แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
กับการเตรียมความพร*อมเข*าสูประชาคมอาเซียน
ทศพนธ นรทัศน*

บทนํา
ประเทศไทยมีการจั ดทํ าแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห" งชาติ เพื่อใช)เป*นกรอบกําหนดทิศ ทางและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศมาตั้งแต" พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งป5จจุบันอยู"ในช"วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งเป*นช"วงที่ประเทศไทยต)องเผชิ ญกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สัง คม ทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย"างรวดเร็ว รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งส"งผลกระทบต"อ
ความเป*นอยู"ของประชาชนอย"างกว)างขวาง โดยเฉพาะอย"างยิ่งการที่ประเทศไทยจะต)องก)าวเข)าสู"ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC) ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ บทความนี้ จึงนําเสนอถึงการแนวทางการเตรียมความพร)อมประเทศ
ไทยเข)าสู"ประชาคมอาเซียน ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งประกาศใช)
อย"างเป*นทางการ ตั้งแต"วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเป*นวันเริ่มต)นปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต) (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
หรือ “อาเซียน” เป*นองคการทางภูมิรัฐศาสตรและองคการความร"วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได)แก" ไทย มาเลเซีย ฟ\ลิปป\นส อินโดนีเซีย สิงคโปร บรูไน ลาว
กัมพูชา เวียดนาม และเมียนม"าร อาเซียนมีพื้นที่ราว ๔,๔๓๕,๕๗๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว ๕๙๐ ล)านคน
ในปS พ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิ ตภั ณฑมวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิ กรวมกั นคิ ดเป* นมู ลค" าราว ๑.๘ ล) านล)านดอลล" า ร
สหรัฐอเมริกา อยู"ในลําดับที่ ๙ ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑมวลรวม มีภ าษาอังกฤษเป*นภาษาทางการของ
อาเซียน๑
อาเซียนมีจุดเริ่มต)นมาจากสมาคมอาสา ซึ่งก"อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยประเทศไทย
มาเลเซีย และฟ\ลิปป\นส แต"ได)ถูกยกเลิกไป ต"อมาในปS พ.ศ. ๒๕๑๐ ได)มีการลงนามใน "ปฏิญญากรุงเทพ" อาเซียน
ได)ถือกําเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต)น จํานวน ๕ ประเทศ มีวัตถุประสงคเพื่อความร"วมมือในการเพิ่มอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ"มประเทศสมาชิก การธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงใน
ภูมิภาค และเป\ดโอกาสให)คลายข)อพิพาทระหว"างประเทศสมาชิกอย"า งสันติ หลั งจาก พ.ศ. ๒๕๒๗ เป*นต)นมา
อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนเป*น ๑๐ ประเทศในป5จจุบัน “กฎบัตรอาเซียน” ได)มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งทําให)อาเซียนมีสถานะคล)ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น เขตการค)าเสรีอาเซียนได)เริ่มประกาศเมื่อ
ต)นปS พ.ศ. ๒๕๕๓ และกําลังก)าวสู"ความเป*นประชาคมอาเซียน ในปS พ.ศ. ๒๕๕๘๒ ซึ่งจะประกอบด)วยวิสัยทัศน
และเสาหลักของประชาคมอาเซียน ดังนี้
• วิสัยทัศน1อาเซียน 2020 เพื่อกําหนดเปhาหมายว"าภายในปSค.ศ. 2020 (พ.ศ. ๒๕๖๓)๓ อาเซียนจะเป*น
*

