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ไพศาล หรูพาณิชย์กจิ1

1	ผู้อ�ำนวยกำรกองอำเซียน	2	กรมอำเซียน	กระทรวงกำรตำ่งประเทศ	ควำมเหน็ในบทควำมฉบบันีเ้ป็นควำมเหน็

สว่นตวัของผู้ เขียน	มิใชค่วำมเหน็ของกรมอำเซียนหรือกระทรวงกำรตำ่งประเทศ	

1. บทน�า

สมำคมแห่งประชำชำติเอเชียตะวนั-

ออกเฉียงใต้หรืออำเซียนถือเป็นกลุ่มควำม

ร่วมมือในระดบัภูมิภำคท่ีได้รับกำรยอมรับ

อยำ่งกว้ำงขวำง	ตลอดระยะเวลำกวำ่	40	ปี

ท่ีผำ่นมำ	อำเซียนได้พฒันำมำโดยล�ำดบั	เร่ิม

จำกกลุ่มควำมร่วมมือแบบหลวมๆ	 และ

ค่อยๆ	พฒันำจนก�ำลงัจะก้ำวไปสู่กำรเป็น

ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	Community)	

ในปี	ค.ศ.	2015	

บทควำมฉบบันีจ้ะกลำ่วถงึพฒันำกำร

ของควำมร่วมมือในภมิูภำคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ตัง้แตก่่อนท่ีจะมีกำรจดัตัง้อำเซียนใน

ปี	ค.ศ.	1967	จนกระทัง่มีกำรลงนำมกฎบตัร

อำเซียนในปี	ค.ศ.	2007	เพ่ือรองรับกำรก้ำว

ไปสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี	 ค.ศ.	

2015	 นอกจำกนี	้ บทควำมจะกล่ำวถึง

สิง่ท้ำทำยส�ำหรับอำเซียนในอนำคต

2. ความพยายามในการจัดตัง้องค์กร

ความร่วมมือในภูมิภาคก่อนที่จะมีการ

จดัตัง้อาเซียน

ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ี	2	สิน้สดุลง	

ประเทศต่ำงๆ	 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ทยอยกนัได้รับเอกรำช	สิ่งท้ำทำยท่ีประเทศ

เกิดใหมเ่หลำ่นี	้รวมทัง้ประเทศไทยซึง่เม่ือจะ

สำมำรถด�ำรงควำมเป็นเอกรำชมำได้ต้อง

เผชิญ	 คือ	ภยัคกุคำมจำกกำรแผ่ขยำยของ

ลทัธิคอมมิวนิสต์	ซึง่ได้ก่อตวัขึน้พร้อมกบัยคุ

สงครำมเย็น	นอกจำกนี	้ ควำมขดัแย้งเร่ือง

ข้อพิพำทเขตแดนระหวำ่งประเทศในภมิูภำค	

ก็เป็นสิ่งท้ำทำยท่ีส�ำคญั	ดงันัน้	 ประเทศใน

ภูมิภำคจึงเล็งเห็นถึงควำมส�ำคญัของกำร

แสวงหำแนวทำงท่ีจะร่วมมือกนั	โดยมีควำม

พยำยำมจดัตัง้เวทีควำมร่วมมือขึน้หลำยเวที	

แต่ก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงจริงจงัและ

ประชาคมอาเซียน

อดตี ปัจจุบนั และอนาคต
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ยัง่ยืน	 องค์กรควำมร่วมมือท่ีส�ำคญัซึง่มีมำ

ก่อนอำเซียน	ได้แก่	

2.1	องค์การสนธิสัญญาเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast Asia 

Treaty Organization-SEATO) จดัตัง้ขึน้

ตำม	Southeast	Asia	Collective	Defense	

Treaty	หรือ	Manila	Pact	ในปี	ค.ศ.	1954	

โดยมีส�ำนักงำนอยู่ท่ีกรุงเทพฯ	 ซึ่งปัจจุบนั

เป็นท่ีตัง้ของกระทรวงกำรตำ่งประเทศ	SEATO	

เป็นข้อริเร่ิมท่ีได้รับกำรผลกัดนัโดยสหรัฐฯ	

ประกอบด้วยสมำชิก	 8	 ประเทศ	 ได้แก่	

สหรัฐอเมริกำ	องักฤษ	ฝร่ังเศส	ออสเตรเลีย	

นิวซีแลนด์	ปำกีสถำน	 ฟิลิปปินส์	 และไทย	

มีเป้ำประสงค์หลัก	 คือ	 กำรรวมกลุ่มเพ่ือ

เป็นพันธมิตรทำงกำรทหำรในกำรต่อต้ำน

ภัยคุกคำมของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้	SEATO	ถกูคำดหวงัให้เป็น	

NATO	แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	 แม้ว่ำ

ประเทศสมำชิกท่ีเป็นชำตใินเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้จะมีอยูเ่พียง	2	ประเทศ	เทำ่นัน้	 คือ	

ไทยและฟิลปิปินส์							

ด้วยควำมหลำกหลำยของสมำชิก	

SEATO	จงึไมส่ำมำรถด�ำเนินกำรได้อยำ่งมี

ประสทิธิภำพ	ประเทศสมำชิกพยำยำมหลกีเลีย่ง

ข้อผูกมัดต่ำงๆ	 โดยเฉพำะข้อผูกมัดทำง

ทหำร	 องักฤษและฝร่ังเศสเข้ำเป็นสมำชิก	

เน่ืองจำกกำรขอร้องของสหรัฐฯ	ควำมสนใจ

ของฝร่ังเศสต่อ	 SEATO	 ลดลงอย่ำงมำก	

ภำยหลงักำรถอนตวัของฝร่ังเศสจำกเวียดนำม	

อังกฤษลดควำมส�ำคัญท่ีให้ต่อ	 SEATO	

อย่ำงมำกเช่นกัน	 ภำยหลงักำรเผชิญหน้ำ

ระหวำ่งอินโดนีเซียและมำเลเซียได้สิน้สดุลง	

ในปี	ค.ศ.	1966	ปำกีสถำนได้ขอถอนตวัจำก

กำรเป็นสมำชิกในปี	 ค.ศ.	 1973	 เน่ืองจำก

ไมพ่อใจท่ี	SEATO	ไมส่ำมำรถให้ควำมชว่ยเหลอื

แก่ปำกีสถำนในปัญหำควำมขัดแย้งกับ

อินเดีย	ตอ่มำในปี	ค.ศ.	1974	ฝร่ังเศสได้ขอ

ถอนตวัจำก	SEATO	ควำมส�ำคญัของ	SEATO	

แทบจะหมดสิน้ไปโดยสิน้เชิงภำยหลงักำรสิน้สดุ

ของสงครำมเวียดนำมในปี	ค.ศ.	1975	ในท่ีสดุ	

SEATO	ก็ถกูยบุเลกิไปในปี	ค.ศ.	1977	

2.2	สมาคมแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Association of Southeast Asia-

ASA)	จดัตัง้ขึน้ในปี	ค.ศ.	1961	โดยกำรริเร่ิม

ของ	Tunku	Abdul	Rahman	นำยกรัฐมนตรี

มำเลเซีย	 สมำชิกประกอบด้วย	 มำเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	 และไทย	 ASA	 แตกต่ำงจำก	

SEATO	คือ	เป็นกำรรวมกลุม่ของประเทศใน

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เท่ำนัน้	 เป้ำหมำย

ของ	ASA	จงึมุง่เน้นประเดน็ในภมิูภำคเป็นหลกั	
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อย่ำงไรก็ดี	 ภำยหลงัท่ีมีกำรปรับโครงสร้ำง

ของสหพนัธรัฐมำเลเซียโดยกำรผนวกรวม

ซำบำห์และซำรำวคัเข้ำไว้ด้วย	ประธำนำธิบดี	

ซ	ูกำร์	โน	ของอินโดนีเซียได้ประกำศนโยบำย

เผชิญหน้ำกบัมำเลเซีย	หรือท่ีเรียกในภำษำ

อินโดนีเซียวำ่	“Konfrontasi”	(Confrontation)	

ในประเด็นเร่ืองอธิปไตยเหนือดินแดนทำง

ตอนเหนือของเกำะบอร์เนียว	 (ซำบำห์	 และ

ซำรำวคั)	ในขณะท่ีฟิลปิปินส์	ก็ประกำศอ้ำง

สิทธิเหนือรัฐซำบำห์2	 ASA	 จึงตกอยู่ใน

สภำวะหมดสภำพไปโดยปริยำย		

2.3  Maph i l i ndo (Ma lays ia , 

Philippines, and Indonesia) Confederation		

เป็นกำรรวมกลุ่มเพ่ือจดัตัง้สมำพนัธรัฐ	 ซึ่ง

ประกอบด้วยประเทศท่ีมีเชือ้สำยมำเลย์	

3	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	และ

ฟิลิปินส์	 ผู้น�ำของทัง้	 3	 ประเทศได้ประชุม

ร่วมกนัครัง้แรกในปี	ค.ศ.	1963	ท่ีกรุงมะนิลำ	

อยำ่งไรก็ดี	ควำมพยำยำมท่ีจะจดัตัง้สมำพนัธรัฐ

ดงักลำ่วต้องพบกบัปัญหำ	ภำยหลงัท่ีอินโดนีเซีย

ได้ประกำศนโยบำยเผชิญหน้ำ	(Konfrontasi)	

กับมำเลเซีย	Maphilindo	 ถูกมองว่ำเป็น

กลยุทธ์ของฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียท่ี

จะหยุดยัง้ควำมพยำยำมในกำรจัดตัง้

สหพนัธรัฐมำเลเซีย	ซึง่ประกอบด้วยมำเลเซีย	

ซำบำห์	 และซำรำวคั	Maphilindo	 จึงมีอนั

ต้องล้มเลิกไป	 เม่ือสหพันธรัฐมำเลเซีย

จัดตัง้ขึน้ได้ส�ำเร็จในวันท่ี	 16	 กันยำยน	

ค.ศ.1963	และได้ประกำศตดัควำมสมัพนัธ์

ทำงกำรทตูกบัฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียใน

เวลำตอ่มำ	

ในขณะท่ีควำมขดัแย้งระหวำ่งมำเลเซีย

และฟิลปิปินส์จ�ำกดัอยูเ่ฉพำะในด้ำนกำรเมือง

และกำรทตู	ควำมขดัแย้งระหวำ่งอินโดนีเซีย

และมำเลเซียได้ทวีควำมรุนแรงถึงขัน้ท่ี

อินโดนีเซียได้สง่หน่วยคอมมำนโดบกุจู่โจม

เข้ำไปในดนิแดนของมำเลเซีย	แตถ่กูมำเลเซีย

จบัได้	มำเลเซียจงึได้ร้องขอให้องักฤษเข้ำมำ

แทรกแซงชว่ยเหลือ	องักฤษได้สง่กองเรือมำ

ลำดตระเวนในบริเวณชำยฝ่ังของอินโดนีเซีย	

ซึง่หำกอินโดนีเซียใช้ก�ำลงัตอบโต้	สงครำม

ก็คงจะอบุตัิขึน้	 ท่ำมกลำงภำวะตรึงเครียด

ดงักลำ่ว	มำเลเซียได้ขอร้องให้ไทยเข้ำไปชว่ย

ไกลเ่กลีย่ข้อพิพำทกบัฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงผู้ น�ำของ

ฟิลปิปินส์	โดยนำยเฟอร์ดินำน	มำร์กอส	ได้

ขึน้ครองอ�ำนำจ	มำเลเซียและฟิลิปปินส์ได้

หนัมำฟืน้ฟคูวำมสมัพนัธ์กนัอีกครัง้	ในขณะท่ี

อินโดนีเซียก็มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ น�ำจำก

ประธำนำธิบดี	ซ	ูกำร์	โน	มำเป็นประธำนำธิบดี	

ซ	ูฮำร์	โต	บรรยำกำศทำงกำรเมืองในภมิูภำค

เร่ิมดีขึน้	 เปิดทำงส�ำหรับกำรจัดตัง้กลุ่ม

ควำมร่วมมือใหม่ในภมิูภำค	ซึง่ก�ำลงัเผชิญ

กับภัยคุกคำมจำกกำรแผ่ขยำยของลัทธิ

คอมมิวนิสต์และควำมตรึงเครียดจำก

สงครำมเวียดนำมท่ีก�ำลังทวีควำมรุนแรง

มำกขึน้โดยล�ำดบั	 รวมทัง้ควำมขดัแย้งทำง

เชือ้ชำตท่ีิได้ปะทขุึน้ในบำงประเทศ

2	ฟิลิปปินส์อ้ำงสิทธิเหนือบริเวณภำคตะวนัออกของซำบำห์	บนพืน้ฐำนว่ำ	ในปี	ค.ศ.	1703	สลุต่ำนของบรูไนฯ	ได้ยกพืน้ท่ีบริเวณ

ดงักล่ำวให้สุลต่ำนแห่งซูลู	(Sulu)	ซึ่งปัจจุบนัเป็นเกำะหนึ่งในภำคใต้ของฟิลิปินส์	อย่ำงไรก็ดี	เน่ืองจำกรัฐบำลฟิลิปปินส์มิได้

ให้กำรยอมรับอ�ำนำจอธิปไตยของสลุตำ่นแหง่ซลู	ูจงึท�ำให้ข้ออ้ำงของฟิลปิปินส์ไมมี่น�ำ้หนกัมำกนกั	และต้องยอมยกเลกิข้ออ้ำงเหนือ

ซำบำห์ไปในท่ีสดุ		
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3. สมาคมแห่งประชาชาตเิอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 

Nations - ASEAN) : จุดเร่ิมต้นของการ

รวมตวัในภมูภิาค

กำรเผชิญหน้ำระหว่ำงประเทศใน

ภมิูภำค	โดยเฉพำะในกรณีของมำเลเซียและ

อินโดนีเซีย	 ซึ่งเกือบจะน�ำไปสู่กำรใช้ก�ำลงั	

และควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันเพ่ือ

เผชิญกับภัยคุกคำมจำกลทัธิคอมมิวนิสต์	

ซึง่ก�ำลงัแผข่ยำยอยำ่งรวดเร็วในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้	ท�ำให้ประเทศในภมิูภำคเร่ิมเลง็เหน็

ถึงควำมจ�ำเป็นท่ีจะต้องร่วมมือกันจดัตัง้

องค์กรควำมร่วมมือในภูมิภำคขึน้มำใหม	่

แม้วำ่ท่ีผำ่นมำจะไมค่อ่ยประสบควำมส�ำเร็จ

อยำ่งจริงจงัและยัง่ยืนก็ตำม		

แนวคดิกำรจดัตัง้องค์กรควำมร่วมมือ

ในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้หรือท่ีรู้จกั

ในภำยหลงัในนำมของอำเซียน	 มีมำก่อนท่ี

จะมีกำรจดัตัง้อำเซียนในปี	ค.ศ.	1967	ไทย

ซึ่งได้รับกำรขอร้องให้เข้ำไปช่วยไกล่เกลี่ย

กรณีพิพำทระหว่ำงมำเลเซียกบัอินโดนีเซีย

และฟิลปิปินส์	ได้เสนอแนวคดิกำรจดัตัง้องค์กร

ควำมร่วมมือในภมิูภำคขึน้มำแทนท่ีองค์กร

ต่ำงๆ	 ท่ีได้จดัตัง้มำก่อนหน้ำและมีอนัต้อง

ล้มเลกิไป	

ดร.ถนดั	คอมนัตร์	รัฐมนตรีตำ่งประเทศ

ของไทยได้มีโอกำสพดูคยุหำรือกบันำยอำดมั			

มำลิก	 รัฐมนตรีต่ำงประเทศของอินโดนีเซีย

ในระหว่ำงงำนเลีย้ง	 ซึ่งไทยเป็นเจ้ำภำพ

เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ เ ข้ำ ร่วมประชุมยุติ

ข้อพิพำทระหว่ำงมำเลเซีย	 อินโดนีเซียและ

ฟิลปิปินส์	โดยในโอกำสดงักลำ่ว	ไทยได้เสนอ

กบัอินโดนีเซียว่ำ	 ถึงเวลำแล้วท่ีอินโดนีเซีย

ควรจะต้องเข้ำมำมีส่วนในกำรสร้ำงองค์กร

เพ่ือสง่เสริมควำมร่วมมือในภมิูภำค	นำยอำดมั	

มำลกิ	ตอบรับแนวคดิดงักลำ่วในทนัที	แตข่อ

เวลำกลบัไปหำรือกบัรัฐบำลอินโดนีเซียก่อน	

ในต้นเดือนสิงหำคม	 ค.ศ.	 1967	

รัฐมนตรีต่ำงประเทศอินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	

มำเลเซีย	และสงิคโปร์	ได้ตอบรับค�ำเชิญของ	

ดร.ถนัด	 คอมันตร์	 มำร่วมประชุมเพ่ือ

พิจำรณำจัดตัง้องค์กรควำมร่วมมือใน

ภูมิภำค	 กำรประชุมอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

ได้ถูกจัดขึน้ท่ีบ้ำนพักรับรองริมชำยหำด

บำงแสน	ซึง่ในสมยันัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัมำกนกั

ในหมู่ชำวต่ำงประเทศ	 เดิมทีจะมีเพียง	

4	 ประเทศเท่ำนัน้ท่ีจะเข้ำร่วมในกำรหำรือ	

ได้แก่	 อินโดนีเซีย	 ฟิลปิปินส์	มำเลเซีย	และ

ไทย	แตส่งิคโปร์บงัเอิญได้ทรำบขำ่ววำ่	จะมี

กำรประชมุหำรือเพ่ือจดัตัง้องค์กรควำมร่วมมือ

ในภูมิภำค	 จึงขอให้ไทยช่วยสนับสนุนให้

สิงคโปร์ได้เข้ำร่วมในกำรประชุมดังกล่ำว

ด้วย	 ซึ่งไทยก็ยินดีสนับสนุน	 ดังนัน้	 จึงมี

ประเทศท่ีเข้ำร่วมในกำรหำรือทัง้สิน้	 5	

ประเทศ	ควำมจริงแล้วยงัมีอีกหนึง่ประเทศท่ี

พยำยำมจะขอเข้ำร่วมด้วยเช่นกัน	 แต่ถูก

ปฏิเสธไป	คือ	ศรีลงักำ	
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กำรประชมุเพ่ือจดัตัง้อำเซียนใช้เวลำ

ยำวนำนถงึ	4	วนั	จงึสำมำรถบรรลผุลในท่ีสดุ	

ในวันท่ี	 8	 สิงหำคม	 ค.ศ.1967	 รัฐมนตรี

ตำ่งประเทศของทัง้	5	ชำต	ิเดนิทำงกลบัมำยงั

กรุงเทพฯ	 เพ่ือร่วมลงนำมปฏิญญำอำเซียน	

(ASEAN	Declaration)	หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไป

วำ่	ปฏิญญำกรุงเทพฯ	(Bangkok	Declaration)	

เพ่ือจัดตัง้สมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้	(Association	of	Southeast	

Asian	Nations	-	ASEAN)	ณ	วงัสรำญรมย์	

ซึง่เป็นท่ีตัง้ของกระทรวงกำรตำ่งประเทศใน

ขณะนัน้	(ช่ือยอ่	อำเซียน	(ASEAN)	เป็นช่ือท่ี

นำยอำดมั	มำลกิ	 รัฐมนตรีตำ่งประเทศของ

อินโดนีเซียเป็นผู้ เสนอ)

ภำยหลงักำรจดัตัง้อำเซียนได้เพียง	1	ปี	

ควำมน่ำเช่ือถือของอำเซียนในฐำนะองค์กร

ควำมร่วมมือในภมิูภำคก็ได้รับกำรทดสอบ	

ควำมขดัแย้งระหวำ่งมำเลเซียและฟิลปิปินส์

เร่ืองอธิปไตยเหนือรัฐซำบำห์ได้ปะทุขึน้

อีกครัง้	 ในเดือนพฤศจิกำยน	 ค.ศ.1968	

ทัง้สองประเทศเรียกเอกอคัรรำชทตูของตน

กลับประเทศ	 อำเซียนจึงถูกปรำมำสว่ำ	

คงจะตัง้อยู่ได้ไม่นำนเช่นเดียวกับองค์กร

ควำมร่วมมือท่ีจดัตัง้ก่อนหน้ำนี	้

อย่ำงไรก็ดี	 อำเซียนสำมำรถยืนหยดั	

พฒันำและเจริญเตบิโตมำได้โดยล�ำดบั	ผำ่น

เหตกุำรณ์ต่ำงๆ	 มำกมำยทัง้ร้ำยและดี	 ซึ่ง

ทัง้หมดนีไ้ด้ช่วยให้กลุ่มควำมร่วมมือใน

ภูมิภำคแห่งนี	้ ซึ่งเป็นข้อริเร่ิมของประเทศ

ในภูมิภำค	 เข้มแข็งเป็นท่ียอมรับในฐำนะ	

องค์กรภมิูภำคท่ีประสบควำมส�ำเร็จมำกท่ีสดุ

แหง่หนึง่	แม้จะถกูวิพำกษ์วิจำรณ์อยูเ่สมอๆ	

วำ่	เช่ืองช้ำและขำดประสทิธิภำพ	พฒันำกำร

ของอำเซียนสำมำรถแบง่ออกได้เป็น	4	ระยะ	

ดงันี ้

ระยะที่หน่ึง (1967 - 1975) : ช่วงเร่ิม

จดัตัง้ในปี ค.ศ. 1967 ถงึช่วงที่เวียดนาม

สามารถรวมชาตไิด้ส�าเร็จในปี ค.ศ. 1975 

ในระยะแรกๆ	ของกำรจดัตัง้	อำเซียน

ยงัเป็นเพียงกลุม่ควำมร่วมมือแบบหลวมๆ	ท่ี

ก�ำลงัเผชิญกบัสิ่งท้ำทำยหลำยประกำร	 ซึง่

คุกคำมต่อควำมอยู่รอดของอำเซียน	 ในปี	

ค.ศ.	 1968	 ปัญหำข้อพิพำทเร่ืองอธิปไตย

เหนือรัฐซำบำร์ระหวำ่งมำเลเซียและฟิลปิปินส์

ได้ปะทขุึน้อีก	ในขณะท่ีควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง

มำเลเซียและอินโดนีเซียก็เลวร้ำยลงอีกเชน่กนั	

ในปีเดียวกนั	 องักฤษได้ประกำศถอนทหำร

ออกจำกมำเลเซียและสงิคโปร์			

ในปี	 ค.ศ.	 1969	 สหรัฐฯ	 ประกำศ	

“Guam	Doctrine”	แสดงควำมประสงค์ท่ีจะ

ไม่มีบทบำททำงทหำรโดยตรงในเอเชีย	 ซึ่ง

น�ำไปสูก่ำรลดก�ำลงัทหำรของสหรัฐฯ	ในเวียดนำม	

ในขณะท่ีจีนและรัสเซียพยำยำมแข่งขนักนั

ขยำยอิทธิพลของตนในเอเชีย	รัสเซียพยำยำม

สง่เสริมควำมสมัพนัธ์กบัประเทศในภมิูภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพ่ือปิดล้อมกำร

แผ่ขยำยอิทธิพลของจีน	 ด้วยกำรส่งเสริม

ควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัเวียดนำม	ซึง่ท�ำให้จีน
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หนัมำแสดงทำ่ทีท่ีเป็นมิตรกบัอำเซียนมำกขึน้	

และสนับสนุนหลกักำรของอำเซียนในกำร

ให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น

เขตสนัตภิำพ	เสรีภำพและเป็นกลำง	พร้อมกบั

ประกำศไม่สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของ

ขบวนกำรก่อควำมไมส่งบในภมิูภำค

ด้วยปัจจัยแวดล้อมทัง้ภำยในและ

ภำยนอกดงักลำ่ว	ควำมสนใจของอำเซียนจงึ

มุง่ไปท่ีประเดน็ควำมมัน่คงเป็นหลกั	มำเลเซีย

ได้เสนอให้มีกำรประกำศควำมเป็นกลำงของ

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพ่ือลด

กำรแข่งขนัของมหำอ�ำนำจนอกภมิูภำค	ซึง่

น�ำไปสู่กำรลงนำมปฏิญญำว่ำด้วยเขตแห่ง

สันติภำพ	 เสรีภำพ	 และควำมเป็นกลำง	

(Declaration	 on	 the	 Zone	 of	 Peace,	

Freedom	and	Neutrality	-	ZOPFAN)	ใน

กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศอำเซียน

สมยัพิเศษ	ท่ีกรุงกวัลำลมัเปอร์	เม่ือวนัท่ี	27	

พฤศจิกำยน	ค.ศ.1971	แม้วำ่	ZOPFAN	จะ

มีควำมส�ำคัญเชิงสัญลักษณ์เท่ำนัน้	 แต่

ปฏิญญำฉบับนีก็้ถือเป็นก้ำวส�ำคัญของ

อำเซียนในกำรมีนโยบำยกบัภำยนอกร่วมกนั

เป็นครัง้แรก

ระยะที่ สอง (1975 - 1983) : 

คอมมวินิสต์ครอบง�าอนิโดจนีได้ทัง้หมด

ในปี ค.ศ.	1976 และอาเซียนพยายาม

พึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกจิ

วัน ท่ี 	 30	 เมษำยน	 ค.ศ. 	 1975	

เ วียดนำมเหนือสำมำรถยึดกรุงไซ่ง่อน

เมืองหลวงของเวียดนำมใต้ได้ส�ำเร็จ	และได้

ประกำศชัยชนะอย่ำงเด็ดขำดในสงครำม

เวียดนำม	ซึง่ได้น�ำไปสูก่ำรรวมชำตไิด้ส�ำเร็จ

ในท่ีสดุ	 ในปีเดียวกนั	 ในกมัพชูำ	 เขมรแดง

สำมำรถยดึกรุงพนมเปญและโคน่ล้มรัฐบำล

ของนำยพลลอนนอลได้ส�ำเร็จในวันท่ี	 17	

เมษำยน		ค.ศ.	1975	ในลำว	พรรคคอมมิวนิสต์

ประเทศลำว	 ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำก

สหภำพโซเวียตและเวียดนำมเหนือ	สำมำรถ

ยึดอ�ำนำจและบีบบงัคบัให้เจ้ำสว่ำงวฒันำ	

เจ้ำมหำชีวิตของลำว	 สละรำชย์สมบตัิ	 ใน

วนัท่ี	2	ธนัวำคม	ค.ศ.	1975

อินโดจีนได้ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ

คอมมิวนิสต์อย่ำงสมบรูณ์	ประเทศสมำชิก

อำเซียนเร่ิมวิตกกังวลถึงควำมไม่แน่นอน

ทำงกำรเมืองและควำมมัน่คงในภมิูภำค	และ

เร่ิมไม่มั่นใจในกำรพึ่งพำสหรัฐฯ	 ในด้ำน

ควำมมัน่คง	 โดยเกรงวำ่	ประเทศของตนจะ

ตกอยูใ่ต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ตำมทฤษฎี

ล้มตำมกนั	 (Domino	 Theory)	 ภยัคกุคำม

จำกลัทธิคอมมิวนิสต์จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ

ท่ีท�ำให้ประเทศสมำชิกอำเซียน	 ซึ่งมีควำม

แตกตำ่งหลำกหลำยทัง้ในทำงกำรเมืองและ

สงัคมจ�ำเป็นต้องจบัมือกนัอยำ่งเหนียวแน่น	

เพ่ือเผชิญกับภัยคุกคำมดังกล่ำวร่วมกัน	

โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงภำยหลงักำรถอนตวัของ

สหรัฐฯ	

ในปี	 ค.ศ.	 1976	 ผู้น�ำอำเซียนได้พบ

หำรือกนัเป็นครัง้แรกท่ีบำหล	ีประเทศอินโดนีเซีย	
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ในกำรประชุมสุดยอดครัง้ปฐมฤกษ์นีมี้ขึน้

หลงัจำกท่ีอำเซียนจดัตัง้มำได้เกือบ	 10	 ปี	

สำระส�ำคญัของกำรประชมุสดุยอดในครัง้นี	้

คือ	 กำรลงนำมเอกสำรส�ำคญัสองฉบบั	 คือ	

ปฏิญญำสมำนฉนัท์อำเซียน	 (Declaration	

of	ASEAN	Concord)	และสนธิสญัญำไมตรี

และควำมร่วมมือในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	

(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	(TAC)	

in	 Southeast	 Asia)	 ซึ่งเน้นหลักกำรไม่

แทรกแซงกันและกำรแก้ไขข้อขัดแย้งโดย

สันติวิ ธี 	 TAC	 เป็นเอกสำรท่ีสะท้อนวิถี

กำรด�ำเนินควำมสมัพนัธ์และร่วมมือกนัของ

ประเทศสมำชิกอำเซียน	 ในช่วงแรก	 TAC	

ไมไ่ด้รับควำมส�ำคญั	แตต่อ่มำได้ถกูก�ำหนด

ให้เป็นเอกสำรส�ำคญัส�ำหรับประเทศท่ีจะเข้ำ

เป็นสมำชิกอำเซียนและประเทศท่ีประสงค์

จะเข้ำร่วมกำรประชมุสดุยอดเอเชียตะวนัออก	

นอกจำกเอกสำรส�ำคัญ	 2	 ฉบับดังกล่ำว	

ผู้น�ำอำเซียนยงัให้ควำมเหน็ชอบกบักำรจดัตัง้

ส�ำนกัเลขำธิกำรอำเซียนขึน้ท่ีกรุงจำกำร์ตำ	

ภำยหลงักำรประชุมสดุยอดอำเซียน

ครัง้แรกและกำรลงนำม	TAC	 ได้เพียง	 2	 ปี	

อำเ ซียนต้องเผชิญกับภัยคุกคำมด้ำน

ควำมมัน่คงท่ีส�ำคญัและคำดไมถ่งึ	โดยในปี	

ค.ศ.	1978	เวียดนำมได้บกุยดึครองกมัพชูำ

แบบสำยฟ้ำแลบ	อำเซียนต้องเผชิญหน้ำกบั

ควำมก้ำวร้ำวทำงกำรทหำรของเวียดนำม

และปัญหำผู้อพยพท่ีตำมมำ	ซึง่ท�ำให้อำเซียน

ต้องผนึกก�ำลงัต่อต้ำนกำรยึดครองกมัพชูำ

ของเวียดนำม	โดยกำรสนบัสนนุรัฐบำลผสม	

3	ฝ่ำยของกมัพชูำ	ภำยใต้กำรน�ำของเจ้ำนโรดม	

สีหนุ	 เพ่ือให้รัฐบำลผสมดังกล่ำวสำมำรถ

รักษำท่ีนัง่ในสหประชำชำติ	และผลกัดนัมติ

ของสมชัชำใหญ่แห่งสหประชำชำติ	 ในกำร

ประณำมกำรยดึครองกมัพชูำของเวียดนำม	

ซึง่รู้จกักนัในนำมของ	“ASEAN	Resolution”	

ควำมพยำยำมร่วมกนัของอำเซียนใน

กำรต่อ ต้ำนกำรยึดครองกัมพูชำของ

เวียดนำม	 ในท่ีสดุก็บรรลผุล	 เม่ือเวียดนำม

ประกำศถอนทหำรออกจำกกัมพูชำในปี	

ค.ศ.	 1989	 และมีกำรลงนำมสนธิสญัญำ

สนัตภิำพท่ีกรุงปำรีสในปี	ค.ศ.	1991	ควำม

ส�ำเร็จในกำรด�ำเนินกำรทำงกำรทตู	ในปัญหำ

กัมพูชำ	 ท�ำให้อำเซียนได้รับกำรยอมรับ

มำกย่ิงขึน้ในเวทีระหวำ่งประเทศ

อย่ำงไรก็ดี	 แม้ว่ำในทำงกำรเมือง

ระหวำ่งประเทศ	อำเซียนจะประสบควำมส�ำเร็จ

จนได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง	 แต่

ในทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ	 ซึ่งเป็น

ประเด็นส�ำคัญประกำรหนึ่งในปฏิญญำ

กรุงเทพฯ	 กลบัไม่ค่อยมีควำมคืบหน้ำเป็น

รูปธรรมมำกนกั	แม้วำ่อำเซียนจะได้พยำยำม

ด�ำ เ นินกำรในด้ำนต่ำงๆ	 เ พ่ือส่ง เส ริม

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ	เชน่	กำรจดักำร

ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นประจ�ำ	 และ

กำรจัดท�ำโครงกำรอุตสำหกรรมอำเซียน		

(ASEAN	Industrial	Projects	-	AIPs)	ในปี	

ค.ศ.	1976	เพ่ือสง่เสริมอตุสำหกรรมขนำดใหญ่
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ประเภทตำ่งๆ	ในประเทศสมำชิก	เชน่	โรงงำน

ผลติปุ๋ ยเคมี	

ในปี	ค.ศ.	1977	อำเซียนได้ริเร่ิมจดัท�ำ	

ควำมตกลง	 Pre ferent ia l 	 T rad ing	

Arrangements	 (PTA)	 เพ่ือให้สิทธิพิเศษ

ทำงกำรค้ำในรำยกำรสนิค้ำท่ีก�ำหนดระหวำ่ง

ประเทศสมำชิกอำเซียน		ในปี	ค.ศ.	1981	ได้

มีกำรจัดท�ำโครงกำร	 ASEAN	 Industrial	

Complementation	 (AIC)	Scheme	 เพ่ือ

ส่งเสริมกำรผลิตชิน้ส่วนและกำรประกอบ

ชิน้สว่นอตุสำหกรรม	ในปี	ค.ศ.	1982	อำเซียน

ได้ท�ำกำรศึกษำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

อตุสำหกรรมเพ่ือลดกำรน�ำเข้ำสนิค้ำเคมีและ

อตุสำหกรรมหนกั	ตำมข้อเสนอแนะของคณะ

ผู้ เช่ียวชำญจำกสหประชำชำติ	 ในปี	 ค.ศ.	

1986	 ได้มีกำรริเ ร่ิมโครงกำร	 ASEAN	

Industrial	Joint	Venture	(AIJV)	เพ่ือสง่เสริม

กำรร่วมลงทนุในอตุสำหกรรม			

	 โครงกำรต่ำงๆ	 ดังกล่ำว	 มีควำม

ก้ำวหน้ำไม่มำกนกั	 เน่ืองจำกปัญหำในกำร

ประสำนงำนระหวำ่งหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ

ในประเทศสมำชิก	 และควำมไม่ลงตวัของ

โครงสร้ำงอตุสำหกรรมของประเทศสมำชิก	

อย่ำงไรก็ดี	 โครงกำรและข้อริเ ร่ิมต่ำงๆ	

ดงักลำ่วถือเป็นควำมพยำยำมท่ีเป็นรูปธรรม

ร่วมกนัของอำเซียนท่ีจะสง่เสริมควำมร่วมมือ

ทำงเศรษฐกิจร่วมกนั

ระยะที่สาม (1983 - 1999) : ช่วงที่มี

การริเร่ิมยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่และ

การขยายสมาชกิครบ 10 ประเทศ   

ในชว่งกลำงทศวรรษท่ี	1980	ประเทศ

สมำชิกอำเ ซียนได้ปรับเปลี่ยนโยบำย

เศรษฐกิจจำกกำรส่งเสริมกำรผลิตเพ่ือ

ทดแทนกำรน�ำเข้ำไปสูก่ำรสง่เสริมกำรผลิต

เพ่ือส่งออก	 โดยอำศัยเงินลงทุนจำกต่ำง

ประเทศ	ชว่งระยะเวลำดงักลำ่วตรงกบัชว่งท่ี

มีกำรลงนำมข้อตกลงพลำซำ่	(Plaza	Accord)3	

ในปี	 ค.ศ.	 1985	 ซึ่งน�ำไปสู่กำรแข็งค่ำของ

เงินเยนญ่ีปุ่ น	ภำคอตุสำหกรรมของญ่ีปุ่ นจงึ

จ�ำเป็นต้องย้ำยฐำนกำรผลิตมำยงัประเทศ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	

ในทำงกำรเมือง	ภำยหลงัท่ีมีกำรถอน

ทหำรของเวียดนำมออกจำกกัมพูชำในปี	

ค.ศ.	1989	ประเดน็ซึง่เปรียบเสมือนแมเ่หลก็

ท่ีดงึอำเซียนให้หนัมำร่วมมือกนัอยำ่งแขง็ขนั

จนได้รับกำรยอมรับในเวทีระหว่ำงประเทศ

ได้หมดสิน้ไป	กำรสง่เสริมควำมร่วมมือด้ำน

เศรษฐกิจจึงไ ด้ รับควำมสนใจมำกขึ น้	

ประกอบกับกำรเจรจำกำรค้ำรอบอุรุกวัย	

ภำยใต้	GATT	 ใกล้จะบรรลผุล	อำเซียนจึง

ต้องหนัมำให้ควำมส�ำคญักับประเด็นเร่ือง

เศรษฐกิจมำกขึน้	เพ่ือแสดงให้เหน็วำ่อำเซียน

ยังมีบทบำทและควำมส�ำคัญอยู่ต่อไป	

ในกำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ท่ี	4	ในปี	

ค.ศ.	1992	ผู้น�ำอำเซียนเหน็ชอบกบัข้อเสนอ

ของไทยท่ีให้มีกำรจดัตัง้เขตกำรค้ำเสรีอำเซียน	

(ASEAN	Free	Trade	Area	-	AFTA)

	

3	ข้อตกลงระหวำ่งรัฐมนตรีคลงัและประธำนธนำคำรกลำงของประเทศอตุสำหกรรมส�ำคญั	5	ประเทศ	ได้แก่	สหรัฐฯ	ฝร่ังเศส	องักฤษ	
เยอรมนั	และญ่ีปุ่ น	เพ่ือท่ีจะเข้ำไปแทรกแซงในตลำดแลกเปลีย่นเงิน	เพ่ือท�ำให้คำ่เงินดอลลำร์สหรัฐฯ	ออ่นคำ่ลง	ข้อตกลงฯ	ได้มีกำร
ลงนำมท่ีโรงแรมพลำซำ่	นครนิวยอร์ก	เม่ือวนัท่ี	22	พฤษภำคม	ค.ศ.	1985
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ในด้ำนควำมมัน่คงในภมิูภำค	อำเซียน

ได้พยำยำมเพ่ิมบทบำทของตนหลงัสิน้สุด

ของยคุสงครำมเยน็และปัญหำควำมขดัแย้ง

ในกมัพชูำ	 โดยกำรจดัตัง้กรอบกำรประชมุ

วำ่ด้วยควำมร่วมมือด้ำนกำรเมืองและควำม

มัน่คงในเอเชีย-แปซฟิิก	(ASEAN	Regional	

Forum-ARF)	 ซึ่งมี	 กำรประชุมครัง้แรกท่ี

กรุงเทพฯ	เม่ือวนัท่ี	25	กรกฎำคม	ค.ศ.1994	

โดยอำศยัประสบกำรณ์ท่ีได้จำกกำรจดัประชมุ	

Post	Ministerial	Meeting	(PMC)	โดยมี

เป้ำหมำยเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง	

โดยเฉพำะภยัคกุคำมของจีน	อนัเน่ืองมำจำก

ข้อพิพำทในทะเลจีนใต้	 ซึ่งปะทุขึน้เม่ือปี	

ค.ศ.	1992	และเพ่ือเป็นเวทีในกำรเสริมสร้ำง

ควำมไว้เนือ้เช่ือใจในด้ำนควำมมั่นคงใน

ภมิูภำคเอเชียแปซฟิิก

ในเดือนธนัวำคม	ค.ศ.	1995	ไทยได้มี

โอกำสเป็นเจ้ำภำพจัดประชุมสุดยอด

อำเซียนครัง้แรกและเป็นครัง้ท่ี	5	ของอำเซียน	

ในกำรประชุมสุดยอดครัง้นี	้ เวียดนำมได้

เข้ำร่วมเป็นครัง้แรก	 ภำยหลงัท่ีได้เข้ำเป็น

สมำชิกในเดือนกรกฎำคม	 ปีเ ดียวกัน	

นอกจำกนี	้ ยังได้มีกำรเชิญผู้ น�ำประเทศ

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีก	3	ประเทศ	ได้แก่	

ลำว	 กมัพชูำ	 และพม่ำ	 ซึ่งยงัไม่ได้เข้ำเป็น

สมำชิกอำเซียนมำพบหำรือกบัผู้น�ำอำเซียน

ด้วย	 ซึ่งถือเป็นครัง้แรกในประวัติศำสตร์

ท่ีผู้น�ำของประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ทัง้	10	ประเทศ	ได้มำพบกนัอยำ่งพร้อมหน้ำ

พร้อมตำ

ในกำรประชุมครัง้นี	้ ผู้น�ำอำเซียนได้

ตกลงท่ีจะพบหำรือกนัเป็นประจ�ำทกุปี	 โดย

จะมีกำรประชมุอย่ำงเป็นทำงกำรทกุๆ	 3	 ปี	

ในระหว่ำงนัน้ให้มีกำรประชมุสดุยอดอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำร	เพ่ือให้ผู้น�ำอำเซียนได้มีโอกำส

พบหำรือกนัเป็นประจ�ำทกุปี	นอกจำกนี	้ผู้น�ำ

อำเซียนยงัได้ลงนำมสนธิสญัญำวำ่ด้วยเขต

ปลอดอำวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	(Treaty	on	the	

Southeast		Asia		Nuclear	

Weapon	 Free	 Zone	:	

SEANWFZ)	 เ พ่ือให้

ภมิูภำคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้เป็นเขตปลอด

อำวธุนิวเคลียร์	 รวมทัง้

กำกนิวเคลียร์และวสัดุท่ีมีสำรกัมมนัตรังสี		

ซึง่สอดคล้องเจตนำรมณ์ในปฏิญญำวำ่ด้วย

เขตแห่งสนัติภำพ	 เสรีภำพ	 และควำมเป็น	

กลำง	(ZOPFEN)	สนธิสญัญำฉบบันีเ้ป็น	1	

ใน	 2	 สนธิสัญญำของอำเซียนนับตัง้แต่มี

กำรจดัตัง้ในปี	ค.ศ.	1967	



10 < วารสารดำารงราชานุภาพ

ในปี	 ค.ศ.	 1996	 ผู้น�ำอำเซียนได้พบ

หำรือกนัอย่ำงไม่เป็นทำงกำรท่ีบำหลี	 และ

เห็นชอบให้มีกำรขยำยสมำชิกให้ครอบคลมุ

ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภำยในศตวรรษท่ี	20			ควำมจริงแล้วอำเซียน

เคยเปิดช่องให้เวียดนำมสมัครเข้ำเป็น

สมำชิกอำเซียน	 ตัง้แต่ช่วงท่ีเ วียดนำม

สำมำรถรวมชำติได้ส�ำเร็จ	 แต่เวียดนำมมี

ท่ำที ท่ี เย็นชำต่อ ข้อเสนอดังกล่ำวของ

อำเซียน	โดยมองวำ่ประเทศสมำชิกอำเซียน

ทุกประเทศต่ำงมีส่วนสนับสนุนสหรัฐฯ	

ในกำรรุกรำนเวียดนำมไมท่ำงตรงก็ทำงอ้อม	

และยงัมองวำ่	อำเซียนเป็นเพียงหุน่เชิดของ

สหรัฐฯ	

ภำยหลังท่ีเวียดนำมตัดสินใจถอน

ทหำรออกจำกกัมพูชำในปี	 ค.ศ.	 1989	

เน่ืองจำกถกูกดดนัอยำ่งหนกัจำกประชำคมโลก

โดยกำรผลักดันของอำเซียน	 เวียดนำม

ตระหนกัถึงบทบำทส�ำคญัของอำเซียนและ

เลง็เหน็ประโยชน์ของกำรรวมตวัทำงเศรษฐกิจ

ของอำเซียน	ซึง่ได้ประกำศจดัตัง้	AFTA	ใน	

ค.ศ.	1992	กอปรกบัควำมส�ำเร็จของกำรจดั

ประชมุ	ARF	ในปี	ค.ศ.	1994	ท�ำให้เวียดนำม

ตดัสินใจสมคัรเข้ำเป็นสมำชิกอำเซียน	 ในปี	

ค.ศ.	1995	และยงัได้ชกัชวนให้ลำวและพมำ่

สมคัรเข้ำเป็นสมำชิกด้วย	

ในกรณีของพมำ่	อำเซียนคอ่นข้ำงจะ

ลงัเลท่ีจะรับเข้ำเป็นสมำชิก	เน่ืองจำกเกรงวำ่

จะได้รับกำรต่อต้ำนจำกประเทศตะวันตก	

แตด้่วยกำรผลกัดนัของมำเลเซีย	พมำ่ได้เข้ำ

เป็นสมำชิกพร้อมกับลำวในปี	 ค.ศ.	 1997	

ตำมด้วยกมัพชูำในปี	ค.ศ.	1999	 ท่ีจริงแล้ว

กัมพูชำควรจะได้เข้ำเป็นสมำชิกพร้อมกับ

ลำวและพม่ำ	 แต่เน่ืองจำกปัญหำกำรเมือง

ภำยในของกมัพชูำ	ท�ำให้อำเซียนต้องเลื่อน

กำรรับกมัพชูำเข้ำเป็นสมำชิกออกไป	

ระยะที่ส่ี (1997 - 2007) : ช่วงที่เกดิ

วกิฤตเิศรษฐกจิในปี	ค.ศ. 1997 ถงึการลงนาม

กฎบัตรอาเซียนในปี ค.ศ. 2007 และ

การให้สัตยาบันต่อกฎบัตรอาเซียนในปี 

ค.ศ. 2008 

วนัท่ี	2	กรกฎำคม	1997	ไทยประกำศ

ลอยตวัค่ำเงินบำท	 ซึ่งกลำยเป็นจุดเร่ิมต้น

ของวิกฤติเศรษฐกิจครัง้เลวร้ำยท่ีสุดของ

ภมิูภำค	หรือ	ท่ีเรียกกนัวำ่	“วิกฤตต้ิมย�ำกุ้ง”	

ในทำงกำรเมือง	 วิกฤติครัง้นี ไ้ด้น�ำไปสู่

กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองท่ีส�ำคญั	 ใน

อินโดนีเซีย	ประธำนำธิบดี	ซ	ูฮำร์	โต	ซึง่ครอง

อ�ำนำจมำนำนถงึ	 32	 ปี	 จ�ำต้องยอมก้ำวลง

จำกอ�ำนำจ	 ในทำงเศรษฐกิจ	 วิกฤตครัง้นี ้

แสดงให้เห็นว่ำ	 อำเซียนยงัไม่เข้มแข็งพอท่ี

จะแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจในภูมิภำคได้	

อย่ำงไรก็ดี	 วิกฤติในครัง้นีไ้ด้เปิดทำงไปสู่

ควำมร่วมมือกับประเทศเอเชียตะวันออก

เฉียงเหนือ	และกำรจดัตัง้กรอบควำมร่วมมือ

อำเซียน+3	 ซึ่งได้กลำยเป็นกลไกส�ำคญัใน

กำรขบัเคลือ่นควำมร่วมมือในเอเชียตะวนัออก

ในเวลำตอ่มำ	
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เศรษฐกิจครัง้เลวร้ำยท่ีสุด	 อำเซียนก็ยัง

ประกำศเดนิหน้ำ		ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

ต่อไป	 ในกำรประชุมสดุยอดอำเซียนอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำร	ครัง้ท่ี	2	ณ	กรุงกวัลำลมัเปอร์	

ในปี	ค.ศ.	1997	ผู้น�ำอำเซียนได้ให้กำรรับรอง

เอกสำรวิสัยทัศน์อำเซียน	 ค.ศ.	 2020	

(ASEAN	Vision	 2020)	 ในโอกำสครบรอบ	

30	 ปีของอำเซียน	 เพ่ือก�ำหนดทิศทำงและ

เป้ำหมำยของกำรด�ำเนินควำมร่วมมือในด้ำน

กำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 รวมทัง้

ควำมร่วมมือกบัภำยนอกเพ่ือให้อำเซียนเป็น

วงสมำนฉันท์แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	

ควำมเป็นหุ้ นส่วนในกำรพัฒนำกำรสร้ำง

ชมุชนแห่งสงัคมท่ีเอือ้อำทร	 และเสริมสร้ำง

ภมิูภำคอำเซียนท่ีมุง่ปฏิสมัพนัธ์กบัภำยนอก	

เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ	 ค.ศ.	 2020	 เป็นปีท่ี

มำเลเซียภำยใต้กำรน�ำของนำยกรัฐมนตรี	

มหำเธย์ 	 โมฮัมหมัด	 ก� ำหนดให้เ ป็นปี

เป้ำหมำยท่ีมำเลเซียจะพฒันำเป็นประเทศ

ท่ีพฒันำแล้ว			

เพ่ือด�ำเนินกำรให้บรรลผุลตำมวสิยัทศัน์

อำเ ซียน	 ค.ศ. 	 2020	 ผู้ น� ำอำเ ซียนได้

ให้กำรรับรองแผนปฏิบตักิำรฮำนอย	(Hanoi	

Plan	of	Action)	(1998	-	2004)	ในกำรประชมุ	

สุดยอดอำเซียน	 ครัง้ท่ี	 6	ณ	 กรุงฮำนอย	

ในปี	ค.ศ.	1998	แผนปฏิบตัดิงักลำ่วเป็นแผน

ระยะแรกของวสิยัทศัน์อำเซียน	ในปีเดียวกนั	

ไ ด้ มี ก ำ รล งนำมควำมตกล ง ว่ ำ ด้ ว ย

เขตกำรลงทนุอำเซียน	(ASEAN	Investment	

Area	-	AIA)	

