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สถานการณ์ความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจของอาเซียน
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ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน กับเงินหยวน
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เกี่ยวกับ 
ความเป็นมา    
	 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา	(อังค์ถัด)	 	ครั้งที่	 10	ซึ่งจัด

ขึ้นท่ีกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันท่ี	12-19	 กุมภาพันธ์	2543	 	ท่ีประชุมเห็นพ้องกันว่าการมี

ศูนย์เพ่ือการวิจัย	และฝึกอบรมในระดับภูมิภาค	จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ

ก�าลงัพัฒนาในการจดัการกับประเดน็ด้านการค้า	และการพัฒนาต่างๆ	ทัง้ระดบัภูมภิาค	และ

ระหว่างประเทศ	รัฐบาลไทย	และอังค์ถัดจึงได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้า	และการพัฒนา	หรอื	ITD	และได้เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการ	

เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2545						

	 ITD	 เป็นองค์กรของรัฐบาลไทย	 มีสถานะเป็นองค์การมหาชน	 จัดต้ังขึ้นตาม 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	

พ.ศ.	2544	มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาฝึกอบรม	และค้นคว้าวิจัย	เพื่อส่งเสริมการค้า	 

และการพัฒนา	ด�าเนนิกจิการภายใต้การก�าหนดนโยบายของคณะกรรมการ	โดยมผีูอ้�านวยการ 

เป็นผู้บริหารกิจการสถาบันฯ

วิสัยทัศน์
	 เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และการให้บริการทางวิชาการเพ่ือการค้า	และการพัฒนาใน

ภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ
	 1.	 ส่งเสริม	 และสนับสนุนการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัย	 เพ่ือการค้า	 และการพัฒนา	 

	 	 เพื่อภูมิภาคเอเชีย

	 2.	 เสริมสร้างศักยภาพ	 และความสามารถในการวิเคราะห์การก�าหนดนโยบาย	 

	 	 เพื่อการค้า	และการพัฒนา

	 3.	 ส ่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 

	 	 เพื่อภูมิภาคเอเชีย

	 4.	 ให ้บริการทางวิชาการเพ่ือเสริมสร ้างศักยภาพ	 และสมรรถนะด้านการค้า	 

	 	 และการพัฒนาให้แก่บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย

เครือข่ายและหุ้นส่วนทางวิชาการ
	 ITD	ได้ด�าเนินการสร้าง	และขยายเครือข่ายความร่วมมือด�าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ	

อย่างกว้างขวาง	ปัจจุบัน	สคพ.เป็นหุ้นส่วน	และเครือข่ายกับหน่วยงานขององค์กรภายใน

ประเทศ	องค์กรระดบัภูมภิาค	องค์กรระหว่างประเทศ	และหน่วยงาน	อืน่ๆ	อาทิเช่น	กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์,	ส�านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ	(สพร.)	กระทรวงการ	ต่างประเทศ,	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	กระทรวง

ศึกษาธิการ,	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	และนวัตกรรมแห่ง

ชาต	ิ	(สวทน.)	สภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศ	ไทย	(สรท.),	United	Nations	Confer-ence	

on	Trade	and	Development	(UNCTAD),	United	Nations	Economic	and	Social	Com-

mission	for	Asia	and	the	Pacific(UNESCAP),	World	Trade	Organization	(WTO),		World	

Intellectual	Property	Organization	(WIPO)	และ	Asian	Development	Bank	(ADB)
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บทน�า
	 ขณะท่ีประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในช่วงสิ้นปี	 พ.ศ.	 2558	 ที่จะถึงนี้	 ถือเป็นความส�าคัญที่ประเทศจ�าเป็นต้องตระหนัก 

ถึงประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เก่ียวข้อง	ซึ่งมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า	 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคใน

ล�าดับต่อไป	 ไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน	ปัญหา

แรงงานข้ามชาติ	 โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ	CLMV	บทบาทและนัยส�าคัญของจีนที่มีต่อ

อาเซียน	และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ	(Climate	Change)	 เป็นต้น	แต่ขณะเดียวกัน	 

ก็มีประเด็นด้านโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่หลากหลายด้วย	 เช่น	 อาหารฮาลาลใน

อินโดนีเซีย	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการเจาะตลาดอาเซียน	รวมถึง

การด�าเนินธุรกิจในสหภาพเมียนมาร์

	 ITD	Review	มุ่งหวังที่จะกระจายข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงความเป็นไปของสถานการณ ์

การค้าระหว่างประเทศ	ผ่านบทความจากนกัวิชาการของสถาบนั	รวมถงึยังได้น�าเสนอข่าวสาร 

การจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนา	 รวมทั้งผลการศึกษาวิจัย	 และองค์ความรู ้ด้านต่างๆ	 

อีกด้วย	ท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม	อบรม	ประชุม	สัมมนา	และอ่านรายงานวิจัยได้ที่	
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สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับเงินหยวน

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

การศึกษาวิจัยเรื่อง การค้าระหว่างประเทศด้านตะวันออก

ITD Highlight Activities

ท่ีปรีกษา  รุ โณทัย	 มหัทธนานนท ์ 	 กองบรรณาธิการ  ภานุมาส	 เทพทอง,	 นิ โลบล	 ศรีรัตน	์ 
ด�าเนินการผลิตโดย 	 สถาบันระหว ่างประเทศเพ่ือการค ้าและการพัฒนา	 (องค ์การมหาชน)	 
อาคารวิทยพัฒนา	ชั้น	8	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาซอย	12	ถนนพญาไท	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์:	
+66	 (0)	 2216	1894-7	 โทรสาร:	+66	 (0)	 2216	1898-9	อีเมล์:	 info@itd.or.th	ตรวจสอบต้นฉบับ  
ภานุมาส	 เทพทอง,	นิโลบล	ศรีรัตน์	ประสานงานและก�ากับดูแลการผลิต	 นิโลบล	ศรีรัตน์ ออกแบบปก  
จัดรูปเล่มและพิมพ์ที่	บริษัท	แฮปปี้	 เครซิทีฟ	จ�ากัด	เลขที่	4	ถนนเย็นอากาศ	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาธร	
กรุงเทพฯ	10120	โทรศัพท์:	+66	(0	)	2249	8691-2	โทรสาร:	+66	(0)	2249	8693	จ�านวน 5,000	เล่ม
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ที่มา : ฐานข้อมูลของสหประชาชาติ (data.un.org); ฐานข้อมูลของธนาคารโลก (databank.worldbank.org);  
 รายงานสถิติประชาคมอาเซียน ปี 2554

ตารางสถิติรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GDP per Capita) 
และค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ (Gini Coefficients) ของประเทศสมาชิกอาเซียน

รายชื่อ

ประเทศ

รายได้ต่อหัวประชากร

(USD,	2554)

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่

(ช่วงปี	2544-2547)

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่	

(ช่วงปี	2548-2554)

สิงคโปร์ 50,087 0.460	 0.476

บรูไน 40,301 0.413 0.413

มาเลเซีย 9,977 0.485 0.462

ไทย 5,318 0.418 0.394

อินโดนีเซีย 3,495 0.300 0.381

ฟิลิปปินส์ 2,370 0.461 0.430

เวียดนาม 1,392 0.368 0.356

สปป.	ลาว 1,303 0.326 0.367

เมียนมาร์ 1,144 0.300 							-

กัมพูชา 							897 0.419 0.360

ธนาคารโลก (World Bank) และส�านักงานโครงการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ  (UNDP) ได้วเิคราะห์แนวโน้มและพัฒนาการ

ด้านความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ (Economic Inequality) 

ของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรายงานในปี 2555 

ระบุว่า กลุ่มประเทศอาเซียนก�าลังเผชิญกับแนวโน้มส�าคัญ 

2 ประการ กล่าวคือ อาเซียนมีความมั่งคั่งที่สูงขึ้น และความ

เหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชกิมแีนวโน้มลดลง

05
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กลุ่มที่ 1 	 คือ	ประเทศที่มีขนาดเล็กมาก	 ท้ังในเชิงจ�านวนประชากรและขนาดของ

เศรษฐกิจ	แต่ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวในระดับสูง	 (High	 Income)	

ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้	ประกอบด้วย	สิงคโปร์	และบรูไน

กลุ่มที่ 2		 คือ	 ประเทศท่ีมีขนาดเล็ก	 แต่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในระดับ 

ปานกลางค่อนไปทางสูง	(Upper-middle	Income)	ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้	

ประกอบด้วย	มาเลเซีย	และไทย

กลุ่มที่ 3		 คือ	ประเทศที่มีประชากรจ�านวนมาก	แต่ประชากรมีรายได้เฉล่ียต่อหัว

ในระดับปานกลางค่อนไปทางต�่า	 (Lower-middle	 Income)	 เนื่องจากมี

ประชากรจ�านวนมากเข้ามาขอแบ่งส่วนจากรายได้รวมของระบบเศรษฐกิจ	

หรือเป็นประเทศที่ก�าลังปรับบริบทและอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของการ

พัฒนา	ประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้	ประกอบด้วย	อินโดนีเซีย	และฟิลิปปินส์

กลุ่มที่ 4		 คือ	 ประเทศท่ียังค่อนข้างล้าหลังทางการพัฒนา	 และมีรายได้ต่อหัว

ประชากรในระดับต�่าถึงต�่ามาก	ประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มน้ี	 ประกอบด้วย	

เวียดนาม	ลาว	เมียนมาร์	และกัมพูชา

	 แม้ว่าช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรใน

ระดับสูงและต�่า	 จะยังคงอยู่ในระดับสูง	 กล่าวคือ	กลุ่มประเทศรายได้

สูงมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่ากลุ ่มประเทศรายได้ต�่าถึงประมาณ	

15	 เท่า	แต่ช่องว่างดังกล่าวได้ทยอยลดความถ่างลงเรื่อยมาในช่วง	 2	

ทศวรรษท่ีผ่านมา	 อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มอีกประการท่ีต้องตระหนัก

และหาแนวทางแก้ไขต่อไปคือ	 ความเหล่ือมล�้าภายในประเทศของ

สมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศกลับมีแนวโน้มสูงข้ึน	 โดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศที่มีรายได้สูงจะประสบกับปัญหามากกว่ากลุ ่มประเทศท่ีมี

รายได้ต�่ากว่า	 สิ่งน้ีเป็นนัยแสดงว่า	 กลุ ่มประเทศท่ีมีรายได้สูงมีการ 

เพิ่มขึ้นของรายได้ในอัตราเร่งที่สูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ		

	 ข้อมูลและสถิติบางส่วนท่ีเก่ียวข้องได้สะท้อนให้เห็นถึงพ้ืนฐานและ

ระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างและเหลื่อมล�้ากันของประเทศสมาชิกอาเซียน	

ดังมีสาระส�าคัญเบื้องต้นต่อไปนี้	จากสถิติในตารางพบว่า	ประเทศสมาชิก

มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในด้านจ�านวนประชากรและพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจ	กล่าวคือ	ประเทศสมาชิกของอาเซียนสามารถแบ่งออกได้เป็น	

4	กลุ่ม	ได้แก่

	 ขณะเดียวกัน	 ตารางยังได้แสดงสถิติค่าสัมประสิทธ์ิจีน่ี	 ซึ่งเป็น

ดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสะท้อนถึงระดับความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ 

ของประชากรภายในประเทศนั้นๆ	 (โดยเฉพาะในมิติของรายได้	 หรือ	

Income	 Inequality)	 โดยในทางทฤษฎีนั้น	ค่าสัมประสิทธ์ิดังกล่าวจะ

ITD REVIEW 06
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ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีท่ี 3 ฉบับที่ 135 วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557  
  หน้า 1 คอลัมน์ “อาเซียน Business Forum”

หากพิจารณาระดับและ
พัฒนาการของปัญหา
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศ พบว่า 
สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
บรูไน และไทย ถือว่า
ประสบปัญหาค่อนข้าง
มากกว่าประเทศอื่นๆ 
เนื่องจากมีค่าสัมประสิทธิ์
ที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่า 0.40