นักวิชาการอิสระ, สมาชิกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN Association-Thailand)
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๑) วงสมานฉันทแห"งเอเชียตะวันออกเฉียงใต) (A Concert of Southeast Asian Nations)
๒) หุ)นส"วนเพื่อการพัฒนาอย"างมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development)
๓) มุ"งปฏิสัมพันธกับประเทศภายนอก (An Outward-Looking ASEAN)
๔) ชุมชนแห"งสังคมที่เอื้ออาทร (A Community of Caring Societies)
• ประชาคมอาเซียนประกอบด)วย 3 เสาหลัก (Pillars) ได)แก"
๑) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community:
APSC) มีวัตถุประสงคที่จะทําให)ประเทศในภูมิภาคอยู"ร"วมกันอย"างสันติสุข แก)ไขป5ญหาภายในภูมิภาคโดย
สันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด)าน เพื่อให)บรรลุเปhาหมายดังกล"าว ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนจะดําเนินการโดย (๑) ใช)เอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนที่มีอยู"แล)วในการเพิ่ม
ศักยภาพในการแก)ไขป5ญหาข)อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการต"อต)านการก"อการร)าย การลักลอบ ค)ายาเสพ
ติด การค)ามนุษย อาชญากรรมข)ามชาติอื่นๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง (๒) ริเริ่มกลไกใหม"ๆ
ในการเสริมสร) า งความมั่ นคง และกํ าหนดรู ปแบบใหม" สําหรั บความร" วมมื อในด) านนี้ ซึ่ งรวมไปถึ งการกํ าหนด
มาตรฐานการปhองกันการเกิดข)อพิพ าท การแก)ไขข)อพิพ าท และการส"งเสริมสันติภ าพภายหลัง จากการเกิด
ข)อพิพาท (๓) ส"งเสริมความร"วมมือด)านความมั่นคงทางทะเล ซึ่งอาเซียนยังไม"มีความร"วมมือด)านนี้ ทั้งนี้ ความ
ร"วมมือข)างต)นจะไม"กระทบต"อนโยบายต"างประเทศ และความร"วมมือทางทหารของประเทศสมาชิกกับประเทศ
นอกภูมิภาค โดยมีมาตรการดําเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community Blueprint)๔
๒) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)๕ เป*นเปhาหมายด)าน
เศรษฐกิจหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนความร"วมมือระหว"างอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค)าเสรีอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจมีองคประกอบสําคัญ คือ การเป*นตลาดและเป*นฐานการผลิตร"วมกัน โดยมีการเคลื่อนย)ายสินค)า
บริการ การลงทุน แรงงานฝSมืออย"างเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากขึ้น มีความสามารถในการแข"งขันสูง มุ"งสร)างความ
เท"าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว"างประเทศอาเซียน และการส"งเสริมการรวมกลุ"มอาเซียนเข)ากับประชาคมโลก
ขนาดของตลาดอาเซียนที่ใหญ"ขึ้น มีอํานาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถในการแข"งขันกับภูมิภาคอื่นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งช"วยให)ชาติ
สมาชิ กสามารถปรับตั วต"อการเปลี่ยนแปลงในยุ คโลกาภิวัตน โดยมีมาตรการดํา เนินการตามแผนงานการจัดตั้ ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส)นทาง
หลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเส)นทางรถไฟจากสิงคโปร ผ"านไปยัง มาเลเซี ย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมือง
คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน การปรับมาตรฐานของเส)นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให)มีมาตรฐานเดียวกัน
เพื่อส"งเสริมความร"วมมือของอาเซียนด)านการท"องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อาเซียนมีการรวมตัวกันเป*นกลุ"มเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาคโดยการจัดทําเขตการค)าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ"มคู"
ค)าสําคัญ เช"น ญี่ปุ}น จีน เกาหลี สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแน"นใกล)ชิดระหว"างกันจะเสริมสร)างความ
เข)มแข็งให)อาเซียนสามารถสร)างประโยชนสูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู"ค)าต"าง ๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึง
เป*นประโยชนต"อประเทศไทยในการขยายการส"งออกและโอกาสทางการค)า และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแข"งขัน เช"น การท"องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะช"วยเสริมสร)าง
โอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต"างประเทศมายังอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอํานาจการต"อรองของอาเซียนในเวที
การค)าโลก และยกระดับความเป*นอยู"ของประชาชนในอาเซียนโดยรวม
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๓) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
มีจุดมุ"งหมายที่จะทําให)ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต) อยู"ร"วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความ
เป*นอยู"ที่ดี ได)รับการพัฒนาในทุกด)าน และมีความมั่นคงทางสังคม (Social security) โดยเน)นการส"งเสริมความ
ร"วมมือในด)านต"างๆ ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕) หรือ
Blueprint for the ASEAN Socio-Cultural Community (๒๐๐๙-๒๐๑๕) ซึ่งได)ตั้งเปhาหมายการจัดตั้ง
ประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรมอาเซี ยน ในปS พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ" ง หวั งในการเป* นประชาคมที่ มีประชาชนเป* น
ศูนยกลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ"งป5น ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป*นอยู"ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด)าน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส"งเสริมการใช)ทรัพยากรธรรมชาติอย"างยั่งยืน รวมทั้งส"งเสริมอัตลักษณ
อาเซียน โดยกําหนดความร"วมมือในการมุ"งไปสู"การเป*นประชาสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด)วย ๖ ประเด็นหลัก
ได)แก" (๑) การพัฒนามนุษย (๒) การคุ)มครองและสวัสดิการสังคม (๓) ความยุติธรรมและสิทธิ (๔) ส"งเสริมความ
ยั่งยืนด)านสิ่งแวดล)อม (๕) การสร)างอัตลักษณอาเซียน และ (๖) การลดช"องว"างทางการพัฒนา๖
ประชาคมอาเซียน จึงเป*นความท)าทายและโอกาสใหม"ของประเทศไทย ที่จะส"งผลให)เกิดความร"วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยเฉพาะด)านเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาห"วงโซ"มูลค"าเพิ่มในภูมิภาค (Regional
Value Chain) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข"งขัน การเพิ่มอํานาจในการต"อรอง๗ และการขยายตลาดอาเซียน
ที่มีประชากรกว"า ๕๙๐ ล)านคน ดังกล"าวข)างต)น

แผนภาพแสดงองคประกอบของประชาคมอาเซียน

[๔]

ที่มา: ASEAN (2011)๘

นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันการดําเนินงานตามแผนแม"บ ทว"าด)วยความเชื่อมโยงระหว"า งกันในอาเซียน
(Master Plan on ASEAN Connectivity) จะมีส"วนสําคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงในอาเซียน ทั้งด)าน
โครงสร)างพื้นฐาน ด)านกฎระเบียบ และด)านประชาชน ซึ่งจะทําให)บรรลุพันธกรณีในการสร)างประชาคมอาเซียนใน
ปS พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลไทยได)เสนอแนวคิดการสร)างความเชื่อมโยงระหว"างกันในอาเซียนในคราวการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ ๑๕ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ชะอํา-หัวหิน ประเทศไทย และต"อมาผู)นําอาเซียนในคราวการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้ งที่ ๑๗ ในเดือนตุ ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐเวียดนามได) ให)การ
รั บ รองแผนแม" บทว" า ด) ว ยความเชื่ อ มโยงระหว" า งกั นในอาเซี ยนที่ มี เ ปh า หมาย แนวทาง และกํ า หนดเวลาการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนากลไกการระดมทุนสําหรับโครงการด)านโครงสร)างพื้นฐาน ซึ่งการผลักดันการ
ดําเนินงานตามแผนแม"บทดังกล"าว จะก"อให)เกิดการรวมกลุ"มทางเศรษฐกิจ ลดช"องว"างในการพัฒนา ส"งเสริมการ
กระจายความเจริญให)สามารถเข)าถึงพื้นที่ห"างไกล และให)มีการพัฒนาอย"างเท"าเทียม รวมทั้งส"งเสริมประชาคม
อาเซียนที่มีประชาชนเป*นศูนยกลาง และเสริมสร)างความรู)สึกของการมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน
ซึ่งประเทศไทยได)แปลงแผนและกลไกต"างๆ ดังกล"าวข)างต)นมาบรรจุไว)ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อเตรียมความ
พร)อมเข)าสู"ประชาคมอาเซียนต"อไป

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กับการเตรียมความพร*อมสูประชาคมอาเซียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ๙ ได)กล"าวถึงแนวทางการเตรียม
ความพร)อมเข)าสู"ประชาอาเซียนไว)ในแต"ละยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญบางส"วน ดังนี้