ในเดือนกรกฎำคม	ค.ศ.1997	ลำวและ

พม่ำได้เข้ำเป็นสมำชิกอำเซียน	ซึง่หำกไม่มี

ปัญหำกำรเมืองในกัมพูชำ	 อำเซียนก็จะมี

สมำชิกครบทัง้	10	ประเทศ	สิง่ท้ำทำยส�ำคญั

ต่อไปส�ำหรับอำเซียน	 คือ	 กำรลดช่องว่ำง

ในด้ำนกำรพฒันำระหว่ำงสมำชิกเก่ำและ

ใหม่	 ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียนอย่ำง

ไมเ่ป็นทำงกำร	ครัง้ท่ี	4	ในปี	ค.ศ.	2000	ผู้น�ำ

อำเซียนได้ให้ควำมเห็นชอบ	 “ข้อริเร่ิมเพ่ือ

กำรรวมตัวของอำเซียน”	 (Initiative	 for	

ASEAN	 Integration	 -	 IAI)	 ซึง่มีเป้ำหมำย

เพ่ือลดชอ่งวำ่งในกำรพฒันำ	ซึง่เป็นอปุสรรค

ส�ำคัญต่อกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของ

อำเซียน	

หลงักำรเร่ิมต้นสหสัวรรษใหมไ่ด้	 2	 ปี	

ผู้น�ำอำเซียนได้เหน็พ้องในกำรประชมุสดุยอด

อำเซียน	 ครัง้ท่ี	 8	ณ	 กรุงพนมเปญ	 ในปี	

ค.ศ.	 2002	 ว่ำ	 อำเซียนจ�ำเป็นต้องเร่งรัด

กำรรวมตวัทำงเศรษฐกิจ	 เพ่ือท่ีจะสำมำรถ

แข่งขนักบัจีนและอินเดียซึง่ก�ำลงัก้ำวขึน้มำ

บนเวทีเศรษฐกิจโลก	และได้รับควำมสนใจ

จำกนกัลงทนุมำกขึน้อยำ่งรวดเร็ว	จงึเหน็ชอบ

กับข้อเสนอของสิงคโปร์ให้มีกำรจัดตัง้

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (ASEAN	

Economic	Community	-	AEC)	เพ่ือยกระดบั

กำรรวมตวัทำงเศรษฐกิจของอำเซียน	
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เป้ำหมำยกำรรวมตวัของอำเซียนได้

รับกำรประกำศยืนยันอย่ำงเป็นทำงกำร

ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน	 ครัง้ท่ี	 9	 ท่ี

บำหลี	ในปี	ค.ศ.	2003	เม่ือผู้ น�ำอำเซียน

ได้ลงนำม	Declaration	of	ASEAN	Concord	II	

(Bali	 Concord	 II)	 ซึ่งมีสำระส�ำคัญ	 คือ	

กำรจัดตัง้ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	

Community)	ภำยในปี	ค.ศ.	 2020	บน

เสำหลัก	 3	 เสำ	 คือ	 ควำมร่วมมือด้ำน

กำรเมือง	 -	 ควำมมัน่คง	 ควำมร่วมมือด้ำน

เศรษฐกิจ	ควำมร่วมมือด้ำนสงัคม	-	วฒันธรรม	

เสำหลกัของควำมร่วมมือทัง้สำมเสำดงักลำ่ว	

จะน�ำไปสู่กำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	ประชำคมสงัคม	-	วฒันธรรม	และ

ประชำคมกำรเมือง	 -	 ควำมมัน่คงอำเซียน

ตอ่ไป	

ในปี	 ค.ศ.	 2004	 ลำวเป็นเจ้ำภำพ

จดักำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ท่ี	 10	 ท่ี

เวียงจันทน์	 ท่ีประชุมได้ให้กำรรับรองแผน

ปฏิบตัิกำรเวียงจนัทน์	 (Vientiane	 Action	

Programme	 -	VAP)	 (2004-2010)	ซึง่เป็น

แผนปฏิบตัิกำรต่อเน่ืองจำกแผนปฏิบตัิกำร

ฮำนอย	 เพ่ือกำรด�ำเนินกำรให้บรรลผุลตำม

เป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้ใน	 “ASEAN	Vision	

2020”	 และ	 Declaration	 of	 ASEAN	

Concord	 II	 ในแผนปฏิบัติเวียงจันทน์มี

กำรระบุถึงประเด็นกำรเมือง	-	ควำมมัน่คง

ท่ีส�ำคัญ	 คือ	 กำรเตรียมกำรเพ่ือยกร่ำง

กฎบตัรอำเซียน	ซึง่จะเป็นเอกสำรส�ำคญัท่ีจะ

รองรับกำรจัดตัง้ประชำคมอำเซียนในปี	

ค.ศ.	2020	

ในด้ำนเศรษฐกิจ	 อำเซียนเห็นชอบ

ให้เร่งรัดกำรเปิดเสรีใน	11	สำขำ	ซึง่ประเทศ

สมำชิกมีควำมพร้อมมำกท่ีสดุ	ได้แก่	ทอ่งเท่ียว	

กำรบิน	 บริกำรด้ำนสุขภำพ	 สินค้ำเกษตร	

สนิค้ำประมง	ยำนยนต์	ผลติภณัฑ์ไม้	ยำงพำรำ	

สิง่ทอ	อิเลก็ทรอนิกส์	และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	

พฒันำกลไกกำรระงบัข้อพิพำททำงกำรค้ำ

ให้เข้มแข็งย่ิงขึน้	 และให้มีกำรจดัตัง้กองทนุ

พัฒนำอำเซียน	 (ASEAN	Development	

Fund	-	ADF)	

ในกำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ท่ี	12		

ณ	เมืองเซบ	ูประเทศฟิลปิปินส์	เดือนมกรำคม	

ค.ศ.	 2007	 ท่ีประชุมเห็นชอบให้เร่งรัด

กำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

(ASEAN	Economic	Community	 -	AEC)	

ให้เร็วขึน้จำกเดมิท่ีก�ำหนดไว้ในปี	ค.ศ.	2020	

เป็นปี	 ค.ศ.	 2015	 ในเดือนพฤศจิกำยน	

ค.ศ.	 2007	ผู้น�ำอำเซียนได้พบกนัท่ีสงิคโปร์

และได้ร่วมฉลองโอกำสครบรอบ	40	 ปีของ

อำเซียน	ในโอกำสนี	้ผู้ น�ำอำเซียนได้ร่วม

ลงนำมเอกสำรซึง่มีควำมส�ำคญัท่ีสดุส�ำหรับ

อำเซียนนบัตัง้แตมี่กำรก่อตัง้เม่ือ	40	 ปีก่อน	

คือ	กฎบตัรอำเซียน	(ASEAN	Charter)	และ

ยังได้ให้กำรรับรอง	 ASEAN	 Economic	

Community	 Blueprint	 ซึ่งก�ำหนดกรอบ

กำรรวมตวัเพ่ือน�ำไปสูก่ำรจดัตัง้	 AEC	 ในปี	

ค.ศ.	2015	
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ในกำรประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ท่ี	14	

ท่ีชะอ�ำ	หวัหิน	วนัท่ี	28	กมุภำพนัธ์	-	1	มีนำคม	

ค.ศ. 	2009	ผู้ น� ำอำเ ซียนยังไ ด้ลงนำม

ปฏิญญำชะอ�ำ	 -	 หัวหิน	 ว่ำด้วยแผนงำน

ประชำคมอำเซียน	 (Cha	 -	 am	Hun	Hin	

Declaration	on	a	Roadmap	to	an	ASEAN	

Community)	 ซึ่งรวมแผนงำนกำรจัดตัง้

อำเซียนบน	3	 เสำหลกัเข้ำด้วยกนั	 เอกสำร

ฉบบันีจ้งึเป็นเสมือนพิมพ์เขียวของกำรจดัตัง้

ประชำคมอำเซียน	 โดยรวมท่ีครอบคลมุทัง้

ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	และประชำคม

สงัคมและวฒันธรรมอำเซียน

4. สิ่งท้าทายส�าหรับอาเซียนในการก้าว

ไปสู่การเป็นประชาคม

4.1 ความแตกต่างหลากหลายใน

ทางเศรษฐกจิ การเมือง และสังคม

อำเซียนเป็นกรอบควำมร่วมมือ

ในระดบัภมิูภำคท่ีมีควำมแตกตำ่งหลำกหลำย

ทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ	กำรเมือง	และสงัคม	โดย

อำเซียน	 ประกอบด้วยประเทศท่ีมีรำยได้

ต่อหวัของประชำกร	อยู่ในระดบัท่ีสงูอนัดบั

ต้นๆ	ของโลก	เชน่	สงิคโปร์และบรูไนฯ	และ

ประเทศท่ีมีรำยได้ตอ่หวัของประชำกรอยูใ่น

อันดับท้ำยๆ	 ของโลก	 เช่น	 ลำวและพม่ำ	

ในทำงกำรเมือง	อำเซียนประกอบด้วยประเทศ

ท่ี มี ร ะบอบกำ ร เ มื อ ง ก ำ รปกค รอ ง ท่ี

หลำกหลำย	แทบจะทกุระบอบท่ีมีอยูใ่นโลก	

ไ ด้แ ก่ 	 คอมมิว นิส ต์ 	 เผด็ จกำรทหำร	

สมบรูณำญำสิทธิรำชย์	 และประชำธิปไตย

หลำกหลำยรูปแบบ

ในทำงสงัคม	อำเซียนประกอบด้วย

ประชำกรหลำกหลำยเชือ้ชำต	ิศำสนำ	ภำษำ	

และวฒันธรรม	ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย

ดงักลำ่วของอำเซียน	เป็นทัง้จดุออ่นและจดุแขง็

ส�ำหรับอำเซียน	 แต่ก็มิได้เป็นอปุสรรคของ

กำรร่วมมือและกำรรวมตวัของอำเซียน	เพียง

แตอ่ำจท�ำให้กระบวนกำรร่วมมือและรวมตวั

ของอำเซียนด�ำเนินไปไมร่วดเร็วอยำ่งท่ีบำงคน

คำดหวงั

ควำมจริงแล้ว	 ควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยเป็นเพียงอปุสรรค	แตมิ่ได้ปิดกัน้

โอกำสท่ีจะร่วมมือและรวมตวักนั	ยโุรปก่อนท่ี

จะมีกำรรวมตวักนั	ก็มีควำมแตกตำ่งหลำกหลำย

กันไม่น้อย	 แต่ในกำรรวมตวัของยุโรปได้มี

กำรก�ำหนดกฏเกณฑ์ให้ประเทศท่ีจะประสงค์

จะขอเข้ำมำเป็นสมำชิกต้องยึดถือและ

ปฏิบตัติำม	เพ่ือท่ีจะได้รับกำรพิจำรณำให้เข้ำ

เป็นสมำชิก	 ซึ่งแตกต่ำงจำกในกรณีของ
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อำเซียนท่ีไมมี่กำรก�ำหนดกฎเกณฑ์ท่ีชดัเจน	

โดยจะยดึเอำเจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองเป็นหลกั

4.2 ความอ่อนแอในเชิงโครงสร้าง

และสถาบนั

ตลอดระยะเวลำ	40	ปี	นบัตัง้แต่

มีกำรจดัตัง้อำเซียน	พ.ศ.	2510	จนกระทัง่

มีกำรลงนำม	กฎบตัรอำเซียนในปี	พ.ศ.	2550	

อำเซียนเป็นเพียงกรอบควำมร่วมมืออย่ำง

หลวมๆ	 ท่ีจัดตัง้โดยปฏิญญำซึ่งเป็นเพียง

เอกสำรท่ีแสดงเจตนำรมย์ของประเทศ

สมำชิกท่ีจะร่วมมือกนั	เป็นเวลำเกือบ	10	ปี	

นบัตัง้แตมี่กำรจดัตัง้	ผู้น�ำอำเซียนไมเ่คยพบ

หำรือกนั	และไมมี่กำรจดัตัง้ส�ำนกัเลขำธิกำร

เพ่ือตดิตำมและประสำนงำนควำมร่วมมือกนั	

จนกระทั่งปี	 พ.ศ.	 2519	 จึงได้มีกำรพบ

หำรือกันครัง้แรกของผู้น�ำอำเซียนท่ีบำหลี	

และมีกำรเห็นชอบให้มีกำรจัดตัง้ส�ำนัก

เลขำธิกำรอำเซียน	 กรุงจำกำร์ตำ	 เพ่ือ

ท�ำหน้ำท่ีติดตำมและประสำนควำมร่วมมือ	

โดยในระยะแรกมีบทบำทท่ีจ�ำกดั	 เน่ืองจำก

ประเทศสมำชิกไม่ต้องกำรเห็นกำรจัดตัง้

สถำบนัท่ีมีอ�ำนำจเหนือรัฐ	 (supranational	

body)

ควำมกงัวลในเร่ืองอ�ำนำจอธิปไตย	

ซึง่เป็นประเด็นท่ีมีควำมอ่อนไหวอย่ำงมำก

ส�ำหรับประเทศสมำชิกอำเซียนทกุประเทศ	

ท�ำให้อำเซียนไม่ค่อยจะให้ควำมส�ำคญักบั

กำรจัดตัง้องค์กรหรือสถำบนั	 เพ่ือติดตำม

หรือด�ำเนินงำนควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ	

อำเซียนยงัคงใช้กำรตดัสนิใจจำกเมืองหลวง	

โดยผ่ำนกำรประชมุในระดบัต่ำงๆ	 ซึง่ท�ำให้

กำรด�ำเ นินงำนขำดประสิทธิภำพและ

ควำมต่อเน่ือง	 นอกจำกนี	้ อำเซียนมักจะ

พยำยำมหลีกเลี่ยงข้อผูกมัดทำงกฎหมำย

ตลอดระยะเวลำกวำ่	40	ปี	อำเซียนมีกำรลงนำม

สนธิสญัญำเพียง	 2	ฉบบั	 ได้แก่	 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				

กำรท่ีอำเซียนถูกจัดตัง้ขึน้โดย

ปฏิญญำกรุงเทพฯ	ซึง่เป็นเพียงเอกสำรท่ีแสดง

เจตนำรมณ์ทำงกำรเมืองท่ีมิได้มีข้อผูกมดั

ในทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 ท�ำให้

อำเซียนไม่มีสถำนะทำงกฎหมำยแม้ใน

ประเทศสมำชิกอำเซียนเอง	อำเซียนเพ่ิงจะมี

สถำนะทำงกฎหมำย	ภำยหลงักำรมีผลบงัคบัใช้

ของกฎบัตรอำเซียน	 ซึ่งมีผลผูกพันตำม

กฎหมำยระหวำ่งประเทศ	และประเทศสมำชิก

ทกุประเทศต้องออกกฎหมำยภำยในประเทศ

รับรอง

ดงันัน้	อำเซียนจงึต้องมีกำรด�ำเนินกำร

อีกมำก	ในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรเสริมสร้ำง

ควำมแขง็แกร่งในทำงสถำบนั	และกำรสง่เสริม

ควำมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในทำงสญัลกัษณ์	

เพ่ือรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน	ซึง่ได้

มีกำรด�ำเนินกำรไปบ้ำงแล้ว	เชน่	กำรแตง่ตัง้

เอกอคัรรำชทูตผู้ แทนถำวรประจ�ำอำเซียน
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ซึง่ท�ำหน้ำท่ีในคณะกรรมกำรผู้แทนถำวรประจ�ำ

ของอำเซียน	 (Committee	 of	 Permanent	

Representatives	-	CPRs)	กำรเพ่ิมบทบำท

ให้กบัเลขำธิกำรอำเซียนและส�ำนกัเลขำธิกำรฯ	

กำรมีเพลงประจ�ำอำเซียน	(ASEAN	Anthem)	

และกำรก�ำหนดให้มีกำรชกัธงอำเซียนคู่กบั

ธงประจ�ำชำตขิองประเทศสมำชิก	

นอกจำกข้อจ�ำกดัในเชิงโครงสร้ำง

และสถำบนัแล้ว	อำเซียนยงัมีข้อจ�ำกดัในด้ำน

เงินทนุและงบประมำณ	โดยท่ีผำ่นมำอำเซียน

ยงัพึง่พำควำมชว่ยเหลอืจำกประเทศคูเ่จรจำ

เป็นหลกั	ซึง่ท�ำให้อำเซียนถกูมองวำ่	เป็นเพียง

พนักงำนขับมำกกว่ำท่ีจะเป็นผู้ ขับเคลื่อน

ควำมร่วมมืออย่ำงแท้จริง	 ในทำงปฏิบตัิมกั

จะพบว่ำ	 ประเทศคู่เจรจำจะเป็นฝ่ำยริเร่ิม

ควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ	 และให้เงินทุน

สนบัสนนุ	โดยอำเซียนเป็นฝ่ำยรับและด�ำเนินกำร

โครงกำรตำ่งๆ	ในภำคปฏิบตั	ิแม้วำ่อำเซียน

จะพยำยำมเปลีย่นแปลงแนวคดิและแนวปฏิบตัิ	

เพ่ือลบล้ำงภำพควำมสัมพันธ์ในลักษณะ	

“donor	 -	 recipient	 relations”	 มำเป็น

ลกัษณะ	“partnership	relations”	แตอ่ำเซียน	

โดยเฉพำะประเทศสมำชิกใหม่	 (CLMV)	

ก็ยังคงมุ่งเน้นกำรขอรับควำมช่วยเหลือ

จำกประเทศคู่ เจรจำ	 จึงเป็นกำรยำกท่ี

อำเซียนจะเรียกตนเองว่ำ	 เป็นผู้ขบัเคลื่อน

ควำมร่วมมืออยำ่งแท้จริง

4.3	 ข้อจ�ากัดในการด�าเนินความ

สัมพนัธ์ตามวถิอีาเซียน (ASEAN Way)                

วถีิอำเซียน	หรือ	ASEAN	Way	เป็น

แนวปฏิบตัท่ีิส�ำคญัในกำรด�ำเนินควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนด้วยกนัเอง

และกบัประเทศคูเ่จรจำ	ลกัษณะส�ำคญัของ

วถีิอำเซียน	คือ	กำรไมแ่ทรกแซงกิจกำรภำยใน

ของกันและกัน	 กำรใช้หลักฉันทำมติใน

กระบวนกำรตดัสนิใจ	กำรด�ำเนินควำมร่วมมือ

แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป	โดยค�ำนงึถงึควำมพร้อม

ของทกุประเทศท่ีเก่ียวข้อง	และกำรเน้นกำรทตู

หรือกำรหำรือแบบไมเ่ป็นทำงกำร	โดยเฉพำะ

ในประเด็นท่ีมีควำมออ่นไหว	 เพ่ือหลีกเลี่ยง

กำรเผชิญหน้ำ

แนวทำงกำรด�ำเนินควำมร่วมมือ

ตำมวถีิอำเซียนดงักลำ่วมีทัง้ข้อดีและข้อเสยี	

กลำ่วกนัวำ่	วถีิอำเซียน	คือ	สตูรของควำมส�ำเร็จ

ของอำเซียน	 ท่ีท�ำให้อำเซียนยืนหยัดผ่ำน

เหตกุำรณ์ท้ำทำยตำ่งๆ	และพฒันำมำได้กวำ่	

40	 ปี	 ท่ำมกลำงควำมแตกตำ่งหลำกหลำย

ในบรรดำประเทศสมำชิกอำเซียน	อยำ่งไรก็ดี	

ทกุสิง่เม่ือมีข้อดียอ่มต้องมีข้อเสยีเป็นธรรมดำ	

วิถีอำเซียนถูกมองว่ำ	 เป็นอุปสรรคส�ำคญั

ท่ีท�ำให้อำเซียนก้ำวไปอยำ่งเช่ืองช้ำ	จนท�ำให้

ประเทศภำยนอก	โดยเฉพำะประเทศคูเ่จรจำ

บำงประเทศรู้สกึผิดหวงักบัควำมเช่ืองช้ำและ

มกัถกูมองวำ่	ไร้ทิศทำงท่ีชดัเจนในกำรขบัเคลือ่น

ควำมร่วมมือในภมิูภำค	บำงประเทศถึงกบั

ตัง้ค�ำถำมถึงควำมพร้อมและศกัยภำพของ
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อำเซียนในกำรมีบทบำทน�ำในกำรขบัเคลือ่น

ควำม ร่ วม มือและก� ำหนดโครงส ร้ำ ง

สถำปัตยกรรมในภูมิภำคเอเชียตะวนัออก	

ในเร่ืองนี	้ อำเซียนเองก็ตระหนกัเป็นอย่ำงดี

และยอมรับวำ่	กำรจะได้รับกำรยอมรับในฐำนะ

พลงัขบัเคลื่อน	(driving	force)	เป็นสิง่ท่ีต้อง

พยำยำมเพ่ือให้ได้มำ	มิใชส่ทิธิพิเศษท่ีได้รับ

มำโดยก�ำเนิด	(ASEAN	has	to	earn	it	as	it	

is	not	given	as	a	special	birth	right)					

อำเซียนในปัจจุบันจึงเ ร่ิมให้

ควำมสนใจกบักำรแสดงควำมเหน็ในประเดน็

ภำยในประเทศสมำชิก	ซึง่อำจสง่ผลกระทบ

ต่ออำเซียน	 เช่น	 ปัญหำกำรเมืองในพม่ำ	

ปัญหำควำมวุน่วำยทำงกำรเมืองภำยในของ

ไทย	 โดยมีกำรออกแถลงกำรณ์ของประเทศ

ท่ีท�ำหน้ำท่ีเป็นประธำนอำเซียน	เพ่ือแสดงให้

ประเทศภำยนอกเหน็วำ่	อำเซียนมิได้ละเลย

ควำมสนใจตอ่ปัญหำภำยในอำเซียน	

5. บทส่งท้าย 

จำกจุดเร่ิมต้นท่ีเป็นเพียงกลุ่มควำม

ร่วมมือแบบหลวมๆ	อำเซียนได้พฒันำมำโดย

ล�ำดบั	ควำมส�ำเร็จท่ีส�ำคญัท่ีสดุของอำเซียน	

คือ	กำรสร้ำงสรรค์และจรรโลงสนัตภิำพและ

ควำมสมำนฉนัท์ในภมิูภำคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้	ตลอดระยะเวลำกวำ่	40	ปี	ประเทศ

ในภมิูภำคสำมำรถอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัติ	 ซึง่

เปิดทำงให้เกิดควำมร่วมมือในด้ำนต่ำงๆ	

ซึ่งท�ำให้อำเซียนสำมำรถด�ำเนินบทบำทได้

อยำ่งแข็งขนัในเวทีระหวำ่งประเทศ	

ควำมส�ำเร็จดังกล่ำวเกิดขึน้	 แม้ว่ำ

อำ เ ซียนจะเ ป็นกลุ่มควำม ร่วมมือ ท่ี มี

ควำมหลำกหลำยมำกท่ีสุดในโลก	 ในทำง	

กำรเมือง	ระบอบกำรเมืองรูปแบบตำ่งๆ	ท่ีมีอยู่

ในโลกมีอยูใ่นอำเซียน	ไมว่ำ่จะเป็นเผดจ็กำร

ทหำร	สมบรูณำญำสทิธิรำชย์	คอมมิวนิสต์	

และประชำธิปไตยในหลำกหลำยรูปแบบ	

ในทำงเศรษฐกิจ	 อำเซียนประกอบด้วย

ประเทศท่ีเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจมีรำยได้

ตอ่หวัของประชำกรสงูกวำ่ประเทศตะวนัตก

ท่ีพัฒนำแล้วบำงประเทศ	 (สิงคโปร์)	 และ

ประเทศท่ียำกจนตดิอบัดบัโลก	(ลำวและพมำ่)	

ในทำงสงัคมวฒันธรรม	อำเซียนประกอบด้วย

ประเทศท่ีมีหลำกหลำยทัง้ในด้ำนเชือ้ชำติ	

ศำสนำ	ภำษำ	และวฒันธรรม	แตค่วำมแตกตำ่ง

หลำกหลำยดงักล่ำวก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อ

ควำมร่วมมือและกำรรวมตวัของอำเซียน	
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ส�านักยุทธศาสตร์การเจรจาการค้า1

1	กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ		กระทรวงพำณิชย์

กำรติดตอ่กำรค้ำระหวำ่งประเทศของ

ประเทศไทย	มีกำรเตบิโตและเจริญก้ำวหน้ำ

อยำ่งตอ่เน่ือง	อนัเน่ืองมำจำกปัจจยัเกือ้หนนุ	

หลำยประกำร	 ท่ีเห็นได้อย่ำงชัดเจนคือ	

ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสือ่สำรและ

กำรคมนำคม	ซึง่ส่งผลให้สินค้ำและบริกำร

ถูกจัดจ�ำหน่ำยไปได้ทั่วทุกมุมโลกในเวลำ

อนัรวดเร็ว	ท�ำให้กำรค้ำมีกำรขยำยตวัทัง้ในเชิง

ปริมำณกำรค้ำและเครือขำ่ยกำรค้ำท่ีกว้ำงไกล

เช่ือมถงึกนัแม้ในพืน้ท่ีหำ่งไกล	กลำ่วโดยสรุป	

คือ	เทคโนโลยีท�ำให้โลกดเูสมือนมีขนำดเลก็ลง	

และกำรเล็กลงของโลกท�ำให้ผู้ คนและ

ประเทศต่ำงๆ	 ในโลกมีควำมใกล้ชิดและ

เช่ือมโยงกันมำกขึน้	 ติดต่อธุรกิจกำรค้ำ

ระหวำ่งกนัมำกขึน้	รวมถงึขดัแย้งกนัมำกขึน้

ด้วยเชน่กนั	โดยสรุปแล้ว	โลกท่ีแคบลงนัน้ได้

น�ำทัง้มิตรและคูแ่ข่ง	 โอกำสและภยัคกุคำม

เข้ำมำสูป่ระเทศไทยอย่ำงท่ีไม่เคยมีมำก่อน

ในชว่งอ่ืนๆ	ของประวตัศิำสตร์

เพ่ือให้ประเทศไทยมีควำมมัน่คงทำง

เศรษฐกิจและได้รับประโยชน์จำกสถำนกำรณ์

ดังกล่ำว	 จึงต้องมีกำรพิจำรณำประเด็น

ส�ำคญัสองประเดน็	 คือ	1)	ประเทศไทยควร

ด�ำเนินกำรอยำ่งไรเพ่ือไมใ่ห้ถกูประเทศใหญ่

คกุคำมเอำรัดเอำเปรียบ	2)	ประเทศไทยควร

ด�ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือให้สำมำรถขยำย

ตลำดกำรค้ำได้อยำ่งตอ่เน่ือง						

ศักยภาพของประเทศไทย

ก่อนท่ีจะกลำ่วถงึแนวทำงในกำรเผชิญหน้ำ

กับภัยทำงเศรษฐกิจและวิธีกำรแสวงหำ

ประโยชน์ท่ีกล่ำวถึงก่อนหน้ำ	 ในชัน้นีค้วร

ท�ำควำมเข้ำใจเสียก่อนว่ำ	 ประเทศไทยมี

ศกัยภำพทำงเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัใดในโลก				

จำกข้อมลูขององค์กำรกำรค้ำโลก	พบวำ่ใน

ปี	 2553	ประเทศไทยมีผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชำชำต	ิ(GDP) มลูคำ่	318	ล้ำนดอลลำร์-

สหรัฐฯ	สง่ออกสนิค้ำมลูคำ่	195	ล้ำนดอลลำร์-

สหรัฐฯ	คดิเป็นอนัดบัท่ี	22	ของโลก	และน�ำ

เข้ำสินค้ำมูลค่ำ	182	ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ		

คิดเป็นอันดับท่ี 	 36	 ของโลก	 สินค้ำท่ี

ประเทศไทยมีศกัยภำพในกำรสง่ออกสงู	ได้แก่	

เคร่ืองคอมพิวเตอร์	อปุกรณ์และสว่นประกอบ	

(9.7%)	 รถยนต์	 อปุกรณ์และส่วนประกอบ	

ทิศทางการพฒันา/การตดิต่อการค้า

ระหว่างประเทศ
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(9.1%)	 อญัมณีและเคร่ืองประดบั	 (5.9%)		

แผงวงจรไฟฟ้ำ	 (4.1%)	 ยำงพำรำ	 [4.0%]		

ข้ำว	 [2.7%]	 ในขณะเดียวกนั	ประเทศไทย

ต้องน�ำเข้ำสนิค้ำหลำยรำยกำร	อำทิ	น�ำ้มนัดบิ	

(14.7%)	 เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ	

(8.1%)	เคมีภณัฑ์	(7.0%)	เคร่ืองเพชรพลอย	

อัญมณี	 เ งินแท่งและทองค�ำ 	 (6.4%)	

เคร่ืองจกัรไฟฟ้ำและส่วนประกอบ	 (6.0%)	

เหลก็	เหลก็กล้ำและผลติภณัฑ์	(6.0%)	แผง

วงจรไฟฟ้ำ	 (5.1%)	 ทัง้นี 	้ พึงสังเกตว่ำ

ประเทศไทยได้พฒันำขีดควำมสำมำรถด้ำน

อุตสำหกรรมจนรุดหน้ำเป็นสินค้ำส่งออก

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

ส�ำคญัแทนท่ีผลิตภณัฑ์ทำงกำรเกษตร	 ซึ่ง

เคยเป็นสนิค้ำหลกัในกำรน�ำรำยได้เข้ำประเทศ

ข้อมลูท่ีนำ่สนใจคือ	กำรท่ีประเทศไทย

ประสบปัญหำอุทกภัยในปี	 2554	 ท�ำให้

โรงงำนอุตสำหกรรมหลำยแห่งประสบ

ควำมเสียหำยไม่สำมำรถท�ำกำรผลิตสินค้ำ

ได้ตำมปกติ	 ได้สร้ำงควำมขำดแคลนสินค้ำ		

Hard	 Disk	 Drive	 ครัง้ใหญ่ในตลำดโลก			

ท�ำให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของประเทศไทยใน

ฐำนะฐำนกำรผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ี

ส�ำคญัของโลก	รวมทัง้	ควำมเช่ือมโยงกนัของ

หว่งโซอ่ปุทำนของโลกด้วย		
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ทศิทางการพฒันาของประเทศไทย

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรต่อสู้

รักษำผลประโยชน์และแสวงหำโอกำส

ทำงกำรค้ำ	ประเทศไทยให้ควำมส�ำคญักบั

กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกในเวทีกำรค้ำในระดบั

นำนำชำติ	 ทัง้ในรูปแบบพหุภำคีและแบบ

ภูมิภำค	 รวมทัง้ 	 เจรจำท�ำควำมตกลง

เขตกำรค้ำเสรี	(FTAs)	กบัคูค้่ำส�ำคญัหลำย

ประเทศ	 เพ่ือสร้ำงอ�ำนำจต่อรองและอำศยั

กฎระเบียบในเวทีเหล่ำนัน้เป็นเคร่ืองมือใน

กำรตอ่สู้กบัประเทศท่ีมีอ�ำนำจเหนือกวำ่	และ

เพ่ือเจรจำลดอปุสรรคทำงกำรค้ำอนัจะเอือ้

อ�ำนวยต่อกำรขยำยตลำด	ปรำกฏผลเป็น

รูปธรรม	ดงันี	้

1. องค์การการค้าโลก	 :	 องค์กำร

กำรค้ำโลก2	หรือ	WTO	 เป็นองค์กรระหวำ่ง

ประเทศท่ีมีพฒันำกำร

มำจำกควำมตกลง

ทั่ ว ไ ป ว่ ำ ด้ ว ย ภ ำ ษี

ศุลกำกรและกำรค้ำ	

หรือ	 “แกตต์	 (General	

Agreement	on	Tariffs	

and	Trade	 :	GATT)”		

จัดตั ง้ ขึ น้ อย่ ำ ง เ ป็ น

ทำงกำรตำมควำมตกลง

มำร์รำเกช	 เม่ือวนัท่ี	 1	

มกรำคม	2538		มีส�ำนกังำนใหญ่ตัง้อยูท่ี่นคร

เจนีวำ	ประเทศสวติเซอร์แลนด์	มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือเป็นเวทีในกำรเจรจำลดอุปสรรคและ

ข้อกีดกนัทำงกำรค้ำ	จดัท�ำกฎระเบียบกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศ	 และเป็นเวทีในกำรยุติ

ข้อพิพำททำงกำรค้ำระหวำ่งประเทศสมำชิก	

โดยถือเป็นองค์กรท่ีมีควำมส�ำคัญสูงสุด

ส�ำหรับกำรค้ำของโลก	กระทรวงพำณิชย์ของ

ประเทศไทยได้ใช้เวที	WTO	 ในกำรรักษำ

ผลประโยชน์ของประเทศอยำ่งเตม็ศกัยภำพ		

โดยไทยไ ด้ ฟ้อง ร้องชนะคดี ข้อ พิพำท

ทำงกำรค้ำเหนือมหำอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจ

ของโลก	ดงัเช่น	 สหรัฐฯ	 และสหภำพยโุรป	

หลำยครัง้	 อำทิ	 กรณีกำรอุดหนุนส่งออก

น�ำ้ตำลของสหภำพยโุรป		กรณีสหภำพยโุรป

เปลี่ยนพิกัดไก่หมักเกลือเป็นไก่แช่แข็ง						

และกรณีท่ีสหรัฐฯ	 ให้ผู้น�ำเข้ำสินค้ำเกษตร

และประมงท่ีถูกเรียกเก็บอำกรตอบโต้กำร

ทุม่ตลำด	(AD)	ต้องวำง

พันธบัตรเป็นประกัน		

เ ป็น ต้น 	 นอกจำกนี	้

นำยศภุชยั	พำณิชภกัดิ์	

อดีตรองนำยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงพำณิชย์ของไทย	

ยงัได้รับควำมไว้วำงใจ

จำกชำติ สมำ ชิก ใ ห้

ด�ำรงต�ำแหนง่เลขำธิกำร

องค์กำรกำรค้ำโลกในระหวำ่งปี	2545	-	2548		

ด้วย	

2	ปัจจุบนัมีสมำชิก	153	ประเทศ	โดย	รัสเซีย	ซำมัว	มอนเตนิโกร	และวำนูอำตู	ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำเป็นสมำชิกใหม่แล้ว	

และอยูใ่นขัน้ของกำรด�ำเนินกำรภำยในประเทศเพ่ือให้กำรภำคยำนวุตัเิสร็จสมบรูณ์
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2. เวทคีวามร่วมมือเอเปค	:	เอเปค	

(Asia-Pacific	 Economic	Cooperation	 :	

APEC)”	เป็นกรอบควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

ระหวำ่งเขตเศรษฐกิจในภมิูภำคเอเชีย	-	แปซฟิิก	

ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี	พ.ศ.	 2532	 ไทยเข้ำร่วมเป็น

สมำชิกแรกเร่ิมของเอเปค	 ซึง่ประกอบด้วย

สมำชิกจ�ำนวน	12	เขตเศรษฐกิจ3	ในขณะท่ี

ก่อตัง้และได้ขยำยจ�ำนวนเป็น	 21	 เขต

เศรษฐกิจในปัจจุบัน	 โดยเป้ำหมำยของ

เอเปคคือ	 เป้ำหมำยโบกอร์	 คือกำรเปิดเสรี

ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทนุในภมิูภำคเอเชีย	

-	แปซฟิิก	โดยสมำชิกท่ีพฒันำแล้วมีก�ำหนด

เวลำในกำรบรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำวภำยใน

ปี	2553	และภำยในปี	2563	ส�ำหรับประเทศ

ก�ำลังพัฒนำ	 ทัง้นี	้ ประเทศไทยมีบทบำท

ส�ำคญัในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรประชมุระดบั

รัฐมนตรีเม่ือปี	 2535	และกำรประชมุระดบั

ผู้น�ำในปี	2546

3. ความตกลงเขตการค้าเสรี	:	โดย

ทัว่ไป	กำรท�ำ	 FTAs	สำมำรถด�ำเนินกำรได้

อย่ำงรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกบักำรเจรจำ

แบบพหุภำคีหรือแบบภูมิภำค	 เน่ืองจำก

สมำชิกในภำคีควำมตกลงมีจ�ำนวนน้อยกวำ่	

จงึเป็นชอ่งทำงในกำรชว่งชิง	เสำะหำตลำดใหม	่

และสร้ำงพนัธมิตรทำงเศรษฐกิจ		ประเทศไทย

มีกำรจัดท�ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี

กับประเทศคู่ค้ำส�ำคญัทัง้ในกรอบทวิภำคี

และกรอบอำเซียนเพ่ือรักษำศักยภำพ

ในกำรสง่ออกและขยำยกำรค้ำ

• FTA ทวิภาคีที่ มีผลใช้บังคับ

แล้ว ได้แก่	 ไทย	 -	 ออสเตรเลีย	 ไทย	 -	

นิวซีแลนด์	ไทย	-	ญ่ีปุ่ น	ไทย	-	อินเดีย	(สนิค้ำ	

82	รำยกำร)	และไทย	-	เปรู 

• FTA ทวภิาคีที่อยู่ระหว่างการ

เจรจา ได้แก่	 ไทย	 -	 อินเดีย	 (สนิค้ำท่ีเหลือ	

บริกำร	 ลงทนุ)	 และ	BIMSTEC	 (สินค้ำอยู่

ระหว่ำงกำรจัดท�ำตำรำงข้อผูกพนั	 บริกำร	

และลงทนุ)		

•	ไทยอำจพิจำรณำจัดท�ำควำม

ตกลงเขตกำรค้ำเสรีเพ่ิมเติมกบัประเทศอ่ืน	

ภำยใต้หลกัเกณฑ์ส�ำคญั	อำทิ	เป็นตลำดใหม่

ท่ีมีศกัยภำพ	เป็นแหลง่วตัถดุบิ	และเป็นประตู

กำรค้ำและกำรลงทนุ	ทัง้นี	้ไทยได้เร่ิมกำรเจรจำ

กับชิลีและเตรียมกำรเจรจำต่อกับสมำคม

กำรค้ำเสรียโุรป	(EFTA)	ด้วย

3	ในบริบทของเอเปคจะเรียกสมำชิกวำ่	“เขตเศรษฐกิจ	(economy)”	แทนค�ำวำ่	“ประเทศ”	เน่ืองจำกสมำชิกของเอเปคสองรำย	คือ	

เขตบริหำรพิเศษฮอ่งกง	และจีนไทเป	มิได้มีสถำนะเป็นประเทศ	แตไ่ด้รับกำรยอมรับให้เข้ำเป็นสมำชิกในฐำนะท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจ

ท่ีมีควำมสำคญัในภมิูภำคเอเชีย	-	แปซฟิิก
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4. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 :	

อำเซียน	หรือสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้4	 ก่อตัง้ขึน้ตำมปฏิญญำ

กรุงเทพฯ	 เม่ือปี	 2510	 โดยมีวตัถปุระสงค์

เร่ิมแรกเพ่ือสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมือง	

ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ	สงัคมและ

วฒันธรรม	ตอ่มำเม่ือประเดน็ทำงเศรษฐกิจ

ได้ทวีควำมส�ำคญัขึน้	 อำเซียนจึงได้ขยำย

ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจระหวำ่งกนัมำก

ย่ิงขึน้จนน�ำไปสู่กำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี

อำเซียนในปี	2535	หลงัจำกนัน้อำเซียนได้

ยกระดบักำรรวมตวั	โดยมีแผนมุง่ไปสูก่ำรเป็น	

“ประชำคมอำเซียน”	ภำยในปี	2558	โดยยงัคง

ให้ควำมส�ำคญักับวัตถุประสงค์แรกเร่ิมไว้

และเรียกว่ำ	 เสำหลกัทัง้	 3	 ของประชำคม

อำเซียน	ได้แก่	ประชำคมควำมมัน่คงอำเซียน		

ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม	 และ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(ASEAN	

Economic	Community	:	AEC)	มีเป้ำหมำย

ในกำรหลอมรวมเศรษฐกิจของชำติอำเซียน	

ภำยในปี	2558	โดยให้อำเซียนเป็นตลำดและ

ฐำนกำรผลิตเดียว	 มีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ	

บริกำร	กำรลงทนุ	กำรเงิน	และแรงงำนฝีมือ	

อย่ำงเสรี	 รวมทัง้ผู้บริโภคสำมำรถเลือกสรร

สนิค้ำ/บริกำร	และเดนิทำงทอ่งเท่ียวภำยใน

ภูมิภำค	 ได้อย่ำงสะดวก	 โดยมีแผนกำร

ด�ำเนินกำรให้บรรลเุป้ำหมำยตำม	ปฏิญญำ

ว่ำด้วยแผนกำรจัดตัง้ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	(AEC	Blueprint)			

แผนงานภายใต้ AEC Blueprint

4	ปัจจุบนัมีสมาชกิรวม 10 ประเทศ	สมำชิกเดมิ	6	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	มำเลเซีย	อินโดนีเซีย	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	(เข้ำเป็นสมำชิก

ในปี	2510	และบรูไน	(เข้ำเป็นสมำชิกในปี	2527)	และสมำชิกใหม	่4	ประเทศ	ได้แก่	ลำว	พมำ่	เวียดนำม	และกมัพชูำ

A
ตลาดเดยีว/

ฐานการผลิตเดยีว

• เปิดเสรีการค้าสินค้า 
(AFTA)

• เปิดเสรีการค้าบริการ 
(AFAS)

• เ ปิดเสรีการลงทุน 
(AIA)

• เคล่ือนย้ายเงินทุน
ระหว่างกันได้ดขีึน้

• เปิดเสรีการเคล่ือนย้าย
แรงงานมีฝีมือ

B
ขีดความสามารถ

การแข่งขันสูง

• นโยบายการแข่งขัน
• การคุ้มครองผู้บริโภค
• ทรัพย์สินทางปัญญา
• การพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน
• ภาษีอากร

C
พฒันาเศรษฐกจิ
อย่างเสมอภาค

• การพฒันา SMEs
• แผนงานการริเ ร่ิม

ร ว ม ตั ว อ า เ ซี ย น 
(Initiative for ASEAN 
Integration : IAI)

D
บรูณาการกับ
เศรษฐกจิโลก

• ความเป็นหน่ึงเดียว
ในการตอบสนองต่อ
เศรษฐกจิภายนอก

• การ มี ส่ วน ร่วมใน
เครือข่ายอุปทานโลก
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แผนงำนของ	 AEC	 มุ่งให้เกิดกำร

ขยำยตัวเพ่ิมขึน้ของกำรค้ำและกำรลงทุน

ภำยในภมิูภำค	โดยให้สทิธิพิเศษระหวำ่งกนั

ในกำรไมเ่ก็บภำษีศลุกำกรจำกสนิค้ำน�ำเข้ำ

ท่ีมี ถ่ินก�ำเนิดอำเซียน	 และได้เช่ือมโยง

เส้นทำงกำรคมนำคมขนส่ง	 กำรสื่อสำร	

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและ

กำรลงทนุ	 ในขณะเดียวกนัก็วำงเป้ำหมำย

ในกำรขยำยกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำง

ภูมิภำคอำเซียนกับประเทศนอกกลุ่มผ่ำน

กำรท�ำควำมตกลงเขตกำรค้ำเสรี		โดยอำศยั

จุดเด่นจำกกำรท่ีเป็นตลำดร่วมท่ีใหญ่เป็น

อนัดบัสำมในเอเชีย	 รองจำกจีนและอินเดีย		

และเป็นศูนย์กลำงเช่ือมโยงตลำดจีนและ

อินเดียด้วย

			

บทสรุป

ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์	 โลกมี

กำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเร็วและมีควำมใกล้ชิด

ส่งผลกระทบต่อกันและกันมำกย่ิงขึ น้		

ประเทศไทยไมส่ำมำรถอยูอ่ยำ่งโดดเด่ียวได้

เน่ืองจำกมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดจึงมี

กำรเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจภำยนอกประเทศ			

ในภำวะเช่นนี 	้ ประเทศไทยจึงมุ่งสร้ำง

ควำมส�ำคญัให้กบัตนเองด้วยกำรพฒันำขีด

ควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ		

และส�ำหรับในด้ำนต่ำงประเทศ	 ไทยได้เข้ำ

รวมกลุ่มกับประเทศอ่ืนๆ	 ท่ีมีผลประโยชน์

ร่วมกนัเพ่ืออำศยัเป็นแหล่งวตัถดุิบ	 ระบำย

สินค้ำ	 และสร้ำงอ�ำนำจต่อรองกบัประเทศ

นอกกลุ่ม	 โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้

ประโยชน์จำกกฎเกณฑ์ทำงกำรค้ำท่ีเป็น	

กตกิำท่ีเกิดขึน้ภำยใต้องค์กรทำงกำรค้ำและ

กำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจนัน้ๆ	เป็นเคร่ืองมือ

คุ้มครองผลประโยชน์ของไทยจำกกำรกีดกนั

ทำงกำร ค้ำและควำมไม่แน่นอนจำก

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยทำงเศรษฐกิจของ

ประเทศอ่ืนๆ	 ท่ีเก่ียวข้องด้วย	 ด้วยเหตผุลท่ี

กล่ำวมำข้ำงต้น	 ทิศทำงกำรพฒันำกำรค้ำ

ระหว่ำงประเทศของไทย	 ประเทศไทยใน

อนำคตน่ำจะยงัคงมุง่เน้นไปยงักำรแสวงหำ

พนัธมิตร	สนบัสนนุกำรสร้ำงกตกิำทำงกำรค้ำ

ท่ีเป็นธรรม	 และแสวงหำตลำดใหม่ๆ	 ตำม

แนวทำงท่ีได้ปฏิบตัท่ีิผำ่นมำตอ่ไป



  วารสารดำารงราชานุภาพ > 23 

ส�านักการค้าบริการและการลงทนุ1

1	กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ		กระทรวงพำณิชย์
2	สมำชิกอำเซียนเดมิ	ได้แก่	บรูไน	อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์และไทย	ได้ทยอยลดภำษีสนิค้ำระหวำ่งกนั

และมี	ภำษี	1	เม่ือวนัท่ี	1	มกรำคม	2553	โดยประเทศสมำชิกใหมท่ี่เหลือจะลดภำษีเป็น	1	ในปี	2558

1. อาเซียนและความส�าคัญของอาเซียน

อำเซียน	หรือสมำคมประชำชำตเิอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้	(ASEAN	:	The	Association	

of	Southeast	Asian	Nations)	เร่ิมก่อตัง้ขึน้

ตัง้แต่ปี 	 2510	 โดยมีวัตถุประสงค์ของ

กำรรวมตัวกันในช่วงแรกเพ่ือป้องกันภัย

คอมมิวนิสต์	 มิใช่กำรรวมตวัทำงเศรษฐกิจ

ท�ำให้พฒันำกำรของอำเซียนในชว่ง	25	ปีแรก

เน้นควำมส�ำคญัด้ำนสงัคมและวฒันธรรม

เป็นหลกั	จนมำถงึปี	2538	อำเซียนได้ร่วมกนั

จดัท�ำเขตกำรค้ำเสรีอำเซียนเพ่ือสง่เสริมให้มี

กำรลงทนุในอำเซียนมำกย่ิงขึน้	 โดยสมำชิก

อำเซียนได้เร่ิมทยอยลดภำษีสนิค้ำระหวำ่งกนั

และปัจจบุนัอตัรำภำษีสนิค้ำสว่นใหญ่เป็น	02	

นับตัง้แต่อำเซียนได้ร่วมกันท�ำเขต

กำรค้ำเสรี	(ASEAN	Free	Trade	Area		:		AFTA)	

ในปี	2538	มลูคำ่กำรค้ำระหวำ่งประเทศของ

ไทย	-	อำเซียนได้ขยำยตวัเพ่ิมขึน้อย่ำง

ตอ่เน่ือง	และปัจจบุนัอำเซียนเป็นตลำด

สง่ออกท่ีส�ำคญัอนัดบั	1	ของประเทศไทย	

โดยในปี	 2553	 กำรส่งออกจำกไทยไป

อำเซียน	มีมลูคำ่	44,333.6	ล้ำนเหรียญ-

สหรัฐฯ	ขยำยตวัร้อยละ	36.5	หรือคดิเป็น

สดัสว่น	ร้อยละ	22.7	ของมลูคำ่กำรสง่ออก

ของไทยในปี	 2553	ขณะท่ีกำรน�ำเข้ำมี

มลูคำ่	30,328.3	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ขยำยตวั

ร้อยละ	 22.8	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

16.6	แสดงให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของตลำด

อำเซียนท่ีมีตอ่เศรษฐกิจของไทย	และขณะนี ้

อำเซียนก�ำลังก้ำวไปสู่กำรเป็นประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	ในปี	2558	โดยมีเป้ำหมำย

ท่ีจะให้อำเซียนเป็นตลำดร่วมและมีฐำน

การเคล่ือนย้ายการลงทนุอย่างเสรี/ลู่ทาง

และการปรับตวัของการลงทนุ
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กำรผลติเดียว	มีกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำ	บริกำร	

แรงงำนฝีมือ	 กำรลงทุนท่ีเสรีรวมไปถึง

กำรเคลื่อนย้ำยทำงกำรเงินท่ีเสรีมำกย่ิงขึน้

	2. ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน3

เม่ือปี	 2546	 ผู้ น�ำประเทศสมำชิก

อำเซียนได้ตกลงกันท่ีจะจัดตัง้ประชำคม

อำเซียน	(ASEAN	Community)	ซึง่ประกอบ

ด้วย	 3	 เสำหลกั	 คือ	 ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม

อำเซียนและประชำคมควำมมัน่คง	เดมิก�ำหนด

เป้ำหมำยท่ีจะตัง้ขึน้ในปี	2563	แตต่อ่มำได้

ตกลงกนัเลื่อนก�ำหนดให้เร็วขึน้เป็นปี	 2558	

และก้ำวส�ำคญัตอ่มำคือกำรจดัท�ำปฏิญญำ

อำเซียน	(ASEAN	Charter)	ซึง่มีผลใช้บงัคบั

แล้วตัง้แต่เดือนธันวำคม	 ปี	 2552	 นบัเป็น		

กำรยกระดบัควำมร่วมมือของอำเซียนเข้ำสู่

มิตใิหมใ่นกำรสร้ำงประชำคม	โดยมีพืน้ฐำน

ท่ีแขง็แกร่งทำงกฎหมำยและมีองค์กรรองรับ

กำรด�ำเนินกำรเข้ำสู่ เป้ำหมำยดังกล่ำว

ภำยในปี	2558

กำรจดัตัง้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

(ASEAN	Economic	Community	 :	 AEC)	