มีค่าระหว่าง	0	 ถึง	1	ค่าที่เข้าใกล้	0	มากกว่า	จะหมายถึงมีระดับความ

เหลื่อมล�้าในระดับต�่า	 ขณะที่ค่าท่ีเข้าใกล้	 1	มาก	 ก็จะหมายถึงมีระดับ

ความเหลื่อมล�้าท่ีสูง	จากสถิติในตารางข้างต้นพบว่า	ประเทศในภูมิภาค

อาเซียนถือว่ามีความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงสูง	 

ซึ่งก็คือมีค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง	0.35-0.48	แม้ว่าจะมีประเทศเมียนมาร์ที่

มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ท่ี	0.30	แต่ก็เป็นข้อมูลในอดีตค่อนข้างนานแล้ว	และ

ไม่มีการส�ารวจภายหลังจากนั้นเป็นเวลานานแล้ว	

	 นอกจากนี้	 หากพิจารณาระดับและพัฒนาการของปัญหาความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ	พบว่า	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	

ฟิลิปปินส์	 บรูไน	 และไทย	 ถือว่าประสบ

ปัญหาค ่อนข ้างมากกว ่าประเทศอื่นๆ	

เน่ืองจากมีค่าสัมประสิทธ์ิท่ีใกล้เคียงหรือ

สูงกว่า	0.40	ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	และ

ในบรรดาประเทศเหล่าน้ี	มีเพียงฟิลิปปินส์

เท่านั้นท่ีมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น	ขณะที่ไทยกับ

มาเลเซียมีพัฒนาการในลักษณะค่อยเป็น

ค่อยไป	ส่วนประเทศลาว	 เวียดนาม	และ

อินโดนีเซีย	มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ท่ีระหว่าง	

0.35	 ถึง	 0.39	 ซึ่งสะท้อนปัญหาความ 

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจท่ีมีความรุนแรง 

น้อยกว่ากลุ่มประเทศก่อนหน้านี้	 แต่หาก

มองที่ พัฒนาการของการแก ้ไขป ัญหา	 

จะเห็นว่าอนิโดนเีซยีและลาวมปัีญหาความ

เหลื่อมล�้าท่ีสูงขึ้น	 ขณะท่ีเวียดนามมีพัฒนาการคงท่ี	 แตท่ีน่าสนใจคือ	

กัมพูชามีพัฒนาการที่ชัดเจนมากที่สุด	โดยค่าสัมประสิทธิ์ลดลงจาก	0.42	

เหลือเพียง	0.36	จึงท�าให้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า	กัมพูชาได้ด�าเนิน

นโยบายการพัฒนาในลักษณะอย่างไร	 ท่ีสามารถส่งผลต่อการลดความ

เหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยส�าคัญ

	 ท้ังน้ี	หากเปรียบเทียบสถิติข้างต้นกับของประเทศพัฒนาแล้ว	ซึ่ง

มีค่าสัมประสิทธ์ิอยู่ที่ประมาณ	0.25-0.30	 ก็ถือได้ว่า	อาเซียนยังต้องให้

ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนื่อง	โดยอาจพิจารณากรณีศึกษาของบางประเทศ	เช่น	ฟินแลนด์	สวีเดน	

เบลเย่ียม	และนอร์เวย์	ซึ่งมีนโยบายภาษีและสวัสดิการภาครัฐท่ีเข้มแข็ง	

และนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมในเชิงโอกาสด้านการออม	การศึกษา	

และการสาธารณสุข	 เพ่ือเรียนรู้บทเรียนจากการพัฒนา	และสามารถน�า

มาปรับประยุกต์กับบริบทของอาเซียนตามความเหมาะสมได้
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ปรากฏการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพชูาทยอยกลับประเทศเป็นจ�านวน

ประมาณ 150,000 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนให้

เห็นถึงปัญหาการจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและไม่ได้

รับใบอนุญาตท�างานของไทย อันเป็นสาเหตุให้ไทยได้รับการจับตามองจาก 

ต่างชาติว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและค้ามนุษย์ ส่งผลถึงความเชื่อมั่นด้าน 

การค้าและการลงทุนของประเทศ

	 	ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้บริบทของโลก

ปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเปิดเสรีและการเร่งรัด

พัฒนาเศรษฐกิจและการรวมกลุ ่มทาง 

การค้า	ท�าให้ประเทศในภูมภิาคต่างๆ	มุง่เน้น

การใช้นโยบายเคลือ่นย้ายสนิค้าและเงนิทุน

อย่างเสรีไร้ข้อจ�ากัดมากข้ึน	 เพ่ือแสวงหา

โอกาสและปรับตัวรองรับความท้าทายจาก

การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจประเทศสมาชิก

อาเซยีนจงึต้องเร่งผลติสนิค้าเพ่ือการส่งออก	

และรวมท้ังต้องแสวงหาแหล่งผลติสนิค้าท่ีมี

ต้นทุนต�่ามากที่สุดเพื่อเพิ่มก�าไรสูงสุด

	 แรงงานถือเป็นต้นทุนประเภทหน่ึง

ที่มีความส�าคัญต่อการเพ่ิมก�าลังการผลิต

และเป ็นป ัจจัยการผลิตท่ีนายจ ้างหรือ 

ผู้ประกอบการอยู่ในฐานะท่ีมีอ�านาจต่อรอง

สูงท้ังต่อการต่อรองเชิงนโยบายกับภาครัฐ 

และการต่อรองกับแรงงานโดยตรง	 โดย

เฉพาะแรงงานในประเทศก�าลังพัฒนาใน

แรงงานข้ามชาติ CLMV : 
ปัญหาท่ีอาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

น�้ำผึ้ง ทัศนัยพิทักษ์กุล
OUR WORLD
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อาเซียน	อาทิ	กัมพูชา	สปป.ลาว	 เมียนมาร์	

และเวียดนามที่ถือว่าเป็นกลุ ่มประเทศท่ี

มีแรงงานเป็นจ�านวนมากและรัฐบาลยัง

ไม่มีนโยบายคุ้มครองแรงงานท่ีดีเพียงพอ	

รัฐบาลประเทศเหล่านี้มีนโยบายระยะสั้นที่

ต้องการเพ่ิมการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดย

ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพ่ือเพ่ิม

การผลติ	เพ่ือการส่งออก	ผูป้ระกอบการภาค

อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นจึงย้าย

ฐานการผลิตมาประเทศเหล่านี้

	 ส�าหรบัประเทศไทยทีม่ยุีทธศาสตร์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ	จึงมีความ