[๕]

ตารางที่ ๑ แสดงแนวทางการเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมอาเซียนในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
เสาหลักของอาเซียน
ยุทธศาสตร1ในแผนพัฒนาฯ
รายละเอียดการเตรียมความพร*อม
ฉบับที่ ๑๑
ประชาคมการเมืองและ
• ยุทธศาสตรการสร)างความ • การมีส"วนร"วมอย"างสําคัญในการปhองกันภัยจากการก"อการ
ความมั่นคงอาเซียน (APSC) เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศใน ร) า ยและอาชญากรรม ยาเสพติ ด ภั ย พิ บั ติ และการแพร"
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง ระบาดของโรคภัย ที่ส"งผลต"อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะ
เศรษฐกิจและสังคม
ยาว จากผลกระทบในด)านความมั่นคงแห"ง ชีวิต เศรษฐกิ จ
ความเป*นอยู" เพื่อให)เกิดการพัฒนาอย"างยั่งยืนในภูมิภาค โดย
(๑) พัฒนาศักยภาพและความพร)อมในการปhองกันและ
แก) ป5 ญ หาข) า มชาติ ด) า นการก" อ การร) า ย ป5 ญ หายาเสพติ ด
ป5ญหาการค)ามนุษย และการหลบหนีเข)าเมืองทั้งระบบ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการ เป\ ด เสรี แ ละสร) า งความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ ควบคู"ไปกับการปรับปรุงระบบการเข)าเมือง การจัด
ระเบี ยบชายแดน การจั ด ระบบแรงงานต" า งด) า ว และการ
แก) ไ ขป5 ญ หาสถานะและสิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ ชั ด เจนร" ว มกั บ
ประเทศเพื่อนบ)านและนานาประเทศ ตลอดจนการรั กษา
ผลประโยชนของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล
(๒) เตรี ย มพร) อ มรั บ ภั ย พิ บั ติ ทางธรรมชาติ แ ละเหตุ
ฉุกเฉิน โดยพัฒนาศักยภาพและความร"วมมือภายในภูมิภาค
เพื่อพร)อมรับต"อเหตุการณฉุกเฉินและภัยทางธรรมชาติ โดย
ให)มีการบริหารจัดการโดยใช)แผนดําเนินธุรกิจต"อเนื่อง เร"ง
สร)างความสัมพันธระหว"างภาครัฐและเอกชน เพื่อปกปhอง
ธุรกิจ การค)า และความเสี ยหายที่ เกิด ขึ้น ต"อคน ตลอดจน
รักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ผ"าน
การใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(๓) ร" ว มมื อ ในการปh อ งกั น การติ ด เชื้ อ และการแพร"
ระบาดของโรคภัย ประเภทที่ เ กิ ด ขึ้ นใหม" ใ นโลก โดยสร) า ง
ศั ก ยภาพในการเตรี ย มความพร) อ มรั บ การดู แ ลด) า น
สาธารณสุข รวมทั้งการแพร"ระบาดของโรคอุบัติใหม"และโรค
ระบาดซ้ํา
เสาหลักของอาเซียน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASCC)

ยุทธศาสตร1ในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑
• ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู"
สังคมแห"งการเรียนรู)ตลอด
ชีวิตอย"างยัง่ ยืน

รายละเอียดการเตรียมความพร*อม
• สร) า งเครื อ ข" า ยความร" ว มมื อ ทางวั ฒ นธรรมร" ว มกั บ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให)เกิด
การไหลเวียนทางวัฒ นธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู) เพื่อส"งเสริมความเข)าใจระหว"างประชาชนในการ
เรี ย นรู) ป ระวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และการรั บ รู) ข) อ มู ล
ข"าวสารซึ่งกันและกัน

[๖]

• ยุทธศาสตรการสร)างความ • เสริมสร)างความเข)ม แข็ง ให)สถาบันการศึกษาทั้ง ของรัฐ
และเอกชนให) มีม าตรฐานเป* นที่ ยอมรับในระดั บ สากล
เชื่อมโยงกับประเทศใน
ตลอดจนการยกระดั บทั ก ษะฝS มื อ แรงงาน ทั กษะด)า น
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
ภาษาและความรอบรู)ด)านภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี
เศรษฐกิจและสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร)อมของแรงงานไทย
เข)าสู"ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยมีบทบาท
นําในอาเซียนร"วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
• ยุทธศาสตรการจัดการ
• ให) ค วามสํ า คั ญ กั บ การอนุ รั ก ษและฟ„… น ฟู ดู แ ลฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ควบคู"กับการใช)อย"าง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ตระหนักรู)คุณค"า บริหารจัดการอย"างดี สร)างความเป* น
สิ่งแวดล)อมอย"างยัง่ ยืน
ธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและความขัดแย)งในการเข)าถึง
และการใช) ป ระโยชนทรั พ ยากร และคํ า นึ ง ถึ ง ต) น ทุ น
สิ่ ง แวดล) อ ม การปรั บ กระบวนทั ศ นการพั ฒ นาและ
ขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู" ก ารเป* น เศรษฐกิ จ และสั ง คม
คารบอนต่ําและเป*นมิตรกับสิ่งแวดล)อม การยกระดับขีด
ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต" อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให)สังคมมีภูมิคุ)มกัน การ
เตรียมความพร)อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ควบคุ มและลดมลพิ ษเพื่ อสร) างคุ ณภาพสิ่ ง แวดล) อมที่ ดี
ให)กับประชาชน และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล) อมให) มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร" ง ใสและเป* น ธรรม รวมทั้ ง การสร) างภู มิ คุ) ม กั น ด) า น
การค)าจากเงื่อนไขด)านสิ่งแวดล)อมและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการ เพิ่มบทบาทประเทศไทยใน
เวทีประชาคมโลกที่ เกี่ ยวข)องกั บกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด)านสิ่งแวดล)อมระหว"างประเทศ
รายละเอียดการเตรียมความพร*อม

