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สัมภำษณ์พิเศษ 
• ประธำนหอกำรค้ำไทยและ 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
• กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด

แผนรับมือ
กำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน

อำเซียน
กับเศรษฐกิจทำงทะเล
ของไทย

เจาะลึก
แผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



ค าศัพท์เศรษฐกิจน่ารู้สู่ AEC 

 
ค าศัพท์ ความหมาย 

ACB องค์กรระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อติดตามการด าเนินงานตามพันธกรณีความตกลงของอาเซียน ประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียนที่แต่ละประเทศแต่งตั้งขึ้น ท าหน้าที่ พิจารณาและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ
กรณีปัญหาและข้อพิพาทในการด าเนินการตามพันธกรณีอาเซียน  โดยข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย แต่ประเทศสมาชิกสามารถใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากกรณีพิพาทนั้นได้ 

ASEAN Compliance Body 
 

ACBF การประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกลางในประเทศ
สมาชิกอาเซียน จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540 ท่ามกลางสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเงินที่
เกิดขึ้นในเอเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
สมาชิก พิจารณาแนวนโยบายและผลกระทบจากการด าเนินการตามนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้มีการด าเนิน
มาตรการตามนโยบาย ตลอดจนผลักดันให้มีการด าเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและ
การเงินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ASEAN Central Bank Forum 
 

 ACIA ความตกลงว่าด้วยการลงทุนเต็มรูปแบบของอาเซียน ครอบคลุมเรื่องการเปิดเสรีด้านการลงทุนในภาค
การผลิตการเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และการบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยประเทศสมาชิกจะต้องให้การ
ปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนภายในประเทศของตน รวมถึงให้การคุ้มครองการลงทุนทั้ง
การลงทุนทางตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักลงทุน
อย่างเสมอภาค 

ASEAN Comprehensive  
Investment  Agreement 

 

ACCCP คณะกรรมการประสานงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านการคุ้มครองผู้บรโิภคของอาเซียน และส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภาพรวม ASEAN Coordinating Committee for 

Consumer Protection 
ACT หน่วยงานแก้ปัญหาการค้าการลงทุนของอาเซียน ซ่ึงจะเป็นหน่วยงานกลางที่แต่ละประเทศจัดตั้งขึ้น  

เพื่อท าหน้าที่ประสานงานให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามความตกลงด้านการค้า  
บริการ และการลงทุนของอาเซียนโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ASEAN Consultation to Solve Trade  
and lnvestment lssues 

AEM รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจ าทุกปี โดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนจะเวียนกัน
เป็นเจ้าภาพการประชุมตามล าดบัอักษร เพ่ือวางนโยบายและก าหนดแนวทางในการขยายขอบเขตความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 

ASEAN Economic Ministers 

AFAS กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความร่วมมือด้านบริการ และเปิดเสรี
การค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้นกว่าการเปิดเสรีใน  WTO ทั้งนี้ ผู้น าอาเซียนมีมติที่จะ
เปิดตลาดการค้าบริการทุกสาขาบริการจนบรรลุเป้าหมายภายในปี  2015 (2558) (สมาชิกยังมีสิทธิ์ในการ
ก ากับดูแลการค้าบริการ โดยสามารถใช้กฎระเบียบที่ไม่เลือกปฏิบัติหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับท้ังคน
ต่างชาติและคนชาติตน) 

ASEAN Framework Agreement  
on Services 

 

AGC คณะกรรมการอาเซียน ณ นครเจนีวา ประกอบด้วยผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนที่
ประจ า ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีหน้าที่พิจารณาท่าทีของประเทศอาเซียนในเรื่องต่าง ๆ ที่
พิจารณากันอยู่ในองค์การระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา ได้แก่ องค์การการค้าโลก (WTO) และองค์การ
สหประชาชาติ 

ASEAN Geneva Committee 
 

AICO โครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน เริ่มจัดตั้งขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2539 เพื่อมุ่งขยายความ
ร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมระหว่างภาคเอกชนของอาเซียน  เพิ่มพูนการลงทุนระหว่างอาเซียนและนอก
อาเซียน สนับสนุนการแบ่งการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอาเซียน    
ซึ่งบริษัทอาเซียนตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปสามารถขออนุมัติแลกเปลี่ยนสินค้าและชิ้นส่วนระหว่างกันภายใต้
โครงการ AICO ได้ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่
เกี่ยวข้อง  

       ASEAN Industrial Cooperation Scheme 
 

ค าศัพท์ ความหมาย 
AIA เขตการลงทุนอาเซียน ซึ่งผู้น าอาเซียนได้ริเริ่มขึ้นในปีพ.ศ.2538 เพ่ือให้อาเซียนเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนทั้ง

จากภายในและภายนอกอาเซียน โดยจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนให้เสร็จภายในปี พ.ศ.2553 ซึ่งการลงทุน
ภายในเขตการลงทุนอาเซียนจะต้องได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติหรือสิทธิพิเศษเท่าที่แต่ละประเทศอาเซียน 
จะให้ได้ 

ASEAN lnvestment Area 
 

AJCCEP คณะกรรมการความร่วมมือหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่น ประกอบด้วย ผู้แทน
จากประเทศสมาชิก10 ประเทศและญี่ปุ่น ท าหน้าที่เจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการการลงทุน และมาตรการ 
ต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียน  - ญี่ปุ่น ประกอบด้วย ประธานร่วม
ฝ่ายญี่ปุ่น 4 คน จาก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม 
(METI) กระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ส่วนประธานร่วมฝ่ายอาเซียน คือ ฟิลิปปินส์ 

ASEAN-Japan Committee on  
ComprehensiveEconomic Partnership 

 

AMBDC ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่น้ าโขง จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 เม่ือ
ปี พ.ศ. 2538 ที่กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงภายใต้
กรอบความร่วมมือหลัก 8 สาขา ได้แก่  โครงสร้างพ้ืนฐานการค้าและการลงทุน การเกษตรทรัพยากรป่าไม้และ
แร่ธาตุ  อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  การท่องเที่ยว  ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และเน้นการพัฒนา
เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสิงคโปร์-คุนหมิงในชั้นแรกจะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าโขง โดยจะครอบคลุม
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน (มณฑลยูนนาน)  มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 
ประเทศ ประกอบด้วยอาเซียน 10 ประเทศและจีน   

ASEAN-MEKONG Basin Development 
Cooperation 

AMM  การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน ซึ่งจะจัดเป็นประจ าทุกปี เช่นเดียวกับการประชุม AEM โดย
มีวัตถุประสงคส์ าคัญเพ่ือก าหนดแนวทางความร่วมมือด้านการเมืองความม่ันคงและสังคมของอาเซียน  ASEAN Ministerial Meeting 

APT กรอบความร่วมมืออาเซียนกับประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เร่ิมขึ้นในปลายปี พ.ศ.2540 หลังจากเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย มีการประชุมสุดยอดครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2540ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ประกอบด้วยความร่วมมือใน2 สาขาหลัก คือ สาขาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ความร่วมมือในด้าน
เศรษฐกิจการเงิน การคลัง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม การพัฒนาทางด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์ 
สารสนเทศและวัฒนธรรม และการร่วมมือเพื่อการพัฒนา สาขาการเมืองและอ่ืน ๆ ได้แก่ ความร่วมมือด้าน
การเมือง-ความม่ันคง และประเด็นข้ามชาติ (Transnational lssues) การประชุมสุดยอดอาเซียน+3 เม่ือวันที่ 
12 ธันวาคม 2548ได้มีการลงนามในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการประชุมสุดยอดอาเซียน+3 (Kuala 
Lumpur Declaration on the ASEAN Plus Three Summit) ซึ่งก าหนดให้กรอบอาเซียน+ 3 เป็นกลไกหลักที่
จะน าไปสู่การจัดตั้ง AEC 

ASEAN Plus Three (ASEAN+3) 
 

ASC คณะกรรมการประจ าอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการอาเซียน และอธิบดีกรมอาเซียนของแต่ละประเทศ
สมาชิกท าหน้าที่ดูแลด าเนินงาน ติดตามผล และพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของอาเซียน 
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการประจ าอาเซียนปีละ 4-5 ครั้ง ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในแต่ละปี โดยเรียงล าดับตัวอักษร 

ASEAN Standing Committee 
 

ASEAN-CCI สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของอาเซียน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคเอกชนของประเทศอาเซียน  
ท าหน้าที่ศึกษาติดตามการด าเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าของภาครัฐอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพิจารณา
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 

ASEAN Chamber of Commerce and lndustry 

CLMV ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม โดยประเทศสมาชิกเดิม 
อาเซียน 6 ประเทศ ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่ากับประเทศสมาชิกใหม่CLMV ซึ่งมีแผนการ
ด าเนินงานใน 4 สาขา ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Information andCommunication Technology: ICT)  
2) ด้านการกระชับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Regional Economic Integration) 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development:HRD) 4) ด้านโครงสร้างพื้นฐานInfrastructure)โครงการต่าง ๆ  เหล่านี้เป็นโครงการภายใต้ความริเร่ิมของผู้น าอาเซียน 
(Intiative for ASEAN Integration: IAI)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกใหม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง
อาเซียนในการเปิดเสรีการค้าการลงทุน และการอ านวยความสะดวกทางการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

Cambodia Laos Myanmar and Vietnam 
 

 

 

* ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th/filesupload/aec/images/part_1.pdf 



ประเทศไทยได้ให้ความส�าคญัในการเตรยีมความพร้อม

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558 เป็นอย่างมาก โดย

มกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่รองรบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

และเพื่อใช้โอกาสจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของอาเซียนในการ

เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของภาคการผลติ ยกระดบัคณุภาพ

ชวีติของประชาชนทัง้ของประเทศไทยและอาเซยีนโดยรวม 

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติ

การเชิงบูรณาการเพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยเป็นไปด้วยดี 

 การเตรยีมความพร้อมและการด�าเนนิการเพือ่ให้

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง เกิด

ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย จะต้องด�าเนินการในทุกมิติ ทั้งด้าน

การศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม

วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ

สิง่แวดล้อม โดยทกุภาคส่วนในสงัคม ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ

ด�าเนินการ

 วารสารเศรษฐกจิและสงัคมฉบบันี ้จงึขอน�าเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้า

สู ่ประชาคมอาเซียนในภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย 

บทสมัภาษณ์คณุอสิระ  ว่องกศุลกจิ ประธานหอการค้าไทย 

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณุกานต์  ตระกลูฮุน 

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 

(มหาชน) แผนรบัมอืของไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน

ด้านต่างๆ อาทิ เกษตรไทยในเวทีอาเซียน แรงงานไทยใน

ยุคประชาคมอาเซียน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) และการเตรยีมความพร้อมการแก้กฎหมายของไทย

ให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน และเรื่องอื่นที่น่าสนใจ

ในวารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ 

บทบรรณาธิการ
สัมภาษณ์พิเศษ	 2
ไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ  ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2
นายกานต์  ตระกูลฮุน   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 5
เรื่องเด่นประจ�าฉบับ
แผนรับมือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 9
บทความประจ�าฉบับ	
แรงงานไทยในยุคประชาคมอาเซียน 14
ประชาคมอาเซียน...โอกาสหรือความเสี่ยงส�าหรับ SMEs  19
เกษตรไทยในเวทีอาเซียน 24	
แก้กฎหมายรับประชาคมอาเซียน 31
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2วารสาร

กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ 

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายด้าน 
ซึง่ไทยจ�าเป็นต้องเตรยีมพร้อมรบัผลกระทบ
เหล่านี้ วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ี 
จึ งขอน� า เสนอมุมมองของคุณอิ สระ  
ว่องกศุลกจิ ประธานกรรมการหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ  
คณุกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษัิทปนูซเีมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) (SCG) 
ซึง่มปีระเดน็ในเรือ่งการเตรยีมรบัผลกระทบ     

   เมื่อเข ้าสู ่
ประชาคม
อาเซยีนที่
น่าสนใจ
อย่างยิ่ง 
ดังนี้ 

นิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง*

ไทย
ความรักใคร่กลมเกลียวกัน มีการไปมาหาสู่
กันเหมือนญาติพี่น้อง ซ่ึงเป็นแนวโน้มที่ดี 
เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนควรจะ
พัฒนาไปด้วยกันในระยะยาว 
 “ผมอยากจะส่งเสริมให้สมาชิก
หอการค้าไทยฯ มีความรู้สึกว่า เรามีความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีการพ่ึงพากัน  
ไม่อยากให้รู้สึกแต่ว่า เราจะได้เปรียบเรื่อง
อะไรบ้าง เราซื้อสินค้าและบริการที่เขาผลิต
ได้ดี อาทิ พลังงาน  เขาก็ซ้ือสินค้าและ
บริการที่เราถนัด อาทิ อาหาร บริการด้าน
สุขภาพ”
 อย่างไรกต็าม ยงัมข้ีอควรระวงัใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ได้แก่ การค้าใน
บางสาขาที่ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ อาจ
ท�าให้เกิดผลเสียต่อประเทศไทย อาทิ 
ประเทศสิงคโปร์ซ่ึงมีความเข้มแข็งทางด้าน
การธนาคาร การฝึกอบรม หรือประเทศ
มาเลเซียซึ่งมีความเข้มแข็งในด้านการ 
ฝึกอบรมและการศึกษามากกว่าประเทศ 
ไทยโดยเฉลี่ย ซึ่งหากท�าได้ ไทยควรดึงคน
จากประเทศเหล่านี้มาช่วยเสริมธุรกิจเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทย
 “ข้อพึงระวังประการหนึ่งคือ ใน
ปัจจบุนัประเทศไทยใช้แรงงานจากประเทศ
เพือ่นบ้านจ�านวนมาก ซึง่อาจท�าให้เกดิเป็น
ข้อเสียกับการผลิตที่เน้นการใช้แรงงาน 
เนื่องจากจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นในเรื่อง
สุขภาพอนามัยของแรงงานเหล่านี้ และยัง
อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของคนไทย
ในพืน้ทีท่ีม่แีรงงานเหล่านีอ้ยูม่าก ซึง่ผมเหน็
ว่าจ�าเป็นต้องมีการควบคุมให้เหมาะสม”

มมุมองของคณุอสิระ ว่องกศุลกจิ 
: การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเริ่ม
ต้นไปแล้ว
 คุณอิสระฯ กล่าวถึงการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซยีนของไทยว่า  ในทางปฏบิตัิ
เป็นกระบวนการที่เริ่มต้นไปแล้ว จะเห็นได้
จากการขยายการลงทนุของไทยในประเทศ
อาเซียนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2554  
โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม (CLMV) การค้าชายแดนมีมูลค่า
สงูขึน้มาก ในบางพืน้ที ่อาท ิจงัหวดัอดุรธานี 
ในวนัหยุดถงึกบัรถตดิ เนือ่งจากมปีระชาชน
ข้ามแดนจากประเทศลาวมาเที่ยวจับจ่าย
สินค้าและบริการจ�านวนมาก แม้ประเทศ
ลาวจะมีประชากรไม่มากนัก 

ข้อดีและข้อพึงระวังของการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

 การเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซยีนของไทยนัน้ คณุอสิระฯ 
เห็นว่า มีทั้งผลดีและสิ่งที่พึง

ระวัง ส�าหรับผลดี นอกจาก
ด้านเศรษฐกิจที่ท�าให้มีตลาด
ใหญ่ขึ้นแล้ว ยังมีเรื่องสังคม
และวฒันธรรมทีจ่ะมกีารแลก
เปลีย่นกนัมากขึน้ ท�าให้เกดิ

*รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
พิเศษ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

สัมภำษณ์พิเศษ

วารสาร
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3 เศรษฐกิจและสังคม

เตรียมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
ในตลาดที่กว้างขึ้น
 คุณอิสระฯ ได้กล่าวถึงการขยาย
ธุรกิจออกไปในอาเซียนว่า ควรจะเข้าไป
ท�าการค้าขายและส่งบุคลากรไปเรียนรู ้
วัฒนธรรม กฎระเบียบของประเทศน้ันๆ 
ก่อน เมื่อคุ้นเคยแล้ว จึงค่อยลงทุนหรือย้าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม ตลาดอาเซียนที่กว้างข้ึน ย่อมน�ามา
ซึ่งการแข่งขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น อาทิ 
ธุรกิจด ้านการบริการเพื่อสุขภาพ ซึ่ ง
ประเทศไทยมชีือ่เสยีงอย่างมาก ควรเตรยีม
รับการแข่งขันในด้านบุคลากร โดยเฉพาะ
พยาบาล ซึง่ขณะนีข้าดแคลนมาก เนือ่งจาก
พยาบาลทีพู่ดภาษาองักฤษได้จะถกูดงึตวัไป
ท�างานทีป่ระเทศอืน่ทีไ่ด้ค่าตอบแทนสงูกว่า 
อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายแรงงานได้
อย่างเสรี อาจเป็นโอกาสของไทยในการดึง
บุคลากรที่มีความสามารถจากประเทศอื่น
เข้ามาท�างานในประเทศไทยได้เช่นกัน อาทิ 
บรษัิท บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) ทีเ่ข้าไปลงทนุ
ในประเทศอินโดนีเซีย สามารถจ้างคน
อินโดนีเซียที่มีความสามารถเข้ามาท�างาน 
ในบริษัทที่ประเทศอินโดนี เซียและที ่
ประเทศอื่นๆ ที่เข้าไปลงทุน หรือบริษัท
น�้าตาลมิตรผล จ�ากัด ลงทุนในประเทศ
ออสเตรเลยี สามารถพฒันาเทคนคิการผลติ
ของบริษัทจากการเรียนรู้เทคนิคการผลิต
ของประเทศออสเตรเลยี ท�าให้สามารถผลติ
สินค้าโดยใช้แรงงานน้อยลงได้ 
 “ส�าหรับอุตสาหกรรมท่ีมีการ
แข่งขันสูง อาทิ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์จาก
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเข ้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย การธนาคารทีป่ระเทศสงิคโปร์
เติบโตมาก แต่ไทยยังเติบโตเฉพาะใน
ประเทศเท่านั้น อาหารและผลิตภัณฑ์ 
ฮาลาล ซึ่งในอาเซียนมีประชากรมุสลิมถึง 
253 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมด แต่ตราสินค้าฮาลาลของ

ไทยยังไม่ได้รับการยอมรับมากเท่ากับของ
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็น
ประเทศมุสลิม ปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซียซื้อสินค้าฮาลาลของไทยไป
ขาย จงึควรปรบัปรงุให้ตราสนิค้าฮาลาลของ
ไทยได้รับความเช่ือถือมากขึ้น เช่น การ
ติดต ่อจ ้างให ้ประเทศอินโดนี เซียและ
มาเลเซียมาตรวจสอบและให้การรับรอง
สินค้าฮาลาลของไทย เป็นต้น”

SMEs ไทยต้องเร่งปรับตัวรับ
ประชาคมอาเซียน
 แม้ว่าบริษัทที่ขยายธุรกิจออกไป
ในอาเซยีนส่วนใหญ่มแีผนทีจ่ะขยายอยูแ่ล้ว
ก ่อนท่ีจะมีการเตรียมเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียน แต่การเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน
ท�าให้เกดิความตืน่ตวัของผูป้ระกอบการไทย
ในเรื่องน้ีมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมา แม้กระทั่งวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) โดยเฉพาะ SMEs  
รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน ซึ่งมีความรู้ มี
ศักยภาพ อาทิ ธุรกิจอาหาร อัญมณี เครื่อง
ประดับ สินค้า Life Style แต่ธุรกิจเหล่านี้
มักจะขยายออกไปได ้ เฉพาะประเทศ 
เพือ่นบ้าน ยงัไม่สามารถขยายธรุกจิไปยงัตลาด
ใหญ่ที่อยู ่ห่างไกลออกไป อาทิ ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งมีประชากรถึง 250 ล้านคน 
ฟิลิปปินส์กว่า 100 ล้านคน และเวียดนาม

อีกกว่า 90 ล้านคน การขยายธุรกิจไปใน
ประเทศเหล่านี้จะท�าให้การค้าเติบโตขึ้น 
อกีมาก นอกจากนี ้หาก SMEs ไทยไม่พฒันา
ศักยภาพของตนเองให้เข้มแข็ง ในอนาคต
อาจเสียเปรียบในด้านความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ประเทศที่มีแรงงานราคาถูก 
อาท ิเวยีดนาม โดยเฉพาะในด้านสิง่ทอและ
การรับจ้างผลิตสินค้า แม้จะยังไม่เห็น 
แนวโน้มความเสียเปรียบดังกล่าวอย่าง
ชัดเจนในปัจจุบัน 
 “หอการค้าไทยฯ ได้ด�าเนินการ
ยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ในรูป
แบบของ “พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” ซึ่ง
เป็นการให้บริษัทขนาดใหญ่ที่มีการขยาย
ธุรกิจไปยังอาเซียนแล้ว ช่วยพัฒนาบริษัท
ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการพา 
SMEs ไปขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง
เราเรียกว่า Team Thailand หอการค้า
ไทยฯ จะให้การสนับสนุนการพัฒนาใน  
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3 ด้าน ได้แก่ 1) การให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้
ประกอบการอย่างเป็นระบบ ด้วยการจดัตัง้
ศนูย์ข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการค้าและกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง โดยขอความร่วมมือจากองค์กร
ต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย 2) การ
สนบัสนนุด้านพืน้ฐานการด�าเนนิธรุกจิ และ 
3) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Connec-
tion) การพา SMEs ไปขยายธุรกิจใน
อาเซียนนี้จะเริ่มท�าเป็นกลุ่มๆ ซึ่งตั้งเป้า
หมายไว้ว่า กลุ่มที่พาไปนี้ หากกลับมาแล้ว
ค้าขายได้ประมาณร้อยละ 50 ก็ถือว่า
ประสบความส�าเร็จแล้ว 
 ในการด� า เนิ นการจะมี ก า ร
ประสานงานกับภาครัฐ ได้แก่ ส�านักงานส่ง
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) กระทรวงพาณชิย์ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งหากภาครัฐมีโครงการที่ 
หอการค้าไทยฯ พอจะเข้าไปมส่ีวนร่วมได้ ก็
จะประสานเข้าร่วมด้วย อาทิ กระทรวง
พาณิชย์มีโครงการ SMEs Pro-active ซึ่ง
เป็นโครงการที่ให้เงินทุนให้ประมาณ 300 
ล้านบาท ส�าหรับผู้ประกอบการประมาณ 
10-20 คน ไปจัดงานแสดงสินค้าหรือเจรจา
ธรุกจิท�าข้อตกลงทางการค้าในต่างประเทศ 
หอการค้าไทยฯ กจ็ะช่วยคดัเลอืกผูป้ระกอบ
การที่จะไปร่วมโครงการดังกล่าว โดยเน้น
การขยายธุรกิจไปที่ประเทศในอาเซียนเป็น

หลักก่อน นอกจากนี้ หอการค้าไทยฯ ยัง
ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของ
อุตสาหกรรมของธุรกิจนั้นๆ ท�าความเข้าใจ
ว่าธุรกิจอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่มูลค่า และ
วางกลยทุธ์เพือ่ให้ธรุกจิสามารถอยูร่อดและ
เติบโตได้”

พาณชิย์นาวแีละการขนส่งสนิค้า
ผ่านแดน จุดอ่อนของไทยที่ต้อง
เร่งปรับปรุง
 ประเทศไทยมีความได้เปรียบใน
เรือ่งท�าเลทีต่ัง้ เหมาะส�าหรบัเป็นศนูย์กลาง
การเชื่อมโยงในอาเซียน ซึ่งคุณอิสระฯ เห็น
ว่า เป็นสิง่ส�าคญัมาก โดยเฉพาะการพาณชิย์
นาวี ยกตัวอย่างการขนส่งน�้าตาล หาก
ประเทศอนิโดนเีซยีซือ้น�า้ตาลจากบราซลิซึง่
ราคาถูกกว่า แต่การขนส่งจ�าเป็นต้องใช้เรือ
ใหญ่ เนื่องจากเป็นการขนส่งทางไกลข้าม
มหาสมุทร จึงท�าให้ต้องขนส่งในปริมาณ 

ครั้งละมากๆ และต้องเสียค่าโกดังเพื่อเก็บ
สต๊อกสินค้า รวมทัง้ต้องกระจายสนิค้าไปยงั
เกาะต่างๆ ท�าให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น แต่หาก
ซื้อจากประเทศไทย ที่สามารถส่งน�้าตาลได้
ในปริมาณไม ่มากในแต ่ละเที่ยว และ
สามารถส่งไปขายยงัเกาะต่างๆ ของประเทศ
อินโดนีเซียได ้โดยตรง ท�าให ้สามารถ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการสต๊อกและกระจาย
สินค้า ไทยจึงได้เปรียบในการแข่งขันด้าน
การค้า แต่ปัจจบุนั ไทยยงัมกีฎเกณฑ์จ�านวน
มากที่ไม่สนับสนุนให้การพาณิชย์นาวีของ
ไทยมีความเข้มแข็ง ท�าให้การขนส่งสินค้า
ทางทะเลจากประเทศไทยไปยังประเทศท่ี
เป็นเกาะในอาเซยีนซึง่เป็นตลาดใหญ่และมี
ประชากรจ�านวนมาก ได้แก่ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องความยืดหยุ่นของเวลา
ในการให้บรกิารของเจ้าหน้าทีภ่าครฐั ความ
สามารถในการรองรับเรือของท่าเรือ ภาษี 
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ�านวยความ
สะดวกต่างๆ ยกตัวอย่างท่าเรือแหลมฉบัง 
ยงัต้องใช้เวลาถงึ 5-6 ชัว่โมงในการน�าสนิค้า
จากเรือขึ้นฝั่ง 
 “ไทยควรปรบัปรงุกจิการพาณชิย์
นาวีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเร่งด่วน 
โดยตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการปรับปรุงให้
เทียบเท่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่ง
มีพาณิชย ์นาวีที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 
ส�าหรับความเชื่อมโยงทางบก ด้านการ
คมนาคมทา ง ถนนและอ าก าศขอ ง
ประเทศไทย มีความเป็นมาตรฐาน ราคาไม่
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แพง และสะดวกรวดเรว็ไม่ด้อยกว่าประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียนแม้กระทั่งประเทศ
ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ด้านระบบราง  
รัฐควรเน้นการปรับปรุงระบบรางเพื่อการ
ขนส่งสินค้าเป็นหลัก เพราะการขนส่ง 
ผู้โดยสารไทยท�าได้ดีอยู่แล้ว สิ่งที่ควรเร่ง
ปรับปรุงอีกประการหนึ่งได้แก่ การอ�านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านด่าน
ชายแดน ซึ่งประเทศไทยยังมีความล่าช้า
มาก อาทิ ด่านสะเดาในภาคใต้ ใช้เวลา 6-8 
ชั่วโมงส�าหรับขั้นตอนการผ่านด่านฝั่งไทย 
ซึ่งโดยทั่วไปไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 ชั่วโมง 
ประเทศในยุโรปใช้เวลาเพียง 5-10 นาที
เท่านัน้ ผมคดิว่า รถบรรทกุสนิค้าของบรษิทั
ที่มีมาตรฐานดี มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ก็น่าจะ
อนญุาตให้ผ่านได้เลย และใช้วธิกีารสุม่ตรวจ
เพื่อตรวจสอบเป ็นครั้งคราว เรื่องกฎ
ระเบยีบเหล่านี ้รฐัยงัปรบัตวัไม่ทนั ซึง่ความ
ล่าช้าที่เกิดขึ้นจะท�าให้เกิดความเสียหาย
ทางธุรกิจอย่างมาก” 

การวจิยัและพัฒนา ต้องทนัเวลา
และมีการน�าไปใช้ให้เกิดผลจริง
 คุณอิสระฯ กล่าวถึงประเด็นการ
วิจัยและพัฒนาว่า เป็นเรื่องท่ีน่าหนักใจ 
เนื่องจากผู้ประกอบการที่ลงทุนในด้านการ

วิจัยและพัฒนามีน้อยมาก ซึ่งหอการค้า
ไทยฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนในเรื่องน้ี โดยอันดับ
แรกจะรวบรวมประเด็นปัญหาที่มีอยู่เพื่อ
เสนอให้ภาครัฐ อาทิ สิทธิประโยชน์ในการ
ขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าในเรื่องการวิจัย
และพัฒนา ซ่ึงในทางปฏบิติั การขอใบรบัรอง
ว่าเป็นงานวิจัยและพัฒนาใช้เวลานานมาก 
เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่ที่ท�าการตรวจสอบไม่
เพยีงพอ หอการค้าไทยฯ จงึเสนอแนะว่าให้
สถาบันที่เกี่ยวข้องหรือ มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ด�าเนนิการออกใบรบัรองให้แทนในกรณทีีม่ี
วงเงินไม่เกินที่ก�าหนด โดยภาครัฐอาจ
ก�าหนดมาตรฐานในการตรวจสอบให้ เพื่อ
ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  
 “การด�าเนินการวิจัยเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าครัง้ส�าคญั (Break Through) 
เป็นการต้ังความหวังที่สูง จะใช้เวลานาน
มากเกินไป จึงควรใช้การวิจัยที่เป็นการ
ประยุกต์ใช้ (Apply Research) โดยการน�า
วิธีการท่ีมีอยู ่แล้วมาวิจัยและพัฒนาเพื่อ 
ต่อยอดให้สามารถใช้ได้ดีกว่าเดิม น่าจะมี
ประโยชน์ในทางปฏิบัติมากกว่าในระยะสั้น 
นอกจากนี้ การวิจัยที่ท�าแล้วไม่ได้น�าไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นการวิจัยที่ไม่ได้น�า
ความต้องการของผู้ใช้มาพิจารณาด้วย จึง

ควรมีการหารือกับภาคการผลิตของเอกชน
เพือ่ให้งานวจิยัสามารถน�าไปใช้ให้เกดิผลใน
ทางปฏิบัติ” 

การปรับทัศนคติเป็นส่ิงส�าคัญ
ที่สุด
 คุณอิสระฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ส�าหรับการเข ้าสู ่ประชาคมอาเซียนว่า  
สิ่งส�าคัญที่สุดคือการปรับทัศนคติในการ
ท�างานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย
ภาครัฐควรมีการท�างานที่มีความเช่ือมโยง
ประสานกนัให้ได้ ไม่แบ่งแยกว่าเป็นงานของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ร่วมกัน
ท�างานเพ่ือมุ่งประโยชน์ของประเทศ ไม่ยดึติด
กับกฎระเบียบ แต่ควรมีการยืดหยุ่นเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป ็นหลัก เรื่องกฎ
ระเบียบอาจพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมได้
ภายหลัง ส�าหรับภาคเอกชน จะต้องปรับ
ทัศนคติไปในแนวทางว่า เมื่อประเทศก�าลัง
จะเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน ธรุกจิจะอยูอ่ย่าง
เดมิไม่ได้แล้ว เป็นหน้าทีข่องผูป้ระกอบการ
ที่จะช่วยกันปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
ตนเอง และเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม
สูงสุด

มุมมองของคุณกานต์ ตระกูลฮุน : 
ประชาคมอาเซยีนท�าให้ตลาดกว้าง
ขึ้น แต่การแข่งขันก็สูงขึ้นด้วย
 คุณกานต ์ฯ ให ้ความเห็นว ่า 
ประชาคมอาเซียนจะก ่อ ให ้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงทั้ ง ในเชิงขนาดและเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วน แต่ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน 
ที่ยังขาดความพร้อม

 “ประชากรในอาเซียนประมาณ 
600  ล ้ านคน เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับ 
ประเทศไทยที่มีประชากร 64.5 ล้านคน 
เศรษฐกิจ ไทยจะขยายตั ว ได ้มากขึ้ น 
เน่ืองจากมีตลาดที่ขนาดใหญ่ขึ้น โอกาสใน
การขยายธุรกิจจึงมีมากขึ้น ประเทศมีราย
ได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดในการเดินทางระหว่างประเทศใน
อาเซียนลดลง และมีเม็ดเงินลงทุนจาก
ประเทศสมาชิกและภายนอกกลุ่มอาเซียน
มายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต ่ในขณะ
เดียวกัน จะท�าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง
มากขึ้น ประเทศไทยต้องเผชิญการแข่งขัน
จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสามารถใน
การแข่งขันสูง อาทิ สิงคโปร์และมาเลเซีย 
ขณะเดียวกันก็ต้องแข่งขันกับประเทศที่ม ี
ค่าจ้างราคาถกูและมทีรพัยากรอดุมสมบรูณ์ 
อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม 

