


 การกาวสูประชาคมอาเซียนในป 2558  ที่มสีมาชิกมากถึง 10 ประเทศ ประชากรกวา 

600 ลานคน ทําใหมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา  ดังนั้น

จึงจําเปนที่จะตองมีการเรียนรูเพื่อสรางความรูและความเขาใจในวิถีชีวิตบนพื้นฐานความ

แตกตางของประเทศตางๆ โดยเฉพาะภาษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนเคร่ืองมือ

สําคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธที่ดีของทุกประเทศ และสามารถนําไปสูการหลอมรวมเปน

หนึ่งเดียวกันของประชาคมอาเซียน ภายใตคําขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งเอกลักษณ หนึ่งประชาคม”

1. ภาษาอาเซียน ภาษาเปนเครื่องมือติดตอส่ือสารที่ชวยส่ือความเขาใจระหวางมนุษยทําใหคนเรามีความผูกพันท่ีดี

ตอกัน รูสึกเปนพวกเดียวกัน ทําใหเราสามารถศึกษาวัฒนธรรม เอกลักษณของชาติตางๆ ได นอกจากภาษาอังกฤษที่ถูกบัญญัติไว

ในกฎบัตรอาเซียนใหเปนภาษาทางการของอาเซียนแลว  ภาษาของแตละประเทศมีความสําคัญที่จะใชสื่อสารระหวางกันเพื่อ

สรางความเขาใจและรูสึกใกลชิดกันมากข้ึนโดยเฉพาะคําทักทายที่ผูคนใชในชีวิตประจําวันที่สําคัญ

ประเทศ
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ซัวซะ
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ทิเวียร ซัว
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2. ศาสนา  เปนสถาบันทางสังคมที่ชวยพัฒนาจิตใจของมนุษยใหประพฤติสิ่งที่ดีงามละเวนส่ิงไมดีทั้งหลาย ชาติอาเซียน

มีศาสนาที่ผูคนนับถือหลายศาสนา เชน คนในประเทศไทย ลาว พมา กัมพูชา สิงคโปร และเวียดนามสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 

เรื่องนารูรอบรั้วอาเซียน
า 

น

ระชาคม”

(อานตอปกหลังใน)
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บทบรรณาธิการ

 การกาวสูประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปขางหนา นับเปนเรื่องที่นายินดีเนื่องจาก

สมาชิกของภมูภิาคมีความเชือ่มโยงกนัดานพรมแดนทีต่อเนือ่งกนั มคีวามหลากหลายทางสังคม

และวัฒนธรรม และมีการติดตอปฏิสัมพันธกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมาอยาง

ชานาน  จะไดทะลายกําแพงท่ีเคยขวางก้ันการติดตอปฏิสมัพนัธดงักลาวใหดาํเนินไดอยางเสรี

และใกลชิดกันยิ่งขึ้น  โดยจะทําการเปดเสรีการเคล่ือนยายสินคา บริการ การลงทุน และ

แรงงานมีฝมอื  อนัจะชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวติของประชากร

ในภูมิภาคใหดียิ่งขึ้น 

 ผลดีหรือประโยชนของการเปนประชาคมความรวมมือแหงอาเซียนสามารถเกิดขึ้น

ในหลายรูปแบบท้ังการสรางอํานาจการตอรอง การดึงดูดคนเกง การแบงงานกันทําตามถนัด 

การเขาถึงแหลงทรัพยากรที่มีความสมบูรณ และชีวิตความเปนอยูของประชาชนท่ีดีขึ้น 

อยางไรกต็าม ผลกระทบทางลบอาจเกิดขึน้ในรปูของการกระจายและความแตกตางของรายได 

ตลอดจนชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งภาครัฐควรดําเนินการปองกันปญหานี้

อยางเทาทัน โดยนําประเด็นทางสังคมเขามาพิจารณาไปพรอมกับดานเศรษฐกิจตั้งแตเริ่มตน 

รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมโดยตลอด

 ในการนี้ วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงขอนําเสนอรายละเอียดของบทความ

และทัศนะจากผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ซึ่งไดวิเคราะหประโยชนและขอพึงระวังบนเสนทาง

ประชาคมอาเซียน ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพรอมเพ่ือใหการรวมกันเปนหนึ่งเดียว

ในภูมิภาคอาเซียน เปนส่ิงที่เกิดประโยชนตอคนไทยทุกคน และเพิ่มบทบาทของภูมิภาคน้ีใน

เวทีโลกไดอยางเต็มภาคภูมิ
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คณะท่ีปรึกษา

เลขาธิการฯ
 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

รองเลขาธิการฯ
 นางเพ็ญจา  ออนชิต
 นางสุวรรณี  คํามั่น
 นายปรเมธี  วิมลศิริ
 นายชาญวิทย  อมตะมาทุชาติ
 นายธานินทร  ผะเอม
 นางสาวลดาวัลย  คําภา

ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน
 นางนิตยา  กมลวัทนนิศา
 นางชุตินาฏ  วงศสุบรรณ
 นายภูมิใจ  อัตตะนันทน
 นางสาวสุมาลี  เดชานุรักษนุกูล
 นางสาวภารณี วัฒนา
 นายนพพร มนูญผล
 นางสาวปทมา เธียรวิศิษฎสกุล

บรรณาธิการบริหาร
 นายวิทยา ปนทอง

บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา
 นางภาณี ชนาธิปกรณ

กองบรรณาธิการ
 นางสาววีณา เตชะพนาดร 
 นางภาณี ชนาธิปกรณ
 นายอธิพงศ หิรัญเรืองโชค
 นางนิสวันต พิชญดํารง 
 นายธีระพงษ มาลัยทอง
 นางสาววัชรี พุมทอง
 นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม
 นางสาวปภานัน วรวัฒนสกุล 
  
ฝายจัดการ
 นายธีระพงษ มาลัยทอง

ฝายศิลปกรรมและภาพ
 นายเนาวฤทธ์ิ  ฤทธิแปลก

ออกแบบและพิมพที่
 บริษัท ดอกเบี้ย จํากัด 
 โทร.0-2272-1169-72

วตัถปุระสงค เพือ่เผยแพรความรูดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาประเทศแกสาธารณชนท่ัวไป ตลอดจนเปนสือ่กลางในการรายงานความเคล่ือนไหว 
สถิติทางเศรษฐกิจและสังคมใหผูอานทราบขอเท็จจริงอยางถูกตองกับสถานการณ 
โปรดทราบ บทความ ขอคิดเหน็และขอเขยีนตางๆ ในวารสารเศรษฐกจิและสงัคมเปนความคดิเหน็สวนตวัของผูเขยีน  มใิชเปนความเหน็ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ

สารบัญ
บทบรรณาธิการ 
                                                                   

นานาทัศนะกับประชาคมอาเซียน
 3 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร  เทวกุล

   นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  

   คุณระรินทิพย  ศิโรรัตน

   ศาสตราจารยสุริชัย  หวันแกว     
                                  

เรื่องเดนประจําฉบับ
 11 เสนทางของไทยสู...ประชาคมอาเซียน
                                     

บทความประจําฉบับ
 17 โครงสรางพ้ืนฐาน : ปจจัยเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน

 23 กาวตอไปของภาคเอกชนไทยในภูมิภาค

 27 การคาชายแดน : โอกาสของไทยเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

 32 อาฟตา : ประโยชนและความทาทายเมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   
          

คอลัมนพิเศษ                                        
 35  ยอนรอยสหภาพยุโรป : กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนาประชาคมอาเซียน

 39  สรุปผลการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก

จิปาถะ
 41  เสนทางเชื่อมโยงยุทธศาสตรการคาการลงทุนของประชาคมอาเซียน : 

   เชียงราย-เชียงตุง                      
                                       

แนะนําโครงการวิจัย
 44  ความยากจนของประเทศไทย : แนวทางการจัดทําเสนความยากจนใหม

   และความยากจนหลายมิติ     
                                           

ความเคลื่อนไหวของ สศช.
 47  รายงานความเคล่ือนไหวของการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ปกหนาใน ปกหลังใน 
 เรื่องนารูรอบรั้วอาเซียน
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นานาทัศนะกับประชาคมอาเซียน
อธิพงศ หิรัญเรืองโชค*  นิสวันต  พิชญดํารง**  หฤทัย สายทินกร***1

นานาทัศนะ

 การเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ประเทศไทยจะ

ไดเปรียบมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนทั้งหมด 10 

ประเทศ เนื่องจากประเทศไทยผลิตสินคาอุปโภคบริโภคได

จํานวนมากและหลากหลายท่ีสุดในอาเซียน ซึ่งสินคาประเภท

นี้ซื้องายขายคลอง ทําใหมีปริมาณการซ้ือขายสูง และสามารถ

สรางรายไดใหแกประเทศจํานวนมาก แมแตประเทศมาเลเซีย

หรือสิงคโปรที่ดูเหมือนจะมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย แต

ประเทศเหลาน้ีเนนการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองนํา

ไปเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาที่ประเทศอ่ืนอีกทอดหน่ึง 

ทําใหผลกําไรหลักตกอยู

กับประเทศอื่น ขณะที่

ประเทศไทยไดรับกําไร

โดยตรงจากการผลิต

สินค  าอุปโภคบริ โภค

ดวยตนเอง ซึ่งการเขาสู

ประชาคมอาเซียนจะทําใหประเทศไทยสามารถขยายตลาดได

กวางขวางยิ่งขึ้น ทําใหมีโอกาสสรางรายไดเพิ่มขึ้นมากกวา

ประเทศอื่น

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ *** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา  

 ในชวงที่ประเทศไทยกําลังจะเขาสูประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปขางหนา ภาคสวนตางๆ จําเปนตองเตรียม

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางเรงดวน วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้จึงขอนําเสนอ

มุมมองของผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน ไดแก  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย และอดีต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท

สหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) คุณระรินทิพย ศิโรรัตน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง 

ซึ่งมุมมองเหลานี้ สามารถสะทอนใหเห็นถึงประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยจะตองคํานึงถึงทั้งในภาพรวม และในดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ตลอดจนการเมืองและความม่ันคงของประเทศไดอยางชัดเจนและนาสนใจอยางยิ่ง 

ดังนี้

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  
“ประเทศไทยไดเปรียบจากประชาคมอาเซียนมากที่สุด”
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 ประเทศไทยควรใชขอไดเปรียบนี้ในการเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเซียน ซึ่งในด านการผลิตสินค า สามารถ

แบงออกไดเปน 3 ประเภท ประเภทแรกคือสินคาที่ไทย

สามารถผลิตไดดวยตนทุนที่ตํ่ากวา และมีคุณภาพดีกวา 

หากมีตนทุนการขนสงที่ไมสูงนัก ควรขยายฐานการผลิตใน

ประเทศไทย พรอมท้ังจัดตั้งตัวแทนจําหนายและสราง

เครือขายการตลาดเตรียมไวในประเทศคูคา อาทิ ผลิตภัณฑ

เมลามีนของบริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) ที่

ขยายโรงงานเพื่อรับประชาคมอาเซียน สําหรับสินคาขนาด

ใหญที่มีตนทุนการขนสงสูง ควรขยายฐานการผลิตไปยัง

ประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่ากวา อาทิ บริษัทปูนซีเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) ที่ตั้งโรงงานในประเทศเวียดนามและ

อินโดนีเซีย หรือแมแตบริษัทผลิตถังนํ้าเล็กๆ ก็ยังขยายฐาน

การผลิตไปยังประเทศลาว  ประเภทท่ีสอง สินคาที่ไทยมีองค

ความรูในการผลิตดีกวา ซึ่งมักจะเปนธุรกิจขนาดใหญ ควรนํา

องคความรูไปต้ังฐานการผลิตในประเทศท่ีมีตนทุนต่ํา อาทิ 

การเปดเหมืองลิกไนตของบริษัทบานปู จํากัด (มหาชน) 

ในประเทศอินโดนีเซีย และประเภทที่สาม สินคาท่ีไทยมี

เครือขายทางการตลาดที่เขมแข็ง เนื่องจากเปนผูผลิตรายใหญ

ของโลก หรือเปนผูคามาเปนเวลานาน ควรตั้งฐานการผลิตใน

ประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่า และนําสินคาปอนเขาเครือขาย

การตลาดที่ไทยมีอยูแลว อาทิ ธุรกิจนํ้าตาลซึ่งไทยเปนผูผลิต

รายใหญของโลกมานาน อาจขยายฐานการผลิตในประเทศลาว

เพ่ือปอนเครอืขายตลาดทีม่อียู หรอืธรุกิจเครือ่งประดบัเพชรพลอย

ซึง่ปจจบุนัไดขยายฐานการผลติไปทีจ่นี และอาจขยายไปทีพ่มา

ในอนาคตเนื่องจากพมามีวัตถุดิบจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี

สินคาอื่นๆ เชน กาแฟที่ขยายไปปลูกในลาว ยางที่ยังผลิตใน

ไทยเปนหลัก แตตอไปอาจขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น 

เพ่ือเพิ่มสินคาเขาสู เครือขายการตลาดของไทยท่ีดีอยู แลว 

ผลไมซึ่งควรปอนสินคาเฉพาะบางประเทศที่มีความตองการ 

จะตองปรับปรุงการขนสงและคุณภาพสินคาใหดี สามารถเก็บ

ไดนานขึ้น เปนตน 

 สําหรับธุรกิจดานบริการ เชน โรงแรม ภัตตาคาร 

ธนาคาร คูแขงของไทยไมใชประเทศในอาเซียน แตเปนธุรกิจ

เครือขายจากประเทศในยุโรป อเมริกา และญ่ีปุน ซึ่งเปนคู

แขงที่นากลัวมานานแลว และธุรกิจไทยก็สามารถปรับตัวได

มาโดยตลอด เชน ธุรกิจโรงแรม ไทยไมควรพยายามแขงขัน

กับโรงแรมเครือขายของตางประเทศ แตควรรวมมือกับเครือ

ขายเหลานั้น เพื่อใหเครือขายดึงลูกคามาให และควรมีการ

ตกลงแบงผลกําไรกันอยางยุติธรรม หรือธุรกิจภัตตาคารญี่ปุน

ซึ่งเขามาเปดกิจการในไทยอยางแพรหลาย แตนักธุรกิจไทยก็

สามารถเปดรานอาหารญ่ีปุ นขายแขงในราคาท่ีถูกกวาได 

เปนตน 

 “ขอไดเปรยีบทีส่าํคัญของประเทศไทยอกีประการหนึง่

คือ ทําเลท่ีตั้ง ผมคิดวาอาเซียนแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรก

ไดแก อาเซียนทางบก ซึ่งหมายถึง ประเทศในอาเซียน 6 

ประเทศที่ตั้งอยูบนผืนแผนดินที่ติดตอกัน ไดแก พมา ไทย 

ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย และกลุมที่สองไดแก 

อาเซียนทางนํ้า ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีนํ้าคั่น ไดแก สิงคโปร 

อินโดนีเซีย บรูไน และฟลิปปนส จะเห็นวา ประเทศไทยตั้งอยู

ตรงศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียนทางบก เสนทางรถไฟตาม

แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเหนอื-ใต  และตะวนัออก-ตะวนัตก จะตดักนั

ที่ประเทศไทยพอดี ทําใหนอกจากไทยจะสามารถผลิตสินคา

ของตนเองไปขายไดทัว่แลว ยงัสามารถรับสนิคาจากประเทศอ่ืน 

อาทิ จีนตอนใต ซึ่งมีราคาถูกกวาและคุณภาพต่ํากวา มาขาย

ควบคูไปไดดวย ซึ่งจะทําใหไทยกลายเปนศูนยกลางทางการ

คาของภูมิภาคไดอยางแทจริง เพราะมีทั้งสินคาราคาสูงและ

ราคายอมเยาวางขายอยูทั่วทั้งภูมิภาค”

 สําหรับขอเสียเปรียบของไทยในการเขาสูประชาคม

อาเซียน ไดแก การผลิตสินคาบางชนิดของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมที่มีตนทุนสูงกวาบางประเทศในอาเซียน 

ทําใหไมสามารถแขงขันได ซึ่งผูประกอบการเหลานี้ควรปรับ

เปล่ียนบทบาทของตนเองจากผูผลิตเปนผูคา โดยใชประโยชน

จากความไดเปรียบในดานการมีเครือขายการตลาดท่ีดี

เนื่องจากเปนผูผลิตขายมากอน ดวยการติดตอขอซื้อสินคา

จากประเทศที่ผลิตไดในราคาถูกมาขาย และคอยๆ เลิกผลิต

สินคานั้นดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูประกอบการไทยไดกําไร

มากขึ้น และสามารถแขงขันไดในที่สุด

 อุปสรรคที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยในการเขาสู 

ประชาคมอาเซียนไดแก การดําเนินการของภาครัฐในการ

สนับสนุนการเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนที่เปนไป

อยางลาชา อาทิ การปรับกฎเกณฑตางๆ การสรางความรู

ความเขาใจ ซึ่งภาครัฐควรดําเนินการต้ังคณะกรรมการเพ่ือ

ผลักดันเร่ืองนี้อยางเรงดวน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) เปนฝายเลขานุการ กระทรวงพาณิชยเปน

ผูชวยเลขานุการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวง

การคลัง สํานักงานกฤษฎีกา เปนกรรมการ เพื่อดําเนินการ

ตรวจสอบกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด แกไขสวนที่ยัง

เปนอุปสรรคใหหมดไป และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม
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คลองตัวมากยิ่งขึ้น อาทิ กฎระเบียบในดานการเคลื่อนยาย

แรงงานที่มีทักษะ 7 สาขาอาชีพ ซึ่งนาจะทําใหประเทศไทย

สามารถดึงดูดแรงงานมีฝมือเขาสู ประเทศ แตกลับมีกฎ

ระเบียบบางประการท่ียังคงเปนอุปสรรค เชนระเบียบท่ี

กําหนดใหแพทยชาวตางชาติที่จะเขามาทํางานในประเทศไทย

จะตองเขารับการทดสอบเปนภาษาไทย ขณะที่แรงงานไรฝมือ

ซึ่งประเทศไทยยังขาดแคลนอยูมาก จะตองปรับกฎระเบียบ

ใหแรงงานตางดาวสามารถเขามาทํางานไดอยางถูกกฎหมาย 

และรัฐบาลสามารถควบคุมได เปนตน

 “การเขาสูประชาคมอาเซียน นับเปนโอกาสที่ดีของ

ประเทศไทย เราไมมีคูแขงที่นากลัวในอาเซียนเลย แมวาจะมี

จุดออนดานภาษาท่ีดอยกวาบางประเทศ แตก็ไมไดเปน

อุปสรรคชนิดที่วาจะทําใหทอใจ โดยเฉพาะภาคเอกชนของ

ไทยเขาไปไกลมากแลว อุตสาหกรรมในภาคเอกชนของไทย

เจริญที่สุดและมีทุนมากที่สุดในอาเซียน แมแตสิงคโปรที่มีการ

ลงทุนสูง แตเปนทุนของรัฐบาลไมใชภาคเอกชน ภาครัฐมีหนา

ที่จะตองตามภาคเอกชนใหทัน และสนับสนุนภาคเอกชนให

มากข้ึน การทําประชาสัมพันธใหความรู เ ร่ืองประชาคม

อาเซียนก็ควรทําในเชิงบวก อาทิ ยกตัวอยางธุรกิจที่ปรับตัว

แลวประสบความสําเร็จ เพ่ือใหคนมีกําลังใจ ไมใชกลัวหรือ

ดูถูกตัวเอง ผมเห็นวาการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนโอกาส

ของคนไทย การปรับตัวเกงและการรูจักตลาดของคนไทยจะ

ทําใหประเทศไทยไดประโยชนจากการเขาสู ประชาคม

อาเซียนมากที่สุดในภูมิภาคน้ี”

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา  
“การเปดประชาคมอาเซียนไมใชเพื่อแขงขันกัน แตเพื่อเปนคูคากัน”

 การเขาสู ประชาคมอาเซียนเปนโอกาสที่ดีสําหรับ

ประเทศไทย เนื่องจากจะทําใหมีตลาดที่กวางขึ้น การยกเลิก

การเก็บภาษีระหวางกันจะทําใหสินคาไหลเวียนไดสะดวกมาก

ยิ่งขึ้น ยอดขายของธุรกิจตางๆ จึงนาจะสูงขึ้น ซึ่งการเขาสู

ประชาคมอาเซียนเปนสิ่งท่ีหามหรือตอตานไมได หากตอตาน

จะทําใหประเทศลาหลังกวาประเทศอ่ืน ดังเชนประเทศพมา 

ที่เคยเจริญกวาไทยเม่ือสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต

หลังจากปดประเทศทําใหการพัฒนาลาหลังกวาประเทศไทย

มากดังที่เห็นในปจจุบัน การรวมกันเปนประชาคมอาเซียนจะ

ทําใหไมมีการแบงแยกวาเปนคนไทย หรือคนพมา คนกัมพูชา 

มีแตสัญชาติอาเซียน เช้ือชาติไทย พมา กัมพูชา ซึ่งจะตอง

สงเสริมใหโลกเห็นวา การเปนอาเซียนนั้นมีคุณคา นาเชื่อถือ 

ดังเชน จีน สหรัฐอเมริกา ที่รวมกันจากรัฐเล็กๆ จนเปน

ประเทศใหญ มีอํานาจตอรองมากข้ึน เปนที่รวมของคนเกง 

เกิดการแบงงานกันทําตามความถนัด ทําใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น มีทรัพยากรสมบูรณขึ้น หลากหลายขึ้น 

ชีวิตความเปนอยูดีขึ้น 

 ภูมิภาคอาเซียนในปจจุบัน แบงออกไดเปน 2 ขั้ว 

ไดแก 1) อาเซียนเหนือ ประกอบดวยประเทศไทย พมา ลาว 

กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งมี

ลักษณะเปนผืนแผนดิน

เดียวกัน การเติบโตทาง

เศรษฐกิจส วนใหญมา

จากอุตสาหกรรมการผลิตสินคาตางๆ อาทิ สินคาอุปโภค

บริโภค และ 2) อาเซียนใต ประกอบดวยประเทศอินโดนีเซีย 

บรูไน ฟลิปปนส ซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตรรวมกันคือเปน

เกาะ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ นํ้ามันและ

กาซธรรมชาติ รวมทั้งมีเขตติดตอทางทะเลที่กวางขวาง 

ประเทศเหลานี้จึงมีความไดเปรียบมากกวา สําหรับสิงคโปร

และมาเลเซียจะเปนประเทศท่ีอยูตรงกลาง และเปนตัวเชื่อม

ระหวางทั้งสองขั้ว ในอาเซียนเหนือ ประเทศไทยตั้งอยู ที่

ศูนยกลางพอดี เม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน การลงทุนจะทําได

ง ายข้ึน ทําใหตางประเทศจะเขามาลงทุนในไทยมากข้ึน 

ซึ่งไทยควรใชโอกาสนี้เปนศูนยกลางการลงทุนในอาเซียน 

ในเรื่องน้ีอินโดนีเซียล้ําหนาไทยไปมาก แตหากไทยสามารถ

ผนึกกําลังรวมกับพมาและเวียดนาม ดวยการปรับปรุงระบบ

โลจิสติกสใหดี โดยเฉพาะการคมนาคมทางถนน แมนํ้า รถไฟ 

นาจะทําใหไทยสามารถนําหนาอินโดนีเซียได และยังสงผลให
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สินคาไหลเวียนไดดี สามารถลงทุนหรือตั้งโรงงานในประเทศ

อื่นไดงาย โดยเฉพาะสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ สินคา

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่จะสามารถกระจาย

ออกไปไดอยางกวางขวาง ขณะที่สินคาจากตางประเทศก็จะ

ไหลเขามาในไทย ซึ่งไทยไมสามารถปดก้ันสินคาจากตาง

ประเทศได จึงควรสนับสนุนใหเขามาขาย เพื่อใหเกิดเปน

ตลาดที่กวางขวางและเปนหนึ่งเดียวกัน

  “ระบบโลจิสติกสในไทยดีอยูแลว แตในสวนท่ีเช่ือม

โยงกับประเทศเพื่อนบานยังไมดีนัก เปรียบเสมือนเสนเลือดที่

ยังไมตอกัน อาทิ การสรางสะพานเช่ือมระหวางประเทศไทย

กับลาว ไมควรสรางเพียงแคสะพาน และจบแคนั้น แตควร

สรางถนนเชื่อมตอไปจนถึงฮานอยหรือโฮจมิินหดวย จึงจะเปน

ประโยชน หรือการท่ีไทยมีถนนท่ีแมสอดซ่ึงเช่ือมไปยังพมา 

ควรสรางถนนเชื่อมตอไปจนถึงยางกุ งหรือมันฑะเลยดวย 

หรือรถไฟความเร็วสูง นอกจากสายท่ีจะสรางในปจจุบันแลว 

ควรสรางอีกสายหนึ่งทางดานตะวันตก ซึ่งเปนพื้นที่ที่ยังไดรับ

การพัฒนานอย และมีทรัพยากรจํานวนมากที่ยังไมไดนําขึ้น

มาใช โดยสรางจากจากแมฮองสอน แมสอด กาญจนบุรี ลงมา

ถึงสงขลา หาดใหญ หรือแมแตการเช่ือมตอไปถึงอาเซียนใต 

โดยการสรางทางรถไฟไปถึงสิงคโปร และสรางอุโมงคลอดใต

ทะเลไปถึงจาการตา หากไทยสามารถสรางความเชื่อมตอไป

ถึงเมืองใหญตางๆ ไดทั้งหมด สินคาจะหมุนเวียนไดดีขึ้น 

มีการลงทุนระหวางกันสูงขึ้น เศรษฐกิจจะเติบโตไดมากขึ้น 

ซึ่งภาครัฐควรใหความสําคัญในเร่ืองการกําหนดยุทธศาสตร

ในดานนี้”

 นอกเหนือจากเรื่องโลจิสติกสแลว  ประเทศไทยควร

สงเสริมใหเงินบาทเปนสกุลเงินหลักของอาเซียนเหนือ ดวย

การสรางความเช่ือถือในสกุลเงินบาท ทําใหอัตราแลกเปล่ียน

มีเสถียรภาพและเหมาะสม ดังเชนท่ีสิงคโปรสามารถทําให

ประเทศตางๆ เชื่อถือในดานการเงิน จนกระทั่งนําเงินมาฝาก

ที่สถาบันการเงินในสิงคโปรเปนจํานวนมาก ซึ่งในปจจุบัน 

ประเทศลาว กัมพูชา พมา ก็มีความเช่ือถือในเงินบาทอยูแลว 

จึงเปนสิ่งที่นาจะทําไดไมยาก นอกจากนี้ ยังควรใชวัฒนธรรม

เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญในการผนึกกําลังกันของอาเซียน

เหนือ เนื่องจากประเทศในแถบนี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ

เหมือนกัน มีลักษณะทางวัฒนาธรรมท่ีคลายคลึงกันหลาย

ประการ ประชาชนลาว พมา กัมพูชา ชอบดูหนังดูละครไทย มี

การทองเที่ยวระหวางกันอยางสมํ่าเสมอ รัฐบาลควรตอยอด

ในจุดนี้ ดวยการกําหนดกลยุทธในการสนับสนุนความสัมพันธ

ดานวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบานในดานตางๆ ที่จะทําให

เกิดความรวมมือกัน มากกวาท่ีจะมุงแขงขันกันหรือขัดแยงซึ่ง

กันและกัน ดังเชนวัฒนธรรมรักชาติจนเกินไป ซึ่งทําใหเกิด

ความขัดแยง เปนผลเสียตอเศรษฐกิจ 

 ในเรื่องการปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมยังไมนาเปนหวง เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมของไทยมีความเขมแข็งอยูแลวในชวง 10 กวาปที่ผานมา 

และอีก 5-6 ป การเขาสูประชาคมอาเซียนจะทําใหมีความ

เขมแข็งมากขึ้น เพราะประเทศตางๆ ไมสามารถตอตานการ

เขาสู ประชาคมอาเซียนได จึงควรเปดรับและเรียนรูที่จะ

ประยุกตและปรับตัว ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของไทยสามารถทําไดดี จะเห็นไดจากการปรับตัวในสมัยที่

คาเงินบาทออนตัวลงจนถึงประมาณ 40 บาทตอหนึ่งดอลลาร

สหรัฐ ธุรกิจไทยก็สามารถอยูรอด และอดทนจนผานพนมาได 

แตสิ่งสําคัญที่รัฐควรเร งพัฒนาเพื่อเตรียมรับการเข าสู 

ประชาคมอาเซียนไดแก การศึกษา ซึ่งยังไมมีการเตรียมพรอม 

โดยเฉพาะในดานภาษา หากเปรียบเทียบกับคนสิงคโปรหรือ

มาเลเซียซ่ึงพูดไดหลายภาษา และมีความพยายามที่จะ

ปรบัตวัและเรยีนรูภาษาของนกัธุรกจิทีเ่ขามาลงทนุในประเทศ 

หากประเทศไทยมีเปาหมายท่ีจะเปนศูนยกลางการลงทุน 

จะตองเรงปรับคนไทยใหเกงในเรื่องน้ี และนอกจากภาษา

อังกฤษแลว ยังควรใหความสําคัญกับการเรียนการสอนภาษา

จีน และภาษาประเทศเพ่ือนบานที่จะเขาไปทําธุรกิจดวย เชน 

ภาษาพมา เขมร เวียดนาม เปนตน ซึ่งอาจใชวิธีการสงเสริมให

มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาใหมากข้ึน ซึ่งจะได

เรียนรูทั้งภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน จุดออน

ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของประเทศไทยไดแก การเมืองที่ไมมี

เสถียรภาพ ทําใหขาดความตอเนื่องทางดานนโยบาย แมวา

พอคาจะเกง แตรัฐบาลไมสนับสนุน เศรษฐกิจก็เคล่ือนไปไมได 

พอคากับรัฐบาลเปรียบเสมือนมากับคนข่ีมา แมวามาจะเกง 

แตคนขี่ไมเปน ก็วิ่งไมได ไมมีทิศทาง

 สําหรับการยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน 

สวนใหญเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมทุนกับไทยที่เคย

ยายหนีจากประเทศท่ีคาแรงแพง เชน ฮองกง ไตหวัน มาต้ัง

โรงงานในประเทศไทย และเมื่อประเทศไทยคาแรงแพงขึ้น 

จึงยายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่คาแรงถูกกวาตอไป 

ขณะที่บริษัทของคนไทยสวนใหญมักไมยายออก สําหรับ

บริษัทสหพัฒนาอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลิตสินคา

อุปโภคบริโภค ไดสงสินคาไปขายยังประเทศเพื่อนบานแลวใน

หลายประเทศ อาทิ ลาว กัมพูชา พมา เวียดนาม กอนที่จะมี

การจัดตั้งประชาคมอาเซียน และแรงงานพมา ลาว กัมพูชา ได
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เขามาทํางานในประเทศไทยจํานวนมาก ทําใหรูจักสินคาไทย