เสา
ยุทธศาสตร1
หลัก
ใน
ของ แผนพัฒนาฯ
อาเซีย ฉบับที่ ๑๑
น
ประชา • ยุทธศาสตร • จัดทํากรอบคุณวุฒิแห"งชาติ โดยสร)างระบบความเชื่อมโยงระหว"างคุณวุฒิทางการศึกษาตามระดับ
คม
การพัฒนา
การเรี ยนรู) กั บคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตามระดั บ ความสามารถที่ ส อดคล) อ งกั บ ความต) อ งการกํ า ลั ง คนที่
เศรษฐ
คนสู"สังคม
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เพื่อให)แรงงานมีสมรรถนะและมีเส)นทางความก)าวหน)าในวิชาชีพที่
กิจ
แห"งการ
ชัดเจน ตลอดจนสนับสนุนการเตรียมความพร)อมรองรับการเป\ดเสรีด)านแรงงานภายใต)กรอบความ
อาเซีย
เรียนรู)
ร"วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย"างเป*นรูปธรรม
น
ตลอดชีวติ • เตรียมความพร)อมคนไทยในการรับประโยชนและลดผลกระทบที่จะเข)ามาพร)อมกับการเข)าออกของ
(AEC)
อย"างยัง่ ยืน
แรงงานอย"างเสรี สร)างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทํางานต"างประเทศ
ยกระดับทักษะด)านอาชีพและทักษะด)านภาษา
• เร"งปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานข)ามชาติให)เป*นระบบ ทั้งการจัดระเบียบแรงงานไร)ฝSมือ การ

[๗]

เสา
ยุทธศาสตร1
หลัก
ใน
ของ แผนพัฒนาฯ
อาเซีย ฉบับที่ ๑๑
น

• ยุทธศาสตร
ค ว า ม
เ ข) ม แ ข็ ง
ภาคเกษตร
ความมั่นคง
ของอาหาร
แ ล ะ
พลังงาน

รายละเอียดการเตรียมความพร*อม

ดึง ดูด แรงงานที่ มีความรู)และทักษะสูง เข)า มาทํา งานในประเทศ การพัฒ นาระบบฐานข)อมู ลของ
แรงงานข)ามชาติใ ห)มีประสิทธิภาพและนําไปใช)ใ นการบริหารจัดการแรงงานได)อย"างเป*นรูปธรรม
รวมทั้งการจัดบริการทางสังคมให)กับแรงงานข)ามชาติตามความเหมาะสมและเป*นธรรม
• ส"ง เสริ มให)ไ ทยเป*นศู นยกลางในการแปรรู ปเพื่อเพิ่ม มูล ค"า สิน ค)า เกษตรและอาหารจากการเป* น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการปรับปรุงกระบวนการนําเข)าวัตถุดิบมาแปรรูปให)สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น และเสริมสร)างความเข)มแข็งให)กับเกษตรกรรายย"อยที่ได)รับผลกระทบจากการนําเข)า
สินค)าเกษตรและอาหารที่มีต)นทุนต่ํา อันเป*นผลจากข)อตกลงการเป\ดการค)าเสรี โดยสนับสนุนการ
ปรับตัวและ เพิ่มขีดความสามารถให)เกษตรกรไทย สามารถผลิตสินค)าเกษตรและอาหารให)ได)ตาม
มาตรฐาน พร)อมทั้งให)ความสําคัญกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารของ
สินค)าเกษตรและอาหารนําเข)า เพื่อปhองกันสินค)านําเข)าที่มีคุณภาพไม"ได)ตามมาตรฐานที่กําหนดไว)
• ส"งเสริมความร"วมมือระหว"างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
ในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ความร"วมมือในการผลิตการตลาด การจัดตั้งระบบสํารองข)าว
ฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และเสริมสร)างความเข)มแข็งให)กับกลไกที่มีอยู" เพื่อให)เกิดความมั่นคง
ด)านอาหารและพลังงาน
• ปรับโครงสร) างเศรษฐกิ จสู"การพัฒ นาที่มีคุณภาพและยั่ง ยืน โดยใช)ป5ญญา ความรู) วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และความคิดสร) างสรรค เป* นพื้นฐานสําคัญ ในการขับเคลื่อน ภายใต)ก ารสร)างป5จจั ย
สนับสนุนที่เอื้ออํานวยและมีบรรยากาศในการแข"ง ขัน ที่เป*นธรรม พร)อมทั้ง ใช)โ อกาสจากป5จจัย
ภายนอกให)เกิดประโยชนกับประเทศได)อย"างเหมาะสม ซึ่งจะเป*นแนวทางหนึ่งในการสร)างภูมิคุ)มกัน
ให)กับประเทศเมื่อเกิดความผันผวนจากป5จจัยภายนอกประเทศ รวมทั้งจะต)องสร)างความเข)มแข็งทาง
เศรษฐกิจให)เกิดขึ้นจากป5จจัยภายในประเทศเป*นสําคัญ