 อย่างไรกต็าม การแข่งขนัทีร่นุแรง
จะผลกัดนัให้เกดิการเปลีย่นแปลงโครงสร้าง
ของเศรษฐกจิไทยไปสูภ่าคเศรษฐกิจท่ีเป็นจุด
แขง็ของประเทศและภาคเศรษฐกจิทีม่มีลูค่า
เพิ่มสูงขึ้น ภาคธุรกิจของไทยที่คาดว่าจะได้
รับประโยชน์ จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมที่ผลิต
สินค้ามูลค่าเพิ่มสูง ส่วนภาคบริการที่จะได้
ประโยชน์คือ ภาคบริการที่ต้องใช้ความ
เชีย่วชาญเป็นพเิศษ หรอืการบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพหรือเทคโนโลยีขั้นสูง ส่วน
ภาคเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ 
ได้แก่ สินค้าขัน้ต้นทีเ่น้นการแข่งขนัทางด้าน
ต้นทุน ซึ่งอาจท�าให้สูญเสียส่วนแบ่งการ
ตลาด และความสามารถในการแข่งขันให้
แก่ประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต�่ากว่า ซึ่งมี
ประเทศสมาชิกอาเซียนถึง 6 ประเทศท่ีมี 
ค่าจ้างแรงงานต�่ากว่าไทย”

เมษายน-มิถุนายน 2556
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ไทยได้เปรียบในด้านที่ตั้ง ระดับ
การพัฒนาประเทศ ขนาดและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับ
ต่างประเทศ 
 คุ ณ ก า น ต ์ ฯ  ช้ี ใ ห ้ เ ห็ น ว ่ า 
ประเทศไทยมีความได้เปรียบประเทศ 
สมาชกิอืน่ๆ ของประชาคมอาเซียนในหลาย

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการลงทุนจากต่าง
ประเทศมาโดยตลอด ไทยจึงมีความพร้อม
และประสบการณ์ในการท�าการค้าและ
ดงึดดูนกัลงทนุต่างประเทศมากกว่าประเทศ 
เพื่อนบ้านหลายประเทศ 
 “ในปี 2555 ทีผ่่านมา ประเทศไทย
มี เงินลงทุนโดยตรงจากต ่างประเทศ
ประมาณ 270,000 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 
รองจาก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
หมายความว่า การเข ้าเป ็นประชาคม
อาเซยีน จะท�าให้ประเทศไทยมโีอกาสได้รบั
ประโยชน์จากการค้าและการลงทุนจาก
ประเทศสมาชิกและนอกกลุ ่มอาเซียน
มากกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียนส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจบริการที่
อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ ้นได้สูงถึง 
ร้อยละ 70 เช่น การขนส่งทางอากาศ บรกิาร
ด้านการท่องเที่ยว บริการสุขภาพ และ
บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ไทยมี
จุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว การแพทย์ที่ดี
ในราคาทีไ่ม่แพง เมือ่เทยีบกบัประเทศอ่ืนๆ 
ในอาเซียน ประกอบกับความเป็นมิตรและ
รอยยิม้ของคนไทย กม็ส่ีวนช่วยส่งเสรมิและ
ดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติด้วย 
จุดแข็ ง เหล ่านี้ จะเป ็นตัวผลักดันเพิ่ม
ศักยภาพให้กับประเทศไทยในการเป็น
ศูนย์กลางอาเซียน (ASEAN Hub) ทั้งทาง
ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของ
อาเซียนต่อไป”

ความตื่นตัว ภาษา เทคโนโลยี 
และการกระจายความเจริญ  
ยังเป็นข้อจ�ากัดของไทย
 ส�าหรับข้อจ�ากัดของประเทศไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คุณกานต์ฯ 
ระบวุ่า สิง่ทีต้่องพจิารณาเป็นอย่างแรกกค็อื 
สังคมไทยยังขาดความตื่นตัวเกี่ยวกับการ
เป็นประชาคมอาเซียน ประชาชนและ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึง
ความส�าคัญ ผลกระทบ และความจ�าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมเท่าที่ควร ยกเว้น 

ประเทศส่วนใหญ่ในอาเซยีน ประชาชนส่วน
ใหญ่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแรงงานมี
ฝีมือและบุคลากรระดับสูงจ�านวนมาก มี
ระบบสาธารณสุขและระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึง มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งกฎระเบียบ สิ่ง
อ�านวยความสะดวกต่างๆ อย่างมากเช่นกนั 

น อ ก จ า ก นี้ 
สถาบันการเงิน
ของประเทศไทย
มคีวามมัน่คง นกั
ลงทุนสามารถ
ระดมทุ น จ าก
สถาบันการเงิน
ของไทยได้อย่าง
มัน่ใจ เงนิบาทได้
รับการยอมรับ

จากประเทศเพื่อนบ ้าน ท�าให ้การค ้า
ชายแดนสามารถซื้อขายเป็นเงินบาทได้ 
 ประเด็นที่สามได้แก่ เศรษฐกิจ
ไทยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก
อนิโดนเีซยี มปีระชากรจ�านวนมากใกล้เคยีง
กับจ�านวนประชากรของพม่า และเวยีดนาม 
แต่คนไทยมีระดับรายได้และมีก�าลังซื้อสูง
กว่าประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีพื้นที่เพียง
พอส�าหรับการพัฒนาและรองรับการลงทุน
ในภาคการผลิตซึ่งแตกต่างจากสิงคโปร์ที่มี
พื้นที่จ�ากัด
 ประเด็นสุดท้ายได้แก่ ความ
สัมพันธ ์ทางเศรษฐกิจที่ดีของไทยกับ
อาเซียน ไทยมีมูลค่าการส่งออกและน�าเข้า
กับอาเซียน 9.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ใน
ปี 2555 นับเป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์
และมาเลเซีย และมีดุลการค้าต่ออาเซียน
เกินดุล 1.6 หม่ืนล้านเหรียญสหรัฐ เป็น
อนัดบั 2 รองจากสงิคโปร์ ซึง่สะท้อนว่าไทย
น่าจะได้รบัประโยชน์จากประชาคมอาเซยีน 
โดยเฉพาะในด้านการขยายการส่งออกไปยงั
อาเซียน อีกทั้งเศรษฐกิจไทยยังมีความ 
เช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุนกับ 
ต ่างประเทศสูงมาก การขยายตัวของ

ประเด็น ประเด็นแรกได ้แก่ ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของไทยซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางของ
ภูมิภาคอาเซียน และมีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพือ่นบ้านมากทีส่ดุในภมูภิาค ท�าให้
ได้เปรียบในเรื่องของการค้า การลงทุน การ
คมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางอากาศ หรือ
แม้กระทัง่ศนูย์แสดงสนิค้า เอือ้ต่อการลงทนุ
เพื่อเป็นฐานการผลิตส�าหรับส่งสินค้าไปยัง
ประเทศอื่นในภูมิภาค และการเป ็น
ศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้การลงทุนจากประเทศนอก
กลุม่อาเซยีนจะเข้ามาทีป่ระเทศไทยมากขึน้ 
ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด ้ า น ย า น ย น ต ์  แ ล ะ
อเิลก็ทรอนกิส์อยูแ่ล้ว ท�าให้สามารถต่อยอด
ด้านการลงทุนหรือวิจัยได้ อีกทั้งที่ตั้งของ
ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงภัยธรรมชาติ
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านหลาย
ประเทศ แม้ช่วงที่ผ่านมาไทยต้องเผชิญ
วกิฤตน�า้ท่วมใหญ่ แต่เป็นภยัพบิตัทิีส่ามารถ
พยากรณ์ล่วงหน้าได้และสามารถเตรยีมการ
ป้องกันได้
 ประเด็นที่สองได้แก่ ระดับการ
พัฒนาประเทศของไทยที่ค่อนข้างสูงกว่า

วารสาร
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ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือหน่วยงานท่ี
ท�าธุรกิจกับต่างประเทศอยู่แล้ว ท�าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จาก
ประชาคมอาเซียน ขาดการเตรียมความ
พร้อม และไม่สามารถปรับตัวเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้ทันเวลา นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องภาษา
เป็นสิ่งส�าคัญ ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษา
สากลและภาษากลางในการสื่อสารใน
อาเซียน แต่ความสามารถในการใช้ภาษา
องักฤษของคนไทยยงัต้องเร่งพฒันา จากผล
ส�ารวจของสภาเศรษฐกิจโลก ทักษะภาษา

ของคนไทยอยูใ่นอนัดบัที ่8 จาก 10 ประเทศ
ในอาเซยีน ดกีว่าลาว และกมัพชูาเท่านัน้ ซึง่
เป็นสิง่ทีต้่องเร่งพฒันาเพือ่ไม่ให้สถานการณ์
แรงงานไทยเสียเปรียบในเวทีอาเซียน
 “อีกเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญคือ 
เรื่องของเทคโนโลยีการผลิต ส่วนใหญ่ของ
ไทยยังเป็นเทคโนโลยีขั้นกลาง เนื่องจาก
ต้นทุนการท�าธุรกิจท่ีสูงข้ึนท้ังอัตราค่าจ้าง
แรงงานในประเทศและต้นทุนด้านพลังงาน 
รวมทั้งต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ค่อนข้างสูง ขณะที่นักลงทุนก�าลังมองหา
แหล่งลงทุนใหม่ที่มีต้นทุนแรงงานต�่า การ
ลงทุนในโลกจึงมีแนวโน้มไหลเข้าไปยัง
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้น เช่น 
อนิโดนเีซยี พม่า ท�าให้ไทยมแีนวโน้มสญูเสยี
ความน่าสนใจในการเข้ามาลงทุนมากข้ึน
เรือ่ยๆ ดงันัน้ ไทยจงึต้องปรบัเปลีย่นการท�า
ธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงสร้างความร่วม
มือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
และลดข้อเสียเปรียบในการแข่งขันด้าน
ต้นทุน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการ 
กระจุกตัวของความเจริญเฉพาะในเมือง
ใหญ่ๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ แต่การที่จะ
รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และเพิม่
โอกาสทางด้านการค้า การลงทุน จ�าเป็น
ต้องมีการกระจายความเจริญไปยังจังหวัด
อื่นๆ ด้วย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีโครงการ
ลงทนุเพือ่ด�าเนนิการสร้างการเชือ่มต่อในภมูภิาค
อาเซียนแล้ว ทั้งระบบถนนและระบบราง”

ประชาคมอาเซียนน� ามาทั้ ง
โอกาสและประเด็นท ้าทาย
ส�าหรับการค้าและการลงทุน
 การเปิดเสรทีางการค้าและการลงทนุ
ภายใต้ตลาดเดียว จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้กับทุกประเทศสมาชิกใน
อาเซยีนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการ
ขยายและท�าธุรกิจ เน่ืองจากขนาดของ
ตลาดท่ีใหญ่ขึ้น มีโอกาสใช้ประโยชน์จาก
การประหยัดจากการขยายขนาดการผลิต 
และยังมีโอกาสในการที่จะได้บุคลากรที่มี
ความสามารถสงูมาร่วมงาน จากการเคลือ่น
ย้ายแรงงานวชิาชพีอย่างเสร ีและลดปัญหา
เรื่องการขาดแคลนแรงงานเมื่อเทียบกับ 
ประเทศอื่นๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา 
เนือ่งจากมากกว่าร้อยละ 50 ของประชากร
ในอาเซียนอยู่ในวัยท�างานซึ่งอายุน้อยกว่า 
30 ปี นอกจากน้ี ยังมีโอกาสในการสร้าง
ความเชื่อมโยงกันมากขึ้น จากการปรับลด
และยกเลิกภาษีน�าเข้าระหว่างกัน ซึ่งจะ 
ส่งผลให้ทกุประเทศสามารถใช้วตัถดุบิ และ
ท�าการค้าร่วมกนัได้โดยไม่มข้ีอจ�ากดัในการ
เคลื่อนย้าย ส�าหรับประเทศไทยมีนโยบาย
การสนบัสนนุการลงทนุต่างชาต ิโดยเฉพาะ
การลงทุนที่น�าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี 
การสร ้างนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ
บุคลากร ซึ่งการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุน
จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุจะไม่มข้ีอจ�ากดัในเรือ่งการถอืหุน้ของ

ต่างชาต ิไม่ก�าหนดสดัส่วนการใช้วตัถดุบิใน
ประเทศ และไม่จ�ากัดปริมาณการส่งออก 
อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ปรับสอดคล้อง
กับองค์การการค้าโลก 
 การพฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งในภูมิภาค
อาเซียนของภาครัฐ และการพัฒนาของ
ตลาดเงนิและตลาดทนุ จะช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการท�าธุรกิจทั้งด้านการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ มีโอกาสในการ
ขยายธรุกจิ หรอืเคลือ่นย้ายฐานการผลติไป
ยังประเทศที่ได้เปรียบด้านต้นทุนและท�าเล
ทีต่ัง้ และยงัเป็นการเพิม่โอกาสในการระดม
ทุนและดึงดูดเงินลงทุนใหม่ๆ เข้าสู่ไทยผ่าน
ทางการค้าการลงทุนระหว่างกันที่เพิ่มขึ้น 
ยิ่ งไปกว ่านั้น การรวมกลุ ่มประชาคม
อาเซียนยังสามารถเพิ่มโอกาสในการขยาย
ธุรกิจและท�าการค้ากับประเทศในภูมิภาค 
อื่นๆ  อาทิ ASEAN+3 (จีน, เกาหลีใต้, 
ญีปุ่น่),  ASEAN+6 (3+ อนิเดยี, ออสเตรเลยี, 
นิ ว ซี แ ล น ด ์ )  แ ล ะ  A S E A N + 8 
(6+ สหรัฐอเมริกา, รัสเซีย)
 “แต่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยังมีประเด็นท้าทายในเรื่องที่ธุรกิจไทยต้อง
เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งผม
เหน็ว่า ไทยต้องหลกีเลีย่งการแข่งขนัในเรือ่ง
ราคา และมุ ่งเน้นการใช้นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยขีัน้สงูในพฒันาสนิค้าและบรกิาร
ให ้ตรงความต ้องการของลูกค ้ากลุ ่ม 
เป้าหมายแทน และต้องท�าไปพร้อมๆ กับ
การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับ 
ผู้บริโภคในต่างประเทศ ในด้านการขยาย
การลงทุนไปยังต่างประเทศ ธุรกิจไทยต้อง

เมษายน-มิถุนายน 2556

เศรษฐกิจและสังคม
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เผชิญกับความท้าทายในการลงทุนใน
ประเทศที่ไม่คุ้นเคย ภาษาและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน อาจท�าให้เกิดความเข้าใจผิด
ระหว่างคู ่ค้าต่างประเทศ หรือระหว่าง
นายจ้างชาวต่างชาติและลูกจ้างท้องถิ่น อีก
ทัง้ต้องตระหนกัถงึกฎเกณฑ์และกฎหมายที่
ต่างกันในแต่ละประเทศซึ่งอาจท�าให้การ
ลงทุนล่าช้า ดังนั้น ธุรกิจไทยจะต้องศึกษา
และเตรยีมความพร้อมเป็นอย่างดก่ีอนทีจ่ะ
เข้าไปลงทนุ นอกจากนี ้ยงัมคีวามท้าทายใน
เร่ืองการรักษากลุ ่มคนเก ่งของตนไว ้ 
เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพแรงงานที่ไม่
เหมือนกัน ซึ่งอาจส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ
ไม่เป็นไปตามที่วางไว้ หรืออาจเกิดปัญหา
การแย่งชิงแรงงานฝีมือในบางพื้นท่ีได้ สิ่ง
เหล่านีธ้รุกจิไทยต้องเผชญิ และฝ่าฟันไปให้
ได้ เพื่อพร้อมที่จะแข่งขันกับธุรกิจของชาว
ต่างชาติที่มีมาตรฐานระดับโลก”

ภาคเอกชนต้องเร่งเตรียมพร้อม
เข้าสู่สนามแข่งอาเซียน
 ประ เทศไทยก� าลั ง จะ เข ้ าสู ่
ประชาคมอาเซียนในวันท่ี 31 ธันวาคม 
2558 แต่คุณกานต์ฯ เห็นว่า บรรยากาศ
ความตื่นตัวในสังคมไทยเก่ียวกับประชาคม
อาเซียนยังมีอยู ่ไม่มากนัก การพยายาม
ท�าความเข้าใจถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ และ
การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของประชาคมอาเซียน ยังจ�ากัดอยู ่
เฉพาะผู้ประกอบการเพียงบางกลุ่มเท่านั้น 
ดังนั้น จึงควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา รวมถึงความร่วมมือกันของภาค
เอกชน เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและ
บริการของไทย และพัฒนาตราสินค้าของ
ไทยให้เป็นที่ยอมรับว่า เป็นตราสินค้าที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง พร้อมที่จะเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน
 “ส�าหรับการเตรียมการของภาค
เอกชน จะต ้องศึกษาข ้อมูลเ ก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน อาทิ กฎ ระเบียบ  

ผลประโยชน์ และข้อจ�ากัดต่างๆ  พร้อมไป
กับการประเมินความพร้อมในการปรับตัว
เข้าสู่สนามแข่งขันระดับอาเซียน  ทั้งการ
เรียนรู ้สภาพตลาดอาเซียน คู ่แข่ง การ
บริหารจัดการด้านต่างๆ อาทิ ต้นทุนการ
ผลิต การตลาด และสิ่งส�าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การเตรียมพร้อมในเรื่องของคนให้
มคีวามรูค้วามสามารถในการท�าธรุกจิทัง้ใน
และต่างประเทศ ปรับองค์กรให้มีความ
ยดืหยุน่ และสร้างวฒันธรรมองค์กรทีพ่ร้อม
รบัมอืกบัทกุๆ ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ใน
วนันี ้ทศิทางการแข่งขนัด้านอตุสาหกรรมใน
อนาคต จะเป็นการแข่งขันว่าใครจะมี 
นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ของตนได้ดกีว่ากนั ตราสนิค้าของใครจะเป็น
ที่จดจ�า และใครจะสามารถสร้างความภักดี
ต่อตราสนิค้าได้มากกว่า เพือ่ครองความเป็น
ผู้น�าในอุตสาหกรรมนั้นๆ ภาคเอกชนไม่ว่า
จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก จึงต้องเน้น
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
สนิค้าและบรกิารทีส่ามารถขายได้ ควบคู่ไป
กับการสร้างและพฒันาตราสนิค้าจากระดบั
ท้องถิน่สูภ่มูภิาคอาเซยีน ซึง่การทีจ่ะพฒันา
และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนั้น 
พนัธมติรทางธรุกจิเป็นสิง่ส�าคญั เพราะไม่มี
ใครสามารถเก่งคนเดียว หรือเก่งในทุกๆ 
เรื่องได้ แต่ละคนล้วนมีจุดแข็งของตัวเอง  
ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน 
นอกจากน้ี ภาคเอกชนควรค�านึงถึงการ
ด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล  
ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง 
พอประมาณ ไม่เอารดัเอาเปรยีบชาตสิมาชกิ
อาเซียนอื่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมที่
จะเป็นพลเมอืงทีด่ใีนทกุๆ ชมุชนหรอืสงัคม
ที่จะเข้าไปด�าเนินธุรกิจ”
 
ภาครัฐควรด�าเนินการในเชิงรุก
เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน
 ภาครฐัสามารถช่วยสนบัสนนุการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ภาคเอกชนได้อย่างมาก โดยควรมีการ

ท�างานในเชิงรุกมากขึ้น ทั้งการให้ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักให้
กบัประชาชน ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ของรฐั ให้เข้าใจและตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการเป็นประชาคมอาเซียน มีนโยบาย
ด้านส่งเสริมพัฒนาการศึกษา เพื่อให้มี
มาตรฐานการศึกษาทั้งทางด้านทักษะฝีมือ 
และภาษา รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการ
วจิยัและพฒันา มุง่เน้นสนบัสนนุผูป้ระกอบ
การไทยในเรื่องการลงทุนในกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณค่าสูง และส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ กลุ่มที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและกระบวนการผลิตที่มีนวัตกรรม
ใหม่ ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
และบริการ นอกจากนี้ ยังควรปรับปรุง
สภาพแวดล้อมด้านการลงทุน ปรับขั้นตอน
ให้มีความรวดเร็ว และปรับกฎระเบียบให้มี
ความยืดหยุ่น เพื่ออ�านวยความสะดวกใน
ด้านการค้า การลงทุน พัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริม เร่ง
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสตกิส์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเช่ือมโยง 
ในอาเซียน ทั้งยังเป็นการวางรากฐานการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป
 
บทสรุป
 จากความเหน็ของคณุอสิระฯ และ
คุณกานต์ฯ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น โอกาสและข้อจ�ากัดต่างๆ รวมทั้งข้อ
เสนอแนะในการปรับตัวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่น่า
จะรุนแรงขึ้น ซึ่งส่ิงส�าคัญที่สุดคือ ทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน  
จะต้องร่วมมือและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
เพื่อให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงต่อไป 

วารสาร
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9 เศรษฐกิจและสังคม

แผนรับมือ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศศิธร  พลัตถเดช*   ศวรรณรัตน์ จิตรเกษมส�ำรำญ**  

ในช่วงปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการเตรียมความพร้อมของไทย 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
เนือ่งจากยงัไม่มคีวามชดัเจนในการเตรยีมการ
รองรับผลกระทบและแผนการด�าเนินงานที่
เป็นรูปธรรมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
เพือ่ใช้โอกาสจากความร่วมมอืในอาเซยีนเสรมิ
สร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศและ 
ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติและความเป็น
อยู่ของประชาชน ประกอบกับความตื่นตัวใน
การรบัรูเ้รือ่งประชาคมอาเซียนท่ีมากข้ึนในทกุ
ภาคส่วน  รฐับาลจงึได้มอบหมายให้ ส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาติ (สศช.) จัดท�าร่างกรอบแผนแม่บท
การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
ของประเทศไทย โดยบูรณาการแนวทางการ
ด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
เพือ่เตรยีมความพร้อมของประเทศในการร่วม
ผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียน
ภายในปี พ.ศ. 2558 แล้วน�าเสนอต่อคณะ
รัฐมนตรี 

การเตรยีมความพร้อมของไทย สู.่..ยทุธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ...
 สศช. ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนร่วม
กบัส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง โดยมนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน จ�านวน 2 ครัง้ 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม และ 24 ตุลาคม 2555 รวมทั้งจัดท�ายุทธศาสตร์
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ปี 2558 เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงาน
ของส่วนราชการ รวม
ถึงประเด็นเร่งด่วนที่
ต ้องให ้ความส�าคัญ 
โดยที่ประชุมได ้เห็น
ชอบยุทธศาสตร์การ
เ ข ้ า สู ่ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน ตามที่ สศช. 
เสนอและมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดท�าแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ รวมถึง
วเิคราะห์ความพร้อมของสินค้าและบรกิารของไทยในอาเซยีน และจดัส่งให้ 
สศช. เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการต่อไป 

สาระส�าคัญของยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ปี 2558
 การเตรยีมความพร้อมและใช้โอกาสจากการรวมตวัทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม การเมอืงและความมัน่คงของอาเซยีน รวมท้ังการเชือ่มโยง
ภายในภูมิภาคทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และประชาชน อันจะ
เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและความมัน่คงในรปูแบบต่างๆ เป็นหลกัการ
ส�าคญัทีน่�ามาซึง่การก�าหนดยทุธศาสตร์การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ปี 2558 
ภายใต้แนวทางการพฒันา 8 ยทุธศาสตร์ เพือ่ให้ “ประเทศไทยเป็นสมาชกิ
ที่เข้มแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน” 
ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

เรื่องเด่น

เศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจและสังคม

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ **นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส�านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้า 
บริการ การค้า และการลงทุน มีเป้าหมาย
ในการพฒันาศกัยภาพภาคการผลติ บรกิาร 
การค้าและการลงทุน เพื่อรองรับการเปิด
เสรแีละใช้โอกาสจากการเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว
 จากเป้าหมายการรวมตัวของ
อาเซียนด้านเศรษฐกิจ ท�าให้มีการเคลื่อน
ย้ายในด้านสนิค้า บรกิาร การลงทนุ แรงงาน
ฝีมอื และปัจจยัการผลติต่างๆ อย่างเสรมีาก
ขึ้น ซึ่งจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้
อาเซยีนกลายเป็นตลาดส่งออกอนัดบั 1 ของ
ไทย นับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการใน
การขยายฐานการผลิตและช่องทางของ
สนิค้าและบรกิารในการเข้าถงึตลาดอาเซยีน
ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน ในขณะ
เดียวกันก็เป็นความท้าทายจากการแข่งขัน
และคู่แข่งขันในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ดังน้ันทุก
ภาคส่วนจึงต้องเตรียมพร้อม เพื่อปรับตัว
และยกระดบัขดีความสามารถของตนเองต่อ
การแข่งขันจากภายนอก รวมท้ังใช้โอกาส
จากอาเซียนอย่างเต็มที่
 แนวทางการพัฒนาท่ีส�าคัญ 
ได้แก่  (1) การส่งเสริมการลงทุนในต่าง
ประเทศ โดยจดัตัง้ศนูย์ข้อมลูการลงทนุของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน การก�าหนดสิทธิ
ประโยชน์/มาตรการการเงินการคลังท่ี
เหมาะสมเพื่อจูงใจผู้ประกอบการ เป็นต้น  
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร 
อตุสาหกรรม และบรกิาร รวมทัง้การพฒันา
ปรับปรุงพันธุ์  (3) การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าและบริการ โดยเร่งขยาย
การจั ดท� าข ้ อตกลงการยอมรับร ่ วม  
(Mutual Recognition  Arrangement 
:MRA) ด้านการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้า การพัฒนามาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นอกจากนี้ ควร
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและส่งเสริม
ด้านการตลาดของสินค้าและบริการ เพื่อ
สร้างค่านยิมของสนิค้าไทยให้เป็นทีรู่จ้กัและ
ยอมรับในตลาดอาเซียนและตลาดโลกด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม  
มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมและประกันความเส่ียง มีสภาพ
แวดล้อมความเป็นอยูท่ีม่ัน่คงและปลอดภยั 
ท่ามกลางพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้
ความร่วมมอืในอาเซยีนทีใ่กล้ชดิกนัมากขึน้ 
เช่น การเคลือ่นย้ายทนุ แรงงาน การเลือ่นไหล
ของวัฒนธรรม เป็นต้น จะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต ความมั่นคงในชีวิต สภาพ
แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชวีภาพ ดงันัน้ ประเทศไทย
จึงต้องเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและระบบการคุ้มครองทาง
สังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาการ
ด�าเนินการที่ เกี่ยวข้องให้ก ้าวหน้าและ
ประสานเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ 
“คน” มคีณุภาพชวีติทีด่ ีมศีกัยภาพและอยู่
ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุในสงัคมทีม่คีณุภาพ 
สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนอย่าง
ยั่งยืน 
 แนวทางการด�าเนนิการทีส่�าคญั 
ประกอบด้วย  (1) การคุ้มครองและระบบ
สวัสดิการทางสังคม โดยส่งเสริมระบบ
คุ ้มครองทางสังคมด้วยการพัฒนาระบบ 
ภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมระบบสวัสดิการใน
ระดบัชมุชน ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของกลุม่
คนพิการและด้อยโอกาสในอาเซียน การ
พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 
(2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมและความ 
เป็นอยู่ โดยให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
งานตามพันธกิจในพิมพ์เขียวอาเซียน ส่ง
เสรมิและสร้างความร่วมมอืด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ พัฒนากฎระเบียบ และมาตรฐานที่
สอดคล้องกนัของอาเซยีน เป็นต้น  (3) ความ

ร ่ ว ม มื อ เพื่ อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนา
คณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ
ผูพ้กิารและผูด้้อยโอกาส 
การเพิ่มศักยภาพ ใน

การเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ
โรคอุบัติซ�้ าในระดับภูมิภาค และการ
บรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนา
โครงสร ้างพื้นฐานและโลจิสติกส ์  มี 
เป้าหมายในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานให้
มีความเชื่อมโยงและมีขีดความสามารถใน
การรองรบั พร้อมทัง้มกีฎ ระเบยีบทีอ่�านวย
ความสะดวกทั้งการค้าและการลงทุน   
 การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
โลจสิตกิส์ ให้ความส�าคญัในการเตรยีมความ
พร้อมและการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกทัง้ทางด้านคมนาคม
ขนส่ง พลงังาน และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทั้งภายในประเทศและการให้ความช่วย
เหลอืทางการเงนิแก่ประเทศเพือ่นบ้าน เพือ่
ให ้เกิดการเชื่อมโยงโครงสร ้างพื้นฐาน
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน
ในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและรองรับ
ปริมาณการค้าและการลงทุนในภูมิภาคที่
คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
 แนวทางการด�าเนนิงานให้ความ
ส�าคัญกับพัฒนาการขนส่งสินค้าและการ
เดินทางภายในประเทศ เพื่อลดต้นทุน 
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และเพิ่มทาง
เลือกในการเดินทางของประชาชนและ
บรรเทาปัญหาจราจรที่ติดขัดในเขตชุมชน
เมือง  รวมทั้งจะช่วยอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่นกัท่องเทีย่วในการเดนิทางเข้าสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศได้อย่าง
สะดวก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนา
ทรพัยากรมนษุย์  มเีป้าหมายในการพฒันา
มาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะ
ฝีมอืและภาษา โดยมกีลุ่มเป้าหมายทีส่�าคญั 
ได้แก่ การศึกษา แรงงาน/ผู้ประกอบการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐ  
 จากความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียน ซึ่งให้ความ
ส� า คัญกับการพัฒนาด ้ านการศึ กษา 
สวัสดิการสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงวิทยาศาสตร ์และ

วารสาร
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เทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีสนับสนุน
และเสรมิสร้างศกัยภาพด้านทกัษะและองค์
ความรู้ของเยาวชน แรงงาน และบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับความต้องการ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติและความเป็น
อยูท่ีด่ขีึน้ให้แก่ประชาชนในอาเซยีนอกีด้วย
 แนวทางการด�าเนนิงานทีส่�าคญั 
ได้แก่  (1) ด้านการศึกษา โดยพัฒนาการ
ศึกษาให้เป็นวาระการพัฒนาของอาเซียน 
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษและภาษาอืน่ในอาเซยีน รวมทัง้
พฒันาสมรรถนะและความรูท้ีส่อดคล้องกบั
โครงสร้างการผลิตและบริการตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานรองรับอาเซียน  
(2) ด้านแรงงานและผูป้ระกอบการ ให้ความ
ส�าคัญกับการยกระดับฝีมือแรงงาน การ
พัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
คุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล (3) ด้านบุคลากรภาครัฐ มุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะรองรับการ
ปฏิบัติงานภายใต้ประชาคมอาเซียน การ
ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
ภาครัฐให้เอื้อต ่อการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัวชิาการทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการ
ศกึษาวจิยัเพ่ือก�าหนดแนวทางในการพฒันา
ทักษะและองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
 ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนา
กฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเป้าหมายใน

การปรั บปรุ ง กฎหมาย  กฎ 
ระเบียบที่อ�านวยความสะดวก
การค้า การลงทุน และสอดรับกับ
พันธกรณีและข้อตกลงต่างๆ 
  การด�าเนินการสู่การ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการ
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  
กฎระเบียบในปัจจุบัน ให้มีความ
ทันสมัย สามารถใช้บังคับได้อย่าง

