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ระชาคมอาเซียน
อดีต ปั จจุบนั และอนาคต
ไพศาล หรู พาณิชย์ กจิ 1
1. บทน�ำ
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียนถือเป็ นกลุ่มความ
ร่ วมมือในระดับภูมิภาคที่ได้ รับการยอมรับ
อย่างกว้ างขวาง ตลอดระยะเวลากว่า  40 ปี
ทีผ่ า่ นมา อาเซียนได้ พฒ
ั นามาโดยล�ำดับ เริ่ม
จากกลุ่ม ความร่ ว มมื อ แบบหลวมๆ และ
ค่อยๆ พัฒนาจนก�ำลังจะก้ าวไปสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ในปี ค.ศ. 2015

บทความฉบับนี ้จะกล่าวถึงพัฒนาการ
ของความร่วมมือในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตงแต่
ั ้ กอ่ นทีจ่ ะมีการจัดตังอาเซี
้ ยนใน
ปี ค.ศ. 1967 จนกระทัง่ มีการลงนามกฎบัตร
1

อาเซียนในปี ค.ศ. 2007 เพื่อรองรับการก้ าว
ไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.
2015 นอกจากนี ้ บทความจะกล่ า วถึ ง
สิง่ ท้ าทายส�ำหรับอาเซียนในอนาคต
2. ความพยายามในการจัดตัง้ องค์ กร
ความร่ วมมือในภูมิภาคก่ อนที่จะมีการ
จัดตัง้ อาเซียน
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 สิ ้นสุดลง
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ทยอยกันได้ รับเอกราช สิ่งท้ าทายที่ประเทศ
เกิดใหม่เหล่านี ้รวมทังประเทศไทยซึ
้
ง่ เมื่อจะ
สามารถด�ำรงความเป็ นเอกราชมาได้ ต้อง
เผชิญ คือ ภัยคุกคามจากการแผ่ขยายของ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึง่ ได้ กอ่ ตัวขึ ้นพร้ อมกับยุค
สงครามเย็น นอกจากนี ้ ความขัดแย้ งเรื่ อง
ข้ อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศในภูมภิ าค
ก็เป็ นสิ่งท้ าทายที่ส�ำคัญ ดังนัน้ ประเทศใน
ภูมิภาคจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ
แสวงหาแนวทางที่จะร่วมมือกัน โดยมีความ
พยายามจัดตังเวที
้ ความร่วมมือขึ ้นหลายเวที
แต่ก็ไม่ประสบความส�ำเร็ จอย่างจริ งจังและ

ผู้อ�ำนวยการกองอาเซียน 2 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ความเห็นในบทความฉบับนี ้เป็ นความเห็น
ส่วนตัวของผู้เขียน มิใช่ความเห็นของกรมอาเซียนหรื อกระทรวงการต่างประเทศ
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ยัง่ ยืน องค์กรความร่ วมมือที่ส�ำคัญซึง่ มีมา
ก่อนอาเซียน ได้ แก่
2.1 องค์ การสนธิ สั ญ ญาเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Southeast Asia
Treaty Organization-SEATO) จัดตังขึ
้ ้น
ตาม Southeast Asia Collective Defense
Treaty หรื อ Manila Pact ในปี ค.ศ. 1954

โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่กรุ งเทพฯ ซึ่งปั จจุบนั
างประเทศ SEATO
เป็ นทีต่ งของกระทรวงการต่
ั้
เป็ นข้ อริ เริ่ มที่ได้ รับการผลักดันโดยสหรัฐฯ
ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก 8 ประเทศ ได้ แ ก่
สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย
มี เป้าประสงค์ หลัก คื อ การรวมกลุ่มเพื่ อ
เป็ นพันธมิตรทางการทหารในการต่อต้ าน
ภัย คุก คามของลัทธิ คอมมิ วนิ สต์ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ SEATO ถูกคาดหวังให้ เป็ น
NATO แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ ว่า
ประเทศสมาชิกทีเ่ ป็ นชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะมีอยูเ่ พียง 2 ประเทศ เท่านัน้ คือ
ไทยและฟิ ลปิ ปิ นส์       
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ด้ ว ยความหลากหลายของสมาชิ ก
SEATO จึงไม่สามารถด�ำเนินการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิกพยายามหลีกเลีย่ ง
ข้ อ ผูก มัด ต่ า งๆ โดยเฉพาะข้ อ ผูก มัด ทาง
ทหาร อังกฤษและฝรั่ งเศสเข้ าเป็ นสมาชิก
เนื่องจากการขอร้ องของสหรัฐฯ ความสนใจ
ของฝรั่ งเศสต่อ SEATO ลดลงอย่างมาก
ภายหลังการถอนตัวของฝรัง่ เศสจากเวียดนาม
อัง กฤษลดความส� ำ คัญ ที่ ใ ห้ ต่ อ SEATO
อย่างมากเช่นกัน ภายหลังการเผชิญหน้ า
ระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ สิ ้นสุดลง
ในปี ค.ศ. 1966 ปากีสถานได้ ขอถอนตัวจาก
การเป็ นสมาชิกในปี ค.ศ. 1973 เนื่องจาก
ไม่พอใจที่ SEATO ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
แก่ ป ากี ส ถานในปั ญ หาความขัด แย้ ง กั บ
อินเดีย ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ฝรั่งเศสได้ ขอ
ถอนตัวจาก SEATO ความส�ำคัญของ SEATO
แทบจะหมดสิ ้นไปโดยสิ ้นเชิงภายหลังการสิ ้นสุด
ของสงครามเวียดนามในปี ค.ศ. 1975 ในทีส่ ดุ
SEATO ก็ถกู ยุบเลิกไปในปี ค.ศ. 1977
2.2 สมาคมแห่ งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast AsiaASA) จัดตังขึ
้ ้นในปี ค.ศ. 1961 โดยการริ เริ่ ม
ของ Tunku Abdul Rahman นายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย สมาชิกประกอบด้ วย มาเลเซีย
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ และไทย ASA แตกต่ า งจาก
SEATO คือ เป็ นการรวมกลุม่ ของประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เท่านัน้ เป้าหมาย
ของ ASA จึงมุง่ เน้นประเด็นในภูมภิ าคเป็ นหลัก

อย่างไรก็ดี ภายหลังที่มีการปรับโครงสร้ าง
ของสหพันธรัฐมาเลเซียโดยการผนวกรวม
ซาบาห์และซาราวัคเข้ าไว้ ด้วย ประธานาธิบดี
ซู การ์ โน ของอินโดนีเซียได้ ประกาศนโยบาย
เผชิญหน้ ากับมาเลเซีย หรื อที่เรี ยกในภาษา
อินโดนีเซียว่า “Konfrontasi” (Confrontation)
ในประเด็นเรื่ องอธิ ปไตยเหนือดินแดนทาง
ตอนเหนือของเกาะบอร์ เนียว (ซาบาห์ และ
ซาราวัค) ในขณะที่ฟิลปิ ปิ นส์ ก็ประกาศอ้ าง
สิ ท ธิ เ หนื อ รั ฐ ซาบาห์ 2 ASA จึ ง ตกอยู่ใ น
สภาวะหมดสภาพไปโดยปริ ยาย  
2.3 Maphilindo (Malaysia,
Philippines, and Indonesia) Confederation  
้
นธรัฐ ซึ่ง
เป็ นการรวมกลุ่มเพื่อจัดตังสมาพั
ประกอบด้ ว ยประเทศที่ มี เ ชื อ้ สายมาเลย์
3 ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ฟิ ลิปินส์ ผู้น�ำของทัง้ 3 ประเทศได้ ประชุม
ร่วมกันครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1963 ที่กรุงมะนิลา 
อย่างไรก็ดี ความพยายามทีจ่ ะจัดตังสมาพั
้
นธรัฐ
ดังกล่าวต้องพบกับปัญหา ภายหลังทีอ่ นิ โดนีเซีย
ได้ ประกาศนโยบายเผชิญหน้ า (Konfrontasi)
กับมาเลเซีย Maphilindo ถูกมองว่าเป็ น
กลยุ ท ธ์ ข องฟิ ลิ ป ปิ นส์ แ ละอิ น โดนี เ ซี ย ที่
จะหยุ ด ยั ง้ ความพยายามในการจั ด ตั ง้
สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึง่ ประกอบด้ วยมาเลเซีย
ซาบาห์ และซาราวัค Maphilindo จึงมีอนั
ต้ องล้ มเลิ ก ไป เมื่ อ สหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย
จัด ตัง้ ขึ น้ ได้ ส� ำ เร็ จ ในวัน ที่ 16 กั น ยายน
ค.ศ.1963 และได้ ประกาศตัดความสัมพันธ์
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ทางการทูตกับฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซียใน
เวลาต่อมา 
ในขณะทีค่ วามขัดแย้ งระหว่างมาเลเซีย
และฟิ ลปิ ปิ นส์จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะในด้ านการเมือง
และการทูต ความขัดแย้ งระหว่างอินโดนีเซีย
และมาเลเซี ย ได้ ท วี ค วามรุ น แรงถึ ง ขัน้ ที่
อินโดนีเซียได้ สง่ หน่วยคอมมานโดบุกจู่โจม
เข้ าไปในดินแดนของมาเลเซีย แต่ถกู มาเลเซีย
จับได้ มาเลเซียจึงได้ ร้องขอให้ องั กฤษเข้ ามา
แทรกแซงช่วยเหลือ อังกฤษได้ สง่ กองเรื อมา
ลาดตระเวนในบริเวณชายฝั่ งของอินโดนีเซีย
ซึง่ หากอินโดนีเซียใช้ ก�ำลังตอบโต้ สงคราม
ก็คงจะอุบตั ิขึ ้น ท่ามกลางภาวะตรึ งเครี ยด
ดังกล่าว มาเลเซียได้ ขอร้ องให้ ไทยเข้ าไปช่วย
ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทกับฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย
ภายหลัง การเปลี่ ย นแปลงผู้น� ำ ของ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยนายเฟอร์ ดินาน มาร์ กอส ได้
ขึ ้นครองอ�ำนาจ มาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์ได้
หันมาฟื น้ ฟูความสัมพันธ์กนั อีกครัง้ ในขณะที่
อิ น โดนี เ ซี ย ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้น� ำ จาก
ประธานาธิบดี ซู การ์ โน มาเป็ นประธานาธิบดี
ซู ฮาร์ โต บรรยากาศทางการเมืองในภูมภิ าค
เริ่ ม ดี ขึ น้ เปิ ดทางส� ำ หรั บ การจัด ตัง้ กลุ่ม
ความร่วมมือใหม่ในภูมิภาค ซึง่ ก�ำลังเผชิญ
กับ ภัย คุก คามจากการแผ่ ข ยายของลัท ธิ
คอมมิ ว นิ ส ต์ แ ละความตรึ ง เครี ยดจาก
สงครามเวียดนามที่ ก�ำลังทวีความรุ นแรง
มากขึ ้นโดยล�ำดับ รวมทังความขั
้
ดแย้ งทาง
เชื ้อชาติที่ได้ ปะทุขึ ้นในบางประเทศ

ฟิ ลิปปิ นส์อ้างสิทธิเหนือบริ เวณภาคตะวันออกของซาบาห์ บนพื ้นฐานว่า ในปี ค.ศ. 1703 สุลต่านของบรู ไนฯ ได้ ยกพื ้นที่บริ เวณ
ดังกล่าวให้ สุลต่านแห่งซูลู (Sulu) ซึ่งปั จจุบนั เป็ นเกาะหนึ่งในภาคใต้ ของฟิ ลิปินส์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากรั ฐบาลฟิ ลิปปิ นส์มิได้
ให้ การยอมรับอ�ำนาจอธิปไตยของสุลต่านแห่งซูลู จึงท�ำให้ ข้ออ้ างของฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่มนี � ้ำหนักมากนัก และต้ องยอมยกเลิกข้ ออ้ างเหนือ
ซาบาห์ไปในที่สดุ   
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3. สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations - ASEAN) : จุดเริ่มต้ นของการ
รวมตัวในภูมภิ าค
การเผชิ ญ หน้ า ระหว่ า งประเทศใน
ภูมภิ าค โดยเฉพาะในกรณีของมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย ซึ่งเกือบจะน�ำไปสู่การใช้ ก�ำลัง
และความจ� ำ เป็ นที่ จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ
เผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิ คอมมิวนิสต์
ซึง่ ก�ำลังแผ่ขยายอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท�ำให้ ประเทศในภูมิภาคเริ่ มเล็งเห็น
ถึ ง ความจ� ำ เป็ นที่ จ ะต้ อ งร่ ว มมื อ กัน จัดตัง้
องค์ กรความร่ วมมื อในภูมิภาคขึน้ มาใหม่
แม้ วา่ ทีผ่ า่ นมาจะไม่คอ่ ยประสบความส�ำเร็จ
อย่างจริ งจังและยัง่ ยืนก็ตาม  
้ กรความร่วมมือ
แนวคิดการจัดตังองค์
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือทีร่ ้ ูจกั
ในภายหลังในนามของอาเซียน มีมาก่อนที่
จะมีการจัดตังอาเซี
้
ยนในปี ค.ศ. 1967 ไทย
ซึ่งได้ รับการขอร้ องให้ เข้ าไปช่วยไกล่เกลี่ย
กรณีพิพาทระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซีย
และฟิ ลปิ ปิ นส์ ได้เสนอแนวคิดการจัดตังองค์
้ กร
ความร่ วมมือในภูมิภาคขึ ้นมาแทนที่องค์กร
ต่างๆ ที่ได้ จดั ตังมาก่
้ อนหน้ าและมีอนั ต้ อง
ล้ มเลิกไป
ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีตา่ งประเทศ
ของไทยได้ มโี อกาสพูดคุยหารือกับนายอาดัม   
มาลิก รัฐมนตรี ตา่ งประเทศของอินโดนีเซีย
ในระหว่า งงานเลี ย้ ง ซึ่ง ไทยเป็ นเจ้ า ภาพ
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เพื่ อ เป็ นเกี ย รติ แ ก่ ผ้ ู เข้ าร่ ว มประชุ ม ยุ ติ
ข้ อพิพาทระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซียและ
ฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยในโอกาสดังกล่าว ไทยได้ เสนอ
กับอินโดนีเซียว่า  ถึงเวลาแล้ วที่อินโดนีเซีย
ควรจะต้ องเข้ ามามีส่วนในการสร้ างองค์กร
เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือในภูมภิ าค นายอาดัม
มาลิก ตอบรับแนวคิดดังกล่าวในทันที แต่ขอ
เวลากลับไปหารื อกับรัฐบาลอินโดนีเซียก่อน
ในต้ นเดื อ นสิ ง หาคม ค.ศ. 1967
รัฐมนตรี ต่างประเทศอินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ ตอบรับค�ำเชิญของ
ดร.ถนั ด คอมั น ตร์ มาร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
พิ จ ารณาจั ด ตั ง้ องค์ ก รความร่ ว มมื อ ใน
ภูมิภาค การประชุมอย่า งไม่เป็ นทางการ
ได้ ถูก จัด ขึ น้ ที่ บ้ า นพัก รั บ รองริ ม ชายหาด
บางแสน ซึง่ ในสมัยนันยั
้ งไม่เป็ นทีร่ ้ ูจกั มากนัก
ในหมู่ ช าวต่ า งประเทศ เดิ ม ที จ ะมี เ พี ย ง
4 ประเทศเท่านัน้ ที่จะเข้ าร่ วมในการหารื อ
ได้ แก่ อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และ
ไทย แต่สงิ คโปร์ บงั เอิญได้ ทราบข่าวว่า จะมี
การประชุมหารือเพือ่ จัดตังองค์
้ กรความร่วมมือ
ในภูมิภ าค จึงขอให้ ไทยช่วยสนับสนุนให้
สิงคโปร์ ได้ เข้ าร่ วมในการประชุมดังกล่าว
ด้ ว ย ซึ่ง ไทยก็ ยิ น ดี ส นับ สนุน ดัง นัน้ จึง มี
ประเทศที่ เ ข้ าร่ ว มในการหารื อ ทั ง้ สิ น้ 5
ประเทศ ความจริงแล้ วยังมีอกี หนึง่ ประเทศที่
พยายามจะขอเข้ าร่ วมด้ วยเช่นกัน แต่ถูก
ปฏิเสธไป คือ ศรี ลงั กา 

การประชุมเพื่อจัดตังอาเซี
้
ยนใช้ เวลา
ยาวนานถึง 4 วัน จึงสามารถบรรลุผลในทีส่ ดุ
ในวัน ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 รั ฐมนตรี
ต่างประเทศของทัง้ 5 ชาติ เดินทางกลับมายัง
กรุงเทพฯ เพื่อร่วมลงนามปฏิญญาอาเซียน
(ASEAN Declaration) หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไป
ว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)
เพื่ อ จัด ตัง้ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations - ASEAN) ณ วังสราญรมย์
ซึง่ เป็ นที่ตงของกระทรวงการต่
างประเทศใน
ั้
ขณะนัน้ (ชือ่ ย่อ อาเซียน (ASEAN) เป็ นชือ่ ที่
นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรี ตา่ งประเทศของ
อินโดนีเซียเป็ นผู้เสนอ)
ภายหลังการจัดตังอาเซี
้ ยนได้ เพียง 1 ปี
ความน่าเชื่อถือของอาเซียนในฐานะองค์กร
ความร่ วมมือในภูมิภาคก็ได้ รับการทดสอบ
ความขัดแย้ งระหว่างมาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
เรื่ อ งอธิ ป ไตยเหนื อ รั ฐ ซาบาห์ ไ ด้ ป ะทุขึ น้
อี ก ครั ง้ ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ค.ศ.1968
ทังสองประเทศเรี
้
ยกเอกอัครราชทูตของตน
กลับ ประเทศ อาเซี ย นจึ ง ถูก ปรามาสว่ า 
คงจะตัง้ อยู่ได้ ไม่น านเช่นเดี ยวกับองค์ กร
ความร่วมมือที่จดั ตังก่
้ อนหน้ านี ้
อย่างไรก็ดี อาเซียนสามารถยืนหยัด
พัฒนาและเจริญเติบโตมาได้ โดยล�ำดับ ผ่าน
เหตุการณ์ ต่างๆ มากมายทังร้้ ายและดี ซึ่ง
ทัง้ หมดนี ไ้ ด้ ช่ ว ยให้ ก ลุ่ม ความร่ ว มมื อ ใน
ภูมิภาคแห่งนี ้ ซึ่งเป็ นข้ อริ เริ่ มของประเทศ

ในภูมิภาค เข้ มแข็งเป็ นที่ยอมรั บในฐานะ
องค์กรภูมภิ าคทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ แม้ จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์อยูเ่ สมอๆ
ว่า เชื่องช้ าและขาดประสิทธิภาพ พัฒนาการ
ของอาเซียนสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ระยะ
ดังนี ้
ระยะที่หนึ่ง (1967 - 1975) : ช่ วงเริ่ม
จัดตัง้ ในปี ค.ศ. 1967 ถึงช่ วงที่เวียดนาม
สามารถรวมชาติได้ สำ� เร็จในปี ค.ศ. 1975
ในระยะแรกๆ ของการจัดตัง้ อาเซียน
ยังเป็ นเพียงกลุม่ ความร่วมมือแบบหลวมๆ ที่
ก�ำลังเผชิญกับสิ่งท้ าทายหลายประการ ซึง่
คุกคามต่อความอยู่รอดของอาเซียน ในปี
ค.ศ. 1968 ปั ญหาข้ อพิพาทเรื่ องอธิ ปไตย
เหนือรัฐซาบาร์ระหว่างมาเลเซียและฟิ ลปิ ปิ นส์
ได้ ปะทุขึ ้นอีก ในขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่าง
มาเลเซียและอินโดนีเซียก็เลวร้ ายลงอีกเช่นกัน
ในปี เดียวกัน อังกฤษได้ ประกาศถอนทหาร
ออกจากมาเลเซียและสิงคโปร์    
ในปี ค.ศ. 1969 สหรั ฐ ฯ ประกาศ
“Guam Doctrine” แสดงความประสงค์ที่จะ
ไม่มีบทบาททางทหารโดยตรงในเอเชีย ซึ่ง
น�ำไปสูก่ ารลดก�ำลังทหารของสหรัฐฯ ในเวียดนาม
ในขณะที่จีนและรัสเซียพยายามแข่งขันกัน
ขยายอิทธิพลของตนในเอเชีย รัสเซียพยายาม
ส่งเสริ มความสัมพันธ์กบั ประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เพื่อปิ ดล้ อมการ
แผ่ขยายอิทธิ พลของจี น ด้ วยการส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั เวียดนาม ซึง่ ท�ำให้ จีน
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หันมาแสดงท่าทีทเี่ ป็ นมิตรกับอาเซียนมากขึ ้น
และสนับสนุนหลักการของอาเซียนในการ
ให้ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น
เขตสันติภาพ เสรีภาพและเป็ นกลาง พร้ อมกับ
ประกาศไม่ ส นับ สนุน การด� ำ เนิ น การของ
ขบวนการก่อความไม่สงบในภูมิภาค
ด้ ว ยปั จ จัย แวดล้ อ มทัง้ ภายในและ
ภายนอกดังกล่าว ความสนใจของอาเซียนจึง
มุง่ ไปทีป่ ระเด็นความมัน่ คงเป็ นหลัก มาเลเซีย
ได้ เสนอให้ มกี ารประกาศความเป็ นกลางของ
ภูมิ ภ าคเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เพื่ อ ลด
การแข่งขันของมหาอ�ำนาจนอกภูมิภาค ซึง่
น�ำไปสู่การลงนามปฏิญญาว่าด้ วยเขตแห่ง
สัน ติ ภ าพ เสรี ภ าพ และความเป็ นกลาง
(Declaration on the Zone of Peace,
Freedom and Neutrality - ZOPFAN) ใน
การประชุม รั ฐ มนตรี ต่า งประเทศอาเซี ย น
สมัยพิเศษ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 27
่ ZOPFAN จะ
พฤศจิกายน ค.ศ.1971 แม้ วา 
มี ค วามส� ำ คัญ เชิ ง สัญ ลัก ษณ์ เ ท่ า นัน้ แต่
ปฏิ ญ ญาฉบับ นี ก้ ็ ถื อ เป็ นก้ าวส� ำ คัญ ของ
อาเซียนในการมีนโยบายกับภายนอกร่วมกัน
เป็ นครัง้ แรก
ระยะที่ ส อง (1975 - 1983) :
คอมมิวนิสต์ ครอบง�ำอินโดจีนได้ ทงั ้ หมด
ในปี ค.ศ. 1976 และอาเซียนพยายาม
พึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ
วั น ที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1975
เวี ย ดนามเหนื อ สามารถยึ ด กรุ ง ไซ่ ง่ อ น
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เมืองหลวงของเวียดนามใต้ ได้ ส�ำเร็จ และได้
ประกาศชัยชนะอย่างเด็ดขาดในสงคราม
เวียดนาม ซึง่ ได้ น�ำไปสูก่ ารรวมชาติได้ สำ� เร็จ
ในที่สดุ ในปี เดียวกัน ในกัมพูชา เขมรแดง
สามารถยึดกรุงพนมเปญและโค่นล้ มรัฐบาล
ของนายพลลอนนอลได้ ส�ำเร็ จในวันที่ 17
เมษายน  ค.ศ. 1975 ในลาว พรรคคอมมิวนิสต์
ประเทศลาว ซึ่ ง ได้ รั บ การสนับ สนุน จาก
สหภาพโซเวียตและเวียดนามเหนือ สามารถ
ยึดอ�ำนาจและบีบบังคับให้ เจ้ าสว่างวัฒนา 
เจ้ ามหาชีวิตของลาว สละราชย์สมบัติ ใน
วันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975
อินโดจีนได้ ตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
คอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์ ประเทศสมาชิก
อาเซียนเริ่ มวิตกกังวลถึงความไม่แน่นอน
ทางการเมืองและความมัน่ คงในภูมภิ าค และ
เริ่ ม ไม่ มั่น ใจในการพึ่ง พาสหรั ฐ ฯ ในด้ า น
ความมัน่ คง โดยเกรงว่า  ประเทศของตนจะ
ตกอยูใ่ ต้ อทิ ธิพลของคอมมิวนิสต์ตามทฤษฎี
ล้ มตามกัน (Domino Theory) ภัยคุกคาม
จากลัทธิ คอมมิ วนิ สต์ จึงเป็ นปั จจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้ ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีความ
้
องและ
แตกต่างหลากหลายทังในทางการเมื
สังคมจ�ำเป็ นต้ องจับมือกันอย่างเหนียวแน่น
เพื่ อ เผชิ ญ กับ ภัย คุก คามดัง กล่ า วร่ ว มกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการถอนตัวของ
สหรัฐฯ
ในปี ค.ศ. 1976 ผู้น�ำอาเซียนได้ พบ
หารือกันเป็ นครังแรกที
้
บ่ าหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ในการประชุมสุดยอดครั ง้ ปฐมฤกษ์ นีม้ ีขึน้
หลังจากที่อาเซียนจัดตังมาได้
้
เกือบ 10 ปี
สาระส�ำคัญของการประชุมสุดยอดในครัง้ นี ้
คือ การลงนามเอกสารส�ำคัญสองฉบับ คือ
ปฏิญญาสมานฉันท์อาเซียน (Declaration
of ASEAN Concord) และสนธิสญ
ั ญาไมตรี
และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Treaty of Amity and Cooperation (TAC)
in Southeast Asia) ซึ่ง เน้ น หลัก การไม่
แทรกแซงกันและการแก้ ไขข้ อขัดแย้ งโดย
สั น ติ วิ ธี TAC เป็ นเอกสารที่ ส ะท้ อนวิ ถี
การด�ำเนินความสัมพันธ์และร่วมมือกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในช่วงแรก TAC
ไม่ได้ รับความส�ำคัญ แต่ตอ่ มาได้ ถกู ก�ำหนด
ให้ เป็ นเอกสารส�ำคัญส�ำหรับประเทศทีจ่ ะเข้ า
เป็ นสมาชิกอาเซียนและประเทศที่ประสงค์
จะเข้ าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
นอกจากเอกสารส� ำ คัญ 2 ฉบับ ดัง กล่า ว
ผู้นำ� อาเซียนยังให้ ความเห็นชอบกับการจัดตัง้
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนขึ ้นที่กรุงจาการ์ ตา 
ภายหลังการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ แรกและการลงนาม TAC ได้ เพียง 2 ปี
อาเซี ย นต้ องเผชิ ญ กั บ ภั ย คุ ก คามด้ าน
ความมัน่ คงที่ส�ำคัญและคาดไม่ถงึ โดยในปี
ค.ศ. 1978 เวียดนามได้ บกุ ยึดครองกัมพูชา
แบบสายฟ้าแลบ อาเซียนต้ องเผชิญหน้ ากับ
ความก้ าวร้ าวทางการทหารของเวียดนาม
และปั ญหาผู้อพยพทีต่ ามมา ซึง่ ท�ำให้ อาเซียน
ต้ องผนึกก�ำลังต่อต้ านการยึดครองกัมพูชา

ของเวียดนาม โดยการสนับสนุนรัฐบาลผสม
3 ฝ่ ายของกัมพูชา ภายใต้การน�ำของเจ้านโรดม
สีหนุ เพื่อให้ รัฐบาลผสมดังกล่าวสามารถ
รักษาที่นงั่ ในสหประชาชาติ และผลักดันมติ
ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในการ
ประณามการยึดครองกัมพูชาของเวียดนาม
ซึง่ รู้จกั กันในนามของ “ASEAN Resolution”
ความพยายามร่วมกันของอาเซียนใน
การต่ อ ต้ านการยึ ด ครองกั ม พู ช าของ
เวียดนาม ในที่สดุ ก็บรรลุผล เมื่อเวียดนาม
ประกาศถอนทหารออกจากกัม พูช าในปี
ค.ศ. 1989 และมีการลงนามสนธิ สญ
ั ญา
สันติภาพที่กรุงปารี สในปี ค.ศ. 1991 ความ
ส�ำเร็จในการด�ำเนินการทางการทูต ในปั ญหา
กัม พูช า  ท� ำ ให้ อ าเซี ย นได้ รั บ การยอมรั บ
มากยิ่งขึ ้นในเวทีระหว่างประเทศ
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ว่ า ในทางการเมื อ ง
ระหว่างประเทศ อาเซียนจะประสบความส�ำเร็จ
จนได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง แต่
ในทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นา  ซึ่ง เป็ น
ประเด็ น ส� ำ คัญ ประการหนึ่ ง ในปฏิ ญ ญา
กรุ งเทพฯ กลับไม่ค่อยมีความคืบหน้ าเป็ น
รูปธรรมมากนัก แม้ วา่ อาเซียนจะได้ พยายาม
ด� ำ เนิ น การในด้ านต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดการ
ประชุมรัฐมนตรี เศรษฐกิจเป็ นประจ�ำ และ
การจัด ท� ำ โครงการอุต สาหกรรมอาเซี ย น  
(ASEAN Industrial Projects - AIPs) ในปี
ค.ศ. 1976 เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
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ประเภทต่างๆ ในประเทศสมาชิก เช่น โรงงาน
ผลิตปุ๋ยเคมี
ในปี ค.ศ. 1977 อาเซียนได้ ริเริ่ มจัดท�ำ
ความตกลง Preferential Trading
Arrangements (PTA) เพื่อให้ สิทธิ พิเศษ
ทางการค้ าในรายการสินค้ าทีก่ ำ� หนดระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน  ในปี ค.ศ. 1981 ได้
มีการจัดท�ำโครงการ ASEAN Industrial
Complementation (AIC) Scheme เพื่อ
ส่งเสริ มการผลิตชิน้ ส่วนและการประกอบ
ชิ ้นส่วนอุตสาหกรรม ในปี ค.ศ. 1982 อาเซียน
ได้ ท� ำ การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเพือ่ ลดการน�ำเข้ าสินค้ าเคมีและ
อุตสาหกรรมหนัก ตามข้ อเสนอแนะของคณะ
ผู้เชี่ยวชาญจากสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.
1986 ได้ มี ก ารริ เ ริ่ ม โครงการ ASEAN
Industrial Joint Venture (AIJV) เพือ่ ส่งเสริม
การร่วมลงทุนในอุตสาหกรรม   
โครงการต่ า งๆ ดัง กล่ า ว มี ค วาม
ก้ าวหน้ าไม่มากนัก เนื่องจากปั ญหาในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในประเทศสมาชิก และความไม่ลงตัวของ
โครงสร้ างอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก
อย่ า งไรก็ ดี โครงการและข้ อริ เ ริ่ ม ต่ า งๆ
ดังกล่าวถือเป็ นความพยายามทีเ่ ป็ นรูปธรรม
ร่วมกันของอาเซียนทีจ่ ะส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ระยะที่สาม (1983 - 1999) : ช่ วงที่มี
การริ เริ่ มยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจใหม่ และ
3

การขยายสมาชิกครบ 10 ประเทศ
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นได้ ปรั บ เปลี่ ย นโยบาย
เศรษฐกิ จ จากการส่ ง เสริ ม การผลิ ต เพื่ อ
ทดแทนการน�ำเข้ าไปสูก่ ารส่งเสริ มการผลิต
เพื่ อ ส่ง ออก โดยอาศัย เงิ น ลงทุน จากต่า ง
ประเทศ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงที่
มีการลงนามข้ อตกลงพลาซ่า (Plaza Accord)3
ในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งน�ำไปสู่การแข็งค่าของ
เงินเยนญี่ปนุ่ ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปนจึ
ุ่ ง
จ�ำเป็ นต้ องย้ ายฐานการผลิตมายังประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในทางการเมือง ภายหลังที่มีการถอน
ทหารของเวี ย ดนามออกจากกัม พูช าในปี
ค.ศ. 1989 ประเด็นซึง่ เปรียบเสมือนแม่เหล็ก
ทีด่ งึ อาเซียนให้ หนั มาร่วมมือกันอย่างแข็งขัน
จนได้ รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ
ได้ หมดสิ ้นไป การส่งเสริ มความร่วมมือด้ าน
เศรษฐกิ จ จึ ง ได้ รั บ ความสนใจมากขึ น้
ประกอบกับ การเจรจาการค้ า รอบอุรุกวัย
ภายใต้ GATT ใกล้ จะบรรลุผล อาเซียนจึง
ต้ องหันมาให้ ความส�ำคัญกับประเด็นเรื่ อง
เศรษฐกิจมากขึ ้น เพือ่ แสดงให้ เห็นว่าอาเซียน
ยั ง มี บ ทบาทและความส� ำ คั ญ อยู่ ต่ อ ไป
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 4 ในปี
ค.ศ. 1992 ผู้น�ำอาเซียนเห็นชอบกับข้ อเสนอ
ของไทยทีใ่ ห้ มกี ารจัดตังเขตการค้
้
าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area - AFTA)

ข้ อตกลงระหว่างรัฐมนตรี คลังและประธานธนาคารกลางของประเทศอุตสาหกรรมส�ำคัญ 5 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐฯ ฝรั่งเศส อังกฤษ
เยอรมัน และญี่ปนุ่ เพื่อที่จะเข้ าไปแทรกแซงในตลาดแลกเปลีย่ นเงิน เพื่อท�ำให้ คา่ เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อ่อนค่าลง ข้ อตกลงฯ ได้ มีการ
ลงนามที่โรงแรมพลาซ่า นครนิวยอร์ ก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 1985
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ในด้ านความมัน่ คงในภูมภิ าค อาเซียน
ได้ พยายามเพิ่มบทบาทของตนหลังสิ ้นสุด
ของยุคสงครามเย็นและปั ญหาความขัดแย้ ง
ในกัมพูชา  โดยการจัดตังกรอบการประชุ
้
ม
ว่าด้ วยความร่วมมือด้ านการเมืองและความ
มัน่ คงในเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional
Forum-ARF) ซึ่งมี การประชุมครั ง้ แรกที่
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ.1994
โดยอาศัยประสบการณ์ทไี่ ด้จากการจัดประชุม
Post Ministerial Meeting (PMC) โดยมี
เป้ าหมายเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาความมั่ น คง
โดยเฉพาะภัยคุกคามของจีน อันเนือ่ งมาจาก
ข้ อ พิ พ าทในทะเลจี น ใต้ ซึ่ง ปะทุขึน้ เมื่ อ ปี
ค.ศ. 1992 และเพื่อเป็ นเวทีในการเสริมสร้ าง
ความไว้ เ นื อ้ เชื่ อ ใจในด้ า นความมั่น คงใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 ไทยได้ มี
โอกาสเป็ นเจ้ าภาพจั ด ประชุ ม สุ ด ยอด
อาเซียนครัง้ แรกและเป็ นครัง้ ที่ 5 ของอาเซียน
ในการประชุมสุดยอดครั ง้ นี ้ เวี ยดนามได้
เข้ าร่ วมเป็ นครั ง้ แรก ภายหลังที่ได้ เข้ าเป็ น
สมาชิ ก ในเดื อ นกรกฎาคม ปี เดี ย วกั น

นอกจากนี ้ ยัง ได้ มี ก ารเชิ ญ ผู้น� ำ ประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีก 3 ประเทศ ได้ แก่
ลาว กัมพูชา  และพม่า  ซึ่งยังไม่ได้ เข้ าเป็ น
สมาชิกอาเซียนมาพบหารื อกับผู้น�ำอาเซียน
ด้ ว ย ซึ่ง ถื อ เป็ นครั ง้ แรกในประวัติ ศ าสตร์
ที่ผ้ นู �ำของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทัง้ 10 ประเทศ ได้ มาพบกันอย่างพร้ อมหน้ า
พร้ อมตา
ในการประชุมครัง้ นี ้ ผู้น�ำอาเซียนได้
ตกลงที่จะพบหารื อกันเป็ นประจ�ำทุกปี โดย
จะมีการประชุมอย่างเป็ นทางการทุกๆ 3 ปี
ในระหว่างนันให้
้ มีการประชุมสุดยอดอย่าง
ไม่เป็ นทางการ เพือ่ ให้ ผ้ นู ำ� อาเซียนได้ มโี อกาส
พบหารื อกันเป็ นประจ�ำทุกปี นอกจากนี ้ผู้น�ำ
อาเซียนยังได้ ลงนามสนธิสญ
ั ญาว่าด้ วยเขต
ปลอดอาวุธ นิ ว เคลี ย ร์ ใ นเอเชี ย ตะวัน ออก
เฉียงใต้ (Treaty on the
Southeast  Asia  Nuclear
Weapon Free Zone :
SEANWFZ) เพื่ อ ให้
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ เป็ นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์ รวมทัง้
กากนิวเคลียร์ และวัสดุที่มีสารกัมมันตรังสี  
ซึง่ สอดคล้ องเจตนารมณ์ในปฏิญญาว่าด้ วย
เขตแห่งสันติภาพ เสรี ภาพ และความเป็ น
ั ญาฉบับนี ้เป็ น 1
กลาง (ZOPFEN) สนธิสญ
ใน 2 สนธิ สัญญาของอาเซียนนับตัง้ แต่มี
การจัดตังในปี
้
ค.ศ. 1967
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ในปี ค.ศ. 1996 ผู้น�ำอาเซียนได้ พบ
หารื อกันอย่างไม่เป็ นทางการที่บาหลี และ
เห็นชอบให้ มีการขยายสมาชิกให้ ครอบคลุม
ทุ ก ประเทศในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ภายในศตวรรษที่ 20   ความจริงแล้ วอาเซียน
เคยเปิ ดช่ อ งให้ เวี ย ดนามสมั ค รเข้ าเป็ น
สมาชิ ก อาเซี ย น ตั ง้ แต่ ช่ ว งที่ เ วี ย ดนาม
สามารถรวมชาติได้ ส�ำเร็ จ แต่เวียดนามมี
ท่ า ที ที่ เ ย็ น ชาต่ อ ข้ อเสนอดั ง กล่ า วของ
อาเซียน โดยมองว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุ ก ประเทศต่ า งมี ส่ ว นสนั บ สนุ น สหรั ฐ ฯ
ในการรุกรานเวียดนามไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม
และยังมองว่า  อาเซียนเป็ นเพียงหุน่ เชิดของ
สหรัฐฯ
ภายหลัง ที่ เ วี ย ดนามตัด สิ น ใจถอน
ทหารออกจากกั ม พู ช าในปี ค.ศ. 1989
เนือ่ งจากถูกกดดันอย่างหนักจากประชาคมโลก
โดยการผลัก ดัน ของอาเซี ย น เวี ย ดนาม
ตระหนักถึงบทบาทส�ำคัญของอาเซียนและ
เล็งเห็นประโยชน์ของการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน ซึง่ ได้ ประกาศจัดตัง้ AFTA ใน
ค.ศ. 1992 กอปรกับความส�ำเร็จของการจัด
ประชุม ARF ในปี ค.ศ. 1994 ท�ำให้ เวียดนาม
ตัดสินใจสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกอาเซียน ในปี
ค.ศ. 1995 และยังได้ ชกั ชวนให้ ลาวและพม่า
สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วย
ในกรณีของพม่า  อาเซียนค่อนข้ างจะ
ลังเลทีจ่ ะรับเข้ าเป็ นสมาชิก เนื่องจากเกรงว่า
จะได้ รับการต่อต้ านจากประเทศตะวันตก
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แต่ด้วยการผลักดันของมาเลเซีย พม่าได้ เข้ า
เป็ นสมาชิกพร้ อมกับลาวในปี ค.ศ. 1997
ตามด้ วยกัมพูชาในปี ค.ศ. 1999 ที่จริ งแล้ ว
กัมพูชาควรจะได้ เข้ าเป็ นสมาชิกพร้ อมกับ
ลาวและพม่า  แต่เนื่องจากปั ญหาการเมือง
ภายในของกัมพูชา ท�ำให้ อาเซียนต้ องเลื่อน
การรับกัมพูชาเข้ าเป็ นสมาชิกออกไป
ระยะที่ส่ ี (1997 - 2007) : ช่ วงที่เกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 1997 ถึงการลงนาม
กฎบัตรอาเซียนในปี ค.ศ. 2007 และ
การให้ สัตยาบันต่ อกฎบัตรอาเซียนในปี
ค.ศ. 2008
วันที่ 2 กรกฎาคม 1997 ไทยประกาศ
ลอยตัวค่าเงินบาท ซึ่งกลายเป็ นจุดเริ่ มต้ น
ของวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ครั ง้ เลวร้ ายที่ สุด ของ
ภูมิภาค หรื อ ที่เรี ยกกันว่า  “วิกฤติต้มย�ำกุ้ง”
ในทางการเมื อ ง วิ ก ฤติ ค รั ง้ นี ไ้ ด้ น� ำ ไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ส�ำคัญ ใน
อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซู ฮาร์ โต ซึง่ ครอง
อ�ำนาจมานานถึง 32 ปี จ�ำต้ องยอมก้ าวลง
จากอ�ำนาจ ในทางเศรษฐกิจ วิกฤตครัง้ นี ้
แสดงให้ เห็นว่า  อาเซียนยังไม่เข้ มแข็งพอที่
จะแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคได้
อย่างไรก็ดี วิกฤติในครั ง้ นี ไ้ ด้ เปิ ดทางไปสู่
ความร่ วมมือกับประเทศเอเชี ยตะวันออก
เฉียงเหนือ และการจัดตังกรอบความร่
้
วมมือ
อาเซียน+3 ซึ่งได้ กลายเป็ นกลไกส�ำคัญใน
การขับเคลือ่ นความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
ในเวลาต่อมา 

