been many studies on the use of photovoice and its benefits. (Behrendt 
and Machtmes, 2016) examined how the photovioce technique was useful 
in evaluating students learning during the biological field trip. At the end 
of the study, they found five positive benefits of using photovioce as an 
evaluation tool: (1) teachers use photovoice as a qualitative assessment; 
(2) teachers could see the whole picture of what the students have 
learned; (3) students were found to connect their prior interest to the 
current field trip; (4) students could apply their experience from the field 
trip to the future ones; and (5) students could reflect what they have 
learned during the writing of the captions. Similarly, among higher 
education students, Ingle and Johnson (2019) examined the reflections 
and experiences on study abroad in Peru. The students were required to 
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submit photovoice assignment after a short-term study abroad program. It 
was found that the students reflected the various dimensions of 
experiences such as culture, education, history, and society.  
 
3. Research Questions 
This study is set out to explore these following questions: 

1.) What are the EFL students’ perceptions toward guided field trips 
in hospitality studies? 

2.) What are the benefits gained through guided field-trip 
experiences? 

 
4. Research Methodology 

4.1 Research design and participants 
 The study used a qualitative framework with the integration of 

numerical data. Since this study was conducted in the area of hospitality 
studies, the participants were 50 third-year students majoring in Tourism 
Management studying at a government university in Southern Thailand. All 
the participants were undergraduate students who were enrolled in the 
English for Hotel Business course for that semester, with some having no 
previous field trip experience while others have had some experience, at 
least once. Additionally, they were required to do their internship the 
following year in the field of hospitality or tourism. They were invited to 
join a field trip to a five-star hotel which provided a special lecture by the 
hotel staff and conducted a full hotel inspection. All the students signed 
the consent forms at the beginning of the study to participate in this study 
voluntarily after the process and objective of the study had been 
explained to them. The students’ information was kept confidential, and 
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their opinions on this study did not in any way affect their final scores and 
grades in this course.  

 
4.2 Background and procedure of the guided field trip  

 The field trip was organized for students studying in the English 
for Hotel Business course. The trip served as an active teaching tool for 
students with the aim to provide them with hands-on experience in the 
hotel environment. Moreover, they would be able to connect their 
textbook knowledge to the real-world environment since the field trip 
took place two weeks before the course examination. The field trip 
process was divided into three phases: pre-trip, on-trip, and post-trip as 
follows (Goh, 2011): 

 
4.3 Pre-trip 

 According to Orion’s (1993) suggestion on the pre-trip stage, after 
four weeks of studying the course, all the students were asked to work in 
groups of four to search for five-star hotel information on the website. Two 
weeks before the hotel visitation, the field trip itinerary and the 
photovoice technique were given to the students to introduce them to 
what they could expect during the trip. Content about the hotel location, 
hotel services and facilities were presented to the students in class (in 
English) a week before the trip. This was to familiarize the students with 
the hospitality context in different dimensions. Some experienced hotel 
staff or trainees were also invited to give a special lecture to the students 
in the classroom. The guest speakers focused on hotel works and English 
usage in the workplace in the hospitality career. From this, the students 
saw the whole picture of the hospitality career and the importance of 
using English.  
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4.4 On-trip 
 The field trip was organized two weeks before the course 
examination. The students were accompanied by the researcherself during 
the students’ visit to the five-star hotel in Krabi, Thailand. It took two 
hours, by coach from campus. At the hotel, the students were warmly 
welcomed by the hotel staff. The staff took them on a guided tour around 
the hotel to visit the front office, recreational area, sport zone, restaurant, 
fitness center, and so on. During the field trip, the students were asked to 
photograph everything they thought was important, interesting, and 
impressive, using their own smart phones or cameras. Next, the students 
attended a special lecture in the meeting room by the training manager 
and other foreign staff of the hotel under the topic: “Opportunity in 
Hospitality Career.” The given lecture was conducted in both Thai and 
English to satisfy the different language needs of the audience.  

 
4.5 Post-trip 

 One week after the field trip, the instructor used the photovoice 
method adapted from Behrendt and Machtmes (2016) in the classroom 
with the students. The students selected their most favorite photographs 
that they captured during the trip and wrote a short paragraph to describe 
that image. All of the students were also asked to upload their photovoice 
on a Facebook group, thus, allowing everyone in class to see the pictures. 
The students gave some useful feedback on their peers’ photovoice. This 
method helped the instructor to evaluate what experiences the students 
gained from this field trip and discussed them in the class with the 
students. Additionally, the students wrote their own photovoice to report 
their experiential learning in the area of a career in hospitality. This was 
submitted one week after the field trip. Furthermore, the questionnaire on 
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the students’ field trip experiences was administered to collect 
information on their perceptions toward this experiential learning method. 
Finally, a semi-structured interview was conducted to gain further 
information from the students about the field trip.  
 

4.6 Research Instruments 
Questionnaire 
To answer the research question 1, the questionnaire was 

adopted in this study. The first part had open-ended questions about the 
students’ perceptions toward the field trip. The questions covered the 
Three Lenses of Ecological Framework such as the knowledge, the feeling, 
the setting, the tool or the program of the trips, and the people involved 
during the whole trip. The second part of the questionnaire contained 15 
statements of five Likert scales, ratings such as strongly agree, agree, not 
sure, disagree, and strongly disagree. The questions were adapted from 
(Sanders and Armstrong, 2008) and (Gomez-Lanier, 2017). It should be 
stated here that this questionnaire had been piloted with the previous 
batch of students with the same field trip experience in hospitality - they 
shared the same year and major in Tourism Management. The revised 
version of questionnaire was reviewed by two experienced researchers to 
increase the validity and reliability of the questionnaire. The students’ 
perceptions toward their experiential learning were collected from the 
questionnaire after the activities. For the first part of the questionnaire 
analysis, the responses of the students were listed and grouped according 
to their similarities, whereas in the second part, the data was computed 
for means scores and standard deviation by using SPSS.  
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Semi-structured interviews 
 At the end of the questionnaire, the students were asked whether 
they were interested in being interviewed by the researcher or not. The 
interested students gave some useful information about the activities in 
details in order to gain more insights about the field trip. The semi-
structured interview, based on the experiences of the field trip in 
hospitality studies, was adopted to answer the research question 2. The 
questions were within the scope of the benefits of the field trip 
experiences, such as realizing the importance of English, what experiences 
they gained from the field trip, and how the field trip influenced their job 
training and career decision in the future. The interview with the students 
about their perceptions on the field trip to the five-star hotel was recorded 
and transcribed. A thematic analysis was used to group and interpret the 
student’s responses. 
 

Students’ photovoice 
One week after the trip, the students submitted their photovoice 

on the hotel visit in a form of narrative writing to evaluate what they 
obtained from the experiential learning. The students were asked to take 
photographs during the trip. They chose their top five photos and 
described them in terms of the experiences they gained from the trip and 
their feelings toward those images. The photovoice was read and analyzed 
to triangulate the information derived from the students. The captions that 
the students wrote on the photos were used as the interview transcript in 
order to get some interesting points which otherwise might be impossible. 
In this study, photovoice was used as participatory action research 
strategies to evaluate how and what experiences the students gained from 
the field trip.  
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5. Findings of the Study 
 According to the data collected on the students’ perceptions and 
experiences of the field trip, this section presents the finding and 
discussion from quantitative data and qualitative data respectively. 
 

5.1 Students’ perceptions toward the guided field trip 
The closed-ended questionnaire aimed to answer the research 

question 1 “What are the EFL students’ perceptions toward a guided field 
trip in hospitality studies?” It was composed of 15 statements about the 
perceptions of the students toward the field trip in hospitality studies 
following the five-point rating scale representing strongly agree, agree, 
moderately agree, disagree, and strongly disagree. The mean scores and 
standard deviations were computed and calculated as shown in the Table 1. 

 
Table 1: The students’ perceptions toward field trip experiences in 
hospitality studies 

Questions Min Max Mean SD Level of 
Agreement 

1. The field trip offers 
multiple and direct 
learning opportunities 
beyond classroom 
settings.  

4 5 4.77 .425 strongly 
agree 

2. The field trip 
provides the 
opportunities for 
students to ask and 
discuss with the 

4 5 4.50 .505 agree 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      121  

 

 

Questions Min Max Mean SD Level of 
Agreement 

experienced hotel 
staff about their future 
career in hospitality. 
3. The students learn 
the system of hotel 
management from the 
visit. 

