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บทคัดย่อ 
 

หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนาม เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวม
ประเทศในช่ือ “สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976 
บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam)
กับรัฐบาลมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยมีโครงสร้างทางการเมืองในระบอบ
สังคมนิยม โดยในช่วงหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาล
เวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปี ค.ศ.1986 เวียดนามจึง
ได้เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดย
พรรคตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างขนาน
ใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” จากการด าเนินนโยบายโด๋ยเม้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ 
ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมี
บทบาทในควบคุมการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างมากและที่ส าคัญคือเป็นผู้
ก าหนดนโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพราะเช่ือมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
ตามแนวทางสังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้าง
ทางการเมืองแบบสังคมนิยมนั้นสามารถน าพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศ
ที่มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นได้ 
 
ค าส าคัญ : นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม, 
เวียตนาม. 
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Abstract 
 

After the end of Vietnam War, established the Socialist 
Republic of Vietnam on July 2nd, 1976, the role of Communist Party 
of Vietnam has closed up with the Vietnam Government which 
governs under the socialist regime. Vietnam had faced many 
economic, political and social problems since since 1975 – 1985. So 
they decised to follow Glasnost and Perestroika of USSRin 1986 
called “Doi Moi”. After policy implementation, the Communist Party 
of Vietnam has been control to initiate and formulate economic 
policy because it has belived that the socialist - capitalist economy 
can improve the well-being of Vietnam in the future. 
 
Keywords : Economic Developing Policy, the Socialist - Capitalist 
Economy, Vietnam 
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บทน า 
  

เวียดนามเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและ เป็น
ประเทศที่อยู่ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันมาตลอด นั่นคือ การ
รุกราน การยึดครอง และการปฏิวัติ ติดตามมาด้วยการได้รับอิสรภาพ และเริ่มเกิด
ความขัดแย้งภายใน อันเป็นเหตุให้เกิดการรุกราน ต่อจากนั้นวัฏจักรทั้งหมดนี้ก็จะ
เริ่มต้นขึ้นใหม่ ถือเป็นวงจรการเมืองที่เกิดขึ้นมานานนับพันปี โดยเฉพาะอิทธิพล
ของจีนได้ครอบง าวัฒนธรรมทางการเมือง การปกครอง และการพัฒนาของ
เวียดนามตราบจนฝรั่งเศสได้เข้ามามีอิทธิพลแทนท่ี และเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
ที่สอง เวียดนามก็ถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศ ท าให้การพัฒนาทั้งเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้นั้นได้รบัอิทธิพลจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่าง
กันรวมถึงบทบาทหรืออิทธิพลของขั้วมหาอ านาจโลกทั้งฝ่ายสหภาพโซเวียตที่หนุน
หลังเวียดนามเหนือและสหรัฐอเมริกาที่หนุนหลังเวียดนามใต้ความแตกต่าง
ทางด้านแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่สอดรับกับบริบททางการเมืองและการทหาร
ของทั้งสองฝ่ายก็ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาที่ล้มเหลวไปพร้อมกันด้วยภายหลังจาก
เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมประเทศในช่ือ “สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม”ในช่วงหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนาม
ต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศในภาพรวมจนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่6 ในปีค.ศ.1986เวียดนามจึงได้
เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดยพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” 
 

ผลจากการด าเนินนโยบายโด๋ยเม้ยที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1986 จวบจน
ปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจอย่างมาก ซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามภายใต้
การก ากับของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเช่ือมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
ตามแนวทางสังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้าง
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ทางการเมืองแบบสังคมนิยมนั้นสามารถน าพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศ
ที่มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สังคมนิยมของเวียดนาม 
 

วิธีการศึกษา 
  

การศึกษานโยบายการพัฒนาแบบระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สังคมนิยมของเวียดนามใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) ผ่านแหล่งที่มาของความรู้จากเอกสารทุติยภูมิ เช่น หนังสือ ต ารา 
วารสาร บันทึก บทความ และงานวิจัย เป็นต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นใน
การศึกษาครั้งน้ี 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวทางการพัฒนาตามแบบสังคมนิยมที่เป็นรูปธรรมปรากฏอยู่ใน
กร ะบวนการที่ เ รี ยก ว่ า  “ก า รส ร้ า งกร รมสิ ทธิ์ ร่ วม ในปั จจั ยก า รผลิ ต 
(Collectivization)” หรือท่ีเห็นได้ชัดในระบบนารวม ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญเกี่ยวกับ
การเพิ่มผลผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงคนในสังคมที่ยังยากจนอยู่ โดยรัฐบาลสังคมนิยมใน
หลายประเทศช้ีให้เห็นว่าระบบกรรมสิทธ์ิร่วมในปัจจัยการผลิตมีข้อดีอยู่ 6 ประการ 
(Benedict, 2005 : 9 – 11) ได้แก่ 
  

ประการแรก ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมช่วยเพิ่มผลผลิตในระดับครัวเรือน 
โดยเฉพาะระบบนารวมสามารถเพิ่มผลผลิตในระดับชุมชนด้วย 
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 ประการที่สอง การใช้ระบบนารวมช่วยท าให้เกิดความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงทรัพยากร ไม่เกิดช่องว่างระหว่างชาวนาที่รวยกับชาวนาที่ยากจน เพราะถึง
ทุกคนเป็นเจ้าของที่ดินเท่าๆ กัน 
  

ประการที่สาม ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิตช่วยส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากอยู่บนเง่ือนไขที่ก าหนดสิทธิ์ในการเป็น
เจ้าของหรือการแบ่งปันทรัพยากรเหมือนๆ กัน หรือเท่าๆ กัน 
  

ประการที่สี่ ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิตช่วยเปลี่ยนระบบ
ความคิดหล่อหลอมให้ชาวนาหรือประชาชนเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  

ประการที่ห้า ผลผลิตจากระบบกรรมสิทธิ์ร่วม โดยเฉพาะจากนารวม
สามารถน าไปใช้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐได้  
  