แ ม้ จ ะ ป ร ะ ส บ กั บ ภ า ว ะ วิ ก ฤ ติ
เศรษฐกิ จ ครั ง้ เลวร้ ายที่ สุด อาเซี ย นก็ ยัง
ประกาศเดินหน้ า  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ต่อไป ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่าง
ไม่เป็ นทางการ ครัง้ ที่ 2 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ในปี ค.ศ. 1997 ผู้น�ำอาเซียนได้ ให้ การรับรอง
เอกสารวิ สั ย ทั ศ น์ อ าเซี ย น ค.ศ. 2020
(ASEAN Vision 2020) ในโอกาสครบรอบ
30 ปี ของอาเซียน เพื่อก�ำหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการด�ำเนินความร่วมมือในด้ าน
การเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสัง คม รวมทัง้
ความร่วมมือกับภายนอกเพือ่ ให้ อาเซียนเป็ น
วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ความเป็ นหุ้นส่วนในการพัฒนาการสร้ าง
ชุมชนแห่งสังคมที่เอื ้ออาทร และเสริ มสร้ าง
ภูมภิ าคอาเซียนทีม่ งุ่ ปฏิสมั พันธ์กบั ภายนอก
เป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า  ค.ศ. 2020 เป็ นปี ที่
มาเลเซียภายใต้ การน�ำของนายกรัฐมนตรี
มหาเธย์ โมฮั ม หมั ด ก� ำ หนดให้ เป็ นปี
เป้าหมายที่มาเลเซียจะพัฒนาเป็ นประเทศ
ที่พฒ
ั นาแล้ ว   
เพือ่ ด�ำเนินการให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์
อาเซี ย น ค.ศ. 2020 ผู้ น� ำ อาเซี ย นได้
ให้ การรับรองแผนปฏิบตั กิ ารฮานอย (Hanoi
Plan of Action) (1998 - 2004) ในการประชุม
สุด ยอดอาเซี ยน ครั ง้ ที่ 6 ณ กรุ งฮานอย
ในปี ค.ศ. 1998 แผนปฏิบตั ดิ งั กล่าวเป็ นแผน
ระยะแรกของวิสยั ทัศน์อาเซียน ในปี เดียวกัน
ไ ด้ มี ก า ร ล ง น า ม ค ว า ม ต ก ล ง ว่ า ด้ ว ย

เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment
Area - AIA)
ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1997 ลาวและ
พม่าได้ เข้ าเป็ นสมาชิกอาเซียน ซึง่ หากไม่มี
ปั ญหาการเมืองในกัมพูชา  อาเซียนก็จะมี
สมาชิกครบทัง้ 10 ประเทศ สิง่ ท้ าทายส�ำคัญ
ต่อไปส�ำหรั บอาเซียน คือ การลดช่องว่าง
ในด้ านการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ
ใหม่ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่าง
ไม่เป็ นทางการ ครัง้ ที่ 4 ในปี ค.ศ. 2000 ผู้น�ำ
อาเซียนได้ ให้ ความเห็นชอบ “ข้ อริ เริ่ มเพื่อ
การรวมตัว ของอาเซี ย น” (Initiative for
ASEAN Integration - IAI) ซึง่ มีเป้าหมาย
เพือ่ ลดช่องว่างในการพัฒนา ซึง่ เป็ นอุปสรรค
ส� ำ คัญ ต่ อ การรวมตัว ทางเศรษฐกิ จ ของ
อาเซียน
หลังการเริ่ มต้ นสหัสวรรษใหม่ได้ 2 ปี
ผู้นำ� อาเซียนได้ เห็นพ้ องในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั ง้ ที่ 8 ณ กรุ งพนมเปญ ในปี
ค.ศ. 2002 ว่า  อาเซียนจ�ำเป็ นต้ องเร่ งรั ด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อที่จะสามารถ
แข่งขันกับจีนและอินเดียซึง่ ก�ำลังก้ าวขึ ้นมา
บนเวทีเศรษฐกิจโลก และได้ รับความสนใจ
จากนักลงทุนมากขึ ้นอย่างรวดเร็ว จึงเห็นชอบ
กั บ ข้ อเสนอของสิ ง คโปร์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ตั ง้
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community - AEC) เพือ่ ยกระดับ
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
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เป้าหมายการรวมตัวของอาเซียนได้
รั บ การประกาศยื น ยัน อย่ า งเป็ นทางการ
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 9 ที่
บาหลี ในปี ค.ศ. 2003 เมื่ อผู้น�ำอาเซี ยน
ได้ ลงนาม Declaration of ASEAN Concord II
(Bali Concord II) ซึ่งมี สาระส�ำคัญ คือ
การจั ด ตั ง้ ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) ภายในปี ค.ศ. 2020 บน
เสาหลัก 3 เสา  คื อ ความร่ ว มมื อ ด้ าน
การเมือง - ความมัน่ คง ความร่ วมมือด้ าน
เศรษฐกิจ ความร่วมมือด้ านสังคม - วัฒนธรรม
เสาหลักของความร่วมมือทังสามเสาดั
้
งกล่าว
จะน� ำ ไปสู่ก ารจัด ตัง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ประชาคมสังคม - วัฒนธรรม และ
ประชาคมการเมือง - ความมัน่ คงอาเซียน
ต่อไป
ในปี ค.ศ. 2004 ลาวเป็ นเจ้ า ภาพ
จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 10 ที่
เวียงจันทน์ ที่ประชุมได้ ให้ การรับรองแผน
ปฏิบตั ิการเวียงจันทน์ (Vientiane Action
Programme - VAP) (2004-2010) ซึง่ เป็ น
แผนปฏิบตั ิการต่อเนื่องจากแผนปฏิบตั ิการ
ฮานอย เพื่อการด�ำเนินการให้ บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ใน “ASEAN Vision
2020” และ Declaration of ASEAN
Concord II ในแผนปฏิ บัติ เ วี ย งจัน ทน์ มี
การระบุถึงประเด็นการเมือง - ความมัน่ คง
ที่ ส� ำ คัญ คื อ การเตรี ย มการเพื่ อ ยกร่ า ง
กฎบัตรอาเซียน ซึง่ จะเป็ นเอกสารส�ำคัญทีจ่ ะ
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รองรั บ การจัด ตัง้ ประชาคมอาเซี ย นในปี
ค.ศ. 2020
ในด้ านเศรษฐกิ จ อาเซียนเห็นชอบ
ให้ เร่งรัดการเปิ ดเสรี ใน 11 สาขา ซึง่ ประเทศ
สมาชิกมีความพร้ อมมากทีส่ ดุ ได้แก่ ท่องเทีย่ ว
การบิน บริ การด้ านสุขภาพ สินค้ าเกษตร
สินค้าประมง ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ยางพารา 
สิง่ ทอ อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนากลไกการระงับข้ อพิพาททางการค้ า
้
น
ให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น และให้ มีการจัดตังกองทุ
พัฒนาอาเซียน (ASEAN Development
Fund - ADF)
้ ่ 12  
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที
ณ เมืองเซบู ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เดือนมกราคม
ค.ศ. 2007 ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให้ เร่ ง รั ด
การจั ด ตั ง้ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community - AEC)
ให้ เร็วขึ ้นจากเดิมทีก่ �ำหนดไว้ ในปี ค.ศ. 2020
เป็ นปี ค.ศ. 2015 ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน
ค.ศ. 2007 ผู้น�ำอาเซียนได้ พบกันที่สงิ คโปร์
และได้ ร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 40 ปี ของ
อาเซี ยน ในโอกาสนี ้ ผู้น�ำอาเซี ยนได้ ร่วม
ลงนามเอกสารซึง่ มีความส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับ
อาเซียนนับตังแต่
้ มีการก่อตังเมื
้ ่อ 40 ปี ก่อน
คือ กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) และ
ยัง ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รอง ASEAN Economic
Community Blueprint ซึ่งก� ำหนดกรอบ
การรวมตัวเพื่อน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ AEC ในปี
ค.ศ. 2015

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครังที
้ ่ 14
ทีช่ ะอ�ำ หัวหิน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม
ค.ศ. 2009 ผู้ น� ำ อาเซี ย นยั ง ได้ ลงนาม
ปฏิ ญญาชะอ� ำ - หัวหิน ว่าด้ วยแผนงาน
ประชาคมอาเซียน (Cha - am Hun Hin
Declaration on a Roadmap to an ASEAN
Community) ซึ่ง รวมแผนงานการจัด ตัง้
อาเซียนบน 3 เสาหลักเข้ าด้ วยกัน เอกสาร
ฉบับนี ้จึงเป็ นเสมือนพิมพ์เขียวของการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน โดยรวมที่ครอบคลุมทัง้
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
4. สิ่งท้ าทายส�ำหรั บอาเซียนในการก้ าว
ไปสู่การเป็ นประชาคม
4.1 ความแตกต่ างหลากหลายใน
ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อาเซียนเป็ นกรอบความร่ วมมือ
ในระดับภูมภิ าคทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย
้ านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดย
ทังในด้

อาเซี ยน ประกอบด้ วยประเทศที่ มีร ายได้
ต่อหัวของประชากร อยู่ในระดับที่สงู อันดับ
ต้ นๆ ของโลก เช่น สิงคโปร์ และบรูไนฯ และ
ประเทศที่มีรายได้ ตอ่ หัวของประชากรอยูใ่ น
อันดับท้ า ยๆ ของโลก เช่น ลาวและพม่า 
ในทางการเมือง อาเซียนประกอบด้ วยประเทศ
ที่ มี ร ะ บ อ บ ก า ร เ มื อ ง ก า ร ป ก ค ร อ ง ที่
หลากหลาย แทบจะทุกระบอบที่มีอยูใ่ นโลก
ได้ แก่ คอมมิ ว นิ ส ต์ เผด็ จ การทหาร
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และประชาธิปไตย
หลากหลายรูปแบบ
ในทางสังคม อาเซียนประกอบด้วย
ประชากรหลากหลายเชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา 
และวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลาย
ดังกล่าวของอาเซียน เป็ นทังจุ
้ ดอ่อนและจุดแข็ง
ส�ำหรับอาเซียน แต่ก็มิได้ เป็ นอุปสรรคของ
การร่วมมือและการรวมตัวของอาเซียน เพียง
แต่อาจท�ำให้ กระบวนการร่วมมือและรวมตัว
ของอาเซียนด�ำเนินไปไม่รวดเร็วอย่างทีบ่ างคน
คาดหวัง
ความจริ ง แล้ ว ความแตกต่ า ง
หลากหลายเป็ นเพียงอุปสรรค แต่มไิ ด้ ปิดกัน้
โอกาสทีจ่ ะร่วมมือและรวมตัวกัน ยุโรปก่อนที่
จะมีการรวมตัวกัน ก็มคี วามแตกต่างหลากหลาย
กันไม่น้อย แต่ในการรวมตัวของยุโรปได้ มี
การก�ำหนดกฏเกณฑ์ให้ ประเทศทีจ่ ะประสงค์
จะขอเข้ ามาเป็ นสมาชิ ก ต้ องยึ ด ถื อ และ
ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ทีจ่ ะได้ รับการพิจารณาให้ เข้ า
เป็ นสมาชิ ก ซึ่ง แตกต่ า งจากในกรณี ข อง
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อาเซียนที่ไม่มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน
โดยจะยึดเอาเจตนารมณ์ทางการเมืองเป็ นหลัก
4.2 ความอ่ อนแอในเชิงโครงสร้ าง
และสถาบัน
ตลอดระยะเวลา 40 ปี นับตังแต่
้
มีการจัดตังอาเซี
้
ยน พ.ศ. 2510 จนกระทัง่
มีการลงนาม กฎบัตรอาเซียนในปี พ.ศ. 2550
อาเซียนเป็ นเพียงกรอบความร่ วมมืออย่าง
หลวมๆ ที่จัดตัง้ โดยปฏิญญาซึ่งเป็ นเพียง
เอกสารที่ แ สดงเจตนารมย์ ข องประเทศ
สมาชิกที่จะร่วมมือกัน เป็ นเวลาเกือบ 10 ปี
นับตังแต่
้ มีการจัดตัง้ ผู้น�ำอาเซียนไม่เคยพบ
หารื อกัน และไม่มีการจัดตังส�
้ ำนักเลขาธิการ
เพือ่ ติดตามและประสานงานความร่วมมือกัน
จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2519 จึ ง ได้ มี ก ารพบ
หารื อกันครั ง้ แรกของผู้น�ำอาเซียนที่บาหลี
และมี ก ารเห็ น ชอบให้ มี ก ารจั ด ตัง้ ส� ำ นั ก
เลขาธิ ก ารอาเซี ย น กรุ ง จาการ์ ต า  เพื่ อ
ท�ำหน้ าที่ติดตามและประสานความร่ วมมือ
โดยในระยะแรกมีบทบาทที่จ�ำกัด เนื่องจาก
ประเทศสมาชิ ก ไม่ต้ อ งการเห็ น การจัด ตัง้
สถาบันที่มีอ�ำนาจเหนือรัฐ (supranational
body)
ความกังวลในเรื่องอ�ำนาจอธิปไตย
ซึง่ เป็ นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอย่างมาก
ส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ท�ำให้ อาเซียนไม่ค่อยจะให้ ความส�ำคัญกับ
การจัดตัง้ องค์กรหรื อสถาบัน เพื่อติดตาม
หรื อด�ำเนินงานความร่ วมมือในด้ านต่างๆ
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อาเซียนยังคงใช้ การตัดสินใจจากเมืองหลวง
โดยผ่านการประชุมในระดับต่างๆ ซึง่ ท�ำให้
การด� ำ เนิ น งานขาดประสิ ท ธิ ภ าพและ
ความต่อเนื่ อง นอกจากนี ้ อาเซียนมักจะ
พยายามหลีกเลี่ยงข้ อผูกมัดทางกฎหมาย
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี อาเซียนมีการลงนาม
สนธิสญ
ั ญาเพียง 2 ฉบับ ได้ แก่ Treaty of
Amity and Cooperation in Southeast Asia
(TAC) ในปี พ.ศ. 2519 และ Treaty on
Southeast Asia Nuclear Weapon Free
Zone (SEANWFZ) ในปี พ.ศ. 2538    
การที่ อ าเซี ย นถูก จัด ตัง้ ขึน้ โดย
ปฏิญญากรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นเพียงเอกสารทีแ่ สดง
เจตนารมณ์ ทางการเมืองที่มิได้ มีข้อผูกมัด
ในทางกฎหมายระหว่ า งประเทศ ท� ำ ให้
อาเซี ย นไม่ มี ส ถานะทางกฎหมายแม้ ใ น
ประเทศสมาชิกอาเซียนเอง อาเซียนเพิง่ จะมี
สถานะทางกฎหมาย ภายหลังการมีผลบังคับใช้
ของกฎบัต รอาเซี ย น ซึ่ ง มี ผ ลผูก พัน ตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิก
ทุกประเทศต้ องออกกฎหมายภายในประเทศ
รับรอง
ดังนัน้ อาเซียนจึงต้องมีการด�ำเนินการ
อีกมาก ในการปรับปรุงโครงสร้ างการเสริมสร้ าง
ความแข็งแกร่งในทางสถาบัน และการส่งเสริม
ความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันในทางสัญลักษณ์
เพื่อรองรับการเป็ นประชาคมอาเซียน ซึง่ ได้
มีการด�ำเนินการไปบ้ างแล้ ว เช่น การแต่งตัง้
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�ำอาเซียน

ซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจ�ำ
ของอาเซียน (Committee of Permanent
Representatives - CPRs) การเพิ่มบทบาท
ให้ กบั เลขาธิการอาเซียนและส�ำนักเลขาธิการฯ
การมีเพลงประจ�ำอาเซียน (ASEAN Anthem)
และการก�ำหนดให้ มีการชักธงอาเซียนคู่กบั
ธงประจ�ำชาติของประเทศสมาชิก
นอกจากข้ อจ�ำกัดในเชิงโครงสร้ าง
และสถาบันแล้ว อาเซียนยังมีข้อจ�ำกัดในด้ าน
เงินทุนและงบประมาณ โดยทีผ่ า่ นมาอาเซียน
ยังพึง่ พาความช่วยเหลือจากประเทศคูเ่ จรจา
เป็ นหลัก ซึง่ ท�ำให้ อาเซียนถูกมองว่า เป็ นเพียง
พนักงานขับมากกว่าที่จะเป็ นผู้ขับเคลื่อน
ความร่ วมมืออย่างแท้ จริ ง ในทางปฏิบตั ิมกั
จะพบว่า  ประเทศคู่เจรจาจะเป็ นฝ่ ายริ เริ่ ม
ความร่ วมมื อในด้ านต่างๆ และให้ เงิ นทุน
สนับสนุน โดยอาเซียนเป็ นฝ่ ายรับและด�ำเนินการ
โครงการต่างๆ ในภาคปฏิบตั ิ แม้ วา่ อาเซียน
จะพยายามเปลีย่ นแปลงแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ
เพื่ อลบล้ างภาพความสัมพันธ์ ในลักษณะ
“donor - recipient relations” มาเป็ น
ลักษณะ “partnership relations” แต่อาเซียน
โดยเฉพาะประเทศสมาชิ ก ใหม่ (CLMV)
ก็ ยัง คงมุ่ง เน้ น การขอรั บ ความช่ ว ยเหลื อ
จากประเทศคู่ เ จรจา  จึ ง เป็ นการยากที่
อาเซียนจะเรี ยกตนเองว่า  เป็ นผู้ขบั เคลื่อน
ความร่วมมืออย่างแท้ จริ ง

4.3 ข้ อจ�ำกัดในการด�ำเนินความ
สัมพันธ์ ตามวิถอี าเซียน (ASEAN Way)
วิถอี าเซียน หรือ ASEAN Way เป็ น
แนวปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญในการด�ำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกันเอง
และกับประเทศคูเ่ จรจา ลักษณะส�ำคัญของ
วิถอี าเซียน คือ การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกั น และกั น การใช้ หลัก ฉั น ทามติ ใ น
กระบวนการตัดสินใจ การด�ำเนินความร่วมมือ
แบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยค�ำนึงถึงความพร้ อม
ของทุกประเทศทีเ่ กีย่ วข้ อง และการเน้ นการทูต
หรือการหารือแบบไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะ
ในประเด็นที่มีความอ่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้ า
แนวทางการด�ำเนินความร่วมมือ
ตามวิถีอาเซียนดังกล่าวมีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย
กล่าวกันว่า วิถอี าเซียน คือ สูตรของความส�ำเร็จ
ของอาเซียน ที่ท�ำให้ อาเซียนยืนหยัดผ่าน
เหตุการณ์ท้าทายต่างๆ และพัฒนามาได้ กว่า 
40 ปี ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ดี
ทุกสิง่ เมือ่ มีข้อดียอ่ มต้ องมีข้อเสียเป็ นธรรมดา 
วิถีอาเซียนถูกมองว่า  เป็ นอุปสรรคส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้ อาเซียนก้ าวไปอย่างเชือ่ งช้ า จนท�ำให้
ประเทศภายนอก โดยเฉพาะประเทศคูเ่ จรจา
บางประเทศรู้สกึ ผิดหวังกับความเชือ่ งช้ าและ
มักถูกมองว่า ไร้ ทศิ ทางทีช่ ดั เจนในการขับเคลือ่ น
ความร่ วมมือในภูมิภาค บางประเทศถึงกับ
ตังค�
้ ำถามถึงความพร้ อมและศักยภาพของ

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 15

อาเซียนในการมีบทบาทน�ำในการขับเคลือ่ น
ความร่ วมมื อ และก� ำหนดโครงสร้ าง
สถาปั ตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ในเรื่ องนี ้ อาเซียนเองก็ตระหนักเป็ นอย่างดี
และยอมรับว่า การจะได้รบั การยอมรับในฐานะ
พลังขับเคลื่อน (driving force) เป็ นสิง่ ที่ต้อง
พยายามเพื่อให้ ได้ มา มิใช่สทิ ธิพิเศษที่ได้ รับ
มาโดยก�ำเนิด (ASEAN has to earn it as it
is not given as a special birth right)     
อาเซี ย นในปั จจุ บั น จึ ง เริ่ ม ให้
ความสนใจกับการแสดงความเห็นในประเด็น
ภายในประเทศสมาชิก ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่ออาเซี ยน เช่น ปั ญหาการเมื องในพม่า 
ปั ญหาความวุน่ วายทางการเมืองภายในของ
ไทย โดยมีการออกแถลงการณ์ของประเทศ
ทีท่ ำ� หน้ าทีเ่ ป็ นประธานอาเซียน เพือ่ แสดงให้
ประเทศภายนอกเห็นว่า อาเซียนมิได้ ละเลย
ความสนใจต่อปั ญหาภายในอาเซียน
5. บทส่ งท้ าย
จากจุดเริ่ มต้ นที่เป็ นเพียงกลุ่มความ
ร่วมมือแบบหลวมๆ อาเซียนได้ พฒ
ั นามาโดย
ล�ำดับ ความส�ำเร็จที่สำ� คัญที่สดุ ของอาเซียน
คือ การสร้ างสรรค์และจรรโลงสันติภาพและ
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ความสมานฉันท์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ประเทศ
ในภูมิภาคสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึง่
เปิ ดทางให้ เกิ ดความร่ วมมื อในด้ านต่างๆ
ซึ่งท�ำให้ อาเซียนสามารถด�ำเนินบทบาทได้
อย่างแข็งขันในเวทีระหว่างประเทศ
ความส� ำ เร็ จ ดัง กล่ า วเกิ ด ขึน้ แม้ ว่า
อาเซี ย นจะเป็ นกลุ่ ม ความร่ วมมื อ ที่ มี
ความหลากหลายมากที่สุดในโลก ในทาง
การเมือง ระบอบการเมืองรูปแบบต่างๆ ทีม่ อี ยู่
ในโลกมีอยูใ่ นอาเซียน ไม่วา่ จะเป็ นเผด็จการ
ทหาร สมบูรณาญาสิทธิราชย์ คอมมิวนิสต์
และประชาธิ ปไตยในหลากหลายรู ปแบบ
ในทางเศรษฐกิ จ อาเซี ย นประกอบด้ ว ย
ประเทศทีเ่ จริญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจมีรายได้
ต่อหัวของประชากรสูงกว่าประเทศตะวันตก
ที่พัฒนาแล้ วบางประเทศ (สิงคโปร์ ) และ
ประเทศทีย่ ากจนติดอับดับโลก (ลาวและพม่า)
ในทางสังคมวัฒนธรรม อาเซียนประกอบด้ วย
ประเทศที่มีหลากหลายทัง้ ในด้ านเชือ้ ชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม แต่ความแตกต่าง
หลากหลายดังกล่าวก็มิได้ เป็ นอุปสรรคต่อ
ความร่วมมือและการรวมตัวของอาเซียน

ทิ

ศทางการพัฒนา/การติดต่ อการค้ า
ระหว่ างประเทศ
ส�ำนักยุทธศาสตร์ การเจรจาการค้ า1

การติดต่อการค้ าระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย มีการเติบโตและเจริ ญก้ าวหน้ า
อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปั จจัยเกื ้อหนุน
หลายประการ ที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชัด เจนคื อ
ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีการสือ่ สารและ
การคมนาคม ซึง่ ส่งผลให้ สินค้ าและบริ การ
ถูกจัดจ� ำหน่ายไปได้ ทั่วทุกมุมโลกในเวลา
อันรวดเร็ว ท�ำให้การค้ามีการขยายตัวทังในเชิ
้ ง
ปริมาณการค้าและเครือข่ายการค้าทีก่ ว้างไกล
เชือ่ มถึงกันแม้ ในพื ้นทีห่ า่ งไกล กล่าวโดยสรุป
คือ เทคโนโลยีทำ� ให้ โลกดูเสมือนมีขนาดเล็กลง
และการเล็ ก ลงของโลกท� ำ ให้ ผู้ คนและ
ประเทศต่า งๆ ในโลกมี ค วามใกล้ ชิ ด และ
เชื่ อ มโยงกัน มากขึ น้ ติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ การค้ า
ระหว่างกันมากขึ ้น รวมถึงขัดแย้ งกันมากขึ ้น
ด้ วยเช่นกัน โดยสรุปแล้ ว โลกที่แคบลงนันได้
้
น�ำทังมิ
้ ตรและคูแ่ ข่ง โอกาสและภัยคุกคาม
เข้ ามาสูป่ ระเทศไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ในช่วงอื่นๆ ของประวัตศิ าสตร์
เพื่อให้ ประเทศไทยมีความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและได้ รบั ประโยชน์จากสถานการณ์
ดัง กล่ า ว จึ ง ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาประเด็ น
1

ส�ำคัญสองประเด็น คือ 1) ประเทศไทยควร
ด�ำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้ ถกู ประเทศใหญ่
คุกคามเอารัดเอาเปรี ยบ 2) ประเทศไทยควร
ด� ำ เนิ น การอย่ า งไรเพื่ อ ให้ ส ามารถขยาย
ตลาดการค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง      
ศักยภาพของประเทศไทย
ก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงแนวทางในการเผชิญหน้า
กับ ภัย ทางเศรษฐกิ จ และวิ ธี ก ารแสวงหา
ประโยชน์ ที่กล่าวถึงก่อนหน้ า  ในชัน้ นีค้ วร
ท�ำความเข้ าใจเสียก่อนว่า  ประเทศไทยมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับใดในโลก    
จากข้ อมูลขององค์การการค้ าโลก พบว่าใน
ปี 2553 ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) มูลค่า 318 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่งออกสินค้ ามูลค่า 195 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็ นอันดับที่ 22 ของโลก และน�ำ
เข้ าสินค้ ามูลค่า 182 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ  
คิ ด เป็ นอั น ดั บ ที่ 36 ของโลก สิ น ค้ าที่
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการส่งออกสูง ได้ แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
(9.7%) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
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(9.1%) อัญมณีและเครื่ องประดับ (5.9%)  
แผงวงจรไฟฟ้า  (4.1%) ยางพารา  [4.0%]  
ข้ าว [2.7%] ในขณะเดียวกัน ประเทศไทย
ต้ องน�ำเข้ าสินค้ าหลายรายการ อาทิ น� ้ำมันดิบ
(14.7%) เครื่ องจักรกลและส่วนประกอบ
(8.1%) เคมีภณ
ั ฑ์ (7.0%) เครื่ องเพชรพลอย
อั ญ มณี เงิ น แท่ ง และทองค� ำ (6.4%)
เครื่ องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ (6.0%)
เหล็ก เหล็กกล้ าและผลิตภัณฑ์ (6.0%) แผง
วงจรไฟฟ้ า  (5.1%) ทั ง้ นี ้ พึ ง สัง เกตว่ า
ประเทศไทยได้ พฒ
ั นาขีดความสามารถด้ าน
อุตสาหกรรมจนรุ ดหน้ าเป็ นสินค้ าส่งออก

ส�ำคัญแทนที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่ง
เคยเป็ นสินค้าหลักในการน�ำรายได้เข้ าประเทศ
ข้ อมูลทีน่ า่ สนใจคือ การทีป่ ระเทศไทย
ประสบปั ญ หาอุท กภัย ในปี 2554 ท� ำ ให้
โรงงานอุ ต สาหกรรมหลายแห่ ง ประสบ
ความเสียหายไม่สามารถท�ำการผลิตสินค้ า
ได้ ตามปกติ ได้ สร้ างความขาดแคลนสินค้ า  
Hard Disk Drive ครั ง้ ใหญ่ ในตลาดโลก   
ท�ำให้ เห็นถึงความส�ำคัญของประเทศไทยใน
ฐานะฐานการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส�ำคัญของโลก รวมทัง้ ความเชือ่ มโยงกันของ
ห่วงโซ่อปุ ทานของโลกด้ วย  

The nations where parts are sourced for a hard disk assembled in Thailand

ที่มา: SIGA
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ทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย
เพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้ าหมายในการต่ อ สู้
รั ก ษาผลประโยชน์ แ ละแสวงหาโอกาส
ทางการค้ า  ประเทศไทยให้ ความส�ำคัญกับ
การเข้ าร่วมเป็ นสมาชิกในเวทีการค้ าในระดับ
นานาชาติ ทัง้ ในรู ปแบบพหุภาคีและแบบ
ภู มิ ภ าค รวมทั ง้ เจรจาท� ำ ความตกลง
เขตการค้ าเสรี (FTAs) กับคูค่ ้ าส�ำคัญหลาย
ประเทศ เพื่อสร้ างอ�ำนาจต่อรองและอาศัย
กฎระเบียบในเวทีเหล่านันเป็
้ นเครื่ องมือใน
การต่อสู้กบั ประเทศทีม่ อี ำ� นาจเหนือกว่า และ
เพื่อเจรจาลดอุปสรรคทางการค้ าอันจะเอื ้อ
อ�ำนวยต่อการขยายตลาด ปรากฏผลเป็ น
รูปธรรม ดังนี ้
1. องค์ การการค้ าโลก : องค์การ
การค้ าโลก2 หรื อ WTO เป็ นองค์กรระหว่าง
ประเทศที่มีพฒ
ั นาการ
มาจากความตกลง
ทั่ ว ไ ป ว่ า ด้ ว ย ภ า ษี
ศุ ล กากรและการค้ า 
หรื อ “แกตต์ (General
Agreement on Tariffs
and Trade : GATT)”  
จั ด ตั ง้ ขึ น้ อ ย่ า ง เ ป็ น
ทางการตามความตกลง
มาร์ ราเกช เมื่อวันที่ 1
ั ้ ท่ นี่ คร
มกราคม 2538  มสี ำ� นักงานใหญ่ตงอยู
เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวตั ถุประสงค์
2

เพื่ อเป็ นเวที ในการเจรจาลดอุปสรรคและ
ข้ อกีดกันทางการค้ า จัดท�ำกฎระเบียบการค้ า
ระหว่ า งประเทศ และเป็ นเวที ใ นการยุติ
ข้ อพิพาททางการค้ าระหว่างประเทศสมาชิก
โดยถื อ เป็ นองค์ ก รที่ มี ค วามส� ำ คัญ สูง สุด
ส�ำหรับการค้ าของโลก กระทรวงพาณิชย์ของ
ประเทศไทยได้ ใช้ เวที WTO ในการรั กษา
ผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มศักยภาพ  
โดยไทยได้ ฟ้ องร้ องชนะคดี ข้ อพิ พ าท
ทางการค้ าเหนือมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ของโลก ดังเช่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
หลายครั ง้ อาทิ กรณี ก ารอุดหนุนส่งออก
น� ้ำตาลของสหภาพยุโรป  กรณีสหภาพยุโรป
เปลี่ ย นพิ กั ด ไก่ ห มั ก เกลื อ เป็ นไก่ แ ช่ แ ข็ ง      
และกรณีที่สหรัฐฯ ให้ ผ้ นู �ำเข้ าสินค้ าเกษตร
และประมงที่ถูกเรี ยกเก็บอากรตอบโต้ การ
ทุม่ ตลาด (AD) ต้ องวาง
พัน ธบัต รเป็ นประกั น  
เป็ นต้ น นอกจากนี ้
นายศุภชัย พาณิชภักดิ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงพาณิชย์ของไทย
ยังได้ รับความไว้ วางใจ
จากชาติ ส มาชิ ก ให้
ด�ำรงต�ำแหน่งเลขาธิการ
องค์การการค้ าโลกในระหว่างปี 2545 - 2548  
ด้ วย

ปั จจุบนั มีสมาชิก 153 ประเทศ โดย รั สเซีย ซามัว มอนเตนิโกร และวานูอาตู ได้ รับความเห็นชอบให้ เข้ าเป็ นสมาชิกใหม่แล้ ว
และอยูใ่ นขันของการด�
้
ำเนินการภายในประเทศเพื่อให้ การภาคยานุวตั เิ สร็ จสมบูรณ์
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2. เวทีความร่ วมมือเอเปค : เอเปค
(Asia-Pacific Economic Cooperation :
APEC)” เป็ นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชีย - แปซิฟิก
้ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ไทยเข้ าร่วมเป็ น
ก่อตังขึ
สมาชิกแรกเริ่ มของเอเปค ซึง่ ประกอบด้ วย

สมาชิกจ�ำนวน 12 เขตเศรษฐกิจ3 ในขณะที่
ก่ อ ตัง้ และได้ ขยายจ� ำ นวนเป็ น 21 เขต
เศรษฐกิ จ ในปั จ จุบัน โดยเป้ าหมายของ
เอเปคคือ เป้าหมายโบกอร์ คือการเปิ ดเสรี
ด้ านการค้ าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
- แปซิฟิก โดยสมาชิกที่พฒ
ั นาแล้ วมีก�ำหนด
เวลาในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใน
ปี 2553 และภายในปี 2563 ส�ำหรับประเทศ
ก� ำลังพัฒนา  ทัง้ นี ้ ประเทศไทยมีบทบาท
ส�ำคัญในการเป็ นเจ้ าภาพการประชุมระดับ
รัฐมนตรี เมื่อปี 2535 และการประชุมระดับ
ผู้น�ำในปี 2546
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3. ความตกลงเขตการค้ าเสรี : โดย
ทัว่ ไป การท�ำ FTAs สามารถด�ำเนินการได้
อย่างรวดเร็ วเมื่อเปรี ยบเทียบกับการเจรจา
แบบพหุภ าคี ห รื อ แบบภูมิ ภ าค เนื่ อ งจาก
สมาชิกในภาคีความตกลงมีจ�ำนวนน้ อยกว่า 
จึงเป็ นช่องทางในการช่วงชิง เสาะหาตลาดใหม่
และสร้ างพันธมิตรทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทย
มี ก ารจั ด ท� ำ ความตกลงเขตการค้ าเสรี
กับประเทศคู่ค้าส�ำคัญทัง้ ในกรอบทวิภาคี
และกรอบอาเซี ย นเพื่ อ รั ก ษาศั ก ยภาพ
ในการส่งออกและขยายการค้ า
• FTA ทวิภาคีท่ ีมีผลใช้ บังคับ
แล้ ว ได้ แ ก่ ไทย - ออสเตรเลี ย ไทย นิวซีแลนด์ ไทย - ญี่ปนุ่ ไทย - อินเดีย (สินค้ า 
82 รายการ) และไทย - เปรู
• FTA ทวิภาคีท่ อี ยู่ระหว่ างการ
เจรจา ได้ แก่ ไทย - อินเดีย (สินค้ าที่เหลือ
บริ การ ลงทุน) และ BIMSTEC (สินค้ าอยู่
ระหว่างการจัดท�ำตารางข้ อผูกพัน บริ การ
และลงทุน)  
• ไทยอาจพิ จ ารณาจัด ท� ำ ความ
ตกลงเขตการค้ าเสรี เพิ่มเติมกับประเทศอื่น
ภายใต้ หลักเกณฑ์สำ� คัญ อาทิ เป็ นตลาดใหม่
ทีม่ ศี กั ยภาพ เป็ นแหล่งวัตถุดบิ และเป็ นประตู
การค้าและการลงทุน ทังนี
้ ไทยได้
้
เริ่มการเจรจา
กับชิลีและเตรี ยมการเจรจาต่อกับสมาคม
การค้ าเสรี ยโุ รป (EFTA) ด้ วย

ในบริ บทของเอเปคจะเรี ยกสมาชิกว่า  “เขตเศรษฐกิจ (economy)” แทนค�ำว่า  “ประเทศ” เนื่องจากสมาชิกของเอเปคสองราย คือ
เขตบริ หารพิเศษฮ่องกง และจีนไทเป มิได้ มีสถานะเป็ นประเทศ แต่ได้ รับการยอมรับให้ เข้ าเป็ นสมาชิกในฐานะที่เป็ นเขตเศรษฐกิจ
ที่มีความสาคัญในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
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4. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน :
อาเซียน หรื อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
้ ้นตามปฏิญญา
ตะวันออกเฉียงใต้ 4 ก่อตังขึ
กรุ งเทพฯ เมื่อปี 2510 โดยมีวตั ถุประสงค์
เริ่ มแรกเพื่อสร้ างเสถียรภาพทางการเมือง
ความเจริญก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ต่อมาเมื่อประเด็นทางเศรษฐกิจ
ได้ ทวีความส�ำคัญขึน้ อาเซียนจึงได้ ขยาย
ความร่ วมมือด้ านเศรษฐกิจระหว่างกันมาก
ยิ่ ง ขึน้ จนน� ำ ไปสู่ก ารจัด ท� ำ เขตการค้ า เสรี
อาเซียนในปี 2535 หลังจากนันอาเซี
้
ยนได้
ยกระดับการรวมตัว โดยมีแผนมุง่ ไปสูก่ ารเป็ น
“ประชาคมอาเซียน” ภายในปี 2558 โดยยังคง
ให้ ความส�ำคัญกับวัตถุประสงค์แรกเริ่ มไว้
และเรี ยกว่า  เสาหลักทัง้ 3 ของประชาคม

อาเซียน ได้ แก่ ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน  
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม และ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) มีเป้าหมาย
ในการหลอมรวมเศรษฐกิจของชาติอาเซียน
ภายในปี 2558 โดยให้ อาเซียนเป็ นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า 
บริ การ การลงทุน การเงิน และแรงงานฝี มือ
้ ้ บริ โภคสามารถเลือกสรร
อย่างเสรี รวมทังผู
สินค้ า/บริ การ และเดินทางท่องเที่ยวภายใน
ภูมิ ภ าค ได้ อ ย่ า งสะดวก โดยมี แ ผนการ
ด�ำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตาม ปฏิญญา
ว่าด้ วยแผนการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint)   

แผนงานภายใต้ AEC Blueprint
A
ตลาดเดียว/
ฐานการผลิตเดียว
• เปิ ดเสรี การค้ าสินค้ า
(AFTA)
• เปิ ดเสรีการค้ าบริการ
(AFAS)
• เปิ ดเสรี การลงทุ น
(AIA)
• เคลื่ อนย้ ายเงิ น ทุ น
ระหว่ างกันได้ ดขี นึ ้
• เปิ ดเสรีการเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือ
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B
ขีดความสามารถ
การแข่ งขันสูง

C
พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่ างเสมอภาค

D
บูรณาการกับ
เศรษฐกิจโลก

•
•
•
•

นโยบายการแข่ งขัน • การพัฒนา SMEs
• ความเป็ นหนึ่ งเดียว
การคุ้มครองผู้บริโภค • แผนงานการริ เริ่ ม
ในการตอบสนองต่ อ
ทรั พย์ สินทางปั ญญา
ร ว ม ตั ว อ า เ ซี ย น
เศรษฐกิจภายนอก
การพัฒนาโครงสร้ าง
(Initiative for ASEAN • การมี ส่ วนร่ วมใน
พืน้ ฐาน
Integration : IAI)
เครือข่ ายอุปทานโลก
• ภาษีอากร

ปั จจุบนั มีสมาชิกรวม 10 ประเทศ สมาชิกเดิม 6 ประเทศ ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ (เข้ าเป็ นสมาชิก
ในปี 2510 และบรูไน (เข้ าเป็ นสมาชิกในปี 2527) และสมาชิกใหม่ 4 ประเทศ ได้ แก่ ลาว พม่า เวียดนาม และกัมพูชา
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แผนงานของ AEC มุ่ง ให้ เ กิ ด การ
ขยายตัวเพิ่มขึน้ ของการค้ าและการลงทุน
ภายในภูมิภาค โดยให้ สทิ ธิพิเศษระหว่างกัน
ในการไม่เก็บภาษี ศลุ กากรจากสินค้ าน�ำเข้ า
ที่ มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด อาเซี ย น และได้ เชื่ อ มโยง
เส้ น ทางการคมนาคมขนส่ ง การสื่ อ สาร
การอ� ำ นวยความสะดวกทางการค้ า และ
การลงทุน ในขณะเดียวกันก็วางเป้าหมาย
ในการขยายการค้ าและการลงทุนระหว่าง
ภูมิภาคอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มผ่าน
การท�ำความตกลงเขตการค้ าเสรี   โดยอาศัย
จุดเด่นจากการที่เป็ นตลาดร่ วมที่ใหญ่เป็ น
อันดับสามในเอเชีย รองจากจีนและอินเดีย  
และเป็ นศูนย์ กลางเชื่อมโยงตลาดจีนและ
อินเดียด้ วย
   
บทสรุ ป
ภายใต้ กระแสโลกาภิ วั ต น์ โลกมี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีความใกล้ชดิ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กั น และกั น มากยิ่ ง ขึ น้   
ประเทศไทยไม่สามารถอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวได้
เนื่ อ งจากมี ร ะบบเศรษฐกิ จ แบบเปิ ดจึ ง มี
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การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายนอกประเทศ   
ในภาวะเช่ น นี ้ ประเทศไทยจึ ง มุ่ ง สร้ าง
ความส�ำคัญให้ กบั ตนเองด้ วยการพัฒนาขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
และส�ำหรับในด้ านต่างประเทศ ไทยได้ เข้ า
รวมกลุ่มกับประเทศอื่นๆ ที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันเพื่ออาศัยเป็ นแหล่งวัตถุดิบ ระบาย
สินค้ า  และสร้ างอ�ำนาจต่อรองกับประเทศ
นอกกลุ่ม โดยให้ ค วามส� ำ คัญ กับ การใช้
ประโยชน์ จ ากกฎเกณฑ์ ทางการค้ า ที่ เ ป็ น
กติกาที่เกิดขึ ้นภายใต้ องค์กรทางการค้ าและ
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจนันๆ
้ เป็ นเครื่องมือ
คุ้มครองผลประโยชน์ของไทยจากการกีดกัน
ทางการค้ าและความไม่ แ น่ น อนจาก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ วย ด้ วยเหตุผลที่
กล่าวมาข้ างต้ น ทิศทางการพัฒนาการค้ า
ระหว่างประเทศของไทย ประเทศไทยใน
อนาคตน่าจะยังคงมุง่ เน้ นไปยังการแสวงหา
พันธมิตร สนับสนุนการสร้ างกติกาทางการค้ า
ที่เป็ นธรรม และแสวงหาตลาดใหม่ๆ ตาม
แนวทางที่ได้ ปฏิบตั ทิ ี่ผา่ นมาต่อไป

