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บทบรรณาธิการ

 

 วารสารด�ารงราชานุภาพได้เคยน�าเสนอบทความต่างๆ เกี่ยวกับเร่ืองอาเซียนมาแล้ว 

หลายแง่มุม แต่การเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจที่ส�าคัญ 

ในหลายด้าน และครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย จึงยังคงมีประเด็นส�าคัญที่จะน�ามาเสนออย่าง 

ต่อเนื่องอีกหลายเรื่องราว

 ส�าหรับฉบับนี้ เนื้อหาส่วนใหญ่จะน�าเสนอเกี่ยวกับภารกิจและการเตรียมความพร้อมของ

จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดนซึ่งต่อไปจะเป็นพื้นที่หน้าด่าน ที่จะรับผลกระทบจากการเข้าสู่

อาเซียนก่อนพื้นที่อื่นๆ โดยฉบับนี้น�าเสนอการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชายแดนทั้ง 4 ภาค  

คือ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสงขลา นอกจากน้ันยังมีเรื่องราว 

จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ กรมอาเซียน ซึ่งจะฉายภาพมุมกว้างให้ได้เข้าใจและ 

รู้จักความเป็นอาเซียนมากขึ้น อีกทั้งเรื่องของประเทศสมาชิกอาเซียนและอาเซียนบวก 3 ที่จะได้ 

น�ามาเสนอในหลากหลายมุมมอง

 กองบรรณาธิการขอขอบคณุเจ้าของบทความทกุท่านทีใ่ห้ความอนเุคราะห์ และเหน็ประโยชน์ 

ในการเผยแพร่ความรู้ผ่านวารสารด�ารงราชานุภาพ โดยบทความทุกเร่ืองจะน�าเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
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ด้วยอีกทางหนึ่ง หากท่านมีข้อเสนออื่นใดเกี่ยวกับการด�าเนินงานวารสารด�ารงราชานุภาพ  

ทางกองบรรณาธิการยินดีรับฟังข้อเสนอแนะด้วยความยินดี

    กองบรรณาธิการ





สารบัญ

 1.  ประชาคมอาเซียน  กรมอาเซียน 1

 2.  ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน : นิภาพรรณ เจนสันติกุล  19

  ร่างตัวแบบในการน�าไปปฏิบัติ ไชยณัฐ ด�าดี  

 3. จังหวัดกาญจนบุรี โอกาสผลกระทบและการเตรียม  จังหวัดกาญจนบุรี 25

   ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    

 4.  จังหวัดตากเปิดประตูสู่อาเซียน จังหวัดตาก 37

 5.  บึงกาฬ 77 เปิดประตูสู่อาเซียน จังหวัดบึงกาฬ  42

 6.  จังหวัดสงขลา : ศักยภาพ โอกาส และการเตรียม  จังหวัดสงขลา 56

   ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 7.  วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน วัชรพงษ์ จิโสะ  77

 8.  ประสบการณ์การศึกษาดูงานสาธารณรัฐ ดร.สุชาดา วัฒนา  83

   สังคมนิยมเวียดนาม 

 9.  เกาหลีเพื่อนเก่าพัฒนาประเทศอย่างไร สุดจิต นิมิตกุล 97



 1ประกอบด้วยบรูไนฯ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 

สิงหาคม 2510 โดยการลงนามปฏิญญากรุงเทพของสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

 2การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) (กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ) 

พฤศจิกายน 2555, หน้า 1.

 3คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 24 สิงหาคม 2553 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

การต่างประเทศเป็นประธาน และมีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นกรรมการ มีภารกิจ (1) ก�าหนดหรือเสนอแนะนโยบาย และ 

ท่าทีของไทยในกรอบความร่วมมืออาเซียน (2) ประสานนโยบายและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน และ (3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับประชาชน

ประชาคมอาเซียน

 ประเทศสมาชกิ “สมาคมประชาชาต ิแห่ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 10 ประเทศ1 หรือ 

“อาเซียน” มีเป้าหมายจะก้าวไปสู ่การเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (ค.ศ. 2015) 

ประกอบด้วยสามด้านหลกั ได้แก่ (1) ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Political-Security Community: APSC) (2) 

ประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยน  (ASEAN 

Economic Community: AEC) และ (3) 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

วิสัยทัศน์ร่วมของผู้น�าอาเซียน คือ การสร้าง

ประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการ

แข่งขันสูง มีกฎกติกาในการท�างาน และมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการสร้างประชาคมอาเซียน) เป้าหมายหลัก

ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน คือ  

การสร้างประชาคมที่มีความแข็งแกร่ง มีความ

เจรญิรุง่เรอืงทางเศรษฐกจิ สามารถสร้างโอกาส

และรับมือสิ่งท้าทาย ทั้งด้านการเมือง ความ

มั่นคง เศรษฐกจิ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้

อย่างรอบด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

ท่ีดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้

อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และประชาชนใน

อาเซียนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน2

 บทความนีจ้ะกล่าวถงึประชาคมอาเซยีน

ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ความเป็นมาของ

ประชาคมอาเซียน (2) สามด้านหลักของ

ประชาคมอาเซียน (3) ความคืบหน้าของ

การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนใน

แต่ละด้าน ซึ่งส่วนหน่ึงเรียบเรียงจากผลการ

ประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ3 ครั้งที่ 

3/2555 เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2555 ณ ห้องวเิทศ

สโมสรส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ และ  

(4) บทสรุป
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1. ความเป็นมา

ส�ำนักงำนใหญ่ของอำเซียนตั้งอยู่ที่ กรุงจำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย

 4ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (กรุงเทพฯ: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ)  

 เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้น�าอาเซียนได้

รบัรองเอกสารวสิยัทศัน์อาเซยีน 2020 (ASEAN 

Vision 2020) เพื่อก�าหนดเป้าหมายว่า ภายใน

ปี 2563 (ค.ศ. 2020) อาเซียนจะเป็น

 1)  วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ - A Concert of Southeast Asian Nations

 2)  หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต 

- A Partnership in Dynamic Development

 3)  มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก  

- An Outward-looking ASEAN และ

 4)  ชุมชนแห่งสังคมที่ เอื้ออาทร - A 

Community of Caring Societies4

 ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน  

ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่เมือง

บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู้น�าอาเซียนได้ตอบ

สนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียนเพิ่มเติม 

โดยได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ

อาเซียน ฉบับท่ี 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบให้

มีการจัดตั้ งประชาคมอาเซียน (ASEAN 

Community) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) 

ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 

Polit ical-Security Community: APSC) 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community: ASCC) 
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 อย่างไรก็ดี ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน  

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ที่เมือง

เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น�าอาเซียนได้ลงนาม

แถลงการณ์เซบูเห็นชอบให้เร่งรัดการรวมตัว

เป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 

2015) เพ่ือให้อาเซียนสามารถปรับตัวและ

จัดการกับประเด็นท ้าทายของทุกมิติ ใน

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้ งนี้  อาเซียนได ้จัดท�าแผนงานการจัดตั้ ง

ประชาคมอาเซียน (Roadmap for ASEAN 

Community 2015) ซึ่งผู้น�าอาเซียนได้รับรอง

เมือ่วันที ่1 มนีาคม 2552 ในการประชมุสดุยอด

อาเซียน ครั้งที่ 14 ที่ชะอ�า-หัวหิน ในขณะท่ี

ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียน อาเซียน 

ให ้ความส�าคัญกับการเร ่ งรัดการปฏิบัติ 

ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียน  

โดยเฉพาะการเร่งรัดการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 

เพือ่ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตภายในภมูภิาคเป็น

หลัก และลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน 

ในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความส�าคญักบัการพฒันา

เศรษฐกิจเพื่อให้มีความเสมอภาคกันระหว่าง

สมาชกิมากข้ึน ทัง้นี ้ล่าสดุในการประชมุสุดยอด

อาเซียน ครั้งที่ 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 

ทีก่รงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ผูน้�าอาเซียนได้

ตกลงทีจ่ะก�าหนดวนัทีอ่าเซยีนจะเป็นประชาคม

อาเซียนอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ธันวาคม 

2558

2. สามด้านหลักของประชาคมอาเซียน

 2.1 ประชาคมการเมอืงและความมัน่คง

อาเซียน มีเป้าหมายที่ส�าคัญ ได้แก่ 

   2.1.1  มีกติกาและมีการพัฒนา 

ค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน โดยยึดมั่น 

หลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายใน 

และการส่งเสริมค่านิยมของประชาคมควบคู ่

กันไป 

   2.1.2  มีความเป็นเอกภาพ ความ

สงบสุข ความแข็งแกร่ง และมีความรับผิดชอบ 

ร่วมกนัเพือ่แก้ไขปัญหาความมัน่คงทีค่รอบคลมุ

ในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนพึ่งพาอาศัย

กลไกของตนมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาและ

ความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาค 

    2.1.3  มพีลวัตและมปีฏิสัมพนัธ์กบั

นอกภูมิภาคอาเซียน

 2.2 ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  

มีเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 

   2.2.1  การเป็นตลาดและฐานการ

ผลิตเดียวส�าหรับประชากร 600 ล ้านคน 

ในอาเซียน โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 

การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ อย่าง

สะดวกมากขึ้น และมีการไหลเวียนอย่างเสรี 

ยิ่งขึ้นส�าหรับเงินทุน 

    2.2.2  การสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน โดยให้ 

ความส�าคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วย
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ส่งเสริมการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิในเรือ่งต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม  

การคุม้ครองผูบ้รโิภค  สทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญา 

และนโยบายภาษี รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน เป็นต้น 

   2.2.3  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริม 

SMEs และการเสรมิสร้างขีดความสามารถของ

ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านโครงการ อาทิ 

โครงการริเริ่มเพ่ือการรวมกลุ ่มของอาเซียน 

(Initiative for ASEAN Integration: IAI) เพือ่ลด

ช่องว่างทางการพฒันา รวมถงึการส่งเสรมิความ

ร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างภาครัฐและภาค

เอกชน

   2 .2 .4  การบู รณาการ เข ้ ากับ

เศรษฐกิจโลก โดยเน้นการปรบัประสานนโยบาย

เศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอก

ภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่าง

ชดัเจน รวมทัง้ส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายในด้าน

การผลิต/จ�าหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยง

กับเศรษฐกิจโลก

 2.3  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซยีน มเีป้าหมายให้อาเซยีนเป็นประชาคมท่ี

มปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง สงัคมทีเ่อือ้อาทรและ

แบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีความเป็นอยู่ที่ดี 

และมีการพัฒนาในทุกด ้านเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม

 5เรียบเรียงจากผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องวิเทศสโมสร 

ส่วนที่ ๒ กระทรวงการต่างประเทศ

อัตลักษณ์ของอาเซียน โดยให้ความส�าคัญกับ

การด�าเนินการใน 6 ด้าน ได้แก่

   2.3.1  การพัฒนามนุษย์ 

   2.3.2  การคุ้มครองและสวัสดิการ

สังคม 

   2.3.3  สิทธิและความยุติธรรมทาง

สังคม 

   2.3.4  ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

   2.3.5  การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน 

   2.3.6  การลดช ่องว ่างทางการ

พัฒนา

3. ความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนในแต่ละด้าน5

 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความคืบหน้าของ

การด�าเนินงานของอาเซยีนและประเทศไทย ใน

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ความคืบหน้า

ของประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

(2) ความคบืหน้าของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(3) ความคืบหน้าของประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (4) ความคืบหน้าด้านการ

เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN 

Connectivity) และ (5) ความคืบหน้าด้านการ

ประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน

 3.1  ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (กระทรวงการต่างประเทศเป็น

หน่วยประสานงานหลัก โดยด�าเนินงานร่วมกับ
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หน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ของประเทศไทย 

ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย 

และกระทรวงยุติธรรม)

   3.1.1 ภาพรวม ในปี 2555 นี้ โดย

เฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 ที่กรุงพนมเปญ 

ประเทศกัมพูชา อาเซียนได้มีพัฒนาการที่ดี ใน

การด�าเนินการตามแผนการจัดตั้งประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีการ

สร้างกฎเกณฑ์ บรรทัดฐาน และความร่วมมือ

กับต่างประเทศ อาทิ

      (1) ก า ร จั ด ตั้ ง ส ถ า บั น

อาเซียนเพ่ือสันติภาพและความสมานฉันท์ 

( A S E A N  I n s t i t u t e  o f  P e a c e  a n d 

Reconciliation) อย่างเป็นทางการ มสี�านกังาน

อยูท่ี ่กรงุจาการ์ตา ประเทศอินโดนเีซยี มีภารกจิ

ในการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริม

สันติภาพในภูมิภาค และไม่มีหน้าที่ในการ 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างกันในอาเซียน

      (2) ด ้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  

มกีารจดัท�าปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน 

(ASEAN Human Rights Declaration: AHRD) 

นับเป็นเอกสารส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนฉบับ

แรกของอาเซียน แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานของ

อาเซียนในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนให้กับประชาชนอาเซียน

       (3) ด้านการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิ ประเทศไทยมบีทบาทส�าคญัในการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน 

ยาเสพตดิสมยัพเิศษ เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2555 

ซึ่งท่ีผ่านมาไม่เคยมีการประชุมระดับรัฐมนตรี  

มแีต่การประชมุในระดบัเจ้าหน้าท่ีอาวโุสเท่าน้ัน 

โดยที่ประชุมย�้าถึงความส�าคัญที่จะท�าให้ 

อาเซยีนเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี 2558 

ซึ่งจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึงการ 

สกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดน

      (4 )  ด ้ านการค ้ามนุษย ์ 

ประเทศไทยผลักดันให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติ

การระดับภูมิภาค (Regional Plan of Action) 

ควบคูไ่ปกบัการจดัท�าอนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วย

การต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention 

on Trafficking in Persons) เพื่อเป็นกรอบ 

ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในระดับภูมิภาค 

       (5)  ประ เด็นทะ เลจีน ใต ้ 

อาเซียนยังเผชิญกับความท้าทายในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยในฐานะประเทศ 

ผู ้ประสานงานความสัมพันธ ์อาเซียน-จีน  

ได้ผลักดันให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส

อาเซียน-จีน เพื่อรักษาพลวัตการเจรจาท่ี

สร้างสรรค์และพิจารณาแนวทางการส่งเสริม
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ความร่วมมือระหว่างอาเซียน-จีนในด้านต่างๆ 

ที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองฝ่าย รวม

ถงึการหารือแนวทางในการจดัท�าแนวปฏบิตัใิน

ทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South 

China Sea) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความไว้

เนื้อเชื่อใจและการเจรจาหารือระหว่างประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

   3.1.2 ในส่วนการด�าเนินการของ

ประเทศไทย มีพัฒนาการที่ส�าคัญ อาทิ

      (1)  การจัดท�าแนวปฏิบัติ

และแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2556-2558) ของ

กระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นประชาคมอาเซยีน โดยในปี 2556 กระทรวง

กลาโหมจะด�าเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่เป็น

รูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะการฝึกร่วมผสมกับ

กลุ่มประเทศอาเซยีน อาท ิความมัน่คงทางทะเล 

การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัย

พิบัติ การแพทย์ทหาร การรักษาสันติภาพ และ

การต่อต้านการก่อการร้าย เป็นต้น

       (2)  การเสริมสร ้างความ 

ร่วมมอืด้านการจดัการภยัพิบัต ิซึง่มกีรมป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย

เป็นหน่วยประสานหลักของประเทศ และม ี

หน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนด้าน

การจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on 

Disaster Management: ACDM) ด้วย 

      (3)  การจัดการฝึกซ้อมการ

บรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบ ARF (ASEAN 

Regional Forum Disaster Relief Exercise: 

ARF DiREx) โดยประเทศไทยและเกาหลีใต้  

จะร่วมกันจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2556  

ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีเพือ่เสรมิสร้างศกัยภาพในการ

แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และความร่วมมือระหว่าง

ทหารและพลเรือน

 3.2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลัก 

โดยด�าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานด้านเศรษฐกจิ

อื่น ๆ ของประเทศไทย อาทิ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สาร และกระทรวงการท่องเทีย่วและ

กีฬา เป็นต้น)

   3.2.1  ภ า พ ร ว ม  อ า เ ซี ย น มี

พฒันาการในการด�าเนินการตามแผนการจดัตัง้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ

      (1)  ป ัจจุบันอาเซียนอยู ่

ระหว่างการจดัท�าตวัชีว้ดัผลการด�าเนินงานตาม

แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC Scorecard) ระยะที่ 3 (ปี 2555-2556) 

ซึ่งตามข้อมูลที่ปรากฏ ประเทศไทยสามารถ

ด�าเนินการไปได้ร้อยละ 84.6 และอยู่ระหว่าง

การด�าเนินการปรับมาตรฐานและความ
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สอดคล้องในเรื่องพิกัดศุลกากร การอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า ระบบการรับรองถิ่น

ก�าเนิดสินค้าด้วยตัวเอง มาตรฐานของ SME 

และการจัดท�าระบบข ้อมูลศุลกากรทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ ณ จดุเดยีว หรอื “ASEAN Single 

Window” 

      (2)  อาเซียนประสบความ

ส�าเร็จในการจัดท�าความตกลงอาเซียนว่าด้วย

การเคล่ือนย ้ายบุคคลธรรมดา (ASEAN 

Agreement on the Movement of Natural 

Persons) ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 

2555 เพื่อส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้

เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่ประสงค์จะให้

บรกิารในประเทศสมาชกิในสาขาทีเ่กีย่วกับการ

ค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน โดยข้อ

ผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้าย

บุคลากร 2 ประเภท คือ ผู้เยี่ยมเยือนทางธุรกิจ 

(Business Visitor) และผูโ้อนย้ายภายในบรษิทั 

(Intra-Corporate Transferee) โดยครอบคลุม

การเคลื่อนย้ายบุคลากรใน 25 สาขา อาทิ 

บรกิารวศิวกรรม บรกิารคอมพวิเตอร์ บรกิารวจิยั

และการพัฒนา บริการด้านการเงิน บริการด้าน

โทรคมนาคม บริการด้านสุขภาพ และบริการ

ด้านโรงแรม เป็นต้น 

      (3)  ส� า ห รั บ ค ว า ม ต ก ล ง

อาเซียนว ่าด ้วยการค ้าบริการ (ASEAN 

Framework Agreement on Trade in Services: 

AFAS) นัน้ ได้มผีลบงัคบัใช้แล้ว โดยอาเซยีนได้

ผูกพันเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 8 แล้วเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน 2555 โดยเปิดไปแล้วร้อยละ 

70 ซึ่งนักลงทุนอาเซียนสามารถเข้ามาจัดตั้ง

ธรุกจิในประเทศสมาชกิอาเซยีนอกีประเทศหนึง่

ในรูปแบบของบริษัทจ�ากัดเท่านั้น โดยสามารถ

มีหุ ้นส ่วนของผู ้ถือหุ ้นต ่างชาติได ้ไม ่ เกิน 

ร้อยละ 70 ในสาขาบริการ อาทิ บริการด้าน

วิชาชีพ บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้าน

โทรคมนาคม บริการด้านการวิจัยและการ

พัฒนา บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการด้าน

การก่อสร้าง บรกิารด้านการจดัจ�าหน่าย บรกิาร

ด้านการศึกษา บริการด้านสุขภาพ บริการด้าน

การท่องเที่ยว บริการด้านนันทนาการและกีฬา 

เป็นต้น โดยเปิดเฉพาะบาง sub-sector ของ

แต่ละสาขาดังกล่าว และมีอีก 2-3 สาขาที่เปิด

ให้ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 51 

อาท ิบรกิารด้านการขนส่งทางน�า้ ทางรถไฟ และ

ทางอากาศ ท้ังน้ี มเีงือ่นไขว่าจะต้องปฏิบตัติาม

กฎหมายในแต่ละสาขาด้วย

      (4)  ใ น เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ท� า 

ข้อตกลงยอมรับร่วม (Mutual Recognition 

Agreement: MRA) เพือ่อ�านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะนั้น ปัจจุบัน 

อาเซียนได้จัดท�า MRA แล้ว 7 สาขาวิชาชีพ 

ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม 

สถาปัตยกรรม นักบัญชี และช ่างส�ารวจ  

และ 1 สาขาบริการ คือ บริการการท่องเที่ยว 

ประเทศไทยได้ลงนาม MRA ในสาขาการบริการ

การท่องเที่ยวแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 

      (5)  นอกจากนี้ พัฒนาการ 

ที่ส�าคัญยิ่งในการประชุมสุดยอดอาเซียน  

คร้ังท่ี 21 เมื่อเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา คือ  
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การทีผู่น้�าอาเซยีน 10 ประเทศ กบัผูน้�าจนี ญีปุ่น่ 

เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย 

ประกาศให้มีการเริ่มเจรจาการเป็นหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจอย่างรอบด้านในภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: 

RCEP) โดยจะเริ่มการเจรจาในต้นปี 2556  

เพือ่ให้บรรลุผลได้ในปี 2558 ซึง่เป็นปีทีจ่ะเข้าสู่

การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ โดยเห็นว่า 

RCEP จะช่วยปรับให้ FTA ระหว่างอาเซียน 

กับประเทศทั้ง 6 ดังกล่าว มีกฎระเบียบที่

สอดคล้องกัน 

   3.2.2  ในส่วนการด�าเนินการของ

ประเทศไทย มีพัฒนาการที่ส�าคัญ อาทิ

       (1)  การจัดท�ามาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอนิทรย์ี อาท ิผกัผลไม้อาเซยีน

จ�านวน 28 รายการ และอยู่ระหว่างการจัดตั้ง

กลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญเพ่ือศึกษาและปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้า 

ประมง เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการจัดสัมมนาสร้าง

ความตระหนักรู้ให้แก่เกษตรกรไทยโดยเฉพาะ

การจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าของกลุ ่ม

สหกรณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายเรื่องการ

ตลาดของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นหน่ึงในเร่ืองท่ี

รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ได้

ตกลงกันโดยเฉพาะการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ 

และในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน+3 ด้าน

การเกษตรและป่าไม้ (ASEAN+3 Ministers 

Meeting on Agriculture and Forestry: 

AMAF+3) เมื่อเดือนกันยายน 2555 ที่ประเทศ

ลาว ไทยได้เสนอเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้ง

ส�านักงานเลขานุการโครงการส�ารองข ้าว 

ฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three 

Emergency Rice Reserve: APTERR) 

       (2) การลงนามในข้อตกลง

ยอมรับร่วม (MRA) เพือ่อ�านวยความสะดวกใน

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะในสาขาการ

บริการการท่องเท่ียวเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 

2555 และพัฒนาการการเตรียมความพร้อมใน

ส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย

แรงงานมีทักษะในสาขาบริการการท่องเท่ียว 

อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเทีย่วแห่งชาต ิและการจดัตัง้คณะกรรมการ

รับรองคณุวฒุวิชิาชพีด้านการท่องเท่ียว รวมถงึ

การจัดท�าหลักสูตรฝึกอบรมและส่ือการเรียนรู้

ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานส�าหรับ 32 

วิชาชีพ 

       (3) การเตรียมความพร้อม 

ในการอ�านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

แรงงานมีทักษะใน 7 สาขาวิชาชีพและ 1 การ

บริการของกระทรวงแรงงาน ท่ีผ่านมามีการ

ประชุมระดมความเห็นเพื่อประเมินว่าการ

เคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะจะมีผลกระทบต่อ
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คนไทยและต่อการแข่งขันของประเทศไทยใน

ด้านแรงงานมทีกัษะอย่างไร ซึง่สรปุผลได้ว่า ยงั

ไม่มผีลกระทบมากนกั โดยสภาวชิาชพีของไทย

คอยก�ากับดูแลอยู่ นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนิน

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรบัผลกระทบจาก

การเคลื่อนย้ายแรงงานด้วย 

       (4) การเสริมสร ้างความ

สามารถในการแข่งขนัด้านการค้าสนิค้า บรกิาร 

และการลงทุน โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยไีด้จดัท�าแผนงาน 4 ด้านส�าคญั ได้แก่ 

(ก) การถ ่ายทอดเทคโนโลยี เ พ่ือส ่งเสริม 

การลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  

(ข) การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรมของผูป้ระกอบการ SME เพ่ือเข้าสูก่าร

เป็นประชาคมอาเซยีน (ค) การเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตด้วยการวิจัยและพัฒนา รวมถึง 

การถ่ายโอนเทคโนโลยี และ (ง) การพัฒนา

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าด้วยการทดสอบทาง

ห้องปฏิบัติการ 

      (5) การด�าเนินการเตรียม

ความพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีนในส่วน

ของ ICT ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ ส่ือสารอาเซียน (ASEAN ICT 

Masterplan 2015: AIM 2015) โดยโครงการ 

ท่ีประเทศไทยรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดท�า

มาตรฐานและนิยามทักษะบุคลากรด้าน ICT 

อาเซียน (ASEAN ICT Skills Standard  

and Definition) การจัดท�าแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน 

(ASEAN e-Government Strategic Action 

Plan) และให้ความส�าคญักบัการวางโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน ICT การจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่

การเปิดตลาดการค้าบริการในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการ  

Smart Thailand เป็นต้น

 3.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงมนุษย์เป็นหน่วยประสานงานหลัก 

โดยด�าเนนิงานร่วมกบัหน่วยงานด้านสงัคมและ

วฒันธรรมอืน่ ๆ  ของประเทศไทย อาทิ กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข และส�านักงาน กพ. เป็นต้น) 
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   3.3.1 ภ า พ ร ว ม  อ า เ ซี ย น มี

พฒันาการในการด�าเนนิการตามแผนการจดัตัง้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อาทิ

        (1) ปัจจุบันอาเซียนได้จัด

ท�าตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานตามแผนการจดัตัง้

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (ASCC 

Scorecard) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะน�ามา

ใช้ในการประเมินผลในเดือนมิถุนายน 2556 

        (2) การจัดตั้ งกลไกใหม ่ 

ได้แก่ รัฐมนตรีอาเซียนด้านกีฬาซึ่งจะมีการ

ประชุมเป็นครั้งแรกในปี 2556 และรัฐมนตรี

อาเซยีนด้านสตรซีึง่มกีารประชมุครัง้แรกไปแล้ว 

เมื่อเดือนตุลาคม 2555 

      (3) ด้านการศึกษา ในการ

ประชมุรฐัมนตรอีาเซยีนด้านการศกึษา (ASEAN 

Ministers Meeting on Education) ครั้งที่ 7  

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 ได้มีเอกสารส�าคัญ 

คือ เอกสารคู่มือหลักสูตรอาเซียน (ASEAN 

Curriculum Sourcebook) เพื่อให้ประเทศ

สมาชิกใช้เป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร 

การเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา และให้เยาวชนเรียนรู ้อาเซียน 

และประเทศสมาชิกในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

       (4) ด้านการส่งเสรมิบทบาท

ของภาคประชาสงัคม มีการจดั GO-NGO Forum  

ซึง่เป็นข้อรเิริม่ของประเทศไทย เพือ่ส่งเสรมิการ

มส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมในการขบัเคลือ่น 

และผลักดันการด�าเนินการตามแผนงานการ 

จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

       (5) นอกจากนี้ ยังมีกลไก

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ดูแลสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

คอื คณะกรรมาธกิารอาเซยีนว่าด้วยการส่งเสรมิ

และคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 

Commission on the Promotion and Protection 

of the Rights of Women and Children: 

ACWC) ด้วย 

   3.3.2  ในส่วนการด�าเนินการของ

ประเทศไทย มีพัฒนาการที่ส�าคัญ อาทิ

      (1) ประเทศไทยได้ผลักดัน

ให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal 

Health Coverage: UHC) เป็นวาระส�าคัญ 

ของการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 

(ASEAN Health Ministerial Meeting: AHMM) 

ครั้งที่ 11 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่ว

ภูมิภาคอาเซียน และลดผลกระทบในบริเวณ

ชายแดนท่ีมีการข้ามพรมแดนมารับการรักษา

ในประเทศไทย

      (2) การจัดกิจกรรมเพื่ อ 

เสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจและความ

ตระหนักรู ้ เกี่ยวกับอาเซียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน และความคืบหน้าในการ

สร้างระบบถ่ายโอนหน่วยกิต ซึ่งด�าเนินการโดย

เครือข ่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 

University Network : AUN) ทั้งนี้ กระทรวง

ศึกษาธิการได ้วางยุทธศาสตร ์การเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียน ปี 2546-2561 ใน 6 ด้าน 

ได้แก่ (ก) การพฒันาทักษะโดยการอบรมภาษา

อังกฤษและสร้างความรู้ภาษาอาเซียน (ข) การ
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สร้างความตระหนักและเสริมสร้างเอกลักษณ์

ของประเทศอาเซียน (ค) การส่งเสริมการรู ้

หนังสือ (ง) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานและ

คณุภาพการศกึษาและสร้างเครอืข่ายความร่วม

มือ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน การ

ประเมินผลและการโอนหน่วยกิต (จ) การส่ง

เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การพัฒนาศูนย์

การเรียนรู ้ชุมชน (Community Learning 

Center: CLC) และ (ฉ) การผลติและการพฒันา

บุคลากรให้มีสมรรถนะ

    (3) การพฒันาองค์ความรูแ้ละการ

จัดการความรู ้ทางด้านมรดกวัฒนธรรมและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซยีนของ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยเผยแพร่องค์ความรู ้

ดงักล่าวผ่านสือ่ต่าง ๆ รวมถงึการพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม 

ทัง้ในระดบัผูบ้รหิาร ระดับปฏบิติัการ ผูเ้ชีย่วชาญ 

ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ช่างหัตถกรรม 

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

เป็นต้น ทั้งนี้ การด�าเนินงานของไทยภายใต้

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม มี 3 ระดับ  

ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ

ภูมิภาค 

    (4) การก�าหนดให้ปี 2013 เป็นปี 

ASEAN Sports Industry Year โดยประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิม

ฉลอง โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็น

หน่วยประสานงานหลกัในการจดักจิกรรม แสดง

ความสนใจที่จะเพ่ิมกีฬาประเภทตะกร้อหรือ

มวยในอนาคต เนื่องจากเป็นกีฬาที่ประเทศ

อาเซียนมีความเชี่ยวชาญ

     (5) การพัฒนาชนบทและขจัด

ความยากจนซึ่ งมีกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยประสานงาน โดย

ก�าหนดจัดโครงการต่าง ๆ อาทิ การแสดงและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการหน่ึงต�าบลหน่ึง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระหว่างประเทศไทยกับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการพัฒนาทีม

วิทยากรโดยให้ตัวแทนชุมชนมารับความรู้จาก

ส่วนกลางแล้วน�าไปขยายผลต่อในชุมชน 

โครงการถ่ายทอดวีดีทัศน์ทางไกลจากส่วน

กลางไปยังศาลากลางจังหวัด ในจังหวัดต่าง ๆ 

และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด 

(Regional Cooperation Center : RCC)  

ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากท่ีสนใจและมี 

ความพร้อมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว

กับอาเซียนและประชาคมอาเซียนแก่จังหวัด

และกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น

 3.4  ความคืบหน้าด้านการเชื่อมโยง

ระหว่างกนัในอาเซยีน (ASEAN Connectivity) 

   3.4.1 ความเป ็นมา ที่ประชุม 

สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 15 เมื่อเดือนตุลาคม 

2552 ที่ชะอ�า-หัวหิน ประเทศไทย ผู้น�าอาเซียน

เห็นชอบกับข้อเสนอของไทยเกี่ยวกับแนวคิด

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN 



12  < วารสารดำารงราชานุภาพ
Ê¶Òº

Ñ¹́ ÓÃ§ÃÒªÒ¹ØÀÒ¾

Connectivity) เพือ่เสรมิสร้างความเป็นปึกแผ่น

ของอาเซียนและน�าอาเซียนไปสู ่การเป ็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และได้ออก

แถลงการณ์ผู้น�าอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยง

ระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้งได้จัดตั้งคณะ

ท�างานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่าง

กันในอาเซียน (High Level Task Force on 

ASEAN Connectivity: HLTF- AC) เพื่อจัดท�า

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน

อาเซยีน (Master Plan on ASEAN Connectivity: 

MPAC) ให้แล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาได้เสนอให้ท่ี

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 17 เมื่อเดือน

ตุลาคม 2553 ให้การรับรองโดย 

   อาเซยีนได้จดัท�าแผนแม่บทว่าด้วย

ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN 

Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยมี

เจตนารมณ์ที่จะเร่งรัดการเชื่อมโยงประเทศ

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว และมี

เป ้ าหมายสู งสุด เพื่ อสนับสนุนการสร ้ าง

ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริงภายในปี 2558 

โดยให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางโครงสร้างความ

สัมพันธ์ในภูมิภาค และเพ่ือเป็นกรอบความ 

ร่วมมือในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกัน 

ใน 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน 

กฎระเบียบ และด้านความเชื่อมโยงระหว่าง

ประชาชน โดยความเชื่อมโยงดังกล่าวจะเน้น

อาเซียนในเบื้องต้น และจะเป็นพื้นฐานในการ

เชื่อมโยงไปภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออก ภูมิภาคเอเชียใต้ และอื่น ๆ ต่อไป6

 6ดู แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.