เปนอยางดี และซื้อสินคาไทยกลับไปใหครอบครัวใชที่ประเทศ

ของตนเอง ดังนั้น บริษัทในประเทศไทยจึงมีความไดเปรียบ

และสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียนเหนือไดอยาง

แนนอน ซึ่งบริษัทสหพัฒนฯ กําลังทําความรูจักกับประเทศ

เพ่ือนบานใหมากขึ้น และคาดหวังวาเม่ือเขาสู ประชาคม

อาเซียน ภาครัฐจะเปดโอกาสใหตางชาติเขามาตั้งฐานการ

ผลิตในไทย พรอมไปกับการสนับสนุนใหผูประกอบการไทย

เขาไปตั้งฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานไดโดยไมถูกกีดกัน 

ปจจุบัน บริษัทสหพัฒนฯ ไดดําเนินการการลงทุนในรูปของ

การรวมทุนและสอนเทคนิคตางๆ ใหกับประเทศเพื่อนบาน 

อาทิ พมา ซึ่งในปจจุบัน แมวาพมาจะเปนประเทศท่ีนาลงทุน

มากที่สุดในอาเซียนเหนือ เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีมาก 

ขนาดประเทศที่ใหญ และทรัพยากรท่ีมีอยูอยางอุดมสมบูรณ 

ทําใหนักธุรกิจสวนใหญตางมุงความสนใจไปท่ีพมา แตการ

ลงทุนจะตองพิจารณาความพรอมของพมาประกอบดวย ซึ่ง

ยังขาดในหลายดาน โดยเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน และ

กฎหมายตางๆ ที่จะรองรับการลงทุนของตางชาติ และหาก

เขาไปลงทุนมากๆ อาจสรางปญหาใหพมาได 

 “ขณะน้ีพมาไดขอความชวยเหลือในดานการบริหาร

จัดการการเงินจากสิงคโปรมากที่สุด เพราะสิงคโปรเคยเปนที่

ปรึกษาใหกับประเทศจีนเมื่อครั้งที่เปดประเทศใหม แต

สิงคโปรเปนประเทศเล็ก ผมมองวาประเทศไทยนาจะเปนที่

ปรึกษาใหกับพมาไดดีที่สุด โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม 

เพราะทั้งสองประเทศมีชายแดนติดตอกัน มีวัฒนธรรมที่

คลายคลึงกันมากกวา จึงสามารถนําระบบของไทยไปใชได

ทันที และหากประเทศไทยสามารถจับมือกับพมาได จะทําให

เศรษฐกิจในภูมิภาคเจริญเติบโตขึ้นอีกมาก พมาเปนประเทศ

ที่มีศักยภาพมาก เศรษฐกิจนาจะสามารถขยายตัวไดอยาง

รวด เร็ ว เหมื อนกับประ เทศ เวี ยดนามที่ กํ า ลั งจะแซง

ประเทศไทยไปแลว และมีขอดอยกวาเพียงในเรื่องโครงสราง

พื้นฐานและเงินเฟอที่สูงมาก อยางไรก็ตาม เราจะตองไมมอง

พมาวาเปนคูแขง ทําการคาตองไมคิดแตวาใครเปนคูแขง 

เพราะจะทําใหตองแขงกันตลอดไปไมจบ แตจะตองมองวา

ใครจะเปนคูคาของเรา การเขาสูประชาคมอาเซียนไมใชเพื่อ

แขงกัน แตเพื่อเปนคูคากัน” 

 ในด านผลกระทบทางด านสังคมของการเข าสู 

ประชาคมอาเซียน อาจทําใหเกิดความแตกตางดานรายได 

และเพิ่มชองวางของการพัฒนาทางสังคม ซึ่งรัฐบาลควร

ดําเนินการปองกันปญหาน้ี ดวยการยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลาง ไมฟุมเฟอย มีเหตุผล 

และมีภูมิคุ มกันในการทําธุรกิจ จะทําใหสามารถยกระดับ

รายไดและความเปนอยูของประชาชนทั้งหมด และนําไปสูการ

ลดปญหาความยากจนและความขัดแยงในสังคม สําหรับ

ความขัดแยงทางวัฒนธรรม นาจะไมมีปญหา เนื่องจากคนจะ

สามารถปรับตัวได ตอไปอาจมีพมาทาวน กัมพูชาทาวน

เกิดขึ้นในประเทศไทย เหมือนกับที่มีไชนาทาวนอยู เกือบ

ทั่วโลกในปจจุบัน สําหรับภาพอนาคต โลกมองอาเซียนวามี

ศักยภาพมาก ในอนาคต 5 ปขางหนา ถาพัฒนาไปถูกทาง 

อาเซียนจะไมแพยุโรป จะเห็นวา ในชวงศตวรรษที่ 18 ผูนําใน

การพฒันาไดแกยโุรป ศตวรรษท่ี 19 เปนอเมรกิา ศตวรรษท่ี 20 

เปนเอเชีย ซึ่งอาเซียนจะเปนสวนสําคัญ เน่ืองจากยังมี

ทรัพยากรที่สําคัญตอการพัฒนาอยูมาก หากมีการรวมพลังกัน

ของประเทศในอาเซียน จะทําใหภูมิภาคนี้สามารถพัฒนาไป

ไดอีกอยางมหาศาล

คุณระรินทิพย ศิโรรัตน 
“เสาสังคมและวัฒนธรรมเปนเสาของประชาชน”

 แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน ของการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

มีเป าหมายหลักในการมุ งให เกิดประชาคมอาเซียนที่มี

ประชาชนเปนศูนยกลาง เปนสังคมที่มีความรับผิดชอบ เพื่อ

กอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเปนเอกภาพใน

หมูประชาชาติและประชาชนอาเซียน ดวยการเสริมสราง

อัตลักษณรวมกัน สราง

สังคมที่ เอื้ออาทรและ

แบ  ง ป  น  ประช าชน

มีคุณภาพชีวิต  ความ

เปนอยู และสวัสดิการ

ที่ดีขึ้น และใหประชาชนเขามามีสวนรวม โดยมีเปาหมาย
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สูงสุดเพ่ือใหประชาชนไดรับผลประโยชนจากกระบวนการ

รวมตัวและการสรางประชาคมของอาเซียน จึงอาจกลาวไดวา 

เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเปน “เสาของ

ประชาชน”

   “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในป 2558 

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนงานการจัดตั้งประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะประกอบดวยประชาชน

ที่มีความเปนอยู และการดํารงชีวิตที่ดีและม่ันคง มีโอกาส

เทาเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย สวัสดิการสังคม

และความยุติธรรม ไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อให

เปนประชาชนที่มีความเขมแข็งและมีพลังอํานาจ ซึ่งเกิดจาก

ความร วมมือที่ ใกล ชิดกันยิ่ ง ข้ึนในด านการศึกษาและ

การเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นอกจากน้ี ประชาชนจะไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

มีเสรีภาพข้ันพื้นฐาน มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและ

ภัยคุกคามตางๆ ตระหนักรู และมีความรู สึกร วมในการ

เป นประชาคมอาเซียน  และเป นประชาคมที่ เคารพ

หลักประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนิติธรรม นอกจากน้ี 

สภาพแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม

ของประชาคมจะไดรับการดูแลอยางยั่งยืนเพื่อใหคงอยูตอไป

จนถึงชนรุนหลัง”

 เนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุยไดรบัมอบหมายจากนายกรฐัมนตรีใหเปนหนวยงาน

รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเสาหลักดานสังคมและ

วัฒนธรรมของอาเซียน จึงได มีการดําเนินการแต งตั้ ง

คณะกรรมการขับเคล่ือนการเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนขึ้น มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปน

ประธาน และผู แทนหนวยงานที่เกี่ยวของเปนกรรมการ 

คณะกรรมการดังกล าวได จัดทําแผนแมบทการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน หรือ

แผนปฏิบัติการ 3 ป (2556-2558) ซึ่งประกอบดวยการ

วิเคราะหขอดีและขอเสีย รวมท้ังความพรอมในการเขาสู 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย 

 ขอดีของการเขาสู ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน ไดแก การทําใหเกิดความรวมมือของอาเซียนในดาน

ตางๆ อาทิ ความรวมมือดานการคุมครองสิทธิเด็ก สตรี 

คนพิการ ความรวมมือดานการจัดการภัยพิบัติ การตอตาน

ยาเสพติด การควบคุมและจัดการโรคระบาด การศึกษา ความ

มั่นคงทางอาหาร รวมถึงการที่ประชาชนในอาเซียนมีความ

เขาใจและรูจักกันมากข้ึน ซึ่งจะนําไปสูความสัมพันธที่ดีและ

ความรูสึกรวมถึงความเปนอาเซียน แรงงานขามชาติมีการ

เคล่ือนยายที่ถูกตองตามกฎหมายมากขึ้น ทําใหแรงงานมี

โอกาสเขาถึงบริการสาธารณสุขไดมากขึ้น สามารถเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมโรคและการแพรระบาดของโรคใน

คนกลุมนี้ไดงายข้ึน สําหรับขอเสีย ไดแก ระบบการคุมครอง

ทางสังคม อาทิ การคุมครองเด็กและแรงงานของไทยยังไม

ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะแรงงานตางชาติ

ที่พาสมาชิกครอบครัวซ่ึงเปนเด็กและสตรีเขามาดวย และมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น การเปดเสรีทางวิชาชีพอาจสงผลกระทบให

คนไทยเสียเปรียบในดานการแข งขันและการมีงานทํา 

เนื่องจากมีขอดอยในเรื่องทักษะดานภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

นักลงทุนไทยอาจเสียโอกาสหรือสวนแบงตลาดในดานการ

บริการสุขภาพในประเทศไทย เนื่องจากคูแขงจากตางประเทศ

ที่เพิ่มขึ้น

 ในดานความพรอมในการเขาสูประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ประเทศไทยมีความสามารถในการ

เป นศูนย กลางการจัดตั้ งศูนย ฝ กอบรมนานาชาติด าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนศูนยกลางการ

สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความ

พรอมในดานอาหาร พลังงาน และสมุนไพร ภายใตความรวม

มือดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีความ

กาวหนาในดานความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ

เอกชน รวมทั้งมีความเขมแข็งในดานการจัดระบบสวัสดิการ

สังคมตามหลักแนวคิดฐานความคุมครองทางสังคม การแพทย

แบบ ด้ัง เ ดิมและการแพทย ทาง เ ลือก  อย  าง ไร ก็ตาม 

ประเทศไทยยังขาดความพรอมในเรื่องการปลูกฝงคานิยม 

ความมีวินัย และความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ ความตระหนักรูในเร่ืองประชาคมอาเซียนและ

เกิดความรูสึกวาเปนสวนหนี่งของประชาคมอาเซียน  ทัศนคติ

ที่ดีตอเพื่อนบานและการทําใหเพื่อนบานมีทัศนคติที่ดีตอ

คนไทยและประเทศไทย ทักษะในการใชภาษาอังกฤษเชิง

วิชาชีพ และทักษะในการใชภาษาเพ่ือนบานในระดับส่ือสาร

 “การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 3 ป ของเสาหลัก

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีหลายโครงการท่ีจะตองเปน

การบูณาการรวมกันกับเสาหลักดานเศรษฐกิจ รวมทั้งเสาหลัก

ดานการเมืองและความม่ันคงดวย อาทิ โครงการดานการ

ปองกันยาเสพติด การคามนุษย หรือดานเทคโนโลยีการ

สื่อสาร นอกจากนี้ แมวาแผนปฎิบัติการ 3 ป จะเกิดขึ้นจาก

การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ แตในทางปฏิบตั ิการดําเนิน

การในหลายมาตรการหรือโครงการจะเปนการบูรณาการ
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รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และ

ภาคประชาชน อาทิ โครงการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

ซึ่งภาคเอกชนมีความกาวหนาอยางมาก หรือโครงการในเร่ือง

การคุมครองเด็ก ซึ่งมีองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวม 

การบูรณาการเหล  า น้ีจะช  วยทําให การ ดํา เ นินงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม การดําเนินงานในภาครัฐ

ยังมีอุปสรรคในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง 

ซึ่งทําใหการดําเนินงานขาดจุดเนนที่ชัดเจน และไมตอเนื่อง 

นอกจากน้ี นโยบายมุ งเนนการเตรียมตัวเขาสู ประชาคม

อาเซียนในปจจุบัน ทําใหหนวยงานตางๆ ไดรับงบประมาณ

สําหรับดําเนินการมากขึ้น แตการนํางบประมาณไปใชในการ

ดําเนินงานอาจยังไมทําใหเกิดผลตรงตามวัตถุประสงคมากนัก 

เชน การเนนการใชงบประมาณสําหรับการจัดการอบรมดูงาน

มากเกินไป เปนตน และส่ิงสําคัญที่ภาครัฐจะตองเรงดําเนิน

การอีกประการหนึ่งไดแก การเตรียมฝกทักษะขาราชการใหมี

ความสามารถในการเจรจาตอรองในเวทีระหวางประเทศ ซึ่ง

เปนส่ิงจําเปนมากในการรักษาผลประโยชนของไทยในเวที

อาเซียนหรือเวทีโลก” 

 สําหรับแผนการดําเนินงานในระยะยาว  กระทรวง

พัฒนาสังคมฯ ไดเสนอโครงการประชาสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนภาคประชาชน เพื่อใหภาคประชาสังคมมีสวนรวม

ในการสรางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนใหเปน

เสาหลักของประชาชนอยางแทจริง ดวยการจัดใหมีกลไกหลัก

สําหรับภาคประชาชนในรูปของคณะกรรมการระดับชาติภาค

ประชาชนคู ขนานไปกับกลไกของภาครัฐ เพื่อให มีการ

ประสานงานระหวางองคกรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และ

ประชาสังคมของไทย ในการสนับสนุนและใหความรวมมือกับ

การดําเนินงานของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนพิมพเขียว

ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทําใหเกิดการบูรณาการในการ

ทํางานของทุกภาคสวน รวมทั้งสรางความตระหนักและรูสึก

รวมในการเปนประชาคมอาเซียนของทุกภาคสวนไดอยางเปน

รูปธรรม

ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว
“เศรษฐกิจและสังคมตองขับเคลื่อนไปพรอมกัน”

 การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่นายินดีที่มี

การสํานึกถึงความสําคัญของประชาคมในภูมิภาค เพราะที่

ผานมาประเทศไทยมุงความสนใจไปที่เรื่องโลกาภิวัตนจน

กระทั่งลืมนิเวศที่เราอยูรวมกันกับเพื่อนบาน ซึ่งมีลักษณะทาง

ภูมิศาสตร ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมบางประการที่ใกล

เคียงกันอยูมาก และในทางปฏิบัติ ประชาคมอาเซยีนเปนส่ิงที่

เกิดขึ้นมานานแลว เพราะประเทศในอาเซียนตางเปนสวน

หนึ่งของประชาคมเดียวกัน และสงผลกระทบตอกันทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ 

ป 2558 เปนเพียงการกําหนดเวลานัดหมายระหวางกันให

ชัดเจนขึ้นเทาน้ัน 

 สําหรับการเตรียมตัวเข าสู ประชาคมอาเซียนใน

ปจจุบัน ภาคธุรกิจไดปรับตัวไปมากแลว สําหรับภาครัฐ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบทางดานสังคมควรมีการพูดคุยในเร่ือง

ประเด็นสําคัญทางด านสังคมให มากขึ้น ในด านภาษา 

นอกจากจะสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษแลว ควรสงเสริมให

มีการเรียนภาษาทองถ่ินของประเทศเพ่ือนบานควบคูไปดวย 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น เ ข ต

ชายแดน  ซึ่ ง จะ เป น

โอกาสของประเทศไทย

ในการรับขอมูลความรูที่

เปนทุนทางสังคมของประเทศเพื่อนบานไดมากขึ้น รวมท้ัง

ควรใหความสําคัญในเร่ืองการอยูรวมกันในพหุวัฒนธรรม 

ดวยการรูจักทุนทางสังคมของประเทศตางๆ และปฏิบัติตอกัน

ดวยความเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันอยางปราศจากอคติ 

และไมควรคิดแตวาเขาสูประชาคมอาเซียนแลวจะไดอะไร

หรือเสียอะไร  แต ควรทําให  เ กิดการรับรู ที่ทันต อการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และตั้งอยู ในจุดเปลี่ยนผานนี้อยาง

ไมประมาท ดวยการรวบรวมสติเพ่ือสํารวจตัวเอง สํารวจ

เพือ่นบานอยางจรงิจงั มองใหรอบดาน ไมมองประชาคมอาเซยีน

จากกรุงเทพเพยีงดานเดียว เพราะการมองจากดานอื่นๆ อาทิ 

จากชายแดนพมา ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ก็จะเห็นภาพท่ี
แตกตางกันออกไป ถามองอยางแคบๆ เพียงดานเดียวก็จะไม
สามารถเขาใจถึงทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เรามีรวมกับ
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ประเทศเพื่อนบาน กับประชาชนเพื่อนบานมากมาย แตจะ
เห็นเพียงแคการแขงขัน ซึ่งประเทศไทยมีความซับซอน มี
ความสัมพันธกับประชาคมอาเซียนหลายระดับ หลายมิติ 
ไมใชแคการคา แตมีทั้งความสัมพันธทางดานวัฒนธรรม 
ภาษา การพ่ึงพาอาศัยกันดานตางๆ ดวย
 “ที่ผานมา คนสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับดาน
เศรษฐกิจเปนลําดับแรก และมองดานสังคมเปนเพียงดานที่
รองรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ แตในความเปน
จริงแลว สังคมยังเปนดานที่จะเปนตัวคุมท้ังดานเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทั้งดานอื่นๆ ใหมีความสมดุลดวย หากมอง
สังคมเพียงดานที่จะตองรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เทานั้น จะเปรียบไดกับการขับรถจักรยานยนต ใหเศรษฐกิจ
เปนคนขับ สังคมเปนเพียงแคคนซอนทาย แตบางครั้ง 
เศรษฐกิจที่สามารถสรางรายไดจํานวนมาก เปนเศรษฐกิจที่
ไมใชสัมมาเศรษฐกิจ อาทิ เศรษฐกิจยาเสพติด คาสิโน การคา
ประเวณี หรือแมแตการโฆษณาท่ีเกินจริง ไมมีบรรทัดฐาน 
ขาดจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม จะเห็นว า 
เศรษฐกิจเหลานี้ไมมีการกํากับทางสังคม และจะทําใหเกิด
ประโยชนทางเศรษฐกิจที่สวนทางกับประโยชนทางสังคมและ
สงผลกระทบตอสังคมมากมาย เปรียบเสมือนการขับรถ
จักรยานยนตอยางขาดสติ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ และคนซอน
ทายก็ตองรับผลกระทบจากการขับรถอยางขาดสตินั้น”
 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไมควรรอใหเกิด
ผลกระทบแลวจึงคอยแกปญหา เพราะจะเปนการแกปญหาท่ี
ปลายนํ้า ซึ่งแกเทาไรก็ไมจบ แตควรพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองไปดวยกันตั้งแตตน ดังเชนพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในเรื่องภูมิสังคม หรือเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมีความหมายทางสังคมในดานการอยู ร วมกับ
ธรรมชาติและทองถิ่น เปนการอยูอยางพอประมาณ ไมมุงทํา
มาหากินเพ่ือตนเองอยางเดียว แตเพื่ออยูรวมกันกับผูอื่นดวย 
ซึ่งควรจะนําไปปฏิบัติใหเกิดผลจริง ไมใชเพื่อแสดงความจงรัก
ภักดีเทานั้น หรือในเรื่องการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม และการ
ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งแนวคิดท่ีให
บริษัทมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีมานานแลว แตคน
อาจลืมไปวา บริษัทไมใชเปนแคการสรางรายไดเทานั้น แตมี
มิติทางสังคมเขามาเก่ียวของดวย ซึ่งการรับผิดชอบตอสังคม
ควรจะดาํเนนิการดวยความจรงิใจ ไมใชเปนการประชาสมัพนัธ
เทานั้น
 “ในปจจุบัน เม่ือมีการพูดคุยในเร่ืองใหญๆ จะไมคอย
พูดถึงดานสังคม ตองเปนเวลาที่จะจนตรอกแลวจึงจะหันมา
สนใจเรื่องนี้ ผมอยากจะชวนใหทุกคนใหความสําคัญกับดาน
สังคมมากขึ้น อยามองเศรษฐกิจเปนอิสระจากสังคม แตควร

มองคูกันไปต้ังแตตน ไมตองไปรอวาผลกระทบทางสังคมจะ
เกิดขึ้นเม่ือไร อยางไร ในดานการกําหนดนโยบาย จะตองไม
อาศัยการตัดสินใจดานเดียวโดยยึดถือการทําใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดในเวลาอันส้ันเปนเกณฑ เพราะจะทําใหตอง
ตัดสินใจเร็วๆ คิดชาไมได ไมทันคนอื่น หรือเนนแตการแก
ปญหาเฉพาะหนา ทําใหไมมีสติ และละเลยการใสใจดาน
สังคมควบคู ไปดวย นอกจากนี้ ในโลกยุคปจจุบันท่ีการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรีบเรง 
ขาดการกํากับจากดานสังคม ทําใหเศรษฐกิจตกอยูในกับดัก
ของการแขงขันมากขึ้น และดึงดูดใหเกิดภาวะ การแขงขัน
ทางการตลาดอยางรุนแรง เพ่ือแยงชิงทรัพยากร สงผลใหเกิด
ความไมสมดุล สรางปญหาใหกับนิเวศของโลก ทําใหหลาย
ฝายหันมาสนใจในเรื่องเศรษฐกิจสีเขียว แตก็ยังไมเห็นผลใน
ทางปฏิบัติมากนัก” 
 ในเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวคิดการกําหนดนโยบาย
จากการใหเศรษฐกิจเปนฝายนําเปนการใหความสําคัญทาง
สังคมควบคูไปดวยน้ัน ควรมีการสรางพ้ืนที่สําหรับการพูดคุย
ในเรื่องนี้ และพัฒนาวิธีการรับฟงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผูที่
มีประสบการณ เพื่อจะทําใหเราเดินไปขางหนาดวยความ
รอบคอบ ไมนําความเร็วหรือเงื่อนไขเวลามาเปนขออางในการ
รับฟงกัน เพื่อใหการตัดสินใจทางนโยบายมีความสมดุลและ
รอบคอบ ถึงแมวาโลกจะเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว แตก็ไมควร
วิ่งตามโลกโดยไมคํานึงถึงต นทุนดานอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึน 
เปนการสรางปญหาใหมบนปญหาเกา ซึ่งผลท่ีตามมาอาจราย
แรงจนไมอาจเยียวยาได ควรปรับตัวใหเร็วทันโลกดวยวิธีที่ถูก
ตอง โดยพิจารณาทั้งดานบวกและลบที่มีตอสังคมและระบบ
นิเวศ อาทิ เร็วดวยการใสใจกับตนเหตุของความขัดแยง หรือ
เร็วดวยนวัตกรรมใหมๆ ดานเศรษฐกิจสีเขียว เชน พลังงาน
ทดแทนประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน เปนตน

บทสงทาย
 ทัศนะของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทาน ชี้ใหเห็นวา การเขา
สูประชาคมอาเซียนนาจะเปนโอกาสท่ีดีสําหรับประเทศไทย 
หากมีการเตรียมพรอมท่ีดี โดยเฉพาะในดานการศึกษา และ
ระบบโลจิสติกส ซึ่งหากภาครัฐสามารถเปนผูสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภาพ และนําประเด็นทางสังคมเขามาพิจารณาไป
พรอมกับดานเศรษฐกิจตั้งแตเริ่มตน รวมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมโดยตลอด จะทําใหการรวมกันเปนหน่ึง
เดียวในภูมิภาคอาเซียน เปนสิ่งที่เกิดประโยชนตอคนไทย
ทุกคน และเพิ่มบทบาทของภูมิภาคนี้ในเวทีโลกไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ 
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เสนทางของไทยสู...ประชาคมอาเซียน
ปยนุช วุฒิสอน* สุทธิรัตน วรรณศรีสวัสดิ์** ชมพูนุช รามัญวงศ***

เรื่องเดนประจําฉบับ

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนเช่ียวชาญ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ *** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
 สํานักงานประสานความรวมมือระหวางประเทศ  

บทนํา
 ระยะเวลาอกีสองปทีเ่สนทางเขาสูประชาคมอาเซยีน

ในป 2558 จะมาถึง  ถือเปนหวงเวลาสําคัญที่ประเทศไทย

จําเปนตองใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของ

ภาคสวนทีเ่กีย่วของ ทัง้ผูทีไ่ดรบัผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบ

เชิงลบ ตามขอตกลงและพันธกรณีของอาเซียน รวมทั้งเรงรัด

การดําเนินงานหลายดาน  เพื่อใหการเขาสูประชาคมอาเซียน

ของไทยเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เปาหมาย ขอตกลง และพันธกรณขีองอาเซียน
 ประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตหรอือาเซยีน 

เปนองคกรทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิก

ทัง้หมด 10 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซยี ฟลปิปนส อนิโดนเีซีย 

สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยกอตั้งขึ้น

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2510 ภายใตวัตถุประสงคเพื่อความ

รวมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

สังคมและวัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก การธํารงรักษา

สนัตภิาพและความม่ันคงในภูมภิาค และการเปดโอกาสใหคลาย

ขอพิพาทระหวางประเทศสมาชิกอยางสันติ 

 แมวาอาเซียนจะไดจัดตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2510 แต

การกําหนดใหมีกฎบัตรอาเซียนซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของ

อาเซยีนเริม่มผีลใชบงัคบัใชภายหลงัจากท่ีประเทศสมาชิกไดให

สัตยาบันตอกฎบัตรครบทุกประเทศเม่ือเดือนธันวาคม 2551 

โดยกฎบัตรฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหอาเซียนมีความนาเช่ือถือ 

มีรูปแบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีวัตถุประสงคใน

การทํางานที่ชัดเจนมากข้ึน อีกทั้งยังทําใหอาเซียนมีสถานะ

นติบิคุคลแยกออกจากรัฐสมาชิก  ซึง่จะเสริมสรางความเขมแขง็

ใหกับองคกรอยางสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงในโลก

ปจจุบัน

 ขอกําหนดสําคัญซ่ึงไดระบุไวในกฎบัตรอาเซียนคือ 

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป 2558 โดยกําหนด

เปาหมายใหเกดิการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิาค เพือ่รกัษาและ

สรางสันติภาพ ความม่ันคง เสถียรภาพ เพิ่มความรวมมือดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม กําหนดใหอาเซียน

เปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร และปลอดอาวุธทําลายลางสูง 

โดยประชาคมอาเซียนแบงออกเปน 3 เสาหลัก ไดแก 

(1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคง  (2) ประชาคมเศรษฐกิจ  
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และ (3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม โดยมีแผนแมบทวา

ดวยความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน ซึ่งไดรับรองในการ

ประชุมสุดยอดอาเซียนป 2553  แผนแมบทฯ จะมีสวนสําคัญ

ในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงในอาเซียนทั้งดานโครงสราง

พื้นฐาน ดานกฎระเบียบ และดานประชาชน โดยมีเปาหมาย 

แนวทาง และกําหนดเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน รวมทั้งการ

พัฒนากลไกการระดมทุนสําหรับโครงการดานโครงสราง

พืน้ฐานขนาดใหญ ซึง่จะสงผลใหประเทศสมาชกิอาเซียนบรรลุ

พันธกรณีในการสรางประชาคมอาเซียนไดตามที่กําหนดไว

ในป พ.ศ. 2558 และใหเปนไปตามคําขวัญของอาเซียน 

“วิสัยทัศนเดียว อัตลักษณเดียว ประชาคมเดียว” ทั้งน้ี 

เปาหมายและพันธกรณีของ 3 เสาหลักมีสาระสําคัญ ดังนี้

ยายสินคาเสรี  การเคล่ือนยายบริการเสรี  การเคล่ือนยายการ

ลงทุนเสรี การเคล่ือนยายเงินทุนเสรี และการเคล่ือนยาย

แรงงานฝมอืเสรี  นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการรวมกลุมใน 12 สาขา

สําคัญของอาเซียน และความรวมมือดานอาหาร เกษตร และ

ปาไม (2) การไปสูภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขันสูง 

โดยกาํหนดใหมนีโยบายการแขงขนั มาตรการคุมครองผูบริโภค 

นโยบายทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ความตกลงวาดวยการหลกีเล่ียงการเกบ็ภาษซีอน และนโยบาย

และโครงสรางทางกฎหมายสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเทาเทียมกัน โดยการพัฒนา 

SMEs และการลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอาเซียน  

และ (4) การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจ

โลก โดยการจัดทําเขตการคาเสรี และความตกลงวาดวยหุน

สวนทางเศรษฐกจิ รวมทัง้การสงเสรมิการมสีวนรวมในเครอืขาย

อุปทานของโลกมากขึ้น

1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน  

มีเป าหมายและพันธกรณีที่ระบุในแผนงานการจัดตั้ง

ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ประกอบดวย  

(1) การสรางประชาคมท่ีมกีฎเกณฑ บรรทัดฐาน และคานิยม

รวมกัน โดยรวมมือในดานการพัฒนาทางการเมืองและสราง

ความแข็งแกรงแกประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและนิติธรรม 

รวมทั้งสงเสริมความเทาเทียมดานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐาน  (2) การเปนภูมิภาคที่มีความเปนเอกภาพ 

สงบสุข และมีความแข็งแกรง โดยสงเสริมความเปนศนูยกลาง

อาเซียนผานความรวมมือระดับภูมิภาคและสงเสริมความ

สัมพันธที่ดีกับประเทศภายนอก เสริมสรางการปรึกษาหารือ

และความรวมมอืประเดน็พหภุาคทีีเ่ปนความกงัวลรวมกนั  และ 

(3) การเปนภูมิภาคที่มีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก 

พรอมทัง้มคีวามรบัผดิชอบรวมกันเพือ่แกไขปญหาความมัน่คง

ที่ครอบคลุมทุกมิติ 

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเปาหมายและ

พันธกรณีที่ระบุในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  ประกอบดวย (1) การทําใหอาเซียนเปนตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกัน ซึ่งมี 5 องคประกอบ ไดแก  การเคล่ือน