ก

ารเคลื่อนย้ ายการลงทุนอย่ างเสรี /ลู่ทาง
และการปรั บตัวของการลงทุน
ส�ำนักการค้ าบริการและการลงทุน1

1. อาเซียนและความส�ำคัญของอาเซียน
อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association
of Southeast Asian Nations) เริ่ มก่อตังขึ
้ ้น
ตั ง้ แต่ ปี 2510 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง

การรวมตัว กัน ในช่ ว งแรกเพื่ อ ป้ องกัน ภัย
คอมมิวนิสต์ มิใช่การรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้ พฒ
ั นาการของอาเซียนในช่วง 25 ปี แรก
เน้ นความส�ำคัญด้ านสังคมและวัฒนธรรม
เป็ นหลัก จนมาถึงปี 2538 อาเซียนได้ ร่วมกัน
จัดท�ำเขตการค้ าเสรีอาเซียนเพือ่ ส่งเสริมให้ มี
การลงทุนในอาเซียนมากยิ่งขึ ้น โดยสมาชิก
1
2

อาเซียนได้ เริ่มทยอยลดภาษีสนิ ค้ าระหว่างกัน
และปั จจุบนั อัตราภาษีสนิ ค้ าส่วนใหญ่เป็ น 02
นับ ตัง้ แต่ อ าเซี ย นได้ ร่ ว มกัน ท� ำ เขต
การค้าเสรี (ASEAN Free Trade Area  :  AFTA)
ในปี 2538 มูลค่าการค้ าระหว่างประเทศของ
ไทย - อาเซียนได้ ขยายตัวเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง และปั จจุบนั อาเซียนเป็ นตลาด
ส่งออกทีส่ ำ� คัญอันดับ 1 ของประเทศไทย
โดยในปี 2553 การส่งออกจากไทยไป
อาเซียน มีมลู ค่า 44,333.6 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวร้ อยละ 36.5 หรือคิดเป็ น
สัดส่วน ร้ อยละ 22.7 ของมูลค่าการส่งออก
ของไทยในปี 2553 ขณะที่การน�ำเข้ ามี
มูลค่า 30,328.3 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
ร้ อยละ 22.8 หรื อ คิ ด เป็ นสัด ส่ว นร้ อยละ
16.6 แสดงให้ เห็นถึงความส�ำคัญของตลาด
อาเซียนที่มีตอ่ เศรษฐกิจของไทย และขณะนี ้
อาเซี ย นก� ำ ลัง ก้ า วไปสู่ก ารเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย
ที่ จ ะให้ อ าเซี ย นเป็ นตลาดร่ ว มและมี ฐ าน

กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์
สมาชิกอาเซียนเดิม ได้ แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์และไทย ได้ ทยอยลดภาษีสนิ ค้ าระหว่างกัน
และมี ภาษี 1 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยประเทศสมาชิกใหม่ที่เหลือจะลดภาษี เป็ น 1 ในปี 2558
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การผลิตเดียว มีการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า บริการ
แรงงานฝี มื อ การลงทุ น ที่ เ สรี ร วมไปถึ ง
การเคลื่อนย้ ายทางการเงินที่เสรี มากยิ่งขึ ้น
2. ก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3
เมื่ อ ปี 2546 ผู้ น� ำ ประเทศสมาชิ ก
อาเซี ย นได้ ต กลงกัน ที่ จ ะจัด ตัง้ ประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ประกอบ
ด้ วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม
อาเซียนและประชาคมความมัน่ คง เดิมก�ำหนด
เป้าหมายที่จะตังขึ
้ ้นในปี 2563 แต่ตอ่ มาได้
ตกลงกันเลื่อนก�ำหนดให้ เร็ วขึ ้นเป็ นปี 2558

และก้ าวส�ำคัญต่อมาคือการจัดท�ำปฏิญญา
อาเซียน (ASEAN Charter) ซึง่ มีผลใช้ บงั คับ
แล้ วตังแต่
้ เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็ น  
การยกระดับความร่ วมมือของอาเซียนเข้ าสู่
มิตใิ หม่ในการสร้ างประชาคม โดยมีพื ้นฐาน
ที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับ
การด� ำ เนิ น การเข้ าสู่ เ ป้ าหมายดัง กล่ า ว
3

AEC Fact book กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ
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ภายในปี 2558
การจัดตังประชาคมเศรษฐกิ
้
จอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)
ภายในปี 2558 เพือ่ ให้อาเซียนมีการเคลือ่ นย้าย
สิ น ค้ า  บริ ก าร การลงทุ น แรงงานฝี มื อ
อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรี ขึน้ เมื่อปี 2550
อาเซี ย นได้ จั ด ท� ำ พิ ม พ์ เ ขี ย วเพื่ อ จั ด ตั ง้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
ซึง่ เป็ นแผนบูรณาการงานด้ านเศรษฐกิจให้
เห็นภาพรวมในการมุง่ ไปสู่ AEC ซึง่ ประกอบ
ด้ วยแผนงานเศรษฐกิจในด้ านต่างๆ พร้ อม
กรอบระยะเวลาที่ ชั ด เจนในการด� ำ เนิ น
มาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558
รวมทัง้ การให้ ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศ
สมาชิกได้ ตกลงกันล่วงหน้ า  
เพื่อสร้ างพันธสัญญาระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน ซึง่ อาเซียนได้กำ� หนดยุทธศาสตร์
การก้ าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน
ที่ ส�ำคัญดังนี ้ (1) การเป็ นตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน (2) การเป็ นภูมิภาคที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (3) การเป็ น
ภู มิ ภ าคที่ มี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่
เท่าเทียมกัน และ (4) การเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี าร
บูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
2.1 การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน
การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน เป็ นยุทธศาสตร์สำ� คัญของการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ซึ่ง จะท� ำ ให้

อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ ้น
โดยอาเซียนได้ ก�ำหนดกลไกและมาตรการ
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนิน
มาตรการด้ านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ ว เร่ งรั ด
การรวมกลุม่ เศรษฐกิจในสาขาทีม่ คี วามส�ำคัญ
ล�ำดับแรก อ�ำนวยความสะดวกการเคลือ่ นย้าย
บุคคล แรงงานฝี มือ และผู้เชี่ยวชาญ และ
เสริมสร้ างความเข้ มแข็งของกลไกสถาบันใน
อาเซียน
การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน มี 5 องค์ประกอบหลัก
คือ (1) การเคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี (2) การ
เคลื่อนย้ ายบริ การเสรี (3) การเคลื่อนย้ าย
การลงทุนเสรี (4) การเคลื่อนย้ ายเงินทุนเสรี
ขึ ้น และ (5) การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี    
ทังนี
้ อาเซี
้ ยนได้ กำ� หนด 12 สาขาอุตสาหกรรม
ส�ำคัญล�ำดับแรกอยู่ภายใต้ ตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกันของอาเซียน ได้ แก่ เกษตร
ประมง  ผลิตภัณฑ์ยาง  ผลิตภัณฑ์ไม้   สิง่ ทอ
และเครื่ องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์
การขนส่งทางอากาศ สุขภาพ e-ASEAN
้
วมมือ
ท่องเทีย่ ว และโลจิสติกส์ รวมทังความร่
ในสาขาอาหาร เกษตรและป่ าไม้
การเป็ นตลาดสินค้าและบริการเดียว
จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการผลิต
ในภูมภิ าค และเสริมสร้ างศักยภาพของอาเซียน
ในการเป็ นศูนย์กลางการผลิตของโลก และ
เป็ นส่ว นหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก โดย
ประเทศสมาชิกได้ ร่วมกันด�ำเนินมาตรการ

ต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
ของอาเซียน ได้ แก่ ยกเลิกภาษี ศลุ กากรให้
หมดไป ทยอยยกเลิกอุปสรรคทางการค้ าที่
มิใช่ภาษี ปรับประสานพิธีการด้ านศุลกากร
ให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ ้น ซึง่ จะ
ช่วยลดต้ นทุนทางธุรกรรม เคลือ่ นย้ ายแรงงาน
ฝี มือเสรี นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้
อย่างเสรี ในสาขาอุตสาหกรรมและบริ การที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิ ดให้ เป็ นต้ น
2.2 การเป็ นภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถ
ในการแข่ งขัน
เป้าหมายส�ำคัญของการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิ จของอาเซียน คื อ การสร้ าง
ภูมภิ าคที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง
มี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง และมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ
ภูมภิ าคทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขัน
มี 6 องค์ประกอบหลัก ได้ แก่ (1) นโยบาย
การแข่งขัน  (2)  การคุ้มครองผู้บริโภค  (3)  สทิ ธิ
ในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา  (IPR)  (4)  การพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐาน (5) มาตรการด้ านภาษี
(6) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพัน
ที่จะน� ำกฎหมายและนโยบายการแข่งขัน
มาบังคับใช้ ภายในประเทศ เพื่อท�ำให้ เกิด
การแข่งขันทีเ่ ท่าเทียมกันและสร้ างวัฒนธรรม
การแข่งขันของภาคธุรกิจที่เป็ นธรรม น�ำไปสู่
การเสริ มสร้ างการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคในระยะยาว
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2.3 การเป็ นภูมิภาคที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่เท่ าเทียมกัน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีเ่ ท่าเทียม
กัน มี 2 องค์ประกอบ คือ (1) การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
(2) ความริ เริ่ มในการรวมกลุ่มของอาเซียน
(Initiatives for ASEAN Integration : IAI)
ความริ เ ริ่ ม ดัง กล่ า วมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ลด
ช่องว่างการพัฒนา ทังในระดั
้
บ SME และ
เสริมสร้ างการรวมกลุม่ ของกัมพูชา ลาว พม่า 
และเวียดนาม ให้ สามารถด�ำเนินการตาม
พันธกรณี และเสริ มสร้ างความสามารถใน
การแข่งขันของอาเซียน รวมทังเพื
้ อ่ ให้ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้ รับประโยชน์
จากการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
2.4 การเป็ นภูมภิ าคทีม่ กี ารบูรณาการ
เข้ ากับเศรษฐกิจโลก
อ า เ ซี ย น อ ยู่ ใ น ท่ า ม ก ล า ง
สภาพแวดล้ อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน
และมี เ ครื อ ข่ า ยกับ โลกสูง โดยมี ต ลาดที่
พึง่ พากันและอุตสาหกรรมระดับโลก ดังนัน้
เพือ่ ให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถแข่งขันได้
ในตลาดระหว่างประเทศ ท�ำให้ อาเซียนมี
พลวัตรเพิม่ ขึ ้นและเป็ นผู้ผลิตของโลก รวมทัง้
ท�ำให้ ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูด
การลงทุนจากต่างประเทศ อาเซียนจึงต้ อง
มองออกไปนอกภูมิภาค
อ า เ ซี ย น บู ร ณ า ก า ร เ ข้ า กั บ
เศรษฐกิจโลก โดยด�ำเนิน 2 มาตรการคือ
4

(1) การจัดท�ำเขตการค้ าเสรี (FTA) และ
ความเป็ นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ ชดิ
(CEP) กับประเทศนอกอาเซียน (2) การมี
ส่วนร่วมในเครื อข่ายห่วงโซ่อปุ ทานโลก
3. ความตกลงด้ านการลงทุนของอาเซียน
(ACIA)

ความตกลงด้ านการลงทุ น อย่ า ง
เ ต็ ม รู ป แ บ บ ข อ ง อ า เ ซี ย น ( A S E A N
Comprehensive Investment Agreement :
ACIA) ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ACIA4 เป็ นผล
มาจากการรวมและการทบทวนความตกลง
ด้ านการลงทุนของอาเซียน 2 ฉบับ ได้ แก่
ความตกลงว่าด้ วยเขตการลงทุนอาเซียน
ปี ค.ศ. 1998 (Framework Agreement on
ASEAN Investment Area : AIA) และ
ความตกลงอาเซียนว่าด้ วยการส่งเสริ มและ
การคุ้มครองการลงทุน ปี ค.ศ. 1987 (ASEAN
Investment Guarantee Agreement :
ASEAN IGA) รวมทั ง้ พิ ธี ส ารต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดข้ อตกลง www.asean.org/documents/FINAL - SIGNED - ACIA.pdf
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วัตถุประสงค์ของการรวมความตกลง
2 ฉบับดังกล่าว เพือ่ ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
ในโลกที่ มี ก ารแข่ ง ขัน เพิ่ ม ขึ น้ และท� ำ ให้
อาเซี ย นสามารถเป็ นฐานการลงทุน โดย
ปรั บ ปรุ ง นโยบายการลงทุ น ให้ เสรี แ ละ
เปิ ดกว้ า งมากขึน้ เพื่ อ ให้ บ รรลุเ ป้ าหมาย
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของอาเซียน
3.1 สาระส�ำคัญของ ACIA
ความตกลง ACIA นันประกอบด้
้
วย
3 หลักใหญ่ ได้ แก่ การเปิ ดเสรี การส่งเสริ ม
และการให้ ความคุ้มครองการลงทุนภายใน
อาเซียน โดยมุง่ เน้ นการลงทุนในสาขาธุรกิจ
ที่ไม่ใช่บริ การ 5 สาขา ประกอบด้ วย เกษตร

ประมง ป่ าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรม
การผลิ ต รวมถึ ง บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
5 สาขาข้ างต้ น - Services Incidental to
้ ้ ผู้ที่จะได้ รับประโยชน์
5 sectors (SI) ทังนี
จากความตกลง ACIA นัน้ รวมถึงนักลงทุน
ของอาเซียนด้ วยกันเอง - ASEAN Investor
และนั ก ลงทุ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าเซี ย นแต่ เ ข้ ามา
ประกอบกิจการในอาเซียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ในภูมิภาคอาเซียนอยูแ่ ล้ ว - Non - ASEAN/

Foreign - owned ASEAN - based Investor
การเปิ ดเสรี คือ การที่รัฐผูกพันที่
จะลด/เลิกข้ อจ�ำกัดหรือเงือ่ นไขทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ต่อการลงทุน หรื อการออกกฎระเบียบใหม่ๆ
ั ญาไว้ โดยตังอยู
้ บ่ น
ทีเ่ ข้ มงวดกว่าระดับทีส่ ญ
พื ้นฐานของ National Treatment (NT) และ
Most - Favored - Nation Treatment (MFN)
การคุ้ มครอง ประกอบด้ วย
พันธกรณี ว่าด้ วยการให้ การปฏิ บัติของรั ฐ
ต่อการลงทุน เช่น การชดเชยค่าเสียหายกรณี
ยึดทรัพย์ เวนคืน หรื อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ
การเคลื่อนย้ ายเงินโดยเสรี รวมถึงการที่รัฐ
อนุญาตให้ นกั ลงทุนสามารถฟ้องร้ องรัฐได้
เมื่อรัฐกระท�ำการใดๆ ที่ขดั กับพันธกรณีที่
ก�ำหนดไว้ และก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
การลงทุน โดยนักลงทุนสามารถน�ำข้ อพิพาท
นัน้ เข้ าสูก่ ระบวนการระงับข้ อพิพาทในระดับ
สากลได้
3.2 หลักการของ ACIA
1) การเปิ ดเสรี ก ารลงทุน อย่ า ง
ค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไปเพื่ อ น� ำ ไปสู่ บ รรยากาศ
การลงทุนที่เสรี และเปิ ดกว้ างในภูมิภาค
2) ให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ผ้ ูล งทุน และ
การลงทุนของพวกเขาที่มีฐานอยูใ่ นอาเซียน
3) คงไว้ และให้ สทิ ธิพเิ ศษระหว่าง
รัฐสมาชิก
4) ไม่มกี ารถอยหลัง (backtrack)
ของข้ อผูกพันที่ท�ำไว้ ภายใต้ ความตกลง AIA
และความตกลง IGA
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5) ให้ การปฏิ บั ติ ที่ พิ เ ศษและ
แตกต่างและความยืดหยุ่นอื่นแก่รัฐสมาชิก
โดยขึ ้นอยูก่ บั ระดับการพัฒนาและความอ่อนไหว
ในแต่ละสาขา
6) การปฏิบตั ติ า่ งตอบแทนในการ
ได้ ประโยชน์ จากสิทธิ ประโยชน์ ท่ามกลาง
รัฐสมาชิกเมื่อเหมาะสม
7) จัดให้ มีการขยายขอบเขตของ
ความตกลงนี ใ้ ห้ ครอบคลุมถึงสาขาอื่ นใน
อนาคต
3.3 ACIA ข้ อบทใหม่ ท่ ีมองไปข้ าง
หน้ า
1) การปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อม
การลงทุนให้ มคี วามเสรี อ�ำนวยความสะดวก
โปร่ งใส และมีการแข่งขันกันมากขึ ้น ตาม
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ดีของสากล
2) การปรั บ ปรุ ง ข้ อบทใน AIA
และ ASEAN IGA ที่มีอยูใ่ ห้ ดีขึ ้น เช่น เรื่ อง
ข้ อพิ พ าทระหว่ า งนั ก ลงทุ น กั บ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน การโอนเงินลงทุน
3) ก า ร เ พิ่ ม ข้ อ บ ท ใ ห ม่ เ รื่ อ ง
การห้ ามก� ำ หนดเงื่ อ นไขในการปฏิ บั ติ
(Prohibition of Performance Requirement)
โดยให้ มี ก ารประเมิ น ร่ ว มเพื่ อ พิ จ ารณา
พันธกรณีเพิ่มเติม
4) ข้ อบทเรื่องผู้บริหารอาวุโสและ
กรรมการบริหาร ซึง่ จะช่วยอ�ำนวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ ายบุคลากรดังกล่าว
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3.4 ข้ อดีของ ACIA
การมี ข อบเขตที่ ค รอบคลุ ม
กว้ างขวางของ ACIA ช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
การคุ้มครองการลงทุนและเพิ่มความมัน่ ใจ
ให้ แก่นกั ลงทุนต่างชาติในการเข้ ามาลงทุน
ในอาเซี ย น นอกจากนี ้ ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การพัฒ นา การลงทุนระหว่างกันในอาเซียน
โดยเฉพาะในบริ ษั ท ข้ ามชาติ ที่ มี ฐ าน
การลงทุนในอาเซียน โดยการขยายกิจการ
ความร่วมมือด้ านอุตสาหกรรม และการผลิต
ตามความเชี่ ย วชาญเฉพาะ อัน น� ำ ไปสู่
การเสริ มสร้ างการรวมกลุม่ เศรษฐกิจ
เงินลงทุนที่เข้ ามายังอาเซียนมี
แนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึนในช่
้
วงปี ที่ผ่านมา
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคที่
เข้มแข็งขึ ้นก่อนทีว่ กิ ฤตการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
จะท�ำให้ เงินลงทุนเข้ ามายังอาเซียนลดลง
ในปี 2551 และ 2552 แหล่งเงินลงทุนหลัก
ที่เข้ ามายังอาเซียนยังคงเป็ นสหภาพยุโรป
มีสดั ส่วนร้ อยละ 18.3 ญี่ปนุ่ ร้ อยละ 13.4
และสหรัฐอเมริกา ร้ อยละ 8.5 นอกจากแหล่งเงิน
ลงทุน ดัง กล่ า ว การลงทุน ระหว่ า งกัน ใน
อาเซียนยังมีความส�ำคัญ มีสดั ส่วนร้ อยละ
11.2 ของเงินลงทุนที่เข้ ามายังอาเซียน ใน
ปี 2552 ท�ำให้ อาเซียนเองเป็ นแหล่งเงินลงทุน
ใหญ่อนั ดับ 3 ของอาเซียน ขณะเดียวกัน
สัดส่วนการลงทุนจากต่างประเทศในอาเซียน
ต่อการลงทุนจากต่างประเทศในโลก ยังเพิม่ ขึ ้น

จากร้ อยละ 2.8 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 3.6
ในปี 2552 สะท้ อนให้ เห็นว่า  อาเซียนยังคง
เป็ นภูมิภาคที่ สามารถดึงดูดการลงทุนใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นแม้ ว่าจะมีภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย
เพื่อให้ สามารถดึงดูดการลงทุนได้
ท่ามกลางการแข่งขันทีเ่ พิม่ ขึ ้น อาเซียนจะยัง
คงใช้ ความพยายามในการด�ำเนินการเพื่อ
สร้ างสภาพแวดล้ อมการลงทุ น ที่ เ อื อ้
ประโยชน์ตอ่ การลงทุนมากขึ ้น อาเซียนยืนยัน
พันธกรณีที่จะมุ่งไปสู่การมีสภาพแวดล้ อม
การลงทุนที่เสรี และโปร่ งใสมากขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการลงทุนและดึงดูด
ให้ นกั ลงทุนเข้ ามายังอาเซียนเพิม่ ขึ ้น น�ำไปสู่
การขยายตัวและการพัฒนาทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค
4. ความคืบหน้ าการให้ สัตยาบันและการ
มีผลบังคับใช้
ไทยและสมาชิกอาเซียนมีพนั ธกรณีที่
จะต้ องให้ สตั ยาบันและจัดท�ำรายการข้ อสงวน
การเปิ ดเสรี หรื อ Reservation List (ระบุ
สาขาที่จะยังไม่เปิ ดเสรี ) ให้ แล้ วเสร็จภายใน
6 เดือนหลังจากที่ลงนามความตกลงฯ ซึ่ง
รั ฐมนตรี เศรษฐกิ จอาเซียนได้ ลงนามแล้ ว
เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2552 ที่ ช ะอ� ำ แต่
เนื่ อ งจากสมาชิ ก บางประเทศไม่ส ามารถ
ด�ำเนินการภายในเพือ่ ให้ สตั ยาบันได้ ทนั ตาม
เวลาทีก่ �ำหนด  อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้ประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นได้ มี ก ารให้ สัต ยาบัน ครบ

ทุกชาติแล้ ว โดยไทยเป็ นประเทศสุดท้ ายทีใ่ ห้
สัตยาบัน (เดือนธันวาคม 2554) ซึง่ จะท�ำให้
ความตกลงเริ่ มมีผลบังคับใช้ ราวต้ นปี 2555
เมื่อส�ำนักเลขาธิการอาเซียนเวียนแจ้ งการมี
ผลบังคับใช้ อย่างเป็ นทางการแก่ ประเทศ
สมาชิก ซึง่ แต่ละประเทศจะต้ องด�ำเนินการ
ภายในเพือ่ ให้ สามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีได้
5. ลู่ทางและการปรั บตัวของการลงทุน
5.1 บรรยากาศการลงทุนในโลก
จากสถิตขิ อง UNCTAD ปี 2553
พบว่า  ขณะนี ้ประเทศก�ำลังพัฒนาสามารถ
ดึงดูดการลงทุนระหว่างประเทศได้ มากขึ ้น
เมือ่ เทียบกับช่วง 10 ปี ทผี่ า่ นมา ซึง่ เดิมเป้าหมาย
ของการลงทุนจากต่างประเทศมักจะสนใจที่
จะไปลงทุนในประเทศพัฒนาแล้ ว แต่ปี 2553
เป็ นปี แรกที่การลงทุนจากต่างประเทศไหล
เข้ าไปในประเทศก�ำลังพัฒนาเกินกว่ากึง่ หนึง่
ของการลงทุน หมุน เวี ย นของทัง้ โลก โดย
ประเทศทีม่ เี งินทุนต่างชาติเข้ าประเทศมากขึ ้น
ได้ แก่ ประเทศในกลุ่มละตินอเมริ ก าและ
หมู่เกาะคาริ บเบียน กลุ่มเอเชียตะวันออก
และกลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน
ประเทศก� ำ ลัง พัฒ นาก็ มี บ ทบาทมากขึ น้
ในฐานะผู้ส่งออกการลงทุนไปยังประเทศ
ก�ำลังพัฒนาประเทศอื่นๆ ด้ วย  โดยประเทศ
ทีล่ งทุนในต่างประเทศมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก
คือ สหรัฐฯ เยอรมนี ฝรั่งเศส ฮ่องกง จีน และ
สวิสเซอร์ แลนด์ ในขณะที่ประเทศที่ดึงดูด
การลงทุนมากที่สดุ 5 อันดับแรก คือ สหรัฐฯ
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จีน ฮ่องกง เบลเยียม และบราซิล และเป็ นที่
น่าสังเกตว่าสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสมาชิก
อาเซียนที่ สามารถดึงดูดการลงทุนได้ เป็ น
อัน ดับ ที่ 9 ในโลก เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2552
สิงคโปร์ อยูอ่ นั ดับที่ 22 ของโลก
ในส่วนของประเทศไทย จากสถิติ
ของ UNCTAD ปี 2552 พบว่า ประเทศไทย
สามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้
4,492 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ ในขณะที่ เ งิ น
ลงทุนไทยในต่างประเทศ 2,182 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนสินค้ า
แปรรูปและเครื่องจักรและเครื่องมือมากทีส่ ดุ     
สถิตกิ ารส่งเสริมการลงทุนของไทย5
(การออกบัตรส่งเสริ มการลงทุนตามหมวด
กิจการ) ในปี 2553 รวมเงินลงทุน 487,989
ล้ านบาท จ�ำนวน 1,338 โครงการ แยกเป็ น
บริ การและสาธารณูปโภค 406 โครงการ
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง
251 โครงการ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่ องใช้
ไฟฟ้า  234 โครงการ เกษตรและผลิตผล
การเกษตร 183 โครงการ เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ
และพลาสติก 160 โครงการ อุตสาหกรรมเบา 
73 โครงการและเหมืองแร่ เซรามิกส์และ
โลหะพื ้นฐาน 31 โครงการ
ส�ำหรับปี 2554 (ม.ค. - ส.ค.) มีเงิน
ลงทุน 322,118 ล้ านบาท จ�ำนวน 1,048
โครงการ แยกเป็ นบริ การและสาธารณูปโภค
265 โครงการ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ขนส่ง 250 โครงการ อิเล็กทรอนิกส์
5
6

และเครื่องใช้ ไฟฟ้า 146 โครงการ เกษตรและ
ผลิตผลการเกษตร 144 โครงการ เคมีภณ
ั ฑ์
กระดาษและพลาสติ ก 146 โครงการ
อุตสาหกรรมเบา 74 โครงการและเหมืองแร่
เซรามิกส์ และโลหะพื น้ ฐาน 23 โครงการ
โดยมีต่างชาติรายใหญ่ ได้ แก่ ญี่ปนุ่ ยุโรป
ไต้ หวัน สหรัฐฯ ฮ่องกง และสิงคโปร์
5.2 เสถียรภาพของนโยบายส่ งเสริม
การลงทุนของไทย6
ประเทศไทยมี น โยบายส่ง เสริ ม
การลงทุนมาอย่างสม�่ ำเสมอและต่อเนื่ อง
โดยในระยะแรกๆ เป็ นการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อทดแทนการน�ำเข้ า  โดยรัฐบาลได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2502
และได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนลงทุน ด้ า น
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานทอผ้ า โรงงาน
ทอกระสอบ โรงงานผลิ ต เหล็ ก รวมทั ง้
การส�ำรวจทรัพยากรธรณีตา่ งๆ เป็ นต้ น ซึง่
การลงทุนขณะนัน้ มุ่งเน้ นไปที่ ก ารให้ สิทธิ
ประโยชน์ แก่นกั ลงทุนต่างชาติและได้ ออก
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนเพือ่ กิจการ
อุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2503 โดยก� ำ หนด
ระยะเวลายกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลให้ มี
ความยืดหยุน่ น้ อยลงคือ จากเดิม 2 - 5 ปี ให้
เป็ นเหมือนกันคือ 5 ปี เท่านัน้
เมือ่ อุตสาหกรรมทดแทนการน�ำเข้ า
พัฒ นาไปได้ ร ะยะหนึ่ ง นโยบายส่ ง เสริ ม
การลงทุนเริ่ มเน้ นกระตุ้นให้ เกิดการลงทุน
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เพือ่ การส่งออก เนือ่ งจากอุตสาหกรรมทดแทน
การน�ำเข้ า  มีตลาดอยู่ภายในประเทศซึ่งมี
ขนาดเล็ก ไม่พอทีจ่ ะท�ำให้ เกิดการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอัตราสูงได้
จะต้ องมีการขยายตลาดไปตลาดต่างประเทศ
มากขึ ้น โดยรัฐบาลได้ ปรับกลยุทธ์การพัฒนา
อุตสาหกรรมในปี 2515 โดยเปลี่ยนมาเน้ น
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึง่ เป็ นการผลิต
ที่อาศัยความได้ เปรี ยบจากทรัพยากรที่มีอยู่
มากในประเทศ โดยมีมาตรการต่างๆ เพือ่ ลด
ต้ นทุนการส่งออก และต่อมาในปี เดียวกันได้
ประกาศใช้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน
ฉบั บ ใหม่ ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พิ่ ม แก่
กิจการส่งออกและการลงทุนในภูมิภาค ซึง่
อุ ต สาหกรรมที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ได้ แก่
การท� ำ ฟาร์ ม ขนาดใหญ่ การปลูก ปาล์ ม
การเลี ้ยงปลา  และกุ้ง เป็ นต้ น นอกจากนี ้
ยังให้ การส่งเสริ มฯ กิจการในสาขาบริ การ
เช่ น โรงพยาบาล คลัง สิ น ค้ า และกิ จ การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ต่ อ มาในช่ ว งปี 2526 - 2527
ประเทศไทยเผชิญกับปั ญหาขาดดุลบัญชี
เดินสะพัดอย่างรุนแรง มีการลดค่าเงินบาท
ธุ ร กิ จ ภายในประเทศประสบปั ญ หาขาด
สภาพคล่ อ งต้ อ งปิ ดกิ จ การหรื อ ลดก� ำ ลัง
การผลิต ก่อให้ เกิดปั ญหาการว่างงานตามมา 
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง ได้
ออกนโยบายให้ การส่งเสริ มฯ กิจการที่ผลิต
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ การส่ ง ออกเป็ นส่ ว นใหญ่
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้ องส่งออกไม่น้อยกว่า 

ร้ อยละ 80 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527
ซึง่ นโยบายนี ้เป็ นแรงจูงใจอย่างส�ำคัญทีด่ งึ ดูด
ให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปนุ่
ย้ ายฐานการผลิตเข้ ามาในประเทศไทยและ
ยังขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่ องมาจนถึง
ปั จจุบนั
ส�ำหรับรัฐบาลปัจจุบนั คาดว่าจะน�ำ
นโยบายเศรษฐกิจมาใช้ในการก�ำหนดนโยบาย
ของประเทศในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเน้นให้เกิด
การสร้ างมูลค่าเพิ่มทังในรู
้ ปแบบที่ทัน สมัย
การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์
วัสดุทแี่ ปลกใหม่ หรือการใช้ความคิดสร้ างสรรค์
ในการประยุกต์วสั ดุหรื อกระบวนการผลิตที่
เป็ นมิตรกับธรรมชาติ ในขณะที่กระทรวง
อุ ต สาหกรรมภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
รั ฐ มนตรี น ายแพทย์ ว รรณรั ต น์ ชาญนุกูล  
มีนโยบายที่ต้องการจะต่อยอดจากนโยบาย
ส่งเสริ มการลงทุนในปั จจุบนั อาทิ ต้ องการ
ปรั บ บทบาทส� ำ นัก งานส่ง เสริ ม การลงทุน
ดู แ ลทั ง้ เรื่ องการลงทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
ผู้ประกอบการไทยในการเป็ นเจ้ าของกิจการ
้ งเสริ มการลงทุนแก่
ในต่างประเทศรวมทังส่
กิ จ การเอสเอ็ ม อี ผ้ ูป ระกอบการรายย่ อ ย
อย่างต่อเนื่อง
5.3 นโยบายเชิงรุ ก/เชิงรั บ
5.3.1 นโยบายเชิงรุ ก
• ผู้ประกอบการควรศึกษา/
เสาะแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความได้ เปรี ยบ
ด้ านราคาและคุณภาพ ในประเทศเพือ่ นบ้าน
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โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร (อินโดนีเซีย
ลาว กัมพูชา และพม่า) ประมง อินโดนีเซีย
และพม่า) ป่ าไม้ และเหมืองแร่ (พม่าและ
อินโดนีเซีย) เป็ นต้ น
• นอกจากนัน้ ควรศึก ษา
ความเป็ นไปได้ ในการย้ ายฐานการผลิตหรื อ
ขยายโรงงานไปทีป่ ระเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ ยัง มี
ความได้ เปรียบทังในด้
้ านค่าจ้ างแรงงานและ
มีแหล่งวัตถุดบิ ธรรมชาติที่สมบูรณ์
• ผู้ ประกอบการต้ องหา
แนวทางในการสร้ างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
สิ น ค้ า ให้ แตกต่างจากคู่แข่ง ทังในอาเซี
้
ยน
และจี น รวมไปถึ ง การสร้ าง BRAND
Thailand ให้ เ ป็ นที่ ย อมรั บ โดยเฉพาะใน
ตลาด AEC ที่มีลกู ค้ ากว่า 580 ล้ านคน เพื่อ
หนีคแู่ ข่งจากจีน
• ผู้ ประกอบการต้ องหา
แนวทางในการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจใน
ประเทศอาเซียนอื่นๆ เพื่อใช้ ประโยชน์จาก
ความได้ เปรี ยบในการแข่งขันของหุ้นส่วน
ในพันธมิตรและลดปั ญหาที่อาจจะเกิดจาก
ความไม่เข้ าใจในกฎระเบียบภายใน รวมไปถึง
วัฒ นธรรมและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคของ
ตลาดนันๆ
้ ซึง่ จะเป็ นปั ญหาส�ำคัญอย่างหนึง่
ในการท�ำธุรกิจให้ ประสบผลส�ำเร็ จในตลาด
ต่างประเทศได้
5.3.2 นโยบายเชิงรั บ
• ผู้ประกอบการต้ องพร้ อม
ทีจ่ ะศึกษาและเรียนรู้คแู่ ข่ง (จุดอ่อน - จุดแข็ง)
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ทัง้ ในประเทศและอาเซี ย นอื่ น เพื่ อ ให้ ท ราบ
ถึ ง สถานะการแข่งขันของบริ ษัทตนว่าอยู่ใน
สถานะใด มีใครเป็ นคูแ่ ข่งรายส�ำคัญ
• ควรศึ ก ษารสนิ ย มและ
แนวโน้ มความต้ องการของผู้บริ โภคสินค้ า
และบริการ โดยการเดินทางไปส�ำรวจและ
ศึกษาตลาดด้ วยตนเอง หลังจากที่ได้ ศกึ ษา
จากเอกสารที่เป็ นข้ อมูลทุตยิ ภูมิแล้ ว
• ผู้ประกอบการต้องปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้ า  (รูปแบบหีบห่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ )/การให้ บริ การ (น�ำเทคโนโลยี
มาใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ) โดยต้ อ งท� ำ
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ รวมทังหาทาง
้
ลดต้ นทุนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อให้ สนิ ค้ าและบริ ก ารที่ ผ ลิ ต ได้ ส ามารถ
แข่งขันได้ ในตลาดต่างๆ  
• นอกจากนั น้ ควรให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์กร โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
และภาษาท้ องถิ่นอาเซียน เพื่อให้ สามารถ
เข้ าถึงตลาดอาเซียนอื่นๆ ได้ สะดวกยิ่งขึน้
รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ สามารถติดต่อประสานงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
6. ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจาก AEC
o ผู้บริโภคมีทางเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ การเพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของการค้ า
ภายในอาเซียน

o ผู้ ผลิ ต และอุ ต สาหกรรมได้ รั บ
ประโยชน์ จากการขยายการผลิตที่เพิ่มขึน้
(Larger economies of scale) ท� ำ ให้
ประสิทธิ ภาพการผลิตเพิ่มขึน้ และต้ นทุน
การผลิ ต ต่ อ หน่ ว ยลดลง น� ำ ไปสู่ก ารเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้ า
ในตลาดโลก
o ต้ นทุนการผลิตที่ลดลงสามารถ
ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภค ซึง่ จะได้ รับประโยชน์
จากราคาสินค้ าและบริการทีถ่ กู ลง
o ความต้ องการสินค้ าและบริ การ
ที่เพิ่มขึ ้นจะช่วยส่งเสริ มการจ้ างงานในสาขา
ต่างๆ เช่น การผลิต การขนส่ง โลจิสติกส์ และ
การสื่อสาร เป็ นต้ น
o การขยายตั ว ของการค้ าและ
ก า ร ล ง ทุ น จ ะ ช่ ว ย ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ

ในการประกอบธุ ร กิ จ ของผู้ป ระกอบการ
เพิ่มขึ ้น รวมทังส่
้ งเสริ มการสร้ างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการผลิ ต สิ น ค้ าและให้ บริ ก าร
ที่หลากหลายมากขึ ้นและมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น
o การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ที่
เพิม่ ขึ ้นจะช่วยส่งเสริมการสร้ างเครือข่ายทาง
ธุรกิจในอาเซียน อันน�ำไปสูก่ ารขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาค
o การจ้ างทีเ่ พิม่ ขึ ้นจะช่วยเพิม่ รายได้
ของประชาชนและยกระดับชีวติ ความเป็ นอยู่
ให้ อ ยู่ใ นระดับ ชนชัน้ กลางมากขึน้ ท� ำ ให้
ช่ อ งว่ า งระหว่ า งคนจนกั บ คนรวยลดลง
ส่ ง เสริ มความมี เ สถี ย รภาพทางสั ง คม
ผู้บริโภคมีอำ� นาจในการซื ้อสินค้ าและบริการ
เพิ่มขึ ้น
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อ

าเซียนในมิตสิ ังคมวัฒนธรรม
สุภาค์ พรรณ ตัง้ ตรงไพโรจน์ 1

ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นเคารพในความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน จึงได้ เน้ นคุณค่ าร่ วมกันภายใต้
หลั กแห่ งความเป็ นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรั บให้ เข้ ากับสถานการณ์
โอกาสและสิ่งท้ าทายในปั จจุบัน
อาเซียนก่อตังมาจนถึ
้
งบัดนี ้นับได้ 44 ปี
แล้ ว ในระยะแรกกิ จกรรมของอาเซียนให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
น้ อยมาก ประเทศสมาชิกเกือบทัง้ หมดมุ่ง
พัฒ นาเศรษฐกิ จ เป็ นหลัก จนกระทั่ง เกิ ด
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ “ต้ มย� ำ กุ้ ง” ที่ เ ริ่ ม จาก

1

นักวิจยั สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540
และลุกลามไปทัว่ เอเชียอย่างรวดเร็ ว ท�ำให้
อาเซียนเริ่ มตระหนักว่าการพัฒนาโดยเน้ น
การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ไม่น่า
จะเป็ นแนวทางการพัฒ นาที่ ดี ที่ สุด ทัง้ กับ
ประเทศของตนและกับอาเซียนเอง
กระนันก็
้ ดี แม้ จะเริ่มตระหนักดังว่า แต่
สมาชิกอาเซียนก็ยงั ไม่ให้ ความส�ำคัญกับมิติ
ทางสัง คม หากจะมี ก็ เ ป็ นการแก้ ปั ญ หา
ผลกระทบทางสังคมทีเ่ กิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ ไม่ได้ มีการรวมตัวเพื่อหา
แนวทางการพัฒ นาและแก้ ปั ญ หาสัง คม
ร่วมกัน เรียกว่าแก้ ปัญหาแบบ “ตัวใครตัวมัน”
ก็วา่ ได้
ส�ำหรับมิติวฒ
ั นธรรมของอาเซียนนัน้
แต่ไ หนแต่ไ รมากิ จ กรรมที่ เ ป็ นวัฒ นธรรม

ตามทีอ่ าเซียนก�ำหนดนัน้ ได้แก่ การสร้ างสรรค์
ทางศิลปะทุกสาขาทุกระดับและทุกยุคสมัย
เช่น ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรมพื ้นบ้ าน
ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะภาพยนตร์ ฯลฯ รวมถึง
โบราณสถานและวัตถุทแี่ สดงฝี มือทังในด้
้ าน
เทคนิคการก่อสร้ างและศิลปะการออกแบบ
ตกแต่ง และการส่งคณะแสดงไปเยี่ยมเยือน
และแสดงร่ ว มกัน เป็ นต้ น 2 นอกจากนัน้
ยั ง มี โ ครงการกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นทาง
การศึกษาค้ นคว้ าเรื่ องราวระหว่างประเทศ
สมาชิก การจัดพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

เมือ่ พิจารณากิจกรรมทางมิตวิ ฒ
ั นธรรม
ของอาเซี ย นข้ า งต้ น ดูเ หมื อ นว่า อาเซี ย น
ต้ องการให้ เป็ นกิ จกรรมที่ ประเทศสมาชิ ก
สามารถท�ำร่ วมกันได้ โดยไม่มีปัญหาหรื อ
ขั น้ ตอนที่ ซั บ ซ้ อนเหมื อ นกิ จ กรรมในมิ ติ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่หลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 อาเซียนเริ่ ม
หัน มาทบทวนแนวทางการพัฒ นาองค์ ก ร
ซึ่งให้ ความส�ำคัญกับการพัฒนาทางสังคม