   ท้ังน้ี การเชือ่มโยงในด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ได ้มีการก�าหนดยุทธศาสตร ์ ใน 

แผนแม่บทฯ ในการก่อสร้างถนน เส้นทาง 

รถไฟ การขนส่งทางน�้า การขนส่งทางอากาศ 

รวมทั้งการเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และด้านพลังงาน (โครงการท่อก๊าซและระบบ

สายส่งไฟฟ้าของอาเซียน) โดยมีคณะท�างาน

สาขาต่าง ๆ ของอาเซียน (ASEAN Sectoral 

Bodies) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ

ด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลา 

ที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ

   ด้านกฎระเบียบ แผนแม่บทฯ  

จะมีส่วนในการเร่งรัดการด�าเนินการตามความ 

ตกลงพิธีสาร ข้อบังคับต่าง ๆ  ที่มีขึ้นเพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการข้ามแดนให้สะดวก รวดเร็ว 

โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเคลื่อน

ย้ายสินค้า บริการ และการลงทุนทั้งของภาครัฐ

และภาคเอกชนในขณะเดียวกันก็ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาทีจ่ะเกดิจากอาชญากรรมข้ามชาติ 

แรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และมลภาวะ

ต่าง ๆ ที่ตามมาจากการเชื่อมโยง

   ด ้ านความ เชื่ อ ม โ ยงระ หว ่ า ง

ประชาชน แผนแม่บทฯ จะช่วยส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการไปมาหาสู ่กัน

ระหว่างประชาชน การเชื่อมโยงทางสังคม 

วฒันธรรม และการสร้างความรู้สึกของการเป็น

ประชาคมอาเซยีนทีเ่ป็นอนัหนึง่อนัหนึง่เดยีวกนั

มากขึ้น
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   อาเซียนได้จัดตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยง

ระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity 

Coordinating Committee : ACCC) โดยม ี

ผู้แทนจากประเทศสมาชิกท�าหน้าที่ดังกล่าว  

ในส ่วนของประเทศไทย รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้นาย

ประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต 

และอดีตรองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้แทนไทยใน 

ACCC โดยมีหน้าที่ประสานงานกับผู้ประสาน

งานของแต่ละประเทศสมาชิก (National 

Coordinator) เพือ่ผลกัดนัและเร่งรดัการด�าเนิน

การตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งประสานกับ

ประเทศคู่เจรจาต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ ่น และ

องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

   3.4.2 ความคืบหน้า ACCC มีการ

ประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง มีการหารืออย่างต่อเนื่อง

เพื่อติดตามและเร่งรัดการด�าเนินการตามแผน

แม่บทฯ รวมถึงการผลักดัน 15 โครงการเร่งรัด

ในแผนแม่บท (15 Priority Projects) ที่จะต้อง

ด�าเนินการให ้แล ้วเสร็จในปี  2558 ทั้งนี้  

ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 

2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้มีการ

จัดท�าคู ่มือส�าหรับการระดมทุนกับประเทศ 

คู่เจรจา องค์กรเพื่อการพัฒนา และภาคเอกชน

ที่สนใจจะลงทุนหรือร ่วมมือกับอาเซียนใน

โครงการทีส่ามารถสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ 

อาเซียนได้ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาเข้ามามี

บทบาทมากข้ึนในการช่วยสนบัสนนุอาเซยีนใน

โครงการเร ่งด่วน 15 โครงการ โดยล่าสุด  

จีนและญี่ปุ ่นได้จัดตั้งคณะท�างานพิเศษเพื่อ

ประสานงานโดยตรงกับ ACCC ในการสร้าง

ความร่วมมือในโครงการเร ่งด่วนดังกล่าว  

รวมถึงสหภาพยุโรปและออสเตรเลียได้แสดง

ท่าทีสนใจที่จะจัดตั้งคณะท�างานพิเศษเช่น

เดียวกัน 

   ทีผ่่านมา อาเซยีนได้ด�าเนนิกจิกรรม

ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายตามแผน

แม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน

อาเซียน การจัด ASEAN-India Car Rally  

ก็ถือเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างความเชื่อม

โยงระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค 

ต่าง ๆ ทั้งนี้ ในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน-

อินเดีย ครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 

   กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ

ประ เทศสมาชิกอา เซี ยนและอิน เดียจัด  

ASEAN-India Car Rally ครั้งที่ 2 ระหว่าง 

วันท่ี 25พฤศจิกายน ถึง 17 ธันวาคม 2555  

เพื่อส�ารวจเส้นทางจากอาเซียนไปยังแคว้น 

อัสสัมของอินเดียและส่งเสริมการเชื่อมโยง

ระหว่างกัน อันเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะเพิ่มพูน
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โอกาสความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ การท่องเทีย่ว 

และความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนของท้ังสอง

ฝ่าย หลังจากที่ได้เคยจัดแรลลี่จากอินเดียมาสู่

อาเซียนแล้วเมื่อปี 2547 โดยขบวนแรลลี่ของ

อาเซียนและอินเดียในครั้งนี้ได้เริ่มออกเดินทาง

จากเมอืงยอกยาการ์ตาในอนิโดนเีซยี-สงิคโปร์-

มาเลเซีย-ไทย (ครั้งที่ 1)-กัมพูชา-เวียดนาม-

ลาว-ไทย (ครั้งที่  2)-เมียนมาร์-เข้าอินเดีย 

ที่พรมแดน Tamu-Moreh และไปสิ้นสุดที่เมือง

กุวาฮาติในแคว้นอัสสัมของอินเดีย

 3.5  ความคบืหน้าด้านการประชาสมัพนัธ์

ประชาคมอาเซียน  กรมประชาสัมพันธ ์

ตระหนักถึงความส�าคัญในการให ้ความรู ้ 

เกี่ยวกับอาเซียนแก่สื่อมวลชนโดยผลิตคู่มือ

อาเซียน จัดสัมมนาอบรมข้าราชการและ

สื่อมวลชนในกรุง เทพฯ และต ่างจังหวัด  

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดท�าเว็บไซต์ 

www.aseanthai.net เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล

ข่าวสารส�าหรบัสือ่มวลชน และนกัประชาสมัพนัธ์ 

และมอีาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่านคอยให้ความรู้

เรื่องอาเซียนในแต่ละหมู่บ้าน นอกจากน้ี จะมี

การจัดตั้งศูนย์อาเซียนภายในเพื่อประเมินผล

ด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน  

รวมถึงโครงการจดัส�านกันเิทศสมัพนัธ์ไปประจ�า

การในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศ 

เพื่อนบ้านด้วย ทั้งนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการเตรียมความพร้อม

ของประชาชนในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนใน

ปี 2558 คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย

ขณะน้ีรัฐบาลได ้มอบหมายให้หน ่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังนี้

   3.5.1 กระทรวงศกึษาธกิารด�าเนนิ

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนษุย์ โดยส่งเสรมิการบรูณาการด้านการศกึษา

ให้เป็นวาระการพัฒนาของอาเซียน ส่งเสริม 

การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง  

สร้างความตระหนักรู ้ เรื่องอาเซียนในกลุ ่ม

เยาวชนผ่านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

สร้างอัตลักษณ์อาเซียน และด�าเนินกิจกรรม 

ทางยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณสมบัติ ความ

สามารถ การเตรียมความพร้อมท่ีดีให้กับ

แรงงานอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ

ประโยชน์และความท้าทายต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น

จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   3.5.2 กระทรวงแรงงานส่งเสริม

การจ้างงานที่เหมาะสมโดยรวบรวมหลักการ

ท�างานอย ่างถูกต ้องและเหมาะสมไว ้ใน

วัฒนธรรมการท�างานของอาเซียน รวมถึง

สุขภาพและ ความปลอดภัยในที่ท�างาน และ

ท�าให้เกิดความมั่นใจว่าการส่งเสริมการบริหาร

กจิการจะเป็นส่วนหนึง่ของนโยบายการจ้างงาน

ของอาเซยีนเพือ่ให้บรรลุผลตามยทุธศาสตร์การ

จ้างงาน

   3.5.3  ส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (กพ.) ส่งเสริมการจัดตั้ง

ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความ

รับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือ โดยการเพิ่ม

ขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบ
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ราชการของอาเซียน และเพิ่มความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

   3.5.4 ในส่วนของกระทรวงการต่าง

ประเทศ กรมอาเซยีนได้ด�าเนนิการเตรยีมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ 

ดังนี้

      (1) การเตรียมความพร้อม

แก่ภาครัฐ กรมอาเซียนให้ความส�าคัญกับการ

ด�าเนนิการในหลายมติ ิทัง้การปรบัส่วนราชการ

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน การ

พัฒนาบุคลากรและการสร้างศักยภาพแก่ 

ข้าราชการ และการส่งเสรมิการด�าเนนิตามแผน

งานการจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนในทัง้สามด้าน 

โดยที่ผ่านมาได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ อาทิ

        - ประสานกบัส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

เพื่อจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับอาเซียนแก่ข้าราชการ พัฒนาทักษะ 

การท�างานและเจรจาระหว่างประเทศ รวมทั้ง

ทกัษะภาษาองักฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน

ให้แก่ข้าราชการ

        - จัดท�าหลักสูตรฝ ึก

อาเซียนร่วมกับสถาบันการต่างประเทศเทวะ

วงศ์วโรปการ เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยว

กับประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการหรือ

พนักงานหน่วยงานของรัฐ (ระดับไม่ต�่ากว่า

ช�านาญการ) หรือหน ่วยงานภาคเอกชน  

(ระดับไม่ต�่ากว่าผู ้จัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้องกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน 

ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะประกอบด้วยการบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  รวมถึงการศึกษาดูงานภายใน

ประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมโยง

หรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของไทยต่ออาเซียนใน

ด้านต่าง ๆ และการดูงานในต่างประเทศ ได้แก่ 

ส�านักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา 

ประเทศอินโดนีเซีย

       - ประสานงานกับส่วน

ราชการที่ เกี่ยวข ้องในเรื่องการแก้ไขและ

ปรบัปรงุกฎหมายให้สอดคล้องกบัพนัธกรณขีอง

ไทยภายใต้ประชาคมอาเซยีนในทัง้สามเสา เพือ่

ให้กฎหมายมีความทันสมัยและเอื้อให้ไทย

สามารถแข่งขันและใช้โอกาสจากประชาคม

อาเซียนได้อย่างเต็มที่

      (2) การเตรียมความพร้อม

แก่ภาคเอกชน เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถใช้

ประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนได้

อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการที่อาเซียนมุ่งสู่การ

เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและเชื่อม

โยงกับเศรษฐกิจโลก กรมอาเซียนได้มีบทบาท
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ในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด�าเนินการในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ อาทิ

       - การพัฒนาศักยภาพ

ของภาคเอกชนและแรงงานไทยให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการ และมขีดีความสามารถในการ

แข่งขันในตลาดอาเซียน

       - การส ่งเสริมการใช ้

ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีท้ัง

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่าง

อาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค (จีน ญี่ปุ ่น 

เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

       - การส่งเสรมิการมส่ีวน

ร่วมของภาคเอกชนในการก�าหนดนโยบายและ 

การเจรจาความตกลงต่าง ๆ  ของภาครัฐ โดยใน

ปัจจบัุนมผีูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม

ธนาคารไทย ในองค์ประกอบคณะกรรมการ

อาเซียนแห่งชาติ

       - การรักษาคุณภาพ

สินค้าให้ได้ตามความต้องการของตลาด และ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศที่ก�าหนด

       - การเสริมสร้างและใช้

ประโยชน์จากเครอืข่ายนกัธุรกจิ และผูป้ระกอบ

การในอาเซียน

       - การจัดท�ายุทธศาสตร์

เพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาค

ธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดย่อม

      (3) การเตรียมความพร้อม

แก่ภาคประชาชน กรมอาเซียนให้ความส�าคัญ

กับการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชน

มีส ่วนร ่วมในกระบวนการสร้างประชาคม

อาเซียน และได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหน่วย

ราชการท้ังจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน

ในประชาชนทุกภาคส่วนและในทุกระดับ โดย 

ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการที่ส�าคัญหลาย

ประการ อาทิ

       -  กิ จ ก ร ร ม อ า เ ซี ย น

สัญจร กรมอาเซียนได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม

อาเซียนสัญจรไปยังจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  

เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยว

กบัอาเซียน รวมทัง้สร้างความตระหนกัถงึประโยชน์

และโอกาสท่ีคนไทยจะได้ รับจากการเป็น

ประชาคมอาเซียน โดยการจัดบรรยายความรู้

พื้นฐานเกี่ ยวกับอาเซียนให ้แก ่บุคลากร 

ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจ และมีการ

พบปะกับภาคประชาชนเพื่อแลกเปล่ียนข้อ 

คิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของสาธารณชน
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       - การจัดท�าสื่อเผยแพร่ 

อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในปี 2555 กรมอาเซียนได้

จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ไปตามค�าขอของหน่วยงาน

และผู้ที่สนใจต่าง ๆ กว่า 3,000 ราย การจัดท�า

รายการวิทย ุ“เราคืออาเซียน” คลื่น A.M. 1575 

KHz ออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา 17.30-

18.00 น. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล

ความรู้ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับอาเซียน อาทิ ข้อมูลพื้น

ฐานของอาเซียน กิจกรรมอาเซียนสัญจร 

อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ผลการประชุมของ

อาเซียนที่ส�าคัญ รวมทั้งการถามค�าถาม 

ชิงรางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ กรมอาเซียนได้จัด

ท�าเว็บไซต์ www.mfa.go.th/asean เพื่อเป็น 

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ของอาเซยีน และการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ของกรม

อาเซียน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน สื่อประชาสัมพันธ์ และ 

สื่อมัลติมีเดีย อาทิ วิดีทัศน์ประชาคมอาเซียน 

การ์ตูนท่องโลกอาเซียน เพลง ASEAN Way 

เป็นต้น รวมถงึ Facebook “ASEAN-Thailand” 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งช ่องทางการติดต่อส่ือสาร  

และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับอาเซียน

        - งานวนัอาเซยีน ในวนั

ที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี กรมอาเซียนก�าหนดจัด

กจิกรรมเฉลมิฉลองเนือ่งในโอกาสครบรอบการ

ก่อตั้งอาเซียนที่กระทรวงการต่างประเทศ เป็น

ประจ�าทุกปี โดยในปี 2555 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น ประมาณ 

1,000 คน และมีนัก เรียนจากโรงเรียน 

ต่าง ๆ กว ่า 60 แห่งทั่วประเทศเข ้าร ่วม  

โดยมีกิจกรรมส�าหรับเยาวชน อาทิ การแข่งขัน

ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน การประกวดเรียง

ความหรือวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน การจัด

นิทรรศการอาเซียน และมีการเสวนาโดย

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุใินหวัข้อทีเ่กีย่วกบัการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

     - การ เป ็นวิทยากรอบรม 

สัมมนา กรมอาเซียนได้รับเชิญจากหน่วย

ราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนให้

เป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การ

เป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ กรมอาเซียน

ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัด

อบรมครูท่ัวประเทศเพื่อให้ความรู ้เกี่ยวกับ

อาเซียน และการเตรียมพร้อมในการก้าวสู ่
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ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเป็นการ  

train the trainers เพื่อให้ครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

กลบัไปถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ให้กบั

ครูในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย นักเรียน  

ผู ้ปกครองและชุมชนต่อไป รวมถึงการจัด 

ค่ายภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน และยังจะมี

โครงการอืน่ ๆ  ทีน่่าสนใจอกีมากมายในปี 2556 

ซึ่งคงต้องติดตามต่อไป โดยจะเน้นให้ความรู้ 

กับภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นมากขึ้น

4. บทสรุป

 แม้ว่าภาครฐัและภาคเอกชนจะด�าเนินการ

ในด ้านการเตรียมความพร ้อมเพื่อ เข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 แต่ประชาคม

อาเซยีนจะประสบผลส�าเรจ็ไม่ได้ หากปราศจาก

การสนับสนุนของภาคประชาชน กรมอาเซียน

ในฐานะส�านักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ จะ

ท�าหน้าทีส่่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันาประชาคม

อาเซียน และส่งเสริมความตระหนักรู ้ ให ้

ประชาชนในทุกภาคส่วนและในทุกระดับมี

ความเข้าใจและมส่ีวนร่วมในกระบวนการสร้าง

ประชาคมอาเซียน อย ่างต ่อเนื่องแข็งขัน 

ต่อไปในอนาคต และกรมอาเซียนพร้อมให้

ความร่วมมือสนับสนุนทุกภาคส่วนในด้าน

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนคนไทยในทุก

ภาคส่วนและในทุกระดับได้รับประโยชน์ และ

ใช้โอกาสอย่างเต็มที่จากการเป็นประชาคม

อาเซียน

 

     กรมอาเซียน

     กระทรวงการต่างประเทศ

      2 มกราคม 2556
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ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน: 

ร่างตัวแบบในการน�าไปปฏิบัติ

   1อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ปัจจบุนัก�าลงัศกึษาหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ สาขานโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

   2นกัวชิาการอสิระ ปัจจบัุนก�าลงัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติและปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการวจัิยพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ หมาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

ไชยณัฐ ด�าดี

 อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรความร่วมมือ

ระดับภูมิภาค ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2510 ใน

ปัจจุบัน อาเซียนได้มีการขยายจ�านวนประเทศ

สมาชกิจากเดมิเพยีง 6 ประเทศ เป็น 10 ประเทศ 

อนัประกอบด้วย ประเทศไทย บรไูนดารสุซาลาม 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

สาธารณรฐัสงิคโปร์ และสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี 

ในฐานะประเทศสมาชิกเดิม และกัมพูชา 

สหภาพพม ่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ในฐานะประเทศสมาชิกใหม่ของ

อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น มีความ

คล้ายคลึงกันเชิงภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งอาจจ�าแนก

ออกได้คร่าวๆ เป็นประเทศหมู่เกาะ กบัประเทศ

บนผนืแผ่นดนิใหญ่ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้ โดยท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนทุก

ประ เทศมีความหลากหลายด ้ านสั งคม

วัฒนธรรมภายในแต่ละประเทศเอง ซึ่งเป็น

ปัจจยัส่วนหนึง่ในการผลกัดนัให้ประเทศสมาชกิ

อาเซยีนมคีวามเจรญิก้าวหน้าทางเศรษฐกจิโดย

เฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีมีขนาดใหญ่อย่าง

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหภาพพม่า แต่หาก

พิจารณาถึงจ�านวนของประชากรแล้วปัจจัย 

ดังกล่าวอาจจะส่งผลในเชิงลบต่อการยกระดับ

ศักยภาพทางเศรษฐกิจได้

 ความเป ็นอาเซียนเกิดขึ้นจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก อนัได้แก่ 

ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ การพัฒนา

ทางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ  

ซึ่งมีผลต่อการยอมรับเงื่อนไขของการเป็น
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ภูมิภาคนิยม การเปลี่ยนแปลง การย้ายฐาน 

การผลติ การเคลือ่นย้ายทรพัยากร การเพิม่อ�านาจ

ต่อรอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

ซึ่งมีหลักการภายใต้ 3 เสา ที่ส�าคัญ ได้แก่  

(1) ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซยีน 

(ASEAN Political - Security Community: 

APSC) ที่จะท�าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่าง

สันตสุิขโดยการแก้ไขปัญหาในภมูภิาคโดยสันติ

วิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  

(2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community: AEC) ได้แก่ การเป็น

ตลาดและฐานการผลติเดยีวกนั (Single Market 

and Production Base) การเป็นภูมิภาคที่มีขีด

ความสามารถในการแข ่งขันสูง (Highly 

Competitive Economic Region) การเป็น

ภมูภิาคทีม่พีฒันาการทางเศรษฐกจิทีเ่ท่าเทยีม

กัน (Region of Equitable Economic 

Development)การเป็นภมูภิาคทีบ่รูณาการเข้า

กับเศรษฐกิจโลกได้อย่างสมบูรณ์ (Region 

Fully Integrated into the Global Economy) 

และ (3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 

ทีม่จีดุมุง่หมายในการยกระดบัคณุภาพชวีติของ

ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของอาเซียน ดังนั้นการเตรียมพร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องมีความ

ครอบคลุมองค์ประกอบ ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

 

1. การเตรยีมพร้อมด้านการบรกิาร ประกอบด้วย 

การค�านึงถึงการท่องเที่ยว การขนส่ง ซึ่งทั้ง 

สองส่วนนี้จะต้องมีการเตรียมการให้พร้อมทั้ง

ปรมิาณและคณุภาพเพราะมผีลต่อความเตบิโต 

ทางเศรษฐกิจ โดยควรมีการสร้างการคมนาคม

ขนส่งที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เพราะการขนส่ง

ท่ีดย่ีอมเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้หลากหลายประเทศ

เข้ามาร่วมลงทุนหรือเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการ

ด�าเนินการผลิตในประเทศไทย 

2. การเตรียมพร้อมด้านแรงงาน จากข้อมูล

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พบว่า ความ

ต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานของรัฐ 

150,789 อัตรา ผู้สมัครงาน 38,554 คนและ

บรรจุได้ 24,300 คน มีผู ้ประกันตนมาขึ้น
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ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 

47,888 คน มีคนไทยเดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ จ�านวน 6,140 คน (คณะท�างาน

วิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2555: 80-81) โดยกระทรวงแรงงาน

ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างงาน 

ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการ

ให้บริการจัดหางานในประเทศแก่ประชาชน

กลุ่มต่างๆ รวมถึง คนพิการ ผู ้สูงอายุ และ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การให้บริการจัดหางาน

ในต่างประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถ

แรงงานไทยเพื่อไปท�างานต่างประเทศ การให้

บริการแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมงานที่มี

คณุค่าแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยการจดัฝึกอบรมด้าน

การโรงแรมร่วมกบั Youth Career Development 

Program การคุ ้มครองสวัสดิการแรงงาน 

ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

ในการท�างาน โครงการตรวจประเมินและ

ตดิตามผลเพือ่การรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ตรวจประเมิน

รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (คณะท�างาน

วิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ, 2555: 81) 

 ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการเตรยีมความพร้อมแรงงานไทยควร

มีการพิจารณาถึงขีดความสามารถด้านก�าลัง

ของแรงงานไทย พัฒนาแรงงานกลุ่มมีฝีมือ  

7 ประเภท กึ่งมีฝีมือและไร้ฝีมือ เพราะกลุ่ม

แรงงานที่มีทักษะแตกต่างกัน ที่มีผลต่อการ

พัฒนาและการออกแบบในการรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซยีน โดยต้องมกีารส�ารวจสถานะ

และความต้องการแรงงานในกลุ ่มประเทศ

อาเซียนซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้ผลักดันให้

แต่ละสมาชิกมีการจัดท�ากรอบด้านทักษะ 

ระดับชาติ การจัดตั้งเครือข่ายผู ้เชี่ยวชาญ 

ด้านอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

ที่เหมาะสม และยังมีวิชาชีพที่สามารถย้าย

แรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน 

(Mobility of professions in ASEAN community) 

ที่สมาชิกทั้ง 10 ประเทศตกลงให้เคลื่อนย้าย

หรือแลกเปล่ียนระหว่างประเทศสมาชกิได้อย่าง

เสรี ประกอบด้วย

 -  วิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการรักษาหรือการ

แพทย์ (Medical services)

 -  วิชาชีพที่เกี่ยวกับทันตกรรม (Dental 

services)

 -  วิชาชีพพยาบาล (Nursing services)

 -  วิชาชีพด้านวิศวกรรม  (Engineering 

services)

 -  วชิาชพีด้านสถาปัตยกรรม (Architectural 

services)

 -  วิชาชีพเกี่ยวกับการส�ารวจ หรือ 

นักส�ารวจ (Surveying qualification)

  - วชิาชพีบญัช ี(Accountancy services)



22  < วารสารดำารงราชานุภาพ
Ê¶Òº

Ñ¹́ ÓÃ§ÃÒªÒ¹ØÀÒ¾

 นอกจากนี้ในงานของครรชิต พุทธโกษา 
(2554: บทสรปุผูบ้รหิาร) ได้จดัท�ากรอบประเดน็ 
การวจิยัของประเทศไทยให้พร้อมรบัสถานการณ์
การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พบว่า 
  - ด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทยให้พร้อมรบัการแข่งขนัและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ประกอบด้วย
  1) การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตร สินค้าอุตสาหกรรมและบริการให้มีการ
ผลติและการจดัการทีท่นัสมัย มีมาตรฐานเทยีบ
เท่าสากล เน้นการรวมกลุม่เครอืข่าย Cluster ให้
มีขนาดใหญ่ (Plantation) และการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 
  2)  การปรับโครงสร ้างการค ้าให ้
สามารถพึ่งตนเองมากขึ้นโดยการขยายตลาด
ในประเทศ 
  3)  การปรับโครงสร ้างการค ้าให ้
กระจายความเสี่ยง โดยการขยายตลาดการส่ง
ออกไปยังตลาดใหม่ การใช้ช่องทาง AEC และ
ส่งเสริมการค้าชายแดน 
  4)  ศึกษาข้อดีข้อเสียในการใช้เงินตรา
สกุลอื่นนอกจากดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาในการ 
ส่งออก เพื่อลดแรงกดดันของค่าเงินบาท 
 -  ด้านการปรับโครงสร้างการเงิน 
ได้แก่ 
  1) ศึกษาแนวทาง ทิศทางการปรับตัว
ของค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพและสอดคล้อง
กับประเทศคู่แข่ง
   2)  การพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน ให้
มีศักยภาพในระดับนานาชาติ 
  3)  การสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่ทันสมัย 
  4)  การเพิม่ประสทิธภิาพในการเคลือ่น

ย้ายเงินทุนของนักลงทุนไทยและการเพิ่ม

ศักยภาพด้านการเงินให้กับผู้ประกอบการไทย 

  5)  การสร้างสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

หรือสินเชื่อเฉพาะธุรกิจสาขาต่างๆ 

 -  ด ้ า น ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ก า ร ป รั บ

โครงสร้างกฎระเบียบและภาษี ได้แก่

   1) การปรับปรุงกฎหมายด้านการค้า 

การลงทุนและการบริการ ให้ทันสถานการณ์

   2) การปรับปรุงโครงสร้างภาษีในการ

ลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

   3) การปรับปรุงกฎระเบยีบและขัน้ตอน

ในการด�าเนินธรุกจิและการส่งออกให้เทียบเท่า

อารยประเทศ

3 .  การเตรียมพร ้อมด ้ านสั งคมและ

วัฒนธรรม แม้ว่าจะมีการเริ่มด�าเนินนโยบาย

ผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาตฉิบบัท่ี 11 ในการจดัตัง้ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งก็ยังคงมีปัญหาในเรื่อง

ของการเผยแพร่ ดงัน้ันการเตรียมพร้อมในด้าน

นี้จึงควรสร้างความตระหนักและจัดท�าสื่อน�า

เสนอทีน่่าสนใจดงึดดูประชาชนให้เข้ามามส่ีวน

ร่วมมากขึ้น เผยแพร่ผ่าน Social Network  

ในรปูแบบท่ีหลากหลาย เพือ่ให้ประชาชนมช่ีอง
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ทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเป็นการส่ง