เป็นรปูธรรม สอดคล้องกบัพนัธกรณแีละข้อ
ตกลงอาเซียน เพื่อให้เป้าหมายการรวมตัว
กนัในอาเซยีนเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ อกีทัง้
ต้องค�านึงถึงการอ�านวยความสะดวกด้าน
การค้า การลงทุน และการปกป้องผล
ประโยชน์ภายในประเทศ 
 แนวทางการด�าเนินงานทีส่�าคญั 
ประกอบด้วย  (1) การพัฒนากฎหมายให้
สอดคล้องกับพันธกรณี ให้ความส�าคัญกับ
การปรับปรุงแก้ไข และผลักดันกฎหมาย
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน และ
การท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
สอดคล ้องกับพันธกรณีและพร ้อมสู ่
ประชาคมอาเซียน เพิ่มมาตรการกลไกทาง
กฎหมายด้านสงัคม รวมทัง้การคุม้ครองสทิธิ
ประชาชน การพัฒนาฐานข ้อมูลด ้าน
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
อาเซียน และขับเคล่ือนความร่วมมือด้าน
งานยุติธรรมกับกลุ ่มประเทศสมาชิก  
(2) การพัฒนากฎหมายเพื่ออ�านวยความ
สะดวกการค้าและการลงทุน โดยให้ความ
ส�าคญัในด้านความปลอดภัยของสินค้า เพือ่
ใช้เป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการ
จ�าหน่ายสินค้าอันตราย พัฒนากฎหมาย
แรงงาน ระบบการบริหารจัดการและการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน  (3) การปกป้องผล
ประโยชน์/เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
ให้ความส�าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บงัคบัใช้กฎหมาย พฒันาแนวทางการก�ากบั
ดูแลการรวมธุรกิจของไทยให้สอดคล้องกับ
หลกัปฏบิติัทีเ่ป็นสากล แก้ไขกฎหมายทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการ 
กระจายรายได้และเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขัน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความ
ส�าคญัของอาเซยีน มเีป้าหมายให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ
ของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยมี 
กลุม่เป้าหมายทีส่�าคญั ได้แก่ ภาคประชาชน  
ภาคแรงงาน/ผู้ประกอบการ และภาครัฐ
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก
ถึงความส�าคัญเกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ท�าให้ขาดการเข้าถึง
โอกาสส�าคัญในการใช้ประโยชน์จากการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเตรียม
พร้อมต่อการจัดการด้านสังคมทั้งแรงงาน 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะ
ต้องมีความตระหนักรับรู้เรื่องอาเซียน และ
จะเป็นการต่อยอดไปสู่การสร้างอัตลักษณ์
อาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันตามเป้าหมายและ
พันธกรณีของประชาคมต่อไป 
 แนวทางการด�าเนินงานทีส่�าคัญ 
ประกอบด้วย  (1) ภาคประชาชน โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของ
อาเซยีน ทัง้ทางด้านศลิปวฒันธรรม ศาสนา 
และความเป็นมาของคนในภูมิภาค เพื่อ
สร้างความสมัพนัธ์และทศันคตทิีด่รีะหว่างกนั
กับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมท้ังการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาและการวจิยั เพือ่
สร้างมาตรฐานความเข้าใจในเรื่องอาเซียน
ร่วมกนั  (2) ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
โดยให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�า และรวดเร็ว โดย
เฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  (3) ภาครัฐ โดยให้ความส�าคัญกับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่
ข้าราชการ รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตลอดจนสนั บสนุ นการแลก เปลี่ ยน
ประสบการณ์กับต่างประเทศ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องของศิลปวัฒนธรรม 
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และเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
สมาชิก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันอย่างราบรื่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้างความ
ร่วมมอืด้านการเมอืงและความมัน่คงเพือ่น�า
ไปสู่ภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และ
สันติภาพร่วมกัน 
 การเสริมสร้างความมั่นคงในการ
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน มจีดุมุง่หมายในการ
สร้างความร่วมมือด้านการเมือง และความ
มั่ นคง  เ พ่ือ ให ้ภูมิภาคมีบรรทัดฐาน  
มเีอกภาพ และสนัตภิาพร่วมกนั โดยส่งเสรมิ
ความเข้าใจและยอมรับในระบอบการเมือง 
การปกครองของประเทศในประชาคม
อาเซยีน สนบัสนนุให้เกดิการสร้างเครอืข่าย
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน เพือ่ให้เกดิ
ความร่วมมือ เกื้อกูลกัน ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัคกุคามข้ามชาตใินทกุรปูแบบ 
โดยเฉพาะการต่อต้านการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาต ิปัญหายาเสพตดิ การ
ร ่ วมมือและให ้ความช ่ วย เหลือด ้ าน
มนุษยธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ที่เกิดจากปัญหาภัยพิบัติ การเสริมสร้าง

ความร่วมมอืด้านการป้องกนั
ทางการทหารและความ
มั่นคง ในการบริหารจัดการ
พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและ

ทางทะเลของประเทศในประชาคมอาเซยีน 
พร้อมทัง้สนบัสนนุและส่งเสรมิธรรมาภบิาล
ในกระบวนการด�าเนินการ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การเพิม่ศักยภาพ
ของเมอืงเพือ่เชือ่มโยงโอกาสจากอาเซยีน 
มเีป้าหมายในการพฒันาเมอืงให้มศีกัยภาพ
ที่จะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะ
ผลกัดนัให้เกดิความเชือ่มโยงระหว่างกนัของ
ประเทศสมาชิกมากขึ้น นับเป็นโอกาสของ
ไทยท่ีจะน�าความเชื่อมโยงดังกล่าวมาใช้
พัฒนาศักยภาพของเมืองหลวงและเมือง
ส� าคัญ โดยสร ้ างความโดดเด ่นและ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละเมือง เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่ม
มากขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 
2558 แนวทางการพัฒนาเมืองส�าคัญที่มี
ศกัยภาพจ�าแนกออกเป็น 7 กลุม่เมอืง ได้แก่ 
เมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่อง
เทีย่ว เมอืงการศกึษานานาชาต ิเมอืงบรกิาร
สขุภาพ เมอืงชายแดนเพือ่การค้า การลงทนุ 

และเมืองเกษตร รวมทั้งการมองแบบภาพ
รวม เพื่อการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพอื่นๆ 
ของประเทศด้วย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่าง
เป็นรูปธรรม ...
 ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วน
ราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่า (วาระ
พิเศษ) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
2555  สศช. ได้น�าเสนอยทุธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) เพื่อน�าไปสู่การระดม
ความเห็นและก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐในเชิงบูรณาการ โดยได้
ก�าหนด 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการ
พัฒนาประเทศในระยะ 10-15 ปี ข้างหน้า 
โดยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
2 พฤศจกิายน 2555 ได้มอบหมายให้หน่วย
งานที่ เกี่ ยวข ้องจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ให้
สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รวมทั้งใช้
เป็นกรอบในการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ใน
ระดบัประเทศสูก่ารปฏบิตัเิชงิพืน้ทีโ่ดยกลุม่
จังหวัดและจังหวัดอย่างสอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ

เ มื่ อ ยุ ท ธศาสตร ์ ก า ร เข ้ า สู ่
ประชาคมอาเซียนผนวกเป็น
ส ่ วนหนึ่ ง ขอ งยุ ท ธศาสตร ์
ประเทศ ...
 ในการประ ชุมหั วหน ้ าส ่ วน
ราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่า (วาระ
พิเศษ) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้มี 
มติให ้ผนวกรวมยุทธศาสตร ์การเข ้าสู ่
ประชาคมอาเซียน ป ี  2558 เข ้ากับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ ในการน้ี สศช. ได ้
บูรณาการทั้งสองยุทธศาสตร์เข้าด้วยกัน 
ยุทธศาสตร์ประเทศจึงประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์เช่นเดิม โดยมีองค์ประกอบเพิ่ม
ขึ้นจาก 28 ประเด็นหลักเป็น 30 ประเด็น
หลัก และเพิ่มแนวทางทางการด�าเนินการ
จาก 56 แนวทางเป็น 79 แนวทาง ซึ่ง
ยทุธศาสตร์ประเทศ 4 ยทุธศาสตร์ ประกอบ
ด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศเพือ่หลดุ

พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth and Competit iveness)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล�้า (In-
clusive Growth)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

เติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green 
growth)  และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง
สมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายใน
ภาครัฐ (Internal Process) 

วารสาร

เมษายน-มิถุนายน 2556
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การประชมุบรูณาการยทุธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ...
 วันที่ 7 มกราคม 2556 นายก
รัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3 
โดย สศช. ได้น�าเสนอแผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการ รวมทั้งประเด็นที่ต ้องเร่ง
ด�าเนินการก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปี 2558  เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการก่อนปี 2558
 ทั้งนี้ จากแผนงาน/โครงการที่ได้
เสนอมานั้น ยังมีเป้าหมายท่ีเช่ือมโยงกับ
กรอบแนวคดิของยทุธศาสตร์ไม่ชัดเจน และ
ส่วนใหญ่เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นภารกจิปกตขิอง
หน่วยงาน อกีทัง้ยงัมปีระเดน็ทีค่วรให้ความ
ส�าคญัเพ่ิมเตมิ ทีป่ระชมุจงึมมีตใิห้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการบรูณาการแผนปฏบิตัิ
การยุทธศาสตร์ประเทศให้มีความชัดเจน 
และจัดท�าโครงการส�าคัญ (Flagship  
project) ที่จะด�าเนินการระหว่างปี 2556-
2561 ซึ่ งตอบสนองต ่อเป ้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ใน 4 ด ้าน ประกอบด้วย   
(1) การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม  (2) การ
สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  (3) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน  และ (4) การ
ลดรายจ่าย เพื่อให้ส�านักงบประมาณน�าไป
ใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

ประเด็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งด�าเนิน
การก่อนการเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558

ด้านเศรษฐกิจ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ เช่น  (1) พัฒนาระบบ
ทางหลวงภายในเช่ือมโยงกับทางหลวง
อาเซียนผ่านด่านที่ส�าคัญ  (2) ก่อสร้างถนน
มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบรุ ีเพือ่รองรบั
การเชื่อมโยงท่าเรือทวาย  (3) เปิดประมูล
รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง  (4) พัฒนา
ระบบรถไฟทางคู ่ 6 เส้นทาง เป็นต้น  

รวมทัง้พฒันาประสทิธภิาพด่านทีเ่ป็นประตู
เชือ่มโยงการค้าอาเซยีน และเชือ่มโยงข้อมลู
ระหว่าง National Single Window กับ
ระบบภายในของหน่วยงานราชการ 
 เร่งผลักดันการออก/ปรับปรุง
กฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
กฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า 
หลักประกันทางธุรกิจ สัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ รวมถงึกฎหมายก�ากบัดแูล
ธุรกิจบริการที่มีข้อจ�ากัดด้านสัดส่วนผู้ถือ
หุ้นของต่างชาติ เป็นต้น

สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา
 ให้การคุ้มครองทางสังคม จัด
บริการสาธารณะและปรับระบบสวัสดิการสังคม 
ที่จ�าเป็นแก่แรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม
 พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ
และภาษาส�าคัญอื่นๆ ในอาเซียน โดยจัด
ท�าการสอนและโปรแกรมสอนภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนให้บุคลากร
ภาครัฐ SMEs และประชาชน 
 ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของ
สถาบนัอดุมศกึษาให้มคีวามสอดคล้องกนั
ในอาเซียน  และน�าร ่องการยอมรับ
มาตรฐานหลักสูตรร ่วมกันกับประเทศ
อาเซยีน รวมทัง้จดัท�าแผนการผลติบคุลากร
เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานอาเซียน 

การเมืองและความมั่นคง
 พัฒนาระบบยุ ติ ธ ร รมและ
ปรบัปรงุกฎหมาย ให้มคีวามน่าเชือ่ถอืและ
ส ่งเสริมการเข ้าถึงระบบยุติธรรมของ
ประชาชน 
 ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ
และเอกชน เช่น การใช้แนวปฏบิตักิารก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี  (ASEAN Corporate  
Government) ในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่รวมถงึ
การต่อต้านการฟอกเงิน 
 แก้ปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้ง
และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาเซียน 
ต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และ 
ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรม

ข้ามชาต ิและการค้ามนษุย์ ร่วมกบัประเทศ
ภาคีสมาชิกภูมภิาคเอเชีย-แปซฟิิก (ASEAN 
Regional Forum - ARF)  รวมทั้งควบคุม
การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย อย่าง 
เข้มงวดร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

การเตรียมการของภาครัฐ
 เร่งพัฒนาระบบการบริหารภาค
รัฐให้เป็น E-Government และการให้
บรกิารประชาชนในรปูแบบ E-Service เพือ่
ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินงาน รวมทั้งอ�านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนไทยและ
อาเซียน
 จดัตัง้ ASEAN Unit และพฒันา
บุคลากร ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีมี
เขตติดต ่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ประสานงานเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะ

บทสรุป
 จากการด�าเนนิการทีผ่่านมา สศช. 
และหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง ได้ร่วม
กันขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ให้มีทิศทางท่ี
สอดคล้องกันผ่านยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
แผนรับมือของประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
การเป็นศนูย์กลางการเชือ่มโยงเศรษฐกจิใน
ภูมภิาค รวมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการด�ารง
ชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้โอกาสการรวมเป็น
ประชาคมอาเซยีน  อย่างไรกต็าม ความร่วม
มือระหว่างทุกภาคส่วนจะเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะช่วยผลักดันให้การขับเคล่ือนผ่าน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดผลส�าเร็จและเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคมได้  

 เอกสารอ้างอิง
 เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน  
ปี 2558 ครั้งที่ 2, วันที่ 24 ตุลาคม 2555

 เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3, วันที่ 7 มกราคม 2556 

เมษายน-มิถุนายน 2556
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แรงงาน
อกนิษฐ์  ชุมนุม* 

ไทยในยุคประชาคมอาเซียน

 การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ในวนั
ที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ภายใต้
แนวคิดในการสร้างความร่วมมือกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ใน 3 
เสาหลัก ทั้งมิติด้านการเมืองและความ
มั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านครั้ง
ส�าคัญอีกครั้งของประชาชน และภาคีทุก
ภาคส่วนในประเทศและภูมิภาค 

 ส�าหรับภาคแรงงานซึ่งถือว่าเป็น
ฐานส�าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนสามารถพิจารณาได้เป็น 2 มิติ คือ 
มิติทางด้านเศรษฐกิจ จะท�าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือหรือแรงงานที่มี
ทักษะสูงในวิชาชีพส�าคัญอย ่างเสรีใน
ระหว่างประเทศสมาชกิ ตามกรอบข้อตกลง
ยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition 
Agreements: MRAs) นอกจากน้ี การรวมตวั
เป็นประชาคมและเป็นฐานการผลติเดยีวกนั 
จะท�าให้เศรษฐกิจภูมิภาคมีศักยภาพการ
ผลิตที่สูงขึ้น และจะท�าให้เกิดการขยายตัว
ของการค้าและบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อโครงสร้างตลาดแรงงาน การจ้างงาน รวม
ถงึโลกของการท�างานของแรงงานไทยในทกุ
ระดับ ขณะเดียวกันในมิติทางด้านสังคม
และวฒันธรรม จะช่วยส่งเสรมิความร่วมมอื
ของประเทศสมาชิกในการพัฒนาแรงงาน 
การส่งเสรมิการจ้างงาน การพฒันาคณุภาพ
ชีวิตและความม่ันคงทางสังคมของแรงงาน
ในทุกระดับ รวมทั้งแรงงานที่โยกย้าย
ถิ่นฐานภายในภูมิภาค 

ผลกระทบของประชาคมอาเซยีน
ต่อภาคแรงงานของไทย : มิติ
ด้านเศรษฐกิจ
ผลกระทบต่อแรงงานตามกรอบข้อตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 ภายใต ้ แผนบู รณาการด ้ าน
เศรษฐกิจเพื่อน�าไปสู ่การรวมตัวเป ็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blue-
print) ที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 
การส่งเสริมความเป็นตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน จะท�าให้เกิดการเปิดเสรีโดยมี
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน 
และแรงงานฝีมืออย่างสะดวกและเสรีมาก
ยิ่งขึ้น  ส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ
อย่างเสรี (Free Flow of Skilled Labor) 
ซึง่ประเทศสมาชกิได้จดัท�าข้อตกลงยอมรบั
ร่วมกัน (Mutual Recognition Agree-
ments: MRAs) ไปแล้ว 7 สาขาวิชาชีพชั้นสงู 
ได ้ แก ่  วิ ศวกร พยาบาล สถาปนิก  
นักส�ารวจ นักบัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ ซึ่ง

เป็นวิชาชีพที่มีความเช่ียวชาญ (Profes-
sional) และอีก 1 กลุ่มอาชีพที่เป็นแรงงาน
กึ่งทักษะ คือ การท่องเที่ยว ในสาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว จ�านวน 32 
ต�าแหน่งงาน

 การจัดท�าข้อตกลงว่าด้วยการ
ยอมรบัร่วม หรอื MRAs ดงักล่าว เป็นกรอบ
ข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ที่ระบุถึงคุณสมบัติของวิชาชีพส�าคัญท่ีจะ
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่
ขึ้นทะเบียนในประเทศต้นทาง ให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ  
ได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย คุณสมบัติด้านการ
ศึกษา ประสบการณ์การท�างาน การผ่าน
การทดสอบความรู้ คุณสมบัติที่สอดคล้อง
ตามนโยบายการพัฒนาวิชาชีพอย ่าง 
ต่อเน่ือง (Continuing Professional  
Development: CPD) ของประเทศปลาย
ทาง และการรับรองจากสภาวิชาชีพเกี่ยว
กับประวัติด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ  กรอบข้อตกลงข้างต้นจงึ
เปรยีบเสมอืนการอ�านวยความสะดวกให้กบั

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม
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ไทยในยุคประชาคมอาเซียน

แรงงานฝีมือในกลุ่มดังกล่าวท่ีมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดให้สามารถเคลื่อน
ย้ายในกลุ่มสมาชิกได้ง่ายขึ้น 
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละ
ประเทศมรีะดบัของการออกใบอนญุาตทาง
วิชาชีพที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ความท้าทาย
ที่ส�าคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ
ในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ การต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของประเทศทีเ่ข้าไปท�างาน 
ยกตวัอย่างเช่น กรณปีระเทศไทย นกัวชิาชีพ
แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ที่มาจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเข้ารับการ
ทดสอบความรู้ภาษาไทย ซึ่งนักวิชาชีพจาก
ประเทศต่างๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในภาษาไทยเป็นอย่างดี  กฎระเบียบต่างๆ 
จึงเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีด้านแรงงาน
ฝีมือ มิใช่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่เป็น
ประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ และยัง
มิได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลง 
MRAs อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวอาจมี
ความจ�าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
ต่างๆ โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของประเทศ
และประชาคมอาเซียนเป็นส�าคัญ
 ฉะนั้น หากเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซยีนแล้ว คาดว่าการเคลือ่นย้ายแรงงาน
ฝีมือเสรีตามกรอบข้อตกลง MRAs จะไม่
ส่งผลกระทบต่อแรงงานระดับนักวิชาชีพ
ไทย ใน 8 สาขามากนัก เนื่องจากข้อจ�ากัด
ทางกฎระเบียบ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
วิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปกป้องและข้อ 

ได้เปรียบของผู้ประกอบวิชาชีพไทย จาก
ข้อมูลรายงานการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านการผลติและพฒันาก�าลงัคนเพือ่
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของ
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2555) 
ซึ่งสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพใน 7 สาขา
วชิาชพีชัน้สูง พบว่า หากพจิารณาในเชิงการ
แข่งขันภายในประเทศเมื่อเปิดประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ 
อีกหลายประการ ทั้งในด้านของระบบและ
คุณภาพการศึกษา รวมถึงศักยภาพแรงงาน
ของประเทศไทยทีอ่ยูใ่นแถวหน้าเมือ่เปรยีบ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน นอกจากนี้
การเคลือ่นย้ายแรงงานของคนไทยจะมน้ีอย 
เนือ่งจากคนไทยมนีสัิยรกัสบาย ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง จึงไม่อยากย้ายไปท�างานต่าง
ประเทศ ท�าให้ไม่น่ากังวลมากนักส�าหรับ
สถานการณ์ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า อย่างไร
ก็ตาม ภาครัฐควรก�าหนดมาตรการในการ
ป้องกันการเคลือ่นย้ายออกไปท�างานของนกั
วิ ช า ชี พ ไทย  เ นื่ อ ง จ ากพบว ่ าป ระ เทศ 
อื่นๆ อาทิ สิงคโปร์ ได้ก�าหนดมาตรการใน
การให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การให้สัญชาติ 
เพื่อดึงดูดนักวิชาชีพที่มีความสามารถสูง 
โดยเฉพาะแพทย์ เข้าไปท�างานในประเทศ
นอกจากนี ้เมือ่พจิารณาในเชิงผลกระทบใน
ภาพรวม การเคลือ่นย้ายแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานระดบัสงูทีเ่ป็นนกัวชิาชพีตามกรอบ
ข้อตกลง อาทิ ในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ 

พยาบาล อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังมีระดับการ
พัฒนาที่แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะการ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกจากประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาอยู ่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
ไปท�างานในประเทศที่มีระดับการพัฒนา 
ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ 
ให้บริการสาธารณสุขในประเทศต้นทาง  
เนื่องจากนักวิชาชีพต่างๆ เหล่านั้น ถือเป็น
กลไกส�าคัญในการพฒันาประเทศ และยงัไม่
เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกล 

ผลกระทบต่อแรงงานไทยกลุ่มอื่นๆ 
 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน จะส่งผลท�าให้เกดิการขยายตวัของ
การค้า บริการในสาขาต่างๆ ภายใต้ตลาด
และฐานการผลติเดยีวกนั  การพฒันาห่วงโซ่
การผลิตภายในภูมิภาค ตลอดจนการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จะท�าให้เกิดการ
ลงทุนทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่
ต่างๆ ซึง่จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงในมติิ
ต่างๆ ของโครงสร้างตลาดแรงงานและการ
จ้างงานของประเทศไทย  แม้ว่าการเคลื่อน
ย้ายแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย
ผ่านการยื่นขออนุญาตตามกฎหมายท่ี
ก�าหนด จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ปกติอยู่แล้ว แต่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จะท�าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของความต้องการ

ตารางการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRAs) ในสาขาบริการวิชาชีพ 8 สาขา

ที่มา : ส�านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
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ตารางการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (MRAs) ในสาขาบริการวิชาชีพ 8 สาขา 
ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม(MRAs) วันและสถานที่ลงนาม 

สาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม 9 ธันวาคม 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 
สาขาบริการวิชาชีพพยาบาล 8 ธันวาคม 2549 ณ เมืองเซบู ฟิลิบปินส์ 
สาขาบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 19 ธันวาคม 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ 
สาขาบริการวิชาชีพการส ารวจ 
สาขาบริการวิชาชีพบัญช ี 26 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย 
สาขาบริการวิชาชีพแพทย์ 
สาขาบริการวิชาชีพทันตแพทย์ 
สาขาบริการวิชาชีพท่องเที่ยว 9 มกราคม 2552 ณ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยประเทศสมาชิก

ทั้งหมด ยกเว้นประเทศไทย 
9 พฤศจิกายน 2555 โดยไทย ณ กรุงเทพมหานคร 

ที่มา : ส านักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) 
 

การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม หรือ MRAs ดังกล่าว เป็นกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่ระบุถึงคุณสมบัติของวิชาชีพส าคัญที่จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่ขึ้นทะเบียน
ในประเทศต้นทาง ให้สามารถประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย คุณสมบัติด้าน
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน การผ่านการทดสอบความรู้ คุณสมบัติที่สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development : CPD )ของประเทศปลายทาง และการรับรอง
จากสภาวิชาชีพเกี่ยวกับประวัติด้านเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ  กรอบข้อตกลงข้างต้นจึง
เปรียบเสมือนการอ านวยความสะดวกให้กับแรงงานฝีมือในกลุ่มดังกล่าวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่
ก าหนดให้สามารถเคลื่อนย้ายในกลุ่มสมาชิกได้ง่ายขึ้น  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละประเทศมีระดับของการออกใบอนุญาตทางวิชาชีพที่แตกต่างกัน  
ดังนั้น ความท้าทายที่ส าคัญของการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ การต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของประเทศที่เข้าไปท างาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีประเทศไทย นักวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และ
พยาบาล ที่มาจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาไทย ซึ่งนักวิชาชีพจากประเทศ
ต่างๆ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี  กฎระเบียบต่างๆ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีด้าน
แรงงานฝีมือ มิใช่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ และยังมิได้รับการแก้ไขให้
สอดคล้องกับข้อตกลง MRAs  อย่างไรก็ตามในระยะยาว อาจมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและประชาคมอาเซียนเป็นส าคัญ 

ฉะนั้น หากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว คาดว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบข้อตกลง 
MRAs จะไม่ส่งผลกระทบต่อแรงงานระดับนักวิชาชีพไทย ใน 8 สาขามากนัก  เนื่องจากข้อจ ากัดทาง
กฎระเบียบ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติวิชาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปกป้องและข้อได้เปรียบของผู้ประกอบวิชาชีพ

ฟิลิปปินส์
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ก�าลังคนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการแข่งขันในด้านคุณภาพของก�าลังคนใน
ภูมิภาคโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะฝีมือของประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ส�าหรับผลกระทบของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนต่อภาคแรงงานของไทย 
จ�าแนกตามระดับของแรงงาน มีดังนี้ 
 1.  แรงงานระดับผู้จัดการ การ
เข้าสู่ประชาอาเซียนจะท�าให้เกิดการสร้าง
บรรยากาศในการลงทุนและประกอบธุรกิจ
ในภูมิภาคมากขึ้น แต่จะท�าให้แรงงานไทย
กบัแรงงานของอาเซยีนมกีารแข่งขนัทีส่งูขึน้
ด้วย โดยเฉพาะต�าแหน่งงานท่ีใช้ความรู้
ความสามารถสูง จากข้อมูลของกระทรวง
แรงงาน ณ เดือนธันวาคม 2555 เมื่อ
พิจารณาจากต�าแหน่งงาน พบว่า แรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูก
กฎหมายและประกอบอาชีพในระดบันี ้มถีงึ
ร้อยละ 64.052  ความท้าทายที่ส�าคัญของ
แรงงานในกลุ่มนี้ คือ การพัฒนาและรักษา
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะในการ
ท�างานอย่างต่อเนื่อง นอกจากทักษะและ

แผนภาพการวิเคราะห์ผลกระทบด้านแรงงาน

ที่มา : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

มีการแข่งขันจากภายนอกประเทศสูงขี้น

ขาดแคลนบางสาขา
ทดแทนจากต่างชาติและต่างธุรกิจได้

ขาดแคลน
ทดแทนได้ยาก
ต้นทุนแรงงานจะสูงขึ้น
ต้นทุนในระบบบริหารงานบุคคลจะสูงขึ้น

ขาดแคลน
ต้องการทดแทนจากแรงงานต่างชาติ
ต้นทุนแรงงานจะสูงขึ้น

Management

Professional

Skill

Laber

ความรูใ้นงานทีท่�าแล้ว แรงงานในกลุ่มนีต้้อง
มีทักษะการเป็นผู้น�าหรือการมีภาวะผู้น�า 
(Leadership) ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับ
ความส�าเร็จของผู้น�าที่จะน�าองค์กรไปสู่
เป้าประสงค์ นอกจากนี ้จ�าเป็นต้องมทีกัษะ
ในการสื่อสาร และทักษะในการท�างานกับ
กลุม่คนทีม่คีวามหลากหลาย โดยเฉพาะการ
เรยีนรูแ้ละการใช้ประโยชน์จากรปูแบบการ
ท�างานและวัฒนธรรมของประชาชนชาติ
ต่างๆ 
 2. แรงงานระดับวิชาชีพ  เมื่อ
พิจารณากรอบการเปิดเสรีการค้าบริการ
ของอาเซียน แรงงานวิชาชีพในสาขาต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง จะมีโอกาสในการท�างานและ
รายได้ที่ดียิ่งขึ้น  กลุ่มที่จะได้ประโยชน์มาก 
อาทิ แรงงานวิชาชีพโดยเฉพาะในสาขา
สุขภาพ ความงาม และการท่องเที่ยว ซึ่ง
ประเทศไทยมศีกัยภาพในการเป็นศนูย์กลาง

ของอาเซียน และคาดว่าจะมีผู ้เข้ามาใช้
บริการมากขึ้น โดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน  อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอาจส่งผลกระทบต่อการ
ให้บริการของคนไทยที่จะขาดแคลนในบาง
พืน้ทีข่องประเทศเพิม่มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะ
บุคลากรในวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ และ
พยาบาล  ถงึแม้การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
จะมกีารอ�านวยความสะดวกให้มกีารเคลือ่น
ย้ายไปประกอบวชิาชพีในประเทศสมาชกิอืน่ๆ 
ได้ง ่ายขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพท่ี
เชี่ยวชาญอยู่ภายใต้กรอบข้อตกลง MRAs 
ซ่ึงสามารถทดแทนการขาดแคลนบุคลากร
กลุ่มดังกล่าวในประเทศได้ แต่กฎระเบียบ
ภายในประเทศของแต่ละประเทศยังไม่เอื้อ
อ�านวยให้แรงงานวชิาชพีจากอาเซยีนเข้าไป
ท�างานในประเทศได้โดยง่าย 
 3. แรงงานระดับกลางหรือ
แรงงานทักษะ การเข้าสู่ประชาอาเซียนจะ
ท�าให้มโีอกาสได้รบัประโยชน์ผ่านการลงทุน
ที่ เข ้ามาสู ่ประเทศไทย และจากความ
ต้องการแรงงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในสายวิชาชีพ
ระดับช่างเทคนิคและระดับฝีมือ ซ่ึงอยู่ใน
สาขาทีต่ลาดแรงงานต้องการ อาท ิช่างเชือ่ม 
ช่างเครือ่งมอืกล และช่างยนต์ อย่างไรกต็าม 
ปัจจุบัน ประเทศไทยอยู ่ในภาวะที่ภาค
อุตสาหกรรมก�าลังประสบปัญหาของการ
ขาดแคลนแรงงานทกัษะอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 
เน่ืองจากปัญหาค่าแรงยังไม่จูงใจ และค่า
นิยมในการเรียนต ่อระดับอุดมศึกษา
มากกว่าสายวิชาชีพ แรงงานระดับนี้จะมี
แนวโน้มการขาดแคลนมากยิ่งขึ้น กระนั้น
หากตวัแรงงานได้รบัการพฒันาสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการ จะมีโอกาสใน
การท�างานมากยิ่งขึ้น และอัตราค่าจ้างจะมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมี
ทางเลอืกและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีมากขึน้ 
 4. แรงงานทกัษะต�า่ เป็นกลุม่ทีม่ี
สัดส่วนมากที่สุดและจะได้รับผลกระทบ

2
แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเฉพาะประเภทชั่วคราวและส่งเสริมการลงทุน ที่ประกอบอาชีพผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้จัดการ (ข้อมูล

จากสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงานปี 2555 ของกระทรวงแรงงาน)

วารสาร
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เคลื่อนย้ายเข้ามาผ่านการยื่นขออนุญาต
ตามทีก่ฎหมายก�าหนด  นอกจากนี ้นายจ้าง
หรอืสถานประกอบการจะมทีางเลอืกในการ
จ้างแรงงานข้ามชาติซึ่งมีค่าจ้างที่ต�่ากว่า
แรงงานไทย หรอือาจย้ายฐานการผลติไปยงั
ประเทศที่มีค่าแรงที่ต�่ากว่าได้ 

ทักษะที่มีความจ�าเป็นส�าหรับ
แรงงานไทยในการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน	
 ทรพัยากรมนษุย์โดยเฉพาะผู้ทีอ่ยู่
ในวัยแรงงานถือเป็นหัวใจส�าคัญต่อการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ แรงงานไทย
ในยคุทีป่ระเทศต้องก้าวออกจากกบัดกัของ
ประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เอือ้ต่อการสร้างขดีความสามารถ
ในการแข่งขนั  การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงเต็มไปด้วย
โอกาสและส่ิงท้าทาย แรงงานหรอืทรพัยากร
มนษุย์ของชาตจิงึต้องด ีมคุีณภาพ นอกจาก
ต้องมีความรู ้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญในหน้าที่ที่ท�าแล้ว แรงงานต้องมี
การเสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็น โดยเฉพาะ
ทักษะและสมรรถนะที่เป็นสากล (Global 
Competency) ทั้งแรงงานที่อยู่ในตลาด
แรงงาน และก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ผ่านระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพ ในประเดน็ 
ต่อไปนี้ 
 1. ทักษะภาษา โดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ท�าความตกลงว่าจะใช้เป็นภาษา
ในการประสานงาน ดงันัน้ แรงงานทีม่คีวาม

สามารถในการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษา
องักฤษ จะท�าให้สามารถส่ือสารและแข่งขนั
กับคู่แข่งได้ ได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน
มากกว่า  ส่วนภาษาอาเซียนใช้ส�าหรับการ
ตดิต่อสือ่สารและการปฏบิตังิานให้เป็นไปได้
สะดวกขึน้ เพือ่สร้างโอกาสในการท�างานกบั
ประชาชนของประเทศสมาชิกอื่นๆ ของ
อาเซียน   
 2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน เป็นการแข่งขันกันด้วยข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจะ
ท�าให้แรงงานเข้าถึงข่าวสารที่มีอยู ่เป็น
จ�านวนมากได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ 
ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะช่วยให้การปฏิบัติงานของ
แรงงานมีความสะดวก เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
คล่องตัวและต่อเนื่อง ไม่มีข้อจ�ากัดทั้งใน
ด้านเวลาและสถานที ่ถงึแม้จะเกดิปัญหาใน
การติดต่อสื่อสารและการคมนาคม 
 3. ความสามารถในการท�างาน
ในกลุ่มคุณลักษณะที่จ�าเป็น (Attribute) 
โดยเฉพาะการท�างานกับกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย (Diversity at 
Work) ทัง้ในด้านวฒันธรรมของชาตอิาเซยีน 
ช่วงวยั บคุลกิภาพ วธิคีดิและพฤตกิรรมของ
ประชาชนชาติต่างๆ รวมถึงการมีมนุษย์
สัมพันธ์ เปิดกว้างและความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว การใฝ่เรียนรู้ การคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา การท�างานเป็น
ทีม การฝึกนิสัยอุตสาหกรรม เช่น การตรง
ต่อเวลา การมีระเบียบวินัย การมีความ
อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเทกับงาน ตลอดจนการมี
เทคนิคการสอนงานถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างรุ่น เป็นต้น ทักษะเหล่าน้ีมีความ
จ�าเป็นต่อแรงงานที่
ท�างานและด�ารง
ชีวิตในยุคที่มีการ
แข่งขันที่สูงและมี
ความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น

เครอืข่ายองค์กรความร่วมมอื
เพื่ อทั กษะการ เรี ยนรู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรือมีชื่อย่อว่า 
เครือข่าย P21 ซึ่งประกอบด้วยบริษัท
เอกชนชั้นน�าขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพ
ระดับประเทศ และส�านักงานด้านการ
ศึกษาของรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ก�าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ประกอบด้วย 3Rs คือ ทักษะพื้น
ฐานในการอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) การค�านวณ (Arithmetic) 
และ 4Cs ประกอบด้วย ความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการแก้ป ัญหา 
(Critical Thinking & Problem Solving) 
การสื่อสาร (Communicat ion)  
การริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creativity & Innovation) และความ
สามารถในการท�างานร่วมกับผู ้อื่น 
(Collaboration)

ค่อนข้างมาก แม้จะได้รับประโยชน์จาก
โอกาสในการมีงานท�าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
การจ้างงานในสาขาที่ใช้แรงงาน หรืองานที่
ไม่ใช้ความรู้ความสามารถมากนัก แต่เป็น
งานทีจ่ะไม่ได้รบัค่าจ้างตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน นอกจากน้ี แรงงานในกลุ่มน้ี 
จะมีความไม่มั่นคงในอาชีพเพิ่มขึ้น หากไม่
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือของ
ตนเอง  ขณะเดียวกัน แรงงานไร้ฝีมือจาก
ประเทศเพือ่นบ้าน มแีนวโน้มเคลือ่นย้ายมา
ท�างานในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศ
ต้นทางของแรงงานและประเทศไทย โดย
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ผลกระทบของประชาคมอาเซียน
ต่อภาคแรงงานของไทย : มิติด้าน
สังคมและวัฒนธรรม
    การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปลายปี พ.ศ. 2558 จะท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อภาคแรงงานและตัวของ
แรงงานของประเทศในมิติทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมเช่นกัน ตามข้อตกลงของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASCC Blueprint) ก�าหนดให้มกีรอบความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองทางสังคม 
การส ่ง เสริมความยุติธรรม สิทธิของ
ประชาชน รวมถึงแรงงานของประเทศ
สมาชิก  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็น
โอกาสส�าคัญของการสร้างความร่วมมือ
ระดับภูมิ ภาคอา เซียนในการพัฒนา
ศกัยภาพก�าลงัแรงงานและทรพัยากรมนษุย์
ของภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยแรงงาน
จะได้รบัการส่งเสรมิทัง้ในด้านการจ้างงานที่
เหมาะสม การเสริมสร้างทักษะในการ
ประกอบการส�าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
ทั้งสตรี เยาวชน ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ  

การพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมและ
ความมั่นคงทางสังคม รวมถึงการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิแรงงานและบุตรหลานที่
เคลื่อนย ้ายระหว ่างประเทศอาเซียน 
อย่างเหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชน  
ขณะเดียวกันจะเป็นโอกาสให้แรงงานไทย
ได้รบัการส่งเสรมิความเข้าใจอนัดแีละความ
ตระหนักรับรู ้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในด้าน
ศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะน�าไปสู่การ
ท�างานร่วมกันด้วยความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ ์จากความรู ้ สึกที่ดีต ่อกัน  
บนพืน้ฐานของการเป็นประชาคมและความ
เป็นหน่ึงของชาวอาเซียน ซึ่งแรงงานกลุ่ม
ต่างๆ จะมีบทบาทส�าคัญที่จะส่งเสริมให้
ประชาคมอืน่ๆ มคีวามเข้มแขง็ ช่วยส่งเสรมิ
การพัฒนาชาติ  และการรวมตัวของ
ประชาคมอาเซยีน เพือ่ให้ภมูภิาคอาเซยีนมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคมวัฒนธรรมต่อไป  
 ดังนั้น แรงงานในยุคที่ประเทศ
สมาชิกอา เซียนก� า ลั งจะรวมตั ว เป ็น
ประชาคมอาเซียน ในอีก 2 ปีข้างหน้า จึง

ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะใช้ประโยชน์
และรบัมอืกบัส่ิงท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะจะ
ท�าให ้โลกของการท�างานเปิดกว ้างขึ้น  
ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสที่จะเร่งพัฒนา
ตนเอง โดยแรงงานจ�าเป็นต้องขวนขวาย
แสวงหาความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะท่ีมี
ความจ�าเป็นส�าหรับการท�างานอย่างต่อ
เนื่อง ขณะที่แรงงานมีโอกาสจะได้รับการ
พัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้ งในด ้านศักยภาพ  
การส่งเสรมิจ้างงานทีเ่หมาะสมและมคีณุค่า 
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�างานที่
ด ีการพฒันาและปรบัปรงุคณุภาพชวีติ รวม
ทั้งการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม
และส่งเสริมสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่นภายใน
อาเซยีน เป็นต้น  นอกจากนีแ้รงงานไทยต้อง
เปิดกว้างที่จะเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ความหลากหลายทั้ งในเชิงวัฒนธรรม  
เชือ้ชาต ิภาษาและศาสนามากยิง่ขึน้ เพือ่ให้
สามารถรับประโยชน์จากโอกาสและการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะได้น�าพา
องค์กร สังคมและประเทศชาติไปสู ่การ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป   
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ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ

ประชาคมอาเซียน...
โอกาส หรือ ความเสี่ยงส�าหรับ SMEs

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 

ให ้ความส�าคัญกับการปรับโครงสร ้าง
เศรษฐกจิสูก่ารพฒันาทีม่คีณุภาพและยัง่ยนื 
โดยสร้างความเข้มแขง็ให้กบัผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และผลักดันให้มีบทบาทใน
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้ม
แข็งและแข่งขันได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก SMEs 
เป ็นรากฐานที่ ส� าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอื
ทีส่�าคญัในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้า ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
ทางสังคมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ SMEs ยัง
เป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนและการสร้าง
สงัคมผูป้ระกอบการ เป็นแหล่งจ้างงานและ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และเป็นฐาน 
การผลิตที่สนับสนุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ประเทศ โดยการเชือ่มโยงห่วงโซ่การผลติกบั
ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ 
 สถานการณ์แวดล้อมภายในและ
ภายนอกประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ปัญหาวิกฤตยูโรโซน เงินบาทแข็งค่า และ
การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็น 300 บาท  
ส่งผลให้ SMEs ไทย ต้องเร่งปรับตัวเพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนท่ีเกิดขึ้น เช่น
เดียวกับการก้าวเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี 2558 ซึ่งจะ

เป็นท้ังโอกาสและความท้าทาย จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่ที ่SMEs ไทย จะต้องเร่งปรบั
ตวั เพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่
จะเกดิข้ึน และเตรยีมความพร้อมให้สามารถ
จัดการกับผลกระทบที่จะต้องเผชิญในการ
ด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

สถานการณ์ของ SMEs ไทย
 รายงานสถานการณ์ SMEs ของ
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ได้สะท้อนให้เห็นว่า ณ ปี 2554 
ประเทศไทยมี SMEs กระจายตัวอยู่ในทุก
สาขาการผลิต และในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ 
จ�านวนสงูถงึ 2.634 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.8 ของจ�านวนวิสาหกิจทั้งหมด 
ก่อให้เกิดการจ้างงาน 10.996 ล้านคน คิด
เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 83.9 ของการจ้าง
งานโดยรวม แต ่เมื่อพิจารณาด้านผล
ประกอบการ พบว่า SMEs สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ประเทศเพียง 3.86 ล้านล้านบาท คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 36.6 ของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP) และสร้างรายได้จาก
การส่งออก 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนเพียงร้อยละ 29.9 ของการส่งออก
โดยรวม 
 ส�าหรับการส่งออกสินค้าของ 
SMEs ไปยังตลาดส่งออกหลักๆ ณ ปี 2554 
ตลาดอาเซียนยังคงเป็นตลาดส่งออกที่
ส�าคัญเป็นอันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดส่วน

สูงถึงร้อยละ 21.91 ของมูลค่าการส่งออก
รวมของ SMEs รองลงมาได้แก่ จีน ร้อยละ 
11.60 ญี่ปุ่น ร้อยละ 10.71 และสหภาพ
ยุโรป ร้อยละ 9.55 และเมื่อรวมเข้าเป็น
มลูค่าการส่งออกไปยงั ASEAN+6 (ญีปุ่น่ จนี 
เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย) 
มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51.35 โดยสินค้า 
ส ่ งออกที่ ส� า คัญ ได ้แก ่  อัญมณีและ 
เครื่องประดับ พลาสติก และยาง ส�าหรับ
การน�าเข้าสนิค้าของ SMEs กลุม่อาเซยีนยงั
เป็นแหล่งน�าเข้าทีส่�าคญั โดยมสีดัส่วนสงูถงึ 
ร้อยละ 17.33 ของมูลค่าการน�าเข้ารวม  
รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ ่น ร ้อยละ 15.38  
จนี ร้อยละ 14.16 และสหภาพยโุรปร้อยละ 
10.04 ทั้งนี้ สินค้าน�าเข้าที่ส�าคัญ ได้แก่ 
อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรและ
ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วน
ประกอบ
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี SMEs 
อยู่เป็นจ�านวนมาก แต่ SMEs เหล่านี้กลับ
สร ้ า งมู ลค ่ า เพิ่ ม ในสั ดส ่ วนที่ ต�่ า เ มื่ อ 
เปรียบเทียบกับ GDP โดยรวมของประเทศ 
เนือ่งจากข้อจ�ากดัทีส่�าคญั เช่น ประสทิธภิาพ
การผลิตต�่า ธุรกิจมีต ้นทุนสูงเนื่องจาก 
การผลิตดัง้เดมิโดยใช้ทรพัยากรและแรงงาน
ราคาถูกที่มีผลิตภาพต�่า สินค้ามีคุณภาพไม่
คงทีแ่ละไม่ได้มาตรฐาน ผูป้ระกอบการขาด
ทกัษะด้านการบรหิารจดัการ การผลติ และ
การตลาด  อย่างไรก็ดี SMEs ไทยก็ยังมีจุด
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แข็งหลายประการ เน่ืองจาก SMEs โดย 
ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดย่อม ท�าให้มี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ง่าย 
นอกจากนี ้ยงัมคีวามได้เปรยีบทัง้ในมติขิอง
ที่ตั้งของประเทศซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของ
ภูมิภาค ความพร้อมด้านวัตถุดิบทางการ
เกษตรและการคมนาคมขนส่ง และแรงงาน
ที่มีทักษะฝีมือและความเชี่ยวชาญ

AEC กับการพัฒนา SMEs ไทย
 การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีน 
เป็นการร่วมมือกันพัฒนาใน 3 เสาหลัก 
ได้แก่  (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC)  
(2) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Culture Community: 
ASCC)  และ (3) ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-
Security Community: APSC)  โดยเริ่ม
ด�าเนินการให้เสาเศรษฐกิจ หรือ AEC เกิด
ผลเป็นรปูธรรมเป็นล�าดบัแรก ภายใต้การลง
นามร่วมกันของผู ้น�าอาเซียนเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2550 ใน “ปฏิญญาว่าด้วย 
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” หรือ “ASEAN Charter”

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึง
เป ็ นจุ ด เริ่ มต ้ นอย ่ า ง เป ็ นทางการที่
ประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน จะก้าว
ผ่านไปสู่บริบทการแข่งขันใหม่ซ่ึงมีความ
ท้าทายมากขึ้น จากเวทีทางการค้าซึ่งเคย
จ�ากดัการใช้ทรพัยากรอยูใ่นเฉพาะขอบเขต
ของแต่ละประเทศ ขยายเป็นการแข่งขันใน
ลักษณะของกลุ่มเศรษฐกิจบนเวทีการค้า
โลก ซึง่เป้าหมายส�าคญัของการพฒันาความ
ร่วมมือดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการแข่งขันกันเอง
ภายในกลุ่มประเทศสมาชิก แต่เป็นการ
เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกบนพื้นฐาน
ความร่วมมือและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความ
เข้มแขง็ทางเศรษฐกจิและสังคมทีย่ัง่ยนืของ
ภูมิภาค 
 แ ผ น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น จั ด ตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blue-
print) มีองค์ประกอบส�าคัญ 4 เรื่อง คือ   
(1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว   
(2) การสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มี
ความสามารถในการแข่งขนั  (3) การพฒันา
เศรษฐกจิอย่างเท่าเทยีมกนัระหว่างประเทศ
สมาชิก  และ (4) การเชื่อมโยงอาเซียนเข้า
กับเศรษฐกิจโลก  นอกจากนี้ อาเซียนยังให้
ความส�าคัญกับการพัฒนา SMEs โดยได้ 

จัดตั้งคณะท�างานด้านวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมอาเซียน (ASEAN SME 
Agencies Working Group: ASEAN 
SMEWG) พร้อมทั้งก�าหนดกรอบนโยบาย
การพัฒนา SME ซึ่งมีกิจกรรมเป้าหมายใน 
5 ด้าน คือ  (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แ ละกา ร เพิ่ ม ขี ด ค ว ามสามา รถขอ ง 
ผู้ประกอบการ (2) การสร้างความสามารถ
ทางการตลาดแก่ SMEs  (3) การเข้าถงึแหล่ง
เงินทุน  (4) การเข้าถึงเทคโนโลยี  และ  
(5) การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้อ�านวยต่อ
การด�าเนินธุรกิจ
 ด้วยเหตุนี้ การรวมกลุ่มเป็น AEC 
จึงมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs 
ไทย เพื่อรองรับการเปิดเสรี รวมท้ังสร้าง
โอกาสให้ SMEs สามารถใช้ประโยชน์จาก
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวซึ่ง
อาเซยีนถอืเป็นตลาดขนาดใหญ่มปีระชากร
รวมกนัเกอืบ 600 ล้านคน รวมทัง้เป็นตลาด
ส่งออกอันดับ 1 ของ SMEs ไทย  ตลอดจน
สร้างภาพลกัษณ์ของไทยในเวทโีลกจากการ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกจิทีเ่ข้มแขง็กบัประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ซึ่ งจะช ่วยเพิ่มอ�านาจใน 
การต่อรองและสร้างความเชื่อม่ันให้กับ
ประชาคมโลก 

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 อย่างไรก็ดี แนวโน้มการแข่งขันที่
จะทวีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากสินค้า
ด้อยคุณภาพราคาถูกจากประเทศสมาชิกท่ี
เข้ามาตตีลาดไทย และโครงสร้างการส่งออก
ของประเทศอาเซียนที่คล้ายคลึงกับไทยแต่
มีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า จะส่งผลกระทบ
โดยตรงให้ธุรกิจ SMEs ไทย จ�าเป็นต้องเร่ง
ปรบัตวัเพือ่ให้สามารถใช้ประโยชน์จากการ
เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน รวมทัง้เตรยีมความ
พร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่
ส่วนใหญ่ได้วางรากฐานและเตรียมความ
พร้อมรองรบัไว้แล้ว ขณะที ่SMEs ส่วนใหญ่ 
ยงัขาดความรูแ้ละความกระตอืรอืร้นต่อการ
เข้าสู่ AEC ท�าให้ไม่มีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างลกึซึง้ถงึโอกาสและความเสีย่งทีจ่ะเกดิ
ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจ

AEC: โอกาสและความท้าทาย
ของ SMEs ไทย
 ภาคเกษตร ความตกลงเขต 
การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 
Area : AFTA) ได้ก�าหนดให้ประเทศสมาชิก
ทยอยลดภาษีน�าเข้าสินค้าต่างๆ เหลือร้อย
ละ 0 และยกเลิกมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตาม
กรอบระยะเวลาทีก่�าหนด  อย่างไรกด็ ีแต่ละ
ประเทศสามารถเลือกสินค้าบางรายการมา
ไว้ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) 
อันเป็นรายการสินค้าที่จะน�าเข้ามาลดภาษี
ช้าทีส่ดุ และต้องลดภาษใีห้เหลอืร้อยละ 0-5 
ภายในระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งมีมาตรการ
พิเศษอื่นๆ ได้ ซึ่งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
จะน�าสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมาไว้
ในบญัชดีงักล่าวเพือ่ปกป้องภาคเกษตรของ
ตน ในกรณีของประเทศไทยได้มีการน�า
สินค้าเกษตรมาอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหว
รวม 4 รายการ ได้แก่ กาแฟ มันฝรั่ง 
มะพร้าวแห้ง และไม้ตัดดอก 
 การลดภาษีน�าเข้าสินค้าระหว่าง
กนัเหลอือตัราร้อยละ 0 จะเป็นโอกาสส�าคญั
ให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสนิค้าเกษตร
ไปยังประเทศสมาชิกและภูมิภาคใกล้เคียง
ได้มากขึ้น เช่น ข้าว น�้าตาล ไก่แปรรูป และ

อาหารแปรรูป เป็นต้น  ในขณะเดียวกันก็
เปิดโอกาสให้สินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต ้นทุนต�่าและสินค ้าด ้อยคุณภาพจาก
ประเทศสมาชิกอื่นเข้ามาทุ่มตลาดไทย 
 ด้วยเหตุน้ี ภาครัฐจ�าเป็นต้องเร่ง
ก�าหนดมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยของสินค้าเกษตรและอาหารน�า
เข้า และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริโภค
ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจน
ส่งเสริมผู้ประกอบการภาคเกษตรของไทย
ให้มกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีการผลิต
สมัยใหม่ รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
สากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     

     
 

 

ภาคอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรมของ
ไทย โดยเฉพาะเครื่ องใช ้ ไฟฟ ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ส่ิงทอและเครื่อง
นุง่ห่ม และอาหาร ถอืว่าเป็นอตุสาหกรรมที่
มีศักยภาพในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศสมาชิกอื่น ประกอบกับข้อได้
เปรยีบของไทยทัง้ในด้านทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ 
แรงงานมทีกัษะฝีมอื และโครงสร้างพืน้ฐาน
ที่มีความพร้อม ท�าให้การเข้าสู่ AEC เป็น
โอกาสส�าคญัทีจ่ะพฒันาขดีความสามารถใน

การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย จาก
การเป็นฐานการผลิตและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีตลาด
อาเซียนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่รองรับ  ซึ่ง
การส�ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการคาดการณ์ผลกระทบของ AEC 
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบ
ว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการ
เข้าสู่ AEC จะส่งผลกระทบทางบวกต่อธรุกจิ
ขนาดใหญ่และธุรกิจที่มีการส่งออกและ 
น�าเข้า ขณะที่ธุรกิจ SMEs จะไม่ได้รับผล 
กระทบโดยตรง 
 อย ่ าง ไรก็ดี  การแข ่ งขันที่ ม ี
ความรุนแรงมากขึ้น จากการเพิ่มปริมาณ
การลงทุนและสินค้าน�าเข้าจากประเทศ
สมาชิกเข้ามาตีตลาด รวมถึงข้อจ�ากัดของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ไทย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น 
มีปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือ

ท�าให้ผลิตภาพการผลิตต�่า ขณะท่ีต้นทุน
ธุรกิจโดยเฉพาะต้นทุนแรงงานและต้นทุน
วตัถดุบิสูงกว่าประเทศเพือ่นบ้าน ท�าให้ขาด
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคา 
 ดังนั้น ภาครัฐจ�าเป็นต้องส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ปรับ
โครงสร้างการผลิตจากการใช้แรงงานเข้มข้น 
มาเป็นการผลิตโดยใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้างคุณค่าและความแตกต่างให้กับสินค้า 
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พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู ้ทกัษะและความ
ช�านาญ รวมทั้งแสวงหาโอกาสจากการเปิด
เสรีการค้าและการลงทุน และเตรียมพร้อม
รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าสู่ 
AEC ได้อย่างเหมาะสม
 ภาคบริการ  เติบโตขึ้นอย่างมีนัย
ส� าคัญ และมีบทบาทเพิ่ มขึ้ น ในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยประกอบกบัรฐับาล
มีแนวคิดที่ จะพัฒนาธุรกิจบริการที่ มี
ศกัยภาพสงูให้เป็นศนูย์กลางของภมูภิาคใน
หลายๆ ด้าน เช่น การท่องเที่ยว และการ
บริการทางการแพทย์ ซ่ึงประเทศไทยมีช่ือ
เสยีงและได้รบัการยอมรบัทัง้ในด้านความคุม้ค่า

และการให้บริการที่เป็นมิตร รวมทั้งเป็น
สาขาบริการที่ไทยจะได้รับประโยชน์จาก
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภาค
บริการในการเข้าสู่ AEC 
 อย่างไรก็ดี เป้าหมายการรวมตัว
ของอาเซียนที่ก�าหนดให้มีการเปิดเสรีด้าน
การลงทนุ และการเคลือ่นย้ายเสรแีรงงานที่
มีทักษะฝีมือและผู้ประกอบวิชาชีพ อาจ
ท�าให้เกิดการไหลออกของแรงงานและ 
ผู ้ประกอบวิชาชีพ ซ่ึงรวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ของไทยไปยังประเทศท่ีมีค่า
ตอบแทนสงูกว่า ส่งผลกระทบให้ผูป้ระกอบการ 

โดยเฉพาะ SMEs ที่ใช ้แรงงานเข้มข้น 
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้น 
และมคีวามเสีย่งจากภาวะการแข่งขนัและคู่
แข่งขันในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
 ดังนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให ้ทุนและ
เทคโนโลยีไหลเข้าสู ่ภาคบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
แข่งขัน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้
ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ 
การสร้างคณุค่าและความแตกต่างของธรุกจิ
โดยใช้ความได้เปรยีบจากความหลากหลาย

ทางชวีภาพ อตัลักษณ์ และวถิคีวามเป็นไทย 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดย
เฉพาะทักษะด้านภาษา ตลอดจนแสวงหา
โอกาสในการลงทุนหรือขยายธุรกิจไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรและแรงงาน

แนวทางการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมของ SMEs ไทย 
 รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซยีน โดยได้เหน็ชอบยทุธศาสตร์การเข้า

สู่ประชาคมอาเซยีน 8 ประเดน็ ดงันี ้(1) การ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้า บริการ การค้า และการลงทุน  
(2) การพฒันาคณุภาพชวีติและการคุ้มครอง
ทางสังคม (3) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์  (4) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  (5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และ
ระเบียบ (6) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักถึงการเป็นประชาคม
อาเซียน  (7) การเสริมสร้างความมั่นคง   
(8) การเพิม่ศกัยภาพของเมอืงเพือ่เชือ่มโยง
โอกาสจากอาเซียน
 ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี 2558 ให้ความส�าคัญในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสู ่
อาเซียน ของ SMEs โดยในส่วนของ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และ
การลงทุน มีแนวทางการพัฒนาที่ส�าคัญใน
การใช้ประโยชน์และโอกาสจากการรวมกัน
เป ็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของ
อาเซียนในการสร้างความได้เปรียบด้าน
ต้นทุนการผลิต การขยายการลงทุนไปยัง
ประเทศสมาชิก การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความ 
โดดเด่นให้กบัสนิค้าและบรกิาร โดยส่งเสรมิ
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่
ทดแทนการใช้แรงงาน รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานสินค ้าให ้เป ็นท่ี
ยอมรับระดับอาเซียน  นอกจากนี้ จะต้อง
ให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้มแข็ง
ร่วมกันภายใน ด้วยการเช่ือมโยงเครือข่าย
การผลิตและบริการให้มีการผลิตร่วมกัน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า จากการรวมกลุ่มเครือ
ข่ายวิสาหกิจ (cluster) และการเชื่อมโยง
กับผู้ประกอบการรายใหญ่และธุรกิจเกี่ยว
เนื่องอื่นๆ และสร้างพันธมิตรธุรกิจกับ
ประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต ้นทุน และในส ่วนของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้
ความส�าคัญกับการยกระดับฝีมือแรงงาน
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และทักษะด้านภาษา รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะการด�าเนินธุรกิจและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ การผลิต และการ
ตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนได้
อย่างเหมาะสมส�าหรับ SMEs ที่มีการ 
ส่งออกและน�าเข้า
 นอกจากนี ้แนวทางการพฒันาใน
ยุทธศาสตร์อื่นๆ จะเป็นส่วนสนับสนุนที่
ส�าคัญในการสร้างศักยภาพให้แก่ SMEs ไม่
ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ ที่จะช่วยให้ระบบการ
คมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพและช่วยลด
ต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งรองรับ
ปริมาณการค้าการลงทุนที่จะขยายตัว 
มากขึ้น  ซึ่ง SMEs ควรเชื่อมโยงโอกาส 
การค้าการลงทนุกบัประเทศเพือ่นบ้านจาก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
ในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนากฎหมาย 
กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นการปรับปรุงกฎ
ระเบียบที่เป็นอุปสรรคและอ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนินธุรกิจ และการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจ และความตระหนกัถงึ
ความส�าคัญของอาเซียน ที่สนับสนุนให้ 
SMEs มีองค์ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับกฎ
ระเบียบและข้อตกลงต่างๆ รวมท้ังภาษา 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประเทศสมาชิก เพื่อให้ SMEs มีความ
รู้ความเข้าใจและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
และเตรยีมความพร้อมของธรุกจิให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าว
 อย ่างไรก็ดี  ภาครัฐและภาค
เอกชนได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการ 
เตรียมความพร้อมของ SMEs ให้สามารถ
รองรับโอกาสและความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
จากการเข้าสู ่AEC  ในปี 2558 และสามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความ
ผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้น การด�าเนินงานที่
ส�าคัญ ได้แก่

 1. มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่าและเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู ้ประกอบการ 
SMEs ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือ 
SMEs ท่ีได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น
อัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็น 300 บาทต่อวัน 
ทัว่ประเทศ จ�านวน 15 มาตรการ ทีส่�าคญัๆ 
เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพ
การผลิต เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้
สามารถเข้าถึงแหล่งสินเช่ือเพื่อซ้ือและ
ปรับปรุงเครื่องจักร และน�าไปลงทุน ขยาย 
ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการ โครงการค�้า
ประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio  
Guarantee Scheme โดยค�า้ประกนัสนิเชือ่
ในกรณีท่ีผู้ประกอบการมีหลักประกันไม ่
เพียงพอหรือไม่มีหลักประกัน โครงการ
คลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคล่ือนที่ไปยัง
สถานประกอบการ เพื่อฝึกอบรมทักษะ
ความรูใ้ห้แรงงานและจดัหาต�าแหน่งงานให้
กับผู้ส�าเร็จการศึกษาและก�าลังหางานท�า 
รวมถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนของ 
SMEs เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กรณีการปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และการหักค่าเสื่อม
ราคาเครื่องจักรได้ร้อยละ 100 ในปีแรก 
เป็นต้น 
 2. การให้ความช่วยเหลอื SMEs 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณี โดยมี
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงปัญหา
และความต้องการช่วยเหลือของ SMEs กับ 
แผนงาน/โครงการ/และมาตรการช่วยเหลอื
ที่ภาครัฐด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
หาแนวทางให้ความช่วยเหลือใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของ SMEs เป็น
รายกรณี 

บทสรุป
 แม้ว่า ภาครฐัได้ตระหนกัถงึความ
ส�าคญัของการเตรยีมความพร้อมของไทยใน
การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ในปี 2558 โดย
ได้มีการเตรียมการรองรับผลกระทบและ
แผนการด�าเนินงานที่ เป ็นรูปธรรมของ 
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง โดยในส่วนของ
ภาคธุรกิจมีเพียงบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้เล็ง
เห็นถึงความได้เปรียบของ AEC และได้วาง
รากฐานและเตรียมความพร้อมรองรับ ขณะที่ 
SMEs ยงัขาดความรูแ้ละความกระตอืรอืร้น
ต่อการเข้าสู่ AEC จึงจ�าเป็นต้องกระตุ้นให้ 
SMEs มีความตื่นตัวในการรับรู ้ เรื่อง
ประชาคมอาเซยีนทีม่ากขึน้ เพือ่ให้สามารถ
เตรียมพร้อมเพื่อปรับตัวและยกระดับขีด
ความสามารถของตนเองให้สามารถแข่งขัน
กบัภายนอกได้ รวมทัง้ใช้โอกาสจากอาเซยีน
อย่างเต็มศักยภาพ   

เอกสารอ้างอิง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ 
 ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด 
 กลางและขนาดย่อม, ถนนสู่ AEC  
 เพื่อ SMEs ไทย.  2554.
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ 
 ขนาดย่อม,  รายงานสถานการณ์ 
 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
 ปี 2554 และ ปี 2555.  ธันวาคม  
 2555.
ธนาคารทหารไทย,  วาระเร่งด่วน SME กบั 
 แนวทางการค้าใหม่ใต ้กรอบ  
 AFTA.  2553.
ส� า นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,   
 เอกสารการประชมุเชงิปฏิบตักิาร  
  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
 อาเซียน ปี 2558. วันที่  26  
 กรกฎาคม 2555.
 เอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการบูรณาการแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ และแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ 3. วันที่ 7 มกราคม 2556.
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เกษตรไทย
ในเวทีอาเซียน

นิติ ช่ำงภิญโญ*  สุภัทรำ เชิดชูไชย**

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 
2558  จะมกีารเปิดเสรกีารค้าและการลงทนุ  
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกภาค
ส่วนของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตร ซึ่ง
เป็นแหล่งอาชพีของประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ที่หลายฝ่ายกังวลถึงผลกระทบ   
ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโอกาส ทั้งการผลิต 
การค้า และการลงทนุและบรกิารทีเ่กีย่วข้อง
กับการเกษตร  ดังนั้น การศึกษาข้อตกลง
ด้านการค้าและการลงทุนสินค้าเกษตรใน
อาเซียน ภาวะการค้าสินค ้าเกษตรใน
อาเซียน ตลอดจนผลกระทบต่อภาคเกษตร 
จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็น เพื่อเตรียม
ความพร้อมและเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แข่งขันให ้ภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะ
เกษตรกรไทยสามารถปรบัตวั ลดผลกระทบ
และใช ้โอกาสจากการเข ้าสู ่ประชาคม
อาเซียนได ้

ข้อตกลงด้านการค้าและการ
ลงทุนสินค้าเกษตรในอาเซียน
 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีนสูต่ลาดและฐานการผลติร่วมกนั ใน
ปี 2558 โดยการเปิดเสรีการค้าสินค้า 

บริการ การลงทุน การเคลื่อน
ย้ายเงินทุน และแรงงานมีฝีมือ 
ท�าให้การค้าขายสินค้าเกษตร
ในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป โดย
เฉพาะด ้านการค ้าและการ
ลงทุนสินค้าเกษตร ซึ่งมีราย
ละเอียดของพันธกรณีและ 
เป้าหมายสรุปได้ ดังนี้
 การเป ิด เสรีสินค ้ า
เกษตรและอาหาร เป็นการ

ตกลงกันเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าด้าน
ภาษีศุลกากร โดยการลดและเลิกไปใน
ทีส่ดุ ซึง่ได้ก�าหนดให้ทกุประเทศในอาเซยีน
ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 ในปี 2553 ยกเว้น
ประเทศในกลุ่มอาเซียนใหม่ (CLMV) ได้แก่ 
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่ก�าหนด
ไว้ภายในปี 2558 ทั้งน้ี อาเซียนยังจ�ากัด
การค้าของสินค้าเกษตรอ่อนไหว โดย
ยกเว้นไม่ต้องลดภาษีน�าเข้าให้เหลือร้อยละ 
0 แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งแต่ละประเทศ
ในอาเซยีนได้ก�าหนดสินค้าอ่อนไหวแตกต่าง
กันดังนี้ ไทย - กาแฟ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก 
มะพร้าวแห้ง  บรูไน - กาแฟ ชา  มาเลเซีย 
- สตัว์มชีวีติบางชนดิ เนือ้สกุร ไก่ไข่ พชืและ
ผลไม้บางชนิด  ฟิลิปปินส์ - สัตว์มีชีวิตบาง
ชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันส�าปะหลัง ข้าวโพด  
กัมพูชา - เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักและผลไม้
บางชนิด พืชบางชนิด ลาว - พืชมีชีวิต เนื้อ
โคกระบือ สุกร ไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว 
ยาสูบ  พม่า - ถั่ว กาแฟ น�้าตาล ไหม ฝ้าย  
เวียดนาม - สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อไก่ ไข่ 
พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง น�้าตาล 
ส�าหรับสินค ้าอ ่อนไหวสูง ได ้แก ่ ข ้าว 
(อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) น�้าตาล 

(อินโดนีเซีย)1 

 ส�าหรับประเทศไทย ได้มีการ
ด�าเนินการยกเลิกโควตาสินค้าเกษตร 22 
รายการ2  ภายใต้ข้อตกลง AFTA มาโดย
ตลอด ตั้งแต่ปี 2546 จนครบทุกชนิดในปี 
2553  ซึ่งสินค้าเกษตร 22 รายการ2 ของ
ไทยมีภาษีน�าเข้าเป็นร้อยละ 0 แล้ว  ยกเว้น
สินค้าเกษตรอ่อนไหว 4 รายการ ได้แก่ 
กาแฟ มันฝรั่ง ไม้ตัดดอก และเนื้อมะพร้าว
แห้ง ที่ก�าหนดให้ลดภาษีเหลือร้อยละ 5 
 การเปิดเสรีทางการค้าจะเพิ่ม
ปริมาณการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการที่
สินค้าเกษตรจะถูกส่งไปจ�าหน่ายในตลาด
ของประเทศในอาเซียนด้วยต้นทุนที่ถูกลง 
เน่ืองจากไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรท่ีแต่ละ
ประเทศเคยก�าหนดไว้ ระบบตลาดจะ 
ปรับตัวเข้าสู่สภาวะที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน กล่าวคือ  
ผู ้ผลิตสามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนท่ีต�่า
กว่าแต่ยังรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า ผู้ผลิตมีประสบการณ์และทักษะใน
การผลิตสูง และเข้าถึงปัจจัยการผลิตท่ีมี
คณุภาพได้ในราคาทีถ่กูกว่าโดยเปรยีบเทียบ  
ในขณะเดยีวกนั ผูผ้ลติรายอืน่ทีแ่ข่งขนัไม่ได้
ก็จะปรับตัวไปผลิตสินค้าที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และ
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน โดย
สินค้าที่แลกเปลี่ยนนั้น ผู้ซื้อมีความพอใจ
เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม เพราะได้รับสินค้าท่ีมี
คุณภาพเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนและราคาขาย
ต�่ากว่า อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศยังคง
สามารถก�าหนดอปุสรรคทางการค้าทีไ่ม่ใช่
ภาษีได้ เช่น เงือ่นไขมาตรการสุขอนามยัพชื

* ** นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 การก�าหนดสินค้าเกษตรอ่อนไหวสูง ที่ไม่ต้องลดภาษีให้เหลือร้อยละ 5 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความอ่อนไหวมากใน 3 ประเทศ ดังนี้ มาเลเซีย - ข้าว เหลือร้อยละ 20 ในปี 2553   
 อินโดนีเซีย – ข้าว เหลือร้อยละ 25 ภายในปี 2558 น�้าตาล เหลือร้อยละ 5 – 10 ในปี 2558 ฟิลิปปินส์ – ข้าว คงที่ร้อยละ 40 จนถึงปี 2555 น�้าตาล คงที่ร้อยละ 38 ถึงปี 2554 และ 
 ลดลงเป็นร้อยละ 5 ในปี 2558
2 สินค้าเกษตรไทย 22 รายการที่อยู่ในรายการสินค้าอ่อนไหว ได้แก่ 1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2) กากถั่วเหลือง 3) น�้ามันปาล์ม 4) ไหมดิบ 5) หอมหัวใหญ่ 6) กระเทียม 7) เมล็ดพันธุ์หอม 
 หัวใหญ่ 8) ล�าไยแห้ง 9) มันฝรั่ง 10) น�้ามันถั่วเหลือง 11) พริกไทย 12) น�้าตาล 13) ข้าว 14) เมล็ดถั่วเหลือง 15) ชา 16) กาแฟส�าเร็จรูป 17) นมผงขาดมันเนย 18) น�้านมดิบและนม 
 พร้อมดื่ม 19) น�้ามันมะพร้าว 20) เมล็ดกาแฟ 21) เนื้อมะพร้าวแห้ง 22) ไม้ตัดดอก
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และสัตว์ เพื่อปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค ไม่
ให้ได้รับอันตรายจากการบริโภคสินค้าและ
อาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี สารชีวภาพ วัตถุ
อันตรายต่างๆ  และเงื่อนไขพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ เพื่อรักษาระดับความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศ 
 นอกจากการเปิดเสรีทางการค้า
แล้ว ประชาคมอาเซียนยังเปิดเสรีการ
ลงทุนด้านเกษตร ภายใต้ความตกลงด้าน
การลงทุนอาเซียน (ACIA) โดยไทยผูกพัน
การเปิดเสรีการลงทุนภายในปี 2553 ใน  
3 สาขา ดงันี ้การเพาะเลีย้งสตัว์น�้า การท�า
ไม้จากป่าปลูก การเพาะ ขยาย และ
ปรบัปรงุพนัธุพ์ชื ซึง่อาเซยีนให้ใช้วธิเีปิดเสรี
แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยแบ่งการเปิดเสรี
ออกเป็น 3 ช่วง คือ ปี 2553 ปี 2555 และ 
ปี 2557  ซึ่งตั้งแต่ปี 2553 ไทยเปิดให ้
นกัลงทนุอาเซยีนถอืหุน้ได้ไม่เกนิร้อยละ 51 
ในสาขาเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังน�้าลึก การ
เพาะเลี้ยงกุ้งมังกรสายพันธุ์ไทย และการ
เพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์ เฉพาะเมล็ด
พันธุ์หอมหัวใหญ่ 
 ส�าหรับข้อสงวนของไทยภายใต้ 
ACIA มี 3 ประเภท ประเภทที่ 1 สาขาที่
ไทยไม่อนญุาตให้ต่างชาตเิข้ามาลงทนุโดย

เด็ดขาด ได้แก่ การท�านา ท�าสวน ท�าไร่ 
เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปไม้จากป่าธรรมชาติ 
การประมงในน่านน�้าไทย การสกัดพืช
สมนุไพร การผลติน�า้ตาลจากอ้อย  ประเภท
ท่ี 2 สาขาที่ไทยห้ามต่างชาติถือหุ้นข้าง
มาก เว้นแต่คณะรัฐมนตรีอนุญาต ได้แก่ 
การเลี้ยงไหม การผลิตเส้นไหมไทย การทอ
ผ้าไหม การท�านาเกลือ การแปรรูปไม้เพื่อ
ท�าเครื่องเรือน  และ ประเภทที่ 3 สาขาที่
ไทยห้ามคนต่างชาตถิอืหุน้ข้างมาก เว้นแต่
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์อนุญาต ได้แก่ การสีข้าว การผลิต
ไม้อัด (สศก., 2556)

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน	
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะ
ท�าให้มีการค้าขายสินค้าเกษตรภายใน
ภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้ง มีการใช้ปัจจัยการ
ผลิตรวมกันเพื่อส ่งไปขายในตลาดโลก 
ภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ถูกลง เพิ่มอ�านาจ
การต่อรองและเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งปัจจุบันอาเซียนมีการค้าสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญ ดังนี้

 อาเซียนเป ็นผู ้ส ่งออกสินค ้า
เกษตรรายใหญ่ในตลาดโลก โดยประเทศ
ทีผ่ลติและส่งออกสนิค้าเกษตรทีม่สีดัส่วนใน
การส่งออกในตลาดโลกสูง ได้แก่ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม  สินค้า
เกษตรส่งออกที่ส�าคัญ เช่น มันส�าปะหลัง 
ยางธรรมชาติ กุ้ง ข้าว น�้าตาลทราย น�้ามัน
ปาล์ม กาแฟ เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
จากมันส�าปะหลัง ยางธรรมชาติ และน�้ามัน
ปาล์ม มส่ีวนแบ่งในตลาดโลกสงูกว่าร้อยละ 90 
(ตารางที่ 1)  อย่างไรก็ตาม อาเซียนมีการ
ค้าขายสินค้าเกษตรกันเองภายในภูมิภาค
จ�ากัด โดยอาเซียนมีส่วนแบ่งสินค้าส่งออก
เกษตรทั่วโลกรวมกัน เกือบร้อยละ 10   
ในขณะที ่ส่งออกในตลาดอาเซยีนรวมกนัไม่
ถึงร้อยละ 2 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) , 2556) สาเหต ุ
ส� า คัญเนื่ องจากอาเซียนมีภูมิอากาศ
คล้ายคลึงกัน ท�าให้ชนิดของสินค้าเกษตรที่
ผลิตหลักคล้ายกัน หลายประเทศด�าเนิน
นโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ให้มีการ
ผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศและมี
มาตรการกีดกันการน�าเข้า  ทั้งนี้ แนวโน้ม
การค ้าขายสินค ้าเกษตรในอาเซียนมี 
แนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรของอาเซียนไปในตลาดโลก ปี 2554/2555
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 สนิค้าเกษตรทีม่กีารค้าขาย ทัง้น�าเข้าและส่งออก ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าชนดิเดยีวกนั ได้แก่ น�า้มนัปาล์ม ยางพารา ข้าว น�า้ตาล  
โดยประเทศผู้ส่งออกส�าคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย มีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเกษตรในอาเซียนประมาณร้อยละ 30 – 35 
ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในอาเซียน  ในขณะที่ ประเทศผู้น�าเข้าสินค้าเกษตรส�าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์ มีสัดส่วนการน�าเข้า
เฉลี่ยร้อยละ 30 ของมูลค่าการน�าเข้าทั้งหมดในอาเซียน (รูปภาพที่ 1) 

รูปภาพที่ 1 สัดส่วนการส่งออกและน�าเข้าสินค้าเกษตรในตลาดอาเซียน ปี 2544 - 2554

 ส�าหรับประเทศไทย มีการค้า
สินค้าเกษตรกับอาเซียนเพิ่มขึ้น โดย
สัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรในอาเซียนของ
ไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16 ในปี 2546 เป็น
ร้อยละ 21 ในปี 2555  ซึ่งเป็นการค้า 
เกินดุลมาโดยตลอด มีอัตราการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 12 ในช่วงปี 2551 – 2555 
โดยในปี 2555 ไทยเกินดุลการค้า 191,722 
ล้านบาท จากมูลค่าการส่งออก 268,668 
ล้านบาท และน�าเข้า 76,947 ล้านบาท  ส่วน
สินค้าส�าคัญที่ไทยส่งออกในอาเซียน ในปี 
2555 ได้แก่ ยางธรรมชาติ น�้าตาลทราย 
ข้าว มันส�าปะหลัง (ตารางที่ 2) ขณะที่
สินค้าที่ไทยน�าเข้า ได้แก่ รังนก ผลิตภัณฑ์
จากใบยาสูบ ปลาทะเลและสัตว์น�้า เมล็ด
กาแฟ อาหารปรุงแต่งที่ใช้เลี้ยงทารกที่ผลิต
จากนมและผลิตภัณฑ์ (สศก., 2556)

ตารางที่ 2 การค้าสินค้าเกษตรที่ส�าคัญระหว่างไทยกับอาเซียน
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 จากการศึกษาวิเคราะห์
ความสามารถในการแข่งขันสินค้า
เกษตรที่ส�าคัญของไทยกับคู่แข่งใน
อาเซียน ด้วยวิธี TCM (Thailand 
Competitiveness Matrix) โดย
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(2556) พบว่า สนิค้าเกษตรของไทย
ที่มีโอกาส ได้แก่ ปศุสัตว์ (ไก่ สุกร 
นมและผลิตภัณฑ์) โคเนื้อและ
ผลิตภัณฑ์ น�้าตาลทราย ผลิตภัณฑ์
มันส�าปะหลัง ผลไม้ (มังคุด ล�าไย 
มะม่วง) อาหารแปรรูป ส่วนสินค้า
เกษตรทีม่ศีกัยภาพใกล้เคยีงกบัคู่แข่ง 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ กุง้ ไหม 
และสินค ้าที่คาดว ่าจะได ้รับผล 
กระทบจากการเปิดเสรกีารค้า ได้แก่ 
เมล็ดกาแฟ น�้ ามันปาล ์ม และ
มะพร้าว (รูปภาพที่ 2)

ผลด้านการค้าและการลงทนุจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ที่เปิดเสรีทั้งการค้าและการลงทุน
สนิค้าเกษตร สร้างโอกาสให้กบัสนิค้าเกษตร
ไทยในตลาดอาเซยีนและตลาดโลก  ในขณะ
เดียวกัน ท�าให้ตลาดสินค้าเกษตรมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ที่จะกระทบต่อเกษตรกร
และผู้ประกอบการของไทย
โอกาสของภาคเกษตรไทยในการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน 
 การรวมตวัเป็นตลาดใหญ่ตลาด
เดียวของอาเซียนเป็นการขยายโอกาส
ทางการค้าการลงทุนด้านการเกษตรจาก
ประชากร 62 ล้านคน ภายในประเทศไทย
เป็น 600 ล้านคน ในภูมิภาคอาเซียน 
ประกอบกบัมกีารสร้างความร่วมมอืการเปิด
เขตการค้าเสรีกับประเทศคู่ค้าส�าคัญ อาทิ 
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นวิซแีลนด์  รวมทัง้ ช่วยเพิม่อ�านาจการต่อ
รองในเวทีการค้าโลกมากขึ้น ซึ่งถือเป็น
นโยบายหลักของประชาคมอาเซียนในการ
เพิม่บทบาทอาเซยีน โดยเฉพาะสนิค้าทีผ่ลติ

เหมอืนกนัและรวมกนัทีม่ส่ีวนแบ่งการตลาด
โลกได้มากกว่าร้อยละ 50 เพื่อขยายตลาด
ให้กว้างข้ึน เช่น กรณยีางพารา ทีม่ส่ีวนแบ่ง
การตลาดโลกขณะนี้ร้อยละ 80-90 อยู่ใน
อาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
ไทย เป ็นไตรภาคีในการรวมตัวเรื่อง
ยางพารา  และหากรวมประเทศเวียดนาม 
ลาว หรือพม่า จะเป็นการรวมตลาดผู้ผลิต
และผูส่้งออกรายใหญ่ของโลกทีเ่ข้มแขง็มาก
ขึ้น เช่นเดียวกับกรณีข้าว หากมีความ 
ร่วมมือกับประเทศเวียดนาม พม่า กัมพูชา 
และประเทศที่มีการผลิตข้าวจะเป็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออก
มากขึน้ เป็นต้น ซึง่แนวโน้มการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิของสมาชกิอาเซยีน พบว่า เพิม่ขึน้
ประมาณร้อยละ 8-10 ต่อปี และเพิ่มรายได้ 
ท่ีแท้จริงอีกร้อยละ 5.3 คิดเป็นมูลค่า 
69,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
 การเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนช่วงเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันจากการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วม
กัน/เป ็นพันธมิตรทางธุรกิจร ่วมกับ
ประเทศอื่นในอาเซียน เพื่อให้เกิดความ 

ได ้เปรียบเชิงแข ่งขัน (Comparative  
Advantage)  เนือ่งจากสามารถน�าเข้าวตัถดุบิ
ราคาถูกจากประเทศในอาเซียน เช่น ถั่ว
เหลือง เป็นต้น โดยไม่เสียภาษี ท�าให้ต้นทุน
การผลติต�า่ลง  นอกจากนัน้ ผูป้ระกอบการ
ไทยทีม่ศีกัยภาพสามารถย้ายฐานการผลติ
ไปลงทุนผลิตสินค้าและบริการในกลุ ่ม
อาเซียนที่มีต้นทุนวัตถุดิบและแรงงานที่ถูก
กว่า เช่น โรงสข้ีาว โรงงานมนัส�าปะหลัง และ
ส่งออกสนิค้าแปรรปูหรอืน�าผลผลติกลบัมา
แปรรูปขั้นกลางและขั้นสูงในประเทศไทย
เพื่อใช้ในประเทศหรือส่งออกไปยังนอก
อาเซยีน ซึง่ไทยมคีวามได้เปรยีบในเรือ่งของ
เทคโนโลยีการแปรรูปสินค ้าเกษตรท่ี 
ทันสมัย สามารถลดต้นทุนและสร้างมูลค่า
เพิ่มได้ดีขึ้น รวมทั้ง มีสิทธิพิเศษทางการค้า 
GSP จากประเทศยุโรป เพื่อผลิตสินค้าส่ง
กลับมายังประเทศไทยหรือส่งออกไปยัง
ประเทศที่สามโดยตรง 
 ในขณะเดียวกัน มีนกัลงทุนจาก
ต่างประเทศเข้ามาลงทุนผลิตปัจจัยการ
ผลิตด้านการเกษตรในไทย เช่น เครื่องมือ
เครื่องจักรทางการเกษตร เทคโนโลยีด้าน
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การเกษตร เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
แข่งขนัในตลาดปัจจยัการผลติ เกษตรกรจะ
มีทางเลือกในการเลือกซ้ือปัจจัยการผลิตท่ี
มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและราคาที่ถูกกว่าโดย
เปรียบเทียบ ซึ่งท�าให้เกษตรกรไทยจะปรับ
กระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นมา
เป็นการผลติทีใ่ช้เทคโนโลยเีข้มข้น และเน้น
คุณภาพสินค้ามากขึ้น
 การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร
ยังเป็นโอกาสในการขยายตัวของการค้า
ชายแดนของไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้
ประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่ง
จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ 
(2556) พบว่าการค้าชายแดนของไทยมกีาร
ขยายตัวอย่างมาก จาก 6 แสนล้านบาท ใน
ปี 2553 เป็น 9.1 แสนล้านบาท ในปี 2555 
โดยประเทศมาเลเซียจะมีมูลค่าการค้าใน 
ปี 2555 มากที่สุดถึง 5.2 แสนล้านบาท  
รองลงมาเป็นพม่า มีมูลค่า 1.8 แสนล้าน
บาท ลาว มีมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท และ
กัมพูชา มีมูลค่า 8 หมื่นล้านบาท นอกจากนั้น 
แต่ละประเทศในภูมิภาคก�าลังด�าเนินการ
ปรับตัวเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในหลายๆ ด้าน อาทิ กระบวนการผ่านแดน 
การปรับลด/ยกเลิกภาษี การพัฒนาระบบ
ขนส่ง การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
โลจสิตกิส์ และการพฒันาด้านภาษาเพือ่การ
สื่อสาร จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การค้า
ชายแดนเติบโตมากขึ้น 
ผลกระทบต่อภาคเกษตรของไทย 
 การลดอัตราภาษีและเปิดตลาด
สินค้าเกษตร จะท�าให้สินค้าของประเทศ 
คูแ่ข่งทีม่ต้ีนทนุต�า่กว่าและคณุภาพดกีว่าเข้า
มาแข่งขันในตลาดของไทยมากขึ้น ท�าให้ 
ผู ้ประกอบการภาคการผลิตท้ังทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม รวมท้ัง
เกษตรของไทยที่มีขีดความสามารถในการ
ผลติต�า่จะไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศทีม่ี
ขีดความสามารถในการผลิตสูงกว ่าได ้  
รวมทั้ง การเปิดเสรีให้สามารถเคลื่อนย้าย
สินค้าเกษตรได้ ท�าให้เกิดความเสี่ยงใน
การน�าเข ้าสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมี

คุณภาพต�่าจากประเทศเพื่อนบ้านได้มาก 
ขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพมาตรฐานใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย 
นอกจากนั้น ยังมีผลต่อการแย่งส่วนแบ่งใน
ตลาดการส่งออกสนิค้าเกษตรบางชนดิ เช่น 
น�้ามันปาล์มที่ไทยต้องแข่งขันกับมาเลเซีย 
(มาเลเซียเป็นผู้ผลิตน�้ามันปาล์มอันดับหน่ึง
ของโลก) เมล็ดกาแฟที่ไทยต้องแข่งขันกับ
เวยีดนาม (เวยีดนามผลติมากเป็นอนัดบัสอง
ของโลกรองจากบราซลิ) และมะพร้าวทีไ่ทย
ต้องแข่งขันกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ 
(อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตมะพร้าวอันดับหนึ่ง
ของโลก รองมาคือ ฟิลิปปินส์) 
 การใช้มาตรการที่ไม ่ใช ่ภาษี 
(NTB) เป็นเครือ่งมอืในการปกป้องการน�า
เข้ามากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้าน 
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ซึ่งจะ
มผีลต่อการส่งออกสนิค้าเกษตรและอาหาร
ของไทยด้วย ที่ผ่านมามีหลายประเทศใน
อาเซียนใช้มาตรการดังกล่าว เช่น กรณี
ประเทศกัมพูชา ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าต้องได้
รบัความเหน็ชอบจากกรม CAMCONTROL 
ก่อนน�าเข้าสินค้าเกษตรในแต่ละครั้ง และ
ต้องมีใบรับรองมาตรฐานสินค้าปลอด 
ศตัรพูชื รวมทัง้ต้องมสีลากระบรุายละเอยีด
อาหารเป็นภาษากัมพูชา  กรณีประเทศ
อินโดนีเซีย ก�าหนดให้การน�าเข้าข้าวหอม
มะลิต้องมีวัตถุประสงค์พิเศษในการน�าเข้า
เพื่อการบริโภคพิเศษเฉพาะ และผู้น�าเข้า
ต้องจดทะเบียนพร้อมขอการรับรองจาก
กระทรวงเกษตรของอนิโดนเีซยี (ระยะเวลา
การยื่นขอใช้เวลา 6 เดือน – 1 ปี) รวมทั้ง
ก�าหนดเงื่อนไขการน�าเข้าข้าวหอมมะลิ 
สามารถจ�าหน่ายได้เฉพาะในภัตตาคารและ
โรงแรมเท่านั้น  กรณีประเทศมาเลเซีย 
การน�าเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น 
สินค้าข้าว น�้าตาลทรายบริสุทธิ์ ปศุสัตว์มี
ชีวิต และเส้นหมี่ ต้องขออนุญาตน�าเข้าจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในบาง
สนิค้าสามารถห้ามน�าเข้าได้ในช่วงทีผ่ลผลิต
ออกสู ่ตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา

ภายในประเทศ  และกรณีของประเทศ
เวียดนาม ก�าหนดให้ต้องขออนุญาตน�าเข้า
สนิค้าเกษตรและอาหาร โดยผูน้�าเข้าจะต้อง
ยื่นขออนุญาตทางไปรษณีย์เท่านั้น ซึ่งเป็น
ขัน้ตอนทีใ่ช้เวลามาก และหากมข้ีอสงสยัใน
เอกสารกระบวนการทั้งหมดจะต้องเริ่มต้น
นับหนึ่งใหม่ 

ข้อเสนอแนะการปรับตัวเพื่อใช้
ประโยชน์จากประชาคมอาเซยีน
 แม้ว่าการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน
ในป ี  2558 เป ็นที่คาดว ่าจะมีผลต ่อ
ประเทศไทยทั้งด้านบวกและด้านลบดังที่
กล ่าวในข้างต ้น ซึ่งในที่สุดแล้วแต่ละ
ประเทศจะต้องมีการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมรองรบั เพือ่สร้างความได้เปรยีบ
ในการค้าการลงทุนร่วมกัน และลดผล 
กระทบที่จะเกิดขึ้นให้มากที่สุด ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ
ก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่รองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในส่วนของภาครัฐ 
เกษตรกร และผู้ประกอบการ
 การเตรียมความพร ้อมของ
เกษตรกร ซึง่จะได้รบัผลกระทบโดยตรงจาก
การแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งผลจากราคาสินค้า
เกษตรบางชนดิตกต�า่ ค่าจ้างแรงงานท่ีสงูขึน้
จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
เกษตร ท�าให้เกษตรกรต้องปรบัตวัเพ่ือเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร รวมทั้ง ติดตามข่าวสาร
ทางการตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลด
ต้นทุนการผลิต และผลิตสินค้าปลอดภัย มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้กับประเทศสมาชิกรายอื่นใน
ประชาคมอาเซยีนทีเ่ข้ามาชงิส่วนแบ่งตลาด
เดิม นอกจากนั้น จ�าเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร ้อมด ้านภาษาและความรู ้ที่
เกีย่วข้อง เพือ่รองรบัการสือ่สารทีจ่ะเกดิขึน้ 
เช่น การค้าการลงทุน และความร่วมมือใน
รูปแบบต่างๆ เป็นต้น 
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 ส�าหรับการเตรียมความพร้อม
ของสถาบันเกษตรกร ควรเน้นการจัดการ
ธุรกิจให้เชื่อมโยงกับผู ้ประกอบการใน
ประเทศและผูน้�าเข้าในต่างประเทศ บรหิาร
จัดการระบบรวบรวมสินค้าและต้นทุน 
โลจิสติกส์ให้ต�่า รวมทั้ง พัฒนาทักษะ 
ผู้ประกอบการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร 
ในขณะที่ ผู้ประกอบการ ควรเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการสินค้า ลดต้นทุนแปรรูป โดย
เฉพาะด้านวัตถุดิบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค ้า และพัฒนาต ่อยอดผลิตภัณฑ ์  
ตลอดจน สร้างเครอืข่ายธรุกจิทัง้ในและต่าง
ประเทศ
 ภาครัฐจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญ
กบัการวจิยัพัฒนาและสร้างองค์ความรู ้เน้น
ให้ความส�าคัญกับการสร้างองค์ความรู้และ
การต่อยอดการผลติเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ โดย
ให้ความส�าคญักบั  1) การเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งในการผลิต ทั้งในเรื่องของการ
พัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์คุณภาพดี ทนทาน
ต่อโรคและแมลง มีโภชนาการสูง รวมท้ัง
สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจน
เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
2) การพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร 
เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม
ระดับสูง เพื่อลดการส่งออกสินค้าเกษตรใน
รูปของวัตถุดิบ  3) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมลู พร้อมเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
วิเคราะห์และตัดสินใจนโยบายพัฒนาด้าน
การ เกษตร และ  4 )  ส ่ ง เสริมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิก ใน
การช่วยเพิม่โอกาสในการพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ จากการวิจัยและ
พัฒนาร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน
 การเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขัน โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตของประเทศ การเพิ่มมูลค่า ระบบ 
โลจสิตกิส์ การส่งออก ในขณะเดยีวกนั สร้าง
โอกาสจากความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ องค์
ความรู ้เทคโนโลย ีเพือ่พฒันาการผลติสินค้า
เกษตร โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1) พัฒนาการอ�านวยความ
สะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร เน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วของการให้
บริการของด่านชายแดน ศักยภาพการ 
ตรวจสอบของห ้องปฏิบัติ การให ้ ได ้
มาตรฐานสากล เพื่อการค้าและการส่งออก 
 2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยจัดท�าโซนนิ่งภาคเกษตร เพื่อให ้
เกษตรกรท�ากจิกรรมทางการเกษตรในพืน้ที่
ที่เหมาะสม ทั้งด้านกายภาพ เช่น ความ
พร้อมของทรัพยากรน�้า ดิน และด้าน
เศรษฐกิจ เช่น มีโรงงานแปรรูปตั้งอยู ่  
ความพร้อมของคมนาคมขนส่งและระบบ 
โลจสิตกิส์ เป็นต้น ซึง่จะเพิม่ผลผลติต่อไร่ให้
กบัเกษตรกร ในขณะเดยีวกนั ช่วยลดต้นทนุ
การผลติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้นทนุการขนส่ง
สินค้าเกษตรได้ 
 3)  พฒันาและปรบัปรงุคณุภาพ 
มาตรฐาน การตรวจรับรองสินค้าเกษตรสู่
สากล โดยสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยเข้าสู ่
ระบบมาตรฐานสินค้าปลอดภัยต่างๆ เช่น 
GAP GHP GMP HACCP เป็นต้น ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
เกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร โดยให้ความส�าคัญกับการสร้าง 
เรือ่งราวให้กบัสนิค้าเกษตรทีม่คีวามโดดเด่น
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและประวัติศาสตร์  
(Multifunctionality of Agriculture) 
ตลอดจน สนิค้าเกษตรจากระบบการผลติที่
ยั่งยืน เช่น เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น การ
พัฒนาการบรรจุสินค้าเกษตรหรือยืดอายุ
สนิค้าด้วยนวตักรรมต่างๆ เพือ่ยกระดบัการ
สร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น
 4)  สร้างโอกาสทางการตลาด 
เน้นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทย
ให้เป็นท่ีรู้จัก ยอมรับ เชื่อมั่น และสร้าง 
ค่านิยมของสินค้าไทยในตลาดอาเซียน

 5)  ส่งเสรมิการลงทนุภาคเกษตร
ในการต่างประเทศ ทั้งเรื่องการผลิตสินค้า
และบริการในประเทศอาเซียน เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบการแข่งขัน ด้านต้นทุนการ
ผลิต แรงงาน วัตถุดิบ และโลจิสติกส์ โดย
ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนให้รัดกุมและทันสมัย 
 การบริหารจัดการการน�าเข้า
สินค้าเกษตรให้มีความเข้มงวด ด้านการ
ตรวจสอบรบัรองและควบคมุด้านมาตรฐาน
และความปลอดภัยของสินค้าน�าเข้า การ
จัดการศัตรูพืชและโรคระบาด ตลอดจน 
ปราบปรามการลกัลอบน�าเข้าทีผ่ดิกฎหมาย 
โดยควรพิจารณาแนวทางในการก�าหนด
มาตรฐานบังคับส�าหรับสินค้าน�าเข้าเพื่อ
ป้องกันการน�าเข้าสินค้าด้อยคุณภาพจาก
ต่างประเทศ เช่น ต้องมีใบรับรองปริมาณ
สารพิษตกค้าง การก�าหนดให้เป็นสินค้าที่
ต้องขอหนังสือรับรองน�าเข้าและก�าหนด
คุณสมบัติผู ้น�าเข ้า ก�าหนดมาตรการ 
สุขอนามัยที่ เข ้มงวด เช ่น ต ้องแสดง 
ใบรับรองสุขอนามัยจากหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้ในประเทศต้นทาง ตรวจเข้มใบรบัรองถิน่
ก�าเนิดสินค้า ตลอดจน ก�าหนดมาตรการ
เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
และการกักกันพืชและสัตว์ที่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศ การจดัท�าเขตปลอดโรคระบาด
สัตว์ รวมทั้งเพิ่มการผลิตวัคซีนในการ
ป้องกันโรคสัตว์ เพิ่มความเข้มงวดในการ
เคล่ือนย้ายสินค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพของ
ด่านกกักนั เพือ่ให้คณุภาพสนิค้าพชื ปศสุตัว์ 
และประมงมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากลมากขึ้น 
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บทสรุป 
 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนสินค้า
เกษตรและอาหาร จะช ่วยยกระดับ
เศรษฐกจิในภาพรวมให้ทัง้ไทยและอาเซยีน 
มีความโดดเด่นในระบบเศรษฐกิจของโลก 
น�ามาซึง่โอกาสทัง้การค้าและการลงทนุ โดย
เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของไทย 
เนื่องจากมีตลาดที่กว้างขึ้น สินค้าวัถตุดิบที่
เป็นปัจจัยการผลิตน�าเข้าราคาถูก ท�าให้ลด
ต้นทุนการผลิตเพื่อส่งออก ขณะเดียวกัน 
เสริมสร้างโอกาสในการลงทุน ขยายกิจการ 
ย้ายฐานการผลติในประเทศทีม่ต้ีนทนุปัจจยั
การผลิตต�่า เกิดการพัฒนาและสร ้าง