มากขึ ้น โดยมีการประชุมเพื่อท�ำความเข้ าใจ
ผลกระทบทางสัง คมจากวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
หลายครั ง้ รวมทัง้ ยัง ให้ ค วามส� ำ คัญ กั บ
แนวคิดเรื่ องความมัน่ คงของมนุษย์ (human
security) อย่างจริ งจัง ซึง่ แนวคิดดังกล่าวได้
รับการเสนอตังแต่
้ พ.ศ. 2537 ในรายงาน
ประจ�ำปี ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
หรือ UNDP (United Nations Development
Program) ซึง่ เป็ นการมองการพัฒนาคนใน
7 ด้ าน ได้ แก่3 1) ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(Economic security) 2) ความมัน่ คงด้ าน
อาหาร (Food security) 3) ความมัน่ คงด้ าน
สุขภาพ (Health security) 4) ความมัน่ คง
ด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environmental security)  
5) ความมัน่ คงส่วนบุคคล (Personal security)
6) ความมัน่ คงในชุมชน (Community security)
และ 7) ความมัน่ คงทางการเมือง (Political
security) ทัง้ นี ้ ก่ อนเกิ ดวิ กฤติเศรษฐกิ จ
สมาชิ ก อาเซี ย นยั ง ถกเถี ย งกั น เกี่ ย วกั บ
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของความมัน่ คง
ของมนุษย์ทงั ้ 7 ด้ าน โดยบางประเทศมองว่า
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และอาหาร
ควรจะเป็ นด้ านทีอ่ ยูใ่ นล�ำดับต้ นๆ แต่ในทีส่ ดุ
หลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจท�ำให้ อาเซียนเริ่ ม
เข้ าใจว่าความมัน่ คงของมนุษย์ควรจะได้ รับ
การพัฒนาไปพร้ อมๆ กันทัง้ 7ด้ าน
อนึ่ง มิติสงั คมวัฒนธรรมในอาเซียน
ได้รบั ความส�ำคัญอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึ ้นในการ
ประชุมสุดยอดผู้นำ� อาเซียน (ASEAN Summit)

2

พัทยา สายหู. อาเซียนในมิตวิ ฒ
ั นธรรม. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่ องสูศ่ ตวรรษหน้ ากับวัฒนธรรมอาเซียน. มดป,
หน้ า 4.
3
United Nations Development Program. Human Development Report. 1994.
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ครัง้ ที่ 9 พ.ศ. 2539 ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย โดย
ผู้น�ำอาเซียนได้ มีแนวความคิดร่ วมกันที่จะ
ปรั บ ระบบการท� ำ งานของอาเซี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ การปรับโครงสร้ างองค์กรเพื่อ
รองรับภารกิจต่างๆ และการเป็ นประชาคม
อาเซี ย น รวมถึ ง แนวคิ ด เรื่ อ งการจั ด ท� ำ
กฎบัตรอาเซียนเพื่อให้ อาเซียนมีสภาพเป็ น
นิติบุคคล  จึงได้ มีการลงนามในปฏิญญา
ว่าด้ วยความร่ วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2

(Declaration of ASEAN Concord II) หรื อ
บาหลี คองคอร์ ด 2 (Bali Concord II) ที่มี
จุดประสงค์เพือ่ จัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนภายใน
พ.ศ. 2558 โดยประกอบด้ วย 3 เสาหลัก
(Pillars) และหนึ่งในสามเสานัน้ ก็คือเรื่ อง
สัง คมวัฒ นธรรมหรื อ ประชาคมสัง คม วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community : ASCC)

เป้าหมายล�ำดับแรกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมุ่งหมายที่จะท�ำให้ เกิด
ประชาคมอาเซียนที่มปี ระชาชนเป็ นศูนย์ กลางและเป็ นสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อก่ อให้เกิด
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็ นเอกภาพในหมู่ชาติสมาชิกและประชาชน
อาเซียน โดยเสริมสร้ างอัตลักษณ์ ร่วมกัน สร้ างสังคมที่เอือ้ อาทรและแบ่ งปั น ประชาชน
มีส่วนร่ วม โดยมีคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขนึ ้ 4
ทัง้ นี ้ อาเซี ยนมุ่งหวังประโยชน์ จาก
การรวมตัว กั น เป็ นประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ ประชาชนมีความ
อยูด่ กี นิ ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสงิ่ แวดล้อม
ที่ดแี ละมีความรู้สกึ เป็ นหนึง่ เดียวกันโดยเน้ น
การส่ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจระหว่ า ง
ประเทศสมาชิกในด้ านความเชื่อมโยงทาง
ประวัติ ศ าสตร์ มรดกทางวัฒ นธรรมและ
อัตลักษณ์ ระดับภูมิภาคร่ วมกัน เสาหลักที่
สามนีน้ ับว่าเป็ นเสาที่ท้าทายอาเซียนมาก
ที่สุดก็ว่าได้ เนื่องจากอาเซียนยังมีปัญหา
เรื่ องสังคมวัฒนธรรมอีกมาก ไม่ว่าจะเป็ น
ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษ ยชน ปั ญ หา
4

การหาอัตลักษณ์ร่วมกัน ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
ประชาชนยังมีความขัดแย้ งและไม่ไว้ วางใจ
ซึง่ กันและกัน ปั ญหาช่องว่างระหว่างประเทศ
รวยและประเทศจน และปั ญหาที่ประชาชน
ไม่มคี วามตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน เป็ นต้ น
พิ ม พ์ เ ขี ย วของเสาประชาคมสัง คม
และวัฒนธรรม (ASCC BLUEPRINT) มี
องค์ประกอบที่ส�ำคัญ 6 เรื่ อง ได้ แก่ 1) การ
พัฒนามนุษย์ (HUMAN DEVELOPMENT)
2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม (SOCIAL
WELFARE AND PROTECTION) 3) สิทธิและ
ความยุตธิ รรมทางสังคม (SOCIAL JUSTICE
AND RIGHTS) 4) ความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อม

กองอาเซียน 4. กระทรวงการต่างประเทศ. แผนงานการจัดตังประชาคมสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015). กรกฎาคม
2552

36 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

(ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY)
5) การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน (BUILDING
AN ASEAN IDENTITY) และ 6) การลด
ช่องว่างทางการพัฒนา (NARROWING THE
DEVELOPMENT GAP) ซึง่ ประเทศสมาชิก
ต่างก็คาดหวังว่าองค์ประกอบทัง้ 6 ประการนี ้

จะช่ ว ยให้ อ าเซี ย นรวมกัน เป็ นปึ กแผ่ น ได้
อย่างราบรื่นและมัน่ คง แต่อนั ทีจ่ ริงน่าจะเป็ น
เรื่ องที่ ท�ำได้ ยาก เนื่ องจากสมาชิ กทัง้ 10
ประเทศ  มีความแตกต่างในองค์ประกอบทัง้
6 ข้ อดังกล่าวค่อนข้ างมาก

รายละเอียดในองค์ ประกอบทัง้ 6 ประการ5
1) การพัฒนามนุษย์
2) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
1. ให้ ความส�ำคัญกับการศึกษา
1. การขจัดความยากจน
2. การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. เครื อข่ายความปลอดภัยทางสังคมและ
ความคุ้มกันจากผลกระทบด้ านลบจาก
การรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวตั น์
3. ส่งเสริ มการจ้ างงานที่เหมาะสม
3. ส่งเสริ มความมัน่ คงและความปลอดภัย
ด้ านอาหาร
4. ส่งเสริ มเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การเข้ าถึงการดูแลสุขภาพและส่งเสริ ม
การด�ำรงชีวิตที่มีสขุ ภาพดี
5. การอ� ำ นวยความสะดวกในการเข้ า ถึง 5. การเพิ่ ม ศัก ยภาพในการควบคุ ม โรค
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์
ติดต่อ
6. เสริ ม สร้ างทัก ษะในการประกอบการ 6. รับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
ส�ำหรับสตรี เยาวชน ผู้สงู อายุ และผู้พกิ าร
7. พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ 7. การสร้ างรั ฐที่พร้ อมรั บกับภัยพิบัติและ
ประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ ้น

5

ประมวลจาก กองอาเซียน 4. กระทรวงการต่างประเทศ. แผนงานการจัดตังประชาคมสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ค.ศ. 2009 –
2015)., อ้ างแล้ ว.
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3) สิทธิและความยุตธิ รรมทางสังคม
4) ความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. การส่ ง เสริ มและคุ้ มครองสิ ท ธิ แ ละ 1. การจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้ อมโลก
สวัสดิการส�ำหรับสตรี เด็ก ผู้สงู อายุและ
ผู้พิการ
2. การคุ้ม ครองและส่ง เสริ ม สิท ธิ แ รงงาน 2. การจัดการและการป้องกันปั ญหามลพิษ
ทางสิง่ แวดล้ อมข้ ามแดน
โยกย้ ายถิ่นฐาน
3. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ 3. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยการศึกษา
องค์กรธุรกิจ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
4. ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้ อม
5. ส่งเสริ มคุณภาพมาตรฐานการด�ำรงชีวิต
ในเมืองต่างๆ และในเขตเมืองของอาเซียน
6. การประสานนโยบายและฐานข้ อมูลด้ าน
สิง่ แวดล้ อม และ ฯลฯ
5) การสร้ างอัตลักษณ์ อาเซียน
6) การลดช่ องว่ างทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน เสริ มสร้ างความร่ วมมือเพื่อลดช่องว่างการ
และความรู้สกึ ของการเป็ นประชาคม พัฒนา  โดยเฉพาะมิตกิ ารพัฒนาด้ านสังคม
2. การส่ ง เสริ มและอนุ รั ก ษ์ มรดกทาง ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า  6 ประเทศและ
ประเทศสมาชิกใหม่ (ซี แอล เอ็ม วี)  และใน
วัฒนธรรมของอาเซียน
3. ส่งเสริ มอุตสาหกรรมและการสร้ างสรรค์ พื ้นทีข่ องอาเซียนทีด่ ้ อยพัฒนาและถูกทอดทิ ้ง
ด้ านวัฒนธรรม
4. การมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับชุมชน
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ทังนี
้ ้ คณะมนตรี ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community Council – ASCCC) จะท�ำ
หน้ าที่ขับเคลื่อนเสาประชาคมสังคมฯ ให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุในพิมพ์เขียว โดย
มีการจัดประชุมครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม
2552 ณ กรุงเทพฯ ซึง่ ในครัง้ นี ้คณะมนตรี ฯ
ได้ ตอบรั บข้ อเสนอของไทยในการก� ำหนด
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นอาเซี ย น โดยใช้
การศึกษาเป็ นเครื่องมือส�ำคัญ ซึง่ มีสาระหลักๆ
คือประเทศสมาชิกต้องพัฒนาเนื ้อหาสาระร่วม
ในเรื่ องอาเซียนส�ำหรับโรงเรี ยนเพื่อใช้ เป็ น
ตัวอ้ างอิงส�ำหรับการฝึ กอบรมและการสอน
ของครูอาจารย์ พร้ อมทังเสนอให้
้
มีหลักสูตร
ปริ ญ ญาด้ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมอาเซี ย นใน
มหาวิทยาลัย เสนอให้ มีภาษาประจ�ำชาติ
อาเซียน  สนับสนุนโครงการระดับภูมิภาคที่
มุ่งเน้ นการส่งเสริ มการตระหนักรู้ เกี่ ยวกับ
อาเซียนให้แก่เยาวชน เช่น โครงการแลกเปลีย่ น
นักเรียนนักศึกษาอาเซียน การประชุมเยาวชน
อาเซียนด้ านวัฒนธรรม การประชุมสุดยอด
เยาวชนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอาเซียน
การประชุมเครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
และการประกวดสุนทรพจน์ ระดับเยาวชน
เป็ นต้ น สนับสนุนการวิจยั ทางด้ านการศึกษา
อาเซี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ทาง
การวิ จั ย และพั ฒ นาในภู มิ ภ าค การจั ด
การแข่งขันเรื่องประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
อาเซียน

วัฒนธรรมชาติกับวัฒนธรรมอาเซียน
วัฒ นธรรมชาติ ห มายถึ ง วัฒ นธรรม
ที่เป็ นตัวแทนหรื อบ่งบอกว่าเป็ นของชาตินนั ้
ได้ แก่ ภาษา เครื่ องแต่งกาย อาหาร ศิลปะ
การแสดง แบบสถาปั ตยกรรม กีฬา การละเล่น
ฯลฯ ในบางครั ง้ อาจมี เ รื่ อ งศาสนาด้ วย
โดยเฉพาะประเทศที่ ป ระชากรส่ ว นใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม มีลกั ษณะเป็ นสังคม
มุสลิม และส�ำหรับอิสลามแล้ ว ศาสนากับ
วัฒ นธรรมเป็ นเรื่ อ งเดี ย วกั น ดัง นั น้ ใน
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน จึงมี
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องจากศาสนาอยูม่ าก

ส่ว นวัฒ นธรรมอาเซี ย นนัน้ หากใช้
ความหมายเดี ย วกับ วัฒ นธรรมชาติ คื อ
หาวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ นตัว แทนของสมาคม
อาเซี ย นเหมื อ นการสร้ างวัฒ นธรรมชาติ
ก็ คงจะเป็ นไปได้ ล�ำบาก เช่น เรื่ องภาษา 
สิบชาติสมาชิกอาเซียนก็มีสบิ ภาษา หากจะ
ยกเอาภาษาใดภาษาหนึง่ มาเป็ นภาษาอาเซียน
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ชาติ ส มาชิ ก อื่ นๆ คงไม่เต็ม ใจ ซึ่ง ในที่ สุด
จึงต้ องก� ำหนดให้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ราชการของอาเซียน เรื่ องอาหารหรื อศิลปะ
ก็เช่นกัน ไม่มีใครยอมให้ ลกั ษณะอาหารหรื อ
ศิลปะของชาติอนื่ เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรม
อาเซียน ดังนันแล้
้ ว สิ่งที่จะเป็ นวัฒนธรรม

ร่ วมกัน โดยไม่มีการออกเสียงนับคะแนน
การไม่ก�ำหนดมาตรการที่ผกู มัดให้ ประเทศ
สมาชิกต้ องยอมรับและปฏิบตั ิตาม และผล
ของการประชุมอย่างไม่เป็ นทางการมักจะได้รบั
การปฏิ บัติ ต ามมากกว่า มติ จ ากที่ ป ระชุม
ที่เป็ นทางการ

อาเซียนน่าจะเป็ นภาพรวมของวัฒนธรรม
ประจ� ำ ชาติ ข องประเทศสมาชิ ก ทัง้ สิ บ ซึ่ง
คละเคล้ ากั น ไป กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
วัฒนธรรมอาเซียนก็คือความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของแต่ละชาติ
สมาชิกนัน่ เอง
อนึ่ ง จะเหมารวมว่ า อาเซี ย นไม่ มี
วัฒ นธรรมร่ ว มเสี ย เลยก็ ค งผิ ด ความจริ ง
อยู่บ้าง เพราะยังมีรูปแบบการด�ำเนินงาน
อย่างหนึง่ ที่ปฏิบตั ิกนั ในอาเซียนจนเรี ยกกัน
ทัว่ ไปว่า “ASEAN WAY”  นนั่ คือ การประชุม
ด้ วยการปรึ กษาหารื อจนได้ ความเห็นชอบ

ทังนี
้ ้ แทนที่อาเซียนจะหมกมุน่ อยูก่ บั
การสร้ างวัฒนธรรมอาเซียนซึง่ เป็ นเรื่องทีเ่ ป็ น
ไปได้ ยาก ควรจะหันมาพิจารณาใช้ โอกาส
จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมของภูมภิ าค
ให้ เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวต่างชาติตา่ งทราบดีวา่ อาเซียน
มีวฒ
ั นธรรมทีห่ ลากหลาย สิง่ เหล่านี ้เป็ นเสน่ห์
ดึงดูดความสนใจชาวต่างชาติได้ ดี อาเซียน
จึงควรใช้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมา
ประชาสัม พัน ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
เข้ ามาเที่ ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน โดย
ไม่เน้ นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึง่
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ความรู้สกึ ของการเป็ นประชาคม : ความ
ท้ าทายของสังคมไทย
การสร้ างอัต ลัก ษณ์ ห รื อ เอกลัก ษณ์
อาเซียนเกี่ยวข้ องอยู่ในมิติสงั คมวัฒนธรรม
จึ ง บรรจุ อ ยู่ ใ นเสาประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรม โดยเป็ นหนึง่ ในความร่วมมือ 6 ด้าน
ที่ ร ะบุอ ยู่ใ นแผนงานการจัด ตัง้ ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ ในแผนงาน
้
งคมฯ ระบุวา ่ “อัตลักษณ์
การจัดตังประชาคมสั
อาเซียนเป็ นพืน้ ฐานด้ านผลประโยชน์ ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเป็ น
ตัวตน จารี ต ค่านิยมและความเชื่อร่ วมกัน
รวมทัง้ ความปรารถนาในฐานะประชาคม
อาเซียน.........”6 ทังนี
้ ในแผนงานทั
้
ง้ 4 ประการ
ของการสร้ างอัตลักษณ์อาเซียนพบว่าในส่วน
ของข้ อ ที่ ห นึ่ ง “ส่ง เสริ ม การตระหนัก รั บ รู้
เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้ สกึ ของการเป็ น
ประชาคม” ดูจะเป็ นประเด็นที่ท้าทายที่สดุ
ส�ำหรับสังคมไทยและของอาเซียนเอง
ประเด็นท้ าทายแรกคือคนไทยมีความรู้
เรื่ องอาเซียนดีพอหรื อยัง ความรู้ในที่นี ้ไม่ใช่
เพี ยงแค่ความรู้ เกี่ ยวกับความเป็ นมา  กฎ
กติกาต่างๆ เท่านัน้ แต่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านด้ วย ซึง่ สังคมไทยนันยั
้ ง
ขาดการศึก ษาที่ จะช่วยให้ เรี ยนรู้ เกี่ ยวกับ
ประเทศเพือ่ นบ้ านอีกมาก ซ� ้ำร้ ายยังเข้ าใจผิด
ว่าเรารู้ จกั เขาดีกว่าเขารู้ จกั เราเสียอีก โดย
เฉพาะประเทศเพือ่ นบ้านนันประชาชนสามารถ
้
รั บรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยได้ ทุกวัน
6

ผ่า นสื่ อ ต่า งๆ ไม่ว่า จะเป็ นโทรทัศ น์ วิ ท ยุ
สิง่ พิมพ์และอินเตอร์ เน็ต ขณะที่คนไทยไม่มี
ความสนใจที่จะรั บข่าวสารของเพื่อนบ้ าน
ข้ อจ�ำกัดเรื่ องภาษาอาจเป็ นเหตุผลหลัก แต่
นั่นยิ่งท�ำให้ เราต้ องตระหนักว่าแล้ วเหตุใด
เพื่ อ นบ้ านจึ ง ฟั งหรื ออ่ า นภาษาไทยได้
สิ่งเหล่านี ้จะเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอาเซียน
ศึกษา ในการศึกษาของไทย กล่าวคือขณะนี ้
แวดวงการศึกษาของไทยต่างให้ ความส�ำคัญ
กับ เรื่ อ งอาเซี ย นศึก ษากัน ในทุก ระดับ ชัน้
ซึง่ เป็ นจุดเริ่มต้ นทีด่ ี แต่ประเด็นคือการศึกษา
เกี่ยวกับอาเซียนคงไม่ใช่แค่เพียงการเรี ยนรู้
ว่าอาเซียนมีกี่ประเทศ ก่อตังมาได้
้
อย่างไร
มี ป ระกาศหรื อ ปฏิ ญ ญากี่ ฉ บั บ เพราะ
อาเซียนศึกษาต้ องรวมการเรี ยนรู้ภาษาของ
ประเทศสมาชิกด้ วย เราใช้ ภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาราชการคือใช้ เฉพาะในการประชุม ใน
เอกสารทีเ่ ป็ นทางการ แต่การสือ่ สารในสังคม
อาเซียนทัว่ ๆ ไป คงไม่ได้ ใช้ ภาษาอังกฤษใน
ชี วิตประจ� ำวัน (ยกเว้ นฟิ ลิปปิ นส์ ) ดังนัน้
เยาวชนไทยจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้ องเลือก
เรียนภาษาเพือ่ นบ้ านและเรียนให้ อยูใ่ นระดับ
ที่ใช้ การได้ อย่างน้ อยหนึง่ ภาษา
ถ้ าถามความรู้ สึ ก ว่ า ตนเองเป็ น
ส่วนหนึ่งของประชาคมในคนไทยส่วนใหญ่
เกิดขึ ้นหรือยัง คงต้ องตอบว่ายัง และตราบใด
ที่ ค น ไ ท ย ยั ง ม อ ง เ พื่ อ น บ้ า น เ ป็ น ศั ต รู
มากกว่ า เป็ นหุ้น ส่ ว น ความรู้ สึก ดัง กล่ า ว
ก็ จ ะยัง ไม่ เ กิ ด แน่ น อน สิ่ ง เหล่ า นี น้ � ำ ไปสู่

กองอาเซียน 4. กระทรวงการต่างประเทศ. แผนงานการจัดตังประชาคมสั
้
งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 – 2015)., อ้ าง
แล้ ว, หน้ า 58.
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ความรู้ สกึ ไว้ เนื ้อเชื่อใจทังในสั
้ งคมไทยและ
ประเทศเพือ่ นบ้ าน เมือ่ ไม่ไว้ ใจกัน การเคารพ
นับถือซึง่ กันและกันก็ไม่มี และท้ ายที่สดุ ก็จะ
ส่ ง ผลต่ อ การแสวงหาช่ อ งทางที่ จ ะแก้ ไ ข
ปั ญ หาร่ ว มกัน ในอนาคตต่ อ ไปด้ ว ย และ
แน่นอนว่าเมื่อไม่ร้ ูสกึ ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึง่
หรื อเป็ นเจ้ าของอาเซียน นอกจากจะท�ำให้
เสาประชาคมสังคมฯ ไม่มนั่ คงแล้ ว ยังจะ
ท�ำให้ คนไทยเสียเปรี ยบประเทศสมาชิกอื่นๆ
เมือ่ เราก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมในปี 2558 อีกด้ วย
ทังนี
้ ้การสร้ างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
เป็ นโจทย์ ข องทุก หน่ ว ยงาน ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะ
หน่วยงานทางการศึกษาเท่านัน้ ซึง่ การเตรียม
ความพร้ อมดั ง กล่ า วควรประกอบด้ วย
แนวทางหลักๆ ดังนี ้
  ก า ร ใ ห้ ค วา ม รู้ ต่ อ ป ร ะ ช า ช น
เกีย่ วกับอาเซียน ทังในแง่
้ ของความเป็ นองค์กร  
(ORGANIZATION) และในลักษณะข้ อมูล
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ของแต่ละประเทศสมาชิก (COUNTRY)
 ต้ องสร้ างความรู้ สึกของการเป็ น
เจ้ าของ ให้ คนไทยทุกคนมีสว่ นในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน ไม่ใช่รัฐบาลฝ่ ายเดียว
โจทย์สำ� คัญคือท�ำอย่างไรให้ คนไทยเลิกมอง
ว่าอาเซียนเป็ นเรื่องวิชาการ และหันมาคิดใหม่
ว่าเราเป็ นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียน
หากสั ง คมไทยมี ก ารตระหนั ก
รั บ รู้ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น และยอมรั บ ใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม คนไทยก็จะ
กลายเป็ นประชาชนอาเซียนโดยสมบูรณ์ มี
ความรู้สกึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน และในทีส่ ดุ
เมื่ อ ประเทศสมาชิ ก ทั ง้ มวลมี ค วามรู้ สึ ก
เช่นเดียวกัน เมื่อนันอาเซี
้
ยนก็นา่ จะสามารถ
หาอัต ลัก ษณ์ ร่ ว มกัน ได้ อัน จะท� ำ ให้ เ สา
ประชาคมสัง คมวัฒ นธรรมมี ค วามมั่น คง
ไม่ น้ อยไปกว่ า เสาประชาคมการเมื อ ง
ความมัน่ คงและประชาคมเศรษฐกิจ

ก

ารศึกษา และแรงงานไทย
กับการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ไชยณัฐ ด�ำดี1
นิภาพรรณ เจนสันติกุล2
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ หรื ออาเซียน (Association of
South East Asian Nations : ASEAN) เป็ น
องค์ การความร่ วมมื อระหว่างประเทศที่ มี
ความใกล้ ชิ ด และมี ค วามส� ำ คัญ กั บ ไทย

มากทีส่ ดุ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินงาน
ั นาการมา
ในด้ านต่างๆ ของอาเซียนมีพฒ
เป็ นล�ำดับ โดยไทยมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน
ความร่วมมือของอาเซียนให้ มีความคืบหน้ า
มาตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการจัดท�ำเขตการค้ าเสรี

อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
ซึ่ ง ได้ ด� ำ เนิ น การมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2535
ความตกลงด้ านการค้ าบริ ก ารอาเซี ย น
(ASEAN Framework Agreement on
Services : AFAS) ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี
พ.ศ. 2539 รวมถึงความร่ วมมือทางด้ าน
วัฒนธรรม ความมัน่ คง และอื่น ๆ ในปั จจุบนั
อาเซียนให้ ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงาน
เพื่ อ น� ำ ไปสู่ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community : AC) ซึง่ ประกอบด้ วย 3 เสาหลัก
(Pillars) ได้ แก่ (1) ประชาคมความมัน่ คง
อาเซียน (ASEAN Security Community :
ASC) (2) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community : AEC)
และ (3) ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - cultural Community :
ASCC) แสดงดังแผนภาพที่ 1

1

นักวิชาการอิสระ ปั จจุบนั ก�ำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
2
อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปั จจุบนั ก�ำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานโยบายสาธารณะและ
การจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
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ประชาคมอาเซียน
ประชาคมการเมือง
และความมัน่ คง

ประชาคม
เศรษฐกิจ

ประชาคม
อาเซียน

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม

One Vision, One Identity, One Community
แผนภาพที่ 1 ประชาคมอาเซียน
ที่มา: อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554: 4.
และจาก 3 เสาดัง กล่า วข้ า งต้ น นัน้
พบว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
เป็ นเรื่ องที่มีความชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี ร ากฐานมาจาก
ความร่ วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจ
ทีป่ ระเทศสมาชิกได้ ดำ� เนินการร่วมกันมาแล้ ว
ระยะหนึง่ หรืออาจกล่าวได้ วา่ เป็ นการสานต่อ
ความร่ ว มมื อ และความตกลงที่ มี อ ยู่เ ดิ ม
ให้ เ ป็ นรู ป ธรรมและมี แ บบแผนมากยิ่ ง ขึน้
และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ส� ำ คัญ ที่ ท� ำ ให้
อาเซียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว พบว่าปั จจัย
ทีส่ ำ� คัญนัน้ คือ กลไกการบริหารของอาเซียน
ที่ ช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ กิ จ กรรมของอาเซี ย น
ด�ำเนินไปตามจุดมุง่ หมาย กลไกทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
1. การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น
(ASEAN Summit) เป็ นการประชุมระดับ
หัวหน้ ารัฐบาล และเป็ นกลไกบริ หารสูงสุด
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ของอาเซี ย นในการก� ำ หนดนโยบายและ
แนวทางความร่วมมือด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคมระหว่างกัน มีก�ำหนดการประชุม
เป็ นทางการทุกปี
2. การประชุมรั ฐมนตรี ต่างประเทศ
อาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting :
AMM) เป็ นการประชุมประจ�ำปี เพื่อก�ำหนด
แนวทางในระดั บ นโยบายและทบทวน
ข้ อตัดสินใจ เพื่อมอบนโยบายและโครงการ
ให้ คณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้ องอืน่ ๆ ด�ำเนินการ
ต่อไป
3. การประชุ ม รั ฐ มนตรี เ ศรษฐกิ จ
อาเซียน (ASEAN Economic Ministers’
Meeting : AEM) เป็ นการประชุมประจ�ำปี
ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ที่ ดู แ ล แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ
ด้ านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน
4. การประชุม รั ฐ มนตรี เ ฉพาะด้ า น
อื่น ๆ (Other ASEAN Ministers’ Meeting)
ซึง่ จัดให้ มขี ึ ้นตามความจ�ำเป็ น และเพือ่ เร่งรัด
การท�ำงานของคณะกรรมการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทังหารื
้ อ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ
ด้ านต่างๆ เช่น การเกษตรและป่ าไม้ การศึกษา 
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม พลั ง งาน กฎหมาย
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ร ง ง า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การขนส่ ง
โทรคมนาคม ฯลฯ
5. การประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุ โ ส
(Senior Officials Meeting : SOM) โดยแยก
เป็ นเจ้ าหน้ าที่อาวุโสด้ านการเมือง เศรษฐกิจ

และเฉพาะด้ าน เช่น พัฒนาสังคม วัฒนธรรม
และสารสนเทศ สิ่งแวดล้ อม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ยาเสพติด ฯลฯ
6. คณะกรรมการประจ� ำ อาเซี ย น
(ASEAN Standing Committee : ASC)
เป็ นการประชุมระดับอธิบดีกรมอาเซียนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทุก 2 เดือน เพื่อ
ติด ตามความคื บหน้ า และแก้ ไขปั ญหาใน
โครงการความร่วมมือระหว่างกัน
7. ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN
Secretariat) เป็ นหน่วยบริ หารงานกลาง
ของอาเซียน ตังอยู
้ ท่ ี่กรุงจาการ์ ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย มีเลขาธิ การอาเซียน ซึ่งได้ รับ
การคัด เลื อ กจากประเทศสมาชิ ก ให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่งคราวละ 5 ปี เป็ นหัวหน้ าส�ำนักงาน
และมีรองเลขาธิ การอาเซียน 2 คน ด�ำรง
ต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
8. ส� ำ นั ก งานอาเซี ย นแห่ ง ชาติ
(ASEAN National Secretariat) คือ กรม
อาเซียนในกระทรวงการต่างประเทศแต่ละ
ประเทศสมาชิก เพื่อประสานงานกับส่วน
ราชการต่างๆ ภายในประเทศและกับประเทศ
สมาชิ ก อื่ น ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
(กระทรวงการต่างประเทศ, ม.ป.ป.)
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขความพร้ อมของ
ประเทศไทยในการเป็ นประชาคมอาเซียนนัน้
หากพิจารณาจากเสา 3 เสาข้ างต้ น พบว่า 
ประเทศไทยยังคงต้ องมีการเตรี ยมกิจกรรม
ในหลายภาคส่ ว นด้ ว ยกั น โดยเน้ นไปที่

กิ จ กรรมการศึ ก ษา  อาทิ การจัด ตัง้ ศูนย์
อาเซียนศึกษาในมหาวิทยาลัย การจัดตัง้
คณะกรรมการระดับ ชาติ เ พื่ อ ขับ เคลื่ อ น
ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึก ษาในอาเซี ย นสู่
การบรรลุเป้าหมายภายในปี 2558 ขึ ้นมา 
เป็ นต้ น เพื่อผลักดันให้ เกิดหลักสูตรอาเซียน

ศึกษา รวมถึงการทบทวนและวางโครงสร้ าง
ทัง้ 3 เสาด้ วยการศึกษาเพื่อช่วยให้ เยาวชน
ของชาติตระหนักถึงความส�ำคัญของอาเซียน
มากยิ่ ง ขึ น้ ตลอดจนวางรากฐานของ
ประเทศไทยให้ก้าวสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
อย่างยัง่ ยืน
สุนทร ชัยยินดีภมู ิ (2554) ได้ อธิบาย
ถึ ง บทบาทของการศึ ก ษาในการสร้ าง
ประชาคมอาเซียน  แบ่งเป็ น 3 เสา ได้ แก่
1. เสาเศรษฐกิจ
1.1 การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน
เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เมื่ อ พิ จ ารณาจากสถิ ติ ก าร
ว่างงาน พบว่า  เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และ
อินโดนีเซีย มีอตั ราการว่างงานค่อนข้ างมาก
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ซึ่ง หมายความว่า ประเทศเหล่า นี ย้ ัง ไม่ไ ด้
จ้ างงานเต็มที่และยังมีก�ำลังแรงงานเหลือ
ให้ แก่ภาคอุตสาหกรรมใช้ อยู่อย่างมหาศาล
ต่างจากประเทศไทยที่มีการจ้ างงานเต็มที่
แล้ วเห็นได้ จากการมีอตั ราการว่างงานต�ำ่ มาก
(น้ อยกว่า 2%) (โครงการกิจกรรมการเชือ่ มโยง
งานวิจยั กับภาคนโยบาย, 2554 : 7) ประกอบกับ
การศึกษาค้ นคว้ างานวิจยั เกี่ยวกับแรงงาน
และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพบว่า  มี
งานวิ จั ย หลายเรื่ อ งกล่ า วถึ ง ปั ญหาและ
ข้ อ จ� ำ กัด ด้ า นแรงงาน อาทิ งานวิ จัย ของ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549)
ที่ได้ ศึกษาความต้ องการก�ำลังคนของกลุ่ม
อุต สาหกรรม โดยศึ ก ษาจากกลุ่ม บริ ษั ท
มหาชนทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 14 กลุม่ อุตสาหกรรม ในด้ าน
ปั ญหาและข้ อจ�ำกัดด้ านก�ำลังคน พบว่ามี
ปั ญหาด้ านปริ มาณและคุณภาพ ดังนี ้
1) ขาดแคลนก�ำลังคนระดับกลาง
หรือระดับปฏิบตั กิ ารค่อนข้ างมาก  โดยเฉพาะ
ผู้ จ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ แ ล ะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง
2) ขาดแคลนผู้จบการศึกษาใหม่
ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตรงลักษณะงาน
3) เนื ้อหาสาระที่เรี ยนไม่ตรงกับ
การใช้ งาน หรือการปฏิบตั งิ านจริง ไม่ทนั สมัย
ไม่ก้าวทันความก้ าวหน้ าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยี ท�ำให้ สถานประกอบการต้ องมา
ฝึ กอบรมเพิ่มเติม
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4) ขาดทัก ษะความรู้ พื น้ ฐานที่
จ� ำเป็ น ได้ แก่ ทักษะการสื่อสารทัง้ ภาษา
อังกฤษ ภาษาไทย (ฟั ง พูด อ่าน เขี ยน)
ความรู้ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้
ด้ า นการบริ ห ารจัด การ การประยุ ก ต์ ใ ช้
ตั ว เลข/ทั ก ษะ การค� ำ นวณขั น้ พื น้ ฐาน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้
ปั ญหา ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น และ
5) ครู - อาจารย์ ขาดประสบการณ์
การท� ำ งานในสถานประกอบการ ส่ ว น
วิทยากรและพี่เลี ้ยงขาดทักษะในการสอน
และถ่ายทอดงาน และในปี 2552 ส�ำนัก
เลขาธิการสภาการศึกษา ได้ ท�ำการวิจยั เรื่ อง
การศึกษาแนวทางการผลิตก� ำลังคนด้ าน
อาชีวศึกษาและเทคโนโลยีตามความต้ องการ
ของประเทศ : กรณีศกึ ษาประเภทอุตสาหกรรม
พบข้อมูลทีน่ า่ สนใจว่า ขาดก�ำลังคนระดับกลาง
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเข้ าสูภ่ าคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ช่างอุตสาหกรรมเพื่อสร้ างเครื่ องจักรกลและ
ชิ น้ ส่ ว น ประกอบกับ คุณ สมบัติ ข องผู้จ บ
การศึกษาส่วนใหญ่ยงั ไม่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
จากข้ อมูลข้ างต้ น ส่อเค้ าให้ เห็น
ปั ญหาในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยเมื่ อเที ยบกับประเทศอื่ น
อย่างมาก และยิ่งเป็ นสาเหตุส�ำคัญในการที่
ประเทศไทยจะต้องมีการวางแผนการแก้ปัญหา
ในเรื่ องการขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับ
พัฒนาทักษะของแรงงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั

ให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงโน้ มน้ าว
และสร้ างแรงจูงใจให้ ประชาชนหันมาสนใจ
ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและให้ความส�ำคัญ
กับทักษะแรงงานมากขึ ้น ให้ แรงงานมีทกั ษะ
ที่ ค รอบคลุม กับ ความต้ อ งการของตลาด
แรงงาน ตลอดจนการสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาในอาเซียน
1.2 การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์
(Empowering people) ให้ มคี วามตระหนักรู้
เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อที่จะสนับสนุนการค้ า
และการลงทุนในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิง่
ประชากรรุ่น Millennial (อายุ 16 - 31 ปี ) ที่
น่าจะเป็ นกลุม่ พิเศษในการเผยแพร่ การรับรู้
เนือ่ งจากเป็ นประชากรทีม่ คี วามกระตือรือร้ น
ในการปรับตัวเพื่อรับกับสิง่ ใหม่ๆ เป็ นกลุม่ ที่
มีจิตสาธารณะ สามารถรั บกับเทคโนโลยี
ที่จะเข้ ามาและพร้ อมในการแข่งขันมากกว่า
ประชากรกลุ่ ม อื่ น ๆ (โครงการกิ จ กรรม
การเชื่ อ มโยงงานวิ จั ย กั บ ภาคนโยบาย,
2554 : 5)
1.3 การศึกษาในฐานะภาคบริการ
หนึ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารเปิ ดเสรี ห ลัง จากการ
ลงนามการเปิ ดเสรี ทางการค้ าในนาม
อาเซียน ซึ่งมี 4 รู ปแบบตามหลักองค์การ
การค้ าโลก (WTO) ดังนี ้
MODE 1 การบริ ก ารข้ าม
พรมแดน (Cross - border Supply)
เป็ นการให้ บริ การจากประเทศหนึ่งผ่านสื่อ
ต่างๆ โดยตัวผู้ให้ บริ การหรื อบริ ษัทไม่ต้อง

ไปอีกประเทศหนึ่ง เป็ นบริ การที่มีลกั ษณะ
ข้ ามพรมแดนอย่างแท้ จริ ง เช่น การศึกษา
ทางไกลผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต e-Learning
การบริ การโทรคมนาคม การให้ ค�ำปรึ กษา
ผ่านสื่อ เป็ นต้ น
MODE 2 การให้ บ ริ ก ารต่าง
ประเทศ (Consumption Abroad) เป็ นการ
ให้ บริ ก ารโดยผู้ บริ โ ภคหรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร
(Service Consumer) จากประเทศหนึง่ ไปใช้
บริ ก ารอี ก ประเทศหนึ่ง ซึ่ง เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก าร
(Service Supplier) โดยการให้ บริการจะมีขึ ้น
ภายในดิ น แดนเดี ย ว เช่ น การเดิ น ทาง
ไปศึกษายังต่างประเทศ เป็ นต้ น
MODE 3 การเข้ ามาตังหน่
้ วย
บ ริ ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(Commercial Presence) เป็ นกรณี ที่
ผู้ ประกอบกิ จ การอี ก ประเทศหนึ่ ง โดย
ให้ บริการผ่าน Entitles ทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นรัฐสมาชิกอืน่
้
เช่น การจัดตังสาขา ส�
ำนักงาน ตัวแทน หรื อ
ตังบริ
้ ษัท เป็ นต้ น
MODE 4 การให้ บริ การโดย
บุค คลธรรมดา  (Presence of Natural
Person) เป็ นการให้ บริการโดยบุคคลธรรมดา
ประเทศหนึ่ ง เข้ าไปท� ำ งานในดิ น แดน
อีกประเทศหนึง่ เป็ นการชัว่ คราว เช่น อาจารย์
ชาวต่างชาติเข้ ามาสอนหนังสือประเทศหนึง่
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
ซึง่ สถาบันการศึกษาจะต้ องส่งเสริมและสร้ าง
ระบบการศึกษาแบบสากล และให้ ประชาชน
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ทุกคนเข้ าถึงการศึกษาได้ อย่างเท่าเทียมกัน
2. เสาสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ ของการเป็ น
ประชาชนอาเซียน
3. เสาการเมืองและความมั่นคง
เพื่อสร้ างความเข้ าใจและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของกฎบัตรอาเซียน การอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติ หลักการประชาธิ ปไตย
และสิทธิมนุษยชน
ส รุ ป โ ด ย
ภ า พ ร ว ม จ ะ เ ห็ น
ได้ ว่า การศึกษาเป็ น
ปั จ จั ย ห นุ น เ ส ริ ม
ส�ำคัญที่ จะก� ำหนด
ให้ ประเทศไทยมี
แบบแผนและระบบ
การเตรียมความพร้ อมในการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียนด้ วยการสอดแทรกเนือ้ หาอาเซียน
และเสริ มสร้ างทั ก ษะภาษาอั ง กฤษให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ และเข้ าใจ สามารถ
สื่อข้ อความได้ อย่างชัดเจน ผ่านระบบการ
ศึก ษาทัง้ ขัน้ พื น้ ฐาน ระดับ ประถมศึก ษา 
ระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และระดับ
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อุดมศึกษา ตลอดจนการไม่ละเลยการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
ต้ องมีการพัฒนาควบคู่กันไป และในด้ าน
แรงงานประเทศไทยจะต้ องท�ำการประเมิน
ถึงศักยภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ ชัด เจนว่ า ภายในปี 2558
แรงงานไทย ควรจะเป็ นไปในทิศทางใด และ
จะต้ อ งเพิ่ ม สมรรถนะด้ า นใดเพื่ อ แข่ ง ขัน
กับกลุ่มประเทศใน
อ า เ ซี ย น เ พ ร า ะ
ก า ร ร ว ม กั น เ ป็ น
ประชาคมอาเซี ย น
มี ทั ง้ ผลกระทบทัง้
ด้านบวกและด้ านลบ
ต่ อ ประเทศ ซึ่ ง ทุ ก
ส่วนราชการจะต้ อง
มี ค วามชัด เจนและพร้ อมในการรับข้ อมูล
ข่ า วสารและเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทุ ก คนเข้ าใจและตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของกฎบัต รอาเซี ย น การอยู่
ร่ ว มกัน อย่างสันติ หลักการประชาธิ ป ไตย
และสิทธิมนุษยชน และการสร้ างเอกลักษณ์
ของการเป็ นประชาชนอาเซียน
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ข้