เสรมิประชาสมัพันธ์อย่างทัว่ถงึภายใต้แผนงาน 

ASEAN Connectivity ให้มากข้ึน สนบัสนุนการ

ใช้เพลงประจ�าชาติอาเซียนและสัญลักษณ์ 

อาเซียนอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการตระหนักการรับรู้

เกี่ยวกับอาเซียน

4. การเตรียมพร้อมด้านการศึกษา  

  ในกลุ ่มประเทศอาเซียนต่างให้ความ

ส�าคัญต่อการศึกษา และมองว่าการศึกษาเป็น

รากฐานของการพัฒนาในส่วนอื่น ด้วยแนวคิด

ที่ ว ่ า  “educat ion-based communi ty 

development” (EBCD) ซึ่งแนวคิดนี้นักเรียน/

นักศึกษาจะถูกคาดหวังให้กลายเป็นผู้มีความ

คิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด ภายในบริบทการ

เรียนรู้ การปฏิบัติของประชาคม (Miller, 2000 

อ้างถึงใน Jones, 2004: 147) โดยมีเป้าหมาย

ของการศึกษา คือ (Shannon, 1992 อ้างถึงใน 

Jones, 2004: 147)

 …สร้ำงปัจเจกบุคคลผู้ซึ่งเข้ำใจซึ่งสำระ

ควำมหมำยของกำรเป็นมนษุย์ทีข่บัเคลือ่นด้วย 

ควำมรู้ที่พึ่งพำซึ่งกันและกันและกำรยอมรับ

และรับผิดชอบร่วมกัน กำรเป็นประชำคมที่ได้

รับผลประโยชน์จำกกำรศึกษำ และจะต้องมี

ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น…

 อย่างไรกต็ามประเทศไทยยงัคงมปัีญหา

ในเรื่องของการศึกษา อาทิ คุณภาพของผู้เรียน 

ยังไม่ได้มาตรฐาน ขาดการคิดเชิงระบบและ

ทักษะที่จ�าเป็นเช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ด้าน

ครู พบว่า ความไม่เพียงพอของครูในด้าน

อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาท่ีไม่สามารถ

รองรับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมได้ 

และปัญหาด้านการเข้าถงึระบบการศกึษายงัไม่

ท่ัวถึง ซึ่งปัญหาในส่วนน้ีรัฐบาลควรเร่งด�าเนิน

การและควรแสดงบทบาทส�าคัญในการเตรียม

ความพร้อม หนุนเสริมเร่ืองงบประมาณ ก�าลัง

คนทีม่คีวามสามารถ ตลอดจนการน�าเทคโนโลยี

มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการประชาสมัพนัธ์ 

ถ่ายทอดความรู้ 

 นอกจากนีก้ารปฏริปูการศกึษาในทศวรรษ

ที่สองควรมีการปรับตัวให ้สอดคล ้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะต้องให้การศึกษา

เป็นกลไกและยุทธศาสตร์การพัฒนาคนไทย 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ  

สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม 

วัฒนธรรมในการด�ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามท่ีบัญญัติไว้ใน

มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาของ

ชาติ พ.ศ. 2542 (คณะท�างานวิชาการ สภา 

ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 

230) ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปเป็นร่าง

ตัวแบบการเตรียมความพร ้อมสู ่การเป ็น

ประชาคมอาเซียนภายใต้การปรับตัวและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล ้อม โดยมี  

เสาการเมืองที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ ได้ดัง

แผนภาพที่ 1
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 สรปุได้ว่า ร่างตวัแบบข้างต้นเป็นอกีหน่ึง

แนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประชาคมอาเซียน โดยจุดเริ่มต้นส�าคัญ คือ 

ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียน 

ทีเ่กดิขึน้จากการมจีติใจเป็นหุน้ส่วนเดยีวกนั 

เข้าใจ เข้าถงึ และพร้อมรบัการเปล่ียนแปลง  

ซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ให้แต่ละภาคส่วนต้องปรบัตวั

เข้าหากันด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาล ภาค

เอกชน ภาคประชาชน และองค์การในรูปแบบ 

อื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพ และ

ธ�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมและการสร้าง

ความเข้มแข็งของประเทศไทยในกลุ่มประเทศ

อาเซียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1 รางตัวแบบการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน             
 
สรุปไดวา รางตัวแบบขางตนเปนอีกหนึ่งแนวทางในการเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน โดยจุดเริ่มตนสําคัญ คือ ความเปนหนึ่งเดียวของประชาคมอาเซียนที่
เกิดขึ้นจากการมีจิตใจเปนหุนสวนเดียวกัน เขาใจ เขาถึง และพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งใหแตละภาคสวนตองปรับตัวเขาหากันดวย ไมวาจะเปนภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และองคการในรูปแบบอื่นๆ เพื่อรวมกันสรางความเปนเอกภาพ และธํารงไวซึ่ง
เอกลักษณวัฒนธรรมและการสรางความเขมแข็งของประเทศไทยในกลุมประเทศอาเซียน 
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 จงัหวัดกาญจนบุรี โอกาสผลกระทบและ 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. บทน�า  

 อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือในระดับ

ภูมิภาคท่ีมีความแตกต่างหลากหลายท้ังใน 

ด้านเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม สมาคมแห่ง

ประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซยีน  

ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อปี 2510 

โดยมีวัตถุเริ่มแรกเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการ

เมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม เพื่อป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ จน

มาถึงปี 2538 อาเซียนได้ร่วมกันโดยจัดท�าเขต

การค้าเสรีอาเซียน (ASEAW Free Trade Area 

: AFTA) ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ ของอาเซียนในระยะต่อมาถึง

ปัจจุบัน 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในกลุม่อาเซยีนประกอบด้วยประเทศทีม่รีายได้

ต่อหัวของประชากรอยู่ในระดับสูงอันดับต้นฯ 

ของโลก เช่น สิงคโปร์ และบรูไนฯ และประเทศ

ทีม่รีายได้ต่อหวัของประชากรอยูใ่นอนัดบัท้ายๆ 

ของโลก เช่น ลาวและพม่า ในทางการเมือง

อาเซียนประกอบด้วยประเทศที่มีระบอบ

การเมืองการปกครองท่ีหลากหลาย ได้แก่ 

คอมมิวนิสต์เผด็จการทหาร สมบูรณาญา 

สิทธิราชย ์และประชาธิปไตยหลากหลาย 

รูปแบบ ในทางสังคมอาเซียนประกอบด้วย 

ประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

และวัฒนธรรม ความแตกต่างหลากหลาย 

ดังกล่าวของประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงเป็นทั้ง
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จดุอ่อนและจดุแข็ง แต่มไิด้เป็นอปุสรรคของการ 

ร่วมมอืและการรวมตวัของอาเซยีนทีไ่ด้ให้ความ

ส�าคัญ ต่อวัตถปุระสงค์แรกเริ่มไว้ใน 3 เสาหลัก  

ซึ่งได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และ 

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) 

ภายในปี 2558 การหลอมรวมเศรษฐกจิอาเซยีน

ในปี 2558 จึงมีเป้าหมายที่จะให้อาเซียนเป็น 

ตลาดร่วมและมีฐานการผลิตเดียวกัน มีการ

เคล่ือนย้ายสนิค้าบรกิาร แรงงานฝีมอื การลงทุน

ทีเ่สรีไปถึงการเคลือ่นย้ายทางการเงนิทีเ่สรมีาก

ยิ่งขึ้น

2. การก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนของ

ไทย

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันของอาเซียน 

ประกอบด้วย

 (1) การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

 (2) การเคลื่อนย้ายบริการเสรี

 (3) การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี

 (4) การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี

 (5) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

 ในส่วนของประเทศไทยน้ัน รัฐบาล 

ภายใต้การน�าของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อ 

ขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 

รวม 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความ

สามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการการค้า 

และการลงทุน

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคณุภาพชวีติ

และการคุม้ครองทางสงัคม เพือ่ให้ประชาชนได้

รับการคุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย

 เป้าหมายส�าคัญของการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนคือ การ

สร้างภมูภิาคทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนัสูง 

มีความเจริญรุ ่งเรือง และมีเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ โดยองค์ประกอบหลักของการเป็น
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือให้โครงสร้าง

พืน้ฐานมคีวามเชือ่มโยงและมีขีดความสามารถ

ในการรองรับและมีกฎระเบียบ ที่อ�านวยความ

สะดวกทั้งการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ เพือ่ให้มมีาตรฐานการศกึษาอาเซยีนรวม

ทั้งทักษะฝีมือและภาษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากฎหมาย

และกฎระเบียบ เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้าน

การค้า การลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้องผล

ประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความรู้ ความ

เข้าใจและความตระหนักถึงความส�าคัญของ

อาเซียน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็น

ประชาคมอาเซียน

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความ

มัน่คง เน้นสร้างความร่วมมอื สร้างพนัธมติร การ

บรหิารจดัการพืน้ทีช่ายแดนทัง้ทางบก ทางทะเล 

รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของ

เมอืงเพือ่เชือ่มโยงโอกาสจากอาเซยีน เพือ่ท�าให้ 

เมืองมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิก

อาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

การลงทนุและการค้าชายแดน ซึง่นายกรฐัมนตรี

ได้ให้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส�าคัญ

ในด้านต่างๆ อาทิ เมอืงหลวง เมอืงเกษตร เมอืง

อุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เมืองการค้า

ชายแดน

3. โอกาส ผลกระทบและการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัด

กาญจนบุรี

 3.1 โอกาสและผลกระทบของจังหวดั

  จากการเข้ารวมกลุ่มเป็นสมาชิก

สมาคมอาเซียนของประเทศไทย และการ
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ก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย

ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น จังหวัด

กาญจนบุรีได้ก�าหนดวิสัยทัศน์และประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพ่ือรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  

ไว้ดังนี้

 วิสัยทัศน์จังหวัด

 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรอุตสาหกรรม

และการค้าผ่านแดน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร ์การพัฒนา

จังหวัด รวม 3 ประเด็น ดังนี้

 (1) ส ่งเสริมการเป ็นศูนย ์กลางการ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 (2) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิต

สนิค้าเกษตรและเกษตรอตุสาหกรรมทีป่ลอดภยั

 (3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน

และเม่ือหันกลับมาพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน 

ทางด้านสงัคม เศรษฐกจิและโครงสร้างพืน้ฐาน 

กาญจนบรุเีป็นดินแดนทีต้ั่งอยูท่างภาคตะวนัตก

ของประเทศไทย มพ้ืีนทีต่ดิกับประเทศสาธารณรฐั 

แห่งสหภาพเมียนมาร ์ระยะทางประมาณ  

370 กิโลเมตร มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่อุดม

สมบูรณ์ด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ 

พืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นเทอืกเขา ทีร่าบสงู

สลับกับเป็นเขาและที่ราบลุ่มอุดม

สมบูรณ์อยู ่ในเขตชลประทานซึ่ง

สามารถท�าเกษตรกรรมได้ตลอดปี 

จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครอง

ออกเป ็น 13 อ�าเภอ 95 ต�าบล  

959 หมู่บ้าน รายได้ส่วนใหญ่ของ

ประชากรขึน้อยูก่บัการผลติต่างๆ เช่น 

สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว อ้อย 

ข้าวโพด สาขาอุตสาหกรรม (การ

ผลิต) ซึ่งร้อยละ 90 เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป

ทางการเกษตร คือ น�้าตาล กระดาษ สุราและ

ผักผลไม้บรรจกุระป๋อง เป็นต้น และมรีายได้จาก

การท่องเท่ียวจ�านวน 8,943.86 ล้านบาท  

มากเป็นล�าดับที่ 9 ของประเทศ เป็นจังหวัด 

ท่องเท่ียวหลักของภูมิภาคตะวันตก ซึ่งอุดม 

ด้วยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย  

มีสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวไทย

และชาวต่างประเทศ แบ่งได้เป็น
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 (1)  แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น 

น�า้ตกเอราวณั น�า้ตกไทรโยค น�า้ตกห้วยแม่ขมิน้  

ถ�า้ธารลอด ถ�า้ดาวดงึส์ การเดนิป่าชมธรรมชาติ

และการล่องแก่ง

 (2) แหล่งท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ เช่น 

สะพานข้ามแม่น�้าแคว อุทยานประวัติศาสตร ์

สงครามเก้าทพั อทุยานประวตัศิาสตร์เมอืงสงิห์ 

สุสานทหารสมัพนัธมติร พระบรมราชานสุาวรย์ี

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และช่องเขาขาด

  (3) แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง เช่น  

วดัสระลงเรอื วดัสนุนัทวนาราม วดัวงัก์วเิวการาม 

(วัดหลวงพ่ออุตตมะ)

 ประกอบด ้วยเส ้นทางคมนาคมท่ีมี 

ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 123 

กิโลเมตร จึงเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวและ 

นักทัศนาจรเดินทางมาเยือนจังหวัดมากเป็น

ล�าดบัที ่4 ของประเทศรองจากกรงุเทพมหานคร 

ชลบุรี และอยุธยาตามล�าดับ



30  < วารสารดำารงราชานุภาพ
Ê¶Òº

Ñ¹́ ÓÃ§ÃÒªÒ¹ØÀÒ¾

 ศักยภาพด้านการค้าชายแดน

   จากแนวชายแดนของจงัหวดักาญจนบรุี 

ที่ติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีช่องทาง 

เข้า – ออกตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด  

มีจุดผ่อนปรนทางการค้าหรือจุดผ่านแดน

ชั่วคราว 2 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์ 

อ�าเภอสังขละบุรี และช่องทางบ้านพุน�้าร้อน 

อ�าเภอเมือง และช่องทางที่มีศักยภาพสามารถ

พฒันาเป็นจดุผ่อนปรนทางการค้าได้อกีช่องทาง

หนึ่ง คือ ช่องทางบ้านอีต่อง อ�าเภอทองผาภูมิ 

  ป ัจจุบันจังหวัดก�าลัง

พิจารณาเป ิดจุดผ ่านแดน

ชั่วคราวบ้านพุน�้าร้อน อ�าเภอ

เมือง เป็นจุดผ่านแดนถาวร 

เพื่อรองรับการด�าเนินโครงการ

ท ่ า เ รื อ น�้ า ลึ ก แ ล ะ นิ ค ม

อุตสาหกรรมทวาย ซึ่งเป ็น

โครงการสืบเนื่องมาจากมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11 

พฤศจิกายน 2546 อันจะส่ง 

ผลให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็น

ศูนย์กลางในการผ่านแดนไปยังประเทศในฝั่ง

ทะเลอันดามัน และเชื่อมไปยังประเทศอินเดีย

 เส้นทางสายทวาย – กาญจนบรุ ีเป็นส่วน

หนึ่งของโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่จะเชื่อม

โยงระหว่างท่าเรอืทวาย – ท่าเรอืแหลมฉบงัของ

ไทย – ท่าเรอืสหีนวุลิล์ของกมัพชูา และท่าเรอืวงั

เตาของเวียดนาม ตามโครงการความร่วมมือ

แห่งอนภูุมภิาคลุม่แม่น�า้โขง (Greater Mekong 

Sub region Program : GMS) ซึง่มวีตัถปุระสงค์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศแถบลุ่มแม่น�้า

โขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย กมัพชูา สาธารณรฐั

ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห ่งสหภาพ 

เมียนมาร์ เวียดนามและไทย โดยโครงการ 

และกิจกรรมส�าคัญต่าง ๆ ของอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง ด�าเนินการโดยการสนับสนุนจาก

ธนาคารพฒันาเอเชยี หรอื Asian Development 

Bank : 

 จงึอาจกล่าวได้ว่าการเชือ่มโยงด้านตะวนั

ตกระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมยีนมาร์ จากจงัหวัดกาญจนบรุ ี– ทวาย จะท�าให้

ประเทศในภมูภิาคส่วนนีม้เีส้นทางสายหลกัทีม่ี

ศักยภาพสูงในการแข่งขันการให้บริการการค้า 

การลงทุนที่สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มอาเซียน 

ได้อย่างเหมาะสมยิ่ง โดยโครงการก่อสร้าง 

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ
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 1) ระยะแรก ก่อสร้างถนนลาดยาง  

2 ช่วงจากบ้านพุน�้าร้อน – ชายแดนไทย / 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทาง 5 

กิโลเมตร วงเงินก่อสร้างประมาณ 35 ล้านบาท

 2) ระยะต่อไปเป็นการปรับปรุงถนน

ลาดยางเดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จากจังหวัด

กาญจนบุรี – ชายแดนไทย / สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ ตามความจ�าเป็นของปรมิาณ

จราจรในอนาคต

  ดังนั้น โครงการท่าเรือทวายและนิคม

อตุสาหกรรมทวายจงึถอืเป็นยทุธศาสตร์ส�าคญั

ของรฐับาลทางภมูภิาคตะวันตก ทีเ่พ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันการขนส่งสินค้าไปยัง

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันตกและยุโรป เป็นการ

สร้างโอกาสให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับ

ประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น จึงจ�าเป็นที่จังหวัด

กาญจนบุรีซึ่งมีอาณาบริเวณพื้นที่ติดต่อกับ

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

มากกว่า 370 กิโลเมตร จะต้องจัดเตรียมการ

เพื่อความพร้อมในประการต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ และ 

ถือเป็นภารกิจหลักของจังหวัด ซึ่ง

สามารถให้การสนับสนุนส่วนราชการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการได้

เป็นล�าดับแรก โดยไม่ต้องรอส่ังการ

จากรฐับาล คอื การกระตุน้เตอืน และ

เตรียมคนในพื้นที่ในทุกด้าน ให้รู้เท่า

ทันกบัสภาวการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง

ไป เพื่อให้สามารถด�ารงสถานะ 

ของพลเมืองไทยในภูมิภาคส่วนน้ี

อย่างมีศักยภาพ 

 ส�าหรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน ย่อมก่อให้เกดิผลกระทบต่อการพฒันา

พื้นที่และความเป็นอยู ่ของประชาชนอย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการกระตุน้ให้เกดิ

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการ

ทวาย อันจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ทีจ่ะเกดิข้ึนอย่างรวดเรว็ในพืน้ทีบ่รเิวณชายแดน 

และการจัดตั้งฐานการผลิต 

 จังหวัดในฐานะหน่วยงานในการบูรณา

การยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ จึงได้มีการด�าเนิน

การทบทวนศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและภายในกลุ่ม

จงัหวดั ตลอดจนการทบทวนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการปรับปรุงแผนพัฒนา

ท้องถิน่ให้เป็นปัจจบุนัสอดคล้องกบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุก

ภาคส่วนในจงัหวดั ให้สามารถขบัเคลือ่นในการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสู ่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนไปในทิศทางเดียวกัน ตาม
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นโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เนื่องจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซยีนจะก่อให้เกดิการขยายตวัของ

ระบบการค้าชายแดน อันเป็นผลมาจากการ

ขจัดภาษีน�าเข้าระหว่างประเทศสมาชิก ท�าให้

เกิดการขนถ่าย น�าเข้าวัตถุดิบ / สินค้า จาก

ประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่า 

   ในทางตรงข ้าม การสูญเสียความ

สามารถในการแข่งขันในภาคการผลติ เช่นภาค

การเกษตร ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา การไม่

สามารถผลิตประชากรวัยแรงงานให้ตรงตาม

ความต้องการของตลาด ย่อมท�าให้ส่งผลต่อการ

ว่างงานของประชากรในพ้ืนที่ และก่อให้เกิด

ผลกระทบเชงิลบ เกดิความตงึเครยีดและปัญหา

การประท้วงของเกษตรกร การสูญเสียรายได้ 

การถูกเลิกจ้างหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้ ท�าให้

เป็นปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมตามมา

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

  

 3.2  การด�าเนินการของจังหวัด

  3.2.1 ด ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ

โครงสร้างพื้นฐาน

    - จงัหวดักาญจนบรีุได้เร่งรัด

ยกระดับด่านชั่วคราวบ้านพุน�้าร้อน ต�าบล 

บ้านเก่า อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น

ด่านถาวร ผลักดันโครงการขยายถนนเป็น  

4 ช่องทางจราจร จากบ้านพุน�้าร้อน จังหวัด

กาญจนบุรี หมายเลข 3208 บรรจบทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 4 จงัหวดัราชบรุ ีเพือ่เชือ่มโยง

โลจสิตกิส์สู่ภาคใต้ และเมือ่วันท่ี 20 พฤษภาคม 

2555 คณะรัฐมนตรี (นางสาวยิง่ลักษณ์ ชนิวตัร) 

ได ้มีมติในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย ่าง 

เป็นทางการนอกสถานท่ี คร้ังท่ี 4 / 2555 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เห็นชอบการ

เร่งรัดการพฒันาเส้นทางเชือ่มโยงภาคตะวันตก 

โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ หมายเลข 81  
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เส้นทางอ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ถึง

บ ้านห้วยตลุง อ�าเภอท่าม ่วง จังหวัด

กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยการ

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

        1.  ช ่ วงบางใหญ ่  – 

บ้านโป่ง ระยะทาง 47 กิโลเมตร ขนาด 6 

ช่องจราจร ค่าก่อสร้าง 22,766 ล้านบาท

        2.  ช่วงบ้านโป่ง –กาญจนบรุี 

ระยะทาง 49 กิโลเมตร ขนาด 4 ช่องจราจร  

ค่าก่อสร้าง 40,495 ล้านบาท

        โครงการดังกล่าวจะท�าให้

ประเทศไทยลดระยะทางและค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่งและกระจายสินค้าสู่มหาสมุทรอินเดีย

และยุโรป เพิ่มโอกาสทางการค้า การผลิต และ

การลงทนุของภาคเอกชน และสร้างความมัน่คง

ให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนไทย

ของฝั่งตะวันตกของอาเซียน และเห็นชอบการ

ผลักดันโครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องทาง

จราจร จากบ้านพุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 

หมายเลข 3208 บรรจบทางหลวงแผ่นดิน 

หมายเลข 4 จงัหวดัราชบรุ ีเพือ่เชือ่มโยงโลจสิติกส์

สู่ภาคใต้

        ทัง้นี ้กระทรวงคมนาคม

รบัไปพจิารณาจดัท�าแผนแม่บทการพัฒนา

โครงข่ายคมนาคมขนส่งและจดัล�าดบัความ

ส�าคัญของทางสายหลักและสายรองเพื่อ

เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป

     ส�าหรบัความคบืหน้าใน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฝั่งเมียนมาร์

นั้น ขณะนี้ได ้มีการก่อสร้างถนนลูกรัง

ระหว่างเมืองทวายและบ้านพุน�้าร ้อน เพื่อ 

ใช้ส�าหรับการขนส่งวัสดุจากไทยใช้ในการ

ก่อสร้าง อีกทั้งได้มีการจัดท�ารายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนนและท่าเรือน�า้ลึกเสร็จแล้ว 

ประเมินวงเงินที่ต้องใช้เบื้องต้น 2 โครงการนี้ 

ประมาณ 90,000 ล้านบาท ขณะที่วงเงินลงทุน

โครงการพื้นฐานที่จะใช้ทั้งโครงการ ระยะเวลา 

10 ปี รวม 270,000 ล้านบาท โดยมีการลงทุน

ถนนท่าเรือน�้าลึก และโรงไฟฟ้าประมาณ 

120,000 ล้านบาท ขณะท่ีต้องใช้เงินส�าหรับ

โครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคใน

นคิมอตุสาหกรรมอกีประมาณ 81,000 ล้านบาท 

พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมทวายรวม 127,000 ไร่ 

มากกว่าพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  

10 เท่า
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     ในการหารือระหว่างนายก

รัฐมนตรี  กับนายเต็งเส ่ง ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เม่ือวันท่ี  

23 กรกฎาคม 2555 ณ ท�าเนียบรัฐบาล

ประธานาธบิดเีมยีนมาร์ ได้ตอบรบัความร่วมมอื

กับนายกรัฐมนตรีไทยตอนหนึ่งว่า “ต้องการ 

ร่วมมือกันสร้างนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม 

การค้าชายแดน พัฒนาการเกษตร และยกระดับ

คุณภาพชีวิตประชาชน โดยพร้อมร่วมมือกัน

อย่างเป็นรปูธรรม โดยให้มกีารเปิดจดุผ่านแดน

ถาวรที่ด่านทิกิ (ตรงข้ามบ้านพุน�้าร้อน จังหวัด

กาญจนบรุ)ี และจะพฒันาเป็นนคิมอตุสาหกรรม 

รวมทัง้ต้องการพฒันานคิมอตุสาหกรรมทีเ่มยีวดี

ด้วย แต่ยงัมีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าขอให้นกัลงทนุ

พิจารณาด้วย”

ซึ่งมาเยือนกาญจนบุรี ปีละมากกว่า 5 ล้านคน 

อย่างไรกต็าม  ปัจจบุนันักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

ที่มาเยือนกาญจนบุรียังมีเป็นสัดส่วนที่ต�่ามาก 

เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนนักท่องเที่ยวชาว 

ต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทย (ประมาณไม่ถึง 

ร้อยละ 10) การเดินทางท่ีรวดเร็ว สะดวกและ

ปลอดภัย ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินจาก

ต่างประเทศได้โดยตรง จะกระตุ้นให้จ�านวน 

นักท่องเที่ยวที่มีก�าลังซื้อจากต่างประเทศ 

เดินทางมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี สนามบิน

พาณิชย์แห่งน้ีสามารถรองรับเท่ียวบินเช่า 

เหมาล�า (Charter Flight) ของนักท่องเที่ยวหรือ

ผู้เดินทางท่ีมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง

กบัโครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวาย (โดยใช้สนามบนิ

เมืองทวายที่เปิดใช้งานอยู่แล้ว) ได้ 

     ปัจจุบันสนามบินกองพล ร.9  

มีหอบังคับการบินแล้ว ยังขาดอุปกรณ์

อีกบางชนิดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ตามข้อก�าหนดของกรมการขนส่งทาง

อากาศกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ระบบ

สายพานล�าเลียงสัมภาระ กล้องวงจร 

ปิดเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ ความเร่งด่วนของจังหวัด

ขณะน้ี คือการจัดหาอุปกรณ์ท่ีขาด 

ตามมาตรฐานโดยเร็ว ตลอดจนการ

วางระบบการบริหารสนามบินกองพล

ทหารราบที่ 9 เพื่อพัฒนาเป็นสนามบินพาณชิย์

เพื่อเพิ่มศักยภาพของจังหวัดกาญจนบุรี ใน 

การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภาค 

ตะวันตก

    - การพัฒนาสนามบินของ 

กองพลทหารราบที่ 9 เป็นสนามบินพาณิชย์ 

น่าจะสอดคล้องกับศักยภาพของกาญจนบุรี  

ซึง่เป็นจงัหวดัท่องเทีย่วอนัดบัต้น ๆ  ของประเทศ 

ทั้งต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาต ิ
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  3.2.2 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

      การเตรยีมความพร้อมในการ

พฒันาก�าลงัคนเพือ่เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนและ

รองรับโครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกและนิคม

อุตสาหกรรมทวาย จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ ด้านภาษาต่างประเทศ โดยมีการฝึก

อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ - 

ภาษาจีน -  และภาษาพม ่าและจังหวัด

กาญจนบุรีได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัด

กาญจนบุรีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

จ�านวน 5,000,000.- บาท ให้กับส�านักงาน 

ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัย จังหวัดกาญจนบุรี ด�าเนินโครงการ 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ด้านภาษาต่างประเทศ  

เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวมี

มาตรฐาน และเสริมสร้างทักษะความรู้ด้าน

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาพม่า ภาษาองักฤษ 

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษา

รัสเซีย การจัดอบรมจังหวัดกาญจนบุรี โดย

ส�านกังานแรงงานจงัหวดัได้ด�าเนนิการฝึกอบรม

ในโครงการต่างๆ ดังนี้

     (1) งบประมาณ ปี 2556  

จากงบกลุ่มจังหวัด จ�านวน 5,000,000 บาท  

จัดท�าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการค้าผ่านแดน 

โดยการส่งเสริมอาชีพ จ�านวน 25 กลุ่ม จ�านวน 

450 คน ให้กับประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ 

รองรับการบรกิารด้านการค้าผ่านแดน โดยตาม

ความประสงค์ของประชาชนและสอดคล้องกับ 

การค้าผ่านแดน

      (2) งบประมาณ ปี 2556 จาก

งบประมาณจังหวัดกาญจนบุ รี  จ� านวน 

450,000.- บาท จัดท�าโครงการพัฒนาบุคลากร 

ด้านการท่องเที่ยวเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการบริการ ให้มีการ

บริการที่มีความประทับใจ จ�านวน 4 รุ่น รุ่นละ 

40 คน รวม 160 คน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพื้นที่ก็คือ การเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนของไทย จะส่งผลให้เกิดการ

ข้ามวัฒนธรรมแบบไขว้กันอย่างเห็นได้ชัด 

ท�าให้วัฒนธรรมไร้รูปแบบเกิดการผสมผสาน

ทางวัฒนธรรมการสูญเสียทางวัฒนธรรมพื้นท่ี

ของจังหวัดกาญจนบุรี เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ ดังนั้น การให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

กลไกการจัดการความขัดแย้ง และการอ�านวย
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ความเป็นธรรมแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน

พื้นที่ของจังหวัดจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จังหวัดจะ

ต้องด�าเนินการให้ส�าเร็จเป็นรูปธรรมในโอกาส

ต่อไป

4. บทสรุป

 จากโอกาส ผลกระทบและการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัด

กาญจนบุรีดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัด

กาญจนบุรไีด้ด�าเนนิการเพือ่เตรยีมความพร้อม

และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและประชาชน

ในพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน

จังหวัดได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการมี 

ส ่วนร ่วมและความส�าคัญของการเข ้าสู ่

ประชาคมอาเซียนของจังหวัดกาญจนบุรี และ

เป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์

และเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี     

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ให้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดและประสบความส�าเร็จเป็น 

รูปธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
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“จงัหวัดตากเปิดประตูสู่อาเซียน”