• ยุทธศาสตร
ก า ร ป รั บ
โครงสร) า ง
เศรษฐกิจสู"
การเติ บ โต
อ ย" า ง มี
คุ ณ ภ า พ
และยั่งยืน
• ยุทธศาสตร • ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม"บทว"าด)วยความเชื่อมโยงระหว"างกันในอาเซียน โดยที่การ
ยุทธศาสตร ดําเนินความร"วมมือระดับอนุภูมิภาคเป*นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนความร"วมมือในภูมิภาค
กา ร สร) า ง อาเซียนให)มีความแน"นแฟhนมากขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะส"งผลให)มีการขยายตัวด)านการค)าและ การลงทุน
ค ว า ม ทั้ ง ภ า ย ใ น อ นุ ภู มิ ภ า ค
ร ะ ห ว" า ง
เ ชื่ อ ม โ ย ง อนุภูมิภาคกับภูมิภาคอาเซียน ตลอดทั้งการใช)ประโยชนจากศักยภาพการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค
กับประเทศ ใกล)เคียง และขยายไปถึงกรอบความร"วมมือสําคัญ อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ\ก จําเป*นต)องให)
ในภู มิ ภ าค ความสําคัญต"อการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
เพื่ อ ความ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ\ก
มั่ น คงทาง • พัฒนาความเชื่อมโยงด)านการขนส"งและระบบโลจิสติกสภายใต)กรอบความร"วมมือใน อนุภูมิภาคใน
เศรษฐกิ จ ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร"วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ"มแม"น้ําโขง
และสังคม
๖ ประเทศ (GMS) ร"วมกับยุทธศาสตรความร" วมมือทางเศรษฐกิจอิร ะวดี-เจ)าพระยา-แม" โขง
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(ACMECS) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ}าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ความ
ริเริ่มแห"งอ"าวเบงกอลสําหรับความร"วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)
และความร"วมมื อภายใต) คณะกรรมการว"าด)ว ยยุทธศาสตรร" วมในการพัฒ นาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย (Thailand-Malaysia on Joint Development Strategy for Border Areas: JDS) เพื่อ
อํานวยความสะดวกและลดต)นทุนด)านโลจิสติกส
• พัฒ นาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข"งขันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
มุ"งเน)นความร"วมมือกับประเทศเพื่อนบ)านในการสร)างฐานการผลิตตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ง
เป*นยุทธศาสตรเชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร)างทางเศรษฐกิจของประเทศ
• เข)าร"วมเป*นภาคีความร"วมมือระหว"างประเทศระหว"างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร)างสรรค เพื่อเป*น
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว"างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหว"างไทย
และมหาอํานาจต"างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค และประโยชนอื่นๆ ของประเทศทั้งในด)านการค)า
ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑไทย โอกาสในการเข)าถึง
ตลาดเงิ น และตลาดทุ นที่ ทัน สมั ย และเป* น ทางเลื อ กของประเทศ การสร) า งปฏิ สัม พั นธระหว" า ง
ประชาชนในกรอบนานาชาติและ การรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม
• สร)างความเป*นหุ)นส"วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด)านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนย)าย
แรงงาน และการส"งเสริมแรงงานไทยในต"างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ"านกิจกรรมเชื่อมโยงห"วง
โซ"การผลิตและการเคลื่อนย)ายแรงงานระหว"างกันอย"างเสรีและมีประสิทธิภาพ
• เสริมสร)างความร"วมมือที่ดีระหว"างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย"างมี
จริยธรรมและไม"ส"งผลกระทบต"อสิ่งแวดล)อม
• ผลักดันการจัดทําความตกลงการค)าเสรี และวางแนวทางปhองกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเร"งขยาย
ความร"วมมือทางเศรษฐกิจผ"านความตกลงเขตการค)าเสรี และกําหนดมาตรการการให)ความช"วยเหลือ
ผู)ที่ได)รับผลกระทบ ตลอดจนสร)างองคความรู)ให)กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู)ได)รับผลกระทบทั้งเชิงบวก
และลบเพื่อให)สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช)ประโยชนจากการเป\ดการค)า
เสรี โดยเฉพาะอย"างยิ่ง ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย"อมได)รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจาก
รัฐในกรณีที่ไม"สามารถปรับตัวได)ทัน
• การส"ง เสริมให)นักลงทุนต"างชาติใ ช)ประเทศไทยเป*นฐานธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและการสนับสนุน
บทบาทขององคกรระหว"างประเทศที่ไม"แสวงหากําไร
• ปรับปรุงและเสริมสร)างความเข)มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต"ระดับชุมชนท)องถิ่น ให)
พร)อมต"อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เอเชียแปซิฟ\ก อาเซียน และอนุ
ภูมิภาค
• ยุทธศาสตร • พัฒ นากองทุ น คารบอน เพื่ อ เป* นแหล" ง รั บ ซื้อ คารบอนเครดิ ต และคารบอนออฟเซ็ ท ในประเทศ
การจัดการ ตลอดจนการศึกษาความเป*นไปได)ในการจัดตั้งตลาดคารบอนของกลุ"มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทรัพยากรธ
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หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได)ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได)ระบุถึงการสร)างความพร)อมในการเข)าสู"ประชาคมอาเซียน ไว)เป*นการ
เฉพาะในยุทธศาสตรการสร)างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม แนว
ทางการพัฒนา การสร*างความพร*อมในการเข*าสูประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให)ไทยมีบทบาทนําที่สร)างสรรค
ในเวทีระหว"างประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต)องมีการเตรียมการ ได)แก"
๑) พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพ ในการร"วมพัฒนา
บุคลากรในทุกภาคส"วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู)ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย"อม โดยเสริม สร) างความรู) ความเข)า ใจ ในเรื่อ งประชาคมอาเซี ยน ให)ได) รั บข) อมู ลและศึ กษากฎระเบี ยบและ
ข)อตกลงต"างๆ ที่เกี่ยวข)อง รวมทั้งภาษา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมเพื่อให)มีความเข)าใจชัดเจน เพื่อให)มีความรู)
และมีสมรรถนะในการแข"งขันในระบบเสรี เพื่อเตรียมความพร)อมของธุรกิจในการได)ประโยชนจากความเป*นเสรี
ทั้งด)านการค)า การลงทุนและบริการ การเสริมสร)างความรู)ด)านทรัพยสินทางป5ญญา ตลอดจนแนวทางการขยาย
ตลาดตามโอกาสและข)อตกลงใหม"ๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีระบบการเยียวยาช"วยเหลือผู)ได)รับผลกระทบจากการ
ปรับโครงสร)างและการแข"งขัน พร)อมทั้งเตรียมการรองรับผลกระทบในด)านการเปลี่ยนแปลงราคาสินค)าเกษตร
พลังงานและโอกาสในการเกิดการขาดแคลนสินค)าเกษตรอันเนื่องจากการเคลื่อนไหวเสรีของสินค)าโดยแสวงหา
ความร"วมมือระหว"างภาครัฐและภาคเอกชนผู)ผลิตรายใหญ"
๒) เสริ มสร* างความเข* มแข็ งให* สถาบัน การศึกษาทั้ งของรัฐ และเอกชนให*มี มาตรฐานเปSน ที่
ยอมรับ ในระดับสากล ตลอดจนการยกระดับทั กษะฝS มือ แรงงาน ทั กษะด)า นภาษาและความรอบรู)ด)า นภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร) อมของแรงงานไทยเข)าสู"ตลาดแรงงานในภู มิภ าค
อาเซียน โดยไทยมีบทบาทนําในอาเซียนร"วมกับประเทศอื่นที่มีศักยภาพ
๓) กําหนดมาตรฐานขั้น พื้นฐานของคุณภาพสิน ค*าและบริการ เพื่อปhองกันสินค)าและบริการ
นําเข)าที่ไม"ได)คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ)าน ซึ่งอาจก"อให)เกิดภัยอันตรายต"อชีวิตและทรัพยสิน
และก"อให)เกิดมลพิษต"อสิ่งแวดล)อม ตลอดจนการกําหนดระบบบริหารจัดการร"วมด)านการพัฒนาทักษะและด)าน
คุณสมบัติของแรงงานนําเข)า เพื่อให)ได)แรงงานที่มีคุณภาพ และตรงกับความต)องการสําหรับทุกประเทศ”