ประการสุดท้าย ในกรณีของเวียดนามนั้น ระบบนารวมช่วยในการ
ป้องกันชาติ (National Defense) จากภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกา เพราะการ
รวมกลุ่มช่วยท าให้เอื้อต่อการจัดตั้งแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อรักษาระเบียบ
และความสงบเรียบร้อยในชุมชน   
 

ด้วยเหตุนี้การสร้างกรรมสิทธ์ิร่วมในปัจจัยการผลิตเริ่มต้นที่การขยายการ
ปฏิรูปท่ีดิน (Agrarian Reform) เหมือนที่ท ามาในสมัยเวียดมินห์ ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ มีการสร้างระบบสหกรณ์ในเขตชนบท และระบบนารัฐ – นารวม เป็นต้น 
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ผลการศึกษา 
 

ตลอดช่วงระยะเวลาที่เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ก าลังท าสงคราม
กันอยู่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามหรือเวียดนามเหนือพยายามพัฒนา
ประเทศตามแบบสังคมนิยม (ศรีประภา เพชรมีศรี, 2542 : 16 – 33) ซึ่งมีหลักการ
ส าคัญประการหนึ่งตามอุดมการณ์คอมมิวนิสต์คือการที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิตจึงด าเนินนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1955 โดยเริ่มกระบวนการที่เรียกว่า “การ
สร้างกรรมสิทธิ์ร่วมในปัจจัยการผลิต (Collectivization)” หรือที่เห็นได้ชัดใน
ระบบนารวม ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเพื่อหล่อเลี้ยงคนใน
สงัคมที่ยังยากจนอยู่ 
 

ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งของเวียดนามในอดีต ภายใต้บริบทสงคราม
เวียดนามฝ่ายของสาธารณรัฐเวียดนามหรือเวียดนามใต้ซึ่งแยกตัวเป็นอิสระจาก
เวียดนามเหนือในปี ค.ศ.1954 ก็พบปัญหาส าคัญคือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ า
โขงและโคชินจีนเดิมขาดผู้บริหารจัดการที่ เป็นผู้น าของคนภาคใต้บทบาทส าคัญ
ของผู้น าการพัฒนาจึงตกอยู่ในมือของกลุ่มขุนนางเก่าจากภาคกลางและเครือข่าย
นักธุรกิจชาวจีนอย่างไรก็ดีการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นเรือ่งของการสร้างรัฐมากกว่าการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงพยายามสร้างฐานอ านาจใหม่ขึ้น
แทนที่อิทธิพลของฝรั่งเศสเดิมด้วยการก าจัดวัฒนธรรมทางการเมืองเดิมของ
จักรพรรดิเบ๋าได่ด้วยการลงประชามติเปลี่ยนเวียดนามใต้ให้เป็นสาธารณรัฐ
เวียดนามในปี ค.ศ.1955 มีการสร้างฐานการสนับสนุนจากประชาชนในแถบโคชิน
จีนและพยายามควบคุมเครือข่ายพ่อค้านักธุรกิจที่มีอิทธิพลทางการค้าอยู่ 
 

ทั้งนี้การพัฒนาระบบเศรษฐกิจกึ่งเสรีที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามที่จะน า
ทางสายกลางระหว่างปัจเจกทุนนิยม (Capitalist Individualism) มาใช้ร่วมกับ
หลักการสร้างกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมาร์กซิสต์ (Marxist Collectivism) โดยจัดให้มี
การปฏิรูปที่ดินพัฒนาภาคเกษตรและการค้าเสรีด้วยการปล่อยให้อยู่ในมือของ
ครอบครัวหรือเอกชนส่วนอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐหรือวิสาหกิจ
ร่วมร่วม–เอกชนโดยรัฐมีบทบาทน า (เขียน  ธีระวิทย์, 2542: 23 – 28) 
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อย่างไรก็ดีการพัฒนาทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ในช่วงที่มีการ

แบ่งแยกประเทศนั้นได้รับอิทธิพลจากแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่
แตกต่างกันรวมถึงบทบาทหรืออิทธิพลของขั้วมหาอ านาจโลกทั้งฝ่ายสหภาพโซ
เวียตที่หนุนหลังเวียดนามเหนือและสหรัฐอเมริกาที่หนุนหลังเวียดนามใต้ความ
แตกต่างทางด้านแนวนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่สอดรับกับบริบททางการเมืองและ
การทหารของทั้งสองฝ่ายก็ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาที่ล้มเหลวไปพร้อมกันด้วยโดย
ผลจากการท าสงครามก็นับเป็นสาเหตุหลักท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาทั้ง
สองฝ่ายจนท าให้เกิดการชะงักงันตัวอย่างที่ส าคัญคือการปฏิรูปที่ดินที่ไม่สามารถ
เป็นผลในทางปฏิบัติทั้งในแง่การกระจายทรัพยากรและการเพิ่มผลผลติให้มีปริมาณ
สูงขึ้นได้จึงนับว่าเป็นความล้มเหลวในการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายในช่วงสงครามเย็น 
  

นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่า แม้เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้จะมีทิศ
ทางการพัฒนาที่แตกต่างกันในช่วงหลังการแบ่งแยกประเทศ และมีการพัฒนา
เศรษฐกิจ 2 ระบบใน 2 ประเทศ แต่ก็ยังมีลักษณะร่วมกัน หลายประการ ได้แก่ 
(ศรีประภา เพชรมีศรี, 2542 : 33 – 34) 
 

ประการแรก มีการพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศสูง    โดย
เวียดนามเหนือพึ่งพิงสหภาพโซเวียตและจีน ขณะที่เวียดนามใต้พึ่งพิงสหรัฐอเมริกา 
เมื่อฝ่ายประเทศผู้อุปถัมภ์หรือประเทศแม่ตัดความช่วยเหลือจึงส่งผลให้ประเทศลูก
ได้รับผลกระทบโดยตรง 
 

