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รายงานสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief) 

โครงการวิจัยเรื่อง 

“การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล ้าและการเติบโต 
อย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” 

 

 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสถานการณ์ของแต่ละประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้ า โขงตามวิธีวิ เคราะห์แบบ PESTEL Analysis (Political, Economic, Social, Technological, 
Environmental, Law Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการระดมสมอง ตลอดจนการส้ารวจข้อมูลใน 5 
ประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง อันได้แก่ ไทย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
เมียนมา และเวียดนาม คณะผู้วิจัย จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า นโยบายการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศ และแนวทางการด้าเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกต้อง
เหมาะสมจะน้าไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยงการลงทุน
ทางตรงและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อปัจจัยเหล่านี ได้รับการพัฒนาแล้ว ประเทศไทยและประเทศ
เพ่ือนบ้านก็จะบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (Global Value Chains: GVCs) 
ซึ่งจะท้าให้ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงได้รับแรงขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาจากการ
ส่งออก (Export-led Growth) และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าว เมื่อผสานเข้ากับความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศ (ในกรณีนี คือประเทศไทย) ที่ประกอบไปด้วยกลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล ้า ปัจจัยเหล่านี จะพัฒนาไปสู่การลดความยากจนและการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล ้าภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง จนน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแน่นอนว่าปัจจัยทางด้าน
คุณภาพเหล่านี  (การลดความยากจน การลดความเหลื่อมล ้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ก็จะยิ่งดึงดูดให้
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่มีคุณภาพสูงเกิดขึ นในแต่ละประเทศมากยิ่งขึ นในลักษณะของวัฏจักร  
(พิจารณาภาพที่ I) 

เพ่ือการลดความเหลื่อมล ้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส้าหรับประเทศไทยในระดับอนุภูมิภาค สามารถสรุปได้ดังนี   

 ประเทศไทยต้องเริ่มต้นกระบวนการนี โดยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยพิจารณาประเทศเพ่ือนบ้านใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงให้เป็นโอกาส ความเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั งมิติทางกายภาพ (Physical 
Connectivity อาทิ ระบบการคมนาคมขนส่ง) มิติทางสถาบัน (Institutional Connectivity อาทิ กฎระเบียบ 
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มาตรฐานที่สอดคล้องพ้องกัน) และมิติประชาชน (People-to-People Connectivity อาทิ กระบวนการสร้าง
ความไว้ใจ) ถือเป็นเรื่องส้าคัญที่สุด (ลูกศรที่ 1 ในภาพที่ I) 

 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้า (Trading Nation) และเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
บนภาคพื นทวีป หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง มาตรการเร่งด่วน คือ ต้องลด ละ เลิก มาตรการทางการค้าที่มิใช่
มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) และเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานของภาครัฐ จากการเป็นผู้คุม
กฎ (Regulator) ให้กลายเป็น ผู้อ้านวยความสะดวก (Facilitators) โดยเฉพาะการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการค้า
และการลงทุนที่เหมาะสมผ่านสิ่งอ้านวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitations: TFs) (ลูกศรที่ 1 และ 
2 ในภาพที่ I) 

 

ภาพที่ I : กลไกการพัฒนาและลดความเหลื่อมล ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ที่มา : คณะผู้วิจัย 
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 ในการเตรียมความพร้อมก่อนออกนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และการออกไปเจรจา
การค้าการลงทุนในแต่ละรอบ ต้องเชิญกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบจากหัวข้อการเจรจาในครั งนั น  ๆ ทั ง
เครือข่ายหรือห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain, Value Chain) มาร่วมแสดงความคิดเห็นก่อนออกไปท้าการ
เจรจาและ/หรือก่อนด้าเนินนโยบายต่าง ๆ (ลูกศรที่ 1 ในภาพที่ I) 