[๑๐]

กรอบยุทธศาสตร1การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได)ระบุถึง บทบาทการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ*านและประชาคมอาเซียน จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจและศักยภาพ
ของแต"ละภาค โดยได)กําหนดแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ"มประเทศเพื่อนบ)าน และกรอบความ
ร"วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน๑๐ ดังนี้
๑) ภาคเหนื อ พัฒ นาเชื่อมโยงสู" กลุ" มประเทศอนุ ภูมิภ าคลุ" มน้ํ า โขงตอนบน (GMS) และกลุ"ม
เอเชียใต) โดยให)ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต) (NSEC) และแนวตะวันออก-ตะวันตก
(EWEC) รวมทั้งเชื่อมโยงสู"เมียนม"าร และเอเชียใต)ผ"านทางพรมแดนตะวันตกของภาคเหนือ (WEST GATE) โดยเร"ง
พัฒนาระบบโลจิสติกส โครงสร)างพื้นฐานการขนส"ง สร)างความเข)มแข็งของผู)ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก
รวมทั้งกําหนดมาตรการในการปhองกันและลดผลกระทบเชิงลบจากการเป\ดเสรีทางการค)า
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เร"งต"อยอดและใช)ประโยชนจากความตกลงต"างๆ ในกรอบความร"วมมือ
ทางเศรษฐกิ จกั บ ประเทศเพื่ อนบ) า น โดยพั ฒ นาเมื องชายแดนและด" า นชายแดน ได) แ ก" มุ ก ดาหาร หนองคาย
นครพนม และอุบลราชธานี ให)เป*นประตูการค)า การท"องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ"มอนุภูมิภาคลุ"มน้ําโขง และพัฒนา
จังหวัดอุดรธานีและสกลนครให)เป*นเมืองสนับสนุน การเป*นประตูการค)าเชื่อมโยงกับกลุ"มอนุภูมิภาคลุ"มน้ําโขงและ
เอเชียตะวันออก พร)อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร)างพื้นฐานรองรับสะพานข)ามแม"น้ําโขงแห"งที่ ๓ ที่จังหวัดนครพนม
เช"น คลังสินค)า สถานที่จอดรถสินค)า
๓) ภาคกลาง เป*นประตูก ารค) าและการขนส"งเชื่อมโยงภูมิภ าคเอเชียตะวั นออกเฉี ยงใต) โดยพั ฒนา
ระบบคมนาคมขนส" ง ระบบโลจิ สติ ก ส มาตรฐานการให) บริ การและอํ า นวยความสะดวกบริ เวณเขตเศรษฐกิ จ
ชายแดน การใช) เ มื อ งชายแดนเชื่ อ มโยงการค) า การลงทุ นและการท" อ งเที่ ยวร" ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ) าน โดย
สนับสนุนโครงการพัฒ นาท" าเรื อน้ํา ลึก และเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายผ"า นจั งหวั ดกาญจนบุรี ซึ่งเป*นโครงการ
ร"วมมือระหว"างไทยกับเมียนม"าร โดยพัฒนาโครงข"ายคมนาคมขนส"งเชื่อมโยงระหว"างท"าเรือน้ําลึกทวาย ท"าเรือ
แหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค
๔) ภาคใต* พัฒนาโดยใช)กรอบความร"วมมือระหว"างไทย-มาเลเซีย (JDS) และกรอบความร"วมมือเขต
เศรษฐกิจสามฝ}ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ)าน โดยพัฒนาด"านในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส เป*นประตูการค)า การท"องเที่ยว
และขนส"งกับมาเลเซียและสิงคโปร พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนสะเดา บูกิตกายูฮิดัม เชื่อมโยงกับเขตการพัฒนา
เศรษฐกิจของมาเลเซีย พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motor Way) สายหาดใหญ"-ชายแดนมาเลเซีย รวมทั้ง พัฒนา
ทัก ษะด)า นภาษาและฝS มื อแรงงานให) พ ร) อ มรองรั บการเป\ด เสรีท างการค) า การลงทุ นและการเข) า สู" ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

บทวิเคราะห1
แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห" ง ชาติ ฉบับที่ ๑๑ ได) ให)ค วามสํ าคั ญกับ การเตรี ยมความพร)อ มของ
ประเทศไทยเข)าสู"ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว)ครอบคลุมทั้งมิติด)านความมั่นคง สังคม-วัฒนธรรม และ

[๑๑]