ประการที่สอง มีการคอรัปช่ันในระบบราชการสูง จึงพบว่ามีธุรกิจใต้ดิน
หรือธุรกิจผิดกฎหมายจ านวนมากที่กระท าอย่างเปิดเผย บทบาทของทหารจึง
กลายเป็นนายทุนหรือผู้อุปถัมภ์พ่อค้านักธุรกิจไปพร้อมกัน ระบธุรกิจการค้าจึงเป็น
เรื่องของการผูกขาดอยู่กับกลุ่มทุนท่ีมีอ านาจทางการเมืองและการทหาร  
 

ประการที่ สาม มีการบริ โภคภายในประเทศที่ สู งกว่ าการผลิต
ภายในประเทศ ซึ่งเกิดจากข้อจ ากัดของศักนภาพในการผลิตของทั้งหน่วยงานการ
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ผลิตในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งขีดความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตของประชาชนเนื่องจากภาวะสงครามไม่สามารถ
ท าให้ประชาชนเข้าไปท ากสิกรรมหรือการเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลตอบแทนเพียงพอ 
 

ประการที่สี่ เกิดภาวะงบประมาณการบริหารประเทศขาดดุล เมื่อเข้าสู่
ภาวะสงครามเวียดนามระบบเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเกิดภาวะถดถอยเพราะ
ขาดขีดความสามารถในการผลิต ถึงขั้นขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ จ าเป็นต้อง
พึ่งพิงเงินและความช่วยเหลือจากต่างประเทศจ านวนมหาศาล งบประมาณรายจ่าย
ของทั้งสองรัฐบาลจึงอยู่ในภาวะขาดดุลตลอดช่วงภาวะสงคราม  
 

ประการที่ห้า ประชาชนอยู่ในภาวะกดดัน สภาพสังคมอยู่ในภาวะความ
หวาดหวั่นเกิดความไม่มั่นคง ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความไม่มั่นใจในการด าเนิน
ชีวิต ขณะเดียวกันการเข้าถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่สามารถท าได้ 
การพัฒนาทุนมนุษย์จึงมุ่งเน้นการคัดสรรคนเข้าสู่สงครามมากกว่าการพัฒนาใน
ด้านอื่นๆ 
 

นโยบายการพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
จนถึงปจัจุบนั 
 

หากใช้ลัทธิทางเศรษฐกิจมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งช่วงนโยบายการพัฒนา
ของเวียดนามจะพบว่า เวียดนามได้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจแบ่ง
ออกเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงแรกนั้นเป็นระยะการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือ
และเวียดนามใต้ ซึ่งใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม และช่วงที่สอง นับตั้งแต่มี
การประกาศใช้นโยบายโด๋ยเม้ย ในปี ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน เมื่อพิจารณาในแต่
ละช่วงจะพบว่า เวียดนามได้ก าหนดและด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเฉพาะใน
ด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากระหว่างในระยะแรกของการสร้างชาติ
ภายใต้ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์กับในระยะหลังปี ค.ศ.1986 เนื่องจาก
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามยอมรับเอาลัทธิทุนนิยมมาปรับใช้กับโครงสร้างทาง
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การเมืองและทางเศรษฐกิจเดิม และมีผลให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่เปิดตัว
เองเข้าสู่ระบบโลกทั้งในด้านการเมืองและการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับ
ประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยอื่นๆ ซึ่งในประเด็นเหล่านี้จะกล่าวเป็นล าดับๆ ต่อไป 
 

ช่วงการรวมชาติระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม  
 

ช่วงแรกหลังการรวมชาติเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วนั้น ใน
วันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976  สมัชชาแห่งชาติ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน 
ค.ศ.1976 ได้ร่วมประชุมเป็นครั้งแรก เล หยวน (Le Duan) เลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามประกาศว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เร่งก้าวเข้า
สู่ความเป็นสังคมนิยม โดยมีเวียดนามตอนเหนือเป็นแบบอย่างของเวียดนามตอน
ใต้ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ทันสมัย ขจัดระบบ
นายทุน พ่อค้าคนกลาง กลุ่มศักดินาเก่าที่หลงเหลืออยู่ และเจ้าของที่ดินในทันที 
และพร้อมกันนั้นก็จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าของนายทุนเอกชน 
การเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ช่างฝีมือ แรงงาน รวมทั้งผู้ค้ารายย่อยให้อยู่
ภายใต้ระบบสังคมนิยม ด้วยการโอนกิจการเหล่านี้มาเป็นของรัฐ ซึ่งเป้าหมาย
ส าคัญคือ การปรับระบบเศรษฐกิจของเวียดนามใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
เวียดนามเหนือ หรือมีระบบการผลติเดียวกัน การพัฒนาระบบสังคมนิยมวางอยู่บน
เง่ือนไขหรือพื้นฐานการปฏิวัติ 3 ประการที่จ าเป็นต้องกระท าไปพร้อมกัน ได้แก่ 
การปฏิวัติความสัมพันธ์ทางการผลิต การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การปฏิวัติวัฒนธรรมและอุดมการณ์ 
 

เมื่อพิจารณาบริบทการพัฒนาในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า ระหว่างปี ค.ศ.
1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา กล่าวคือ รัฐบาลเวียดนามต้องประสบปัญหาหลาย
ประการ ได้แก่ 
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ประการแรก ปัญหาด้านโครงสร้างทางการเมืองการปกครองและระบบ
เศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันของทั้งสองประเทศเดิม คือ เวียดนามเหนือที่เป็นสังคมนิยม
ทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจ ส่วนเวียดนามใต้เป็นเสรีนิยมที่ยอมรับระบบทุน
นิยมเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้นเมื่อเวียดนามเหนือยึดเวียดนามใต้การต่อต้าน
ระบบนารวมของคนภาคใต้จึงเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ รวมถึงการต่อต้านการเข้าควบรวม 
และเข้ายึดกิจการของพ่อค้าหรือนายทุนเอกชนของรัฐบาลเวียดนามด้วย 
 

ประการที่สอง แนวทางการพัฒนาแบบสังคมนิยมไม่สามารถกระตุ้นการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคและการส่งออกได้จริง จึงส่งผลให้
ประเทศขาดดุลการค้าในช่วงหลายปีติดต่อกัน 
 