าราชการไทยก้ าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน
ตลอดช่วงระยะเวลากว่า 40 ปี ทผี่ า่ นมา 
สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออก
เฉียงใต้ หรื ออาเซียนได้ มี
พัฒนาการมาเป็ นล�ำดับ
แ ล ะ ไ ท ย ก็ มี บ ท บ า ท
ส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น
ความร่วมมือของอาเซียน
ให้ มี ค วามคื บ หน้ ามา
โดยตลอด อาทิ การผลักดัน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน โดยการริเริ่ม
า
ให้ มีการจัดตังเขตการค้
้
เสรี อาเซียน หรื อ ASEAN
Free Trade Area (AFTA)
สมัยอดีตนายกรั ฐมนตรี
อานันท์ ปั นยารชุน นับ
เป็ นจุดเริ่ มต้ นของการรวมตัวเป็ นประชาคม
ของอาเซียนโดยเริ่ มจากเสาเศรษฐกิจ
ต่ อ มา  ที่ ป ระชุ ม สุด ยอดอาเซี ย นที่
บาหลี เมือ่ ปี 2546 ได้ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
1

วัชราพร รั ตยานนท์ 1
ที่ จ ะสร้ างประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) โดยมี ก ารจัด ท� ำ แผนงาน
ด้ านต่างๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

น� ำ มาสู่ ก ารจั ด ท� ำ กฎบั ต รอาเซี ย น เพื่ อ
วางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้ างองค์กร
ของอาเซียน ท�ำให้ อาเซียนเป็ นองค์กรที่มี
กฎกติกาในการท�ำงาน มีประสิทธิภาพ และ

ผู้อ�ำนวยการกลุม่ ช่วยอ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
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เป็ นองค์กรเพื่อประชาชนอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้
้ วนั ที่
กฎบัตรฯ ได้ เริ่ มมีผลใช้ บงั คับแล้ วตังแต่
15 ธันวาคม 2551 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาเดียวกับ
ที่ประเทศไทยได้ เข้ าด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
อาเซียน
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ในการ
ประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั ง้ ที่ 14 ที่
ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ ได้ มีการรั บรอง
ปฏิ ญญาชะอ� ำ - หัวหิน ว่าด้ วยแผนงาน
ส�ำหรั บการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียนในทัง้

3. ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม
อาเซี ย น (ASEAN Socio-Cultural
Community - ASCC)
เพื่อด�ำเนินการให้ บรรลุเป้าหมายของ
การจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนภายในปี 2558
เมือ่ มีการรวมตัวเช่นนี ้ สิง่ ทีป่ ระเทศไทย   
จะได้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั
การเตรี ย มความพร้ อมของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานภาครั ฐ ถื อเป็ น
กลไกขับ เคลื่ อ นประเทศที่ จ ะต้ อ งเตรี ย ม

3 เสาหลัก (pillars) คือ
1. ประชาคมความมั่น คงอาเซี ย น
(ASEAN Security Community - ASC)
2. ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community - AEC)

ความพร้ อมของเจ้ าหน้ าทีเ่ พือ่ รองรับการจัดตัง้
ประชาคมอาเซียน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
และการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่ จะขยายตัว
ในอนาคต
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ส� ำ นั ก ง า น ก . พ . กั บ ก า ร เ ต รี ย ม
ความพร้ อมข้ าราชการไทยสู่ประชาคม
อาเซียน

สิง่ หนึง่ ที่ส�ำนักงาน ก.พ. ตระหนักคือ
การสร้ างและเตรียมความพร้ อมข้าราชการไทย
เพื่อรองรับการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ด้ วย
การให้ ความรู้ ความเข้ าใจ เกีย่ วกับประชาคม
อาเซี ย น ตลอดจนศึก ษา  ค้ น หาแนวทาง
การเสริ ม สร้ างความพร้ อมในการพัฒ นา
ข้ าราชการสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ในแผนงานการจั ด ตั ง้ ประชาคม
อาเซียนใน 3 เสาหลัก (pillars) นัน้ ส�ำนักงาน
ก.พ.  มหี น้ าทีร่ ับผิดชอบในองค์ประกอบย่อย
ของเสาหลักด้ านการประชาคมสังคมและ
วั ฒ นธรรมอาเซี ย น (ASEAN Socio Cultural Community - ASCC)  ซึง่ การมุง่
ไปสูก่ ารเป็ นประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
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ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่
28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2552 ได้ ให้ การรั บ รอง
แผนงานการจัด ตัง้ ประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural
Community Blueprint) เพื่อเป็ นกรอบและ
กิจกรรมที่จะท�ำให้ อาเซียนบรรลุเป้าหมาย
การเป็ นประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรม
ภายในปี เป้าหมาย 2558
้
ยน
โดยแผนงานการจัดตังประชาคมอาเซี
จะเน้ นให้ เกิดการส่งเสริ มความร่ วมมือกัน
ของประเทศสมาชิกในด้ านต่างๆ ประกอบ
ด้ วยความร่วมมือใน 6 ด้ าน ได้ แก่
A. การพั ฒ นามนุ ษ ย์ (Human
Development)
B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
(Social Welfare and Protection)
C. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม
(Social Justice and Rights)
D. ความยั่ ง ยื น ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม
(Environmental Sustainability)
E. การสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ อาเซี ย น
(Building an ASEAN Identity)
F. การลดช่ อ งว่ า งทางการพัฒ นา 
(Narrowing the Development Gap)
โดยแต่ละด้ านจะมี องค์ ประกอบย่อยของ
แต่ละด้ าน

แผนการจั ด ตั ้ง ประชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community Blueprint)

ในแผนงานการจัดตังประชาคมสั
้
งคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. 2009 - 2015)
มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะท� ำ ให้ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อยู่ ร่ ว มกั น ในสัง คมที่
เอื ้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ได้ รบั การพัฒนาในทุกด้ าน   และมีความมัน่ คง
ทางสังคม
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ รับมอบหมายให้
รับผิดชอบด้ านการพัฒนามนุษย์ ในหัวข้ อ
A7 พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
หรือ การสร้ างศักยภาพของระบบราชการ
(Building Civil Service Capability) และ
ด้ านสิทธิ และความยุติธรรมทางสังคม ใน
หัวข้ อ C3 การส่ งเสริมความรับผิดชอบต่ อ
สั ง คมขององค์ กรธุ ร กิ จ (Promoting
Corporate Social Responsibility - CSR)
ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ ดำ� เนินการมาโดยตลอด

การสร้ างศั ก ยภาพของระบบราชการ
(A7)
ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ ด�ำเนินการจัดท�ำ
ยุท ธศาสตร์ พ ร้ อมแผนงานโครงการตาม
แผนการด� ำ เนิ น งานด้ า นกิ จ การพลเรื อ น
อาเซียน ค.ศ. 2010 - 2015 (ACCSM Work
Plan 2010 - 2015) โดยส่งให้ ฝ่ายเลขานุการ
อาเซียนเรี ยบร้ อยแล้ ว
กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.
ได้ ด�ำ เนิ น การภายใต้ แ ผนงานข้ า งต้ น
ได้ แก่
1. ส�ำนักงาน ก.พ. ในฐานะ ASEAN  
Resource Centre on Leadership
ั นาแนวทางการสร้ าง
Development ได้ พฒ
ผู้น�ำในราชการพลเรื อนของไทยทัง้ ในด้ าน
การสรรหา การพัฒนา การเตรียมความพร้ อม
การแต่ง ตัง้ และการส่ง เสริ ม คุณ ธรรมของ
นัก บริ ห ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง ได้ ป รากฏใน
ปั จ จุ บั น ใ น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551
2. ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ จดั อบรมหลักสูตร
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องส�ำหรับประเทศสมาชิก
อาเซียนทังในส่
้ วนที่ส�ำนักงาน ก.พ. จัดขึ ้น
โดยตรงหรือในส่วนทีจ่ ดั ให้ ตามความต้ องการ
ของประเทศสมาชิก เช่น  
2.1 หลักสูตร HR  Management
ส� ำ หรั บ ข้ า ราชการจากประเทศกัม พูช า 
เป็ นต้ น
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2.2 ส� ำ นั ก งาน ก.พ. ได้ จั ด ท� ำ
โครงการความร่ วมมือทางวิชาการระหว่าง
ส�ำนักงาน ก.พ. กับประเทศสมาชิกอาเซียน

ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 รวมทังสิ
้ ้น 19
โครงการ  ประกอบด้ วย  
กลุ่มที่ 1 ด้ านการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริ ยธรรมในราชการพลเรื อน
กลุ่มที่ 2 ด้ านการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาภาวะผู้น�ำ
กลุ่มที่ 3 ด้ านการส่ ง เสริ ม
การบริ หารทรัพยากรบุคคล มืออาชีพ
กลุ่มที่ 4 ด้ า นความร่ ว มมื อ
แบบทวิภาคี
3. ส� ำ นัก งาน ก.พ. เป็ นศูน ย์ ก ลาง
การรวบรวมบัญชี รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญและ
วิ ท ยากรซึ่ ง เป็ นเสมื อ นทรั พ ยากรบุ ค คล
ส� ำ หรั บ การจั ด ฝึ กอบรมและการสร้ าง
ศักยภาพของระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
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4. ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ จัดฝึ กอบรม
หลักสูตร “บทบาทหญิงชายเพื่อการพัฒนา”
และ “หลักสูตรเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรม
ส�ำหรับนักบริ หารระดับต้ น ระดับกลางและ
ระดับสูง” ทังนี
้ ้ทังสองหลั
้
กสูตรจะได้ น�ำไป
จัดฝึ กอบรมให้ กับข้ าราชการของประเทศ
สมาชิกอาเซียนต่อไป
5. ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ จัดหลักสูตร
การฝึ กอบรมตามหลักสมรรถนะ เพือ่ แบ่งปั น
และแลกเปลีย่ นระหว่างกันในระบบราชการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้ความช่วยเหลือ
ของ  ACCSM
6. ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ พยายามสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรู้ กบั บางประเทศในอาเซียน เช่น เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสิงคโปร์ มาให้ ความรู้ แก่
ผู้เข้ ารับการอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับ
สูง (หลักสูตรเตรียมความพร้ อมส�ำหรับผู้ทจี่ ะ
เป็ นรองอธิ บดี) ตลอดจนการจัดฝึ กอบรม
การบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดย
เชิ ญ ผู้ แทนจากประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
เข้ าร่ วมโครงการดังกล่าวระหว่างปี 2553 2555 ภายใต้ ง บประมาณสนับ สนุน จาก
สพร.
7. ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ ผลักดันให้ เกิด
นโยบายและยุทธศาสตร์ ในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่
7.1 ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551
มาตรา  34 ว่า  การจัดระเบียบข้ าราชการ

พลเรือนต้ องเป็ นไปเพือ่ ผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ุ ภาพ
โดยให้ข้าราชการปฏิบตั ริ าชการอย่างมีคณ
คุณ ธรรมและมี คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และใน
มาตรา 42 ว่า  การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ต้ องค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิ ภาพ
ขององค์กรและลักษณะของงานโดยไม่เลือก
ปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็ นธรรม
7.2. ก� ำ หนดให้ มี ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาข้ าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2552 2555
7.3. ยุ ท ธศาสตร์ การส่ ง เสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมในภาครัฐ พ.ศ. 2552 2555
7.4. ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ข้ าราชการพลเรื อ นสามั ญ
พ.ศ. 2553 - 2555

7.5. ส่ง เสริ ม ให้ ทุก ส่ว นราชการ
ก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิ
งาน และมีระบบการให้ รางวัลจูงใจหน่วยงาน
ที่เป็ นตัวอย่างในเรื่ องดังกล่าว
8. ส�ำนักงาน ก.พ. สร้ างและส่งเสริ ม
กลไกของบริ การภาครั ฐให้ มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล ให้ มมี าตรฐานด้านการบริการ
(service standard) มีกระบวนการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลับจากประชาชน (citizens feedback  
procedure) และระบบการให้ คะแนนผล
การปฏิ บัติ ง านตามผลลัพ ธ์ โดยจัด ให้ มี
ตัวชี ้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการในงาน
ต่า งๆ ที่ เ ป็ นงานให้ บ ริ ก ารและส� ำ นัก งาน
ก.พ.ร. ก� ำหนดเป็ นตัวชี ว้ ัดตามค�ำรั บรอง
ปฏิบตั งิ านระดับส่วนราชการด้ วย โดยจะให้
รางวัลตามผลการท�ำงานตามตัวชี ้วัดด้ วย
9. ขยายบทบาทภาคประชาสัง คม  
และกลุ่มประชาชนในการสร้ างมโนสุจริ ต
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และธรรมาภิบาล โดยส�ำนักงาน ก.พ. ริ เริ่ ม
ให้ มีการรวมตัวของภาครัฐ ภาคประชาชน
ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ใน
การร่ วมกันรณรงค์และขับเคลื่อนมาตรการ
สร้ างความโปร่ งใสในราชการพลเรื อนโดย
เริ่ มด� ำ เนิ น การมาตั ง้ แต่ ปี 2552 โดย
นายกรัฐมนตรีเป็ นประธานน�ำการด�ำเนินการ
ในเรื่ องนี ้
การส่ งเสริ มความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
ขององค์ กรธุรกิจ (C3)

ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ ด�ำเนินการศึกษา
เรื่ อง “แนวทางการส่งเสริ มความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”
เพือ่ ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของหน่วยงานภาครัฐในภาพกว้ าง
และในบริ บ ทที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ส�ำหรับเป็ นแนวทาง
ในการส่งเสริ มการด�ำเนินงานตามหัวข้ อ C3
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นอกจากนี ้ส�ำนักงาน ก.พ. ยังได้ จดั ท�ำ
ประมวลจริยธรรมและจัดตังกลุ
้ ม่ งานคุ้มครอง
จริยธรรม เพือ่ คอยสอดส่องดูแลและเสริมสร้ าง
จริยธรรมในองค์กร โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ด้ านการกุศลและบริ การสาธารณประโยชน์
อาทิ การถื อศีล การท�ำบุญตามประเพณี
การเลี ้ยงอาหารแก่ทหารบาดเจ็บ การบริจาค
สิ่ ง ของให้ แ ก่ เ ด็ ก พิ ก ารซ� ำ้ ซ้ อ น การทาสี
โรงเรี ยนในต่างจังหวัด เป็ นต้ น
แนวทางการเสริ มสร้ างความพร้ อมใน
การพั ฒ นาข้ าราชการสู่ ประชาคม
อาเซียน
ส� ำ นัก งาน ก.พ. ได้ เ สนอแนวทาง
การเสริ ม สร้ างความพร้ อมในการพัฒ นา
ข้ าราชการสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นเข้ าสู่
การประชุม ก.พ. ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2554 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ดังนี ้
ปี 2554 การประเมิ น และสร้ าง
ความตระหนัก  
มีแนวทางด�ำเนินการสร้ างความตระหนัก
ตื่ น ตั ว และสร้ างเครื อ ข่ า ย โดยรวมถึ ง
การจัดท�ำหนังสือแจ้ งเวียนส่วนราชการถึง
แนวทางในการเตรียมความพร้ อมข้ าราชการ
การปรับปรุ งเครื่ องมือสื่อการพัฒนา  (เช่น
การเรียนรู้ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรส�ำหรับ
ผู้บริหาร) การส่งเสริมให้เกิดระบบการแลกเปลีย่ น

บุค ลากรระยะสัน้ ระหว่ า งข้ า ราชการของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและการให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคหรื อวิชาการแก่ประเทศสมาชิก
อาเซี ย น ทัง้ นี ้ การให้ ค วามรู้ และพัฒ นา
ข้ าราชการในระยะนี ้จะเน้ นความรู้ทกั ษะและ
สมรรถนะพื ้นฐานเกีย่ วกับการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซี ย น (เช่ น 3 เสาหลัก ของประชาคม
อาเซียน และแผนแม่บทของแต่ละด้ าน) โดย
ให้ ค วามส� ำ คัญกับกลุ่มผู้บริ ห ารและกลุ่ม
ข้ าราชการทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียนทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็ น
ล�ำดับต้ น
ปี 2555 - 2556 การพัฒนาและ
ปรั บใช้
เป็ นการขยายการพัฒ นาและสร้ าง
้
งกว้ างและเชิงลึก โดย
ความพร้ อมทังในเชิ
ส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเตรี ยมความพร้ อมระหว่างส่วนราชการ  
อี กทัง้ การพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะ

ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็ นในการพัฒนาของแต่ละ
เสาหลักมากขึน้ และขยายกลุ่ม เป้ าหมาย
ให้ ครอบคลุมนอกเหนือจากกลุม่ บริ หาร
ปี 2556 - 2558 เร่ งและเพิ่ม
มี ก ารพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะและ
สมรรถนะ ทีเ่ ข้มข้นขึ ้นในทุกระดับและครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก
รวมทัง้ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
มุมมองและประสบการณ์ระหว่างส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบในต่างเสาหลัก
ส� ำ นั ก งาน ก.พ. มี ค วามมั่ น ใจว่ า 
การร่วมมือกันของอาเซียนจะกลายเป็ นพลัง
ในการสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ต่อสายตาชาวโลก  
ท้ ายทีส่ ดุ นี ส�้ ำนักงาน ก.พ. ถือเป็ นหน้ าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการเตรียม
ความพร้ อมของข้ าราชการในการทีจ่ ะเดินไป
พร้ อมๆ กันเพื่อการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558
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ก

ระทรวงมหาดไทยกับการเตรี ยมความพร้ อม
การเป็ นประชาคมอาเซียน1
วัลลภ พริง้ พงษ์ 2

ความเป็ นมาของประชาคมอาเซียน

อาเซียน เป็ นองค์การความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีประเทศสมาชิกทังหมด
10 ประเทศ ได้ แก่
้
ไทย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า อาเซียน
มีพื ้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มี
ประชากรประมาณ 600 ล้ านคน ในปี
พ.ศ. 2553 มีผลิตภัณฑ์ มวลรวม (GDP)
1

ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็ นมูลค่าราว
1.8 ล้ านล้ านดอลล่าร์ สหรัฐฯ หรื อคิดเป็ น
ล�ำดับที่ 9 ของโลกในปั จจุบัน อาเซียนมี
บทบาทส�ำคัญในการสร้ างบรรยากาศสันติภาพ
และการอยู่ร่วมกันโดยสันติ การจัดตังเขต
้
การค้ าเสรี อาเซียน รวมถึงการร่ วมกันแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ร่วมกัน อาทิเช่น ปั ญหาภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติทเี่ กิดขึ ้นภายในประเทศสมาชิก
เป็ นต้ น
ประเทศในสมาชิกอาเซียนมีแผนที่จะ
รวมตัวกันเป็ นประชาคมอาเซี ยน ภายใน
ปี 2558 รวมตัวเป็ นบ้ านหลังเดียวกัน เปรี ยบ
เหมือนบ้ านที่มี 4 เสา แต่ประชาคมอาเซียน
จะประกอบด้ วย 3 เสาหลัก ได้ แก่
1) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คง
อาเซียน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3) ประชาสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน

ส่วนพัฒนาและบริ หารจัดการความรู้ สรุปและเรี ยบเรี ยงจากการสัมภาษณ์ นายวัลลภ พริ ง้ พงษ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรื่ อง
มท.กับการเตรี ยมความพร้ อมรับการประชุมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 รายการ “มหาดไทยชวนรู้” สถานีวิทยุ สวพ.91 (91.0 Mhz)
เมื่อ 17 ตุลาคม 2554 โดยกองสารนิเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ซึง่ 3 เสาหลักจะเป็ นเสาที่ค� ้ำจุน 10
ประเทศให้ มีความเชื่อมโยงกัน ในเรื่ องของ
แผนงานกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำร่วมกัน เรื่ องของ
กฎบัตรอาเซียน มติของสมาชิกที่ด�ำเนินการ
ร่วมกัน ประชาชนใน 10 ประเทศนี ้จะหลอม
เป็ นหนึง่ เดียวกัน เป็ นรากฐานที่จะบรรลุทาง
เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรมซึง่ น�ำไปสู่
วิสยั ทัศน์ ในเรื่ องของประชาชนอาเซียนในปี
2558 ต่อไป
ความคิด เห็น ต่ อ การที่ป ระเทศไทยจะ
รวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน

ในภาพรวมแล้ ว การรวมตัวกันจะเป็ น
ประโยชน์กบั ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในด้ านเศรษฐกิ จ เนื่ องจากเป็ นการสร้ าง
โอกาสต่างๆ ขยายตลาด การเพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน แต่ประเทศไทยควรมีการเตรียม
ความพร้ อมในการรองรั บ ผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึ ้น อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ ายของ

คนต่างๆ ที่เข้ ามา  ซึ่งมีทงผลดี
ั้
และผลเสีย
ควบคูก่ นั ไป ทังในด้
้ านความมัน่ คง โดยเฉพาะ
ในเรื่ องความมัน่ คงรูปแบบใหม่ อาทิ ปั ญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
และแรงงานข้ ามชาติ เป็ นต้ น และปั ญหาด้ าน
สังคมและวัฒนธรรมทีจ่ ะมีความหลากหลาย
มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม อันเนือ่ งมาจาก
ผู้คนชาวต่างชาติที่จะเข้ ามาสูส่ งั คมไทย ซึง่
ในส่วนของประเทศไทยควรเตรียมวางแนวทาง
ว่าจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะสร้ างความตระหนักรู้ให้
ประชาชนของเรารองรับวัฒนธรรมที่เข้ ามา 
ในขณะเดียวกัน ก็ยงั คงรักษาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไว้ ให้ คงอยู่
ผลกระทบจากการรวมตัวเป็ นประชาคม
อาเซียน
ผลกระทบมี 3 ด้ าน คือ
1. ด้ านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกิดจากการเคลื่อนย้ ายอย่างเสรี ใน 5 สาขา 
ได้ แก่ สินค้ า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มือ
และเงินทุน ซึง่ ท�ำให้ มีทงผู
ั ้ ้ ที่ได้ ประโยชน์และ
เสียประโยชน์แตกต่างกันตามศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในแต่ละประเทศ เราจะต้ อง
เตรี ย มความพร้ อมในการรองรั บ ระบบ
การเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์การค้ า การลงทุน
ผู้ป ระกอบการต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกับ ข้ อ ตกลง FTA อาทิ กฎว่ า ด้ ว ย
แหล่งก�ำเนิดของสินค้ าและมาตรการการค้ า
ที่มิใช่ภาษี และแนวทางการด�ำเนินการของ

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 59

แต่ละประเทศสมาชิก เป็ นต้ น การปรับตัว     
ให้ เข้ ากับมาตรฐานการท�ำงานที่เป็ นสากล
การเตรียมความพร้ อมรับปั ญหาแรงงานทังที
้ ่
มี ก ารแข่ ง ขัน และขาดแคลนในบางสาขา 
รวมถึงการปรับตัวในการบริ หารต้ นทุนและ
ปิ ดความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นสกุลเงิน
ต่างๆ
2. ด้ านประชาคมการเมื อ งและ
ความมัน่ คงอาเซียน ในปั จจุบนั ภัยคุกคาม
ของโลกได้ เปลี่ยนไปอย่างสิ ้นเชิง (Radical
change) โดยมิ ใ ช่ ภัย คุก คามที่ ส ามารถ
แก้ ปัญหาได้ ด้วยการใช้ ก�ำลังทางทหารเพียง
อย่างเดียว แต่กลับกลายเป็ นภัยคุกคามที่
เรี ยกว่า  “ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่” (Non traditional threat) ซึง่ มีปัญหาที่เกิดขึ ้นจาก
ความขัดแย้ งภายในหรื อจากภายนอกไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบของอาชญากรรมข้ ามชาติ
การก่ อ การร้ าย และภัย พิ บัติ ซึ่ ง ต้ อ งใช้
การบู ร ณาการ ทรั พ ยาการมนุ ษ ย์ แ ละ
เทคโนโลยี อ ย่ า งชาญฉลาด อี ก ทัง้ ต้ อ งมี
ความร่วมมือระดับนานาชาติกบั มิตรประเทศ
จึงจะสามารถแก้ ปัญหาได้
3. ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย น เกิ ด ขึน้ จากการพัฒ นาทางด้ า น
เศรษฐกิจ ซึง่ ท�ำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
โครงสร้ างของสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
ผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม ซึง่ แผนประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะท�ำหน้ าที่
ชดเชยผลกระทบของการพัฒนาทางด้ าน
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เศรษฐกิ จ โดยมี ทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
เพื่ อ แก้ ไขปั ญหาและขจั ด ความยากจน
การส่ ง เสริ มให้ ประชาชนทั่ ว ไปเข้ าถึ ง
สวัสดิการสังคม การศึกษา การคุ้มครองสิทธิ
สตรี และเด็ ก บริ การด้ านสาธารณสุ ข
ความมัน่ คงด้ านอาหาร การสร้ างเขตปลอด
ยาเสพติด เป็ นต้ น
การด�ำเนินงานของประเทศไทยในเรื่ อง
ของประชาคมเศรษฐกิจ
ได้ มี ก ารประชุม เตรี ย มความพร้ อม
ในการรองรับประชาคมอาเซียน ท�ำอย่างไร
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ กระทรวงต่างๆ ได้
ตกลงในหลักการว่า จะต้ องน้ อมน�ำเอาหลัก/
แนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ มาใช้ เป็ น
แนวทางในการด�ำเนินการ จะเป็ นค�ำตอบที่
ดีที่สดุ ส�ำหรับการสร้ างประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนของประเทศไทย หลักปรัชญา 3 ห่วง
2 เงื่อนไข ในการใช้ “ความพอเพียง/พอดี
มีเหตุผลและมีภูมิค้ มุ กันที่ดี” โดยมีความรู้

และคุณธรรมประกอบ หลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง ถือว่าเป็ นทางสายกลางทีส่ อดคล้ อง
กับความเป็ นอยูข่ องคนไทย ซึง่ สามารถน�ำมา
้ บคุ คล ครอบครัว
ปรับใช้ ได้ กบั ทุกระดับตังแต่
ชุมชน สังคมและระหว่างประเทศ ซึง่ จะช่วย
ให้ ประเทศไทยสามารถมีเศรษฐกิจที่มนั่ คง
เข็มแข็งและจะเป็ นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดี
ในประชาคมอาเซียนต่อไปได้
กระทรวงมหาดไทยกับประชาคมอาเซียน
กระทรวงมหาดไทยซึง่ มีอ�ำนาจหน้ าที่
เกี่ ย วกั บ การบ� ำ บัด ทุ ก ข์ บ� ำ รุ ง สุข ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง กระทรวงมหาดไทย
จะเกี่ยวข้ องกับประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสา 
ซึ่ ง จะต้ องขั บ เคลื่ อ นร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
้
บส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
ทีเ่ กีย่ วข้ องทังในระดั
และท้ องถิน่ ซึง่ กระทรวงมหาดไทยเป็ นข้ อต่อ
ส�ำคัญในการทีจ่ ะน�ำเรื่องของหลักการ กติกา 
แผนงาน โครงการลงสูภ่ มู ิภาค จากภูมิภาค
สู่อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ประชาชน
ทังหมด
้
ขอยกตัวอย่าง การด�ำเนินการตามหลัก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ จะมีการเปิ ด
การค้ าเสรี อาเซียน โดยมีตลาดและฐานการ
ผลิตเดียวกัน (Single Market and Production
Base) มีการเคลือ่ นย้ายสินค้า บริการ การลงทุน
แรงงาน และเงินทุนที่เสรี มากขึ ้น ผลที่จะเกิด
ตามมาก็คือ จะมีการเคลื่อนย้ ายบุคคลเพิ่ม
มากขึน้ ด้ วย มีการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคน
ต่างเชื ้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมากขึ ้น

การเกิ ดสังคม/ชุมชนชาวต่างชาติที่อาศัย
รวมกันมากขึ ้น เกิดการแต่งงาน การสมรส
การหย่า  การมี บุตร และการเสียชี วิต ใน
ประเทศไทยมากขึ ้น ซึง่ ทังหมดจะเกี
้
่ยวข้ อง
กับภารกิ จของกระทรวงมหาดไทยจะต้ อง
เข้ าไปก�ำกับ ดูแล เช่น งานทะเบียนราษฎร
การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติของชุมชนทัง้
ในส่วนภูมภิ าคและท้ องถิน่ การส่งเสริมอาชีพ
SME การพัฒนาความเป็ นอยูข่ องประชาชน
เป็ นต้ น ดังนัน้ กระทรวงมหาดไทยจะต้ องวาง
ยุทธศาสตร์และแผนการสร้ างความเข้าใจให้แก่
ราชการและภาคี ก ารพัฒ นาในพื น้ ที่ เ พื่ อ
เตรี ยมการรองรับเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนที่ดี
ต่อไป
การเตรี ย มความพร้ อมของกระทรวง
มหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้ จดั ท�ำโครงการ
ศึกษาและเตรี ยมความพร้ อมของกระทรวง
มหาดไทยแบบบูรณาการในการรวมตัวเป็ น
ประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 โดย
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การร่ ว มกัน ท� ำ งานเป็ นคณะท� ำ งานแบบ
บูรณาการ ซึ่งมี บุคคลจากหน่วยงานของ
ส�ำนัก/กองต่างๆ ในส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยและจากหน่วยงานระดับกรมและ
จังหวัดต่างๆ เข้ ามาร่วมบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกัน เพือ่ ประโยชน์ของกระทรวงมหาดไทย
และประเทศชาติโดยรวม
ขณะนี ้กระทรวงมหาดไทยด�ำเนินการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์ ในการเตรี ยมความพร้ อม
ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านบุคลากร ด้ านระเบียบ
กฎหมาย   และด้านการให้ความรู้กบั ทุกภาคส่วน
เพื่อให้ การจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยนประสบ
ผลส�ำเร็ จภายในปี 2558 ซึง่ ประกอบด้ วย
1. บุคลากร ได้ แก่
1.1 การวางแผนอัตราก� ำลังและ
จัดโครงสร้ างองค์กร โดยมีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เรื่ อ งประชาคมอาเซี ย น ท� ำ หน้ า ที่ พัฒ นา
้
่ม
บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทังในกลุ
ผู้บริ หารระดับสูง กลุ่มผู้บริ หารระดับกลาง
้ วนกลาง ส่วนภูมภิ าค
และกลุม่ ผู้ปฏิบตั งิ านทังส่
และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ มีความรู้
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งอาเซี ย น ความรู้ เรื่ อ ง
ประเทศสมาชิก และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท�ำงานให้ เป็ นมาตรฐานสากลเพือ่ รองรับ
เป็ นประชาคมอาเซียน
2. กติ ก า  กฎบัต รอาเซี ย น น� ำ ไปสู่
กระบวนการที่จะต้ องพัฒนา  ปรับปรุ งและ
แก้ ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทาง
ปฏิ บัติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
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กฎบัตรอาเซียน แผนแม่บทว่าด้ วยการรวมตัว
เป็ นอาเซี ย น แผนการจั ด ตั ง้ ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย น ประชาคมสัง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียนและอื่นๆ
3. การให้ ความรู้กบั ทุกภาคส่วน เพื่อ
สนับสนุนการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
ของกระทรวงมหาดไทย ได้ แก่
3.1 การประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง มาร่วมระดมความคิดเห็น
ทังในระดั
้
บส่วนกลาง ภูมิภาคและท้ องถิ่น
และเสนอข้ อเท็จจริง สถานการณ์ของปั ญหา
และผลกระทบด้ านต่างๆ ตลอดจนศักยภาพ
การใช้ ประโยชน์ และความพร้ อมของ
กระทรวงมหาดไทยในการเข้ าสู่ประชาคม
อาเซียนทังในด้
้ านการเมืองและความมัน่ คง
เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม
3.2 การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประเด็นหลัก
ในการศึกษา การแบ่งกลุม่ ย่อย รูปแบบการจัด
สัมมนาระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ องทัง้ 4 ภูมิภาค ทัง้ การจัดประชุม
สัมมนา ฝึ กอบรมและการใช้ สอื่ ต่างๆ รวมถึง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference)
3.3 โครงการหรื อ ภารกิ จ ต่ า งๆ
ได้ แก่
-- โครงการสร้ างความตระหนักรู้
ในการเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
--โครงการเตรี ยมความพร้ อม
ของกระทรวงมหาดไทย

--โครงการพัฒนาทีมวิทยากร
(Train the trainers)
--โครงการเตรี ยมความพร้ อม
ชายแดนเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน
--โครงการอบรมด้ า นภาษา
การเจรจาต่อรองและการจัดประชุม เป็ นต้ น
ท้ ายที่สดุ ประชาชนจะได้ รับประโยชน์
อย่ า งมากจากการรวมตัว เป็ นประชาคม

อาเซียน ก็ตอ่ เมื่อทุกภาคส่วนได้ มีการเตรียม
ความพร้ อมที่ดี โดยเฉพาะภาครัฐที่จะต้ อง
มี การปรั บตัวอย่างขนานใหญ่ ทัง้ ในเรื่ อง
การเตรี ยมบุคลากร ระเบียบกฎหมาย และ
การให้ ความรู้ กับทุกภาคส่วน รวมทัง้ ภาค
ประชาชนในการเตรี ย มการรองรั บ ที่ ดี ที่
ถูกต้ องต่อไป
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ก

ารเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
กระทรวงมหาดไทย : มิตดิ า้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยมหาดไทย1
บทน�ำ
ในการประชุม สุด ยอดผู้น� ำ อาเซี ย น
ครั ง้ ที่ 12 ในเดือนมกราคม 2550 ที่ เซบู  
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์  ผ้ ูน�ำอาเซียนได้ ตกลงให้
มี ก ารจั ด ตั ง้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN  
Community) ให้ แล้ วเสร็จเร็วขึ ้นเป็ นภายใน
ปี ค.ศ. 2015  (พ.ศ. 2558) เพื่อจัดโครงสร้ าง
องค์กรของอาเซียน รองรับภารกิจและพันธกิจ
รวมทังแปลงสภาพอาเซี
้
ยนจากองค์ กรที่ มี
การรวมตั ว หรื อ ร่ ว มมื อ กั น แบบหลวมๆ  
สร้ างและพัฒนามาสูส่ ภาพการเป็ น “นิตบิ คุ คล”
ซึง่ เป็ นที่มาของการน�ำหลักการนี ้ไปร่ างเป็ น  

1

สถาบันด�ำรงราชานุภาพ   ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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“กฎบัตรอาเซียน” ซึง่ ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ น  “ธรรมนูญ”
การบริ หารปกครองกลุม่ ประเทศอาเซียนทัง  ้
10 ประเทศซึง่ ผนึกก�ำลังเป็ นหนึง่ เดียวกัน
การก้ าวไปสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
ของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทัง้ ด้ านการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรม ซึง่ ในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ได้ มกี ารเตรียมความพร้ อมทีจ่ ะเข้ าสูก่ ารเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ จ ะเข้ ามี บ ทบาท
ในการขับเคลื่อนกระบวนงานกิจกรรม และ
นโยบายต่างๆ ที่จะตามมา ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ทา ง ด้ า น การพั ฒ นาหรื อ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ� ำ เป็ นต้ องเร่ ง พั ฒ นา
ศัก ยภาพของบุค ลากรในหน่ ว ยงานให้ มี
ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะทีพ่ ร้ อม
ต่อการก้ าวไปสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558
รั ฐ บาลได้ เ สนอนโยบายต่ อ รั ฐ สภา  
เมื่ อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมี
จุดมุง่ หมาย 3 ประการ คือ

ประการที่ หนึ่ง เพื่ อ น� ำประเทศไทย
ไปสูโ่ ครงสร้ างเศรษฐกิจทีส่ มดุลมีความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ ้น ซึง่ จะ
เป็ นพื ้นฐานทีส่ ำ� คัญของการสร้ างความเติบโต
อย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน การพัฒนาคุณภาพ
และสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็ นปั จจัย
ชี ข้ าดความสามารถในการอยู่ ร อดและ
แข่งขันได้ ของเศรษฐกิจไทย
ประการทีส่ อง เพือ่ น�ำประเทศไทยไปสู่
สังคมทีม่ คี วามปรองดองสมานฉันท์และอยูบ่ น
พื น้ ฐานของหลักนิติธรรมที่เป็ นมาตรฐาน
สากลเดียวกันและมีหลักปฏิบตั ิที่เท่าเทียม
กันต่อประชาชนคนไทยทุกคน
ประการทีส่ าม เพือ่ น�ำประเทศไทยไปสู่
การเป็ นประชาคมอาเซี ย นในปี 2558
อย่ า งสมบู ร ณ์ โ ดยสร้ างความพร้ อมและ
ความเข้ มแข็งทัง้ ด้ านเศรษฐกิ จสังคมและ
วัฒนธรรมและการเมืองและความมัน่ คง
กระทรวงมหาดไทย : Ministry of Interior
ตาม พ.ร.บ. ปรั บ ปรุ ง กระทรวง
ทบวง  กรม พ.ศ. 2545  กระทรวงมหาดไทย
มี อ� ำ นาจหน้ าที่ เ กี่ ย วกั บ การบ� ำ บั ด ทุ ก ข์
บ�ำรุ งสุข การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของ
ประชาชน การอ�ำนวยความเป็ นธรรมของ
สัง คม การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการเมื อ ง
การปกครอง การพัฒนาการบริ หารราชการ
ส่วนภูมภิ าค การปกครองท้ องที่  การส่งเสริม
การปกครองท้ องถิ่ น และพั ฒ นาชุ ม ชน

การทะเบี ย นราษฎร ความมั่น คงภายใน  
กิจการสาธารณภัย  และการพัฒนาเมืองและ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้ เป็ น

อ�ำนาจหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรื อ
ส่วนราชการที่สงั กัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอ�ำนาจหน้ าที่
ที่ มี อยู่ ต ามบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายอื่ นๆ
ประกอบด้ วยแล้ ว ภารกิจและอ�ำนาจหน้ าที่
ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ
คือ
1. ด้ านการเมืองการปกครอง กระทรวง
มหาดไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
การอ� ำ นวยการเลื อ กตัง้ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริ มการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์
เป็ นประมุข การปกครองและการบริ ห าร
หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น และ
การรักษาความมัน่ คงของชาติ
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2. ด้ านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทย
มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
และความเป็ นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้ อง
ประสานและร่ ว มมื อ กัน อย่ า งใกล้ ชิ ด กับ
ส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวง ทบวง กรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังรับผิดชอบ
การจัดตังกลุ
้ ม่ เกษตรกร การคุ้มครองผู้เช่านา 
การพัฒนาแหล่งน� ้ำเพือ่ การเกษตรขนาดเล็ก
นอกเขตชลประทาน และการชลประทาน
ราษฎร์ เป็ นต้ น
3. ด้ านสังคม กระทรวงมหาดไทยมี
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน
และการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม  
เป็ นต้ น
4. ด้ านการพั ฒ นาทางกายภาพ
กระทรวงมหาดไทยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ชุ ม ช น ก า ร จั ด ที่ ดิ น
การให้ บริ การขัน้ พืน้ ฐานในชนบท การจัด
ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้ บริการ
สาธารณูปโภคในเขตเมือง เป็ นต้ น
ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซี ย นประกอบด้ วย
ความร่ ว มมื อ 3 เสาหลัก คื อ ประชาคม
การเมื อ งความมั่น คงอาเซี ย น (ASEAN
Political Security Community : APSC)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community - AEC) และ
ประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ย น  
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ASCC) เสาหลักแต่ละด้ านมีวตั ถุประสงค์
ดังนี ้
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน มีวตั ถุประสงค์ที่จะท�ำให้ ประเทศ
ในภูมิ ภ าคอยู่อ ย่ า งสัน ติ สุข โดยการแก้ ไ ข
ปั ญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมัน่ ใน
หลักความมัน่ คงรอบด้ าน
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น มี
วัตถุประสงค์เพื่อท�ำให้ ภมู ิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ มคี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และสามารถ
แข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซี ย น มี จุด มุ่ง หมายในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริ ม
สร้ างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกั บ
การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียน
กระทรวงมหาดไทยจะมี บ ทบาท
ส�ำคัญในส่วนของเสาหลักด้ านประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASC)