เศรษฐกิจ ซึ่งเป*นเสาหลักของประชาคมอาเซียน แม)แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จะไม"ได)กําหนด “ยุทธศาสตรการ
เตรียมความพร)อมของประเทศไทยเข)าสู"ประชาคมอาเซียน” ไว)เป*นการเฉพาะก็ตาม แต"การเตรียมความพร)อม
ดังกล"าวก็สอดคล)องกับความเห็นและข)อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ เรื่อง “แนวทาง
ปฏิรูปประเทศไทยท"ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”๑๑ ซึ่งเสนอต"อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๔ โดยได)เสนอแนะให)รัฐบาลเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปSพ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะ
ส"งผลกระทบในด)านบวกและด) านลบต" อประเทศไทย ทั้ งด) านเศรษฐกิจ สังคม ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล) อม
เนื่องจากประเทศไทยยังมีผลผูกพันให)ต)องเป\ดเสรี ในหลายๆ ด)าน ไม"ว"าจะเป*น การค)าสินค)า การค)าบริการ การลงทุน
การเคลื่อนย)ายเงินทุน การเคลื่อนย)ายแรงงานฝSมือ และการดําเนินงานตามความร"วมมือรายสาขาอื่นๆ เช"น ความ
ร"วมมือด)านเกษตรอาหารและป}าไม) ความร"วมมือด)านทรัพยสินทางป5ญญา เป*นต)น ดังนั้น การปฏิรูปทุกด)านควร
มีการเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประเทศไทยต)องมีการวิเคราะหสถานการณ ประเมิน
ศักยภาพจากการเป\ดเสรีในหลายๆ ด)าน การใช)ประโยชน และเตรียมความพร)อมรับมือจากการเข)าสู"ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป*นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอย"างมิอาจหลีกเลี่ยงได) โดยการเผยแพร"ประชาสัมพันธข)อมูลข"าวสารอย"าง
ต"อเนื่องและทั่วถึง ตลอดจนถ"ายทอดความรู) ความเข)าใจ และสร)างกลไกในการเยียวยา หรือมาตรการสนับสนุนต"างๆ
ขึ้นมารองรับ เพื่อสร)างภูมิคุ)มกันให)กับภาคเอกชน และภาคประชาชนให)มีความพร)อมในการรับมือกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข)าร"วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช"น ควรจัดตั้งคณะทํางาน
หรือหน"วยงานเพื่อเตรียมความพร)อมสําหรับภาคเกษตร ที่จะได)รับได)รับผลกระทบโดยตรงจากการเข)าสู"ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
ตารางที่ ๒ แสดงองคประกอบของประชาคมอาเซียนซึ่งได)รับการกล"าวถึงในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
กลาวถึงในยุทธศาสตร1แผนพัฒนาฯ
เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ฉบับที่ ๑๑
1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC)
• การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM)
• การประชุมอาเซียนว"าด)วยความร"วมมือด)านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ\ก (ASEAN Regional Forum: ARF)
• การทหาร (Defense)
• กฎหมาย (Law)
• อาชญากรรมข)ามชาติ (Transnational Crime)
2. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)
• วัฒนธรรมและศิลปะ (Culture & Arts)
• การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management)
• การศึกษา (Education)
• สิ่งแวดล)อม (Environment)
• มลพิษหมอกควันข)ามแดน (Haze)
• สาธารณสุข (Health)

[๑๒]

เสาหลักของประชาคมอาเซียน

กลาวถึงในยุทธศาสตร1แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑

• ข)อมูลข"าวสาร (Information)
• แรงงาน (Labour)
• การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development &
Poverty Eradication)
• วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Science & Technology)
• สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Social Welfare & Development)
• สตรี (Women)
• เยาวชน (Youth)
3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM)
• เขตการค)าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
• พลังงาน (Energy)
• อาหาร, เกษตร และป}าไม) (Food, Agriculture & Forestry)
• การเงิน (Finance)
• การลงทุน (Investment)
• ทรัพยากรธรณี (Minerals)
• โครงการความร"วมมือระหว"า งอาเซียนและลุ"ม แม"น้ําโขง (Mekong
Basin Development Cooperation)
• การคมนาคม (Transport)
• โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication & IT)
• การท"องเที่ยว (Tourism)
• Sectoral Bodies under the Purview of ASEAN Economic Ministers
หมายเหตุ: เครื่องหมาย
เครื่องหมาย

หมายถึง มีกล"าวไว)ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
หมายถึง ไมมีกล"าวไว)ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

จากตารางแสดงให)เห็ นว"าองคประกอบของประชาคมอาเซียนซึ่งได)รับการกล"าวถึงในยุ ทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มีความครอบคลุมเกือบทุกประเด็น แม)บางประเด็นของเสาหลักประชาคมอาเซียนจะมิได)
กําหนดไว)ในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยตรง แต"ก็เป*นสิ่งที่หน"วยที่เกี่ยวข)องได)ถือปฏิบัติ หรือ
ดําเนินการมาอย"างต"อเนื่องอยู"แล)ว เช"น การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) การ
ประชุมอาเซียนว"าด)วยความร"วมมือด)านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟ\ก (ASEAN Regional
Forum: ARF) ความร"วมมือทางด)านการทหาร (Defense) ของชาติอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Ministers: AEM) โครงการความร"วมมือระหว"างอาเซียนและลุ"มแม"น้ําโขง (ASEAN Mekong
Basin Development Cooperation: AMBDC) เป*นต)น

[๑๓]