ประการที่สาม การส่งเสริมการลงทุนยังไม่จูงใจให้เห็นถึงผลที่ได้รับใน
อนาคต ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความเช่ือมั่นของกลุ่มพ่อค้าหรือนักลงทุนจาก
ต่างประเทศท่ีจะเข้ามาด าเนิธุรกิจในเวียดนาม  
 

ประการที่สี่ การขาดระบบอ านวยความสะดวกในการค้า โดยเฉพาะ
ระบบการธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์เอกชน ซึ่งจะเป็นกลไกในการผลักดันให้
เกิดความพร้อมทางด้านแหล่งเงินส าหรับการสนับสนุนการทุน 
 

ประการที่ห้า การขาดศักยภาพและประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหา
เงินเฟ้อของประเทศเนื่องจากควบคุมระบบการเงินการคลังอย่างเข้มงวดที่เกิดขึ้น 
เป็นเพราะฝ่ายผู้มีอ านาจทางการเมืองต่างต้องการดึงเงินในระบบมาใช้เป็นฐานใน
การสร้างความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจเฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องเท่านั้น จึง
ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกเวียดนาม 
 

ประการที่หก การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจจ านวนมากกลายเป็นภาระทาง
การเงินการคลังของรัฐซึ่งรัฐต้องเข้าไปรับผิดชอบหรือโอบอุ้มไว้  
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ประการที่เจ็ด การท าสงครามหลายครั้งกลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งการพัฒนา 
เนื่องจากต้องสูญเสียเงินและโอกาส เช่น การท าสงครามกับจีนก็ถูกจีนท าลายฐาน
การผลิตทางอุตสาหกรรม หรือการส่งทหารไปประจ าการในกัมพูชาและลาว ก็ท า
ให้นานาประเทศตัดความช่วยเหลือ 
 

ประการที่แปด ปัญหาเรื่องการคอร์รัปช่ันยังคงเป็นปัญหาหลักในทุก
ระดับการปกครองของเวียดนาม จึงส่งให้ธุรกิจนอกกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ท าให้
เกิดปัญหาทางสังคมตามมาได้ และในขณะเดียวกันยังส่งผลเสริมให้เกิดปัญหาเงิน
เฟ้อตามมาจนยากท่ีจะแก้ไข 
 

จากปัญหาต่างๆ ข้างต้น จึงผลักดันให้รัฐบาลเวียดนามมีการพัฒนาที่ต่ า
กว่าควรจะเป็นในช่วงภายหลังการรวมประเทศในปี ค.ศ.1975 ถึง 1985 ในช่วง 10 
ปีนี้ เวียดนามจึงพยายามปรับความแตกต่างของสองประเทศเดิมให้ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ก็สามารถท าได้แค่เพียงการประคับประคองให้ยังคงเป็นประเทศใหม่
ประเทศหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อรัฐบาลเวียดนามพบว่า การพัฒนาที่เกิดขึ้น
ในช่วงก่อนหน้าไม่ประสบผลส าเร็จ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนามากยิ่งข้ึน 
 

ช่วงประกาศใช้นโยบายโด๋ยเม้ย 
 

ในช่วงที่สองถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญส าหรับการปรับตัวของเวียดนามเพื่อ
การพัฒนาท่ีมีผลการด าเนินการมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
นั้นเริ่มต้นภายหลังจากการสิ้นสุดของสงครามเย็นในปีค.ศ.1985 เมื่อประธานาธิบดี
มิคาอิลกอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev)ผู้น าของสหภาพโซเวียตได้ปฏิรูป
ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเน้นการด าเนินนโยบายร่วมมือกับนานา
ประเทศเพื่อแก้ปัญหาระดับโลกเช่นปัญหาความอดอยากปัญหานิวเคลียร์เป็นต้น
กอร์บาชอฟใช้นโยบายที่เรียกว่ากลาสนอสต์–เปเรสตรอยกา (Glasnost – 
Perestroika) หรือนโยบายเปิด– ปรับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1986นโยบายกลา
สนอสต์คือการ "เปิด" ประเทศให้กว้างขึ้นให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยให้
ประชาชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนส่วนนโยบายเปเรสตรอยกาคือ
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การ "ปรับ" สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพโซเวียตให้คลายจากความชะงัก
งันเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวโซเวียตให้ดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยเหตุนี้กลาสนอสต์–เปเรสตรอยกาจึงเป็นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนและ
ให้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศและปรับโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในแนวทางทุนนิยมมากขึ้นอีกทั้งร่วมมือกับนานา
ประเทศนอกกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์เดิมนโยบายนี้ได้สร้างบรรยากาศของ
สันติภาพและน าไปสู่การเจรจาเปิดประชุมระหว่างสหรัฐอเมริการกับสหภาพโซ
เวียตหลายครั้งในช่วงระหว่าง ค.ศ.1985 – 1989 ทั้งสองประเทศอภิมหาอ านาจ
ตกลงที่จะลดก าลังอาวุธนิวเคลียร์และหาทางยุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
โลก 
 

เมื่อประเทศแม่ปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ 
เวียดนามจึงหันกลับมาทบทวนนโยบายของตนด้วยเช่นกันทั้งเพราะช่วงเวลานั้น
เวียดนามเองก็พึ่งพิงสหภาพโซเวียตอย่างมาก และเพราะเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ในจีนและยุโรปตะวันออกในปีค.ศ.1989ก็ส่งผลท าให้ผูน้ าคอมมิวนิสต์ของเวียดนาม
เกรงกลัวผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ต่อการปกครองของตนเองด้วยเช่นกัน
ขณะที่ยังคงย้ านโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเห
วียนวันลิงห์ก็ได้ปฏิเสธแนวความคิดเรื่องพหุนิยมทางการเมืองและระบบหลาย
พรรคส าหรับเวียดนามและเมื่อเกิดการล่มสลายของระบบสังคมนิยมในสหภาพโซ
เวียตและยุโรปตะวันออกขึ้นก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงในวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของ
เวียดนามให้เลวร้ายยิ่งขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากสมาชิกเดิมของอดีตสหภาพโซเวียต
ต่างถูกรุมเร้าด้วยวิกฤตการณ์ภายในประเทศของตนจึงไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้และแม้นโยบายทางเศรษฐกิจแผนใหม่ของเวียดนามที่ถูกน ามาใช้
ในปีค.ศ.1979เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศช่วงทศวรรษที่ 1980 
เพราะสภาพเศรษฐกิจเลวร้ายลงประชาชนก็ยังคงประสบภาวะอดอยากมีปริมาณ
ข้าวมีไม่เพียงพอที่จะแจกจ่ายในหลายพื้นท่ี 
 

จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งท่ี 6 ในปี ค.ศ.1986เวียดนามจึงได้เจริญรอย
ตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของสหภาพโซเวียตโดยพรรคตัดสินใจ
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ที่จะด าเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า 
“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)” ภายใต้ผู้น าคนใหม่อย่างเหวียนวันลิงห์ (Nguyen Van 
Linh) ซึ่งระบบเศรษฐกิจใหม่เริ่มในปี ค.ศ.1989 เพื่อสนับสนุนให้ชาวเวียดนามท า
การเพาะปลูกพืชผลบนที่ดินของตนท าให้ผลผลิตสูง ขึ้นรวมไปถึงผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมพืชผลทางการเกษตร 
 

ค าว่า “โด๋ยเม้ย”เป็นภาษาเวียดนามแปลว่าบูรณะหรือด าเนินการใหม่
เป็นนโยบายเศรษฐกิจของเวียดนามที่เสนอโดยเหวียนวันลิงห์ด้วยการเน้นตลาดเสรี
แต่ใช้ระบบการเมืองแบบสังคมนิยมนโยบายนี้ได้เสนอในที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้ง
ที่ 6 ค.ศ.1986 และครั้งที่ 7 ค.ศ.1991การเสนอนโยบายนี้เกิดจากความล้มเหลว
ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามที่ไม่สามารถท าให้เศรษฐกิจของเวียดนามดีขึ้น
นโยบายนี้มีจุดที่ต่างจากเปเรสตรอยกาของสหภาพโซเวียตในประเด็นการปรับ
โครงสร้างใหม่เป็นสิ่งที่ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์เห็นว่าเป็นการท าลายบทบาทของ
พรรคท าให้กลุ่มอนุรักษนิยมเปิดกว้างทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังท าให้การ
ด าเนินการตามนโยบายโด๋ยเม้ยเกิดขึ้นอย่างช้าๆ (ไมเคิล ลีเฟอร์, 2548 : 277) 
นโยบายโด๋ยเม้ยที่เป็นรปูธรรมนั้นปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 4 (ค.ศ.
1986 – 1990) โดยเป็นการวางแผนโดยรัฐ มุ่งเน้นการผลิตในภาคเกษตรกรรมและ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นกิจการของรัฐ (State – Owned Enterprise) (วีระ  
หวังสัจจะโชค, 2556: 235) แต่มุ่งเน้นภาคเกษตรกรรมมากกว่าภาคอุตสาหกรรม 
มีการปรับปรุงความคิดสังคมนิยมให้เป็นเพียงการเมืองเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรค์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจที่ใช้กลไกตลาด มีการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใช้กลไก
ตลาด ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยพยายามเข้าไปอยู่ใน
กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN และเพิ่มความใส่ใจกับปัญหาการ
ว่างงานและความยากจน การใช้มาตรการเปิดเสรีต่างๆ จึงท าให้เวียดนามพัฒนา
มากยิ่งขึ้นและมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาด าเนินธุรกิจมากขึ้น จนสุดท้ายระบบ
การผลิตแบบรวมศูนย์ล่มสลายลงจากมติวันที่ 10 เมษายน ค.ศ.1988 ของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามที่ยกเลิกบทบาทของสหกรณ์ในการบริหารและดูแล
ผลผลิตทางการเกษตรและการล่มสลายของระบบนารวมได้ท าให้รัฐบาลยอมรับ
ตามความคิดทุนนิยมว่า “ครอบครัว” คือหน่วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดใน
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สังคม จ านวนนารวมจึงลดลงอย่างมาก (วีระ  หวังสัจจะโชค, 2556: 235) ผลของ
การน าความคิดเสรีนิยมใหม่มาใช้กับนโยบายของรัฐที่เกิดขึ้น คือ ในปี ค.ศ.1989 
การผลิตข้าวในเวียดนามมีส่วนเกินเพียงพอที่จะท าการส่งออกไปสู่ตลาด
ต่างประเทศเป็นครั้งแรก และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ.1989 – 
1990 สูงถึงร้อยละ 4.5 (ศิวพร  ชัยประสิทธิกุล, 2549: 209) และเพิ่มสูงขึ้นมากใน
อัตราร้อยละ 8 – 9  ในช่วงปี ค.ศ.1991 – 1995 (วีระ  หวังสัจจะโชค, 2556 : 
235) 
 