ภำยในปี	2558	เพ่ือให้อำเซียนมีกำรเคลือ่นย้ำย

สินค้ำ	 บริกำร	 กำรลงทุน	 แรงงำนฝีมือ	

อย่ำงเสรี	 และเงินทุนท่ีเสรีขึน้เม่ือปี	 2550	

อำเ ซียนได้จัดท�ำพิมพ์เ ขียวเ พ่ือจัดตั ง้

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	(AEC	Blueprint)	

ซึง่เป็นแผนบรูณำกำรงำนด้ำนเศรษฐกิจให้

เหน็ภำพรวมในกำรมุง่ไปสู	่AEC	ซึง่ประกอบ

ด้วยแผนงำนเศรษฐกิจในด้ำนต่ำงๆ	พร้อม

กรอบระยะเวลำท่ีชัดเจนในกำรด�ำเนิน

มำตรกำรตำ่งๆ	จนบรรลเุป้ำหมำยในปี	2558	

รวมทัง้กำรให้ควำมยืดหยุ่นตำมท่ีประเทศ

สมำชิกได้ตกลงกนัลว่งหน้ำ		

เพ่ือสร้ำงพนัธสญัญำระหวำ่งประเทศ

สมำชิกอำเซียน	ซึง่อำเซียนได้ก�ำหนดยทุธศำสตร์

กำรก้ำวไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

ท่ีส�ำคัญดังนี	้ (1)	 กำรเป็นตลำดและฐำน

กำรผลิตเดียวกัน	 (2)	 กำรเป็นภูมิภำคท่ีมี

ขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสงู	(3)	กำรเป็น

ภูมิภำคท่ีมีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจท่ี

เทำ่เทียมกนั	และ	(4)	กำรเป็นภมิูภำคท่ีมีกำร	

บรูณำกำรเข้ำกบัเศรษฐกิจโลก

2.1 การเป็นตลาดและฐานการผลติ

เดยีวกัน

กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิต

เดียวกนั	เป็นยทุธศำสตร์ส�ำคญัของกำรจดัตัง้

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 ซึ่งจะท�ำให้

3	AEC	Fact	book	กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ
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อำเซียนมีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสงูขึน้	

โดยอำเซียนได้ก�ำหนดกลไกและมำตรกำร

ใหม	่ๆ 	ท่ีจะชว่ยเพ่ิมประสทิธิภำพกำรด�ำเนิน

มำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจท่ีมีอยู่แล้ว	 เร่งรัด

กำรรวมกลุม่เศรษฐกิจในสำขำท่ีมีควำมส�ำคญั

ล�ำดบัแรก	อ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลือ่นย้ำย

บคุคล	 แรงงำนฝีมือ	 และผู้ เช่ียวชำญ	และ

เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ของกลไกสถำบนัใน

อำเซียน

กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิต

เดียวกนัของอำเซียน	มี	5	องค์ประกอบหลกั	

คือ	 (1)	 กำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำเสรี	 (2)	 กำร

เคลื่อนย้ำยบริกำรเสรี	 (3)	 กำรเคลื่อนย้ำย

กำรลงทนุเสรี	(4)	กำรเคลื่อนย้ำยเงินทนุเสรี

ขึน้	และ	(5)	กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือเสรี			

ทัง้นี	้อำเซียนได้ก�ำหนด	12	สำขำอตุสำหกรรม

ส�ำคญัล�ำดบัแรกอยู่ภำยใต้ตลำดและฐำน

กำรผลติเดียวกนัของอำเซียน	 ได้แก่	 เกษตร	

ประมง		ผลติภณัฑ์ยำง		ผลติภณัฑ์ไม้		สิง่ทอ

และเคร่ืองนุ่งห่ม	 อิเล็กทรอนิกส์	 ยำนยนต์	

กำรขนส่งทำงอำกำศ	 สุขภำพ	 e-ASEAN	

ทอ่งเท่ียว	และโลจิสตกิส์	รวมทัง้ควำมร่วมมือ

ในสำขำอำหำร	เกษตรและป่ำไม้

กำรเป็นตลำดสนิค้ำและบริกำรเดียว

จะชว่ยสนบัสนนุกำรพฒันำเครือขำ่ยกำรผลติ

ในภมิูภำค	และเสริมสร้ำงศกัยภำพของอำเซียน

ในกำรเป็นศนูย์กลำงกำรผลิตของโลก	และ

เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทำนโลก	 โดย

ประเทศสมำชิกได้ร่วมกันด�ำเนินมำตรกำร

ตำ่งๆ	ท่ีจะชว่ยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถแขง่ขนั

ของอำเซียน	 ได้แก่	 ยกเลิกภำษีศลุกำกรให้

หมดไป	ทยอยยกเลิกอปุสรรคทำงกำรค้ำท่ี

มิใช่ภำษี	ปรับประสำนพิธีกำรด้ำนศลุกำกร

ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนัและง่ำยขึน้	 ซึง่จะ

ชว่ยลดต้นทนุทำงธรุกรรม	เคลือ่นย้ำยแรงงำน

ฝีมือเสรี	นกัลงทนุอำเซียนสำมำรถลงทนุได้

อย่ำงเสรีในสำขำอตุสำหกรรมและบริกำรท่ี

ประเทศสมำชิกอำเซียนเปิดให้	เป็นต้น

2.2 การเป็นภมูภิาคทีมี่ความสามารถ

ในการแข่งขัน

เป้ำหมำยส�ำคญัของกำรรวมกลุม่

ทำงเศรษฐกิจของอำเซียน	 คือ	 กำรสร้ำง

ภมิูภำคท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง	

มีควำมเจริญรุ่งเรือง	 และมีเสถียรภำพทำง

เศรษฐกิจ

ภมิูภำคท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

มี	6	องค์ประกอบหลกั	ได้แก่	(1)	นโยบำย

กำรแขง่ขนั		(2)		กำรคุ้มครองผู้บริโภค		(3)		สทิธิ

ในทรัพย์สนิทำงปัญญำ		(IPR)		(4)		กำรพฒันำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำน	 (5)	 มำตรกำรด้ำนภำษี	

(6)	พำณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์

ประเทศสมำชิกอำเซียนมีข้อผกูพนั

ท่ีจะน�ำกฎหมำยและนโยบำยกำรแข่งขัน

มำบงัคบัใช้ภำยในประเทศ	 เพ่ือท�ำให้เกิด

กำรแขง่ขนัท่ีเทำ่เทียมกนัและสร้ำงวฒันธรรม

กำรแขง่ขนัของภำคธรุกิจท่ีเป็นธรรม	น�ำไปสู่

กำรเสริมสร้ำงกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกิจใน

ภมิูภำคในระยะยำว
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2.3 การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิที่เท่าเทยีมกัน

กำรพฒันำทำงเศรษฐกิจท่ีเทำ่เทียม

กนั	 มี	 2	 องค์ประกอบ	 คือ	 (1)	 กำรพฒันำ

วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม	 (SME)	

(2)	 ควำมริเร่ิมในกำรรวมกลุ่มของอำเซียน	

(Initiatives	 for	ASEAN	 Integration	 :	 IAI)	

ควำมริเร่ิมดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือลด

ช่องว่ำงกำรพฒันำ	ทัง้ในระดบั	 SME	และ

เสริมสร้ำงกำรรวมกลุม่ของกมัพชูำ	ลำว	พมำ่	

และเวียดนำม	 ให้สำมำรถด�ำเนินกำรตำม

พันธกรณีและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแขง่ขนัของอำเซียน	รวมทัง้เพ่ือให้ประเทศ

สมำชิกอำเซียนทกุประเทศได้รับประโยชน์

จำกกำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจ

2.4 การเป็นภมูภิาคทีมี่การบรูณาการ

เข้ากับเศรษฐกจิโลก

อ ำ เ ซี ย น อ ยู่ ใ น ท่ ำ ม ก ล ำ ง

สภำพแวดล้อมท่ีมีกำรเช่ือมต่อระหว่ำงกัน

และมีเครือข่ำยกับโลกสูง	 โดยมีตลำดท่ี

พึง่พำกนัและอตุสำหกรรมระดบัโลก	ดงันัน้	

เพ่ือให้ภำคธรุกิจของอำเซียนสำมำรถแขง่ขนัได้

ในตลำดระหว่ำงประเทศ	 ท�ำให้อำเซียนมี

พลวตัรเพ่ิมขึน้และเป็นผู้ผลติของโลก	รวมทัง้

ท�ำให้ตลำดภำยในยงัคงรักษำควำมนำ่ดงึดดู

กำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ	อำเซียนจึงต้อง

มองออกไปนอกภมิูภำค

อ ำ เ ซี ย น บู รณ ำ ก ำ ร เ ข้ ำ กั บ

เศรษฐกิจโลก	 โดยด�ำเนิน	 2	 มำตรกำรคือ	

(1)	 กำรจัดท�ำเขตกำรค้ำเสรี	 (FTA)	 และ

ควำมเป็นหุ้นสว่นทำงเศรษฐกิจอยำ่งใกล้ชิด	

(CEP)	 กบัประเทศนอกอำเซียน	 (2)	 กำรมี

สว่นร่วมในเครือขำ่ยหว่งโซอ่ปุทำนโลก

3. ความตกลงด้านการลงทนุของอาเซียน 

(ACIA)

ควำมตกลงด้ำนกำรลงทุนอย่ำง

เ ต็ ม รู ปแบบของอำ เ ซี ยน 	 ( ASEAN	

Comprehensive	Investment	Agreement	:	

ACIA)	ลงนำมโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียน

เม่ือวนัท่ี	26	กมุภำพนัธ์	2552	ACIA4	เป็นผล

มำจำกกำรรวมและกำรทบทวนควำมตกลง

ด้ำนกำรลงทุนของอำเซียน	 2	 ฉบบั	 ได้แก่	

ควำมตกลงว่ำด้วยเขตกำรลงทุนอำเซียน	

ปี	ค.ศ.	1998	(Framework	Agreement	on	

ASEAN	 Investment	 Area	 :	 AIA)	 และ

ควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรสง่เสริมและ

กำรคุ้มครองกำรลงทนุ	ปี	ค.ศ.	1987	(ASEAN	

Investment	 Guarantee	 Agreement	 :	

ASEAN	 IGA)	 รวมทัง้พิ ธีสำรต่ำงๆ	 ท่ี

เก่ียวข้อง

4	รำยละเอียดข้อตกลง	www.asean.org/documents/FINAL	-	SIGNED	-	ACIA.pdf
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วตัถปุระสงค์ของกำรรวมควำมตกลง	

2	ฉบบัดงักลำ่ว	เพ่ือตอบสนองตอ่สภำพแวดล้อม

ในโลกท่ีมีกำรแข่งขันเพ่ิมขึน้	 และท�ำให้

อำเซียนสำมำรถเป็นฐำนกำรลงทุน	 โดย

ปรับปรุงนโยบำยกำรลงทุนให้เสรีและ

เปิดกว้ำงมำกขึน้	 เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย

กำรรวมกลุม่ทำงเศรษฐกิจของอำเซียน	

3.1 สาระส�าคัญของ ACIA

ควำมตกลง	ACIA	นัน้ประกอบด้วย	

3	หลกัใหญ่	ได้แก่	กำรเปิดเสรี	กำรสง่เสริม	

และกำรให้ควำมคุ้มครองกำรลงทนุภำยใน

อำเซียน	โดยมุง่เน้นกำรลงทนุในสำขำธรุกิจ

ท่ีไมใ่ชบ่ริกำร	5	สำขำ	ประกอบด้วย	เกษตร	

ประมง	 ป่ำไม้	 เหมืองแร่	 และอตุสำหกรรม

กำรผลิต	 รวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกับ	

5	สำขำข้ำงต้น	-	Services	Incidental	to	

5	 sectors	 (SI)	 ทัง้นี	้ ผู้ ท่ีจะได้รับประโยชน์

จำกควำมตกลง	ACIA	นัน้	รวมถงึนกัลงทนุ

ของอำเซียนด้วยกนัเอง	-	ASEAN	Investor	

และนักลงทุนท่ีไม่ใช่อำเซียนแต่เ ข้ำมำ

ประกอบกิจกำรในอำเซียนอยำ่งมีนยัส�ำคญั

ในภมิูภำคอำเซียนอยูแ่ล้ว	-	Non	-	ASEAN/	

Foreign	-	owned	ASEAN	-	based	Investor

การเปิดเสรี คือ	กำรท่ีรัฐผกูพนัท่ี

จะลด/เลกิข้อจ�ำกดัหรือเง่ือนไขท่ีเป็นอปุสรรค

ตอ่กำรลงทนุ	หรือกำรออกกฎระเบียบใหม่ๆ 	

ท่ีเข้มงวดกวำ่ระดบัท่ีสญัญำไว้	โดยตัง้อยูบ่น

พืน้ฐำนของ	National	Treatment	(NT)	และ	

Most	-	Favored	-	Nation	Treatment	(MFN)

การคุ้มครอง ประกอบด้วย

พันธกรณีว่ำด้วยกำรให้กำรปฏิบัติของรัฐ

ตอ่กำรลงทนุ	เชน่	กำรชดเชยคำ่เสยีหำยกรณี

ยดึทรัพย์	 เวนคืน	หรือเกิดเหตกุำรณ์ไมส่งบ	

กำรเคลื่อนย้ำยเงินโดยเสรี	 รวมถึงกำรท่ีรัฐ

อนุญำตให้นกัลงทุนสำมำรถฟ้องร้องรัฐได้	

เม่ือรัฐกระท�ำกำรใดๆ	 ท่ีขดักับพนัธกรณีท่ี

ก�ำหนดไว้	 และก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

กำรลงทนุ	โดยนกัลงทนุสำมำรถน�ำข้อพิพำท

นัน้	เข้ำสูก่ระบวนกำรระงบัข้อพิพำทในระดบั

สำกลได้

3.2 หลักการของ ACIA

1)	 กำรเปิดเสรีกำรลงทุนอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือน�ำไปสู่บรรยำกำศ

กำรลงทนุท่ีเสรีและเปิดกว้ำงในภมิูภำค	

2)	 ให้ประโยชน์แก่ผู้ ลงทุนและ

กำรลงทนุของพวกเขำท่ีมีฐำนอยูใ่นอำเซียน

3)	 คงไว้และให้สทิธิพิเศษระหวำ่ง

รัฐสมำชิก

4)	 ไมมี่กำรถอยหลงั	(backtrack)	

ของข้อผกูพนัท่ีท�ำไว้ภำยใต้ควำมตกลง	AIA	

และควำมตกลง	IGA	
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5)	 ใ ห้กำรปฏิบัติ ท่ี พิ เศษและ

แตกต่ำงและควำมยืดหยุ่นอ่ืนแก่รัฐสมำชิก	

โดยขึน้อยูก่บัระดบักำรพฒันำและควำมออ่นไหว

ในแตล่ะสำขำ

6)	 กำรปฏิบตัติำ่งตอบแทนในกำร

ได้ประโยชน์จำกสิทธิประโยชน์ท่ำมกลำง

รัฐสมำชิกเม่ือเหมำะสม	

7)	 จดัให้มีกำรขยำยขอบเขตของ

ควำมตกลงนีใ้ห้ครอบคลุมถึงสำขำอ่ืนใน

อนำคต	

3.3 ACIA ข้อบทใหม่ที่มองไปข้าง

หน้า 

1)	 กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรลงทนุให้มีควำมเสรี	อ�ำนวยควำมสะดวก	

โปร่งใส	 และมีกำรแข่งขนักันมำกขึน้	 ตำม

แนวทำงปฏิบตัท่ีิดีของสำกล

2)	 กำรปรับปรุงข้อบทใน	 AIA	

และ	ASEAN	 IGA	 ท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึน้	 เชน่	 เร่ือง

ข้อพิพำทระหว่ำงนักลงทุนกับประเทศ

สมำชิกอำเซียน	กำรโอนเงินลงทนุ

3)	ก ำ ร เ พ่ิ ม ข้ อบท ใหม่ เ ร่ื อ ง

กำรห้ำมก�ำหนดเ ง่ือนไขในกำรปฏิบัต	ิ

(Prohibition	of	Performance	Requirement)	

โดยให้มีกำรประเมินร่วมเพ่ือพิจำรณำ

พนัธกรณีเพ่ิมเตมิ

4)	 ข้อบทเร่ืองผู้บริหำรอำวโุสและ

กรรมกำรบริหำร	ซึง่จะชว่ยอ�ำนวยควำมสะดวก

กำรเคลื่อนย้ำยบคุลำกรดงักลำ่ว

3.4 ข้อดขีอง ACIA

การมีขอบเขตที่ ครอบคลุม

กว้างขวางของ ACIA	 ช่วยเสริมสร้ำง

กำรคุ้มครองกำรลงทนุและเพ่ิมควำมมัน่ใจ

ให้แก่นกัลงทนุต่ำงชำติในกำรเข้ำมำลงทนุ

ในอำเซียน	 นอกจำกนี	้ ยังช่วยส่งเสริม

กำรพัฒนำ	กำรลงทนุระหวำ่งกนัในอำเซียน	

โดยเฉพำะในบริ ษัท ข้ำมชำติ ท่ี มีฐำน

กำรลงทุนในอำเซียน	 โดยกำรขยำยกิจกำร	

ควำมร่วมมือด้ำนอตุสำหกรรม	และกำรผลติ

ตำมควำมเช่ียวชำญเฉพำะ	 อันน�ำไปสู่

กำรเสริมสร้ำงกำรรวมกลุม่เศรษฐกิจ

เงนิลงทุนที่เข้ามายังอาเซียนมี

แนวโน้มขยายตวัเพิ่มขึน้ในช่วงปีที่ผ่านมา 

เน่ืองจำกภำวะเศรษฐกิจโลกและภมิูภำคท่ี

เข้มแขง็ขึน้ก่อนท่ีวกิฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลก

จะท�ำให้เงินลงทุนเข้ำมำยังอำเซียนลดลง

ในปี	2551	และ	2552	แหล่งเงินลงทนุหลกั

ท่ีเข้ำมำยงัอำเซียนยงัคงเป็นสหภำพยุโรป	

มีสดัสว่นร้อยละ	 18.3	 ญ่ีปุ่ น	 ร้อยละ	 13.4	

และสหรัฐอเมริกำ	ร้อยละ	8.5	นอกจำกแหลง่เงิน

ลงทุนดังกล่ำว	 กำรลงทุนระหว่ำงกันใน

อำเซียนยงัมีควำมส�ำคญั	 มีสดัส่วนร้อยละ	

11.2	ของเงินลงทุนท่ีเข้ำมำยังอำเซียน	ใน

ปี	2552	ท�ำให้อำเซียนเองเป็นแหลง่เงินลงทนุ

ใหญ่อนัดบั	 3	 ของอำเซียน	 ขณะเดียวกัน	

สดัสว่นกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศในอำเซียน

ตอ่กำรลงทนุจำกตำ่งประเทศในโลก	ยงัเพ่ิมขึน้
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จำกร้อยละ	2.8	ในปี	2551	เป็นร้อยละ	3.6	

ในปี	 2552	สะท้อนให้เหน็วำ่	 อำเซียนยงัคง

เป็นภูมิภำคท่ีสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนใน

สดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้แม้ว่ำจะมีภำวะเศรษฐกิจ

ถดถอย

เพ่ือให้สำมำรถดงึดดูกำรลงทนุได้	

ทำ่มกลำงกำรแขง่ขนัท่ีเพ่ิมขึน้	อำเซียนจะยงั

คงใช้ควำมพยำยำมในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือ

ส ร้ำงสภำพแวดล้อมกำรลงทุน ท่ี เ อื อ้

ประโยชน์ตอ่กำรลงทนุมำกขึน้	อำเซียนยืนยนั

พนัธกรณีท่ีจะมุ่งไปสู่กำรมีสภำพแวดล้อม

กำรลงทุนท่ีเสรีและโปร่งใสมำกขึน้	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมกำรลงทนุและดงึดดู

ให้นกัลงทนุเข้ำมำยงัอำเซียนเพ่ิมขึน้	น�ำไปสู่

กำรขยำยตวัและกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจใน

ภมิูภำค

4. ความคืบหน้าการให้สัตยาบนัและการ

มีผลบงัคับใช้

ไทยและสมำชิกอำเซียนมีพนัธกรณีท่ี

จะต้องให้สตัยำบนัและจดัท�ำรำยกำรข้อสงวน

กำรเปิดเสรี	 หรือ	 Reservation	 List	 (ระบุ

สำขำท่ีจะยงัไมเ่ปิดเสรี)	ให้แล้วเสร็จภำยใน	

6	 เดือนหลงัจำกท่ีลงนำมควำมตกลงฯ	 ซึ่ง

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอำเซียนได้ลงนำมแล้ว	

เม่ือเดือนกุมภำพันธ์	 2552	 ท่ีชะอ�ำ	 แต่

เน่ืองจำกสมำชิกบำงประเทศไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรภำยในเพ่ือให้สตัยำบนัได้ทนัตำม

เวลำท่ีก�ำหนด		อยำ่งไรก็ตำม	ขณะนีป้ระเทศ

สมำชิกอำเซียนได้มีกำรให้สัตยำบันครบ

ทกุชำตแิล้ว	โดยไทยเป็นประเทศสดุท้ำยท่ีให้

สตัยำบนั	(เดือนธนัวำคม	2554)	ซึง่จะท�ำให้

ควำมตกลงเร่ิมมีผลบงัคบัใช้รำวต้นปี	2555	

เม่ือส�ำนกัเลขำธิกำรอำเซียนเวียนแจ้งกำรมี

ผลบังคับใช้อย่ำงเป็นทำงกำรแก่ประเทศ

สมำชิก	ซึง่แตล่ะประเทศจะต้องด�ำเนินกำร

ภำยในเพ่ือให้สำมำรถปฏิบตัติำมพนัธกรณีได้	

5. ลู่ทางและการปรับตวัของการลงทนุ

5.1 บรรยากาศการลงทนุในโลก

จำกสถิตขิอง	UNCTAD	ปี	2553	

พบว่ำ	 ขณะนีป้ระเทศก�ำลงัพฒันำสำมำรถ

ดึงดดูกำรลงทนุระหว่ำงประเทศได้มำกขึน้

เม่ือเทียบกบัชว่ง	10	ปีท่ีผำ่นมำ	ซึง่เดมิเป้ำหมำย

ของกำรลงทนุจำกตำ่งประเทศมกัจะสนใจท่ี

จะไปลงทนุในประเทศพฒันำแล้ว	แตปี่	2553	

เป็นปีแรกท่ีกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศไหล

เข้ำไปในประเทศก�ำลงัพฒันำเกินกวำ่กึง่หนึง่

ของกำรลงทุนหมุนเวียนของทัง้โลก	 โดย

ประเทศท่ีมีเงินทนุตำ่งชำตเิข้ำประเทศมำกขึน้	

ได้แก่	 ประเทศในกลุ่มละตินอเมริกำและ

หมู่เกำะคำริบเบียน	 กลุ่มเอเชียตะวนัออก	

และกลุม่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	ในขณะเดียวกนั

ประเทศก�ำลังพัฒนำก็มีบทบำทมำกขึน้

ในฐำนะผู้ ส่งออกกำรลงทุนไปยังประเทศ

ก�ำลงัพฒันำประเทศอ่ืนๆ	ด้วย		โดยประเทศ

ท่ีลงทนุในตำ่งประเทศมำกท่ีสดุ	5	อนัดบัแรก	

คือ	สหรัฐฯ	เยอรมนี	ฝร่ังเศส	ฮอ่งกง	จีน	และ

สวิสเซอร์แลนด์	 ในขณะท่ีประเทศท่ีดึงดูด

กำรลงทนุมำกท่ีสดุ	5	อนัดบัแรก	คือ	สหรัฐฯ	
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จีน	ฮอ่งกง	เบลเยียม	และบรำซลิ	และเป็นท่ี

น่ำสงัเกตว่ำสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมำชิก

อำเซียนท่ีสำมำรถดึงดูดกำรลงทุนได้เป็น

อันดับท่ี	 9	 ในโลก	 เม่ือเทียบกับปี	 2552	

สงิคโปร์อยูอ่นัดบัท่ี	22	ของโลก	

ในสว่นของประเทศไทย	จำกสถิติ

ของ	UNCTAD	ปี	2552	พบวำ่	ประเทศไทย

สำมำรถดงึดดูเงินลงทนุจำกตำ่งประเทศได้	

4,492	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ในขณะท่ีเงิน

ลงทนุไทยในตำ่งประเทศ	2,182	ล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	 โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนสินค้ำ

แปรรูปและเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือมำกท่ีสดุ				

สถิตกิำรสง่เสริมกำรลงทนุของไทย5	

(กำรออกบตัรส่งเสริมกำรลงทนุตำมหมวด

กิจกำร)	ในปี	2553	รวมเงินลงทนุ	487,989	

ล้ำนบำท	จ�ำนวน	1,338	โครงกำร	แยกเป็น

บริกำรและสำธำรณูปโภค	 406	 โครงกำร	

ผลติภณัฑ์โลหะ	เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ขนสง่	

251	 โครงกำร	 อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้

ไฟฟ้ำ	 234	 โครงกำร	 เกษตรและผลิตผล

กำรเกษตร	183	โครงกำร	เคมีภณัฑ์	กระดำษ

และพลำสตกิ	160	โครงกำร	อตุสำหกรรมเบำ	

73	 โครงกำรและเหมืองแร่	 เซรำมิกส์และ

โลหะพืน้ฐำน	31	โครงกำร	

ส�ำหรับปี	2554	(ม.ค.	-	ส.ค.)	มีเงิน

ลงทุน	 322,118	 ล้ำนบำท	 จ�ำนวน	 1,048	

โครงกำร	แยกเป็นบริกำรและสำธำรณปูโภค	

265	โครงกำร	ผลติภณัฑ์โลหะ	เคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ขนสง่	250	โครงกำร	อิเลก็ทรอนิกส์

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ	146	โครงกำร	เกษตรและ

ผลติผลกำรเกษตร	144	โครงกำร	เคมีภณัฑ์	

กระดำษและพลำสติก	 146	 โครงกำร	

อตุสำหกรรมเบำ	74	โครงกำรและเหมืองแร่	

เซรำมิกส์และโลหะพืน้ฐำน	 23	 โครงกำร	

โดยมีต่ำงชำติรำยใหญ่	 ได้แก่	 ญ่ีปุ่ น	 ยโุรป	

ไต้หวนั	สหรัฐฯ	ฮอ่งกง	และสงิคโปร์

5.2 เสถยีรภาพของนโยบายส่งเสริม

การลงทนุของไทย6

ประเทศไทยมีนโยบำยส่งเสริม

กำรลงทนุมำอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเน่ือง	

โดยในระยะแรกๆ	เป็นกำรสง่เสริมกำรลงทนุ

เพ่ือทดแทนกำรน�ำเข้ำ	 โดยรัฐบำลได้แตง่ตัง้

คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุเพ่ือกิจกำร

อตุสำหกรรม	 เม่ือวนัท่ี	 13	 เมษำยน	 2502	

และได้ส่งเสริมให้ภำคเอกชนลงทุนด้ำน

อตุสำหกรรมตำ่งๆ	เชน่	โรงงำนทอผ้ำ	โรงงำน

ทอกระสอบ	 โรงงำนผลิตเหล็ก	 รวมทัง้

กำรส�ำรวจทรัพยำกรธรณีตำ่งๆ	 เป็นต้น	ซึง่

กำรลงทุนขณะนัน้มุ่งเน้นไปท่ีกำรให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นกัลงทุนต่ำงชำติและได้ออก

พระรำชบญัญตัสิง่เสริมกำรลงทนุเพ่ือกิจกำร

อุตสำหกรรม	 พ.ศ.	 2503	 โดยก�ำหนด

ระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้มี

ควำมยืดหยุน่น้อยลงคือ	จำกเดมิ	2	-	5	ปี	ให้

เป็นเหมือนกนัคือ	5	ปีเทำ่นัน้

เม่ืออตุสำหกรรมทดแทนกำรน�ำเข้ำ

พัฒนำไปได้ระยะหนึ่ง	 นโยบำยส่งเสริม

กำรลงทุนเร่ิมเน้นกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุน

5	สรุปสถิติกำรสง่เสริมกำรลงทนุ	วำรสำรสง่เสริมกำรลงทนุ	ฉบบัท่ี	9	ปีท่ี	22	กนัยำยน	2554	หน้ำ	64-65
6	ข้อมลูจำก	วำรสำรสง่เสริมกำรลงทนุ	ฉบบัท่ี	9	ปีท่ี	22	กนัยำยน	2554	หน้ำ	18-26
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เพ่ือกำรสง่ออก	เน่ืองจำกอตุสำหกรรมทดแทน

กำรน�ำเข้ำ	 มีตลำดอยู่ภำยในประเทศซึ่งมี

ขนำดเลก็	ไมพ่อท่ีจะท�ำให้เกิดกำรเจริญเตบิโต

ทำงเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอตัรำสงูได้	

จะต้องมีกำรขยำยตลำดไปตลำดตำ่งประเทศ

มำกขึน้	โดยรัฐบำลได้ปรับกลยทุธ์กำรพฒันำ

อตุสำหกรรมในปี	 2515	 โดยเปลี่ยนมำเน้น

อตุสำหกรรมเพ่ือกำรสง่ออก	ซึง่เป็นกำรผลติ

ท่ีอำศยัควำมได้เปรียบจำกทรัพยำกรท่ีมีอยู่

มำกในประเทศ	โดยมีมำตรกำรตำ่งๆ	เพ่ือลด

ต้นทนุกำรสง่ออก	และตอ่มำในปีเดียวกนัได้

ประกำศใช้พระรำชบญัญตัสิง่เสริมกำรลงทนุ

ฉบับใหม่ 	 ท่ี ใ ห้สิท ธิประโยชน์ เ พ่ิมแ ก่

กิจกำรส่งออกและกำรลงทนุในภมิูภำค	 ซึง่

อุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรส่งเสริม	 ได้แก่	

กำรท�ำฟำร์มขนำดใหญ่	 กำรปลูกปำล์ม	

กำรเลีย้งปลำ	 และกุ้ ง	 เป็นต้น	 นอกจำกนี	้

ยงัให้กำรส่งเสริมฯ	 กิจกำรในสำขำบริกำร	

เช่น	 โรงพยำบำล	 คลังสินค้ำและกิจกำร

สนบัสนนุอตุสำหกรรมทอ่งเท่ียว

ต่อมำในช่วงปี	 2526	 -	 2527	

ประเทศไทยเผชิญกับปัญหำขำดดุลบัญชี

เดินสะพดัอย่ำงรุนแรง	 มีกำรลดค่ำเงินบำท	

ธุรกิจภำยในประเทศประสบปัญหำขำด

สภำพคล่องต้องปิดกิจกำรหรือลดก�ำลัง

กำรผลติ	ก่อให้เกิดปัญหำกำรวำ่งงำนตำมมำ	

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนจึงได้

ออกนโยบำยให้กำรสง่เสริมฯ	 กิจกำรท่ีผลิต

ผลิตภัณฑ์เพ่ือกำรส่งออกเป็นส่วนใหญ่

โดยมีเง่ือนไขว่ำจะต้องส่งออกไม่น้อยกว่ำ	

ร้อยละ	80	 เม่ือวนัท่ี	16	พฤษภำคม	2527	

ซึง่นโยบำยนีเ้ป็นแรงจงูใจอยำ่งส�ำคญัท่ีดงึดดู

ให้นกัลงทนุจำกตำ่งประเทศ	โดยเฉพำะญ่ีปุ่ น	

ย้ำยฐำนกำรผลิตเข้ำมำในประเทศไทยและ

ยังขยำยกำรลงทุนอย่ำงต่อเน่ืองมำจนถึง

ปัจจบุนั

ส�ำหรับรัฐบำลปัจจบุนัคำดวำ่จะน�ำ

นโยบำยเศรษฐกิจมำใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำย

ของประเทศในกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบั

ธรุกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม	โดยเน้นให้เกิด

กำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมทัง้ในรูปแบบท่ีทันสมัย	

กำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรประดิษฐ์

วสัดท่ีุแปลกใหม	่หรือกำรใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์

ในกำรประยกุต์วสัดหุรือกระบวนกำรผลิตท่ี

เป็นมิตรกับธรรมชำติ	 ในขณะท่ีกระทรวง

อุตสำหกรรมภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ

รัฐมนตรีนำยแพทย์วรรณรัตน์	 ชำญนุกูล		

มีนโยบำยท่ีต้องกำรจะตอ่ยอดจำกนโยบำย

สง่เสริมกำรลงทนุในปัจจบุนั	อำทิ	 ต้องกำร

ปรับบทบำทส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทนุ

ดูแลทั ง้ เ ร่ืองกำรลงทุน 	 เ พ่ือสนับสนุน

ผู้ประกอบกำรไทยในกำรเป็นเจ้ำของกิจกำร

ในต่ำงประเทศรวมทัง้ส่งเสริมกำรลงทนุแก่

กิจกำรเอสเอ็มอีผู้ ประกอบกำรรำยย่อย

อยำ่งตอ่เน่ือง		 	

5.3 นโยบายเชิงรุก/เชงิรับ

5.3.1 นโยบายเชิงรุก 

•	ผู้ประกอบกำรควรศกึษำ/

เสำะแสวงหำแหลง่วตัถดุิบท่ีมีควำมได้เปรียบ

ด้ำนรำคำและคณุภำพ	ในประเทศเพ่ือนบ้ำน
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โดยเฉพำะในอตุสำหกรรมเกษตร	(อินโดนีเซีย	

ลำว	กมัพชูำ	และพมำ่)	ประมง	 อินโดนีเซีย

และพม่ำ)	 ป่ำไม้และเหมืองแร่	 (พม่ำและ

อินโดนีเซีย)	เป็นต้น	

•	นอกจำกนัน้ควรศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ในกำรย้ำยฐำนกำรผลิตหรือ

ขยำยโรงงำนไปท่ีประเทศเพ่ือนบ้ำนท่ียังมี

ควำมได้เปรียบทัง้ในด้ำนคำ่จ้ำงแรงงำนและ

มีแหลง่วตัถดุบิธรรมชำตท่ีิสมบรูณ์	

•	ผู้ ประกอบกำรต้องหำ

แนวทำงในกำรสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและพฒันำ

สินค้ำให้แตกต่ำงจำกคู่แข่ง	 ทัง้ในอำเซียน

และจีน	 รวมไปถึงกำรสร้ำง	 BRAND	

Thailand	 ให้เป็นท่ียอมรับโดยเฉพำะใน

ตลำด	AEC	ท่ีมีลกูค้ำกวำ่	580	ล้ำนคน	เพ่ือ

หนีคูแ่ขง่จำกจีน	

•	ผู้ ประกอบกำรต้องหำ

แนวทำงในกำรสร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกิจใน

ประเทศอำเซียนอ่ืนๆ	 เพ่ือใช้ประโยชน์จำก

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันของหุ้ นส่วน

ในพนัธมิตรและลดปัญหำท่ีอำจจะเกิดจำก

ควำมไมเ่ข้ำใจในกฎระเบียบภำยใน	รวมไปถงึ

วัฒนธรรมและพฤติกรรมกำรบริโภคของ

ตลำดนัน้ๆ	ซึง่จะเป็นปัญหำส�ำคญัอยำ่งหนึง่

ในกำรท�ำธุรกิจให้ประสบผลส�ำเร็จในตลำด

ตำ่งประเทศได้

5.3.2 นโยบายเชิงรับ 

•	ผู้ประกอบกำรต้องพร้อม

ท่ีจะศกึษำและเรียนรู้คูแ่ขง่	(จดุออ่น	-	จดุแขง็)	

ทัง้ในประเทศและอำเซียนอ่ืนเพ่ือให้ทรำบ

ถึงสถำนะกำรแข่งขนัของบริษัทตนว่ำอยู่ใน

สถำนะใด	มีใครเป็นคูแ่ขง่รำยส�ำคญั	

•	ควรศึกษำรสนิยมและ

แนวโน้มควำมต้องกำรของผู้บริโภคสินค้ำ

และบริกำร	 โดยกำรเดินทำงไปส�ำรวจและ

ศกึษำตลำดด้วยตนเอง	หลงัจำกท่ีได้ศกึษำ

จำกเอกสำรท่ีเป็นข้อมลูทตุยิภมิูแล้ว

•	ผู้ประกอบกำรต้องปรับปรุง

ประสทิธิภำพกำรผลติสนิค้ำ	 (รูปแบบหีบห่อ	

อปุกรณ์ท่ีใช้)/กำรให้บริกำร	 (น�ำเทคโนโลยี

มำใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ)	 โดยต้องท�ำ

อยำ่งต่อเน่ืองและสม�่ำเสมอ	รวมทัง้หำทำง

ลดต้นทนุกำรผลิตและกำรปรับปรุงคณุภำพ	

เพ่ือให้สนิค้ำและบริกำรท่ีผลิตได้สำมำรถ

แขง่ขนัได้ในตลำดตำ่งๆ		

•	นอกจำกนั น้ 	 ควร ใ ห้

ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำบคุลำกรภำยใน

องค์กร	โดยเฉพำะควำมรู้ด้ำนภำษำตำ่งประเทศ

และภำษำท้องถ่ินอำเซียน	 เพ่ือให้สำมำรถ

เข้ำถึงตลำดอำเซียนอ่ืนๆ	 ได้สะดวกย่ิงขึน้	

รวมไปถงึกำรพฒันำทกัษะกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศให้สำมำรถตดิตอ่ประสำนงำนได้

อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกขึน้	

6. ประโยชน์ที่จะได้รับจาก AEC

o	ผู้บริโภคมีทำงเลอืกซือ้สนิค้ำและ
บริกำรเพ่ิมขึน้จำกกำรขยำยตวัของกำรค้ำ

ภำยในอำเซียน
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o	ผู้ ผลิตและอุตสำหกรรมได้รับ
ประโยชน์จำกกำรขยำยกำรผลิตท่ีเพ่ิมขึน้	

(Larger	 economies	 of	 scale)	 ท�ำให้

ประสิทธิภำพกำรผลิตเพ่ิมขึน้	 และต้นทุน

กำรผลิตต่อหน่วยลดลง	 น�ำไปสู่กำรเพ่ิม

ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ

ในตลำดโลก

o	 ต้นทุนกำรผลิตท่ีลดลงสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงัผู้บริโภค	ซึง่จะได้รับประโยชน์

จำกรำคำสนิค้ำและบริกำรท่ีถกูลง

o	ควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำร
ท่ีเพ่ิมขึน้จะชว่ยสง่เสริมกำรจ้ำงงำนในสำขำ

ตำ่ง 	ๆเชน่	กำรผลติ	กำรขนสง่	โลจิสตกิส์	และ

กำรสื่อสำร	เป็นต้น

o	กำรขยำยตัวของกำรค้ำและ
กำ รล งทุน จ ะช่ ว ยส่ ง เ ส ริ มศัก ยภำพ

ในกำรประกอบธุรกิจของผู้ ประกอบกำร

เพ่ิมขึน้	 รวมทัง้ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรม

ใหม่ๆ	 ในกำรผลิตสินค้ำและให้บริกำร

ท่ีหลำกหลำยมำกขึน้และมีคณุภำพดีขึน้

o	กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจท่ี
เพ่ิมขึน้จะชว่ยสง่เสริมกำรสร้ำงเครือขำ่ยทำง

ธรุกิจในอำเซียน	อนัน�ำไปสูก่ำรขยำยตวัทำง

เศรษฐกิจของภมิูภำค

o	กำรจ้ำงท่ีเพ่ิมขึน้จะชว่ยเพ่ิมรำยได้

ของประชำชนและยกระดบัชีวติควำมเป็นอยู่

ให้อยู่ในระดับชนชัน้กลำงมำกขึน้	 ท�ำให้

ช่องว่ำงระหว่ำงคนจนกับคนรวยลดลง	

ส่ง เส ริมควำมมีเสถียรภำพทำงสังคม	

ผู้บริโภคมีอ�ำนำจในกำรซือ้สนิค้ำและบริกำร

เพ่ิมขึน้
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สุภาค์พรรณ ตัง้ตรงไพโรจน์1

1	นกัวิจยัสถำบนัเอเชียศกึษำ	จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเคารพในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ภาษา และศาสนาของประชาชนอาเซียน จึงได้เน้นคุณค่าร่วมกันภายใต้

หลักแห่งความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย โดยปรับให้เข้ากับสถานการณ์ 

โอกาสและสิ่งท้าทายในปัจจุบัน 

อาเซียนในมติสัิงคมวัฒนธรรม

อำเซียนก่อตัง้มำจนถงึบดันีน้บัได้	44	ปี

แล้ว	 ในระยะแรกกิจกรรมของอำเซียนให้

ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสงัคมและวฒันธรรม

น้อยมำก	ประเทศสมำชิกเกือบทัง้หมดมุ่ง

พัฒนำเศรษฐกิจเป็นหลัก	 จนกระทั่งเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจ	 “ต้มย�ำกุ้ ง”	 ท่ีเ ร่ิมจำก

ประเทศไทยในเดือนกรกฎำคม	พ.ศ.	 2540	

และลกุลำมไปทัว่เอเชียอย่ำงรวดเร็ว	ท�ำให้

อำเซียนเร่ิมตระหนกัว่ำกำรพฒันำโดยเน้น

กำรพฒันำเศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว	 ไม่น่ำ

จะเป็นแนวทำงกำรพัฒนำท่ีดีท่ีสุดทัง้กับ

ประเทศของตนและกบัอำเซียนเอง

กระนัน้ก็ดี	แม้จะเร่ิมตระหนกัดงัวำ่	แต่

สมำชิกอำเซียนก็ยงัไมใ่ห้ควำมส�ำคญักบัมิติ

ทำงสังคม	 หำกจะมีก็เป็นกำรแก้ปัญหำ

ผลกระทบทำงสงัคมท่ีเกิดจำกวกิฤตเิศรษฐกิจ

ของแตล่ะประเทศ	ไมไ่ด้มีกำรรวมตวัเพ่ือหำ

แนวทำงกำรพัฒนำและแก้ปัญหำสังคม

ร่วมกนั	เรียกวำ่แก้ปัญหำแบบ	“ตวัใครตวัมนั”	

ก็วำ่ได้

ส�ำหรับมิติวฒันธรรมของอำเซียนนัน้	

แต่ไหนแต่ไรมำกิจกรรมท่ีเป็นวัฒนธรรม
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ตำมท่ีอำเซียนก�ำหนดนัน้	ได้แก่	กำรสร้ำงสรรค์

ทำงศิลปะทกุสำขำทกุระดบัและทกุยคุสมยั	

เชน่	ศลิปะกำรแสดง	ศลิปหตัถกรรมพืน้บ้ำน	

ศลิปะภำพถ่ำย	ศลิปะภำพยนตร์	ฯลฯ	รวมถงึ

โบรำณสถำนและวตัถท่ีุแสดงฝีมือทัง้ในด้ำน

เทคนิคกำรก่อสร้ำงและศิลปะกำรออกแบบ

ตกแตง่	และกำรสง่คณะแสดงไปเย่ียมเยือน

และแสดงร่วมกัน	 เป็นต้น2	 นอกจำกนัน้	

ยังมีโครงกำรกิจกรรมแลกเปลี่ยนทำง	

กำรศกึษำค้นคว้ำเร่ืองรำวระหว่ำงประเทศ

สมำชิก	กำรจดัพิพิธภณัฑ์	ฯลฯ

เม่ือพิจำรณำกิจกรรมทำงมิตวิฒันธรรม

ของอำเซียนข้ำงต้น	 ดูเหมือนว่ำอำเซียน

ต้องกำรให้เป็นกิจกรรมท่ีประเทศสมำชิก

สำมำรถท�ำร่วมกันได้	 โดยไม่มีปัญหำหรือ

ขัน้ตอนท่ีซับซ้อนเหมือนกิจกรรมในมิติ

ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจ	แตห่ลงัจำกเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจใน	พ.ศ.	 2540	อำเซียนเร่ิม

หันมำทบทวนแนวทำงกำรพัฒนำองค์กร

ซึ่งให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำทำงสงัคม

มำกขึน้	โดยมีกำรประชมุเพ่ือท�ำควำมเข้ำใจ

ผลกระทบทำงสังคมจำกวิกฤติเศรษฐกิจ

หลำยครัง้	 รวมทัง้ยังให้ควำมส�ำคัญกับ

แนวคิดเร่ืองควำมมัน่คงของมนษุย์	(human	

security)	อยำ่งจริงจงั	ซึง่แนวคดิดงักลำ่วได้

รับกำรเสนอตัง้แต่	 พ.ศ.	 2537	 ในรำยงำน

ประจ�ำปีของโครงกำรพฒันำแหง่สหประชำชำติ

หรือ	UNDP	(United	Nations	Development	

Program)	ซึง่เป็นกำรมองกำรพฒันำคนใน	

7	ด้ำน	ได้แก่3	1)	ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ	

(Economic	 security)	 2)	ควำมมัน่คงด้ำน

อำหำร	(Food	security)	3)	ควำมมัน่คงด้ำน

สขุภำพ	 (Health	 security)	 4)	ควำมมัน่คง

ด้ำนสิง่แวดล้อม	(Environmental	security)		

5)	ควำมมัน่คงสว่นบคุคล	(Personal	security)	

6)	ควำมมัน่คงในชมุชน	(Community	security)	

และ	7)	ควำมมัน่คงทำงกำรเมือง	(Political	

security)	 ทัง้นี	้ ก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ	

สมำชิกอำเซียนยังถกเถียงกันเ ก่ียวกับ

กำรจัดล�ำดบัควำมส�ำคญัของควำมมัน่คง

ของมนษุย์ทัง้	7	ด้ำน	โดยบำงประเทศมองวำ่

ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและอำหำร

ควรจะเป็นด้ำนท่ีอยูใ่นล�ำดบัต้นๆ	แตใ่นท่ีสดุ	

หลงัเกิดวิกฤติเศรษฐกิจท�ำให้อำเซียนเร่ิม

เข้ำใจวำ่ควำมมัน่คงของมนษุย์ควรจะได้รับ

กำรพฒันำไปพร้อมๆ	กนัทัง้	7ด้ำน

อนึ่ง	 มิติสงัคมวฒันธรรมในอำเซียน

ได้รับควำมส�ำคญัอยำ่งชดัเจนมำกย่ิงขึน้ในกำร

ประชมุสดุยอดผู้น�ำอำเซียน	(ASEAN	Summit)	

2	พทัยำ	สำยห.ู	อำเซียนในมิตวิฒันธรรม.	เอกสำรประกอบกำรสมัมนำทำงวิชำกำรเร่ืองสูศ่ตวรรษหน้ำกบัวฒันธรรมอำเซียน.	มดป,	

หน้ำ	4.
3	United	Nations	Development	Program.	Human	Development	Report.	1994.
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ครัง้ท่ี	9	พ.ศ.	2539	ท่ีประเทศอินโดนีเซีย	โดย

ผู้น�ำอำเซียนได้มีแนวควำมคิดร่วมกันท่ีจะ

ปรับระบบกำรท�ำงำนของอำเซียนให้มี

ประสทิธิภำพ	กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรเพ่ือ

รองรับภำรกิจต่ำงๆ	 และกำรเป็นประชำคม

อำเซียน	 รวมถึงแนวคิดเร่ืองกำรจัดท�ำ

กฎบตัรอำเซียนเพ่ือให้อำเซียนมีสภำพเป็น

นิติบุคคล	 	จึงได้มีกำรลงนำมในปฏิญญำ

ว่ำด้วยควำมร่วมมือในอำเซียน	 ฉบับท่ี	 2	

ทัง้นี	้ อำเซียนมุ่งหวังประโยชน์จำก

กำรรวมตัวกันเป็นประชำคมสังคมและ

วฒันธรรมอำเซียน	เพ่ือให้ประชำชนมีควำม

อยูดี่กินดี	ปรำศจำกโรคภยัไข้เจ็บ	มีสิง่แวดล้อม

ท่ีดีและมีควำมรู้สกึเป็นหนึง่เดียวกนัโดยเน้น

กำรส่งเสริมควำมรู้	 ควำมเข้ำใจระหว่ำง

ประเทศสมำชิกในด้ำนควำมเช่ือมโยงทำง

ประวัติศำสตร์	 มรดกทำงวัฒนธรรมและ

อตัลกัษณ์ระดบัภูมิภำคร่วมกัน	 เสำหลกัท่ี

สำมนีน้ับว่ำเป็นเสำท่ีท้ำทำยอำเซียนมำก

ท่ีสุดก็ว่ำได้	 เน่ืองจำกอำเซียนยังมีปัญหำ

เร่ืองสงัคมวฒันธรรมอีกมำก	 ไม่ว่ำจะเป็น

ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ปัญหำ

(Declaration	of	ASEAN	Concord	II)	หรือ	

บำหลี	คองคอร์ด	2	(Bali	Concord	II)	ท่ีมี

จดุประสงค์เพ่ือจดัตัง้ประชำคมอำเซียนภำยใน	

พ.ศ.	 2558	 โดยประกอบด้วย	 3	 เสำหลกั	

(Pillars)	 และหนึ่งในสำมเสำนัน้ก็คือเร่ือง

สังคมวัฒนธรรมหรือประชำคมสังคม	 -

วฒันธรรมอำเซียน	(ASEAN	Socio	-	Cultural	

Community	:	ASCC)