แนวทางการเตรียมความพร) อ มเข)า สู" ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ ง กํ า หนดไว) ในยุ ท ธศาสตรของแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๑ จะนําไปสู"การกํ าหนดแผนกลยุท ธ หรือแผนปฏิบัติการของหน"วยงานต"างๆ ที่เ กี่ยวข)อ ง ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ทั้งใน
ส"วนของประโยชนที่จะได)รับจากประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป*น
หัวใจสําคัญที่จะทําให)การเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมอาเซียนบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป*นรูปธรรม
นับเป*นความโชคดีของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู"หัว ได)พระราชทานคําสอนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อันเป*นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ที่ชี้แนวทางการดํารงอยู"และปฏิบัติของประชาชนในทุก
ระดั บ ให) ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลาง มี ค วามพอเพี ย ง และมี ค วามพร) อ มที่ จ ะจั ด การต" อ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต)องอาศัยความรอบรู) รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้
เศรษฐกิ จพอเพี ยงเป*นการดําเนินชีวิตอย"างสมดุลและยั่ งยืน เพื่อให)สามารถอยู"ได)แม)ในโลกโลกาภิวัตนที่มีการ
แข"งขันสูง๑๒
ประเทศไทยจึ งสามารถนํ า คํ าสอนพระราชทานดั ง กล" า วมาประยุกตใช) ในการเตรี ยมความพร) อมเข) าสู"
ประชาคมอาเซียนได)อย"างรู)เท"าทัน และมีภูมิคุ)มกันต"อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ ได)น)อมนําปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป*นพื้นฐานของหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ในอันที่จะมุ"งพัฒนาภายใต)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให)บังเกิดผล
ในทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ในทุ ก ระดั บ ยึ ด คนเป* น ศู น ยกลางของการพั ฒ นา ให) ค วามสํ า คั ญ กั บ การสร) า ง
กระบวนการมีส"วนร"วมของทุกภาคส"วนในสังคม พัฒนาประเทศสู"ความสมดุลในทุกมิติอย"างบูรณาการ และเป*น
องครวม และยึดวิสัยทัศนประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่ว"า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป*นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถี
ชีวิตแห"งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่
ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู"ในสภาพแวดล)อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ระบบการผลิตเป*นมิตรกับสิ่งแวดล)อม มีความมั่นคงด)านอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง
และแขงขันได*ในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกได*อยางมีศักดิ์ศรี”๑๓

บทสรุปและข*อเสนอแนะ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห" ง ชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ ได) กํา หนดแนวทางการเตรี ยมความพร) อมเข) า สู"
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว)ครอบคลุมในทุ กมิติทั้งด)านความมั่นคง สังคม-วัฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ
ดั ง นั้ น หน" ว ยงานภาครั ฐ และภาคี ก ารพั ฒ นาทุ ก ภาคส" วน ได) แ ก" รั ฐ บาล ราชการส" ว นกลาง กระทรวง/กรม
กลุ" ม จั ง หวั ด /จั ง หวั ด องคกรปกครองส" ว นท) อ งถิ่ น สมาคมธนาคารไทย สภาอุ ต สาหกรรม หอการค) า ไทย
สภาอุตสาหกรรมการท"องเที่ยว สมาคมผู)ประกอบการ สถาบันการศึกษาทุกระดับ องคกรพัฒนาเอกชน สมาคม
มูลนิธิ องคกรอาสาสมัครต"างๆ สภาชุมชน กรรมการหมู"บ)าน ประชาคมหมู"บ)าน ฯลฯ จะต)องร"วมมือกันในการ
แปลงแนวทางการเตรียมความพร)อมเข)าสู"ประชาคมอาเซียนดังกล"าว ไปสู"การปฏิบัติที่เป*นรูปธรรมต"อไป

[๑๔]

ทั้งนี้ เพื่อให)ประเทศไทยใช)โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศ และลดผลกระทบจากการ
เข) า สู" ประชาคมอาเซี ยนอย" า งรู) เท" า ทั นต" อ การเปลี่ ยนแปลง โดยน) อ มนํ าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงซึ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยู"หัวได)พ ระราชทานไว)มาประยุกตใช)ในการเข)าสู"ประชาคมอาเซียน กล"าวคือ การใช)
ประโยชนจากประชาคมอาเซียนอย"าง “พอประมาณ” ไม"เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอื่น ต)องร"วมมือ
ช"วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก)าวเดินไปในนามของอาเซียน การเตรียมความพร)อมอย"าง “มีเหตุผล” เพื่อให) “มี
ภูมิ คุ*ม กั น ในตั ว ที่ ดี ” ภายใต) เ งื่ อ นไขความรู* คู คุ ณ ธรรม ซึ่ ง จะนํ า ไปสู" คุ ณ ภาพชี วิ ต เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี
ความก)าวหน)าอย"างสมดุล มั่นคง รวมไปถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ตามคําขวัญของ
ประชาคมอาเซียนที่ว"า “หนึ่งวิสัยทัศน1 หนึ่งเอกลักษณ1 หนึ่งประชาคม” หรือ “One Vision, One Identity,
One Community”
สําหรับท"านใดที่ประสงคจะรับทราบข)อมูลข"าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย"างใกล)ชิดยิ่งขึ้น สามารถ
สมัครเป*นสมาชิก “สมาคมอาเซียน – ประเทศไทย (ASEAN Association – Thailand)”๑๔ ซึ่งเป*นสมาคมที่
ได) รับการประกาศจั ดตั้ง ขึ้ นโดยกระทรวงการต" างประเทศเมื่ อปลายปS พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมุ" งหวั งให) สมาคมฯ มี
บทบาทสําคัญในการช"วยส"งเสริมการดําเนินงานของภาครัฐและสร)างความตระหนักรับรู)เกี่ยวกับความร"วมมือของ
อาเซียนในด)านการเมือง เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม เพื่อทําให)กระบวนการสร)างประชาคมอาเซียนประสบ
ความสําเร็จตามเปhาหมายที่ตั้งไว)ในปS พ.ศ. ๒๕๕๘
สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยมีเปhาหมายที่จะช"วยทําให)ประชาชนได)เข)าใจ และตระหนักถึงประโยชน
ของอาเซี ยนที่มีต"อการดํ าเนิ นชีวิต ทั้ งยั ง มุ"ง หวั ง ที่จะเป* นช" องทางให)ประชาชนได)เ ข)า มามี ส"วนร"วมในการสร) า ง
ประชาคมอาเซียนผ"านการดําเนินกิจกรรมของสมาคมฯ และจะเป*นเวทีที่เป\ดกว)างเพื่อรับฟ5งความคิดเห็นต"างๆ
เกี่ยวกับอาเซียนจากภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ ท"านใดที่สนใจสมัครเป*นสมาชิกสมาคมฯ สามารถ
ดาวนโหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได)ที่ www.aseanthailand.org
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