นอกจากน้ีในช่วงกลางปี ค.ศ.1990 เวียดนามเริ่มด าเนินความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศในแนวทางใหม่ผู้น าระดับสูงของเวียดนามแอบไปจีนอย่างลับๆเพื่อ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับปักกิ่งกระทั่งต่อมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1990 ได้มีการลง
นามในแผนการของสหประชาชาติที่จะให้มีการจัดตั้งสภาแห่งชาติสูงสุดขึ้นรวมทั้ง
การหยุดยิงและการยุติความช่วยเหลอืทางทหารจากตา่งชาติต่อเขมรฝ่ายต่างๆ เมื่อ
เวียดนามยอมถอนก าลังออกจากกัมพูชารวมทั้งการที่เวียดนามยอมเปิดเผยบัญชี
รายชื่อทหารอเมริกันท้ังหมดที่สูญหายไปในสงครามเวียดนามได้ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐอเมริกาดีขึ้นตามมา จึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการ
ลงทุนที่เวียดนามมากข้ึน ในขณะเดียวกันเวียดนามเน้นนโยบายสร้างความสัมพันธ์
กับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน การเยือนของผู้น า
พรรค ผู้น ารัฐ และผู้น ารัฐบาล (ศิวพร  ชัยประสิทธิกุล, 2549 : 209) เช่น การ
เยือนมาเลเซียและสิงคโปร์ของประธานาธิบดี การเยือนสหภาพยุโรปของ
นายกรัฐมนตรีการเข้าร่วมประชุมเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 2 (ASEM-II) และมีผู้น า
ต่างประเทศไปเยือนเวียดนามหลายประเทศเช่นกัน และเวียดนามได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน ณ กรุงฮานอยในเดือนธันวาคม ค.ศ.1998 เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเวียดนามเป็นสมาชิกท่ีดีของประชาคมโลก จึงปรากฎให้เห็นตามมา
ว่าบริษัทของเอเชียและยุโรปต่างพากันเข้าไปในเวียดนามเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนทั้งฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้จนกลายเป็นเมืองที่เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วโรงแรม
ต่างๆ ได้รับการบูรณะสายการบินนานาชาติที่บินสู่เวียดนามเพิ่มจ านวนขึ้น 
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นอกจากน้ีผลการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 (ธัญญาทิพย์  ศรีพนา, 
2541: 61) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 และครั้งที่ 9 (สีดา สอนศรี และคณะ, 
2542 : 519) ในเดือนเมษายน ค.ศ.2001 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามยังคงยึด
มั่นในหลักการพัฒนาด้วยวิธีการเดิม เพราะยังเช่ือมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาด
น าโดยรัฐตามแนวทางสังคมนิยมยังถือว่าเป็นหลักการที่สามารถน ามาปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จได้ จึงยังคงเน้นถึงการสร้างสังคมนิยม เอกราช และการพึ่ งพา
ตนเอง โดยน าระบบเศรษฐกิจการตลาดเข้ามาผสมผสานตามแนวทางสังคมนิยม
และภายใต้การน าของรัฐต่อไป ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามมา
โดยตลอดตราบจนปัจจุบัน 
 

ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า นับตั้งแต่ ค.ศ.1986 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
เวียดนามได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปอย่างแท้จริง และผลลัพธ์จากการแปลง
นโยบายโด๋ยเม้ยไปปฏิบัติที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบัน ได้สะท้อนให้
เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีบทบาทในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
อย่างมากและที่ส าคัญคือเป็นผู้ก าหนดนโยบายต่างๆ ทางเศรษฐกิจ  (เขียน  ธีระ
วิทย์. 2542 : 92) ซึ่งถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลเวียดนามภายใต้การก ากับของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเช่ือมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทางสังคม
นิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้างทางการเมืองแบบ
สังคมนิยมนั้นสามารถน าพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศท่ีมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นได้ ทั้งนี้นโยบายโด๋ยเม้ยมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์เบื้องต้นหลายประการ อาทิ  
 

ประการแรก การก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจว่าจะให้ความส าคัญต่อภาค
เกษตรกรรมอุตสาหกรรม หรือภาคการบริการ เน้นพัฒนาที่ภาคเหนือหรือภาคใต้ 
ในเมืองหรือในชนบท หรือจะเลือกใช้เทคโนโลยีพอเหมาะตามระดับฐานะในการ
พัฒนาหรือเลือกส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นต้น 
  

ประการที่สอง การก าหนดนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 
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ประการที่สาม การก าหนดนโยบายด้านการลงทุนในด้านการป้องกัน
ประเทศ 
 ประการที่สี่ การก าหนดนโยบายว่าจะส่งเสริมอุตสาหกรรมหนักหรือ
อุตสาหกรรมเบา จะเน้นการผลิตเพื่อจ าหน่ายหรือเพื่อการบริโภค  
  

ประการที่ห้า การก าหนดนโยบายด้านการเงินการคลัง 
  

ประการที่หก การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  

ประการที่เจ็ด การก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
  

ประการที่แปด การก าหนดนโยบายด้านการค้าต่างประเทศว่าจะเปิด
ตลาดการค้ามากหรือน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในเรื่องของการห้ามน าเข้า หรือ การ
ส่งออกสินค้าบางประเภทหรือบางจ าพวก การก าหนดโควต้า การก าหนดก าแพง
ภาษี เป็นต้น 
 
 ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลเวียดนามที่ก าหนดออกมาในต้นทศวรรษ 1990 
จึงเน้นความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาครัฐ เน้นอุตสาหกรรมหนักน้อยลง ส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบรวมกลุ่ม และการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะสินค้า
จากภาคเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึงข้าวเป็นสินค้าหลักและเมื่อพิจารณาผ่านจาก
นโยบายโด๋ยเม้ยในภาพรวม ช่วงหลังปี ค.ศ.1986 สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล
เวียดนามพยายามแสดงบทบาทในการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาแบบทุนนิยมมากขึ้น หากแต่เป็นทุนนิยมที่ถูกจ ากัดขอบเขตการโดยรัฐใน
เรื่องที่ส าคัญๆ เช่น กรณีการควบคุมการเปิดและด าเนินการงานการเงินของ
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ โดยที่รัฐหวังให้ธนาคารเป็นกลไกกลางในการผลักดันการ
พัฒนาหรือกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่รัฐนั้นก็เปิดกว้างให้ภาคเอกชนท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศสามารถเข้ามาด าเนินกิจการการค้าการลงทุนมากขึ้น (ศรีประภา 
เพชรมีศรี, 2542 : 25 - 26 ) จึงพบว่ารัฐบาลเวียดนามและกลไกการเมืองภายใน
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามนั้นยอมรับการปฏิรูปในหลายๆ เรื่อง อาทิ 
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- การปฏิรูปการเกษตรในชนบท จากระบบนารวมเดิมให้เป็นแบบเสรี 
มากขึ้นด้วยการให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนมีสิทธิในการก าหนดการผลิตได้ระดับ
หนึ่งและมีสิทธิใช้ประโยชน์จากท่ีดินได้ในระยะยาวมากขึ้น  
 