 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

มเีปาหมายและพนัธกรณทีีร่ะบใุนแผนงานการจดัตัง้ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบดวย  (1) การพัฒนา

มนษุย โดยใหความสําคัญกบัการศึกษา การลงทุนในทรัพยากร

มนุษย และการสงเสริมการจางงานท่ีเหมาะสม (2) การพัฒนา

สวัสดิการและสังคม โดยเนนการขจัดความยากจน การสราง

เครือขายความปลอดภัยทางสังคม การสงเสริมความม่ันคงและ

ความปลอดภัยดานอาหาร และการเขาถึงการดูแลสุขภาพ/
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สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพ  (3) ความยุติธรรมและสิทธิ

อยางเทาเทียม โดยเนนสิทธิและสวัสดิการสําหรับกลุ ม

ดอยโอกาสและกลุมท่ีออนแอ คุมครองและสงเสริมแรงงาน

โยกยายถ่ินฐาน และสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมของ

องคกรธุรกิจ  (4) การสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

ซึง่ครอบคลุมการจัดการปญหาสิง่แวดลอมของโลก การจดัการ

มลพิษสิ่งแวดลอมขามแดน การพัฒนาท่ียั่งยืนโดยศึกษา

สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน  (5) การสราง

อัตลักษณอาเซียน โดยการสงเสริมและตระหนักการเปน

ประชาคม การอนุรักษมรดกวัฒนธรรมอาเซียน การสงเสริม

การสรางสรรคดานวฒันธรรมและอุตสาหกรรม และการมีสวน

เกี่ยวของกับชุมชน  และ (6) การลดชองวางการพัฒนา

โดยเสริมสรางความรวมมือเพื่อลดชองวางการพัฒนาระหวาง

สมาชิกเกา 6 ประเทศกับสมาชิกใหม 4 ประเทศ

 สําหรับแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกัน

ในอาเซียน ไดกําหนดยุทธศาสตรการเพ่ิมพูนความเช่ือมโยง 

ออกเปน 3 ดาน ไดแก  (1) ยทุธศาสตรการเพิม่พนูความเชือ่ม

โยงทางกายภาพหรือโครงสรางพ้ืนฐาน ซึง่ครอบคลมุโครงสราง

พื้นฐานทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล รวมทั้งการพัฒนา

โลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT และการพัฒนา

พลังงาน  (2) ยุทธศาสตรการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงทาง

สถาบัน  ซึ่งใหความสําคัญกับการกําหนดใหมีกฎ ระเบียบเพื่อ

การอาํนวยความสะดวกทางการคาในภูมภิาค และการยกระดับ

ความสามารถในการบรหิารจดัการพรมแดน  และ (3) ยทุธศาสตร

การเพิ่มพูนความเชื่อมโยงประชาชนสูประชาชน ซึ่งเนน

ในดานการสงเสรมิความเขาใจดานสงัคมและวัฒนธรรมในอาเซยีน 

เชน การสรางศูนยเรียนรูอาเซียน รวมทั้งการสรางหลักสูตร 

เนื้อหา สื่อการสอนเก่ียวกับอาเซียน และการสงเสริมการ

ทองเที่ยวภายในอาเซียน ที่นําไปสูการพัฒนาบริการทางการ

ทองเที่ยวรวมกัน และการพัฒนามาตรฐานและทักษะฝมือ 

เปนตน

สาระสาํคญัแผนแมบทความเชือ่มโยงระหวางกนัในอาเซยีน

การดําเนินงานเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ภาครัฐ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ป 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี

เป นประธาน และผู  เข าร วมการประชุมประกอบดวย

คณะรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง และ

หนวยงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี รวม 32 หนวยงาน ไดระบุ

ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากการรวมตัวเปนประชาคม

อาเซียนตอประเทศไทย รวมทั้งประเด็นเรงดวนที่ตองเรง

ดําเนินการ ดังนี้ 
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 1. ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
  1.1 ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ เชน ตลาดมี
ขนาดใหญและหลากหลาย สามารถรองรับผลผลิตที่มีคุณภาพ
แตกตางกัน ไทยสามารถเปนประเทศผูนําดานมาตรฐานการ
ผลติและการจัดทาํมาตรฐานอาเซียน การเขาถงึแหลงพลังงาน
ไฟฟา กาซธรรมชาติ และถานหินสะอาดในประเทศเพื่อนบาน
ไดในราคาท่ีตํ่าลง รวมท้ังเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหมๆ  จากการวิจยัและพัฒนารวมกนัในภมูภิาค
อาเซียน
  1.2 ผลกระทบเชิงลบทีส่าํคญั เชน การแขงขนั
ทางการคา การลงทุน และการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เกิดการ
แยงชิงการใชทรัพยากรภายในประเทศ ความเสี่ยงจากการ
ปนเป   อนและแพร  ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
โรคระบาดสัตว มาตรการอุปสรรคทางการคาท่ีมใิชภาษเีพิม่ขึน้ 
และเกิดการแขงขันเพื่อเปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาค
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเอง 
  1.3 ประเด็นเรงดวนท่ีตองดําเนินการ เชน 
การกําหนดมาตรการ กฎระเบียบ เพื่อปองกันสินคาที่ไมมี
คณุภาพหรอืไมไดมาตรฐานเขาสูประเทศ ปรบัปรุงประสทิธภิาพ 
ลดตนทุน และพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยสงเสริมการผลิต
สินคาที่ไดมาตรฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการหลังการเก็บเก่ียวเตรียมความพรอมเกษตรกรเพื่อปรับ
ตัวในการใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อ
ทดแทนแรงงานเกษตร เรงรัดโครงการเชื่อมโยงเสนทางขนสง
ในประตูการคาที่สําคัญของไทยกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ง
เสนทางท่ีจะเสริมสรางศักยภาพโลจิสตกิสภายในประเทศ และ
สนับสนุนผูประกอบการไทยในการผลิตอุปกรณเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
 2. ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม
  2.1 ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ เชน ความ
รวมมือระดับภูมภิาคอาเซียนดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิ 
โดยเฉพาะสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ รวมทั้งการ
สนับสนุนทางดานวิชาการและงบประมาณ ประเทศไทยมี
โอกาสเปนศูนยกลางดานการศึกษาสงู เนือ่งจากมีขอไดเปรยีบ
ในเชิงภูมิศาสตร ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขาใจและ
ความรวมมือกันมากข้ึนในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศ และมีโอกาสในการสรางความรวมมือเชือ่มโยง
ขอมูลภูมิสารสนเทศดานภัยพิบัติระดับอาเซียน เพื่อรับมือ
สถานการณฉุกเฉิน
  2.2 ผลกระทบเชิงลบที่สําคัญ เชน การขาด

ระบบการคุ มครองทางสังคมสําหรับแรงงานและบุตรของ
แรงงานนอกระบบ สตรี เด็ก และเยาวชน และผูพิการบางกลุม
ยงัเขาไมถงึบรกิารของภาครฐั และการขาดโอกาสในการพฒันา
ศักยภาพเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู ประชาคมอาเซียน 
ประชาชนมคีวามรูภาษาองักฤษไมเพยีงพอทาํใหขาดโอกาสใน
การศึกษาตอและการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ การเขาถึง
และแบงปนผลประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติอยางไมเปน
ธรรม การดัดแปลงพันธุกรรม การแพรกระจายของชนิด
พันธุตางถิ่น และการรั่วไหลของแหลงพันธุกรรม
  2.3 ประเด็นเรงดวนที่ตองดําเนินการ เชน 
การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การพัฒนาฐานขอมูลแรงงาน
ทั้งในและนอกระบบ การพัฒนาหลักสูตรการเรียน เพื่อรองรับ
นักเรียน นักศึกษาตางชาติ รวมท้ังการจัดระบบการโอน
หนวยการเรียนในทุกระดับการศึกษา การผลิตบุคลากร
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน การเรงสงเสริม
ความรวมมือในการจัดการปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขามพรมแดน รวมทั้งการพัฒนาและใชประโยชน
จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปรับตัว
รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจสีเขียว
 3. ผลกระทบจากการเขาสูประชาคมการเมือง
และความม่ันคง
  3.1 ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ เชน กลไก
ความรวมมือในการสรางสันตภิาพและแกไขปญหาความขัดแยง
ที่มีประสิทธิภาพ การขยายตัวของการคาชายแดนและ
เศรษฐกิจฐานราก ความรวมมือในระดับพื้นที่ในการพัฒนา
ตามแนวชายแดน และการกระตุนใหทุกภาคสวนเตรียม
ความพรอมและพัฒนาตามกรอบอาเซียน
  3.2 ผลกระทบเชิงลบที่สําคัญ เชน ปญหา
ความม่ันคงและภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ปญหายาเสพติด
ขามชาติ และการคามนุษย การจัดการระบบสาธารณูปโภคให
เพียงพอตอการขยายตัวของเมือง ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
การเคลือ่นยายแรงงานเสรกีอใหเกดิผลกระทบตอความสงบสขุ
และความม่ันคงภายในประเทศ ปญหากอการรายและ
อาชญากรรมขามชาตทิีใ่ชประโยชนจากการเปดและเคลือ่นยาย
เสร ีทาํใหการปองกนัและปราบปรามมคีวามยุงยากและซบัซอน
  3.3 ประเด็นเรงดวนที่ตองดําเนินการ เชน 
การสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งกองกําลังอาเซียนใหเกิดเปน
รูปธรรม โดยเตรียมพรอมท้ังกําลังพล งบประมาณ และ
การบริหารจัดการ การเพ่ิมสมรรถนะในการบริหารจัดการพ้ืนท่ี 
การสงเสริมความเขาใจและยอมรับในระบอบการเมืองการ
ปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน ตลอดจนการสราง
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เครือขายและสงเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาบรรทัดฐาน
เพื่อสรางความรวมมือดานการปองกันทางการทหารและ
ความมัน่คงอาเซยีน โดยเฉพาะการกาํหนดแนวทางการจดัการ
พื้นที่ชายแดน

พลวัตและแนวโนมการพัฒนาระดับอนุภมูภิาคและภูมภิาค
 เสนทางสู ประชาคมอาเซียนสําหรับประเทศไทย
จําเปนตองมองประเทศไทยในหลากหลายมิติประกอบกัน
ทั้งมิติการคาและการลงทุนโลก ประเทศไทยในบริบทอาเซียน 
และประเทศไทยในมิติความรวมมือระดับอนุภูมิภาคโดย
แนวโนมการพัฒนาซ่ึงเปนผลจากการเปล่ียนแปลงของปจจัย
ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค มีดังนี้ 
 1. การเปดเสรีทางการคาภายหลังจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และแนวโนมรูปแบบการคาของเอเชียที่
คาขายกบักลุมประเทศกาํลงัพฒันาในภมูภิาคเดยีวกนัมากขึน้ 
เพิ่มโอกาสใหไทยสามารถเขาถึงตลาดของอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค ซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ 600 ลานคน รวมถึง
ตลาดจีนและอินเดีย ซึ่งมีประชากรรวมกันกวา 2,000 ลานคน 
ผานชองทางการคาทั้งในระดับระหวางประเทศและการคา
ขามพรมแดนดวยเวลาและตนทุนท่ีตํ่าลง โดยเฉพาะความได
เปรียบของประเทศไทยดานทําเลที่ตั้งซึ่งเปนศูนยกลางของ
ภมูภิาค รวมกับผลจากการดําเนินงานความรวมมือเพ่ืออาํนวย
ความสะดวกการขนสงขามพรมแดนกับประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมแมนํา้โขงทัง้ดานฮารดแวรและซอฟทแวรอยางเปนรปูธรรม 
  การประชุมเวทเีศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum) ไดจัดอันดับประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวก
ดานการสงออกและนําเขาใหเปนไปตามระเบียบและขั้นตอน  
ซึ่งไทยอยูในอันดับ 14 จาก 125 ประเทศ สูงกวามาเลเซีย 
เวียดนาม และกัมพูชา ในขณะที่การเดินทางดวยรถยนตจาก
กรุงเทพฯเขาถึงเมืองหลวงและเมืองสําคัญของอนุภูมิภาค เชน 
พนมเปญ เวียงจันทน ยางกุง คุนหมิง ฮานอย และโฮจิมินห 
สามารถทําไดในเวลา 1-3 วัน นอกจากน้ี ในอนาคต นอกเหนือ
จากการใชประโยชนทาเรือแหลมฉบังของไทยซึ่งเปนทาเรือ
หลักของอนุภูมิภาคแลว ไทยยังสามารถเช่ือมโยงไปยังตลาด
เอเชียใต แอฟริกา ตะวันออกกลาง และยุโรป ผานทางทาเรือ
ทวายของสหภาพเมียนมาร โดยใชเวลาเพียง 3 วัน ลดลงจาก
เดิม 6 วัน เม่ือตองผานชองแคบมะละกา
 2. อนุภูมิภาคลุ มแม นํ้าโขงซึ่งเป นประเทศ
สมาชิกใหม (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam : 
CLMV) ของอาเซียนมีศักยภาพในการพัฒนาใหเปนพื้นที่

ศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจแหงใหมของเอเชีย 
โดยประเทศ CLMV มีอัตราการเติบโตเฉล่ียรอยละ 6.5 ตอป 
และมีปจจัยสนับสนุนการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่มีประสิทธิภาพ อาทิ ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณและแรงงาน 
ทําใหชวง 17 ปที่ผานมา (ระหวางป 1993-2010) มีการเพิ่ม
ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ถึง 3 เทา จาก 81.93 
พันลานเหรียญ สรอ. เพิ่มเปน 288 พันลานเหรียญ สรอ. และ
จํานวนนักทองเที่ยวจากตางประเทศ มีจํานวนถึง 31 ลานคน
ในป 2010 เพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณรอยละ 6 ตอป โดยคาดวา
จะถึง 52 ลานคนในป 2015 จากศักยภาพในการดึงดูด
การลงทุนโดยการเปนฐานการลงทุนแหงใหมของภูมิภาค และ
การเปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวเดียวกันดังกลาว 
ทําใหประเทศไทยซ่ึงมีความไดเปรียบท้ังในดานโครงสราง
พืน้ฐานทีเ่ชือ่มโยงครบเตม็ระบบ กฎหมายและกฎระเบียบดาน
การคาการลงทุนที่โปรงใสและไดมาตรฐานสากล การเปด
โอกาสการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการดําเนินธุรกิจ ไดรับ
การพิจารณาวาเปนประเทศที่มีความเหมาะสมในการเปน
ศนูยกลางทางดานคา การทองเทีย่วการลงทนุ และฐานการผลติ
ที่สําคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต 
อเิล็กทรอนิกส การแปรรูปอาหาร การทองเท่ียวและบริการโดย
เฉพาะอยางยิ่งการบริการในดานสุขภาพ
 3. การมุงเนนขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจหรือระเบียงเศรษฐกิจ ภายใตแผนงานกรอบความ
รวมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุมแมนํา้โขง GMS (Greater 
Mekong Subregion) และการยกรางแผนดําเนินการระยะ 
5 ปขางหนาของกรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจ 3 ฝาย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย โดยท่ีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
สรางโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เมืองชายแดนตลอดตอเนื่องถึง
เมืองและชุมชนศูนยกลางในภาคที่สําคัญของประเทศซึ่งอยูใน
แนวเช่ือมโยง  เพือ่กอใหเกิดการกระจายความเจริญไปสูภมูภิาค
และทองถิ่น ซึ่งภาคเอกชนไทยไดมีบทบาทนําในการรวม
ขบัเคลือ่นการพฒันาควบคูกบัภาครฐัทัง้ในสวนกลางและระดับ
พื้นที่ และสามารถเปนแกนกลางในการประสานความรวมมือ
กบัเอกชนท้ังในและนอกภูมภิาคผานชองทางเวทีภาคเอกชนท่ี
ไดจัดตั้งขึ้นได ขณะท่ีการผลักดันใหมีการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินการระยะ 5 ปขางหนา ดังกลาว จะมีสวนสําคัญในการ
เสริมสรางการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง การเขาถึง
แหลงวัตถุดิบ แรงงานและตลาดในอนุภูมิภาคอ่ืนๆ ในอาเซียน 
โดยไทยมีโครงการสําคัญ เชน การศกึษาความเหมาะสมในการ
กอสรางทางพิเศษหาดใหญ-สะเดา การพัฒนาขยายพ้ืนท่ีดาน



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.-ธ.ค. 55

16

สะเดา การพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนจังหวดันราธวิาส-
รัฐกลันตัน และการพัฒนาระบบโลจิสติกสฮาลาล เปนตน
 4. การที่ไทยเปดกวางและมีความสัมพันธอันดี
และใกลชดิกบัประเทศและองคกรระหวางประเทศทัง้ในและ
นอกภูมิภาคมายาวนาน ทําใหไทยไดรับการยอมรับใหมี
บทบาทในการเช่ือมโยงและถวงดลุระหวางกลุมอาํนาจตางๆ 
เพ่ือสรางประโยชนทางเศรษฐกิจใหแกอนุภูมิภาคไดอยาง
ตอเนือ่ง อาท ิ (1) ประเทศมหาอาํนาจ โดยเฉพาะญีปุ่น เกาหลี 
และสหรฐัอเมรกิาทีเ่ขามามบีทบาทในอนภุมูภิาคลุมแมนํา้โขง 
ผานกรอบความรวมมอืประเทศลุมแมนํา้โขง-ญีปุ่น กรอบความ
รวมมือประเทศลุมแมนํ้าโขง-เกาหลี และกรอบความรวมมือ
สหรัฐอเมริกาและประเทศลุมแมนํ้าโขงตอนใต ที่ไทยเปน
สมาชิกในฐานะหุนสวนในทุกกรอบความรวมมือ  (2) ประเทศจีน 
เรงพัฒนาตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12 
โดยพยายามเปดพื้นที่เศรษฐกิจดานมณฑลยูนนานและกวางสี
เชื่อมโยงออกสูกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ในเสนทางทางบก 
(รถไฟ รถไฟความเร็วสูงและถนน)  รวมท้ังเสนทางทางนํ้าผาน
ทางแมนํา้โขง (3) สหภาพเมยีนมาร อยูระหวางการปรบัเปลีย่น
บริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองภายใน
ประเทศใหเอือ้ตอการเปดรบัการลงทนุและการเชือ่มโยงเศรษฐกจิ
จากภายนอก (4) องคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารเพ่ือการ
พัฒนาเอเซีย ธนาคารโลก องคการสหประชาชาติ ตางๆ ที่มี
ที่ตั้งสํานักงานอยูในประเทศไทย ไดมีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาภูมิภาคโดยใชไทยเปนฐานการปฏิบัติงาน รวมถึง 
(5) การที่ประเทศไทยไดรับการคัดเลือกใหเปนที่ตั้งของ
ศนูยประสานงานดานการทองเทีย่วและดานสิง่แวดลอมของ
อนุภูมิภาค ในขณะเดียวกันความสัมพันธที่ดีขึ้นอยางมาก
ระหวางไทยและกมัพชูาในชวงป 2555 จนถงึปจจบุนั ดงัจะเหน็
ไดจากการเจรจาเพ่ือแลกเปล่ียนสิทธิจราจรระหวางกันสําเร็จ
ดวยดีและมีการเปดเดินรถระหวางกัน ณ ดานอรัญประเทศ-
ปอยเปต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เปนแนวโนมที่ดีตอการ
พัฒนารวมกันในอนุภูมิภาคตอไป
 5. การท่ีไทยมีบทบาทสําคัญและสรางสรรค
ในการแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในภูมิภาค โดยเฉพาะระหวางไทยและประเทศเพื่อนบานใน
อนภุมูภิาคลุมแมนํา้โขง ในป 2552 มลูคารายไดตอหัว ระหวาง
ไทยและสหภาพเมียนมารแตกตางกันประมาณ 6 เทา และการ
ที่ประเทศในภูมิภาคตระหนักถึงความจําเปนที่ตองรวมกัน
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงรวมแกไขและปองกัน
ประเดน็ทาทายตางๆ เชน การคามนษุย การกอการราย ยาเสพตดิ 
โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ

ธรรมชาต ิเปดโอกาสใหไทยซึง่มคีวามกาวหนามากกวาประเทศ
อื่นสามารถพัฒนาบทบาทการเปนผู นําในเวทีอนุภูมิภาค
ลุมแมนํา้โขง โดยไทยไดใหความชวยเหลอืแกประเทศเพือ่นบาน
ผานนโยบายตางประเทศแบบนโยบายปฏิสัมพันธในเชิงรุกใน
แบบกาวไปขางหนา และการดําเนินงานความรวมมือทาง
เศรษฐกิจบนพื้นฐานการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยในป 2004 มูลคาความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของไทย
ที่ใหความชวยเหลือประเทศเพื่อนบาน มีจํานวนรวม 202 
ลานเหรียญ สรอ. (8,064 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 0.19 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซึ่งมากกวาหลาย
ประเทศในองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา เชน ประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา และอยูใน
ระดบัเดยีวกบัประเทศญีปุ่น โดยสวนใหญเปนโครงการประเภท
โครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาถนนเช่ือมโยง
ตามแนวพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงระหวาง
เมืองหลัก และการใหความชวยเหลือทางวิชาการ เชน การฝก
อบรมบุคลากร และการแลกเปล่ียนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ 
อาทิ การศึกษา สาธารณสุข เกษตร เปนตน 

เอกสารอางอิง
“แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN 
 Economic Community: AEC”, เอกสารท่ีไดรับ
 การรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน 
 ครั้งที่ 39 วันที่ 24 สิงหาคม 2555.
“แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ค.ศ. 
 2009-2015)” กระทรวงการตางประเทศ กรกฎาคม 
 2552 
“แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคง
 อาเซียน” กระทรวงการตางประเทศ ตุลาคม 2553
“แผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน” 
 กระทรวงการตางประเทศ มกราคม 2554
“Brief Overview of Thai ODA 1996-2004”, Thailand 
 Official Development Assistance Report 2007-
 2008, Thailand International Development 
 Cooperation Agency, Ministry of Foreign 
 Affairs.
“Greater Mekong Subregion, Tourism Sector Assessment, 
 Strategy and Road Map”, Asian Development 
 Bank (ADB), September 2011.  
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โครงสรางพื้นฐาน : 
ปจจัยเช่ือมโยงเศรษฐกิจอาเซียน

สํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ

บทความประจําฉบับ

 การพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียน  เปนแนวทางที่มีความสําคัญเรงดวน

ตามแผนแมบทวาดวยการเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน 

เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐานเปนปจจัยสําคัญในการเก้ือหนุน

ความสําเร็จของการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 

ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และสงัคมวัฒนธรรม 

ซึ่งจะชวยใหประเทศสมาชิกสามารถรองรับการเคล่ือนยาย

แรงงาน สินคา บริการ และการลงทุนระหวางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และนําไปสูการบรรลุเปาหมายการสรางฐาน

การผลิตและตลาดเดียวของอาเซียน อันจะกอใหเกิดการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดชองวางการพัฒนาระหวาง

ประเทศสมาชิก ตลอดจนสนับสนุนใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่มี

ขีดความสามารถสูงและเสริมศักยภาพอาเซียนในการเปน

ศูนยกลางการผลิตของโลกในระยะตอไป 

กรอบแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน
ในอาเซียน (MPAC)
 กรอบแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงระหวางกัน

ในอาเซียนไดกําหนดแนวทางการเช่ือมโยงดานโครงสราง

พื้นฐานไวในสวนของการเช่ือมโยงดานกายภาพและการ

เช่ือมโยงดานกฎระเบียบ โดยอาเซียนกําหนดกรอบแนวทาง

ใหมีการพัฒนาเชื่อมโยงระบบโครงขายขนสง พลังงาน และ

โทรคมนาคมของประเทศสมาชิก ตลอดจนเชื่อมโยงดาน

กฎระเบียบ พิธีการในการขามแดน โดยสามารถสรุปกรอบ

ความรวมมือ ไดดงันี้ภาพการรวมกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ภาพกรอบแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน 

 1. การเชื่อมโยงดานกายภาพ

  1.1 การเชื่อมโยงโครงขายทางถนน อาเซียน

ไดกําหนดเสนทางโครงขายทางหลวงอาเซียน ซึ่งเปนสวนหน่ึง

ของทางหลวงสายเอเชีย โดยมีเสนทางจํานวน 23 เสนทาง 

เปนระยะทาง 38,400 กิโลเมตร เช่ือมโยงการเดินทางระหวาง
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พืน้ทีศ่กัยภาพสูงของประเทศสมาชิกอาเซียนเขาดวยกัน โดยอาเซียนกําหนดเปาประสงคการ

พัฒนาเพื่อมุงเนนการเชื่อมตอเสนทางที่ยังไมสมบูรณใหแลวเสร็จ  ซึ่งสวนใหญอยูในสหภาพ

เมียนมาร เปนระยะทาง 227 กิโลเมตรและเชื่อมโยงจุดผานแดนทุกจุดใหสามารถเปดบริการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับมาตรฐานของถนนและติดตั้งเครื่องหมายบนเสน

ทางกวา 5,300 กิโลเมตรในประเทศลาว เมียนมาร เวียดนาม ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย

  การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมา เสนทางทางหลวงอาเซียนที่ผานประเทศไทย ระยะทาง 6,693 กิโลเมตรใน
ภาพรวมเปนโครงขายที่มีความสมบูรณ และสามารถตอเชื่อมกับโครงขายทางหลวงอาเซียนของประเทศเพื่อนบานได คุณภาพของ
เสนทางอยูในเกณฑดีเม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ปจจุบันมีดานชายแดนของไทยที่เชื่อมโยงกับจุดผานแดนถาวร
ตามกรอบอาเซียนแลว 13 ดาน นอกจากนี้ ในระยะที่ผานมาประเทศไทยยังมีบทบาทในการใหความชวยเหลือพัฒนาโครงขาย
ทางถนนเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานภายใตกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคอ่ืนๆ เชน กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ มแมนํ้าโขง กรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโนนีเซีย มาเลเซีย ไทย กรอบความรวมมือแหง
อาวเบงกอลเปนความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ   เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาโครงขายทางหลวงใน
ประเทศเพ่ือนบานซ่ึงจะทําใหการเช่ือมโยงโครงขายทางหลวงเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรวมมือในกรอบ
อนภุมูภิาคลุมนํา้โขงนัน้ มคีวามกาวหนาในการพฒันาเสนทางชวงทีข่าดหาย ตามแนวระเบยีงเศรษฐกจิ ทัง้ในแนวระเบยีงเศรษฐกจิ
เหนือ - ใต  บนเสนทาง R3A และ R3B และแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก  รวมถึงเสนทางถนนเช่ือมโยงระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต เชื่อมโยงไทย – กัมพูชา – เวียดนาม - เมียนมาร 

 การพัฒนาเสนทางความเชื่อมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของประเทศไทย การพัฒนาเสนทางความเชื่อมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของประเทศไทย 
 . ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการสรางความเช่ือมโยงในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต โดยการเช่ือมโยงระบบ

โครงสรางพื้นฐานจากทาเรือแหลมฉบังสูโครงการนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือนํ้าลึกทวายในสหภาพเมียนมาร ซึ่งตั้งอยูใน

ตําแหนงยุทธศาสตรเหมาะแกการเปนประตูการคาฝงตะวันตกของภูมิภาค และอาจเปนการสราง“เสนทางลัดการขนสงใหม” 

ของภูมิภาค โดยไมตองผานชองแคบมะละกาซึ่งจะชวยลดระยะ

เวลาการขนสงลงครึ่งหนึ่ง

 . โดยในระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดกําหนดแนวทาง

ระยะเรงดวนท่ีมุงเนนการยกระดับจุดผานแดนบานพุนํ้ารอนใหเปน

จุดผานแดนถาวรเพื่อสนับสนุนนักลงทุนไทยไปลงทุนในสหภาพ

เมียนมาร และไดกําหนดแผนการเช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐานในระยะ

ตอไปอยางเต็มรูปแบบประกอบดวย ระบบถนน รถไฟ สายสงไฟฟา 

ทอกาซธรรมชาติและทอนํ้ามัน เช่ือมโยงไปยังสหภาพเมียนมาร 

และเตรียมการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน ตอไป 

 . ความรวมมือดังกลาวจะชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการเชื่อมโยงกับโครงการทวาย ในการ

รองรับการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม ไปยังประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพ่ิมปริมาณ

สินคาผานทาเรือแหลมฉบังมากข้ึนซึ่งเปนโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เชนธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส 

ภาพการเช่ือมโยงโครงขายทางถนน
ตามกรอบอาเซียนในสวนท่ีผานประเทศไทย

ภาพการเช่ือมโยงระหวางทาเรือแหลมฉบังและทาเรือทวาย
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ภาพการเช่ือมโยงเครือขายการขนสงทางทะเลตามแผนอาเซียน

 การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมา โครงขายรถไฟสายสิงคโปร - คุนหมิง  การพัฒนาของไทยในระยะท่ีผานมา โครงขายรถไฟสายสิงคโปร - คุนหมิง  ที่ผานประเทศไทยยังมีสวนที่ขาดความ

เช่ือมโยง 2 ชวง ไดแก  
 . ชวงอรัญประเทศ - คลองลึก จ.สระแกว เปนระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยในปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางการหารือ
รวมกับกัมพูชาเพ่ือพัฒนาเสนทางรถไฟชวงที่ขาดหายบริเวณอรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา
 . ชวงดานเจดียสามองค - นํ้าตก จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 153 กิโลเมตร ปจจุบันกระทรวงคมนาคมไดบรรจุ
การพัฒนาเสนทางรถไฟในสวนที่ขาดหายไปทั้ง 2 เสนทางในแผนแมบทการพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
ทั้งนี้ โครงขายรถไฟไทยในปจจุบันมีการเชื่อมโยงและใหบริการขนสงขามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบาน 2 เสนทาง ไดแก 
เสนทางสายตะวันออกเฉียงเหนือจากจังหวัดหนองคายขามไปยังประเทศลาวถึงสถานีทานาแลง และเสนทางสายใต เดินรถ
ชวงแยกจากชุมทางหาดใหญ - ปาดังเบซาร และสุดปลายทางที่ประเทศสิงคโปร 