สืบเนื่องจากการเป็ นกระทรวงที่รับผิดชอบ
ทางด้ า นความมั่น คงภายในประเทศและ
จากขอบเขตอ� ำ นาจหน้ าที่ ที่ มี อ ยู่ ต าม
บทบัญญัติกฎหมายนัน้ ภารกิจและอ�ำนาจ
หน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยยังครอบคลุม
ไปยังอีก 2 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
ดัง นัน้ กระทรวงมหาดไทยจึ ง เป็ น
ภาคส่วนราชการที่มีบทบาทหลักกระทรวง
หนึ่ ง ที่ จ ะเป็ นกลไกในการขั บ เคลื่ อ นให้
ประเทศไทยก้ าวสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะการบริ หารราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้ องถิ่นทีก่ ระทรวงมหาดไทยจะเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
จากส่วนกลางสูพ่ ื ้นที่เป้าหมาย
ความพร้ อมของบุ ค ลากรกระทรวง
มหาดไทยกับการรวมตัวเป็ นประชาคม
อาเซียน

การเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
ยังเป็ นเรื่ องใหม่ของประเทศไทย และของ
กระทรวงมหาดไทยเอง ที่ต้องมีการเร่ งรัด
พัฒนาทังในส่
้ วนของยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
นโยบายและแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะในด้ าน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
เองนัน้ โดยฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนักและให้
ความส� ำ คัญ ในการพัฒ นาศัก ยภาพของ
บุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง มีการเสริ มสร้ าง
องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้ ใน
องค์การให้บคุ ลากรของกระทรวงเกิดการตืน่ ตัว
และกระตุ้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ให้มกี ารเตรียมความพร้ อมกับการเปลีย่ นแปลง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ของประชาคมอาเซี ย นในปี
พ.ศ. 2558 นี ้ จึงต้ องเน้ นหนักให้ บุคลากร
ตระหนักในเรื่ อง ดังนี ้
1. เทิดทูนและพิทกั ษ์รกั ษาไว้ซงึ่ สถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ ส่งเสริ มเผยแพร่ โครงการ
พระราชด�ำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทัง้ ใน
การแก้ ปัญหาและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ ามชาติและยาเสพติด
3. ส่ ง เสริ ม การแปลงยุ ท ธศาสตร์
การด�ำเนินงานไปสู  ่ AEC ของระดับชาติไปสู่
การปฏิ บัติในระดับจังหวัด โดยการสร้ าง
ความพร้ อมและความเข้ มแข็งด้ านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมัน่ คง
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ซึ่ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ าน
บุคลากรในขันต่
้ อไปของกระทรวงมหาดไทยนัน้
นอกจากองค์ ค วามรู้ ที่ ยัง คงเสริ ม สร้ างให้
อย่างต่อเนือ่ งแล้วนัน้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานแกนหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวง
มหาดไทย จะร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก กรม และ
รัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย  เพือ่ พัฒนา
เพิม่ ขีดสมรรถนะของบุคลากรในแต่ละระดับ
ให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน� ำ
องค์ความรู้ ต่างๆ ไปปรับใช้ กับการท�ำงาน
ในหน้ าที่ ไ ด้ อย่ า งสอดคล้ องเหมาะสม
ตามสายงานที่ได้ รับมอบหมาย
ประเด็ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
(HRD) ของกระทรวงมหาดไทย
1. พัฒนาบุคลากร  โดยเน้นการประยุกต์
ใช้ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
และการขยายผลโครงการพระราชด�ำริ
2. พัฒนาบุคลากร ให้ มีความรู้ดงั นี ้
2.1 การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กับ AEC
2.2 การเสริมสร้ างขีดความสามารถ
ด้ านการแข่งขันของประเทศกับบทบาทของ
จัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด รวมทัง้ การส่ ง เสริ ม
SMEs
2.3 ก า ร บ ริ ห า ร ป ก ค ร อ ง
(Governance) แบบเน้ นการมีสว่ นร่วม
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3. พัฒนาบุคลากร ให้ มีทกั ษะดังนี ้
3.1 ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษา
เกาหลี (คูเ่ จรจา ASEAN)
3.2 ภาษาของประเทศเพื่อนบ้ าน
เช่น เวียดนาม พม่า มลายู ตากาล็อก เขมร
เป็ นต้ น
3.3 ทักษะการใช้ IT
4. พัฒนาให้ บคุ ลากรมีสมรรถนะเชิง
วัฒนธรรม (Cultural competencies) ใน
บริ บท ASEAN และบริ บทของ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
5. พัฒนาภาวะผู้น�ำทุกระดับ โดยเน้ น
Visionary Leadership และผู้ น� ำ การ
เปลี่ยนแปลง
แผนการด�ำเนินงานและกิจกรรม
ในกระบวนการพัฒนาทางด้านบุคลากร
กระทรวงมหาดไทย ทีผ่ า่ นมาได้ มกี ารเผยแพร่
ความรู้ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย นให้ แก่ บุ ค ลากร
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการเพิ่มเติม
เนือ้ หาวิชาที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้
ผู้ เข้ าร่ ว มศึ ก ษาอบรมแต่ ล ะหลัก สูต รได้
เรี ยนรู้ ในเบื อ้ งต้ นบ้ างแล้ ว ซึ่ ง ในแผน
้ อไป ได้ มีแนวความคิดที่
การด�ำเนินงานชันต่
จะพัฒนาบุคลากรผ่านกระบวนการเรี ยนรู้
และการเตรียมความพร้ อมการเป็ นประชาคม
อาเซี ยนอย่างเต็มรู ปแบบ ทัง้ ในส่วนของ
การให้ ความรู้ผา่ นกระบวนการจัดการความรู้

ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การให้ความรู้ผา่ นการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) เป็ นต้ น
ตลอดจนการพัฒ นาหลัก สูต รการศึ ก ษา
อบรมที่ ล งลึ ก ในเนื อ้ หาของประชาคม

อาเซียน ทังในส่
้ วนองค์ความรู้ การฝึ กปฏิบตั ิ
และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ ได้ บุคลากรที่
สามารถตอบรั บการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ของประชาคมอาเซียนได้ อย่างเท่าทันและ
ยัง่ ยืน
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ค

นมหาดไทยก้ าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน

1. ความเป็ นมา

ผู้นำ� อาเซียน ซึง่ ประกอบด้วย 10 ประเทศ
ได้ ลงนามในปฏิญญาว่าด้ วยความร่ วมมือ
ในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN
Concord II หรื อ Bali Concord II) เพื่อ
ประกาศจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน (ASEAN
Community) ภายในปี 2563 ต่อมา  ผู้น�ำ
อาเซี ย นได้ เห็ น ชอบให้ เร่ งรั ด การเป็ น
ประชาคมอาเซียนให้ เร็วขึ ้นกว่าเดิมอีก 5 ปี
เป็ นปี 2558 และในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครัง้ ที่ 14 ที่ประเทศไทยเป็ นเจ้ าภาพ
1

หัวหน้ าสำ�นักงานจังหวัดเพชรบูรณ์
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ฉัตรพร ราษฎร์ ดุษดี1
เมื่อปี 2552 ผู้น�ำอาเซียนได้ ร่วมลงนามใน
ปฏิญญาชะอ�ำหัวหินว่าด้ วย แผนงานส�ำหรับ
ประชาคมอาเซียนปี 2552 - 2558
ประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้ วย
3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองความมัน่ คง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ มี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี ้
1. ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซี ย น (ASEAN Political Security
Community : APSC)
อาเซียนมุง่ ส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้ านการเมืองและความมัน่ คง เพือ่ เสริมสร้ าง
และธ�ำรงไว้ ซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงของ
ภูมิภาคเพื่อให้ ประเทศในภูมิภาคอยูร่ ่วมกัน
อย่างสันติสขุ และสามารถแก้ ไขปั ญหาและ
ความขัดแย้ งโดยสันติวธิ ี เพือ่ รองรับการเป็ น
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ได้ จั ด ท� ำ แผนงานการจั ด ตั ง้ ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คง โดยเน้ นการส่งเสริม
ความสงบสุ ข และรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ใน

การรั กษาความมั่นคงส�ำหรั บประชาชนที่
ครอบคลุมในทุกด้ าน
2. ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
(ASEAN Economic Community : AEC)
อาเซียนจะรวมตัวทางเศรษฐกิ จ
เป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียนภายในปี
2558 อาเซียนได้ จดั ท�ำแผนงานการจัดตัง้
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community Blueprint) ซึง่ เป็ น
แผนงานบูรณาการการด�ำเนินงานในด้ าน
เศรษฐกิจ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ในเรื่ อง
การเป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน โดย
จะมีการเคลื่อนย้ ายสินค้ า บริ การ การลงทุน
เงินลงทุน และแรงงานฝี มืออย่างเสรี มากขึ ้น
ผู้บริ โภคสามารถเลือกสินค้ าและบริ การได้
อย่ า งหลากหลายภายในภู มิ ภ าค และ
สามารถเดินทางในอาเซียนได้ อย่างสะดวก
และเสรี มากยิ่งขึ ้น
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย น (ASEAN Economic Socio
Cultural Community)
อาเซี ย นมุ่ ง หวั ง ประโยชน์ จ าก
การรวมตัว เพื่อท�ำให้ ประชาชนมีการอยู่ดี
กินดี ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ มีสิ่งแวดล้ อม
ที่ดี และมีความรู้สกึ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้ าน ภายใต้ สงั คม
และวัฒ นธรรมที่ ค รอบคลุม ในหลายด้ า น
ได้ แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สิง่ แวดล้ อม สตรี
แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการ
สั ง คมและการพั ฒ นา  วั ฒ นธรรมและ
สารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมือง
และกงสุล ยาเสพติด และการจัดการภัยพิบตั ิ  

2. ภารกิ จ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กระทรวง
มหาดไทย
จากข้ อมูลดังกล่าว เห็นได้ วา่ จะต้ องมี
ความเปลี่ ย นแปลงหลายอย่ า งเกิ ด ขึ น้
ภายในอี ก 4 ปี ข้ างหน้ า  ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
การปฏิบตั งิ านของคนมหาดไทยไม่มากก็น้อย
ดังนัน้ ควรจะด�ำเนินการ โดยเริ่ มต้ นจาก
การที่ ค นมหาดไทยต้ อ งปรั บ ตัว เพื่ อ ให้ ร้ ู
เท่าทันกับภารกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังต่อไปนี ้
2.1 ภารกิจจากประชาคมการเมือง
ความมัน่ คงอาเซียน : กระทรวงมหาดไทย
จะต้ องเป็ นหน่วยงานหลักในด้ านนี ้เคียงคูก่ บั
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กระทรวง
การต่ า งประเทศ และกระทรวงกลาโหม
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เนื่องจากภารกิจนี ้ เป็ นการสร้ างความมัน่ คง
ในภูมภิ าค ซึง่ หมายถึงความมัน่ คงภายในและ
ความมัน่ คงภายนอกประเทศ ซึง่ เป็ นภารกิจ
หลัก ส่วนภารกิจเสริมคือ การส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย การส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนความร่วมมือในการต่อต้าน
ภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และสุดท้ าย คือ
การป้ องกั น และจั ด การภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย
ธรรมชาติ
2.2 ภารกิจจากประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน : กระทรวงมหาดไทยจะต้ องเป็ น
หน่วยงานเสริ มเคียงคู่กบั กระทรวงพาณิชย์
เพราะสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ ้นกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
ผู้ส่งออก แรงงานไทย เกษตรกร ผู้บริ โภค
ั ้ ่ประเทศไทย
และประชาชนทัว่ ไป จะมีทงที
ได้ ประโยชน์และเสียประโยชน์ ถ้ าด�ำเนินการ
ในเชิงรุก ก็จะได้ ประโยชน์ แต่ถ้าวางเฉย ก็
เท่ากับยอมเป็ นผู้เสียประโยชน์ ผลกระทบ
ใหญ่สดุ ที่จะเกิด คือ การย้ ายฐานการผลิต
ออกจากประเทศไทยไปประเทศอื่น
2.3 ภารกิ จ จากประชาคมสั ง คม
และวัฒนธรรมอาเซียน : กระทรวงมหาดไทย
จะต้ องท�ำงานเคียงคูก่ บั กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงแรงงาน เพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริ มการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิการสังคม และ
การสร้ างอัตลักษณ์อาเซียน
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3. คนมหาดไทยจะต้ องท�ำอะไรบ้ าง

จากความเกี่ยวข้ องในข้ อ 2 ข้ าพเจ้ า
มองเห็ น ว่ า คนมหาดไทยจ� ำ เป็ นจะต้ อง
เตรี ยมการในการปรับตัว เตรี ยมตัวให้ ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
โดยแยกแนวทางการด�ำเนินการ ออกเป็ น
2 ระดับ คือ
3.1 ส่วนกลาง หมายถึง คนมหาดไทย
ทีอ่ ยูใ่ นกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ต้ องด�ำเนินการ ดังนี ้
1) จั ด ให้ มี ก ลุ่ ม ภารกิ จ ด้ าน
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในระดับกรม โดย
มีบคุ ลากรที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
ความกระตือรื อร้ นที่จะท�ำงานประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นและจังหวัด และสามารถ
ประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ
ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารสั่ง การมาในระดับ จัง หวัด
เพื่อให้ เกิดเอกภาพในการท�ำงาน
2) ให้ ความรู้แก่คนมหาดไทยใน
ทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู้ ในเรื่ อ งประชาคม

อาเซี ย นและกรอบความสัมพันธ์ ในระดับ
อนุภมู ิภาคทุกกรอบ โดยเน้ นองค์ความรู้ที่มี
อยูเ่ ดิมที่สอดคล้ อง หรื อสร้ างความรู้ใหม่ ที่
จะรองรับภารกิจที่อาจจะเกิดขึ ้นใหม่ได้
3) เตรี ย มงบประมาณในการ
ด�ำเนินการเรื่ องนี ้ไว้ เป็ นการเฉพาะ
4) ส่งเสริ มผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกท่าน ให้ เป็ นผู้มีความรู้ บุคลิกภาพ และ
ความรู้ด้านภาษา
5) ให้ ผ้ ูตรวจราชการกระทรวง
มหาดไทย ตรวจติดตามการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
6) มอบหมายสถาบันด�ำรงราชานุภาพ ศึกษาภารกิจใหม่ๆ ทีค่ วรสร้ างขึ ้น จาก
อ�ำนาจหน้ าที่ที่มีอยูข่ องกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ ให้ เ ป็ นนวัต กรรมเชิ ง รุ ก ของกระทรวง
มหาดไทย
7) จั ด ส่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้ านภาษาต่างประเทศให้
ส�ำนักงานจังหวัดเพื่อเป็ นผู้ประสานงานใน
เรื่ องนี ้โดยตรง
3.2 ระดั บ จั ง หวั ด หมายถึ ง คน
มหาดไทยที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด
ต้ องด�ำเนินการดังนี ้
1) จัด ให้ มี ก ลุ่ม ภารกิ จ เฉพาะ
โดยให้ ส�ำนักงานจังหวัดเป็ นแกนหลักและ
เจ้ าหน้ าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องรับผิดชอบ
ในการติดต่อและประสานงาน

2) ให้ ความรู้ แก่ ส่ ว นราชการ
ต่างๆ ในจังหวัด ในภาพรวม และมอบหมาย
ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการได้ จั ด ท� ำ ชุ ด ภารกิ จ
เฉพาะด้ านตามอ�ำนาจหน้ าที่ เช่น เกษตร
อุตสาหกรรม แรงงาน พาณิชย์ฯ รวมไว้ เป็ น
ชุดองค์ความรู้ของจังหวัดนันๆ
้ (Area Base
Knowledge) ซึ่ง ชุด องค์ ค วามรู้ นี ้ จะใช้
บรรยายให้ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทัว่ ไปฟั ง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ าใจที่เน้ นข้ อมูลของจังหวัดโดยเฉพาะ
3) เ ต รี ย ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
การด�ำเนินงานในเรื่ องนี ้ โดยใช้ งบประมาณ
จากงบบริ หารจัดการของงบจังหวัด ตังแต่
้
ปี 2555 เป็ นต้ นไป
4) ใช้ การประชุม กรอ. จังหวัด
เป็ นเวที ในการประสานความร่ วมมื อและ
การปฏิบตั ิทงั ้ กับส่วนราชการและในระดับ
จังหวัด หรื อกลุม่ จังหวัด
5) ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้ องให้
ความส� ำ คัญ กับ การเพิ่ ม พูน คุณ ภาพของ
สิ น ค้ า และบริ ก าร ทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด เพื่อดึงดูด
ประเทศสมาชิกอาเซียน ให้ เข้ ามาใช้ เป็ นฐาน
การผลิต
6) ให้ อ งค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
ทุกแห่ง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกวด
หรื อ การแข่ ง ขั น การตอบปั ญหาภาษา
อังกฤษ การเขียนเรี ยงความภาษาอังกฤษ
การประกวดสุนทรพจน์ หรื อการแข่งขันกีฬา
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ที่ใช้ ภาษาอังกฤษ เช่น สแครบเปิ ลฯ โดยตัง้
เงินรางวัลเป็ นแรงจูงใจให้ นกั เรี ยน นักศึกษา 
ประชาชนมี ค วามสนใจในการใช้ ภาษา
อังกฤษเพิ่มมากขึ ้น
7) ให้ สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก
ระดั บ ตั ง้ แต่ โรงเรี ยนอนุ บ าล จนถึ ง
มหาวิ ท ยาลัย เพิ่ ม หรื อ เน้ น กิ จ กรรมด้ า น
การต่างประเทศ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ
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ประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียนมากขึ ้น
8) จัดเวทีให้ ภาคเอกชน ที่ได้ มี
การติดต่อค้ าขายกับประเทศเพื่อนบ้ าน ได้
มาเล่าให้ ผ้ ปู ระกอบการในจังหวัดทราบ เพื่อ
ให้ ร้ ู เท่ า ทัน ในเรื่ อ งกฎระเบี ย บหรื อ ข้ อ มูล
ความต้ องการของนักลงทุน จากประเทศ
ต่างๆ

จั

งหวัดหนองคายกับการก้ าวสู่
ประชาคมอาเซียน 2015
วิรัตน์ ลิม้ สุวัฒน์ 1

บทน�ำ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Association of South East Asian
้ ้น
Nations หรื อ ASEAN (อาเซียน) ก่อตังขึ
โดยปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ (The Bangkok
Declaration) เมือ่ วันที  ่ 8 สิงหาคม 2510 โดย
สมาชิกผู้ก่อตังเริ
้ ่ มแรกมี 5 ประเทศ ได้ แก่
อินโดนี เซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์
และไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความเข้ าใจอัน ดี ต่ อ กั น ระหว่ า งประเทศ
ในภูมิภาค ธ�ำรงไว้ ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ

1

และความมั่น คงปลอดภัย ทางการเมื อ ง
สร้ างสรรค์ ค วามเจริ ญ เติ บ โตทางด้ าน
เศรษฐกิ จ การพั ฒ นาทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม การกิ นดีอยู่ดี บนพืน้ ฐานของ
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ ร่ ว มกัน
ซึ่งจากเจตจ�ำนงที่สอดคล้ องกันนี ้ น�ำไปสู่
การขยายสมาชิกภาพ มีประเทศต่างๆ เข้ าเป็ น
สมาชิกเพิ่มเติมประกอบด้ วย บรู ไนดารุ สซาลาม (8 มกราคม 2527) เวียดนาม (24
กรกฎาคม 2539) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (23 กรกฎาคม 2540) สหภาพ
พม่า  (23 กรกฎาคม 2540) กัมพูชา  (30
เมษายน 2542) ปั จจุบนั มีสมาชิกอาเซียน
รวมทังหมด
้
10 ประเทศ
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลี
เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2546 ผู้น�ำอาเซียนได้
แสดงเจตนารมณ์ โดยร่วมลงนามในปฏิญญา
ว่ า ด้ วยความร่ ว มมื อ อาเซี ย น เรี ยกว่ า 
ข้ อตกลงบาหลี 2 (Declaration of ASEAN
Concord II หรื อ Bali Concord II) เห็นชอบ
ให้ จั ด ตั ง้ ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN

ผู้วา่ ราชการจังหวัดหนองคาย
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Community) คือการสนับสนุนให้ อาเซียน
รวมตัวกันเป็ นชุมชน หรื อประชาคมอาเซียน
เดี ย วกัน และความร่ ว มมื อ อย่ า งรอบด้ า น
ให้ ส�ำเร็ จภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) โดย
สนั บ สนุ น การรวมตั ว และความร่ ว มมื อ
อย่างรอบด้ าน ได้ แก่
ด้ านการเมือง ให้ จดั ตัง้ “ประชาคม
การเมื อ งและความมั่น คงอาเซี ย น” หรื อ
ASEAN Political - Security Community
(APSC)
ด้ านเศรษฐกิจ ให้ จดั ตัง้ “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” หรื อ ASEAN Economic
Community (AEC)
ด้ านสังคมและวัฒนธรรม ให้ จดั ตัง้
“ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
หรื อ ASEAN Socio - Cultural Community
(ASCC)
ซึ่ง ต่ อ มาผู้น� ำ อาเซี ย นได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า
สถานการณ์ โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
การแข่งขันรุ นแรงขึ ้น เช่น อัตราการเติบโต
ทางด้ านเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสูงมาก
ในช่วงที่ผา่ นมา อาเซียนจ�ำเป็ นต้ องปรับตัว
เพื่อให้ สามารถคงบทบาทน�ำในการด�ำเนิน
ความสัม พัน ธ์ ใ นภู มิ ภ าคและตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ ง
ผู้นำ� อาเซียนจึงได้ เห็นชอบให้ เร่งรัดการรวมตัว
เป็ นประชาคมอาเซียนให้ เร็ วขึ ้นกว่าเดิมอีก
5 ปี คือภายใน ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

76 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

เมือ่ มีการรวมตัวเช่นนี สิ้ ง่ ทีป่ ระเทศไทย
จะได้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใด ขึ ้นอยู่กบั
การเตรี ยมความพร้ อมของภาครัฐและภาค
เอกชน ซึ่งหน่วยงานภาครั ฐถื อเป็ นกลไก
ส� ำ คัญ ที่ จ ะขับ เคลื่ อ นประเทศ ที่ จ ะต้ อ ง
เตรี ยมความพร้ อมของเจ้ าหน้ าที่เพื่อรองรับ
การจัด ตัง้ ประชาคมอาเซี ย น การแข่ง ขัน
ทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ ายแรงงานที่
จะขยายตัวในอนาคต
จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย กั บ ก า ร เ ต รี ย ม
ความพร้ อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
จังหวัดหนองคายเป็ นจังหวัดชายแดน
ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงได้รบั ผลกระทบ
จากการเข้ า สู่ป ระชาคมอาเซี ย นในครั ง้ นี ้
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นการเตรียม
ความพร้ อมเข้ าสูก่ ารเป็ นประชาคมอาเซียน
จังหวัดหนองคายได้ มีการด�ำเนินกิ จกรรม
เพื่อรองรับ ดังนี ้
1. กิจกรรมสัมมนา  “รับรู้ การใช้ สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้ การเปิ ดเสรี AEC/FTA” ซึง่
จัดโดยกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศและ
ส�ำนักงานพาณิ ชย์ จังหวัดหนองคาย เมื่ อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ ห้ องไมตรี
โรงแรมรอยัล แม่ โ ขง หนองคาย โดยมี
กลุม่ เป้าหมายประกอบด้ วย ข้ าราชการจาก
ส่ว นราชการ หน่ ว ยงาน องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้ องถิน่ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ

จ�ำนวนประมาณ 180 คน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อต้ องการให้ ได้ รับทราบถึงสิทธิประโยชน์
ที่จะได้ รับภายหลังการเป็ น AEC
2. กิจกรรมประชุมสัมมนาเพื่อเตรี ยม
รับการเปลีย่ นแปลงในบริบทของความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภมู ิภาค ซึง่ จัดโดยศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (ROC) กระทรวงมหาดไทย และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 12 - 13
กรกฎาคม 2554 ณ ห้ องไมตรี โรงแรมรอยัล
แม่ โ ขง หนองคาย ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้ วย ข้ าราชการจากส่วนราชการ
หน่ ว ยงานองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ จ�ำนวน
ประมาณ 240 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ให้ สว่ นราชการและภาคเอกชนในกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ มี ค วามรู้
ความเข้ าใจในความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภมู ิภาค และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่จะ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ซึ่ง
คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้ า
การลงทุน การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม
การเกษตร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตลอดจนเป็ นการเสริมสร้ างสัมพันธไมตรี กบั
ประเทศเพื่อนบ้ านให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจ
อันน�ำไปสู่กรอบความร่ วมมือในทุกๆ ด้ าน
้ ่อเสริมสร้ างความเข้ าใจและการใช้
รวมทังเพื
กลไกศูน ย์ ปฏิ บัติการร่ วมกลุ่มจังหวัด ใน
การสนับสนุนภายใต้ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ ในอนุภูมิ ภาคและกลุ่มประเทศ

อาเซียน
ผลการประชุมสัมมนาสามารถสรุ ป

ทิศทางและรูปแบบการด�ำเนินงานของ ROC
ในอนาคต เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการก้ าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้ ดงั นี ้
• ก ารจัด การข้ อมูล ทางวิ ช าการ
เพื่ อสนับสนุนการบริ หารจังหวัดและกลุ่ม
จั ง หวั ด โดยเฉพาะข้ อมู ล ของประเทศ
เพื่ อ นบ้ านทั ง้ ทางด้ านเศรษฐกิ จ สัง คม
การศึ ก ษา  ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม
ประเพณี การค้ า การลงทุน ให้ ทนั สมัย

• เป็ นตัว เชื่ อ มในการจัด กิ จ กรรม
ด้ านการค้ า  การลงทุ น และส่ ง เสริ ม
ความสัม พัน ธ์ อัน ดี กับ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น
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โดยการด� ำเนิ นกิ จกรรมด้ านการค้ า 
การท่องเที่ ยว วัฒนธรรม ประเพณี อย่าง
ต่อเนื่อง
• จั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น
วิเทศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
ของจังหวัดและเครือข่ายจังหวัด ทังทางด้
้
าน
ข้ อกฎหมาย วัฒนธรรม และกลไกการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ าน
• เป็ นตัวเชื่ อมการท� ำงานร่ วมกัน
ระหว่างผู้วา่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต
ไทยในประเทศเพื่อนบ้ าน
นอกจากนีย้ งั ได้ มีการเสนอแนะให้ มี
การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ างคณะกรรมการ
ระดับต่างๆ และก� ำหนดวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ฯ ให้ เข้ ากับการก้ าวสูก่ ารเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
3. กิจกรรมการศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานชายแดนของ
จังหวัดหนองคาย โดยการน�ำหัวหน้ าส่วน
ราชการ นายอ�ำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น และภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อง
เดินทางไปศึกษาดูงานทีด่ า่ นสะเดาและด่าน
ปาร์ ดงั เบซาร์ อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และเป็ นการเตรี ย มความพร้ อมการเข้ า สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ แก่บคุ ลากรที่
ปฏิบตั งิ านชายแดนของจังหวัดหนองคาย
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จากการศึกษาดูงานในครั ง้ นี ้ ท�ำให้
ได้ รับทราบข้ อมูลที่เป็ นจุดเด่นรวมทังสภาพ
้
ปั ญหาของด่านศุลกากรทัง้ 2 แห่ง ที่คาดว่า
จะเป็ นประโยชน์ ส� ำ หรั บ น� ำ มาปรั บ ใช้ ที่
ด่า นสากลมิ ต รภาพไทย - ลาว เพื่ อ เป็ น
การอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชน
และรองรั บ การเข้ าสู่ ก ารเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ดังนี ้

• ในเรื่ อ งการบริ ก ารและอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ กบั ประชาชน ที่ดา่ นสะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว นัน้ จ�ำเป็ นต้ องมีการเพิม่
ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการเพิม่ ตู้บริการ
ของหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้ าเมือง
ให้ เพิ่มขึน้ อีกทัง้ ต้ องปรั บให้ มีช่องบริ การ
พิเศษและปรับระดับความสูงของตู้บริ การ
ศุลกากรให้ มคี วามสูงพอเหมาะกับรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ รวมทังการขยายช่
้
องทางการจราจร
ที่ เ ป็ นระบบและเป็ นสัด ส่ว น เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกแก่ผ้ ูมาขอใช้ บริ การ แต่ทัง้ นี ้
จะต้ อ งค� ำ นึง ถึง ความมั่น คงชายแดนเป็ น
ส�ำคัญด้ วย

• ในอนาคตการขนส่งสินค้ าทางราง
จะมี ค วามจ� ำ เป็ นอย่ า งมากต่ อ จั ง หวั ด
หนองคาย เนื่องจากปั จจุบนั นี ้ได้ มีการเชื่อม
ทางรถไฟผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
ไปยัง สถานี ร ถไฟท่ า นาแล้ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว และคาดว่าจะมีโครงการรถไฟความเร็ว
สูงจากเมื องคุนหมิ ง ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน มายังประเทศลาวเพื่อรองรับ
การคมนาคมขนส่ง ซึง่ มีระยะทาง  420  กโิ ลเมตร
ทั ง้ นี ้ รั ฐ บาลจี น จะเป็ นผู้ ออกค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการก่ อ สร้ างให้ ทั ง้ หมด แต่ มี เ งื่ อ นไข
คื อ รั ฐ บาลจี น ขอพื น้ ที่ ซ้ า ยและขวาของ
เส้ นทางรถไฟฟ้าความเร็ วสูงออกไปฝั่ งละ 5
กิโลเมตร ตลอดระยะทาง 420 กิโลเมตร รวม
พื ้นที่ที่รัฐบาลจีนขอ 4,200 ตารางกิโลเมตร
และขอให้ คนจีนเข้ าไปท�ำงานในโครงการ
50,000 ครอบครั ว เนื่ อ งจากจี น เห็ น ว่ า
แรงงานในลาวไม่ เ พี ย งพอในการด� ำ เนิ น

โครงการ ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการต่อรอง
เงื่อนไขของรัฐบาลจีนกับรัฐบาลลาว และ
ต่อไปในอนาคตเส้ นทางดังกล่าวก็จะเชื่อม
เข้ าสูป่ ระเทศไทย ดังนัน้ การได้ ไปศึกษาดูงาน
ที่ด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็ นด่านที่เน้ นเรื่ อง
การขนส่ง ทางรางเป็ นหลัก จึง คาดว่ า จะ
เกิดประโยชน์สำ� หรับการน�ำมาวางแผนเรื่ อง
การขนส่งสินค้ าทางรางของจังหวัดหนองคาย
ในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
และจากการส�ำรวจของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย และข้ อ เสนอของส� ำ นัก งาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรื อ
สนข. ได้ ศึกษาเส้ นทางการก่อสร้ างรถไฟ
ความเร็ วสูงในการโดยสารและการขนส่ง
สิ น ค้ าเพื่ อ รองรั บ การเปิ ดเสรี ป ระชาคม
อาเซียน ปี 2558 พบว่า  สถานีรถไฟนาทา 
จัง หวัด หนองคาย เป็ นสถานี ที่ เ หมาะสม
ส�ำหรับการก่อสร้ างเนื่องจากมีพื ้นที่จ�ำนวน
มากและห่ า งจากตั ว เมื อ งหนองคาย
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ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยมีพืน้ ที่ทัง้ หมด
290 ไร่ และด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของสถานี
มีอยู่ 107 ไร่ ซึง่ สามารถท�ำเป็ นสถานีขนส่ง
และจัดเก็บตู้สนิ ค้ า Container Yard หรือ CY
และจะมี ก ารพั ฒ นาเป็ นศู น ย์ บ รรจุ แ ละ
คัดแยกสินค้ าเพือ่ การน�ำเข้ าและส่งออก หรือ
ICD แห่งที่ 2 เพือ่ กระจายสินค้ าไปยังภูมภิ าค
ต่างๆ ส่วนพื ้นทีท่ เี่ หลือจะก่อสร้ างเป็ นสถาบัน
ระบบราง ให้ ความรู้และพัฒนาบุคลากรของ
การรถไฟ นอกจากนีย้ งั สามารถขยายเส้ น
ทางสู่สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาวได้ เพื่อน�ำสินค้ าของไทยไปยังประเทศที่
สามต่อไป
• ในเรื่ องพืน้ ที่ โดยส่วนมากด่าน
ศุลกากรที่มีขนาดใหญ่มกั ประสบปั ญหาคือ
ความแออัดและคับแคบของสถานที่ ดังนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องมีการจัดเตรี ยม
หาพื น้ ที่ ส�ำรองและมี การวางแผนให้ พืน้ ที่
รองรับความเจริ ญเติบโตในอนาคตให้ ได้
นอกจากนี ้ จัง หวัด ยัง ได้ น� ำ ผลจาก
การศึกษาดูงานมาเป็ นข้ อพิจารณาในการ
ยกระดั บ จุ ด ผ่ อ นปรนบ้ านหม้ อ อ� ำ เภอ
ศรี เชี ยงใหม่ ให้ เป็ นด่านถาวร โดยน� ำมา
พิ จ ารณาประกอบกับ ผลกระทบที่ อาจจะ
เกิ ดขึน้ ร่ วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องและ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
เพือ่ หาแนวทางและข้ อสรุปทีเ่ กิดความคุ้มค่า
และเป็ นประโยชน์ ต่อการเข้ าสู่ป ระชาคม
อาเซียน
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4. กิจกรรมการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่
สามล้ อ เครื่ อ งรั บ จ้ า ง (รถสกายแล็บ ) ใน
โครงการแก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนของผู้ใช้
บริ การรถสามล้ อเครื่ องรั บจ้ างในเขตพืน้ ที่
จังหวัดหนองคาย ประจ�ำปี งบประมาณ 2554
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างจิตส�ำนึกการให้
บริ การสามล้ อเครื่ องรับจ้ างแก่นกั ท่องเที่ยว
ทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ จะเดินทาง
เข้ าสู่จังหวัดหนองคาย ซึ่งมีผ้ ูขับขี่สามล้ อ
เครื่องรับจ้ างเข้ าร่วมอบรม จ�ำนวน 1,000 คน
5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและบริการจังหวัดหนองคายให้
สอดคล้ องกับทิศทางการบริ หารกลุม่ จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และเพือ่
เพิ่ ม ศั ก ยภาพเครื อข่ า ยอุ ต สาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วและบริ การของจั ง หวั ด
หนองคายให้ มีความเข้ มแข็ง สามารถรองรับ
การแข่ ง ขัน ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นได้ โดยมี
ผู้เข้ าร่ วมโครงการประกอบด้ วย วิสาหกิจ
สภา สมาคม ชมรม และกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริ การของ
จังหวัดหนองคาย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การท่ อ งเที่ ย วของจัง หวัด
หนองคาย รวมทังสิ
้ ้น 50 เครื อข่าย
6. แนวความคิ ด ในการจั ด ตัง้ เขต
เศรษฐกิ จพิ เศษหนองคาย เขตเศรษฐกิ จ
พิ เ ศษ คื อ พื น้ ที่ ที่ จั ด ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม

สนับสนุน อ�ำนวยความสะดวกและให้ สิทธิ
พิเศษบางประการในการด�ำเนินกิจการต่าง ๆ
เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ ว
การบริ การ การผังเมือง การอยู่อาศัยที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งจังหวัดหนองคาย โดยส�ำนักงาน
อุ ต สาหกรรมจัง หวัด ร่ ว มกั บ ศูน ย์ บ ริ ก าร
วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ มี
การเปิ ดเวทีระดมสมองรับฟั งความเห็นจาก
นักธุรกิจในจังหวัดหนองคายและเจ้ าหน้ าที่
ด้ านนโยบายและแผนของกระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554
เพื่อร่ วมกันก�ำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ มี
ความชัดเจน วางแนวทางการพัฒนาพื ้นที่
เศรษฐกิจพิเศษให้ สอดคล้ องกับการพัฒนา
ประเทศ ซึ่ง ในส่ว นของหอการค้ า จัง หวัด
หนองคายได้ มกี ารเสนอรูปแบบเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดหนองคาย ควรเป็ นรูปแบบ
การค้ า การลงทุน และการท่องเทีย่ วมากกว่า
แบบอืน่ เพือ่ เป็ นการเตรียมตัวรองรับการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เนื่ อ งจาก
จังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้ เคียงไม่ได้
เป็ นพื ้นที่อตุ สาหกรรมขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้จะได้
เสนอรูปแบบดังกล่าวต่อรัฐบาลในล�ำดับต่อไป
7. ภาคเอกชนของจังหวัดหนองคาย
อาทิ  หอการค้ า  สภาอุตสาหกรรม  สมาคม
ส่ง เสริ ม ธุร กิ จ ท่อ งเที่ ย วจัง หวัด หนองคาย
ได้ จดั ฝึ กอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ ได้ แก่

1) การลงนามบัน ทึ ก ข้ อตกลง
(MOU) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กับ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว     
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห้ องทับทิม
โรงแรมแกรนด์ พ าราไดร์ มี วัต ถุป ระสงค์
เพื่ อ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ด้ า นการค้ า  ด้ า น
้ งเสริ ม
การลงทุน และด้านเศรษฐกิจ รวมทังส่
การแลกเปลี่ยนทางด้ า นวิชาการ เพื่ อลด
ขัน้ ตอนในการด� ำ เนิ น ธุร กิ จ และเพื่ อ เป็ น
การเชื่อมความสัมพันธ์ ทางการค้ าระหว่าง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา
การค้ าและอุ ต สาหกรรมสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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2) การเสวนาวิชาการ  เรื่อง “สคร.
สัญจร  2554 : รถไฟความเร็วสูง โอกาสของ
ประเทศไทยและคนไทย” เมือ่ วันที่ 2 กันยายน  
2554 การพัฒนาระบบรถไฟความเร็ วสูง
ถือเป็ นก้ าวถัดไปของการพัฒนาการขนส่ง
ระบบรางไปสู่อนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของคนไทย ลดระยะเวลาในการเดินทาง
เกิ ดการจ้ างงานและการกระจายรายได้ สู่
ท้ องถิน่   สามารถขนส่งคนและสินค้ าต่อเทีย่ ว
ได้ เป็ นจ�ำนวนมาก ใช้ พลังงานไฟฟ้าก่อให้
เกิดมลภาวะน้ อยกว่าการขนส่งรู ปแบบอื่น
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของ
ประเทศในระยะยาว รองรับการจัดงานระดับ
นานาชาติได้ ในอนาคต
3) หอการค้ า จัง หวัด หนองคาย
จัด การประชุม วิชาการ เรื่ อง “ผลกระทบ
ในการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อ
วั น ที่ 10 มกราคม 2554 บรรยายโดย
ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้ร่วมประชุมประกอบ
ด้ ว ย กรรมการหอการค้ า  กรอ. จัง หวัด
หนองคาย จ�ำนวน 50 คน
4) การประชุม เรื่ อง “AEC กับ
เศรษฐกิจของไทย ผลกระทบผู้ประกอบการ
SMEs” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 บรรยาย
โดย ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิ วั ฒ น์ ผู้
ร่วมประชุมประกอบด้ วย หัวหน้ าส่วนราชการ
พ่ อ ค้ า  นัก ธุ ร กิ จ ผู้ป ระกอบการ จ� ำ นวน
100 คน
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5) โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ของผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs ในพื น้ ที่
ชายแดนระหว่างหอการค้ าจังหวัดหนองคาย  
กับ ส�ำนักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
ณ ห้ องประชุมดาวเรื อง โรงแรม บิ๊กเจียง
หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเข้ าใจ
บทบาทของอาเซี ยน และการค้ าระหว่า ง
ประเทศ ตลอดจนปั ญ หา  อุป สรรคของ
การค้ าชายแดน  และเพือ่ ศึกษาวิธีการบริหาร
จัดการสินค้ าเกษตร อุตสาหกรรม บริ การ
เพื่อจะได้ ท�ำการค้ ากับประเทศเพื่อนบ้ าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ สิง่ หนึง่ ทีจ่ งั หวัดหนองคาย
ตระหนักคือ การสร้ างและเตรียมความพร้ อม
ข้ าราชการจัง หวัด หนองคายเพื่ อ รองรั บ
การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน ด้ วยการให้ ความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น  
ตลอดจนศึกษา ค้ นหาแนวทางการเสริมสร้ าง
ความพร้ อมในการพัฒนาข้าราชการสูป่ ระชาคม
อาเซียนอย่างมี ระบบและมี ประสิทธิ ภ าพ

จึงได้ จดั กิจกรรม/โครงการ ดังนี ้

1) จังหวัดหนองคายร่วมกับศูนย์
พัฒนาการศึกษาและภาษาต่างประเทศ และ
โรงเรี ย นปทุม เทพวิ ท ยาคาร จัด โครงการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษให้ แก่
บุค ลากรของรั ฐ จ� ำนวน 30 คน ระหว่าง
วัน ที่ 14 มี น าคม - 20 เมษายน 2554
ณ ศู น ย์ พั ฒ นาการศึ ก ษาและภาษา
ต่างประเทศ
2) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
หนองคายร่วมมือกับมูลนิธินชิ กิ าว่า ประเทศ
ญี่ ปุ่ น จั ด ตัง้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ภาษาญี่ ปุ่ น
(ข้ างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ง หวั ด หนองคาย) จั ด
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ ภาษาญี่ ปุ่น ให้ ผ้ ูสนใจ
ซึ่ง ประกอบด้ ว ยข้ า ราชการ นัก เรี ย นและ
ประชาชนทัว่ ไป
3) ส� ำ นัก งานจัง หวัด หนองคาย
ได้ จัด โครงการฝึ กอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรส�ำนักงานจังหวัด
หนองคาย ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 ในเดือน
กันยายน 2554 ณ ห้ อง POC ชัน้ 4 ศาลากลาง