กำรหำอตัลกัษณ์ร่วมกนั	ปัญหำสิง่แวดล้อม	

ประชำชนยงัมีควำมขดัแย้งและไม่ไว้วำงใจ

ซึง่กนัและกนั	ปัญหำชอ่งวำ่งระหวำ่งประเทศ

รวยและประเทศจน	และปัญหำท่ีประชำชน

ไมมี่ควำมตระหนกัรู้เก่ียวกบัอำเซียน	เป็นต้น

พิมพ์เขียวของเสำประชำคมสังคม

และวฒันธรรม	 (ASCC	BLUEPRINT)	 มี

องค์ประกอบท่ีส�ำคญั	6	เร่ือง	ได้แก่	1)	กำร

พฒันำมนษุย์	(HUMAN	DEVELOPMENT)	

2)	กำรคุ้มครองและสวสัดกิำรสงัคม	(SOCIAL	

WELFARE	AND	PROTECTION)	3)	สทิธิและ

ควำมยตุธิรรมทำงสงัคม	(SOCIAL	JUSTICE	

AND	RIGHTS)	4)	ควำมยัง่ยืนด้ำนสิง่แวดล้อม	

เป้าหมายล�าดับแรกของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมุ่งหมายที่จะท�าให้เกดิ

ประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศนูย์กลางและเป็นสังคมที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกดิ

ความเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ชาตสิมาชกิและประชาชน

อาเซียน โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอือ้อาทรและแบ่งปัน ประชาชน

มีส่วนร่วม โดยมีคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่และสวัสดกิารของประชาชนดขีึน้4 

4	กองอำเซียน	4.	กระทรวงกำรตำ่งประเทศ.	แผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	(ค.ศ.	2009	–	2015).	กรกฎำคม	

2552
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(ENVIRONMENTAL	SUSTAINABILITY)	

5)	กำรสร้ำงอตัลกัษณ์อำเซียน	(BUILDING	

AN	ASEAN	 IDENTITY)	และ	6)	กำรลด

ชอ่งวำ่งทำงกำรพฒันำ	(NARROWING	THE	

DEVELOPMENT	GAP)	ซึง่ประเทศสมำชิก

ตำ่งก็คำดหวงัวำ่องค์ประกอบทัง้	6	ประกำรนี ้

จะช่วยให้อำเซียนรวมกันเป็นปึกแผ่นได้

อยำ่งรำบร่ืนและมัน่คง	แตอ่นัท่ีจริงนำ่จะเป็น

เร่ืองท่ีท�ำได้ยำก	 เน่ืองจำกสมำชิกทัง้	 10	

ประเทศ		มีควำมแตกตำ่งในองค์ประกอบทัง้	

6	ข้อดงักลำ่วคอ่นข้ำงมำก

รายละเอียดในองค์ประกอบทัง้ 6 ประการ5

1) การพฒันามนุษย์ 2) การคุ้มครองและสวัสดกิารสังคม

1.	 ให้ควำมส�ำคญักบักำรศกึษำ 1.	 กำรขจดัควำมยำกจน

2.	 กำรลงทนุในกำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์ 2.	 เครือข่ำยควำมปลอดภยัทำงสงัคมและ

ควำมคุ้มกนัจำกผลกระทบด้ำนลบจำก

กำรรวมตวัอำเซียนและโลกำภิวตัน์

3.	 สง่เสริมกำรจ้ำงงำนท่ีเหมำะสม 3.	 ส่งเสริมควำมมัน่คงและควำมปลอดภยั

ด้ำนอำหำร

4.	 สง่เสริมเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4.	 กำรเข้ำถึงกำรดูแลสขุภำพและส่งเสริม

กำรด�ำรงชีวิตท่ีมีสขุภำพดี

5.	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยกุต์

5.	 กำรเพ่ิมศักยภำพในกำรควบคุมโรค

ตดิตอ่

6.	 เสริมสร้ำงทักษะในกำรประกอบกำร

ส�ำหรับสตรี	เยำวชน	ผู้สงูอำย	ุและผู้พิกำร

6.	 รับประกนัอำเซียนท่ีปลอดยำเสพตดิ

7.	 พฒันำสมรรถภำพของระบบรำชกำร 7.	 กำรสร้ำงรัฐท่ีพร้อมรับกับภัยพิบัติและ

ประชำคมท่ีปลอดภยัย่ิงขึน้

5	ประมวลจำก	กองอำเซียน	4.	กระทรวงกำรตำ่งประเทศ.	แผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน		(ค.ศ.	2009	–	

2015).,	อ้ำงแล้ว.
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3) สิทธิและความยุตธิรรมทางสังคม 4) ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม

1.	 กำรส่ง เส ริมและคุ้ มครองสิท ธิและ

สวสัดกิำรส�ำหรับสตรี	 เดก็	ผู้สงูอำยแุละ

ผู้ พิกำร

1.	 กำรจดักำรปัญหำสิง่แวดล้อมโลก

2.	 กำรคุ้ มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงำน

โยกย้ำยถ่ินฐำน

2.	 กำรจดักำรและกำรป้องกนัปัญหำมลพิษ

ทำงสิง่แวดล้อมข้ำมแดน

3.	 กำรสง่เสริมควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของ

องค์กรธรุกิจ

3.	 สง่เสริมกำรพฒันำท่ียัง่ยืนโดยกำรศกึษำ

ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน

4.	 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม

5.	 สง่เสริมคณุภำพมำตรฐำนกำรด�ำรงชีวิต

ในเมืองตำ่งๆ	และในเขตเมืองของอำเซียน

6.	 กำรประสำนนโยบำยและฐำนข้อมลูด้ำน

สิง่แวดล้อม	และ	ฯลฯ

5) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 6) การลดช่องว่างทางการพฒันา

1.	 สง่เสริมกำรตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัอำเซียน

และควำมรู้สกึของกำรเป็นประชำคม

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือลดช่องว่ำงกำร

พฒันำ		โดยเฉพำะมิตกิำรพฒันำด้ำนสงัคม	

ระหว่ำงประเทศสมำชิกเก่ำ	 6	ประเทศและ

ประเทศสมำชิกใหม	่(ซี	แอล	เอม็	วี)		และใน

พืน้ท่ีของอำเซียนท่ีด้อยพฒันำและถกูทอดทิง้

2.	 กำรส่ง เส ริมและอนุ รักษ์มรดกทำง

วฒันธรรมของอำเซียน

3.	 สง่เสริมอตุสำหกรรมและกำรสร้ำงสรรค์

ด้ำนวฒันธรรม

4.	 กำรมีสว่นเก่ียวข้องกบัชมุชน
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ทัง้นี	้ คณะมนตรีประชำคมสงัคมและ

วฒันธรรมอำเซียน	(ASEAN	Socio	-	Cultural	

Community	 Council	 –	 ASCCC)	 จะท�ำ

หน้ำท่ีขับเคลื่อนเสำประชำคมสงัคมฯ	 ให้

บรรลเุป้ำหมำยตำมท่ีระบใุนพิมพ์เขียว	 โดย

มีกำรจดัประชมุครัง้แรกเม่ือวนัท่ี	24	สงิหำคม	

2552	ณ	กรุงเทพฯ	ซึง่ในครัง้นีค้ณะมนตรีฯ

ได้ตอบรับข้อเสนอของไทยในกำรก�ำหนด

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนอำเซียน	 โดยใช้

กำรศกึษำเป็นเคร่ืองมือส�ำคญั	ซึง่มีสำระหลกัๆ	

คือประเทศสมำชิกต้องพฒันำเนือ้หำสำระร่วม

ในเร่ืองอำเซียนส�ำหรับโรงเรียนเพ่ือใช้เป็น

ตวัอ้ำงอิงส�ำหรับกำรฝึกอบรมและกำรสอน

ของครูอำจำรย์	พร้อมทัง้เสนอให้มีหลกัสตูร

ปริญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมอำเซียนใน

มหำวิทยำลยั	 เสนอให้มีภำษำประจ�ำชำติ

อำเซียน		สนบัสนนุโครงกำรระดบัภมิูภำคท่ี

มุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรตระหนักรู้เก่ียวกับ

อำเซียนให้แก่เยำวชน	เชน่	โครงกำรแลกเปลีย่น

นกัเรียนนกัศกึษำอำเซียน	กำรประชมุเยำวชน

อำเซียนด้ำนวฒันธรรม	กำรประชมุสดุยอด

เยำวชนนกัศกึษำระดบัมหำวทิยำลยัอำเซียน	

กำรประชุมเครือข่ำยมหำวิทยำลยัอำเซียน	

และกำรประกวดสุนทรพจน์ระดบัเยำวชน	

เป็นต้น	สนบัสนนุกำรวจิยัทำงด้ำนกำรศกึษำ

อำเซียนเพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือทำง	

กำรวิจัยและพัฒนำในภูมิภำค	 กำรจัด	

กำรแขง่ขนัเร่ืองประวตัศิำสตร์และวฒันธรรม

อำเซียน

วัฒนธรรมชาตกัิบวัฒนธรรมอาเซียน 

วัฒนธรรมชำติหมำยถึงวัฒนธรรม

ท่ีเป็นตวัแทนหรือบง่บอกวำ่เป็นของชำตินัน้	

ได้แก่	ภำษำ	 เคร่ืองแตง่กำย	อำหำร	ศิลปะ

กำรแสดง	แบบสถำปัตยกรรม	กีฬำ	กำรละเลน่	

ฯลฯ	 ในบำงครัง้อำจมีเร่ืองศำสนำด้วย	

โดยเฉพำะประเทศท่ีประชำกรส่วนใหญ่

นบัถือศำสนำอิสลำม	 มีลกัษณะเป็นสงัคม

มสุลิม	 และส�ำหรับอิสลำมแล้ว	 ศำสนำกบั

วัฒนธรรมเป็นเร่ืองเดียวกัน	 ดังนัน้	 ใน

ประเทศมำเลเซีย	อินโดนีเซีย	และบรูไน	จงึมี

วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องจำกศำสนำอยูม่ำก	

ส่วนวัฒนธรรมอำเซียนนัน้	 หำกใช้

ควำมหมำยเดียวกับวัฒนธรรมชำติ	 คือ

หำวัฒนธรรมท่ีเป็นตัวแทนของสมำคม

อำเซียนเหมือนกำรสร้ำงวัฒนธรรมชำติ	

ก็คงจะเป็นไปได้ล�ำบำก	 เช่น	 เร่ืองภำษำ	

สบิชำตสิมำชิกอำเซียนก็มีสบิภำษำ	หำกจะ

ยกเอำภำษำใดภำษำหนึง่มำเป็นภำษำอำเซียน	



40 < วารสารดำารงราชานุภาพ

ชำติสมำชิกอ่ืนๆ	 คงไม่เต็มใจ	 ซึ่งในท่ีสุด

จึงต้องก�ำหนดให้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำ

รำชกำรของอำเซียน	เร่ืองอำหำรหรือศิลปะ

ก็เชน่กนั	ไมมี่ใครยอมให้ลกัษณะอำหำรหรือ

ศลิปะของชำตอ่ืินเป็นตวัแทนของวฒันธรรม

อำเซียน	ดงันัน้แล้ว	 สิ่งท่ีจะเป็นวฒันธรรม

อำเซียนน่ำจะเป็นภำพรวมของวฒันธรรม

ประจ�ำชำติของประเทศสมำชิกทัง้สิบซึ่ง

คละเคล้ำกันไป 	 กล่ำว อีกนัยหนึ่ ง คือ

วัฒนธรรมอำเซียนก็คือควำมหลำกหลำย

ทำงวฒันธรรมอนัทรงคณุคำ่ของแต่ละชำติ

สมำชิกนัน่เอง

อนึ่ง	 จะเหมำรวมว่ำอำเซียนไม่มี

วัฒนธรรมร่วมเสียเลยก็คงผิดควำมจริง

อยู่บ้ำง	 เพรำะยงัมีรูปแบบกำรด�ำเนินงำน

อย่ำงหนึง่ท่ีปฏิบตัิกนัในอำเซียนจนเรียกกนั

ทัว่ไปวำ่	“ASEAN	WAY”		นัน่คือ	กำรประชมุ

ด้วยกำรปรึกษำหำรือจนได้ควำมเห็นชอบ

ร่วมกัน	 โดยไม่มีกำรออกเสียงนับคะแนน	

กำรไม่ก�ำหนดมำตรกำรท่ีผกูมดัให้ประเทศ

สมำชิกต้องยอมรับและปฏิบตัิตำม	และผล

ของกำรประชมุอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรมกัจะได้รับ

กำรปฏิบัติตำมมำกกว่ำมติจำกท่ีประชุม

ท่ีเป็นทำงกำร

ทัง้นี	้ แทนท่ีอำเซียนจะหมกมุน่อยูก่บั

กำรสร้ำงวฒันธรรมอำเซียนซึง่เป็นเร่ืองท่ีเป็น

ไปได้ยำก	 ควรจะหนัมำพิจำรณำใช้โอกำส

จำกควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมของภมิูภำค

ให้เกิดประโยชน์	 โดยเฉพำะกำรท่องเท่ียวท่ี

นกัทอ่งเท่ียวตำ่งชำติตำ่งทรำบดีวำ่อำเซียน

มีวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย	สิง่เหลำ่นีเ้ป็นเสนห์่

ดงึดดูควำมสนใจชำวตำ่งชำติได้ดี	 อำเซียน

จงึควรใช้ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมมำ

ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเท่ียว

เข้ำมำเท่ียวในกลุ่มประเทศอำเซียน	 โดย

ไมเ่น้นเฉพำะประเทศใดประเทศหนึง่
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ความรู้สกึของการเป็นประชาคม : ความ

ท้าทายของสังคมไทย

กำรสร้ำงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์

อำเซียนเก่ียวข้องอยู่ในมิติสงัคมวฒันธรรม	

จึงบรรจุอยู่ ในเสำประชำคมสังคมและ

วฒันธรรม	โดยเป็นหนึง่ในควำมร่วมมือ	6	ด้ำน

ท่ีระบุอยู่ในแผนงำนกำรจัดตัง้ประชำคม

สงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	ซึง่ในแผนงำน	

กำรจดัตัง้ประชำคมสงัคมฯ	ระบวุำ่	“อตัลกัษณ์

อำเซียนเป็นพืน้ฐำนด้ำนผลประโยชน์ของ

ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเป็น

ตวัตน	 จำรีต	 ค่ำนิยมและควำมเช่ือร่วมกนั	

รวมทัง้ควำมปรำรถนำในฐำนะประชำคม

อำเซียน.........”6	ทัง้นี	้ในแผนงำนทัง้	4	ประกำร

ของกำรสร้ำงอตัลกัษณ์อำเซียนพบวำ่ในสว่น

ของข้อท่ีหนึ่ง	 “ส่งเสริมกำรตระหนักรับรู้

เก่ียวกบัอำเซียนและควำมรู้สกึของกำรเป็น

ประชำคม”	ดจูะเป็นประเด็นท่ีท้ำทำยท่ีสดุ

ส�ำหรับสงัคมไทยและของอำเซียนเอง

ประเดน็ท้ำทำยแรกคือคนไทยมีควำมรู้

เร่ืองอำเซียนดีพอหรือยงั	ควำมรู้ในท่ีนีไ้มใ่ช่

เพียงแค่ควำมรู้เก่ียวกับควำมเป็นมำ	 กฎ	

กตกิำตำ่งๆ	เทำ่นัน้	แตต้่องมีควำมรู้เก่ียวกบั

ประเทศเพ่ือนบ้ำนด้วย	 ซึง่สงัคมไทยนัน้ยงั

ขำดกำรศึกษำท่ีจะช่วยให้เรียนรู้เก่ียวกับ

ประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกมำก	ซ�ำ้ร้ำยยงัเข้ำใจผิด

ว่ำเรำรู้จกัเขำดีกว่ำเขำรู้จกัเรำเสียอีก	 โดย

เฉพำะประเทศเพ่ือนบ้ำนนัน้ประชำชนสำมำรถ

รับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับประเทศไทยได้ทุกวนั	

ผ่ำนสื่อต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นโทรทัศน์	 วิทย	ุ

สิง่พิมพ์และอินเตอร์เน็ต	ขณะท่ีคนไทยไมมี่

ควำมสนใจท่ีจะรับข่ำวสำรของเพ่ือนบ้ำน	

ข้อจ�ำกดัเร่ืองภำษำอำจเป็นเหตผุลหลกั	 แต่

นั่นย่ิงท�ำให้เรำต้องตระหนักว่ำแล้วเหตุใด

เ พ่ือนบ้ำนจึงฟังหรืออ่ำนภำษำไทยได้	

สิ่งเหล่ำนีจ้ะเช่ือมโยงไปสู่ประเด็นอำเซียน

ศกึษำ	ในกำรศกึษำของไทย	กลำ่วคือขณะนี ้

แวดวงกำรศกึษำของไทยตำ่งให้ควำมส�ำคญั

กับเร่ืองอำเซียนศึกษำกันในทุกระดับชัน้	

ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี	แตป่ระเดน็คือกำรศกึษำ

เก่ียวกบัอำเซียนคงไม่ใช่แค่เพียงกำรเรียนรู้

ว่ำอำเซียนมีก่ีประเทศ	 ก่อตัง้มำได้อย่ำงไร	

มีประกำศหรือปฏิญญำก่ีฉบับ	 เพรำะ

อำเซียนศกึษำต้องรวมกำรเรียนรู้ภำษำของ

ประเทศสมำชิกด้วย	เรำใช้ภำษำองักฤษเป็น

ภำษำรำชกำรคือใช้เฉพำะในกำรประชมุ	ใน

เอกสำรท่ีเป็นทำงกำร	แตก่ำรสือ่สำรในสงัคม

อำเซียนทัว่ๆ	ไป	คงไมไ่ด้ใช้ภำษำองักฤษใน

ชีวิตประจ�ำวัน	 (ยกเว้นฟิลิปปินส์)	 ดังนัน้	

เยำวชนไทยจึงควรอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องเลือก

เรียนภำษำเพ่ือนบ้ำนและเรียนให้อยูใ่นระดบั

ท่ีใช้กำรได้อยำ่งน้อยหนึง่ภำษำ

ถ้ำถำมควำม รู้สึกว่ ำตนเอง เ ป็น

ส่วนหนึ่งของประชำคมในคนไทยส่วนใหญ่

เกิดขึน้หรือยงั	คงต้องตอบวำ่ยงั	และตรำบใด

ท่ี คน ไทยยั งมอ ง เ พ่ื อน บ้ ำน เ ป็ นศัต รู

มำกกว่ำเป็นหุ้ นส่วน	ควำมรู้สึกดังกล่ำว

ก็จะยังไม่เกิดแน่นอน	 สิ่งเหล่ำนีน้�ำไปสู่

6	กองอำเซียน	4.	กระทรวงกำรตำ่งประเทศ.	แผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	(ค.ศ.	2009	–	2015).,	อ้ำง

แล้ว,	หน้ำ	58.
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ควำมรู้สกึไว้เนือ้เช่ือใจทัง้ในสงัคมไทยและ

ประเทศเพ่ือนบ้ำน	เม่ือไมไ่ว้ใจกนั	กำรเคำรพ

นบัถือซึง่กนัและกนัก็ไมมี่	และท้ำยท่ีสดุก็จะ

ส่งผลต่อกำรแสวงหำช่องทำงท่ีจะแก้ไข

ปัญหำร่วมกันในอนำคตต่อไปด้วย	 และ

แน่นอนวำ่เม่ือไมรู้่สกึวำ่ตนเองเป็นสว่นหนึง่

หรือเป็นเจ้ำของอำเซียน	นอกจำกจะท�ำให้

เสำประชำคมสงัคมฯ	 ไม่มัน่คงแล้ว	 ยงัจะ

ท�ำให้คนไทยเสยีเปรียบประเทศสมำชิกอ่ืนๆ

เม่ือเรำก้ำวเข้ำสูป่ระชำคมในปี	2558	อีกด้วย

ทัง้นี	้กำรสร้ำงควำมรู้เก่ียวกบัอำเซียน

เป็นโจทย์ของทุกหน่วยงำน	 ไม่ใช่เฉพำะ

หนว่ยงำนทำงกำรศกึษำเทำ่นัน้	ซึง่กำรเตรียม

ควำมพร้อมดังกล่ำวควรประกอบด้วย

แนวทำงหลกัๆ	ดงันี ้

	� กำ ร ใ ห้ ควำม รู้ ต่ อป ระชำชน

เก่ียวกบัอำเซียน	ทัง้ในแงข่องควำมเป็นองค์กร		

(ORGANIZATION)	 และในลกัษณะข้อมลู

ของแตล่ะประเทศสมำชิก	(COUNTRY)	

	� ต้องสร้ำงควำมรู้สึกของกำรเป็น

เจ้ำของ	ให้คนไทยทกุคนมีสว่นในกำรพฒันำ

ประชำคมอำเซียน	 ไม่ใช่รัฐบำลฝ่ำยเดียว	

โจทย์ส�ำคญัคือท�ำอยำ่งไรให้คนไทยเลกิมอง

วำ่อำเซียนเป็นเร่ืองวชิำกำร	และหนัมำคดิใหม่

วำ่เรำเป็นสว่นหนึง่ของประชำคมอำเซียน

หำกสังคมไทยมีกำรตระหนัก

รับ รู้ เ ก่ียวกับอำเ ซียน	 และยอมรับใน

ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม	คนไทยก็จะ

กลำยเป็นประชำชนอำเซียนโดยสมบรูณ์	 มี

ควำมรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	และในท่ีสดุ

เม่ือประเทศสมำชิกทัง้มวลมีควำมรู้สึก

เชน่เดียวกนั	เม่ือนัน้อำเซียนก็นำ่จะสำมำรถ

หำอัตลักษณ์ร่วมกันได้	 อันจะท�ำให้เสำ

ประชำคมสังคมวัฒนธรรมมีควำมมั่นคง

ไม่ น้อยไปกว่ำเสำประชำคมกำรเมือง

ควำมมัน่คงและประชำคมเศรษฐกิจ
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ไชยณัฐ ด�าดี1

นิภาพรรณ เจนสันตกุิล2

1 นกัวชิำกำรอิสระ	ปัจจบุนัก�ำลงัศกึษำหลกัสตูรวทิยำศำสตรมหำบณัฑิตและปรัชญำดษุฎีบณัฑิต	สำขำวชิำกำรวจิยัพฤตกิรรมศำสตร์

ประยกุต์	สถำบนัวิจยัพฤตกิรรมศำสตร์	มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ.
2	อำจำรย์	มหำวทิยำลยัรำชภฏันครปฐม	ปัจจบุนัก�ำลงัศกึษำหลกัสตูรรัฐประศำสนศำสตรดษุฎีบณัฑิต	สำขำนโยบำยสำธำรณะและ

กำรจดักำรภำครัฐ	คณะสงัคมศำสตร์และมนษุยศำสตร์	มหำวิทยำลยัมหิดล.

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	หรืออำเซียน	 (Association	 of	

South	East	Asian	Nations	:	ASEAN)	เป็น

องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีมี

ควำมใกล้ชิดและมีควำมส�ำคัญกับไทย

มำกท่ีสดุ	ตลอดระยะเวลำท่ีผำ่นมำกำรด�ำเนินงำน

ในด้ำนต่ำงๆ	 ของอำเซียนมีพฒันำกำรมำ

เป็นล�ำดบั	โดยไทยมีบทบำทส�ำคญัในกำรผลกัดนั

ควำมร่วมมือของอำเซียนให้มีควำมคืบหน้ำ

มำตลอด	ไมว่ำ่จะเป็นกำรจดัท�ำเขตกำรค้ำเสรี

อำเซียน	(ASEAN	Free	Trade	Area	:	AFTA)	

ซึ่งได้ด�ำเนินกำรมำตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2535	

ควำมตกลงด้ำนกำรค้ำบริกำรอำเซียน	

(ASEAN	 Framework	 Agreement	 on	

Services	 :	AFAS)	ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่	

พ.ศ.	 2539	 รวมถึงควำมร่วมมือทำงด้ำน

วฒันธรรม	ควำมมัน่คง	และอ่ืน	ๆ 	ในปัจจบุนั

อำเซียนให้ควำมส�ำคญักับกำรด�ำเนินงำน

เพ่ือน�ำไปสู่ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	

Community	:	AC)	ซึง่ประกอบด้วย	3	เสำหลกั	

(Pillars)	 ได้แก่	 (1)	 ประชำคมควำมมัน่คง

อำเซียน	 (ASEAN	Security	Community	 :	

ASC)	 (2)	 ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

(ASEAN	Economic	Community	 :	 AEC)	

และ	(3)	ประชำคมสงัคม	-	วฒันธรรมอำเซียน	

(ASEAN	Socio	 -	 cultural	Community	 :	

ASCC)	แสดงดงัแผนภำพท่ี	1

การศกึษา และแรงงานไทย

กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ประชำคมอำเซียน

One	Vision,	One	Identity,	One	Community

แผนภาพที่ 1	ประชำคมอำเซียน

ที่มา:	อำคม	เตมิพิทยำไพสฐิ,	2554:	4.

และจำก	 3	 เสำดังกล่ำวข้ำงต้นนัน้	

พบวำ่	ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	หรือ	AEC	

เป็นเร่ืองท่ีมีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรม

มำกท่ีสุด 	 เ น่ืองจำกมีรำกฐำนมำจำก

ควำมร่วมมือและควำมตกลงทำงเศรษฐกิจ

ท่ีประเทศสมำชิกได้ด�ำเนินกำรร่วมกนัมำแล้ว

ระยะหนึง่	หรืออำจกลำ่วได้วำ่เป็นกำรสำนตอ่

ควำมร่วมมือและควำมตกลงท่ีมีอยู่เดิม

ให้เป็นรูปธรรมและมีแบบแผนมำกย่ิงขึน้	

และเม่ือพิจำรณำถึงปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให้

อำเซียนพฒันำไปอยำ่งรวดเร็ว	พบวำ่ปัจจยั

ท่ีส�ำคญันัน้	คือ	กลไกกำรบริหำรของอำเซียน	

ท่ีช่วยผลักดันให้ กิจกรรมของอำเซียน

ด�ำเนินไปตำมจดุมุง่หมำย	กลไกท่ีส�ำคญั	ได้แก่	

1 . 	 กำรประชุมสุดยอดอำเ ซียน	

(ASEAN	 Summit)	 เป็นกำรประชุมระดบั

หวัหน้ำรัฐบำล	 และเป็นกลไกบริหำรสงูสดุ

ของอำเซียนในกำรก�ำหนดนโยบำยและ

แนวทำงควำมร่วมมือด้ำนกำรเมือง	เศรษฐกิจ

และสงัคมระหว่ำงกนั	 มีก�ำหนดกำรประชมุ

เป็นทำงกำรทกุปี	

2.	 กำรประชุมรัฐมนตรีต่ำงประเทศ

อำเซียน	 (ASEAN	Ministerial	Meeting	 :	

AMM)	เป็นกำรประชมุประจ�ำปี	เพ่ือก�ำหนด

แนวทำงในระดับนโยบำยและทบทวน

ข้อตดัสินใจ	 เพ่ือมอบนโยบำยและโครงกำร

ให้คณะกรรมกำรท่ีเก่ียวข้องอ่ืน	ๆ 	ด�ำเนินกำร

ตอ่ไป	

3.	 กำรประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

อำเซียน	 (ASEAN	Economic	Ministers’	

Meeting	 :	 AEM)	 เป็นกำรประชมุประจ�ำปี

ข อ ง รั ฐ มนต รี ท่ี ดู แ ล แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อบ

ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศสมำชิกอำเซียน

4.	 กำรประชุมรัฐมนตรีเฉพำะด้ำน

อ่ืน	ๆ	(Other	ASEAN	Ministers’	Meeting)	

ซึง่จดัให้มีขึน้ตำมควำมจ�ำเป็น	และเพ่ือเร่งรัด

กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรตำ่งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	

รวมทัง้หำรือ	เก่ียวกบัโครงกำรควำมร่วมมือ

ด้ำนตำ่งๆ	เชน่	กำรเกษตรและป่ำไม้	กำรศกึษำ	

สวัสดิกำรสังคม	 พลังงำน	 กฎหมำย	

ส ำ ธ ำ รณสุข 	 แ ร ง ง ำน 	 สิ่ ง แ วด ล้ อม	

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	 กำรขนส่ง	

โทรคมนำคม	ฯลฯ	

5 . 	 กำรประชุม เ จ้ำหน้ำ ท่ีอำวุโส	

(Senior	Officials	Meeting	:	SOM)	โดยแยก

เป็นเจ้ำหน้ำท่ีอำวโุสด้ำนกำรเมือง	เศรษฐกิจ	

ประชาคม

อาเซียน

ประชำคมกำรเมือง

และควำมมัน่คง

ประชำคม

เศรษฐกิจ

ประชำคมสงัคม

และวฒันธรรม
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และเฉพำะด้ำน	เชน่	พฒันำสงัคม	วฒันธรรม

และสำรสนเทศ	 สิ่งแวดล้อม	 วิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี	ยำเสพตดิ	ฯลฯ	

6.	 คณะกรรมกำรประจ�ำอำเซียน	

(ASEAN	 Standing	Committee	 :	 ASC)	

เป็นกำรประชมุระดบัอธิบดีกรมอำเซียนของ

ประเทศสมำชิกอำเซียนทุก	 2	 เดือน	 เพ่ือ

ติดตำมควำมคืบหน้ำและแก้ไขปัญหำใน

โครงกำรควำมร่วมมือระหวำ่งกนั	

7.	ส�ำนกัเลขำธิกำรอำเซียน	(ASEAN	

Secretariat)	 เป็นหน่วยบริหำรงำนกลำง

ของอำเซียน	ตัง้อยูท่ี่กรุงจำกำร์ตำ	ประเทศ

อินโดนีเซีย	 มีเลขำธิกำรอำเซียน	 ซึ่งได้รับ

กำรคัดเลือกจำกประเทศสมำชิกให้ด�ำรง

ต�ำแหนง่ครำวละ	5	ปี	เป็นหวัหน้ำส�ำนกังำน	

และมีรองเลขำธิกำรอำเซียน	 2	 คน	 ด�ำรง

ต�ำแหนง่ครำวละ	3	ปี	

8 . 	 ส� ำนักงำนอำ เ ซียนแห่ งชำติ	

(ASEAN	National	 Secretariat)	 คือ	 กรม

อำเซียนในกระทรวงกำรต่ำงประเทศแต่ละ

ประเทศสมำชิก	 เพ่ือประสำนงำนกับส่วน

รำชกำรตำ่งๆ	ภำยในประเทศและกบัประเทศ

สมำชิกอ่ืนในกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ	

(กระทรวงกำรตำ่งประเทศ,	ม.ป.ป.)

อยำ่งไรก็ตำมเง่ือนไขควำมพร้อมของ

ประเทศไทยในกำรเป็นประชำคมอำเซียนนัน้

หำกพิจำรณำจำกเสำ	3	เสำข้ำงต้น	พบวำ่	

ประเทศไทยยงัคงต้องมีกำรเตรียมกิจกรรม

ในหลำยภำคส่วนด้วยกัน	 โดยเน้นไป ท่ี

กิจกรรมกำรศึกษำ	 อำทิ	 กำรจัดตัง้ศนูย์

อำเซียนศึกษำในมหำวิทยำลยั	 กำรจัดตัง้

คณะกรรมกำรระดับชำติเพ่ือขับเคลื่อน

ควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำในอำเซียนสู่

กำรบรรลเุป้ำหมำยภำยในปี	 2558	 ขึน้มำ	

เป็นต้น	เพ่ือผลกัดนัให้เกิดหลกัสตูรอำเซียน

ศกึษำ	รวมถงึกำรทบทวนและวำงโครงสร้ำง

ทัง้	 3	 เสำด้วยกำรศกึษำเพ่ือช่วยให้เยำวชน

ของชำตติระหนกัถงึควำมส�ำคญัของอำเซียน

มำกย่ิงขึ น้ 	 ตลอดจนวำงรำกฐำนของ

ประเทศไทยให้ก้ำวสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน

อยำ่งยัง่ยืน

สนุทร	ชยัยินดีภมิู	 (2554)	 ได้อธิบำย

ถึงบทบำทของกำรศึกษำในกำรสร้ำง

ประชำคมอำเซียน		แบง่เป็น	3	เสำ	ได้แก่

1. เสาเศรษฐกจิ

1.1	 กำรพฒันำทกัษะฝีมือแรงงำน

เพ่ือรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

เม่ือพิจำรณำจำกสถิติกำร

ว่ำงงำน	พบว่ำ	 เวียดนำม	 ฟิลิปปินส์	 และ

อินโดนีเซีย	มีอตัรำกำรวำ่งงำนคอ่นข้ำงมำก	
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ซึ่งหมำยควำมว่ำประเทศเหล่ำนีย้ังไม่ได้

จ้ำงงำนเต็มท่ีและยังมีก�ำลงัแรงงำนเหลือ

ให้แก่ภำคอตุสำหกรรมใช้อยู่อย่ำงมหำศำล	

ต่ำงจำกประเทศไทยท่ีมีกำรจ้ำงงำนเต็มท่ี

แล้วเหน็ได้จำกกำรมีอตัรำกำรวำ่งงำนต�ำ่มำก	

(น้อยกวำ่	2%)	(โครงกำรกิจกรรมกำรเช่ือมโยง

งำนวจิยักบัภำคนโยบำย,	2554	:	7)	ประกอบกบั

กำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจยัเก่ียวกบัแรงงำน

และกำรจดักำรศึกษำอำชีวศึกษำพบว่ำ	 มี

งำนวิจัยหลำยเร่ืองกล่ำวถึงปัญหำและ

ข้อจ�ำกัดด้ำนแรงงำน	 อำทิ	 งำนวิจัยของ

ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ	 (2549)	

ท่ีได้ศึกษำควำมต้องกำรก�ำลงัคนของกลุ่ม

อุตสำหกรรม	 โดยศึกษำจำกกลุ่มบริษัท

มหำชนท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย	14	กลุม่อตุสำหกรรม	 ในด้ำน

ปัญหำและข้อจ�ำกัดด้ำนก�ำลงัคน	พบว่ำมี

ปัญหำด้ำนปริมำณและคณุภำพ	ดงันี	้

1)	 ขำดแคลนก�ำลงัคนระดบักลำง

หรือระดบัปฏิบตักิำรคอ่นข้ำงมำก		โดยเฉพำะ

ผู้ จ บป ร ะ ก ำศ นี ยบัต ร วิ ช ำ ชี พ 	 แ ล ะ

ประกำศนียบตัรวิชำชีพชัน้สงู	

2)	 ขำดแคลนผู้จบกำรศกึษำใหม่

ท่ีสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ตรงลกัษณะงำน	

3)	 เนือ้หำสำระท่ีเรียนไม่ตรงกบั

กำรใช้งำน	หรือกำรปฏิบตังิำนจริง	ไมท่นัสมยั	

ไม่ก้ำวทนัควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและ

เทคโนโลยี	ท�ำให้สถำนประกอบกำรต้องมำ

ฝึกอบรมเพ่ิมเตมิ	

4)	 ขำดทักษะควำมรู้พืน้ฐำนท่ี

จ�ำเป็น	 ได้แก่	 ทักษะกำรสื่อสำรทัง้ภำษำ

อังกฤษ	 ภำษำไทย	 (ฟัง	 พูด	 อ่ำน	 เขียน)	

ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ควำมรู้

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 กำรประยุกต์ใช้

ตัวเลข/ทักษะ	 กำรค�ำนวณขัน้พืน้ฐำน	

ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์	 กำรแก้

ปัญหำ	ควำมคดิริเร่ิมสร้ำงสรรค์	เป็นต้น	และ	

5)	 ครู	-	อำจำรย์	ขำดประสบกำรณ์

กำรท�ำงำนในสถำนประกอบกำร	 ส่วน

วิทยำกรและพ่ีเลีย้งขำดทักษะในกำรสอน

และถ่ำยทอดงำน	 และในปี	 2552	 ส�ำนัก

เลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ	ได้ท�ำกำรวจิยัเร่ือง	

กำรศึกษำแนวทำงกำรผลิตก�ำลังคนด้ำน

อำชีวศกึษำและเทคโนโลยีตำมควำมต้องกำร

ของประเทศ	:	กรณีศกึษำประเภทอตุสำหกรรม	

พบข้อมลูท่ีนำ่สนใจวำ่	ขำดก�ำลงัคนระดบักลำง

ท่ีมีคณุภำพเข้ำสูภ่ำคอตุสำหกรรม	โดยเฉพำะ

ชำ่งอตุสำหกรรมเพ่ือสร้ำงเคร่ืองจกัรกลและ

ชิน้ส่วน	 ประกอบกับคุณสมบัติของผู้ จบ

กำรศกึษำสว่นใหญ่ยงัไมต่รงกบัควำมต้องกำร

ของภำคอตุสำหกรรม	

จำกข้อมูลข้ำงต้น	 ส่อเค้ำให้เห็น

ปัญหำในเร่ืองขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั

ของประเทศไทยเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน

อยำ่งมำก	และย่ิงเป็นสำเหตสุ�ำคญัในกำรท่ี

ประเทศไทยจะต้องมีกำรวำงแผนกำรแก้ปัญหำ

ในเร่ืองกำรขำดแคลนแรงงำน	ประกอบกบั

พฒันำทกัษะของแรงงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
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ให้ทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลง	 รวมถึงโน้มน้ำว

และสร้ำงแรงจงูใจให้ประชำชนหนัมำสนใจ

ศกึษำตอ่ในระดบัอำชีวศกึษำและให้ควำมส�ำคญั

กบัทกัษะแรงงำนมำกขึน้	ให้แรงงำนมีทกัษะ

ท่ีครอบคลุมกับควำมต้องกำรของตลำด

แรงงำน	ตลอดจนกำรสร้ำงเครือขำ่ยระหวำ่ง

สถำบนักำรศกึษำในอำเซียน

1.2	 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	

(Empowering	people)	ให้มีควำมตระหนกัรู้

เก่ียวกบัอำเซียน	 เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุกำรค้ำ

และกำรลงทนุในอำเซียนโดยเฉพำะอยำ่งย่ิง

ประชำกรรุ่น	Millennial	(อำย	ุ16	-	31	ปี)	ท่ี

น่ำจะเป็นกลุม่พิเศษในกำรเผยแพร่กำรรับรู้	

เน่ืองจำกเป็นประชำกรท่ีมีควำมกระตือรือร้น

ในกำรปรับตวัเพ่ือรับกบัสิง่ใหม่ๆ 	เป็นกลุม่ท่ี

มีจิตสำธำรณะ	 สำมำรถรับกับเทคโนโลยี

ท่ีจะเข้ำมำและพร้อมในกำรแขง่ขนัมำกกวำ่

ประชำกรกลุ่มอ่ืนๆ	 (โครงกำรกิจกรรม

กำรเช่ือมโยงงำนวิจัยกับภำคนโยบำย,	

2554	:	5)

1.3	 กำรศกึษำในฐำนะภำคบริกำร

หนึ่งท่ีจะต้องมีกำรเปิดเสรีหลังจำกกำร

ลงนำมกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำในนำม

อำเซียน	 ซึ่งมี	 4	 รูปแบบตำมหลกัองค์กำร

กำรค้ำโลก	(WTO)	ดงันี ้

MODE 1 	 กำรบริกำรข้ำม

พรมแดน	 (Cross	 -	 border	 Supply)	

เป็นกำรให้บริกำรจำกประเทศหนึ่งผ่ำนสื่อ

ต่ำงๆ	 โดยตวัผู้ ให้บริกำรหรือบริษัทไม่ต้อง

ไปอีกประเทศหนึ่ง	 เป็นบริกำรท่ีมีลกัษณะ

ข้ำมพรมแดนอย่ำงแท้จริง	 เช่น	 กำรศึกษำ

ทำงไกลผ่ำนอินเตอร์เน็ต	 e-Learning	

กำรบริกำรโทรคมนำคม	 กำรให้ค�ำปรึกษำ

ผำ่นสื่อ	เป็นต้น

MODE 2	กำรให้บริกำรตำ่ง

ประเทศ	(Consumption	Abroad)	เป็นกำร

ให้บริกำรโดยผู้ บ ริโภคหรือผู้ รับบริกำร	

(Service	Consumer)	จำกประเทศหนึง่ไปใช้

บริกำรอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นผู้ ให้บริกำร	

(Service	Supplier)	โดยกำรให้บริกำรจะมีขึน้

ภำยในดินแดนเดียว	 เช่น	 กำรเดินทำง

ไปศกึษำยงัตำ่งประเทศ	เป็นต้น

MODE 3	กำรเข้ำมำตัง้หนว่ย

บ ริ ก ำ ร ข อ ง หน่ ว ย ง ำ นต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ	

(Commercial	 Presence)	 เป็นกรณีท่ี

ผู้ ประกอบกิจกำรอีกประเทศหนึ่ ง โดย

ให้บริกำรผำ่น	Entitles	ท่ีตัง้อยูใ่นรัฐสมำชิกอ่ืน	

เชน่	กำรจดัตัง้สำขำ	ส�ำนกังำน	ตวัแทน	หรือ

ตัง้บริษัท	เป็นต้น

MODE 4	 กำรให้บริกำรโดย

บุคคลธรรมดำ	 (Presence	 of	 Natural	

Person)	เป็นกำรให้บริกำรโดยบคุคลธรรมดำ

ประเทศหนึ่ ง เ ข้ำไปท�ำงำนในดินแดน

อีกประเทศหนึง่เป็นกำรชัว่ครำว	เชน่	อำจำรย์

ชำวตำ่งชำตเิข้ำมำสอนหนงัสอืประเทศหนึง่	

(ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ,	2553)	

ซึง่สถำบนักำรศกึษำจะต้องสง่เสริมและสร้ำง

ระบบกำรศกึษำแบบสำกล	และให้ประชำชน
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ทกุคนเข้ำถงึกำรศกึษำได้อยำ่งเทำ่เทียมกนั

2. เสาสังคมและวัฒนธรรม

เพ่ือสร้ำงเอกลกัษณ์ของกำรเป็น

ประชำชนอำเซียน

3. เสาการเมืองและความม่ันคง

เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและตระหนกั

ถึงควำมส�ำคญัของกฎบตัรอำเซียน	กำรอยู่

ร่วมกันอย่ำงสนัติ	 หลกักำรประชำธิปไตย	

และสทิธิมนษุยชน

ส รุ ป โ ด ย

ภ ำพ ร วมจ ะ เ ห็ น

ได้ว่ำ	กำรศกึษำเป็น

ปั จจั ยหนุน เ ส ริ ม

ส�ำคัญท่ีจะก�ำหนด

ให้ประเทศไทยมี

แบบแผนและระบบ

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียนด้วยกำรสอดแทรกเนือ้หำอำเซียน

และเสริมสร้ำงทักษะภำษำอังกฤษให้

สำมำรถอำ่นออกเขียนได้	และเข้ำใจ	สำมำรถ

สื่อข้อควำมได้อย่ำงชดัเจน	 ผ่ำนระบบกำร

ศึกษำทัง้ขัน้พืน้ฐำน	 ระดับประถมศึกษำ	

ระดบัมธัยมศึกษำ	 อำชีวศึกษำ	 และระดบั

อดุมศกึษำ	ตลอดจนกำรไมล่ะเลยกำรศกึษำ

นอกระบบ	 และกำรศึกษำตำมอธัยำศยั	 ท่ี

ต้องมีกำรพัฒนำควบคู่กันไป	 และในด้ำน

แรงงำนประเทศไทยจะต้องท�ำกำรประเมิน

ถงึศกัยภำพและอตัรำกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจ

ของประเทศให้ชัดเจนว่ำภำยในปี	 2558	

แรงงำนไทย	ควรจะเป็นไปในทิศทำงใด	และ

จะต้องเพ่ิมสมรรถนะด้ำนใดเพ่ือแข่งขัน

กับกลุ่มประเทศใน

อำ เ ซี ยน 	 เพ ร ำ ะ

ก ำ ร ร ว ม กั น เ ป็ น

ประชำคมอำเซียน

มีทั ง้ผลกระทบทัง้

ด้ำนบวกและด้ำนลบ

ต่อประเทศ	 ซึ่งทุก

สว่นรำชกำรจะต้อง

มีควำมชัดเจนและพร้อมในกำรรับข้อมลู

ข่ำวสำรและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้

ประชำชนทุกคนเข้ำใจและตระหนักถึง

ควำมส�ำคญัของกฎบัตรอำเซียน	 กำรอยู่

ร่วมกันอย่ำงสนัติ	 หลกักำรประชำธิปไตย	

และสทิธิมนษุยชน	และกำรสร้ำงเอกลกัษณ์

ของกำรเป็นประชำชนอำเซียน
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โครงกำรกิจกรรมกำรเช่ือมโยงงำนวิจยักับ

ภำคนโยบำย.	 ส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย	 (สกว.).	 2554.	

ประชำคมอำเซียนกบักำรศกึษำ	กำร

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 และภำค

แรงงำนของไทย	:	ควำมคืบหน้ำ	โอกำส	

ควำมท้ำทำย	 และกำรวิจยั	 ใน	TRF 

Policy Bulletin.	2	(1);	4-8.	

สนุทร	ชยัยินดีภมิู.	2554.	ทศิทางการศกึษา

เพื่ อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน.	 เอกสำรส�ำหรับกำรประชมุ

วิชำกำร	 ปอมท	 ประจ�ำปี 	 2554	

หอประชมุกองทพัเรือ.

ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ.	 2549.	

รายงานผลการศกึษาความต้องการ

ก�าลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม. 

กรุงเทพมหำนคร	 :	บริษัท	พริกหวำน	

กรำฟฟิก	จ�ำกดั.

ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ.	 2552.	

การศกึษาแนวทางการผลติก�าลังคน

ด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี

ตามความต้องการของประเทศ: 

กรณีศึกษาประเภทอุตสาหกรรม.	

กรุงเทพมหำนคร	 :	บริษัท	พริกหวำน	

กรำฟฟิก	จ�ำกดั.

ส�ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศกึษำ.	 2553.	

แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อ

รองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา.	

กรุงเทพมหำนคร	:	ห้ำงหุ้นสว่น	วี.ที.ซี.	

คอมมิวนิเคชัน่.

อำคม	 เติมพิทยำไพสิฐ.	 2554.	ประชาคม

อาเซียน.	เอกสำรประกอบกำรบรรยำย.	