  1.2 การเช่ือมโยงโครงขายทางราง อาเซียนไดมีการกําหนดเสนทาง

รถไฟสายสิงคโปร - คุนหมิง  เปนเสนทางการขนสงทางรางในการเชื่อมโยงภูมิภาค

อาเซียน ผาน 6 ประเทศสมาชิก ไดแก สิงคโปร – มาเลเซีย – ไทย – ลาว - กัมพูชา 

- เวียดนาม - จีน (คุนหมิง) และเสนทางสาขา/เชื่อมตอระหวางไทย - เมียนมาร และ

ไทย - ลาว โดยโครงการรถไฟสายสิงคโปร - คนุหมิง ยังมี 6 เสนทางที่ยังขาดความ

เชื่อมโยง โดยในอนาคตอาเซียนไดวางแผนในการเช่ือมโยงโครงขายทางรถไฟไป

จนถึงประเทศอินโดนีเซีย

 การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมาการพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมา จากกรอบการพัฒนาทาเรือจํานวน 47 แหง มีทาเรือของไทยจํานวน 3 แหง ไดแก ทาเรือ
กรุงเทพ ทาเรือแหลมฉบัง และทาเรือสงขลา โดยประเทศไทยไดวางแผนเตรียมความพรอมและยกระดับขีดความสามารถของ 3 
ทาเรืออยางตอเน่ือง โดยเฉพาะทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีปริมาณสินคาผานทามากท่ีสุดและเปนประตูการคาหลักของประเทศ ซึ่งมี
แผนพัฒนาในอนาคตที่สําคัญเพื่อรองรับการขนสงสินคาเชื่อมโยงการขนสงทางชายฝงและการขนสงทางลํานํ้าในประเทศ รวมทั้ง
ลดตนทุนการขนสงโลจิสตกิส และสนบัสนนุการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพ ไดแก (1) โครงการพัฒนาทาเรอืแหลมฉบังระยะที ่3 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ 10 ลาน TEU*/ป (2) โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือแหลมฉบัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนถายตูสินคาภายในทาเรือ และ (3) โครงการทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง 
* TEU (Twenty Foot Equivalent Unit)  เปนหนวยนับตูสินคา ตูขนาด 20 ฟุต เทากับ 1 TEU

  1.3 การเชือ่มโยงโครงขายการขนสงทางทะเล 

อาเซยีนไดกาํหนดใหทาเรอื 47 แหงเปนทาเรอืหลกัและเชือ่มโยง

โครงขายการขนสงทางทะเลของทั้งภูมิภาค อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากทาเรือต างๆ มีระดับการพัฒนาที่แตกตางกัน 

การพัฒนาทาเรือในอาเซียนจึงมุ งเนนการกําหนดกรอบ

มาตรฐานการพัฒนาทั้งในดานการบริหารจัดการการขนยาย

สินคา ขีดความสามารถการรองรับการจอดเรือ และระบบพิธี

ศุลกากร เพื่อรองรับการพัฒนาการขนสงตอเนื่องหลายรูป

แบบและการสรางตลาดการขนสงทางเรือเดยีวในอาเซียนตอไป

ภาพโครงขายรถไฟสายสิงคโปร-คุนหมิง
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 1.4 การเช่ือมโยงโครงขายการขนสง

ทางอากาศ อาเซียนกําหนดใหมีการปรับปรุง

คุณภาพของทาอากาศยานในดานมาตรฐานของ

เสนทางวิ่งและคลังสินคา และบูรณาการระบบ

การเดินอากาศและกระบวนการท่ีเกี่ยวของ 

ตลอดจนใหความสําคัญในการสรางตลาดการ

บินเดียวในอาเซียนใหเสร็จภายในป พ.ศ. 2558 

โดยการสรางความตกลงพหุภาคีวาดวยการเปด

เสรีการขนสงทางอากาศ อีกท้ังจัดทําความตกลง

วาด วยการขนสงทางอากาศกับประเทศจีน 

อินเดีย และเกาหลี เพื่อสนับสนุนการขนสงทาง

อากาศของภูมิภาค

 1.5 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาเซียน

กําหนดใหมีการยกระดับและปรับปรุงขีดความ

สามารถในการแข งขันของภาคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของแตละประเทศ

สมาชิก ตลอดจนมุงเนนสรางความเทาเทียมทาง

ด านดิจิทัลของประชาชนในแต ละประเทศ

สมาชิก  โดยไดกําหนดมาตรการการพัฒนาที่

สําคัญ ไดแก การสรางแนวอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงในอาเซียน และการเสริมสรางความมั่นคง

และความเท่ียงตรงของเครือขาย การปองกัน

ขอมูล และการรักษาความปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการแลก

เปลี่ยนขอมูลขาวสาร การคา อํานวยความ

สะดวกในการลงทุน และการทําธุรกรรมขาม

พรมแดน 

  การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมาการพัฒนาของไทยในระยะท่ีผานมา จากบริบทการมุงเนน

การสรางตลาดการบินเดียวในภูมิภาคอาเซียน คาดวาจะสงผลใหตลาดการ

ขนสงทางอากาศภายในอาเซียนเติบโตขึ้น สงผลใหปริมาณผูโดยสารและ

สินคาเพิ่มขึ้น ดังนั้น ไทยไดวางแผนและดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางอากาศ ซึ่งประกอบดวยโครงการที่สําคัญ ไดแก (1) การพัฒนาทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรองรับผู

โดยสารจาก 45 ลานคนเปน 60 ลานคน/ป  (2) การพฒันาระบบโครงสรางพืน้

ฐานระบบบริการการเดินอากาศดวยดาวเทียม  เพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ

ควบคุมจราจรทางอากาศท้ังในดานการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ

และยกระดับความปลอดภัยใหกับผูใชบริการ  (3) จัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม

เพี่อเพิ่มศักยภาพของฝูงบินประจําการของสายการบินแหงชาติ รวมทั้งจัดตั้ง

สายการบินไทยสมายลเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดการบินและความ

หลากหลายที่เพิ่มมากขึ้น 

 ทั้งนี้ ในปจจุบันโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงทางอากาศของ

ไทยมีความกาวหนาท้ังดานคุณภาพและการใหบริการ โดยถูกจัดอยูใน

ประเทศอันดับตนๆ ของภูมิภาคอาเซียนจากการจัดอันดับคุณภาพโครงสราง

พื้นฐานดานการขนสงทางอากาศโดยเวทีการประชุมเศรษฐกิจโลก ( World 

Economic Forum)   ในป 2554 ที่ผานมา ไทยไดอันดับที่ 28 จาก 142 

ประเทศ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถิติการขนสงทางอากาศในป พ.ศ. 2554 

แลวพบวาทาอากาศยานสุวรรณภูมิมีจํานวนผูโดยสารใชบริการมากท่ีสุดใน

อาเซียน โดยมีจํานวน 47.9 ลานคน ซึ่งมากกวาทาอากาศยานชางฮีและ

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนทาอากาศนานาชาติหลักของประเทศ

สิงคโปรและมาเลเซียที่มีผู โดยสาร 46.5 ลานคน และ 37.7 ลานคน

ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทางอากาศอยางตอเนื่อง

  การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมาการพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของอาเซียน เพื่อใชดําเนินการยกระดับปรับปรุงขีดความสามารถทางดาน ICT ตามกรอบความรวมมือของอาเซียน โดยมี

เปาหมายที่สําคัญไดแก (1) การใช ICT เปนเครื่องมือในการผลักดันใหอาเซียนเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) ผลักดันอาเซียนเปน

ศนูยกลางดาน ICT ของโลกแหงหนึง่ (3) ประชากรอาเซียนมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ (4) สนบัสนนุให ICT มสีวนชวยสงเสรมิการรวมกลุม

ของอาเซียน โดยโครงการท่ีสําคัญ เชน การริเริ่มอํานวยความสะดวกในการแบงปนขอมูลทางธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน 

การสรางทางเชื่อมโยงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด การพัฒนากรอบความมั่นคงปลอดภัยบนเครือขาย 

และการพัฒนาบุคลากรดาน ICT เปนตน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
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1.6 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานพลังงาน 

อาเซียนกําหนดใหมีการพัฒนาโครงขายระบบสงไฟฟา

อาเซียน ระหวางประเทศสมาชิก การปรับปรุงกฎหมายและ

กรอบการควบคุมการคาและการเช่ือมโยงไฟฟาเพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการพลังงานไฟฟาและปรับปรุงการเขาถึง

การบริการดานพลังงานโดยเพิ่มพูนการคาพลังไฟฟาขาม

พรมแดน และกําหนดโครงขายทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน 

เปนระยะทาง 3,020 กิโลเมตร (ซึ่งในปจจุบันมีอยูแลว 2,300 

กิโลเมตร) เพื่ออํานวยความสะดวกในการสงถายพลังงานและ

กาซธรรมชาติขามพรมแดน โดยวางแผนแลวเสร็จในป 2020 

ภาพการเชื่อมโยงโครงขายไฟฟาและทอกาซตามแผนอาเซียน

2. การสรางความเช่ือมโยงดานกฎระเบียบ อาเซียนได

กาํหนดกรอบการสรางความเชือ่มโยงอาเซยีน  โดยไดกาํหนด

การสรางความเช่ือมโยงดานกฎระเบียบในภูมิภาคอาเซียน

เพ่ือสนับสนุนใหมกีารขนสงสนิคาและบริการมากข้ึน  โดยมุงเนน

การลดคาใชจายการขนยายสินคาและอํานวยความสะดวก 

ทางการคา ตลอดจนลดอุปสรรคและขอจํากัดทางกฎระเบียบ

ความแตกตางดานมาตรฐานของแตละประเทศ เชน ขนาด

และน้ําหนักรถ และข้ันตอนการตรวจสอบทางศุลกากร 

เป นต น เพื่อทําให  เกิดผลประโยชนทางเศรษฐกิจและ

สังคมจากการเชื่อมโยงทางโครงสรางพื้นฐานและความ

การพัฒนาของไทยในระยะที่ผานมา การพัฒนาของไทยในระยะท่ีผานมา 
 ระบบโครงขายไฟฟา : การดําเนินงานตามกรอบการพัฒนาโครงขายระบบขนสงไฟฟาอาเซียนนั้น ปจจุบันประเทศไทย
มีโครงขายสายสงไฟฟาเชื่อมโยงไปยังประเทศประเทศเพื่อนบานแลว และไดมีการรับซื้อพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งสวนใหญเปนการผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า โดยในปจจุบันมีการรับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานซึ่งสวนใหญเปน
การผลิตไฟฟาจากพลังนํ้า ประมาณรอยละ 6.95 ของกําลังผลิตติดตั้งทั้งหมด (ณ เดือนกรกฎาคม 2555) ปริมาณรับซ้ือประมาณ 
2,185 เมกะวัตต เชน เข่ือนเทินหินบุน เข่ือนหวยเฮาะ เขื่อนนํ้าเทิน 2 เขื่อนนํ้างึม 2 และสายสงเชื่อมโยงไทย - มาเลเซีย เปนตน 
โดยในปจจุบันมีโครงการท่ีลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟาแลวและอยูระหวางการกอสรางอีกประมาณ 2,900 เมกะวัตต รวมท้ังยังมี
โครงการท่ีลงนามแลวอีกประมาณ 1,000 เมกะวัตต และโครงการในอนาคตท่ีมีศักยภาพ เชน เขื่อนเซกอง (ลาว) โครงการ
สตึงนัม (กัมพูชา) ระบบสงสุไหงโกลก – Rantau Panjang (มาเลเซีย) เปนตน นอกจากน้ี ในการพัฒนาระยะตอไปน้ัน กระทรวง
พลังงานไดเริ่มดําเนินการศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนยประสานการซื้อขายไฟฟาของภูมิภาค  ตลอดจนอยูระหวางการจัดทํา
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานดานพลังงานระหวางประเทศเพ่ือการสนับสนุนการเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงานไปยัง
ประเทศเพื่อนบานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ระบบโครงขายกาซธรรมชาติ : ตามกรอบการพัฒนาโครงขายทอสงกาซธรรมชาติอาเซียน  ประเทศไทยไดพัฒนา
โครงขายทอในแนวเสนทางดงักลาว โดยมีทอสงอยูในทัง้ฝงอาวไทยและฝงทะเลอนัดามนัรวมระยะทาง 3,635 กโิลเมตร (สวนใหญอยู
ในฝงอาวไทย) อีกทั้งยังมีโครงขายเช่ือมโยงกาซธรรมชาติไปยังประเทศมาเลเซียระยะทาง 363 กิโลเมตร รวมแลวมีประสิทธิภาพ
ในการขนสงกาซปริมาณ 5,400 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดยในอนาคตประเทศไทยมีแผนขยายโครงขายกาซธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยง
ในระดับภูมิภาคเพิ่มเติม เปนระยะทางประมาณ 3,300 กิโลเมตร ซึ่งจะทําใหประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขนสงกาซรวม
กวาสองเทาในปจจุบันหรือประมาณ 8,700 ลานลูกบาศกฟุต/วัน ซึ่งจะทําใหสามารถรองรับการใชพลังงานของประเทศ ที่คาดวา
จะเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความรวมมือระดับภูมิภาคในอนาคต 
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เชือ่มตอทางเศรษฐกจิและการลงทนุท่ีสงูขึน้ โดยกาํหนดกรอบ

ความตกลงอาเซียน 3 กรณี ไดแก การอํานวยความสะดวกใน

การขนสงสินคาผานแดน การอํานวยความสะดวกในการ

ขนสงสินคาขามแดน การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ และเรง

ดําเนินการใหประเทศสมาชิกใหสัตยาบันความตกลงเพื่อเร่ิม

ดําเนินการในระดับภูมิภาค ตลอดจนเรงใชประโยชนจาก

ขอตกลงระดับอนุภูมิภาค เชน ความรวมมือทางเศรษฐกิจใน

อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ที่ไดมีการลงนามความตกลงขนสง

ขามพรมแดนในการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคา

และผูโดยสาร และมีประเทศสมาชิกอาเซียนหลายชาติไดเขา

ร วมจัดทําความตกลงทวิภาคี เพื่อเพิ่มการเคลื่อนย าย

รถโดยสารขามแดนมากขึ้น

3. ขอจํากัดในการพัฒนาและประเด็นความทาทายในการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในระยะตอไป ในระยะท่ีผานมา

ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการริเริ่มและผลักดันการสราง

ความรวมมือในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียนและมีความ

กาวหนาในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเช่ือมโยงกับประเทศ

เพ่ือนบานตามกรอบความรวมมืออาเซียน ทั้งในดานโครงขาย

การขนสงคมนาคม โครงขายพลงังาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ

และโทรคมนาคม อยางไรก็ตาม ไทยยังคงตองใหความสําคัญ

ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่องและยังคงตองให

ความสําคัญในประเด็นทาทายตางๆ ไดแก 

  3.1 การปรับปรุงขอจํากัดในการเช่ือมโยง

โครงสรางพ้ืนฐานกับประเทศสมาชิก โดยในปจจุบันประเทศ

สมาชกิอาเซยีนมขีอกาํหนดกฎระเบยีบมาตรฐานทีแ่ตกตางกนั 

เช น กฎระเบียบในการขนสงข ามพรมแดน การขับรถ

ดานซาย/ขวา อกีทัง้ความเหล่ือมล้ําในการพัฒนาระหวางประเทศ  

ตลอดจนความลาชาในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

ประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งอาจเปนขอจํากัดในการสรางความ

รวมมือระหวางประเทศสมาชิก และสงผลกระทบตอการเขาสู

ประชาคมอาเซียน

  3.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ

เชื่อมโยงเขาสูพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศเพื่อนบาน

เพื่อรองรับการขยายหวงโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคบริการของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการสรางความ

ไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบทั้งในดานการผลิตการคาใหแก

ผูประกอบการไทยทั้งในมิติการแขงขันดานตนทุนและเวลา  

รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคความ

ทาทายและความรุนแรงในการแขงขันที่มากขึ้น 

  3.3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสอดคลอง

กับการเติบโตอยางย่ังยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  เชน 

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ การใชพลังงานการขนสงท่ีมี

ประสิทธิภาพ และการสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานสะอาด

เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดกฎระเบียบใหมจากประเทศ

คู ค าของไทยที่เริ่มใหความสําคัญกับประเด็นการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม การปลอยกาซเรือนกระจก การควบคุมมาตรฐาน

การผลิตตลอดหวงโซอุปทาน 

บทสรุป
 ประเทศไทยมีข อได  เปรียบจากศักยภาพทาง

กายภาพในดานตําแหนงที่ตั้งซึ่งอยูใจกลางของภูมิภาคและมี

อาณาเขตพรมแดนติดกับหลายประเทศสมาชิก ดังนั้น จึง

ทําใหไทยมีโอกาสท่ีดีในการสรางความเชื่อมโยงในดาน

โครงสรางพื้นฐานทั้งทางระบบคมนาคมขนสง พลังงาน และ

สื่อสารไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะชวยสง

เสริม  สรางโอกาสในการขยายหวงโซอุปทานและฐานการ

ผลิตของประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบาน ซึ่งมีพื้นที่เหมาะ

สมในการขยายอุตสาหกรรมตนนํ้า มีความสมบูรณทาง

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสนับสนุนภาคการผลิตของไทย 

และในบางประเทศมีขอไดเปรียบดานคาจางแรงงานเม่ือ

เทียบกับประเทศไทย 

 ประเทศไทยจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ

ทั้งดานการขนสง พลังงาน และโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงไปสูประตูเศรษฐกิจที่สําคัญ

ของประเทศเพื่อนบาน และยกระดับประสิทธิภาพของ

โครงสรางพ้ืนฐานของไทยเพ่ือสนับสนุนการคาการลงทุน

ระหวางประเทศและรองรับบริบทความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ที่หลากหลายและทาทายมากข้ึน ตลอดจนสามารถอํานวย

ความสะดวกแกผูประกอบการการไทยในการขยายฐานการ

ลงทุนไปยังในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะชวย

สนับสนุนการสรางความรวมมือของประชาคมอาเซียนและ

สรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตอไป 
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ศศิธร พลัตถเดช* ศวรรณรัตน จิตรเกษมสําราญ**

บทความประจําฉบับ

* นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ  ** นกัวเิคราะหนโยบายและแผนปฏบิตักิาร  สาํนกัพฒันาขดีความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกจิ  

กาวตอไป
ของภาคเอกชนไทยในภูมิภาค

กาวสําคัญของภาคเอกชนไทยสูประชาคมอาเซียน
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับอาเซียนในฐานะ

มิตรประเทศท่ีมีความใกลชิดกับไทยมากท่ีสุด โดยดําเนิน

นโยบายความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศตาม 

ASEAN First Policy ซึ่งจะชวยสงเสริมใหเศรษฐกิจของไทย

เกิดการขยายตัวในดานการคาและการลงทุนอันเนื่องมาจาก

การลดอุปสรรคในการเขาสูตลาด ทั้งดานมาตรการภาษีและ

มาตรการที่มิใชภาษี และการอํานวยความสะดวกทางการคา

และการลงทนุระหวางกนัของประเทศสมาชกิ  จากทีก่ลาวมานี้ 

ภาคเอกชนไทยจึงเปนสวนสําคัญอยางมากในการรวมเดินทาง

และขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพ

จากการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนพรอมกับประเทศ

สมาชิกอีก 9 ประเทศในป 2558 ภายใตเปาหมายและ

พันธกรณีที่แตละประเทศตองปฏิบัติตามและมีความกาวหนา

ในการดําเนินงานมากท่ีสุดของประชาคมอาเซียน นั่นคือ

แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผลกระทบของการเข าสู ประชาคมอาเซียนที่มีต อ
ภาคเอกชนไทย

 มูลคาการคาระหวางไทยกับอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง  การเปดเสรีทางการคาระหวางสมาชิกอาเซียน

สงผลใหอาเซียนเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทยนับตั้งแต

ป 2545 เปนตนมา โดยในป 2554 การสงออกของไทยไป

อาเซยีนขยายตวัรอยละ 16.04 เปนมลูคา 1,628,803 ลานบาท 

หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.28 ของการสงออกไทยทั้งหมด

กบัโลก ซึง่เปนคูคาทีม่คีวามสําคัญมากท่ีสดุของไทย นอกจากนี้ 

มูลคาการคาระหวางประเทศของไทยกับอาเซียนมีแนวโนม

ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยไทยมีฐานเกินดุลการคากับอาเซียน

มาโดยตลอดนับแตมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ในป 

2535 เปนตนมา

 ทั้งนี้ การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 

อาจนํามาซึ่งโอกาสและความทาทายตอภาคเอกชนใน

หลากหลายประการ แตประเดน็สาํคญัทีไ่มควรมองขาม นัน่คอื 

โอกาสของผูประกอบการในการขยายชองทางและสินคาใน

การเขาถึงตลาดอาเซียนซ่ึงประกอบไปดวยประชากรเกือบ 
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การเพิม่มลูคาทางเศรษฐกจิของภาคการทองเทีย่วไทย
 การทองเที่ยวของไทยเปนภาคการผลิตในสาขา

บริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจ เพราะนอกจากจะ

สร างรายได  เข  าประเทศในปริมาณที่สู งแล ว  ยัง เป น

อุตสาหกรรมท่ีกอใหเกิดธุรกิจเก่ียวเน่ืองอีกมากมาย โดยการ

ทองเที่ยวไทยไดรับการยอมรับระดับสากลทั้งในมิติของ

ทรัพยากรมนุษย ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ความคุมคาดาน

ราคา และความดึงดูดใจใหเดินทางมาทองเท่ียว การรวมตัว

เปนประชาคมอาเซียนจึงยิ่งช วยสงเสริมและผลักดันให

ประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเขามาของนักทองเที่ยว

อาเซียนท่ีสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากจํานวน

นักทองเที่ยวจากประเทศสมาชิกที่เขามาในประเทศไทย

มีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 28.05 ในป 2552 เปนรอยละ 

28.45 และ 28.96 ในป 2553 และ 2554 ตามลําดับ 

โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 14.25 จากป 2552 และรอยละ 21.96 

จากป 2553 

ตลาดสงออกสินคาสําคัญของไทย
มูลคา : ลานบาท อัตราขยายตัว (%) สัดสวน (%)

2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

โลก 5,851,371 5,194,597 6,176,302 6,707,990 10.36 -11.22 18.90 8.61 100 100 100 100

อาเซียน (9) 1,319,391 1,106,493 1,403,599 1,628,803 16.85 -16.14 26.85 16.04 22.55 21.30 22.73 24.28

ญี่ปุน 661,566 535,880 645,210 719,383 5.84 -19.00 20.40 11.50 11.31 10.32 10.45 10.72

สหรัฐอเมริกา 667,747 567,699 638,820 656,592 -0.26 -14.98 12.53 2.78 11.41 10.93 10.34 9.79

สหภาพยุโรป (27) 769,774 618,759 690,082 727,881 2.92 -19.62 11.53 5.48 13.16 11.91 11.17 10.85

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร

จํานวนนักทองเที่ยวอาเซียนในประเทศไทย
ประเทศ 2554* 2553 2552 อัตราการเปล่ียนแปลง

จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน จํานวน สัดสวน 54/53 53/52
บรูไน 7,364 0.04 7,073 0.04 8,353 0.06 4.11 -15.32
กัมพูชา 252,705 1.32 146,274 0.92 96,586 0.68 72.76 51.44
อินโดนีเซีย 369,530 1.93 286,072 1.80 227,205 1.61 29.17 25.91
ลาว 887,677 4.65 715,345 4.49 655,034 4.63 24.09 9.21
มาเลเซีย 2,470,686 12.94 2,058,956 12.92 1,757,813 12.42 20.00 17.13
เมียนมาร 111,612 0.58 90,179 0.57 79,279 0.56 23.77 13.75
ฟลิปปนส 271,903 1.42 246,430 1.55 217,705 1.54 10.34 13.19
สิงคโปร 670,148 3.51 603,538 3.79 563,575 3.98 11.04 7.09
เวียดนาม 488,315 2.56 380,368 2.39 363,029 2.57 28.38 4.78
อาเซียน 5,529,940 28.96 4,534,235 28.45 3,968,579 28.05 21.96 14.25

หมายเหตุ * ประมาณการ

ที่มา: กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

600 ลานคน การใชอาเซียนเปนฐานในการสงออกไปยังตลาด 

อาเซียน+3 และ อาเซียน+6  รวมทั้งสามารถลดตนทุนการ

ผลิตจากการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ใชในการผลิต

ไดในราคาตํ่าลง และเพิ่มทางเลือกใหผูผลิตสามารถนําเขาได

จากหลายแหลงมากขึ้น อีกทั้งผู ประกอบการไทยสามารถ

เขาไปจัดตั้งกิจการ ใหบริการ ตลอดจนทํางานในประเทศ

สมาชิกอาเซียนไดสะดวกมากขึ้น โดยสาขาที่ไทยมีความ

พรอมและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง เชน สาขา

ผลิตภัณฑอาหาร ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการก็ตองเตรียมพรอม

รองรับตอสภาพการแขงขันและคูแขงขันในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น 

โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยที่มีขีด

ความสามารถในการแขงขันเปนรองในหลายดาน และการ

เคลื่อนยายแรงงานมีฝมือของไทยไปยังประเทศท่ีใหค า

ตอบแทนสูงกวา รวมถึงประเด็นประสิทธิภาพของแรงงานไทย

ที่ตองการการปรับปรุงทักษะในดานอาชีพและภาษา 
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 นอกจากนี้ ประโยชนจากการดําเนินงานตาม

แผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน จะทาํใหสามารถ

ดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศใหเขามาในภาคบริการของ

ไทยไดมากขึ้น ซึ่งเปนการกระตุนใหภาคบริการมีอัตราการ

เติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะดานการทองเท่ียว อีกทั้งธุรกิจบริการ

ที่เกี่ยวเนื่องก็จะไดรับประโยชนจากการเติบโตของภาค

ทองเท่ียวเชนกัน อาทิ กลุ มธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

บริการขนสงและโลจิสติกส กลุมบริการทางการแพทยและ

สุขภาพ ซึ่งลวนแตเปนธุรกิจท่ีผูประกอบการไทยมีศักยภาพ

ในการแขงขันทั้งสิ้น

 อยางไรก็ตาม อาจเกิดกรณีนักลงทุนตางชาติจาก

ประเทศนอกอาเซียนที่มีประสบการณดานการดําเนินธุรกิจ

การเงินสูงและแข็งแกรงกวา  อาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติ

อาเซียนเขามาลงทุนในไทย  ซึ่งจะทําใหผูประกอบการไทย

เสียเปรียบในดานการแขงขันและตองออกจากตลาดไปใน

ที่สุด โดยเฉพาะในดานเงินทุนและเทคโนโลยี และประเด็น

สําคัญคือการขยายตัวของภาคการทองเท่ียวที่เพิ่มมากขึ้น 

อาจทําใหเกิดความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวท่ีมากข้ึน

เชนกัน ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวและ

ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งหมดในอนาคต

 ดังนั้น การผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

บริการและการทองเท่ียวของภูมิภาค จึงเปนเร่ืองท่ีควร

พิจารณาอยางรอบดานและได รับความร วมมือจากทุก

ภาคสวน เพือ่ใหการทองเทีย่วและผูประกอบการไทยเตบิโตอยาง

มีคุณภาพและย่ังยืน ทั้งการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความ

สะดวก การให ความสําคัญกับการ

พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว และ

การเสริมสรางขีดความสามารถของ

ผู ประกอบการทั้งในดานการบริหาร

จัดการและทักษะดานภาษาท่ีจะเปน

ปจจัยหน่ึงของความสําเร็จในการประกอบธุรกจิทองเท่ียวและ

ธรุกจิอืน่ๆ ภายใตบรบิทอาเซียนและโลกได 

ภาคเอกชนเปนกําลังสําคัญในการเตรียมความพรอม
ของไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ปจจุบันภาคเอกชนมีความตื่นตัวและมีสวนรวมใน

การผลักดันการดําเนินการและเตรียมความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ไดมีการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

5  สถาบัน  ได  แก   สภาหอการค  าแห  งประ เทศไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย

สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน  

ณ ระนอง) เปนประธาน เพื่อหารือและรับฟงขอคิดเห็นการ

เตรียมความพรอมของภาคเอกชนและแนวทางการสนับสนุน

จากภาครัฐ ซึ่งไดมีการชี้แจงปญหาอุปสรรคของภาคเอกชนใน

ประเด็นตางๆ ทั้งในดานอุปสรรคจากภายในประเทศ เชน 

กฎหมาย โครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร เปนตน รวมถึงปจจัย

ภายนอกที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทย 

รวมท้ังยังไดเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพรอมของไทย

ในบทบาทของภาครัฐที่จะเปนสวนสนับสนุนภาคเอกชนใน

การเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมีศักยภาพ ทั้งในดานการ

กําหนดยุทธศาสตรที่ชัดเจน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐ รวมถึงการทํางานรวมกัน

อยางบูรณาการ 

 ทั้งนี้ ภาคเอกชนไดใหความสําคัญในการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียนของไทยใน 5 ประเด็น ดังนี้   

(1) การเสริมสรางความสัมพันธและการสรางความไววางใจ

เพื่อประโยชนทางดานเครือขายการผลิตของประเทศไทย  

(2) การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันสินคาไทยทั้งระบบ  

(3) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอื้อตอการประกอบ

ธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค

เอกชนไทย (4) การสงเสริมและอํานวยความสะดวกดาน

การลงทุนของผูประกอบการไทยในตางประเทศ (ประเทศ

เพื่อนบานและอาเซียน)  และ (5) การพัฒนาตลาดทุนไทย 

ซึ่งขอเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตรของภาคเอกชนดังกลาว 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติจะไดนําไปใชประกอบการจัดทําแผนแมบทเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของไทยตอไป    

การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ของภาคเอกชน  
กรณี บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCG 

 SCG เปนองคกรที่ประชาชนไทยรูจักในเร่ืองของ

การดําเนินธุรกิจดานผลิตภัณฑกอสรางและผลิตภัณฑอื่นท่ีมี

ความหลากหลายและครบวงจร โดยในป พ .ศ . 2558 

SCG มุงมัน่ทีจ่ะเปนผูนาํการดําเนินธรุกิจอยางย่ังยนืในอาเซียน 
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ซึ่งมุงเนนพัฒนาองคกรดวยกลยุทธหลัก 2 ประการ ไดแก 

การขยายการลงทุนไปยัง

ประเทศในอาเซียน และ

ก า ร พัฒน า สิ น ค  า แ ล ะ

บริการ ท่ีมีมูลค า เ พ่ิมสู ง 

พรอมทั้งคํานึงถึงการสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีและสังคม

ที่ยั่งยืน ซึ่งเปนกลยุทธที่สอดคลองกับการขับเคล่ือนความ

รวมมือระหวางประเทศอาเซียนในการเปนตลาดและฐานการ

ผลิตรวมกัน   

 SCG เชื่อมั่นวา ความรวมมือของกลุมประเทศ

อาเซียนในดานเศรษฐกิจ จะสงผลดีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน จึงมุงมั่นขยายธุรกิจ

ไปยังอาเซียนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย 

เวียดนาม และฟลิปปนส พรอมทั้งสรางเครือขายการคาและ

การลงทุน เพ่ือพรอมรับมือกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในอนาคต โดยเขาซื้อหุ นในบริษัทผูผลิตกระเบ้ือง

เซรามิก และบริษัทผู จัดจําหนายวัสดุกอสรางรายใหญใน

ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเปนการลงทุนตอยอดธุรกิจเซรามิกที่มี

ฐานการผลิตเดิมอยูแลวในประเทศอินโดนีเซีย และเปนการ

ตอยอดหวงโซอุปทานใหกับผลิตภัณฑกอสรางของ SCG 

อีกดวย นอกจากนี้ ยังไดขยายการลงทุนในประเทศเวียดนาม

และขยายฐานการผลิตปูนซีเมนต รวมท้ังจัดตั้งบริษัท SCG 

Marketing Philippines เพื่อพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย

สินคาวัสดุกอสรางในประเทศฟลิปปนสตอไป 

 แนวทางการดําเนินงานในระยะตอไปเพ่ือมุงสูผูนํา

การดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในอาเซียน SCG ไดใหความสําคัญ

กับการรักษาความเปนผูนําในดานคุณภาพ การลงทุนวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือสรางสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม การเสริมสราง

ความแข็งแกร งในตลาดปจจุบันและขยายสู ตลาดใหม  

โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนท่ีมคีวามเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ

และความตองการผลิตภัณฑในระดับสูง รวมทั้งการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือมุงสูองคกรแหงนวัตกรรมตามวิสัยทัศนที่วางไว

กรณี เครือกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือ BGH

 บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการณ จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งเปนบริษัทแมของโรงพยาบาลกรุงเทพ เจาของแบรนด

โรงพยาบาล 6 แหง คือ กลุ มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ ม

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุมโรงพยาบาล

รอยัลในประเทศกัมพูชา กลุมโรงพยาบาลพญาไท และกลุม

โรงพยาบาลเปาโล รวมโรงพยาบาล

เครือขายในกลุม BGH 28 แหง 

4,987 เตยีง ถอืเปนกลุมธรุกจิ

โรงพยาบาลท่ีมขีนาดใหญ

เปนอนัดบั 2 ของเอเชีย 

รองจากกลุมบรษิทั

ไอเอชเอชเฮลทแครของประเทศมาเลเซีย  

 กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพไดเสริมความแข็งแกรงให

กับธุรกิจเพื่อรองรับการแข งขันที่ เพิ่มขึ้นจากการเป น

ประชาคมอาเซียน โดยการขยายจํานวนสาขาใหครอบคลุมทั่ว

ประเทศมากที่สุด เพื่อไมใหถูกกลุมทุนจากตางประเทศเขามา

ซื้อกิจการไดงาย ทั้งนี้การรวมกลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใชบริการรวม

กันเพื่อประหยัดตนทุน นอกจากนี้ยังไดลงทุนเปดโรงพยาบาล 

Victoria Hospital ที่เมืองยางกุ ง เมียนมาร โดยนําเขา

อุปกรณการแพทยจากประเทศไทย  

เอกสารอางอิง
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic 
 Community: AEC”, กรมเจรจาการคาระหวาง
 ประเทศ ,  จาก   www.dtn .go . th/ index .
 php?option=com_content&view=article&id
 =6775&Itemid= 792&lang=th, 11 กันยายน 
 2555.
“เจาะแผนเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ รุก AEC” จาก www.
 bangkokbiznews.com/home/video/?id=467
 681&top=1&section=3
“รูจักเอสซีจี” จาก Website www.siamcement.com/
 th/01corporate_profile/06_message_from_
 director.html, 10 กันยายน 2555.
“สถิติการคาระหวางประเทศของไทย”, กระทรวงพาณิชย, 
 จาก www.ops3.moc.go.th/, 10 กันยายน 2555.
“สถตินิกัทองเทีย่ว”, กรมการทองเทีย่ว กระทรวงการทองเท่ียว
 และกีฬา, จาก  www.tourism.go.th, 10 กันยายน 
 2555.
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การคาชายแดน: 
โอกาสของไทยเม่ือเขาสูประชาคมอาเซียน

นางสาวพจนาพร  กริชติทายาวุธ* นางสาวพรภัทร  อธิวิทวัส** นางสาววนิดา  สุภาพร***

บทความประจําฉบับ

*  **  *** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ 

ความสําคัญของการคาชายแดนของไทย
 การคาชายแดนระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน

เปนสวนสําคัญของการคาระหวางประเทศและมีบทบาท

สําคัญตอเศรษฐกิจของไทยตลอดชวงทศวรรษที่ผานมา โดย

ในป 2554 สัดสวนการสงออกสินคาระหวางประเทศตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) สูงถึงรอยละ 62.4 เพิ่ม

ขึ้นจากป 2545  ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 51.9 และในป 2554 

สัดสวนการสงออกสินคาผานการคาชายแดนตอการสงออก

สินคาระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานสูงถึงรอยละ 93.0 

โดยเพ่ิมขึ้นจากป 2545 ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 76.9 ทั้งนี้ การ

สงออกสินคาผานการคาชายแดนมีอตัราการขยายตัวเพ่ิมสงูข้ึน

อยางรวดเร็วเฉล่ียประมาณรอยละ 16.9 ตอป เม่ือผนวกกับ

โอกาสจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว การ

คาชายแดนของไทยจะมีความสําคัญมากย่ิงขึ้น 

ลักษณะและปริมาณการคาชายแดนของไทย
 ตั้งแต พ.ศ. 2545 – 2554 มูลคาการคาชายแดนกับ

มาเลเซียมีมูลคาสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 65 ของมูลคาการคา

ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ านทั้ งหมด รองลงมาเป น

เมยีนมาร ลาว และกมัพชูา โดยกมัพชูาเปนประเทศเพือ่นบาน

ที่ไทยมีมูลคาการคาชายแดนนอยสุด ทั้งนี้ ไทยไดเปรียบ

ดุลการคาชายแดนกับทุกประเทศยกเวนเมียนมาร เนื่องจากมี

การนําเขากาซธรรมชาติซึ่งมีมูลคาสูง การคาชายแดนจําแนก

ตามรายประเทศ ดังนี้

 1. ไทย-มาเลเซีย มาเลเซียเปนประเทศเพื่อนบาน

ที่มีมูลคาการคาชายแดนกับไทยสูงที่สุด (มูลคารวม 560,655 

ลานบาทในป 2554) ไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคาชายแดน

มาโดยตลอด โดยป 2554 ไทยไดเปรียบดุลการคา 198,073 

ลานบาท 10 ปที่ผานมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 25.9 ตอป การ

คาชายแดนไทย-มาเลเซียที่มีมูลคาสูงสุด เปนการคาผาน

ดานศุลกากรสะเดา จ.สงขลา (มูลคารวม 307,221 ลานบาท

ในป 2554) สินคาสงออกที่สําคัญของไทย ไดแก ยางพารา 

คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง ขณะที่

สินคานําเขาหลัก ไดแก สวนประกอบคอมพิวเตอร สื่อบันทึก

ข อมูลภาพ เสียง เทปแม  เหล็ก จานแม  เหล็กสําหรับ

คอมพิวเตอร ดานชายแดนท่ีมีมูลคาการคารองลงมา คือ 

ดานศุลกากรปาดังเบซาร

 2. ไทย-เมียนมาร เมียนมารเปนประเทศเพ่ือน

บานที่มีการคาชายแดนกับไทยสูงเปนอันดับสองรองจาก

มาเลเซีย (มูลคารวม 161,389 ลานบาทในป 2554) โดย

ไทยเปนฝายเสียเปรียบดุลการคาชายแดนมาโดยตลอด 

อยางไรก็ดี มูลคาการคามีแนวโนมที่จะเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหลังจากสถานการณทางการเมืองของเมียนมารเริ่ม

คล่ีคลาย ทัง้นี ้มลูคาการคาชายแดนไทย-เมียนมาร ผานดาน

ศุลกากรสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีมูลคาสูงสุดจากการนําเขา

กาซธรรมชาติ รองลงมา คอื ดานศลุกากรแมสอด จ.ตาก ซึง่มี

การคาชายแดนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังเมียนมารเปด

ดานเมียวดีในเดือนธันวาคม 2554 และกลายเปนดานท่ีไทยมี
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มูลคาการสงออกสูเมียนมารสูงที่สุด สินคาที่ไทยสงออกไปยัง

เมยีนมารทีส่าํคญั ไดแก นํา้มนัดเีซล นํา้มนัเบนซิน และเครือ่งดืม่

ทั้งที่มีและไมมีแอลกอฮอล ขณะท่ีสินคานําเขาสําคัญ ไดแก 

กาซธรรมชาติ สัตวนํ้า และผลิตภัณฑไมอื่นๆ

 3. ไทย-สปป .ลาว การคาชายแดนไทย-ลาว

มีมูลคาเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง (มูลคารวม 113,744 ลานบาทใน

ป 2554) และไทยเปนฝายไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลลาวสนับสนุนการกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน อาทิ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 3 

(นครพนม-คํามวน) โรงไฟฟา ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตของ

เหมืองทองแดง1 สงผลใหมีการคากับไทยเพิ่มมากขึ้น และมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยดานการคาชายแดนกับ 

สปป.ลาว ที่มีมูลคาสูงสุด คือ ดานศุลกากรหนองคาย ซึ่งมี

มูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และดานท่ีมีความ

สําคัญรองลงมา คือ ดานศุลกากรมุกดาหาร ซึ่งมีมูลคาหลัก

จากการนําเขาทองแดงและผลิตภัณฑ โดยสินคาสงออกหลัก

ของไทย ไดแก นํ้ามันดีเซล รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ

รถยนต รวมถึงเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง สําหรับสินคา

นําเขาหลัก ไดแก ทองแดงและผลิตภัณฑ เสื้อผาสําเร็จรูปผัก

และของปรุงแตงจากผัก ไมแปรรูป ผลไมและของปรุงแตงจาก

ผลไม 

 4. ไทย-กัมพูชา มูลค าการค าชายแดนไทย-

กัมพูชา เพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดภายหลังความสัมพันธระหวาง

ประเทศท่ีดีขึ้น (มูลคารวม 70,165 ลานบาทในป 2554) 

ตลอดจนการท่ีรฐับาลกัมพชูาสนับสนุนการลงทุนอตุสาหกรรม 

และโครงสรางพื้นฐานตางๆ เปนโอกาสใหมีการนําเขา

เคร่ืองจักรและอุปกรณที่เก่ียวของจากไทยจํานวนมาก2 ดาน

การคาชายแดนกับกัมพูชาที่มีมูลคาสูงสุด คือ ดานศุลกากร

อรัญประเทศ จ.สระแกว  ซึ่งมีมูลคาการคาสูงสุดทั้งการ

สงออกและนําเขา  ทั้งยังมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง  

อันดับรองลงมา คือ ดานศุลกากรคลองใหญ จ.ตราด ซึ่งมูลคา

การส งออกเพ่ิมขึ้นอย างรวดเร็วโดยเฉพาะในป 2554 

สินคาหลักที่ไทยสงออกไปยังกัมพูชา ไดแก นํ้าตาลทราย 

เครื่องสําอาง เครื่องหอม และสบู รวมทั้งยางยานพาหนะ 

สวนสินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก ผักและของปรุงแตงจากผัก 

เหล็ก อะลูมิเนียมและผลิตภัณฑ

ความพรอมของเศรษฐกิจชายแดนตอการเข าสู 
ประชาคมอาเซียน
 1. ความพรอมระดับนโยบาย ปจจุบันรัฐบาลให

ความสําคัญกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรเพื่อกาวสูการ

รวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยมนีโยบายเรงรดั

จดัตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ ซึ่งให

ความสําคัญตอจังหวัดชายแดนเพ่ือสงเสริมการคา การตลาด 

การลงทุน การจางงาน และการใชวัตถุดิบจากประเทศ

เพื่อนบาน โดยเปนการใชประโยชนจากความเชื่อมโยง

ดานคมนาคมขนสงของภูมิภาคอาเซียน และมีเปาหมายใน

การลดปญหาอุปสรรคทางการคาและอํานวยความสะดวก

ดานการคาในภูมิภาคและพ้ืนที่ชายแดน 

 นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 11 (2555-2559) ไดใหความสําคัญกับการสรางความ

เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค โดยเฉพาะ

การพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน การพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส สอดคลองกับกรอบความ

รวมมือระหวางประเทศอาเซียน เชน กรอบความรวมมือ

อาเซียน กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ลุมแมนํา้โขง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อนิโดนเีซยี-

มาเลเซีย-ไทย  เปนตน

 2. ความพรอมดานการคมนาคมขนสง ปจจุบัน

กระทรวงคมนาคมอยูระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตร

โลจิสติกส เพื่อรองรับและใหสอดคลองกับแผนแมบทวาดวย

ความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน  และความตกลงวาดวย

การขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ซึ่งจะ

ครอบคลุมการพัฒนาเครือขายโลจิสติกสบริเวณประตูการคา

ชายแดน และโครงขายถนนเช่ือมโยงพ้ืนที่ชายแดนโดยเฉพาะ

1 การเปดใชสะพานมติรภาพไทย-ลาว แหงที ่ 3 เม่ือวนัที ่ 11 พ.ย. 2554 ชวยเพิม่ชองทางการคา การคมนาคมขนสง และการทองเทีย่วระหวางกนั 
 กอรปกับมีการรวมทุนระหวางเอกชนไทยและรัฐบาล สปป. ลาว ในการกอสรางโรงไฟฟาหงสา แขวงไชยะบุรี จึงมีการนําเขาเครื่องยนต เครื่องจักร
 ที่ใชในการกอสราง เชื้อเพลิง และเหล็กจากไทย ในขณะท่ี สปป.ลาว มีการขยายการผลิตของโรงงานถลุงทองแดง ในเมืองวีละบูลี 
 แขวงสะหวันนะเขต เม่ือเดือน พ.ย. 2554
2 รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ไมใชเทคโนโลยีสูง ซึ่งทําใหมีการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ
 จํานวนมากจากไทย เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยสั่งสินคาประเภทเคร่ืองอุปโภคบริโภคเปนหลัก
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การกอสรางถนนสาย R2 ผานชายแดนแมสอด จังหวัดตาก ถึง

ชายแดนมุกดาหาร  ที่ผานมาระบบคมนาคมขนสงเช่ือมโยง

กับพ้ืนที่ชายแดนที่มีความคืบหนามากที่สุด คือ ระบบถนน 

เชน โครงการเสนทางหลวงหมายเลข R1 (กรุงเทพฯ-สระแกว-

ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห)  โครงขายถนนสายอาเซียน 

โครงการทางหลวงพเิศษระหวางเมอืงทีเ่ช่ือมโยงพืน้ทีช่ายแดน 

เปนตน

 สําหรับการขนสงในระบบราง ปจจุบันมีเสนทาง

รถไฟระบบรางเด่ียว เชื่อมตอบริเวณชายแดน 4 แหง ไดแก  

สถานีหนองคายเช่ือมตอกับ สปป.ลาว สถานีอรัญประเทศ

เชื่อมตอกับกัมพูชา สถานีปาดังเบซารและสถานีสุไหงโกลก

เชื่อมตอกับมาเลเซีย ขณะท่ีระบบการขนสงทางน้ําเช่ือมโยง

ระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ปจจุบันมีทาเรือแมนํ้า 

เชน  ทาเรือเชียงของ  ทาเรือเชียงแสน  และทาเรือทางทะเล 

ณ ทาเรือระนอง ทาเรือภูเก็ต และทาเรือนํ้าลึกสงขลา

 อยางไรก็ดี ระบบถนนบริเวณจุดผานแดนหลายแหง

จําเปนตองพัฒนาใหเพียงพอตอการรองรับปริมาณการขนสง

ในปจจุบัน เชน ดานชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีปญหา

การจราจรแออัด ดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งมีพื้นที่

คับแคบและสะพานขามแดนมีขนาดเล็กทําใหรถบรรทุก

ขนาดใหญไมสามารถขามได นอกจากน้ี การคมนาคมในระบบ

รางและระบบขนสงทางน้ําซ่ึงเหมาะกับการขนสงสินคา

ในปริมาณมากควรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เชน การขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ซึ่งเปนการเช่ือมโยง

การขนสงหลายรูปแบบเขาดวยกัน (เชน การเชื่อมโยงระหวาง

ทางถนน ราง เรือ) ควรพัฒนาใหครอบคลุมพื้นที่ชายแดน

อยางทั่วถึง  ขอจํากัดทางกายภาพของพ้ืนท่ีซึ่งควรมีการแกไข 

เชน ทาเรือระนอง ซึ่งมีรองน้ําลึกเพียง 7-15 เมตรและมี

ภูมิประเทศเปนที่ราบสลับสูงชันทําใหไมสะดวกในการขนสง

ตู สินคา3  อีกทั้งยังขาดระบบรางเชื่อมโยงทาเรือดังกลาว 

เปนตน

 3. ความพรอมของการอํานวยความสะดวก

บริเวณจุดผานแดน ปจจุบันมีการพัฒนาระเบียบพิธีการ

ศลุกากรตามแนวทางกรอบความรวมมือตางๆ ใหมคีวามสะดวก

มากขึ้นกวาเดิมแลวเสร็จ เชน การตรวจปลอยในบริเวณ

เดียวกันโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งชวยลดข้ันตอนเอกสาร

และคาใชจาย โดยมีแผนท่ีจะพัฒนาบริเวณดานสําคัญ เชน 

ดานชายแดนสะเดา จ.สงขลา ดานชายแดนบานพุนํ้ารอน 

จ.กาญจนบุรี และดานชายแดนมุกดาหาร เปนตน ทั้งนี้ 

การพัฒนาการผานแดนยังมีอุปสรรคหลายประการ เชน 

ระดับการพัฒนาประเทศที่ตางกัน การจัดตั้งพื้นที่ควบคุม

รวมตามขอตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค

ลุ มนํ้าโขง ยังไมสามารถปฏิบัติไดจริงเนื่องจากประเทศ

เพือ่นบานยังขาดความพรอมในดานเทคโนโลยี ระเบียบปฏิบตัิ

ที่แตกตางกัน เชน เวลาเปดปดดาน ระบบการแลกเปล่ียน

ขอมูลและการยอมรับเอกสารรวมกัน เปนตน

 4. ศักยภาพของผูประกอบการทองถ่ิน ในสวน

การคาและบริการ ผูประกอบการในเขตพื้นท่ีชายแดนสวน

ใหญยังเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (เชน 

การคาปลีก-คาสง ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสรายยอย) สวนภาค

การผลติเปนอุตสาหกรรมทีใ่ชแรงงานเขมขนโดยอาศัยแรงงาน

ตางดาวจํานวนมาก (เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอเคร่ืองนุงหม) 

และการใหบริการการทองเท่ียวบริเวณชายแดนโดยท่ัวไปยัง

ไมไดมาตรฐานสากล  ซึ่งผูประกอบการทองถิ่นจะตองปรับตัว

ใหมีความพรอม มิเชนนั้นกลุมธุรกิจตางชาติอาจจะเขามาทํา

ประโยชนในพื้นที่ชายแดนได ตัวอยางเชน กลุมธุรกิจจากจีนมี

ความสนใจจะเขามาลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแร พลังงาน

ทดแทน เกษตร และการทองเที่ยว ที่ชายแดนแมสอด จังหวัด

ตาก4 เปนตน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยเขาสูประชาคม
อาเซียน
 การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ดานเศรษฐกจิจะนาํมาซึง่การเปดเสรีทางการคา บรกิารการเงิน 

การลงทุน และแรงงานฝ มือ ระหว างประเทศสมาชิก 

มีเปาหมายใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในภูมิภาค และ

เพิ่มอํานาจการตอรองในเวทีการคาโลก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่

เกดิขึน้จากความรวมมือดังกลาวอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ 

และสังคมในพื้นที่ชายแดน ไดทั้งในรูปแบบของโอกาสและ

อุปสรรค ดังนี้ 

3 สศช. (2549). “รายงานการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลานวางตูสินคา (Container Yard) และการพัฒนาทาเรือระนอง”
4 สยามธุรกิจ (ออนไลน) 26 พฤษภาคม 2555.”จีนปลุกแรงงานภาคเหนือขนแสนลานลงทุนแมสอด/ทําเกษตร-พลังงาน-ทองเที่ยว” เขาถึงไดจาก 
 http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413360175
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 1. ผลกระทบตอเศรษฐกิจ/การคาชายแดน

  1.1 ผลกระทบตอภาคการผลิต สําหรับพื้นที่

ชายแดนที่มีศักยภาพในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม การปรับ

ลดและยกเลิกภาษีศุลกากรขามพรมแดนจะชวยลดตนทุนการ

ผลิต เนื่องจากสามารถนําเขา-สงออกระหวางประเทศใน

อาเซียนไดโดยไมตองเสียภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเขา

วัตถุดิบและสินคาข้ันกลางที่ใชในการผลิต อีกทั้งยังเปนการ

เพ่ิมทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบและสินคาจากประเทศท่ีมี

ทรัพยากรสมบูรณ เชน เมียนมาร ลาว และกัมพูชา โดยภาค

การผลิตที่ไดประโยชน ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร อัญมณีและ

เคร่ืองประดับหนังและผลิตภัณฑหนัง

   ทั้งนี้ การเปดเสรีการลงทุนอาจสงผลให

เกิดการยายฐานการผลิตสู ประเทศเพ่ือนบานที่มีแรงงาน

จํานวนมากและตนทุนการผลิตโดยรวมตํ่ากวา ซึ่งกิจการที่

คาดวาจะไดรับผลกระทบมากที่สุดคือธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ซึ่งคาดวาจะมีการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ

เพ่ือนบานเพ่ือลดตนทุนคาจางแรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ การเกษตรและการแปรรูปผลผลิต เปนตน 

  1.2 ผลกระทบตอการคา การคาชายแดน

มีมูลคาทางเศรษฐกิจคอนขางสูงและมีแนวโนมที่จะเติบโต

อยางตอเนื่อง5 โดยนอกเหนือจากการคาระหวางไทยกับ

ประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดนแลว ยังมีการขนสงสินคา

ระหวางประเทศในภูมิภาคโดยใชเสนทางผานไทยมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งจะทําใหการคาชายแดนและการคาผานแดนมีปริมาณ

สูงขึ้นดวย พื้นที่ชายแดนที่มีมูลคาการคาสูงและไดรับการ

สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีแนวโนมที่จะดึงดูด

นักลงทุนเขามาลงทุนในดานการคาและบริการมากย่ิงขึ้น 

ซึ่งการเปดเสรีการคาและการรวมกันเปนตลาดท่ีใหญขึ้น 

ประกอบกับกับการยกเลิกภาษีนําเขาของอาเซียนจะชวยเพิ่ม

โอกาสในการสงออกสินคาไทยที่มีความสามารถในการแขงขัน 

โดยสินค าไทยท่ีมี โอกาสขยายตลาดในอาเซียน ได แก  

เฟอรนเิจอร สิง่ทอและเครือ่งนุงหม คอมพวิเตอรและอุปกรณ 

รถยนตและช้ินสวน เคร่ืองใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

ยางพาราแทงและยางแผนรมควัน รวมถึงสินคาอาหาร

พรอมรับประทาน6 ขณะเดียวกันการเปดเสรีทางการคา

อาจนํามาซ่ึงความเส่ียงในการไหลทะลักของสินคาท่ีมีราคาตํ่า

เขามาสูประเทศไทยไดมากขึ้นเชนกัน 

  1.3 ผลกระทบตอธุรกิจบริการและบริการ

โลจิสติกส การเปดเสรีอาเซียนจะชวยขยายตลาดภาคบริการ

ใหกวางไกลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานการทองเที่ยวผานแดนตาม

แนวถนนระเบียงเศรษฐกิจ ธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียว 

ธุรกิจดานโลจิสติกส (เชน ตัวแทนจัดการขนสงระหวาง

ประเทศ คลังสินคา และผูใหบริการขนสง) ขณะเดียวกัน

ผู ดําเนินธุรกิจใหบริการจากประเทศเพ่ือนบานจะมีโอกาส

เขามารวมทุนกับผูประกอบการไทย เพื่อดําเนินธุรกิจดาน

โลจิสติกส7 ในพ้ืนที่ชายแดนมากย่ิงขึ้น ประเทศท่ีมีศักยภาพ 

ดานโลจิสติกส เชน มาเลเซีย สิงคโปร จะสามารถเขามา

ดําเนินกิจการในประเทศไทยได ซึ่งจะเกิดผลทั้งในดานบวก

และลบ เชน การแขงขันแยงชิงตลาดในประเทศไทยไดมากขึ้น 

ขณะเดียวกันจะเปนปจจัยกระตุนผูประกอบการในพ้ืนท่ีตาม

แนวชายแดนใหพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน คุณภาพ

การบรหิารโซอปุทานและการลดตนทนุดานการจดัการโลจสิตกิส 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

 2. ผลกระทบตอชุมชนชายแดนในดานสังคม 

การเขาสูประชาคมอาเซียนกอใหเกิดการเปดเสรีการคาและ

บริการ การเคล่ือนยายแรงงาน และการลงทุน ทําใหชุมชน

ชายแดนเติบโตเปนเมืองอยางรวดเร็ว ซึ่งอาจสงผลกระทบ

ตอวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในชุมชนเดิมทั้งในเชิงบวก

และลบอยางหลีกเล่ียงไมได สรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได

ดังนี้

  2.1 มาตรฐานความเปนอยู สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ การเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน โดย

เฉพาะอยางยิ่งในภาคการผลิตและบริการ กอใหเกิดการ

จางงานในพ้ืนที่เพิ่มมากขึ้น และลดปญหาการยายถิ่นฐานของ

ประชาชนในทองถิ่นไปทํางานในพ้ืนที่อื่น สวนการเปดเสรีการ

ลงทุนอาจทําใหเกิดการยายฐานการผลิตสูประเทศเพ่ือนบาน

ซึ่งจะสงผลใหมีการโยกยายแรงงานตางดาวกลับเขาไปทํางาน

ในประเทศของตน ซึ่งจะชวยลดปญหาแรงงานตางดาว

5 ประชาชาติธุรกิจ (ออนไลน) 31 กรกฎาคม 2555. “เปดยุทธศาสตรธุรกิจชายแดน เรงพัฒนาแรงงานรับ AEC” เขาถึงไดจาก http://www.
 prachachat.net/news_detail.php?newsid=1343730024&grpid=&catid=00&subcatid=0000
6 บทวิเคราะห ศูนยวิจัยกสิกรไทย (ออนไลน) มิถุนายน 2555. “Intra-ASEAN Trade : แรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ...ที่ไมควรมองขาม” เขาถึงไดจาก 
 http://www.ksmecare.com/Article/82/27699/Intra-ASEAN-Trade-1
7 แผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปดเสรี AEC 2558. สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
 และการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม เขาถึงไดจาก http://www.tradelogistics.go.th/download/file/2-_23-Mar%2012%20%20
 AEC%2558.pdf
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หลบหนีเข าเมืองและลดความแออัดของชุมชนแรงงาน

ตางดาวในบริเวณชายแดนอีกดวย นอกจากน้ันจะชวยใหเกิด

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ตามมา เชน ไฟฟา ประปา 

และเพ่ิมโอกาสการเขาถึงสาธารณูปการ เชน โรงพยาบาล 

โรงเรียน ใหกับชุมชนในพื้นท่ีชายแดนมากย่ิงขึ้น

  2.2 ขอพิพาทกับประเทศเพ่ือนบาน การเปด

เสรีการคาคาดวาจะชวยลดปญหาความไมสงบบริเวณชายแดน

ในบางพื้นที่ เน่ืองจากมีขอตกลงทีส่งเสรมิการปกปนเขตแดน

ใหชัดเจน นอกจากน้ันผลประโยชนที่เกิดจากการคาชายแดน

จะชวยลดปญหาความขัดแยงท่ีอาจจะสงผลกระทบตอผล

ประโยชนดังกลาว

  2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การขยายตัว

ของเขตชุมชนเมืองและการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณ

ชายแดนอาจกอใหเกิดการบุกรุกเขาสูเขตพื้นที่ปาไมเพื่อนํา

พื้นที่มาใชในเชิงเศรษฐกิจมากย่ิงขึ้น โดยหากขาดการกํากับ

ดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมของภาค

อุตสาหกรรมและเขตชุมชนเมืองท่ีดีพอ อาจกอใหเกิดปญหา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

  2.4 ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 

การเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมเมืองและอุตสาหกรรม สงผลให

ชุมชนบริเวณชายแดนตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดํารง

ชีวิต จึงมีความเปนไปไดที่คานิยมทางวัตถุและผลตอบแทน

ทางเศรษฐกิจอาจเขามาแทนที่คุณคาของประเพณีและ

วัฒนธรรมพื้นบาน โดยวิถีชีวิตและการเลี้ยงชีพที่เปล่ียนไป

อาจทําใหภูมิปญญาทองถ่ินสูญหาย ชุมชนลดการพ่ึงพาอาศัย

กันและขาดความเอื้อเฟอ ปญหาการแยงใชทรัพยากรระหวาง

คนในทองที่เดิมและผู เขามาอยู ใหมจะมีมากขึ้น หรือแม

กระท่ังอาจเพ่ิมปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการคา

บรกิารผดิกฎหมายของกลุมมิจฉาชพี และผูกอการรายขามแดน

ที่อาจแอบแฝงผานเขาออกพื้นท่ีชายแดนไดสะดวกยิ่งขึ้น

บทสรุป
 การขยายตัวของการคาชายแดนซ่ึงจะเกิดข้ึนจาก
การเปนประชาคมอาเซียนจะกอใหเกิดท้ังโอกาสและภัย
คุกคามตอประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยควรตองเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ 

โดยใชศักยภาพที่มีและบูรณาการการวางแผนเพื่อใหสามารถ
ปรับตัวเพื่อใชประโยชนจากโอกาสและลดผลกระทบจาก
ภาวะคุกคามท่ีอาจเกดิข้ึน รวมท้ังบูรณาการการทํางานรวมกนั
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทศิทางเดยีวกนั จงึจะสามารถสรางประโยชนจากการคาชายแดน
ภายใตสถานการณใหมที่จะเกิดขึ้นอยางเหมาะสม 