- การยอมรับกลไกราคาที่เสรีมากข้ึน ด้วยการยกเลิกการควบคุมราคา 
ส าหรับสินค้าเกือบทุกประเภทและให้กลไกตลาดเป็นตัวก าหนดราคาสินค้า 
 

- การปล่อยให้เกิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินเป็นแบบลอยตัว จนพบว่า 
อัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่มีสองราคาเหลือเพียงมาตราเดียว กล่าวคือ อัตรา
แลกเปลี่ยนท่ีเป็นทางการกับของรัฐนั้นไม่แตกต่างกับในตลาดมืดมากนัก 
 

- การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งถือ 
ว่ารัฐยอมรับการกลไกตามหลักการทุนนิยม 
 

- การปฏิรูปทางด้านการคลัง ด้วยการลดการอุดหนุน (Subsidy)  
รัฐวิสาหกิจที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ไปพร้อมๆ กับการลดค่าใช้จ่ายของกองทัพ มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐ ไปพร้อมๆ กับการปรับระบบภาษีใหม่ 
 

- การส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐนั้น 
ใช้นโยบายกระตุ้นภาคเอกชนด้วยการออกกฎหมายการจัดตั้งบรรษัทและวิสาหกิจ
เอกชน รวมทั้งการปล่อยเงินกู้ท่ีมีเง่ือนไขผ่อนปรนกับธุรกิจเอกชนขนาดเล็ก 
 

- การเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศ ด้วยการออกกฎหมายการ 
ลงทุน ซึ่งมีการแก้ไขอยู่หลายครั้ง เพื่อสนองตอบต่อการเปิดลู่ทางการลงทุนที่
แท้จริง โดยให้เอกชนต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจเวียดนามมากขึ้น 
 
 
 

- การปรับค่าใช้จ่ายทางสังคม ด้วยการยกเลิกการให้บริการฟรีในเรื่อง 
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การบริการทางสังคม และริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อรองรับปัญหาการว่างงานที่
เกิดขึ้นจากการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
 

นอกจากน้ีผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการด าเนินนโยบายโด๋ยเม้ยนับตั้งแต่
ปี ค.ศ.1986 จวบจนปัจจุบันก็คือ แม้ว่าการปฏิรูปประเทศของเวียดนามนั้นมี
เป้าหมายทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง แต่ก็ดูเหมือนว่าการปฏิรูปที่
เกิดขึ้นทั้งสามด้านนั้น การปฎิรูปทางด้านเศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามากที่สุดและ
พรรคคอมมิวนิสต์เองก็ให้ความสนใจมากที่สุด ในขณะที่การปฏิรูปทางการเมือง
สังคมด าเนินไปอย่างล่าช้า สาเหตุส าคัญก็มาจากความหวาดระแวงภายในพรรคที่
เกรงว่า การปฏิรูปทางการเมืองจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับเศรษฐกิจ ด้วยการลด
การควบคุมจากส่วนกลางและการให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (สุด  จอนเจิด
สิน, 2550) ซึ่งย่อมสะท้อนถึงการสูญเสียอ านาจทางการเมืองของกลุ่มชนช้ันน าทาง
การเมืองฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายสังคมนิยมไป ปัญหาดังกล่าวจึงพยายามคลี่คลายด้วย
การประนีประนอมทางการเมืองของชนช้ันน าทั้งจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่เน้น
แนวทางสังคมนิยมกับฝ่ายปฏิรูปที่ยอมรับหลักการทุนนิยมมาเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจอยู่เป็นระยะๆ ผลของการประนีประนอมที่เกิดขึ้นท าให้
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามต้องการเห็นการพัฒนาเวียดนามหรือความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผ่านการขยายการลงทุนของต่างประเทศในเวียดนาม 
การลดการควบคุมทางเศรษฐกิจแต่ยังคงได้รับการก ากับจากส่วนกลาง ซึ่งส่งผลให้
การพัฒนาทางเศรษฐกิจท้ังด้านการเกษตร การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการ
ลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามช่วงสองทศวรรษสุดท้ายก่อนสิ้นปี ค.ศ.2000 
เติบโตขึ้นมาก  
 

อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการแปลงนโยบายการพัฒนาดังกล่าวไปสู่การ
ปฏิบัติสามารถสรุปประเด็นต่างๆ ท่ีส าคัญพอสังเขปไดด้ังนี้ (ส านักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551) 
 

 ประการแรก เน้นการสร้างรัฐสังคมนิยมของประชาชน ที่ยึดมั่นในวินัย
ของสังคม บนหลักการประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ในองค์กรและการด าเนินการ
ของรัฐ โครงสร้างทางการเมืองการปกครองจึงเป็นไปตามระบอบสังคมนิยม ยึด
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นโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้การน าของรัฐบาลเวียดนาม โดยมีระบบราชการเป็นกลไกในการด าเนินการ 
  

ประการที่สอง แม้การปฏิรูปทางเศรษฐกิจจะสามารถเกิดขึ้นและได้รับ
การด าเนินการอย่างจริงจังก็ตาม แต่การก าหนดนโยบายโด๋ยเม้ยนี้ก็เกิดขึ้นบนฐาน
ความขัดแย้งระหว่างชนช้ันน าสายอนุรักษ์กับสายก้าวหน้า ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ไม่เห็น
ด้วยกับการก าหนดนโยบายเพราะกลัวสูญเสียเสียแนวทางการพัฒนาบนหลักการ
ปกครองและการบริหารเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมกับฝ่ายที่สนับสนุนเพราะเล็งเห็น
ว่าหลักการสังคมนิยมล้มเหลวในทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องเอาแนวคิดระบบตลาด
เข้ามาเป็นทางแก้ ซึ่งท้ังสองฝ่ายก็จบปัญหาลงด้วยการประนีประนอม 
  