3 5 4.25 .601 agree 

4. The field trip boosts 
what the students 
have learned in their 
classroom. 

4 5 4.63 .489 strongly 
agree 

5. Field trips help the 
students to build their 
own conceptual 
framework about 
hotel businesses. 

3 5 4.33 .559 agree 

6. Searching the 
information about 5-
star hotel on the 
websites in the pre-
trip stage, helps the 
students to become 
familiar with the 5-star 
hotel.  

3 5 4.29 .582 agree 

7. Talking with seniors 
who have experiences 

3 5 4.42 .577 agree 
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Questions Min Max Mean SD Level of 
Agreement 

in hospitality job 
training, helps the 
students to see the 
whole picture of hotel 
businesses. 
8. Photovoice is an 
effective way to 
evaluate what the 
students have gained 
from the field trip. 

3 5 4.65 .526 strongly 
agree 

9. The field trip, 
experiences out of the 
classroom, is very 
meaningful.  

3 5 4.77 .472 strongly 
agree 

10. The field trip is a 
very fun and relaxing 
learning approach.  

3 5 4.65 .565 strongly 
agree 

11. During the trip, the 
students have 
opportunities to 
interact with their 
peers. 

3 5 4.48 .618 agree 

12. The field trip helps 
the students to make 
decision on choosing 
jobs.  

3 5 4.54 .582 agree 
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Questions Min Max Mean SD Level of 
Agreement 

13. Experiences and 
knowledge from the 
field trip could be 
applied to the future 
career.  

3 5 4.58 .539 agree 

14. The students 
realize how important 
the English language is 
in the workplace. 

3 5 4.83 .429 strongly 
agree 

15. The field trips 
promote the students 
to develop the 
transferable skills in 
the hotel jobs.  

4 5 4.63 .489 strongly 
agree 

Total Average 3.27 5 4.55 0.53 agree 
 
After analyzing the data, the results show that the total average 

was 4.55 that fell into the “agree” level. The highest score of 4.83 was in 
the item that indicated that the students realize how important English 
language in the workplace is, representing the “strongly agree” level. The 
students also thought that the field trip offers multiple and direct learning 
opportunities beyond classroom setting, and this out-of-classroom 
experience was very memorable which fell into the “strongly agree” level. 
In contrast, the lowest score was 4.25, in the “agree” level, stating that 
the students learned about the hotel management system only during the 
visit.   
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5.2 Benefits of gaining guided field-trip experiences  
The findings from qualitative data were derived from an open-

ended questionnaire, semi-structured interview, and photovoice. These 
research instruments answered the research question 2 “What are the 
benefits of gaining guided field-trip experiences?” and showed some 
interesting results in the study. This could be categorized into the Three 
Lens theory (Behrendt, 2015); the people-centered lens, place-
centeredlens, and culture centered lens, as follows; 

5.3 The people-centered lens 
The people-centered lens focuses on knowledge, development 

of interest, and feeling. According to the key finding from the open-ended 
questionnaire, the interview, and photovoice, most of the positive 
responses were categorized in this lens. For example, the students gained 
the knowledge of five-star hotel including hotel characteristics, hotel 
management, and several duties in hospitality. The findings from 
photovoice reveal that most of the knowledge the students gained were 
about the information of the hotel, such as the design, the atmosphere, 
the rooms, and the building. They also described the characteristics of 
each room type. In this way, the students could apply their new 
experiences to their future career. In the photovoice, some students, who 
were interested in being a bartender or chef, took some photos in the bar 
and the kitchen respectively, and they connected them to their potential 
future careers in hospitality. Some students captured the pictures of the 
hotel and added their feeling about those captured pictures. 

Most of the students stated that visiting a five-star hotel enriched 
their knowledge in hospitality studies in terms of English usage, hotel 
management, and hotel services.  
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One student from the interview explained that the importance of 
using Englishpas: 

“I cannot speak other languages, so I have to use English as the 
medium to communicate with others… I think I should practice English 
more when I have free time...” 

In the questionnaire, the students also mentioned that they 
learned about the duties and responsibilities of each hotel department 
(27.12%). Similarly from the interview, some respondents said that they 
could decide on what they would do in their future career and job training. 

“Before I visited the hotel, I only had the idea that there are just 
two departments in the hotel where I could do the job training in: Front 
Office and Food and Beverage. But when I attended the lecture from the 
hotel staff, I learned that there are many more departments I could 
choose from.” 

For the development of interests, many of the students realized 
the importance of English language in the workplace after the field trip. 
Moreover, the result from the interviews confirmed that the students 
gained more interest in working in the hospitality industry. They kept the 
possibility of a hospitality career as an option for their future career path. 
This is in line with (Bruening et al.’s, 2002) survey of the impact on 
student’s participation in international agricultural trip to Puerto Rico. They 
claimed that the activity allowed their students to develop both cognition 
and affection since they had the opportunity to learn directly about 
agriculture and Puerto Rican culture.  

 
5.4 The place-centered lens 
The second lens is the place-centered lens which focuses on the 

setting, the equipment, the tools or program of the trips. Interestingly, 
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most of the problems from the open-ended questionnaire were 
categorized in this lens. Most of the respondents (55.56%) said that the 
time during the field trip was too short. They suggested that the time 
should be expanded more for the hotel inspection, survey and 
photographing. With regards to the result, the issues, such as inadequacy 
of time, car sickness, transport readiness, long distances, and lack of 
funding were found problematic.  

Apart from the negative response in the place-centered lens, the 
result also showed some positive responses. According to the 
questionnaire, the students were impressed by the setting of hotel the 
most, such as the design, buildings, atmosphere, swimming pools, rooms, 
and surroundings. In accordance with the photovoice report, most of the 
students photographed the hotel’s atmosphere, surroundings, and 
equipment in the hotel. More than half of the students chose their favorite 
photos of the hotel setting, the room, and the hotel decoration. For 
example, the students explained their favorite picture of a restaurant 
about meal serving times and the types of cuisines. In addition to the 
questionnaire result, it showed that most of the students (33.33%) were 
impressed by the hotel in terms of the design, building, atmosphere, 
swimming pool, room, and surroundings. It was a valued opportunity to 
explore and discover the real place and situation out of the confined 
classroom. One of the students said: 

“I’ve never been to a five-star hotel. I was very excited. When I 
entered the hotel, I was very impressed by the hotel’s decoration and its 
design. What a luxurious atmosphere! I’ve never seen it before.” 

5.5 The culture-centered lens 
The culture-centered lens focuses on the teacher, the peers, and 

the people involved during the whole trip such as the special lecturer and 
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the guided-tour staff. As it can be seen from the questionnaire and the 
interview result, some of the students (14.04%) said that they were 
impressed by the special lecturer and the hotel staff because they were 
smart and friendly. Similarly, they were impressed with the guided tour 
leaders. The students found that the hotel staff aspire to be smart and 
impressionable in the hospitality career in terms of pleasant personality, 
proficiency in English, and to be good-service minded. 

In addition, their friends and teachers on the trip also made this 
trip memorable and fun; they had opportunities to interact with them 
throughout the trip. Also, in the photovoice report, some of the students 
chose group photos and wrote captions about the good memory with their 
friends. The students also really appreciated their teacher who was 
dedicated and helped expose them to gain direct experiences outside of 
the classroom. Some of them reported: 

“I had more opportunity to talk with some classmates I rarely 
talk to in the classroom.” 
 