จั ง หวั ด หนองคาย เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ส� ำ นัก งานจัง หวัด หนองคายให้ มี ค วามรู้
ทักษะและสมรรถนะในการใช้ ภาษาอังกฤษ
ซึง่ ได้ รับความร่วมมือจากมูลนิธิอสิ ระจังหวัด
หนองคายในการเป็ นอาจารย์ ผ้ ู ฝึ กสอน
ซึ่ ง การฝึ กอบรมตามโครงการนี ส้ ามารถ
สร้ างความตื่นตัวให้ บุคลากรมีความสนใจ
ในการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นอีกหนึ่ง
ภาษาที่จ�ำเป็ นต่อการเป็ นประชาคมอาเซียน
ในส่วนของภาคการศึกษา ส�ำนักงาน
เขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 21
ได้ จัดกิจกรรมการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ดังนี ้
1) การคัดเลือกโรงเรี ยนปทุมเทพ
วิ ท ย า ค า ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประเทศไทยเป็ นศูน ย์ ก ลางการศึก ษาใน
ภูมิภาค (Education Hub)
2) เข้ าร่ ว มโครงการยกระดั บ
คุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ซึง่ เป็ นการพัฒนา
ให้ เป็ นโรงเรี ยนที่มีหลักสูตรและการบริ หาร
จัดการที่ มุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณภาพใน
บริ บทของสังคมโลก โดยมุง่ เน้ นหลัก สู ต รที่
ส่ ง เสริ มให้ มี ความเป็ นเลิศในองค์ความรู้
ทางวิชาการทัง้ ในระดับท้ องถิ่นและระดับ
สากล มี ส่วนร่ วมในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความผาสุกปลอดภัยและความวัฒนาถาวร
ของสังคมโลก เสริ มสร้ างความสามารถด้ าน
การริ เ ริ่ ม สร้ างนวัต กรรมอย่า งสร้ างสรรค์
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เสริ มสร้ างสมรรถนะทางด้ านความคิดและ
การสื่อสาร สร้ างผู้เรี ยนรุ่ นใหม่ให้ สามารถ
สื่อสารภาษาโลกและภาษาแม่ได้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว
โดยมี โ รงเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นพื น้ ที่
จั ง หวัด หนองคายผ่ า นการคัด เลื อ ก คื อ
โรงเรี ยนอนุบาลหนองคาย โรงเรี ยนชุมพล
โพนพิสยั และโรงเรี ยนปทุมเทพวิทยาคาร
และขณะนีอ้ ยู่ระหว่างด�ำเนินการประเมิน
เพื่ อ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นในอ� ำ เภอให้ เข้ าสู่
การเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3) กิจกรรมส่งเสริ มภาษาอังกฤษ
ภายในโรงเรี ยน โดยก�ำหนดให้ บคุ ลากรใน
เขตพืน้ ที่และสถานศึกษาได้ พูดสื่อสารกัน
เป็ นภาษาอังกฤษตลอดหนึง่ วันในทุกสัปดาห์
4) จัดให้ มีมมุ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซี ย นในทุ ก โรงเรี ย น และ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 ได้ จั ด แสดงมุ ม แห่ ง การเรี ย นรู้
อาเซียนและห้ องสมุดอาเซียนที่บริ เวณชัน้ 3
อาคารศาลากลางจังหวัดหนองคาย เพื่อให้
ความรู้แก่ข้าราชการ ประชาชน เยาวชนและ
ผู้สนใจทัว่ ไป
และเพื่ อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในพื ้นทีไ่ ด้ เข้ ามา
มีสว่ นร่ วมในการก�ำหนดทิศทางของจังหวัด
หนองคายในการเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน จังหวัดหนองคายจึงได้ จดั
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โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพบุคลากรและเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น จั ง หวั ด
หนองคาย ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ขึ ้น  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ โรงแรม
รอยัล แม่โขง หนองคาย โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากมูล นิ ธิ ฟ รี ด ริ ช เนามัน ซึ่ง เป็ นองค์ ก ร
ไ ม่ มุ่ ง แ ส ว ง ผ ล ก� ำ ไ ร ที่ ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ
ประชาธิปไตยเสรี การเคารพสิทธิมนุษยชน
หลัก นิ ติ รั ฐ และเศรษฐกิ จ เสรี สนับ สนุน
วิ ท ยากรกระบวนการ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ประกอบด้ วย ผู้บริ หารจังหวัด หัวหน้ าส่วน
ราชการประจ�ำจังหวัด นายอ�ำเภอ บุคลากร
ทางการศึกษา  ผู้แทนกลุ่มอาชีพ ผู้น�ำทาง
ศาสนา องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่ว นท้ อ งถิ่ น และผู้ป ฏิ บัติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จ� ำนวน 200 คน โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและปรับทัศนคติ
ให้ ยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะเกิ ด ขึ น้
และปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรของตนให้
พร้ อมรับกับการก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึง่ ในการอบรมครังนี
้ ้ได้ มกี ารรวบรวม
ความคิดเห็นจากผู้เข้ ารับการอบรมโดยใช้
กระบวนการการมีสว่ นร่วมในรูปแบบ “สภา
กาแฟ (Word Café)” เพื่ อเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ ผลทีไ่ ด้ จากการสนทนา
ของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสรุปได้วา ่ ทางจังหวัด
จะต้ องตังเป
้ ้ าหมายที่ชัดเจนในการเตรี ยม
ความพร้ อม โดยจะต้ องเน้ นการรับมือใน 5
ด้ านหลัก ดังนี ้
(1) การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
• การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ถนน ประปา  ระบบการขนส่ง การศึกษา 
สาธารณสุข ฯลฯ
• ต้ องผลั ก ดั น ให้ การพั ฒ นา
โครงสร้ างพื ้นฐานเป็ นนโยบายรัฐ
• ก า ร พั ฒ น า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
การดูแล การรักษา และการท�ำความสะอาด
บ้ านเรือน วัดวาอาราม
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• ปฏิบตั ติ ามหลัก “รู้เขารู้เรา”
• ศึก ษาประวัติ ศ าสตร์ ภาษา
ต่างประเทศ วัฒนธรรม
• เข้ าใจการปกครองต่างประเทศ
เพือ่ ปรับตัวและทัศนคติ เรียนรู้ในการอยูร่ ว่ มกัน
• เรี ยนรู้กฎหมายภาษี กฎหมาย
แรงงาน

• ใช้ บัต รประจ� ำ ตัว ประชาชน
แทนหนังสือเดินทางในการผ่านชายแดน
(3) การประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้ าง
บุคลากร
• ต้ องมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
อย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้ ประชาชนรับรู้ถงึ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน แล้ วพร้ อมที่จะปรั บตัว
ไปพร้ อมกับรัฐ
• พั ฒ น า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ หลายภาษา 
คนหนองคายต้ องบอกคนอื่ น เกี่ ย วกั บ
จังหวัดได้
• ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ห า
แนวทางในการปฏิบตั ริ ่วมกัน
• ต้ องพัฒนาคนทุกกลุม่ ทุกวัย
• ท�ำสมุดพกพาให้ หัวหน้ าส่วน
ราชการเพื่ อ น� ำ ไปขยายผลต่ อ กั บ ภาค
ประชาชน
(4) การสร้ างจุดเด่นจังหวัด
• ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ด้ า น
วัฒนธรรม สร้ างเอกลักษณ์
• หาภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการพัฒนา
• ใ ช้ ก ร ะ เ ช้ า ข้ า ม แ ด น แ ท น
การสร้ างสะพาน เพื่ อ ลดค่าใช้ จ่ายและ
สร้ างจุดเด่น
• เพิม่ ปริมาณและมาตรฐานของ
สินค้ าท้ องถิ่น และสินค้ าแปรรูปที่มีอยูเ่ ดิม
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• ควรผลั ก ดั น ให้ เกิ ด การลด
ต้ นทุนการผลิตเพือ่ การแข่งขัน
(5) การรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
• ต้ อ งมี ม าตรการรองรั บ และ
จัดการผลกระทบต่างๆ จากการเปิ ดประเทศ
เช่ น แรงงานราคาถู ก ยาเสพติ ด ด้ าน
ความมัน่ คง ด้ านพลังงาน และเกษตรกร
• ควรจะมีการจัด zoning ให้ กบั
ภาคเกษตรกรรม อย่าเน้ นปลูกพืชชนิดใด
ชนิดหนึง่ เพียงอย่างเดียว เพื่อลดความเสี่ยง
ในแง่ผลกระทบด้ านราคาตกต�่ำ
• เปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้
เรี ยนรู้ ถึงวิธีการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน
นโยบาย 5 รั ก กับการเตรี ยมตัวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
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จั ง หวั ด หนองคายเตรี ยมตั ว เป็ น
เจ้าบ้านทีด่   ี โดยยึดนโยบาย 5  รกั   ประกอบด้วย
รักสะอาด การรักษาความสะอาดของ
บ้ านเรื อน ทุกคนต้ องตระหนักในการรักษา
ความสะอาด มี ก ารประกวดหน่ ว ยงานที่
รักษาความสะอาด มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
ให้ แก่หน่วยงานที่รักษาความสะอาดดีเด่น  
ทังระดั
้ บจังหวัดและระดับอ�ำเภอ  
รั กสุขภาพ ต้ องออกก�ำลังกายอย่าง
สม�่ำเสมอเหมาะสม รับประทานอาหารให้
ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จังหวัดได้ แจ้ งให้ สว่ นราชการ ส่วนท้ องถิน่   ได้
ดูแ ลห้ อ งส้ ว มให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐาน
HAS โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจติดตาม
ประเมินผล
รักสิ่งแวดล้ อม ไม่ตดั ต้ นไม้ ทำ� ลายป่ า 
สร้ างป่ าชุมชน ปลูกต้ นไม้ ตามหัวไร่ปลายนา 
บ้ านเรื อน ที่สาธารณะ ส่วนราชการ
รั ก ษาวิ นั ย ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้ อบังคับอย่างเคร่ งครั ด เช่น
กฎจราจร การสวมหมวกนิ รภัย การคาด
เข็มขัดนิรภัย
รั ก สามั ค คี ตัง้ แต่ ร ะดับ ครอบครั ว
หมูบ่ ้ าน ชุมชน สังคม ต้ องรักสามัคคีก่อให้
เกิดพลังเข้ มแข็งสร้ างความเจริญให้ ครอบครัว
ชุมชน หมูบ่ ้ าน สังคมและประเทศชาติ
นอกจากนัน้ จังหวัดได้ ให้ หน่วยงานที่
รั บ ผิ ด ชอบเตรี ย มการวางแผนเพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดขึน้ ในด้ านต่างๆ

และคาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ จั ง หวั ด
ภายหลังจากการเข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน
อาทิ ในเรื่ องปั ญหาการค้ ามนุษย์ ปั ญหา
ยาเสพติด ปั ญหาความไม่สงบเรี ยบร้ อยใน
พื ้นที่ และปัญหาการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมในจังหวัด เป็ นต้ น
ผลที่ ไ ด้ จากการด� ำ เนิ น กิ จ กรรม/
โครงการต่างๆ จังหวัดหนองคายได้ น�ำข้ อมูล
บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะมาพิจารณาและ
ประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางในการด�ำเนินการ
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่ ป ระชาคม
อาเซียน โดยจะด�ำเนินการให้ มีกิจกรรมเพื่อ
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากภาคประชาชนให้
ครอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อง และ
เป็ นการสานต่ อ ผลลั พ ธ์ จ ากกิ จ กรรม/
โครงการต่างๆ ที่ผา่ นมา
บทสรุ ป
จากกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังกล่าว
เป็ นเพียงจุดเริ่มต้ นของการเตรียมความพร้ อม
ในเบื ้องต้ นที่จงั หวัดหนองคายได้ จดั ท�ำขึน้
เพื่อเป็ นการเตรี ยมรับกับความเปลี่ยนแปลง
ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ อี ก ทัง้ ยัง เป็ นการกระตุ้น ให้
ทุกภาคส่วนได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญใน
การมีสว่ นร่วมและเป็ นส่วนหนึง่ ในการก�ำหนด
ทิศทางและยุทธศาสตร์ การด�ำเนินงานที่จะ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพัฒ นาจัง หวัด เพื่ อ เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน

จุดเริ่ มต้ นของการเตรี ยมความพร้ อม
ที่ ดี เ หล่ า นี ้ เป็ นพื น้ ฐานส� ำ คัญ ที่ จ ะท� ำ ให้
การด�ำเนินการเตรียมความพร้ อมเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนมีความต่อเนื่องและสามารถก�ำหนด
กรอบแนวทางในการด�ำเนินการที่สอดคล้ อง
กับแนวทางการเตรียมความพร้ อมประเทศไทย
เข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ตาม
ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
เพื่อเป็ นรากฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้ การสร้ าง
ประชาคมอาเซียนทัง้ 3 เสาหลัก อันได้ แก่
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม สามารถประสบความส�ำเร็จ
และประเทศไทยได้ รับประโยชน์จากการเป็ น
ประชาคมอาเซียน
และนับเป็ นความโชคดีของประเทศไทย
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้พระราชทาน
ค�ำสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัน
เป็ นปรัชญาทีย่ ดึ หลักทางสายกลางทีช่ ี ้แนวทาง
การด� ำ รงอยู่แ ละปฏิ บัติ ข องประชาชนใน
ทุกระดับให้ ด�ำเนิ นไปในทางสายกลาง มี
ความพอเพียงและมีความพร้ อมที่จะจัดการ
ต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง ซึง่ จะต้ อง
อาศัยความรอบรู้ รอบคอบและระมัดระวัง
ในการวางแผนและด�ำเนินการทุกขัน้ ตอน
้ ้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการด�ำเนินชีวิต
ทังนี
อย่างสมดุลและยัง่ ยืนเพื่อให้ สามารถอยู่ได้
แม้ ในโลกโลกาภิวตั น์ที่มีการแข่งขันสูง
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ประเทศไทยจึ ง สามารถน� ำ ค� ำ สอน
พระราชทานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเตรียม
ความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนได้ อย่าง
รู้เท่าทันและมีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลีย่ นแปลง
ที่จะเกิ ดขึน้ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
น้ อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
พื น้ ฐานของหลั ก การของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 - 2559) ในอันที่จะมุ่งพัฒนาภายใต้
หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและ
ขับเคลือ่ นให้ บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
ยิ่งขึ ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒ นา  ให้ ค วามส� ำ คัญ กับ การสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม พัฒนาประเทศสูค่ วามสมดุลในทุกมิติ
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อย่างบูรณาการและเป็ นองค์ รวม และยึด
วิ สัย ทัศ น์ ป ระเทศไทย พ.ศ. 2570 ที่ ว่ า 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มี
มิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแห่ งความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะ
ขัน้ พืน้ ฐานที่ท่ ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภั ย และมั่ นคง อยู่ ใน
สภาพแวดล้ อมที่ดี เกือ้ กูลและเอือ้ อาทร
ซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม มีความมั่นคงด้ านอาหาร
และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พึ่ ง ตนเองและแข่ งขั น ได้ ในเวที โ ลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมภิ าคและโลก
ได้ อย่ างมีศักดิ์ศรี ”

จั

งหวัดนครพนม : โอกาส ผลกระทบและ
การเตรียมความพร้ อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด1
จังหวัดนครพนมเป็ นจังหวัดชายแดน
ตั ง้ อยู่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อ ของ
ประเทศไทย มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 5,512.67
ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 3.45 ล้ านไร่
แบ่ ง การปกครองออก
เป็ น 12 อ� ำ เภอ มี
ประชากร ประมาณ
7 0 0 , 0 0 0 ค น เ ศ ษ  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP) ปี 2552
จ� ำ นวน 26,895 ล้ า น
บ า ท ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย
36,021 บาท/คน/ปี
ส า ข า ก า ร ผ ลิ ต ที่ ท� ำ
รายได้ ให้ แก่ จั ง หวั ด
อันดับหนึง่ คือ สาขาการเกษตร รองลงมาคือ
สาขาค้ า ส่ง และค้ า ปลี ก และตามมาด้ ว ย
สาขาการศึกษา   
นครพนมเป็ นจั ง หวั ด ชายแดนที่ มี
ศั ก ยภาพสามารถเชื่ อ มโยงกั บ ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
1

สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามและ
สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เป็ นอย่างดี จึง
ได้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์วา 
่ “เมืองน่าอยู่ คูส่ มั พันธ์
อิ น โดจี น ”และมี ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
จังหวัดใน 5 ด้ าน ตาม
ล�ำดับ ดังนี ้
1. การพั ฒ นาการค้ า
ผ่านแดน
2. การพัฒนาการเกษตร
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
การเกษตร  
3.   การพัฒนาการท่องเทีย่ ว
4. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
5. เมืองน่าอยู่
จากศัก ยภาพของจัง หวัด ดัง กล่ า ว
สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลทีจ่ ะส่งเสริม
การพัฒนาพื ้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในลักษณะเมืองคูแ่ ฝด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในแนวทาง
การพัฒ นาความร่ วมมื อ ระหว่า งไทยและ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว

สำ�นักงานจังหวัดนครพนม
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ตามยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ
อิระวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) รัฐบาล
จึงได้ อนุมตั งิ บประมาณ จ�ำนวน 1.7 พันล้ านบาท เพือ่ ด�ำเนินการก่อสร้ างสะพานมิตรภาพ
3 (นครพนม - ค�ำม่วน) ซึง่ ได้ มีพิธีเปิ ดอย่าง
เป็ นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
ที่ผา่ นมา
จังหวัดนครพนมมีเส้ นทางที่สามารถ
เชื่ อ มโยงไปยัง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี ้

1. จากเส้ นทางสะพานมิ ตรภาพ 3
(นครพนม - ค� ำ ม่ว น) สามารถเชื่ อ มโยง
ระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม โดยใช้ เส้ นทาง
ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค�ำม่วน)   
จากจั ง หวั ด นครพนม - แขวงค� ำ ม่ ว น  
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จังหวัดฮาติงห์ - ท่าเรือหวุง่ อ๋าง ของเวียดนาม
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ตามถนนหมายเลข 8 และหมายเลข 12 ของ
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
สามารถเชื่อมโยงกับถนนสายใหม่โฮจิมินห์
เส้ นทางสะพานมิตรภาพ 3 นอกจากจะเป็ น
เส้ นทางเชื่อมโยงในการไปมาหาสู่ระหว่าง
ประชาชนในกลุม่ 8 จังหวัด 3 ประเทศ ให้ มี
ความใกล้ ชิ ด ยิ่ ง ขึ น้ แล้ ว ยั ง จะน� ำ มาซึ่ ง
ผลประโยชน์ส่ปู ระชาชน ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
เศรษฐกิจ การค้ า การลงทุนและการท่องเทีย่ ว
ระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม รวมถึงพื ้นที่
อื่นๆ ในอนุภมู ิภาคลุม่ น� ้ำโขงได้ เป็ นอย่างดี
2. การเดินทาง
จากนครพนมโดยใช้
เ ส้ น ท า ง ส ะ พ า น
มิตรภาพ 3 (นครพนมค�ำม่วน) เชื่อมต่อไป
ยังเส้ นทางหมายเลข
8 และหมายเลข 12
ของ สาธารณรั ฐ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประชาชนลาว มี
ระยะทาง ดังนี ้
-- จากนครพนม ใช้ เส้ นทาง
หมายเลข 8 - ด่านน� ำ้ พาว แขวงค�ำม่วน
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
ระยะทาง 230 กิโลเมตร และด่านน� ้ำพาว จังหวัดฮาติงห์ ของเวียดนาม ระยะทาง 100
กิโลเมตร

-- จากนครพนม ใช้ เส้ นทาง
หมายเลข 12 - ด่านจาหลอ ของเวียดนาม
ระยะทาง 145 กิโลเมตร และจากด่านจาหลอ
- จังหวัดฮาติงห์ ระยะทาง 160 กิโลเมตร  
และจังหวัดฮาติงห์ - ท่าเรื อหวุ่งอ๋าง ระยะ
ทาง 80 กิโลเมตร
3. ท่ า เที ย บเรื ออ� ำ เภอบ้ านแพง
ณ บริ เวณจุดผ่อนปรนบ้ านโพธิ์ ชัย ต�ำบล
ไผ่ล้อม อ�ำเภอบ้ านแพง เพือ่ เตรียมการรองรับ
การยกระดับเป็ นจุดผ่านแดนถาวร ณ จุดนี ้
สามารถเชื่อมโยงกับถนนหมายเลข 13 และ
หมายเลข 8 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เข้ า สู่จัง หวัด ฮาติ ง ห์ ของ
เวียดนาม ด้ วยระยะทางที่สนที
ั ้ ่สดุ       
4. ด้ านอุตสาหกรรม : นครพนมได้
ศึกษาพืน้ ที่และออกแบบเขตประกอบการ
อุ ต สาหกรรมหรื อ นิ ค มอุต สาหกรรมเพื่ อ
รองรับการค้ าการลงทุนที่จะเกิดขึ ้นในพื ้นที่
จากผลการศึกษามีพื ้นที่ที่มีความพร้ อมจะ
ก่อตังเป็
้ นเขตนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง คือ
พื น้ ที่ ต� ำ บลนาราชควาย ต� ำ บลกุรุ คุแ ละ
ต�ำบลอาจสามารถ ในพื ้นที่อ�ำเภอเมืองฯ
จากศักยภาพของจังหวัดดังกล่าวมา
ข้ างต้ น เป็ นปั จจัยทีส่ นับสนุนและเอื ้ออ�ำนวย
ต่อการพัฒนาพื ้นทีข่ องจังหวัดเป็ นอย่างมาก
และปั จจัยดังกล่าวถือเป็ นจุดแข็งและโอกาส
ในการพัฒนาจังหวัด ส�ำหรับโอกาส  ผลกระทบ
และการเตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 มีดงั นี ้

โอกาส
1. นครพนมมีพื ้นที่และมีศกั ยภาพใน
การผลิตสินค้ าด้ านการเกษตรอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญคือข้ าวและ
ยางพารา  การเปิ ดเสรี การค้ าและการรวมตัว
กันเป็ นตลาดที่ใหญ่ขึ ้น รวมทังการลดหรื
้
อ
ยกเลิกภาษี น�ำเข้ าของอาเซียนจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการส่งออกสินค้ า โดยเฉพาะสินค้ า
ในกลุม่ เครื่องดืม่ /เครื่องดืม่ บ�ำรุงก�ำลัง สินค้ า
เชือ้ เพลิง  เหล็ก/เหล็กกล้ า   ยางแท่งและ
ยางแผ่นรมควัน เป็ นต้ น
2. การเปิ ดเสรี ก ารให้ บริ ก ารด้ าน
โลจิ ส ติ ก ส์ ท� ำ ให้ ผ้ ูป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส์
สามารถเข้ ามาด�ำเนินธุรกิจในพื ้นทีไ่ ด้ ซึง่ เป็ น
ปั จจัยกระตุ้นให้ ผ้ ใู ห้ บริการโลจิสติกส์ในพื ้นที่
ต้ อ งเร่ ง ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้
บริ การและราคา 
3. การก่ อ สร้ างสะพานมิ ต รภาพ 3
(นครพนม - ค� ำม่วน) ถื อเป็ นนโยบายใน
การปรั บปรุ งโครงสร้ างพื น้ ฐานและระบบ
การคมนาคมขนส่งเพือ่ ให้ มเี ส้ นทางคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงกันหมดในภูมิภาค ซึง่ ส่งผลดี
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ต่อการขนส่งสินค้ าในด้ านการลดต้ นทุนการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความรวดเร็ วในการขนส่งสินค้ า  รวมถึงเพิ่ม
ช่องทางในการขนส่งและกระจายสินค้ าไปสู่
ตลาดในภูมิภาคและตลาดในภูมิภาคอื่นๆ
ผลกระทบ
1. ด้ านเศรษฐกิจ
การเปิ ดสังคมสูก่ ารเป็ นสังคมเปิ ดของ
อาเซียนเป็ นเรื่ องของการที่ หลายประเทศ
จะแสวงหาความได้ เปรี ย บที่ เ หนื อ กว่ า
ประเทศที่มีความสามารถที่ด้อยกว่า จึงต้ อง
มีการจ� ำกัดหรื อข้ อยกเว้ นบางประการที่มี
ความอ่อนไหว ซึ่งจังหวัดนครพนมถือเป็ น
ศู น ย์ ก ลางของการกระจายสิ น ค้ า ตาม
เส้นทางโลจิสติกส์สกู่ ลุม่ ประเทศอินโดจีน
และจีนที่สนที
ั ้ ่สดุ ถือเป็ น Connectivity
ที่ส�ำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้ นทาง
สะพานมิตรภาพ 3 ได้ เปิ ดให้ ใช้ แล้ วเมื่ อ
วัน ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2554 ที่ ผ่ า นมา 
ท� ำ ให้ เกิ ด พลวั ต รของการเคลื่อนไหวของ
คน สินค้ าและทุน
ผลกระทบต่อโครงสร้ างการผลิต
และการน�ำเข้าวัตถุดบิ ในระบบห่วงโซ่การผลิต
(Supply Chain) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร เนือ่ งจากข้ อตกลงใน  AEC  จะมีสว่ น
ท�ำให้ เคลื่อนย้ ายสินค้ า  เงินทุนและแรงงาน
อย่ า งเสรี เป็ นจุ ด เปลี่ ย นที่ ท� ำ ให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างด้ านการน�ำเข้ า
วัต ถุดิ บ จากที่ เ คยใช้ วัต ถุดิ บ ในประเทศ

92 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

ไปเป็ นการไปใช้ จากบางประเทศในอาเซียน
แทน โดยเฉพาะสินค้ าปิ โตรเลียมและแร่ธาตุ
และในอนาคตจะมีการน�ำเข้ าวัตถุดิบจาก
ประเทศในอาเซียนที่ต้นทุนถูกกว่าทังสิ
้ นค้ า
ประมงจากมาเลเซียและสิง่ ทอจากอินโดนีเซีย
เป็ นสิง่ ทีภ่ าครัฐควรศึกษารายละเอียดรวมถึง
หามาตรการตังรั้ บให้ ดรี วมถึงภาคแรงงานใน
อุตสาหกรรมต้ นน� ้ำจะต้ องถูกเลิกจ้ าง หาก
มี ก ารย้ ายฐานการผลิ ต ไปหาแรงงานที่
ถูกกว่า ตลอดจน แรงงานวิชาชีพ อย่างเช่น
แพทย์ วิศวกร นักบัญชีและ
อาจารย์ จาก

ประเทศในอาเซียน
จะเข้ ามาท�ำงานในไทยเพิม่ ขึ ้น
เชิ งบวก แรงงานก็ จะอยู่ในพื น้ ที่
มากยิ่งขึ ้น และสามารถมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น
จากการเป็ นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้ า  
สินค้ าจากเพื่อนบ้ านจะผ่านเข้ าสู่นครพนม
มากขึ ้น ก่อให้ เกิดอาชีพใหม่เพิม่ ขึ ้นตลอดจน
การเติบโตของเมืองและศูนย์บริการทางด้ าน
การค้ าจะมากขึ ้นแบบก้ าวกระโดด

เชิงลบ แรงงานมีฝีมอื จากต่างประเทศ
จะมีสว่ นเข้ ามาเป็ นผู้ควบคุมคนไทย อาจจะ
สูญเสียสถานะในการแข่งขันด้ านการศึกษา
ให้กบั เพือ่ นบ้าน และก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ด้ านอาชีพมากยิ่งขึ ้น
ประมาณการได้ ว่า  การเติบโตเชิง
เศรษฐกิ จ เมื่ อ มี ก ารรวมกัน ของประชากร  
580 ล้ านคนในอาเซี ย นจะส่ ง ผลให้ เรา
สามารถมีอ�ำนาจต่อรองกับประเทศผู้ค้าใน
ซี ก โลกอื่ น และจะเกิ ด การใช้ ทรั พ ยากร
ธรรมชาติ ที่ ม ากยิ่ ง ขึ น้ จึ ง ควรมี ก ารวาง
มาตรการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน
ที่ จ ะต้ อ งมี เ ป้ าหมายร่ วมกันที่ จะคุ้มครอง
รั ก ษาสภาพธรรมชาติ ไ ม่ ใ ห้ สู ญ เสี ย ไป
ก่อนเวลาอันสมควร
2. ด้ านสังคม
การรองรับด้านภาษายังเป็ นข้อจ�ำกัด
ในการเชื่อมต่อสังคมของอาเซียน แม้ ไทยจะ
มีความเชีย่ วชาญในการต้ อนรับนักท่องเทีย่ ว
ก็ตาม สภาพทีเ่ ปลีย่ นไปของ AEC จะมากไป
กว่าการพบปะนักท่องเที่ยวเท่านัน้
เชิ ง บวก เกิ ด การขยายตั ว การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความเป็ นอยู่
จะสะดวก คล่องตัว แต่ผลด้ านลบก็อาจมี
จากสภาพของการมีบอ่ นการพนัน สิง่ เสพติด
รอบภูมิภาคของเรา  และระบบป้องกันภัย
หรื อระบบภู มิ ค้ ุ มกั น การนิ ย มไทยไม่ ดี
จะสู ญ เสี ย ความสามารถในการรั ก ษา
วัฒนธรรมให้ กบั ต่างชาติ

เชิงลบ จะเกิดอาชญากรรมข้ ามชาติ
มากยิง่ ขึ ้น  ไม่วา่ จะเป็ นธุรกรรมทางด้านการเงิน  
หรื อการแย่งชิงทรัพยากรกันโดยตรง
3. ด้ านวัฒนธรรม
แน่นอนอย่างยิง่ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ของ AEC จะหล่อ หลอมให้ เ กิ ด การข้ า ม
วัฒนธรรมแบบไขว้ กันอย่างเห็นได้ ชัดและ
ท�ำให้ วฒ
ั นธรรมไร้ รูปแบบ ยึดความคล่องตัว
เป็ นส�ำคัญ ส่งผลให้ การสูญเสียวัฒนธรรม
เกิดขึ ้นได้ อย่างง่ายดาย มีผลกระทบต่อสังคม
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ พฤติกรรมทางสังคมจะ
เป็ นตัวก� ำหนดพฤติกรรมการบริ โภค อาจ
ท�ำให้ ความแตกต่างน้ อยลง แต่เกิดพลวัตร
ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแบบ
ควบคุมได้ อยาก
4. ด้ านความมัน่ คง  
เมื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสัง คม
เกิดขึ ้นมาก และหากไปในทิศทางทีเ่ สือ่ มถอย
จะมีผลให้ สงั คมเกิดอาชญากรรมมากมาย
รั ฐ ต้ องสู ญ เสี ย งบประมาณจ� ำ นวนมาก
ในการควบคุม และปราบปรามไม่ให้ เกิ ด
การกระท�ำความผิด
ส�ำหรับการเตรี ยมการเข้ าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ปี 2558 จังหวัดนครพนม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ร่ วมกับกระทรวงมหาดไทย
จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จในอนุภูมิภ าค
ั นา
ลุม่ น� ้ำโขง 6 ประเทศ ตามแนวพื ้นที่พฒ
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เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) เมือ่
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมนครพนม
ริ เวอร์ วิว โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมการประชุมสัมมนา

94 < วารสารดำ�รงราชานุภาพ

จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบัน
การศึกษา จากส่วนกลางและภูมิภาค

แ

นวคิดการวางยุทธศาสตร์ และประสาน
การด�ำเนินงานเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมสู่
ประชาคมอาเซียน
ส่ วนพัฒนาความร่ วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ1
กระแสโลกาภิวตั น์ การติดต่อสื่อสาร
แบบไร้ พรมแดน ท� ำ ให้ แต่ ล ะประเทศ
พยายามรวมกลุม่ ความร่วมมือ และเร่งขยาย
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ าง
อ� ำ นาจในการต่ อ รองในมิ ติ ต่ า งๆ
เช่ น เดี ย วกั บ สมาคมประชาชาติ
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรื อ  
อาเซียน (Association of South
East Asian Nations : ASEAN)
ภายใต้ การรวมตัวของสมาชิก 10
ประเทศ ได้ แก่  อนิ โดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ ง คโปร์ ไทย บรู ไ น
เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มี
เ ป้ า ห ม า ย ร ว ม ตั ว จั ด ตั ้ง เ ป็ น
“ประชาคมอาเซี ย น” (ASEAN
Community : AC)   ภายในปี
พ.ศ. 2558  หรือ ปี ค.ศ. 2015 ภายใต้
3 เสาหลัก ได้ แก่ เสาหลั ก ที่ 1)
ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน
(ASEAN Political - Security Community :
APSC)  เสาหลักที่ 2) ประชาคมเศรษฐกิจ
1

อาเซียน (ASEAN Economy Community :
AEC) และเสาหลักที่ 3) ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community : ASCC)

การรวมตัวเป็ น “ประชาคมอาเซียน”
ย่อ มส่ง ผลกระทบต่อ ประเทศไทยในด้ า น
ต่างๆ ทังความมั
้
น่ คง ด้ านเศรษฐกิจ หรื อแม้

สำ�นักพัฒนาและส่งเสริ มการบริ หารราชการจังหวัด  สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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กระทัง่ ด้ านสังคม วัฒนธรรม ไทยจึงเตรี ยม
แผนรองรั บการด�ำเนินการ และผลกระทบ
ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ซึ่ ง แนวคิ ด ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม
ความพร้ อมฯ คือ การมีสว่ นร่วม การประสาน
ความร่ วมมือเพื่อขับเคลื่อนในพื ้นที่ ภายใต้
“หลัก 3 ประสาน” โดยบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน และท้ องถิ่น/
สถาบันการศึกษาในพื ้นที่ และบทเรี ยนจาก
การจัดตังศู
้ นย์ปฏิบตั ิการร่ วม (ROC) กลุม่
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 ย่อมเป็ น
แนวทางและเครื่ องมือในการสนับสนุนการ
วางยุทธศาสตร์ และการบริ หารราชการของ
ภาครั ฐ เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่ ป ระชาคม
อาเซียนได้ ในระดับหนึง่
การบริ หารจัดการของประเทศไทยกับ
ความร่ วมมือระหว่ างประเทศเพื่อนบ้ าน
และกรอบอนุภมู ภิ าค
ไทยมี ความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ
ทัง้ กับประเทศเพื่อนบ้ าน (ลาว เมียนมาร์
มาเลเซีย เวียดนาม) ในลักษณะทวิภาคี และ
ความร่ วมมือภายใต้ กรอบอนุภมู ิภาคต่างๆ   
อาทิ โครงการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิ จ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น� ำ้ โขง  
(Greater Mekong Subregion : GMS)   
โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ าย
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (The Indonesia Malaysia - Thailand Growth Triangle :  
IMT - GT) ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือทาง
2

เศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้ าพระยา - แม่โขง ระหว่าง
กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม (The
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong
Economic Cooperation Strategy :
ACMECS) ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์
และการบริ หารจัดการของไทยในส่วนของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยังมี ปัญหาอุปสรรค
ในการประสานความร่วมมือฯ อาทิ การขาด
ทิศทาง การขับเคลือ่ นทีช่ ดั เจน การขับเคลือ่ น
ของจังหวัดเป็ นแบบแยกส่วนหรื อส่งเสริ ม
ความร่ วมมือเป็ นรายจังหวัด ประกอบกับ
การก�ำหนดตัวชี ้วัดของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มิได้ ก�ำหนดในลักษณะการวางยุทธศาสตร์
ที่ เ น้ น การพัฒ นาเชิ ง พื น้ ที่ หรื อ การสร้ าง
ความร่ วมแรงร่ วมใจ ซึง่ ท�ำให้ ขาดแนวทาง
การพัฒนาที่ชดั เจน เกิดการแข่งขันระหว่าง
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ในขณะที่ประเทศเพื่อน
บ้ า นก� ำ หนดยุท ธศาสตร์ ค วามสัม พัน ธ์ ใ น
ลักษณะของทีมความร่วมมือ
แนวคิดเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์ และ
การบริหารงานในภาพรวม
ส�ำหรับแนวคิดการพัฒนา/ปรับตัวของ
ไทย ควรเน้ นการวางยุทธศาสตร์ แบบกลุ่ม
จังหวัด (Cluster) โดยการวัด/ประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการในรูปกลุม่ จังหวัด (Custer)
ที่ เน้ นความส�ำเร็ จ จากการท� ำงานเป็ นที ม
กลุม่ จังหวัด โดยไม่แข่งขันกันเป็ นรายจังหวัด  
นอกจากนี ้การก�ำหนดตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิ

สรุ ปแนวคิดส�ำคัญจากการหารื ออย่างไม่เป็ นทางการกับนายวิทวัส ศรี วิหค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 ณ โรงแรมสยามซิตี ้ โดยผู้แทนจากส�ำนักพัฒนาและส่งเสริ มการบริ หาร
ราชการจังหวัด สป. ผู้แทนกองการต่างประเทศ สป. และผู้แทนสถาบันด�ำรงราชานุภาพ สป.
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ราชการ (KPI) จะต้ องหารื อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ให้ สามารถก�ำหนดตัวชี ้วัดฯ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งจัง หวัด กับ
จังหวัด กลุม่ จังหวัดกับกลุม่ จังหวัด เปลี่ยน
เป้าหมายของการวัดจากความส�ำเร็ จ เป็ น
“ความร่ วมมือร่ วมใจ หรื อ การท�ำงาน
เป็ นทีม หรือวัดความส�ำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ ”
เพื่ อไม่ให้ เกิ ดการสับสน และขาดทิศทาง
นอกจากนี ้ จะต้ องไม่ ก�ำหนดตัวชีว้ ัดฯ ที่
เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริ ม กิ จ การระหว่ าง
ประเทศ เนื่องจากจะท�ำให้ เกิดการแข่งขัน
ระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการส่งเสริ ม
ความร่ วมมื อกับต่างประเทศ ซึ่งจะท� ำให้
ประเทศไทยขาดเอกภาพในการประสาน
ความร่วมมือ  
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับการส่ งเสริมความ
ร่ วมมือระหว่ างประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ เ ป็ น
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ก� ำ หนดแนวคิ ด /กรอบ
ทิ ศทางการด�ำเนิ นการให้ กับจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดในการก� ำหนดยุทธศาสตร์ /ทิศทาง
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแปลงแผนสู่
การปฏิ บัติ ม าสู่พื น้ ที่ จัง หวัด /กลุ่ม จัง หวัด  
ทังนี
้ ้ การด�ำเนินการจะเป็ นรูปธรรมและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้ จะต้ องเป็ นแบบคูข่ นาน หรื อ
Dual track กล่าวคือ ผู้วา่ ราชการจังหวัดจะ
ต้องมองจากในประเทศ สู่ภายนอกประเทศ

(Inside - out) และสร้ างความเชื่อมโยงของ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด (local link) ให้ เกิดขึ ้น    
ขณะเดียวกันเอกอัครราชทูตจะต้ องมองจาก
ภายนอกประเทศ สู่ ภายในประเทศ
(Outside - in) และขับเคลือ่ นการด�ำเนินการ
สู่ภายนอกประเทศเพื่อนบ้ าน และประเทศ
ภายนอกภูมภิ าค (Global reach)  ซงึ่ ถือเป็ น
หัว ใจส� ำ คัญ ในการประสานงานระหว่ า ง
ผู้วา่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูตประจ�ำ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
นอกจากนี ้ การวางแผนยุทธศาสตร์
เป็ นประเด็ น ส� ำ คัญ ซึ่ ง จะต้ อ งพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้ านในแบบ
ทวิภาคี กรอบความร่วมมือในอนุภมู ิภาคมา
เชื่ อ มโยงกั น สู่ ยุ ท ธศาสตร์ ในพื น้ ที่ ข อง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทังน�
้ ำแผนบริ หาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ค�ำแถลงนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต่อ สภา  และค� ำ ของบ
ประมาณต่ อ สภาประจ� ำ ปี /นโยบายของ
กระทรวงประจ�ำปี มาใช้ ในการพิจารณาด้ วย
และพิจารณาวางแนวทางด�ำเนินการเป็ น
รายประเด็นหลักเพื่อจัดท�ำ “ยุทธศาสตร์
เฉพาะด้ าน” ให้ ชดั เจนและเป็ นเอกภาพ และ
น�ำสูก่ ารเชื่อมประสานระหว่างประเด็นหลัก
ต่างๆ ให้ เป็ น “ยุทธศาสตร์ องค์ รวม” และ
แปลงสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพื ้นทีจ่ งั หวัด/กลุม่ จังหวัด  
สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ การก�ำหนดเป้าหมาย
เนื่องจากยุทธศาสตร์ เป็ นเรื่ องของทิศทาง/

วารสารดำ�รงราชานุภาพ > 97

เป้าหมาย ซึง่ จะต้ องแยกออกจากเรื่ องของ
วิ ช าการและกระบวนการให้ ชัด เจน ซึ่ง ผู้
บริ หารจะต้ องมุง่ เน้ นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
การด� ำ เนิ น การ ขณะเดี ย วกัน จะต้ อ งหา
หน่วยงานสนับสนุนซึง่ อาจเป็ นคณะกรรมการฯ
หรื อสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนแนวคิด
ข้ อมู ล ต่ า งๆ และสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งของ
กระบวนการเพื่อให้ การด�ำเนินงานในพื ้นที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
บทเรี ยนจากการขับเคลื่อนศูนย์ ปฏิบัติ
การร่ วม (ROC) กลุ่มจังหวัด