 เพ่ือให้เกิดพัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถลดความเหลื่อมล ้าระหว่างประชาชนในแต่ละประเทศได้
จริง การอ้านวยความสะดวกให้ปัจจัยการผลิต ซึ่งรวมทั งแรงงาน และการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการให้
สามารถเดินทางไปมาระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ นถือเป็นปัจจัยที่มีความส้าคัญยิ่ง (แน่นอนว่า
ต้องมีมาตรการเพ่ือประกันความเสี่ยงด้านความมั่นคง ซึ่งอาจเกิดขึ นจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และ
การค้ามนุษย์) การลดขั นตอนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดน จะท้าให้ลดต้นทุนการผลิตลดลง การลด
ขั นตอนกระบวนการและลดจ้านวนเอกสารในการขอสิทธิประโยชน์ จะท้าให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลูกศรที่ 1 ในภาพที่ I) 

 บทบาทของภาครัฐไทยในการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ให้มีความแข็งแกร่ง โดยต้องเป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานให้มีลักษณะเป็นพ่ีเลี ยงที่ปรึกษาในการ
ประกอบธุรกิจ (Business Incubators) การให้ความช่วยเหลือและติดอาวุธในการด้าเนินธุรกิจอย่างครบวงจร 
และต้องค้านึงถึงผลในระยะยาวในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย
ที่เข้มแข็งเหล่านี ให้สามารถจับคู่ด้าเนินธุรกิจกับภาคเอกชนและภาครัฐของประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจับคู่หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Matching) ในรูปแบบเดิมที่มีดัชนีชี วัดความส้าเร็จในมิติ
เชิงปริมาณ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ค้านึงถึงมิติเชิงคุณภาพความความสัมฤทธิ์ผลในการเชื่อมโยงไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) มากยิ่งขึ น (ลูกศรที่ 1 และ 2 ในภาพที่ I) 

 การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการค้า การลงทุน การใช้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนโอกาสและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในประเทศเพ่ือนบ้าน ต้องมีการวางยุทธศาสตร์การเผยแพร่ และการบริหารจัดการข้อมูล (Knowledge 
Management) อย่างเป็นระบบ เพ่ือลดความซ ้าซ้อนและความสับสนของข้อมูล โดยเฉพาะในหลายประเทศที่
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุนเป็นจ้าน วนมาก และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั น ข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องเชื่อถือได้ จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ง (ลูกศรที่ 1 และ 
2 ในภาพที่ I) 

 การให้ความช่วยเหลือของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เพ่ือ
สนับสนุนความเชื่อมโยงและลดความเหลื่อมล ้า เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
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อย่างเป็นระบบ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาเบี ยหัวแตก และเพ่ือสร้างโมเมนตัมให้กับการสร้างความตระหนักรู้ของ
ประชาชนทั ง 2 ฝ่ายจากการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ และเพ่ือให้การแก้ปัญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล ้าในประเทศเพ่ือนบ้านเกิดขึ นจริงอย่างเป็นรูปธรรม (ทั งนี  เพ่ือสนับสนุนใน
กรณีท่ีประเทศเพ่ือนบ้านอาจยังไม่ได้ก้าหนดประเด็นในเรื่องการลดความเหลื่อมล ้าไว้ในวาระแห่งชาติ) การให้
ความช่วยเหลือต้องมีเงื่อนไขในประเด็นของความโปร่งใส การยึดหลักธรรมาภิบาล และก้าหนดประเด็นใน
เรื่องการลดความยากจน และความเหลื่อมล ้าให้เป็นดัชนีชี วัดความส้าเร็จของโครงการความช่วยเหลือเหล่านั น 
รวมทั งก้าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังกลุ่มที่มีความ
สุ่มเสี่ยง (Vulnerable) สูงที่สุดของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป โดยในกรณีของประเทศ
เมียนมา และสปป.ลาว อาจหมายถึงประเด็นชนกลุ่มน้อย ในขณะที่กัมพูชา อาจหมายถึงกลุ่มผู้ยากจนและ
กลุ่มท่ีสุ่มเสี่ยงจะกลับเข้าสู่ภาวะยากจนได้อีก (Near Poor) (ลูกศรที่ 4 และ ลูกศรเครื่องหมาย + ในภาพที่ I) 