ต้องการแรงงานเป็นอย่างมาก	ปจัจัยส�าคญั

อีกประการหน่ึงท่ีส่งผลให้ความต้องการ

แรงงานเพ่ิมขึ้น	 คือ	 การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากร	ปัจจบุนัสงัคมไทยก�าลงั

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้

เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค

การผลิต	 โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม

ที่คนไทยไม่สนใจท�า	 เช่น	 กิจการประมง	

เกษตรกรรม	 และการก่อสร้าง	 เป็นต้น	

แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากจึงหลั่งไหล

เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย	 เน่ืองจากแรงงาน

ข้ามชาติส่วนใหญ่ได้รับรายได้มากกว่าการ

ท�างานในประเทศตน	ท�าให้แรงงานเหล่า

นี้พร้อมอพยพเข้ามาท�างาน	 ถึงแม้ว่าจะ

ลักลอบเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายและถูก

เอารัดเอาเปรียบสารพัดก็ตาม	

	 ความต้องการแรงงานท่ีเพ่ิมมากขึ้น

และการย้ายถ่ินของแรงงานจ�านวนมาก	

ท�าให้กลายเป็นประเด็นปัญหาส�าคัญท่ี

หลายประเทศรวมท้ังไทยต้องเผชิญมานาน

นับทศวรรษ	 ท้ังปัญหาด้านความความ

มั่นคง	 การขาดการคุ้มครองทางสังคมท่ี

มีคุณภาพ	ส่งผลให้เกิดภาวะความเสี่ยง

ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการจ้าง
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งานและอาจส่งผลให้ขาดผลิตภาพในการ

ผลิตเน่ืองจากแรงงานข้ามชาติมีทักษะ

ต�่าถึงแม้ว่าประเทศไทยได้พัฒนาระบบ

บริหารแรงงานข้ามชาติมาอย่างต่อเนื่อง	

และตระหนักว่าเป็นปัญหาส�าคัญที่ต้องรีบ

แก้ไขโดยระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี	11	 (พ.ศ.	2555-

2559)	 โดยก�าหนดนโยบายต่างๆ	 เช่น	การ

พัฒนาฐานข้อมลูแรงงาน	จดัท�าแผนพัฒนา

ทักษะแรงงานข้ามชาติเพ่ือรองรับการปรับ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในประเทศและ

อนุภูมิภาค	เป็นต้น	

	 ปัญหาแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหา

ระดับภูมิภาคท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน

ต้องตระหนักและต้องร่วมมือกันในการ

แก้ไขปัญหา	 เนื่องจากการวมกลุ่มกันเป็น

ประชาคมอาเซียนได้นั้นต้องมีรากฐานท่ี

ส�าคัญโดยพัฒนาคน	 โดยเฉพาะพัฒนา

ประชาชนในอาเซยีน	ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัของ

แผนงานเสาหลักที่สาม	คือ	ประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASEAN	 So-

cio-Cultural	Community:	 ASCC)	 โดย

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ	อาทิ	ให้

ความคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน

โยกย้ายถ่ิน	 รวมถึงพัฒนาทักษะและการ

จ ้างงานที่ เหมาะสม	 เพื่อให ้ เ กิดความ 

เท่าเทียม	 เคารพในสิทธิมนุษยชน	 และ 

ลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศสมาชิก

	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	

อาเซียนได้จัดต้ังกลไกว่าด้วยการคุ้มครอง

และส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ	 ในปี	

2547	และในปี	2550	อาเซียนได้ให้ความ

เห็นชอบต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

คุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน

ข้ามชาติ	โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการด�าเนิน

งานตามปฏิญญาดังกล่าว	 เพ่ือเรียกร้อง

ให้ประเทศท่ีรับแรงงานข้ามชาติใช้ความ

พยายามอย่างเต็มท่ีในการคุ ้มครองสิทธิ

มนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน	ส่งเสริมสวัสดิการทาง

สังคม	และค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของแรงงานข้ามชาต	ิและมกีารจดัเวทหีารอื

ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติทุกปีต้ังแต่ปี	 2551	

เป็นต้นมา

	 แต่ประเด็นด้านแรงงานข้ามชาติส่วน

อาเซียนได้จัดตั้งกลไก
ว่าด้วยการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติ ในปี 2547 และ
ในปี 2550 อาเซียนได้ให้
ความเห็นชอบต่อปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการคุ้มครอง
และการส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานข้ามชาติ
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ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 145 วันอังคารท่ี 1 กรกฎาคม 2557  
  หน้า 1 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”

ใหญ่ยังไม่ได้รับความสนใจและขาดการ

ประชาสมัพันธ์เท่าทีค่วร	เพราะประเดน็ด้าน

แรงงานข้ามชาติเป็นประเด็นที่หาข้อสรุปใน

การแก้ปัญหาได้ยาก	ทกุประเทศต่างมุง่เน้น

พัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 

ให้ได้ในปลายปี	 2558	 ไม่ให้ความส�าคัญ

กับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอย่าง

จริงจังจนน�าไปสู่การละเลยซึ่งอาจจะท�าให้

อาเซียนกลายเป็นประชาคมท่ีมีรากฐานไม่

แข็งแรง	 เพราะประชาชนขาดความเข้าใจ

และไม่เคารพสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของ

คนร่วมประชาคมจนอาจก่อให้เกิดความ 

ขัดแย ้ งได ้ 	 เปรียบดั่ ง กับต ้นไม ้ที่ ราก 

แคระแกร็นและอาจล้มได้ในอนาคต

	 เพ่ือให้อาเซียนเป็นประชาคมท่ีอยู ่

รอดอย่างย่ังยืน	 สมาชิกทุกประเทศต้อง

ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการแก้

ปัญหาแรงงานข้ามชาติอย่างเร่งด่วน	โดย

ผลักดันการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

และบังคับให้ใช้ปฏิบัติร่วมกัน	ทั้งนี้	ข้อเสนอ

แนะท่ีน่าสนใจตามท่ีกล่าวไว้ในรายงาน

การพัฒนาคนของประเทศไทยปี	 2557	

จัดท�าโดยส�านักงานโครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ	(UNDP)	ประจ�าประเทศไทย	