 จากนโยบายของรัฐบาล ด้านการเร่ง

ฟื ้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ 

กับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพื่อ

สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคร่วมกัน โดยเร่งด�าเนิน

การตามข้อผูกพันในการรวมตัว

เป ็นประชาคมอาเซียนในป ี 

2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และความมั่นคง ตลอดจนการ

เชือ่มโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง

ภายในและภายนอกภูมิภาค

 จังหวัดตากเป็นจุดเชื่อม

โยงทางโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส ่ง  โลจิสติกส ์ 

เศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ และ

มีส ่วนช ่วยสร ้างความเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ 

ตามแนวคิดการพัฒนากรอบ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

อนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง (Greater 

Mekong Subregion Economic 

Cooperation: GMS) ในเส้นทาง

ทางระเบยีงเศรษฐกจิ East West 

Economic Corridors และ 

North South Economic Corridors ซึง่จะท�าให้

จงัหวดัตากเป็นประตสููอ่นัดามนั และประตกูาร

ค้าอินโดจีน
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 ในการนี้จังหวัดตาก ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์

ของจังหวัดว่า “บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้า

ชายแดน” โดยมีนโยบายในการพัฒนาความ

สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้

เคียงในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านการท่องเทีย่ว โดยจงัหวดัได้ก�าหนดประเดน็

ยุทธศาสตร ์ด ้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน ด้าน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และ 

การค้าชายแดน และด้านการรกัษาความมัน่คง

ชายแดนและความสงบเรยีบร้อย เพือ่รกัษาและ

ขยายความร่วมมือทางความมั่นคง เศรษฐกิจ 

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

 จังหวัดตากมีศักยภาพในหลายๆ ด้าน 

เช่น มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ  

มีอาณาเขตติดต่อ 9 จังหวัด 1 ประเทศ และมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ ท�าให้มี

ศักยภาพในด้านการท่องเท่ียว ด้านการบริการ 

ตลอดจนมีความพร้อมในด้านการลงทุน โดย

เฉพาะพื้นที่อ�าเภอแม่สอดขณะนี้อยู่ระหว่าง

ด�าเนินจดัตัง้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเพือ่เตรียม

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ง

เชื่อมโยงเส้นทางเส้น East – West Economic 

Corridor (EWEC) ผ่านทางเส้นทางมะละแหม่ง

ประเทศพม่า แม่สอด ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 

เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร แขวง

สะหวันนะเขต ประเทศลาว ผ่านด่านชายแดน

ลาว-เวยีดนามไปยงัจงัหวดักวางตร ีเถอืเทียนเว้ 

และเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเส้นทางนี้

จะเป็นเส้นทางส�าคญัด้านการท่องเทีย่ว การค้า

การลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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 ในปีนี้จังหวัดตากได้จัดท�าโครงการ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประชุมเสวนาเตรียม

ความพร้อมเพือ่ก้าวสูก่ารรวมตวัของประชาคม

อาเซียน ในปี 2558 ให้กับผู้บริหารในจังหวัด 

และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพและสร ้างภูมิคุ ้มกันด ้าน 

ภาษาอั งกฤษให ้กับข ้ า ราชการในพื้ น ท่ี  

ผูป้ระกอบการด้านต่างๆ เข้ารบัการฝึกอบรมกบั

วิทยากรชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นการเตรียมความ

พร ้อมด ้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 

ให้ทราบอย่างทั่วถึง ในอนาคตเราอาจจะมีการ

ฝึกอบรมด้านภาษาพม่าและภาษาจีนเพิ่ม 

ขึ้นอีก

โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  นอกจากน้ี  

ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการ

ลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมายงัอาเซยีน  ซึง่

จะเพิม่อ�านาจการต่อรองของอาเซยีนในเวทีการ

ค้าโลก  และยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชน

ในอาเซยีนโดยรวม ประเทศไทย จงึเป็นประเทศ

ท่ีนักลงทุนต่างชาตใิห้ความสนใจอย่างมาก เพราะ

มจีดุแขง็ทีใ่นเรือ่งต้นทนุทางโลจสิตกิส์ทีต่�า่ มพีืน้ที่

ในรองรบั การขยายตัวทาเศรษฐกิจ ค่าแรงงาน

ภาคอตุสาหกรรมถกู แต่จดุอ่อนของประเทศไทย

คือ ประชาชนในประเทศมีความรู้ด้านภาษาต�่า 

ความไม่มั่นคงด้านนโยบายทางการเมืองและ

เสถียรภาพทางการเมือง

 จะเห็นได้ว่าเมื่อเส้นทาง East – West 

Economic Corridor (EWEC) เสร็จสมบูรณ์

ประเทศไทยและจังหวัดตาก จะได้ประโยชน์

อย่างมหาศาลในการขยายการส่งออกและ

โอกาสทางการค้า และการบริการในสาขาที่

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น 

ระบบโลจสิตกิส์ การค้า การลงทนุ การท่องเทีย่ว 

 แต่เมือ่ประเทศไทยได้รบัผลประโยชน์อนั

มากมายจากการเปิดเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ 

แต่ผลกระทบทางลบกจ็ะตามมาอย่างมากมาย

และเพิ่มขึ้นเช่นกัน อาทิ ปัญหาภัยคุกคามด้าน

การสาธารณสุข ปัญหาโรคระบาดต่างๆ โรค

ใหม่ๆ ปัญหาอาชญากรข้ามชาต ิการก่อการร้าย 

และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
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  ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคม

อาเซยีน จงัหวดัตากได้มกีารเตรยีมความพร้อม

ในด้านการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วน โดย

เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ ในเรือ่งประชาคม

อาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษากฎระเบียบ

และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดเจน 

เพื่อให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขัน

ในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจ 

ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาส

และข้อตกลงใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ พร้อมทัง้มรีะบบ

การเยยีวยาช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการ

ปรับโครงสร้างและการแข่งขัน เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

ดังนั้นเราต้องปรับตัวให้ทันโดยเฉพาะด้าน

ภาษาและฝีมือแรงงาน การให้บริการอย่างต่อ

เนื่อง เพราะหากไม่มีการปรับตัวจะท�าให้เสีย

เปรียบด้านการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทันที 
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 ในการนี้จังหวัดตาก คาดหวังว่าจะเป็น

ประตูสู่อาเซียน และเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า 

การลงทนุ และการท่องเทีย่วแห่งใหม่ในภูมภิาค 

โดยเพิ่มศักยภาพในการขยายการส่งออก 

และโอกาสทางการค้า  และการบริการให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน เช่น การท่องเที่ยว

โรงแรมและภตัตาคาร สขุภาพ ฯลฯ  นอกจากนี้

ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังจังหวัด  

และยกระดับความเป็นอยู ่ของประชาชนใน

จังหวัดให้มีความเข้มแข็ง
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บึงกาฬ เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

บทน�า
  ดิ น แ ด น เ ห นื อ สุ ด ท า ง 

ภาคอีสาน ที่มีชายแดนติดกับ

แม่น�้าโขงซึ่งเป็นแม่น�้านานาชาติ 

กั้นอาณาเขตแดนระหว่าง ไทย 

กับลาว จังหวัดบึงกาฬ ถือว่าเป็น

จังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทย 

ได้จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ

ตั้งจังหวัด บึงกาฬ มีผลบังคับใช้ 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 และตลอดระยะ 

เวลา 1 - 2 ปีที่ผ่านมา บึงกาฬได้มีการพัฒนา

ทุกด้านอย่างก้าวกระโดด และอยู่ในช่วงระยะ

เวลาสร้างบ้านแปลงเมือง โดยเฉพาะด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการพัฒนา

เศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายตามวสิยัทศัน์ของจงัหวดั

บึงกาฬ ซึ่งก�าหนดว่า “ศูนย์กลาง

ยางพาราภาคอีสาน สะพาน 

การค้าการท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่สู่

ประชาคมอาเซียน” ปัจจัยหลักที่มี

อทิธิพลต่อการสร้างสรรค์ความเจรญิ 

ของบ้านเมืองให้บรรลุวิสัยทัศน์มี

หลายประการ กล่าวคือ 

 ประการที ่1 ความภาคภูมใิจร่วมกนัของ

ประชาชนชาวบึงกาฬที่รอคอยจังหวัดมานาน 

สัมฤทธิ์ผล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน 

 ประการที่ 2 จุดแข็งของศักยภาพด้าน

เศรษฐกจิและการประกอบอาชพีของประชาชน 

โดยเฉพาะสวนยางพารา ทีส่ามารถสร้างรายได้
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ให้เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นก�า ณ ปัจจุบัน 

จังหวัดบึงกาฬมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราประมาณ 

800,000 ไร่เศษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกยางพารา

มากที่สุดในภาคอีสาน 

 ประการที่ 3 ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาตทิีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก คอื 

มีพื้นที่ชุ่มน�้า (Ramsar Site) ถึง 2 แห่ง คือ  

บึงโขงหลง (ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบึงโขงหลง) และ 

หนองกดุทงิ (ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเมอืงบงึกาฬ) ส่งผล

ดีต่อระบบนิเวศของสัตว์บกและสัตว์น�้าและ

พืชพันธุ์ธัญญาหารและอากาศบริสุทธิ์ ฝนตก

ต้องตามฤดูกาล 

  นอกจากนัน้แล้ว ความอดุมสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ น�้าตก ภูเขาท่ีสวยงามยังรอการ

ชืน่ชมจากอาคนัตกุะผู้มาเยอืนทุกฤดกูาลเสมอ

น่ันกค็อื เขตอนุรักษ์พนัธุสั์ตว์ป่าภูววั ท่ีมพีนัธุไ์ม้

หนึ่งเดียวในโลกคือ ต้นกระเพราศักดิ์สิทธิ์ และ

ยงัมแีหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิและวฒันธรรม

ที่ส�าคัญอีกหลายแห่ง เช่น ภูทอก วัดอาฮงศิลา

วาส แก่งอาฮง งานประเพณีแข่งเรือยาว ฯลฯ 

 ประการที ่4 การท่ีจงัหวดับงึกาฬมพีืน้ท่ี

ติดต่อกับชายแดนริมฝั่งแม่น�้าโขง ซึ่งถือได้ว่า

เป็นแม่น�้านานาชาติที่กั้นพรมแดนระหว่าง

จงัหวดั บงึกาฬ ประเทศไทย กบัแขวงบอลิค�าไซ 

เมอืงปากซนั ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว ท�าให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้าน

การประมงและการกสกิรรม มกีารค้าขายไปมา

หาสู่กันตลอดเวลาระหว่างประเทศไทยและ

สปป. ลาว สร้างความสมัพนัธ์อนัดมีาโดยตลอด 

ดังปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนจากเพลงลุกทุ่งท่ี

โด่งดัง “กุหลำบปำกซัน” และสามารถเชื่อมต่อ

เส ้นทางการค้า การลงทุน ไปยังประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยใช้เส้นทาง

หมายเลข 8 และ 12 ต่อไปยังประเทศจีนตอน

ใต้ในระยะทางที่ไม่ไกล
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 ประการที่ 5 ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของพ่ีน้องประชาชนชาว

จงัหวดับงึกาฬ ทีแ่สดงออกถงึวฒันธรรมท้องถิน่

อีสานสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ท�าให้มี

ความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ส่งผลให้เป็นปัจจยั

หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

บึงกาฬได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะงานแข่งขนัเรอื

ยาวประเพณไีทย – ลาว จงัหวดับงึกาฬ เป็นเวที

ประชนัฝีพายระดบัชาต ิจดัขึน้ในช่วงระหว่างวนั

ที่ 5 – 10 กันยายน ของทุกปี 

 ประการที่ 6 ความสงบเรียบร้อยและ

ความมั่นคงในระดับจังหวัดบึงกาฬ แม้จะเป็น

จังหวัดใหม่ แต่มีความมั่นคงทางด้านการเมือง

การปกครองสูงมาก เป็นกลุ่มการเมืองเดียวท้ัง

ในระดับชาติคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ

ระดับท้องถิ่นคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(อบจ.) ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้มี

การประสานรวมพลัง (Synergy) กบัข้าราชการ

ประจ�าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นอย่างดี 

 การเป ิดประตู สู ่ประชาคมอาเซียน 

ของประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ (ASEAN 

Community) เป็นอย่างไร มีผลกระทบต่อ 

วถิชีวีติและความเป็นอยูอ่ย่างไรบ้าง ถ้าหากน�า

เสาหลกัของประชาคมอาเซยีน ได้แก่ ประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียนของจังหวัด 

(ASEAN Political - Security Community: 

APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community : AEC)และประชาคม

สงัคมและวฒันธรรม (ASEAN Socio - Cultural 

Community : ASCC) มาเป็นกรอบในการ

พิจารณาในมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้
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 มิติด้านโอกาสของจังหวัดบึงกาฬ

 ด้านประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security 

Community :APSC)

 1)  ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ  

คือ แขวงบอลิค�าไซและจังหวัด

บึงกาฬ มีความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกันเป็นระยะเวลาที่

ยาวนาน เนื่องจากความเป็น

เครอืญาติของประชาชนทัง้สอง

ฝั่งโขง และได้มีรูปแบบวิธีการ

เสริมสร ้างความสัมพันธ ์ที ่

หลากหลาย โดยใช้กิจกรรม 

ประเพณีเป็นสื่อสัมพันธ์ เช่น 

งานแข่งขันเรือยาวประเพณี

ไทย – ลาว จังหวัดบึงกาฬ ได้มี

การเชิญเจ้าแขวงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของ

สปป.ลาวมาร่วมพิธีเปิดงานทุกปี มีการใช้

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง คือ 

ประเพณีการทอดผ้าป่าสามัคคี 2 แผ่นดิน 

ถิ่นธรรม (บึงกาฬ – บอลิค�าไซ) เพื่อสมทบสร้าง

ถาวรวัตถุ ในพระพุทธศาสนาให้กับพี่น ้อง 

ชาว สปป.ลาวได้ปฏิบัติศาสนกิจบ�าเพ็ญกุศล 

ได ้ตามที่ศรัทธา รวมถึงการจัดกิจกรรม 

วันวาเลนไทน์ “บงึกาฬแดนสวรรค์ สานสมัพนัธ์ 

วันวาเลนไทน์ ลาว ไทย เวียดนาม”

 2)  ด ้านความมั่นคงภายในจังหวัด

บึงกาฬ นับได้ว่าเป็นความโชคดีชั้นที่ 2 ที่ไม่มี

ความขดัแย้งใดๆ ระหว่างกลุม่การเมอืงด้วยกนั

และข้าราชการประจ�ากับกลุ่มการเมืองท้องถิ่น 

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาบ้านเมืองเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ ร่วมมือกันสร้างสุขให้กับประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3) ด้านการรกัษาความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สินของประชาชน บึงกาฬมีความ

พร้อมและมกีารเตรยีมพร้อมท้ังด้านอตัราก�าลัง

เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์จากหน่วยงานหลักในระดับ

จังหวัด คือ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

ตามล�าน�้าแม่น�้าโขง เขตบึงกาฬ และต�ารวจน�้า 

ส�าหรับปฏิบัติการตามล�าน�้าแม่น�้าโขง ในส่วน

ของพืน้ทีท่ัว่ไปจะมเีจ้าหน้าทีจ่ากกองบงัคบัการ

ต�ารวจภูธรจังหวัดและต�ารวจตระเวนชายแดน 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อปพร. และผู้น�า

หมูบ้่านร่วมกนัปฏบิตังิานอย่างมแีผนและเชือ่ม

โยงประสานสัมพนัธ์กบัพีน้่องประชาชนในพืน้ท่ี

เป็นอย่างดี
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 ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(ASEAN Economic Community : AEC) 

 บึงกาฬมีศักยภาพสูงมากที่จะรับเป็น

ประตูการเคลื่อนย้ายเสรีด้านสินค้า บริการ การ

ลงทุน และแรงงานที่มีทักษะระหว่างประเทศ 

สปป.ลาว แขวงบอลิค�าไซ เมืองปากซัน เพราะ

มีด่านชายแดนถาวร มีแพขนานยนต์ ขนส่ง

สินค้าข้ามแม่น�้าโขงที่สะดวกและรวดเร็ว ใช้ได้

ทุกฤดูกาล ท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน

ในการผลิต และการขนส่งสินค้า ประกอบกับ

แขวงบอลิค�าไซ มีศักยภาพด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยส่งเสริม 

ด้านการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ ในด้านการค้าและ

การลงทนุ ในเขตอ�าเภอเมอืงบงึกาฬ และอ�าเภอ

ใกล้เคยีงจะคกึคกัขยายตวัอย่างทวคีณูมากกว่า

ในปัจจุบันอย่างมาก โอกาสการได้ดุลการค้า

ระหว่างประเทศก็จะมากข้ึนและมากข้ึน ทั้งนี ้

เนื่องมาจากตัวสินค้าของไทยมีคุณภาพ ราคา

ยุติธรรม และเป็นที่นิยมของชาว สปป.ลาว  

ที่มีต่อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย โดยจะเห็น

ได้จาก

 1. ด ้านการค้าชายแดนกับประเทศ 

เพือ่นบ้านระหว่างไทยกบั สปป.ลาว 

ในเดือน ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านด่าน

ศุลกากรบึงกาฬ มีมูลค่าการค้า 

รวมทั้งสิ้น 458.30 ล้านบาท และ

ไทยได้ดุลการค้า 330.28 ล้านบาท 

สินค้าส่งออกที่ส�าคัญและมากที่สุด

ตามล�าดบั  ได้แก่ เครือ่งดืม่กระทงิแดง 

รถยนต์นั่งใหม่ส�าเร็จรูป ตู้เย็น ถังน�้า

โลหะ ยางนอกรถจักรยานยนต์ 

น�า้มนัเครือ่ง น�า้มนัดเีซลหมนุเรว็ ข้าวสารเหนยีว  

ยางมะตอย หม้อหุงข้าวไฟฟ้า รถยนต์ อะไหล่ 

เคร่ืองยนต์ รถตู้ รถกระบะ และรถตักดินเก่า 

ใช้แล้ว เป็นต้น

 2. ด้านแรงงาน จะเป็นโอกาสอย่างดี

ส�าหรับสถานประกอบการ SME ท่ีจะน�ามาสร้าง

สรรค์ธุรกิจในราคาค่าแรงตามที่รัฐบาลไทย

ก�าหนด วันละ 300 บาท โดยเฉพาะธุรกิจ 

ที่ไม่ใช้แรงงานที่มีทักษะและความรู้ขั้นสูง เช่น 

สถานประกอบการร้านอาหาร แรงงานก่อสร้าง 

สถานที่บริการน�้ามัน คนงานกรีดยางพารา  

ซึ่งปัจจุบันแรงงานเหล่านี้ได้มารับจ้างในเขต

อ�าเภอต่างๆ บ้างแล้วและบางส่วนเป็นแรงงาน

มาเช้า-เย็นกลับ และมาเย็น-กลับเช้าจาก 

ประเทศสปป.ลาว เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิของ

บงึกาฬสูงกว่า แขวงบอลิค�าไซ ท�าให้แรงงานได้

ค่าจ้างแพงกว่าของสปป.ลาว (สัมภาษณ์คน

งานลาว) การเดินทางเข้ามาท�างานที่บึงกาฬ

ของแรงงานที่มาจาก สปป.ลาว และเวียดนาม 

สามารถมีรายได้จากค่าแรงส่งเงินกลับบ้านได้

ไม ่น ้อยกว ่าเดือนละ 3,000 บาท และ 

ยงัสามารถเดนิทางกลับไปเยีย่มบ้านได้สะดวก
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 ด้านการน�าเข้าสินค้าวัตถุดิบ บึงกาฬน�า

เข้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยผ่าน 

สปป.ลาว มีการน�าเข้าทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า 

64.01 ล้านบาทโดยเฉพาะไม้แปรรปู มมีลูค่าถงึ 

36,262,615.74 บาท (ส�านักงานพาณิชย์จังหวัด

บึงกาฬ. 2556) นับเป็นมูลค่าจ�านวนมาก 

เนื่องจากไม ้ในจังหวัดบึงกาฬขาดแคลน  

ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในภาค

อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ ไม้แปรรูปที่น�าเข้า

ท�าให้บึงกาฬสามารถส่งไปจ�าหน่ายในธุรกิจ

ก่อสร้างได้ทั่วประเทศ และที่ส�าคัญที่สุดของ

โอกาสแห่งการสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้าน

เศรษฐกิจได้มาถึงในเวลาที่เหมาะสม จังหวัด

บึงกาฬ ได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์มติชน การท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ  

ภาครัฐ และเอกชน จัดงานวันยางพาราบึงกาฬ

ขึ้นในระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2555 เพื่อ

ประกาศให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้

ข้อมูลท่ีถูกต้อง ว่าจังหวัดบึงกาฬมีพื้นท่ีปลูก

ยางพารามากท่ีสุดในประเทศไทยประมาณ 

800,000 ไร่ จนกระทั่ง MR. ZHANG YAN  

ซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไป สถาบันรับเบอร์วิลเลส

แห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาชนจีน ท่ีได้

ให ้เกียรติมาร ่วมงาน และกล่าวชื่นชมว่า 

คุณภาพยางพาราของบึงกาฬ ติดอันดับโลก

และมองเห็นอนาคตท่ีสดใสในธุรกิจยางพารา

บึงกาฬ จึงได้ตัดสินใจจะเข้ามาลงทุนพัฒนา

ธุรกิจยางพาราในจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่ป ี  

2556 เป็นต้นไป และยังให้ค�ามั่นว่าจะตั้ง

สถาบันหรือโรงเรียนขึ้นในจังหวัดบึงกาฬ เพื่อ

ให้เป็นสถานที่ช่วยอบรมประชาชนชาวสวน

ยางพาราให้มีความรู้เกี่ยวกับยางพารามากขึ้น  

ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การผลิตน�้ายาง 

และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งหมดนั้นเป็น

หลักฐานแสดงให้เห็นว ่า โอกาสทองของ

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ท่ีจะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น
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 ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) 

 1)  ด้านวัฒนธรรม บึงกาฬมีวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกับสปป.

ลาว เป็นส่วนมาก และบางส่วนคล้ายคลึงกับ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงเป็นเสน่ห์ 

ด้านความเอื้ออาทร และความมีเมตตาท่ีจะ

สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป โดยเฉพาะใน 

โรงพยาบาลและคลินิก ซึ่งในแต่ละวันจะมีพี่น้อง

ชาวสปป.ลาว ผู้ที่เจ็บป่วยได้เดินทางเข้ามารับ

การรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐัและ

เอกชนเป็นจ�านวนมาก ความเอื้ออาทรของ

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุซึง่ปฏิบตัิ

ต่อคนไข้เสมือนญาติและทัดเทียมคนไทยโดย

ทั่วไป คุณภาพการให้บริการทางการแพทย์  

การพยาบาล คุณภาพเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาเสมอเหมือนคนไทยทุกประการ 

(สัมภาษณ์ นาง โบ สปป.ลาว 18 มกราคม 

2556)

 2)  ด้านความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธ

ศาสนาของจั งหวัดบึ งกาฬเป ็นสิ่ งหนึ่ งที่

ประชาชนในประเทศไทยและ สปป.ลาว รู้จักดี

ว่า เป็นดินแดนแห่งธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่

ที่พระเกจิอาจารย์ เคร่งในวัตรปฏิบัติ จ�าพรรษา

ปฏบิตัธิรรมและเผยแผ่พระพทุธศาสนาในอดตี 

คือ พระอาจารย์จวน แห่งวัดภูทอก อ�าเภอ

ศรีวิไล และปัจจุบันก็มีหลวงปู ่ทองพูล วัด

สามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต - สายหลวงปู่มั่น 

ภูริทตฺโต) อ�าเภอเมืองบึงกาฬ ที่ประชาชน 

ชาวไทย ชาวลาว และต่างประเทศให้ความ

เคารพนับถือ ศรัทธาในวัตรปฏิบัติและมีความ

เมตตาสูง จะพบเห็นได้จากการที่ข้าราชการ 

คหบด ีพ่อค้า ประชาชนได้เดนิทางไปกราบไหว้ 

ฟังธรรม ร่วมท�าบญุเพือ่เป็นสริมิงคลเป็นประจ�า

มิได้ขาด

 3)  ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงใน 

เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

บึงกาฬถือได้ว่ามีสถาบันการศึกษาท่ีจัดให้

บริการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ

โรงเรียน ตั้ งแต ่ระดับก ่อนประถมศึกษา  

(Pre-School) จนถึงระดับอุดมศึกษา เปิดสอน

ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ กล่าวคือ ระดับ

อุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษา

บึงกาฬ และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช

วทิยาลัย ศนูย์โรงเรยีนอนุบาลวศิษิฐ์อ�านวยศลิป์ 

ระดับอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 

วทิยาลยัการอาชพีเซกา ตัง้อยูท่ีอ่�าเภอเซกา เป็น

สถาบันการศึกษาของรัฐ นอกจากนั้น ยังมี

สถาบันการศึกษาเอกชน 3 แห่ง คือ วิทยาลัย
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เอน็เทค็อนิเตอร์เนชัน่แนล วทิยาลยับรหิารธรุกจิ

พรเจริญ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ 

ส่วนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโรงเรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

และระดบัมธัยมศกึษาครอบคลมุพืน้ที ่สามารถ

ให้บริการประชากรในวยัเรยีนได้อย่างมคีณุภาพ

และทั่วถึง ซึ่งขณะนี้ได้มีการเรียนการสอน

หลกัสตูรอาเซยีนศกึษาทกุแห่ง มกีารแลกเปลีย่น

นักเรียนระหว่าง สปป.ลาว กับไทย ระดับ

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

หลายแห่ง

   มิติด้านผลกระทบ 

   การเปิดประตูสู่อาเซียนของบึงกาฬ 

แม้จะถือเป็นโอกาสอันดีในด้านการเมือง – 

ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ

วัฒนธรรม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจจะละเลยได้คือ 

การเตรียมรับกับผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเป็น

ปัญหาในอนาคตตามมาในไม่ช้าอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้หลายประการกล่าวคือ

 1)  การมีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

เดินทางเข้ามาท�างานในเขตท้องที่จังหวัด

จ�านวนมากส่งผลต่อการแย่งงานคนไทยใน 

ท้องถิ่นและแย่งงานกันเอง แย่งสถานที่เรียน 

แย่งการใช้พลังงาน

 2)  การด�าเนินชีวิตของแรงงานต่างด้าว

ในบางครั้งอาจเป็นช่องทางให้กับกระบวนการ

ค ้ามนุษย ์  โดยเฉพาะแรงงานที่ เป ็นสตรี  

อาจถูกน�าเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีอย่าง

เป็นเครือข่าย ที่มีความสลับซับซ้อน

 3)  การแพร ่ ระบาดของยา เสพติด  

อาจจะมขีึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

และเยาวชนไทย เนือ่งจากบงึกาฬมชีายแดนตดิ

กบัแม่น�า้โขง โอกาสขนส่งมาจากประเทศเพือ่น

บ้านท�าได้ง่ายและสะดวก ประกอบกับการค้า

ยาเสพติด มีผลตอบแทนสูง มีกระบวนการซับ

ซ้อนและมีเครือข่ายครอบคลุมเกือบทุกวงการ

และองค์กรในประเทศไทย
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 4) การประกอบอาชญากรรม บึงกาฬ

อาจจะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมาย

ของการประกอบอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มิใช่

มาจากประเทศในประชาคมอาเซยีนเพยีงอย่าง

เดียว อย่างไม่ได้คาดคิด เพราะเป็นเมือง

ชายแดนทีม่รีะบบการคมนาคมสะดวก และไม่มี

ประวัติด้านอาชญากรรม ประกอบกับปัจจุบัน 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ท�าให้

ยากต่อการปราบปราม 

 5) การสาธารณสขุ ซึง่ต้องให้ความสนใจ

เป็นกรณพีเิศษ เรือ่งการแพร่ระบาดของเชือ้โรค 

ทีร้่ายแรงท่ีไม่มใีนประเทศไทย โดยอาจจะน�ามา

ซึ่งพาหะท้ังจากคน สัตว์ สินค้าอุปโภคบริโภค  

ทั้งนี้ เพราะเหตุว่ามาตรฐานการป้องกันการ 

เฝ้าระวัง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มาตรฐานด้านการ

สาธารณสุข ความทันสมัย เทคโนโลยีของ

ประเทศเพ่ือนบ้านในบริเวณชายแดนอาจจะ

ด้อยกว่าของบึงกาฬ

 5) ด้านสภาพแวดล้อมของชุมชน เมื่อ

แรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่ในบึงกาฬมากขึ้น 

ปัญหาขยะมูลฝอยก็จะมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการ

อุปโภคบริโภค ประกอบกับวิถีชีวิตของแรงงาน

ต่างด้าวกับชาวบึงกาฬที่มีความแตกต่างกัน  

ส่งผลให้เกิดมลพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หาก 

ไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีพอ

 6) การทะเลาะวิวาท การลักเล็กขโมย

น้อยหรือการกระท�าผิดกฎหมายบ้านเมือง 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจะปรากฏให้

เห็นทั้งระหว่างแรงงานต่างด้าวด้วยกัน และกับ

คนไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม และความไม่รู ้ในขนบธรรมเนียม

ประเพณี และกฎหมายไทย

 

 การเตรยีมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคม 

อาเซียนของบึงกาฬ

 นอกจากผลกระทบที่ไม ่พึงประสงค  ์

ดังกล่าวมาแล้ว อาจจะมีอย่างอื่นที่ไม่ได้คาด

คดิเกดิขึน้ได้เสมอ แต่คงไม่เหลอืบ่ากว่าแรงหรอื

ความสามารถจะแก้ไขและเตรียมการรับมือได้ 

บึงกาฬได้ตระหนักในผลกระทบในทางที่ไม่พึง

ประสงค์ จงึก�าหนดยทุธศาสตร์เตรยีมการรบัมอื

ไว้หลายด้าน ดังนี้คือ

 1) มิติด้านการจัดต้ังองค์กร บงึกาฬได้

ประชุมปรึกษาหารือ (Confrontation) เพื่อ

ให้การด�าเนินงานเกิดการบูรณาการประสาน

สมัพนัธ์และมเีป้าหมายเดยีวกนั  โดยได้ก�าหนด

โครงการและกิจกรรม ดังนี้

  1.1) การตัง้ศนูย์ประสานงานอาเซยีน 

เพื่อท�าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางของการ

ประสานงานให้กับทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด

   1.2)  ตั้ งคณะกรรมการอาเซียน

จังหวัด เพื่อก�าหนดกรอบแนวทางและทิศทาง

การเตรียมความพร้อมและก�าหนดกลไกของ

การขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน

   1.3)  ตั้งคณะท�างาน ด้านประชาคม

การเมืองและความมั่นคง คณะท�างานด้าน

ประชาคมเศรษฐกจิและคณะท�างานด้านสังคม

และวัฒนธรรม
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 2) มิติด้านการพัฒนาบุคลากร ด้วย

ความจ�าเป็นที่บึงกาฬจะต้องมีบุคลากรที่มี

คุณภาพ คือ การมีความรู้ (Knowledge) ความ

สามารถ (Ability) เจตคติ (Attitude) และ

คุณธรรม (Moral) พร้อมที่จะปฏิบัติงาน จึงได้

จัดให้มีโครงการต่างๆ โดยส่วนราชการ และ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเป็นเจ้าภาพ 

คือ

  2.1) ศู น ย ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ อ า เ ซี ย น 

(Education Hub) ปรับปรุงห้องเรียนเป็นศูนย์

  2.2)  ค่ายภาษาอังกฤษของเด็กและ

เยาวชน อ�าเภอโซ่พิสัย

   2.3)  พัฒนาและบริหารจั ดการ

ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

   2.4)  พัฒนาศักยภาพและทักษะ

ภาษาต่างประเทศ

   2.5)  ขยายเครอืข่ายศนูย์การเรยีนรูสู้่

สากล (ICT) ลงสู่ท้องถิ่น

   2.6)  โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

   2.7)  โครงการพัฒนาศักยภาพและ

ทกัษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  ร.ร.มธัยมศกึษา

จังหวัดบึงกาฬ

  2.8) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ

เรียนรู้สู่อาเซียน

  2.9) โครงการภาษาอังกฤษส�าหรับ

ข้าราชการทุกหน่วยงาน

   2.10) โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน 

ASEAN แก่ผู้น�าหมู่บ้าน และผู้น�าชุมชน

  3) มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน การ 

ขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยความจ�าเป็นอย่าง 

เร่งด่วนที่บึงกาฬต้องขจัดอุปสรรคแห่งการสูญ

เสียโอกาสของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  

การค้าขาย ระหว่างชายแดนไทย-ลาวและ

ภายในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างความ

มัน่ใจให้ผูป้ระกอบการจงึได้จดัเตรยีมแผนงาน/

โครงการดังนี้

   3.1) โครงการขยายถนน 4 เลน ไปยัง

จังหวัดหนองคาย – นครพนม – สกลนคร

   3.2) โครงการศึกษาความเหมาะสม

ขยายระบบรถไฟรางคู่จากหนองคาย – บึงกาฬ

   3.3) โครงการศึกษาการก่อสร้าง

สนามบิน

   3.4) โครงการซ่อมสร้างถนนทุกสาย

ทีไ่ด้รบัการถ่ายโอนภารกจิ (ลกูรงั ลาดยาง และ 

คสล.)