 การด้าเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยควรต้องค้านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ทั งนี  เนื่องจากการค้าชายแดนที่เพ่ือนบ้านพึ่งพิงสินค้าและบริการ รวมทั งเงินลงทุนจากประเทศไทย 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านทั งในภาคเศรษฐกิจแท้จริงและในภาคการเงิน 
รวมทั งยังส่งผลกระทบผ่านอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย แม้ประชาคมอาเซียนไม่มีเป้าหมายสุดท้ายของการ
รวมกลุ่มเหมือนสหภาพยุโรปที่รวมสกุลเงินเข้าด้วยกันเป็นเงินสกุลเดียว และคาดว่าน่าจะไม่เกิดขึ นในอนาคต 
แต่ถ้าระบบการช้าระเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพก็เปรียบเสมือนถนนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านเข้าด้วยกัน ในขณะที่นโยบายด้านการส่งเสริมให้ระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบัน
การเงินของไทยมีความแข็งแกร่ง และเชื่อมโยงการท้าธุรกิจเข้าไปในประเทศเพ่ือนบ้านก็เปรียบเสมือน
มัคคุเทศก์น้าทางให้นักลงทุนไทยไปบูรณาการการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง
ของห่วงโซ่การผลิตระดับนานาชาติ (GVCs) และยังท้าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการให้บริการทาง
การเงินแบบครอบคลุมทุกภาคส่วน (Financial Inclusion) อีกด้วย (ลูกศรที่ 1 - 4 ในภาพที่ I) 

 บทบาทของภาคเอกชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกส้าคัญที่ควรได้รับการ
ส่งเสริม ทั งนี  ต้องตระหนักด้วยว่าการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ระหว่าง 2 ประเทศ 
และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีสุด (ลูกศรที่ 1 - 4 ในภาพที่ I) 

 ประเทศไทยต้องมีการจัดท้ายุทธศาสตร์ทางการค้า และต้องมีบทบาทในการเข้าร่วมผลักดันกลไก
การเจรจาการค้าและการเปิดเสรีทางการค้าในรูปแบบใหม่ ซึ่งครอบคลุมในหลายมิตินอกเหนือจากการค้าและ
การลงทุน (High Standard and Comprehensive Trading Agreement) ไม่ว่าจะเป็นกรอบประชาคม
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อาเซียน 2568 และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน  (Regional Comprehensive 
Economic Partnership: RCEP, ASEAN +6) หรือแม้แต่ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย - 
แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement: TPP) และในอนาคต ความตกลงการค้าเสรีเอเชีย - 
แปซิฟิก (Free Trade Agreement of Asia-Pacific: FTAAP) โดยต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบและรอบด้าน
จากทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน) โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการ 
โดยเน้นผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นส้าคัญ (ลูกศรที่ 1 - 3 ในภาพที่ I) 

 แม้ในหลายพื นที่ ผู้บริโภคจะนิยมชมชอบในสินค้าจากประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพในระดับ
ราคาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในมิติของการเข้าไปใช้ทรัพยากร การเข้าไปลงทุน ซึ่งผลกระทบกับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น ตลอดจนความรู้สึกชาตินิยมในประเทศเพ่ือนบ้าน ก็อาจสร้างปัญหาทั งในมิติทาง
เศรษฐกิจ และมิติทางการเมืองด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยง่าย ดังนั น การด้าเนินนโยบายใน
ลักษณะ บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมทั งการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในแต่ละประเทศได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์อย่าง
แท้จริงของการค้าและการลงทุนจากประเทศไทยนั น ไม่ใช่เป็นเพียงการเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ หากแต่
เข้ามาเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและพัฒนาให้ทั ง 2 ประเทศเติบโตคู่กันไปอย่างยั่งยืน ถือเป็นเรื่องส้าคัญ (ลูกศรที่ 
1 - 5 ในภาพที่ I) 