ประการที่สามนโยบายการปฏิรูปตั้งแต่ ค.ศ.1986 หรือนโยบายโด๋ยเม้ย
เป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางที่ยึดแนวทาง
สังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปฏิรูปได้ในระดับหนึ่ง และด าเนินนโยบายเปิดประเทศโดยส่งเสริมความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ เอกราช และการพัฒนากับทุกประเทศ 
โดยเฉพาะกับประเทศตะวันตก และการเข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ 
  

ประการที่สี่ จากภาพรวมของนโยบายและแผนการปฏิรูป รัฐยังมีบทบาท
น าในการด าเนินการปฏิรูปมาโดยตลอดโดยมีเป้าหมายส าคัญๆ ได้แก่ ความ
พยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและภาคชนบททั้งในมิติโครงสร้าง
การคมนาคมพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิต และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศและการขยายตลาดการค้า
ทั้งในและต่างประเทศ ความพยายามปรับระบบการเงินการคลังของภาครัฐให้มี
เสถียรภาพ โดยลดปัญหาเงินเฟ้อ และสร้างอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดองให้มี
เสถียรภาพ และความความพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนของคน
เวียดนาม ลดความแตกต่างทางด้านรายได้ระหว่างพื้นที่ที่มี ความเจริญทาง
เศรษฐกิจกับพื้นที่เกษตรกรรมที่ห่างไกลความเจริญ ด้วยการพัฒนาทางด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข และวัฒนธรรมของเวียดนาม 
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ประการที่ห้า เวียดนามยังคงพร้อมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติและ

องค์การระหว่างประเทศ แม้รัฐบาลเวียดนามจะพยายามปฏิรูประบบเศรษฐกิจด้วย
การพึ่งพิงตนเองให้มากที่สุดก็ตาม แต่เวียดนามยังคงต้องการความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน เทคโนโลยีและสิทธิพิเศษทางด้านการค้า เพื่อใช้เป็นช่องทางใน
การเพิ่มระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติให้สูงขึ้น 
 

ประการที่หก เวียดนามพยายามพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นประเทศผู้
ส่งออกมากขึ้นทั้งในด้านสินค้าเกษตรกรรม โดยเฉพาะข้าวซึ่งถือเป็นผลิตผลทาง
การเกษตรที่สามารถผลิตได้มากเพียงพอต่อการส่งออก และด้านอุตสาหกรรม ที่
พยายามสร้างเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางหรือฐานการผลิตทางด้านการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิค และสินค้าทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆ 
 

ประการที่เจ็ด การปฏิรูปทางเศรษฐกิจได้จุดประกายต่อการปฏิรูปในภาค
ส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนด าเนินการ
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ มีการปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการสร้างฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ มีการปฏิรูปทางด้านสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารที่
พยายามให้ธนาคารพาณิชย์พร้อมเป็นฐานในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ 
รวมถึงการปฏิรูประบบราชการให้เกิดความคล่องตัวต่อการด าเนินการของ
ภาคเอกชน ซึ่งการปกครองในระดับรองจากส่วนกลาง โดยเฉพาะในระดับจังหวัด
จึงได้รับการกระจายอ านาจมากขึ้น แต่ก็ยังถูกก ากับและควบคุมในเรื่องที่ส าคัญๆ 
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 
 

จากข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามมีการพัฒนาแบบรัฐน า หรือกล่าว
ได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามมีบทบาทน าในการพัฒนาผ่านรัฐบาลและ
ระบบราชการ ซึ่งนโยบายโด๋ยเม้ยเป็นสัญลักษณ์ของการปรับระบบการพัฒนาใน
แบบตลาดหรือแบบทุนนิยมภายโครงสร้างทางการเมืองแบบสังคมนิยม โดยความ
เป็นทุนนิยมที่เกิดขึ้นเป็นทุนนิยมที่ถูกจ ากัดอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ จึงมีความ
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ยืดหยุ่นมากกว่าระบบสังคมนิยมเดิมหรือการวางแผนจากส่วนกลางที่เข้มงวด 
ดังนัน้จากแนวทางการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นรัฐบาลในฐานะตัวแทนของพรรคคอมมิวนสิต์
แห่งเวียดนามจึงพยายามใช้นโยบายโด๋ยเม้ยมาเป็นเครื่องมือส าคัญเพื่อขจัดปัญหา
และอุปสรรคการก้าวผ่านไปสู่สังคมที่ประชาชนเวียดนามมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นใน
อนาคต 
 

อภิปรายผล 
 

หลังจากเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รวมประเทศในช่ือ “สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม” ในวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ.1976 บทบาทของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม กับรัฐบาลมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยมี
โครงสร้างทางการเมืองในระบอบสังคมนิยม โดยในช่วงหลังการรวมประเทศในปี 
ค.ศ.1975 – 1985 รัฐบาลเวียดนามต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จนกระทั่งถึงการประชุมครั้งที่ 6 ในปี 
ค.ศ.1986 เวียดนามจึงได้เจริญรอยตามนโยบายกลาสนอสด์และเปเรสตรอยก้าของ
สหภาพโซเวียตโดยพรรคตัดสินใจที่จะด าเนินโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศอย่างขนานใหญ่ที่เรียกว่า“โด๋ยเม้ย (Doi Moi)”โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินนโยบายดังกล่าวท าให้เวียดนามมีแนวทางการพัฒนาในแบบระบบ
เศรษฐกิจการตลาดผสมแนวทางสังคมนิยม กล่าวคือยังมีโครงสร้างทางการเมือง
การปกครองแต่ในระบบเศรษฐกิจกลับเปิดช่องให้มีการค้ากึ่งเสรี เพื่อให้ประชาชน
และภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มทุนภายนอกประเทศมีอิสระและโอกาสเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น ซึ่งรัฐบาลเวียดนามภายใต้การก ากับของ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามเช่ือมั่นว่า ระบบเศรษฐกิจการตลาดตามแนวทาง
สังคมนิยม หรือการประยุกต์ใช้แนวคิดแบบทุนนิยมภายใต้โครงสร้างทางการเมือง
แบบสังคมนิยมนั้นสามารถน าพาเวียดนามก้าวไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นได้ 
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