   3.5) โครงการจ้างส�ารวจออกแบบ

และก่อสร้างสถานีขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

   3.6) โครงการก่อสร้างถนนภายในเขต

จังหวัดบึงกาฬ

   3.7) โครงการซ่อมสร้างถนนภายใน

เขตจังหวัดบึงกาฬ
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 4)  มิติด้านการเมืองและความมั่นคง 

เป็นมิติที่มีความส�าคัญส่งผลกระทบต่อทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงจ�าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทั้งใน

หน่วยงานของรัฐ เอกชน ศาสนา ให้มีความ

พร้อมในการเฝ้าระวัง การรักษาความปลอดภัย 

ในชวีติและทรพัย์สนิ ทัง้ด้านการปราบปราม ตัง้

จุดตรวจ จุดสกัด ความปลอดภัยบนถนน การ

จราจร ตดิตัง้วงจรปิดในเขตเทศบาลครอบคลมุ

พื้นที่โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

   4.1) โครงการรวมพลงัเอาชนะยาเสพตดิ

จังหวัดบึงกาฬ

   4.2) โครงการอบรมชดุ ชรบ. (หมูบ้่าน

ชายแดนเข้มแข็ง)

  4.3) โครงการอบรมเครอืข่ายการข่าว

   4.4) โครงการชมุชนและมวลชนสัมพนัธ์

 5)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดย

จังหวัดบึงกาฬมุ ่งหวังที่จะให ้มีประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทร มีความรัก 

ความเมตตาและแบ่งปัน

สมดลุ ท้ังด้านการป้องกนั การรักษาโรค การเข้า

ถึงบริการการแพทย์ และการสาธารณสุข  

การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาด้าน

จิตใจ

   บึงกาฬได้เริ่มการด�าเนินการเตรียม

ความพร้อมด้านปัจจัย 4 (อาหาร ยารักษาโรค  

ท่ีอยู ่อาศัย และเส้ือผ้าอาภรณ์) ในระดับ

ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นไว้ค่อนข้างพร้อมและ

พอเพียง พร้อมกับเตรียมแผนพัฒนา ต่อยอด

ด้านปริมาณและคุณภาพ ไว้ตามแนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)

  5.2) ด ้านการศึกษา  บึงกาฬได้

ด�าเนินยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดเตรียม

ความพร้อมของประชาชนท่ีจ�าเป็น เร่งด่วน  

โดยผ่านเวทคีณะกรรมการการศกึษาของจงัหวดั 

เพื่อให ้การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาบรรลุผล กล่าวคือ 

   5.1)  การสาธารณสขุ การเสรมิสร้าง

ด้านสุขภาวะที่ดี (Wellbeing) เป็นสิ่งที่ส�าคัญ

ของพี่น้องประชาชนอย่างเข้มแข็งให้มีความ

   5.2.1) พัฒนาศักยภาพและ

ทักษะการส่ือสาร ในด้านภาษาอังกฤษ ภาษา

ลาว และภาษาเวยีดนามโดยสถาบนัการศกึษา 

หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เปิดการ
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ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับ

ประชาชน ครูและนักเรียน 53 ศูนย์ (ครบทุก

ต�าบล) ฝึกสอนโดยเจ้าของภาษา เพื่อให้

ประชาชนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

ภาษากลางของอาเซียนได้

    5.2.2)  พัฒนาทักษะการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน และเพื่อ

สร ้างวัฒนธรรมการเรียนรู ้ให ้กับลูกหลาน

บึงกาฬให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ( Personal 

Mastery ) สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ได้ทุกหนทุกแห่ง ตามหลักของ “ภตวันตภาพ

การศึกษา” ( Ubiquitous Education )

    5.2.3)  การพัฒนาอาชีพ โดย

สถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน  

ทั้งหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรปรกติ ใน

สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเล็กทรอนิกส์ 

ช่างก่อสร้าง ฯ ในระดับ ปวช.และ ปวส.

  5.3)  ด้านวฒันธรรม ซึง่เป็นวถิชีวีติ

ของบงึกาฬทีถ่อืได้ว่าเป็นทนุทางสงัคมและเป็น

จารีต ประเพณีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งนี้เพราะ

เหตุว่าชาวบึงกาฬ ได้มีการส่ังสม การเรียนรู้  

การอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ และถ่ายทอดเป็นระยะเวลา

ท่ียาวนาน ที่รู ้จักกันดีในนามของ “ฮีตสิบสอง 

ครองสิบส่ี” ซึง่บงึกาฬได้มกีารเตรยีมโครงการ/

กิจกรรมไว้ดังนี้

    5.3.1) งานประจ�าปี ประเพณี

แข่งเรือยาวชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

    5.3.2) โครงการศนูย์วฒันธรรม

เฉลิมราช วัดโพธิ์ชัยศรี ต.นาแสง อ.ศรีวิไล

    5.3.3)  โครงการส่งเสรมิเครอืข่าย

การด�าเนินงานสภาวัฒนธรรม ทุกระดับ

   5.3.4)  งานศูนย ์ข ้ อมูลทาง

วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ

   5.3.5)  กิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของ

ท้องถิ่น

   5.3.6)  โครงการส�ารวจเส้นทาง

ท่องเท่ียวและสินค้าของจงัหวดับงึกาฬ

   5.3.7)  โครงการลานวฒันธรรม 

ลานวิถีไทย

   5.3.8)  โครงการเผยแพร่ความ

ร ่ วมมือด ้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

    5.3.9)  กิจกรรมการจัดอบรม

เผยแพร่ความรูด้้านสงัคมวฒันธรรมของท้องถิน่

บึงกาฬ

    5.3.10) โครงการพัฒนาจัด

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม (วัดอาฮงศิลาวาส)

    5.3.11) โครงการแลกเปล่ียน

วัฒนธรรม 2 ฝั่งโขง
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 6) มิติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความเช่ือมโยง ซึ่งเป็นมิติที่ได้รับความสนใจ

มากที่สุด เพราะเหตุว่ามีความชัดเจนทั้งในแง่

ของเป้าหมายและการด�าเนินงานอย่างเป็นรูป

ธรรม บึงกาฬได้เตรียมความพร้อมรองรับการ

เป ิดประตูสู ่ อา เซียนในการพัฒนาระบบ

โครงสร ้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ ทั้งถนนหนทาง ประปา ไฟฟ้า 

โครงข่ายการสื่อสารอย่างพร้อมเพรียง ดังนี ้

   1) การพัฒนาให้จังหวัดบึงกาฬเป็น

ศูนย์กลางยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  2)  โครงการศกึษาความเหมาะสมการ

สร้างสะพานข้ามแม่น�้าโขงแห่งที่ ๕

   3)  โครงการพัฒนาท่าเรือและขยาย

ปริมาณแพขนานยนต์

   4)  โครงการพัฒนาระบบประปา

   5)  โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า

   6) โครงการพัฒนาระบบสถาบันการ

เงินและการธนาคาร

  7)  การส่งเสริมผู้ประกอบการในการ

ลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา

  8)  โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบ

การ

  9)  โครงการศกึษาเส้นทางการค้า การ

ลงทุนและการเจรจา การค้าการลงทุน กับนัก

ลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน

บทสรุป
  ด ้ ว ย ศั ก ย ภ า พ ด ้ า น ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 

ท รัพยากรธรรมชาติ  ความเข ้มแข็ งของ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณภาพ

และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกภาค

ส่วน ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้น�าสูงสุด การ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ

ประชาชนอย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในหลาย

ช่องทาง ทั้งที่เป็นสื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์ Website 

สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน และเคเบิ้ล TV 

มัลติมีเดีย ถึง 4 ภาษา คือ ภาษาไทยกลาง 

ภาษาไทยถิ่น ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และ

ภาษาองักฤษ ตลอดจนความภาคภมูใิจของชาว

บึงกาฬที่แสดงออกผ่านค�าขวัญของจังหวัด

บึงกาฬ ที่ว่า “ภูทอกแหล่งพระธรรม ค่าล�้า

ยางพารา งามตาแก่งอาฮง บึงโขงหลง-

เพลินใจ น�้าตกใสเจ็ดสี ประเพณีแข่งเรือ 

เหนือสุดแดนอีสาน นมัสการองค์พระใหญ่ 

ศูนย์รวมใจศาลสองนาง” รวมทั้งการเตรียม

ความพร้อมของภาครัฐและเอกชนอย่างมีเป้า

หมายร่วมกนั มกีารประสานพลงัของท้องถิน่ จะ

ท�าให้การเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนของพี่

น้องประชาชนชาวบึงกาฬเป็นโอกาสแห่งการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังในด้านการเมือง 

เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมได้อย่างมคีวาม

สุขและมีศักดิ์ศรีในอาเซียน
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จงัหวัดสงขลา : ศักยภาพ โอกาส 
และการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เป็น

ระยะทางประมาณ 950 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดต่อ

กบัรฐัเคดาห์ (ไทรบรุ)ี ของมาเลเซยี เป็นเมอืงท่า

และเมอืงชายทะเลทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของภาคใต้

มาแต่สมยัโบราณ ปัจจบุนัแบ่งการปกครองเป็น 

16 อ�าเภอ 41 เทศบาล และ 1 องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัด มปีระชากร 1,496,010 คน 449,859 

ครัวเรือน มีพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ท�าการเกษตร โดยมีครัว

เรือนเกษตรกร จ�านวน 145,745 ครัวเรือน และ

ร้อยละ 60.15 ของครัวเรือนเกษตร จ�านวน 

87,655 ครัวเรือนปลูกยางพารา ประชาชน

นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 63.85 และศาสนา

อิสลามร้อยละ 33.02 ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ  

3.13 การเดินทางเข้าสู่จังหวัดสงขลา สามารถ

เดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ และทาง

เครื่องบิน สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป มี 2 ฤดู 

คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะน้ีเป็นช่องว่าง

ระหว่างฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวัน

ออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้งอากาศจะเริ่ม

ร้อน และมอีากาศร้อนจดัทีส่ดุในเดอืนเมษายน 

และฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กลาง

เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ 

ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง

เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งฝน

เคล่ือนตัวมาจากด้านตะวันออก (อ่าวไทย)  

ฝนจะตกชุกหนาแน่น
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 ในด้านการคมนาคมติดต่อกับพ้ืนท่ีอื่นๆ 

และการคมนาคมขนส่ง จังหวัดสงขลามีท่าเรือ 

น�้าลึก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ต�าบลหัวเขาแดง อ�าเภอ

สิงหนคร มีด่านชายแดนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ  

ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ พร้อมทั้ง

สนามบินนานาชาติ 1 แห่ง คือ สนามบิน

หาดใหญ่ 

 จากลักษณะพื้นท่ีของจังหวัดสงขลา จึง

ท�าให้สงขลามสีถานภาพทางเศรษฐกจิท่ีดท่ีีสุด

ในภาคใต้ โดยจะพบว่า GPP (Gross Provincial 

Product) ของจังหวัด  สูงที่สุดในภาคใต้มาโดย

ตลอด ข้อมลูสรุป GPP ของจงัหวดัสงขลา เทียบ

กบัจงัหวดัอืน่ๆ ในภาคใต้ จากปี 2549 ถงึ 2553

จังหวัด 2549 2550 2551 2552 2553

สงขลา 159,542.0118 159,947.3932 161,802.3415 155,407.9896 196,932.7871

สุราษฎร์ธานี 120,605.8313 118,632.4251 133,307.8982 122,407.3032 161,163.5210

นครศรีธรรมราช 115,016.0886 120,022.3410 124,262.9215 123,879.0831 155,862.1660

ภูเก็ต 72,535.5948 84,970.7434 90,908.9373 85,444.2570 97,568.9015

ตรัง 60,188.2248 59,878.3921 63,260.4453 57,895.3283 80,829.3667

ชุมพร 44,559.0724 50,760.4870 58,125.2427 56,294.6571 64,524.9749

กระบี่ 44,109.9422 50,529.1082 57,139.1926 51,934.0025 61,469.7792

นราธิวาส 38,511.3405 40,222.1072 41,012.2787 39,096.1246 55,547.1735

ยะลา 35,487.1121 37,929.1636 39,096.1570 36,091.9821 53,887.0707

ปัตตานี 34,650.1966 33,027.3395 35,535.6610 38,907.6924 46,174.5832

พังงา 29,237.0290 30,568.5526 34,894.5522 33,716.5543 43,513.8655

พัทลุง 26,841.9325 27,859.3851 28,891.7616 27,795.5275 35,144.4065

สตูล 23,953.9955 24,968.1969 24,992.7964 25,700.7543 31,432.9342

ระนอง 17,630.4174 18,608.1522 20,152.3878 21,017.7159 24,278.6115

ที่มา : ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 นอกจากสงขลาจะมีเศรษฐกิจท่ีดีแล้ว

เนือ่งจากเป็นเมืองท่าทีส่�าคญัจงึมีโบราณสถาน

และโบราณวัตถุ  อีกทั้ งมีขนบธรรมเนียม

ประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองท่ีเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอด ให้

ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย
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  นอกจากนีย้งัมสีถานทีท่่องเทีย่วทัง้ท่ีเป็น

ชายทะเล น�้าตก ทะเลสาบและมีทรัพยากร 

ธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ จากลกัษณะเด่นของ

สงขลาที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายผสมผสาน

กับความเจริญด้านเศรษฐกิจ สงขลาจึงเป็น

สถานที่ ซ่ึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมี

ลักษณะที่แตกต่างกันในตัว 2 ลักษณะคือ 

สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาที่ยังคงมี

สภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์และ

ความเจรญิของอ�าเภอหาดใหญ่ ซึง่เป็นศนูย์กลาง

การค้า การคมนาคม เป็นเมอืงชมุทางของภาคใต้

ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทาง

เศรษฐกิจ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ 30 

กิโลเมตร

ศักยภาพของจังหวัดสงขลา
 การค้าชายแดน

 จังหวัดสงขลาจัดเป็นเมืองชายแดนท่ี

ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลักคือ มาเลเซีย  

โดยมด่ีานชายแดนหลกั คอื ด่านสะเดาและปาร์

ดงัเบซาร์ ซึง่ท�าให้เกดิการค้าชายแดน จากสถติ ิ

ท่ีผ่านมาจังหวัดสงขลามีการค้าชายแดนสูง

ที่สุดในประเทศ โดยมีมูลค่ารวมกว่า 66% ของ 

การค้าชายแดนทั้งประเทศ

ด่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุด 10 อันดับ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554

ชื่อด่าน ด้านบาท)

ล�าด ับ ชื่อด่าน ด้าน จังหวัด
มูลค่าการค้า 

(ล้านบาท)

อตัราการเปลีย่นแปลง 

53-54(%)

1. ด่านศุลกากรสะเดา มาเลเซีย สงขลา 158,075.2 14.2

2. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ มาเลเซีย สงขลา 122,106.1 16.9

3. ด่านศุลกากรสังขละบุรี พม่า กาญจนบุรี 44,120.0 12.2

4. ด่านศุลกากรหนองคาย ลาว หนองคาย 22,003.8 17.0

5. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ กัมพูชา สระแก้ว 18,544.0 20.9

6. ด่านศุลกากรระนอง พม่า ระนอง 14,159.3 90.5

7. ด่านศุลกากรมุกดาหาร ลาว มุกดาหาร 13,583.0 7.0

8. ด่านศุลกากรคลองใหญ่ กัมพูชา ตราด 10,504.4 5.3

9. ด่านศุลกากรแม่สอด พม่า ตาก 10,059.1 -42.7

10.  ด่านศุลกากรแม่สาย พม่า เชียงราย 5,475.8 59.1

ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประมวลโดยส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่, สศช.
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 การท่องเที่ยว

  จากลักษณะพ้ืนที่และขนบธรรมเนียม

ประเพณวีฒันธรรม และสภาพธรรมชาต ิรวมทัง้

สิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะโดดเด่น เช่น ทะเลสาบ

สงขลา น�้าตกโตนงาช้าง ซึ่งแหล่งการค้าที่โด่ง

ดังของอ�าเภอหาดใหญ่ดังกล่าวแล้ว จึงท�าให้มี

นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดสงขลา

เป็นจ�านวนมาก จ�านวนนักท่องเที่ยวผ่านด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดสงขลา ในช่วงปี 

2550 – 2554 มีดังนี้

ปี พ.ศ. 2550 2551 2552 2553 2554

นักท่องเที่ยวทั้งหมด 855,538 1,090,243 1,139,690 1,380,420 1,551,684

มาเลเซีย 641,914 842,077 917,015 1,155,539 1,277,996

สิงคโปร์ 49,920 53,455 58,097 39,882 35,577

ชาติอื่น ๆ 163,704 194,711 164,578 184,999 238,111

ที่มา :  ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

  ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลา และด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2555

 จะเห็นได้ว่า จ�านวนนักท่องเที่ยวที่มีการ

เตบิโตขึน้อย่างมนียัส�าคญัท�าให้กจิการด้านการ 

ท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และบริษัทน�าเที่ยวใน

พื้นท่ีมีการขยายตัวเพื่อให้สามารถรองรับนัก

ท่องเที่ยวที่เพิ่มจ�านวนขึ้นได้

จังหวัดสงขลา ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

จ�านวนโรงแรม 120 120 121

จ�านวนห้องพัก 7,372 10,580 10,580

อัตราการเข้าพัก (%) 42.33 42.33 47.63

จ�านวนบริษัทท่องเที่ยว 4 12 25

จ�านวนมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนถูกต้อง

ตามกฎหมาย (เพิ่มขึ้น/ปี)

308 160 316

ทีม่า : กรมการท่องเทีย่ว (กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา)
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  จากจ�านวนนักท่องเที่ยว 1,551,684 คน  

มอีตัราการเข้าพกัที ่47.3% ท�าให้เหน็ว่า จ�านวน

ที่ พั กที่ มี อยู ่ ในพื้ นที่ เพี ยงพอที่ จะรองรับ 

นักท่องเท่ียว ได้ไม่น้อยกว่า 1,500,000 คน  

หากมีการขยายตัวของการท่องเที่ยว นอกจากนี้ 

จ�านวนมัคคุเทศก์ที่มีอยู ่จ�านวน 784 คน  

อาจต้องมีการพัฒนาและเพ่ิมจ�านวนเพื่อให้

สามารถรองรบันักท่องเท่ียวท่ีเพิม่ขึน้ได้ในอนาคต

 

การเกษตรและอุตสาหกรรม

 จากโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด เมื่อ

น�ามาวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่มสาขา จะพบว่า 

อุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลามีสัดส่วนถึง 

24.88% รองลงมาได้แก่ การเกษตรที่มีสัดส่วน 

17.17% ซึ่งทั้งอุตสาหกรรมและการเกษตร 

ส่งผลต่อผลติภณัฑ์มวลรวมของจงัหวดัถงึ 42% 

ซึ่งนับว่ามีอัตราค่อนข้างสูง

 เมือ่พจิารณาถงึลกัษณะของอตุสาหกรรม 

จะพบว่า เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเกษตร โดยเป็นอุตสาหกรรมด้านยางพารา 

ซึง่เป็นพชืหลกัทีมี่อิทธิพลสงูต่อสภาวะเศรษฐกจิ

ของจงัหวดั จะพบว่าผลผลติยางพาราของพืน้ที่

เพิ่มขึ้นประมาณ 10% ในช่วงปี 2554 ทั้งนี้  

แนวโน้มผลผลติทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่พืน้ทีป่ลกู 

และการเพิ่มขึ้นของผลผลิตยางพาราต่อไร่ 
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ประเภท ปี2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

พื้นที่ปลูก (ไร่) 2,039,563 2,039,993 2,079,527 2,080,498

เนื้อที่กรีดได้ (ไร่) 1,537,827 1,560,713 1,713,480 1,706,024

ผลผลิต (ตัน) 461,348.10 422,953.22 431,796.96 464,038.53

ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 300 271 252 272

โรงงานอุตสาหกรรมยาพารา (โรง) 175

โรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา (โรง) 119

ที่มา : ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 9 และส�านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2555

 การเพ่ิมข้ึนของปริมาณยางพารา ท�าให้

จังหวัดสงขลามีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตสู่

ตลาดมากข้ึนทั้งภายในประเทศและต ่าง

ประเทศ พัฒนาศักยภาพการผลิต โดยการเพิ่ม

ผลผลิต/ไร ่ให ้สูงข้ึน ในระดับเฉลี่ยที่  300 

กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเป็นปริมาณการผลิตต่อไร่ในปี 

2551 ควรได้รับการด�าเนินการ ทั้งนี้จะท�าให้

ปริมาณยางพาราเพิ่มข้ึน โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่

ปลูกเป็นปริมาณ 30,708 ตัน มีมูลค่าเพิ่ม 

2,855,884,176 บาท (พิจารณาที่ 93 บาท/

กิโลกรัม) อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

เพือ่ให้ผลผลติยางพาราไปสูป่ลายน�า้ในรปูของ

ผลติภณัฑ์ส�าเรจ็รปู ควรได้รบัการสนบัสนุนเพือ่

ให้เกิดการบริโภคอุปโภคภายในประเทศ และ

เป็นการควบคุมระดับราคาให้มีเสถียรภาพใน

อีกทางหนึ่ง

   จังหวัดสงขลายังเป ็นที่ตั้ งของนิคม

อุตสาหกรรมภาคใต้ (นิคมอุตสาหกรรมฉลุง)  

ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับ

การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยางพารา  

ขณะน้ีมีผู ้ประกอบการเข ้าไปใช ้พื้นท่ีเพื่อ

ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ  

60 % ของพื้นที่ทั้งหมด และยังเหลือพื้นที่ที่ยัง

ไม่มีการใช้ประโยชน์อีกประมาณ 800 ไร ่

 ด้านการศึกษา

  จังหวัดสงขลานับเป็นศูนย์กลางการ

ศึกษาในภาคใต้ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีสถาน

ศึกษาด้านอาชีวศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน 

จ�านวนรวมกว่า 23 แห่ง มนัีกศกึษารวม 26,830 

คน ซึง่เพยีงพอกบัการป้อนตลาดแรงงาน ท่ีมใีน

ปัจจุบัน 
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รายการ ภาครัฐ เอกชน รวม

สถานศึกษา 10 13 23

นักศึกษา 13,615 13,215 26,830

สัดส่วนนักเรียนภาครัฐ 50.75 49.25 100

 นอกจากนี ้จงัหวดัสงขลายงัมมีหาวทิยาลยั 

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 7 แห่ง ให้การศึกษา

ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ครอบคลุม

เกือบทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย

หาดใหญ่  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา 

วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ นอกจากน้ี  

มมีหาวิทยาลยัทีเ่ป็นสาขาของมหาวทิยาลยัอืน่ 

มาด�าเนินการเปิดสอนอีกหลายแห่ง เช ่น 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

รามค�าแหง มหาวิทยาลัยมงกุฏราชวิทยาลัย 

ท�าให้มีนักศึกษาโดยรวมทุกสถาบัน จ�านวน 

6 5 , 6 5 8  ค น  เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ศึ ก ษ า ใ น

มหาวิทยาลัยภาครัฐ จ�านวน 59,995 คน และ

ภาคเอกชน จ�านวน 5,663 คน (ไม่นับรวม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาในพ้ืนที่) สัดส่วน

นักศึกษาภาครัฐต่อเอกชน 91.38 : 8.62 

นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัการศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ จากวิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข

 นอกจากจะเป็นศนูย์กลางการศกึษาแล้ว 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังเปิดสอน 

ในวิชาแพทย์ศาสตร์ โดยมีคณะแพทย์ของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งนับเป็นโรงเรียนแพทย์แห่ง

เดียวในภาคใต้ ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับ

แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางในเกือบทุก

สาขาวชิาทางการแพทย์ เช่น โรคกระดกู โรคตา 

โรคผิวหนัง และอายุรกรรม เป็นต้น จ�านวน

นักศึกษาที่ผลิตได้ปีละประมาณ 300 คน 

 

 การสาธารณสุข

 นอกจากการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์

เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่แล้ว  

จังหวัดสงขลายังมีโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาล

ของรัฐและเอกชนในพื้นท่ี  ประกอบด้วย  

โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง โรงพยาบาล

ท่ัวไป (รพท.) 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน  

15 แห่ง (อ�าเภอสะเดาม ี2 แห่ง คอื โรงพยาบาล

สะเดา และโรงพยาบาลปาดงัเบซาร์) โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล/หน่วยปฐมภูมิ 202 แห่ง 

ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาล 25 แห่ง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่นๆ 5 แห่ง และ 

โรงพยาบาลเอกชนอีก 5 แห่ง คลินิกเอกชน  

404 แห่ง ร้านขายยา 504 แห่ง และสถานบริการ

เพื่อสุขภาพ เช่น สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ

สุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย 73 แห่ง สัดส่วนของ

บุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร (รวมท้ังรัฐ

และเอกชน) ได้แก่ แพทย์ 1: 1,665 ทันตแพทย์ 

1: 7,086 เภสัชกร 1: 5,941 และพยาบาลวิชาชีพ 

1: 356 อัตราการครองเตียง เท่ากับ 1: 370
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 จากสถานการณ์ป ัจจุบัน หากเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตแพทย์เพิ่มในพื้นที่ โดยการ

ขยายขดีความสามารถในการผลติบคุลากรของ

คณะแพทย์ศาสตร ์  มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ จะท�าให้สามารถให้บริการทางการ

แพทย์ได้อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง เนื่องจาก

คุณภาพของแพทย์ไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของ

ภูมิภาค

โอกาสของจังหวัดสงขลา
 โอกาสจากความร ่วมมือระหว่าง

ประเทศในพื้นที่

 1. โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ 

(IMT-GT)

  จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ในความ

ร ่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไ ตรภาคี

ระหว่างภาคใต้ของไทย ภาคเหนอืของมาเลเซยี 

และพื้นที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย  

(IMT-GT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

  1)  ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกจิ

ระหว่าง 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรทาง

เศรษฐกิจร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นความร่วมมือด้าน

การผลิต การส่งเสริมการลงทุน 

  2)  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริม

สร ้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ 

  3)  การพัฒนาการ เชื่ อม โยงด ้ าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งและระบบสาธารณปูโภคระหว่างประเทศ 

โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของแนว

พื้นที่สะพานเศรษฐกิจสงขลา - ปีนัง - เมดาน 

(Seamless Songkhla - Penang - Medan 

Economic Development Corridor) เพือ่ให้เป็น

ฐานเศรษฐกิจหลัก ที่สนับสนุนและกระจาย 

การพฒันาไปสู่พืน้ท่ีต่อเน่ืองใน IMT - GT ซึง่จะ

เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด

สงขลาในระยะต่อๆ ไป

 2. โครงการพฒันาเศรษฐกจิในบริเวณ

แนวพืน้ทีภ่าคเหนอืของมาเลเซยี (Northern 

Corridor Economic Region : NCER)

 เป็นโครงการของประเทศมาเลเซียท่ี 

ส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทย โดย

เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

ในพืน้ที ่ทัง้นี ้ภายใต้โครงการดงักล่าวมวีสิยัทศัน์ 

เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจ

ระดับโลก ในด้านหลักๆ ได้แก่ ด้านเครื่อง  

ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) ด้านการ 

เกษตร ด้านการท่องเท่ียว และด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพ
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 3.  พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 

(Joint Development Area : JDA)

  พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย เป็น 

พื้นที่เขตไหล่ทวีปบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง  

ที่ประเทศไทยและมาเลเซีย ต ่างอ้างสิทธิ 

ทับซ้อนกัน ในปี 2515 ไทยและมาเลเซีย

สามารถตกลงแบ่งอาณาเขตทะเลได้ แต่ไม่อาจ

ตกลงกนัได้ในการแบ่งเขตไหล่ทวปีทีอ่ยูห่่างจาก

ชายฝั่งสงขลาออกไป ท�าให้ยังคงมีการอ้างสิทธิ

ทับซ้อนกันเป็นเนื้อที่ 7,250 ตารางกิโลเมตร  

ต่อมาในปี 2522 รัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลง

นามในบันทึกความเข้าใจเพื่อก่อตั้งองค์กรร่วม

ไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint 

Development Area : MTJA) เพือ่บรหิารจดัการ

พื้นท่ีอ้างสิทธิทับซ้อนน้ี และเรียกพื้นท่ีทับซ้อน

น้ีว่า “พื้นท่ีพัฒนาร่วม ไทย-มาเลเซีย” (Joint 

Development Area : JDA) และตกลงท่ีจะ

พัฒนาปิโตรเลียมร่วมกัน โดยใช้หลักการแบ่ง 

ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายเท่ากันทั้งสองฝ่าย 
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 ในปี  2543 ปตท. และ Petronas 

ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จ�ากดั และ Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. ขึ้นในประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซียตามล�าดับ โดยถือหุ ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 50 เท่ากันในทั้งสองบริษัท เพื่อ

ด�าเนินธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติทาง

ท่อที่ได้จากแหล่ง JDA มาใช้ประโยชน์ในทั้ง

สองประเทศ การผลติก๊าซในแหล่ง JDA จะแบ่ง

การผลิตออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 แหล่ง A 

18 จะขึ้นฝั่งที่มาเลเซียทั้งหมด โดยเริ่มด�าเนิน

การส่งก๊าซธรรมชาติแล้วเมื่อวันที่ 2 มกราคม 

2548 ระยะที่ 2 ขึ้นฝั่งที่ไทยทั้งหมด โดยจะเริ่ม

ต้นผลิตในปี 2551 เพ่ือสอดรับกับการวางท่อ

ก๊าซไทย-มาเลเซีย

 4. การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน (AEC)

   การจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(ASEAN Economic Community หรือ AEC) 

ภายในปี 2558 เพ่ือให้อาเซยีนมกีารเคลือ่นย้าย

สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี 

และเงินทุนที่เสรีขึ้นนั้น ในปี 2550 อาเซียนได้

จัดท�าพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการ

งานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไป

สู่ AEC ซ่ึงประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจ 

ในด้านต่าง ๆ  พร้อมกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจนใน

การด�าเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมาย

ในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามท่ี

ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า เพื่อสร้าง

พันธสัญญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 อาเซยีนได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การก้าวไป

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีส�าคัญดังน้ี 

 1. การเป ็นตลาดและฐานการผลิต

เดียวกัน

 2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันสูง

 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และ

 4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการ 

เข้ากับเศรษฐกิจโลก

 ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ทุกประเทศในกลุ่ม

อาเซียนจะเข ้าสู ่ ระบบเศรษฐกิจเดียวกัน  

ซึ่งจะท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงาน ทุน  

และวัตถุดิบโดยเสรีเกือบทุกระบบ ซึ่งจะส่ง 

ผลกระทบต่อจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านมากกว่าจังหวัดที่อยู่ห่างชายแดน

ออกไป ท้ังน้ีจังหวัดสงขลามีพื้นท่ีติดต่อกับ

ประเทศมาเลเซียหลายจุดด้วยกัน แม้จะมีการ

เคลื่อนย้ายของทุน วัตถุดิบ ฯลฯ อยู่บ้างแล้ว 

แต่ยังไม่เสรีจนกว่าจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

เดียวกันอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558

 

 โอกาสจากนโยบายของรัฐ

 จากนโยบายของรัฐที่ก�าหนดพื้นที่การ

พัฒนาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน จังหวัดสงขลาได้ถูกวางในต�าแหน่ง 

ซึ่งเป็นหุ้นส่วนหลักในกลไกของการรองรับการ

เป็นผู้น�าในกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากว่า

จังหวัดสงขลามีเขตแดนติดต่อกับประเทศ 

เพ่ือนบ้านและมีศกัยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ 
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ที่ต้องการพัฒนาเพ่ือสามารถที่จะรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนได้ ทัง้นี ้จงัหวดั

สงขลาได้ถกูก�าหนดในแนวนโยบาย เพือ่ให้เป็น

 1.  การเป็นเมืองอุตสาหกรรม 

 2.  การเป็นเมืองแห่งการค้าชายแดน

 3. การเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา

นานาชาติ

 4.  การเป็นเมืองบริการสุขภาพ

การเตรียมความพร้อม
 1. การพัฒนาด่านพรมแดนไทย – 

มาเลเซีย

   1.1)  ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์  

อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เปน็ประตเูชือ่มโยง 

การขนส่งสินค้าและการเดินทางโดยรถไฟ

ระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างกับพื้นที่

เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER) 

   1.2)  ด่านศุลกากรสะเดา อ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา เป็นประตูเชื่อมโยงการขนส่ง

สนิคา้โดยรถบรรทกุและการเดนิทางทางรถยนต์

ของนักท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ 

ตอนล่างกับพื้นที่ เศรษฐกิจภาคเหนือของ

มาเลเซีย (NCER)

   1.3)  ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 

อ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นประตูเชื่อมโยง

พืน้ท่ีเศรษฐกจิชายแดนแห่งใหมบ่รเิวณตอนใต้

ของจังหวัดสงขลา และพื้นที่ 3 จังหวัด กับพื้นที่

เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (NCER)

ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา 

 ด่านศลุกากรปาดงัเบซาร์ ตัง้อยูท่ี่ถนนปา

ดังเบซาร์ ต�าบลปาดังเบซาร์ อ�าเภอสะเดา 

จังหวัดสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางบกติด

เขตแดนไทยเชื่อมต่อกับประเทศสหพันธรัฐ

มาเลเซีย บริเวณตรงกันข้ามกับรัฐเปอร์ลิส 

สหพันธรัฐมาเลเซีย 
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ด่านศุลกากรสะเดา อ�าเภอสะเดา จังหวัด

สงขลา

 ด่านศุลกากรสะเดา ตั้งอยู่ที่บ้านคลอง

พรวน ถนนกาญจนวนชิ ต�าบลส�านกัขาม อ�าเภอ

ปัจจุบันสถำนีรถไฟตั้งอยู่ในฝั่งประเทศมำเลเซีย สถำนีรถไฟวัดช้ำงให้

สถำนีย่อยฝั่งประเทศไทยในปัจจุบัน

สะเดา จังหวัดสงขลา เป็นด่านศุลกากรทางบก

ติดเขตแดนไทยเชื่อมต่อกับประเทศสหพันธรัฐ

มาเลเซยีบรเิวณตรงข้ามกบัด่าน BUKIT KAYU 

HITAM ของรัฐเคดาห์ สหพันธ์รัฐมาเลเซีย 
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	 •	 การพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา

   จากปรมิาณการค้า ปรมิาณนกัท่องเทีย่ว 

ปริมาณรถบรรทุก รถทัศนาจร และรถยนต ์

ส่วนบุคคลที่มีเป็นจ�านวนมากและมีแนวโน้ม

เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง แต่พืน้ทีก่ารให้บรกิารมี

จ�ากัดไม่เพียงพอ ท�าให้เกิดปัญหาความแออัด

การจราจรติดขัดมีข้อจ�ากัดด้านการให้บริการ 

อนัเป็นปัญหาส่งผลกระทบถงึการค้า การท่องเทีย่ว

รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศ ส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ จังหวัดสงขลา และกรมศุลกากร จึงได้

มีแผนที่จะให้มีการขยายพื้นที่ด่านพรมแดน

สะเดา โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการขยายพื้นที่

ด ้านหลังด่านพรมแดนสะเดาฝั ่งขาออกไป

ประเทศมาเลเซีย โดยจะจัดสร้างเป็นลานจอด

ส�าหรับรถสินค้าและรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีรอ 

การเดินทางผ่านแดนออกไป พร้อมสร้างถนน

เลียบรั้วชายแดนไปเชื่อมต่อกับพื้นที่โครงการ

ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (720 ไร่) 

เพื่อเป็นการบรรเทาความแออัดในปัจจุบัน  

รวมถงึเป็นการอ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิ

การน�าเข้า-ส่งออกและการท่องเที่ยว ดังนี้ 
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ด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ�าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา

 เกิดข้ึนภายใต้โครงการตามข้อตกลง

ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

มาเลเซีย ในกรอบความร่วมมือ IMT-GT และ

กรอบ JDA ซึง่มข้ีอตกลงให้ประเทศไทยพฒันา

ด่านศุลกากร บ ้านประกอบและประเทศ

มาเลเซียพัฒนาด่านศุลกากรดุเรียนบุหรงใน

โครงการ Kota Putra รฐัเคดาห์ ทีอ่ยูฝ่ั่งตรงข้าม

กับด่านศุลกากรบ้านประกอบ ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศมาเลเซียได้ก่อสร้างอาคาร CIQ มูลค่า

ประมาณ 80 ล้านริงกิต (800 ล้านบาท) ระบบ

โครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

เช่ือมโยงโครงการมูลค่าประมาณ 500 ล้านรงิกติ 

(5,000 ล้านบาท) โดยได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

แล้ว ในส่วนของไทยการก่อสร้างด่านศุลกากร

ระยะที ่1 ในเนือ้ที ่79 ไร่เศษ มกี�าหนดแล้วเสรจ็

ในช่วงต้นเดอืนตลุาคม 2555 และได้มีแผนงาน

โครงการขยายพื้นที่ออกไปอีก 169 ไร่เศษ 

(จัดหาพื้นที่ไว้แล้ว) ซึ่งในปัจจุบันได้มีประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการเปิดจุดผ่านแดน

ถาวรบ้านประกอบ อ�าเภอนาทว ีจงัหวดัสงขลา 

ลงวันที่ 15 มกราคม 2553 ก�าหนดให้เปิด 

จุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553 

เป็นต้นไป ระยะเวลาท�าการ 07.00 - 17.00 น. 

ของทุกวัน โดยได้มีการเปิดด่านและให้บริการ

ทางศุลกากรรวมถึงการผ่านแดนต่างๆ ซึ่ง 

ด่านศุลกากรสะเดาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานประจ�า ณ จุดผ่าน

แดนดังกล่าวแล้ว พร ้อมทั้งได ้มีการออก 

กฎกระทรวงก�าหนดอนุมัติ ด่านพรมแดน และ

ด่านศุลกากรบ้านประกอบแล้ว 

 วตัถปุระสงค์หลกัในการเปิดจดุผ่านแดน

แห่งใหม่ ณ จุดนี้ โดยประเทศมาเลเซียก่อสร้าง

ด่านศุลกากรดุเรียนบุหรงภายโครงการ Kota 

Putra ซึ่งจะเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมประเภท

อาหารฮาลาลเขตปลอดอากรฯ ปัจจุบันได้เปิด

ท�าการแล้ว มีเจ ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานรวม

ประมาณ 100 อัตรา ทั้งนี้ เพื่อรองรับการน�า

สินค้าเข้า-ออก เช่น วตัถดุบิประเภทอาหารทะเล

จากจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เป็นต้น การเปิดเส้น

ทางขนส่งสินค้าแห่งใหม่เป็นการเพิ่มช่องทาง

น�าเข้า-ส่งออก เพือ่ระบายความแออดัจากด่าน

ศุลกากรสะเดา ที่มีปริมาณสินค้ามากและอาจ

ไม่เพียงพอรองรับในอนาคต โดยเส้นทางการ

ขนส่งสินค้าแห่งน้ีได้เชื่อมต่อไปยังท่าเรือปีนัง

และเมืองอลอสตาร์เมืองหลวงของรัฐเคด้าห์  

ซึ่งเมื่อฝั่งไทยได้มีการก่อสร้างเส้นทาง 4 ช่อง

จราจร แล้วเสร็จ (ประมาณปี 2555 - 2557)  

เส้นทางผ่านแดนแห่งนี้จะมีสินค้าผ่านเข้า - 

ออก เป็นปริมาณมาก รวมถึงปริมาณนักท่อง

เที่ยวก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของ

เส้นทางคมนาคมเช่นกัน 

 เมื่อโครงการและเครือข่ายทั้งระบบแล้ว

เสรจ็สมบรูณ์ คาดว่าจะมปีรมิาณสนิค้าและการ

เดินทางผ่านแดนเข้า-ออก ทางด่านศุลกากร

บ้านประกอบ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนี้

 -  ประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีเดินทาง

ผ่านเข ้า - ออก คาดว ่าจะมีประมาณปีละ 

1,500,000 คน 
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ควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรบ้ำนประกอบ (ภำพวันที่ 23 พฤษภำคม 2555)

 -  ประชาชนในพื้นที่อ�าเภอนาทวีและ

พื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับประโยชน์จาก

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในพื้นที่  จ�านวน

ประมาณ 2,000,000 คน

 -  ผู้ประกอบการน�าเข้า - ส่งออก จ�านวน

ประมาณ 50 ราย ซึ่งเดิมเคยประกอบกิจการ

ผ่านด่านศุลกากรสะเดา และเมือ่มช่ีองทางใหม่

เพิม่ขึน้ส�าหรบัการค้าระหว่างประเทศกจ็ะมทีาง

เลือกใหม่และอาจจะขยายสาขาหรือย้ายฐาน 

เพือ่ไปด�าเนนิการทางช่องทางใหม่ซึง่มต้ีนทุนท่ี

ใกล้เคียงกัน และเป็นการกระจายความแออัด

ของด่านศุลกากรสะเดาอีกทางหนึ่ง

 -  รถยนต์ส่วนบุคคลที่เดินทางผ่านเข้า - 

ออก คาดว่าจะมีประมาณปีละ 500,000 คัน

 -  รถยนต์บรรทุกสินค้าท่ีเดนิทางผ่านเข้า 

- ออก ซึง่คาดว่าจะมปีระมาณปีละ 100,000 คนั

 -  มลูค่าสนิค้าน�าเข้า - ส่งออก คาดว่าจะ

มีมูลค่าประมาณปีละ 100,000,000 บาท

 -  คาดว่าจะมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นปีละ 

15% ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการขยายตัว

ของด่านศลุกากรสะเดาทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึน้

ประมาณปีละ 20%
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 2. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม

    การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ 

(นิคมอุตสาหกรรมฉลุง) ให้สามารถขยายการ

รองรับให้เต็มศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งนี้เนื่องจาก

ปัญหาการขาดแคลนน�้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 

ดงันัน้ กรมชลประทานจงึได้ของบประมาณจาก

กลุ่มจังหวัดเพื่อใช้ในการจัดหาแหล่งน�้าและ

ปรับปรุงพื้นที่ของนิคม ในวงเงิน 40 ล้านบาท

ควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงด่ำนศุลกำกรบ้ำนประกอบ (ภำพวันที่ 23 พฤษภำคม 2555)

ผลิตภัณฑ์ยางพาราใหม่ๆ เพื่อการขยาย

ศกัยภาพในการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึน้

   ในอนาคตการน�าเข้าเทคโนโลยี เพื่อ

ทดแทนแรงงานอาจเกดิสงูขึน้ เนือ่งจากแรงงาน

คืนถิ่นจะมากขึ้น และจะพบว่าแรงงานที่มี 

ความสามารถทางภาษาและการศึกษาสูง เช่น 

มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  

เข้าท�างานในลักษณะผู้บริหาร ซึ่งคาดว่าหากมี

การลงทนุในประเทศสงูขึน้ อาจมต่ีางชาตเิข้ามา

ประกอบอาชีพในระดับสูงมากขึ้น ในขณะ

เดยีวกนัแรงงานจาก พม่า ลาวและกมัพชูา เป็น

แรงงานระดบัล่าง ซึง่อาจมกีารเคลือ่นย้ายกลบั

คืนถิ่นหากมีการลงทุนในประเทศของตน 

มากขึ้น เนื่องจากได้รับการฝึกฝนทักษะมาแล้ว

จากการท�างานในประเทศไทย ดังนั้น การเพิ่ม

จ�านวนแรงงานทีม่ฝีีมอืจงึเป็นสิง่ส�าคญั สถาบนั

พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 จังหวัดสงขลา 

ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดฝึก

อบรมการใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น 

เคร่ือง CNC จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการเปล่ียนของระบบ

การผลิตในอนาคต

  นอกจากนี ้จงัหวดัสงขลาด้วยความร่วม

มือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร ์  ได ้พัฒนา

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา 

และศูนย์ข้อมูลวิจัยด้านยางพารา เพ่ือพัฒนา
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 3.  การพัฒนาสู่เมืองการศึกษา

   การพัฒนาสงขลาสู่เมืองการศึกษา

นานาชาต ิเป็นแนวทางทีส่อดรบักบัยทุธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

พฒันาการศกึษาเพือ่เป็นแหลง่ฐานความรูท้าง

สังคมและเศรษฐกิจ เนื่องด้วยจังหวัดสงขลา

เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ นักเรียน

นักศึกษาและอาจารย์จากจังหวัดใกล้เคียง 

ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย 

ต่างเดินทางมาเรียน/ศึกษาที่นี่ ด้วยความเป็น

เมอืงทีต่ัง้ของการศกึษาทกุระดบั รวมถงึสถาบนั

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัย

ในก�ากับ และมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพ 

ที่ ได ้รับการยอมรับในระดับประเทศและ

นานาชาติ ในภาคใต้จังหวัดสงขลาเปรียบ

เสมือนประตูสู ่ประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพ 

ด้านการศึกษาสูง อาทิ มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

จึงควรใช้จุดเด่นนี้ผลักดันจังหวัดสงขลาให้เป็น

ศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัย ส�าหรับ

ประเทศไทยและอาเซียน

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาคใต้ มีเครือข่ายการ

ศกึษาท่ีครอบคลุม 5 จงัหวดั คอื สงขลา ปัตตานี 

ภูเก็ต ตรัง และสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัย

ชั้นน�าของประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้

ระดับอุดมศึกษาที่มีการเพิ่มศักยภาพและ

คุณภาพการศึกษาการวิจัยของประเทศโดย

เฉพาะภาคใต้ เพือ่เป็นฐานการขยายตวัในด้าน

อื่น ๆ เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ 

การท่องเที่ยว 

  ส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศและสร ้างการยอมรับ 

ต ่อคุณภาพการศึกษาไทยในนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเข้มแข็ง

ทางวิชาการ จัดอยู่ในล�าดับท่ี 4 ของประเทศ 

เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีการท�างานร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในจังหวัดสงขลาและ

ภูมิภาค มีศักยภาพที่จะท�าหน้าที่เป็นผู้น�าทาง

วิชาการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา เกิดการท�างาน

เป็นเครือข ่ายท่ีเข ้มแข็ง ดึงศักยภาพของ

หลักสูตรและงานวิจัยที่เด่นของ

มหาวิทยาลัย ผสมผสานกับพื้น

ฐานภูมิปัญญาท่ีได้จากสังคม

และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

ของคนไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ 

แข่งขันได้ และสร้างการยอมรับ

ด้านคุณภาพการศึกษาส�าหรับ

คนไทยและนานาชาติ
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  ดังนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จึงเสนอโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ระดับ

นานาชาตเิพือ่รองรบัการศกึษาของนกัศกึษาใน

ภมูภิาคอาเซยีน ทัง้ในระดบัปรญิญา ตร ีโท และ

เอก และระดับหลังปริญญาโดยมีแผนพัฒนา

หลักสูตรปีละ 4 หลักสูตร มีนักศึกษานานาชาติ

เฉล่ียปีละ 400 คน สร้างงานวจิยัระดบันานาชาติ

ปีละ 110 เรื่อง จัดประชุมนานาชาติปีละ 5 ครั้ง 

และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านการ

ศึกษา ภาษา งานวิจัย ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

และท้องถิ่น ปีละ 10 เรื่อง และเป็นฐานความรู้

ด้านวิชาการทีท่นัสมยัแก่ชมุชนและส่วนราชการ

ต่างๆ

 4.  การพฒันาสูศ่นูย์กลางด้านสขุภาพ

   บริการทางการแพทย์ ประเทศไทยมี

คุณภาพสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาน

พยาบาลภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ หรือ

มาตรฐาน เจซีไอเอ (Joint Commission 

International on Accrediation) แล้ว 21 แห่ง 

ภาครัฐสนบัสนนุการเดนิทางของผูป่้วยต่างชาติ

เข้ามาใช้บรกิารด้านนี ้โดยกระทรวงสาธารณสขุ

เสนอให้มีการขยายเวลาพ�านักในประเทศไทย

ของกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 5 ประเทศ คอื 

สหรัฐอาหรับเอมเิรสต์ กาตาร์ คเูวต โอมาน และ

บาห์เรน จาก 30 วัน เป็น 90 วัน และขยายเวลา

ต่อเนื่องรวมแล้วไม่เกิน 1 ปี กรณีที่เดินทางเข้า

มาเพื่อรับการรักษาพยาบาล โดยอนุญาตใน

ส่วนของผู้ป่วย ครอบครัว ผู้ติดตามรวมไม่เกิน 

3 - 5 คน ประเทศไทยจึงมีข้อได้เปรียบที่จะเป็น 

เมดิคัลฮับ มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ 

เน่ืองจากเมืองไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทาง

ของภูมิภาคอาเซียน บุคลากรมีความรู้ ความ

สามารถ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ทันสมัยไม่เป็นรองประเทศใด ท่ีส�าคัญระบบ

บริการมีมาตรฐาน ดูแลด้วยความเอาใจใส่ 

จิตใจให้บริการอย่างแท้จริง ซึ่งเมืองไทยถือว่า 

ดีที่ สุดในกลุ ่มประเทศใกล ้ เคียงทั้ งหมด  

(ที่มา : ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ...โอกาส

ประเทศไทย : คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษ : นพ.สมชัย 

ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข : คมชัดลึก 

ออนไลน์วันที่ 06-11-2555)
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   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะ

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นน�าของประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้

ระดับอุดมศึกษาด ้านการบริการสุขภาพ 

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ แพทยศาสตร์  

ทันตแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย พยาบาล

ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ และ

เภสัชศาสตร์ ที่มีการผลิตก�าลังคน การเพิ่ม

ศกัยภาพและคณุภาพการรกัษาพยาบาลระดบั

นานาชาติ เป็นที่ประจักษ์ แข่งขันได้ และสร้าง

การยอมรับด้านคุณภาพการศึกษาและการ

รักษาพยาบาลส�าหรับคนไทยและนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์จงึ ให้ความส�าคญั 

ในการเตรียมการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อ

ให้นโยบายการขับเคลื่อนให้เกิด Medical Hub  

ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการยก

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความ

ผาสุก มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ตามนโยบาย

ของรัฐบาล 

  เงือ่นไขส�าคญั นอกจากการผลติแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์แล้ว  

การเตรียมความพร้อมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

และบุคลากรทางการแพทย์ ทัง้แพทย์ พยาบาล  

รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษาพยาบาลก็เป็น

เรื่องส�าคัญ เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความรู ้

ความสามารถ มีทักษะที่เพิ่มขึ้น ทั้งทางด้าน

ภาษา ทักษะทางการรักษาพยาบาล ที่ก้าวทัน

ต่อเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลง 

มหาวทิยาลยัจงึได้จดัท�าโครงการเพือ่รองรบัการ

พัฒนาเมืองสงขลาเป็นเมืองบริการสุขภาพ 5 

โครงการ คือ 

  1)  โครงการศนูย์ความเป็นเลศิทางการ

แพทย์ภาคใต้ 

  2)  โครงการความร่วมมอืพฒันาแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญ และบคุลากรทางการแพทย์ขึน้ร่วม

กันระหว่าง ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

  3) โครงการศนูย์สขุภาพแผนไทย (Thai 

Traditional Health Care Center) 

  4) โครงการเพิ่มศักยภาพบริการรักษา

ทางทันตกรรม 

  5) โครงการเพิม่ศกัยภาพการให้บรกิาร

เฉพาะทาง เช ่น  การเพิ่มศักยภาพและ

ประสทิธภิาพในการเตรยีมเลอืดและจดัหาเลอืด

ที่ปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลา

นครินทร ์  การปรับปรุ งห ้องเรียนอาคาร

แพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ การจัดหา

ครภุณัฑ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการช่วยหายใจในทารก

แรกเกิด การบริการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิค

การแพทย์ เป็นต้น 
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  การด�าเนินการนี้จะส่งผลให้เกิดศูนย์

ความเป็นเลิศ เพื่อการให้บริการการรักษา 

โรคเฉพาะทาง 1 ศูนย์/ปี พัฒนาบุคลากร

ทางการแพทย์ให้มีศักยภาพในการให้บริการ

รักษาโรคเฉพาะทาง จ�านวน 30 คน/ปี พัฒนา

และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์กับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน จ�านวน 135 คน/ปี  

ให้บริการแพทย์ทางเลือกเพื่อการรักษาโรค

เร้ือรังจ�านวน 240 คน/ปี อบรมผูช่้วยแพทย์แผน

ไทยปีละ 600 คน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

เพื่อการรักษา จ�านวน 2 ชุมชน/ปี เพิ่มศักยภาพ

ในการให้บริการทางทันตกรรมจ�านวน 1,200 

คน/ปี เพิ่มศักยภาพในการจัดหาและรวบรวม

โลหิต 24,000 ยูนิต/ปี

สรุป
 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัด 

ที่มีศักยภาพและความพร้อมใน

ด้านต่างๆ เกือบทุกด้าน เช่น

 1.  ความพร้อมเรื่องพื้นที่ที่

มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านมีการค้าชายแดนและ

ศกัยภาพในการส่งออกและน�าเข้า

ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่างๆ

 2.  ความพร้อมและศักยภาพด้านการ

ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย หากพัฒนา 

ด้านการให้บริการ และการสร้างสื่อ การพัฒนา

แหล่งท่องเท่ียว จะสามารถสร้างรายได้แก่

จังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม

 3. ความพร้อมและศักยภาพในการรับ

การลงทุน เน่ืองจากมีนิคมอุตสาหกรรม มี

สถาบนัทางการเงนิท่ีให้บริการเกอืบทุกประเภท

 4. ความพร้อมด้านการศึกษา เนื่องจาก

มีสถาบันขั้นสูงในพื้นท่ีท้ังภาครัฐและเอกชน

กว่า 7 แห่ง ที่มีคุณภาพในระดับประเทศและ

ภูมิภาค ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก

 5. มีความพร้อมในด้านการบริการ

สาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของ

รัฐและเอกชนกว่า 10 แห่ง มีโรงเรียนแพทย์ใน

พืน้ท่ีซึง่สามารถเสริมศกัยภาพในการให้บริการ

ชั้นสูงได้
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  ทัง้นี ้หากจงัหวดัสงขลาได้รบัการพฒันา

ที่เหมาะสมจะสามารถรองรับการขยายตัวและ

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็น

อย่างดี และอาจเป็นโอกาสให้จังหวัดสงขลาได้

ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของประชาคมอาเซียน 

เนือ่งจากจงัหวดัสงขลาตัง้อยูใ่นภมูศิาสตร์ทีอ่ยู่

ใกล้กับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มี

ประชากรมากท่ีสุดถึง 300 ล้านคน ใน 10 

ประเทศ 

หมายเหตุ 

เขยีนโดย ศ.ดร.อ�านวย สทิธิเจรญิชยั - ผูม้คีวาม

รู้ความสามารถพิเศษ ประจ�าสถาบัน

ท รั พ ย า ก ร ท ะ เ ล  แ ล ะ ช า ย ฝ ั ่ ง 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขต

หาดใหญ่

  - คณะท�างานขับเคลื่อนแผนพัฒนา

จังหวัด พ.ศ. 2557-2560 และจัดท�า

แผนปฏิบัติราชการประจ�าปี จังหวัด

สงขลา
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1นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันด�ารงราชานุภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
          

วัชรพงษ์ จิโสะ1

 เป็นปกติธรรมดาของนักวิเคราะห์โดย

ทัว่ไป ทีเ่มือ่พิจารณาหรอืศกึษาถงึเรือ่งใดกต็าม  

จะใช้กรอบในการคิดวิเคราะห์ผ่านมุมมองท่ีมี

กรอบไม่กีอ่ย่าง เช่น ด้านเศรษฐกจิ ด้านการเมอืง 

ด้านสงัคม ด้านวฒันธรรม ด้านสิง่แวดล้อม ฯลฯ 

การมองผ่านกรอบดังกล่าว แน่นอนว่ามีส่วน 

ช่วยให้การวิเคราะห์อะไรก็ตามมีความลุ่มลึก 

แหลมคม และสามารถสะท้อนปัญหาหรือ

อุปสรรคบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้  

หากวิเคราะห์ผ่านการกระท�าของตวัแสดงเพยีง

ไม่กี่คน 

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ.2558 หรืออีกไม่ “กี่วัน” ข้างหน้า

นี ้“สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีง

ใต้” หรือ Association of South East Asian 

Nations : ASEAN หรือ ประชาคมอาเซียนจะ

ถือก�าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ

 จะเห็นได้ว่าในการประชาสัมพันธ์ หรือ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ของไทย จะมุ่งเน้นในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) เป็นอันดับหนึ่ง หากมองใน

กรอบคิดที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็จะมุ่งเน้นแต่

เฉพาะเรื่อง “เศรษฐกิจ” เพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี

อาจจะด้วยความส�าคัญของเศรษฐกิจที่เป็น

เรือ่งปากท้องของประชาชนท่ีไม่ว่าผู้ถอืกลไกรฐั

ในระดับใดก็จะจัดวางล�าดับความส�าคัญอยู ่

ในอันดับหนึ่งเสมอ แต่ต้องไม่ลืมเช่นกันว่า  

การรวมตัวที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยังมี

การรวมตัวในเร่ืองอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะด้าน

สงัคมวัฒนธรรม ซึง่ไม่ค่อยมีใครพูดถงึเท่าใดนกั 

 บทความนีจ้งึตัง้ใจเขยีนขึน้ให้เป็นกระแส

รองท่ามกลางกระแสหลัก จะพูดถึงเร่ืองท่ีคน

ไทยไม่ค่อยพูดถึงในอีกมิติหนึ่งของประชาคม

อาเซยีน ท้ังท่ีจรงิแล้วเรือ่งท่ีไม่ค่อยพดูถงึกนัน้ีมี

ความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าเร่ืองเศรษฐกิจ หรือ 

AEC นั่นคือเรื่อง “วัฒนธรรมอาเซียน” โดยมอง

ผ่าน 2 กรณทีีน่่าสนใจ คอื กรณขีองโรฮงิยา และ 

กรณีของสมบัด สมพอน รวมถึงการวิเคราะห์

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในอาเซียน โดยมอง

ผ่าน 2 กรณีตัวอย่างดังกล่าวด้วย

 1. กรณีของ “โรฮิงยา”

  1.1 โรฮิงยาเป็นใคร มาจากไหน

   จากท่ีมีข่าวปรากฏตามส่ือต่างๆ 

ว่าโรฮิงยาได้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย 

อย่างผิดกฎหมายทางฝ่ังทะเลภาคใต้ หากดรูาก
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  2 นิธิ เอียวศรีวงศ์ , โรฮิงยา , มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 , น.20.