วนัพฤหสับดีท่ี	 16	 มิถุนำยน	 2554.	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต.ิ
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วัชราพร  รัตยานนท์1

1	ผู้อ�ำนวยกำรกลุม่ชว่ยอ�ำนวยกำร	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

ข้าราชการไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน

ตลอดชว่งระยะเวลำกวำ่	40	ปีท่ีผำ่นมำ	

สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้หรืออำเซียนได้มี

พฒันำกำรมำเป็นล�ำดบั	

แ ล ะ ไ ท ย ก็ มี บ ทบ ำ ท

ส�ำคัญในกำรผลักดัน

ควำมร่วมมือของอำเซียน

ใ ห้ มีควำมคืบหน้ำมำ

โดยตลอด	อำทิ	กำรผลกัดนั

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

ของอำเซียน	โดยกำรริเร่ิม

ให้มีกำรจดัตัง้เขตกำรค้ำ

เสรีอำเซียน	หรือ	ASEAN	

Free	Trade	Area	(AFTA)	

สมัยอดีตนำยกรัฐมนตรี	

อำนันท์	 ปันยำรชุน	 นับ

เป็นจดุเร่ิมต้นของกำรรวมตวัเป็นประชำคม

ของอำเซียนโดยเร่ิมจำกเสำเศรษฐกิจ

ต่อมำ	 ท่ีประชุมสุดยอดอำเซียนท่ี

บำหล	ีเม่ือปี	2546	ได้แสดงเจตนำรมณ์ร่วมกนั

ท่ีจะสร้ำงประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	

Community)	 โดยมีกำรจัดท�ำแผนงำน

ด้ำนต่ำงๆ	 เพ่ือให้บรรลเุป้ำหมำยดงักล่ำว	

น�ำมำสู่กำรจัดท�ำกฎบัตรอำเซียน	 เพ่ือ

วำงกรอบทำงกฎหมำยและโครงสร้ำงองค์กร

ของอำเซียน	 ท�ำให้อำเซียนเป็นองค์กรท่ีมี

กฎกตกิำในกำรท�ำงำน	มีประสทิธิภำพ	และ
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เป็นองค์กรเพ่ือประชำชนอย่ำงแท้จริง	ทัง้นี	้

กฎบตัรฯ	ได้เร่ิมมีผลใช้บงัคบัแล้วตัง้แตว่นัท่ี	

15	ธนัวำคม	2551	ซึง่เป็นชว่งเวลำเดียวกบั

ท่ีประเทศไทยได้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

อำเซียน	

และเม่ือเดือนกมุภำพนัธ์	2552	ในกำร

ประชุมสุดยอดอำเ ซียน	 ครั ง้ ท่ี 	 14	 ท่ี

ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ	 ได้มีกำรรับรอง

ปฏิญญำชะอ�ำ	 -	 หัวหิน	 ว่ำด้วยแผนงำน

ส�ำหรับกำรจัดตัง้ประชำคมอำเซียนในทัง้	

3.	 ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม

อำเ ซียน	 (ASEAN	 Soc io -Cu l tu ra l	

Community	-	ASCC)

เพ่ือด�ำเนินกำรให้บรรลเุป้ำหมำยของ

กำรจดัตัง้ประชำคมอำเซียนภำยในปี	2558

เม่ือมีกำรรวมตวัเชน่นี	้สิง่ท่ีประเทศไทย			

จะได้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด	 ขึน้อยู่กบั

กำรเตรียมควำมพร้อมของภำครัฐและ

ภำคเอกชน	 ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐ	 ถือเป็น

กลไกขับเคลื่อนประเทศท่ีจะต้องเตรียม

3	เสำหลกั	(pillars)	คือ	

1.	 ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียน	

(ASEAN	Security	Community	-	ASC)

2. 	 ประชำคมเศรษฐกิจอำเ ซียน	

(ASEAN	Economic	Community	-	AEC)

ควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือรองรับกำรจดัตัง้

ประชำคมอำเซียน	กำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ	

และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนท่ีจะขยำยตัว

ในอนำคต
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ส� า นั ก ง า น  ก . พ .  กั บ ก า ร เ ต รี ย ม

ความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคม

อาเซียน

สิง่หนึง่ท่ีส�ำนกังำน	ก.พ.	ตระหนกัคือ	

กำรสร้ำงและเตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำรไทย

เพ่ือรองรับกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน	 ด้วย

กำรให้ควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	เก่ียวกบัประชำคม

อำเซียน	 ตลอดจนศึกษำ	 ค้นหำแนวทำง

กำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรสูป่ระชำคมอำเซียนอยำ่งมีระบบ	

และมีประสทิธิภำพ

ในแผนงำนกำรจัดตั ง้ประชำคม

อำเซียนใน	3	เสำหลกั	(pillars)	นัน้	ส�ำนกังำน	

ก.พ.		มีหน้ำท่ีรับผิดชอบในองค์ประกอบยอ่ย

ของเสำหลกัด้ำนการประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 Socio	 -	

Cultural	Community	-	ASCC)		ซึง่กำรมุง่

ไปสูก่ำรเป็นประชำคมสงัคมและวฒันธรรม	

ท่ีประชมุสดุยอดอำเซียน	ครัง้ท่ี	14	เม่ือวนัท่ี	

28	 กุมภำพันธ์	 2552	 ได้ให้กำรรับรอง

แผนงำนกำรจัดตัง้ประชำคมสังคมและ

วฒันธรรมอำเซียน	(ASEAN	Socio	-	Cultural	

Community	Blueprint)	 เพ่ือเป็นกรอบและ

กิจกรรมท่ีจะท�ำให้อำเซียนบรรลเุป้ำหมำย

กำรเป็นประชำคมสังคมและวัฒนธรรม

ภำยในปีเป้ำหมำย	2558	

โดยแผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมอำเซียน	

จะเน้นให้เกิดกำรส่งเสริมควำมร่วมมือกัน

ของประเทศสมำชิกในด้ำนต่ำงๆ	ประกอบ

ด้วยควำมร่วมมือใน	6	ด้ำน	ได้แก่	

A.	 กำรพัฒนำมนุษ ย์ 	 (Human	

Development)	

B.	 กำรคุ้มครองและสวสัดิกำรสงัคม	

(Social	Welfare	and	Protection)	

C.	 สิทธิและควำมยตุิธรรมทำงสงัคม	

(Social	Justice	and	Rights)	

D.	 ควำมยั่ง ยืน ด้ำนสิ่ งแวดล้อม	

(Environmental	Sustainability)	

E.	 กำรส ร้ำงอัตลักษณ์อำ เ ซียน	

(Building	an	ASEAN	Identity)	

F.	 กำรลดช่องว่ำงทำงกำรพัฒนำ	

(Narrowing	the	Development	Gap)	

โดยแต่ละด้ำนจะมีองค์ประกอบย่อยของ

แตล่ะด้ำน	
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แผนการจัดตั ้งประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - 

Cultural Community Blueprint)

ในแผนงำนกำรจดัตัง้ประชำคมสงัคม

และวฒันธรรมอำเซียน	(ค.ศ.	2009	-	2015)	

มีจุดมุ่ งหมำยท่ีจะท�ำให้ภูมิภำคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้อยู่ ร่วมกันในสังคมท่ี

เอือ้อำทร	ประชำกรมีสภำพควำมเป็นอยูท่ี่ดี	

ได้รับกำรพฒันำในทกุด้ำน			และมีควำมมัน่คง

ทำงสงัคม	

ส�ำนกังำน	 ก.พ.	 ได้รับมอบหมำยให้

รับผิดชอบด้ำนกำรพฒันำมนษุย์	 ในหวัข้อ	

A7 พัฒนำสมรรถภำพของระบบรำชกำร	

หรือ	การสร้างศักยภาพของระบบราชการ 

(Building  Civil  Service Capability)	และ

ด้ำนสิทธิและควำมยุติธรรมทำงสงัคม	 ใน

หวัข้อ	C3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ

สังคมขององค์กรธุรกิจ (Promoting 

Corporate Social  Responsibility - CSR) 

ซึง่	ส�ำนกังำน	ก.พ.	ได้ด�ำเนินกำรมำโดยตลอด

การสร้างศักยภาพของระบบราชการ  

(A7)

ส�ำนกังำน	 ก.พ.	 ได้ด�ำเนินกำรจดัท�ำ

ยุทธศำสตร์พร้อมแผนงำนโครงกำรตำม

แผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกิจกำรพลเรือน

อำเซียน	ค.ศ.	2010	-	2015	(ACCSM	Work	

Plan	2010	-	2015)	โดยสง่ให้ฝ่ำยเลขำนกุำร

อำเซียนเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมต่างๆ ที่ ส� า นักงาน ก .พ. 

ได้ด�าเนินการภายใต้แผนงานข้างต้น 

ได้แก่

1.	ส�ำนกังำน	ก.พ.	 ในฐำนะ	ASEAN		

Resource	 Centre	 on	 Leadership	

Development	 ได้พฒันำแนวทำงกำรสร้ำง

ผู้น�ำในรำชกำรพลเรือนของไทยทัง้ในด้ำน

กำรสรรหำ	กำรพฒันำ	กำรเตรียมควำมพร้อม	

กำรแต่งตัง้และกำรส่งเสริมคุณธรรมของ

นักบริหำรอย่ำงต่อเน่ืองซึ่งได้ปรำกฏใน

ปั จจุบัน ในพระ ร ำชบัญญัติ ร ะ เ บี ยบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน	พ.ศ.	2551	

2.	ส�ำนกังำน	ก.พ.	ได้จดัอบรมหลกัสตูร

ตำ่งๆ	อย่ำงตอ่เน่ืองส�ำหรับประเทศสมำชิก

อำเซียนทัง้ในส่วนท่ีส�ำนกังำน	ก.พ.	 จดัขึน้

โดยตรงหรือในสว่นท่ีจดัให้ตำมควำมต้องกำร

ของประเทศสมำชิก	เชน่		

2.1	หลกัสตูร	HR		Management	

ส�ำหรับ	 ข้ำรำชกำรจำกประเทศกัมพูชำ	

เป็นต้น



54 < วารสารดำารงราชานุภาพ

2.2	 ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 ได้จัดท�ำ

โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง

ส�ำนกังำน	ก.พ.	กบัประเทศสมำชิกอำเซียน

ระหวำ่งปี	พ.ศ.	2553	-	2555	รวมทัง้สิน้	19	

โครงกำร		ประกอบด้วย		

กลุ่มที่ 1	ด้ำนกำรส่ง เส ริม

คณุธรรมจริยธรรมในรำชกำรพลเรือน

กลุ่มที่ 2	ด้ำนกำรส่ง เส ริม

และพฒันำภำวะผู้น�ำ

กลุ่มที่ 3	ด้ำนกำรส่ง เส ริม

กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล	มืออำชีพ

กลุ่มที่ 4 ด้ำนควำมร่วมมือ

แบบทวิภำคี

3.	ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 เป็นศูนย์กลำง

กำรรวบรวมบัญชีรำยช่ือผู้ เช่ียวชำญและ

วิทยำกรซึ่งเป็นเสมือนทรัพยำกรบุคคล	

ส�ำหรับกำรจัดฝึกอบรมและกำรสร้ำง

ศกัยภำพของระบบรำชกำรอยำ่งตอ่เน่ือง

4.	 ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 ได้จัดฝึกอบรม

หลกัสตูร	“บทบำทหญิงชำยเพ่ือกำรพฒันำ”	

และ	“หลกัสตูรเสริมสร้ำงคณุธรรมจริยธรรม

ส�ำหรับนกับริหำรระดบัต้น	 ระดบักลำงและ

ระดบัสงู”	 ทัง้นีท้ัง้สองหลกัสตูรจะได้น�ำไป

จัดฝึกอบรมให้กับข้ำรำชกำรของประเทศ

สมำชิกอำเซียนตอ่ไป

5.	 ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 ได้จัดหลักสูตร

กำรฝึกอบรมตำมหลกัสมรรถนะ	เพ่ือแบง่ปัน

และแลกเปลีย่นระหวำ่งกนัในระบบรำชกำรของ

ประเทศสมำชิกอำเซียนภำยใต้ควำมชว่ยเหลอื

ของ		ACCSM

6.	ส�ำนกังำน	ก.พ.	 ได้พยำยำมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กบับำงประเทศในอำเซียน	 เช่น	 เชิญ

ผู้ ทรงคุณวุฒิจำกสิงคโปร์มำให้ควำมรู้แก่

ผู้ เข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรนกับริหำรระดบั

สงู	(หลกัสตูรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับผู้ ท่ีจะ

เป็นรองอธิบดี)	 ตลอดจนกำรจัดฝึกอบรม

กำรบรรยำยและกำรอบรมเชิงปฏิบตักิำรโดย

เชิญผู้ แทนจำกประเทศสมำชิกอำเซียน

เข้ำร่วมโครงกำรดงักลำ่วระหวำ่งปี	 2553	 -	

2555	 ภำยใต้งบประมำณสนับสนุนจำก	

สพร.

7.	 ส�ำนกังำน	ก.พ.	 ได้ผลกัดนัให้เกิด

นโยบำยและยทุธศำสตร์ในเร่ืองตำ่งๆ	ได้แก่

7.1	 ก�ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติ

ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน	 พ.ศ.	 2551	

มำตรำ	 34	 ว่ำ	 กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำร
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พลเรือนต้องเป็นไปเพ่ือผลสมัฤทธ์ิตอ่ภำรกิจ

ของรัฐ	ควำมมีประสทิธิภำพและควำมคุ้มคำ่

โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบตัริำชกำรอยำ่งมีคณุภำพ	

คุณธรรมและมีคุณภำพชีวิตท่ีดี	 และใน

มำตรำ	 42	 ว่ำ	 กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

ต้องค�ำนึงถึงผลสมัฤทธ์ิและประสิทธิภำพ

ขององค์กรและลกัษณะของงำนโดยไมเ่ลอืก

ปฏิบตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรม

7.2. 	 ก� ำหนดให้มียุทธศำสตร์

กำรพฒันำข้ำรำชกำรพลเรือน	พ.ศ.	2552	-	

2555

7.3. 	 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม

คณุธรรม	จริยธรรมในภำครัฐ	พ.ศ.	 2552	 -	

2555

7 .4 . 	 ยุทธศำสต ร์กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ	

พ.ศ.	2553	-	2555

7.5.	 ส่งเสริมให้ทุกส่วนรำชกำร

ก�ำหนดตวัชีว้ดัควำมโปร่งใสในกำรปฏิบตัิ

งำน	และมีระบบกำรให้รำงวลัจงูใจหนว่ยงำน

ท่ีเป็นตวัอยำ่งในเร่ืองดงักลำ่ว

8.	ส�ำนกังำน	ก.พ.	สร้ำงและสง่เสริม

กลไกของบริกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ

และประสทิธิผล	ให้มีมำตรฐำนด้ำนกำรบริกำร	

(service	standard)	มีกระบวนกำรให้ข้อมลู

ย้อนกลบัจำกประชำชน	(citizens	feedback		

procedure)	 และระบบกำรให้คะแนนผล

กำรปฏิบัติงำนตำมผลลัพธ์	 โดยจัดให้มี

ตวัชีว้ดัควำมพงึพอใจของผู้ รับบริกำรในงำน

ต่ำงๆ	 ท่ีเป็นงำนให้บริกำรและส�ำนักงำน	

ก.พ.ร.	 ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ัดตำมค�ำรับรอง

ปฏิบตังิำนระดบัสว่นรำชกำรด้วย	โดยจะให้

รำงวลัตำมผลกำรท�ำงำนตำมตวัชีว้ดัด้วย

9.	 ขยำยบทบำทภำคประชำสังคม		

และกลุ่มประชำชนในกำรสร้ำงมโนสุจริต
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และธรรมำภิบำล	 โดยส�ำนกังำน	ก.พ.	 ริเร่ิม

ให้มีกำรรวมตวัของภำครัฐ	ภำคประชำชน	

ภำคธรุกิจเอกชน	และองค์กรอิสระตำ่งๆ	ใน

กำรร่วมกนัรณรงค์และขบัเคลื่อนมำตรกำร

สร้ำงควำมโปร่งใสในรำชกำรพลเรือนโดย

เ ร่ิมด�ำ เ นินกำรมำตัง้แต่ ปี 	 2552	 โดย

นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนน�ำกำรด�ำเนินกำร

ในเร่ืองนี ้

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ขององค์กรธุรกจิ (C3)

ส�ำนกังำน	ก.พ.	 ได้ด�ำเนินกำรศกึษำ

เร่ือง	 “แนวทำงกำรสง่เสริมควำมรับผิดชอบ

ต่อสงัคมด้ำนกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์”	

เพ่ือศกึษำแนวทำงกำรสง่เสริมควำมรับผิดชอบ

ตอ่สงัคมของหน่วยงำนภำครัฐในภำพกว้ำง

และในบริบทท่ีเ ช่ือมโยงกับกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนษุย์ภำครัฐ	ส�ำหรับเป็นแนวทำง

ในกำรสง่เสริมกำรด�ำเนินงำนตำมหวัข้อ	C3	

นอกจำกนีส้�ำนกังำน	ก.พ.	ยงัได้จดัท�ำ

ประมวลจริยธรรมและจดัตัง้กลุม่งำนคุ้มครอง

จริยธรรม	เพ่ือคอยสอดสอ่งดแูลและเสริมสร้ำง

จริยธรรมในองค์กร	โดยด�ำเนินกำรจดักิจกรรม

ด้ำนกำรกศุลและบริกำรสำธำรณประโยชน์	

อำทิ	 กำรถือศีล	 กำรท�ำบุญตำมประเพณี	

กำรเลีย้งอำหำรแก่ทหำรบำดเจ็บ	กำรบริจำค

สิ่งของให้แก่เด็กพิกำรซ�ำ้ซ้อน	 กำรทำสี

โรงเรียนในตำ่งจงัหวดั	เป็นต้น

แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมใน

การพัฒนาข้าราชการ สู่ประชาคม

อาเซียน

ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 ได้เสนอแนวทำง

กำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมในกำรพัฒนำ

ข้ำรำชกำรสู่ประชำคมอำเ ซียนเ ข้ำสู่

กำรประชมุ	ก.พ.	ครัง้ท่ี	1/2554	เม่ือวนัท่ี	20	

มกรำคม	2554	 โดยท่ีประชมุมีมติเห็นชอบ	

ดงันี ้

ปี 2554 การประเมินและสร้าง

ความตระหนัก		

มีแนวทำงด�ำเนินกำรสร้ำงควำมตระหนกั	

ต่ืนตัว	 และสร้ำงเครือข่ำย	 โดยรวมถึง

กำรจดัท�ำหนงัสือแจ้งเวียนส่วนรำชกำรถึง

แนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมข้ำรำชกำร	

กำรปรับปรุงเคร่ืองมือสื่อกำรพฒันำ	 (เช่น	

กำรเรียนรู้ผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์	e-Learning	

หลกัสตูรภำษำองักฤษ	และหลกัสตูรส�ำหรับ

ผู้บริหำร)	กำรสง่เสริมให้เกิดระบบกำรแลกเปลีย่น
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บุคลำกรระยะสัน้ระหว่ำงข้ำรำชกำรของ

ประเทศสมำชิกอำเซียน	และกำรให้ควำมชว่ยเหลอื

ทำงเทคนิคหรือวิชำกำรแก่ประเทศสมำชิก

อำเซียน	 ทัง้นี	้ กำรให้ควำมรู้และพัฒนำ

ข้ำรำชกำรในระยะนีจ้ะเน้นควำมรู้ทกัษะและ

สมรรถนะพืน้ฐำนเก่ียวกบักำรเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียน	 (เช่น	 3	 เสำหลักของประชำคม

อำเซียน	และแผนแมบ่ทของแตล่ะด้ำน)	โดย

ให้ควำมส�ำคัญกับกลุ่มผู้ บริหำรและกลุ่ม

ข้ำรำชกำรท่ีจะเก่ียวข้องกบักำรเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียนทัง้ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคเป็น

ล�ำดบัต้น

ปี 2555 - 2556 การพัฒนาและ

ปรับใช้ 

เป็นกำรขยำยกำรพัฒนำและสร้ำง

ควำมพร้อมทัง้ในเชิงกว้ำงและเชิงลึก	 โดย	

ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์

กำรเตรียมควำมพร้อมระหว่ำงสว่นรำชกำร		

อีกทัง้กำรพัฒนำบุคลำกรภำครำชกำรจะ

ค�ำนงึถงึควำมจ�ำเป็นในกำรพฒันำของแตล่ะ

เสำหลักมำกขึน้และขยำยกลุ่มเป้ำหมำย

ให้ครอบคลมุนอกเหนือจำกกลุม่บริหำร

ปี 2556 - 2558 เร่งและเพิ่ม	

มีกำรพัฒนำควำม รู้ 	 ทักษะและ

สมรรถนะ	ท่ีเข้มข้นขึน้ในทกุระดบัและครอบคลมุ

ประเดน็กำรพฒันำบคุลำกรของทกุเสำหลกั	

รวมทัง้กำรส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยน

มมุมองและประสบกำรณ์ระหวำ่งสว่นรำชกำร

ท่ีรับผิดชอบในตำ่งเสำหลกั	

ส�ำนักงำน	 ก.พ.	 มีควำมมั่นใจว่ำ	

กำรร่วมมือกนัของอำเซียนจะกลำยเป็นพลงั

ในกำรสร้ำงสรรค์สิง่ใหม่ๆ 	ตอ่สำยตำชำวโลก		

ท้ำยท่ีสดุนี	้ส�ำนกังำน	ก.พ.	ถือเป็นหน้ำท่ีและ

ควำมรับผิดชอบท่ีส�ำคญัอยำ่งย่ิงในกำรเตรียม

ควำมพร้อมของข้ำรำชกำรในกำรท่ีจะเดนิไป

พร้อมๆ	กนัเพ่ือกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน

ในปี	พ.ศ.	2558	
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วัลลภ พริง้พงษ์2

กระทรวงมหาดไทยกับการเตรียมความพร้อม

การเป็นประชาคมอาเซียน1 

ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

อำเซียน	เป็นองค์กำรควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจในภมิูภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	

มีประเทศสมำชิกทัง้หมด	10	ประเทศ	ได้แก่	

ไทย	มำเลเซีย	ฟิลปิปินส์	อินโดนีเซีย	สงิคโปร์	

บรูไน	ลำว	กมัพชูำ	เวียดนำม	พมำ่	อำเซียน

มีพืน้ท่ีรำว	 4,435,570	 ตำรำงกิโลเมตร	 มี

ประชำกรประมำณ	 600	 ล้ำนคน	 ในปี	

พ.ศ.	 2553	 มีผลิตภัณฑ์มวลรวม	 (GDP)	

ของประเทศสมำชิกรวมกนัคดิเป็นมลูคำ่รำว	

1.8	 ล้ำนล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐฯ	 หรือคิดเป็น

ล�ำดับท่ี	 9	 ของโลกในปัจจุบัน	 อำเซียนมี

บทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงบรรยำกำศสนัตภิำพ

และกำรอยู่ร่วมกันโดยสนัติ	 กำรจดัตัง้เขต

กำรค้ำเสรีอำเซียน	 รวมถึงกำรร่วมกนัแก้ไข

ปัญหำตำ่งๆ	ร่วมกนั	อำทิเชน่	ปัญหำภยัพิบตัิ

ทำงธรรมชำตท่ีิเกิดขึน้ภำยในประเทศสมำชิก	

เป็นต้น

ประเทศในสมำชิกอำเซียนมีแผนท่ีจะ

รวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียน	ภำยใน

ปี	2558	รวมตวัเป็นบ้ำนหลงัเดียวกนั	เปรียบ

เหมือนบ้ำนท่ีมี	4	เสำ	แตป่ระชำคมอำเซียน

จะประกอบด้วย	3	เสำหลกั	ได้แก่

1)	ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คง

อำเซียน

2)	ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

3)	ประชำสังคมและวัฒนธรรม

อำเซียน	

1	สว่นพฒันำและบริหำรจดักำรควำมรู้	สรุปและเรียบเรียงจำกกำรสมัภำษณ์	นำยวลัลภ	พริง้พงษ์	รองปลดักระทรวงมหำดไทย		เร่ือง	

มท.กบักำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประชมุเศรษฐกิจอำเซียน	ปี	2558	รำยกำร	“มหำดไทยชวนรู้”	สถำนีวิทย	ุสวพ.91	(91.0	Mhz)	

เม่ือ	17	ตลุำคม	2554	โดยกองสำรนิเทศ	ส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย
2	รองปลดักระทรวงมหำดไทย
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ซึง่	 3	 เสำหลกัจะเป็นเสำท่ีค�ำ้จนุ	 10	

ประเทศให้มีควำมเช่ือมโยงกนั	 ในเร่ืองของ

แผนงำนกิจกรรมตำ่งๆ	ท่ีท�ำร่วมกนั	เร่ืองของ

กฎบตัรอำเซียน	มตขิองสมำชิกท่ีด�ำเนินกำร

ร่วมกนั	ประชำชนใน	10	ประเทศนีจ้ะหลอม

เป็นหนึง่เดียวกนั	เป็นรำกฐำนท่ีจะบรรลทุำง

เศรษฐกิจกำรเมือง	และวฒันธรรมซึง่น�ำไปสู	่

วิสยัทศัน์	ในเร่ืองของประชำชนอำเซียนในปี	

2558	ตอ่ไป

ความคิดเห็นต่อการที่ประเทศไทยจะ

รวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน

ในภำพรวมแล้ว	กำรรวมตวักนัจะเป็น

ประโยชน์กบัประเทศไทยอยำ่งมำก	โดยเฉพำะ

ในด้ำนเศรษฐกิจ	 เน่ืองจำกเป็นกำรสร้ำง

โอกำสตำ่ง 	ๆขยำยตลำด	กำรเพ่ิมควำมสำมำรถ

ในกำรแขง่ขนั	แตป่ระเทศไทยควรมีกำรเตรียม

ควำมพร้อมในกำรรองรับผลกระทบท่ีจะ

เกิดขึน้	 อนัเน่ืองมำจำกกำรเคลื่อนย้ำยของ

คนต่ำงๆ	 ท่ีเข้ำมำ	 ซึ่งมีทัง้ผลดีและผลเสีย

ควบคูก่นัไป	ทัง้ในด้ำนควำมมัน่คง	โดยเฉพำะ

ในเร่ืองควำมมัน่คงรูปแบบใหม	่อำทิ	ปัญหำ

อำชญำกรรมข้ำมชำต	ิกำรค้ำมนษุย์	ยำเสพตดิ	

และแรงงำนข้ำมชำต	ิเป็นต้น	และปัญหำด้ำน

สงัคมและวฒันธรรมท่ีจะมีควำมหลำกหลำย	

มีควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรม	อนัเน่ืองมำจำก

ผู้คนชำวตำ่งชำติท่ีจะเข้ำมำสูส่งัคมไทย	ซึง่

ในสว่นของประเทศไทยควรเตรียมวำงแนวทำง

วำ่จะท�ำอยำ่งไรท่ีจะสร้ำงควำมตระหนกัรู้ให้

ประชำชนของเรำรองรับวฒันธรรมท่ีเข้ำมำ	

ในขณะเดียวกัน	 ก็ยงัคงรักษำและอนุรักษ์

วฒันธรรมไทยไว้ให้คงอยู่

ผลกระทบจากการรวมตวัเป็นประชาคม

อาเซียน

ผลกระทบมี	3	ด้ำน	คือ

1.	 ด้ำนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	

เกิดจำกกำรเคลื่อนย้ำยอยำ่งเสรีใน	5	สำขำ	

ได้แก่	สนิค้ำ	บริกำร	กำรลงทนุ	แรงงำนฝีมือ

และเงินทนุ	ซึง่ท�ำให้มีทัง้ผู้ ท่ีได้ประโยชน์และ

เสียประโยชน์แตกตำ่งกนัตำมศกัยภำพของ

ผู้ประกอบกำรในแต่ละประเทศ	 เรำจะต้อง	

เตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับระบบ

กำรเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์กำรค้ำ	กำรลงทนุ	

ผู้ ประกอบกำรต้องมีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจ

เก่ียวกับข้อตกลง	 FTA	 อำทิ	 กฎว่ำด้วย

แหลง่ก�ำเนิดของสนิค้ำและมำตรกำรกำรค้ำ

ท่ีมิใช่ภำษี	และแนวทำงกำรด�ำเนินกำรของ
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แต่ละประเทศสมำชิก	 เป็นต้น	 กำรปรับตวั					

ให้เข้ำกบัมำตรฐำนกำรท�ำงำนท่ีเป็นสำกล	

กำรเตรียมควำมพร้อมรับปัญหำแรงงำนทัง้ท่ี

มีกำรแข่งขันและขำดแคลนในบำงสำขำ	

รวมถึงกำรปรับตวัในกำรบริหำรต้นทนุและ

ปิดควำมเสีย่งด้ำนอตัรำแลกเปลีย่นสกุลเงิน

ตำ่งๆ

2.	 ด้ำนประชำคมกำรเ มืองและ

ควำมมัน่คงอำเซียน	 ในปัจจบุนัภยัคกุคำม

ของโลกได้เปลี่ยนไปอย่ำงสิน้เชิง	 (Radical	

change)	 โดยมิใช่ภัยคุกคำมท่ีสำมำรถ

แก้ปัญหำได้ด้วยกำรใช้ก�ำลงัทำงทหำรเพียง

อย่ำงเดียว	 แต่กลบักลำยเป็นภยัคกุคำมท่ี

เรียกว่ำ	 “ภยัคุกคำมรูปแบบใหม่”	 (Non	 -	

traditional	threat)	ซึง่มีปัญหำท่ีเกิดขึน้จำก

ควำมขดัแย้งภำยในหรือจำกภำยนอกไม่วำ่

จะเป็นรูปแบบของอำชญำกรรมข้ำมชำติ	

กำรก่อกำรร้ำย	 และภัยพิบัติ	 ซึ่งต้องใช้

กำรบูรณำกำร	 ทรัพยำกำรมนุษย์และ

เทคโนโลยีอย่ำงชำญฉลำด	 อีกทัง้ต้องมี

ควำมร่วมมือระดบันำนำชำตกิบัมิตรประเทศ	

จงึจะสำมำรถแก้ปัญหำได้

3.	 ด้ำนประชำคมสงัคมและวฒันธรรม

อำเซียน	 เกิดขึน้จำกกำรพัฒนำทำงด้ำน

เศรษฐกิจ	 ซึง่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อ

โครงสร้ำงของสงัคมและวฒันธรรม	 รวมถึง

ผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม	ซึง่แผนประชำคม

สงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	 จะท�ำหน้ำท่ี

ชดเชยผลกระทบของกำรพัฒนำทำงด้ำน

เศรษฐกิจ	 โดยมีทิศทำงในกำรพัฒนำ

เพ่ือแก้ไขปัญหำและขจัดควำมยำกจน	

กำรส่ง เส ริมให้ประชำชนทั่ว ไปเ ข้ำถึง

สวสัดกิำรสงัคม	กำรศกึษำ	กำรคุ้มครองสทิธิ

สตรีและเด็ก 	 บริกำรด้ำนสำธำรณสุข	

ควำมมัน่คงด้ำนอำหำร	กำรสร้ำงเขตปลอด

ยำเสพตดิ	เป็นต้น

การด�าเนินงานของประเทศไทยในเร่ือง

ของประชาคมเศรษฐกจิ

ได้มีกำรประชุมเตรียมควำมพร้อม

ในกำรรองรับประชำคมอำเซียน	ท�ำอย่ำงไร

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ	ซึง่กระทรวงตำ่งๆ	ได้

ตกลงในหลกักำรวำ่	จะต้องน้อมน�ำเอำหลกั/

แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวัฯ	 มำใช้เป็น

แนวทำงในกำรด�ำเนินกำร	จะเป็นค�ำตอบท่ี

ดีท่ีสดุส�ำหรับกำรสร้ำงประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียนของประเทศไทย	หลกัปรัชญำ	3	หว่ง	

2	เง่ือนไข	ในกำรใช้	“ควำมพอเพียง/พอดี	

มีเหตผุลและมีภูมิคุ้มกนัท่ีดี”	 โดยมีควำมรู้
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และคุณธรรมประกอบ	หลกักำรเศรษฐกิจ

พอเพียง	ถือวำ่เป็นทำงสำยกลำงท่ีสอดคล้อง

กบัควำมเป็นอยูข่องคนไทย	ซึง่สำมำรถน�ำมำ

ปรับใช้ได้กบัทกุระดบัตัง้แตบ่คุคล	ครอบครัว	

ชมุชน	สงัคมและระหวำ่งประเทศ	ซึง่จะชว่ย

ให้ประเทศไทยสำมำรถมีเศรษฐกิจท่ีมัน่คง	

เข็มแข็งและจะเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีดี

ในประชำคมอำเซียนตอ่ไปได้

กระทรวงมหาดไทยกับประชาคมอาเซียน

กระทรวงมหำดไทยซึง่มีอ�ำนำจหน้ำท่ี

เก่ียวกับกำรบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขร่วมกับ

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง	 กระทรวงมหำดไทย

จะเก่ียวข้องกบัประชำคมอำเซียนทัง้	 3	 เสำ	

ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในระดบัสว่นกลำง	สว่นภมิูภำค

และท้องถ่ิน	ซึง่กระทรวงมหำดไทยเป็นข้อตอ่

ส�ำคญัในกำรท่ีจะน�ำเร่ืองของหลกักำร	กตกิำ	

แผนงำน	โครงกำรลงสูภ่มิูภำค	จำกภมิูภำค

สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ประชำชน

ทัง้หมด

ขอยกตวัอยำ่ง	กำรด�ำเนินกำรตำมหลกั

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	ซึง่จะมีกำรเปิด

กำรค้ำเสรีอำเซียน	โดยมีตลำดและฐำนกำร

ผลติเดียวกนั	(Single	Market	and	Production	

Base)	มีกำรเคลือ่นย้ำยสนิค้ำ	บริกำร	กำรลงทนุ	

แรงงำน	และเงินทนุท่ีเสรีมำกขึน้	ผลท่ีจะเกิด

ตำมมำก็คือ	จะมีกำรเคลื่อนย้ำยบคุคลเพ่ิม

มำกขึน้ด้วย	 มีกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคน

ต่ำงเชือ้ชำติ	 ศำสนำและวฒันธรรมมำกขึน้	

กำรเกิดสังคม/ชุมชนชำวต่ำงชำติท่ีอำศัย

รวมกนัมำกขึน้	 เกิดกำรแต่งงำน	กำรสมรส	

กำรหย่ำ	 กำรมีบุตร	 และกำรเสียชีวิต	 ใน

ประเทศไทยมำกขึน้	 ซึง่ทัง้หมดจะเก่ียวข้อง

กับภำรกิจของกระทรวงมหำดไทยจะต้อง

เข้ำไปก�ำกบั	ดแูล	 เชน่	 งำนทะเบียนรำษฎร	

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสงัคม	 ใน

กำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสงบ	สนัติของชมุชนทัง้

ในสว่นภมิูภำคและท้องถ่ิน	กำรสง่เสริมอำชีพ	

SME	กำรพฒันำควำมเป็นอยูข่องประชำชน	

เป็นต้น	ดงันัน้	กระทรวงมหำดไทยจะต้องวำง

ยทุธศำสตร์และแผนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่

รำชกำรและภำคีกำรพัฒนำในพืน้ท่ีเพ่ือ

เตรียมกำรรองรับเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนท่ีดี

ตอ่ไป

การเตรียมความพร้อมของกระทรวง

มหาดไทย

กระทรวงมหำดไทยได้จดัท�ำโครงกำร

ศึกษำและเตรียมควำมพร้อมของกระทรวง

มหำดไทยแบบบรูณำกำรในกำรรวมตวัเป็น

ประชำคมอำเซียนภำยในปี	พ.ศ.	2558	โดย
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กำรร่วมกันท�ำงำนเป็นคณะท�ำงำนแบบ

บูรณำกำร	 ซึ่งมีบุคคลจำกหน่วยงำนของ

ส�ำนกั/กองตำ่งๆ	ในส�ำนกังำนปลดักระทรวง

มหำดไทยและจำกหน่วยงำนระดบักรมและ

จงัหวดัตำ่งๆ	เข้ำมำร่วมบรูณำกำรกำรท�ำงำน

ร่วมกนั	เพ่ือประโยชน์ของกระทรวงมหำดไทย

และประเทศชำตโิดยรวม

ขณะนีก้ระทรวงมหำดไทยด�ำเนินกำร

จดัท�ำยทุธศำสตร์ในกำรเตรียมควำมพร้อม

ใน	3	ด้ำน	ได้แก่	ด้ำนบคุลำกร	ด้ำนระเบียบ

กฎหมำย			และด้ำนกำรให้ควำมรู้กบัทกุภำคสว่น

เพ่ือให้กำรจดัตัง้ประชำคมอำเซียนประสบ

ผลส�ำเร็จภำยในปี	2558	ซึง่ประกอบด้วย	

1.	 บคุลำกร	ได้แก่

1.1	 กำรวำงแผนอัตรำก�ำลงัและ

จดัโครงสร้ำงองค์กร	โดยมีหนว่ยงำนท่ีรับผิดชอบ

เร่ืองประชำคมอำเซียน	 ท�ำหน้ำท่ีพัฒนำ

บคุลำกรของกระทรวงมหำดไทยทัง้ในกลุ่ม

ผู้บริหำรระดบัสงู	 กลุ่มผู้บริหำรระดบักลำง	

และกลุม่ผู้ปฏิบตังิำนทัง้สว่นกลำง	สว่นภมิูภำค

และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	ให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในเร่ืองอำเซียน	 ควำมรู้เร่ือง

ประเทศสมำชิก	และกำรปรับปรุงประสทิธิภำพ

กำรท�ำงำนให้เป็นมำตรฐำนสำกลเพ่ือรองรับ

เป็นประชำคมอำเซียน

2.	 กติกำ	 กฎบัตรอำเซียน	 น�ำไปสู่

กระบวนกำรท่ีจะต้องพฒันำ	ปรับปรุงและ

แก้ไขกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบ	 และแนวทำง

ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องต่ำงๆ	 ให้สอดคล้องกับ

กฎบตัรอำเซียน	แผนแมบ่ทวำ่ด้วยกำรรวมตวั

เป็นอำเซียน	 แผนกำรจัดตัง้ประชำคม

กำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	 ประชำคมสังคมและ

วฒันธรรมอำเซียนและอ่ืนๆ

3.	 กำรให้ควำมรู้กบัทกุภำคสว่น	เพ่ือ

สนบัสนนุกำรรวมตวัเป็นประชำคมอำเซียน	

ของกระทรวงมหำดไทย	ได้แก่	

3.1	 กำรประสำนงำนกบัหนว่ยงำน

ตำ่งๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	มำร่วมระดมควำมคดิเหน็

ทัง้ในระดบัส่วนกลำง	 ภูมิภำคและท้องถ่ิน	

และเสนอข้อเทจ็จริง	สถำนกำรณ์ของปัญหำ

และผลกระทบด้ำนตำ่งๆ	ตลอดจนศกัยภำพ	

กำรใช้ประโยชน์	 และควำมพร้อมของ

กระทรวงมหำดไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียนทัง้ในด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่คง	

เศรษฐกิจ	และสงัคมและวฒันธรรม

3.2	 กำรจดัสมัมนำเผยแพร่ควำมรู้

โดยวทิยำกรผู้ทรงคณุวฒิุ	โดยมีประเดน็หลกั

ในกำรศกึษำ	กำรแบง่กลุม่ยอ่ย	รูปแบบกำรจดั

สมัมนำระดมควำมเห็นจำกทุกภำคส่วนท่ี

เก่ียวข้องทัง้	 4	 ภูมิภำค	 ทัง้กำรจัดประชุม

สมัมนำ	ฝึกอบรมและกำรใช้สือ่ตำ่งๆ	รวมถงึ

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์	(VDO	Conference)

3.3	 โครงกำรหรือภำรกิจต่ำงๆ	

ได้แก่

	- โครงกำรสร้ำงควำมตระหนกัรู้

ในกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน

	- โครงกำรเตรียมควำมพร้อม

ของกระทรวงมหำดไทย	



  วารสารดำารงราชานุภาพ > 63 

	- โครงกำรพฒันำทีมวิทยำกร	

(Train	the	trainers)	

	- โครงกำรเตรียมควำมพร้อม

ชำยแดนเพ่ือกำรรองรับประชำคมอำเซียน	

	- โครงกำรอบรมด้ำนภำษำ

กำรเจรจำตอ่รองและกำรจดัประชมุ	เป็นต้น	

ท้ำยท่ีสดุ	ประชำชนจะได้รับประโยชน์

อย่ำงมำกจำกกำรรวมตัวเป็นประชำคม

อำเซียน	ก็ตอ่เม่ือทกุภำคสว่นได้มีกำรเตรียม

ควำมพร้อมท่ีดี	โดยเฉพำะภำครัฐท่ีจะต้อง

มีกำรปรับตัวอย่ำงขนำนใหญ่	 ทัง้ในเร่ือง

กำรเตรียมบคุลำกร	 ระเบียบกฎหมำย	และ

กำรให้ควำมรู้กับทุกภำคส่วน	 รวมทัง้ภำค

ประชำชนในกำรเตรียมกำรรองรับท่ีดี	 ท่ี

ถกูต้องตอ่ไป
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วทิยาลัยมหาดไทย1

1	สถำบนัด�ำรงรำชำนภุำพ			ส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ

กระทรวงมหาดไทย : มติด้ิานการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 

บทน�า

ในกำรประชุมสุดยอดผู้ น�ำอำเซียน

ครัง้ท่ี	 12	 ในเดือนมกรำคม	 2550	 ท่ีเซบ	ู	

ประเทศฟิลปิปินส์		ผู้น�ำอำเซียนได้ตกลงให้

มีกำรจัดตัง้ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN		

Community)	ให้แล้วเสร็จเร็วขึน้เป็นภำยใน

ปี	ค.ศ.	2015		(พ.ศ.	2558)	เพ่ือจดัโครงสร้ำง

องค์กรของอำเซียน	รองรับภำรกิจและพนัธกิจ

รวมทัง้แปลงสภำพอำเซียนจำกองค์กรท่ีมี

กำรรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวมๆ		

สร้ำงและพฒันำมำสูส่ภำพกำรเป็น	“นิตบิคุคล”	

ซึง่เป็นท่ีมำของกำรน�ำหลกักำรนีไ้ปร่ำงเป็น		

“กฎบตัรอำเซียน”	ซึง่ท�ำหน้ำท่ีเป็น		“ธรรมนญู”	

กำรบริหำรปกครองกลุม่ประเทศอำเซียนทัง้		

10	ประเทศซึง่ผนกึก�ำลงัเป็นหนึง่เดียวกนั

กำรก้ำวไปสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน

ของประเทศไทย	จะสง่ผลกระทบตอ่ประชำชน

ทัง้ด้ำนกำรเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคมและ

วฒันธรรม	 ซึง่ในแต่ละภำคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมท่ีจะเข้ำสูก่ำรเป็น

ประชำคมอำเซียนในปี	พ.ศ.	2558	โดยเฉพำะ

กำรพัฒนำบุคลำกรท่ีจะเ ข้ำมีบทบำท

ในกำรขบัเคลื่อนกระบวนงำนกิจกรรม	และ

นโยบำยตำ่งๆ	ท่ีจะตำมมำ	ดงันัน้	หนว่ยงำน

ท่ี รั บ ผิดชอบทำง ด้ ำนกำรพัฒนำหรือ

ทรัพยำกรมนุษย์จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำ

ศักยภำพของบุคลำกรในหน่วยงำนให้มี

ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และสมรรถนะท่ีพร้อม

ต่อกำรก้ำวไปสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน

อยำ่งเตม็รูปแบบในปี	พ.ศ.	2558

รัฐบำลได้เสนอนโยบำยต่อรัฐสภำ		

เม่ือวันท่ี	23	สิงหำคม	พ.ศ.	2554	โดยมี

จดุมุง่หมำย	3	ประกำร	คือ	
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ประกำรท่ีหนึ่ง	 เพ่ือน�ำประเทศไทย

ไปสูโ่ครงสร้ำงเศรษฐกิจท่ีสมดลุมีควำมเข้มแขง็

ของเศรษฐกิจภำยในประเทศมำกขึน้	 ซึง่จะ

เป็นพืน้ฐำนท่ีส�ำคญัของกำรสร้ำงควำมเตบิโต

อยำ่งมีคณุภำพและยัง่ยืน	กำรพฒันำคณุภำพ

และสขุภำพคนไทยในทกุชว่งวยัถือเป็นปัจจยั

ชีข้ำดควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดและ

แขง่ขนัได้ของเศรษฐกิจไทย

ประกำรท่ีสอง	เพ่ือน�ำประเทศไทยไปสู่

สงัคมท่ีมีควำมปรองดองสมำนฉนัท์และอยูบ่น

พืน้ฐำนของหลักนิติธรรมท่ีเป็นมำตรฐำน

สำกลเดียวกนัและมีหลกัปฏิบตัิท่ีเท่ำเทียม

กนัตอ่ประชำชนคนไทยทกุคน

ประกำรท่ีสำม	เพ่ือน�ำประเทศไทยไปสู่

กำรเป็นประชำคมอำเซียนในปี	 2558	

อย่ำงสมบูรณ์โดยสร้ำงควำมพร้อมและ

ควำมเข้มแข็งทัง้ด้ำนเศรษฐกิจสังคมและ

วฒันธรรมและกำรเมืองและควำมมัน่คง

กระทรวงมหาดไทย : Ministry of Interior

	 ตำม	 พ.ร.บ.	 ปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง		กรม	พ.ศ.	2545		กระทรวงมหำดไทย	

มีอ�ำนำจหน้ำท่ีเ ก่ียวกับกำรบ�ำบัดทุกข์	

บ�ำรุงสขุ	 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ

ประชำชน	 กำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรมของ

สังคม	 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเมือง

กำรปกครอง	กำรพฒันำกำรบริหำรรำชกำร

สว่นภมิูภำค	กำรปกครองท้องท่ี		กำรสง่เสริม

กำรปกครองท้องถ่ินและพัฒนำชุมชน	

กำรทะเบียนรำษฎร	 ควำมมั่นคงภำยใน		

กิจกำรสำธำรณภยั		และกำรพฒันำเมืองและ

รำชกำรอ่ืนตำมท่ีมีกฎหมำยก�ำหนดให้เป็น

อ�ำนำจหน้ำท่ีของกระทรวงมหำดไทยหรือ

สว่นรำชกำรท่ีสงักดักระทรวงมหำดไทย

เม่ือพิจำรณำถงึขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี

ท่ี มี อยู่ ต ำมบทบัญญัติ กฎหมำย อ่ืนๆ	

ประกอบด้วยแล้ว	ภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำท่ี

ของกระทรวงมหำดไทย	สรุปได้	 4	ประกำร	

คือ

1.	 ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง	กระทรวง

มหำดไทยมีควำมรับผิดชอบเ ก่ียวกับ

กำรอ�ำนวยกำรเลือกตัง้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมืองทกุระดบั	สง่เสริมกำรปกครอง

ระบอบประชำธิปไตย	อนัมีพระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข	 กำรปกครองและกำรบริหำร

หนว่ยรำชกำรสว่นภมิูภำค	สว่นท้องถ่ิน	และ

กำรรักษำควำมมัน่คงของชำติ
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2.	 ด้ำนเศรษฐกิจ	กระทรวงมหำดไทย

มีควำมรับผิดชอบเก่ียวกบักำรสง่เสริมอำชีพ

และควำมเป็นอยู่ของประชำชน	 ซึ่งจะต้อง

ประสำนและร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดกับ

สว่นรำชกำรตำ่งๆ	ของกระทรวง	ทบวง	กรม

ตำ่งๆ	 ท่ีเก่ียวข้อง	นอกจำกนี	้ ยงัรับผิดชอบ

กำรจดัตัง้กลุม่เกษตรกร	กำรคุ้มครองผู้เชำ่นำ	

กำรพฒันำแหลง่น�ำ้เพ่ือกำรเกษตรขนำดเลก็

นอกเขตชลประทำน	 และกำรชลประทำน

รำษฎร์	เป็นต้น

3.	 ด้ำนสงัคม	 กระทรวงมหำดไทยมี

ควำมรับผิดชอบเก่ียวกบักำรพฒันำเยำวชน	

และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของสงัคม		

เป็นต้น

4.	 ด้ำนกำรพัฒนำทำงกำยภำพ	

กระทรวงมหำดไทยมีควำมรับผิดชอบ

เ ก่ี ย วกับก ำ รจัด ชุ ม ชน 	 ก ำ ร จัด ท่ี ดิ น	

กำรให้บริกำรขัน้พืน้ฐำนในชนบท	 กำรจัด

ผงัเมืองรวม	ผงัเมืองเฉพำะ	และกำรให้บริกำร

สำธำรณปูโภคในเขตเมือง	เป็นต้น

ประชาคมอาเซียน

ประชำคมอำเซียนประกอบด้วย

ควำมร่วมมือ	 3	 เสำหลัก	 คือ	 ประชำคม

กำรเมืองควำมมั่นคงอำเซียน	 (ASEAN	

Political	 Security	Community	 :	 APSC)	

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (ASEAN	

Economic	 Community	 -	 AEC)	 และ

ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน		

(ASEAN	Social	 -	Cultural	Community	 -	

ASCC)	 เสำหลกัแต่ละด้ำนมีวตัถุประสงค์	

ดงันี ้

ประชาคมการเมืองและความม่ันคง

อาเซียน มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะท�ำให้ประเทศ

ในภูมิภำคอยู่อย่ำงสันติสุขโดยกำรแก้ไข

ปัญหำในภมิูภำคโดยสนัติวิธีและยึดมัน่ใน

หลกัควำมมัน่คงรอบด้ำน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือท�ำให้ภมิูภำคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้มีควำมมัน่คง	มัง่คัง่	และสำมำรถ

แขง่ขนักบัภมิูภำคอ่ืนๆ	ได้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน	 มีจุดมุ่งหมำยในกำรยกระดับ

คณุภำพชีวิตของประชำชน	 ส่งเสริมกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน	 และเสริม

สร้ำงอตัลกัษณ์ทำงวฒันธรรมของอำเซียน

บทบาทของกระทรวงมหาดไทยกับ

การรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียน

กระทรวงมหำดไทยจะมีบทบำท

ส�ำคัญในส่วนของเสำหลักด้ำนประชำคม

กำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน	 (ASC)	
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สืบเน่ืองจำกกำรเป็นกระทรวงท่ีรับผิดชอบ

ทำงด้ำนควำมมั่นคงภำยในประเทศและ

จำกขอบเขตอ� ำนำจหน้ำ ท่ี ท่ี มีอยู่ตำม

บทบญัญตัิกฎหมำยนัน้	ภำรกิจและอ�ำนำจ

หน้ำท่ีของกระทรวงมหำดไทยยงัครอบคลมุ

ไปยงัอีก	2	เสำหลกั	คือ	ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 (AEC)	 และประชำคมสงัคมและ

วฒันธรรมอำเซียน	(ASCC)

ดังนัน้	 กระทรวงมหำดไทยจึงเป็น

ภำคส่วนรำชกำรท่ีมีบทบำทหลกักระทรวง

หนึ่ง ท่ีจะเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนให้

ประเทศไทยก้ำวสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน	

โดยเฉพำะกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค

และสว่นท้องถ่ินท่ีกระทรวงมหำดไทยจะเป็น

กลไกหลกัในกำรขับเคลื่อนนโยบำยต่ำงๆ	

จำกสว่นกลำงสูพื่น้ท่ีเป้ำหมำย

ความพร้อมของบุคลากรกระทรวง

มหาดไทยกับการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียน

	 กำรเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน

ยงัเป็นเร่ืองใหม่ของประเทศไทย	 และของ

กระทรวงมหำดไทยเอง	 ท่ีต้องมีกำรเร่งรัด

พฒันำทัง้ในสว่นของยทุธศำสตร์กำรพฒันำ	

นโยบำยและแผนงำนตำ่งๆ	โดยเฉพำะในด้ำน

กำรพฒันำบคุลำกรของกระทรวงมหำดไทย

เองนัน้	 โดยฝ่ำยบริหำรได้ตระหนักและให้

ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของ

บคุลำกรมำอย่ำงต่อเน่ือง	 มีกำรเสริมสร้ำง

องค์ควำมรู้ต่ำงๆ	 ท่ีเ ก่ียวกับประชำคม

อำเซียนผ่ำนกระบวนกำรจดักำรควำมรู้ใน

องค์กำรให้บคุลำกรของกระทรวงเกิดกำรต่ืนตวั	

และกระตุ้นกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร

ให้มีกำรเตรียมควำมพร้อมกบักำรเปลีย่นแปลง

ท่ีจะเกิดขึน้ของประชำคมอำเซียนในปี	

พ.ศ.	 2558	 นี	้ จึงต้องเน้นหนกัให้บุคลำกร

ตระหนกัในเร่ือง	ดงันี ้

1.	 เทิดทนูและพิทกัษ์รักษำไว้ซึง่สถำบนั

พระมหำกษัตริย์	 ส่งเสริมเผยแพร่โครงกำร

พระรำชด�ำริปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

2.	 สร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ

โดยเฉพำะประเทศเพ่ือนบ้ำน	 รวมทัง้ใน

กำรแก้ปัญหำและปรำบปรำมอำชญำกรรม

ข้ำมชำตแิละยำเสพตดิ

3.	ส่งเสริมกำรแปลงยุทธศำสตร์

กำรด�ำเนินงำนไปสู	่	AEC	ของระดบัชำตไิปสู่

กำรปฏิบัติในระดับจังหวัด	 โดยกำรสร้ำง

ควำมพร้อมและควำมเข้มแขง็ด้ำนเศรษฐกิจ	

สงัคม	วฒันธรรม	กำรเมืองและควำมมัน่คง
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ซึ่ งกำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำน

บคุลำกรในขัน้ตอ่ไปของกระทรวงมหำดไทยนัน้	

นอกจำกองค์ควำมรู้ท่ียังคงเสริมสร้ำงให้

อยำ่งตอ่เน่ืองแล้วนัน้	สถำบนัด�ำรงรำชำนภุำพ	

ซึ่งเป็นหน่วยงำนแกนหลักท่ีรับผิดชอบ

ในกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวง

มหำดไทย	 จะร่วมมือกับทุกกรม	 และ

รัฐวสิำหกิจในกระทรวงมหำดไทย		เพ่ือพฒันำ

เพ่ิมขีดสมรรถนะของบคุลำกรในแตล่ะระดบั	

ให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน�ำ

องค์ควำมรู้ต่ำงๆ	 ไปปรับใช้กับกำรท�ำงำน

ในหน้ำท่ีได้อย่ำงสอดคล้องเหมำะสม

ตำมสำยงำนท่ีได้รับมอบหมำย

ประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(HRD) ของกระทรวงมหาดไทย

1.	 พฒันำบคุลำกร		โดยเน้นกำรประยกุต์

ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

และกำรขยำยผลโครงกำรพระรำชด�ำริ

2.	 พฒันำบคุลำกร	ให้มีควำมรู้ดงันี ้

2.1	กำรพัฒนำ ท่ียั่ ง ยืน ใน มิติ

เศรษฐกิจ	สงัคมและวฒันธรรม	กบั	AEC

2.2	 กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรแข่งขนัของประเทศกบับทบำทของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 รวมทัง้กำรส่งเสริม	

SMEs

2.3	ก ำ ร บ ริ ห ำ ร ป ก ค ร อ ง	

(Governance)	แบบเน้นกำรมีสว่นร่วม

3.	 พฒันำบคุลำกร	ให้มีทกัษะดงันี ้

3.1	ภำษำองักฤษ	ภำษำจีน	ภำษำ

เกำหลี	(คูเ่จรจำ	ASEAN)

3.2	ภำษำของประเทศเพ่ือนบ้ำน	

เช่น	เวียดนำม	พม่ำ	มลำยู	ตำกำลอ็ก	เขมร	

เป็นต้น

3.3	ทกัษะกำรใช้	IT

4.	 พฒันำให้บคุลำกรมีสมรรถนะเชิง

วฒันธรรม	 (Cultural	 competencies)	 ใน

บริบท	 ASEAN	 และบริบทของ	 5	 จังหวดั

ชำยแดนภำคใต้

5.	 พฒันำภำวะผู้น�ำทกุระดบั	โดยเน้น	

Visionary	 Leadership	 และผู้ น�ำกำร

เปลี่ยนแปลง

แผนการด�าเนินงานและกจิกรรม

ในกระบวนกำรพฒันำทำงด้ำนบคุลำกร

กระทรวงมหำดไทย	ท่ีผำ่นมำได้มีกำรเผยแพร่

ควำมรู้เ ก่ียวกับอำเซียนให้แก่บุคลำกร

กระทรวงมหำดไทย	 ตลอดจนกำรเพ่ิมเติม

เนือ้หำวิชำท่ีเก่ียวกับประชำคมอำเซียนให้

ผู้ เข้ำร่วมศึกษำอบรมแต่ละหลักสูตรได้

เ รียน รู้ในเบื อ้งต้นบ้ำงแล้ว	 ซึ่ งในแผน	

กำรด�ำเนินงำนชัน้ตอ่ไป	ได้มีแนวควำมคิดท่ี

จะพฒันำบุคลำกรผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้

และกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นประชำคม

อำเซียนอย่ำงเต็มรูปแบบ	 ทัง้ในส่วนของ

กำรให้ควำมรู้ผำ่นกระบวนกำรจดักำรควำมรู้
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ผำ่นสื่อตำ่งๆ	เชน่	เอกสำร	แผน่พบั	หนงัสือ	

สือ่อิเลก็ทรอนิกส์	กำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรประชมุ

ทำงไกล	 (VDO	 Conference)	 เป็นต้น	

ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ

อบรมท่ีลงลึกในเนื อ้หำของประชำคม

อำเซียน	ทัง้ในสว่นองค์ควำมรู้	กำรฝึกปฏิบตั	ิ

และกำรศึกษำดูงำน	 เพ่ือให้ได้บุคลำกรท่ี

สำมำรถตอบรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิด

ของประชำคมอำเซียนได้อย่ำงเท่ำทนัและ

ยัง่ยืน
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ฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี1

1	หวัหน้ำส�ำนกังำนจงัหวดัเพชรบรูณ์

คนมหาดไทยก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน

1. ความเป็นมา

ผู้น�ำอำเซียน	ซึง่ประกอบด้วย	10	ประเทศ	

ได้ลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่วมมือ

ในอำเซียน	ฉบบัท่ี	2	(Declaration	of	ASEAN	

Concord	 II	 หรือ	 Bali	 Concord	 II)	 เพ่ือ

ประกำศจดัตัง้ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	

Community)	 ภำยในปี	 2563	ต่อมำ	 ผู้น�ำ

อำเ ซียนได้ เห็นชอบให้ เ ร่ ง รัดกำรเ ป็น

ประชำคมอำเซียนให้เร็วขึน้กวำ่เดิมอีก	5	 ปี	

เป็นปี	2558	และในระหวำ่งกำรประชมุสดุยอด

อำเซียน	ครัง้ท่ี	14	ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพ	

เม่ือปี	 2552	ผู้น�ำอำเซียนได้ร่วมลงนำมใน

ปฏิญญำชะอ�ำหวัหินวำ่ด้วย	แผนงำนส�ำหรับ

ประชำคมอำเซียนปี	2552	-	2558

ประชาคมอาเซียน	ประกอบไปด้วย	

3	เสำหลกั	คือ	ประชำคมกำรเมืองควำมมัน่คง

อำเซียน	ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 และ

ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	ซึง่มี

รำยละเอียดโดยสงัเขป	ดงันี ้

1.  ประชาคมการเมืองความม่ันคง

อาเซียน (ASEAN Political Security 

Community : APSC)

อำเซียนมุง่สง่เสริมควำมร่วมมือใน

ด้ำนกำรเมืองและควำมมัน่คง	เพ่ือเสริมสร้ำง

และธ�ำรงไว้ซึง่สนัตภิำพและควำมมัน่คงของ

ภมิูภำคเพ่ือให้ประเทศในภมิูภำคอยูร่่วมกนั

อยำ่งสนัตสิขุ	และสำมำรถแก้ไขปัญหำและ

ควำมขดัแย้งโดยสนัตวิธีิ	 เพ่ือรองรับกำรเป็น

ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	

ได้จัดท�ำแผนงำนกำรจัดตัง้ประชำคม

กำรเมืองและควำมมัน่คง	โดยเน้นกำรสง่เสริม

ควำมสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันใน
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กำรรักษำควำมมั่นคงส�ำหรับประชำชนท่ี

ครอบคลมุในทกุด้ำน

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC)

อำเซียนจะรวมตัวทำงเศรษฐกิจ

เป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนภำยในปี	

2558	 อำเซียนได้จดัท�ำแผนงำนกำรจดัตัง้

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 (ASEAN	

Economic	Community	Blueprint)	ซึง่เป็น

แผนงำนบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนในด้ำน

เศรษฐกิจ	เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์	ในเร่ือง

กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลติร่วมกนั	โดย

จะมีกำรเคลื่อนย้ำยสนิค้ำ	บริกำร	กำรลงทนุ	

เงินลงทนุ	และแรงงำนฝีมืออยำ่งเสรีมำกขึน้	

ผู้บริโภคสำมำรถเลือกสินค้ำและบริกำรได้

อย่ำงหลำกหลำยภำยในภูมิภำค	 และ

สำมำรถเดินทำงในอำเซียนได้อย่ำงสะดวก

และเสรีมำกย่ิงขึน้

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ASEAN Economic Socio 

Cultural Community)

อำเซียนมุ่ งหวังประโยชน์จำก

กำรรวมตวั	 เพ่ือท�ำให้ประชำชนมีกำรอยู่ดี

กินดี	ปรำศจำกโรคภยัไข้เจ็บ	มีสิ่งแวดล้อม

ท่ีดี	 และมีควำมรู้สกึเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั	

โดยมีควำมร่วมมือเฉพำะด้ำน	ภำยใต้สงัคม

และวัฒนธรรมท่ีครอบคลุมในหลำยด้ำน	

ได้แก่	 เยำวชน	 กำรศึกษำและกำรพัฒนำ

ทรัพยำกรมนษุย์	สทิธิมนษุยชน	สำธำรณสขุ	

วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี	สิง่แวดล้อม	สตรี	

แรงงำน	 กำรขจัดควำมยำกจน	 สวสัดิกำร

สังคมและกำรพัฒนำ	 วัฒนธรรมและ

สำรนิเทศ	กิจกำรพลเรือน	กำรตรวจคนเข้ำเมือง

และกงสลุ	ยำเสพตดิ	และกำรจดักำรภยัพิบตัิ		

2. ภารกิจที่ เ ก่ียวข้องกับกระทรวง

มหาดไทย

จำกข้อมลูดงักลำ่ว	เหน็ได้วำ่จะต้องมี

ควำมเปลี่ยนแปลงหลำยอย่ำงเกิดขึ น้	

ภำยในอีก	 4	 ปีข้ำงหน้ำ	 ท่ีจะส่งผลต่อ

กำรปฏิบตังิำนของคนมหำดไทยไมม่ำกก็น้อย	

ดังนัน้	 ควรจะด�ำเนินกำร	 โดยเร่ิมต้นจำก

กำรท่ีคนมหำดไทยต้องปรับตัว	 เพ่ือให้รู้

เทำ่ทนักบัภำรกิจท่ีเปลีย่นแปลงไป	ดงัตอ่ไปนี ้

2.1	 ภำรกิจจำกประชำคมกำรเมือง

ควำมมัน่คงอำเซียน	 :	 กระทรวงมหำดไทย

จะต้องเป็นหนว่ยงำนหลกัในด้ำนนีเ้คียงคูก่บั

สภำควำมมั่นคงแห่ งชำติ 	 ก ระทรวง

กำรต่ำงประเทศ	 และกระทรวงกลำโหม	
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เน่ืองจำกภำรกิจนี	้ เป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คง

ในภมิูภำค	ซึง่หมำยถงึควำมมัน่คงภำยในและ

ควำมมัน่คงภำยนอกประเทศ	ซึง่เป็นภำรกิจ

หลกั	สว่นภำรกิจเสริมคือ	กำรสง่เสริมระบอบ

ประชำธิปไตย	กำรสง่เสริมและคุ้มครองสทิธิ

มนษุยชน	ตลอดจนควำมร่วมมือในกำรตอ่ต้ำน

ภยัคกุคำมในรูปแบบตำ่งๆ	และสดุท้ำย	 คือ	

กำรป้องกันและจัดกำรภัยพิบัติและภัย

ธรรมชำติ

2.2	 ภำรกิจจำกประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 :	 กระทรวงมหำดไทยจะต้องเป็น

หน่วยงำนเสริมเคียงคู่กบักระทรวงพำณิชย์	

เพรำะสิง่ท่ีจะเกิดขึน้กบัผู้ผลติ	ผู้ประกอบกำร	

ผู้ส่งออก	 แรงงำนไทย	 เกษตรกร	 ผู้บริโภค	

และประชำชนทัว่ไป	 จะมีทัง้ท่ีประเทศไทย

ได้ประโยชน์และเสยีประโยชน์	ถ้ำด�ำเนินกำร

ในเชิงรุก	 ก็จะได้ประโยชน์	 แตถ้่ำวำงเฉย	 ก็

เท่ำกบัยอมเป็นผู้ เสียประโยชน์	 ผลกระทบ

ใหญ่สดุท่ีจะเกิด	 คือ	 กำรย้ำยฐำนกำรผลิต

ออกจำกประเทศไทยไปประเทศอ่ืน

2.3	 ภำรกิจจำกประชำคมสังคม

และวฒันธรรมอำเซียน	:	กระทรวงมหำดไทย

จะต้องท�ำงำนเคียงคูก่บักระทรวงกำรพฒันำ

สงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์	 กระทรวง

วฒันธรรม	และกระทรวงแรงงำน	เพ่ือยกระดบั

คณุภำพชีวิตของประชำชน	ส่งเสริมกำรใช้

ทรัพยำกรธรรมชำติ	 กำรพฒันำทรัพยำกร

มนุษย์	 กำรคุ้มครองสวสัดิกำรสงัคม	 และ

กำรสร้ำงอตัลกัษณ์อำเซียน

3. คนมหาดไทยจะต้องท�าอะไรบ้าง

จำกควำมเก่ียวข้องในข้อ	 2	 ข้ำพเจ้ำ

มองเห็นว่ำคนมหำดไทยจ�ำเป็นจะต้อง	

เตรียมกำรในกำรปรับตวั	เตรียมตวัให้ทนัตอ่

กำรเปลี่ยนแปลงทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม	

โดยแยกแนวทำงกำรด�ำเนินกำร	 ออกเป็น		

2	ระดบั	คือ

3.1	 สว่นกลำง	หมำยถงึ	คนมหำดไทย

ท่ีอยูใ่นกระทรวง	กรม	และรัฐวสิำหกิจทกุแหง่	

ต้องด�ำเนินกำร	ดงันี ้

1)	 จัด ใ ห้ มีกลุ่มภำร กิจ ด้ำน

ประชำคมอำเซียน	โดยเฉพำะในระดบักรม	โดย

มีบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ด้ำนภำษำตำ่งประเทศ	

ควำมกระตือรือร้นท่ีจะท�ำงำนประสำนงำน

กับหน่วยงำนอ่ืนและจงัหวดั	 และสำมำรถ

ประสำนงำนกบักระทรวง	ทบวง	กรม	 อ่ืนๆ	

ก่อนท่ีจะมีกำรสั่งกำรมำในระดับจังหวัด	

เพ่ือให้เกิดเอกภำพในกำรท�ำงำน

2)	 ให้ควำมรู้แก่คนมหำดไทยใน

ทุกระดับให้มีควำมรู้ในเ ร่ืองประชำคม
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อำเซียนและกรอบควำมสัมพันธ์ในระดับ

อนภุมิูภำคทกุกรอบ	 โดยเน้นองค์ควำมรู้ท่ีมี

อยูเ่ดิมท่ีสอดคล้อง	หรือสร้ำงควำมรู้ใหม	่ ท่ี

จะรองรับภำรกิจท่ีอำจจะเกิดขึน้ใหมไ่ด้

3)	เตรียมงบประมำณในกำร

ด�ำเนินกำรเร่ืองนีไ้ว้เป็นกำรเฉพำะ

4)	 ส่งเสริมผู้ ว่ำรำชกำรจังหวดั

ทกุท่ำน	 ให้เป็นผู้ มีควำมรู้	บคุลิกภำพ	และ

ควำมรู้ด้ำนภำษำ

5)	 ให้ผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง

มหำดไทย	ตรวจตดิตำมกำรด�ำเนินกำรอยำ่ง

ตอ่เน่ือง

6)	 มอบหมำยสถำบนัด�ำรงรำชำ-	

นภุำพ	ศกึษำภำรกิจใหม่ๆ 	ท่ีควรสร้ำงขึน้	จำก

อ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีมีอยูข่องกระทรวงมหำดไทย

เพ่ือให้เป็นนวัตกรรมเชิงรุกของกระทรวง

มหำดไทย

7)	 จัดส่งบุคลำกรท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำต่ำงประเทศให้

ส�ำนกังำนจงัหวดัเพ่ือเป็นผู้ประสำนงำนใน

เร่ืองนีโ้ดยตรง

3.2	 ระดับจังหวัด	 หมำยถึง 	 คน

มหำดไทยท่ีอยู่ในส่วนภูมิภำค	 ทุกจังหวัด	

ต้องด�ำเนินกำรดงันี ้

1)	 จัดให้มีกลุ่มภำรกิจเฉพำะ

โดยให้ส�ำนักงำนจังหวดัเป็นแกนหลกัและ

เจ้ำหน้ำท่ีจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบ

ในกำรตดิตอ่และประสำนงำน

2)	 ให้ควำมรู้แก่ส่วนรำชกำร

ตำ่งๆ	ในจงัหวดั	ในภำพรวม	และมอบหมำย	

ให้ทุกส่วนรำชกำรได้จัดท�ำชุดภำรกิจ

เฉพำะด้ำนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี	 เช่น	 เกษตร

อตุสำหกรรม	แรงงำน	พำณิชย์ฯ	รวมไว้เป็น

ชดุองค์ควำมรู้ของจงัหวดันัน้ๆ	(Area	Base	

Knowledge)	 ซึ่งชุดองค์ควำมรู้นี	้ จะใช้

บรรยำยให้ส่วนรำชกำร	 ภำคเอกชน	 และ

ประชำชนทัว่ไปฟัง	เพ่ือให้เกิดควำมรู้	ควำม

เข้ำใจท่ีเน้นข้อมลูของจงัหวดัโดยเฉพำะ

3)	เ ต รี ย ม ง บ ป ร ะ ม ำณ ใ น

กำรด�ำเนินงำนในเร่ืองนี	้โดยใช้งบประมำณ

จำกงบบริหำรจดักำรของงบจงัหวดั	 ตัง้แต	่

ปี	2555	เป็นต้นไป

4)	 ใช้กำรประชมุ	 กรอ.	 จงัหวดั

เป็นเวทีในกำรประสำนควำมร่วมมือและ

กำรปฏิบตัิทัง้กับส่วนรำชกำรและในระดบั

จงัหวดั	หรือกลุม่จงัหวดั

5)	 ผู้ ว่ำรำชกำรจงัหวดั	 ต้องให้

ควำมส�ำคัญกับกำรเพ่ิมพูนคุณภำพของ

สินค้ำและบริกำร	 ทรัพยำกรบุคคลและ

ทรัพยำกรธรรมชำติของจงัหวดั	 เพ่ือดึงดดู

ประเทศสมำชิกอำเซียน	ให้เข้ำมำใช้เป็นฐำน

กำรผลติ

6)	 ให้องค์กรปกครองท้องถ่ิน

ทกุแห่ง	 จดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบักำรประกวด	

หรือกำรแข่งขัน	 กำรตอบปัญหำภำษำ

องักฤษ	 กำรเขียนเรียงควำมภำษำองักฤษ	

กำรประกวดสนุทรพจน์	หรือกำรแขง่ขนักีฬำ



74 < วารสารดำารงราชานุภาพ

ท่ีใช้ภำษำองักฤษ	เชน่	สแครบเปิลฯ	โดยตัง้

เงินรำงวลัเป็นแรงจงูใจให้นกัเรียน	นกัศกึษำ	

ประชำชนมีควำมสนใจในกำรใช้ภำษำ

องักฤษเพ่ิมมำกขึน้	

7)	 ใ ห้สถำบันกำรศึกษำทุก

ระดับ	 ตัง้แต่ 	 โรงเ รียนอนุบำล	 จนถึง

มหำวิทยำลัย	 เพ่ิมหรือเน้นกิจกรรมด้ำน

กำรตำ่งประเทศ	 โดยเฉพำะควำมรู้เก่ียวกบั

ประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียนมำกขึน้

8)	 จดัเวทีให้ภำคเอกชน	 ท่ีได้มี

กำรติดต่อค้ำขำยกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน	 ได้

มำเลำ่ให้ผู้ประกอบกำรในจงัหวดัทรำบ	เพ่ือ

ให้รู้เท่ำทันในเร่ืองกฎระเบียบหรือข้อมูล

ควำมต้องกำรของนักลงทุน	 จำกประเทศ

ตำ่งๆ	
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วรัิตน์ ลิม้สุวัฒน์1

1 ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัหนองคำย

บทน�า

สมำคมประชำชำตแิหง่เอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้	(Association	of	South	East	Asian	

Nations	หรือ	ASEAN	 (อำเซียน)	 ก่อตัง้ขึน้

โดยปฏิญญำกรุงเทพ	 (The	 Bangkok	

Declaration)	เม่ือวนัท่ี		8	สงิหำคม	2510	โดย

สมำชิกผู้ ก่อตัง้เร่ิมแรกมี	 5	 ประเทศ	 ได้แก่	

อินโดนีเซีย	 มำเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	

และไทย	 มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือส่ ง เส ริม

ควำมเข้ำใจอันดีต่อกันระหว่ำงประเทศ

ในภมิูภำค	 ธ�ำรงไว้ซึ่งสนัติภำพเสถียรภำพ	

และควำมมั่นคงปลอดภัยทำงกำรเมือง	

สร้ำงสรรค์ควำมเจริญเติบโตทำงด้ำน

เศรษฐกิจ 	 กำรพัฒนำทำงสังคมและ

วัฒนธรรม	 กำรกินดีอยู่ดี	 บนพืน้ฐำนของ

ควำมเสมอภำคและผลประโยชน์ร่วมกัน	

ซึ่งจำกเจตจ�ำนงท่ีสอดคล้องกันนี	้ น�ำไปสู่

กำรขยำยสมำชิกภำพ	มีประเทศตำ่งๆ	เข้ำเป็น

สมำชิกเพ่ิมเติมประกอบด้วย	 บรูไนดำรุส-	

ซำลำม	 (8	มกรำคม	2527)	 เวียดนำม	 (24	

กรกฎำคม	2539)	สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	(23	กรกฎำคม	2540)	สหภำพ

พม่ำ	 (23	 กรกฎำคม	 2540)	 กัมพูชำ	 (30	

เมษำยน	 2542)	 ปัจจบุนัมีสมำชิกอำเซียน

รวมทัง้หมด	10	ประเทศ	

จำกท่ีประชมุสดุยอดอำเซียนท่ีบำหลี	

เม่ือเดือนตลุำคม	 ปี	 2546	ผู้น�ำอำเซียนได้

แสดงเจตนำรมณ์	โดยร่วมลงนำมในปฏิญญำ

ว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน	 เ รียกว่ำ	

ข้อตกลงบำหลี	2	(Declaration	of	ASEAN	

Concord	II	หรือ	Bali	Concord	II)	เหน็ชอบ

ให้จัดตัง้ประชำคมอำเซียน	 (ASEAN	

จงัหวัดหนองคายกับการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน 2015
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Community)	 คือกำรสนบัสนุนให้อำเซียน

รวมตวักนัเป็นชมุชน	หรือประชำคมอำเซียน

เดียวกันและควำมร่วมมืออย่ำงรอบด้ำน

ให้ส�ำเร็จภำยในปี	 2563	 (ค.ศ.	 2020)	 โดย

สนับสนุนกำรรวมตัวและควำมร่วมมือ

อยำ่งรอบด้ำน	ได้แก่

ด้านการเมือง	 ให้จดัตัง้	 “ประชำคม

กำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน”	 หรือ	

ASEAN	Political	 -	 Security	Community	

(APSC)	

ด้านเศรษฐกจิ	 ให้จดัตัง้	 “ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน”	หรือ	ASEAN	Economic	

Community	(AEC)	

ด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ให้จดัตัง้	

“ประชำคมสงัคมและวัฒนธรรมอำเซียน”	

หรือ	ASEAN	Socio	-	Cultural	Community	

(ASCC)

ซึ่งต่อมำผู้ น�ำอำเซียนได้เล็งเห็นว่ำ

สถำนกำรณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว	

กำรแข่งขนัรุนแรงขึน้	 เช่น	 อตัรำกำรเติบโต

ทำงด้ำนเศรษฐกิจของจีนและอินเดียสงูมำก

ในช่วงท่ีผำ่นมำ	อำเซียนจ�ำเป็นต้องปรับตวั

เพ่ือให้สำมำรถคงบทบำทน�ำในกำรด�ำเนิน

ควำมสัมพันธ์ในภูมิภำคและตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง	

ผู้น�ำอำเซียนจงึได้เหน็ชอบให้เร่งรัดกำรรวมตวั

เป็นประชำคมอำเซียนให้เร็วขึน้กว่ำเดิมอีก	

5	ปี	คือภำยใน	ปี	พ.ศ.	2558	(ค.ศ.	2015)	

เม่ือมีกำรรวมตวัเชน่นี	้สิง่ท่ีประเทศไทย

จะได้ประโยชน์มำกน้อยเพียงใด	 ขึน้อยู่กบั

กำรเตรียมควำมพร้อมของภำครัฐและภำค

เอกชน	 ซึ่งหน่วยงำนภำครัฐถือเป็นกลไก

ส�ำคัญท่ีจะขับเคลื่อนประเทศ	 ท่ีจะต้อง	

เตรียมควำมพร้อมของเจ้ำหน้ำท่ีเพ่ือรองรับ

กำรจัดตัง้ประชำคมอำเซียน	 กำรแข่งขัน

ทำงเศรษฐกิจและกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนท่ี

จะขยำยตวัในอนำคต

จั ง ห วั ด ห น อ ง ค า ย กั บ ก า ร เ ต รี ย ม

ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

จงัหวดัหนองคำยเป็นจงัหวดัชำยแดน

ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว	จงึได้รับผลกระทบ

จำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในครัง้นี ้

อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้	ดงันัน้	เพ่ือเป็นกำรเตรียม

ควำมพร้อมเข้ำสูก่ำรเป็นประชำคมอำเซียน	

จังหวัดหนองคำยได้มีกำรด�ำเนินกิจกรรม

เพ่ือรองรับ	ดงันี ้

1.	 กิจกรรมสมัมนำ	 “รับรู้กำรใช้สิทธิ

ประโยชน์ภำยใต้กำรเปิดเสรี	AEC/FTA”	ซึง่

จดัโดยกรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศและ

ส�ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหนองคำย	 เม่ือ

วันท่ี	 22	 พฤษภำคม	 2554	ณ	 ห้องไมตรี	

โรงแรมรอยัล	 แม่โขง	 หนองคำย	 โดยมี

กลุม่เป้ำหมำยประกอบด้วย	ข้ำรำชกำรจำก

ส่วนรำชกำร	 หน่วยงำน	 องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน	ภำคเอกชน	และประชำชนผู้สนใจ	
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จ�ำนวนประมำณ	180	คน	โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือต้องกำรให้ได้รับทรำบถึงสิทธิประโยชน์

ท่ีจะได้รับภำยหลงักำรเป็น	AEC

2.	 กิจกรรมประชมุสมัมนำเพ่ือเตรียม

รับกำรเปลีย่นแปลงในบริบทของควำมร่วมมือ

ทำงเศรษฐกิจในอนภุมิูภำค	ซึง่จดัโดยศนูย์

ปฏิบตัิกำรร่วมกลุ่มจังหวดัภำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ	(ROC)	กระทรวงมหำดไทย	และ

มหำวิทยำลยัขอนแก่น	 เม่ือวนัท่ี	 12	 -	 13	

กรกฎำคม	2554	ณ	ห้องไมตรี	โรงแรมรอยลั	

แม่โขง	 หนองคำย	 ซึ่งมีกลุ่มเป้ำหมำย

ประกอบด้วย	 ข้ำรำชกำรจำกส่วนรำชกำร	

หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

ภำคเอกชน	 และประชำชนผู้สนใจ	 จ�ำนวน

ประมำณ	240	คน	 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ให้สว่นรำชกำรและภำคเอกชนในกลุม่จงัหวดั

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือได้ มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจใน

อนภุมิูภำค	และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมท่ีจะ

รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้	 ซึ่ง

คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกำรค้ำ

กำรลงทนุ	 กำรท่องเท่ียว	 กำรอตุสำหกรรม	

กำรเกษตร	และกำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์	

ตลอดจนเป็นกำรเสริมสร้ำงสมัพนัธไมตรีกบั

ประเทศเพ่ือนบ้ำนให้เกิดควำมไว้เนือ้เช่ือใจ

อนัน�ำไปสู่กรอบควำมร่วมมือในทุกๆ	 ด้ำน	

รวมทัง้เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและกำรใช้

กลไกศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมกลุ่มจังหวัด	 ใน

กำรสนบัสนนุภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภำคและกลุ่มประเทศ

อำเซียน	

ผลกำรประชุมสัมมนำสำมำรถสรุป

ทิศทำงและรูปแบบกำรด�ำเนินงำนของ	ROC	

ในอนำคต	 เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรก้ำวเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน	ได้ดงันี ้

•	 	กำรจัดกำรข้อมูลทำงวิชำกำร	

เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด	 โดยเฉพำะข้อมูลของประเทศ

เพ่ือนบ้ำนทัง้ทำงด้ำนเศรษฐกิจ	 สังคม	

กำรศึกษำ	 ประวัติศำสตร์ 	 วัฒนธรรม	

ประเพณี	กำรค้ำ	กำรลงทนุ	ให้ทนัสมยั	

•	 เป็นตัวเช่ือมในกำรจัดกิจกรรม

ด้ำนกำร ค้ำ 	 กำรลงทุน 	 และส่ ง เส ริม

ควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน	
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โดยกำรด� ำ เ นิน กิ จกร รม ด้ ำนกำร ค้ ำ	

กำรท่องเท่ียว	 วัฒนธรรม	 ประเพณีอย่ำง

ตอ่เน่ือง

•	 จั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อ บ ร ม ด้ ำ น

วิเทศสมัพนัธ์อยำ่งตอ่เน่ือง	 ให้กบัเจ้ำหน้ำท่ี

ของจงัหวดัและเครือขำ่ยจงัหวดั	ทัง้ทำงด้ำน

ข้อกฎหมำย	วฒันธรรม	และกลไกกำรตดิตอ่

สมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้ำน

•	 เป็นตัวเช่ือมกำรท�ำงำนร่วมกัน

ระหวำ่งผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักบัเอกอคัรรำชทตู

ไทยในประเทศเพ่ือนบ้ำน

นอกจำกนีย้งัได้มีกำรเสนอแนะให้มี

กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงคณะกรรมกำร

ระดบัต่ำงๆ	 และก�ำหนดวัตถุประสงค์ของ

ศนูย์ฯ	ให้เข้ำกบักำรก้ำวสูก่ำรเป็นประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน

3.	กิจกรรมกำรศกึษำดงูำนเพ่ือพฒันำ

ศกัยภำพบคุลำกรท่ีปฏิบตัิงำนชำยแดนของ

จังหวดัหนองคำย	 โดยกำรน�ำหัวหน้ำส่วน

รำชกำร	นำยอ�ำเภอ	ผู้บริหำรองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินและภำคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง	

เดนิทำงไปศกึษำดงูำนท่ีดำ่นสะเดำและดำ่น

ปำร์ดงัเบซำร์	 อ�ำเภอสะเดำ	 จงัหวดัสงขลำ	

ระหวำ่งวนัท่ี	9	 -	11	กนัยำยน	2554	โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำศกัยภำพของบคุลำกร

และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนให้แก่บคุลำกรท่ี

ปฏิบตังิำนชำยแดนของจงัหวดัหนองคำย	

จำกกำรศึกษำดูงำนในครัง้นี	้ ท�ำให้

ได้รับทรำบข้อมลูท่ีเป็นจดุเดน่รวมทัง้สภำพ

ปัญหำของดำ่นศลุกำกรทัง้	2	แหง่	ท่ีคำดวำ่

จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับน�ำมำปรับใช้ท่ี

ด่ำนสำกลมิตรภำพไทย	 -	 ลำว	 เพ่ือเป็น	

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน

และรองรับกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	ในปี	พ.ศ.	2558	ดงันี ้

•	 ในเร่ืองกำรบริกำรและอ�ำนวย

ควำมสะดวกให้กบัประชำชน	ท่ีดำ่นสะพำน

มิตรภำพไทย	-	ลำว	นัน้	จ�ำเป็นต้องมีกำรเพ่ิม

ประสทิธิภำพกำรให้บริกำร	โดยกำรเพ่ิมตู้บริกำร

ของหนว่ยงำนศลุกำกรและตรวจคนเข้ำเมือง

ให้เพ่ิมขึน้	 อีกทัง้ต้องปรับให้มีช่องบริกำร

พิเศษและปรับระดบัควำมสูงของตู้บริกำร

ศลุกำกรให้มีควำมสงูพอเหมำะกบัรถบรรทกุ

ขนำดใหญ่	รวมทัง้กำรขยำยชอ่งทำงกำรจรำจร

ท่ีเป็นระบบและเป็นสัดส่วน	 เพ่ืออ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้มำขอใช้บริกำร	 แต่ทัง้นี ้

จะต้องค�ำนึงถึงควำมมั่นคงชำยแดนเป็น

ส�ำคญัด้วย
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•	 ในอนำคตกำรขนสง่สนิค้ำทำงรำง

จะมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงมำกต่อจังหวัด

หนองคำย	เน่ืองจำกปัจจบุนันีไ้ด้มีกำรเช่ือม

ทำงรถไฟผ่ำนสะพำนมิตรภำพไทย	 -	 ลำว	

ไปยังสถำนีรถไฟท่ำนำแล้ง	 สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำวเสร็จเรียบร้อย

แล้ว	และคำดวำ่จะมีโครงกำรรถไฟควำมเร็ว

สูงจำกเมืองคุนหมิง	 ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	มำยงัประเทศลำวเพ่ือรองรับ

กำรคมนำคมขนสง่	ซึง่มีระยะทำง		420		กิโลเมตร	

ทัง้นี 	้ รัฐบำลจีนจะเป็นผู้ ออกค่ำใช้จ่ำย

ในกำรก่อสร้ำงให้ทัง้หมด	 แต่มีเ ง่ือนไข

คือ	 รัฐบำลจีนขอพืน้ท่ีซ้ำยและขวำของ

เส้นทำงรถไฟฟ้ำควำมเร็วสงูออกไปฝ่ังละ	5	

กิโลเมตร	ตลอดระยะทำง	420	กิโลเมตร	รวม

พืน้ท่ีท่ีรัฐบำลจีนขอ	4,200	ตำรำงกิโลเมตร	

และขอให้คนจีนเข้ำไปท�ำงำนในโครงกำร	

50,000	 ครอบครัว	 เน่ืองจำกจีนเห็นว่ำ

แรงงำนในลำวไม่เพียงพอในกำรด�ำเนิน

โครงกำร	 ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงกำรต่อรอง

เง่ือนไขของรัฐบำลจีนกับรัฐบำลลำว	 และ

ต่อไปในอนำคตเส้นทำงดงักล่ำวก็จะเช่ือม

เข้ำสูป่ระเทศไทย	ดงันัน้	กำรได้ไปศกึษำดงูำน

ท่ีด่ำนปำดังเบซำร์	 ซึ่งเป็นด่ำนท่ีเน้นเร่ือง

กำรขนส่งทำงรำงเป็นหลัก	 จึงคำดว่ำจะ

เกิดประโยชน์ส�ำหรับกำรน�ำมำวำงแผนเร่ือง

กำรขนสง่สนิค้ำทำงรำงของจงัหวดัหนองคำย

ในอนำคตได้เป็นอยำ่งดี

และจำกกำรส�ำรวจของกำรรถไฟแหง่

ประเทศไทย	 และข้อเสนอของส�ำนักงำน

นโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจร	หรือ	

สนข.	 ได้ศึกษำเส้นทำงกำรก่อสร้ำงรถไฟ

ควำมเร็วสูงในกำรโดยสำรและกำรขนส่ง

สินค้ำเพ่ือรองรับกำรเปิดเสรีประชำคม

อำเซียน	 ปี	 2558	พบว่ำ	 สถำนีรถไฟนำทำ	

จังหวัดหนองคำย	 เป็นสถำนีท่ีเหมำะสม

ส�ำหรับกำรก่อสร้ำงเน่ืองจำกมีพืน้ท่ีจ�ำนวน

มำกและห่ ำ งจำกตัว เ มืองหนองคำย
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ประมำณ	 3	 กิโลเมตร	 โดยมีพืน้ท่ีทัง้หมด	

290	 ไร่	 และด้ำนทิศตะวันตกของสถำนี

มีอยู	่107	ไร่	ซึง่สำมำรถท�ำเป็นสถำนีขนสง่

และจดัเก็บตู้สนิค้ำ	Container	Yard	หรือ	CY	

และจะมีกำรพัฒนำเป็นศูนย์บรรจุและ

คดัแยกสนิค้ำเพ่ือกำรน�ำเข้ำและสง่ออก	หรือ	

ICD	แหง่ท่ี	2	เพ่ือกระจำยสนิค้ำไปยงัภมิูภำค

ตำ่งๆ	สว่นพืน้ท่ีท่ีเหลอืจะก่อสร้ำงเป็นสถำบนั

ระบบรำง	ให้ควำมรู้และพฒันำบคุลำกรของ

กำรรถไฟ	 นอกจำกนีย้งัสำมำรถขยำยเส้น

ทำงสู่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน

ลำวได้	เพ่ือน�ำสนิค้ำของไทยไปยงัประเทศท่ี

สำมตอ่ไป

•	 ในเร่ืองพืน้ท่ี	 โดยส่วนมำกด่ำน

ศลุกำกรท่ีมีขนำดใหญ่มกัประสบปัญหำคือ	

ควำมแออดัและคบัแคบของสถำนท่ี	 ดงันัน้	

หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีกำรจดัเตรียม

หำพืน้ท่ีส�ำรองและมีกำรวำงแผนให้พืน้ท่ี

รองรับควำมเจริญเตบิโตในอนำคตให้ได้

นอกจำกนี	้ จังหวัดยังได้น�ำผลจำก

กำรศึกษำดูงำนมำเป็นข้อพิจำรณำในกำร

ยกระดับจุดผ่อนปรนบ้ำนหม้อ	 อ�ำเภอ

ศรีเชียงใหม่	 ให้เป็นด่ำนถำวร	 โดยน�ำมำ

พิจำรณำประกอบกับผลกระทบท่ีอำจจะ

เกิดขึน้	 ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องและ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	

เพ่ือหำแนวทำงและข้อสรุปท่ีเกิดควำมคุ้มคำ่

และเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน	

4.	 กิจกรรมกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่

สำมล้อเคร่ืองรับจ้ำง	 (รถสกำยแล็บ)	 ใน

โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้ใช้

บริกำรรถสำมล้อเคร่ืองรับจ้ำงในเขตพืน้ท่ี

จงัหวดัหนองคำย	ประจ�ำปีงบประมำณ	2554	

โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้ำงจิตส�ำนกึกำรให้

บริกำรสำมล้อเคร่ืองรับจ้ำงแก่นกัท่องเท่ียว

ทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติท่ีจะเดินทำง

เข้ำสู่จังหวดัหนองคำย	 ซึ่งมีผู้ ขับข่ีสำมล้อ

เคร่ืองรับจ้ำงเข้ำร่วมอบรม	จ�ำนวน	1,000	คน

5.	 โ ค ร ง ก ำ ร พัฒ น ำ เ ค รื อ ข่ ำ ย

อตุสำหกรรมกำรทอ่งเท่ียวและบริกำร	โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันำเครือขำ่ยอตุสำหกรรม

กำรทอ่งเท่ียวและบริกำรจงัหวดัหนองคำยให้

สอดคล้องกบัทิศทำงกำรบริหำรกลุม่จงัหวดั

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน	1	และเพ่ือ

เ พ่ิมศักยภำพเค รือข่ ำยอุตสำหกรรม

กำรท่อง เ ท่ียวและบริกำรของจังหวัด

หนองคำยให้มีควำมเข้มแขง็	สำมำรถรองรับ

กำรแข่งขันในภูมิภำคอำเซียนได้	 โดยมี

ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วย	 วิสำหกิจ	

สภำ	สมำคม	ชมรม	และกลุม่ผู้ เก่ียวข้องกบั

อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวและบริกำรของ

จงัหวดัหนองคำย	รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐ

ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียวของจังหวัด

หนองคำย	รวมทัง้สิน้	50	เครือขำ่ย

6.	 แนวควำมคิดในกำรจัดตัง้เขต

เศรษฐกิจพิเศษหนองคำย	 เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	 คือ	 พืน้ท่ี ท่ีจัดตัง้ขึน้เ พ่ือส่งเสริม	
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สนบัสนนุ	 อ�ำนวยควำมสะดวกและให้สิทธิ

พิเศษบำงประกำรในกำรด�ำเนินกิจกำรตำ่ง	ๆ 	

เชน่	อตุสำหกรรม	พำณิชยกรรม	กำรทอ่งเท่ียว	

กำรบริกำร	 กำรผังเมือง	 กำรอยู่อำศัยท่ีมี

คณุภำพชีวิตท่ีดี

ซึ่งจังหวัดหนองคำย	 โดยส�ำนักงำน

อุตสำหกรรมจังหวัดร่วมกับศูนย์บริกำร

วิชำกำรแห่งจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั	 ได้มี

กำรเปิดเวทีระดมสมองรับฟังควำมเห็นจำก

นกัธุรกิจในจงัหวดัหนองคำยและเจ้ำหน้ำท่ี

ด้ ำนนโยบำยและแผนของกระทรวง

อตุสำหกรรม	 เม่ือวนัท่ี	 26	สิงหำคม	2554	

เพ่ือร่วมกนัก�ำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มี

ควำมชดัเจน	 วำงแนวทำงกำรพฒันำพืน้ท่ี

เศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกบักำรพฒันำ

ประเทศ	 ซึ่งในส่วนของหอกำรค้ำจังหวัด

หนองคำยได้มีกำรเสนอรูปแบบเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจงัหวดัหนองคำย	ควรเป็นรูปแบบ

กำรค้ำ	กำรลงทนุ	และกำรทอ่งเท่ียวมำกกวำ่

แบบอ่ืน	เพ่ือเป็นกำรเตรียมตวัรองรับกำรเป็น

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	 เน่ืองจำก

จงัหวดัหนองคำยและจงัหวดัใกล้เคียงไมไ่ด้

เป็นพืน้ท่ีอตุสำหกรรมขนำดใหญ่	ทัง้นีจ้ะได้

เสนอรูปแบบดงักลำ่วตอ่รัฐบำลในล�ำดบัตอ่ไป

7.	 ภำคเอกชนของจงัหวดัหนองคำย	

อำทิ		หอกำรค้ำ		สภำอตุสำหกรรม		สมำคม

ส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดหนองคำย

ได้จดัฝึกอบรมสมัมนำเชิงวิชำกำร	ได้แก่

1)	 กำรลงนำมบันทึกข้อตกลง	

(MOU)	โดยสภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย	

กบั	สภำกำรค้ำและอตุสำหกรรมแหง่ชำตลิำว					

เม่ือวนัท่ี	14	กมุภำพนัธ์	2554		ณ	ห้องทบัทิม	

โรงแรมแกรนด์พำรำไดร์	 มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเกิดควำมร่วมมือ	 ด้ำนกำรค้ำ	 ด้ำน

กำรลงทนุ	และด้ำนเศรษฐกิจ	 รวมทัง้สง่เสริม

กำรแลกเปลี่ยนทำงด้ำนวิชำกำร	 เพ่ือลด

ขัน้ตอนในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 และเพ่ือเป็น	

กำรเช่ือมควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำง

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย	และสภำ

กำร ค้ำและอุตสำหกรรมสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว	
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2)	 กำรเสวนำวชิำกำร		เร่ือง	“สคร.