6. Discussion 

Regarding the key findings, the students showed positive attitudes 
towards guided field trip to five-star hotel which is in line with Kolb’s (2014) 
Kolb’s experiential learning model. First of all, the students get involved 
in a direct experience through hotel inspection, special lecturer from the 
hotel managers, and discussion with the experienced hotel staff. Secondly, 
through discussion session with them, the students had opportunities to 
ask and acquire the reliable information of hospitality and tourism industry 
as much as they would like to know. They also developed their 
understanding beyond the textbook and in-class activities such as hotel 
characteristics, hotel management, and several duties in hospitality. The 
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field trip also boosted what the students have learned in their classroom. 
(similar to Fuller’s, 2006) research, field trip visitations help enhance the 
students’ understanding in the subject because they were exposed to the 
‘realworld’ situation. Moreover, field trip helped enrich their knowledge in 
the area of hospitality and tourism industry.  Thirdly, the key findings 
revealed that after the guided field trip, the students returned to the 
university with the awareness of the need for self-development in English 
competency and transferrable skills. Since English language are needed in 
tourism and hospitality workplace and considered to be the crucial tool 
for communicating in the workplace, welcoming and greeting the guests, 
attracting and entertaining tourists (Taraporn, Torat, and Torat, 2014; 
Zahedpisheh et al., 2017), most of the students aimed to obtain more 
English knowledge and transferrable skills. Some interviewees responded 
that they accepted the guest speakers in the special lecture session as 
good role models because they were smart and proficient in English. This 
experiential learning could urge the students to be self-autonomous 
learners as they tried to improve and practice their English skills through 
English movies, songs, and out-of-classroom textbooks. Finally, the 
experiences from the field trip could motivate them to be prepared and 
improved themselves for the job training and career in the future. They 
could interpret and theorize their experiences and apply them to make 
their own decision for their career path. Some students said before the 
field trip, they were interested in airlines and tour guide career, but after 
the field trip, they showed more interests in a hospitality career after they 
had experienced the hotel lecture and inspection. (like Behrendt’s, 2015) 
study, it was found that visiting the Stone Lab influenced the students’ 
future careers and life plans. Some of them changed their interest from 
languages to environment science. Therefore, the experiences obtained 
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from the guided field trip promoted the students to set their own career 
goals. 

 
7. Conclusion and Recommendations   

This study reported on the students’ perceptions on a guided 
field trip and its benefits for the pedagogy of hospitality studies. The 
findings from the study confirmed that the students gained knowledge 
beyond the classroom such as, five-star hotel characteristics, the hotel 
management system, and the duties and responsibilities of each hotel 
department. Also, exposing the students to hospitality context help those 
to conceptualize their future career path. The students realized how to 
prepare themselves in their careers in terms of English proficiency, good 
personality, and service minded. Some students evaluated themselves 
whether they could work in this field or not. Since the students found the 
guided field trip meaningful and valuable, it may bridge the theory in the 
classroom into practice. The instructors and school administrators might 
include experiential learning activities such as field trips in their lesson 
plans and course curricula to make the learning process more alive and 
fun. Further studies on the hospitality industry could be conducted on the 
long-term impact of a field trip, how to make a field trip more meaningful 
and enjoyable, teachers’ roles in a field trip, or how to develop the 
method of field trip assessment. 

 
Acknowledgements 
 I am very grateful for the financial support from Prince of Songkla 
University, Trang Campus.  
 
 



130          วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)       
 

 

References 
Anderson, D., Kisiel, J., & Storksdieck, M. (2006). Understanding Teachers' 

Perspectives on Field Trips: Discovering Common Ground in Three 
Countries. Curator: The Museum Journal, 49(3), 365-386. 

Behrendt, M. (2015). The Nature of High School Students’ Experiences At 
a Great Lakes Biological Field Station. International Journal of 
Learning, Teaching and Educational Research, 10(3), 1-16.  

Behrendt, M., & Machtmes, K. (2016). Photo voice As an Evaluation Tool 
for Student Learning on a Fieldtrip. Research in Science & 
Technological education, 34(2), 187-203. 

Bruening, T. H., Lopez, J., McCormick, D. F., & Dominguez, D. R. (2002). 
Active Learning: The Impact on Students Participating in an 
Extended Field Trip to Puerto Rico. Journal of Agricultural 
Education, 43(4), 67-75. 

DeWitt, J., & Storksdieck, M. (2008). A Short Review of School Field Trips: 
Key Findings from the Past and Implications for the Future. Visitor 
Studies, 11(2), 181-197. 

Coll, S. D., Coll, R., & Treagust, D. (2018). Making the Most of Out-Of-School 
Visits: How Does the Teacher Prepare? Part II: Implementation & 
Evaluation of the Learner Integrated Field Trip Inventory (LIFTI). 
International Journal of Innovation in Science and 
Mathematics Education (formerly CAL-laborate International), 
26 (4): 20-29. 

Felder, R. M., & Brent, R. (2009). Active Learning: An Introduction. ASQ  
Higher Education Brief, 2(4), 1-5. 

Fuller, I. C. (2006). What Is The Value of Fieldwork? Answers from New 
Zealand using Two Contrasting Undergraduate Physical Geography 
Field Trips. New Zealand Geographer, 62(3), 215-220. 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      131  

 

 

Goh, E. (2011). The Value and Benefits of Fieldtrips in Tourism and  
Hospitality Education. Higher Learning Research  

 Communications, 1(1), 60-70. 
Gomez-Lanier, L. (2017). The Experiential Learning Impact of International  

and Domestic Study Tours: Class Excursions that are more than  
Field Trips. International Journal of Teaching and Learning in 
Higher Education, 29(1),  129-144. 

Harsell, D. M., & O‘Neill, P. B. (2010). Experiential Learning: Lessons Learned  
from the UND Business and Government Symposium. American 
Journal of Business Education(AJBE), 3(8), 27-34. 

Ingle, W. K., & Johnson, D. (2019). Photo Voices of Urban Educational  
Leadership Students Abroad in Peru. Frontiers:  

        The Interdisciplinary Journal of Study Abroad, 31(1), 74-110. 
Kim, C. S., Bai, B. H., Kim, P. B., & Chon, K. (2018). Review of Reviews: A 

Systematic Analysis of Review Papers in the Hospitality and 
Tourism Literature. International Journal of Hospitality 
Management, 70, 49-58. 

Knott, V. E., Mak, A. S., & Neill, J. T. (2013). Teaching Intercultural  
Competencies in Introductory Psychology via Application of the  
Excellence in Cultural Experiential Learning and Leadership 
Model. Australian Journal of Psychology, 65(1), 46-53. 

Kolb, D. A. (2014). Experiential Learning: Experience as the Source of  
Learning and Development. FT press. 

Lima, A., Vasconcelos, C., Félix, N., Barros, J., & Mendonça, A. (2010). Field  
Trip Activity in an Ancient Gold Mine: Scientific Literacy in Informal  
Education. Public Understanding of Science, 19(3), 322-334. 

 
 



132          วารสารศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)       
 

 

National Research Council (2009). Learning Science in Informal  
Environments: People, Places, and Pursuits. Washington, DC:  
The National Academies Press. 

Orion, N. (1993). A Model for the Development and Implementation of 
Field Trips as an Integral Part of the Science Curriculum. School 
Science and Mathematics, 93(6), 325-331. 

Rohlf, G. (2015). How to Make Field Trips Fun, Educational, and  
Memorable: Balancing Self-Directed Inquiry with Structured  
Learning. The History Teacher, 48(3), 517-528. 

Sanders, D., & Armstrong, E. K. (2008). Understanding Students' Perceptions 
and Experience of a Tourism Management Field Trip: The need 
for a graduated approach. Journal of Hospitality & Tourism  
Education, 20(4), 29-37. 

Taraporn, T., Torat, S. N., & Torat, B. (2014). The Development of Hotel 
English Training Program Focusing on Task-based Instruction to 
Enhance Communication Skills. Veridian E-Journal, Silpakorn 
University (Humanities, Social Sciences and Arts), 7(5), 205- 
221. 

Tuma, L. A., Janes, P., & Cook, R. A. (2017). The Impact of Experiential/ 
hands-on International Experiences on Hospitality, Event, and 
Tourism Students. Journal of Hospitality and Tourism 
Management, (30), 22-28. 

Wilang, J. D. (2017). Silence of Japanese students in a Thai EFL context. 
In English in South-East Asia Conference 2017 (DRAL 3/ESEA 
2017) (pp. 94-104). 