เหง้าทีม่าของปรากฏการณ์นีแ้ล้ว พบว่ามคีวาม

สลับซบัซ้อน อนัเป็นผลพวงมาจากความขดัแย้ง

ในยุคอาณานิคมของพม่า กับเรื่องของศาสนา

และชาติพันธุ์ เดิมทีค�าว่าโรฮิงยานี้ เป็นชื่อใหม่

ที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 

ที่อพยพจากแถบจิตตะกองในแคว้นเบงกอล

ตะวันออกของอินเดีย ซึ่งอินเดียขณะนั้นอยู ่ 

ภายใต้อาณานิคมองักฤษ  ได้อพยพเข้าสูพ่รมแดน 

ของแคว้นยะไข่ ซึ่งชาวยะไข่นับถือศาสนาพุทธ

เป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมื่อญี่ปุ ่นท�าศึกขับไล่

อังกฤษออกไปจากพม่าในระหว่างสงครามนั้น 

และในช่วงท้ายสงครามที่อังกฤษรุกกลับเข้า 

ยะไข่อีกครั้งหนึ่ง ได้ก่อให้เกิดการเผชิญหน้า

ระหว่างอังกฤษและญี่ปุ่น ส่งผลต่อการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมระหว่างชาวพุทธยะไข่

และชาวมุสลิมจิตตะกอง ยิ่งมาในช่วงหลังที่

นายพลเนวินได้ยึดอ�านาจจากนายกรัฐมนตรี 

อูนุด้วยแล้วได้มีการออกกฎหมาย โดยยึดหลัก

ว่า คนที่จะเป็นพลเมืองพม่าได้จะต้องเกิดและ

อยู่ในพม่ามาตั้งแต่ก่อน ค.ศ.1824 รวมถึง 

ลูกหลานด้วย (ซึ่งปี 1824 นี้คือปีที่พม่าเสีย 

หวัเมอืงมอญและยะไข่ให้บรษิทัอสีท์อนิเดยีของ

อังกฤษหลังแพ้สงครามครั้งแรก) ส่งผลให  ้

ชาวมุสลิมจิตตะกองไร้สถานภาพพลเมือง

เพราะเข้ามาอยูพ่ม่าหลัง ค.ศ.1824 ความบบีคัน้

จากรัฐบาลพม่าดังกล่าว ชาวมุสลิมจิตตะกอง

ส่วนใหญ่จึงได้หลบหนีออกนอกประเทศพม่า 

เหลอืแต่ชาวบ้านธรรมดาทีเ่ป็นโรฮงิยาและยะไข่ 2

  สภาพการณ์ทั้งหมดกลายเป็นความ 

ขัดแย้งสามเส้าระหว่างเผด็จการทหารพม่า – 

ชาวยะไข่ – ชาวโรฮิงยา ซึ่งแม้แต่ชาวพม่าที่ต่อ

ต้านเผด็จการทหารเองก็พลอยไม่เป็นมิตรกับ 

โรฮิงยาไปด้วย สรุปก็คือ หากมองในมุมรัฐบาล

พม่าก็ไม่ต้องการรับโรฮิงยาเข้ามาเป็นพลเมือง 

ในทางกลับกันโรฮิงยาเองก็ไม่ต้องการอยู่ภาย

ใต้การปกครองของพวกที่ไม่ใช่มุสลิม ด้วยการ

อยูต่่อไปแบบไร้อนาคตและเสีย่งต่อการจบชวีติ

อย่างน่าอนาถน้ีเอง ชาวโรฮิงยาจึงตัดสินใจ

อพยพไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังประเทศ

มาเลเซยี ประเทศอนิโดนีเซยี รวมถงึประเทศไทย 

ชาวโรฮิงยาก็ได้ลักลอบเข้ามา ในส่วนของ

ประเทศไทยมกีารจบักมุโรฮงิยาทีห่ลบหนเีข้ามา

ได้ ตั้งแต่ปี 2541 เมื่อปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไปเช่นนี้ องค์กรในภูมิภาค

ที่หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไปไม่ได้เลย นั่นคือ 

“อาเซียน”
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3 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://prachatai.com/journal/2012/12/44375

  1.2  ประเด็นค�าถามที่น่าคิดเกี่ยว

กับกรณีโรฮิงยา

    1)  ชนกลุ ่มน้อยในประเทศ

สมาชกิอาเซยีน ควรได้รบัสถานะและการปฏบิตัิ

อย่างไรในประเทศตน

    2)  ปัญหาการถูกกดข่ีข่มเหง

ของโรฮงิยาเกีย่วข้องกบัอาเซยีนหรอืไม่ อย่างไร

    3)  ประเทศในอาเซียน ยกเว้น

พม่า ควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้อพยพโรฮิงยา ซึ่ง

ถือว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

    4)  กรณีของไทยที่มีชาวโรฮิง

ยาอพยพมาจะจัดการกับคนกลุ่มนี้อย่างไรให้

เกิดความสมดุลระหว่างหลักมนุษยชาติและ

หลักความมั่นคงแห่งชาติ

กรณีสมบัด สมพอน : ความรุนแรงในลุ่มน�้าโขง 

– ผลกระทบต่อคนหนุ ่มสาว” ณ ลานปรีดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งใน

งานมีท้ังการเสวนาทางวิชาการ การแสดง

บทเพลงเพื่อสันติภาพข้ามพรมแดน

   นายสมบัด สมพอน (Sombath 

Somphone) นักพัฒนาอาวุโสของประเทศลาว 

เป็นผู้ก่อตัง้ศนูย์ฝึกอบรมร่วมเพือ่ช่วยเหลือด้าน

การพฒันาสงัคมและการศกึษาและเป็นเจ้าของ

รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการชุมชน ปี 2548  

ซึ่งได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา เม่ือวันท่ี  

15 ธันวาคม 2555 ขณะขับรถจากท่ีท�างาน 

กลับบ้าน

  การหายตั ว ไปอย ่ า งลึ กลับของ 

นายสมบัด สมพอน แม้จะอยู ่ในระหว่าง 

การสืบสวนหาสาเหตุของทางการลาวอยู ่  

แต่ก็ได้เกิดกระแสเป็น “ปรากฏการณ์ค้นหา 

สมบัด” ที่มีผู้เข้าร่วมเรียกร้องกดดันรัฐบาลลาว

ในการเร่งหาสาเหตกุารหายตวัไป ซึง่รวมองค์กร

ที่ร่วมเรียกร้องกว่า 60 องค์กร อาทิ ผู้เคยได้รับ

รางวัลรามอล แมกไซไซ คณะกรรมการ  

เจ้าหน้าที่ และพนักงานมูลนิธิรางวัลรามอล 

แมกไซไซ กลุ่มเยาวชนลุ่มแม่น�้าโขง 5 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม 

นอกจากนี้คนหนองคาย 50 ต�าบล ได้จัดสวด

ภาวนาระลึกถึงนายสมบัด สมพอน และล่าสุด

มีการจัดงานเสวนาและแสดงดนตรีที่ลานปรีดี 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ กไ็ด้รับ

ความสนใจจากนักศึกษาและปัญญาชนไทย

จ�านวนมาก3

 2. กรณีของ “สมบัด สมพอน” 

  เม่ือวนัที ่5 กุมภาพนัธ์ 2556 ทีผ่่านมา 

ส ถ า บั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ สั น ติ ศึ ก ษ า 

มหาวทิยาลยัมหดิล ได้จดังาน “มองไปไกลกว่า
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4 ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Subculture

 ประเด็นค�าถามที่น่าคิดส�าหรับกรณี

นายสมบัด สมพอน

  1) เหตใุดปรากฏการณ์สมบดั สมพอน 

จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศ

สมาชิกอาเซียน

  2) ประเทศสมาชิกอาเซียนจะวาง

มาตรการรับมืออย่างไร กับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

ที่นิยมใช้ความรุนแรงต่อนักพัฒนาชุมชนที่มี

แนวคดิสวนทางกบัวาทกรรมการพฒันาของรฐั

และทุน

  3) ปรากฏการณ์สมบัด สมพอน 

สะท ้อนการสร ้างอัตลักษณ์ร ่วมทางด ้าน

วัฒนธรรมของอาเซียนหรือไม่ อย่างไร

  4) อาเซยีนควรจดัวางบทบาทอ�านาจ

หน้าทีข่องตวัแสดงทีไ่ม่ใช่รฐั (Non-state actor) 

ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเสาหลักอาเซียนด้าน

สังคมวัฒนธรรมอย่างไร

 3. วัฒนธรรมสิทธิ มนุษยชนใน

อาเซยีน : มองผ่านโรฮงิยาและสมบัด สมพอน

  จากกรณีศึกษาเรื่องโรฮิงยาและ 

สมบัด สมพอนที่กล่าวมาแล้วนั้น มี

ประเดน็ร่วมกนัทีท้่าทายประเดน็เรือ่ง

วัฒนธรรมในอาเซียนอย่างยิ่ง นั่นคือ 

เรือ่งวฒันธรรมย่อย หรอื Subculture4 

ของประเทศสมาชิกอาเซียน

  เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมอาเซียน

แล้ว จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างหลากหลาย

เป็นอย่างมาก เนื่องจากอาเซียนมีจ�านวนถึง  

10 ประเทศ มีประชากรเกือบ 560 ล้านคน  

มีวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณี ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิตอีก

มากมาย การรวมตัวของทั้ง 10 ประเทศเป็น

ประชาคมเดียวกัน จึงไม่น่าจะมีเป้าหมายเพื่อ

สร้างวฒันธรรมอาเซยีนให้มเีอกภาพหรอืความ

เป็นหนึ่งเดียวอย่างแน่นอน หากแต่จะต้องมี

พ้ืนที่หรือกลไก ที่เอ้ือให้ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมสามารถโลดเล่นได้อย่างมี

สีสัน ซึ่งรวมถึงการปกป้องคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของผู้คนในวัฒนธรรมย่อยด้วย

 มองในแง่น้ี โรฮิงยา อาจถือได้ว่าเป็น

วัฒนธรรมย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับวัฒนธรรม

กระแสหลกั ซึง่โรฮงิยามปีระวตัศิาสตร์ เชือ้ชาติ 

ศาสนาที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้น 

ประวตัศิาสตร์ดงักล่าวอาจสร้างความเกลยีดชงั 

ความเจบ็ปวด ให้กับวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่

อย่างยากจะลืมเลือน 
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  กรณีโรฮิงยาที่อพยพ

เข ้ามาในประเทศไทยและ

ประเทศใกล้เคียงในภูมิภาค

อาเซยีนอย่างผดิกฎหมายบ้าน

เมืองนั้น ประเทศที่เป็นที่พักพิง

ควรจัดการกับโรฮิงยาอย่างไร 

จะต้องค�านึงถึงความสมดุล

ระหว่างหลักมนุษยชาติและ

ห ลั ก ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ 

เพราะไม่ว่าโรฮิงยาจะเป็นใคร

มาจากไหน แต่ส�าคัญที่สุดคือ เขาเหล่านั้นเป็น 

“คน” เมื่อเป็นคนสองสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้อง

ดูแลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย นั่นคือ “สิทธิ

เสรีภาพ” และ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

  แต่ทัง้นีก้พึ็งตระหนกัด้วยว่า การแก้ไข

ปัญหาของประเทศทีเ่ป็นทีพ่กัพงิสามารถท�าได้

ในระดับหนึ่งเท ่านั้น ตามหลักมนุษยชาติ  

หากมากไปกว่านี้จะต้องเป็นหน้าที่ขององค์กร

ระหว่างประเทศในภูมิภาค นั่นคือ “อาเซียน”

  อาเซยีนสามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้โดย

ใช้มาตรการทางการทูต เพราะคงไม่มีประเทศ

ไหนในอาเซียนสามารถอ้าแขนรับชาวโรฮิงยา 

ที่อพยพมาได้หมด ทางออกที่เป็นไปได้ คือ 

ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องร่วมกันกดดันให้

ประเทศพม่ารับรองสถานภาพพลเมืองของ 

ชาวโรฮงิยาและวางมาตรการปกป้องวฒันธรรม

ย่อยของชาวโรฮิงยาให้สามารถด�ารงความ 

แตกต่างหลากหลายให้ได้ แม้ในช่วงเริม่ต้นอาจ

มีความขัดแย้งของรัฐบาลและชาวพม่าดั้งเดิม

กับชาวโรฮิงยา ที่จะกลับไปอยู่ตามภูมิล�าเนา

บ้าง แต่รัฐบาลประชาธิปไตยของพม่า จะต้อง

วางระบบกลไกการบริหารจัดการให้เกิดความ

รุนแรงน้อยที่สุด ซึ่งเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นกิจการ

ภายในของพม่าทีป่ระเทศอืน่ไม่อาจแทรกแซงได้ 

แต่ก็ไม ่ได ้ป ิดโอกาสพม่าในการขอความ 

ร่วมมอืกับประเทศสมาชิกอาเซียนหรือองค์การ

ระหว่างประเทศอื่นๆ

  ในกรณีของคุณสมบัด  สมพอน 

ก็เช่นกัน ถือเป็นคนท่ีครองตนเป็นวัฒนธรรม

ย่อยในวฒันธรรมกระแสหลกัของลาว เพราะแม้

คุณสมบัดจะอยู ่ในประเทศที่ปกครองด้วย

ระบอบคอมมิวนิสต์ อันปราศจากกลิ่นอายของ

สิทธิเสรีภาพในทางการเมืองและการบริหาร

จัดการสาธารณะ แต่คุณสมบัดก็เป ็นนัก

กิจกรรมด้านการบริการชุมชน ซึ่งต้องมีบุคลิก

ของความเป็นนักประชาธิปไตยจึงจะสามารถ

ท�างานน้ีได้ จนเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันท่ีคน

ท�างานเพื่อสังคมส่วนรวมท่านน้ีจะหายตัวไป

อย่างเป็นปริศนา แต่การตื่นตัวขององค์กรภาค

ประชาชนต่างๆ ในหลายประเทศสมาชิก

อาเซยีน ทีเ่รยีกร้องให้มกีารค้นหาการหายตวัไป

ของสมบัดผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นตัวอย่าง
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หนึ่งของการสร้าง “วัฒนธรรมพลเมืองของ

อาเซียน” ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน

กิจกรรมร่วมกัน อันจะเป็นฐานส�าคัญในการ

สร้างประชาคมอาเซียนที่สันติสุขสถาพร

  อาเซียนควรเป็นกลไกหลักที่สามารถ

จัดการแก้ไขปัญหาซึ่งเชื่อมโยงถึงปัญหาพื้น

ฐานทีม่าจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทัง้นี้

ทุกประเทศสมาชิกควรเปิดใจกว้างและใช้เวที

อาเซียนเป็นกลไกในการหาทางออกร่วมกัน 

เพราะหากมุ ่งใช ้ เวทีอาเซียนเฉพาะเรื่อง

เศรษฐกิจอย่างเดียว ประชาคมอาเซียนก็จะ

หลอมรวมให้มนุษย์ในประชาคมเป็นมนุษย์

ประเด็นเดียว นั่นคือ “มนุษย์เศรษฐกิจ”
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ประสบการณ์การศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          
ดร.สุชาดา วัฒนา 1

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ  ส�านักนโยบายและแผน  ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือ 

ที่เรียกอย่างสั้นๆ ว่า ประเทศเวียดนาม นับเป็น

ประเทศ ที่ผู ้เขียนมีโอกาสเดินทางไปประชุม

และศึกษาดูงานมากที่สุดในบรรดาประเทศ

สมาชิกอาเซียน (ในขณะที่บางประเทศยังไม่มี

โอกาสได้เดนิทางไปเยอืน) แต่มกัจะวนเวยีนอยู่

ที่กรุงฮานอย โดยครั้งแรกเป็นการเดินทางไป 

กับคณะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน 

ด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 

ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Meeting on Rural 

Development and Poverty Eradication)  

ในเดือนพฤษภาคม 2552 และต่อมาในเดือน

กันยายน ในปีเดียวกันได้มีโอกาสเดินทางไป 

เข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือจีน-อาเซียน 

ในหัวข้อ The 3rd Session of China – ASEAN 

Forum on Social Development and Poverty 

Reduction ต่อมา ในปี 2554 ได้รับเชิญจาก

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ 

UNEP ภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก ให้เข้าร่วมสมัมนา

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างานใน

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับโครงการ

พัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และ 

UNEP ในหัวข้อ South-East Asia Regional 

Workshop on the Economics of Ecosystem 

and Biodiversity (TEEB) and Green  

Economy: From Theory to Practice 

 การเดินทางไปเวียดนามใน 2 ครั้งล่าสุด 

คือ ในปี 2555 ส�านักนโยบายและแผน สป.  

โดยด�ารขิองท่านบญุธรรม เลศิสขุเีกษม รองผูว่้า

ราชการจงัหวดัพษิณโุลก เมือ่คร้ังด�ารงต�าแหน่ง 

ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผน สป.  

ได้จัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศ

เวียดนามในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ในเดือนกันยายน 2555 ภายใต้ 

โครงกำรเพิม่ขดีสมรรถนะเชงิยทุธศำสตร์ระดบั

องค์กร สร้ำงควำมพร้อมสู่ควำมเปล่ียนแปลง 

(Enhancing Strategic Capability towards 

Leading Organization for Change) ประจ�ำ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 ซึ่งการประสานงาน

และเดินทางไปประเทศเวียดนามในครั้งน้ัน 

ท�าให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 

กรุงฮานอยกับกระทรวงมหาดไทย ในการ 
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แลกเปล่ียนประสบการณ์ด ้านการพัฒนา 

ผลิตชมุชน OTOP ของประเทศไทย และ OVOP 

ของประเทศเวียดนาม โดย Hanoi People 

Committee ได้เชญิกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงาน

สัมมนาระดับนานาชาติ ในหัวข้อ International 

One Village One Product Seminar ระหว่าง

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ กรุงฮานอย 

ซึง่จดัโดย Hanoi People Committee และ  

Hanoi Trade Department ภายใต้การ 

ประสานงานของ Oita OVOP International 

Exchange Promotion Committee ประเทศ

ญี่ปุ่น โดยทั้งกระทรวงมหาดไทยและประเทศ

เวยีดนามต่างหวงัว่าการสมัมนาดงักล่าวจะเป็น

จุดเ ร่ิมต้นของความร ่วมมือในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดโลกต่อไป 

 ข้อเขยีนนีจ้งึเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ 

ของผู้เขียนในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศเวียดนามในปี 2555 และการศึกษา

หาความรู้ท่ีเกี่ยวกับประเทศเวียดนามเพิ่มเติม

จากเอกสารต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

การเตรียมความพร ้อมของบุคลากรของ

กระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู ่ประชาคม

อาเซียน 

ส�ารวจเส้นทางเศรษฐกิจ ไทย-สปป.ลาว- เวียดนาม 
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 นับเป็นโอกาสดีของคณะบุคลากรของ

ส�านักนโยบายและแผน สป. ที่ได้เดินทางไป

ศึกษาดูงานประเทศเวียดนามโดยทางรถยนต์ 

เพราะท�าให้มโีอกาสเหน็สภาพภมูปิระเทศความ

เป็นอยู ่วถิชีวีติ และการพฒันาชายแดนของไทย 

และประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง สปป.ลาว เพื่อ

รองรบัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน ก่อนทีจ่ะเดนิ

ทางไปประเทศเวียดนาม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

กรุงฮานอย

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็น

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทาง

ด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน สาม

ในสี่ของพื้นที่เป็นภูเขาและป่า ครอบคลุมทะเล 

ไหล่ทวีป และหมู่เกาะ นับพันเกาะจากอ่าว 

ตังเกี๋ยจรดอ่าวไทย มีกรุงฮานอย (Hanoi)  

ตั้งอยู่ภาคเหนือของเวียดนามเป็นเมืองหลวง

 คณะเราเริ่มต ้นเดินทางจากจังหวัด

นครพนม ผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  

แห่งที่ 3 เข้าสู ่แขวงค�าม่วง สปป.ลาว และ

ชายแดนประเทศเวียดนาม ตามเส ้นทาง

หมายเลข 12 ซึ่งเริ่มต้นจากเมือง ท่าแขก 

พรมแดนไทย- สปป.ลาว ผ่านพรมแดนที่ด่าน

นาพาว (Napao) ของ สปป.ลาว และด่านจาลอ 

(Cha Lo) ของเวียดนามรวม 146 กิโลเมตร  

ด่านจาลอถึงเมืองฮาตินห์ ระยะทางประมาณ 

150 กิโลเมตร เส ้นทางจากเมืองฮาตินห์  

ผ่านเมืองวินห์ (Vinh) ถึงกรุงฮานอย (Hanoi) 

 แขวงค�าม่วน นบัเป็นเมอืงศนูย์กลางของ

การเดนิทางและเป็นท่าด่านทีส่�าคญัอกีแห่งหนึง่ 

เนื่องจากมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศไทยและ

เวยีดนาม โดยมเีมอืงท่าแขกเป็นเมอืงศนูย์กลาง

การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของแขวง 

รวมไปถงึการท่องเทีย่วของ สปป.ลาวตอนกลาง 

และเนื่องจากเป็นแขวงที่อุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นที่ตั้งของเขื่อนน�้า 

เทนิสอง และเป็นเส้นทางส�าคัญในการเดินทาง

ของประเทศลาว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่ง

แวดล้อม : เมอืงวนิห์ (Vinh) และอ่าวฮาลอง

 เมอืงวนิห์ ตัง้อยูต่อนกลางของเวยีดนาม

ในจงัหวดั Nghe An เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบั

สามของประเทศ และมีความส�าคัญเป็นอันดับ

สี่รองจากเมืองไฮฟอง ดานัง และเว้ 
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 เมืองวินห์ เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่

ส�าคัญ เนื่องจากอยู ่ในเส้นทางที่เชื่อม

เวียดนามตอนเหนือและตอนใต้ ในเชิง

ประวัติศาสตร์ เมืองวินห์เป็นบ้านเกิดของ 

โฮจิมินห์ อดีตผู ้น�าประเทศเวียดนามที่

ประชาชนทั้งประเทศนับถือ เมืองวินห์จึง

เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับความสนใจจาก

นักท่องเที่ยว 

  จากเมืองวินห์ เข้าสู่เมืองนิงห์บิงห์ และ

ไฮฟอง เพื่อเดินทางไปเมืองฮาลอง เพื่อ

ทัศนศึกษาอ่ำวฮำลอง มรดกโลกทำงธรรมชำติ 

(Halong Bay Natural World Heritage) 

 ความน่าสนใจของอ่าวฮาลอง คือ การ 

ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกถึง 2 ครั้ง 

อ่าวฮาลองตั้งอยู่ในเขตจังหวัด Quang Ninh 

Province ซึ่งห่างจากกรุงฮานอย 165 กิโลเมตร 

มีพื้นที่จ�านวน 434 ตารางกิโลเมตร ประกอบ

ด้วยเกาะต่างๆ จ�านวน 775 เกาะ ในปี ค.ศ.

1962 รัฐบาลเวยีดนามได้ประกาศให้อ่าวฮาลอง

เป็นพื้นที่ภูมิทัศน์ที่มีความส�าคัญระดับชาติ 

(National Landscape) ในปี ค.ศ. 1987 หลงัจาก 

ท่ีประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ

ปฏิญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

มรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 

(International Convention concerning the 

Protection of Cultural and Natural World 

Heritage)
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 ในปี ค.ศ.1991 ประเทศเวียดนามจึงได้

เริ่มเตรียมการเพ่ือเสนอต่อองค์การ UNESCO 

ให้สถานที่ต่างๆ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

และมรดกโลกทางธรรมชาต ิซึง่รวมถงึการเสนอ

ให้อ่าวฮาลองเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 อ่าวฮาลองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น

มรดกโลก (Halong Bay Natural World Heritage) 

ครัง้แรก ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ 

1994 ที่จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย จากการ 

เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนใน

วิวัฒนาการส�าคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น  

ยุคสัตว์เล้ือยคลาน ยคุน�า้แขง็ ซึง่สะท้อนให้เหน็

ถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติ

บนพืน้โลก ทัง้ยงัเป็นแหล่งทีเ่กดิจากปรากฏการณ์ 

ทางธรรมชาตทิีม่เีอกลกัษณ์หายากหรอืสวยงาม

เป็นพิเศษ เช่น แม่น�้า น�้าตก ภูเขา เป็นต้น 

 อ่าวฮาลองได้รับการประกาศให้เป็น

มรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 2 จากการเป็น

ตัวอย ่างที่ เด ่นชัดในการเป ็นตัวแทนของ

ขบวนการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทางธรณีวิทยา

หรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์

ของมนษุย์ต่อสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิ(World 

Natural Heritage Site for its outstanding 

universal value of geology and geomorphology)

 ประเทศเวียดนามได้จัดตั้ง Halong Bay 

Management Department ขึ้นเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบการบริหารจัดการอ่าวฮาลองมรดก

โลกทางธรรมชาติ  ภายใต ้การก�ากับของ

กระทรวงวฒันธรรม การกฬีา และการท่องเท่ียว 

(Ministry of Culture Sport and Tourism) และ 

National Commission of Vietnam for UNESCO 

การบริหารจัดการอ่าวฮาลองอยู่ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่ เกี่ยวข ้องทั้งกฎหมายระหว ่าง

ประเทศและกฎหมายในประเทศ เช่น Interna-

tional Convention concerning the Protection 

of Cultural and Natural World Heritage  

1972, Cultural Heritage Law 2001 revision 

and amendment 2009 , Environmental  

Protection Law 2005 เป็นต้น 

 หนึ่งในแนวทางการบริหารจัดการมรดก

โลกท่ีส�าคัญ คือ โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เชิง

นิเวศของอ่าวฮาลอง (Halong Eco-Museum 

Project) เพือ่สะท้อนให้เหน็การอยูร่่วมกนัอย่าง

กลมกลืนระหว่างชุมชนท้องถิ่น วัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ซึ่ ง เป ็นแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวในอ่าวฮาลอง เพื่อการรักษาวิถีชีวิต

ชุมชนและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการวิจัยส�าหรับ 

นักวิจัยจากทั้งภายในประเทศและนักวิจัยจาก

นานาชาต ิพพิธิภณัฑ์ดงักล่าวประกอบด้วยศนูย์

การเรียนรู้มิติต่างๆ 12 ด้าน เช่น ระบบการ

บริหารโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco 

hotel system) วิถีชิวิตดั้งเดิม (tradition  

livelihood) บทบาทของผู้หญิงและเด็กในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
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 กรุงฮานอย

 จากต�าแหน่งของกรุงฮานอย (Hanoi)  

ที่ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น�้าแดง ฮานอยจึงได้

รับสมญานาม ว่า City of Lake และหลังจากได้

ผนวกพื้นที่โดยรอบเข้ากับกรุงฮานอยในปี  

ค.ศ.2008 ท�าให้ปัจจุบัน กรุงฮานอยมีพื้นท่ีถึง 

3,300 ตารางกโิลเมตร ซึง่นบัเป็นเมอืงหลวงทีม่ี

ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก 

 กรงุฮานอยเป็นเมอืงประวตัศิาสตร์อนัเก่า

แก่ เดมิมชีือ่เรยีกว่า เมอืงทงัลอง (Thang Long) 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2010 กรุงฮานอยได้จัดให้

มีงานเฉลิมฉลองกรุงฮานอยครบวาระ 1,000 ปี 

และทราบจากล่ามของเวียดนามว่าได้มีการ

หารือกันว่า จะกลับไปใช้ชื่อเมืองทังลองอีกครั้ง

หนึ่ง จะเห็นได้จากการเรียกการเฉลิมฉลอง 

ครั้งนี้ว่า เป็น Thang Long-Hanoi Millennium 

Celebration 

 หนึง่ในกจิกรรมการเฉลมิฉลองกรงุฮานอย

ในโอกาสครบรอบ 1,000 ปี คือ การตกแต่ง

ก�าแพงรอบกรุงฮานอย ความยาว 810 เมตร 

ด้วยเซรามคิ ( ceramic mosaic) โดยเป็นความ
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ร่วมมือของศลิปินของประเทศเวยีดนาม ศิลปิน

ต่างชาติ เด็กนักเรียนจากทั่วประเทศจ�านวน 

500 คน และนักหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีชื่อเสียง

จากหมูบ้่านหตัถกรรม มากกว่า 100 คน ใช้เวลา

ในการตกแต่งตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 – 2010

 ภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนก�าแพงจึงแสดง

ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม  

พืน้ทีช่นบทและวถิชีวีติแบบดัง่เดมิของหมูบ้่าน

หัตถกรรม ก�าแพงดังกล่าวได้รับการบันทึกจาก 

Guinness World Record ว ่าเป ็นพื้นท่ี  

ceramic mosaic ที่ใหญ่ที่สุดในโลก(the city 

with a certificate for the largest ceramic 

mosaic ) กจิกรรมดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่ของการ

สร้างจิตส�านึกร่วมด้านมรดกของชาติ 

 หากใครไปฮานอยในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วง

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

จะเห็นข้อความประชาสัมพันธ์เป้าหมายการ

พัฒนากรุงฮานอยให้เป็นเมืองสีเขียว หรือ 

เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม มอีารยธรรม และ

ทันสมัย(Green, Civilized, and Modern City) 

ภายในปี ค.ศ. 2050 จะเห็นว่าเป้าหมาย 

ดังกล่าว เป็นเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับค่านิยม

ส า ก ล ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร พั ฒ น า ที่ เ ป ็ น มิ ต ร กั บ 