และเนื่องจากทั ง 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงต่างก็เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งเคารพใน
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน ดังนั น ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในระดับทวิภาคี
กับแต่ละประเทศสมาชิกจึงไม่ใช่การเสนอแนะให้ประเทศไทยได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการแก้ปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล ้าในประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ต้องเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ รวมทั งการให้การสนับสนุนช่วยเหลือในรูปแบบโครงการต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็น
เร่งด่วนซึ่งมีลักษณะเฉพาะกับแต่ละประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงที่ประเทศไทยควรด้าเนินการสามารถ
สรุปได้ดังนี  

 ประเด็นเร่งด่วนส้าหรับประเทศกัมพูชา นอกจากเรื่องมาตรการทางการค้าที่มิใช่มาตรการทางภาษี
แล้วก็คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยให้พิจารณาว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศคู่แค้นทางประวัติศาสตร์อีก
ต่อไป การแสวงหาโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกคือวิธีคิดที่
ถูกต้องเหมาะสมมากกว่าส้าหรับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีในประเด็นการเมือง - 
ความมั่นคง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วย ดังนั น กระบวนการสร้างความไว้เนื อเชื่อใจ (Trust Building) 
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และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People Connectivity) เพ่ือความเข้าใจระหว่างประชาชนทั ง 2 
ประเทศจึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง 

 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และประเทศไทยเป็น 2 ประเทศที่มีความ
ใกล้ชิดกันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมิติสังคม - วัฒนธรรม และประเทศไทยก็หวังพ่ึงความแข็งแกร่งของสปป.ลาว
ในมิติด้านพลังงานเพ่ือความยั่งยืนและเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ รวมทั งการเป็นจุดเชื่อมโยงทาง
ระบบโลจิสติกส์ไปสู่ตลาดอ่ืน ๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิดระหว่างกันของประชาชนทั ง 2 
ประเทศอาจน้าไปสู่อุปสรรคต่าง ๆ ดังนั น เช่นเดียวกับกรณีของประเทศกัมพูชา กระบวนการสร้างความไว้เนื อ
เชื่อใจ (Trust Building) และการเชื่อมโยงประชาชน (People-to-People Connectivity) เพ่ือความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนทั ง 2 ประเทศ จึงเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง 

 ส้าหรับประเทศเมียนมา ประเด็นในเรื่องชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์เป็นประเด็นอ่อนไหว และ
รัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาที่น้าโดย อู่ทินจ่อ และอองซานซูจี ก็คงจะ
มีนโยบายและมาตรการที่จะบูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยในประเทศของตนอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ น ดังนั น การด้าเนินนโยบายทางด้านความมั่นคงของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชนกลุ่มน้อยและ
กลุ่มชาติพันธุ์จึงต้องมีการทบทวน เนื่องจากอาจจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  

 ส้าหรับประเทศเวียดนาม ปัจจุบันนโยบายและกฎหมายมีความเอื อต่อการเปิดให้ต่างชาติเข้าไป
ลงทุนอยู่แล้ว ประกอบกับนักลงทุนรายใหญ่ของไทยก็ได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปลงทุนในลักษณะที่สร้าง
รายได้ให้กับคนจนในเวียดนาม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดความเหลื่อมล ้า อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคในเรื่อง
ของทัศนคติที่ว่าคนไทยอาจมองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งในตลาดโลก หรือคนเวียดนามที่มองว่าคนไทยเข้ามา
ยึดครองธุรกิจต่าง ๆ ในเวียดนาม ดังนั น อาจต้องมีการทบทวนวิธีคิดและทัศนคติของทั งสองฝ่ายว่า ต่างฝ่าย
น่าจะได้ประโยชน์ด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า หากมีการสนับสนุนด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่าง 2 ประเทศ นอกจากนี  การลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างงานให้กับคนจนยังจะช่วยลด
ความเหลื่อมล ้าไดอี้กด้วย 
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