Zahedpisheh, N., Bakar, A., Zulqarnain, B., & Saffari, N. (2017). English for 
Tourism and Hospitality Purposes (ETP). English Language 
Teaching, 10(9), 86-94. 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      133  

 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมในโลกร่วมสมัย: 
กรณีศึกษาความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรม 

ของเวียดนาม-ออสเตรเลีย (พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2564) 
Educational and Training Cooperation in the 

Contemporary World: A Case Study of Vietnamese-
Australian Educational and Training Cooperation 

(2009 - 2021) 
 

Ha Trieu Huy1 
 

Received: September 20, 2021/ Revised: October 25, 2021/ Accepted: December 9, 2021   
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้ศึกษาความส าเร็จของเวียดนาม-ออสเตรเลียในความร่วมมือด้าน

การศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือนับตั้งแต่ปี 2009 ผู้เขียนได้ใช้
แนวคิดพื้นฐานของแนวคิดเสรีนิยม การทูตสาธารณะ และอ านาจละมุน โดยใช้วิธีการ
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในรายงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยพบความส าเร็จที่โดดเด่น
ของความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างเวียดนาม-ออสเตรเลีย ได้ลง
นามในค าอวยพรและบันทึกข้อตกลง ตลอดจนจ านวนนักศึกษาเวียดนามที่เพิ่มขึ้น 
ตลอดจนการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกของออสเตรเลียในเวียดนามและออสเตรเลีย 
การท างานของรัฐบาลออสเตรเลียและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ทวิภาคีและท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในล าดับช้ันการศึกษาของ
เวียดนามทุกระดับ ในอนาคต บทบาทที่ปฏิเสธไม่ได้ของแนวคิดเสรีนิยมและการทูต
สาธารณะ มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างเวียดนาม -
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ออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น บทความนี้จึงคาดการณ์ถึงโอกาสของ
ความสัมพันธ์นี้และให้ค าแนะน าแก่ทั้งเวียดนามและออสเตรเลียในการด าเนินการ
ความสัมพันธ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมเวียดนาม-ออสเตรเลีย  
เสรีนิยม อ านาจละมุน การทูตสาธารณะ  
 
Abstract 

This article examined the accomplishments of Vietnam and 
Australia in educational and training cooperation since their 
comprehensive partnership began in 2009. The author applied the 
fundamental rules of Liberalism, public diplomacy, and soft power, while 
using both quantitative and qualitative methods to deal with the issues 
addressed in this research paper. The findings revealed that the 
prominent achievements of the Vietnamese-Australian educational and 
training cooperation have been signed wishes and memoranda, the 
increasing number of Vietnamese students in Australia, and the rapid 
expansion of Australia’s facilities in Vietnam and Australia. The 
allocations of the Australian Government and non-profit organizations 
have strengthened bilateral relations and have produced significant 
changes in all levels of the Vietnamese education hierarchy. In the 
future, the undeniable role of Liberalism and Public Diplomacy is likely 
to stimulate Vietnam-Australia educational cooperation more and more 
intensively. Therefore, this paper also anticipates this relationship's 
prospects and proposes some suggestions for both Vietnam and Australia 
to conduct this relationship more effectively. 
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Keywords: Educational and training cooperation, Vietnam-Australia, 
Liberalism, Soft power, Public diplomacy  
 
Introduction 

Educational and training cooperation is an inevitable trend in 
contemporary international relations in the context of globalization and 
worldwide cooperation. Vietnam and Australia are not exceptional. 
Vietnam-Australia bilateral diplomacy originated from the convergence of 
their national interests in the context of globalization. The deep 
integration of Vietnam and the extensive involvement of Australia in 
Southeast Asia resulted in the "Comprehensive Partnership" of this 
relation in 2009. This event was a turning point that accelerated educational 
cooperation between Vietnam and Australia. Since Strategic Partnership 
in 2018, educational and training cooperation has been tightened and 
gained predominant achievements to motivate national education of Vietnam 
and the index of Australian soft power in the world. 

Specifically, education plays a vital role in improving the quality 
of human resources. With the inception of Doi Moi, Vietnam embarked 
on extensive educational cooperation with Western countries and capitalist 
countries in different regions of the world. The objective of Vietnam was 
to approach their educational advancements in pedagogical and assessment 
methods and modern educational mechanisms. This policy directly contributed 
to the success of Doi Moi and international integration in Vietnam. The 
10th Congress of Vietnam Communist Party (2006) put stress on the importance 
of education, training, and scientific technology. It is supposed that education 
was a driving force for Vietnam’s Industrialization and Modernization (Vietnam 
Communist Party, 2007: 278). This viewpoint was continuously reasserted in 
the 11th Congress of Vietnam Communist Party (Vietnam Communist 
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Party, 2013:  313) and the party opined that education would promote 
well-qualified human resources and satisfy the demands of the fourth 
Industrial Revolution and international integration (Vietnam Communist Party, 
2021: 136). The necessity of education encouraged Vietnam to seek both 
copious aid and foreign investments for intensive training courses and 
educational renovations.  

Meanwhile, the educational cooperation of Australia in international 
relations depends on Australia's notion of soft power. Educational cooperation 
is one of the objectives in the Public Diplomacy Strategy 2014-2016 of 
Australia. This plan aims to invigorate Australia's effects, reputation, and international 
relations by boosting a transparent, creative, and self-assured vision for 
Australia's international policies, reflecting their national interests, and improving 
domestic affairs. It also underlines that education assets go with public 
diplomacy's economic, creative, cultural, and sporting values. Most importantly, 
the pivot region in this policy is Indo-Pacific, including Vietnam (Australian 
Government, 2014). Besides, Australia issued National Strategies for international 
education until 2025. It stated that education export is a part of soft power to 
facilitate mobilization for students, teachers, and lecturers. There are three 
pillars of this policy: (1) Reinforce educational principles of Australian education 
to bring the best experiences for learners; (2) Boost national cooperation, 
international cooperation, and sustainable development in linking alumni 
and their mobilization; (3) Boost global competition for Australia's 
educational services and expand the market of international education 
(Department of Education and Training (DET), 2016). Moreover, the 
Australian Government stated that Southeast Asia is located in a nexus 
of strategic competition in the Asia-Pacific Ocean. It concentrates on the 
relationship with ASEAN so as to make forums for peace, stability, and 
prosperity (Australian Ministry of Foreign Affairs, 2017: 43). It intends to 
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unceasingly build on extensive fields with ASEAN countries, mainly 
educational and people-to-people links (Australian Ministry of Foreign 
Affairs, 2017: 44).  

Generally, the clash of developing education and rising soft 
power becomes a critical factor in linking Vietnam with Australia in a long-term 
cooperative relationship that contributes to significantly improving Vietnamese 
education and indirectly diffuses Vietnamese values to the international 
community. Therefore, researching Vietnam-Australia's educational cooperation is 
committed to strengthening this relationship and sharing mutual values 
for both countries, promoting soft power, and reciprocally gaining national 
interests in the upcoming years. 

 
Literature Review 

Vietnam and Australia's educational cooperation is not a novel 
academic topic. Thang Manh Tran and Dorian Stoilescu published a scholarly 
paper titled “An Analysis of the Content, Policies, and Assessment of ICT 
Curricula in the Final Years of Secondary schooling in Australia and 
Vietnam: A Comparative Educational Study” in the Journal of Information 
Technology Education (Thang and Stoilescu, 2016). This paper examines the 
effectiveness of the ICT program in evaluation for students at secondary 
school and analyzes advantages and disadvantages in the application of 
Vietnam and Australia to propose some recommendations for both 
country’s education. Despite having an approach of education studies, 
this research contributed to suggesting the author’s research paper to 
scrutinize Australia’s experiences of improving Vietnamese education. 
Meanwhile, Zachary Abuza soon generalized the initial achievements of 
Vietnam in educational reform via international approaches to capitalist 
countries by an article named “The Politics of Educational Diplomacy in 
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Vietnam: Educational Exchanges under Doi Moi”. The author appreciated 
the fundamental change in the Vietnamese leaders' outlook to willingly 
absorb the educational progression of the Western countries (Abuza, 
1996). Zachary cited a typical example of the US-Vietnam Educational 
Diplomacy as the starting point of Vietnam's educational and open-door 
policy after 1995. The reliance on the first case study of US-Vietnam 
educational cooperation makes the author of this research paper wish to 
employ the research methods and results of Abuze to study educational 
diplomacy between Vietnam and Australia. This is a typical work-related 
to initial norms of soft power and educational cooperation. 