อาทิ	การปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและ

ท�าให้แรงงานข้ามชาติมีสถานภาพตาม

กฎหมาย	และจัดการด้านเอกสารหลักฐาน

อย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก

การถูกแสวงหาประโยชน์และละเมิดสิทธิ

มนุษยชน	การวางแผนโครงสร้างการบริการ

ทางสังคมควรให้ครอบคลุมแรงงานข้าม

ชาติ	 และจัดท�าแผนงานฝึกอบรมและยก

ระดับทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติ	ที่ส�าคัญ

ต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน	 ท้ัง

ประโยชน์ของการมีแรงงานข้ามชาติ	ความ

แตกต่างด้านเชื้อชาติและภาษา	และการ

อยู่ร่วมกันโดยเคารพสิทธิเสรีภาพของความ

เป็นมนุษย์และฐานะประชาชนอาเซียนใน

อนาคต

11
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ประชาคมเศรษฐกิจ
         อาเซียน 
กับเงินหยวน

วิมล ปั้นคง
OUR WORLD

		 จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทส�าคัญทั้ง

ด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้หรืออาเซียน	จากข้อมูลส�านัก

เลขาธิการอาเซียนพบว่า	ปี	 2555	ประเทศ

สมาชิกอาเซียนท้ัง	 10	ประเทศค้าขายกับ

จีนมากเป็นอันดับ	 1	 	 คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ	12	ของมูลค่าค้าระหว่างประเทศทั้งหมด

ท่ีอาเซียนค้าขายกับประเทศนอกภูมิภาค	

สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศระหว่างจีน

กับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ิมขึ้นอย่าง 

ความพยายามของจีนในการผลักดันยกระดับเงินหยวนให้เป็นเงินตราสากล

ระหว่างประเทศ (International Currency) มีมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจีน

ร่วมกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุล

ดอลลาร์ในทางบัญชีอย่างสิ้นเชิงและเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลรูเบิลและหยวนแทน  

ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนได้ร่วมลงนามกับธนาคารกลางของประเทศ

ต่างๆ ทัว่โลกเพ่ือหกับญัชด้ีวยเงนิสกุลหยวน โดยล่าสดุได้ลงนามกับธนาคาร

ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา
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ต่อเนื่องจากปี	2543	ซึ่งสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 

3	มาเป็นร้อยละ	7	ในปี	2546	ด้านการลงทุน 

จากรายงานการลงทุนโลกปี	 2557	พบว่า	

บทบาทด้านการลงทนุในต่างประเทศของจนี

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	ในปี	2556	จนีเป็นแหล่ง

รองรับการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่ารวม	

124	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ถือเป็นประเทศ

ที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากประเทศ

อันดับ	 2	 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา	

ด้านการลงทุนขาออก	ปี	2556	จีนลงทุนใน

ต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม	101	 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15	เมื่อเทียบ

กับปี	2555	จนีเป็นประเทศผูส่้งออกทนุอนัดบั	

3	ของโลก	ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น

แหล่งรองรับการลงทุนท่ีส�าคัญของจีนโดย

เฉพาะการลงทุนด้านพลงังานและการเกษตร	

	 บทบาทของจีนต่อภูมิภาคอาเซียนมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้น	 เป็นผลมาจากการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองของเศรษฐกิจจีน	 โดยคาดว่าปี	

2557	 เศรษฐกิจจีนโดยรวมจะขยายตัวอัตรา

ร้อยละ	7.5	ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้มูลค่าการ

ค้าขายกับประเทศอาเซียนเพ่ิมขึ้น	นอกจาก

นัน้อาเซยีนกับจนีอยู่ระหว่างการเจรจาความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจตามกรอบ	RCEP	ซึ่งจะ

เปิดโอกาสและส่งเสริมให้มูลค่าการค้าและ

การลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนเพ่ิมมาก

ขึ้น	โอกาสที่เงินหยวนจะมีบทบาทมากขึ้นใน

ภูมิภาคนี้จะมากขึ้นเป็นทวีคูณ	

	 อย่างไรก็ตาม	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าแม้

บทบาทด้านเศรษฐกิจของจีนจะเพ่ิมมาก

ขึ้นทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค	แต่เงิน

หยวนยังมีความส�าคัญน้อยมากในระบบ

เศรษฐกิจโลก	 โดยในเดือนมกราคม	2557	

การท�าธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ

ด้วย	 เงินหยวนมีสัดส่วนทางการตลาดเพียง 

ร้อยละ	1.12	ของปริมาณเงินท้ังหมด	แม้ว่า

อัตราการขยายตัวจะเพ่ิมขึ้นแต่ก็ถือว่ายัง

มีสัดส่วนน้อย	 เหตุผลส�าคัญท่ีเงินหยวน

ยังมีบทบาทต่อธุรกรรมการเงินระหว่าง

ประเทศน้อยเน่ืองจากจีนยังไม่เปิดเสรีการ

ควบคุมการปริวรรตเงินตราเงินหยวนอย่าง

แท้จริง	 โดยเฉพาะด้านการเปิดเสรีบัญชีเงิน

ทุน	 (Capital	Account	Openness)	ส่งผล

ให้การน�าเงนิหยวนเข้าและออกนอกประเทศ

จีนยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเง่ือนไขหลาย

ประการ	นอกจากน้ันจีนยังมีข้อจ�ากัดในการ

แลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	มกีารด�าเนิน

นโยบายท่ีควบคุมอัตราการแลกเปล่ียน	 

รวมทั้งควบคุมอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ

เงินกู้	

	 จีนถือเป ็นประเทศพันธมิตรส�าคัญ

ของอาเซียน	 นอกจากความสัมพันธ์ด้าน
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ตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section : ASEAN+ ปีที่ 3 ฉบับท่ี 147 วันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม 2557  
  หน้า 1 คอลัมน์ “รู้เขา รู้เรา รู้อาเซียน”

เศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึนที่ส่งผล

ให้ภูมิภาคอาเซียนถือเป็นแหล่งประโยชน์

ส�าคัญของจีนแล้ว	 อาเซียนยังเป็นกลุ ่ม

ประเทศที่จีนต้องการแสดงบทบาทเป็นผู้น�า

เพ่ือลดอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา	ประเทศ

สมาชิกอาเซียนเกือบทุกประเทศใช้กลยุทธ์

การผลิตและอาศัยภาคการส่งออกเป็นกลไก

ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และ

ปัญหาหน่ึงที่ผู ้ประกอบการในภูมิภาคนี้

ประสบร่วมกันคือ	ภาวะความผันผวนของค่า

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ	ที่ส่งผลกระทบต่อการ

ก�าหนดราคาสินค้าส่งออก	ความต้องการ

ผลักดันให้เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้นน่า

จะเป็นทางเลือกหน่ึงของประเทศสมาชิก

อาเซียนที่จะลดผลกระทบจากความผันผวน

ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

	 ภายใต้ความร่วมมือกันของประเทศ

สมาชิกอาเซียนที่ต ้องการก้าวสู ่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบภาย

หลังจากปี	2558	ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด

กับจนีจะเป็นยุทธศาสตร์ส�าคญัของการสร้าง

การรวมตัวที่แข็งแกร่งของภูมิภาคนี้	อาเซียน

ควรเจรจากับจีนให้แสดงความจริงใจในการ 

เพ่ิมบทบาทของเงินหยวนในภูมิภาคน้ีมาก

ขึ้น	ทั้งการลดข้อจ�ากัดของการเคลื่อนย้าย

เงินหยวนในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นการน�าร่องใน

การเพ่ิมสภาพคล่องของเงินหยวนให้มากขึ้น 

การอนุญาตให้บริษัทจีนที่ค้าขายกับประเทศ

สมาชกิอาเซยีนสามารถค้าขายเป็นเงินหยวน

ได้	 การประกาศอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง

ระหว่างเงินหยวนกับเงินตระกูลท้องถ่ินของ

ประเทศอาเซียนในอัตราท่ีไม่แตกต่างกัน

มากเกินไประหว่างอตัราซือ้กับอตัราขาย	เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในภูมิภาค

นี้เปลี่ยนมาใช้เงินหยวนมากขึ้น	การพัฒนา

เครื่องมือการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

ค่าเงินหยวนเพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้

บรกิารได้ในต้นทนุทีไ่ม่แพงเกนิไป	ความร่วม

มอืเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อท้ังอาเซยีนและ

จีน	แม้ว่าการผลักดันเพ่ิมบทบาทเงินหยวน

จ�าเป็นต้องใช้เวลาแต่ก็เป็นความจ�าเป็นท่ี

ต้องร่วมมอืกันเพ่ือให้ประเทศสมาชกิอาเซยีน

มตีระกูลเงนิทางเลือกเพ่ือใช้ประกอบธุรกรรม

การเงินระหว่างประเทศ
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	 การศึกษานี้ได้ท�าการวิเคราะห์	3	ด้าน	

คือ	 (1)	 ด้านความเชื่อมโยงทางกายภาพ	

คณะผู้วิจัยพบว่า	ด่านและเส้นทาง	R1	มี

คุณภาพจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี	 ในขณะที่ด่าน

และเส้นทาง	R10	นั้นมีสภาพอยู่ในเกณฑ์

พอใช้เท่านั้น	 (2)	ด้านความเชื่อมโยงทาง

การศึกษาการค้าระหว่างประเทศด้านตะวันออก เน้นไปที่สถานการณ์  

โอกาสและอุปสรรค/ปัญหาการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดนในปัจจุบัน 

บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ R1 และ R10 ซึ่งเชื่อมโยงประเทศไทย กัมพูชา 

และเวียดนามตอนใต้ จากการศึกษานี้พบว่าการค้าชายแดนและการค้า 

ข้ามแดนระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนามมีสัดส่วนและมูลค่า 

การค้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การขนส่งทางบกก็ยังไม่นิยมเมื่อเทียบ 

กับทางน�้า เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์และต้นทุนทางบกที่สูงกว่ามาก

สถาบัน	 พบว่า	 ไทยมีประสิทธิภาพของ

กระบวนการและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กับการค้าและการลงทุนท่ีดีกว่ากัมพูชา

และเวียดนาม	 โดยโอกาสทางเศรษฐกิจ

ในการเข้าไปลงทุนในเวียดนามคือ	 การ

ลงทุนท�าการผลิตเพ่ือการส่งออก	ในขณะท่ี

15

การศึกษาวิจัยเรื่อง 

การค้า
ระหว่างประเทศ
ด้านตะวันออก นิโลบล ศรีรัตน์

OUR POINT
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ประเทศกัมพูชามีศักยภาพในการน�าสินค้า

ไทยเข้าไปค้าขายมากกว่า	 ผลจากแบบ

จ�าลองเศรษฐมิติแสดงให้เห็นว่า	การสร้าง

ด่านศลุกากรแห่งใหม่	และแผนการสร้างจดุ

ตรวจร่วม	 (Single	Stop	 Inspection:	SSI)	

ที่พรมแดนท้ังสองจะส่งผลให้มูลค่าการค้า	

ร้อยละ	2.78	ในกรณีสินค้าน�าเข้า	และร้อย

ละ	0.72	 ในกรณีสินค้าส่งออก	 โดยมูลค่า

การส่งออกสินค้าจะเพ่ิมขึ้นอย่างมาก	หาก

พิธีศุลกากรของประเทศกัมพูชาได้มีการ

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	และ	 (3)	

การใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทาง

ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้	พบว่า	 โอกาสนั้น

มีอยู่อย่างจ�ากัดมาก	เนื่องจากปัญหาความ

เชื่อมโยงทางสถาบันท�าให้ต้นทุนในการ

ขนส่งทางบกสูง	 โดยประโยชน์จากการค้า

ทางบกจะเกิดจากการกระจายสินค้าไปยัง

กัมพูชา	ในขณะที่การค้าทางบกกับประเทศ

เวียดนามตอนใต้นั้นแทบจะไม่มีโอกาสเกิด

ขึ้น	ยกเว้นการกระจายสินค้าจากฐานการ

ผลิตระหว่างประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

	 ท้ั ง นี้ เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร

พัฒนาการค้าชายแดนและการค้าข้าม

แดน	 รวมถึงการส่งเสริมการใช้ประเทศ

เพ่ือนบ้านเป็นฐานการผลิต	คณะผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้	 (1)	ปรับปรุง