นวัตกรรมใหม่ในสินค้าและบริการ และมี
การพัฒนาและเพิ่มคุณภาพเกษตรกร 
อย่างไรกต็าม จะเกดิผลกระทบเชงิลบอย่าง
ยากที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะต่อเกษตรกร
ไทย จากราคาสินค้าที่ตกต�่า เมื่อมีการน�า
เข ้าสินค ้าเกษตรราคาถูกจากอาเซียน 
อตุสาหกรรมเกษตรทีม่ปีระสิทธภิาพต�่าอาจ
แข่งขันไม่ได้ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีจะถูกน�า
มาใช้มากขึ้น ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับ
การแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งไทยจ�าเป็นต้องใช้จุด
เด่นท่ีมีอยู่ สร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้า
เกษตรและอาหารของไทย เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้จ�าเป็น
ต้องมกีารเตรยีมความพร้อมเพือ่ให้สามารถ

ปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั เน้นการส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 
สร้างองค์ความรู้และต่อยอดการผลิตเพื่อ
สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร ตลอดจน บริหาร
จดัการการน�าเข้าสนิค้าเกษตรให้มคีวามเข้ม
งวด โดยภาครัฐ เกษตรกรและผู้ประกอบ
การต้องร่วมมือกันเตรียมความพร้อมและ
เร่งปรับตัวรองรับการเปิดเสรีอย่างเต็มรูป
แบบ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้โอกาส
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศและเพิม่รายได้ให้กบั
เกษตรกรไทย  
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แยกออกจากรัฐสมาชิกแล ้ว ยั งช ่วย 
เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลง
ต่างๆ ให้มผีลเป็นรปูธรรมมากขึน้โดยสร้าง
กลไกตรวจสอบและติดตามการด�าเนินการ
ตามความตกลงต่างๆ ของประเทศสมาชิก
ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ให้อ�านาจ
เลขาธิการอาเซียนดูแลการปฏิบัติตาม
พันธกรณีและค�าตัดสินขององค์กรระงับ 
ข้อพพิาท ก�าหนดมาตรการใดๆ ทีเ่หมาะสม
ว่าจะด�าเนินการอย่างไรต่อรัฐผู ้ละเมิด
พันธกรณีกฎบัตรอาเซียน เป็นต้น 
 หลักการของกฎบัตรอาเซียนอยู่
บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ 
เช่น การไม่แทรกแซงกิจการภายใน การ
ระงบัข้อพพิาทโดยสนัตวิธิ ีและการรวมศนูย์
กับความสัมพันธ์กับภายนอก จึงท�าให้
กฎบัตรนี้ เป ็น เสาหลักของการสร ้ าง
ประชาคมอาเซียน และตอกย�้าถึงข้อผูกมัด
ทางกฎหมายของข้อตกลงอาเซียนต่างๆ 
ทั้ งนี้ กฎบัตรอา เซียน ประกอบด ้ วย
บทบัญญัติ 13 หมวด 55 ข้อ ซ่ึงเป็นการ
ประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม 
(Value) ของอาเซียน ซึ่งมีข้อก�าหนดส�าคัญ
ได้แก่ การจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น
ภายในปี 2558 โดยประชาคมอาเซียน 
แบ่งออกเป็น 3 เสาหลกั ได้แก่ (1) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (2) ประชาคม
เศรษฐกิจ และ (3) ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม

แผนแม่บท ว่าด้วยความเชื่อม
โยงระหว ่ า งกัน ในอา เซี ยน  
(Master Plan on ASEAN 
Connectivity)
 ในปี 2553 ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงฮานอย ประเทศ
เวียดนาม ได้เห็นพ้องในร่างแผนแม่บท 
ว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกนัในอาเซยีน 
(MASTER PLAN ON ASEAN CONNEC-
TIVITY: MPAC) เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร ์
ขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในอาเซียน ปี 2554 – 2559 อันน�าไปสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 (ค.ศ. 
2015) และส่งเสริมขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัในเวทโีลก โดยความเชือ่มโยงดงั
กล่าวครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่  (1) ความ
เช่ือมโยงทางกายภาพ (PHYS ICAL  
CONNECTIVITY) อาทิ การเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ด้านพลังงาน (2) ความเชื่อมโยงด้านกฎ
ระเบยีบ (INSTITUTIONAL CONNECTIVITY)  
และ (3) ความเช่ือมโยงระหว่างประชาชน  
(People-to-people Connectivity)  
ซ่ึงเน้นการเช่ือมโยงด้านการศึกษาและ
วฒันธรรมและการเชือ่มโยงด้านการท่องเทีย่ว
 เม่ือกล่าวถึงความเช่ือมโยงด้าน
กฎระเบยีบ แผนแม่บทฯ ได้น�าเสนอแนวคดิ
ทีจ่ะเชือ่มโยงกฎระเบยีบต่างๆ ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ผ่านการจัดท�าความตกลง

แก้ กฎหมาย
รับประชาคมอาเซียน

 การรวมตัวกันเป ็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 มีเป้าหมายคือการสร้าง
ประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง มีความเจริญ
รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การสร้างโอกาสและ
รับมือกับสิ่งท้าทาย ทั้งด้านการเมือง ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในอาเซียนมีความ
เป็นอยูท่ีด่ ีและมคีวามรูส้กึเป็นหนึง่เดยีวกัน 
โดยมีกฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER) 
เป็นธรรมนญูของประชาคม มแีผนแม่บท ว่า
ด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity) 
เป็นยุทธศาสตร์ในการด�าเนินการ โดย
ประเทศภาคสีมาชกิทัง้ 10 ประเทศ จะต้อง
ปรับปรุงกฎระเบียบให้เหมาะสมเพื่ออนุวัติ
ตามกฎบัตร และพันธกรณีต่างๆ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของประชาคม บทความน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์ในการน�าเสนอสาระส�าคัญ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN CHARTER)
 กฎบัตรอาเซียนเริ่มมีผลบังคับใช้
ภายหลั งจากที่ประเทศสมาชิกได ้ ให ้
สัตยาบันต่อกฎบัตรครบทุกประเทศเมื่อ
เดือนธันวาคม 2551 มีความส�าคัญต่อ
ประชาคมอาเซียนเป ็นอย ่างยิ่งเพราะ 
นอกจากจะท�าให้อาเซยีนมสีถานะนติบิคุคล

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

**นักศึกษาฝึกงาน   ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา 
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ระหว่างประเทศ และความตกลงภูมิภาค 
รวมทัง้พธิสีาร ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกใน
การขนส่ง การเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร และ
การลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงาน
มีฝีมือและการพัฒนามนุษย์ และการข้าม
พรมแดน เ พ่ือปรับกฎระเบียบต ่างๆ 
ในประเทศสมาชิกให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
หรือใกล้เคียงกันมากขึ้น อันเป็นพื้นฐานที่
จะน�าไปสู ่การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ 
ในการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนซ่ึงได้
กล่าวถึงไว้ข้างต้น
 ทั้งนี้ในประเทศสมาชิกอาเซียน
แต่ละประเทศจะมรีายละเอยีดและขัน้ตอน
ทีแ่ตกต่างกนัในการด�าเนนิการเพือ่ปรบัปรงุ
กฎหมายภายในของแต่ละประเทศให้มี
ความเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ

ความสัมพันธ ์ของประชาคม
อาเซียนกับกฎหมายไทย
 ในกรณีของประเทศไทย การท่ี
ฝ่ายบรหิารของประเทศไทยจะแสดงเจตนา
ผูกพันตามพันธกรณีต่างๆ ท้ังในกรอบของ
อาเซียนและนอกกรอบของอาเซียนใน
ลักษณะที่เป็นสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว ่างประเทศ นอกจากต ้องผ ่าน
กระบวนการท�าสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง
กระบวนการท�าสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ภายในควบคูก่นัไป โดยเฉพาะกระบวนการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 190 ที่ก�าหนด
กระบวนการในการท�าสนธสิญัญาหรอืความ
ตกลงระหว่างประเทศบางประเภทจะต้อง
ได ้ รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก ่อน 
นอกจากนั้นสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศไม่สามารถใช้บังคับใน
ประเทศไทยได้โดยตรง แต่ต้องได้รับการ
แปลงรูป (Transformation) หรือปรับให้
เป็นกฎหมายภายในก่อนจงึจะมผีลใช้บงัคบั

ได้ ซึ่งอาจขึ้นได้ในลักษณะต่างๆ เช่น การ
ตรากฎหมายภายในฉบับใหม่ขึ้นรองรับ 
หรอืแปลงรปูให้สนธสิญัญาหรอืความตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ภายใน และการแก้ไขกฎหมายภายในให้
สอดคล้องกับสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
 ดังน้ัน การที่ประเทศไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ย่อมส่งผล 
กระทบให้ต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย
เพื่อรองรับ และท�าความตกลงระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติมด้วย  โดยด้านเศรษฐกิจจะ
มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทนุ การเคลือ่นย้ายเงนิทนุในอาเซยีน 
ท�าได้เสรยีิง่ขึน้ นกัวชิาชพี ผูม้คีวามสามารถ
พิเศษ แรงงานฝีมือ สามารถเคลื่อนย้ายไป
ท�างานในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกขึ้น 
ภาษีน�าเข้าสินค้าระหว่างประเทศอาเซียน
จะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ เว้นแต่ที่เป็นสินค้า
อ่อนไหวและอ่อนไหวสูง อปุสรรคในการน�า
เข้าสินค้าที่ไม่ใช่ภาษีจะหมดไป ซึ่งจะท�าให้
ตลาดของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 
ประเทศรวมเป็นหน่ึงเดียว  นักลงทุน
อาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ใน
ทุกสาขาบริการ จะต้องเร่งขยายการจัดท�า
ข ้อตกลงยอมรับร ่วม (MRA) ในเรื่อง
คุณสมบัติวิชาชีพจ�านวน 7 ฉบับ ส�าหรับ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 7 สาขา ได้แก่ 
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร 
สถาปนิก ช่างส�ารวจ และการบัญชี เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการขอใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพี และในอนาคตประเทศไทย
อาจจะท�าข้อตกลงเพิ่มด้านการท่องเที่ยว
ด้วย ส�าหรับผู ้ประกอบวิชาชีพในสาขา  
ดังกล่าวในประเทศอาเซียนประเทศหนึ่ง 
หากประสงค์จะได้รับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีในประเทศอาเซียนอืน่ จะต้องปฏิบตัิ
ตามกฎระเบียบภายในที่ประเทศนั้นๆ 
ก�าหนดเสียก่อน

กฎหมายส�าคัญที่ควรปรับปรุง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของ
ประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีนทีส่�าคญั อาท ิกฎหมายความตกลง
ที่เกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร เพื่อลด 
ขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากรอ�านวยความ
สะดวกทางการค้า สนบัสนนุการขนส่งสนิค้า
ข้ามชายแดน กฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการตรวจตราแก่ 
นักธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพและ
แรงงานฝีมือ อาเซียน นอกจากนั้นจะมีการ
ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายอืน่ๆ ทีเ่ป็นข้อจ�ากดั
และอปุสรรคในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
เช่น พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ให้สอดรบักบัการทีจ่ะ
ต้องอนุญาตให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาขาบริการ
ภายในปี 2558 โดยต้องมีการแก้ไขในเรื่อง
สัดส ่วนการถือหุ ้นของคนต ่างด ้าวใน
นติบิคุคลและ พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิของ
คนต่างด ้าว พ.ศ. 2542 ที่ห ้ามไม ่ให ้
คนต่างด ้าวประกอบกิจการธุรกิจบาง
ประเภททีเ่ป็นธรุกจิทีค่นไทย ยงัไม่พร้อมจะ
แข่งขนักบัคนต่างด้าว  พ.ร.บ.ธรุกจิน�าเท่ียว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงก�าหนดให ้
ผูข้อรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิน�าเท่ียวซึง่
เป ็นนิติบุคคล ต ้องเป ็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย โดยถ้าเป็นบริษัทจ�ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ�ากัด ทุนของบริษัทไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 ต้องเป็นของบุคคลธรรมดา
ซึ่งมีสัญชาติไทย  พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 ซึง่ก�าหนดให้ผูข้อรบัใบอนญุาต
จัดตั้งโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล หากเป็น
นิติบุคคลที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด บริษัท
จ�ากดั หรอืห้างหุน้ส่วน ต้องมจี�านวนหุน้หรอื
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ทุนเป็นของผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวน
หุ้นหรือทุนทั้งหมด  กฎหมายต่างๆ เพื่อ
รองรับการเข้ามาท�างานของแรงงานฝีมือ
จากอาเซียน โดยเฉพาะที่เป็นนักวิชาชีพที่
ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับ
ร่วม (MRA) ในเร่ืองคณุสมบตัวิชิาชพีส�าหรบั
ผู้ประกอบวิชาชีพบริการ 7 สาขาไปแล้ว 
ได้แก่ พ.ร.บ.การท�างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 เพื่อให้คนอาเซียนสามารถ
ท�างานในประเทศไทยได้ ซ่ึงแต่เดิมเป็น
อาชพีและวชิาชพีสงวน  พ.ร.บ.ส่งเสรมิการ
พฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545 เพือ่ให้การ
พฒันาฝีมอืแรงงานครอบคลมุถงึคนอาเซยีน
โ ด ย ไ ม ่ เ ป ็ น ก า ร เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และ 
พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 
2542 และ พ.ศ. 2543 เพื่อให้คนอาเซียน
สามารถเป็นที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้างหรือฝ่าย
ลูกจ้าง สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน และ
เป ็นกรรมการหรืออนุกรรมการของ
สหภาพแรงงานได้

การด�าเนนิการด้านกฎหมายของ
ประเทศไทยเพือ่รองรบัประชาคม
อาเซียนและผลกระทบ
 ส�าหรับการศึกษาการด�าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบกับอาเซียน
ของประเทศไทย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 

สญัชาตไิทย รวมทัง้กรรมการหรอืผูม้อี�านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ไทยและต้องมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู ่ใน 
ราชอาณาจกัรไทย ซึง่บทบญัญตัดิงักล่าวไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีตาม A 2. Free 
Flows of Services (Services Liberalization 
under AFAS) ของ Strategic Schedule 
for AEC อันเป ็นส ่วนหน่ึงของ AEC  
Blueprint เป็นต้น
 ทั้ ง นี้ ผ ล ก ร ะทบจ ากก า ร ท่ี
ประเทศไทยไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนน้ัน พอสรุปได ้ 3 
ประการดังนี้
 1) กลไกของกฎหมายไทย (Legal 
mechanism) เกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ (Economic- 
related activities) ในปัจจบุนัไม่สอดคล้อง
กับหลักการส�าคัญของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่มุ่งการขับเคล่ือนเศรษฐกิจผ่าน
กลไกตลาด (Market-oriented economy) 
โดยกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับการด�าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้นเป็น
ระบบควบคุมอย่างใกล้ชิด (Control) ผ่าน
การอนุมัติ การอนุญาต และการออกใบ
อนุญาตทั้งจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและจาก
คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างๆ 
(Permission/Licensing System) มากกว่า
ระบบการก�ากับดูแล (Supervision) หรือ
ส่งเสริม (Promotion) ซึ่งกลายเป็นภาระ
และต้นทุนในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกจิของเอกชนทัง้ในแง่เวลาและค่าใช้
จ่าย ขณะเดียวกันก็ท�าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จงึมภีารกจิมากมายจนเกนิก�าลงัทีจ่ะด�าเนนิ
การได้จริง การบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย จึงย่อหย่อน ทั้งยังท�าให้ภารกิจ
ของหลายหน่วยงานซ้อนเหล่ือมกัน อัน
เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

กรรมการร่างกฎหมายประจ�า (นกักฎหมาย
กฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ ) ส�านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา เห็นว ่านับแต่วันที่
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) มีผลใช้
บังคับ ประเทศไทยได้ด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อรองรับการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าเร็จ
ไปได้น้อยมาก อันเนื่องมาจากการขาด
เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศนับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ส่งผลให้การ
ก�าหนดและการด�าเนินการตามนโยบาย
เก่ียวกับประชาคมอาเซียนของรัฐบาลชุด
ต่างๆ ขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง ซ�้ายัง
มีการบัญญัติกฎหมายที่สวนทางกับ
พันธกรณีตาม AEC Blueprint ขึ้นใช้
บังคับ เช่น พระราชบัญญัติธุรกิจน�าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน�าเที่ยวที่
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
และต้องมีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู ่ในราช
อาณาจักรไทย แต่หากเป็นนิติบุคคล ก็ต้อง
เป ็ นนิ ติ บุ คคลตามกฎหมาย ไทยที่ มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิกจิการเกีย่วกบัการ
ท่องเที่ยว ถ้าเป็นห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล  
ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จ�ากัดความรับผิด
ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยถ้าเป็นบริษัทจ�ากัด
หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ทุนของบริษัทไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดต้องเป็นของ
บุคคลธรรมดาซึ่ งมีสัญชาติ ไทย และ
กรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มี

เมษายน-มิถุนายน 2556

เศรษฐกิจและสังคม
วารสาร33



34วารสาร

เอกสารอ้างอิง
ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. กฎหมายทีอ่าจต้องปรบัปรงุแก้ไขเพือ่รองรบั บทบาทใหม่ของภาครฐัในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน,  
 ปกรณ์ นิลประพันธ์ นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ. 2555 
 เข้าถึงได้จาก www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option...  สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2556
ประชาชาติธุรกิจ. ประเทศไทย ความพร้อมด้านกฎหมายสู่ประชาคมอาเซียน. ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 กับประชาคมอาเซียน (AEC Tourism Thailand). เข้าถึงได้จาก  www.th.aectourismthai.com/aechub/155   สืบค้นเมื่อ  
 22 เมษายน 2556 
สรุปความจากการสัมมนาวิชาการ ประจ�าปีครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ประชาคมสรุปอาเซียน (ASEAN  
 Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย. 8 กรกฎาคม 2555. เข้าถึงได้จาก www.learners.in.th/blogs/ 
 posts/528632   สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2556
ส�านักงานอัยการสูงสุด. ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม. เรือโทสายันต์ สุโขพืช อัยการ 
 จังหวัด เข้าถึงได้จาก www.kmcenter.ago.go.th/kms/node/2042  สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2556
กรมประชาสัมพันธ์. ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน..... เชื่อมโยงอย่างไร. อุษณีย์ ศรีธัญรัตน์.  เข้าถึงได้จาก http://www.prd. 
 go.th/ewt/ewt/aseanthai/ewt_news.php?nid=437&filename=index_2  สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2556

เป็นการเปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งมีเจตนา
ร้ายท�าทุจริตได้อีกทางหนึ่ง
 2) การหลั่งไหลเข้ามาของสินค้า 
บริการ แรงงานมีฝีมือ และการลงทุนจาก
สมาชกิอืน่ของอาเซยีนตามพนัธกรณ ีโดยที่
ประเทศไทยไม่ได้ปรับปรุงมาตรการและ
กลไกตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ทันสมัย
เพื่อให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงไม่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า 
(Competition Law) และกฎหมายว่าด้วย
การคุม้ครองผูบ้รโิภค (Consumer Protection 
Law) อันเป็นโครงสร้างหลัก (Backbone) 
ขอ งภู มิ คุ ้ ม กั น ร ะบบ เศ รษฐ กิ จและ 
ผู ้บริโภคภายในประเทศแล้ว รัฐจะไม่
สามารถคุ้มครองผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมและผูบ้รโิภคภายในประเทศ
อันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้
 3) ทัศนคติ (Attitude/Mindset) 
ของผูเ้กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและเอกชน จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อ
ให้การด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิค�านงึถงึ

ผลกระทบด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่
กนัไปด้วย และสอดคล้องกบัหลกัการพฒันา
อย่างยัง่ยนื (Sustainable Development) 
ซ่ึงอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เก่ียวข้องหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ว ่าด ้วยการผังเมือง กฎหมายว ่าด ้วย 
การคุ ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสขุ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิ
การลงทุน กฎหมายว ่าด ้วยการนิคม
อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดสรรและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งอาจต้องมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยการพัฒนาเมือง (City 
Development) ขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเมืองให้ทันสมัย  
น่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะโลก
ร้อนด้วย 

สรุป
 แม้ว่าหน่วยงานของรฐัและภาคส่วน
ต่างๆ มีความสนใจและตื่นตัวในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข ้าสู ่การเป็นประชาคม
อาเซยีน อย่างเหน็ได้ชดักต็าม แต่ประเทศไทย
ได้ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายใน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ  
(INSTITUTIONAL CONNECTIVITY) กับ
อาเซียนไปได้น้อยมาก ซ่ึงปัญหาดังกล่าวมี
สาเหตุหลักจากการขาดเสถียรภาพทางการ
เมือง และระบบราชการที่เน้นการควบคุม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ อย่างใกล้ชดิ ผ่าน
การอนมุตั ิการอนญุาต จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยอาจเริ่มจากการ
ปรบัทศันคตใิห้ยดึหลกัการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่
พัฒนากลไกการก�ากับดูแลกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยอมรับ
กลไกตลาดในการเพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ และรกัษาความเป็นธรรม
ทางสังคมควบคู่กันไปด้วย 
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อมรำวรรณ ทิวถนอม*

รู้จักลู่ทางการค้า 
การลงทุนในพม่า

 การปฏรูิปเศรษฐกจิของพม่า เพือ่
เปิดรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนท่ัวโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทย เนื่องจากพม่าเป็นประเทศที่มี
ศักยภาพทางการผลิตสูง มีความอุดม
สมบรูณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาต ิและค่าจ้าง
แรงงานที่อยู่ในระดับต�่า นักลงทุนต่างมอง
หาโอกาสเข้ามาลงทนุ จากสถติกิารลงทนุใน
พม่า พบว่า ตั้งแต่ปี 2511 ถึงเดือนสิงหาคม 
2554 มีผู้ลงทุนในพม่า 31 ประเทศ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 38 ของการลงทุนจากต่าง
ประเทศเป็นการลงทนุของประเทศอาเซยีน 
ไทยเป็นประเทศที่มีมูลค่าเงินลงทุนสะสม
มากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ สหราชอาณาจกัร 
สิงคโปร์ และจีน ธุรกิจพลังงานมีการลงทุน

ธงชาติเก่าสหภาพพม่า (Union of Myanmar)

ธงชาติสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
(Republic of the Union of Myanmar)

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา

1 การคาดประมาณประชากรของ Central Intelligence Agency (CIA) ณ กรกฎาคม 2556

บทน�า
 ส า ธ า ร ณ รั ฐ แ ห ่ ง ส ห ภ า พ 
เมียนมาร์ (Republic of the Union of 
Myanma) หรือพม่า มีระบอบการปกครอง
แบบสาธารณรัฐ มีประชากรประมาณ 55 
ล้านคน1  ประชากรร้อยละ 89 นับถือพุทธ
ศาสนา มีภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 
 แม้ว่าจะมีภาษาท้องถิ่นกว่า 100 
ภาษา อย่างไรก็ตาม การเจรจาธุรกิจและ
การค้าส่วนใหญ่นิยมใช้ภาษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสาร

 เมืองหลวงและศูนย์ราชการอยู่ที่นครเนปิดอว์ (Nay 
Pyi Daw) อยู่ห่างจากย่างกุ้งราว 350 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใน 
หมู ่บ้านจัตปแว ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปียงมนาใน 
เขตมณัฑะเลย์ พม่ามพีรมแดนตดิกบัอนิเดยี บงักลาเทศ จนี ลาว 
และไทย พม่ามีพรมแดนติดต่อกับไทยมากที่สุดคือ 2,401 
กิโลเมตรและไทยมีแนวเขตแดนติดต่อกับพม่าถึง 10 จังหวัด 
พม่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมที่งดงามเต็มไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
อาท ิเจดย์ีชเวดากอง พระธาตอุนิทร์แขวน นครแห่งเจดย์ีทีเ่มอืง
พุกาม

มากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ การขดุเจาะน�า้มนั
และก ๊าซธรรมชาติ  การขนส ่ ง  และ
อุตสาหกรรมการผลิต
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 ระบบการเมืองการปกครอง
 พม ่ า ปกค รอ งด ้ ว ย ร ะบอบ
สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข 
แบ่งการปกครองออกเป็น 7 รัฐ (States) 
โดยพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่
น้อย ได้แก่ ยะไข่ ฉิ่น คะฉิ่น กะเหรี่ยง  
คะยา มอญ และฉาน และ 7 เขต (Regions) 
ส�าหรับพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสาย
พม่า ได้แก่ อิระวดี มาเกว มัณฑะเลย์  
พะโคหรือหงสาวดี สะกาย ตะนาวศรี และ
ย่างกุ้ง ก�าหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี
เป็นวันชาติ มีการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 
20 ปี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ซึ่ง
สอดคล ้องกับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม ่ที่
ประกาศใช้ตามผลการลงประชามติเมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2551 โดยแบ่งออกเป็น
สภาผู้แทนราษฎร 440 ที่นั่ง และสภาสูง
หรอืสภาแห่งชาต ิ 224 ทีน่ัง่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพม่าประกาศรับรองผลการ
เลอืกตัง้เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2553 โดย
พรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนา 
(USDP) ได้รับชัยชนะและได้เป็นพรรค
รัฐบาล ภายใต้การน�าของพลเอกเต็ง เส่ง 
โดยได้ 129 ที่นั่งในสภาสูง และ 259 ที่นั่ง
ในสภาผู้แทนราษฎร
 นอกจากนี ้มกีารเลอืกตัง้ซ่อมเมือ่
วันที่ 1 เมษายน 2555 ส่งผลให้พรรค
สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ
เอ็นแอลดี ของนางอองซาน ซูจี ผู้น�าฝ่าย
ค้านและแกนน�าการเรยีกร้องประชาธปิไตย
ของพม่า ได้ที่นั่งในสภา 43 ที่นั่ง จาก 44 ที่
นั่ง โดย 43 ที่นั่งของพรรคเอ็นแอลดี แยก
เป็น 37 ที่นั่ง ในสภาผู้แทนราษฎร และ 4 
ที่นั่งในสภาสูง และอีก 2 ท่ีน่ังในฐานะ
สมาชิกตัวแทนเขตอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร 

เส้ือผ้า หยกและอัญมณี โดยประเทศคู่ค้า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.7 คือ ไทย รองลงมา
ได้แก่ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น มีมูลค่าการ 
ส่งออกประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
 สินค้าน�าเข้า อาทิ ผ้า ผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียม ปุ๋ย พลาสติก วัสดุ/อุปกรณ์
ทีใ่ช้ในการก่อสร้าง อาหาร เป็นต้น ประเทศ
คูค้่าทีส่�าคญัคอื จนี และไทย รองลงมาได้แก่ 
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดย
มีมูลค่าการน�าเข้าประมาณ 7.1 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

โครงสร้างพื้นฐาน
 โครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณปูโภค 
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายถนน ระบบราง และ
เครอืข่ายโลจสิตกิส์ ไฟฟ้า น�า้ประปาค่อนข้าง
ขาดแคลน รวมถึงการบริการด้านการเงิน
การธนาคาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
ของผู้ประกอบการต่างชาติ
 - ระบบไฟฟ้าในพม่ายังไม่เสถียร 
ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม โรงแรมชั้น
น�าทั่วไปในเมืองใหญ่ มีเครื่องปั่นไฟส�ารอง
ไว้ใช้ในกรณีกระแสไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ
 - การสือ่สาร ระบบโทรศพัท์ยังไม่
เสถยีร การใช้งานระบบโรมมิง่ของโทรศัพท์
มือถือจากประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ได้
กับทุกเครือข่ายและจ�ากัดอยู่ในบางพื้นท่ี 
หากต้องการใช ้โทรศัพท์มือถือควรซื้อ 
ซิมการ์ดท้องถิ่น มีราคาประมาณ 20 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
 - การเดินทางสู่พม่าในปัจจุบันมี
ช่องทางที่หลากหลายและมีความสะดวก
สบาย ผู้ประกอบการสามารถเดินทางได้ทั้ง
ทางอากาศ ทางบก และทางน�า้ การเดนิทาง
ทางอากาศมีเครื่องบินที่ให้บริการมากมาย 
พม่ามีสนามบินนานาชาติ 2 แห่งที่ย่างกุ้ง
และมัณฑะเลย ์ และสนามบินภายใน

ผลการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่ม
ของความเป ็นประชาธิปไตยในพม่าที่
พยายามก้าวสูโ่ลกภายนอก จะท�าให้พม่าได้
รบัความช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ และการ
ลงทนุจากต่างประเทศ และสหภาพยโุรปได้
ยกเลิกมาตรการการคว�่าบาตรต่อพม่าที่มี
มายาวนานกว่า 16 ปี เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการในกลุ่มสหภาพยุโรปเข้ามา
ลงทุนในพม่า

เศรษฐกิจ
 พม่าเป็นประเทศที่มีความอุดม
สมบรูณ์ทางด้านทรพัยากร ทีส่ามารถน�ามา
พัฒนาศักยภาพของประเทศ แต่ระบอบ
การเมอืงการปกครองยงัเป็นปัจจยัหลกัทีส่่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึง
ปัญหาการทจุรติประพฤตมิชิอบ การผกูขาด
ทางการค้าโดยรัฐบาล และปัญหาความ
ยากจนทีปั่จจบุนัพม่าเป็นประเทศทีย่ากจน
ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชากร
ร้อยละ 32 อยู่ใต้เส้นความยากจน พม่ามี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 
ร้อยละ 6.2 ต่อปี ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ประมาณ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ
ปีต่อประชากร
 
แรงงาน
 ประชากรมากกว่าร้อยละ 60 อยู่
ในวัยแรงงาน ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม รองลงมาร้อยละ 23 อยู่
ในภาคบริการ และร้อยละ 7 อยู่ในภาค
อตุสาหกรรม มอีตัราการว่างงานร้อยละ 5.4 

การค้าขายระหว่างประเทศ
 สนิค้าส่งออก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ ธัญพืช ถั่ว ปลา ข้าว 
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ประเทศถึง 84 แห่ง การเดินทางทางบกมี
ทั้งรถยนต์และรถไฟมีความสะดวก เพราะ
ไทยและพม่ามีจุดผ่านแดนหลายจุดตั้งแต่
เหนือจรดใต้ของไทยตั้งแต ่ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย เรื่อยไปจนถึงท่าเรือทวาย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนการเดินทางทางน�้า 
มท่ีาเรือทีส่�าคญัคอื ท่าเรอืย่างกุง้ และท่าเรอื
น�้าลึกทวาย
 - การเดินทางภายในประเทศ 
การเดนิทางระหว่างเมอืงทีไ่ม่ไกลจากย่างกุง้ 
สามารถเดนิทางได้หลายเส้นทาง ทัง้รถยนต์ 
รถไฟ และเครื่องบิน ทั้งนี้การเดินทางด้วย
รถ เช่น รถประจ�าทาง รถแท็กซี่ รถตู้รับจ้าง 
ส่วนใหญ่มีสภาพเก่า ถนนหนทางขรุขระ
ท�าให้เสียเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะฤดู
ฝน และคนขบัรถส่วนมากไม่สามารถสือ่สาร
ภาษาอังกฤษ การใช้บริการแท็กซี่ควร 
ต่อรองราคาก่อนใช้บรกิาร การเดนิทางโดย
รถไฟมีโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดที่
ส�าคัญทั่วประเทศ ราคาถูก แต่ไม่สะดวก
และใช้เวลาเดินทางนาน ส่วนการเดินทาง
โดยเครือ่งบนิสะดวกทีส่ดุ แต่ตารางการบนิ
ไม ่แน ่นอน และเปลี่ยนเวลาบินอย่าง
กะทันหัน