เอกสารอางอิง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
 แหงชาติ. รายงานการคาชายแดนไทยกับประเทศ
 เพื่อนบานป 2544-2553. พฤษภาคม 2554.
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 Article/82/27699/Intra-ASEAN-Trade-1. 
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 รองรับการเปดเสรี AEC 2558. เขาถึงไดจาก 
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 file/2-_23-Mar%2012_%20_%20AEC%20
 2558-edit2_sine_.pdf. สบืคนเมือ่ 14 สงิหาคม 2555.
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นิสวันต  พิชญดํารง*

บทความประจําฉบับ

อาฟตา : 
ประโยชนและความทาทายเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาฟตาคืออะไร 
 เขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเปนความรวมมือ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค อาเซียนจัดตั้งอาฟตาข้ึนในป 2535 โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ1 ไดลงนามในความ
ตกลงแมบทวาดวยการขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน และความตกลงวาดวยอัตราภาษีสินคาพิเศษที่เทา
กันสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน เพื่อสงเสริมการคาขาย
สินคาระหวางประเทศสมาชิกใหมีปริมาณมากข้ึน ตอจากน้ัน 
อาเซียนไดจัดทําความตกลงดานเศรษฐกิจที่สําคัญอีกหลาย
ฉบับ และเม่ือเวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ไดเขารวม
สมาชิกอาเซียน ปจจุบัน อาฟตาจึงมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเปน  10 
ประเทศ 

ความกาวหนาของอาฟตาในช วงเข าสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
 เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนจะเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 อาฟตาไดเห็นชอบที่จะจัด
ทําความตกลงการคาสินคาของเซียน เพื่อนําหลักการอ่ืนที่ใช
อยูในสากลมาปรับใช  และปรับปรุงเนื้อหาความตกลงวาดวย
อัตราภาษีสินคาพิเศษท่ีเทากันสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน
ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตกลงทางการคาภายใน

 
 ปจจุบัน ประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับการรวมกลุมในระดับภูมิภาคเพื่อเพ่ิมศักยภาพดานเศรษฐกิจสําหรับ

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เขตการคาเสรีอาเซียน  นับเปนความรวมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญและปรากฏผลเปนรูปธรรม  

เมื่อประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ความรวมมือดังกลาวจะนํามาซ่ึงประโยชนและความทาทาย

สําหรับประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยในหลายแงมุม

อาเซียนและระหวางอาเซียนกับคูเจรจาอ่ืนๆ โดยไมมีการ
เปล่ียนแปลงสิทธิและพันธกรณีทีมีอยูเดิม และไดตั้งเปาหมาย
ในการลดภาษีสินคาทุกรายการระหวางประเทศสมาชิกทั้ง 10   
ประเทศ ใหเหลือรอยละ 0 รวมทั้งกําจัดมาตรการกีดกัน
ทางการคาท่ีไมใชภาษีตางๆ อาทิ การจํากัดโควตานําเขา
ระหวางกัน หรือการออกใบอนุญาตนําเขาสินคา ใหหมดไป
ภายในป 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดดําเนินการลดภาษี
ระหวางกันตั้งแตป 2536 เรื่อยมาจนปจจุบัน ซึ่งประเทศ
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศที่มีระดับของการพัฒนา
ประเทศสูงกวาสมาชิกที่เหลือ เปนผูนําในการลดภาษีกอน 
ดวยการเลิกเก็บภาษีสินคาจํานวนรอยละ 60 ของรายการ
สินคาทั้งหมดในป 2546 และเพ่ิมเปนรอยละ 80  ของรายการ
สินคาทั้งหมดในป 2550 และไดเลิกเก็บภาษีจากสินคา
ทั้งหมดทุกรายการต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป 
ยกเวนสินคาออนไหว และสินคาออนไหวสูง2 สวนประเทศ
สมาชิกอาเซียนใหม 4 ประเทศท่ีเหลือ ไดแก กัมพูชา ลาว 
พมา และเวียดนาม ไดรับการอนุโลมใหลดภาษีอยางคอยเปน
คอยไป ดวยการลดภาษีรายการสินคาทั้งหมดใหไมสูงกวา
รอยละ 5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 เปนตนไป และจะตอง
เลิกเก็บภาษีในป 2558 เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เวนแตสินคาบางรายการจํานวนไมเกินรอยละ 7 ของบัญชี
ลดภาษี ที่จะไดรับการยืดหยุนใหเลิกเก็บภาษีในป 2561 

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
1 ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ประกอบดวย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ฟลลิปปนส สิงคโปร และบรูไนดารุสชาลาม
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ประโยชนที่ ไทยไดรับจากอาฟตาเม่ือเขาสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
 ขอกาํหนดของอาฟตาในการลดภาษลีงเหลอืรอยละ 0 
ภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซยีน เมือ่เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ใหประโยชนทั้งในระดับประเทศ ผูประกอบการ 
และประชาชนท่ัวไป ดังนี้
 1. ประโยชนตอประเทศ ในภาพรวม อาฟตา
ชวยเพ่ิมอํานาจการตอรองของไทยในเวทีการคาโลกในฐานะ
สมาชิกของอาเซียน และสรางความเชื่อมั่นใหประชาคมโลก 
ประเทศไทยจะมีรายไดจากการสงออกไปยัง อาเซียนเพิ่มขึ้น
ไมตํ่ากวารอยละ 18-20 ตอป สามารถชดเชยการสูญเสียกําลัง
ซื้อของประเทศที่เปนคูคารายใหญ เชน สหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป หรือญี่ปุน ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ และชวยแกปญหาการ
ถูกกีดกันทางการคาจากกลุมการคาอื่นๆ เชน สหภาพยุโรป 
หรือเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ นอกจากน้ี การงดเวนภาษี
ทําใหอุปสรรคการลงทุนระหวางอาเซียนลดลง การเคลื่อน
ยายเงินทุนสามารถทําไดอยางเสรียิ่งขึ้น อาเซียนจึงกลายเปน
เขตการลงทุนท่ีนาสนใจทัดเทียมจีนและอินเดีย
 2. ประโยชนตอผูประกอบการ การงดเวนการเก็บ
ภาษีหรือมาตรการกีดกันทางการคาที่ไม ใช ภาษีในกลุ ม
ประเทศสมาชิก ทําใหผูประกอบการไทยสามารถขยายโอกาส
ทางการคาดวยการสงออกสินคาไปขายในตลาดท่ีอาเซียนที่มี
ขนาดใหญไดมากข้ึน ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการขยายไปสูตลาด
โลกตอไป ทั้งยังชวยลดตนทุนการผลิตสินคาในประเทศ
เนื่องจากการลดภาษีทั้งการนําเขาวัตถุดิบและการสงออก
สินคา รวมทั้งเพิ่มทางเลือกแกผู ประกอบการในการลงทุน
ผลิตสินคาในประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีตนทุนถูกกวาและนํา
สินคากลับเขามาขายในประเทศโดยไมเสียภาษี นอกจากน้ี 
ยงัเปนโอกาสในการเพ่ิมขดีความสามารถของผูประกอบการไทย 

ดวยการใชทรัพยากรการผลิตรวมกัน หรือเปนพันธมิตรทาง
ธุรกิจรวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ทําใหเกิดความได
เปรียบเชิงแขงขัน และลดตนทุนการผลิต
 3. ประโยชนตอประชาชน การที่ผู ประกอบการ
สามารถผลิตสินคาดวยตนทุนที่ตํ่าลง ทําใหผูบริโภคสามารถ
ซื้อสินคาในราคาที่ถูกกวาเดิม และมีโอกาสเลือกซื้อสินคาที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากการงดเวนภาษีและ
มาตรการกีดกันทางการคาท่ีไมใชภาษีกระตุนใหการนําเขา
สินคาจากประเทศสมาชิกสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังชวยเพิ่มโอกาส
ในการทํางานของประชาชน เนื่องจากสามารถดึงดูดให
ประเทศที่สามเขามาลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น ทั้ง
ยังทําใหผูประกอบการที่มีอยูในอาเซียนขยายกําลังการผลิต
เพื่อรองรับตลาดอาเซียนที่กวางขึ้น ทําใหเกิดการจางงานใน
ประเทศสูงขึ้น

ความทาทายจากอาฟตาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 แมวาอาฟตาจะนําประโยชนมาใหประเทศไทย แต
ก็ไดนํามาซ่ึงความทาทายในดานตางๆ ดวย ดังนี้
 1. คูแขงทางการคาเพิ่มขึ้น อาฟตาชวยเพิ่มโอกาส
ใหแกผู ประกอบการไทยในการสงสินคาไปขายในกลุ ม
ประเทศอาเซียน แตขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหประเทศ
ในอาเซียนเขามาขายสินคาแขงขันกับผูประกอบการไทยดวย
เชนกนั ทาํใหการแขงขนัทวีความรุนแรงข้ึน ซึง่จะสงผลกระทบ
ตอผู ประกอบการท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันตํ่า 
ในเรื่องนี้ ภาครัฐไดดําเนินมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบ
เหลาน้ีแลว เชน กองทุนใหความชวยเหลือเพื่อการปรับตัวของ
ภาคการผลิตและภาคบริการท่ีได รับผลกระทบจากการ
เปดเสรีทางการคา เปนตน  

ที่มา : สุภัฒ สงวนดีกุล, เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการสรางความตระหนักรูในการเขาสูประชาคมอาเซียน สํานักงาน ก.พ.

2 สินคาในรายการออนไหว การเก็บภาษีไมตองเปนรอยละ 0 แตตองไมเกินรอยละ 5 และสินคาในรายการออนไหวสูง ใหกําหนดอัตราภาษี
 ไดเปนพิเศษ แตตองลดลงในระดับที่สมาชิกยอมรับได อาเซียนมีรายการสินคาออนไหวและสินคาออนไหวสูงที่ไมจําเปนตองเลิกเก็บภาษี ซึ่งเปน
 รายการท่ีแตละประเทศแจงไวเม่ือป 2542 โดยในรายการสินคาดังกลาวของอาเซียนทั้งหมด 8,300 รายการ มีเพียง 93 รายการเทานั้นที่ไมตองเลิก
 เก็บภาษี สําหรับประเทศไทยมีสินคาออนไหว 4 รายการท่ีจะลดภาษีเหลือรอยละ 5 ไดแก ไมตัดดอก มะพราวแหง มันฝรั่ง และกาแฟ
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 2. สินคาเกษตรบางรายการอาจไดรับผลกระทบ 
สินคาเกษตรบางรายการที่มีคูแขงภายในอาเซียนสูง อาทิ ขาว 
นํ้ามันปาลม ถั่วเหลือง อาจไดรับผลกระทบจากการงดเวนการ
เก็บภาษีและการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษี 
อาทิ การยกเลิกมาตรการโควตาภาษีสําหรับสินคาเกษตร 
ดังนั้น ภาครัฐจึงไดกําหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อปองกัน
ผลกระทบดังกลาว อาทิ กองทุนปรับโครงสรางการผลิต
ภาคเกษตรเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของประเทศ 
และหากการเปดเสรีดังกลาวกอใหเกิดการนําเขาสินคา
รายการหนึ่งรายการใดมากจนอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ผู ผลิตหรือผู ประกอบการภายในประเทศ จะสามารถใช
พระราชบัญญัติมาตรการปกปองจากการนําเขาสินคาที่
เพ่ิมขึ้น พ.ศ.2550 ในการปกปองผูผลิตหรือผูประกอบการ
ในประเทศ ดวยการระงับการนําเขาชั่วคราวโดยขึ้นภาษีหรือ
กําหนดปริมาณนําเขาได
 3. การเปนศูนยกลางในการรวมกลุมของภูมิภาค
เอเซียตะวันออก จากแนวโนมท่ีประเทศในแถบภูมิภาค
เอเซียตะวันออก สนใจจะจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรีกับ
อาเซยีนมากขึน้ ทาํใหอาเซยีนจะตองเตรยีมพรอมสําหรบัการเปน
ศูนยกลางการเจรจารวมกลุมในภูมิภาคนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนจําเปนตองสรางการรวมกลุมที่
ชัดเจน เขมแข็ง เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันมากกวาในปจจุบัน 
รวมทั้งควรมีการกําหนดนโยบายรวมกันในระดับภูมิภาค

ขอเสนอแนะ
 ประเทศไทยควรเตรียมรับผลกระทบที่เกิดจาก
อาฟตา เมื่อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนี้
 1. การปรับตัวของผู ประกอบการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน อาฟตาทําใหผูประกอบการไทย
ตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน จึงจําเปนตองมีการ
ปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของตนเอง 
อาทิ การหาเครือขายการผลิต หรือพันธมิตรทางธุรกิจใน
ภูมิภาคเพ่ือหาตลาดใหม การถ ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผูประกอบการท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิต การมองหา
ลูทางการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งจะเริ่มเปด
ตลาดและสาขาการลงทุนตางๆมากข้ึน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพื่อใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
การปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากร เพื่อใหมองกระแส
การเปดเสรีจากวิกฤตเปนโอกาสและสามารถปรับตัวไดทัน
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม  และการติดตามข าวสารการ
เปล่ียนแปลงตางๆ อยางใกลชิด โดยเฉพาะธุรกิจที่ยังขาด
ความพรอม ควรตองเรงปรับตัวและสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันโดยเร็ว

 2. การปรับปรุ งการผลิต สินค า เกษตรและ
อุตสาหกรรม ควรปรับปรุงการผลิตสินคาเกษตรโดยมุงเนน
การเพิ่มผลผลิตตอไรดวยการปรับปรุงพันธุพืช การพัฒนา
ระบบชลประทาน การใชเทคโนโลยีในการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยว รวมทั้งการแปรรูปเพื่อสร างมูลค าเพิ่มให แก 
ผลิตภัณฑ สําหรับสินคาอุตสาหกรรม ควรเนนการแขงขันใน
ดานคุณภาพมากกวาราคา ดวยการใชความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมในการผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป
 3. การใชประโยชนจากจุดเดนของแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียน ประเทศไทยควรใชประโยชนจากจุดแข็งของ
แตละประเทศสมาชิกมาสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
ของไทย อาทิ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม มีจุดแข็งใน
เรื่องการมีทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการผลิตอยูมาก 
เชน นํ้ามัน ปาไม เหมืองแร และแรงงาน เปนตน อินโดนีเซีย 
และฟลิปปนส มีจุดแข็งในเร่ืองการเปนฐานการผลิต สิงคโปร
และมาเลเซีย มีจุดแข็งในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 
บทสรุป
 เปาหมายของอาฟตาในการลดภาษีเปนรอยละ 0 
รวมทั้งยกเลิกมาตรการกีดกันทางการคาที่ไมใชภาษีทั้งหมด
ระหวางประเทศสมาชิก จะบรรลุเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558 ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบในหลายดาน 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเตรียมความพรอมเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนจากโอกาสท่ีมี และวางแนวทางในการรับมือกับ
ความทาทายที่ เกิดขึ้นจากความร วมมือเหลานี้ เพ่ือให 
ประเทศไทยสามารถกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
อยางม่ันคงตอไป 

เอกสารอางอิง
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย . จดหมายขาวสมาคมอาเซียน-
 ประเทศไทย. ปที ่2 ฉบบัที ่1 มกราคม–มนีาคม 2553.
บทวิเคราะหโอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย 
 จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน . 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : โอกาสและ
 ผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย (ออนไลน). 
 เขาถึงไดจาก . www.med.cmu.ac.th/library/
 asean-web/.../Thai_Industry_and_AEC.pdf. 
 สืบคนเม่ือ 22 มิถุนายน 2555.
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ AFTA  
 (ออนไลน) . เขาถึงไดจาก www.thanut-swu.
 com/index.php/my-lecture/81-aec-afta. 
 สืบคนเม่ือ 22 มิถุนายน 2555.
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วิชานัน นิวาตจินดา* และรัตติยา แกววารี**

คอลัมนพิเศษ

ยอนรอยสหภาพยุโรป: 
กรณีศึกษาสําหรับการพัฒนาประชาคมอาเซียน

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

เปรียบเทียบประชาคมอาเซียนกับประชาคมยุโรป
 1. รูปแบบการรวมกลุมและกลไกการบริหาร

  ระดับขั้นของการรวมกลุมสามารถจําแนกได

ทั้งหมด 7 ระดับขั้น ประกอบดวย 1) เขตการคาเสรี 

2) สหภาพศุลกากร  3) ตลาดรวม  4) สหภาพทางเศรษฐกิจ 

หรือสหภาพทางการเงิน 5) สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน 

6) สหภาพทางเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลัง และ 7) การรวม

กลุมขั้นสมบูรณ 

  ประชาคมยุโรป ใชเวลา 4 ทศวรรษ (44 ป) ใน

การพัฒนาความรวมมือจากประชาคมถานหินและเหล็กยุโรป 

ในข้ันแรกไปสูการเปนสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินใน

ขั้นที่หา ในขณะที่ ประชาคมอาเซียน ใชเวลาเกือบ 5 ทศวรรษ 

(48 ป) ในการพัฒนาจากการเปนเขตการคาเสรี  ในขั้นแรกไป

สูการเปนตลาดรวม ซึ่งเปนการพัฒนาในขั้นท่ีสามของการ

รวมกลุม

 กลไกการบริหารพบวาประชาคมยุโรปมีความ

ชัดเจนและมีโครงสร างท่ีสามารถกําหนดนโยบายแทน

ประเทศสมาชิกไดในลักษณะที่เรียกวา “เหนือชาติ” อาทิ 

คณะกรรมการสหภาพยุโรป  รัฐสภายุโรป  สภาที่ปรึกษา

แหงสหภาพยุโรป  ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป และสภา

ผู ตรวจการแหงสหภาพยุโรป  ในขณะท่ีการบริหารของ

ประชาคมอาเซียนยังตองอาศัยการประชุมเพื่อลงมติใหความ

เห็นชอบเปนคราวๆ ไป โดยสํานักเลขาธิการอาเซียนมีบทบาท

เปนเพียงฝายเลขานุการ ทําใหรูปแบบการบริหารของ

ประชาคมยุโรปมีความคลองตัวและสามารถบริหารนโยบาย

ของกลุมภายใตกรอบอํานาจและขอตกลงที่กําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากกวารูปแบบและโครงสรางของประชาคม

อาเซียน โดยเฉพาะกลไกการเจรจาของผูแทนประชาคมยุโรป

กับประเทศนอกกลุมที่มีผลผูกพันสมาชิกและสามารถสราง

ความเช่ือมั่นจากประเทศคูคาไดมาก

 2. เงื่อนไขการเปนสมาชิก

  ประชาคมยุโรปมีเงื่อนไขการเปนสมาชิกใน 

3 ดาน คือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และกฎหมายรวม 

ในขณะท่ีการเขารวมกลุมยูโร เพื่อใชสกุลเงินยูโรรวมกัน

ตองมีเงื่อนไขเพ่ิมเติมที่ เข มงวดในดานเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจอีก 4 ดาน ประกอบดวย เสถียรภาพดานราคา 

เสถียรภาพดานการคลัง เสถียรภาพดานอัตราแลกเปลี่ยน 

และเสถียรภาพดานอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 

  2.1 เสถียรภาพดานราคา ตองมีอัตราเงินเฟอ

ไมเกินอัตราเงินเฟอเฉล่ียของ 3 ประเทศในกลุม EU ที่มีอัตรา

เงินเฟอตํ่าที่สุด บวกดวย 1.5

  2.2 เสถียรภาพดานการคลัง ตองมีระดับการ

ขาดดุลงบประมาณและหน้ีสาธารณะไมเกินรอยละ 3 และ

ร อยละ 60 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

ตามลําดับ

  2.3 เสถียรภาพดานอัตราแลกเปล่ียน ตอง

เขารวมกลไกอัตราแลกเปล่ียนของยโุรปอยางนอย 2 ปตดิตอกนั 

โดยไมมีการลดคาเงิน

  2.4 เสถียรภาพดานอัตราดอกเบ้ีย อัตรา

ดอกเบี้ยระยะยาวตองไมสูงเกินกวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของ 3 

ประเทศที่มีอัตราเงินเฟอตํ่าที่สุด บวกดวย 2.0

 อยางไรก็ตาม เงื่อนไขของประชาคมยุโรปที่ผานมา

สําหรับหลายประเทศยังขาดความเคร งครัด โดยมีการ

ประนีประนอมกันคอนขางสูงและเปาหมายมุงที่จะสรางความ

แข็งแกรงและพลังอํานาจตอรองของกลุมจากจํานวนประเทศ

สมาชิกและขนาดของเศรษฐกิจรวมในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

มากกวาการคดัเลอืกสมาชิกจากระดบัความพรอมแบบคอยเปน

คอยไป
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 ในขณะที่ประชาคมอาเซียน ไมมีเงื่อนไขการเปน

สมาชิกที่ชัดเจน โดยจะเห็นวาประเทศสมาชิกของประชาคม

อาเซียนมีความแตกตางท้ังในดานระบอบการเมืองการ

ปกครอง รูปแบบเศรษฐกิจ และกฎหมายที่ใชบังคับรวมกัน ซึ่ง

เปนจุดออนท่ีสําคัญของประชาคมอาเซียนในการพัฒนาความ

รวมมือไปสูระดับที่ตองมีกลไกความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจที่

ซับซอนในระดับสูงในอนาคต

 3. ขนาดและความเท าเทียมทางเศรษฐกิจ 

ประชาคมอาเซียนประกอบไปดวยสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ 

นอยกวาประชาคมยุโรปเกือบ 3 เทา แตมีขนาดประชากรรวม

กันมากกวาประชาคมยุโรปเกือบ 100 ลานคน ในขณะที่มี

ขนาด GDP นอยกวาประชาคมยุโรปเกือบ 10 เทา1 โดย

สามารถจําแนกขนาดของเศรษฐกิจตามขนาดของ GDP 

ไดแตกตางกัน ดังนี้

 ประชาคมยุโรป สามารถแบงขนาดของเศรษฐกิจได

เปน 2 กลุม ประกอบดวย กลุมที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ 

(เยอรมัน สหราชอาณาจักร อิตาลี และสเปน) และกลุมที่มี

เศรษฐกิจขนาดรอง (ประเทศที่เหลืออีก 23 ประเทศ) 

 ประชาคมอาเซียน  สามารถแบ งขนาดของ

เศรษฐกิจไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่มีเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ (อินโดนีเซีย) กลุ มที่มีเศรษฐกิจขนาดกลาง 

(ไทย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม) และกลุม

ที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก (ลาว กัมพูชา บรูไน และเมียนมาร)

 ลักษณะดังกลาวทําใหเศรษฐกิจของทั้งประชาคม

อาเซี ยนและประชาคมยุ โ รป  มีลั กษณะที่ กระจุกตั ว 

โดยประชาคมอาเซียนมีระดับของการกระจุกตัวมากกวา

เกือบเทาตัว2 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาสัดสวนขนาดทาง

เศรษฐกิจของประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดเทียบกับประเทศที่มี

ขนาดเล็กที่สุดของแตละกลุม พบวา ประชาคมอาเซียนมีคา

สัดสวนดังกลาวเพียง 107 (หมายความวาประเทศท่ีมีขนาด

ทางเศรษฐกิจใหญที่สุดในกลุมมีขนาดใหญกวาประเทศท่ีเล็ก

ที่สุด 107 เทา) ในขณะทีป่ระชาคมยุโรปมคีาสดัสวนดังกลาวถงึ 

433 (หมายความวาประเทศท่ีมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญที่สุด

ในกลุมมีขนาดใหญกวาประเทศที่เล็กท่ีสุดถึง 433 เทา)

 4. ความเทาเทียมทางรายได ประชาคมยุโรปมี

ลักษณะการกระจายรายไดของประชากรโดยรวมดีกวา

ประชาคมอาเซียน โดยคาสัมประสิทธิ์จีนี่3 ของประชาคม

ยุโรปมีคาเฉล่ีย 0.305 (สูงสุด 0.360 และตํ่าสุด 0.247) ใน

ขณะที่คาสัมประสิทธิ์จีนี่ของประชาคมอาเซียนมีคาเฉลี่ยสูง

กวา (เฉล่ียเทากับ 0.415 สูงสุด 0.536 และตํ่าสุด 0.340) 

สะทอนวา ระดับการกระจายรายไดหรือความเทาเทียมกัน

ทางรายไดของประชากรของประชาคมอาเซียนดอยกวา

ประชาคมยุโรป และมีชองวางการกระจายรายไดรายประเทศ

ที่หางกันมากกวาประชาคมยุโรป

 5. ความรวมมือดานความมั่นคง ประชาคมยุโรป

มีการรวมนโยบายดานความม่ันคงเปนนโยบายรวม และมี

กองกําลังรวม ตามสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ เพื่อปกปอง

ความมั่นคงของกลุม ในขณะที่นโยบายดานความมั่นคงของ

ประชาคมอาเซียนยังมีความเปนอิสระ และไมมีกองกําลังรวม 

อีกท้ังความรวมมือดานความม่ันคงในระดับทวิภาคีของ

ประชาคมอาเซียนยังมลีกัษณะท่ีเปนความรวมมือแบบหลวมๆ 

โดยมีเปาหมายเพ่ือรักษาความมั่นคงของแตละประเทศ

มากกวาความม่ันคงของประชาคมโดยรวม อีกทั้งยังมีลักษณะ

ของการระแวงมากกวาการรวมมืออยางจริงใจ เนื่องจากมีการ

ปกครองในระบอบที่ตางกัน และยังมีประเด็นความขัดแยงกัน

ในหลายประเทศ โดยเฉพาะกรณีขอพิพาทดานอาณาเขต

 6. ความร วมมือด านการเงินและการคลัง 

ประชาคมยุโรปมีความร วมมือการเงินผ านการกําหนด

นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป  รวมทั้งมีการใช

เงินตราสกุลยูโรร วมกันใน 17 ประเทศท่ีเป นสมาชิก 

ในขณะท่ีประชาคมอาเซียนยังหางไกลจากการใชนโยบาย

การเงินและสกุลเงินเดียวกัน 
  นโยบายการคลังทั้ งประชาคมยุโรปและ
ประชาคมอาเซียนยังไมมีการใชนโยบายการคลังรวม และยัง
ไมมีกลไกโครงสรางการบริหารในลักษณะที่เปนการใหสิทธิ
เหนือชาติ อยางไรก็ตาม ประชาคมยุโรปมีขอกําหนดเพ่ือใช
เปนแนวทางในการดําเนินนโยบายการคลังของประเทศ

สมาชิกภายใตกรอบวินัยทางการคลังท่ีประเทศสมาชิกพึง

1 ประชาคมยุโรปมีขนาด GDP ในป 2554 รวมกันเทากับ 17.58 ลานลานเหรียญ สรอ. เทียบกับประชาคมอาเซียนท่ีมีขนาดเพียง 1.85 
 ลานลานเหรียญ สรอ.
2 พิจารณาจาก Hirschmann-Herfindahl index (HHI) เปนดัชนีที่ใชวัดการกระจายและกระจุกตัวเชิงเปรียบเทียบ มีคาระหวาง 0-10000 
 โดยคาของดัชนีที่มาก (โดยปกติมีคามากกวา 1000) แสดงถึงการกระจุกตัวของขนาดเศรษฐกิจ (ในท่ีนี้ใช GDP สําหรับบอกขนาดเศรษฐกิจ) 
 ในขณะท่ีคาของดัชนีที่นอยแสดงถึงการกระจายตัว  โดยกลุม EU และ ASEAN มีคา HHI เทากับ 1,271.1 และ 2,249.2 ตามลําดับ สะทอนวา
 กลุม EU มีระดับการกระจุกตัวของ GDP รายประเทศนอยกวากลุม ASEAN
3 สัมประสิทธิ์จีนี่ (Gini-coefficient) เปนดัชนี้ชี้วัดระดับการกระจายรายไดของประชากรในประเทศ มีคาระหวาง 0-1 โดยคาสัมประสิทธ์ิที่สูง
 แสดงถึงระดับการกระจายรายไดที่แยกวาคาสัมประสิทธิ์จีนี่ที่ตํ่ากวา



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.-ธ.ค. 55

37

รักษา4 เชน การกําหนดสัดสวนหน้ีสาธารณะตอผลิตภัณฑ

มวลรวมในประเทศ  และการขาดดุลงบประมาณ เปนตน

 7. ความแตกตางด านภาษาและวัฒนธรรม 

ประชาคมยุโรปมีขอไดเปรียบจากรากฐานของภาษาและ

วัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน แมมีความหลากหลายของภาษา

ที่มากกวา ในขณะที่ประชาคมอาเซียนมีความหลากหลาย

ของภาษาและวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งยังเปน

ขอจํากัดในการส่ือสารระหวางประชากรของประเทศสมาชิก 

ซึ่งเปนประเด็นการพัฒนาที่สําคัญของประชาคมอาเซียนที่

ตองสามารถทําใหประชากรมีความสามารถในการส่ือสาร

ระหวางกันไดอยางเทาเทียมและท่ัวถึง

ประสบการณการพัฒนาจากประชาคมยุโรป
 นับจากจุดเริ่มตนของประชาคมยุโรปในป 2510 

จนกระทั่งเปนตลาดรวมในป 2536 และตลาดการเงินเดียวใน

ทางปฏิบัติในป 2002 จะเห็นไดวามีการพัฒนาความรวมมือ

มาเปนลําดับอยางตอเน่ืองและรวดเร็วภายใตโครงสรางและ

กลไกท่ีชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่ประสบ

ความสําเร็จอยางชัดเจนสงผลดีตอเศรษฐกิจของประชาคม

ยุโรปในภาพรวม อาทิ มูลคาการคาภายในกลุม5 เพิ่มขึ้นกวา 

3 เทาตัว (จากเพียง 8 แสนลานยูโรในป 1993 เปน 2.8 

ลานลานยูโรในป 2553) ในขณะท่ีมูลคาการคากับประเทศ

นอกกลุมเพ่ิมขึ้น 3 เทา (จากเพียง 5 แสนลานยูโรในป 1993 

เปน 1.5 ลานลานยูโรในป 2553) จํานวนผูประกอบการเพ่ิม

ขึ้นถึงกวา 2 เทาตัว (จากเพียง 12 ลานรายในป 1993 เปน 21 

ลานรายในป 2553) การลงทุนโดยตรงภายในกลุมเพิ่มขึ้นกวา 

12 เทา (จากเพียง 6.4 หมื่นลานยูโรในป 2535 เปน 7.3 แสน

ลานยูโร ในป 2550) กอนท่ีจะลดลงเหลือ 2.6 แสนลานยูโรใน

ป 2553 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากน้ัน การใช

สกุลเงินยูโรรวมกันของ 17 ประเทศยังชวยลดตนทุนทางการ

เงินของกลุมคิดเปนมูลคารอยละ 0.3-1.06 ของผลิตภัณฑ

มวลรวมของกลุมยูโร

 อยางไรก็ตาม ความรวมมือของประชาคมยุโรปที่มี

ความผูกพันและเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในระดับสูงอยาง

รวดเร็วบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีหลากหลายและขาดวินัยและ

ธรรมาภิบาลภาครัฐ เปนทีม่าของวิกฤตเศรษฐกิจยโุรป (2550- 

ปจจุบัน) สงผลกระทบในวงกวางตอสถานะทางเศรษฐกิจของ

ประชาคมยุโรปอยางสูง โดยมูลคาทางเศรษฐกิจลดลงจากป 

2550 ถงึเกอืบ 7 แสนลานยูโร การวางงานเพ่ิมขึน้เกอืบ 5 ลานคน 

การขาดดุลงบประมาณเพ่ิมขึน้กวา 6 เทา (จากเพยีงรอยละ 0.9 

ในป 2550 เปนรอยละ 6.6 และ 4.5 ในป 2553 และ 2554 

ตามลําดับ) มูลคาการคาภายในกลุมลดลงกวารอยละ 15 การ

สงออกไปประเทศนอกกลุมลดลงกวารอยละ 12 มูลคา

การลงทุนโดยตรงภายในกลุมลดลงกวา 3 เทาตัว จาก 7.3 

ลานลานยโูรในป 2550 เหลือเพยีง 2.0 ลานลานยโูรในป  2553

 สําหรับความรวมมือดานความม่ันคงของประชาคม

ยุโรป พบวา เปนความรวมมือที่ประสบความสําเร็จและสราง

ความม่ันคงใหภูมิภาคเปนอยางดีบนพ้ืนฐานของระบอบการ

ปกครองที่คลายกัน ซึ่งเปนตัวอยางความสําเร็จที่ประชาคม

อาเซียนอาจตองพิจารณานํามาพิจารณาใชภายใตบริบทท่ี

แตกตางกันอยางเหมาะสม

บทสรุป
 ประสบการณของประชาคมยุโรปที่มีจุดเริ่มในชวง

เวลาที่ใกลเคียงกับประชาคมอาเซียน แตสามารถพัฒนาไปสู

ความรวมมือในระดับที่สูงขึ้นไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการ

พัฒนาดานโครงสรางการบริหารที่เปนกลไกสําคัญของความ

สําเร็จของประชาคมยุโรปที่ประชาอาเซียนควรถือเปนแบบ

อยาง อยางไรก็ตาม การพัฒนาความรวมมือที่รวดเร็วที่มี

ความเช่ือมโยงผูกพันทางเศรษฐกิจสูงและมีอิทธิพลของปจจัย

ทางการเมืองเปนสวนสําคัญ ทําใหการดําเนินงานของ

ประชาคมยุโรป โดยเฉพาะในสวนทีเกี่ยวของกับการรับ

สมาชิกใหม และการกํากับดูแลประเทศสมาชิกใหปฏิบัติตาม

กรอบขอตกลงยังขาดความรอบคอบ ขาดวินัย และไมมี

ประสิทธิภาพเทาที่ควร สงผลใหเกิดปญหาเชิงโครงสรางท่ี

แตกตางกัน จนนําไปสูวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในปจจุบัน ซึ่งเปน

บทเรียนสําคัญที่ประชาคมอาเซียนพึงตระหนัก และใชความ

รอบคอบ โดยเฉพาะการพัฒนาความรวมมือไปสูระดับที่ตองมี

การผูกพันเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจที่ซับซอน ภายใต

พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน 

4 ประชาคมยุโรปมีขอตกลงเพ่ือเปนกรอบในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังเรียกวากรอบขอตกลงวาดวยเสถียรภาพและการเจริญเติบโต (The 
 Stability and Growth Pact: SGP)
5 เปนการคาระหวางประเทศสมาชิกในกลุมประชาคมยุโรปดวยกันหรือในทางเทคนิคเรียกวา Intra-trade
6 จากการประมาณการของ European Commission
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะตางๆของประชาคมอาเซียนและประชาคมยุโรป

ประชาคมอาเซียน ประชาคมยุโรป

ปที่เริ่มตน 2510 ( คศ.1967) 2500 ( คศ.1957)

จํานวนประเทศ 10 ประเทศ 27 ประเทศ
(17 ประเทศใชสกุลยูโร)

รูปแบบการรวมกลุมในปจจุบัน
(ตามขั้นการรวมกลุม)

ตลาดรวม
(Common Market)  

สหภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน (Economic and 
Monetary Union)

เงื่อนไขการเปนสมาชิก ไมมีเงื่อนไขดังกลาว มีเงื่อนไข 3 ดาน สําหรับสมาชิก EU (การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และกฎหมายรวม) และมีเงื่อนไข 4 

ขอ สําหรับสมาชิก Euro

โครงสรางและกลไกการบริหาร ไมชัดเจน
ทุกประเทศมีอิสระในนโยบาย ภายใตขอตกลงจาก

การประชุมรวมกันเปนคราวๆ ไป

ชัดเจน
มีโครงสรางลักษณะเหนือชาติ (Supra national) บริหาร

งานเชิงนโยบายโดยองคกรรวมแทนรัฐบาลประเทศ
สมาชิก

นโยบายความมั่นคง อิสระ รวม

ขนาดของกลุมเศรษฐกิจ (ณ ราคาตลาด) 1.85 ลานลานเหรียญ สรอ. 17.58 ลานลานเหรียญ สรอ.

ขนาดของประชากร 598.5 ลานคน 503.5 ลานคน

ความหลากหลายทางเชื้อชาติ มาก มาก

ความหลากหลายทางภาษา 8 ภาษา 23 ภาษา

ความหลากหลายทางศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู สวนใหญคริสต

ความหลากหลายทางภูมิศาสตร หลายหลาย ทั้งบนทวีปและเกาะ สวนใหญอยูบนทวีปมีพรมแดนทางบกตอเนื่อง

ความหลากหลายทางทรัพยากร มาก นอย

ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ สัดสวน GDP ของประเทศท่ีมีขนาดใหญที่สุดตอ
ประเทศท่ีมีขนาดเล็กที่สุดเทากับ 107

สัดสวน GDP ของประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดตอประเทศ
ที่มีขนาดขนาดเล็กที่สุดเทากับ 433

ความเทาเทียมทางเศรษฐกิจ HHI1=2,249.2 HHI=1,271.1

ความเทาเทียมทางรายไดของประชากร Gini2=0.415 Gini=0.305

ความหลากหลายในระบอบการปกครอง หลากหลาย (6 ระบอบ)
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุข
ประชาธิปไตยท่ีมีประธานาธิบดีเปนประมุข และ
หัวหนาฝายบริหาร
สังคมนิยมคอมมิวนิสต
เผด็จการทางทหาร
สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยตางรูปแบบ (4 ระบอบ)
ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และ
หัวหนาฝายบริหาร
ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และ
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข

พื้นฐานระบบเศรษฐกิจ พ่ึงพาภาคการผลิตท่ีมีความไดเปรียบดานปจจัยตาม
วงจรผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มไมสูงนัก

พัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรูและนวัตกรรม ที่มีมูลคา
เพิ่มสูง

นโยบายการเงินและการคลัง อิสระ ใชนโยบายการเงินรวมกัน และนโยบายการคลังอิสระ 
ภายใตกรอบขอตกลงที่ไมเครงครัด

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม รับการถายทอดและประยุกตเทคโนโลยีมากกวาการ
สรางนวัตกรรมขึ้นใหม

สงเสริมการประดิษฐคิดคนและการสรางนวัตกรรม

เงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา ประมาณรอยละ 0.5 ของ GDP ประมาณรอยละ 2 ของ GDP

ระบบนวัตกรรมของประเทศ อยูระหวางการพัฒนา พัฒนาอยางกาวหนาตอเนื่อง

หมายเหตุ: ขอมูลป 2554

เอกสารอางอิง
ASEAN secretariat. , ASEAN Statistics Leaflet: Selected key indicators 2011. Jakarta. 2011
European Union. ,  20 Years of the European Single Market: Together for New Growth. Luxembourg. 2012. 
Murray P. ,  Comparative Regional Integration in the EU and East Asia: Moving beyond Integration Snobbery. International 
Politics. Vol. 47, 3/4. Macmillan Publishers Ltd. 2010

7 คํานวณโดยผูเขียน
8 อางอิงจาก World bank
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สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

คอลัมนพิเศษ

สรุปผลการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

 สศช. ไดมีสวนรวมในการจัดการประชุมเวทีเศรษฐกิจ
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก (World Economic Forum on 
East Asia) ป 2555 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพระหวางวันที่ 
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเชียงกรีลา 
กรุงเทพฯ โดยไดจัดทําสาระภายใตคณะอนุกรรมการดาน
สารัตถะเพื่อเตรียมการจัดการประชุม โดยมีเลขาธิการคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว การจัดประชุมที่ประเทศไทยใน
ครัง้นีม้ผีูบรหิารระดับสงูสดุของภาครัฐ เอกชน นกัวชิาการ และ
สือ่มวลชนชัน้นาํจากทัว่โลกเขารวมการประชุมประมาณ 600 คน 

หัวขอการประชุม
 หัวขอการประชุมเปน “การสรางอนาคตของภูมิภาค
ดวยการเชื่อมโยง” โดยผูบริหารสูงสุดขององคกรภาครัฐและ
เอกชนไดรวมกันแลกเปล่ียนความเห็นเก่ียวกับโอกาสการ
เติบโตของภูมิภาคเอเซีย ตลอดจนรวมสรางตัวแบบ การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันและการบริหารความเสี่ยงของ
ภูมิภาค เพ่ือสรางการเติบโตที่ยั่งยืนและเทาเทียม

สรุปผลการเสวนากลุมยอย 
 ที่ประชุมไดมีการเสวนากลุมยอยใน 5 สาขาท่ีมีความ
สําคัญตอประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยมี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้
 1) การประชุมสุดยอดภายใตหัวขอ เปดพรมแดน: 
สรางการเติบโตใหกับทวีปเอเชีย ผานการเดินทาง การคา 
และการทองเที่ยว กลาวถึงการสรางกลไกความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนตั้งแตระดับนโยบายไปจนถึงระดับ
พื้นที่ การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริม
อุตสาหกรรมทองเที่ยวใน
สาขาที่มีศักยภาพ ในขณะที่
ภาค เอกชนควร เ ร  งปรับ
กลยุทธในการทําการตลาด
เพื่อตอบสนองผูบริโภคผาน
เครือขายสังคมออนไลน

 2) การประชุมสุดยอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลาวถึงความสําคัญของขอมูลที่สงผลตอ
การพัฒนาเทคโนโลยี สังคม 
เศรษฐกิจ และนวัตกรรม 
โดยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
หรือกลไกเช่ือมโยงประชาชน
อย าง ท่ัวถึงและเท าเทียม 
ภัยและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการตดิตอส่ือสารและการเชือ่มโยงทีร่วดเรว็ และการสราง
ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรใหเกิดขึ้นกับทุกภาคสวน
 3) การวางแผนโครงสรางการพัฒนาพลังงานของ
แตละประเทศในภูมิภาครูปแบบใหม กลาวถึงกับการจัดหา
พลังงานใหเพียงพอ ราคาถูก และรักษาสิ่งแวดลอม และ
นําเสนอผลการศึกษาสถาปตยกรรมโครงสรางพลังงานใหมซึ่ง
ศึกษาความสมดุลของการใชพลังงานในประเทศไทย
 4) การผลักดันวิสัยทัศนใหมดานการเกษตรสูการ
ปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก กลาวถึงการพัฒนาการ
เกษตรแบบยั่งยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการกําหนด
ยุทธศาสตรการลงทุนภาคเกษตรท่ีชัดเจน เชน การลงทุนใน
โครงสรางพืน้ฐาน การจดัการการเขาถงึทีด่นิทาํกนิ การบรหิาร
ความเส่ียง การประกันภัยพืชผลเกษตร และการจัดหาตลาด
สําหรับสินคาเกษตรสีเขียวส่ิงแวดลอม
 5) แนวทางความรวมมือเพื่อสร างสุขภาพที่ดี
กลาวถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการร วมของภูมิภาคและ
การประสานงานในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรค
ที่ไมติดตอซึ่งสงผลตออัตราการเสียชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น 
เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง

สรุปผลการประชุมทั่วไป 
 การประชุมทั่วไปเนน 3 ประเด็นหลัก ประกอบดวย
 1) การมองภูมิภาคในบริบทใหมของโลก ใหความ
สาํคญักบั (1) การสรางรปูแบบเศรษฐกจิสมดุลใหมในกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออก โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง
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การเดินทางและทองเที่ยวเพื่อประโยชนโดยรวมของเอเซีย
(4) การเชือ่มโยงประชากรผานทางวฒันธรรม ซึง่จะชวยเสริม
สรางการรวมกลุมภูมิภาคอาเซียนใหมีความแข็งแกรงมากขึ้น 
โดยการทบทวนทิศทางการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในอาเซียน 
การสรางกระแสศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนใหนําสมัย และ
การสนับสนุนใหเยาวชนอาเซียนเขาใจอยางลึกซึ้งและมีสวน
รวมในศิลปวัฒนธรรม

การเปนสมาชิกของภาคเอกชนไทย 
 ที่ผานมามีภาคเอกชนไทยท่ีเปนสมาชิกการประชุม
เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF)  
จํานวน 8 ราย ไดแก  (1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
(2) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  (3) บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  (4) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  (5) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (6) บริษัท 
ช.การชาง จํากัด (มหาชน)  (7) ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และ (8) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) 

 จากความสําเรจ็ของการจัดการประชุมทีผ่านมา รวมท้ัง
การจัดงานพบปะระหวางรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อเชิญชวน
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขารวมเปนสมาชิก WEF ปจจุบันมี
บริษัทที่สนใจและไดรับอนุมัติใหเขาเปนสมาชิก WEF เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด 8 บริษัท ไดแก (1) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  
(2) ธนาคารไทยพาณิชย จาํกดั (มหาชน) (3) บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ
อาหาร จํากัด (มหาชน)  (4) บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน)  
(5) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) 
(6) บริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  (7) บริษัท 
นํ้าตาลมิตรผล จํากัด และ (8) บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร 
จํากัด (มหาชน)  ปจจุบันประเทศไทยมีบริษัทเอกชนเปน
สมาชิก WEF รวมทั้งสิ้น 16 ราย 

       ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพ่ึงพาการ
                   บริโภคในประเทศ และลดปญหาคอรัปชั่น 
   ตลอดจนรักษาขีดความสามารถในการแขงขันใน
               หวงโซอุปทานของโลก  (2) การลดปญหาความ    
                 ยากจน โดยพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเน่ือง 
เพิ่มบทบาทขององคกรนานาชาติและเอกชนในการสราง
ทักษะพ้ืนฐานนอกเหนือจากเร่ืองของธุรกิจ และนิยามคําวา 
ความยากจนและความเสมอภาคข้ึนใหมใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก  และ (3) การลงทนุพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่อง ทั้งในสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ
 2) การเตรยีมรับมอืกบัความเสีย่งในภมูภิาค ใหความ
สําคัญกับ (1) การจัดการเพ่ือลดปญหาความรุนแรงจากภัย
พิบัติทางธรรมชาติ โดยทําการประเมินเพื่อจัดลําดับความ
เสี่ยง การวิเคราะหชองวางและปรับปรุงแกไขจุดออนของ
กลไกการจัดการสาธารณภัยในปจจุบัน การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีและสรางแบบจําลองเพื่อการวางแผน ปองกัน
ความเสี่ยง และลดผลกระทบตอหวงโซอุปทานของโลก และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนใหสามารถปรับตัวใหเขา
กับแนวโนมระยะยาวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดข้ึน (2) การบริหารจัดการ
และใชเคร่ืองมือทางการเงินในอนาคตเพ่ือลดความเสี่ยงและ
ความผันผวนของภาคการเงินโลก โดยเฉพาะการพัฒนาตลาด
ตราสารหน้ีในภูมิภาค การจัดตั้งกองทุนโครงสรางพื้นฐาน
อาเซียน การลงทุนในรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน และการพัฒนาระบบการเงินฐานราก (3) การ
สรางความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยสงเสริมการนํา
ระบบหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน การสรางส่ิงจูงใจใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน 
และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
 3) การเชื่อมโยงภูมิภาคเปนหนึ่งเดียว ใหความ
สําคัญกับ  (1) การดําเนินการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใหมีความกาวหนาตามที่กําหนดไว พรอมทั้งเตรียม
การรับมือผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น เชน ปญหาความ
เหลื่อมลํ้าของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สมาชิก (2) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมกันในกลุม
ประเทศอาเซียน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงดาน
โครงสรางพื้นฐานระหวางพื้นที่ต างๆ และการปรับปรุง
กระบวนการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชนใหมีความ
โปรงใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมท้ังลดความ
เสี่ยงการแทรกแซงทางการเมือง (3) การพัฒนาอุตสาหกรรม
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สุริยนต  ธัญกิจจานุกิจ* ภัทรจิต จุมพล กอซโซลี**

จิปาถะ

เสนทางเช่ือมโยงยุทธศาสตรการคาการลงทุน
ของประชาคมอาเซียน : เชียงราย-เชียงตุง

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
 ภาพประกอบไดรับความอนุเคราะหจาก คุณพรเพ็ญ อุรุวงศ (สพก.) และภาพแผนท่ีจาก www.boi.go.th

ทาง R3A  และ (2) เสนทาง R3B 
 เสนทาง R3A (ไทย-ลาว-จนี) เริม่จากอาํเภอเชียงของ - 
เชยีงรายของไทย แลวขามแมนํา้โขงไปยงัแขวงบอแกวของลาว 
และเช่ือมตอจีนที่บอเต็น  จากน้ันไปเชียงรุง แลวไปส้ินสุดที่
จังหวัดคุนหมิงของจีน  ระยะทางรวมท้ังสิ้น 1,200 กม.  สวน

เสนทาง R3B (ไทย-พมา-
จี น )  เ ริ่ ม จ าก อํ า เ ภอ
แม สาย  จ .  เ ชียงราย 
เชื่อมต อกับท าขี้ เหล็ก
ของพมา ผานเมืองเชียงตุง
ไปถึงพรมแดนพมา-จีน 
ที่ เ มื อ งตาลั้ ว  และไป
บรรจบกับเสนทาง R3A 
ที่เมืองเชียงรุง  รวมระยะ
ทาง 380 กม. ซึ่งถาเสน
ทาง R3 ทัง้ A และ B แลว

เสร็จจะทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
อาเซียนมีความเจริญมากขึ้น ทั้งดานการคา การลงทุน และ
การท อง เ ท่ียว  ทําให สินค  า อุปโภค -บริโภคท้ัง สินค  า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ผานเขา-ออกในภูมิภาคแถบนี้ 
มีความหลากหลายขึ้น ราคาถูกลง ประชาชนมีทางเลือกใน
การบริโภคมากข้ึน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูด
นักทองเที่ยวจากทุกแหงทั่วโลกใหมาทองเที่ยวในภูมิภาคน้ี
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลใหการพัฒนาเศรษฐกิจกระจายตัวอยาง
กวางขวางและท่ัวถึงยิ่งขึ้น 

เชียงราย-เชียงตุง 
 เสนทางที่ไดไปสํารวจและศึกษาเชิงลึกเริ่มตนจาก 
อ.แมสาย ผานดานแมสาย ทาขี้เหล็ก ดอยปางควาย สูเมือง

บทนํา
 เสนทาง R3 หรือเชียงราย-เชียงตุงเปนเสนทางสาย
ใหมที่เชื่อมโยงการคาการลงทุนระหวางไทย-พมา-จีน รวมท้ัง
เปนเสนทางยุทธศาสตรการคาการลงทุนของประเทศในกลุม
ประชาคมอาเซียน ซึ่งการศึกษาสภาพทั่วไป ภูมิประเทศ 
รวมทัง้ลกัษณะชีวติความเปนอยูของประชากรตลอดสองขางทาง
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจนั้น เปนเรื่องที่สําคัญและ
เปนประโยชนอยางยิ่งต อการกําหนดทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยใหเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาที่
สอดประสานกับประชาคมอาเซียน 

เสนทาง R3
 ภายใตกรอบความรวมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหวาง 
4 ประเทศ (ประเทศไทย พมา จีนตอนใต และลาว) เสนทาง 
R3 ถือกําหนดขึ้นมาต้ังแตป 2538 จากแนวความคิดของทั้ง 4 
ประเทศและธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย (ADB) รวม
กําหนดแนวพัฒนาเสนทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงประเทศใน
กลุมภูมิภาคแถบนี้ไวดวยกัน ทั้งนี้ การดําเนินการปรับปรุง
และสรางเสนทางR3 มาเริ่มเม่ือป 2546 และเปดใชอยางเปน
ทางการเม่ือ ป 2551 โดยเสนทาง R3 ประกอบดวย  (1) เสน
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เชียงตุง ประเทศพมา  เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การคาขาย 
ความเปนอยูและวิถีชีวิตของประชาชนภายในเมืองเชียงตุง 

เมืองเชียงตุง : เมืองในแองภูเขาที่เคยรุงเรืองในอดีต
เมืองเชียงตุงตั้งอยูในรัฐฉานของประเทศพมา เปนเมืองของ
ชาวไทเขิน และชาวไทใหญ ในอดีตถือไดวาเปนเมืองที่มี
ความเจริญรุงเรืองเทียบเทาเมอืงเชียงใหมแหงอาณาจกัรลานนา
ของไทย และเมืองเชียงรุงแหงสิบสองปนนา ภูมิประเทศมี
ลักษณะเปนแองกระทะ มีภูเขาลอมรอบ จุดท่ีสําคัญที่สุดคือ
เวียงเชียงตุง ซึ่งแมจะเปนที่ราบ แตก็มีพื้นที่เปนเนินสูงตํ่า
ตลอด สภาพอากาศเหมือนจังหวัดเชียงรายในประเทศไทย 
อากาศคอนขางเย็น ในหนาหนาวอุณหภูมิอาจลดเหลือ 5-6 
องศาเซลเซียส
 ปจจุบัน เมืองเชียงตุงมีสภาพความเปนอยูเทียบไดกับ
อําเภอเล็กๆ ในตางจังหวัดของประเทศไทย มีประชากรรวม
ประมาณ 2 แสนคน สวนใหญเปนชาวไทเขิน และชาวไทใหญ 
ประชากรวัยรุนและเด็กเล็กมีมากเพราะการคุมกําเนิดยังไม
แพรหลายโดยทั่วไป1

การคมนาคมขนสงยังลําบากแตการสื่อสารเร่ิมทันสมัย 
 ถนนท่ีเปนเสนทางเชื่อมจากทาข้ีเหล็กถึงเชียงตุง มี
ระยะทาง 164 กม. เปนถนนลาดยาง 2 เลน โดยเฉพาะสวนที่
ผานเขตชุมชน ถนนมีสภาพคอนขางดี นอกจากนั้น ถนนจะ
คดเค้ียวไปตามแนวภูเขา ความเร็วรถเฉล่ียว่ิงไดเพียง 30-40 
กม./ชั่วโมง สภาพถนนสวนท่ีลัดเลาะผานแนวภูเขาอยู ใน
สภาพที่ไมดีนัก ผิวถนนเปดถึงชั้นโรยกรวด หรือเปนหลุมเปน

บอเปนระยะๆ บางชวง
มีปญหาเกือบทุก 20-
30 เมตร  บางช วง
มีกองดินและหินถลม
ลงมาจากภูเขา หรือ

ถนนพังทลายยุบลงไปบาง
สวนทาํใหเดนิรถไดเลนเดยีว 
นอกจากนั้น ในเขตชุมชน
จะมีสัตว  เลี้ยงได แก   วัว 
ควาย หมูพื้นเมือง ไก สุนัข 

เดินหรือนอนบนถนนเปนระยะๆ ตลอดเสนทาง 
 ในสวนระบบสาธารณูปโภค ในเขตเมืองจะมีไฟฟาใช
เฉพาะชวงประมาณ 6.00-23.00 น. เทานั้น ชวงเวลาท่ีเหลือ
จึงตองใชเทียนไข สวนนอกเขตเมืองยังไมมีไฟฟาใช สภาพเสา
ไฟฟาในเขตชุมชนเปนเสาคอนกรีตในขณะท่ีหลายๆชวงของ
เสนทางใชเสาไฟฟาทีท่าํดวยลาํไมไผ ชาวบานใชเตาถาน ทีต่องการ
ใชไฟมากกวาน้ันจะซ้ือเครื่องปนไฟไวใชเอง อยางไรก็ตาม 
ชาวบานเร่ิมมีโทรศัพทมือถือใชแตราคาเบอรโทรศัพทมือถือ
ยังคอนขางแพง อยูที่ประมาณ 8,000 บาท มีจานดาวเทียม
เขาถึงในพื้นที่โดยติดตั้งบนเสาไฟไมไผ และมีเครื่องเลน
แผนภาพยนตดิจิตัล และโทรทัศนสามารถรับสัญญาณ
โทรทัศนชอง 3, 5, 7 ของไทยไดแลว

สภาพบาน ชุมชน และอาชีพยังเปนเศรษฐกิจแบบชนบท 
 บานเรือนที่อยูตามเนินเขา มักทํามาจากไมไผขัดและ
มุงหลังคาดวยหญา บานที่มีฐานะดีหนอยจะใชไมกระดานเปน
ฝาผนังและมุงหลังคาด วยสังกะสี หรือผนังก ออิฐและ
มุงหลังคาสังกะสี  
 ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทํานา
เปนหลัก โดยปลูกขาวปละ 2 ครั้ง ยังไมมีเครื่องทุ นแรง 
ชาวนายังใชควายไถนาและใชเคียวเก่ียวขาว มีรถไถนาบาง
แตนอยมาก อาชีพอื่นๆ คือ คาขายพืชสมุนไพร และสินคา
เกษตร อาทิ ผักและผลไมตามฤดูกาล ยังไมมีการใชสารเคมี
เพราะดินยังอุดมสมบูรณ และราคาปุยเคมีคอนขางแพง ไมคุม
กับการลงทุน สวนผูประกอบการรายยอยจะซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภคมาขายในชุมชน โดยสวนใหญเปนสินคาที่มาจาก 
อ. แมสาย

1 จากการสอบถามไกดชาวพมา



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.-ธ.ค. 55

43วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ก.ค.-ก.ย. 55

43

 ประชาชนในเชียงตุงมีความเช่ือมโยงทางสังคมกับไทย
ผานทางสื่อ การคา กิจกรรมทางศาสนา และการเรียนรู โดย
ชาวบานสวนใหญชอบดูละครไทยจากโทรทัศน ชอง 3, 5 และ 
7 จึงไดรับแนวคิดและวัฒนธรรมรุนใหมของไทยผานทางสื่อ
โทรทัศน นอกจากน้ัน ในตลาดกลางของเมืองเชียงตุง ยังมี
สินคาอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยเปนกลุมสินคาหลักสราง
รายไดใหกับผูคาขายไดดี และทุกป กลุมนักทองเที่ยวไทยจะ
ไปทอดผาปาเพ่ือพฒันาและบูรณะวัดตางๆในชนบทของเชียงตงุ 
ดังนั้น คนรุนใหมจึงตองการจะเรียนภาษาไทยซึ่งไมมีการสอน
ในระบบโรงเรียนเพื่อจะไดสามารถติดตอสื่อสารกับคนไทยได 
ซึ่งการสอนภาษาไทยก็มีตามวัดหลายแหงในชุมชน สําหรับ
คนมีฐานะดีนิยมส  งลูกหลานไปเ รียน ท่ีแม สาย  หรือ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง2 

ศักยภาพเดนอยูที่การสงเสริมการทองเที่ยว 
 เชียงตุงมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญ คือ วัดและ
วังเกาในเขตเมืองหนองตุง ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง มีทัศนียภาพ
สวยงาม นํ้ายังใสสะอาด มีชุมชนลอมรอบ และมีความเปนมา
ในเชิงประวัติศาสตรที่ควบคูกับการสรางเมือง นอกจากนี้ 
สภาพธรรมชาติ ปาเขาในพ้ืนที่ ยังอุดมสมบูรณ มีธารนํ้าไหล
เชี่ยวผานแนวหุบเขา มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อยางไรก็ตาม ยังมี
สิง่ทีต่องคาํนงึเพือ่พฒันาการทองเทีย่วเชงินเิวศและการทองเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม อาทิ 
การ กํ าจั ด น้ํ า เ สี ย 
เพราะมีการตอทอ
ระบายนํ้าจากเขต
บ  า น ท่ี อ ยู  ร อ บ ๆ 
หนอ ง ตุ ง ล ง ไ ป ท่ี
หนองน้ํา ตลอดจน
การอ นุ รั กษ  แ ล ะ

สืบทอดศิลปหัตถกรรมใหคงอยู  เพราะที่ เชียงตุงมีร าน
หัตถกรรมเครื่องเขินฝมือดีที่เหลืออยูรายเดียวและกําลังขาด
คนสืบทอด3 เพราะลูกหลานเห็นวาเปนงานที่เหนื่อยยาก ตอง
ใชความประณีตและอดทนเพื่อใหไดมาซ่ึงผลงานที่สมบูรณ

สรุปและขอสังเกต
 เมืองเชียงตุงบนเสนทางสาย R3 นี้สามารถพัฒนาใหมี
บทบาทเปนศูนยชุมชนทางการคาที่สําคัญ โดยมีขอไดเปรียบ