สญัจร		2554	:	รถไฟควำมเร็วสงู	โอกำสของ

ประเทศไทยและคนไทย”	เม่ือวนัท่ี	2	กนัยำยน		

2554	 กำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูง

ถือเป็นก้ำวถัดไปของกำรพฒันำกำรขนส่ง

ระบบรำงไปสู่อนำคตเพ่ือยกระดบัคณุภำพ

ชีวติของคนไทย	ลดระยะเวลำในกำรเดนิทำง	

เกิดกำรจ้ำงงำนและกำรกระจำยรำยได้สู่

ท้องถ่ิน		สำมำรถขนสง่คนและสนิค้ำตอ่เท่ียว

ได้เป็นจ�ำนวนมำก	 ใช้พลงังำนไฟฟ้ำก่อให้

เกิดมลภำวะน้อยกว่ำกำรขนส่งรูปแบบอ่ืน	

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศในระยะยำว	รองรับกำรจดังำนระดบั

นำนำชำติได้ในอนำคต

3)	 หอกำรค้ำจังหวัดหนองคำย	

จัดกำรประชุมวิชำกำร	 เร่ือง	 “ผลกระทบ

ในกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน”	 เม่ือ

วันท่ี	 10	 มกรำคม	 2554	 บรรยำยโดย	

ดร.อทัธ์	 พิศำลวำนิช	ผู้ ร่วมประชมุประกอบ

ด้วย	 กรรมกำรหอกำรค้ำ	 กรอ.	 จังหวัด

หนองคำย	จ�ำนวน	50	คน

4)	 กำรประชุม	 เร่ือง	 “AEC	 กับ

เศรษฐกิจของไทย	ผลกระทบผู้ประกอบกำร	

SMEs”	เม่ือวนัท่ี	5	กนัยำยน	2554	บรรยำย

โดย 	 ดร .สมชำย 	 ภคภำสน์วิ วัฒ น์ 	 ผู้

ร่วมประชมุประกอบด้วย	หวัหน้ำสว่นรำชกำร	

พ่อค้ำ	 นักธุรกิจ	 ผู้ ประกอบกำร	 จ�ำนวน	

100	คน

5)	 โครงกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพ

ของผู้ ประกอบกำรธุรกิจ	 SMEs	 ในพืน้ท่ี

ชำยแดนระหวำ่งหอกำรค้ำจงัหวดัหนองคำย		

กบั	 ส�ำนกังำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดยอ่ม	เม่ือวนัท่ี	18	สงิหำคม	2554	

ณ	 ห้องประชุมดำวเรือง	 โรงแรม	 บิ๊กเจียง

หนองคำย	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเข้ำใจ

บทบำทของอำเซียน	 และกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศ	 ตลอดจนปัญหำ	 อุปสรรคของ

กำรค้ำชำยแดน		และเพ่ือศกึษำวธีิกำรบริหำร

จดักำรสินค้ำเกษตร	 อุตสำหกรรม	บริกำร	

เพ่ือจะได้ท�ำกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน

อยำ่งมีประสทิธิภำพ

นอกจำกนัน้	สิง่หนึง่ท่ีจงัหวดัหนองคำย

ตระหนกัคือ	กำรสร้ำงและเตรียมควำมพร้อม

ข้ำรำชกำรจังหวัดหนองคำยเพ่ือรองรับ

กำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน	ด้วยกำรให้ควำมรู้	

ควำมเข้ำใจเก่ียวกับประชำคมอำเซียน		

ตลอดจนศกึษำ	ค้นหำแนวทำงกำรเสริมสร้ำง

ควำมพร้อมในกำรพฒันำข้ำรำชกำรสูป่ระชำคม

อำเซียนอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ	
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จงึได้จดักิจกรรม/โครงกำร	ดงันี ้

1)	 จงัหวดัหนองคำยร่วมกบัศนูย์

พฒันำกำรศกึษำและภำษำตำ่งประเทศ	และ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร	 จัดโครงกำร

ฝึกอบรมหลกัสตูรสนทนำภำษำองักฤษให้แก่

บุคลำกรของรัฐ	จ�ำนวน	30	คน	ระหว่ำง

วันท่ี	 14	 มีนำคม	 -	 20	 เมษำยน	 2554	

ณ 	 ศูน ย์พัฒนำกำรศึกษำและภำษำ

ตำ่งประเทศ

2)	 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

หนองคำยร่วมมือกบัมลูนิธินิชิกำวำ่	ประเทศ

ญ่ีปุ่ น	 จัดตัง้ศูนย์กำรเรียนรู้ภำษำญ่ีปุ่ น	

(ข้ำงพิพิธภัณฑ์จังหวัดหนองคำย)	 จัด

ฝึกอบรมให้ควำมรู้ภำษำญ่ีปุ่ น	 ให้ผู้ สนใจ

ซึ่งประกอบด้วยข้ำรำชกำร	 นักเรียนและ

ประชำชนทัว่ไป

3)	 ส�ำนักงำนจังหวัดหนองคำย

ได้จัดโครงกำรฝึกอบรมภำษำองักฤษเพ่ือ

เพ่ิมประสทิธิภำพบคุลำกรส�ำนกังำนจงัหวดั

หนองคำย	 ประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2554	 ในเดือน

กนัยำยน	2554	ณ	ห้อง	POC	ชัน้	4	ศำลำกลำง

จังหวัดหนองคำย	 เพ่ือพัฒนำบุคลำกร

ส�ำนักงำนจังหวัดหนองคำยให้มีควำมรู้	

ทกัษะและสมรรถนะในกำรใช้ภำษำองักฤษ	

ซึง่ได้รับควำมร่วมมือจำกมลูนิธิอิสระจงัหวดั

หนองคำยในกำรเป็นอำจำรย์ผู้ ฝึกสอน	

ซึ่งกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรนีส้ำมำรถ

สร้ำงควำมต่ืนตวัให้บุคลำกรมีควำมสนใจ

ในกำรเรียนรู้ภำษำองักฤษ	 ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง

ภำษำท่ีจ�ำเป็นตอ่กำรเป็นประชำคมอำเซียน

ในสว่นของภำคกำรศกึษำ	ส�ำนกังำน

เขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต	 21	

ได้จัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน	ดงันี ้

1)	 กำรคดัเลอืกโรงเรียนปทมุเทพ

วิ ท ย ำ ค ำ ร เ ข้ ำ ร่ ว ม โ ค ร ง ก ำ ร พัฒน ำ

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำใน

ภมิูภำค	(Education	Hub)

2)	 เ ข้ำ ร่วมโครงกำรยกระดับ

คณุภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล	 (World	 -	

Class	Standard	School)	ซึง่เป็นกำรพฒันำ

ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสตูรและกำรบริหำร

จัดกำรท่ีมุ่งพัฒนำผู้ เรียนให้มีคุณภำพใน

บริบทของสงัคมโลก	โดยมุง่เน้นหลักสูตรท่ี

ส่ง เสริมให้มีควำมเป็นเลิศในองค์ควำมรู้

ทำงวิชำกำรทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดับ

สำกล	มีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อ

ควำมผำสกุปลอดภยัและควำมวฒันำถำวร

ของสงัคมโลก	เสริมสร้ำงควำมสำมำรถด้ำน

กำรริเร่ิมสร้ำงนวัตกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์	
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เสริมสร้ำงสมรรถนะทำงด้ำนควำมคิดและ

กำรสื่อสำร	 สร้ำงผู้ เรียนรุ่นใหม่ให้สำมำรถ

สื่อสำรภำษำโลกและภำษำแมไ่ด้อยำ่งถกูต้อง

คลอ่งแคลว่

โดยมีโรงเรียนท่ีอยู่ในพืน้ท่ี

จังหวัดหนองคำยผ่ำนกำรคัดเลือก	 คือ	

โรงเรียนอนบุำลหนองคำย	 โรงเรียนชุมพล

โพนพิสยั	 และโรงเรียนปทุมเทพวิทยำคำร	

และขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรประเมิน

เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนในอ�ำเภอให้เข้ำสู่

กำรเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล	

3)	 กิจกรรมสง่เสริมภำษำองักฤษ

ภำยในโรงเรียน	 โดยก�ำหนดให้บคุลำกรใน

เขตพืน้ท่ีและสถำนศึกษำได้พูดสื่อสำรกัน

เป็นภำษำองักฤษตลอดหนึง่วนัในทกุสปัดำห์

4)	 จดัให้มีมมุกำรเรียนรู้เก่ียวกบั

ประชำคมอำเซียนในทุกโรงเรียน	 และ

ส�ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ	

เขต	 21	 ได้จัดแสดงมุมแห่งกำรเรียนรู้

อำเซียนและห้องสมดุอำเซียนท่ีบริเวณชัน้	3	

อำคำรศำลำกลำงจงัหวดัหนองคำย	 เพ่ือให้

ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำร	ประชำชน	เยำวชนและ

ผู้สนใจทัว่ไป

และเพ่ือเป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุก

ภำคส่วน	 ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ	 เอกชน	 และ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีได้เข้ำมำ

มีสว่นร่วมในกำรก�ำหนดทิศทำงของจงัหวดั

หนองคำยในกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน	จงัหวดัหนองคำยจงึได้จดั

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเ พ่ือเ พ่ิม

ศกัยภำพบคุลำกรและเตรียมควำมพร้อมสู่

ประชำคมเศรษฐกิจอำเ ซียน	 จังหวัด

หนองคำย	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2554	

ขึน้		เม่ือวนัท่ี	20	กนัยำยน	2554	ณ	โรงแรม

รอยลั	แมโ่ขง	หนองคำย	โดยได้รับควำมร่วมมือ

จำกมูลนิธิฟรีดริช	 เนำมัน	 ซึ่งเป็นองค์กร

ไม่ มุ่ ง แสว งผลก� ำ ไ ร ท่ี ส่ ง เ ส ริ ม ร ะบบ

ประชำธิปไตยเสรี	 กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน	

หลักนิติรัฐ	 และเศรษฐกิจเสรี	 สนับสนุน

วิทยำกรกระบวนกำร	 กลุ่ม เ ป้ำหมำย

ประกอบด้วย	ผู้บริหำรจงัหวดั	หวัหน้ำสว่น

รำชกำรประจ�ำจงัหวดั	นำยอ�ำเภอ	บคุลำกร

ทำงกำรศึกษำ	 ผู้แทนกลุ่มอำชีพ	 ผู้น�ำทำง

ศำสนำ	องค์กรภำคเอกชน	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน	 และผู้ ปฏิบัติงำนท่ีเก่ียวข้อง	

จ�ำนวน	 200	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและปรับทศันคติ

ให้ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้	

และปรับตวัเพ่ือขบัเคลื่อนองค์กรของตนให้

พร้อมรับกับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจ
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อำเซียน	ซึง่ในกำรอบรมครัง้นีไ้ด้มีกำรรวบรวม

ควำมคิดเห็นจำกผู้ เข้ำรับกำรอบรมโดยใช้

กระบวนกำรกำรมีสว่นร่วมในรูปแบบ	“สภำ

กำแฟ	 (Word	Café)”	 เพ่ือเปิดโอกำสให้

ผู้ เข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำมคิดเห็น

เก่ียวกบักำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	ซึง่ผลท่ีได้จำกกำรสนทนำ

ของผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถสรุปได้วำ่	ทำงจงัหวดั

จะต้องตัง้เป้ำหมำยท่ีชัดเจนในกำรเตรียม

ควำมพร้อม	 โดยจะต้องเน้นกำรรับมือใน	5	

ด้ำนหลกั	ดงันี ้

(1)	กำรพฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน

•	 กำรพฒันำระบบสำธำรณปูโภค	

ถนน	 ประปำ	 ระบบกำรขนส่ง	 กำรศึกษำ	

สำธำรณสขุ	ฯลฯ

•	 ต้องผลักดันให้กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนเป็นนโยบำยรัฐ

•	 ก ำ ร พัฒ น ำ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม	

กำรดแูล	กำรรักษำ	และกำรท�ำควำมสะอำด

บ้ำนเรือน	วดัวำอำรำม

(2)	ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งประเทศ

•	 ปฏิบตัติำมหลกั	“รู้เขำรู้เรำ”	

•	 ศึกษำประวัติศำสตร์	 ภำษำ

ตำ่งประเทศ	วฒันธรรม

•	 เข้ำใจกำรปกครองตำ่งประเทศ	

เพ่ือปรับตวัและทศันคต	ิเรียนรู้ในกำรอยูร่่วมกนั

•	 เรียนรู้กฎหมำยภำษี	กฎหมำย

แรงงำน

•	 ใช้บัตรประจ�ำตัวประชำชน

แทนหนงัสือเดินทำงในกำรผำ่นชำยแดน

(3)	กำรประชำสมัพนัธ์และเสริมสร้ำง

บคุลำกร

•	 ต้อง มีกำรประชำสัมพัน ธ์

อยำ่งทัว่ถงึ	เพ่ือให้ประชำชนรับรู้ถงึประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	 แล้วพร้อมท่ีจะปรับตัว

ไปพร้อมกบัรัฐ

• 	 พั ฒ น ำ ข้ อ มู ล ข่ ำ ว ส ำ ร	

กำรประชำสัมพันธ์โดยใช้หลำยภำษำ	

คนหนองคำยต้องบอกคนอ่ืนเ ก่ียวกับ

จงัหวดัได้

•	 ป ร ะชุมทุ กภำคส่ วน 	 หำ

แนวทำงในกำรปฏิบตัร่ิวมกนั

•	 ต้องพฒันำคนทกุกลุม่ทกุวยั

•	 ท�ำสมุดพกพำให้หัวหน้ำสว่น

รำชกำรเ พ่ือน�ำไปขยำยผลต่อกับภำค

ประชำชน

(4)	กำรสร้ำงจดุเดน่จงัหวดั

•	 ส ร้ ำ งควำม เ ข้ มแข็ ง ด้ ำน

วฒันธรรม	สร้ำงเอกลกัษณ์

•	 หำภูมิปัญญำและนวัตกรรม

ใหม่ๆ 	ใช้ควำมคดิสร้ำงสรรค์ในกำรพฒันำ

•	 ใ ช้ ก ร ะ เ ช้ ำ ข้ ำมแดนแทน

กำรสร้ำงสะพำน	 เ พ่ือลดค่ำใช้จ่ำยและ

สร้ำงจดุเดน่

•	 เพ่ิมปริมำณและมำตรฐำนของ

สนิค้ำท้องถ่ิน	และสนิค้ำแปรรูปท่ีมีอยูเ่ดมิ
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•	 ควรผลักดันให้เ กิดกำรลด

ต้นทนุกำรผลติเพ่ือกำรแขง่ขนั

(5)	กำรรับมือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้

•	 ต้องมีมำตรกำรรองรับและ

จดักำรผลกระทบตำ่งๆ	จำกกำรเปิดประเทศ	

เช่น	 แรงงำนรำคำถูก	 ยำเสพติด	 ด้ำน

ควำมมัน่คง	ด้ำนพลงังำน	และเกษตรกร

•	 ควรจะมีกำรจดั	zoning	ให้กบั

ภำคเกษตรกรรม	 อย่ำเน้นปลูกพืชชนิดใด

ชนิดหนึง่เพียงอยำ่งเดียว	เพ่ือลดควำมเสี่ยง

ในแงผ่ลกระทบด้ำนรำคำตกต�่ำ

•	 เปิดโอกำสให้เกษตรกรได้

เรียนรู้ถึงวิธีกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพจำก

ประเทศเพ่ือนบ้ำน

นโยบาย 5 รัก กับการเตรียมตัวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

จังหวัดหนองคำยเต รียมตัว เ ป็น

เจ้ำบ้ำนท่ีดี		โดยยดึนโยบำย	5		รัก		ประกอบด้วย

รักสะอาด	กำรรักษำควำมสะอำดของ

บ้ำนเรือน	ทกุคนต้องตระหนกัในกำรรักษำ

ควำมสะอำด	 มีกำรประกวดหน่วยงำนท่ี

รักษำควำมสะอำด	มอบโลป่ระกำศเกียรตคิณุ

ให้แก่หน่วยงำนท่ีรักษำควำมสะอำดดีเด่น		

ทัง้ระดบัจงัหวดัและระดบัอ�ำเภอ		

รักสุขภาพ ต้องออกก�ำลงักำยอย่ำง

สม�่ำเสมอเหมำะสม	 รับประทำนอำหำรให้

ครบ	 5	หมู่	 ไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์	

จงัหวดัได้แจ้งให้สว่นรำชกำร	สว่นท้องถ่ิน		ได้

ดูแลห้องส้วมให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน	

HAS	 โดยมีคณะกรรมกำรฯ	 ตรวจติดตำม

ประเมินผล	

รักสิ่งแวดล้อม	ไมต่ดัต้นไม้ท�ำลำยป่ำ	

สร้ำงป่ำชมุชน	ปลกูต้นไม้ตำมหวัไร่ปลำยนำ	

บ้ำนเรือน	ท่ีสำธำรณะ	สว่นรำชกำร

รักษาวินัย 	 ปฏิบัติตำมกฎหมำย	

กฎระเบียบ	 ข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัด	 เช่น	

กฎจรำจร	 กำรสวมหมวกนิรภัย	 กำรคำด

เข็มขดันิรภยั

รักสามัคคี	 ตัง้แต่ระดับครอบครัว	

หมูบ้่ำน	ชมุชน	สงัคม	 ต้องรักสำมคัคีก่อให้

เกิดพลงัเข้มแขง็สร้ำงควำมเจริญให้ครอบครัว	

ชมุชน	หมูบ้่ำน	สงัคมและประเทศชำติ

นอกจำกนัน้	จงัหวดัได้ให้หนว่ยงำนท่ี

รับผิดชอบเตรียมกำรวำงแผนเพ่ือรองรับ

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในด้ำนต่ำงๆ	
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และคำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อจังหวัด

ภำยหลังจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน	

อำทิ	 ในเร่ืองปัญหำกำรค้ำมนุษย์	 ปัญหำ

ยำเสพติด	 ปัญหำควำมไม่สงบเรียบร้อยใน

พืน้ท่ี	และปัญหำกำรท�ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อมในจงัหวดั	เป็นต้น

ผลท่ีได้จำกกำรด�ำเ นินกิจกรรม/

โครงกำรตำ่งๆ	จงัหวดัหนองคำยได้น�ำข้อมลู	

บทสรุปและข้อเสนอแนะมำพิจำรณำและ

ประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำร

เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน	 โดยจะด�ำเนินกำรให้มีกิจกรรมเพ่ือ

รับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนให้

ครอบคลุมในทุก มิติ ท่ี เ ก่ียว ข้อง 	 และ

เ ป็นกำรสำนต่อผลลัพธ์จำกกิจกรรม/

โครงกำรตำ่งๆ	ท่ีผำ่นมำ	

บทสรุป

จำกกิจกรรมและโครงกำรตำ่งๆ	ดงักลำ่ว	

เป็นเพียงจดุเร่ิมต้นของกำรเตรียมควำมพร้อม

ในเบือ้งต้นท่ีจงัหวดัหนองคำยได้จดัท�ำขึน้

เพ่ือเป็นกำรเตรียมรับกบัควำมเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะเกิดขึน้	 อีกทัง้ยังเป็นกำรกระตุ้ นให้

ทุกภำคส่วนได้ตระหนักถึงควำมส�ำคญัใน

กำรมีสว่นร่วมและเป็นสว่นหนึง่ในกำรก�ำหนด

ทิศทำงและยทุธศำสตร์กำรด�ำเนินงำนท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดเพ่ือเข้ำสู่

ประชำคมอำเซียน	

จดุเร่ิมต้นของกำรเตรียมควำมพร้อม

ท่ีดีเหล่ำนี	้ เป็นพืน้ฐำนส�ำคัญท่ีจะท�ำให้

กำรด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียนมีควำมตอ่เน่ืองและสำมำรถก�ำหนด

กรอบแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรท่ีสอดคล้อง

กบัแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมประเทศไทย

เข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนใน	พ.ศ.	2558	ตำม

ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชำต	ิฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.	2555	-	2559)	

เพ่ือเป็นรำกฐำนส�ำคญัท่ีจะชว่ยให้กำรสร้ำง

ประชำคมอำเซียนทัง้	 3	 เสำหลกั	 อนัได้แก่	

ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	และประชำคม

สงัคมและวฒันธรรม	สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จ

และประเทศไทยได้รับประโยชน์จำกกำรเป็น

ประชำคมอำเซียน

และนบัเป็นควำมโชคดีของประเทศไทย

ท่ีพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัได้พระรำชทำน

ค�ำสอนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง	 อนั

เป็นปรัชญำท่ียดึหลกัทำงสำยกลำงท่ีชีแ้นวทำง

กำรด�ำรงอยู่และปฏิบัติของประชำชนใน

ทุกระดับให้ด�ำเนินไปในทำงสำยกลำง	 มี

ควำมพอเพียงและมีควำมพร้อมท่ีจะจดักำร

ตอ่ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง	ซึง่จะต้อง

อำศยัควำมรอบรู้	 รอบคอบและระมดัระวงั

ในกำรวำงแผนและด�ำเนินกำรทุกขัน้ตอน	

ทัง้นี	้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกำรด�ำเนินชีวิต

อย่ำงสมดลุและยัง่ยืนเพ่ือให้สำมำรถอยู่ได้

แม้ในโลกโลกำภิวตัน์ท่ีมีกำรแขง่ขนัสงู
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ประเทศไทยจึงสำมำรถน�ำค�ำสอน

พระรำชทำนดงักลำ่วมำประยกุต์ใช้ในกำรเตรียม

ควำมพร้อมเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียนได้อย่ำง

รู้เทำ่ทนัและมีภมิูคุ้มกนัตอ่กำรเปลีย่นแปลง

ท่ีจะเกิดขึน้	 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ	 ได้

น้อมน�ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็น

พื น้ฐำนของหลักกำรของแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต	ิฉบบัท่ี	11	(พ.ศ.	

2555	 -	 2559)	 ในอนัท่ีจะมุ่งพฒันำภำยใต้

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ขบัเคลือ่นให้บงัเกิดผลในทำงปฏิบตัท่ีิชดัเจน

ย่ิงขึน้ในทกุระดบั	ยดึคนเป็นศนูย์กลำงของ

กำรพัฒนำ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนใน

สงัคม	พฒันำประเทศสูค่วำมสมดลุในทกุมิติ

อย่ำงบูรณำกำรและเป็นองค์รวม	 และยึด

วิสัยทัศน์ประเทศไทย	 พ.ศ.	 2570	 ท่ีว่ำ	

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มี

มิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 

ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ

หลักธรรมาภบิาล การบริการสาธารณะ

ขัน้พืน้ฐานที่ทั่ วถึง มีคุณภาพ สังคมมี

ความปลอดภัยและ ม่ันคง  อ ยู่ ใน

สภาพแวดล้อมที่ด ีเกือ้กลูและเอือ้อาทร

ซึ่งกันและกัน ระบบการผลติเป็นมติรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหาร

และพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกจิที่

พึ่ งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สามารถอยู่ในประชาคมภมูภิาคและโลก

ได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
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กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวัด1

1	ส�ำนกังำนจงัหวดันครพนม

จงัหวัดนครพนม : โอกาส ผลกระทบและ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

จงัหวดันครพนมเป็นจงัหวดัชำยแดน

ตั ง้ อยู่ ภำคตะวันออก เ ฉียง เห นือของ

ประเทศไทย	 มีพืน้ท่ีประมำณ	 5,512.67	

ตำรำงกิโลเมตร	หรือประมำณ	3.45	ล้ำนไร่	

แบ่งกำรปกครองออก

เ ป็น 	 12 	 อ� ำ เภอ 	 มี

ประชำกร	 ประมำณ	

7 0 0 , 0 0 0 	 ค น เ ศษ		

ผลติภณัฑ์มวลรวมของ

จงัหวดั	(GPP)	ปี	2552	

จ�ำนวน	 26,895	 ล้ำน

บ ำท 	 ร ำ ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย	

36,021	 บำท/คน/ปี	

ส ำ ข ำกำ รผลิ ต ท่ี ท�ำ

รำยไ ด้ ใ ห้แ ก่จังหวัด

อนัดบัหนึง่	คือ	สำขำกำรเกษตร	รองลงมำคือ

สำขำค้ำส่งและค้ำปลีก	 และตำมมำด้วย

สำขำกำรศกึษำ			

นครพนมเป็นจังหวัดชำยแดนท่ีมี

ศักยภำพสำมำรถเช่ือมโยงกับประเทศ	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเ วียดนำมและ

สำธำรณรัฐประชำชนจีนได้เป็นอย่ำงดี	 จึง

ได้ก�ำหนดวสิยัทศัน์วำ่	“เมืองนำ่อยู	่คูส่มัพนัธ์

อินโดจีน”และมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

จงัหวดัใน	5	 ด้ำน	ตำม

ล�ำดบั	ดงันี	้

1.	กำรพัฒนำกำรค้ำ

ผำ่นแดน

2.	กำรพฒันำกำรเกษตร

แ ล ะ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม

กำรเกษตร		

3.			กำรพฒันำกำรทอ่งเท่ียว

4.	กำรพฒันำทรัพยำกร

มนษุย์

5.	เมืองน่ำอยู่

จำกศักยภำพของจังหวัดดังกล่ำว	

สอดคล้องกบันโยบำยของรัฐบำลท่ีจะสง่เสริม

กำรพฒันำพืน้ท่ีและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ

ในลกัษณะเมืองคูแ่ฝด	ซึง่เป็นหนึง่ในแนวทำง

กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงไทยและ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	
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ตำมยทุธศำสตร์ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ

อิระวดี	-	เจ้ำพระยำ	-	แมโ่ขง	(ACMECS)	รัฐบำล

จงึได้อนมุตังิบประมำณ	จ�ำนวน	1.7	พนัล้ำน-

บำท	เพ่ือด�ำเนินกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ	

3	(นครพนม	-	ค�ำมว่น)	ซึง่ได้มีพิธีเปิดอยำ่ง

เป็นทำงกำร	เม่ือวนัท่ี	11	พฤศจิกำยน	2554	

ท่ีผำ่นมำ

จงัหวดันครพนมมีเส้นทำงท่ีสำมำรถ

เช่ือมโยงไปยังสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	 สำธำรณรัฐสังคมนิยม

เวียดนำมและสำธำรณรัฐประชำชนจีน	ดงันี ้

1.	 จำกเส้นทำงสะพำนมิตรภำพ	 3	

(นครพนม	 -	 ค�ำม่วน)	 สำมำรถเช่ือมโยง

ระหวำ่งไทย	-	ลำว	-	เวียดนำม	โดยใช้เส้นทำง

ผำ่นสะพำนมิตรภำพ	3	(นครพนม	-	ค�ำมว่น)			

จำกจังหวัดนครพนม	 - 	 แขวงค�ำม่วน		

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 -	

จงัหวดัฮำตงิห์	-	ทำ่เรือหวุง่อำ๋ง	ของเวียดนำม	

ตำมถนนหมำยเลข	8	และหมำยเลข	12	ของ	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

สำมำรถเช่ือมโยงกบัถนนสำยใหม่โฮจิมินห์	

เส้นทำงสะพำนมิตรภำพ	3	นอกจำกจะเป็น

เส้นทำงเช่ือมโยงในกำรไปมำหำสู่ระหว่ำง

ประชำชนในกลุม่	8	จงัหวดั	3	ประเทศ	ให้มี

ควำมใกล้ชิดย่ิงขึน้แล้ว	 ยังจะน�ำมำซึ่ง

ผลประโยชน์สู่ประชำชน	 ไม่ว่ำจะเป็นด้ำน

เศรษฐกิจ	กำรค้ำ	กำรลงทนุและกำรทอ่งเท่ียว

ระหวำ่งไทย	-	ลำว	-	เวียดนำม	รวมถงึพืน้ท่ี

อ่ืนๆ	ในอนภุมิูภำคลุม่น�ำ้โขงได้เป็นอยำ่งดี	

2.	กำรเดนิทำง

จำกนครพนมโดยใช้

เ ส้ น ท ำ ง ส ะ พ ำ น

มิตรภำพ	3	(นครพนม-

ค�ำมว่น)	 เช่ือมตอ่ไป

ยงัเส้นทำงหมำยเลข	

8	และหมำยเลข	12	

ของ 	 สำธำรณรัฐ

ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย

ประชำชนลำว	 มี

ระยะทำง	ดงันี ้

	- จ ำกนครพนม 	 ใ ช้ เ ส้นทำง

หมำยเลข	 8	 -	 ด่ำนน�ำ้พำว	 แขวงค�ำม่วน	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	

ระยะทำง	230	 กิโลเมตร	และดำ่นน�ำ้พำว	 -	

จงัหวดัฮำตงิห์	ของเวียดนำม	ระยะทำง	100	

กิโลเมตร
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	- จำกนครพนม	 ใ ช้ เ ส้นทำง

หมำยเลข	12	 -	ดำ่นจำหลอ	ของเวียดนำม	

ระยะทำง	145	กิโลเมตร	และจำกดำ่นจำหลอ	

-	 จงัหวดัฮำติงห์	 ระยะทำง	 160	 กิโลเมตร		

และจงัหวดัฮำติงห์	 -	 ท่ำเรือหวุ่งอ๋ำง	 ระยะ

ทำง	80	กิโลเมตร

3.	ท่ ำ เ ทียบ เ รืออ� ำ เภอ บ้ำนแพง	

ณ	บริเวณจุดผ่อนปรนบ้ำนโพธ์ิชัย	 ต�ำบล

ไผล้่อม	อ�ำเภอบ้ำนแพง	เพ่ือเตรียมกำรรองรับ

กำรยกระดบัเป็นจดุผำ่นแดนถำวร	ณ	จดุนี ้

สำมำรถเช่ือมโยงกบัถนนหมำยเลข	13	และ

หมำยเลข	 8	 ของสำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	 เข้ำสู่จังหวัดฮำติงห์	 ของ

เวียดนำม	ด้วยระยะทำงท่ีสัน้ท่ีสดุ						

4.	 ด้ำนอุตสำหกรรม	 :	 นครพนมได้

ศึกษำพืน้ท่ีและออกแบบเขตประกอบกำร

อุตสำหกรรมหรือนิคมอุตสำหกรรมเพ่ือ

รองรับกำรค้ำกำรลงทนุท่ีจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ี	

จำกผลกำรศึกษำมีพืน้ท่ีท่ีมีควำมพร้อมจะ

ก่อตัง้เป็นเขตนิคมอตุสำหกรรม	3	แหง่	 คือ	

พืน้ท่ีต�ำบลนำรำชควำย	 ต�ำบลกุรุคุและ

ต�ำบลอำจสำมำรถ	ในพืน้ท่ีอ�ำเภอเมืองฯ

จำกศกัยภำพของจงัหวดัดงักล่ำวมำ

ข้ำงต้น	เป็นปัจจยัท่ีสนบัสนนุและเอือ้อ�ำนวย

ตอ่กำรพฒันำพืน้ท่ีของจงัหวดัเป็นอยำ่งมำก

และปัจจยัดงักลำ่วถือเป็นจดุแขง็และโอกำส

ในกำรพฒันำจงัหวดั	ส�ำหรับโอกำส		ผลกระทบ

และกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเป็น

ประชำคมอำเซียนในปี	2558	มีดงันี ้

โอกาส

1.	 นครพนมมีพืน้ท่ีและมีศกัยภำพใน

กำรผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรอตุสำหกรรม	

โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจท่ีส�ำคญัคือข้ำวและ

ยำงพำรำ		กำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรรวมตวั

กนัเป็นตลำดท่ีใหญ่ขึน้	 รวมทัง้กำรลดหรือ

ยกเลิกภำษีน�ำเข้ำของอำเซียนจะช่วยเพ่ิม

โอกำสในกำรสง่ออกสนิค้ำ	โดยเฉพำะสนิค้ำ

ในกลุม่เคร่ืองด่ืม/เคร่ืองด่ืมบ�ำรุงก�ำลงั	สนิค้ำ

เชือ้เพลิง	 	 เหล็ก/เหล็กกล้ำ	 	ยำงแท่งและ

ยำงแผน่รมควนั	เป็นต้น	

2.	กำรเปิดเสรีกำรให้บริกำรด้ำน

โลจิสติกส์ท�ำให้ผู้ ประกอบกำรโลจิสติกส์

สำมำรถเข้ำมำด�ำเนินธรุกิจในพืน้ท่ีได้	ซึง่เป็น

ปัจจยักระตุ้นให้ผู้ให้บริกำรโลจิสตกิส์ในพืน้ท่ี

ต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรให้

บริกำรและรำคำ	

3.	 กำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพ	 3	

(นครพนม	-	ค�ำม่วน)	 ถือเป็นนโยบำยใน

กำรปรับปรุงโครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบ

กำรคมนำคมขนสง่เพ่ือให้มีเส้นทำงคมนำคม

ขนสง่เช่ือมโยงกนัหมดในภมิูภำค	ซึง่สง่ผลดี
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ตอ่กำรขนสง่สนิค้ำในด้ำนกำรลดต้นทนุกำร

ขนสง่และโลจิสติกส์	 เพ่ิมประสิทธิภำพและ

ควำมรวดเร็วในกำรขนสง่สนิค้ำ		รวมถงึเพ่ิม

ชอ่งทำงในกำรขนสง่และกระจำยสนิค้ำไปสู่

ตลำดในภมิูภำคและตลำดในภมิูภำคอ่ืนๆ	

ผลกระทบ

1.	 ด้ำนเศรษฐกิจ

	 กำรเปิดสงัคมสูก่ำรเป็นสงัคมเปิดของ

อำเซียนเป็นเร่ืองของกำรท่ีหลำยประเทศ

จะแสวงหำควำมได้เปรียบท่ีเหนือกว่ำ

ประเทศท่ีมีควำมสำมำรถท่ีด้อยกวำ่	จงึต้อง

มีกำรจ�ำกัดหรือข้อยกเว้นบำงประกำรท่ีมี

ควำมอ่อนไหว	 ซึ่งจังหวดันครพนมถือเป็น

ศูนย์กลำงของกำรกระจำยสินค้ำตำม

เส้นทำงโลจิสตกิส์สูก่ลุม่ประเทศอินโดจีน

และจีนท่ีสัน้ท่ีสดุ	ถือเป็น	Connectivity	

ท่ีส�ำคญัย่ิง	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเส้นทำง

สะพำนมิตรภำพ	 3	 ได้เปิดให้ใช้แล้วเม่ือ

วันท่ี	 11	 พฤศจิกำยน	 2554 	 ท่ีผ่ ำนมำ	

ท�ำให้เกิดพลวัตรของกำรเคลื่อนไหวของ

คน	สนิค้ำและทนุ

	 ผลกระทบต่อโครงสร้ำงกำรผลิต	

และกำรน�ำเข้ำวตัถดุบิ	ในระบบหว่งโซก่ำรผลติ	

(Supply	Chain)	 ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงไป

อยำ่งไร	เน่ืองจำกข้อตกลงใน		AEC		จะมีสว่น

ท�ำให้เคลื่อนย้ำยสินค้ำ	 เงินทนุและแรงงำน

อย่ ำ ง เส รี 	 เ ป็นจุด เปลี่ ยน ท่ีท� ำ ใ ห้ เ กิด

กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงด้ำนกำรน�ำเข้ำ

วัตถุดิบ	 จำกท่ีเคยใช้วัตถุดิบในประเทศ	

ไปเป็นกำรไปใช้จำกบำงประเทศในอำเซียน

แทน	โดยเฉพำะสนิค้ำปิโตรเลยีมและแร่ธำต	ุ

และในอนำคตจะมีกำรน�ำเข้ำวตัถุดิบจำก

ประเทศในอำเซียนท่ีต้นทนุถกูกว่ำทัง้สินค้ำ

ประมงจำกมำเลเซียและสิง่ทอจำกอินโดนีเซีย	

เป็นสิง่ท่ีภำครัฐควรศกึษำรำยละเอียดรวมถงึ

หำมำตรกำรตัง้รับให้ดีรวมถงึภำคแรงงำนใน

อตุสำหกรรมต้นน�ำ้จะต้องถกูเลิกจ้ำง	 หำก

มีกำรย้ำยฐำนกำรผลิตไปหำแรงงำนท่ี

ถกูกวำ่	ตลอดจน	แรงงำนวชิำชีพ	อยำ่งเชน่	

แพทย์	 วิศวกร	นกับญัชีและ

อำจำรย์ 	 จำก

ประเทศในอำเซียน

จะเข้ำมำท�ำงำนในไทยเพ่ิมขึน้

	 เชิงบวก	 แรงงำนก็จะอยู่ในพืน้ท่ี

มำกย่ิงขึน้	และสำมำรถมีรำยได้เพ่ิมมำกขึน้	

จำกกำรเป็นศนูย์กลำงของกำรขนส่งสินค้ำ		

สินค้ำจำกเพ่ือนบ้ำนจะผ่ำนเข้ำสู่นครพนม

มำกขึน้	ก่อให้เกิดอำชีพใหมเ่พ่ิมขึน้ตลอดจน

กำรเตบิโตของเมืองและศนูย์บริกำรทำงด้ำน

กำรค้ำจะมำกขึน้แบบก้ำวกระโดด
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	 เชิงลบ	แรงงำนมีฝีมือจำกตำ่งประเทศ

จะมีสว่นเข้ำมำเป็นผู้ควบคมุคนไทย	อำจจะ

สญูเสียสถำนะในกำรแขง่ขนัด้ำนกำรศกึษำ

ให้กบัเพ่ือนบ้ำน	และก่อให้เกิดกำรเปลีย่นแปลง

ด้ำนอำชีพมำกย่ิงขึน้

	 ประมำณกำรได้ว่ำ	 กำรเติบโตเชิง

เศรษฐกิจเม่ือมีกำรรวมกันของประชำกร		

580	 ล้ำนคนในอำเซียนจะส่งผลให้เรำ

สำมำรถมีอ�ำนำจต่อรองกบัประเทศผู้ ค้ำใน

ซีกโลกอ่ืน	 และจะเกิดกำรใช้ทรัพยำกร	

ธรรมชำติท่ีมำกย่ิงขึน้	 จึงควรมีกำรวำง

มำตรกำรร่วมกนัของประเทศสมำชิกอำเซียน	

ท่ีจะต้องมีเป้ำหมำยร่วมกันท่ีจะคุ้ มครอง	

รักษำสภำพธรรมชำติไม่ใ ห้สูญเสียไป

ก่อนเวลำอนัสมควร

2.	 ด้ำนสงัคม

	 กำรรองรับด้ำนภำษำยงัเป็นข้อจ�ำกดั

ในกำรเช่ือมตอ่สงัคมของอำเซียน	แม้ไทยจะ

มีควำมเช่ียวชำญในกำรต้อนรับนกัทอ่งเท่ียว

ก็ตำม	สภำพท่ีเปลีย่นไปของ	AEC	จะมำกไป

กวำ่กำรพบปะนกัทอ่งเท่ียวเทำ่นัน้

	 เ ชิงบวก	 เกิดกำรขยำยตัวกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี	 ควำมเป็นอยู่

จะสะดวก	 คล่องตวั	 แต่ผลด้ำนลบก็อำจมี

จำกสภำพของกำรมีบอ่นกำรพนนั	สิง่เสพตดิ	

รอบภูมิภำคของเรำ	 และระบบป้องกันภัย	

ห รือระบบภูมิคุ้ มกันกำรนิยมไทยไม่ ดี	

จะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรรักษำ

วฒันธรรมให้กบัตำ่งชำติ

	 เชิงลบ	จะเกิดอำชญำกรรมข้ำมชำติ

มำกย่ิงขึน้		ไมว่ำ่จะเป็นธรุกรรมทำงด้ำนกำรเงิน		

หรือกำรแยง่ชิงทรัพยำกรกนัโดยตรง

3.	 ด้ำนวฒันธรรม

	 แนน่อนอยำ่งย่ิงท่ีกำรเปลีย่นแปลง

ของ	 AEC	 จะหล่อหลอมให้เกิดกำรข้ำม

วฒันธรรมแบบไขว้กันอย่ำงเห็นได้ชัดและ

ท�ำให้วฒันธรรมไร้รูปแบบ	ยดึควำมคลอ่งตวั	

เป็นส�ำคญั	 ส่งผลให้กำรสญูเสียวฒันธรรม

เกิดขึน้ได้อยำ่งงำ่ยดำย	มีผลกระทบตอ่สงัคม

อยำ่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้	พฤตกิรรมทำงสงัคมจะ

เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมกำรบริโภค	 อำจ

ท�ำให้ควำมแตกต่ำงน้อยลง	 แต่เกิดพลวตัร

ในกำรขบัเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกนัแบบ

ควบคมุได้อยำก

4.	 ด้ำนควำมมัน่คง		

	 เม่ือกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม

เกิดขึน้มำก	และหำกไปในทิศทำงท่ีเสือ่มถอย

จะมีผลให้สงัคมเกิดอำชญำกรรมมำกมำย	

รัฐต้องสูญเสียงบประมำณจ�ำนวนมำก

ในกำรควบคุม	และปรำบปรำมไม่ให้เกิด

กำรกระท�ำควำมผิด

ส�ำหรับกำรเตรียมกำรเข้ำสูป่ระชำคม

อำเซียน	ปี	2558	จงัหวดันครพนม	ส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชำติ	 ร่วมกบักระทรวงมหำดไทย	

จดัประชมุสมัมนำเพ่ือขบัเคลื่อนกำรพฒันำ

ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำค

ลุม่น�ำ้โขง	 6	ประเทศ	ตำมแนวพืน้ท่ีพฒันำ
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เศรษฐกิจตะวนัออก	-	ตะวนัตก	(EWEC)	เม่ือ

วนัท่ี	21	กรกฎำคม	2554	ณ	โรงแรมนครพนม	

ริเวอร์วิว	 โดยมีผู้ เข้ำร่วมกำรประชมุสมัมนำ

จำกหน่วยงำนภำครัฐ	 เอกชนและสถำบนั

กำรศกึษำ	จำกสว่นกลำงและภมิูภำค
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ส่วนพฒันาความร่วมมือภาคเอกชนและกจิการพเิศษ1

1	ส�ำนกัพฒันำและสง่เสริมกำรบริหำรรำชกำรจงัหวดั		ส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย

แนวคดิการวางยุทธศาสตร์และประสาน

การด�าเนินงานเพื่อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน

กระแสโลกำภิวตัน์	 กำรติดต่อสื่อสำร

แบบไร้พรมแดน	 ท�ำให้แต่ละประเทศ

พยำยำมรวมกลุม่ควำมร่วมมือ	และเร่งขยำย

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 เพ่ือสร้ำง

อ�ำนำจในกำรต่อรองในมิติต่ำงๆ	

เช่นเดียวกับสมำคมประชำชำติ

เอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 	 ห รือ		

อำเซียน	 (Association	 of	 South	

East	 Asian	 Nations	 :	 ASEAN)	

ภำยใต้กำรรวมตวัของสมำชิก	 10	

ประเทศ	ได้แก่		อินโดนีเซีย	มำเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 ไทย	 บรูไน	

เวียดนำม	ลำว	พมำ่	และกมัพชูำ	มี

เ ป้ ำ ห ม ำ ย ร ว ม ตั ว จั ด ตั ้ง เ ป็ น	

“ประชาคมอาเซียน”	 (ASEAN	

Community	 :	 AC)	 	 ภำยในปี	

พ.ศ.	2558		หรือ	ปี	ค.ศ.	2015	ภำยใต้	

3	 เสำหลัก	 ได้แก่	 เสาหลักที่  1)	

ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	

(ASEAN	Political	-	Security	Community	:	

APSC)		เสาหลักที่ 2)	ประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน	 (ASEAN	Economy	Community	 :	

AEC)	 และเสาหลักที่ 3) ประชำคมสงัคม

และวฒันธรรมอำเซียน	 (ASEAN	Socio	 -	

Cultural	Community	:	ASCC)

กำรรวมตวัเป็น	 “ประชำคมอำเซียน”	

ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้ำน

ตำ่งๆ	ทัง้ควำมมัน่คง	ด้ำนเศรษฐกิจ	หรือแม้
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กระทัง่ด้ำนสงัคม	วฒันธรรม	 ไทยจงึเตรียม

แผนรองรับกำรด�ำเนินกำร	และผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึน้	 ซึ่งแนวคิดท่ีจะช่วยส่งเสริม

ควำมพร้อมฯ	คือ	กำรมีสว่นร่วม	กำรประสำน

ควำมร่วมมือเพ่ือขบัเคลื่อนในพืน้ท่ี	 ภำยใต้	

“หลัก 3 ประสาน”	โดยบรูณำกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และท้องถ่ิน/

สถำบนักำรศกึษำในพืน้ท่ี	 และบทเรียนจำก

กำรจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิกำรร่วม	 (ROC)	กลุม่

จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ2	 ย่อมเป็น

แนวทำงและเคร่ืองมือในกำรสนบัสนนุกำร

วำงยทุธศำสตร์และกำรบริหำรรำชกำรของ

ภำครัฐ	 เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียนได้ในระดบัหนึง่	

การบริหารจัดการของประเทศไทยกับ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

และกรอบอนุภมูภิาค

ไทยมีควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ	

ทัง้กับประเทศเพ่ือนบ้ำน	 (ลำว	 เมียนมำร์	

มำเลเซีย	เวียดนำม)	ในลกัษณะทวภิำคี	และ

ควำมร่วมมือภำยใต้กรอบอนภุมิูภำคต่ำงๆ			

อำทิ	 โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจในอนุภู มิภำคลุ่มแม่น� ำ้ โขง		

(Greater	Mekong	 Subregion	 :	 GMS)			

โครงกำรควำมร่วมมือเขตเศรษฐกิจสำมฝ่ำย	

อินโดนีเซีย	-	มำเลเซีย	-	ไทย	(The	Indonesia	-	

Malaysia	 -	 Thailand	Growth	 Triangle	 :		

IMT	 -	 GT)	 ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจ	อิรวดี	-	เจ้ำพระยำ	-	แมโ่ขง	ระหวำ่ง

กมัพชูำ	ลำว	พมำ่	ไทย	และเวียดนำม	(The	

Ayeyawady	 -	Chao	 Phraya	 -	Mekong	

Economic	 Cooperation	 Strategy	 :	

ACMECS)	ฯลฯ	อยำ่งไรก็ตำม	ยทุธศำสตร์

และกำรบริหำรจดักำรของไทยในส่วนของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 ยังมีปัญหำอุปสรรค

ในกำรประสำนควำมร่วมมือฯ	อำทิ	กำรขำด

ทิศทำง	กำรขบัเคลือ่นท่ีชดัเจน	กำรขบัเคลือ่น

ของจังหวัดเป็นแบบแยกส่วนหรือส่งเสริม

ควำมร่วมมือเป็นรำยจังหวดั	 ประกอบกับ

กำรก�ำหนดตวัชีว้ดัของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

มิได้ก�ำหนดในลกัษณะกำรวำงยทุธศำสตร์

ท่ีเน้นกำรพัฒนำเชิงพืน้ท่ี	 หรือกำรสร้ำง

ควำมร่วมแรงร่วมใจ	 ซึง่ท�ำให้ขำดแนวทำง

กำรพฒันำท่ีชดัเจน	 เกิดกำรแขง่ขนัระหวำ่ง

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั	ในขณะท่ีประเทศเพ่ือน

บ้ำนก�ำหนดยุทธศำสตร์ควำมสัมพันธ์ใน

ลกัษณะของทีมควำมร่วมมือ	

แนวคิดเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์และ

การบริหารงานในภาพรวม

ส�ำหรับแนวคดิกำรพฒันำ/ปรับตวัของ

ไทย	ควรเน้นกำรวำงยทุธศำสตร์แบบกลุ่ม

จงัหวดั	 (Cluster)	 โดยกำรวดั/ประเมินผล

กำรปฏิบตัริำชกำรในรูปกลุม่จงัหวดั	(Custer)	

ท่ีเน้นควำมส�ำเร็จจำกกำรท�ำงำนเป็นทีม

กลุม่จงัหวดั	โดยไมแ่ขง่ขนักนัเป็นรำยจงัหวดั		

นอกจำกนี	้กำรก�ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิ

2	 สรุปแนวคิดส�ำคญัจำกกำรหำรืออย่ำงไม่เป็นทำงกำรกบันำยวิทวสั	 ศรีวิหค	 เอกอคัรรำชทตูไทย	ณ	กรุงเวียงจนัทน์	 สำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว	เม่ือวนัท่ี	19	กนัยำยน	2554	ณ	โรงแรมสยำมซตีิ	้โดยผู้แทนจำกส�ำนกัพฒันำและสง่เสริมกำรบริหำร

รำชกำรจงัหวดั	สป.	ผู้แทนกองกำรตำ่งประเทศ	สป.	และผู้แทนสถำบนัด�ำรงรำชำนภุำพ	สป.
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รำชกำร	 (KPI)	 จะต้องหำรือกบัหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง	ให้สำมำรถก�ำหนดตวัชีว้ดัฯ	 เพ่ือ

ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงจังหวัดกับ

จงัหวดั	กลุม่จงัหวดักบักลุม่จงัหวดั	 เปลี่ยน

เป้ำหมำยของกำรวดัจำกควำมส�ำเร็จ	 เป็น	

“ความร่วมมือร่วมใจ หรือ การท�างาน

เป็นทมี หรือวัดความส�าเร็จเชงิยุทธศาสตร์”	

เพ่ือไม่ให้เกิดกำรสับสน	 และขำดทิศทำง	

นอกจำกนี	้ จะต้องไม่ก�าหนดตัวชีวั้ดฯ ที่

เ ก่ียวกับการส่งเสริมกิจการระหว่าง

ประเทศ	 เน่ืองจำกจะท�ำให้เกิดกำรแข่งขนั

ระหว่ำงจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัในกำรส่งเสริม

ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ	 ซึ่งจะท�ำให้

ประเทศไทยขำดเอกภำพในกำรประสำน

ควำมร่วมมือ		

จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัดกับการส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร

เ ศ รษฐ กิ จ แล ะสั ง คมแห่ ง ช ำ ติ 	 เ ป็ น

หน่วยงำนหลักท่ีก�ำหนดแนวคิด/กรอบ

ทิศทำงกำรด�ำเนินกำรให้กับจังหวัด/กลุ่ม

จังหวัดในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์/ทิศทำง

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	 และแปลงแผนสู่

กำรปฏิบัติมำสู่พืน้ท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		

ทัง้นี	้ กำรด�ำเนินกำรจะเป็นรูปธรรมและเกิด

ผลสมัฤทธ์ิได้	 จะต้องเป็นแบบคูข่นำน	หรือ	

Dual	track	กลำ่วคือ	ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัจะ

ต้องมองจากในประเทศ สู่ภายนอกประเทศ 

(Inside - out)	และสร้ำงควำมเช่ือมโยงของ

จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั	 (local	 link)	 ให้เกิดขึน้				

ขณะเดียวกนัเอกอคัรรำชทตูจะต้องมองจาก

ภายนอกประเทศ สู่ภายในประเทศ  

(Outside - in)	และขบัเคลือ่นกำรด�ำเนินกำร

สู่ภำยนอกประเทศเพ่ือนบ้ำน	 และประเทศ

ภำยนอกภมิูภำค	(Global	reach)		ซึง่ถือเป็น

หัวใจส�ำคัญในกำรประสำนงำนระหว่ำง

ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักบัเอกอคัรรำชทตูประจ�ำ

ประเทศเพ่ือนบ้ำน	

นอกจำกนี	้การวางแผนยุทธศาสตร์

เป็นประเด็นส�าคัญ	 ซึ่งจะต้องพิจำรณำ

ควำมสมัพนัธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้ำนในแบบ

ทวิภำคี	กรอบควำมร่วมมือในอนภุมิูภำคมำ

เ ช่ือมโยงกันสู่ยุทธศำสตร์ในพืน้ ท่ีของ

จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั	 รวมทัง้น�ำแผนบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน	 แผนพฒันำเศรษฐกิจและ

สงัคมแหง่ชำติ	ฉบบัท่ี	11	ค�ำแถลงนโยบำย

ของรัฐบำลท่ีแถลงต่อสภำ	 และค�ำของบ

ประมำณต่อสภำประจ�ำปี/นโยบำยของ

กระทรวงประจ�ำปีมำใช้ในกำรพิจำรณำด้วย	

และพิจำรณำวำงแนวทำงด�ำเนินกำรเป็น

รำยประเด็นหลกัเพ่ือจัดท�ำ	 “ยุทธศาสตร์

เฉพาะด้าน” ให้ชดัเจนและเป็นเอกภำพ	และ

น�ำสูก่ำรเช่ือมประสำนระหวำ่งประเด็นหลกั

ตำ่งๆ	 ให้เป็น “ยุทธศาสตร์องค์รวม”	และ

แปลงสูก่ำรปฏิบตัใินพืน้ท่ีจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั		

สิง่ส�ำคญัท่ีสดุ	คือ	การก�าหนดเป้าหมาย	

เน่ืองจำกยุทธศำสตร์เป็นเร่ืองของทิศทำง/
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เป้ำหมำย	 ซึง่จะต้องแยกออกจำกเร่ืองของ

วิชำกำรและกระบวนกำรให้ชัดเจน	 ซึ่งผู้

บริหำรจะต้องมุง่เน้นยทุธศำสตร์	 เป้ำหมำย

กำรด�ำเนินกำร	 ขณะเดียวกัน	 จะต้องหำ

หนว่ยงำนสนบัสนนุซึง่อำจเป็นคณะกรรมกำรฯ	

หรือสถำบนักำรศกึษำเพ่ือสนบัสนนุแนวคิด	

ข้อมูลต่ำงๆ	 และสนับสนุนในเร่ืองของ

กระบวนกำรเพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนในพืน้ท่ีมี

ประสทิธิภำพย่ิงขึน้	

บทเรียนจากการขับเคล่ือนศูนย์ปฏิบัติ

การร่วม (ROC) กลุ่มจงัหวัด 

แนวทำงกำรขบัเคลือ่นศนูย์ปฏิบตักิำร

ร่วม	 (ROC)	 กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ	เร่ิมด�ำเนินกำรเม่ือปี	พ.ศ.	2547	

ภำยใต้กำรบูรณำกำรขับเคลื่อนระหว่ำง

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ	 (สศช.	 กระทรวงกำร

ตำ่งประเทศ	 (กต.)	และกระทรวงมหำดไทย	

(มท. ) 	 ส� ำนักงำน 	 ก .พ .ร . 	 และไ ด้ รับ

ควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่น

ให้กำรสนบัสนนุสถำนท่ีตัง้ศนูย์	 ROC	 เป็น

ศูน ย์กลำงกำรประสำนงำน	 ส่ ง เส ริม

ควำม ร่ วม มือทำง เศรษฐ กิจ 	 กำ ร ค้ ำ	

กำรต่ำงประเทศเพ่ือเช่ือมโยงกำรท�ำงำน

ระหวำ่งผู้วำ่รำชกำรจงัหวดักบัเอกอคัรรำชทตู

แบบบูรณำกำร 	 ช่ วย เหลือกำร เจรจำ	

กำรวิเทศสมัพนัธ์	กำรสง่เสริมควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงกลุ่มจังหวดักับประเทศเพ่ือนบ้ำน		

ประสำนเช่ือมโยงยทุธศำสตร์		พฒันำระบบ

ข้อมลูท่ีสนบัสนนุกำรบริหำรยทุธศำสตร์กลุม่

จงัหวดั	(Think	Tank)	ส�ำคญัใน

กำรบูรณำกำรด�ำเนินกำรของ

ผู้บริหำรระดบัสงูในกำรบริหำร

จดักำรพืน้ท่ี	ซึง่ใช้แนวคดิ  “หลัก 

3 ประสาน” 	 เป็นกรอบใน	

กำรขบัเคลือ่น	ได้แก่	กำรประสำน

กำรด�ำเนินงำนระหวำ่ง	1)	ภำครัฐ	

2)	ภำคเอกชน	และ	3)	ท้องถ่ิน/

สถำบนัวิชำกำร	กลำ่วคือ

1. ภาครัฐ		ด�ำเนินกำรในฐำนะเป็นผู้ รู้

กฎหมำย	 ระเบียบ	 กติกำ	 มำรยำทใน

กำรด�ำเนินกำร	 มีพืน้ ท่ี ท่ีบริหำรจัดกำร	

ทรำบถึงทิศทำงกำรพฒันำ	 กำรเจรจำและ

กำรจดัท�ำข้อตกลงตำ่งๆ	ประสำนควำมร่วมมือ

และบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำง

หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง	อำทิ	กระทรวงมหำดไทย		
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กระทรวงกำรตำ่งประเทศ	ส�ำนกังบประมำณ		

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชำต	ิหรืออำจมีผู้แทนส�ำนกังำน

เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี	 ผู้ รับผิดชอบ

นโยบำยของรัฐต่อสภำ	 เพ่ือร่วมคิด	 วำง

แนวทำง	 และต่อภำพยุทธศำสตร์ให้เป็น

เอกภำพ	 และก�ำหนดทิศทำงเชิงนโยบำยสู่

กำรปฏิบตัิได้อย่ำงชดัเจน	 ไม่ซ�ำ้ซ้อน	 และ

แบง่มอบภำรกิจท่ีแตล่ะหนว่ยงำนมีควำมถนดั	

ซึ่งในพืน้ท่ี	 ผู้ ว่าราชการจังหวัด และ

เอกอัครราชทตูประจ�าประเทศเพื่อนบ้าน 

จะต้องประสานความร่วมมือและ

วางแผนงานร่วมให้เป็นแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปี และร่วมกันปฏิบัติให้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด		

2. ภาคเอกชน	 คือ	 ผู้ประกอบกำร

ภำคเอกชนท่ีมีประสบกำรณ์จำกกำรด�ำเนินงำน

จริง	 จะต้องเป็นผู้ ถ่ำยทอดประสบกำรณ์	

ปัญหำอปุสรรค	 ปัจจยัควำมส�ำเร็จท่ีเกิดขึน้	

เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ปัจจุบนั

เอกชนยงัไม่รวมตวักันเป็นกลุ่ม	 (Cluster)	

ตำ่งคนตำ่งท�ำ	และบำงครัง้เอกชนอำจมองวำ่

ภำครำชกำรเป็นอุปสรรค	 ขณะท่ีประเทศ

เพ่ือนบ้ำนของไทย	ท�ำงำนรวมตวักนัเป็นทีม	

เป็น“ระบบรวมศนูย์”	ดงันัน้	เพ่ือให้กำรด�ำเนินกำร

ประสบควำมส�ำเร็จร่วมกนั	ภำคเอกชนควร

พิจำรณำน�ำข้อมลูมำร่วมกำรวำงยทุธศำสตร์

และแผนกำรด�ำเนินงำน	ซึง่ผู้ว่าราชการจงัหวัด

จะต้องพยายามสร้างเวทีเพื่อให้ภาค

เอกชนร่วมระดมความคดิเหน็ แลกเปล่ียน

ข้อมูล และร่วมวางแผน เพื่อให้เกิด

ความชัดเจน มีเอกภาพ และบริหารงาน

เชิงรุกของธุรกจิภายใต้แผนเดยีวกัน 

3. ท้องถิ่น/สถาบนัวชิาการ		สนบัสนนุ

กำรด�ำเนินงำนในฐำนะ	 “คลังความคิด” 

(Think Tank)	จะต้องด�ำเนินกำรศกึษำลงลกึ		

ท�ำหน้ำท่ีคิด	 จดัท�ำเอกสำร	 และศึกษำเชิง

วิชำกำรเพ่ิมองค์ควำมรู้ตลอดเวลำ	เพ่ือชว่ย

สนบัสนนุข้อมลูในกำรวำงยทุธศำสตร์	 ช่วย

ระดมควำมคดิเหน็	เพ่ือใช้ในกำรวำงยทุธศำสตร์	

และกำรบริหำรกำรตัดสินใจในพืน้ท่ี	 ทัง้นี	้

กำรศกึษำจะต้องประมวลกรอบกำรด�ำเนินงำน/

แนวทำงกำรพฒันำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ		

ประกอบกบัข้อมลูจริงท่ีได้จำกกำรแลกเปลีย่น

จำกภำคเอกชน	 และยกเค้ำโครงแนวทำง

กำรด�ำเนินงำนเพ่ือเสนอให้ภำครัฐวำง

ยุทธศำสตร์	 สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของ

ภำคเอกชน	 โดยทกุฝ่ำยร่วมกนัด�ำเนินกำร	

ซึ่งในที่นี ้คือ การจดัตัง้ศูนย์ ROC กลุ่ม

จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพ่ือเป็น

หนว่ยสนบัสนนุ	หรือ	คลงัควำมคดิในเร่ืองของ

ฐำนคิด	ศกึษำข้อมลูจริง	และให้ควำมรู้ทำง

วชิำกำร	ส�ำหรับผู้บริหำรในพืน้ท่ีใช้ในกำรวำง

ยทุธศำสตร์	และขบัเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน

จะเหน็ได้วำ่	ตำมแนวคดิดงักลำ่ว	จะชว่ย

ให้กำรก�ำหนดยทุธศำสตร์	และกำรบริหำรงำน	

จะแยกออกจำกงำนวชิำกำร/ทฤษฎี	และงำน
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ธรุกำรตำ่งๆ	ได้		ซึง่จะท�ำให้กำรบริหำรงำนมี

ระบบ	 เกิดควำมร่วมมือและระบบทีมงำน	

รวมทัง้มีคลงัควำมรู้ช่วยในกำรวำงแผนกำร

ตดัสนิใจอีกด้วย	

ประชาคมอาเซียนกับการเตรียมการของ

ประเทศไทย

ตำมเป้ำหมำยของกำรรวมตัวเป็น

ประชำคมอำเซียน	 ในปี	พ.ศ.	 2558	 (ค.ศ.	