แนวทางการขับเคลือ่ นศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ร่ ว ม (ROC) กลุ่ม จัง หวัด ภาคตะวัน ออก
เฉียงเหนือ เริ่ มด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2547
ภายใต้ ก ารบูร ณาการขับ เคลื่ อ นระหว่ า ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ง ชาติ (สศช. กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) และกระทรวงมหาดไทย
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(มท.) ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. และได้ รั บ
ความร่ ว มมื อ จากมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
ให้ การสนับสนุนสถานที่ตงศู
ั ้ นย์ ROC เป็ น
ศู น ย์ ก ลางการประสานงาน ส่ ง เสริ ม
ความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ การค้ า 
การต่า งประเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงการท� ำงาน
ระหว่างผู้วา่ ราชการจังหวัดกับเอกอัครราชทูต
แบบบู ร ณาการ ช่ ว ยเหลื อ การเจรจา 
การวิเทศสัมพันธ์ การส่งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้ าน  
ประสานเชื่อมโยงยุทธศาสตร์   พัฒนาระบบ
ข้ อมูลทีส่ นับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์ กลุม่
จังหวัด (Think Tank) ส�ำคัญใน
การบูรณาการด�ำเนินการของ
ผู้บริ หารระดับสูงในการบริ หาร
จัดการพื ้นที่ ซึง่ ใช้ แนวคิด “หลัก
3 ประสาน” เป็ นกรอบใน
การขับเคลือ่ น ได้แก่ การประสาน
การด�ำเนินงานระหว่าง 1) ภาครัฐ
2) ภาคเอกชน และ 3) ท้ องถิ่น/
สถาบันวิชาการ กล่าวคือ
1. ภาครัฐ  ด�ำเนินการในฐานะเป็ นผู้ร้ ู
กฎหมาย ระเบี ย บ กติ ก า  มารยาทใน
การด� ำ เนิ น การ มี พื น้ ที่ ที่ บ ริ ห ารจั ด การ
ทราบถึงทิศทางการพัฒนา  การเจรจาและ
การจัดท�ำข้อตกลงต่างๆ ประสานความร่วมมือ
และบู ร ณาการการด� ำ เนิ น งานระหว่ า ง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงบประมาณ  
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรืออาจมีผ้ แู ทนส�ำนักงาน
เลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
นโยบายของรั ฐ ต่อ สภา  เพื่ อ ร่ ว มคิ ด วาง
แนวทาง และต่อ ภาพยุท ธศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น
เอกภาพ และก�ำหนดทิศทางเชิงนโยบายสู่
การปฏิบตั ิได้ อย่างชัดเจน ไม่ซ� ้ำซ้ อน และ
แบ่งมอบภารกิจทีแ่ ต่ละหน่วยงานมีความถนัด
ซึ่ ง ในพื น้ ที่ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด และ
เอกอัครราชทูตประจ�ำประเทศเพื่อนบ้ าน
จะต้ องประสานความร่ วมมื อ และ
วางแผนงานร่ วมให้ เป็ นแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจ�ำปี และร่ วมกันปฏิบัติให้
เป็ นไปตามเป้าหมายที่กำ� หนด  
2. ภาคเอกชน คือ ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนทีม่ ปี ระสบการณ์จากการด�ำเนินงาน
จริ ง จะต้ อ งเป็ นผู้ถ่ า ยทอดประสบการณ์
ปั ญหาอุปสรรค ปั จจัยความส�ำเร็ จที่เกิดขึ ้น
เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ปั จจุบนั
เอกชนยังไม่รวมตัวกันเป็ นกลุ่ม (Cluster)
้
ต่างคนต่างท�ำ และบางครังเอกชนอาจมองว่
า
ภาคราชการเป็ นอุปสรรค ขณะที่ประเทศ
เพื่อนบ้ านของไทย ท�ำงานรวมตัวกันเป็ นทีม
เป็ น“ระบบรวมศูนย์” ดังนัน้ เพือ่ ให้การด�ำเนินการ
ประสบความส�ำเร็ จร่ วมกัน ภาคเอกชนควร
พิจารณาน�ำข้ อมูลมาร่วมการวางยุทธศาสตร์
และแผนการด�ำเนินงาน ซึง่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้ อ งพยายามสร้ างเวที เ พื่ อ ให้ ภ าค

เอกชนร่ วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล และร่ วมวางแผน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความชัดเจน มีเอกภาพ และบริหารงาน
เชิงรุ กของธุรกิจภายใต้ แผนเดียวกัน
3. ท้องถิ่น/สถาบันวิชาการ  สนับสนุน
การด�ำเนินงานในฐานะ “คลั ง ความคิด ”
(Think Tank) จะต้ องด�ำเนินการศึกษาลงลึก  
ท�ำหน้ าที่คิด จัดท�ำเอกสาร และศึกษาเชิง
วิชาการเพิ่มองค์ความรู้ตลอดเวลา เพื่อช่วย
สนับสนุนข้ อมูลในการวางยุทธศาสตร์ ช่วย
ระดมความคิดเห็น เพือ่ ใช้ในการวางยุทธศาสตร์
และการบริ หารการตัดสินใจในพืน้ ที่ ทัง้ นี ้
การศึกษาจะต้องประมวลกรอบการด�ำเนินงาน/
แนวทางการพัฒนาของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ  
ประกอบกับข้ อมูลจริงทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ น
จากภาคเอกชน และยกเค้ าโครงแนวทาง
การด� ำ เนิ น งานเพื่ อ เสนอให้ ภาครั ฐ วาง
ยุทธศาสตร์ สนับสนุนการด�ำเนินการของ
ภาคเอกชน โดยทุกฝ่ ายร่ วมกันด�ำเนินการ
ซึ่งในที่นี ้ คือ การจัดตัง้ ศูนย์ ROC กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ เป็ น
หน่วยสนับสนุน หรือ คลังความคิดในเรื่องของ
ฐานคิด ศึกษาข้ อมูลจริ ง และให้ ความรู้ทาง
วิชาการ ส�ำหรับผู้บริหารในพื ้นทีใ่ ช้ ในการวาง
ยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
จะเห็นได้วา ่ ตามแนวคิดดังกล่าว จะช่วย
ให้ การก�ำหนดยุทธศาสตร์ และการบริหารงาน
จะแยกออกจากงานวิชาการ/ทฤษฎี และงาน
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ธุรการต่างๆ ได้   ซงึ่ จะท�ำให้ การบริ หารงานมี
ระบบ เกิดความร่ วมมือและระบบทีมงาน
รวมทังมี
้ คลังความรู้ ช่วยในการวางแผนการ
ตัดสินใจอีกด้ วย
ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมการของ
ประเทศไทย

ตามเป้ าหมายของการรวมตัว เป็ น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) ภายใต้ ค� ำ ขวัญ แสดงแนวคิ ด และ
ปรั ชญาหลักของความเป็ นอาเซียน คือ :
หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ห นึ่ ง อั ต ลั ก ษ ณ์ ห นึ่ ง
ประชาคม (ONE VISION ONE IDENTITY
ONE COMMUNITY ) บนพื ้นฐานขับเคลือ่ น
3 เสาหลั ก ของอาเซี ย น 3 ซึ่ ง หากมอง
อย่างกว้ างๆ จะเห็นว่า 
เสาหลักที่ 1 เสามั่นคง (ประชาคม
การเมืองและความมัน่ คงอาเซียน) ในเสา
หลักนี ้อาจไม่ต้องห่วงมาก เนื่องจากเป็ นเสา
หลักแรกของอาเซียน 40 กว่าปี ซึง่ ส่วนราชการ
3

ต่างคุ้นเคย และผู้ที่รับผิดชอบมีการพบปะ
หารื อกันอย่างสม�่ำเสมอ  จึงไม่จ�ำเป็ นต้ อง
ปรับตัวใหม่ อย่างไรก็ตาม  พงึ ระวังที่จะมิให้
เกิดความขัดแย้ งกับประเทศเพื่อนบ้ าน  
เพือ่ ไม่ให้ เสียบรรยากาศในการส่งเสริมความ
ร่วมมือ

ประชาคมการเมือง
และความมัน่ คง

ประชาคม
เศรษฐกิจ

ประชาคม
อาเซียน

ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรม

เสาหลั ก ที่ 2 เสาเศรษฐกิ จ
(ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน) จะส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของไทย เนื่องจากจะเกิด
ตลาดและเป็ นฐานการผลิตร่ วมกัน มีการ
เคลือ่ นย้ ายสินค้ า  บริการ การลงทุน แรงงาน
ฝี มืออย่างเสรี และเงินลงทุนที่เสรี มากขึ ้น มี

เสาที่ 1) ประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community : ASC) เสาที่ ๒) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economy Community : AEC ) และ เสาที่ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio - Cultural Community : ASCC)
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ความสามารถในการแข่งขันสูง การค้ า รวมถึง
การอ�ำนวยความสะดวกในความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ  อาทิ  การลดปั ญหาอุปสรรคในการ
ส่งเสริ มการค้ า  การลงทุน  ซึง่ เสาหลักนี ้ มี
กระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ นหน่ ว ยงานหลัก ใน
การด�ำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การขับเคลือ่ น
ในปัจจุบนั เน้นการส่งเสริมการค้า การตลาดและ
หารายได้ ในขณะทีก่ ฎกติกา และการส่งเสริม
ความเชื่ อ มโยงในอาเซี ย น (ASEAN
Connectivity) ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
ปรับเปลี่ยน ดังนัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องร่ วมกันรั บผิดชอบ วางยุทธศาสตร์ /
แผนงานให้ เป็ นกรอบเดียวกัน รวมทัง้
พิจารณาในเรื่องของกฎหมาย กติกาต่างๆ
ให้ เ อื อ้ อ� ำ นวยต่ อ การเป็ นประชาคม
เดียวกัน ส�ำหรับประเด็นปั ญหาที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคง อาทิ อาชญากรรม
ข้ ามชาติ แรงงานต่ า งด้ าวผิ ด กฎหมาย
ยาเสพติ ด ฯลฯ ไม่ ค วรน� ำ มาพิจ ารณา
เพิม่ เติม เนือ่ งจากจะท�ำให้เห็นว่ามีความวุน่ วาย
ทัง้ นี ้ ให้ เน้ นเรื่ องที่จะต้ องปรั บตัวใหม่เป็ น
ประเด็นส�ำคัญ
เสาที่ 3 เสาสังคม (ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน) จะได้ รับผลกระทบ
จากเสาหลัก ด้ า นเศรษฐกิ จ อัน เกิ ด จาก
กระแสการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี รวม
ถึงการเงิน การค้ า การลงทุน ซึง่ จะส่งผลต่อ
การจัดการแรงงาน กลุม่ วิชาชีพส�ำคัญมาก
อาทิ แพทย์ สถาปนิก บัญชี ทนายความ ฯลฯ  

และการบริ หารด้ านการศึกษา ซึง่ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องจะต้ องพิจารณาว่าจะต้ องเตรี ยม
การรองรับอย่างไร จะต้ องศึกษาและน�ำเสนอ
ข้ อ เสนอต่อ หน่ว ยงานด้ า นการศึก ษาของ
ประเทศ เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อมแก่ เ ด็ก ที่
ต้ องก้าวสูแ่ รงงานเสรี ทังนี
้ หน่
้ วยงานขับเคลือ่ น
หลักควรเป็ นหน่ วยงานด้ านการศึกษา
ของประเทศ ซึ่งจะต้ องส่ งเสริ มความรู้
ความเข้ าใจ โดยเฉพาะเรื่ องของการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN Study) ให้ เห็นถึง
ทิศทาง และประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึ ้น โดยจะต้ อง
มีแผนด�ำเนินการเปลีย่ นวิธีการคิด และสร้ าง
ความตระหนักถึงความเป็ นอาเซียน
แนวทางการขั บ เคลื่ อน 3 เสาหลั ก
อาเซียน
การด�ำเนินการขับเคลือ่ นทัง้ 3 เสาหลัก
ของอาเซียนท� ำได้ คล่องตัวในประเทศที่ มี
ขนาดเล็ก  ซึง่ มีจำ� นวนประชากรไม่มาก และมี
การบริ หารงานจากบนลงล่าง อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของไทย สามารถท�ำได้ โดย
1. การใช้ กระบวนการร่ วม ได้ แก่  
กระบวนการในลักษณะ Top down โดย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ จะต้ อ งรั บ
บทหนักในการจัดท�ำแผน โดยประสานงาน
กับส�ำนักงบประมาณ เพื่อก�ำหนดทิศทาง
การด�ำเนินงาน และประเด็นส�ำคัญ (Agenda)
ส� ำ หรั บ ในส่ ว นที่ จ� ำ เป็ นต้ อ งตัด สิ น ใจ/ใช้
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อ�ำนาจบริ หารให้ น�ำเข้ าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จากนัน้ จะต้ องส่งผ่านกรอบ
แนวทางไปสูห่ น่วยงานต่างๆ ที่จะต้ องตังรั้ บ  
ช่ ว ยคิ ด และน� ำ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ไป
การขับ เคลื่ อ นงานในลักษณะนี ้ จะท� ำให้
หน่วยงานขนาดเล็กทีไ่ ม่เคยได้รบั งบประมาณฯ
สามารถเข้ าร่วมด�ำเนินการได้ ขณะเดียวกัน
กระบวนการในลักษณะ Bottom - up ก็มี
ความจ�ำเป็ น เนื่องจากจะต้ องรวบรวมความ
ต้ องการของพื ้นที่ และสะท้ อนศักยภาพที่มี
ประกอบการวางยุทธศาสตร์ โดยอาจใช้ กลไก
สนับสนุนฯ จากบทเรี ยนในการด�ำเนินการ
ศูนย์ ROC นัน่ เอง
2. การก�ำหนดปฏิทินด�ำเนิ นงาน  
โดยจะต้ องจั ด ท� ำ ปฏิ ทิ น หรื อกรอบ
ด�ำเนินการว่ า เมื่อถึง ปี 2558 (ค.ศ. 2015)
ต้ องท�ำอะไรบ้ าง รวมทัง้ มี ปฏิทินหรื อ
แผนนั บ ถอยหลั ง ส� ำ หรั บ การเตรี ย ม
ความพร้ อมของประเทศไทย จะต้ อ ง
ศึกษากฎบัตรอาเซียน หรื อกฎหมายสูงสุด
ของอาเซี ย น แนวทางการขับ เคลื่ อ นและ
เป้าหมายของ 3 เสาหลัก โดยจะต้ องค้ นหา
่ ภายใต้ กฎบัตรฯ และแนวทางต่างๆ
ให้ ได้ วา 
ของอาเซียนจะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไร  
สิ่งที่เราจะต้ องเตรี ยมความพร้ อมคืออะไร  
แผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละด้ านควรเป็ นอย่างไร
3. สร้ างความตระหนักในความเป็ น
“คนอาเซียน” เนื่ องจากความส�ำเร็ จของ
เสาหลักที่ 1 และ 2 (ประชาคมการเมืองและ
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ความมัน่ คงอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน) ขึ ้นอยู่ที่ความส�ำเร็ จของเสาหลัก
ที่ 3 (ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)  
เนื่องจากการขับเคลื่อนล้ วนเป็ นคนอาเซียน
ซึง่ มีประมาณ 600 ล้ านคน ดังนัน้ สิง่ ส�ำคัญ
คือ ต้ องสร้ างความตระหนักถึงการเป็ น
“คนอาเซียน” เข้ าใจถึงอัตลักษณ์ การเป็ น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของอาเซี ย น อาทิ
ในการแข่งกีฬา ต้ องสร้ างความรู้สกึ ร่วมให้ ได้
ว่า  เราส่งแรงใจให้ คนอาเซียน มิใช่สง่ แรงใจ
เป็ นรายประเทศ  ซงึ่ การสร้ างความตระหนัก
เป็ นเรื่ องยาก  อย่างไรก็ตาม  หากด�ำเนินงาน
ในเสาหลักฯ นี ้ส�ำเร็จ จะท�ำให้ เกิดความไว้ เนื ้อ
เชื่อใจระหว่างกันมากขึ ้น ลดการเป็ นคู่แข่ง
ระหว่างประเทศสมาชิก และเกิดความร่วมมือกัน
เหมือนครอบครัวเดียวกัน ทังนี
้ ้ความส�ำคัญ
ของเสาหลักที่ 3 อยู่ท่ รี ะบบการศึกษา ซึง่
จะต้ องเร่งด�ำเนินการส่งเสริม เพราะจะท�ำให้
เกิดพฤติกรรม วิธีคดิ ทัศนคติ สูค่ วามร่วมมือ
ของอาเซียน    
จากแนวคิด “หลัก 3 ประสาน” ภายใต้
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ซึ่ง มี ห น้ า ที่
ในการก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ และทิ ศ ทาง
การพัฒ นา  ภาคเอกชนที่ มี ป ระสบการณ์
ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และร่วมขับเคลื่อน
การด� ำ เนิ น การกับ ภาครั ฐ และมี ท้ อ งถิ่ น /
สถาบัน การศึ ก ษาสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
ฐานคิดทางวิชาการเพื่อเป็ นแนวทางก�ำหนด
ยุ ท ธศาสตร์ น่ า จะเป็ นแนวคิ ด /กลไก

ความร่วมมือทีช่ ว่ ยในการเตรียมความพร้ อม
สูป่ ระชาคมอาเซียนของไทย อย่างไรก็ตาม
ปั ญหาที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั คือ การสร้ าง
ความเข้าใจ จะเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในภาพกว้ าง หรื อเป็ นหลักการกว้ างๆ   
ขณะที่ ไ ม่ ส ามารถตอบค� ำ ถามว่ า  เรา

เกี่ยวข้ องอะไร จะมีผลกระทบอย่ างไร
และจะต้ องท�ำอะไรต่ อไป ซึ่งหน่วยงาน
หลักจะต้ องศึกษา  วิเคราะห์ และก� ำหนด
กรอบยุ ท ธศาสตร์ แ ต่ ล ะด้ า นต้ อ งชัด เจน  
เพื่อให้ ดำ� เนินงานในทิศทางเดียวกันและ
บรรลุตามเป้าหมายเดียวกัน  
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ทบาทของสาธารณรั ฐประชาชนจีน
ในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน : ประสบการณ์
จากเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างประเทศ
ด้ านการพัฒนาชนบทและแก้ ปัญหาความยากจน
ดร.สุชาดา วัฒนา1

การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
เป็ นหนึ่งในกรอบความร่ วมมือของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ภายใต้ แผนงานการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community Blueprint) ใน
การขั บ เคลื่ อ นสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี
1

พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี นอกจากความร่วมมือ
กัน ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นด้ ว ย
กันเองแล้ ว การแสวงหาความร่ วมมื อกับ
ภูมิภาคอื่ นๆ ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
(development partner) เป็ นปั จจัยที่สำ� คัญ
ในการบรรลุสปู่ ระชาคมอาเซียน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็ นหนึง่ ในภาคีการพัฒนาที่มี
บทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนสูป่ ระชาคม
อาเซียน โดยทังหน่
้ วยงานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เช่น the Chinese State Council
Leading Group Office of Poverty Alleviation
and Development (LGOP) กระทรวงการค้ า 
(Ministry of Commerce of the People’s
Republic of China) และองค์การระหว่าง
ประเทศทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ นสาธารณรัฐประชาชนชนจีน
เช่ น ศู น ย์ ก ลางระหว่ า งประเทศด้ าน
การลดปั ญหาความยากจนในประเทศจีน
(International Poverty Reduction Center
in China หรื อ IPRCC) เป็ นต้ น ล้ วนเป็ น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ ส�ำนักนโยบายและแผน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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หน่ ว ยงาน/องค์ ก ารที่ มี บ ทบาทส� ำ คัญ ใน
การสนับ สนุน ความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นา
ชนบทและแก้ ปั ญหาความยากจนของ
ภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก รวมทังภู
้ มภิ าคอาเซียน
ผู้เขียนได้ มีโอกาสเข้ ารับการสัมมนา
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารพัฒ นา
เศรษฐกิ จ มหภาค การพัฒ นาชนบทและ
แก้ ปัญหาความยากจนของประเทศต่างๆ ใน
กลุ่ ม อาเซี ย นและภู มิ ภ าคต่ า งๆ รวมทั ง้
ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบทและแก้ ปัญหา
ความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงเห็นว่าประสบการณ์ ดังกล่าวน่าจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ที่ ส นใจ รวมทัง้ บุค ลากรที่
เกี่ยวข้ องหรื อรับผิดชอบกรอบความร่ วมมือ
อาเซียน
การพั ฒ นาความร่ วมมื อ อาเซี ย น สาธารณรั ฐประชาชนจีน
กล่าวได้ วา 
่ การประชุมทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่ อ การพั ฒ นาความร่ ว มมื อ อาเซี ย น สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ด้ านต่ า งๆ ใน
ปั จจุบนั เกิดขึ ้นในการประชุมครัง้ แรกของ
คณะกรรมการความร่ ว มมื อ อาเซี ย น สาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN - China
Joint Cooperation Committee : ACJCC)
ระหว่างวัน ที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2540
ณ กรุ งปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง

ในการประชุมดังกล่าวได้ มีการพัฒนากลไก
การเจรจาความร่วมมือใน 5 ด้ านร่วมกัน คือ

ความร่ ว มมื อ ระหว่า งเจ้ า หน้ า ที่
ระดับสูงด้ านการเมือง

คณะกรรมการร่ ว ม ASEAN China ด้ านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การค้ า 

ความร่ วมมือ ASEAN - China
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คณะกรรมการของอาเซี ย นใน
กรุงปั กกิ่ง และ

คณะกรรมการความร่ วมมื อ
อาเซียน - สาธารณรั ฐประชาชนจีน หรื อ
ACJCC
โดย ACJCC จะท�ำหน้ าทีป่ ระสานงาน
การเจรจาความร่วมมือทัง้ 5 ด้ านเข้ าด้ วยกัน
ในการประชุม ดัง กล่า ว ที่ ป ระชุม ได้ มี ม ติ
เห็นชอบในหลักการและข้ อเสนอโครงการ
3 โครงการ ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนบุคคลากร
ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการความร่ วมมือ
ด้ า นเศรษฐกิ จ และการค้ า  และโครงการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างอาเซียน
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ ต่อมาจึงได้
พัฒนาความร่วมมือด้านอืน่ ๆ เช่น ความร่วมมือ
ในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน
เป็ นต้ น
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International Poverty Reduction Center
in China หรื อ IPRCC และบทบาทใน
การสนับสนุนความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
ความยากจน
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme :
UNDP) รวมทัง้ องค์ ก ารพัฒ นาระหว่ า ง
ประเทศอื่นๆ ได้ ริเริ่ มที่จะจัดตัง้ IPRCC ขึ ้น
ในปี พ.ศ. 2547 เพื่ อ เป็ นเวที ข องการ
แลกเปลี่ ย นความรู้ ข้ อ มูล ข่ า วสาร และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นเรื่อง
การพัฒนาและการแก้ ปัญหาความยากจน
สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส�ำคัญ
ของ IPRCC อย่ า งมาก จะเห็ น ได้ จาก
การประกาศเจตนารมณ์และแถลงการณ์ของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ จ ะเป็ นผู้น� ำ ใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
เพื่ อ สร้ างความมั่ง คั่ง ให้ กับ ประเทศต่า งๆ
ร่ วมกัน (common prosperity through
prevalent development) โดยประธานาธิบดี
หูจินเทาได้ ประกาศในการประชุมในโอกาส
ครบรอบ 60 ปี ขององค์การสหประชาชาติ
ในปี 2548 และการประชุมเวทีการประชุม
สุดยอดอาเซียน + จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี ใน
ปี เดียวกันว่า  ได้ มีการจัดตัง้ IPRCC ขึ ้นใน
กรุงปั กกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็ น
องค์การทีส่ นับสนุนการแก้ ปัญหาความยากจน
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ในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก และจะเป็ นเจ้ าภาพ
จัดเวทีสมั มนาผู้บริ หารระดับสูงของอาเซียน
+ 3 (จีน ญี่ปนุ่ และเกาหลี) ในปี พ.ศ. 2549
เพื่อแสวงหาความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ
เพื่อลดปั ญหาความยากจน  
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 จึงได้ มี
การลงนามความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง the
Chinese State Council Leading Group
Office of Poverty Alleviation and
Development (LGOP) ของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน และองค์ การสหประชาชาติ
(UNDP) เพื่อจัดตัง้ IPRCC ขึน้ และเริ่ ม
ด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ นทางการในเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยมีภารกิจทีส่ ำ� คัญ
คือ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ต่า งๆ เพื่ อ ลดความยากจนที่ มี อ ยู่ทั่ว โลก
ด้ วยการสนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง
นโยบาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
การลดความยากจนของประเทศต่างๆ และ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศก�ำลังพัฒนา
เพื่อแก้ ไขปั ญหาความยากจน
IPRCC จึงเป็ นสถาบันระหว่างประเทศ
ที่ให้ บริ การใน 4 เรื่ อง คือ

ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง ก า ร ล ด
ความยากจนของประเทศก�ำลังพัฒนา

ก า ร จั ด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห้ กั บ
บุคลากรที่ท�ำงานด้ านการลดความยากจน
และการพัฒนาจากทัว่ โลก


จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ ด้ านการลดความยากจน
ในรูปของการจัดประชุม สัมมนา เป็ นต้ น

พัฒนาโครงการความร่วมมือด้ าน
การลดความยากจนกับประเทศก�ำลังพัฒนา
ในปี เดี ย วกัน นัน้ IPRCC ได้ ข ยาย
บทบาทการให้ บริ การดั ง กล่ า ว ไปยั ง
ต่างประเทศเป็ นครัง้ แรก โดยให้ การสนับสนุน
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ า ง LGOP
กระทรวงเกษตร
และพัฒนาชนบท
ของสาธารณรั ฐ
สั ง ค ม นิ ย ม
เ วี ย ด น า ม
ส�ำนักงานเลขาธิการ
อาเซียน ธนาคาร
พัฒ นาแห่ ง อาเซี ย น หรื อ ADB สถาบัน
ธ น า ค า ร เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า  ( A s i a n
Development Bank Institution : ADBI)
และ IPRCC จัดการสัมมนาในหัวข้ อ “The
3rd Session of China  -  ASEAN Forum on
Social Development and Poverty
Reduction “ณ กรุ ง ฮานอย ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึง่ ในครัง้ นัน้
ผู้ เขี ย นและเจ้ าหน้ าที่ จ ากส� ำ นั ก งาน
ปลัด กระทรวงมหาดไทยและกรมต่ า งๆ
ของกระทรวงมหาดไทยจ� ำ นวนหนึ่ ง ได้ มี

โอกาสเดินทางไปเข้ าร่ วมสัมมนาดังกล่าว
ด้ วย  
ประสบการณ์ การเข้ าร่ วมสั มมนาและ
ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบทและแก้ ไข
ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สาธารณรั ฐประชาชนจีน
ในปี 2552 ผู้เขียนร่ วมกับผู้แทนจาก
กรมการปกครอง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ
และกระทรวง
การพัฒ นาสัง คม
และความมั่ น คง
ของมนุ ษ ย์ ได้ มี
โอกาส เข้ าร่ วม
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
หัวข้ อ Workshop
on Poverty Reduction Policy and
Practices for South Pacific and Asian
Countries ระหว่ า งวัน ที่ 31 มกราคม -   
8 กุม ภาพัน ธ์ 2553 ณ เมื อ งหนานหนิ ง
เ ข ต ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ก ว า ง สี จ้ ว ง
(Guangxi Zhuang) ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐจากประเทศสมาชิกภูมิภาคต่างๆ ได้
เรียนรู้ประสบการณ์การแก้ปัญหาความยากจน
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ด้านนโยบายและการแก้ ปัญหา
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ความยากจนระหว่างกัน และสามารถริ เริ่ ม
แนวคิ ด ใหม่ ๆ ในการพั ฒ นานโยบาย
การพัฒนาชนบทและแก้ ปัญหาความยากจน
ในประเทศของตนเอง ในการประชุมดังกล่าว
มี ผ้ ู เข้ าร่ ว มประชุ ม จากภู มิ ภ าคอาเซี ย น
เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จาก 9 ประเทศ ได้ แก่
ประเทศไทย ลาว อิ นโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
เวียดนาม บังคลาเทศ วานูอาตู ตองกา และ
ฟิ จิ รวม 22 คน โดยคาดหวังว่าผู้เข้ าประชุม
สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ จากการประชุ ม ดัง กล่ า ว คื อ
นโยบายและประสบการณ์ในการแก้ ปัญหา
ความยากจนของประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมทัง้ ประเทศบังคลาเทศไม่แตกต่างกัน
มากนัก เช่ น ภาครั ฐ มี บ ทบาทส� ำ คัญ ใน
การแก้ ปัญหาความยากจน การสนับสนุน
แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วน
การจัดตังกองทุ
้
นเพื่อชุมชน หรื อคนจน แต่
ในประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ยงั อยู่ในช่วง
เริ่ มต้ นด�ำเนินการ เช่น อยูใ่ นช่วงการพัฒนา
นโยบายและแผนพัฒนาชนบท เป็ นต้ น
อย่างไรก็ดี สาระส�ำคัญของนโยบาย
แก้ ปั ญหาความยากจนของสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนมีความน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง
ดังนี ้

สิ่งที่เป็ นหัวใจส�ำคัญของการแก้
ปั ญหาความยากจน คือ รัฐบาลต้ องตระหนัก
ว่า  การแก้ ปัญหาความยากจน คือการแสดง
เจตนารมณ์ ทางการเมือง (political will)
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ดังนัน้ รัฐบาลต้ องมีบทบาทน�ำในการพัฒนา
เพื่ อ ลดความยากจน และต้ อ งก� ำ หนดให้
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
เป็ นภารกิจที่ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

ลั ก ษณะเด่ น ของนโยบายลด
ความยากจนของสาธารณรัฐประชาชนจีน
คื อ การแบ่งการด� ำเนิ นนโยบายออกเป็ น
ช่วงเวลา  และก�ำหนดวัตถุประสงค์รวมทัง้
เป้ าหมายในแต่ ล ะช่ ว งเวลาอย่ า งชัด เจน
ได้แก่ ในช่วงแรก ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ชนบทแบบครอบคลุม (ยังไม่ระบุเป้าหมาย
ที่ ชัด เจน) ระยะต่อ มาให้ ค วามส� ำ คัญ กับ
การพัฒนาเขตทีม่ คี นจนอาศัยอยูจ่ ำ� นวนมาก
(poor counties) ระยะต่อมาให้ ความส�ำคัญ
กับการเพิม่ ผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวติ
ในภูมิภาคหลักของประเทศ และระยะต่อมา
เน้ นการพัฒนาไปที่หมูบ่ ้ านยากจน

การให้ ความส� ำ คั ญ กั บ การใช้
ความรู้ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ในการแก้ ปัญหาความยากจน เช่น ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ของคนยากจน เช่น
เป็ นพื ้นที่เสื่อมโทรม ไม่มีความอุดมสมบูรณ์
เพียงพอต่อการยังชีพ หรืออยูใ่ นสภาพแวดล้อม
ที่มีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับภัยพิบตั ิจาก
ธรรมชาติ โดยเห็นว่าสภาพธรรมชาติและ
ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติจะเป็ นปั จจัยที่ท�ำให้

คนยากจน หรือเมือ่ หลุดพ้ นจากความยากจน
แล้ ว มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะกลับ ไปเผชิ ญ กั บ
ความยากจนอีก สาธารณรัฐประชาชนจีน
จึงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้ เอื ้อต่อการด�ำรงชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
รวมทัง้ การพัฒ นาขี ด ความสามารถของ
คนในกลุม่ ต่างๆ ในการรับมือกับภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ
นโยบายดังกล่าว ท�ำให้ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนสามารถลดสัดส่วนคนจนจาก
ร้ อยละ 14.8 ในปี พ.ศ. 2528 เหลือเพียง
ร้ อยละ 1.6 ในปี พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ดี
ประเด็นที่ยังเป็ นปั ญหาและความท้ าทาย
ของนโยบายแก้ ปั ญ หาความยากจนของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ เป็ นความท้ าทาย
คือ
้
ของเกือบทุกประเทศ รวมทังประเทศไทย
การรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่ อ ไป ในขณะที่ ต้ อ งให้ ความส� ำ คัญ กั บ
การลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนยากจน
รวมทัง้ การค� ำ นึง ถึ ง ข้ อ ห่ว งใยของกระแส
สังคมโลกในเรื่ องปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
ต่อมา ผู้เขียนได้ มีโอกาสได้ รับทุนจาก
กระทรวงการค้ าของสาธารณรัฐประชาชนจีน
เพื่อเข้ ารับการฝึ กอบรมในหัวข้ อ Regional
Macroeconomic Planning and
Infrastructure Development ซึ่งจัดโดย
The Academy of Macroeconomic
Research of National Development and

Reform Commission of the People’ s
Republic of China ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม
- 4 พฤศจิกายน 2553 เพื่อศึกษาแนวทาง
การพัฒนาประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใต้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ 5 ปี   ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2554 - 2558)
ซึ่ ง ในครั ง้ นั น้ มี ผ้ ู รั บ ทุ น ประกอบด้ วย
นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน วิศวกรที่ รับผิ ดชอบโครงการพัฒนา
โครงสร้ างพื ้นฐานจาก 18 ประเทศ ได้ แก่
เมียนมาร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิ ลปิ ปิ นส์ ลาว
มองโกเลีย ศรี ลงั กา อุซเบกิสถาน บาลารุส
เซอร์ เบีย มาซิโดเนีย ปาเลสไตน์ ซูดาน ซีรา -   
ลีโอน อูกานดา  กานา  ไมยครอนีเซีย และ
ประเทศไทย (ผู้แทนจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
กระทรวงมหาดไทย) มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ
สนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างสาขาการพัฒนา
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ต่างๆ และระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ
้
ฒนาความร่วมมือด้ านการลงทุน
รวมทังการพั
ระหว่างประเทศ
ส�ำหรับเป็ นทิศทางการพัฒนาประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้การปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจจากระบบการวางแผนจาก
ส่วนกลาง (planned economy) ไปสูร่ ะบบ
ที่ ผ สมผสานระหว่ า งการวางแผนจาก
ส่วนกลาง (ก�ำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศ) และการขับเคลื่อน
ด้ วยกลไกตลาด (market mechanism) ซึง่
จะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการลด
ปั ญหาความยากจนในรูปของความเหลือ่ มล� ้ำ
ระหว่างคนรวยและคนจน นัน้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ให้ ค วามส� ำ คัญ กับ ประเด็ น
ต่างๆ ดังนี ้

ให้ ความส�ำคัญกับมิติการพัฒนา
อย่างรอบด้ าน (inclusive development)
ด้ วยนโยบายที่เรี ยกว่า  ‘opening up’ หรื อ
การเปิ ดโอกาสให้ ภาคส่วนต่างๆ มีสว่ นร่วม
ในการพัฒนารวมทังการส่
้
งเสริ มการลงทุน
ในต่างประเทศ (go out strategy) เพือ่ พัฒนา
ไปสู่ป ระเทศสัง คมนิ ย มที่ มี ค วามทัน สมัย
(Socialist Modernization) และบรรลุ
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค�ำนึงถึง
สิง่ แวดล้ อม (Green Growth) การเป็ นระบบ
เศรษฐกิจคาร์ บอนต�่ำหรื อระบบเศรษฐกิจ
สีเขียว (Low Carbon or green economy)
และการพัฒนาที่คนในสังคมได้ รับผลจาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
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สาธารณรัฐประชาชนจีนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของ soft power ในรู ปของ
การใช้ มิติทางวัฒนธรรมจีนที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเป็ นเครื่องมือในการกระตุ้นการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ในระดับ ต่ า งๆ เช่ น ภาพยนตร์
ดนตรี    อาหาร เป็ นต้ น ซึง่ ประเทศอื่นๆ เช่น
เกาหลี ญี่ปนุ่ ประสบความส�ำเร็จมาแล้ ว

การเน้ นให้ เห็นความพยายามของ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ที่ จ ะใช้ น โยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคในระดับภูมภิ าค
(Regional Macroeconomic Development)
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล� ้ำในการพัฒนาระหว่าง
ภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ บนหลักการส�ำคัญ
คื อ การพัฒ นาที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลประโยชน์
ต่อประชาชนในพื ้นที่ (people first) ค�ำนึงถึง
ศักยภาพของพืน้ ที่ (area - based) และ
การประสานการท� ำ งานร่ ว มงานระหว่ า ง
รัฐบาลกลาง ภูมิภาค และท้ องถิ่น รวมทัง้
ภาคส่วนต่างๆ และชุมชนในพื น้ ที่ โดยใช้
กลไกการจัด การในรู ป แบบต่ า งๆ ได้ แ ก่
การวางแผนพัฒ นาในรู ป ของกลุ่ม เมื อ ง
(city cluster) การพัฒนาความร่ วมมือใน
การพัฒนาระหว่างภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศ
และการพั ฒ นาที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ระบบนิ เ วศ
(ecosystem based) และการใช้ นโยบาย
พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ทัง้ การก่อสร้ าง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
โดยเฉพาะรถไฟความเร็ วสูง และโครงสร้ าง
พื ้นฐานทางสังคม (social infrastructure)

เช่น ระบบการศึกษา สาธารณสุข เป็ นต้ น )
เป็ นเครื่ องมื อ ในการพัฒนาในหลายมิ ติ
ได้ แก่ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ (stimulus
economic package) ในช่วงทีป่ ระเทศก�ำลัง
เผชิ ญ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลก ทัง้ ยัง เป็ นการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้ างภายในประเทศ
และการลงทุ น ในต่ า งประเทศ รวมถึ ง
การสร้ างเครือข่ายคมนาคมและความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาระหว่ า งภู มิ ภาคต่ า งๆ
ในประเทศและภูมิภาคประเทศ เช่น ภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN) อนุภูมิภาคลุ่มน� ำ้ โขง
(GMS) เป็ นต้ น
ในปั จจุบนั เราจึงเห็นการลงทุนด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ โลก โดยเฉพาะการขยาย
เครือข่ายรถไฟความเร็วสูง ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์
การส่งเสริ มการลงทุนในประเทศต่างๆ หรื อ
go out strategy ซึ่ง จะได้ ป ระโยชน์ ทัง้
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศและการพัฒ นา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ภูมิ ภ าคลุ่ม น� ำ้ โขงและประชาคมอาเซี ย น
ส่ ว น ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ช น บ ท แ ล ะ
การแก้ ปัญหาความยากจนที่ผ้ เู ขียนเห็นว่า
สอดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาของ
ประเทศไทย คื อ การน� ำ แนวคิ ด เรื่ อง
การพัฒนาบนฐานศักยภาพของพื ้นที่ (area based management) เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชนในพืน้ ที่ในรู ป
ของการจัดกลุม่ เมือง (city cluster) มาเป็ น

เครื่ องมือในการบริ หารการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึง่ นอกจาก
จะกระตุ้นการเจริ ญเติบโตในระดับมหภาค
ของประเทศแล้ ว ยัง ช่ ว ยในการกระจาย
ความเจริญไปสูช่ นบทและลดความเหลือ่ มล� ้ำ
ในการพัฒนาประเทศในภูมิภาคต่างๆ แต่
ประเด็นที่ผ้ ูเขี ยนให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ
และเป็ นประเด็ น ที่ ป ระเทศไทยควรให้
ความส�ำคัญ คือ การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการแก้ ปัญหาข้ อจ�ำกัดด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่
ที่เป็ นสาเหตุของความยากจน เช่น พื ้นที่สงู
หรื อพื น้ ที่ ที่ ไม่ มี คุ ณ ภ าพเพี ยงพอต่ อ
การเกษตรกรรม เป็ นต้ น เพือ่ ให้ พื ้นทีด่ งั กล่าว
มีศกั ยภาพในการพัฒนา หรือรองรับความเสีย่ ง
จากภัยพิบตั ติ า่ งๆ เช่น ปั ญหาน� ้ำท่วม พายุ
การกัดเซาะชายฝั่ ง เป็ นต้ น รวมทังการพั
้
ฒนา
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคที่มีความเจริ ญ
มากกว่ากับภูมิภาคที่มีความเจริ ญน้ อยกว่า
เพือ่ พัฒนาผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนา
ความร่ ว มมื อ ในการพัฒ นาระหว่ า งภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตกของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็ นต้ น
สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงเป็ นหุ้นส่วน
การพัฒนาที่ส�ำคัญของประชาคมอาเซียน
ทัง้ ในรู ปของการสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ประสบการณ์ ก ารพัฒ นาระหว่ า ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างภูมภิ าค
้
งเสริ ม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นๆ รวมทังการส่
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การลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ เพื่อ
พัฒ นาเครื อ ข่ า ยคมนาคม ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู่
การพัฒนาความร่ วมมือในด้ านอื่นๆ ต่อไป
ผู้ที่สนใจเข้ าร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
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ประสบการณ์ตา่ งๆ รวมทังพั
้ ฒนาความร่วมมือ
ระหว่า งกัน โดยเฉพาะที่ จัด โดย IPRCC
สามารถเข้ าไปติดตามก�ำหนดการ หรื อองค์
ความรู้ตา่ งๆ ได้ ตามเว็บไซต์ของ IPRCC