Besides, the article Overseas students: immigration policy 
changes 1997–2015 written by Harriet Spinks, gave a better understanding 
concerning the Australian Department of Education and Training's 
switching policies on immigration with Vietnamese students studying 
abroad as well as international students from 1997 to 2015. It can be 
said that the policy modification was substantial due to promoting the 
rapid growth of foreign student education in Australia. It has constantly 
been striving to benefit from educational diplomacy to boost its value of 
soft power thanks to diaspora policy. The study has given us a synopsis 
of Australia's immigration programs, especially the positive modifications 
in attracting international students from Vietnam for an international 
course (Australia Parliament House, 2016). Likewise, Education Policy 
Outlook: Australia, published in 2013 by the Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) in June 2013, presented the 
most comprehensive and clear presentation of the Australian 
Government's effective policies. The author analyzes the rationality and 
quality of education in Australia compared to other countries globally, 
the vision and educational equipment for Australian students in 
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education, and the potential labor market. Furthermore, the document 
mentioned policies to raise awareness for national education, such as 
improving schools, a friendly environment, fostering leaders and 
teachers, and focusing on school assessment and evaluation. In addition, 
the document also clearly shows the strict, systematic, and scientific 
management of Australia's education policy (Organization for Economic 
Co-operation, 2013). 

Recently, Vietnamese researchers have paid their scholarly 
attention to this research topic. Initially, Nguyen Ho Phuong Chi – a 
Vietnamese student at the RMIT University in Australia, provided her 
practical experiences to readers via a research paper “Absorbing Australia 
Culture through the Exchange Program at RMIT International University in 
Vietnam”. Chi outlines a case study of Vietnamese students following an 
exchange student course in Australia. She indicates that learning in 
Australia helped Vietnamese students improve their English proficiency 
and enhance individuals' personal growth. Simultaneously, the author 
assumed that Vietnamese students confronted cultural sensitivity, 
discrimination, fear, and academic apprehension in their course (Nguyen 
Ho Phuong Chi, 2013). Eventually, she suggested that exchange program 
arrangement and more experiences sharing on pre-departure orientations 
are crucial for educators and teachers to equip their potential exchange 
students with necessary skills prior to their matter-of-fact experiences in 
their course. Personally, this research paper clearly examines the 
benefits and difficulties of Vietnamese students in Australian education. 
The down-to-earth experiences are strong evidence to evaluate all 
aspects of Vietnam-Australian educational and training cooperation, and 
this research paper primarily depends on Chi’s findings to make accurate 
suggestions for this relation. In the meantime, Dao Thi Thu Giang 
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underscored the role of higher education in Australia- Vietnam education 
collaboration impacts: a case study in Foreign Trade University. The 
author perused the Foreign Trade University (FTU)- a typical example of 
international cooperation and modern higher education in training high-
quality human resources for Vietnam. She supposed that international 
collaboration with students and teaching staff resulted in the 
achievement of the FTU vision and strategy. Australia collaborations with 
FTU have had a wide range of positive social impacts in Vietnam through 
scholarships, international conferences and exchanges, and research 
collaboration, and then there are four key arguments to discuss the role 
of Australia in Vietnam. First, it is the Australian Government's aid 
program (AusAID). Second, opportunities in partnership and exchange 
scholarships are major drivers for Vietnamese students, and it is 
Vietnam’s recognition of the advancement of Australia. Last, educational 
cooperation is likely to make a linkage with economic investments (Dao, 
2013). A case study of Giang contributed to raising pivotal issues of 
Vietnam-Australia educational and training cooperation in the future. 
Significantly, the undeniable role of Australia’s scholarship and 
investments are expected to make a major alternation for the national 
education of Vietnam.  

In general, an academic overview of this field provided a 
scholarly significance to this research paper in light of their diverse 
approaches and professional analysis on Vietnam- Australia educational 
and training cooperation. Primarily, it should be appreciated that 
Vietnamese students’ experience contributed to elucidating Australian 
education's effectiveness and making accurate assessments regarding 
Vietnam-Australia cooperation. Meanwhile, the other works initially 
referred to this relation, and authors anticipated the potentials of 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      141  

 

Vietnam in educational integration in regional and international 
environment after its Doi Moi. However, few works depend on 
methodological approaches and research methods of international 
relations. Moreover, it is questionable that both Vietnam and Australia 
gained new educational accomplishments in their new situation of 
bilateral relations. While Vietnam is expected to maintain the stability of 
its foreign policies, Australia also intends to raise their voice in regional 
affairs of Southeast Asia as well as tie its relations to members of ASEAN. 
Thereby, the objectives of this paper are to provide new evaluations of 
this educational cooperation via objective data and foresee future and 
scenarios of this topic in the future.   

 
Methodology and Research Methods 

1) Methodology 
This research paper has compliance with the fundamental 

principles of Liberalism in international relations. While Realists 
obstinately assumed that power and balance power play a vital role in 
the international environment, Liberalists, by contrast, strongly underline 
the role of international cooperation or collaboration in the new context 
of international relations (Viotti & Kauppi, 2012: 129). It is possible that a 
Post-Cold War world with its characteristics is likely to gain its national 
interests through soft power and negotiations. This theory also raises the 
value of nongovernmental, transnational organizations in world politics. 
Meanwhile, Daniel Deudney and G. John Ikenberry denoted three 
elements of liberal world order. They highlighted that the liberal 
international order is international norms. Liberal norms favor 
international cooperation, human rights, democracy, and the rule of law 
(Meiser, 2018: 3). The essence of a government is more democratic than 
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the previous government in the post-cold war context. The majority of 
countries in the world are recommended to adopt the new tendencies 
of the war, including bilateral and multilateral cooperation, to make a 
direction for economic well-being and political stability. Simultaneously, 
liberalists made an attempt to explain the role of private groups, 
organizations, and arrangements to advance their social and political 
goals (Moravcsik, 1997: 7). It is considered that this theory has a strong 
correlation with the role of public diplomacy in modern diplomacy of 
the world while widely recognizing key roles of nongovernmental 
organizations and individual interests in international relations.  

Particularly, Mark Leonard stated that public diplomacy involves 
a much broader group of people on both sides and a broader set of 
interests beyond the Government of the day. It is based on the premise 
that a country's image and reputation are public goods that create an 
enabling or disabling environment for individual transactions (Leonard, 
2002: 8-9). It is indicated that public diplomacy contributed to fulfilling 
all missions of national diplomacy through the voice of the NGOs and 
people. It is evident that these factors have an avidity to reassert their 
role in the international environment. The proliferation of NGOs results 
in the widespread promotion of national values to other countries, and 
the nation is likely to gain national interests by virtue of this channel. 
Meanwhile, European Parliament Preparatory Action believed that "Public 
Diplomacy refers to the process whereby a country [or an entity] seeks 
to build trust and understanding by engaging with a broader foreign 
public beyond the governmental relations that, customarily, have been 
the focus of diplomatic effort." (European Parliament Preparatory Action 
"Culture in EU External Relations", 2014). This viewpoint appreciates the 
role of public diplomacy because it supposed that all countries could 
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expand their international relations as well as generate a mutual 
understanding. In the Cold War phase, public diplomacy was 
unproductive in international relations due to different political 
viewpoints like a repercussion of realists. Resultantly, it might be difficult 
for a nation to comprehend the opponent's political scheme. Thus, war 
and conflicts are inevitable outcomes. The role of public diplomacy 
under the influence of Liberalists contributed to potential concording 
conflicts and building mutual fidelity in international relations, mainly in 
the context of globalization and developmental cooperation. Eventually, 
Joseph Nye created a notion of soft power. This definition may clarify 
and typify the role of Liberalism and Public diplomacy in the 
contemporary world. He supposes that a country can obtain the results 
it hopes in world politics because other countries can appreciate their 
values, set them an example, aspire to its level of wealth and openness-
want to follow it (Nye, 2004: 175). By this method, the Government can 
apply its soft power to achieve its goals through educational 
cooperation. Through aiding the source of scholarships for students, 
governments can promote the pre-eminent power of education. Nye 
appreciated soft power's critical role because it can attract other actors to 
reach acquiescence (Nye, 2004:  6). Compared to hard power, soft power 
does not coerce people into mandatory regulations or tied agreements.  