ด่านอรัญประเทศ	และด่านบ้านหาดเล็ก

ตามแผนท่ีก�าหนดไว้	 โดยแยกพ้ืนท่ีส�าหรับ

การขนส่ง	 พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์และการท่อง

เท่ียวออกจากกัน	 รวมถึงเพ่ิมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ	 นอกจากน้ันควรตั้ง

องค์กรเฉพาะเพ่ือการดูแลการจัดการพ้ืนที่

พรมแดน	และมีการออกกฎระเบียบเฉพาะ

ส�าหรับแต่ละพ้ืนท่ีพรมแดน	 (2)	 ผลักดัน

ผ่านกลไกการเจรจาระหว่างประเทศ	และ

หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ	 เพ่ือให้เกิด

การปรับปรุงพัฒนาเส้นทาง	สร้างสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทางการค้า	 และมีการบังคับ

ใช้ข้อตกลงการค้าและการขนส่งตามกรอบ	

GMS-CBTA	 และ	 ASEAN	 (3)	 ส�าหรับ

ผู ้ประกอบการท่ีสนใจใช้ประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากเส้นทางนี้	คณะผู้วิจัยเสนอว่า	

ควรหาโอกาสในการเจาะตลาดสินค้าใหม่ๆ	

จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตของ

คนในกัมพูชาและเวียดนามท่ีเปล่ียนแปลง

เป็นวิถีชีวิตคนเมืองมากขึ้น	และ	(4)	ส�าหรับ

นักลงทุนไทยท่ีสนใจใช้ประโยชน์จากการ

เชื่อมโยงฐานการผลิตนั้น	คณะผู้วิจัยเห็นว่า	

ภาครัฐควรเร่งแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง	

และภาครัฐอาจเข้าไปปูทางการลงทุน	และ

ให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมายเพ่ือช่วยเพ่ิม

ความมั่นใจให้นักลงทุนและลดความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้นได้

ผลักดันผ่านกลไก
การเจรจาระหว่างประเทศ 
และหน่วยงาน
ความร่วมมือต่างๆ  
เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาเส้นทาง 
สร้างสิ่งอ�านวย
ความสะดวกทางการค้า
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นิโลบล ศรีรัตน์
OUR NEWS

	 สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	ส�านกังาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จัดสัมมนา	“การศกึษาไทยสู่	AEC	ปี	2015”	เมื่อวันที่	

14	พฤษภาคม	2557	ที่ผ่านมา	ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จังหวัด

สิงห์บุรี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	ถ่ายทอดองค์ความรู้	 เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาไทยใน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับผู้บริหารการศึกษา	 ผู้บริหาร

สถานศึกษา	ศึกษานิเทศก์ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	และเพื่อให้

มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการศึกษาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ปี	2015	นอกจากนี้

ยังเป็นเวทีในการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผูบ้รหิารการศกึษา	

ผู้บริหารสถานศึกษา	และศึกษานิเทศก์	ทั้งนี้	นายวิมล	ปั้นคง	ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาองค์

ความรู้	สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	มาบรรยายให้

ความรู้ในหัวข้อ	“การศึกษาไทยสู่	AEC	ปี	2015”	แก่ผู้ร่วมสัมนาในครั้งนี้

การสัมมนา 

การศึกษาไทยสู่ AEC ปี 2015
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	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	จัดการเสวนา

วิชาการ	 เรื่อง	 “เตรียมไทยให้พร้อม	 :	 เจรจา	Climate	Change”	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	

พฤษภาคม	2557	ณ	 โรงแรมเดอะสุโกศล	กรุงเทพมหานคร	 โดย	ดร.วัชรัศมิ์	 ลีละวัฒน์	 

รองผู้อ�านวยการ	 (วิชาการ)	รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า

และการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	และเปิดการเสวนา	

	 การเสวนาในครั้งน้ี	มีวิทยากรจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเสวนา	

บรรยายให้ความรู้	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	อาทิ	ผู้อ�านวยการส�านักงานประสานการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	น�าเสนอ	และให้ความรูใ้นภาพ

รวมของ	Climate	Change	คุณประเสริฐสุข	จามรมาน	ผู้อ�านวยการองค์การบริหารจัดการ

ก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)	น�าเสนอเรื่องบทบาทขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก	(องค์การมหาชน)	กับ	Climate	Change	และดร.บญัชร	ส่งเสรมิพันธ์	ทีป่รกึษารฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน�าเสนอเรื่อง	กรอบการเจรจา	Climate	

Change	โดยในการเสวนาในครั้งนี้	ดร.วัชรัศมิ์	ลีละวัฒน์	เป็นผู้ด�าเนินรายการเสวนา

             

การเสวนาวิชาการ เรื่อง
เตรียมไทยให้พร้อม: 
เจรจา Climate Change
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	 สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	ส�านกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี	 เขต	1	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน

หลักสูตร	 “การพัฒนาธุรกิจอาเซียน”	รุ่นท่ี	3	 ระหว่างวันที่	 19	–	20	พฤษภาคม	2557	ณ	 

โรงแรมกาญจน์	จังหวัดกาญจนบุรี	 ในงานน้ี	คุณอนันต์	 กัลป์ปะ	ผู้อ�านวยการส�านักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี	 เขต	 1	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม	 และ 

คุณภัทราวรรณ	สุขคันธรักษ์	ผู้อ�านวยการส�านักจัดการองค์ความรู้	สถาบันระหว่างประเทศ

เพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 เป็นผู้กล่าวเปิดงานฝึกอบรม	 ท้ังนี้	 คุณวิมล	 

ปั้นคง	 ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาองค์ความรู้	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ 

การพัฒนา	(องค์การมหาชน)	ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย	เรือ่ง	ประชาคมอาเซยีนและประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
การพัฒนาธุรกิจอาเซียน รุ่นที่ 3 
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	 เมื่อวันที่	 3	 -	4	มิถุนายน	2557	ที่ผ่านมา	สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ

พัฒนา	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับ	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	จดัการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	“กฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ”	รุ่นที่	6	ขึ้นที่

โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพมหานคร	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรการค้า

และเศรษฐกิจเข้าใจกฎหมายส�าคัญของไทยที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการค้า

สินค้า	บริการ	การลงทุน	และกฎระเบียบที่เก่ียวกับมิติด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	และ

เข้าใจกฎหมายส�าคัญของประเทศคู่ค้าหลักของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมี

ผลกระทบต่อการท�าการค้าและการลงทุน

		 ซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์	 ทัชชมัย	ทองอุไร	อาจารย์

ประจ�าคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	บรรยายในหัวข้อ	 “องค์การการค้าโลก	

(WTO)	กับกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าของไทย	นางสาวแก้วตา	พิสิษฐเกษม	(นักวิชาการ

พาณิชย์ชานาญการ)	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	บรรยายในหัวข้อ	

“การเปิดเสรีการค้าบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี”	และศาสตราจารย์	ดร.ชุมพร	

ปัจจุสานนท์	อาจารย์ประจ�าคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มาบรรยายในหัวข้อ	

“กฎหมายหลกัของไทยท่ีมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจ	การค้า	และการลงทุนระหว่างประเทศ	และ

กรณีศึกษาที่ส�าคัญของการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลต่อธุรกิจ”

	 การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี	 ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจาก	ข้าราชการ

หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวกับกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจและการค้า	คณะบุคลากรในองค์การ

อิสระสภาวิชาชีพ	สมาคมการค้า	และคณาจารย์และหน่วยงานท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย	จ�านวน

ทั้งสิ้น	46	คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
กฎหมายเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างประเทศรุ่นที่ 6 
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	 เมื่อวันที่	 5	มิถุนายน	พ.ศ.	2557	ที่ผ่านมา	สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ

การพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมกับ	สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 กลุ่มอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคม

นายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	 จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการประจ�าปี	 2557	 ใน

เรื่อง	 “ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยก้าวไกลสู่	 AEC”	ขึ้นที่โรงแรม

เดอะ	สุโกศล	กรุงเทพฯ	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อเิลก็ทรอนกิส์สูส่าธารณะ	และเป็นเวม	ีแลกเปลีย่นความรู	้และประสบการณ์จากภาครฐัและ

ภาคเอกชน

	 โดยในงานน้ีนายวิมล	 ปั ้นคง	 ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาการองค์ความรู ้	 สถาบัน

ระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมเสวนาในหัวข้อ	 “AEC	

2015:อุตสาหกรรมไทย	วิกฤติหรือโอกาส”

กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ไทยก้าวไกลสู่ AEC
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	 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	จัดการเสวนา

วิชาการ	เรื่อง	“ลู่ทางอาหารฮาลาลไทยสู่	AEC	:	อินโดนีเซีย”	เมื่อวันศุกร์ที่	4	กรกฎาคม	2557	

ณ	โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	กรุงเทพมหานคร	โดย	นางรุโณทัย	มหัทธนานนท์	 รองผู้

อ�านวยการ	(บริหาร)	รักษาการแทนผู้อ�านวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ

พัฒนา	(องค์การมหาชน)	เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	และเปิดการเสวนา	

	 การเสวนาในครั้งน้ี	มีวิทยากรจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมเข้าร่วมเสวนา	

บรรยายให้ความรู้	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	อาทิ	คุณดุจเดือน	ศศะนาวิน	รองเลขาธิการ

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	รศ.	ดร.วินัย	ดะห์ลัน	ผู้อ�านวยการศูนย์

วิทยาศาสตร์ฮาลาล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	น.สพ.บุญเพ็ง	สันติวัฒนธรรม	ประธานกลุ่ม

อุตสาหกรรมอาหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และ	คุณศิรินทรา	จันทพันธ์	ผู้อ�านวย

การกองสนเทศเศรษฐกิจ	กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	กระทรวงการต่างประเทศ	การเสวนา

ในครัง้น้ี	คณุวิมล	ป้ันคง	ผูอ้�านวยการส�านกัพัฒนาองค์ความรู	้สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการ

ค้าและการพัฒนา	(ITD)	เป็นผู้ด�าเนินรายการ

การเสวนาวิชาการ เรื่อง
ลู่ทางอาหารฮาลาลไทยสู ่AEC : อนิโดนเีซยี
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	 เมื่อวันที่	 23	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2557	 ที่ผ่านมา	สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า 

และการพัฒนา	 (องค์การมหาชน)	 ได้จัดการเสวนาวิชาการ	 เรื่อง	 “รู ้ ลึกเมียนมาร์ 

ก่อนปักธง”	 ขึ้นท่ี	 	 โรงแรมโนโวเทล	สยามสแควร์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมี	 คุณรุโณทัย	 

มหัทธนานนท์	รองผู้อ�านวยการ	(บริหาร)	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	

(องค์การมหาชน)	ผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา

	 ในการเสวนาในครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	พิษณุ	สุวรรณะชฎ	เอกอัครราชทูตไทย	

ณ	กรุงย่างกุ้งสหภาพเมียนมาร	์ เป็นองค์ปาฐกบรรยายพิเศษเรื่อง“รู้ลึกเมียนมาร์ก่อนปักธง”		

และมีวิทยากร	อาทิ	คุณสมภพ	 ธีระสานต์	ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรม	จังหวัด

กาญจนบุรี	 คุณกิตติ	 ตั้งจิตรมณีศักดา	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทกฎหมายเอสซีจี	 จ�ากัด	 

ดร.ผุสดี	พลสารัมย์	ผู้อ�านวยการศูนย์	AEC	Strategy	Center	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	

และผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.พงษ์ชัย	อธิคมรัตนกุล	ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้าน 

โลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 ร่วมเล่าประสบการณ์ตรงจากการ

ลงทุนในสหภาพเมียนมาร์	ด้วย

การเสวนาวิชาการ เรื่อง 
รู้ลึกเมียนมาร์ก่อนปักธง
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)

อาคารวิทยพัฒนา	ชั้น	8	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จุฬาซอย	12	ถนนพญาไท	กรุงเทพฯ	10330

โทรศัพท์:	+66	(0)	2216	1894-7		โทรสาร:	+66	(0)	2216	1898-9
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