ในเรื่องความอุดมสมบูรณทั้ งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ซึ่งหากพัฒนาไดอยางถูกตองโดยดู
บทเรียนจากการพัฒนาของประเทศอื่น เชน ประเทศไทยแลว 
ก็สามารถสรางความย่ังยืนบนพ้ืนฐานศักยภาพและเอกลักษณ
ของตนเองได แตยังมีขอจํากัด คือ การเปนชุมชนชนบทท่ีขาด
สิ่งอํานวยสะดวกในดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ซึ่งถาสรุปความเห็นเปนประเด็นการ
พัฒนาเชิงนโยบายที่สําคัญๆ แลว จะมีอยู 3 ประเด็นสําคัญ 
ไดแก
 1) ควรใหความสําคัญเปนอันดับตนกับการจัดวาง
ผังเมืองเพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาในอนาคต เพราะ
สิ่งกอสรางตางๆ ที่คงเหลือเปนแบบตั้งแตสมัยสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ซึ่งเปนเสนหของเมือง หากไมมีการอนุรักษใหคงอยู 
หรือไมมีการวางผังระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม โดย
เฉพาะที่เห็นไดชัดขณะนี้ คือ ระบบสาธารณูปโภค นํ้ากินนํ้าใช 
และระบบระบายน้ํา จะทําใหเกิดความเสียหายอยางใหญ
หลวงตอทรัพยากรการทองเที่ยวสําคัญโดยเฉพาะหนองตุง 
อีกทั้งเมื่อจําเปนตองมีการขยายระบบโครงสรางพื้นฐาน เชน 
ถนน หรือโครงการขายการคมนาคมจะสงผลกระทบโดยตรง
ตอการอนุรักษโบราณสถานที่เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญ 
 2) ปจจัยสําคัญที่จะสร างให  เกิดกิจกรรมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนและนํารายไดสูชุมชน คือ การบูรณะ
แหลงทองเที่ยวพรอมฟ นฟูเรื่องราวและประวัติศาสตร 
การพฒันาระบบคมนาคมเดนิทาง ไฟฟา และการคมนาคมสือ่สาร 
การพัฒนาธุรกิจชุมชนท่ีอิงทรัพยากรและวัฒนธรรมทองถ่ิน
เพื่อเปนที่มาของรายไดจากการทองเที่ยว 
 3) เมอืงเชยีงตุงและเสนทาง R3 ยงัมศีกัยภาพในการ
เปนศูนยกิจกรรมทางเศรษฐกิจศูนยหนึ่งของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน แตยังมีขอจํากัดในการพัฒนาอยูมาก 
ทั้งขอจํากัดดานโครงสรางพ้ืนฐานและกําลังซ้ือของประชากร 
อีกทั้งการควบคุมทางการเมืองในลักษณะตางๆ เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาและการเดินทางสัญจรไปมาของนักธุรกิจและ
นักทองเที่ยว ดังนั้น จุดเริ่มตนที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนาจึง
ประกอบดวยบรรยากาศที่เอื้อตอการลงทุนและการทําธุรกิจท่ี
คอนขางเสรี ซึ่งเม่ือพิจารณาโดยรวมแลวอาจตองใชเวลาอีก 
5-10 ป ที่จะทําใหเมืองเชียงตุงและเสนทางสายน้ีมีความ
โดดเดนเต็มศักยภาพของตนเอง 

2 จากการสัมภาษณไกด และเก็บขอมูลจากวัดในพื้นที่
3 ไกดเลาใหฟงวามีคนมาชวนผูประกอบการเคร่ืองเงินเครื่องเขินไปทํางานท่ีทาขี้เหล็ก-แมสาย เกือบหมดแลว เพราะรายไดดีกวา



วารสารเศรษฐกิจและสังคม
ต.ค.-ธ.ค. 55

44

ไพรัตน กลํ่าทอง*

แนะนําโครงการวิจัย

* นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม

สนองความตองการพื้นฐานขั้นตํ่าในการดํารงชีพ “เสนความ
ยากจน” จึงเปนเกณฑมูลคาความตองการพื้นฐานขั้นตํ่าท้ัง
ดานอาหาร และสินคาที่ไมใชอาหาร หรือปจจัยสี่ เพื่อใชเปน
เกณฑแบงวาบุคคลใดเปนคนจน โดยที่ “เสนความยากจน
ดานอาหาร” นั้นมีแนวคิดมาจากการไดรับพลังงานท่ีเพียงพอ
ตอการดํารงชีพ โดยแปลงความตองการพลังงาน (แคลอรี) 
ของครัวเรือนตามมาตรฐานโภชนาการที่เหมาะสมของคนไทย
ใหเปนตัวเงินที่ตองใชจายในการซ้ือหามา สําหรับเสนความ
ยากจนดานสินคาที่ไมใชอาหารคํานวณ โดยกําหนดใหสัดสวน
คาใชจายการบริโภคอาหาร และสินคาอื่น ๆ ที่ไมใชอาหาร 
ของคนจนมีคาประมาณรอยละ 60 และ 40 ของคาใชจาย
ทั้งหมดตามลําดับ โดยใชหลัก Engel Law ซึ่งใหนํ้าหนักกับ
เรื่องอาหารและการบริโภคที่ไมใชอาหารกําหนดเปนสัดสวน
คงที่และใชกับทุกประชาชนในทุกพื้นที่  
 ตอมา สศช. รวมมือระหวางสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) และโครงการพัฒนาแห ง
สหประชาชาติ (UNDP) จัดทําเสนความยากจนใหม (2545) 
โดยใชโครงสรางประชากรจากสํามะโนประชากรในป 2543 
เปนฐานในการคํานวณ และไดปรับเปล่ียนแนวคิดในการ
คํานวณจากการวัดมูลคาทางดานรายไดมาเปนแนวคิดจากวัด
มูลคาทางดานการบริโภคของคน จากการนําความตองการ
สารอาหารและโปรตีนขั้นตํ่าตามเพศและกลุมอายุมาใชในการ
คํานวณ พรอมทั้งใชหลักการประหยัดตอขนาดมาคํานวณดวย 
รวมทั้ง ใชหลักการที่วา “ครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูในตางพืน้ทีแ่ละ
ตางสังคมกัน จะมีมาตรฐานการครองชีพทีแ่ตกตางกัน แตเม่ือ
มกีารบริโภคตามรูปแบบการบริโภคของครัวเรือนแลว แตละ
ครัวเรือนจะไดรับความพึงพอใจที่เทากัน” โดยมีวิธีการ คือ 
การนําดัชนีราคาผู บริโภคจําแนกตามจังหวัดและพ้ืนที่ 
(ในเขต-นอกเขตเทศบาล) มาปรับคาใชจายในดานอาหาร 
และไมใชอาหาร เพื่อใหไดคาใชจายแทจริงที่สามารถนํามา
เปรียบเทียบกันทั้งประเทศ  

 สศช. เปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอ
สถานการณความยากจนและการกระจายรายได ของ
ประเทศไทยมาอยางตอเน่ือง โดยใชเสนความยากจนที่พัฒนา
รวมกันระหวาง 3 หนวยงาน คือ  สศช. กับสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 
(UNDP)  ซึ่งเผยแพรสูสาธารณชนเปนครั้งแรกในป 2547 
อยางไรก็ตามมาตรฐานการดํารงชีวิตที่จําเปนขั้นพื้นฐานและ
พฤติกรรมการใชจายของประชาชนมีการเปล่ียนแปลงอยาง
ตอเนื่องและมีความแตกตางกันระหวางคนเมืองและชนบท 
รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางครัวเรือนภายใตการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางอายุประชากรที่สัดสวนผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้นมาก นอกจากน้ี ในปจจุบันเปนที่ตระหนักรวมกันมากขึ้น
ในสังคมไทยถึงความสําคัญที่จะตองวิเคราะหและทําความ
เขาใจถึงสถานการณความยากจนจากมุมมองท่ีครอบคลุมทั้ง
มิติด านรายได  โอกาสการเข าถึงบริการทางสังคมและ
ทรัพยากร และการเขาถึงสิทธิ ดังนั้น สศช. จึงดําเนินการ
ปรับปรุงวิธีการวัดความยากจนใหมีความทันสมัย และ
สามารถสะทอนถึงมาตรฐานการดํารงชีวิตที่สูงขึ้นภายใต
บริบทการพัฒนาประเทศท่ีมีความกาวหนาไปมากและมีความ
ครอบคลุมมิติตางๆ ที่นอกเหนือจากดานรายได

การคํานวณความยากจนจากอดีตถึงปจจุบัน 
 การคํานวณความยากจนในอดีตใชการศึกษาของเมธี
และจินตนา (2518) ที่การจัดทําเสนความยากจนสัมบูรณ โดย
การพิจารณารายไดที่เพียงพอท่ีจะซ้ืออาหารและสินคาหรือ
บริการอื่นที่จําเปนในการดํารงชีพจําเปนขึ้นตํ่า ดวยการใช
ฟงกชั่นการบริโภค การใชความตองการอาหารข้ันตํ่าหรือ
ความพอเพียงทางดานอาหาร เปนเครื่องมือในการศึกษา 
ตอมา Kakwani and Medhi (1998) ไดพัฒนาตอยอดจาก
เสนความยากจนเดิม โดยกําหนดความหมายของ “คนจน” 
วาหมายถึง บุคคลท่ีมีรายไดไมเพียงพอในการใชจายเพ่ือ

ความยากจนทางการของประเทศไทย: 
แนวทางการจัดทําเสนความยากจนใหมและความยากจนหลายมิติ
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ตารางที่ 1 ระดับการประหยัดตอขนาด

หมวด รายการ การประหยัดตอขนาด 

1 อาหาร 0.9

2 คาเสื้อผาและรองเทา 0.9

3 คาใชจายเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 0.2

4 คาเชื้อเพลิงและแสงสวาง 0.2

5 คาใชจายเบ็ดเตล็ดในบาน 0.2

6 คารักษาพยาบาล 1.0

7 คาใชจายสวนบุคคล 1.0

8 คาเดินทางและคมนาคม สัดสวนคนทํางานและนักเรียน

9 คาใชจายดานการสื่อสาร สัดสวนคนทํางานและนักเรียน

10 คาใชจายดานการศึกษา สัดสวนนักเรียน

หมายเหตุ:ประหยัดตอขนาดเทากับ 0 หมายความวาคนในครัวเรือน

สามารถใชรวมกันไดอยางเต็มที่ ขณะท่ีเทากับ 1 หมายความวาไมสามารถ

ใชรวมกันไดเลย

 การคํานวณเสนความยากจนในป 2545 เปนจุด
เปลี่ยนสําคัญที่มีการนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรรวมกับการ
บริโภคเพ่ือจัดทําเสนความยากจน อยางไรก็ตามลักษณะการ
ดํารงชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลงเปนพลวัตร  และสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง ประกอบกับมีความ
ตระหนักกันมากข้ึนถึงปญหาการขาดโอกาสในการเขาถึง
ทรัพยากร ตลอดจนการไมสามารถเขาถึงบริการและความ
ชวยเหลือของรัฐที่เปนสาเหตุสําคัญของความยากจนเชิง
โครงสราง  จึงมีความจําเปนตองปรับแนวคิดและการจัดทํา
เสนความยากจนรวมท้ังวิธีการวัดความเหล่ือมลํ้าในสังคม
อยางตอเนื่อง 

เสนความยากจนทางการใหมกับการสะทอนความเปน
ปจจุบัน
 การจัดทําเสนความยากจนทางการใหม พัฒนาข้ึนโดย
คํานึงถึงขอเท็จจริงที่สําคัญ 3 ประการ  
 ประการที่ 1 การบริโภคของคนเมืองและคนชนบทท่ีมี
ความแตกตางกัน กลาวคือ การคํานวณเสนความยากจน
ทางการเดิมไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางการบริโภคของ
คนเมืองและชนบท ซึ่งขอเท็จจริงปจจุบันจะพบวาคนเมืองมี
การบริโภคในสินคาบางประเภทที่แตกตางจากคนชนบทมาก 
เชน คาใชจายเกีย่วกับท่ีอยูอาศยั คาใชจายเกีย่วกับการเดินทาง 
หรือแมกระท่ังคาใชจายดานอาหาร (รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 2) ซึ่งการคํานวณเสนความยากจนแบบเดิมไม
สะทอนใหเห็นถึงความแตกตางในการบริโภคดังกลาว ดังนั้น
วิธีการคํานวณเสนความยากจนทางการใหมจึงแบงครัวเรือน

ในเขตเมืองและเขตชนบทออกจากกัน และจัดทําเสนความ
ยากจนจากรูปแบบการบริโภคของคนเมืองและชนบท ซึ่งจะ
ทําใหไดเสนความยากจน 2 เสน คือเสนความยากจนของ
คนเมือง และเสนความยากจนของคนชนบท 
ตารางที่ 2 รายจายบริโภคของคนไทยจําแนกตาม (บาท)

ประเภทรายจาย เทศบาล นอกเขต
เทศบาล

รวม

คาใชจายเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 1,06 3.3 493.1 670.0

คาใชจายเก่ียวกับเครื่องใชในบาน 433.0 239.4 299.5

คาจางบุคคลผูใหบริการแกครัวเรือน 48.5 5.4 18.8

คาเส้ือผาเครื่องแตงกาย 145.6 83.2 102.6

คาใชจายเก่ียวกับรองเทา 33.4 19.8 24.0

คาใชจายสวนบุคคล 215.1 110.6 143.1

คาเวชภัณฑและคารักษาพยาบาล 144.3 72.1 94.5

คาใชจายเดินทางและการส่ือสาร 1,524.5 802.8 1,026.8

คาใชจายเก่ียวกับการศึกษา 192.1 58.3 99.8

คาใชจายเก่ียวกับบันเทิง การอาน 153.0 72.1 97.2

คาใชจายเก่ียวกับการจัดงานใน
โอกาสพิเศษ

43.6 75.7 65.8

คาใชจายดานอาหาร 2,099.7 1,342.9 1,577.7

รวม 6,192.4 3,459.3 4,307.5
ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป 2552

 ประการที่ 2  การพิจารณาเสนความยากจนไมใช
อาหาร (Non–food Poverty Line) จะพิจารณาเฉพาะใน
กลุมสินคาที่จําเปนเทานั้น โดยตัดคาใชจายสินคาฟุมเฟอย
บางประเภทออกไป เชน คาซ้ือยานพาหนะ คาซอมแซมบาน 
เปนตน ซึ่งรายจายเหลานี้ถือวาเปนรายจายที่ไมใชความ
ตองการโดยพื้นฐานของครัวเรือนที่ยากจน และเปนรายจายที่
ทําใหมูลคาความยากจนบิดเบือนไปจากความเปนจริงตาม
คาความจําเปนพื้นฐาน 
 ประการท่ี 3  พฤติกรรมหรือรูปแบบการใชจาย และ
โครงสรางครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลตอการวัดความ
ยากจน 
 อยางไรก็ตามการวัดความยากจนในเชิงมูลคายัง
เปนการวัดที่ละเลยปญหาดานความขาดแคลน และขาด
โอกาสของคนในดานตางๆ ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่สะทอนถึงความ
ยากจน ดงัทีไ่ดกลาวไปในตอนตน ดงัน้ันเพือ่แกไขขอบกพรองน้ี 
สศช. จึงให TDRI พัฒนาดัชนีวัดความยากจนดานการ
ขาดแคลนดวย 

ตัวชี้วัดเพื่อความครอบคลุมความยากจนในมิติอื่น   
 สศช. รวมกับ TDRI ไดจัดทําตัวชี้วัดที่สะทอนถึงความ
ขาดแคลนและการขาดโอกาสขึ้น คือ “ดัชนีความยากจน
หลายมิติ” ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะชวยใหสามารถเลือกกลุมคนยากจน
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ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถระบุกลุม
เปาหมาย โดยดัชนีนี้จะสะทอนใหเห็นวาบุคคลใดมีความ
ขัดสนมากท่ีสุด  นอกจากน้ีผู จัดทํายังไดเพิ่มตัวชี้วัดให
สอดคลองและเลือกใชสถิติที่มีความตอเนื่องของขอมูล โดย
แบงมิติหลักออกเปน 4 มิติ ไดแก การศึกษา สุขภาพ ความ
เปนอยูขั้นพ้ืนฐาน และการเขาถึงทรัพยากรของรัฐ โดยมี
รายละเอียดตัวชี้วัด ดังนี้   
 ตัวชี้วัดดานการศึกษา มีเกณฑการขาดแคลนดังนี้
 1. ปการศกึษาเฉลีย่ของสมาชกิในครัวเรอืนต่ํากวา 9 ป  
 2. สมาชกิในครัวเรอืนท่ีอาย ุ7-16 ป ไมไดเรยีนหนงัสือ
และยังไมจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ตั้งแต 1 คนข้ึนไป
 ตัวชี้วัดดานสุขภาพ มีเกณฑการขาดแคลนดังนี้
 1. มีสมาชิกในครัวเรือนอยางนอย 1 คนท่ีพิการและ
ตองมีคนชวยเหลือ/ไมสามารถออกนอกพื้นท่ีหากไมมีคนดูแล
 ตัวชี้วัดดานความเปนอยู ขั้นพื้นฐาน มีเกณฑการ
ขาดแคลนดังนี้
 1. ครัวเรือนไมมีไฟฟา
 2. ครัวเรือนไมมีสวมหรือใชสวมหลุม ถัง บอปลา ถาย
ลงแมนํ้าลําคลอง
 3. ครัวเรือนด่ืมนํ้าบอ/บาดาล หรือน้ําจากแมนํ้า/
ลําธาร/คลอง หรือนํ้าฝน
 4. ครัวเรือนใชถาน หรือไม เปนเชื้อเพลิงในการปรุง
อาหาร
 5. ครัวเรือนท่ีมีของใชตอไปนี้เพียงอยางเดียว (วิทยุ 
โทรทัศน โทรศัพท ตูเย็น จักรยาน มอเตอรไซด) และไมมี
รถยนตและรถปคอัพ
 ตวัชีว้ดัดานการเขาถงึทรพัยากรของรัฐ ซึง่เปนตวัชีว้ดั
ที่เพิ่มขึ้นจากแนวคิดเดิมของ OPHI ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะทอนให
เห็นถึงความขาดโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรของภาครัฐ 
โดยมีเกณฑการขาดแคลนดังนี้
 1. มีสมาชิกในครัวเรือนอยางนอย 1 คนท่ี อายุ
มากกวา 60/พิการ แตไมไดรับเบ้ียคนชรา/พิการ หรืออายุ 
7-17 แตไมไดรับอาหารกลางวัน/อาหาร
 2. มีสมาชิกอายุมากกวา 16 ปอยางนอย 1 คนที่ไมได
กูเงินเพื่อการศึกษา/กูธนาคารประชาชน/กูกองทุนหมูบาน/
กูกองทุนอื่นๆ
 จะเห็นไดวา ตัวชี้วัดที่นําเสนอน้ันสามารถระบุถึง
ลกัษณะของคนจนซ่ึงการคํานวณเสนความยากจนเพียงอยางเดียว 
ไมสามารถระบุได ทําใหเปนตัวชี้วัดท่ีตองใชควบคูไปกับการ
คํานวณเสนความยากจนเพื่อสะทอนสถานการณความยากจน
ของประเทศไทยใหชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

การนําเสนอในระยะตอไป
 การนําเสนอเสนความยากจนทางการใหมนั้น สศช. 
รวมกับ TDRI จะนําเสนอขอมูลสู สาธารณชนผานการจัด
สัมมนาซึ่งจะจัดขึ้นชวงกลางป 2555 และหลังจากนั้น สศช. 
จะใชวิธีการคํานวณน้ีเพื่อจัดทํารายงานสถานการณความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยตั้งแตป 2554 
เปนตนไป โดยที่ สศช. จะนําเสนอขอมูลที่คํานวณยอนหลัง
ตั้งแตป 2531 ใหสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน
แตละปที่เกิดขึ้นระหวางการใชเสนความยากจนเกาและใหม 
พรอมกับขอมูลการคํานวณเสนความยากจนทางการแบบเดิม 
รวมท้ังนําเสนอวิธีการคํานวณเสนความยากจนทางการใหม 
เพื่อใหนักวิจัย และผูสนใจสามารถนําไปใชในการคํานวณดวย
ตนเองได เพื่อใหเกิดการใชอยางกวางขวาง และกอใหเกิดการ
พัฒนาวิธีการในการคํานวณและการวิเคราะหสถานการณ
ดานความยากจนตอไป โดยสามารถติดตามการรายงาน
สถานการณความยากจนและความเหล่ือมล้ําของประเทศไทย 
และวิธีการคํานวณเสนความยากจนทางการใหมไดที่เว็บไซด 
w ww.nesdb.go.th หรือ social.nesdb.go.th 
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หนึง่ปของการขับเคล่ือน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ความเคล่ือนไหว สศช.

 ตฤตณัย นพคุณ*  หฤทัย สายทินกร**1

 ในป 2555 สศช. ไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นภาค

สวนตางๆ เพ่ือสรางความรูความเขาใจและรวมกันกําหนด

แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดแก  

 (1) การประชุมหารือกับผู แทนหนวยงานกลาง 

ประกอบดวย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และ

ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อรวมบูรณาการแนวทางการ

ขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 และจดัทาํตวัช้ีวดัรวมระหวาง

หนวยงาน สนับสนุนจังหวัดเปนจุดประสานการพัฒนา ปรับ

การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนประเด็น

การพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และเช่ือมโยง

การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศกับระบบการ

ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ  

 (2) การประชุมกับผูแทนภาคเอกชน ประกอบดวย 

ผู แทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา

แหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อ

รวมกันกําหนดประเด็นและแนวทางขับเคล่ือนแผนฯ โดยได

จัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรและแผนงานของภาคเอกชนเพ่ือ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

 (3)  การจัดประชุมประจําป 2555 ของ สศช. เรื่อง 

“อนาคตประเทศไทยบนเสนทางสเีขยีว” เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 

2555 ณ ศนูยแสดงสินคาและการประชุมอมิแพค็ เมอืงทองธานี 

จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปนองคประธานการ

ประชุมและทรงรับฟงการอภิปรายในภาคเชา  ในภาคบาย 

ทีป่ระชุมไดระดมความคิดเหน็เกีย่วกบัแนวทางการขับเคลือ่นสู

สังคมสีเขียวที่เปนรูปธรรมใน 7 ประเด็น ไดแก อนาคตเกษตร

ไทยสูการเติบโตสีเขียว อุตสาหกรรมสะอาด การทองเท่ียว

สเีขยีว การพัฒนาระบบขนสงและพลังงานเพ่ือระบบเศรษฐกิจ

สีเขียว  เสนทางสูนวัตกรรมสีเขียว  สังคมสีเขียว และการ

รับมือภัยพิบัติภายใตการเติบโตสีเขียว 

 (4) การจัดประชุมระดมความคิดเห็นภาคสวนตางๆ 

ในระดับภาค เพื่อรวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญ

และแนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นท่ี จัดขึ้นระหวางวันท่ี 

16-28 กันยายน 2555 ใน 4 ภาค ที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบุรี 

ตรัง และนครราชสีมา  โดยท่ีประชุมในแตละภาคไดระดม

ความเห็นประเด็นการพัฒนาสําคัญในแตละพื้นที่รวมกัน อาทิ 

ภาคเหนือใหความสําคัญกับการบริหารจัดการพื้นท่ีตนน้ํา 

ภาคกลาง เตรยีมการรองรบัการเปดทาเรอืนํา้ลึกทวาย ภาคใต 

 คณะอนกุรรมการขับเคลือ่นแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 11 ภายใตคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (กก.สศช.) ที่มี ดร. ณรงคชัย อัครเศรณี เปนประธาน ไดเดินหนาขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรมผานกระบวนการแปลงแผนสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ
และการมีสวนรวม และใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา โดยใชคูมือขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 เปนเครื่องมือสรางความรูความเขาใจและการดําเนินงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคี

1 * นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ** นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักประเมินผลและเผยแพรการพัฒนา
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหวางสองฝงทะเล และภาคอีสาน การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา

เกษตร 

 ในป 2556 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนด “แผนดําเนินการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11 ตอเนื่องจากปงบประมาณ 2555” โดยใหความสําคัญกับ

แผนงาน รายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

จัดประชุมประมาณ 4 ครั้ง โดยกําหนดประชุมคร้ังที่ 1/2556 ประมาณเดือนธันวาคม 2555 

เพ่ือพิจารณารายงานผลการขับเคล่ือนการพัฒนารายสาขาในชวงปแรกของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 

การจัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11

ประกอบดวย การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูแทนภาคเอกชนเพื่อระดมความเห็นตอ (ราง) ขอ

เสนอยุทธศาสตรและแผนงานของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในวันท่ี 

8 พฤศจิกายน 2555 การประชุมหนวยงานกลาง เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 และหารือรวมกันในประเด็นสําคัญตามแนวทางท่ีไดกําหนดไว และการจัดประชุม

ระดมความเห็นในระดับพื้นที่อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูงที่ได

จากการระดมความคิดเห็นระดับภาคในปที่ผานมา 

การดําเนินโครงการขยายผลการขับ

เคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติและนโยบายรัฐบาลระดับพื้นที่  

ตอยอดจากโครงการในป 2555 มุงขยายผลการใชจังหวัดและกลุมจังหวัดเปนกลไกการขับ

เคลื่อนแผนพัฒนาฯ และนโยบายรัฐบาลผานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหกวางขวาง

ยิ่งข้ึน โดยจัดเวทีระดมความเห็นใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร และจัดทําแนวทางขับ

เคลื่อนระดับพื้นที่

การผลักดันประเด็นการพัฒนาสําคัญ

ที่มุงสูสังคมมั่นคง สังคมสีเขียว และ

สังคมวัฒนธรรม

จัดต้ังทีมใน สศช. ในการประสานการขับเคลื่อนประเด็นที่ไดรับความสําคัญจากการประชุม

ประจําป 2555 อาทิ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ และการทองเที่ยวสีเขียว

การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการขับ

เคล่ือนที่ชัดเจน

ทั้งประเด็นการพัฒนาสูสังคมสีเขียวและ/หรือประเด็นใหมที่มีลําดับความสําคัญสูง 

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการขับ

เคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

(1) การจัดทําแผนที่นําทางการประชาสัมพันธเพื่อขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

(2) การจัดหารือกับเครือขายตางๆ เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ รวมท้ังจัด

ประชุมรวมกับผูแทนสื่อมวลชน  และ (3) การผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ

การติดตามประเมินผล โดยใชดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทยชุดปรับปรุงที่วัดผลกระทบการพัฒนาใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

“คูมือการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11” มุงนําเสนอจุดมุงหมายของการขับเคล่ือน แนวทาง และข้ันตอน พรอมท้ังตัวอยางการแปลงสูการปฏิบัติ
ท้ังในระดับภาพรวมของสังคม  ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประเด็นตามนโยบายรัฐบาลท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และการขับเคล่ือนลงสูระดับพ้ืนท่ี



ในขณะท่ีคนสวนใหญของมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบูรไนนับถือ

ศาสนาอิสลาม สวนในฟลิปปนสผูคนทั่วไปนับถือศาสนาคริสต เปนตน

3. อาหารประจําชาติอาเซียน อาหารเปนส่ิงหน่ึงที่บงบอก

ถึงเอกลักษณวัฒนธรรมของแตละชาติ เปนจุดเร่ิมตนของการแลก

เปล่ียนเรียนรู และการทําความรูจักวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 

ประเทศอาเซียนจึงมีอาหารยอดนิยมและนาสนใจดังน้ี  (1) อัมบูยัต

(Ambuyat) เปนอาหารประชาติของประเทศบรูไน (2) อาม็อก

(Amok) ของประเทศกัมพูชา (3) กาโด กาโด (Gado Gado) ของ

ประเทศอินโดนีเซีย  (4) ซุปไก (Chicken Soup) ของประเทศ

สาธารณะรัฐประชาชนลาว  (5) นาซิ เลอมัก (Nasi Lemak) ของ

มาเลเซีย  (6) หลาเพ็ด (Lahpet) เปนอาหารยอดนิยมของพมา  

(7) อโดโบ (Adobo) เปนอาหารยอดนิยมของประเทศฟลิปปนส  

(8) ลักซา (Laksa) ของสิงคโปร  (9) แหนม (Nem) ของเวียดนาม  และ (10) ตมยํากุง (Tom Yum Goong) ของประเทศไทย 

 4. เพลงประจําชาติอาเซียน เปนเพลงท่ีถูกแตงขึ้นเพ่ือเช่ือมโยงความแตกตางหลากหลายภายในอาเซียนเขาดวยกัน 

และสนับสนุนการสรางอัตลักษณของอาเซียนใหมีความใกลชิดกันมากขึ้น ตามที่กฎบัตรอาเซียนไดบัญญัติไว โดยในเดือนตุลาคม 

2551 ไดจัดการแขงขันระดับภูมิภาคอาเซียนข้ึนเพื่อคัดเลือกบทเพลงท่ีเหมาะสม และผลงานชนะเลิศไดจากประเทศไทยใน

ผลงานเพลงท่ีชื่อวา “The ASEAN Way” ประพันธโดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทํานองและเรียบเรียง)  นายสําเภา ไตรอุดม 

(ทํานอง)   และนางพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อรอง)  เริ่มใชบรรเลงอยางเปนทางการครั้งแรกในพิธีเปดการประชุมสุดยอดอาเซียน 

ครั้งที่ 14 เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2552 ที่หัวหิน  ตอมาไดมีการประพันธเนื้อรองภาษาไทยเพ่ิมเติมโดยมีนายสุรักษ สุขเสวี เปน

ผูประพันธ

 นอกจากประเทศในอาเซียนจะมีความหลากหลายดานเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมซึ่งมีความนาสนใจใน

การศึกษาเรียนรู ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสิ่งกอสรางที่ถือวาเปนที่สุดของโลกที่นาสนใจอยู 2 แหง ไดแก

 (1) ตึกแฝดปโตรนาส  ตึกแฝดท่ีสูงที่สุดในโลกของประเทศมาเลเซีย เปนสัญลักษณของประเทศท่ีนักทองเท่ียวมักจะ

นึกถึง ดวยความสูง 452 เมตร 88 ชั้น จัดเปนตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ภายในบริเวณ

สวนสาธารณะ KLCC เปนการออกแบบตามแนวคิดของความเช่ือมโยงระหวางความเปนมาเลเซียในอดีตกับการพัฒนาประเทศสู

อนาคตอยางกาวกระโดด ตกแตงดวยงานศิลปะและงานฝมือพื้นเมือง ซึ่งสื่อถึงความเปนมาเลเซียไดเปนอยางดี เชน งานแกะสลัก

ไมและผาทอซึ่งใชบุกําแพงภายใน ใชวัสดุจากภายในประเทศมาเลเซียถึงรอยละ 60  นอกจากนี้ ความพิเศษอีกอยางหนึ่งของ

ตึกแฝดแหงนี้ ไดแก สะพานเชื่อมระหวาง 2 ตึก บนชั้นที่ 41 และ 42 ซึ่งถือเปนสัญลักษณของประตูเช่ือมโยงสูอนาคต เปนจุดชม

วิวที่นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นประเทศสิงคโปรไดในมุม 360 องศา รวมทั้งเกาะ Batam และ Batan ของอินโดนีเซีย และเมือง 

Johor ของประเทศมาเลเซียที่อยูใกลกัน

  (2) ชิงชาสวรรคระดับโลก ในประเทศสิงคโปรไดรับการบันทึกใหเปนสิ่งกอสรางรุ นใหมที่เปนที่สุดของโลกในป 

ค.ศ. 2008 ตั้งอยูใกลกับอาว Marina ซึ่งมีสิงโตพนนํ้าหรือ Merlion สัญลักษณของสิงคโปรตั้งอยู ดวยความสูง 165 เมตร

ที่มา:  จดหมายขาว สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ปที่ 3 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 เดือนเมษายน-ธันวาคม 2553 
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