Educational and training cooperation is a category of public 
diplomacy, while this cooperation is still a hybrid method that combines 
state diplomacy with public diplomacy and soft power under the 
influence of Liberalism. All nations participate in the international milieu 
to seek their own national interests via bilateral and multilateral 
relations. While developing countries depend on their integration to 
encourage developed countries to allocate money for educational 
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renovations and educational quality enhancement, developed countries 
take advantage of this opportunity to promote their advancements and 
achievements to improve their position in the international environment. 
Obviously, it is a specific reaction in a clash of harmonious interests.  

 
2) Research methods 
Liberalism and definitions of public diplomacy and soft power 

are the critical theoretical framework of this research paper. Specifically, 
Liberalism is the best guide for this research paper, while knowledge of 
public diplomacy and soft power has a solid link to this theory. It is clear 
that most researchers made a strenuous attempt to explain Vietnam-
Australia educational cooperation based on this theory. Thereby, the 
author of this paper would like to take advantage of its benefit to 
meticulously examine this relation's achievements and prospects 
comprehensively.  

This research paper analyzes the achievements of Vietnam-
Australia educational and training cooperation via qualitative and 
quantitative methods, though the author is prone to qualitative methods 
to deal with all issues of this paper. The qualitative method is applicable 
for educational accomplishments contingent on accurate data of 
Vietnam and Australia to examine educational accomplishments 
between Vietnam and Australia. The data source is gathered from the 
Department of Education and Training (DET). This official annually 
updates the number of overseas students, so this source is reliable for 
this research paper. The author conducts choosing a sample, collecting 
data, and analyzing data to find results precisely. In the meantime, the 
qualitative method is dedicated to analyzing events and assessing them 
based on foreign policies and their role in bilateral relations. Thus, the 
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author generalizes the main features of the bilateral relation and makes 
a projection for its prospects in the future. 

 
Research results  

Education and remain a prominent area of bilateral cooperation, 
and it results in warming the entire relationship. Consequently, Vietnam 
pursues a hedging strategy to maximize its benefits by expanding further 
cooperation with Australia to bolster the economic well-being and aim at 
a long-term partnership in all fields of bilateral cooperation. Two nations 
proclaimed the Viet Nam-Australia Comprehensive Partnership in 2009. It 
is found that there are three key accomplishments in this relation: the 
wishes and memorandum regarding education and the increasing 
number of students, as well as the mushrooming of Australia’s 
educational facilities in Vietnam.  

 
1) Wishes and memorandums  
In the new context, education and training are interested and 

considered as a driving force for the two countries relations. In the 
“Declaration of Comprehensive Partnership between Vietnam and 
Australia” in 2009, the keyword “education” was mentioned six times. It 
is indicated that education is a central issue between Vietnam and 
Australia. On 7 September 2009, Deputy Minister of Education and 
Training of Vietnam Pham Vu Luan bilaterally met with leaders of the 
Australian Ministry of Education, Employment and Professional Relations 
to discuss ways to strengthen bilateral cooperation in education.  

Meanwhile, Vietnam allowed Australia to construct educational 
buildings, officials, language centers in Vietnam via a project named 
“Teaching and learning foreign languages in the national education 
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system for the period 2008-2020”. This plan is expected to standardize 
the quality of linguistic education and English language proficiency of 
Vietnamese students. In October 2010, Vietnam and Australia officially 
signed Vietnam – Australia Action Plan in the period of 2010-2013. This 
event indicates that Vietnam paid much attention to Australian 
investments in education for Vietnam, and this country was looking 
forward to intensive cooperation to make a rational change in its private 
education. So far in 2011, the establishment of Vietnam - Australia Joint 
Working Group on Education and Training in Canberra 2011 remarked a 
great stride in this relation. Both countries defined that vocational 
education, higher education, kindergarten education, educational 
policies, and standardized diplomas are key fields of educational 
cooperation (Vietnam - Australia Joint Working Group on Education and 
Training, 2011). Obviously, the generosity of Australia offered Vietnam a 
comprehensive education, primarily in incidental fields of Vietnam, such 
as higher education and vocational training.  

In 2013, the New South Wales State Department of Community 
Education, Ho Chi Minh City Department of Education and Training and 
EMG Education Company signed a Memorandum of Understanding on 
cooperation in college and professional training for students, teachers, 
and administrative officials (Mien, 2013). Australia put stress on improving 
the quality of vocational training in Vietnam and developing a network of 
colleges and professional secondary schools in Ho Chi Minh City. On the 
occasion of the 40th anniversary of diplomatic relations, they sanctioned 
a Memorandum of Understanding (MOU) on cooperation in education 
and training on 24 October 2013. It was believed that this wish would 
contribute to strengthening and tightening the relationship to gain a 
mutual understanding.  
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The memorandum has been continuously extensive through 
deepening previous wishes between the Ministry of Community 
Education and Training, State of New South Wales, Ho Chi Minh City 
Department of Education and Training and EMG Education in the course 
of a Vietnam prime minister's visit to Australia in 2015. Australia acquired 
to support Vietnam with universal assessment standards, assessment 
standards, and English language training. Simultaneously, Vietnam and 
Australia stimulated information exchanges on education and training 
programs between Ho Chi Minh City and New South Wales to develop 
vocational training courses and higher education. It is implied that there 
is a harmonious linkage between the role of state and local authority in 
order to address unexpected obstacles of Vietnamese education through 
both state and public diplomacy. Ho Chi Minh City is known as a very 
modern city of Vietnam, a pioneer in economy and education. Thereby, 
the educational cooperation between Ho Chi Minh City and the states of 
Australia can be seen as a typical example for other cities to emulate 
these achievements.  

In 2018, the situation of Vietnam-Australia was thriving and 
gaining “Strategic Partnership”. According to James E. Henderson, it can 
be understood that In a strategic partnership, the partners remain independent; 
share the benefits from, risks in and control over joint actions; and make 
ongoing contributions in strategic areas (Henderson, 2014). In this case 
study, the approach of Australia is prone to Vietnam’s market and 
defense in an alliance to deter the power of China’s soft power in 
Southeast Asia. On this opportunity, Vietnam would like to benefit from 
Australia's involvement in regional issues to make a close connection 
with educational cooperation and training. Nguyen Xuan Phuc and 
Malcolm Turnbull officially signed a Memorandum between Vietnam and 
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Australia. This paper highlighted encouraging cooperation on improving 
teacher quality and curriculum development via Australian providers. 
Simultaneously, Australia came to an agreement for encouraging institutional 
collaboration in English language training development, mostly was 
Academic English for tertiary education. Besides, Australia promised to 
share its experiences and keep in contact with public and private universities 
and colleges of Vietnam in getting access to education technology, policy, 
and governance (The Government of Australia, 2018:  2).  In the context of 
the COVID-19 pandemic, Australia actively encouraged distance learning 
and online training course for Vietnamese students. In 2020, Vietnam and 
Australia held a broad discussion about online education September 2020 
to assist potential Vietnamese students soon approaching Australian education 
in light of global disruption to the education sector (RMIT University, 
2021). Australia contributed to offering its international leadership in 
education to Vietnam’s young people and lifelong learners in the 
situation of digital transformation of education. It is assessed that the 
program of Australian online education is an optimal method to avoid an 
inevitable disruption in Vietnam-Australia liaison in education. 
Accordingly, the educational market of Australia is expected to remain 
stable as well as Vietnamese students still have an opportunity to get 
Australian education without any restrictions.  
 
 2) The increase of Vietnamese students in Australia and the 
mushrooming of Australia’s educational facilities in Vietnam 

First and foremost, the increasing number of Vietnamese 
students in Australia is an optimistic reaction of Vietnam-Australia educational 
cooperation. The registration of the Vietnamese for training courses of 
Australia demonstrated that Australia earned an impressive revenue via 
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this source. Likewise, the promotion of Australian education made its 
index of soft power move to the ladder throughout those years. All data 
below is displayed for Vietnamese students in total number, vocational 
and tertiary education, respectively.  
      