สิ่งแวดล้อม (Green Growth) และการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่สังคมโลกสมัยใหม่ 

 เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการ

ประชาชนฮานอย ( the Hanoi People’s Com-

mittee) ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานท่ีเรียกว่า 

“กลุ่มพฒันาอนาคตฮานอย” (แปลโดยล่ามชาว

เวียดนาม) ขึ้นเพื่อพัฒนากรุงฮานอย ภายใต้

แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (ค.ศ. 2010 – 2020)  

ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่

จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและรองรับการลงทุน

จากต่างประเทศ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในอัตราร้อยละ 6 รวมท้ังการแก้ปัญหาความ

ยากจนในชนกลุ ่มน ้อยเผ ่าต ่างๆ เป ็นต้น 

นอกจากนั้น คณะกรรมการประชาชนฮานอย 

ยังให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปการบริหาร
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จัดการภาครัฐที่ค�านึงถึงบริการที่รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน รวมทั้งการแก้ปัญหาทุจริตใน

ระบบราชการ การขยายพื้นที่กรุงฮานอยในปี 

ค.ศ. 2008 ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมรับ

การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการพฒันาสงัคม

เพื่อเตรียมพร ้อมเข ้าสู ่การเป ็นประชาคม

อาเซียน

 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการ

ลงทุนของเวียดนาม

 เศรษฐกจิเวยีดนามมกีารเตบิโตอย่างต่อ

เนื่อง นับตั้งแต่การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่

เศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยม (socialist-

oriented market) ตามนโยบายปฏริปูทีเ่รยีกว่า  

“Doi Moi” ในปี ค.ศ.1986 และด้วยบทบาทของ

กระทรวงการวางแผนและการลงทุน (Ministry 

of Planning and Investment) ซึง่เป็นหน่วยงาน

ระดบัชาตทิีรั่บผดิชอบด้านการวางแผนระดบัชาติ 

ทั้งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน 

ทั้งภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ 

การจดทะเบียนธุรกิจ และการบริการภาครัฐ  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

รวมทัง้มาตรการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การส่งเสรมิ

การลงทุน ท�าให้เวียดนามมีการลงทุนโดยตรง

ในประเทศ (FDI) แล้วกว่า 2 แสนล้านเหรียญ

สหรฐั โดยเฉพาะญีปุ่่นซึง่เป็นนกัลงทนุรายใหญ่

อันดับ 1 ในช่วงครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2555  

ภายใต้มลูค่าการลงทนุ 4,200 ล้านเหรยีญสหรฐั 

 เมือ่เวียดนามเข้าเป็นสมาชกิอาเซยีนและ

เริ่มด�าเนินการลดภาษีศุลกากรตามข้อตกลง  

มูลค่าการค้าและมูลค่าการลงทุนจากอาเซียน 

ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น จากการ

ประเมินด้านความพร้อมของประเทศในการ

รบัมอืการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ีของ ดร.โสภณ 

พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่า

ทรัพย์สินแห่งประเทศไทย พบว่า ประเทศ

เวียดนามมีความพร้อมมากที่สุดในบรรดา

ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ กระทรวงการ

วางแผนและการลงทุนของเวียดนามจึงเป็น 

กระทรวงท่ีมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาความ

ร ่วมมือกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic 

Community: AEC) 

 

 ปัญหาความยากจนและการพัฒนา

ชนบท

  หลายท่านอาจไม่ทราบว่ากระทรวง

มหาดไทยเป็นหน่วยประสานงานระดับชาติ 

(National Focal Point) ด้านการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจนในกรอบความร่วมมือ

อาเซียน ดังนั้น ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

เราจึงให้ความสนใจในประเด็นปัญหาความ

ยากจนและการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจ 

ที่ส�าคัญของกระทรวงมหาดไทย 
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 รายงานการศึกษาของธนาคารโลก  

ในปี 2012 ชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 

ประเทศเวียดนามประสบความส�าเร็จในการ 

แก้ปัญหาความยากจน โดยสามารถลดจ�านวน

คนจน จากเกือบร้อยละ 60 ในทศวรรษท่ี  

1990 เหลือเพียงร้อยละ 20.7 ในปี 2012 คน

เวียดนามมากกว่า 30 ล้านคน ได้หลุดพ้นจาก

ความยากจน รวมทั้งได้รับการศึกษาและ

สาธารณสขุข้ันพืน้ฐานทีด่ข้ึีน มกีารจ้างงานและ

มีรายได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น 

 คณะของกระทรวงมหาดไทยได้เดินทาง

ไปที่ส�านักงานของ National Handicrafts  

Exporters Association (VIETCRAFT) เพื่อ 

รับฟ ังบรรยายสรุปเกี่ ยวกับบทบาทของ  

VIETCRAFT ในการท�างานร่วมกับองค์กรภาค

รัฐและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนา

ชนบทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนยากจน 

ในชนบท  

 เวียดนามเป็นประเทศที่มีมูลค่าการ 

ส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมมากที่สุดในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 10-12 ประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญอยู่

ในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ ่น  

ส่วนประเทศคู่แข่งที่ส�าคัญของเวียดนาม คือ 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมของเวียดนามเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ทักษะฝีมือ แต่ยังขาดนวัตกรรมในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

 VIETCRAFT จึงเป็นองค์กรท่ีจัดตั้งขึ้น

เพื่อรับผิดชอบการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์

หตัถกรรม รวมทัง้การปรบัปรงุขดีความสามารถ

ในการแข่งขันของผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมในการด�าเนินธุรกิจ สร้างโอกาส

ทางการตลาดสู่ระดับโลก มีส�านักงานใหญ่อยู่

ในฮานอย และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน

ต่างๆ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร ด้านการส่งเสริมการค้า การ

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ด้านความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ ด้านบริการสมาชิก และด้าน

การบริหารงานทั่วไป

 VIETCEAFT ได ้ รับการสนับสนุน 

ทางวิชาการจากองค์กรต่างๆขององค์การ

สหประชาชาติ ได้แก่ FAO, ILO, UNIDO,  

UNCTAD and ITC และหน่วยงานต่างๆ  
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ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เช ่น 

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท กระทรวง

อุตสาหกรรม VIETCRAFT เป็นต้น และได้รับ

การสนบัสนนุงบประมาณจาก MDG Fund ของ

ประเทศสเปน เพ่ือการด�าเนินโครงกำรพัฒนำ

ผลิตภณัฑ์และกำรค้ำทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

เพื่อเพิ่มรำยได้และกำรจ้ำงงำนในเขตชนบท

ยำกจน (GREEN PRODUCTION AND TRADE 

TO INCREASE INCOME AND EMPLOY-

MENT FOR THE RURAL POOR) ความน่า

สนใจของโครงการนีเ้ป็นโครงการทีบ่รูณาการทัง้

การพัฒนาเศรษฐกิจ แก้ปัญหาสังคม ด้วย

แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระยะเวลา

ด�าเนินการระหว่างปี พ.ศ.2553 –2555 มีเป้า

หมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน 

จ�านวน 4,500 ครัวเรือนในพื้นที่ชนบทยากจน

ใน 4 จังหวัดในภาคเหนือของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 

 แนวคิดที่ส�าคัญของโครงการฯ คือ การ 

บูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนเข้ากับ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

โดยน�าแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าที่ เป ็นมิตรกับ 

ส่ิงแวดล้อม (Green Value Chain) มาใช้ในการ

ด�าเนนิกจิกรรมโครงการ ซึง่ประกอบด้วย การน�า

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ปอ 

เป็นต้น มาใช้เป็นวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์

หัตถกรรม เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและตอบสนองความ

ต้องการของตลาด ทัง้ตลาดภายในประเทศและ

ตลาดภายนอกประเทศ คาดว่าจะช่วยให้ครัว

เรอืนทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถมรีายได้เพิม่ขึน้

อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐมี

ความเข้าใจเรื่องห่วงโซ่คุณค่า และสามารถน�า

ไปใช้ในการก�าหนดนโยบายและแผนงานใน

การพัฒนาที่เอื้อประโยชน์กับคนยากจน และ

ท�าให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาแห ่งสหัสวรรษ (MDG) ด ้านการ 

แก้ปัญหาความยากจน ด้านความเสมอภาค
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ทางเพศ และด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

 VIETCEAFT จงึได้น�าแนวคดิเรือ่งห่วงโซ่

คณุค่าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Value 

Chain) มาใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการค้า

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมระหว่างประเทศ ดังนี้ 

 1 ) การใช้วัสดจุากทรพัยากรธรรมชาตใิน

ท้องถิ่นซึ่งมีอยู่อย่างสมบูรณ์ ท�าให้ไม่มีปัญหา

การขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต  

และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

ชนบท

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการ

ออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเนื่องจาก 

คู่แข่งการค้า เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนมี

ความได้เปรียบในด้านราคาสินค้าที่ต�่ากว่า

ส�าหรับตลาดขนาดใหญ่ (mass market) ท�าให้

สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนามจ�าเป็นต้องปรับ

กลยทุธ์ในการผลติสนิค้า โดยมุง่ไปทีก่ลุม่ลูกค้า

ระดับกลาง หรือกลุ่มลูกค้าระดับสูง 

 3) การสร้างและขยายเครือข่ายการค้า

ระหว่างประเทศ เช่น ให้ความสนใจที่จะพัฒนา

ความร่วมมอืกบัประเทศไทย ซึง่มนีวตักรรมด้าน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือกับ

ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีวัตถุดิบจากธรรมชาติ 

ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่าในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวยีดนาม ความร่วมมอืดงักล่าวจะช่วยให้แต่ละ

ประเทศสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป

และในตลาดโลก ท�าให้เวียดนามต้องคิดถึง 

การขยายตลาดภายในประเทศด้วย 

 นอกจากการเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย

สรุปของหน่วยงานต่างๆ แล้ว สถานที่ท่องเที่ยว

ที่ผู ้เขียนขอแนะน�าให้ไปเยี่ยมชม นอกจาก 

จตัรุสับาดงิห์ และวหิารวรรณกรรม วดัวนัเหมยีว 

ท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมอยู่แล้ว คือ 

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา (Vietnam Museum 

of Ethnology) ที่ได้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 

ค.ศ.1997 เพื่อแสดงถึงความหลากหลาย 

ของวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ของ

เวียดนาม ถึง 54 ชนเผ่า ผ่านการจัดนิทรรศการ 

และสื่อต่างๆ 

 ผลจากการเดินทางไปศึกษาดูงานใน 

ครั้งนั้น ท�าให้ Hanoi People Committee  

ได้เชิญกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการสัมมนา

ในหวัข้อ International One Village One Product 

Seminar ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม2555  

ณ กรุงฮานอย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

การด�าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

ชมุชนของประเทศต่างๆ โดยเน้นเรือ่งการส่งเสรมิ

การจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ OVOP ในตลาดโลก ใน

ครัง้นัน้ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเดนิทางไปกบัคณะผูแ้ทน

จากส�านักส ่งเสริมภูมิป ัญญาท้องถิ่นและ

วิสาหกิจชุมชน และกองแผนงาน กรมการ

พัฒนาชุมชน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวด้วย ใน

งานน้ีได้มีผู ้แทนจากประเทศญี่ปุ ่น ไต้หวัน 

กัมพูชา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และน�า

ผลติภณัฑ์ชมุชนไปแสดงด้วย และเป็นทีน่่ายนิดี

ว่าผลิตภัณฑ์ OTOP ของประเทศไทยได้รับกำร

คดัเลอืกจำกผูเ้ข้ำชมงำนว่ำเป็นผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น

ที่พึงพอใจที่สุด (the most favorite product)
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 เราทราบกันดีว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชมุชน รเิริม่จากเมอืง Oita ของประเทศญีปุ่น่ ใน

ชื่อ OVOP หรือ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(One Village One Product) และได้แพร่หลาย

ไปในประเทศต่างๆ มากกว่า 30 ประเทศ ในชื่อ

ต่างๆ กัน เช่น กมัพชูา และเวยีดนามใช ้ OVOP 

(One Village One Product) เหมือนญี่ปุ่น  

ขณะที่ประเทศไทย ใช้ค�าว่า OTOP (One  

Tambon One Product) ไต้หวันก็ใช้ OTOP  

แต่ย่อมาจาก One Town One Product 

 เนื่องจากกรุงฮานอยเป็นเมืองที่มีการส่ง

เสริมผู ้ประกอบสินค้าหัตถกรรมถึง 1,350 

หมูบ้่าน ก่อให้เกดิการจ้างงานมากกว่า 625,000 

คน และส่งผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการลด

ความยากจนเป็นอย่างมาก Hanoi City จึงได้

ก� าหนดยุทธศาสตร ์การพัฒนาหมู ่ บ ้ าน

หัตถกรรม ระหว่างปี 2012 – 2015 ขึ้น เพื่อขับ

เคล่ือนแผนงานหนึ่งหมู ่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(One Village One Product) 

 นอกจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์

จากผู้แทนประเทศต่างๆ แล้ว ยังมีเอกสาร

สัมมนา เผยแพร่ประสบการณ์การด�าเนินงาน 

OVOP ของประเทศเคนยา มาเลเซยี และจงัหวดั

ต่างๆ ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

เช่น กรณีการพัฒนาเมืองฮอยอัน (Hoi An) ที่

บรูณาการทัง้การส่งเสรมิหมูบ้่านหตัถกรรมแบบ

ดั่งเดิมกับการส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นต้น  

ซึ่งผู ้เขียนหวังว่าจะได้เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ  

หรอืได้มโีอกาสเดนิทางไปศกึษาดงูานเพือ่น�ามา

ถ่ายทอดให้กับผู้สนใจในโอกาสต่อไป 

 หลังจากนั้น ได ้เดินทางไปเยี่ยมชม

หมู่บ้านเซรามิค Bat Trang ตั้งอยู่ในเขต Gia 

Lam ชานเมืองรอบนอกกรุงฮานอยออกไป 8 

กิโลเมตร Bat Trang wfh ได้ชื่อว่าเป็นท�าเลที่มี

โคลนท่ีมีคุณภาพดีเหมาะต่อการท�าผลิตภัณฑ์

เซรามิค และได้รับองค์ความรู้และอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมจีนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 มาใช้ใน

การออกแบบและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิค 

ผลิตภัณฑ์เซรามิคของหมู่บ้านนี้จึงเป็นที่นิยม 

ในตลาดยุโรป และตลาดอื่นๆ ทั่วโลก 
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 ป ั จ จุ บั น มี ร ้ า น ผ ลิ ต แ ล ะ จ� า ห น ่ า ย

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 800 ร้าน ก่อให้เกิด

การจ้างงานมากกว่า 8,000 คน และยงัเป็นพืน้ท่ี

รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน

และผลิตภัณฑ์เซรามิค มากกว่า 2,000 คน 

ต่อปี ผูเ้ขยีนเหน็ว่า การเรยีนรูวิ้ถชีวิีต วัฒนธรรม 

และการพัฒนาด้วยการเดินทางไปศึกษาดูงาน 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาความ

ร่วมมือกันอย่างเข้าถึง และเข้าใจ นับเป็นหนึ่ง

ในการเตรยีมความพร้อมเข้าสูก่ารเป็นประชาคม 

อาเซียน (ASEAN Community) และการเป็น

พลเมืองของอาเซียน (ASEAN People) ทั้งนี้ 

ต้องขอขอบคณุกรมการอาเซียน และสถานทตูไทย 

ณ กรงุฮานอยทีช่่วยเหลอืในการประสานงานกบั

หน่วยงานของเวยีดนามในการเดนิทางไปศกึษา

ดูงานในครั้งนี้    
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เกาหลีเพื่อนเก่าพัฒนาประเทศอย่างไร

สุดจิต นิมิตกุล

 ในรอบหลายปีมานี้คนไทยหันมานิยม

สินค้าเกาหลีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 

เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเคร่ือง

ส�าอาง ภาพยนตร์ ประวัติศาสตร์และนักร้อง 

ประเทศทั้งสองพัฒนามาใกล้ๆ กันและเคย 

แลกเปล่ียนความรูซ้ึง่กนัและกนัตลอดเวลา เช่น 

เรื่องการขนส่ง การพัฒนาชุมชนและการทหาร

เพราะเราเคยส่งทหารไปช่วยรบเมื่อปี 2493 

สมัยสงครามเกาหลี คนเกาหลีชอบคนไทย  

โดยปีหนึ่งๆเข้ามาท่องเที่ยวและเล่นกอล์ฟนับ

เป็นล้านคน เพราะคนไทยนิสัยดีและของราคา

ถูก ประเทศเกาหลีมีประชากรราว 50 ล้านคน  

มีรายได้ต่อหัวสูงมาก เราในฐานะเพ่ือนเก่าแก่ 

น่าจะได้ศึกษาถึงความส�าเร็จของเกาหลีว่ามี

ประเด็นใดที่ท�าให้ประเทศเจริญและก้าวหน้า 

ประชาชนมีรายได้สูงและอยู่ดีกินดี

 ผู้เขียนรู้จักเกาหลีเมื่อสมัยประเทศไทย

ส่งทหารไปช่วยรบราวปี 2493 และเมื่อสมัย

เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ได้เห็นนักศึกษาปริญญา

โทเป็นชาวเกาหลีและได้มีโอกาสทักทายกัน

ตามสมควร ที่โรงอาหารมหาวิทยาลัย หลังจาก

นั้นก็มิได้ติดตามข่าวอีกเลย จนปี 2533 ผู้เขียน

ได้เดินทางไปดูงาน กับวิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร (วปอ.) และได้มีโอกาสเดินทางเข้า

ออกเกาหลีอีก 5 - 6 ครั้ง โดยไปดูงานเกี่ยวกับ

การปกครองแรงงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม 

การพัฒนาเมืองและการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย แต่ละครั้งได ้ สังเกตเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของเกาหลีอย่างต่อเน่ือง จึงควร 

ที่จะได้น�าข้อสังเกตเหล่านี้มาเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการ

พัฒนาประเทศ
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 เกาหลีใช ้เงินลงทุนสูงในการพัฒนา 

การวิจัยกล่าวคือ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาขึ้น (Research and 

Developments, R&D) โดยใช้เงินลงทุนถึง  

5% ของ GDP สงูเท่ากบัประเทศทีเ่จรญิแล้วคอื 

สหรัฐ ญี่ปุ่น ส่วนไทยเราใช้เงินลงทุน R&D ราว 

0.12% เท่านั้น ไม่ถึง 1% ด้วยซ�้าไปหลักการนี้ 

เป็นหลักการเบื้องต้นในการพัฒนาประเทศ  

ถ้าเราอยากให้ประเทศเจริญ เราจะต้องลงทุน 

R&D ให้เข้าไปใกล้กับมาตรฐานสากลดังกล่าว 

ถามว่าคนไทยรู้ไหม ทุกคนรู้แต่ไม่ใส่ใจและ 

ไม่สนใจโดยเฉพาะรฐับาลทกุชดุทีข่ึน้มาบรหิาร

ประเทศไม่เคยให้ความสนใจใดๆ ทั้งสิ้น ม ี

นกัเขยีนบางประเทศเคยเขยีนเกีย่วกบัเมอืงไทย

ว่าเราจน เพราะเราลงทนุ R&D ในสดัส่วนทีน้่อย

เกินไปหรือนัยหนึ่งถ้าเราอยากจะก้าวหน้าและ

เจริญเราต้องลงทุนด้าน R&D หรือจากการ

ศึกษามากกว่านี้

 การขยายการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา

ว่ามีความส�าคัญเพียงไร กล่าวคือ ทุกวันนี้เรา

ต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้น 

โดยเสียค่าใช้จ่ายปีละเป็นเงินจ�านวนมากและ

ไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวเอง คือ ยืมจมูกต่างชาติ

หายใจตลอดเวลา ถ้าเรามีการวิจัยและพัฒนา

เป็นของตนเอง เราก็สามารถจะพัฒนาสินค้า

และบริการได้ ความเจริญก้าวหน้าท�าให้

ประเทศมั่นคงและมั่งคั่งมาจากความร่วมมือ 

ทุกฝ่ายและที่ส�าคัญที่สุดคือ มาจากรากฐานที่ดี 

คือ การพัฒนาคนและพัฒนาหมู่บ้าน ที่มีชื่อว่า 

แซมาอึล อุนดง (Saemaul Undong) เป็น

ขบวนการสร้างหมู่บ้านใหม่ โดยการริเริ่มของ

ประธานาธิบดี ปักจุงฮี ในช่วงทศวรรษ 1970 

โดยมีหลักยึด 3 ประการ ได้แก่ ความขยัน 

หมั่นเพียร (Diligence) การพึ่งพาตนเอง  

(Self-help) และความร่วมมือ (Cooperation) 

โครงการส�าคญัของแผนงานนี ้ได้แก่ การให้การ

ศึกษาแก่ผู้น�า โดยเลือกผู้น�าจากแต่ละหมู่บ้าน

เป็นหญิงและชายอย่างละ 1 คน เข้ารับการฝึก

อบรม ความส�าเรจ็ของ แซมาอลึ อนุดง เกดิจาก

ปัจจัย 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นเพราะ

นโยบายของรัฐบาลที่ใช ้ระบบการแข่งขัน  

ซึ่งเป็นเหตุให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน

ในชนบทท้ังหมดและภาวะความเป็นผู้น�าของ

ทางรัฐบาลที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คน และ

การสนับสนุนด้านทุนเป็นตัวกระตุ ้นอย่างดี

ส�าหรบัชาวบ้าน ประการทีส่อง การอทุศิตนของ

ผูน้�า แซมมาอลึ อนุดง และการเข้ามามส่ีวนร่วม

ของชาวบ้านท้ังหมด โดยท�าให้ประชาชนรู้สึก

ประหลาดใจ เกิดความสนใจ และเข้าร่วม

กจิกรรมด้วยผลงานและความส�าเรจ็ ทีส่ามารถ

สัมผัสได้และเชื่อมั่นตนเอง

 โครงการล้างแม่น�้าฮาน (Han River)  

นับเป็นโครงการฟื้นฟูแม่น�้าท่ีเด่นท่ีสุดในโลก 

แม่น�้าฮานมี ความยาวทั้งสิ้น 514 กิโลเมตร  

ไหลผ่านเมอืงหลวง กรงุโซล ก่อนทีจ่ะมกีารฟ้ืนฟู

แม่น�้าฮาน แม่น�้าแห่งนี้เต็มไปด้วยการบุกรุก 

ของชาวบ้าน โดยสร้างบ้านเรือนบุกรุกแม่น�้า  

มีโรงงานเต็มไปหมด รวมท้ังเป็นท่ีท้ิงขยะของ

ประชาชนโดยท่ัวไป โครงการล้างแม่น�้าฮาน 

ด�าเนินการในสมัยประธานาธิบดี ปักจุงฮี ซึ่ง 

เป็นผลงานชิ้นโบว์แดง การฟื้นฟูและพัฒนา

แหล่งน�้าแห่งน้ีด�าเนินการในพื้นท่ีกรุงโซล  
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ซึ่งเป็นเมืองหลวง โครงการรื้อล้างบ้านเรือน 

และโรงงาน ซึ่งสร้างบุกรุกล�้าแม่น�้า แผนงาน

โดยสร้าง คอนโดขึ้นจ�านวนหนึ่งเพื่อรองรับการ

อพยพย้ายบ้านเรือน การรื้อล้างแม่น�้าฮาน  

หลังจากรื้อล้างแม่น�้าเสร็จแล้วได้ใช ้พื้นที่  

พักผ่อนหย่อนใจ เล่นกีฬา ขี่จักรยานและทาง

เดินริมน�้า ตลอดจนล่องเรือในโอกาสต่างๆ 

นอกจากนั้นยังท�าการก่อสร้างสถานที่ส�าคัญๆ 

และสวยงามอีกหลายแห่ง เพื่อความสวยงาม

ตลอดจนพัฒนาทั้งอุโมงค์ข ้ามแม่น�้าและ

สะพานอีกหลายแห่ง พ้ืนที่บริเวณรื้อล้างนี้  

ได้กลายเป็นพืน้ทีอ่นัสวยงาม เป็นพืน้ทีร่มิแม่น�า้

ที่สวยงาม (Waterfront) เป็นแหล่งท่องเท่ียว

และที่พักผ่อนหย่อนใจอันส�าคัญ ตัวอย่าง

โครงการล้างแม่น�้าฮานแห่งนี้ นอกจากจะ

เป็นการฟื ้นฟูแหล่งน�้า ที่ส�าคัญแล้วยังเป็น

นวัตกรรมที่เด่นของเกาหลีอีกด้วย โดยต่อมา

เมื่อปี 2531 ได้มีการแข่งเรือใบในแม่น�้าแห่งนี้

ในกฬีาโอลมิปิก ความส�าเรจ็โครงการล้างแม่น�า้

แห่งนีส้�าเรจ็ลงได้ เพราะบทบาทผูน้�าโดยเฉพาะ

ทัง้ประธานาธบิด ีปักจงุฮ ีเอง และความร่วมมอื

ของชาวบ้านอย่างกว้างขวาง ผลงานเป็นท่ี

ประจกัษ์แก่ชาวโลกโดยประเทศต่างๆ ส่งคนไป

ดงูานโครงการล้างแม่น�า้ฮาน รวมทัง้ประเทศไทย

ด้วย ผู้เขียนได้เคยไปดูงานโครงการนี้มาตั้งแต่

ปี 2533 และเดินทางไปเกาหลีอีก 5 - 6 ครั้ง  

และได้สัมผัสกับพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งโดยตรงและ

ทางอ้อม โดยเฉพาะเดินทางเข้ากรุงโซลก็จะได้

สมัผสักบัโครงการนี ้โครงการนีเ้ป็นแม่แบบของ

โครงการล้างแม่น�า้ในประเทศไทยในหลายพืน้ที่ 

โดยเฉพาะการล้างแม่น�้าเจ้าพระยา และแม่น�้า

อื่นๆ ท่ัวประเทศ เพราะแม่น�้าของเราถูกบุกรุก

แล้วทั้งสิ้น อย่างบ้านควรมีการริเริ่มตั้งแต่บัดนี้ 

โดยค่อยๆ ออกแผนงานระยะยาวว่า ในอนาคต

ประชาชนจ�าต้องอพยพออกไปจากพืน้ทีข่องรมิ

น�า้ทัง้หมด โดยเริม่ขยบัไปแต่ละพืน้ทีอ่าจจะท�า

ไม่ได้พร้อมกัน แต่ต้องมีแผนระยะยาวและถ้า

ไม่มีแผนก็ไม่อาจเริ่มต้นได้ ผู้เขียนเคยเสนอมา

ตั้งแต่ปี 2533 แล้วว่า ปีที่ 21 ค่อยเริ่มอพยพ 

โดยรัฐบาลมนีโยบายท่ีแน่นอนในระยะยาวและ

เริ่มอพยพจริงในปีที่ 21 ซึ่งชาวบ้านเริ่มมีความ

พร้อมโดยทางรัฐบาลมีแผนในการจัดพื้นที่

รองรับและอาจเป็นไปในท�านองเตรียมการ 

เรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานไว้รองรบัให้พร้อมจงึจะมี

โอกาสเกิดได้จริง ผู้เขียนยังใคร่เสนอแนะให้มี

การจดัตัง้หน่วยงานขึน้ดแูลเป็นการเฉพาะ อาจ

เป็นส�านักงานหรือกรม ในการฟื้นฟูหรือพัฒนา

แม่น�้าล�าคลองทั่วประเทศ โดยเริ่มจากแม่น�้า 

ใหญ่ๆ และท่ีส�าคัญๆ ก่อนเพื่อป้องกันน�้าท่วม

และพฒันาพืน้ท่ีเพือ่ความสวยงามท้ังเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจ



 เกาหลกีบัการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

(Creative Economy) นบัเป็นประเทศต้นๆ ท่ีได้

ส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 

เช่น การสร้างภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ส่งขาย

ไปยงัต่างประเทศอย่างกว้างขวางและเป็นแบบ

อย่าง กบัประเทศต่างๆ ในการพฒันาเศรษฐกจิ

สร้างสรรค์ของตนเองไปในทิศทางเดียวกับ

เกาหลีและยังมีอีกหลายตัวอย่างที่เกาหลีได้

พัฒนาไปในทิศทางนี้ เช่น การเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผลผลิตทีม่อียูแ่ล้ว ได้แก่ โสมเกาหล ีโดยได้เชญิ

ทั้งนักวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ

เข้ามามีส่วนร่วมและออกความเห็น ท�าให้

ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมีน�้าหนักเพิ่มมูลค่าให้

แก่สินค้าดังกล่าว อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งพยายาม

ที่จะน�าเสนอแก่ประชากรโลก คือ การจัดท�า 

กมิจซิึง่เป็นอาหารประจ�าชาต ิซึง่ไม่มี

ประเด็นส�าคัญใดเลยก็ยังคงท่ีจะ

จดัหาแนวทางส่งเสรมิให้มกีารพฒันา

ในเชงิสร้างสรรค์และพฒันาในทุกวถิี

ทาง

      ประการสุดท้าย เรื่องมรดกโลก 

เกาหลไีด้ให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะมรดกโลก 

ทั้งทางประวัติศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่ไม่

ปรากฏมหีลกัฐานเก่าใดๆ เลย มเีพยีง

ประวตัแิละปัจจบุนัเป็นพืน้ทีว่่างๆ แต่

เกาหลีได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยสร้าง

ขึ้นใหม่ ดีกว่าเก่าด้วยซ�้า ใช้งบมากกว่าเก่า 

ท�าให้คนรุ่นหลังชื่นชมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทีน่่าสนใจ ประกอบกบัความ ภมูใิจในประวตัศิาสตร์

ของตนอีกด้วย

 ของดีหรือสิ่งที่ควรได้รับการยกย่องว่า

เป็นเรือ่งท่ีน่าศกึษาและเป็นการพฒันาประเทศ

ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและควรเรียนรู ้เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศของเรา ไม่ว่าจะ

เป็นการลงทุนเรื่องการวิจัยและการพัฒนา  

การพัฒนาชุมชนในชนบท ซึ่งเรียกว่า แซมาอึล 

อุนดง หรือโครงการล้าง แม่น�้าฮานและการ 

ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์ เป็นต้น 

เป็นเรื่องที่น่าศึกษาและใช้เป็น แนวทางในการ

พัฒนาประเทศไทยบ้าง

100  < วารสารดำารงราชานุภาพ
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