2015)	 ภำยใต้ค�ำขวัญแสดงแนวคิดและ

ปรัชญำหลักของควำมเป็นอำเซียน	 คือ	 :	

หนึ่ งวิ สัยทัศ น์ 	 หนึ่ ง อัต ลักษ ณ์ 	 หนึ่ ง

ประชำคม	(ONE	VISION	ONE	IDENTITY	

ONE	COMMUNITY	)	บนพืน้ฐำนขบัเคลือ่น	

3 	 เสำหลักของอำเ ซียน3	 ซึ่ งหำกมอง

อย่ำงกว้ำงๆ	จะเหน็วำ่	

เสาหลักที่ 1 เสาม่ันคง	 (ประชำคม

กำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน)	 ในเสำ

หลกันี	้อำจไมต้่องหว่งมำก	เน่ืองจำกเป็นเสำ

หลกัแรกของอำเซียน	40	กวำ่ปี	ซึง่สว่นรำชกำร

ต่ำงคุ้นเคย	 และผู้ ท่ีรับผิดชอบมีกำรพบปะ

หำรือกนัอย่ำงสม�่ำเสมอ	 	 จึงไม่จ�ำเป็นต้อง

ปรับตวัใหม	่อยำ่งไรก็ตำม		พงึระวังที่จะมใิห้

เกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน		

เพ่ือไมใ่ห้เสยีบรรยำกำศในกำรสง่เสริมควำม

ร่วมมือ	

	 เสาหลักที่  2 เสาเศรษฐกิจ	

(ประชำคม	เศรษฐกิจอำเซียน)	จะสง่ผลกระทบ

ตอ่ระบบเศรษฐกิจของไทย	 เน่ืองจำกจะเกิด

ตลำดและเป็นฐำนกำรผลิตร่วมกัน	 มีกำร

เคลือ่นย้ำยสนิค้ำ	บริกำร	กำรลงทนุ	แรงงำน

ฝีมืออยำ่งเสรี	 และเงินลงทนุท่ีเสรีมำกขึน้	 มี

3	เสำท่ี	1)	ประชำคมกำรเมืองและควำมมัน่คงอำเซียน	(ASEAN	Political	-	Security	Community	:	ASC)	เสำท่ี	๒)	ประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน	(ASEAN	Economy	Community	:	AEC	)	และ	เสำท่ี	3)	ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	(ASEAN	

Socio	-	Cultural	Community	:	ASCC)

ประชำคม

อำเซียน

ประชำคมกำรเมือง

และควำมมัน่คง

ประชำคม

เศรษฐกิจ

ประชำคมสงัคม

และวฒันธรรม
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ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัสงู	กำรค้ำ	รวมถงึ

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในควำมร่วมมือทำง

เศรษฐกิจ		อำทิ		กำรลดปัญหำอปุสรรคในกำร

สง่เสริมกำรค้ำ	 กำรลงทนุ	 	 ซึง่เสำหลกันี	้ มี

กระทรวงพำณิชย์เป็นหน่วยงำนหลักใน

กำรด�ำเนินงำน	อยำ่งไรก็ตำม	กำรขบัเคลือ่น

ในปัจจบุนัเน้นกำรสง่เสริมกำรค้ำ	กำรตลำดและ

หำรำยได้	ในขณะท่ีกฎกตกิำ	และกำรสง่เสริม

ควำมเ ช่ือมโยงในอำเ ซียน	 (ASEAN	

Connectivity)	 ยังไม่ได้รับกำรพิจำรณำ

ปรับเปลี่ยน	ดงันัน้	หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ต้องร่วมกันรับผิดชอบ วางยุทธศาสตร์/

แผนงานให้เป็นกรอบเดียวกัน รวมทัง้

พจิารณาในเร่ืองของกฎหมาย กตกิาต่างๆ 

ให้เอือ้อ�านวยต่อการเป็นประชาคม

เดยีวกัน ส�าหรับประเดน็ปัญหาที่อาจเกดิ

ผลกระทบต่อความม่ันคง	อำทิ	อำชญำกรรม

ข้ำมชำติ	 แรงงำนต่ำงด้ำวผิดกฎหมำย	

ยำเสพติด	 ฯลฯ	 ไม่ควรน�ามาพิจารณา

เพิม่เตมิ	เน่ืองจำกจะท�ำให้เหน็วำ่มีควำมวุน่วำย	

ทัง้นี	้ ให้เน้นเร่ืองท่ีจะต้องปรับตวัใหม่เป็น

ประเดน็ส�ำคญั

เสาที่ 3 เสาสังคม	(ประชำคมสงัคม

และวฒันธรรมอำเซียน)	จะได้รับผลกระทบ

จำกเสำหลักด้ำนเศรษฐกิจ	 อันเกิดจำก

กระแสกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือเสรี	 รวม

ถงึกำรเงิน	กำรค้ำ	กำรลงทนุ	ซึง่จะสง่ผลตอ่

กำรจดักำรแรงงำน	กลุม่วิชำชีพส�ำคญัมำก	

อำทิ	แพทย์	สถำปนิก	บญัชี	ทนำยควำม	ฯลฯ		

และกำรบริหำรด้ำนกำรศกึษำ	ซึง่หนว่ยงำน

ท่ีเก่ียวข้องจะต้องพิจำรณำวำ่จะต้องเตรียม

กำรรองรับอยำ่งไร	จะต้องศกึษำและน�ำเสนอ

ข้อเสนอต่อหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำของ

ประเทศ	 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมแก่เด็กท่ี

ต้องก้ำวสูแ่รงงำนเสรี	ทัง้นี	้หน่วยงานขับเคล่ือน

หลักควรเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา

ของประเทศ ซึ่งจะต้องส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจ	 โดยเฉพำะเร่ืองของกำรเรียนรู้

เก่ียวกบัอำเซียน	(ASEAN	Study)	ให้เหน็ถงึ

ทิศทำง	และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้	โดยจะต้อง

มีแผนด�ำเนินกำรเปลีย่นวธีิกำรคดิ	และสร้ำง

ควำมตระหนกัถงึควำมเป็นอำเซียน	

แนวทางการขับเคล่ือน 3 เสาหลัก

อาเซียน 

กำรด�ำเนินกำรขบัเคลือ่นทัง้	3	เสำหลกั

ของอำเซียนท�ำได้คล่องตัวในประเทศท่ีมี

ขนำดเลก็		ซึง่มีจ�ำนวนประชำกรไมม่ำก	และมี

กำรบริหำรงำนจำกบนลงลำ่ง	อยำ่งไรก็ตำม	

ในสว่นของไทย	สำมำรถท�ำได้โดย

1.	การใช้กระบวนการร่วม ได้แก่		

กระบวนการในลักษณะ Top down	 โดย

ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 จะต้องรับ

บทหนกัในกำรจดัท�ำแผน	 โดยประสำนงำน

กับส�ำนักงบประมำณ	 เพ่ือก�ำหนดทิศทำง

กำรด�ำเนินงำน	และประเดน็ส�ำคญั	(Agenda)	

ส�ำหรับในส่วนท่ีจ�ำเป็นต้องตัดสินใจ/ใช้
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อ�ำนำจบริหำรให้น�ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของ

คณะรัฐมนตรี	จำกนัน้	 จะต้องสง่ผำ่นกรอบ

แนวทำงไปสูห่นว่ยงำนตำ่งๆ	ท่ีจะต้องตัง้รับ		

ช่ วยคิด 	 และน� ำ ไปสู่กำรปฏิบัติต่อ ไป	

กำรขับเคลื่อนงำนในลักษณะนี	้ จะท�ำให้

หนว่ยงำนขนำดเลก็ท่ีไมเ่คยได้รับงบประมำณฯ	

สำมำรถเข้ำร่วมด�ำเนินกำรได้	ขณะเดียวกนั	

กระบวนการในลักษณะ Bottom - up	ก็มี

ควำมจ�ำเป็น	เน่ืองจำกจะต้องรวบรวมควำม

ต้องกำรของพืน้ท่ี	 และสะท้อนศกัยภำพท่ีมี

ประกอบกำรวำงยทุธศำสตร์	โดยอำจใช้กลไก

สนบัสนนุฯ	 จำกบทเรียนในกำรด�ำเนินกำร	

ศนูย์	ROC	นัน่เอง	

2. การก�าหนดปฏิทินด�าเนินงาน		

โดยจะต้องจัดท�าปฏิทินหรือกรอบ

ด�าเนินการว่า เม่ือถงึ ปี 2558 (ค.ศ.  2015)  

ต้องท�าอะไรบ้าง รวมทัง้มีปฏิทินหรือ

แผนนับถอยหลังส�าหรับการเตรียม             

ความพร้อมของประเทศไทย จะต้อง

ศึกษำกฎบตัรอำเซียน	หรือกฎหมำยสงูสดุ

ของอำเซียน	 แนวทำงกำรขับเคลื่อนและ

เป้ำหมำยของ	3	เสำหลกั	โดยจะต้องค้นหำ

ให้ได้วำ่	ภำยใต้กฎบตัรฯ	และแนวทำงตำ่งๆ	

ของอำเซียนจะมีผลกระทบต่อไทยอย่ำงไร		

สิ่งท่ีเรำจะต้องเตรียมควำมพร้อมคืออะไร		

แผนปฏิบตักิำรในแตล่ะด้ำนควรเป็นอยำ่งไร	

3. สร้างความตระหนักในความเป็น 

“คนอาเซียน”	 เน่ืองจำกควำมส�ำเร็จของ

เสำหลกัท่ี	1	และ	2	(ประชำคมกำรเมืองและ

ควำมมัน่คงอำเซียน	และประชำคมเศรษฐกิจ

อำเซียน)	 ขึน้อยู่ท่ีควำมส�ำเร็จของเสำหลกั

ท่ี	3	(ประชำคมสงัคมและวฒันธรรมอำเซียน)		

เน่ืองจำกกำรขบัเคลื่อนล้วนเป็นคนอำเซียน	

ซึง่มีประมำณ	600	ล้ำนคน	ดงันัน้	สิง่ส�ำคญั

คือ	 ต้องสร้างความตระหนักถึงการเป็น 

“คนอาเซียน”	 เข้ำใจถงึอตัลกัษณ์	กำรเป็น

อันหนึ่ งอันเ ดียวกันของอำเ ซียน	 อำทิ	

ในกำรแขง่กีฬำ	 ต้องสร้ำงควำมรู้สกึร่วมให้ได้

วำ่	เรำสง่แรงใจให้คนอำเซียน	มิใชส่ง่แรงใจ

เป็นรำยประเทศ		ซึง่กำรสร้ำงควำมตระหนกั

เป็นเร่ืองยำก		อยำ่งไรก็ตำม		หำกด�ำเนินงำน

ในเสำหลกัฯ	นีส้�ำเร็จ	จะท�ำให้เกิดควำมไว้เนือ้

เช่ือใจระหว่ำงกนัมำกขึน้	 ลดกำรเป็นคู่แข่ง

ระหวำ่งประเทศสมำชิก	และเกิดควำมร่วมมือกนั

เหมือนครอบครัวเดียวกนั	ทัง้นี ้ความส�าคัญ

ของเสาหลักที่ 3 อยู่ที่ระบบการศกึษา	ซึง่

จะต้องเร่งด�ำเนินกำรสง่เสริม	เพรำะจะท�ำให้

เกิดพฤตกิรรม	วธีิคดิ	ทศันคต	ิสูค่วำมร่วมมือ

ของอำเซียน				

จำกแนวคดิ	“หลกั	3	ประสำน”	ภำยใต้

ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ	 ซึ่งมีหน้ำท่ี

ในกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำง

กำรพัฒนำ	 ภำคเอกชนท่ีมีประสบกำรณ์

ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และร่วมขบัเคลื่อน

กำรด�ำเนินกำรกับภำครัฐ	 และมีท้องถ่ิน/

สถำบันกำรศึกษำสนับสนุนองค์ควำมรู้	

ฐำนคดิทำงวชิำกำรเพ่ือเป็นแนวทำงก�ำหนด

ยุทธศำสตร์ 	 น่ำจะเ ป็นแนวคิด /กลไก
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ควำมร่วมมือท่ีชว่ยในกำรเตรียมควำมพร้อม

สูป่ระชำคมอำเซียนของไทย	อย่ำงไรก็ตำม	

ปัญหำท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั	 คือ	การสร้าง

ความเข้าใจ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้

ในภาพกว้าง หรือเป็นหลักการกว้างๆ			

ขณะท่ีไม่สำมำรถตอบค�ำถำมว่ำ	 เรา

เก่ียวข้องอะไร จะมีผลกระทบอย่างไร  

และจะต้องท�าอะไรต่อไป	 ซึ่งหน่วยงำน

หลกัจะต้องศึกษำ	 วิเครำะห์	 และก�ำหนด

กรอบยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนต้องชัดเจน		

เพ่ือให้ด�าเนินงานในทศิทางเดยีวกันและ

บรรลุตามเป้าหมายเดยีวกัน		
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ดร.สุชาดา วัฒนา1

1 นกัวเิครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร	ส�ำนกันโยบำยและแผน	ส�ำนกังำนปลดักระทรวงมหำดไทย

กำรพฒันำชนบทและขจดัควำมยำกจน

เป็นหนึ่งในกรอบควำมร่วมมือของประเทศ

สมำชิกอำเซียน	ภำยใต้แผนงำนกำรพฒันำ

สงัคมและวฒันธรรมอำเซียน	(ASEAN	Socio	-	

Cultural	 Community	 Blueprint)	 ใน

กำรขับเคลื่อนสู่ประชำคมอำเซียนในปี	

พ.ศ.	2558	อยำ่งไรก็ดี	นอกจำกควำมร่วมมือ

กันระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนด้วย

กันเองแล้ว	 กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับ

ภูมิภำคอ่ืนๆ	 ในฐำนะหุ้ นส่วนกำรพัฒนำ	

(development	partner)	เป็นปัจจยัท่ีส�ำคญั

ในกำรบรรลสุูป่ระชำคมอำเซียน	สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนเป็นหนึง่ในภำคีกำรพฒันำท่ีมี

บทบำทส�ำคญัในกำรขบัเคลื่อนสูป่ระชำคม

อำเซียน	 โดยทัง้หน่วยงำนของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	เชน่	the	Chinese	State	Council	

Leading	Group	Office	of	Poverty	Alleviation	

and	Development	(LGOP)	กระทรวงกำรค้ำ	

(Ministry	of	Commerce	of	 the	People’s	

Republic	 of	China)	 และองค์กำรระหว่ำง

ประเทศท่ีตัง้อยูใ่นสำธำรณรัฐประชำชนชนจีน	

เช่น 	 ศูน ย์กลำงระหว่ำงประเทศด้ำน

กำรลดปัญหำควำมยำกจนในประเทศจีน	

(International	Poverty	Reduction	Center	

in	China	 หรือ	 IPRCC)	 เป็นต้น	 ล้วนเป็น

บทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจนี

ในการสนับสนุนประชาคมอาเซียน : ประสบการณ์

จากเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างประเทศ

ด้านการพฒันาชนบทและแก้ปัญหาความยากจน
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หน่วยงำน/องค์กำรท่ีมีบทบำทส�ำคัญใน

กำรสนับสนุนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ

ชนบทและแก้ปัญหำควำมยำกจนของ

ภมิูภำคตำ่งๆ	ทัว่โลก	รวมทัง้ภมิูภำคอำเซียน

ผู้ เขียนได้มีโอกำสเข้ำรับกำรสมัมนำ

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรพัฒนำ

เศรษฐกิจมหภำค	 กำรพัฒนำชนบทและ

แก้ปัญหำควำมยำกจนของประเทศตำ่งๆ	ใน

กลุ่มอำเซียนและภูมิภำคต่ำงๆ	 รวมทัง้

ศกึษำดงูำนกำรพฒันำชนบทและแก้ปัญหำ

ควำมยำกจนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	

จึงเห็นว่ำประสบกำรณ์ดังกล่ำวน่ำจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ ท่ีสนใจ	 รวมทัง้บุคลำกรท่ี

เก่ียวข้องหรือรับผิดชอบกรอบควำมร่วมมือ

อำเซียน

การพัฒนาความร่วมมืออาเซียน -

สาธารณรัฐประชาชนจนี

กลำ่วได้วำ่	กำรประชมุท่ีมีควำมส�ำคญั

ต่อกำรพัฒนำควำมร่วมมืออำเซียน	 -	

สำธำรณรัฐประชำชนจีนด้ำนต่ำงๆ	 ใน

ปัจจุบนั	 เกิดขึน้ในกำรประชุมครัง้แรกของ

คณะกรรมกำรควำมร่วมมืออำเซียน	 -	

สำธำรณรัฐประชำชนจีน	(ASEAN	-	China	

Joint	Cooperation	Committee	:	ACJCC)	

ระหว่ำงวันท่ี	 26	 -	 28	 กุมภำพันธ์	 2540	

ณ	กรุงปักก่ิง	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 ซึ่ง

ในกำรประชมุดงักลำ่วได้มีกำรพฒันำกลไก

กำรเจรจำควำมร่วมมือใน	5	ด้ำนร่วมกนั	คือ	

 ควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ี

ระดบัสงูด้ำนกำรเมือง	

 คณะกรรมกำรร่วม	 ASEAN	 -	

China	 ด้ำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและ

กำรค้ำ	

 ควำมร่วมมือ	 ASEAN	 -	 China	

ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	

 คณะกรรมกำรของอำเซียนใน

กรุงปักก่ิง	และ

 คณะกรรมกำรควำมร่วมมือ

อำเซียน	 -	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 หรือ	

ACJCC	

โดย	ACJCC	จะท�ำหน้ำท่ีประสำนงำน	

กำรเจรจำควำมร่วมมือทัง้	5	ด้ำนเข้ำด้วยกนั	

ในกำรประชุมดังกล่ำว	 ท่ีประชุมได้มีมติ

เห็นชอบในหลกักำรและข้อเสนอโครงกำร	

3	โครงกำร	ได้แก่	กำรแลกเปลี่ยนบคุคลำกร

ระหวำ่งอำเซียนและสำธำรณรัฐประชำชนจีน	

โครงกำรประชมุเชิงปฏิบตัิกำรควำมร่วมมือ

ด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำ	 และโครงกำร

แลกเปลี่ยนข้อมลูข่ำวสำรระหว่ำงอำเซียน

กบัสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 ซึง่ต่อมำจึงได้

พฒันำควำมร่วมมือด้ำนอ่ืน 	ๆเชน่	ควำมร่วมมือ

ในกำรพฒันำชนบทและขจดัควำมยำกจน	

เป็นต้น
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International Poverty Reduction Center 

in China หรือ IPRCC	และบทบาทใน

การสนับสนุนความร่วมมือในการแก้ปัญหา

ความยากจน

รัฐบำลสำธำรณรัฐประชำชนจีนและ

โครงกำรพฒันำแหง่สหประชำชำติ	 (United	

Nations	 Development	 Programme	 :	

UNDP)	 รวมทัง้องค์กำรพัฒนำระหว่ำง

ประเทศอ่ืนๆ	ได้ริเร่ิมท่ีจะจดัตัง้	 IPRCC	ขึน้	

ในปี	 พ.ศ.	 2547	 เพ่ือเป็นเวทีของกำร

แลกเปลี่ยนควำมรู้	 ข้อมูลข่ำวสำร	 และ

ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในประเดน็เร่ือง

กำรพฒันำและกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

สำธำรณรัฐประชำชนจีนให้ควำมส�ำคญั

ของ	 IPRCC	 อย่ำงมำก	 จะเห็นได้จำก

กำรประกำศเจตนำรมณ์และแถลงกำรณ์ของ

สำธำรณรัฐประชำชนจีนท่ีจะเป็นผู้ น�ำใน

กำรพฒันำควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศตำ่งๆ	

เพ่ือสร้ำงควำมมั่งคั่งให้กับประเทศต่ำงๆ	

ร่วมกัน	 (common	 prosperity	 through	

prevalent	development)	โดยประธำนำธิบดี

หจิูนเทำได้ประกำศในกำรประชมุในโอกำส

ครบรอบ	60	 ปี	 ขององค์กำรสหประชำชำติ	

ในปี	 2548	 และกำรประชมุเวทีกำรประชมุ	

สดุยอดอำเซียน	+	จีน	ญ่ีปุ่ น	และเกำหลี	ใน

ปีเดียวกนัว่ำ	 ได้มีกำรจดัตัง้	 IPRCC	ขึน้ใน

กรุงปักก่ิง	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	เพ่ือเป็น

องค์กำรท่ีสนบัสนนุกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในภมิูภำคตำ่งๆ	ของโลก	และจะเป็นเจ้ำภำพ

จดัเวทีสมัมนำผู้บริหำรระดบัสงูของอำเซียน	

+	3	(จีน	ญ่ีปุ่ น	และเกำหลี)	ในปี	พ.ศ.	2549	

เพ่ือแสวงหำควำมร่วมมือกบัประเทศต่ำงๆ	

เพ่ือลดปัญหำควำมยำกจน			

ในเดือนกรกฎำคม	พ.ศ.	2548	จงึได้มี

กำรลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำง	 the	

Chinese	State	Council	 Leading	Group	

Office	 of	 Poverty	 Alleviation	 and	

Development	 (LGOP)	 ของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	 และองค์กำรสหประชำชำติ	

(UNDP)	 เพ่ือจัดตัง้	 IPRCC	 ขึน้	 และเร่ิม

ด�ำ เ นินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรในเดือน

กมุภำพนัธ์	พ.ศ.	2549	โดยมีภำรกิจท่ีส�ำคญั	

คือ	กำรพฒันำควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ

ต่ำงๆ	 เพ่ือลดควำมยำกจนท่ีมีอยู่ทั่วโลก	

ด้วยกำรสนับสนุนทุนเ พ่ือกำรวิจัยเ ชิง

นโยบำย	กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำน

กำรลดควำมยำกจนของประเทศตำ่งๆ	และ

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศก�ำลงัพฒันำ

เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน	

IPRCC	จงึเป็นสถำบนัระหวำ่งประเทศ

ท่ีให้บริกำรใน	4	เร่ือง	คือ	

 กำรศึ กษำวิ จั ย เ ร่ื อ งกำ รลด

ควำมยำกจนของประเทศก�ำลงัพฒันำ

 กำ ร จั ด ก ำ ร ฝึ กอบ รม ใ ห้ กั บ

บคุลำกรท่ีท�ำงำนด้ำนกำรลดควำมยำกจน

และกำรพฒันำจำกทัว่โลก
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 จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ประสบกำรณ์ด้ำนกำรลดควำมยำกจน

ในรูปของกำรจดัประชมุ	สมัมนำ	เป็นต้น	

 พฒันำโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน

กำรลดควำมยำกจนกบัประเทศก�ำลงัพฒันำ

ในปีเดียวกันนัน้	 IPRCC	 ได้ขยำย

บทบำทกำรให้บ ริกำรดังกล่ำว 	 ไปยัง

ตำ่งประเทศเป็นครัง้แรก	โดยให้กำรสนบัสนนุ

ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ

ระหว่ำง	 LGOP	

กระทรวงเกษตร

และพฒันำชนบท

ของสำธำรณรัฐ

สั ง ค ม นิ ย ม

เ วี ย ด น ำ ม	

ส�ำนกังำนเลขำธิกำร

อำเซียน	 ธนำคำร

พัฒนำแห่งอำเซียน	 หรือ	 ADB	 สถำบัน

ธ น ำ ค ำ ร เ พ่ื อ ก ำ ร พัฒ น ำ 	 ( A s i a n	

Development	Bank	 Institution	 :	 ADBI)	

และ	 IPRCC	จดักำรสมัมนำในหวัข้อ	 “The	

3rd	Session	of	China		-		ASEAN	Forum	on	

Social	 Development	 and	 Poverty	

Reduction	 “ณ	 กรุงฮำนอย	 ประเทศ

สำธำรณรัฐสงัคมนิยมเวียดนำม	ซึง่ในครัง้นัน้

ผู้ เ ขี ยนและ เ จ้ ำห น้ำ ท่ีจำกส� ำนัก งำน

ปลัดกระทรวงมหำดไทยและกรมต่ำงๆ

ของกระทรวงมหำดไทยจ�ำนวนหนึ่งได้มี

โอกำสเดินทำงไปเข้ำร่วมสมัมนำดงักล่ำว

ด้วย		

ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานการพัฒนาชนบทและแก้ไข

ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น ใ น ป ร ะ เ ท ศ

สาธารณรัฐประชาชนจนี

ในปี	 2552	ผู้ เขียนร่วมกบัผู้แทนจำก

กรมกำรปกครอง	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชำติ	

แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง

กำรพัฒนำสังคม

และควำมมั่นคง

ของมนุษย์	 ได้มี

โ อกำส เ ข้ ำ ร่ วม

สมัมนำเชิงปฏิบตักิำร	

หวัข้อ	Workshop	

on	 Poverty	 Reduction	 Policy	 and	

Practices	 for	 South	 Pacific	 and	Asian	

Countries	 ระหว่ำงวันท่ี	 31	มกรำคม	 -			

8	 กุมภำพันธ์	 2553	ณ	 เมืองหนำนหนิง	

เ ข ต ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง ก ว ำ ง สี 	 จ้ ว ง	

(Guangxi	 Zhuang)	 ประเทศสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เจ้ำหน้ำท่ี

ของรัฐจำกประเทศสมำชิกภมิูภำคตำ่งๆ	 ได้

เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	และแลกเปลีย่น

ประสบกำรณ์ด้ำนนโยบำยและกำรแก้ปัญหำ
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ควำมยำกจนระหว่ำงกนั	 และสำมำรถริเร่ิม

แนวคิดใหม่ๆ 	 ในกำรพัฒนำนโยบำย

กำรพฒันำชนบทและแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในประเทศของตนเอง	ในกำรประชมุดงักลำ่ว

มีผู้ เ ข้ำร่วมประชุมจำกภูมิภำคอำเซียน	

เอเชียใต้	และแปซฟิิกใต้จำก	9	ประเทศ	ได้แก่	

ประเทศไทย	 ลำว	 อินโดนีเซีย	 ฟิลิปปินส์	

เวียดนำม	บงัคลำเทศ	วำนอูำต	ูตองกำ	และ

ฟิจิ	รวม	22	คน	โดยคำดหวงัวำ่ผู้ เข้ำประชมุ	

สิ่งท่ีเรียนรู้จำกกำรประชุมดังกล่ำว	 คือ	

นโยบำยและประสบกำรณ์ในกำรแก้ปัญหำ

ควำมยำกจนของประเทศสมำชิกอำเซียน	

รวมทัง้ประเทศบังคลำเทศไม่แตกต่ำงกัน

มำกนัก	 เช่น	 ภำครัฐมีบทบำทส�ำคัญใน

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน	 กำรสนับสนุน

แนวคิดเร่ืองกำรมีส่วนร่วมจำกทกุภำคส่วน	

กำรจดัตัง้กองทนุเพ่ือชมุชน	หรือคนจน	แต่

ในประเทศหมู่เกำะแปซิฟิกใต้ยงัอยู่ในช่วง

เร่ิมต้นด�ำเนินกำร	เชน่	อยูใ่นชว่งกำรพฒันำ

นโยบำยและแผนพฒันำชนบท	เป็นต้น	

อย่ำงไรก็ดี	 สำระส�ำคญัของนโยบำย

แก้ปัญหำควำมยำกจนของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำงย่ิง	

ดงันี ้

 สิ่งท่ีเป็นหวัใจส�ำคญัของกำรแก้

ปัญหำควำมยำกจน	คือ	รัฐบำลต้องตระหนกั

วำ่	กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน	 คือกำรแสดง

เจตนำรมณ์ทำงกำรเมือง	 (political	 will)	

ดงันัน้	รัฐบำลต้องมีบทบำทน�ำในกำรพฒันำ

เพ่ือลดควำมยำกจน	 และต้องก�ำหนดให้

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

เป็นภำรกิจท่ีส�ำคญัในกำรพฒันำเศรษฐกิจ

และสงัคม

 ลักษณะเด่นของนโยบำยลด

ควำมยำกจนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	

คือ	 กำรแบ่งกำรด�ำเนินนโยบำยออกเป็น

ช่วงเวลำ	 และก�ำหนดวตัถุประสงค์รวมทัง้

เป้ำหมำยในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงชัดเจน	

ได้แก่	ในชว่งแรก	ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำ

ชนบทแบบครอบคลมุ	(ยงัไม่ระบเุป้ำหมำย

ท่ีชัดเจน)	 ระยะต่อมำให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรพฒันำเขตท่ีมีคนจนอำศยัอยูจ่�ำนวนมำก	

(poor	counties)	ระยะตอ่มำให้ควำมส�ำคญั

กบักำรเพ่ิมผลผลติและยกระดบัคณุภำพชีวติ

ในภมิูภำคหลกัของประเทศ	และระยะตอ่มำ

เน้นกำรพฒันำไปท่ีหมูบ้่ำนยำกจน	

 กำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรใช้

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ในกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน	เชน่	ควำมรู้ทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในกำรปรับปรุง

สภำพแวดล้อมของพืน้ท่ีของคนยำกจน	เชน่	

เป็นพืน้ท่ีเสื่อมโทรม	ไมมี่ควำมอดุมสมบรูณ์

เพียงพอตอ่กำรยงัชีพ	หรืออยูใ่นสภำพแวดล้อม

ท่ีมีควำมเสี่ยงท่ีต้องเผชิญกับภยัพิบตัิจำก

ธรรมชำติ	 โดยเห็นว่ำสภำพธรรมชำติและ

ภยัพิบตัิทำงธรรมชำติจะเป็นปัจจยัท่ีท�ำให้
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คนยำกจน	หรือเม่ือหลดุพ้นจำกควำมยำกจน

แล้ว	 มีควำมเสี่ยงท่ีจะกลับไปเผชิญกับ

ควำมยำกจนอีก	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน

จงึให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำสภำพแวดล้อม

ให้เอือ้ต่อกำรด�ำรงชีวิตท่ีมีคณุภำพชีวิตท่ีดี	

รวมทัง้กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ

คนในกลุม่ตำ่งๆ	ในกำรรับมือกบัภยัพิบตัทิำง

ธรรมชำติ

นโยบำยดังกล่ำว	 ท�ำให้สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนสำมำรถลดสดัสว่นคนจนจำก

ร้อยละ	 14.8	 ในปี	พ.ศ.	 2528	 เหลือเพียง

ร้อยละ	 1.6	 ในปี	 พ.ศ.	 2550	 อย่ำงไรก็ดี	

ประเด็นท่ียังเป็นปัญหำและควำมท้ำทำย

ของนโยบำยแก้ปัญหำควำมยำกจนของ

สำธำรณรัฐประชำชนจีน	ซึง่เป็นควำมท้ำทำย

ของเกือบทกุประเทศ	รวมทัง้ประเทศไทย	คือ	

กำรรักษำอตัรำกำรเจริญเตบิโตทำงเศรษฐกิจ

ต่อไป	 ในขณะท่ีต้องให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรลดชอ่งวำ่งระหวำ่งคนรวยและคนยำกจน	

รวมทัง้กำรค�ำนึงถึงข้อห่วงใยของกระแส

สงัคมโลกในเร่ืองปัญหำสิง่แวดล้อม

ตอ่มำ	ผู้ เขียนได้มีโอกำสได้รับทนุจำก

กระทรวงกำรค้ำของสำธำรณรัฐประชำชนจีน

เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหวัข้อ	Regional	

Mac roeconom ic 	 P l ann i ng 	 and	

Infrastructure	 Development	 ซึ่งจัดโดย	

The	 Academy	 of	 Macroeconomic	

Research	of	National	Development	and	

Reform	Commission	 of	 the	 People’	 s	

Republic	of	China	ระหวำ่งวนัท่ี	15	ตลุำคม	

-	4	พฤศจิกำยน	2553	เพ่ือศึกษำแนวทำง

กำรพฒันำประเทศของสำธำรณรัฐประชำชนจีน	

ภำยใต้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชำติ	5	ปี		ฉบบัท่ี	12	(พ.ศ.2554	-	2558)	

ซึ่ ง ในค รั ง้นั น้ 	 มีผู้ รับทุนประกอบด้วย

นกัเศรษฐศำสตร์	นกัวิเครำะห์นโยบำยและ

แผน	 วิศวกรท่ีรับผิดชอบโครงกำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพืน้ฐำนจำก	 18	 ประเทศ	 ได้แก่	

เมียนมำร์	กมัพชูำ	เวียดนำม	ฟิลปิปินส์	ลำว	

มองโกเลีย	ศรีลงักำ	อซุเบกิสถำน	บำลำรุส	

เซอร์เบีย	มำซโิดเนีย	ปำเลสไตน์	ซดูำน	ซีรำ	-			

ลีโอน	 อกูำนดำ	 กำนำ	 ไมยครอนีเซีย	 และ

ประเทศไทย	(ผู้แทนจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

พฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชำต	ิและ

กระทรวงมหำดไทย)	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สนบัสนนุให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์กำรพฒันำระหวำ่งสำขำกำรพฒันำ



110 < วารสารดำารงราชานุภาพ

ตำ่งๆ	 และระหว่ำงประเทศในภมิูภำคตำ่งๆ	

รวมทัง้กำรพฒันำควำมร่วมมือด้ำนกำรลงทนุ

ระหวำ่งประเทศ

ส�ำหรับเป็นทิศทำงกำรพฒันำประเทศ

ของสำธำรณรัฐประชำชนจีนภำยใต้กำรปฏิรูป

ระบบเศรษฐกิจจำกระบบกำรวำงแผนจำก

สว่นกลำง	(planned	economy)	ไปสูร่ะบบ

ท่ีผสมผสำนระหว่ำงกำรวำงแผนจำก

สว่นกลำง	 (ก�ำหนดแนวทำงเชิงยทุธศำสตร์

ในกำรพฒันำประเทศ)	 และกำรขบัเคลื่อน

ด้วยกลไกตลำด	(market	mechanism)	ซึง่

จะน�ำไปสูก่ำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืน	และกำรลด

ปัญหำควำมยำกจนในรูปของควำมเหลือ่มล�ำ้

ระหว่ำงคนรวยและคนจน	นัน้	 สำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนให้ควำมส�ำคัญกับประเด็น

ตำ่งๆ	ดงันี	้

 ให้ควำมส�ำคญักบัมิติกำรพฒันำ

อย่ำงรอบด้ำน	 (inclusive	 development)	

ด้วยนโยบำยท่ีเรียกว่ำ	 ‘opening	 up’	 หรือ

กำรเปิดโอกำสให้ภำคสว่นตำ่งๆ	 มีสว่นร่วม

ในกำรพฒันำรวมทัง้กำรส่งเสริมกำรลงทนุ

ในตำ่งประเทศ	(go	out	strategy)	เพ่ือพฒันำ

ไปสู่ประเทศสังคมนิยมท่ีมีควำมทันสมัย	

(Socialist	 Modernization)	 และบรรลุ

ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีค�ำนึงถึง

สิง่แวดล้อม	(Green	Growth)	กำรเป็นระบบ

เศรษฐกิจคำร์บอนต�่ำหรือระบบเศรษฐกิจ

สีเขียว	(Low	Carbon	or	green	economy)	

และกำรพัฒนำท่ีคนในสงัคมได้รับผลจำก

กำรพฒันำอยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม

 สำธำรณรัฐประชำชนจีนตระหนกั

ถึงควำมส�ำคญัของ	 soft	 power	 ในรูปของ

กำรใช้มิติทำงวฒันธรรมจีนท่ีมีเอกลกัษณ์

โดดเดน่เป็นเคร่ืองมือในกำรกระตุ้นกำรพฒันำ

เศรษฐกิจในระดับต่ำงๆ	 เช่น	 ภำพยนตร์	

ดนตรี		อำหำร	เป็นต้น	ซึง่ประเทศอ่ืนๆ	เชน่	

เกำหลี	ญ่ีปุ่ น	ประสบควำมส�ำเร็จมำแล้ว

 กำรเน้นให้เหน็ควำมพยำยำมของ

สำธำรณรัฐประชำชนจีนท่ีจะใช้นโยบำย

กำรพฒันำเศรษฐกิจมหภำคในระดบัภมิูภำค	

(Regional	Macroeconomic	Development)	

เพ่ือลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรพฒันำระหว่ำง

ภมิูภำคตำ่งๆ	ของประเทศ	บนหลกักำรส�ำคญั	

คือ	 กำรพัฒนำท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์

ตอ่ประชำชนในพืน้ท่ี	(people	first)	ค�ำนึงถึง

ศกัยภำพของพืน้ท่ี	 (area	 -	 based)	 และ

กำรประสำนกำรท�ำงำนร่วมงำนระหว่ำง

รัฐบำลกลำง	ภมิูภำค	 และท้องถ่ิน	 รวมทัง้

ภำคส่วนต่ำงๆ	 และชุมชนในพืน้ท่ี	 โดยใช้

กลไกกำรจัดกำรในรูปแบบต่ำงๆ	 ได้แก่	

กำรวำงแผนพัฒนำในรูปของกลุ่มเมือง	

(city	 cluster)	 กำรพฒันำควำมร่วมมือใน

กำรพฒันำระหวำ่งภมิูภำคตำ่งๆ	ของประเทศ	

และกำรพัฒนำท่ีค� ำนึงถึ งระบบนิ เวศ	

(ecosystem	 based)	 และกำรใช้นโยบำย

พฒันำโครงสร้ำงพืน้ฐำน	 (ทัง้กำรก่อสร้ำง

สำธำรณปูโภค	สำธำรณปูกำร	และกำรคมนำคม	

โดยเฉพำะรถไฟควำมเร็วสงู	 และโครงสร้ำง

พืน้ฐำนทำงสงัคม	 (social	 infrastructure)	
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เชน่	ระบบกำรศกึษำ	สำธำรณสุข	เป็นต้น)	

เ ป็นเค ร่ืองมือในกำรพัฒนำในหลำยมิต	ิ

ได้แก่	กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	(stimulus	

economic	package)	ในชว่งท่ีประเทศก�ำลงั

เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจโลก	 ทัง้ยังเป็นกำร

สนบัสนนุอตุสำหกรรมก่อสร้ำงภำยในประเทศ	

และกำรลงทุนในต่ำงประเทศ	 รวมถึง

กำรสร้ำงเครือขำ่ยคมนำคมและควำมร่วมมือ

ในกำรพัฒนำระหว่ ำ งภู มิ ภำคต่ ำ งๆ	

ในประเทศและภมิูภำคประเทศ	เชน่	ภมิูภำค

อำเซียน	 (ASEAN)	 อนุภูมิภำคลุ่มน�ำ้โขง	

(GMS)	เป็นต้น	

ในปัจจุบนั	 เรำจึงเห็นกำรลงทนุด้ำน

โครงสร้ำงพืน้ฐำนของสำธำรณรัฐประชำชนจีน

ในภมิูภำคตำ่งๆ	ทัว่โลก	โดยเฉพำะกำรขยำย

เครือขำ่ยรถไฟควำมเร็วสงู	ภำยใต้ยทุธศำสตร์

กำรสง่เสริมกำรลงทนุในประเทศตำ่งๆ	หรือ	

go	 out	 strategy	 ซึ่งจะได้ประโยชน์ทัง้

เศรษฐกิจภำยในประเทศและกำรพัฒนำ

ควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ	โดยเฉพำะใน

ภูมิภำคลุ่มน�ำ้โขงและประชำคมอำเซียน	

ส่ ว นป ร ะ เ ด็ น ก ำ รพัฒนำชนบทและ

กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนท่ีผู้ เขียนเห็นว่ำ

สอดคล้องกับ ทิศทำงกำรพัฒนำของ

ประเทศไทย	 คือ	 กำรน�ำแนวคิดเ ร่ือง	

กำรพฒันำบนฐำนศกัยภำพของพืน้ท่ี	 (area	 -	

based	 management)	 เพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรของประชำชนในพืน้ท่ีในรูป

ของกำรจดักลุม่เมือง	(city	cluster)	มำเป็น

เคร่ืองมือในกำรบริหำรกำรพฒันำเศรษฐกิจ

ของภมิูภำคตำ่งๆ	ของประเทศ	ซึง่นอกจำก

จะกระตุ้นกำรเจริญเติบโตในระดบัมหภำค

ของประเทศแล้ว	 ยังช่วยในกำรกระจำย

ควำมเจริญไปสูช่นบทและลดควำมเหลือ่มล�ำ้

ในกำรพฒันำประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ	 แต่

ประเด็นท่ีผู้ เขียนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ

และเป็นประเด็นท่ีประเทศไทยควรให้

ควำมส�ำคญั	คือ	กำรใช้ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์

และเทคโนโลยีในกำรแก้ปัญหำข้อจ�ำกดัด้ำน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี

ท่ีเป็นสำเหตขุองควำมยำกจน	 เชน่	 พืน้ท่ีสงู

ห รื อ พื น้ ท่ี ท่ี ไ ม่ มี คุณภำพ เ พีย งพอต่ อ

กำรเกษตรกรรม	เป็นต้น	เพ่ือให้พืน้ท่ีดงักลำ่ว

มีศกัยภำพในกำรพฒันำ	หรือรองรับควำมเสีย่ง

จำกภยัพิบตัติำ่งๆ	เชน่	ปัญหำน�ำ้ทว่ม	พำย	ุ

กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง	เป็นต้น	รวมทัง้กำรพฒันำ

ควำมร่วมมือระหวำ่งภมิูภำคท่ีมีควำมเจริญ

มำกกวำ่กบัภมิูภำคท่ีมีควำมเจริญน้อยกวำ่

เพ่ือพฒันำผลประโยชน์ร่วมกนั	เชน่	กำรพฒันำ

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระหว่ำงภำค

ตะวนัออกและภำคตะวนัตกของสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีน	เป็นต้น

สำธำรณรัฐประชำชนจีนจงึเป็นหุ้นสว่น

กำรพฒันำท่ีส�ำคญัของประชำคมอำเซียน	

ทัง้ในรูปของกำรสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบกำรณ์กำรพัฒนำระหว่ำง

ประเทศสมำชิกอำเซียน	และระหวำ่งภมิูภำค

อำเซียนกบัภมิูภำคอ่ืนๆ	 รวมทัง้กำรสง่เสริม
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กำรลงทนุด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ	 เพ่ือ

พัฒนำเครือข่ำยคมนำคม	 ซึ่งจะน�ำไปสู่

กำรพฒันำควำมร่วมมือในด้ำนอ่ืนๆ	ต่อไป	

ผู้ ท่ีสนใจเข้ำร่วมประชมุแลกเปลี่ยนควำมรู้	

ประสบกำรณ์ตำ่งๆ	รวมทัง้พฒันำควำมร่วมมือ

ระหว่ำงกัน	 โดยเฉพำะท่ีจัดโดย	 IPRCC	

สำมำรถเข้ำไปติดตำมก�ำหนดกำร	หรือองค์

ควำมรู้ตำ่งๆ	ได้ตำมเวบ็ไซต์ของ	IPRCC
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