 
Figure 1: The number of Vietnamese overseas students in Australia (2009- May 2021) 

(Department of Education, International students data 2021, 2021) 
 

According to Figure 1, the number of Vietnamese overseas 
students in Australia witnessed an upward trend over ten years from 
2009 to 2019. It peaked at 31,876 Vietnamese students in 2019 despite 
the fact that this figure experienced a slight decline in 2019-2021 due to 
the severe global pandemic. Despite a volatile phase, this number 
significantly soared compared to 335 Vietnamese students in Colombo 
programs in 1975. It is indicated that the policy of Australia was highly 
influential in order to appeal to Vietnamese overseas students for a 
rewarding experience in Australian education. Simultaneously, this figure 
is a predictable corollary while Vietnam and Australia continuously 
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signed wishes and official memorandums to tie their educational 
cooperation from 2009 to the present. It reveals that the Vietnam 
government attempted for their citizens to access the benefits of 
modern education. Accordingly, it implies that the expansion of 
Australian education notified a rising appearance of Australian soft power 
in Southeast Asia and Vietnam is a typical example.  

More notably, Vietnam ranked fourth position in the top 
countries whose students followed an international course in Australia. 
The table below unveils this statement.  
 
Table 1: Top countries in overseas students in Australia (until December 
2020) (Department of Education, International students data 2021, 2021) 

Rank Nationality Number of overseas students 
1. China 182.163 
2. India 118.981 
3. Nepal 57.644 
4. Vietnam 29.589 
5. Brazil 25.350 
6. Malaysia 21.545 
7. South Korea 19.424 
8. Indonesia 17.969 
9. Thailand 17.118 
10. Hong Kong 12.736 

 
Based on this table, China is the leading country with the highest 

number of overseas students, ranked at 182.163. Meanwhile, Vietnam 
follows India and Nepal in educational opportunities in Australia. It points 
out that the number of Vietnamese students is significantly increasing in 
the overseas student community in Australia. On the other hand, it is 
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evident that the Vietnamese and Australian governments are conforming 
to articles of signed wishes and memorandums in their bilateral 
cooperation. Also, the rising number of Vietnamese students in Australia 
facilitated the growing cultural values of the Vietnamese community in 
Australia. It is a crux to promote the role of Vietnam’s soft power in 
Australia.  

In addition, Vietnamese students are fully cognizant of the 
advantages of Australian education’s hierarchy. Resultantly, numerous 
primary and secondary school students participate in Australian 
education. The chart below illustrates this fact.  

 

 
Figure 2: The number of Vietnamese overseas students in Australian schools (2009-

May 2021) (Department of Education, International students data 2021, 2021) 
 

Figure 2 proves there is a considerable increase in the number 
of Vietnamese overseas students in Australian schools. In 2009, the 
number was 1979 people, but it substantially augmented and peaked at 
3829 students in 2020 despite an uneven period. Significantly, the 
number from 2015 to 2020 reveals a growth trend owing to the 
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tightening Strategic Partnership relation between Vietnam and Australia. 
Although educational cooperation in primary, secondary, and high school 
is not a pivotal scheme of this relation, it makes evidence that Vietnamese 
students gave their full credence to outstanding advancements in 
Australian education. The early participation of Vietnamese children and 
teenagers in Australia's educational hierarchy helped them enroll in 
tertiary education and became the potential high-quality resource for 
Vietnam.  

In the meantime, the central objective of Vietnam-Australia 
educational cooperation is higher education and vocational education. In 
fact, the majority of the Vietnamese made enormous efforts to be 
entered a university in Vietnam. It is a critical policy of the Vietnam 
government to improve the quality of human resources and create a 
driving force for economic thriving and well-being. Australian leaders 
might be fully aware of this demand, so policymakers accelerated the 
implementation of policy in order to offer Vietnamese students’ 
educational opportunities. Initially, Australia built some large-scale 
English Academic Language to assist the Vietnamese to improve their 
language proficiency. This is a fundamental method to crack all language 
barriers and open the door to Australian education for Vietnamese 
students. Likewise, Australia applied its educational paradigm in Vietnam 
through RMIT University and the University of Queensland in Vietnam to 
bring Vietnamese students to Australian higher education in the absence 
of expense preoccupation. Moreover, an opulent source of annual 
scholarships granted by Australia Awards offering hundreds of 
opportunities for excellent and middle-income students. The kindness of 
Australia reveals that it is making smooth path for Vietnamese students 
to receive exceptional Australian education. The chart below proves that 
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tertiary and vocational education of Australia generated opportunities for 
individuals to approach them.  

 

 
Figure 3: The number of Vietnamese overseas students in higher education and 

vocational schools in Australia (2009-May 2021) (Department of Education, 
International students data 2021, 2021) 

 
According to Figure 3, the number of higher education and 

vocational students expressively increased from 2009 to 2021. The 
number of higher education reached its highest point at 13,764 students 
in 2020. This evidence verified that Vietnam and Australia had 
augmented their engagements in the sphere of education since their 
Strategic Partnership. Additionally, the figure for vocational students 
gradually rose, from 2946 students in 2009 and peaked at 4810 students 
in 2021. It divulges that Australian vocational education established a 
close link with Vietnamese students. Besides, Australia also provided 
educational assistance through twelve vocational-education textbooks 
given for Vietnam, and this program is being applied in 25 high-quality 
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vocational schools nationwide. Some facilities in Vietnam, such as the 
University of Industry in Hanoi and Ho Chi Minh City, College of Eastern 
Asia in Danang, were in collaboration with Australian vocational schools 
to educate Vietnamese students (Ministry of Labour - Invalids and Social 
Affairs, 2013). Australian students have started to select Vietnam for their 
internship via New Colombo Plan. It is estimated that 674 Australian 
students came to Vietnam in 2019, and this figure is 3609 in total in the 
period of 2015-2019 (Department of Education, 2020). This is an ideal 
occasion to exchange knowledge, experiences, and cultural values 
between Vietnamese students and Australian communities. 

Furthermore, the expanding Australian school in Vietnam made 
accurate proof of Australia’s involvement in the Vietnamese education 
hierarchy. Evidently, Australia aided in establishing various private 
schools in Vietnam. This Australia's valuable support was likely to satisfy 
the demands of a rapidly expanding global training market. For instance, 
Western Australia School System (WASS) is a well-known Australian 
education system in Vietnam. Its training quality is highly appreciated, 
and its curriculum is worldwide recognized. Alumni are likely to win a 
chance to learn overseas after their graduation in Vietnam. Besides, WASS 
provides a creative and active learning environment for students. 
Simultaneously, it contributes to buttressing a well-rounded foundation 
of knowledge for students to develop throughout their training 
comprehensively. Besides, the Vietnam Australia International School 
system (VAS), established in 2004, is a very well-known Australian school 
system in Vietnam. It contains a wide range of training programs for 
students in all levels of pre-higher education. This system is committed 
to training more than 8500 Vietnamese students from kindergarten to 
Grade 12 and possessing eight campuses in Ho Chi Minh City (VAS, n.d.). 
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This school principally focuses on improving the quality of instructors by 
multi-requirements in communication, collaboration, pedagogical methods 
substantiated on Australia’s standards. The core-curriculum subjects are 
yearly updated in teaching content, which conveniently adapts new 
knowledge experiences of Vietnamese students. By early 2020, 3,624 
local students had been learning at Australian schools in Vietnam, which 
increased up to 17.1% compared to 2019 (Department of Education, 
2020). There were three types of curriculum they experienced in their 
courses: South Australia Certificate of Education, Western Australian 
Certificate of Education, and Victorian Certificate of Education. Accordingly, 
Vietnamese students own various selections for their learning objectives. 
Also, the objective of Australia-Vietnam private schools is to introduce 
bilingual education to Vietnamese students. These schools promoted 
Foreign Language Projects for Vietnamese students, and it considerably 
supported Vietnamese students for an extraordinary improvement in 
English proficiency through their academic performance and extra-
curricular activities. From 2016 to 2018, there were 16 linked schools 
established between Vietnam and Australia (Department of Education, 
2020). This system contributed to privatizing public schools in Vietnam 
and facilitating the Vietnamese students’ desire for international 
education.  
 