อัตราการแลกเปลี่ยน
 สกุลเงิน พม่าใช้ จ๊าต (Kyat : Kt) 
= 100 เหรียญพม่า (Pyas)
  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 พม่า
เพิ่งเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินจ๊าต 
จากระบบเดิมที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนสอง
ระบบ (Dual exchange rate systems) 
มาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ที่มีการบริหารจัดการ (Managed float 
system) โดยธนาคารกลางแห่งพม่าก�าหนด
อัตราอ้างอิงไว้ที่ 818 จ๊าตต่อดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ปล่อยให้ค่าเงินลอยตัวขึ้นลง
ได้ไม่เกินร้อยละ 2 คือธนาคารกลางจะ
ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนอยู ่ระหว่าง  
802-834 จ๊าตต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
หากต�่าหรือสูงกว่าน้ีจะเข้ามาแทรกแซง 
ปัจจุบันอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 0.0327 
บาท ต่อ 1 จ๊าต (ณ วนัที ่25 เมษายน 2556: 
29.004 บาท = 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

การเงินและการจับจ่ายใช้สอย
 การเดินทางไปพม่า ควรเตรียม
ความพร้อมด้านการเงนิ เนือ่งจากระบบการ
เงนิระหว่างประเทศต้องผ่านระบบธนาคาร
ของรฐัเท่านัน้ และตูเ้บกิเงนิอตัโนมตัไิม่เป็น
ทีแ่พร่หลาย ไม่รองรบัการถอดเงนิจากบญัชี
ในต่างประเทศ และไม่มกีารโอนเงนิระหว่าง
ประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรแลกเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้เพียงพอ ทั้งนี้ 
ธนบตัรทีน่�ามาจะต้องอยูใ่นสภาพใหม่ ไม่ยบั 
ไม่มีรอยขีดข่วน หรือเลอะสี และควรเป็น
ธนบัตรรุ่นใหม่ มิฉะนั้น โรงแรมและร้านค้า
อาจปฏิเสธที่จะไม่รับ นอกจากนี้ โรงแรม 
และร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับบัตรเครดิต
หรือเช็คเดินทาง

การลงทุนในพม่า
 ผู้ประกอบการควรจะต้องศึกษา
กฎระเบียบต่างๆ ก่อนเข้าไปลงทุนในพม่า 
โดยเฉพาะเรือ่งสทิธปิระโยชน์ของนกัลงทนุ
ต่างชาติในการที่จะเข้าไปลงทุน เมื่อวันที่ 2 
พฤศจกิายน 2555 รฐัสภาพม่าผ่านกฎหมาย

การลงทนุทีม่ข้ีอก�าหนดในการลงทนุของนกั
ลงทนุต่างชาตฉิบบัใหม่ เพือ่ดงึดดูการลงทนุ
จากต่างชาติ และการปกป้องอุตสาหกรรม
ในประเทศของธรุกจิท้องถิน่ แบ่งการลงทนุ
ออกเป็น 2 กรณี คือ นักลงทุนต่างชาติถือ
หุ้นร้อยละ 100 และการร่วมทุนกับหน่วย
งานของรัฐบาลหรือภาคเอกชนในพม่า 
อนุญาตให้ธุรกิจต่างชาติ และพันธมิตรท้อง
ถ่ินเป็นผู้ตัดสินใจถึงสัดส่วนการลงทุนสิทธิ
พเิศษทีน่กัลงทนุหรอืบรษิทัต่างชาตจิะได้รบั 
เม่ือไปลงทุนด�าเนินธุรกิจในประเทศพม่า 
อาทิ 
 - รัฐเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่าง

ชาติถือหุ้นในกิจการบางสาขาได้ถึงร้อยละ 
100 และอนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนใน
สาขาที่แต่เดิมได้เคยสงวนไว้ แต่ต้องขอ
อนุญาตจากรัฐบาลก่อน 
 - นกัลงทนุต่างชาตสิามารถเช่าซือ้
ที่ดินจากรัฐบาล หรือภาคเอกชนที่ได้รับ
อนุญาต ได้นานถึง 50 ปี ขึ้นอยู่กับประเภท
และขนาดของการลงทุน โดยสามารถต่อ
อายสุญัญาได้ 2 ครัง้ ครัง้ละ 10 ปี รวมระยะ
เวลาเช่าซื้อที่ดินได้นานที่สุดถึง 70 ปี
 - บริษัทต่างชาติมีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วง 5 ปีแรกที่เริ่ม
ด�าเนินกิจการ รวมถึงการลดหย่อนภาษี 
รูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู ่กับประเภทของการ
ลงทุน และสามารถเข้าไปลงทุนผลิตเพื่อ 
ส่งออก โดยมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี
ร้อยละ 50 ของก�าไรที่ได้จากการส่งออก 
อย่างไรกดี็ การยกเว้น หรอืการลดหย่อนภาษี 
มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการน�ารายได้กลับมา
ลงทุนในธุรกิจเดิมภายใน 1 ปี
 - การคุ ้มครองการลงทุน รับ
ประกันเรื่องการเวนคืนทรัพย์สินของธุรกิจ 
ตลอดช่วงเวลาการลงทุน 

โอกาสการลงทุน
 ประชากรส่วนใหญ่ของพม่าม ี
รายได้น้อย และมีอ�านาจการซื้อต�่า อย่างไร
กต็าม การหลัง่ไหลของทนุต่างชาตทิ�าให้เกดิ
การจ้างงาน มีการกระจายรายได้ และเพิ่ม
ก�าลังการซื้อให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะใน
เขตเมืองใหญ่ที่มีชนชั้นกลางอาศัยอยู่เป็น
จ�านวนมาก เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ เมียวดี 
เป็นต้น ซึ่งบริษัทเอ็นไวโรเซล ไทยแลนด์ได้
ท�าการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการวิจัยตลาด
และพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อการลงทุน
ในประเทศพม่า พฤติกรรมผู้บริโภคในเมือง
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า แบบเจาะลึกระหว่าง
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2555 พบว่า  
ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ในย่างกุง้ร้อยละ 46 มอีายุ 
15-24 ปี รองลงมาร้อยละ 28 มีอายุ 45 ปี
ขึ้นไป และร้อยละ 26 มีอายุ 25-35 ปี โดย
ผู้บริโภคทั้ง 3 กลุ่มนี้ มีความเป็นอนุรักษ์
นิยม ไม่ชอบการเปล่ียนแปลงที่เร็วเกินไป 
ยอมรับในวัฒนธรรมของเอเชีย ไม่ค่อยเปิด
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รับกับวัฒนธรรมตะวันตก สินค้าไทยก�าลัง
เป็นที่นิยมในพม่า เนื่องจากเป็นสินค้าที่มี
คุ ณภ าพดี  ลู ก ค ้ า พ ม ่ า ส ่ ว น ใ ห ญ ่ มี 
ค่านยิมและชืน่ชอบสนิค้าไทย อย่างไรกต็าม 
สนิค้าไทยมกัมรีาคาสงูเมือ่เทยีบกบัสนิค้าใน
กลุ่มเดียวกัน 
 สินค้าไทยท่ีน่าลงทุนในพม่ามี
หลากหลายประเภท อาทิ
 เครือ่งส�าอาง วถิชีวีติของคนหนุม่
สาวในพม่า โดยเฉพาะผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเมือง
ใหญ่เริ่มเปลี่ยนแปลง หันมาให้ความส�าคัญ
กับเครื่องส�าอางเพิ่มข้ึน โดยตลาดเครื่อง
ส�าอางของพม่าเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วจาก 
96.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 2551 
เป็น 186.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในปี 

2554 มสีดัส่วนการน�าเข้าจากไทยถงึร้อยละ 
50
 สินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่อ
การด�ารงชวีติประจ�าวนัก�าลงัเป็นทีต้่องการ
อย่างมาก พม่ามีการน�าเข้าสินค้าประเภทนี้
เพิ่มขึ้น เนื่องจากพม่ายังไม่มีศักยภาพใน
การผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการใน
ประเทศ สินค้าไทยได้รับความไว้ใจ เชื่อถือ
คุณภาพ และตราสินค้าในตลาดพม่า เช่น 
อาหารส�าเร็จรูป น�้ามันพืช ผงชูรส ขนม
ขบเคี้ยว เป็นต้น 
 วสัดกุ่อสร้าง อปุกรณ์จกัรกลการ
ก่อสร้าง รวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
ในอาคารก�าลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
เนือ่งจากพม่าก�าลังอยูร่ะหว่างการเร่งปฏิรปู

ประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
โครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนการเข้ามาลงทนุ
ของต่างชาต ิท�าให้ต้องพึง่พาการน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ 
 สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรและ
เครือ่งจกัรกลการเกษตร เช่น ปุย๋ เคมภีณัฑ์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์จักรกลการเกษตร
ขนาดเล็ก มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตาม
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของพม่าที่ภาค
เกษตรกรรมมีบทบาทสูงถึงร้อยละ 44 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม ทั้งนี้ เครื่องมือหรือ
เครื่องจักรที่จะน�าเข้าต้องใช้ง ่าย ราคา
ย่อมเยา และทีส่�าคญัสามารถดแูลและบ�ารงุ
รักษาได้ง่าย เน่ืองจากเกษตรกรพม่ามีเงิน
ทุนและความรู้ที่จ�ากัด

ความพร้อม
- เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและการ
ส่งออกไม้สัก 
- มเีขตนคิมอตุสาหกรรมทีม่คีวามพร้อม
ด้านสาธารณูปโภคมากกว่าเมืองอื่นๆ 

- เมืองใหญ่อันดับสองที่เป็นศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของ เขตสหภาพเมียนมาร์
ตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) 
และเป็นเส้นทางการค้า ระหว่างอนิเดยี
กับจีน
- เป็นแหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์
และวัฒนธรรม
- เป็นเมอืงการค้าชายแดนตดิกบัอ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก 

โอกาสทางการค้าและการลงทุน
อตุสาหกรรมสิง่ทอ อตุสาหกรรมการผลติ
สิ น ค ้ า  เ พื่ อ ก า ร อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค 
อุตสาหกรรมการประมง ธุรกิจการ 
ท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ เช่น ร้าน
อาหาร อู่ซ่อมรถ และสถาบันฝึกอบรม
วิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอร ์นิ เจอร ์ 
อุตสาหกรรมไม้แปรรูป การผลิต ของ
ช�าร่วยและสิ่งประดิษฐ์ที่ท�าจากไม้ 
ธุรกิจท่องเที่ยว และหัตถกรรม 

โรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร  
อู่ซ่อมรถ และร้านท�าผม
อุตสาหกรรมการเกษตร และอัญมณี 

ย่างกุ้ง – อดีตเมืองหลวงของประเทศ 

มัณฑะเลย์ 

หงสาวดี 

เมียวดี 

โอกาสทางการค้าและการลงทุนในประเทศพม่า

เวลาท�าการทางธุรกิจ ภาคราชการท�าการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ภาคเอกชน วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30- 
17.00 น. ส่วนธนาคารเปิดท�าธุรกรรม วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการค้าการลงทนุ
 ผูป้ระกอบการทีส่นใจไปลงทนุใน
พม่า ควรค�านึงถึงอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นใน
การด�าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
กิจการที่ลงทุน ดังนี้

 การ เ มืองและการปกครอง 
กองทัพยั งคง มีบทบาทส� า คัญในการ
ปกครองประเทศ และนโยบายมุง่ไปทีค่วาม
มั่นคงของชาติ ปัญหาการสู ้รบระหว่าง
รฐับาลพม่ากบัชนกลุม่น้อย อทิธพิลท้องถิน่

ระบบเศรษฐกจิ การค้า และการลงทนุ อาทิ 
มีนโยบายไม่แน่นอน กฎระเบียบขาดความ
ชัดเจน รัฐบาลทหารพม่าผูกขาดระบบการ
ค้าและการลงทุน การธนาคาร มีการปรับ
เปลี่ยนกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อการ

วารสาร
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เครื่องแต่งกายประจ�าชาติ
ลองย ีคอืชดุแต่งกายประจ�าชาตขิองประเทศ
พม่า โดยมีการออกแบบในรูปทรงกระบอก 
มคีวามยาวจากเอวจรดปลายเท้า การสวมใส่
ใช้วิธีการขมวดผ้าเข้าด้วยกันโดยไม่มัดหรือ
พับขึ้นมาถึงหัวเข่าเพื่อความสะดวกในการ
สวมใส่
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ลงทุนและไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของนัก
ลงทุน ระบบอุปถัมภ์
 ระบบการเงิน แม้ว ่าจะมีการ
ปรับปรุงอัตราการแลกเปลี่ยนมาใช้อัตรา
การแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว แต่ระบบการ
เงินยังไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์ใน
พม่าผูกขาดโดยรัฐบาล และฐานะของ
ธนาคารไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
 ร ะ บ บ ก า ร ค ม น า ค ม แ ล ะ
สาธารณูปโภค ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ขาดแคลน ท�าให้โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะ
รองรับการลงทุนยังไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ 

การเดินทางภายในประเทศไม่เสรี โดย
ทางการพม่าได้ก�าหนดไว้ว่าห้ามชาวต่างชาติ
เดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่
 แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ภาคเกษตร และไม่มีทักษะ
 ระบบการด�าเนนิธรุกจิ ยงัคงเป็น
อุปสรรคในหลายๆ ด้าน เช่น มีความยาก
และต้องใช้เวลาในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่จะ
สามารถสร้างความมั่นใจในการลงทุน หรือ
หุ้นส่วนที่ดี การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบราชการมีความล่าช้า

บทสรุป
 พม่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากกว่า 50 ล้านคน อัตราค่าจ้างแรงงานก็อยู่ในระดับต�่า และมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติจ�านวนมาก ซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาด หากมีโอกาสและช่องทางการลงทุน เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม
สินค้าไทย มีค่านิยมชื่นชอบและภักดีต่อตราสินค้าไทย เพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรศึกษากฎระเบียบ
และขั้นตอนการลงทุนให้ชัดเจน พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค และหาพันธมิตรทางการค้าท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ เพื่อสนับสนุนช่อง
ทางการกระจายและจัดจ�าหน่ายสินค้า 
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ส�ำนักวำงแผนกำรเกษตร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงใน
ลุ่มน�้าปิงและลุ่มน�้าน่าน

 การรวมกลุม่เป็นประชาคมอาเซยีน
จะเริม่มผีลในปี 2558  ซึง่จะเป็นโอกาสในการ
สร้างความร่วมมือกันทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและความ
มั่นคง และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุม่ประเทศสมาชกิกบัภมูภิาคอืน่ของโลก 
เพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม 
การเตรียมความพร้อมและปรับตัวของชุมชน 
จะมส่ีวนช่วยสร้างภมูคิุม้กนัของชมุชน เพือ่ลด
ผลกระทบจากสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงทีจ่ะ
เกิดขึ้น ซึ่งโครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผน 
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ ่มน�้าปิงและ 
ลุ ่มน�้าน่าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการวางแผนบนพืน้ทีส่งูของหน่วย
งานต่างๆ และชุมชน เพื่อการสร้างความเข้ม
แขง็ชมุชน ความมัน่คงอาหาร และการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเป็นมาและขอบเขตการศึกษา 
 โครงการศึกษาเพื่อจัดท�าแผน 
บรูณาการพฒันาพืน้ทีส่งูในลุ่มน�า้ปิงและลุ่มน�า้น่าน 
เป็นโครงการศึกษาน�าร่องที่ต ่อเนื่องจาก
โครงการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงภาค
เหนือ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2553-2562) ซึ่ง
เป็นการศกึษาในภาพรวม  แต่โครงการศกึษาฯ 
ดังกล่าวเป็นการศกึษาเฉพาะพืน้ทีสู่งในลุ่มน�้า
ส�าคัญ เพื่อศึกษาทบทวนแผนพัฒนาพื้นที่สูง
ในลุ่มน�้าปิงและลุ่มน�้าน่าน ปัญหาอุปสรรค 
และวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท�าแผนบูรณาการ
พฒันาพืน้ทีส่งูของหน่วยงานภาครฐัและการม ี
ส่วนร่วมของชุมชน

ความส�าคัญและสถานการณ์ของ
พืน้ทีส่งูในลุ่มน�า้ปิงและลุ่มน�า้น่าน
 พื้นที่สูง เป็นพื้นที่ที่สูงกว่าระดับ 
น�้าทะเล 500 เมตรหรือพื้นที่เป็นภูเขา และที่
มีชนเผ่าอาศัย ถือเป็นพื้นที่ที่มีความส�าคัญทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางชวีภาพสงู รวมทัง้เป็นต้นน�า้ที่
ส�าคญัต่อการพฒันาพืน้ทีก่ลางน�า้และปลายน�า้ 
การพัฒนาพื้นที่สูงเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2498 
โดยระยะแรก เน้นการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงชายแดน ต่อมาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้ง
โครงการหลวงเมื่อ พ.ศ. 2512 จึงมีการน�าผล
ส�าเร็จไปขยายผลในพื้นที่สูงอื่นๆ การพัฒนา
พื้นที่สูงในช่วงที่ผ่านมาพบว่า การด�าเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐยังขาดการบูรณาการแผน
พัฒนาพื้นที่สูงในขอบเขตลุ่มน�้า ท�าให้การ
พัฒนาชุมชนที่อยู่ต้นน�้าถึงปลายน�้าเกิดความ
ไม่สมดุลและมีความขัดแย้ง เช่น มีการขัดแย้ง
ของชมุชนปลายน�า้กบัต้นน�า้เรือ่งการปนเป้ือน
สารเคมี การแย่งชงิทรพัยากรน�า้ เป็นต้น  และ
ขาดการเชื่อมโยงฐานความรู ้และบทเรียน
โครงการหลวงและโครงการพระราชด�ารอิย่าง
เหมาะสม 
 ส�าหรับ พื้นที่สูงในลุ่มน�้าปิงและ 
ลุ่มน�า้น่าน มพีืน้ทีค่ดิเป็นร้อยละ 33 ของพืน้ที่
สูงทั้งประเทศ ครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ 
เชยีงใหม่ ล�าพนู ตาก ก�าแพงเพชร แม่ฮ่องสอน 
น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มี
ประชากร 291,472 คน  ชุมชนบนพื้นที่สูงใน
ลุ่มน�า้ปิง เป็นกลุม่ชาตพินัธุ ์กะเหรีย่ง ม้ง มเูซอ 
ลีซอ ปะหล่อง ถงึร้อยละ 80  ขณะทีช่มุชนบน
พื้นที่สูงในลุ่มน�้าน่าน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ลัวะ 
ม้ง เมี่ยน ร้อยละ 61 ส่วนใหญ่ท�าการเกษตร 
ท�าให้สามารถพึง่ตนเองด้านอาหารได้ส่วนหนึง่ 

แต่ประสิทธิภาพการผลิตยังต�่า ชุมชนเข้าสู่
ระบบเศรษฐกจิเชงิการค้าและเน้นการผลิตพืช
เชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กะหล�่าปลี 
เป็นต้น เพราะมีตลาดรองรับแน่นอน มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของกลุ ่ม
นายทุนที่ขึ้นไปประกอบกิจกรรมอื่นๆ เช่น  
รีสอร์ต เป็นต้น ครัวเรือนมีอาชีพรับจ้างด้วย 
เช่น ช่างซ่อมรถ ก่อสร้าง งานหัตถกรรม 
เป็นต้น ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ใกล้เคียง
กับค่าใช้จ่าย 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพของการ
พฒันาพืน้ทีส่งูลุม่น�้าปิงและลุม่น�้า
น่าน 
 จุดแข็ง เป็นแหล่งป่าต้นน�้าส�าคัญ
ของพื้นที่สูงภาคเหนือ มีระบบเครือญาติและ
เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง มีองค์ความรู ้และ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม มีผู ้น�าชุมชนและปราชญ ์
ชาวบ้าน มีแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญในเขตชุมชน 
และเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายด้าน
ชีวภาพโดยเฉพาะพื้นที่สูงลุ่มน�้าน่าน
 จุ ดอ ่ อน  ชุ ม ชนขาดความรู ้ 
การประกอบอาชพีและสขุอนามยั รวมถงึการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบ
อาชพี การใช้พืน้ทีท่�ากนิขาดขอบเขตทีช่ดัเจน
และเอกสารสิทธิ์ท�าให้มีการขยายพื้นที่ท�ากิน
ในพื้นที่ป่า ระบบการผลิตของเกษตรกรขาด
ความยั่งยืน มีความยากจนเพราะขาดอาชีพที่
ม่ันคงและมีหนี้สิน รวมทั้งพึ่งพาเงินกู้นอก
ระบบเพิ่มขึ้น  โครงสร้างสังคมและครอบครัว
อ่อนแอน�าไปสูก่ารสบืทอดวฒันธรรมท่ีน้อยลง 
และมีป ัญหาการแพร ่ระบาดยาเสพติด  
โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง ชุมชนขาดความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของพื้นที่สูง มีการ
บุกรกุพืน้ทีป่่าเพือ่ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์อย่าง
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กว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่สูงในลุ่มน�้าน่าน  
ปลูกข้าวไม่พอบริโภค มีกลุ่มลุ่มน�้าสาขาที่มี
ระดับความเสี่ยงต ่อคุณภาพลุ ่มน�้ าจาก
กิจกรรมการเกษตร 
 โอกาส มีองค์ความรู้หรือต้นแบบที่
ดีของโครงการพระราชด�าริที่อยู ่ภายนอก
ชุมชน ซ่ึงสามารถปรับใช้และต่อยอดกับองค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้ังเดิม มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานส่วนกลางและพืน้ที ่มเีครอืข่าย
ในพื้นที่   มีระบบฐานข ้อมูลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของหน่วยงาน นโยบาย
รัฐบาลเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชน  มีโอกาสปรับตัวสู่
การสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการให้
บริการ โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศ
และวัฒนธรรม 
 ข้อจ�ากัด มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิอากาศของโลกที่รวดเร็วและรุนแรง 
นโยบายหรือข้อกฎหมายที่จะรองรับการ
ก�าหนดเขตที่ดิน ป่าไม้และที่ท�ากินยังมีความ
ขัดแย้งและมีปัญหาทางปฏิบัติ การตั้งพื้นที่
กระจายและห่างไกลของชุมชน  มีกระแส
ทนุนยิมและวฒันธรรมตะวันตก หน่วยงานบน
พื้นที่สูงมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ไม่เพียง
พอ  และมีการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อเสนอแผนบูรณาการพัฒนา
พ้ืนทีส่งูในลุม่น�า้ปิงและลุม่น�า้น่าน 
 กรอบแนวคิดการพัฒนา คือ  (1) 
น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
แนวคิดการบริหารจัดการลุ่มน�้า  (2) สร้าง
ความสมดุลทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความ
มั่นคงและสิ่งแวดล้อม และ (3) เสริมสร้าง
ความร่วมมอืในลกัษณะหุน้ส่วนพฒันา ทัง้ภาค
รัฐ อปท. ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน 
 เป้าหมายการพัฒนา ให้ชุมชนบน
พืน้ทีส่งูเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้มีความม่ันคง
ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี และด�าเนินชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีการบูรณาการระหว่างชุมชน 
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในรูปเครือข่าย
ต้นน�้า กลางน�้าและปลายน�้า ให้สอดรับกับ
สภาพภูมิสังคม และมีการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตทิีก่ระจายประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง 

ข้อเสนอแผน 
 ระยะสั้น เน้นเสริมสร้างศักยภาพ
คน พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความ 
เข้มแขง็ชมุชน อนรุกัษ์วฒันธรรมและประเพณี 
สร้างความมั่นคงอาหาร เสริมสร้างอาชีพและ
รายได้บนฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
ระบบตลาดชุมชน เสริมสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ระดับลุ่มน�้า ศึกษาความเป็นไปได้การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการสื่อสาร เน้น
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย
เฉพาะการปลูกป่า สร้างแรงจูงใจและการมี
ส่วนร่วมของชมุชนและภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร ้าง
จิตส�านึกและปลูกฝังความเป็นไทย
 ร ะ ย ะ ป า น ก ล า ง  เ น ้ น ง า น 
ต่อเนื่องจากแผนระยะสั้น ได้แก่ เสริมสร้าง
ศักยภาพคนร่วมกับชุมชน พัฒนาระบบการ
บริการภาครัฐให้ทั่วถึงและเท่าเทียม เสริม
สร้างความมัน่คงอาหารร่วมกบัฟ้ืนฟทูรพัยากร
ดิน น�้าและป่าไม้ เสริมสร้างความม่ันคงด้าน
เศรษฐกจิ สร้างภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืกบั
ภาคเอกชน ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาแบบ
บูรณาการ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการ
สื่อสาร พัฒนาระบบฐานข้อมูลลุ่มน�้า รวมทั้ง
พัฒนาและบ�ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่
จ�าเป็น
 ระยะยาว เน้นงานต่อเนือ่งจากแผน
ระยะปานกลางและพัฒนาเครือข่าย ได้แก่  
พัฒนาศักยภาพคนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันทั้ง
การจัดการระบบเกษตร การจัดการความรู้ใน
ท้องถิ่น สร้างความสมดุลของการบูรณาการ
จากกิจกรรมของชุมชนและภาครัฐ การดูแล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะ

พื้นที่ป่า การลดการใช้สารเคมี เสริมสร้างพืช
อาหารอย่างต่อเนือ่งและเสรมิสร้างการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต สร้างความสมดุลการบูรณาการ
จากกิจกรรมโดยชุมชนและภาครัฐ พัฒนา
ระบบฐานข้อมลูระดบัลุม่น�า้ ผลกัดนัมาตรการ
และแนวทางการปรับปรุงกฎระเบียบจาก
ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระดับลุ่มน�้าและสรุปบทเรียนของ
แผนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 การขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ โดย 
จัดตั้งกลไกระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ คือ 
คณะกรรมการแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูง
ในลุม่น�า้หลกั และจดัตัง้คณะอนกุรรมการแผน
บูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงในลุ ่มน�้ าสาขา 
นอกจากนี้ จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาและ 
การบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่สูงในระดับลุ่ม
น�า้ร่วมกบัภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เน้นการพฒันา
ต่อยอดจากงานปกติที่มีควบคู่กับการเสนอ
กลยุทธ์การพัฒนาที่หนุนเสริมแผนเดิม และ
กระตุ้นกิจกรรมโดยชุมชนด�าเนินการ และ
กิจกรรมของภาครัฐเกิดความสมดุลมากขึ้น  
เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการเกื้อกูลกันของ
ทรัพยากรในลุ่มน�้า มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ โดยเชื่อมโยงแผน
จากหน่วยงานส่วนกลาง เข้ากับกิจกรรมและ
งบประมาณระดับพื้นที่  และก�าหนดการ 
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการรายพื้นที่ โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อม
ชุมชน และสร ้างเวทีการมีส ่วนร ่วมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุก 
ขั้นตอน ทั้งร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วม
ติดตามประเมินผลในระยะกึ่งกลางแผนและ
สิ้นแผน เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาให ้
สอดคล้องกับสถานการณ์  

เอกสารอ้างอิง
 ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการศึกษา
เพื่อจัดท�าแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่สูงใน
ลุ่มน�้าปิงและลุ่มน�้าน่าน. กรกฎาคม 2554.
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อาเซียนกับเศรษฐกิจ
ทางทะเลของไทย ธำนินทร์ ผะเอม* และ นิสวันต์ พิชญ์ด�ำรง**

 ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 
2,515 กิโลเมตร มีอาณาเขตทั้งในบริเวณ 
อ่าวไทย ซึง่มพีืน้ทีป่ระมาณ 304,000 ตาราง
กิโลเมตร และพื้นที่ทะเลอันดามันประมาณ 
116,208 ตารางกิโลเมตร ท�าให้เศรษฐกิจ
ทางทะเล1 ของไทยมีบทบาทส�าคัญต่อ
เศรษฐกจิไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการขนส่ง
ทางทะเล จะเห็นได้จากปริมาณการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในปี 2553 มีปริมาณ
ถึง 216.8 ล้านตัน และเป็นการขนส่งทาง
ทะเลถึง 192.4 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.8 ของการขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมด 
ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางทะเลของไทยคิด
เป็นร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวร้อยละ 
13.7 ต่อปี2  

ประเด็นท ้าทายของการพัฒนา
เศรษฐกิจทางทะเลไทย 
 จากความส�าคญัของเศรษฐกจิทาง
ทะเลของไทยดงักล่าว ท�าให้จ�าเป็นต้องมีการ
พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ท า ง ท ะ เ ล อ ย ่ า ง มี
ประสทิธภิาพ แต่การพฒันาทีผ่่านมายงัต้อง
เผชิญกับประเด็นท้าทายบางประการ ดังนี้

 1. การขนส ่งทางทะเลของ
ประเทศไทยขาดประสิทธิภาพ กองเรือ
พาณิชย์นาวีไทยมีขนาดเล็กเพียงร้อยละ 10 
ของการขนส่งทางทะเลของไทยทัง้หมด และ
ไทยรับส่วนแบ่งค่าระวางเรอืเพยีงร้อยละ 8.4 
ผลประโยชน์ที่เหลือทั้งหมดตกอยู ่ในมือ
ของกองเรือพาณิชย์ต่างชาติ อีกทั้งเรือไทย
มอีายกุารใช้งานโดยเฉลีย่ 18 ปี เมือ่เทยีบกบั
อายุโดยเฉล่ียของเรือทั่วโลกเท่ากับ 11 ปี 
ท�าให้ผู้ประกอบการเรือต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ�ารุงเพ่ิมขึน้ จ�านวนวนัทีเ่รือต้องอยู่
ในอู่ซ่อมเรือมากขึ้น จ�านวนวันที่ใช้เรือเพื่อ
หารายได้น้อยลง ขาดความแน่นอนในการให้
บริการ การส่งมอบสนิค้าล่าช้าลง เสยีค่าเบีย้
ประกันภัยสูง ไม่เป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการ 
ในปี 2554 การขนส่งทางทะเลของไทย มี
กองเรือทีช่กัธงไทยจ�านวน 261 ล�า มสีดัส่วน
น�้าหนักสินค้าที่ขนส่งร้อยละ 0.33 ของโลก 
และเป็นล�าดับที ่6 ของกลุม่ประเทศอาเซียน
รองจากประเทศสิงคโปร์ (2.80) มาเลเซีย 
(1.07) อินโดนีเซีย (0.79) และเวียดนาม 
(0.58) กล่าวได้ว่า การขนส่งทางทะเลของ
ไทยมีขนาดเล็กมาก ทั้งที่ต้ังอยู่ในท�าเลซ่ึง
เป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งที่ส�าคัญ
ของโลก3 

 2. การเกิดผลกระทบต ่อส่ิง
แวดล้อม เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย จาก
ภาคตะวันออก ภาคกลาง ลงมาถึงภาคใต้ 
กล่าวได้ว ่าเป็นเศรษฐกิจเชิงนิเวศทั้งสิ้น 
เนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นโดย
อาศัยระบบนิเวศชายฝั ่งด้านใดด้านหนึ่ง
เป็นต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นในภาคเกษตรที่มีทั้ง
การเพาะปลูกตามชายฝั่ง การท�านาเกลือ 
ประมง ปศสุตัว์ เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ ร้านอาหาร 
ทีพั่ก บริการท่องเทีย่ว นคิมอตุสาหกรรม โรง
ไฟฟ้า ท่าเรือ การขนส่งทางทะเล  ซึ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างไม่สมดุล จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ต่อระบบนิเวศ 
และเศรษฐกิจทางทะเลของไทย อาทิ ด้าน
ม ล พิ ษ ท า ง น�้ า แ ล ะ อ า ก า ศ จ า ก พื้ น ที่
อตุสาหกรรม พืน้ทีเ่พาะเลีย้งสตัว์น�า้ และเขต
เมืองชายฝั ่งทะเล ผลกระทบจากการท�า
ประมงเกินขนาด ความเสียหายของแนว
ปะการัง หญ้าทะเล ชายหาด และป่าชายเลน 
จากกจิกรรมท่องเทีย่ว การประมง  ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้
เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา อาทิ การเกิดสภาวะ
ฝนตกหนักติดต่อกันในช่วงปลายปีถึงต้นปี 
ปัญหาน�้าท่วม

*รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
**รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
1 ประกอบด้วย (1) ภาคเศรษฐกิจที่พึ่งพาทางทะเล อาทิ การประมง (2) ภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับทะเล อาทิ การขนส่งทางทะเล (3) ภาคทรัพยากรทาง
ทะเล อาทิ ปิโตรเลียม และ (4) โบราณคดีใต้น�้า อาทิ วัตถุโบราณใต้ทะเล ข้อมูลจาก “การจัดระเบียบเศรษฐกิจทางทะเลไทย” โดย นาวาเอก ภูวณัฐ  
เชษฐสุมน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
2 “รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2554” โดย ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลอีกครั้งได้หรือไม่” โดย กลุ่มเศรษฐกิจ คลังสมอง วปอ.
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 3. ปัญหาการประมงนอกน่านน�า้
ของไทย ในป ัจจุบัน การประมงนอก 
น่านน�้าไทยเกิดปัญหาที่อาจน�าไปสู่ความ 
ขัดแย้งระหว่างประเทศหลายประการ อาทิ 
ปัญหาการรกุล�า้เข้าท�าการประมงในเขตทีไ่ม่
ได้รับอนุญาต การใช้ใบอนุญาตปลอม หรือ
ซ�้าซ ้อนในการท�าประมงในน่านน�้าต ่าง
ประเทศ การหลีกเลี่ยงภาษี โดยใช้วิธีเมื่อ
เข้าไปท�าการประมงในน่านน�้าของประเทศ
ใด กช็กัธงของประเทศนัน้ และชกัธงไทยเมือ่
กลับเข้าสู่น่านน�้าไทย เป็นต้น 
 4. ขาดสถาบนักลางเกีย่วกบัการ
จัดระเบียบทางทะเล4  ในหลายๆ ประเทศ
ที่มีอาณาบริเวณติดกับทะเลหรือมหาสมุทร 
จะให้ความส�าคญัในเร่ืองทะเลเป็นอย่างมาก 
โดยมีการจัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับทะเลเพื่อท�า 
หน้าที่บริหารจัดการและประสานงานใน
ระดับต่างๆ  ส�าหรับประเทศไทย สถาบันที่
เกี่ยวกับทะเลของไทยเท่าที่ปรากฏอยู่เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงการกฎหมายทะเลแห่ง
เอเชียอาคเนย์ (SEAPOL) มีชื่อเรียกว่า  
Thailand Institute of Marine Affairs 
Development (TIMA) แต่ประเทศไทยยัง
ไม่มีสถาบันกลางที่ท�าหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจ
ทางทะเลทั้งระบบดังเช่นประเทศอื่นๆ 

ตัวอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจทาง
ทะเลของประเทศต่างๆ  
 ประเทศต่างๆ ทีมี่อาณาเขตตดิต่อ
กับทะเล ต ่างหันมาให ้ความส�าคัญกับ
เศรษฐกจิทางทะเลซึง่มมีลูค่ามหาศาลมากขึน้ 
ดังนี้
 1. เวียดนาม รัฐบาลเวียดนามได้
ลงนามอนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ท่าเรือเวียดนามถึงปี 2020 และวางแนวทาง
พัฒนาถึงปี 2030 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 
4 แสน 4 หมื่นล้านดอง และจนถึงปี 2015 
ระบบท่าเรือแห่งชาติจะสามารถขนถ่าย
สินค้าได้ 500 ถึง 600 ล้านตันต่อปี เมื่อถึงปี 
2020 จะขนถ่ายได้ 1 พันล้านตันต่อปี และ
เมื่อถึงปี 2030 จะขนถ่ายได้ 1.6 ถึง 2 พัน
ล้านตันต่อปี

 2. อินโดนีเซีย เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจทางทะเลควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจสีเขียว โดย  1) ส่งเสริมการ
ประสานงานของหน่วยงานรัฐบาลระดับ
ต่างๆ  2) ระดมทุนการพัฒนาจากหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะส่งเสริมให้วิสาหกิจภาคเอกชน
และต่างประเทศเข้ามาลงทุน  3) เผยแพร่
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในบริเวณใกล้
ชายฝั่งทะเลและชายหาด เพิ่มปริมาณการ
ผลิต ตามการคาดการณ์ขัน้ต้นจากกระทรวง
กิจการประมงและทะเลอินโดนีเซีย  4) เร่ง
การปรบัเปลีย่นอปุกรณ์จับปลาน�า้ลกึ น�าเข้า
เทคโนโลย ีและเพิม่เงนิสนบัสนนุในด้านการ
ฝึกอบรมบุคลากร  5) ส่งเสริมธนาคารให้
ปล่อยเงินกู้พิเศษและเงินกู้รายย่อยแก่ชาว
ประมงและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพือ่แก้ไขปัญหาเกีย่วกบัการขาดเงนิทนุ  
และ 6) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ รกัษาให้มกีารพฒันา
ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 
อินโดนีเซียยังก�าหนดให้การส่งเสริมการ
พัฒนากิจการประมงทางทะเลเป็นเนื้อหา
ส�าคัญของความร่วมมือเกี่ยวกับการติดต่อ
และการเช่ือมโยงกับประเทศอาเซียนอกีด้วย
 3. เดนมาร์ก ให้ความส�าคัญกับ
การท�าประมงอย่างยั่งยืนด้วยการด�าเนิน
นโยบายประมงร่วม (Common Fisheries 
Policy: CFP) ของสหภาพยโุรป  โดยสหภาพ
ยโุรปจดัสรรโควตาการจบัปลาให้แก่ประเทศ
สมาชิกตามปรมิาณการจบัปลาในปีก่อนหน้า
ของแต่ละประเทศ เพื่อรักษาทรัพยากร
ประมงให้มีความยั่งยืน และป้องกันความ 
ขดัแย้งในเรือ่งการท�าประมงนอกน่านน�า้ ซึง่
ในปัจจบุนั เดนมาร์กอยูใ่นระหว่างการปฏริปู
นโยบายดงักล่าว อาท ิ การกระจายให้แต่ละ
ประเทศก�าหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ควบคมุการจบัปลาและสต๊อกปลาในน่านน�า้
ของตนเองได้  และการก�าหนดมาตรการให้
มกีารซือ้ขายโควตาการจับปลาของเรือแต่ละ
ล�า เพือ่ลดจ�านวนเรือประมงและการจับปลา
เกนิขนาด  นอกจากนี ้เดนมาร์กยงัมนีโยบาย

ส่งเสริมให้การประมงเชื่อมโยงกับภาคการ
ท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้การจับปลาเป็น
กจิกรรมเพือ่นนัทนาการ ซ่ึงนกัท่องเทีย่วต้อง
ท�าการจดทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ก�าหนด เช่น การก�าหนดชนิดและขนาดของ
ปลาและช่วงระยะเวลาที่สามารถจับปลาได้  
ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก
และต่างชาติเข้ามาจบัปลาเพือ่นนัทนาการใน
ประเทศเดนมาร์ก ถึง 250,000 คน
 4. จีน เริ่มด�าเนินนโยบายขยาย
พ้ืนที่การพัฒนาจากภาคพ้ืนดินไปสู ่ภาค
มหาสมุทร โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านท�าเล
ทีต่ัง้ของพืน้ทีเ่ลยีบชายฝ่ังด้านตะวนัออกของ
จีน และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อาทิ ท่าเรือ และเส้นทางคมนาคมทั้งทางน�้า
และทางบก  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่12 ของจนี (2011-2015) ได้
ให้ความส�าคญักบัเศรษฐกจิทางทะเล โดยได้
ต้ั ง เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง
อุตสาหกรรมทางทะเลไว้ที่ร้อยละ 20 ต่อปี 
โดยในช่วงของแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 อตัรา
การเจริญเติบโตอยูท่ีร้่อยละ 13.55   ปี 2010 
อุตสาหกรรมทางทะเลของจีนมีมูลค ่า
ประมาณ 3.84 ล้านล้านหยวน ซึ่งคิดเป็น
มลูค่าประมาณร้อยละ 10 ของผลติภณัฑ์มวล
รวมประชาชาติของจนี และมกีารจดัท�าดชันี
ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า Gross Ocean  
Product: GOP ซ่ึงเป ็นส ่วนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ เพื่อน�ามาใช้
วัดมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในทะเลและ
มหาสมุทร ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาของอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องในภาค
พื้นสมุทร โดยรวมไปถึงการผลิตน�้ามัน และ
ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมการประมง การ 
ท ่องเที่ยว และการคมนาคมทางทะเล  
ส�าหรบัตวัอย่างนโยบายและมาตรการทีท่าง
การจีนได้น�ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลขึ้น
ตั้งแต่ต้นปี 2011 โดยได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจ
ลักษณะดังกล่าวเป็นโครงการน�าร่องใน 3 
มณฑลส�าคัญ ได้แก่  มณฑลซานตง  มณฑล

4 “การจัดระเบียบเศรษฐกิจทางทะเลไทย” โดย นาวาเอก ภูวณัฐ เชษฐสุมน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ
5 “China’s New Marine Interest : Implication for Southeast Asia” by Yang Fang
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เจ้อเจียง  และมณฑลกวางตุ้ง  ตามล�าดับ

ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจทาง
ทะเลของไทยในปัจจุบัน
 การพัฒนาเศรษฐกจิทางทะเลของ
ไทย มีประเด็นส�าคัญที่จะเป็นปัจจัยในการ
ก�าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้
 1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลไว้ในยุทธศาสตร์
การสร ้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สงัคม ในเรือ่งการรกัษาผลประโยชน์ของชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเล และในยุทธศาสตร์
การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื ในเรือ่งการวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
 2.  เศรษฐกิจทางทะเลของไทย
ในประชาคมอาเซียน 
 2.1 ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียน ในพิมพ์เขียวเพ่ือการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  
(ASEAN Political Security Community 
Blueprint) ได้ให้ความส�าคัญกบัความม่ันคง
ทางทะเล โดยระบุว่า จะต้องส่งเสริมความ
ร่วมมือทางทะเลในอาเซียน โดยการจัดให้มี
การประชมุอาเซยีนว่าด้วยประเดน็ทางทะเล 
(ASEAN Maritime Forum: AMF) เป็น
ประจ�าทุกปี และมุ่งเน้นการด�าเนินการใน
เรื่องความปลอดภัย ทั้งน้ี ความม่ันคงทาง
ทะเลมีความเกี่ยวข ้องอย ่างใกล ้ชิดกับ
เศรษฐกจิทางทะเลของประเทศ ตวัอย่างเช่น 
กรณีช่องแคบมะละกา6  ซึ่งเป็นเส้นทางเดิน
เรือที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก การค้า 1 ใน 3 
ของโลก และกว่าครึ่งหน่ึงของน�้ามันในโลก
ต้องขนส่งผ่านช่องแคบน้ี สหรัฐอเมริกามี
ความกังวลว่า จะมีผู้ก่อการร้ายท�าการก่อ
วินาศกรรมปิดช่องแคบมะละกาเพื่อยึดเรือ
บรรทุกน�้ามัน ท�าให้สหรัฐอเมริกาเสนอแผน
ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยกองทัพ

เรือสหรัฐจะลาดตระเวนเพือ่ปกป้องช่องแคบ
มะละกา แต่ได้รบัการต่อต้านจากอนิโดนเีซยี 
มาเลเซีย และต่อมา ประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้ร่วมกันจัดตั้ง
กองก�าลังเพือ่ป้องกนัการก่อวนิาศกรรมด้วย
ตนเอง
 2.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในพิมพ ์ เขียวเพื่อการจัดตั้ งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community Blueprint) กล่าวถงึเศรษฐกิจ
ทางทะเลในเรื่องการพัฒนาโครงสร ้าง 
พื้นฐาน ดังนี้  (1) น�าหลักการและกรอบการ
ท�างานเพือ่ให้มตีลาดการขนส่งสนิค้าทางเรอื
เพียงตลาดเดียวมาใช้กับการขนส่งทางน�้า 
โดยก�าหนดให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่
เกี่ยวข้องขององค์กรขนส่งทางน�้าระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ปฏบิตัติามแผนงานเพือ่ไปสู่
การขนส่งทางน�า้ของอาเซยีนทีเ่ป็นบรูณาการ
และมีความสามารถในการแข่งขัน  (2) 
อ�านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการ
รวมกลุ่มด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
เปิดเสรสีาขาการขนส่งทางอากาศและทางน�า้  
(3) ก�าหนดแผนปฏบิตักิารด้านการขนส่งของ
อาเซียน 2005-2010 ครอบคลุมการขนส่ง
ทางน�้า ทางบก และทางอากาศ และการ
อ�านวยความสะดวกด้านการขนส่ง โดยแผน
ปฏิบัติการดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการ
การด�าเนินงาน 48 มาตรการ ซึ่งในปี 2010 
ได้มีการก�าหนดแผนที่เดินทางในด้านความ
ร่วมมือและการแข่งขนัทางทะเลของประเทศ
อาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดและ
บริการเดินเรือในอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว 
 3. ความร ่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน 
 3 .1 กรอบความร ่วมมือ เขต
เศรษฐกจิสามฝ่าย อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle: IMT-GT) เป็นกรอบความร่วมมือ
ที่สามารถต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนใน
หลายด้าน โดยได้เน้นการด�าเนินการใน 6 

สาขาความร่วมมือหลกั ได้แก่  (1) การเสรมิสร้าง
ความเข้มแขง็ด้านโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่เช่ือม
โยงพื้นที่ภายในอนุภูมิภาค โดยได้ก�าหนด
แนวพื้นที่การพัฒนาหลัก 5 แนวพื้นที่ ได้แก่ 
1) แนวพื้นที่เศรษฐกิจ สงขลา-ปีนัง- 
เมดานและพื้นที่ต ่อเนื่อง 2) แนวพื้นที่
เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา 3) แนวพื้นที่
เศรษฐกจิบันดาอาเจะห์-เมดาน-ดไูม-ปาเลม็บงั 
4) แนวพื้นที่เศรษฐกิจ ดูไม-มะละกา และ 
5) แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิระนอง-ภเูกต็-อาเจะห์ 
ซ่ึงแนวพื้นที่ เหล ่านี้ครอบคลุมถึงพื้นที่
เศรษฐกิจทางทะเลจ�านวนมาก  (2) การ
อ�านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
ภายในพื้นที่ IMT-GT และเชื่อมโยงกับพื้นที่
ภายนอก  (3) การท่องเที่ยว  (4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล  (5) ส่งเสริม
ด้านทรัพยากรมนุษย์  และ (6) การส่งเสริม
ความเติบโตทางภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร นอกจากนี ้ยงัเน้นการส่งเสรมิจดุ
แข็งของภูมิภาค อาทิ ด้านพลังงาน ซึ่งพื้นที่ 
IMT-GT เต็มไปด้วยแหล่งพลังงานต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง
พลังงานทางเลือกและพลังงานชีวภาพซ่ึง
สามารถผลติได้จากทรพัยากรจ�านวนมากใน
อนุภูมิภาคนี้ 
 3 .2 กรอบความร ่วมมือทาง
เศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater 
Mekong Subregion: GMS) แม้ว่าจะเป็น 
กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมแีผ่นดนิ
ตดิต่อกนัโดยไม่มทีะเลคัน่ แต่ท�าเลทีต่ัง้ซ่ึงอยู่
ตรงจุดศูนย์กลางของภูมิภาคพอดี ประกอบ
กับการพัฒนาเส้นทางขนส่งตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจของอาเซียน ได้แก่ 1) แนวพื้นที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมโยงไทย-พม่า/ลาว-
จีน  2) แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวัน
ตก เชื่อมโยงพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม  และ 
3) แนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้ เชือ่มโยง ไทย-
กัมพูชา-เวียดนาม ท�าให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อและเป็น
ศนูย์กลางด้านการค้า การลงทนุและการท่อง
เที่ยว เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทั้ง

6  ประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
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ทางบก ทางน�้าและทางอากาศ ระหว่างอนุ
ภูมภิาค GMS กบั 2 เศรษฐกจิขนาดใหญ่ของ
โลก คือ จีนและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศใน
กลุ่มที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว  
(BRICS) ท�าให้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจทางทะเลใน
อนาคต 
 4. อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล7  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน 
หลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทาง
ทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์
ทางทะเลของไทย การน�ากฎหมายระหว่าง
ประเทศเข้ามาในระบบกฎหมายไทย ต้องน�า
เอากฎหมายระหว ่างประเทศที่ รั ฐ ให ้
สัตยาบนั ซึง่ประกอบด้วยข้อบทกว่า 320 ข้อ
ของอนุสัญญาฯ มาบรรจุเข้าในระบอบ
กฎหมายภายในก่อน และท�าให้ต้องแก้ไข
กฎหมายรายฉบับ กว่า 60 ฉบับ จึงเป็นเรื่อง
ที่ท�าได ้ยาก ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวท�าให ้
ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ และท�าให้ไทยต้องเสียสิทธิ์
ที่จะได้รับจากอนุสัญญาฯ อาทิ การเอาผิด
ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือ สิ่งแวดล้อม การ
ประมง ซึ่งกฎหมายไทยให้อ�านาจไว้เฉพาะ
ในทะเลอาณาเขตเท่านั้น รวมทั้งการช่วย
คุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลให้สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเล
ได้อย่างเต็มที่ในเวทีระหว่างประเทศ และ
การพัฒนากฎหมายภายในของไทยให ้
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
หลักกฎหมายทะเล  อย ่ า ง ไรก็ตาม  
อนสุญัญาฯ ได้เปิดช่องทางเพือ่เร่งรดัการเข้า
เป ็นภาคีฯ ด ้วยการให้ประเทศที่ยังไม ่
สามารถออกกฎหมายรองรับได้ สามารถท�า
ค�าแถลงยอมรบัพันธกรณีในอนุสัญญาฯ และ
แจ้งให้ภาคีอื่นทราบว่าจะด�าเนินการออก
กฎหมายรองรับต่อไป จากนั้นจึงด�าเนินการ
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
แห่งอนุสัญญาฯ ในภายหลัง

ข้อเสนอแนะการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทางทะเลในระยะต่อไป
การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลในระยะต่อไป 
ควรมีแนวทางดังนี้
 1. การก�าหนดนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างชัดเจน 
ประเทศไทยขาดการก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาในด้านการจัดการผลประโยชน์ทาง
ทะเลอย่างชัดเจน โดยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11 ของไทย ได้กล่าวถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจทางทะเลไว้อย่างกว้างๆ เท่านั้น  
ต่างกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของประเทศ
จีน ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทางทะเลอย่างมาก และก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาไว้อย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ยังมี
การก�าหนดนโยบายการจดัการผลประโยชน์
ทางทะเลและด�าเนินการตามนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม  ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเร่ง
จัดท�าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล 
รวมทัง้ก�าหนดนโยบายการรกัษาและเพิม่ผล
ประโยชน์ทางทะเลอย่างชัดเจนและเป็น 
รูปธรรม อาทิ นโยบายการจัดการผล
ประโยชน์ทางทะเลบริเวณทะเลอันดามัน 
ทะเลอ่าวไทย ท่าเรือน�้าลึกทวาย และท่าเรือ
น�้าลึกปากบารา
 2. การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ
อนุสัญญาฯ อย่างรอบคอบ การแก้ไข
กฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญาฯ อาจมีผล 
กระทบทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์จ�านวนมหาศาลที่เกิดขึ้นไม่
เฉพาะแต่เพียงในอาณาเขตทางทะเลของ
ไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเขตน่านน�้าของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทะเลหลวงหรือน่านน�้า
สากล รวมทั้งเขตทะเลของประเทศอื่นทั่ว
โลกที่ท�าความตกลงกันไว้ด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก�าลังจะเข ้าสู ่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท�าให้ต้องน�า
เงือ่นไขของการเปิดเสรีมาประกอบพจิารณา
ในการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งการแก ้ไข
กฎหมายให ้ เหมาะสมจะต ้องใช ้ความ

ระมัดระวังและควรเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อศึกษาถึง
ข้อด ีข้อเสยี และข้อควรระวงัในทกุด้านอย่าง
รอบคอบ และป้องกันการเสียเปรียบและ
สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศ
ชาติ
 3.  การส่งเสริมการพัฒนาการ
ขนส่งทางทะเล ควรด�าเนินการพัฒนา
กิจการพาณิชย์นาวีของไทยทั้งระบบ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลของ
ไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆ ได้ 
และสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ด้วยการส่งเสริมการสื่อสารกับ
ภาคธุรกิจให้มีความเข้าใจถึงบทบาทใหม่ใน
การขยายธุรกิจระดับอาเซียน และขจัดกฎ
ระเบียบต่างๆ ที่ยังล้าหลัง  เร่งตกลงกฎ
ระเบียบด้านการขนส่ง พิธีการศุลกากร การ
ประกันภัย ซึ่งยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนใน
ระดับอาเซียน  จัดตั้งสถาบันทางทะเลที่ท�า
หน้าที่เป็นองค์กรกลางในเรื่องเศรษฐกิจทาง
ทะเล อาทิ วางแผน ยุทธศาสตร์ กฎระเบียบ
ด้านเศรษฐกิจทางทะเล ประสานฝ่าย
นโยบายและฝ่ายปฏิบัติเพื่อเกิดการท�างาน
อย่างเป็นบูรณาการ ประสานเครือข่ายข้อมลู
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ทะเล บริหารจัดการด้านความมั่นคงของ
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทาง
ทะเล คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ทาง
ทะเลของชาติ รวมทั้งด�าเนินการวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทางทะเล
 4.  การควบคุมธุรกิจทางทะเล
อย ่าง เข ้มงวดในเรื่ องผลกระทบต ่อ 
สิง่แวดล้อมและระบบนเิวศ อาท ิการท�าการ
ประมงเกนิขนาด การปล่อยมลพษิลงในทะเล 
รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและภาวะโลกร้อนอย่างใกล้ชิด และ
เตรียมแผนรับมือกับภยัพบิติัทางธรรมชาตใิน
ด้านต่างๆ อาท ิปัญหาน�า้ท่วม คลืน่สนึาม ิซ่ึง
อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น และ
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทางทะเลอย่าง
รุนแรง อาท ิการประมง การท่องเทีย่วทางทะเล 

7  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษากระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 โดย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์และคณะ
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 5.  ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการพื้นที่ทับซ้อนในทะเลกับประเทศ
เพือ่นบ้าน ควรให้ความส�าคญักบัการบรหิาร
จัดการร ่วมกับประเทศเพื่ อนบ ้านที่มี
อาณาเขตทางทะเลที่ติดกันหรือทับซ้อนกัน
เพือ่น�าทรพัยากรใต้ทะเลมาใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แหล่งก๊าซและ
น�า้มนัในบรเิวณอ่าวไทยซึง่เป็นพืน้ทีท่บัซ้อน
กบักมัพชูา โดยให้มกีารแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม ซึง่ไทยประสบความส�าเรจ็มา
แล้วในกรณีพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
(Joint Development Area: JDA) ซึ่ง
เป็นการบรหิารจดัการพืน้ทีอ้่างสทิธ์ิทบัซ้อน
ระหว่างไทยกับมาเลเซียจ�านวน 7,250 
ตารางกโิลเมตร  รฐับาลทัง้สองประเทศได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจเพื่อก่อตั้งองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand 
Joint Authority: MTJA) ในปี พ.ศ. 2522 

เพื่อบริหารจัดการพ้ืนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนนี้  
นอกจากนี้ ยังควรให้ความส�าคัญกับปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดจากการอ้างสิทธิ์เหนือ
น่านน�า้บรเิวณทะเลจนีใต้ ซึง่เป็นแหล่งน�า้มนั
และก๊าซธรรมชาติที่ส�าคัญ ท�าให้เกิดความ
ขดัแย้งระหว่างประเทศจนีกบัเวยีดนาม โดย
เวยีดนามอ้างว่าเป็นเจ้าของหมูเ่กาะพาราเซล
และสแปรทลีย์ ซึ่งเป็นหมู่เกาะในน่านน�้า
ทะเลจีนใต้ ตั้งแต ่ศตวรรษที่  17 หรือ
ประมาณ 400 ปีก่อน แต่จีนได้จัดท�าแผนที่
เพื่ออ้างสิทธิ์ในปี 2490  ขณะที่จีนอ้างว่า  
หมู่เกาะดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
จีนตั้งแต่ 2,000 ปีก่อน ต่อมาได้มีประเทศ 
อื่นๆ เข้ามาอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น 
อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย 
และไต้หวนั และยงัมีประเทศมหาอ�านาจเช่น
สหรฐัอเมรกิาเข้ามาแทรกแซงด้วย8 ซึง่ปัญหา
นี้แม้จะไม่ใช่ความขัดแย้งของประเทศไทย

โดยตรง แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนหลายประเทศ และเมื่อ
ประเทศไทยก�าลงัจะเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
ซึง่จะมกีารเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร และการ
ลงทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนแล้ว ปัญหาดงักล่าวย่อมส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจถงึประเทศไทยในฐานะหนึง่ใน
สมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างแน่นอน   
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาอย่าง
รอบคอบถึงบทบาทของไทยในกรณีพิพาท
เหล่านี ้เพือ่ทีจ่ะสามารถรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง    
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ความก้าวหน้า
ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ 2556  

การประชุมหารือหน่วยงานกลาง
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
 สศช. ได ้จัดการประชุมหารือ
หน ่วยงานกลางขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
4 เมษายน 2556 โดยการประชุมครั้งนี้ 
เป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้ง
แรกเมื่อปีงบประมาณ 2555 วัตถุประสงค์
การประชุมเป็นการรายงานความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใน
ระยะที่ผ ่านมา และหารือเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11  
หน่วยงานที่เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทน 
สศช. ส�านักงบประมาณ  ส�านักงาน ก.พ.ร.  
ส�านักงาน ก.พ. และกระทรวงมหาดไทย   
มี  ดร.ณรงค ์ชัย อัครเศรณี ประธาน
อนกุรรมการขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 
เป็นประธานที่ประชุม และนายชัยณรงค์ 
อินทรมีทรัพย์ อนุกรรมการขับเคล่ือนแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้าร่วมแสดงความ 
คิดเห็น 
 การประชุมเร่ิมต ้นด ้ วยฝ ่ าย 
เลขานุการฯ น�าเสนอผลการศึกษาโครงการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
ซึ่ง สศช. โดยสายงานติดตามประเมินผล ได้
ด�าเนินการในปีงบประมาณ 2555 ผลการ
ศึกษาสรุปได้ดังนี้
 1. ปัญหาอุปสรรคในการจัดท�า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า 
บุคลากรส ่ วน ใหญ ่ของส� านั กบริหาร
ยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวดั (Office of Strategy 
Management: OSM) และส ่วนงาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดขาดความรู้ทางเทคนิค
และความรู้เชิงวิชาการในการท�าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงานโครงการ 
และค�าของบประมาณ ทิศทางและนโยบาย
ท้ังในระดบัชาตแิละจงัหวัดมกีารเปลีย่นแปลง 
บ่อยครั้ง ซึ่งท�าให้ต้องปรับปรุงสาระส�าคัญ
ของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็น
ระยะๆ ภายใต้เวลาด�าเนินการที่จ�ากัด  แผน
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังขาดความ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงานส่วน
กลางและส่วนท้องถิ่น และข้อมูลที่ใช้ในการ
วเิคราะห์และจัดท�าแผนพฒันากลุม่จังหวดัมี
ความแตกต ่างกันทั้ งด ้านคุณภาพและ
ปริมาณ รวมทั้งยังขาดการติดตามประเมิน
ผลแผนงานโครงการอย่างเป็นระบบ ซ่ึงท�าให้
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดอาจไม่บรรลุตามเป้าหมายได้

 2 .  ข ้ อ เ สนอแนะ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสทิธภิาพการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั
และกลุ ่มจังหวัด อาทิ ควรเสริมสร ้าง
สมรรถนะของ OSM และส่วนงานยทุธศาสตร์
จังหวัดโดยจัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเข้า
ร่วมท�างาน จัดท�าเส้นทางอาชีพ บรรจุอัตรา
ก�าลังให ้ เพียงพอ และพัฒนาขีดความ
สามารถของบุคลากรโดยการจัดการฝึก
อบรมและจัดท�าคู่มือการจัดท�าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ละเอียดและเข้าใจ
ง่าย พฒันาฐานข้อมลูเพือ่การวางแผนพฒันา
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดอย่างเป็นระบบ โดย
เชื่อมโยงกับฐานข ้อมูลระดับภาคและ
ประเทศเพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกัน และมี
การบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูทีส่อดคล้องไป
ในทิศทางเดยีวกนั ตลอดจนสร้างกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจ�าปีของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด โดยให้บรรจุเป็นวาระหนึ่งของ
การประชมุคณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั 
(กบจ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัด (กบก.) ส�าหรับโครงการส�าคัญ 
ส�านักงาน ก.พ.ร. สงป. และ สศช. ควรลง 
พื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้า 
ป ัญหาอุปสรรค เพื่อให ้มีข ้อมูลในการ
พิจารณาโครงการและงบประมาณในครั้ง 
ต่อไป

ตฤตณัย นพคุณ

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ ส�านักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา
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 ภายหลังการน�าเสนอ ที่ประชุม
หน่วยงานกลางทีไ่ด้ระดมความคิดเหน็อย่าง
กว ้างขวาง สรุปผลการประชุมได ้ว ่ า  
หน่วยงานให้ความส�าคัญของการปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเห็น
ควรให้มีการบูรณาการในเรื่องดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ โดย สศช. จะด�าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานกลางในเร่ืองเร่งด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัด 
อาท ิก�าหนดให้การพฒันาฐานข้อมลูเป็นหนึง่
ในตัวชี้วัดระดับจังหวัด เพื่อให้ข ้อมูลมี
มาตรฐานเดียวกันและมีการบูรณาการเชื่อม
โยงข้อมูลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
สนบัสนนุองค์ความรูด้้านวิชาการและเทคนิค
ต่างๆ ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ ่มจังหวัด การผลักดันให้มีการติดตาม
ประเมินผลแผนงานโครงการอย่างเป็นรูป
ธรรมโดยให้จังหวัดสามารถด�าเนินการ
ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการจังหวัด
ของตนเอง

การประชุ มคณะอนุ กรรมการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ครั้งที่ 1/2556
 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผน
พฒันาฯ ฉบบัที ่11 ได้จดัให้มกีารประชมุครัง้
ที่ 1/2556 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 
2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเดช 
สนทิวงศ์  อาคาร 1 ชัน้ 3 สศช. เพือ่รับทราบ

ความก ้าวหน ้าและหารือแนวทางการ 
ขบัเคลือ่นประเดน็การพฒันาส�าคญัต่างๆ ใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มี ดร.ณรงค์ชัย 
อัครเศรณี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นประธานที่
ประชุม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานความ
ก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 สู ่การปฏิบัติในช่วงครึ่งปีแรก 
ของปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย  
ผลการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการ
ประชมุเชงิปฏบิติัการประเด็นด้านการศึกษา
และการพัฒนาก�าลังคนกับนายกรัฐมนตรี 
ผลการขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาด้าน 
โลจิสติกส์และความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาค และการประชุมหารือหน่วยงาน
กลางเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ครั้งที่ 1/2556  
 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาให้
ความเห็นต่อแนวทางการขบัเคลือ่นประเด็น
การพัฒนาส�าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ประกอบด ้ วย  (1 )  การพัฒนา เมื อ ง
อตุสาหกรรมนเิวศเชงิบูรณาการ โดยมีผู้แทน
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท IRPC จ�ากัด (มหาชน) และเทศบาล
เมอืงมาบตาพดุ  น�าเสนอแนวทางการด�าเนนิ
งานต่อที่ประชุม และ (2) การประชุมระดม

ความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการ
พัฒนาส�าคัญภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
สู่การปฏิบัติ ระดับภาค เป็นการด�าเนินงาน
ต่อเนื่องจากการประชุมระดมความคิดเห็น
ร่วมกับภาคีการพัฒนาใน 4 ภาค เมื่อเดือน
กันยายน 2555 โดยในปี 2556 สศช. จะได้
คัดเลือกเรื่องการแก้ปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ น�าไปสู่
การสร้างกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่
ขยายผลการขับเคล่ือนระหว่างภาคีการ
พัฒนาที่ เกี่ยวข ้องในวงกว ้าง ซึ่ งคณะ 
อนุกรรมการฯ ได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารฯ 
น�าความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ
อนุกรรมการฯ ไปประกอบการการด�าเนิน
งานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัได้ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการด� า เนินงานการ 
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การ
ปฏบิตัใินระยะต่อไป อาท ิขบัเคลือ่นประเดน็
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