Discussion 

In the context of globalization, the majority of leaders in the 
world are inclined to Liberalism, which is an effective technique for 
foreign policymakers to make a healthy competition in international 
relations. The rise of China and the appearance of the US in Southeast 
Asia is leading Australia to a scheme of expansion to restrain the power 
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of the US and China and spread its value in this region. In this case study, 
the rapid growth of Vietnam economy stimulated this country to seek 
educational opportunities to train a generation of high-quality human 
resources. Meanwhile, Australia is expected to depend on the 
advantages of education diplomacy to promote its power and position in 
international relations. Specifically, the Australian government supposed 
that "Our commitment to education, training and research exchanges will 
remain central to Australia's soft power. These exchanges build influence 
and strengthen people-to-people links and mutual understanding. 
Australia will continue to welcome hundreds of thousands of 
international students to our shores (Australian Ministry of Foreign Affairs, 
2017: 111) while Vietnam has profoundly integrated into regions and 
intends to take a big push in all diplomatic relations. It is indicated that 
both countries have a joint vision statement of multiple spheres, yet 
educational cooperation is the most prominent field in the future.  

Vietnam and the Australian government have a penchant for 
Liberalism and reinforce the role of public diplomacy and soft power in 
the future. Particularly for Vietnam, this country especially lays great 
emphasis on public diplomacy as one of the three pillars of national 
diplomacy. Despite not forming a norm of Vietnam soft power, it intends 
to build fundamental principles of Vietnam’s soft power in the upcoming 
years (Vietnam Communist Party, 2021: 163). Meanwhile, Australia 
proclaimed that The Government is committed to marketing our 
commercial, educational and cultural credentials. This government 
intends to develop a more robust national brand that reinforces its 
reputation as a quality education provider internationally competitive 
investment destination. (Australian Ministry of Foreign Affairs, 2017: 110). A 
deficiency of human resources for a sparsely populated country like 
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Australia is explainable. Quite the opposite, Vietnam is an overpopulated 
country, which is likely to become a potential labor market for Australia. 
Hence, Vietnam is expected to benefit from Australia’s investments and 
opportunities of the Australian Government's scholarship source, included 
Australia Awards, Endeavor Scholarships, Fellowships, and Endeavor 
Mobility Grants. Also, this country is expected to facilitate Australian 
private schools with equal national education and keep people-to-
people contacts through educational and cultural exchanges.   

In addition, Vietnam should raise its deep concern about public 
diplomacy, primarily in higher education. The collaboration of Vietnam 
and Australian universities should be strengthened in the following year. 
In the research of Dao Thi Thu Giang, the author supposed that the 
Australian Government's aid program (AusAID) plays a vital role in 
Vietnam’s awareness and recognition (Dao Thi Thu Giang, 2013: 4). 
Likewise, Australians stated in the Foreign affairs White paper that "Our 
flexible vocational and higher education pathways help Australians develop 
skills to find jobs and opportunities in changing workplaces (Australian 
Ministry of Foreign Affairs, 2017: 55)." As a result, it is suggested that 
Vietnam effectively tie Australia’s educational aid, not only is the source 
of scholarship but also conducting other educational projects in the level 
of public diplomacy in cooperation among both countries’ universities. For 
example, Vietnam and Australia are reciprocally implementing Aus4Skills 
for Vietnamese students in the mountainous region of Vietnam. This 
program aims at mountainous universities of Vietnam and improving 
human resource quality in impoverished areas. 

However, it is crucial that Vietnam issue rigorous regulations for 
Vietnamese students to serve their country after graduation to avoid a 
brain drain problem. Consequently, Vietnam can allocate Australia’s aid 
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in revamping facilities, hiring well-qualified lecturers, and reforming the 
curriculum attached to the practicality. Through Australia’s scholarship, 
Vietnam should have a strong synergy with Australia in spurring students 
to select Australia for their careers. Also, it should offer governmental 
scholarships for Australian students to follow an exchange course in 
Vietnam. It is an optimal method to promote the cultural and historical 
values of Vietnam and its soft power. In the context of the COVID-19 
global pandemic, Vietnam and Australia can spread shared experiences 
in online education and distance learning. It is the best way to foster 
cross-educational exchange during the pandemic and avoid educational 
disruptions for both countries.  

While vocational training may become a pivotal issue of 
Vietnam-Australia educational cooperation, Australia proclaimed that 
“Our support for vocational education and training, including the 
Australia-Pacific Technical College and universities in the region, and 
scholarships for study in Australia, will have a sharper focus on preparing 
graduates for employment and community engagement (Australian 
Ministry of Foreign Affairs, 2017: 103).” Accordingly, the vocational school 
system in Vietnam should effectively exploit Australian-based training 
methods in education. The type of training should be varied: full-time, 
part-time, second degree, distance learning. Owing to Australia’s 
experience, the Vietnam university system should make an attempt to 
cooperate with Australia for career-orientation programs, job fairs, and 
professional consultants. Australia supposed that "We will continue to 
deliver our distinctive model of education that connects early vocational 
education and training to ensure that domestic and international 
students obtain a world-class education and student experience. The 
Government is examining ways to increase recognition of Australian 
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qualifications and licensing, creating new opportunities to professional 
export services and increasing the value of Australian qualifications to 
international students (Australian Ministry of Foreign Affairs, 2017: 67).” This is 
a rewarding opportunity to make a major change for the vocational 
training system of Vietnam and significant change the Vietnamese’s 
thinkings about the importance of vocational education.  

Besides, evidently, the Vietnam-Australia educational 
cooperation is bilateral, but Vietnam showed its weakness and passiveness in 
this relation. While the Australian government offered Vietnamese 
students a copious source of scholarships and learning opportunities, 
Vietnam still hesitantly provides cultural exchanges and academic 
chances for Australian students. In addition, Vietnamese students must 
undergo a few disadvantages in their course in Australia. Chi supposed 
that the majority of Vietnamese students confronted academic 
apprehension and fear of discrimination throughout their training course 
(Nguyen, 2013: 5-6). The main reason for these feelings originated from 
the ill-preparedness of Vietnamese education for its students. In 
addition, the dearth of extra-curriculum led to a lack of the Vietnamese’s 
soft skills and practical solutions. Although Vietnam ties its relation to 
Australia, the educational disparity between Vietnam and Australia is 
transparently conspicuous. It is high time that an education paradigm 
shift was a radical change that Vietnam was able to emulate Australia’s, 
mostly in vocational and higher education. First, Vietnam education is 
suggested to equip its students with practical skills via soft skill training. 
Vietnamese educators can benefit from the encouragement of Australia 
to radically reform the educational curriculum, apply new pedagogical 
methods and technology in teaching. The private school system of 
Australia is recommended to be a pioneer in meeting the urgent 
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requirements of Vietnamese parents and students. Additionally, Vietnam 
should encourage its universities to closely make a liaison with 
Australia’s universities to strengthen the benefits of public diplomacy. 
Vietnam is suggested to depend on Vietnamese communities in Australia 
to promote its soft power included core values of Vietnamese history, 
culture, and society to build a notion of Vietnamese Studies in 
Australia’s sciences. Likewise, it is recommended that Vietnam 
government should offer numerous scholarships to stimulate the 
interests of Australian students to come Vietnam for cultural and 
educational exchange courses.  

 
Conclusion 

To sum up, Vietnam- Australia ties in educational cooperation in 
the period of 2009-2021 experienced remarkable achievements. Based 
on the theory of Liberalism, Public diplomacy, and soft power, this paper 
generalizes two salient points of Vietnam-Australia educational 
cooperation. The findings indicate that two countries have been devoted 
to promoting individual values and national interests via educational 
diplomacy. While the quality of Vietnamese human resources has been 
significantly improved thanks to the aid of Australia, the appearance of 
the Vietnamese student community in Australia implies that Australia is 
effectively benefitting from this community to promote the educational 
values of Australia and bolster its soft power in Southeast Asia. It is 
suggested that a template for Vietnam-Australia cooperation to enhance 
Australia-ASEAN linkages be necessary to balance the soft power of the 
US and China in Southeast Asia. Through educational exchanges and 
scholarship, Australia is likely to work closely with the Vietnamese 
government to improve the quality of Vietnamese education, and 



วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)      161  

 

Vietnam is expected to encourage both government-to-government and 
people-to-people diplomacy to spread its potential soft power based on 
Vietnamese diaspora. All accomplishments of Vietnam-Australia denote 
that the prospects for deeper cooperation between Vietnam and 
Australia are forecasted to remain bright in the future. 
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